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ผอ. อยากคุย
(จรงิๆ)

 คอลัมน์ ผอ. ขยันคุย (จัง) ในสารสถาบันฯ ฉบับนี้ ขอเขียนเป็นฉบับพิเศษ    

หลายพิเศษด้วยกันที่จะได้มีโอกาสมานั่งเขียน (น่าจะเรียกว่ามานั่งพิมพ์มากกว่า      

เพราะขนืให้เขยีนด้วยลายมอืตวัเอง คงอ่านกนัไม่ออกสกัคน แม้แต่ตวัคนเขยีนด้วยมัง้...

ออิ)ิ ให้ชาวสถาบันฯ ได้อ่านกัน ถอืเป็นการอำาลา (ไม่รู้จะอาลัยกันป่าว) ในตำาแหน่ง ผอ. 

สถาบันฯ เป็นครัง้สุดท้าย เพราะว่าตำาแหน่ง ผอ. ที่ดำารงอยู่ในขณะนี้จะครบวาระ 4 ปี 

เป็นรอบที่ 2 ของตัวอาจารย์ที่ได้ทำางานร่วมกับชาวสถาบันฯ ที่รักยิ่งทุกท่านถึงวันที่      

26 มถินุายน 2560 จากนัน้สถาบนัฯ กจ็ะม ีผอ. สถาบนัฯ ท่านใหม่เข้ามารับช่วงทำาหน้าที่

ถอืบงัเหยีนขบัเรอืลำานี้ให้ก้าวรดุหน้าต่อไปในทศิทางทีพ่วกเราได้กำาหนดร่วมกนั ส่วนใคร

จะได้มาเป็น ผอ. สถาบนัฯ ท่านใหม่ต่อจากตวัอาจารย์ ในขณะทีก่ำาลงัเขยีนต้นฉบับนี้อยู่ 

ก็ไม่อาจทราบได้ เพราะอยู่ในระหว่างที่ทาง มช. กำาลังแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา       

ผู้บรหิารอยู่ในขณะนี้ มานั่งลุ้นยนืลุ้น เชยีร์กันต่อไป แต่กว่าจะทราบผลของการสรรหา 

ผอ. ท่านใหม่ น่าจะเป็นปลายเดอืนพฤษภาคมหรอืต้นมถิุนายนโน่นครับ

 ความพิเศษที่สองก็คือ สารสถาบันฯ ตั้งแต่คลอดออกมาหลายปีในช่วงที่

อาจารย์มาบริหารสถาบันฯ ปกติจะออกทุก 2 เดือน เพราะสมัยก่อนการแจ้งข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ และภายใน มช.     

ค่อนข้างจะไม่ค่อยมช่ีองทางเลอืกอืน่มากนัก จงึออกถีห่น่อย เป็นทกุ 2 เดอืน แต่ปัจจบุนั

เรามีช่องทางการสื่อสารข่าวคราวถึงกันได้อย่างรวดเร็วและได้หลากหลายช่องทาง    

มากขึ้น โดยเฉพาะเรามี Group Line “RIHES COMMUNICATION” ที่สร้างขึ้นมา         

ไม่นานนี้ เพื่อใช้เป็นช่องทางตรงในการติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวคราว ข่าวด่วน ด่วนที่สุด 

รวมถึงส่งรูปถ่ายต่างๆ ที่ชาวสถาบันฯ ได้ออกไปจัดกิจกรรมในสถานที่ต ่างๆ                  

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พวกเราได้รับรู้อย่างรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ทั่วถึง แถมมีสีสัน       

กว่าการใช้ Group Mail อย่างมาก ด้วยเหตุนี้เลยได้ปรกึษากับคณะผู้จัดทำาสารสถาบันฯ 

ขอขยับการออกสารสถาบันฯ นับจากเล่มนี้ ไปเป็นออกทุกไตรมาสหรอืทุก 3 เดอืนแทน 

ฉะนั้นฉบับนี้ จะเป็นเดือน เมษายน-มิถุนายน จากนั้นก็จะออกตามไตรมาสต่อๆ ไป    

และได้ช่วยลดภาระของคณะผู้จัดทำาลงไปบ้าง รวมถงึตัว ผอ. คนใหม่ที่จะมารับช่วงต่อ 

จะได้มาน่ังเขียนคอลัมน์ “ผอ.อยากคุย” ถึงพวกเรา     

เป็นทุก 3 เดอืนแทน ส่วนคอลัมน์อื่นๆ ที่มลีงเป็นประจำา 

พวกคอลัมน์ยอดฮติ โดยเฉพาะคอลัมน์ “ยำ่าท้าวทั่วไทย 

ไปทั่วโลก” (คอื คนเขยีนอยากเขยีนมาให้เพื่อนๆ ได้อ่าน
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กันมากๆ ส่วนคนอ่านอยากอ่านไหมนี่ต้องไปสำารวจดู...อิอิ)  

พวกคอลัมน์สังคมซุบซบิ ฯลฯ ก็ยังคงมอียู่ต่อไป และอาจมกีาร

ปรับปรุง เพิ่มเนื้อหา สาระน่ารู ้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพให้แก่       

ชาวสถาบันฯ ได้อ่านเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแล สร้างเสริม 

สุขภาพของตนเองต่อไป ใครหรือหน่วยงานไหน มีสาระน่ารู้     

จะลองเขยีนเอง หรอื ไปก็อปปี้เขามา (แต่ต้องระบุชื่อคนเขยีน 

และแหล่งที่ไปเอามาลง) ก็ส่งมาให้ทมี บก. พจิารณาลงได้ครับ

 ส่วนความพิเศษสุดท้าย ก็คืออาจารย์ได้มาน่ังเขียน

ต้นฉบับสุดท้ายนี้ อยู่ในเครื่องบินที่กำาลังบินจากสนามบิน         

นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปลงสนามบินในกรุงวอชิงตัน ดีซ ี

ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อไปร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย          

MTN Annual Meeting 2017 ที่จะจัดในสัปดาห์หน้า เพราะช่วง 

2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา อาจารย์มีแต่งานเข้าตลอด ทั้งประชุม   

ทั้งเตรียมบรรยาย เขียนรายงาน ฯลฯ ที่สำาคัญมากกว่าคือ        

ไม่ค่อยเกดิอารมณ์สนุทรย์ีทีอ่ยากจะมานัง่เขยีนต้นฉบบัปิดท้าย

ในสารสถาบันฯ เลย สู้มานั่งเขียนบนที่นั่งในเครื่องบินที่กำาลัง  

บินสูงจากมากจากพื้นดินหลายหมื่นฟุต แถมบินอยู ่กลาง

มหาสมุทรอีกต่างหาก เพราะยังไง อาจารย์ก็ออกไปเดินเที่ยว

ทีไ่หนนอกเครือ่งบนิไม่ได้อยูแ่ล้ว แถมจะนอน กน็อนไม่ค่อยหลบั

อีกต่างหาก... เลยเอาคอมฯ ที่อุตส่าห์แบกมาด้วยออกมาทำา 

การบ้าน น่าจะเรยีก ทำาการเครื่องบนิ มากกว่า เพื่อจะได้ส่งให้

ทีม บก. ต่อไป หลังจากถึงที่พักแล้ว ก็คิดเสียดายนะเนี่ย            

ถ้าบนเครื่องมี WiFi ให้ใช้ฟรี ก็จะส่งเมล์ตรงจากเครื่อง              

บนท้องฟ้าไปให้ทมี บก. ซะเลยเมือ่อาจารย์เขยีนจบตวัสดุท้ายแล้ว

เหอๆ เวอร์ไปไหมนี่เรา...อะอะ... ฝันต่อไป 

 คราวนี้ค่อยหันมาเขียนเข้าเนื้อหาสาระกันบ้าง ปกติ

ช่วงหน้าร้อนทกุปี โดยฉพาะช่วงหน้าร้อน 2-3 ปี ทีผ่่านมา พื้นที่

ภาคเหนอืรวมถงึเชยีงใหม่ เราโดนจดัหนกัเรือ่งปัญหาหมอกควนั

อย่างมาก เรยีกว่าปลายกุมภาเข้าสู่มนีา เราจะมจีำานวนวันที่มี

มลภาวะทางอากาศที่มีระดับ PM10 สูงเกินค่ามาตรฐาน           

อยู่บ่อยมาก ทัง้จากการมไีฟป่า การเผาไร่ เผาวัสดุที่เหลอืซาก

จากการทำาเกษตรโดยเฉพาะซากจากการปลูกข้าวโพดบน    

ดอยสูง อย่างที่เราประสบชะตากรรมร่วมกันมาแทบจะทุกปี   

แต่ในปีนี้ นับจากต้นปีมาจนถึงกลางเดือนมีนาคมที่อาจารย์

กำาลังน่ังปั่นต้นฉบับอยู่บนท้องฟ้ากลางมหาสมุทรอยู่นี้ กลับมี

สถานการณ์ปัญหาหมอกควันถึงขั้นรุนแรงในพื้นที่ของจังหวัด

เชียงใหม่น้อยลงไปอย่างมากจนผิดสังเกต แต่ยังพบปัญหา

หมอกควันที่จังหวัดลำาปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก      

อยู่บางวัน

 ส่วนสาเหตุที่เราเจอปัญหาหมอกควันน้อยลงในปีนี้ 

เป็นผลมาจากอะไรนั้น ส่วนหนึ่งเดาว่าน่าจะเป็นโชคดีของ

จังหวัดเชียงใหม่ที่เรามีฝนตกอยู่หลายวันในช่วงหลังปีใหม่          

ที่ผ่านมา อาจช่วยให้เกิดความชุ ่มชื้นของพื้นดินในป่าและ         

บนดอยสูงได้บ้าง แถมช่วงนี้ยังมกีระแสลมแรง ผสมฝนตกบ้าง

ประปราย พัดผ่านในเขตจังหวัดเชียงใหม่ค ่อนข้างบ่อย            

และสุดท้ายเท่าที่ได้ติดตามจากข่าวในกลุ่มไลน์ที่ติดตามเรื่อง

ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ พบว่าในช่วงต้นปีจนถึงขณะนี้   

มีการรายงานว่าพบจำานวนจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่    

ลดลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นทีอ่ำาเภอแม่แจ่มซึง่มกัเป็นผูน้ำา

ด้านจำานวนจดุความร้อนในหลายปีทีผ่่านมา แต่ปีนี้กลบัมจีำานวน

จุดความร้อนลดลงไปอย่างมากจริงๆ ต้องขอชื่นชมหน่วยงาน

ทัง้ภาครฐัและภาคประชนในพื้นทีท่ีไ่ด้ร่วมแรงร่วมใจ หากช่วยกนั

ลดปัญหาหมอกควันด้วยการลดการเผา เอาซากเกษตรไปทำา

ประโยชน์อย่างอืน่มากขึ้น และอกีกจิกรรมทีส่ำาคญัมากไม่แพ้กนั

คือพี่ๆ จากหน่วยควบคุมไฟป่าและชาวบ้านที่ออกไปช่วยกัน   

ดบัไฟป่ากรณทีีม่กีารแจ้งรายงานเข้ามาอย่างแข็งขันและสามารถ

ดับไฟป่าได้ตัง้แต่ต้นทาง ไม่ปล่อยให้ไฟป่าลุกลามไปจนใหญ่โต

เหมอืนปีก่อนๆ ที่เราเจอปัญหาหนักๆ กัน

 ขอปิดท้ายฉบับด้วยเรื่องกิจกรรมของเดือนเมษายน 

ซึ่งถือเป็นช่วงที่เข้าสู่วันปีใหม่ของไทย คือเทศกาลสงกรานต์ 

กำาหนดวันจัดงานรดนำ้าดำาหัว ขอพรจากผู้อาวุโสของสถาบันฯ 

ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 28 เมษายน สำาหรับปีนี้ ก็ขออนุญาต

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาวสถาบันฯ มาร่วมงานกัน  

ให้มากๆ เหมือนทุกปี ส่วนในตอนบ่าย วันที่ 28 เมษายน              

กเ็ชญิชวนมาร่วมจดัขบวนแห่ไปร่วมงานรดนำา้ดำาหวั ท่านนายก

สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ ผู ้บริหารมหาวิทยาลัย            

ที่จัดขึ้นใน มช. ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หวังว่าชาวสถาบันฯ        

ทุกท่านจะได้มาร่วมงานเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส   

ของสถาบันฯ และขอรับพรดีๆ จากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของเรา  

ร่วมกัน



 สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ได้พบสิ่งดีๆ          

จากความดทีีเ่ราได้กระทำาร่วมกนัเพือ่สงัคมส่วนรวม ขอกล่าวฝากคำาขอบคณุ

จากหัวใจดวงน้อยๆ ของอาจารย์สุวัฒน์ ผ่านมาในคอลัมน์นี้เป็นครัง้สุดท้าย

ถึงชาวสถาบันฯ ทุกท่าน ตลอด 6 ปีที่ได้มาเป็นรอง ผอ. ในช่วงที่ท่าน     

อาจารย์หมอธรีะ เป็น ผอ. อยู่ และต่อเนื่องมาอกี 8 ปีที่ได้มโีอกาสขึ้นเป็น 

ผอ. สถาบันฯ นั้น ตัวอาจารย์รู ้สึกว่าสถาบันฯ เป็นเหมือนบ้านอีกหลัง               

ที่อาจารย์รักมาก ได้เรียนรู้สิ่งดีๆ ในชีวิตการทำางานอย่างมากมายมหาศาล 

และซาบซึ้งในนำ้าใจไมตรีอันดีงามที่ได้รับจากเพื่อนๆ ชาวสถาบันฯ มาอย่าง

สมำ่าเสมอ ตลอดเวลา 14 ปีที่พวกเราได้บากบั่นทำางานอย่างทุ่มเทมาด้วยกัน 

โดยเฉพาะทีมบริหารและหัวหน่วยหน่วยงานจากทุกส่วนงาน สุดท้ายคือ  

ความรู้ รัก สามัคค ีของชาวสถาบันฯ ทุกคน โชคดทีุกท่าน ....... รอพบกับ      

ข้อเขยีนของ ผอ. คนใหม่ในฉบับหน้า....

      บายๆ ครับผม

...





คำาขวัญ 50 ปี ของสถาบันฯ

50 ปี สถาบันฯ ก้าวไกล 
วิจัยสุขภาพก้าวหน้า 

พัฒนามาตรฐานสู่สากล

"

"
โลโก้ 50 ปี ของสถาบันฯ
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“เลา่ขานงานวิจยั”

ศนูยว์จิยัดา้นโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพันธ์
รศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 หลายคนอาจคิดว่างานวิจัยด้านโรคเอดส์ของสถาบันฯ มีแต่งานวิจัยทางคลินิกในลักษณะของการร่วมในเครือข่ายวิจัย

ระดับนานาชาตแิละรับทุนจากรัฐบาลสหรัฐเท่านัน้ แต่อันที่จรงิเรายังมงีานวจิัยในลักษณะอื่นที่ได้รับทุนวจิัยจากหน่วยงานในประเทศ

และเน้นการทำาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและจิตวิทยาสังคมอีกด้วย ผมจึงอยากจะขอใช้พื้นที่ของสารสถาบันฯ ฉบับนี้

แนะนำางานในส่วนนี้ให้ทราบกัน

 กลุ่มวิจัยที่มาร่วมกันดำาเนินงานประกอบด้วยนักวิจัยของสถาบันฯ มีผม ดร.อรุณรัตน์ คุณหมอลินดา และคุณหมอวาท ี

นอกจากนัน้ยงัมอีาจารย์คณะสงัคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อาจารย์มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง นกัวชิาการ

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และอาจารย์มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย งานวิจัยที่กำาลังดำาเนินการส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ

พฤติกรรมสุขภาพและประเด็นด้านสังคมจิตวิทยา โดยเน้นที่สุขภาพทางเพศ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การตั้งครรภ์ไม่พร้อม   

รวมถึงการดูแลรักษาและการใช้ชีวิตในสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตัวอย่างงานวิจัยที่กำาลังดำาเนินการได้แก่ วิถีชีวิตร่วมสมัยรวมถึง

พฤตกิรรมทางเพศของนักเรยีนนักศกึษาในตัวเมอืงเชยีงใหม่ พฤตกิรรมสุขภาพ การใช้บรกิารสุขภาพ และคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุ

และแรงงานข้ามชาตทิี่ตดิเชื้อเอชไอว ีภาวะซมึเศร้าในหญงิตัง้ครรภ์และหลังคลอดที่ตดิเชื้อเอชไอว ีเป็นต้น

 ประชากรเฉพาะที่กลุ ่มวิจัยของเราให้ความสนใจมาก คือกลุ่ม

แรงงานข้ามชาตหิรอืแรงงานต่างด้าว ซึง่สำาหรบัจงัหวัดเชยีงใหม่และภาคเหนอื

ตอนบนส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทใหญ่ที่ข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้าน          

ที่ผ่านมาเรามีงานวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับเยาวชนที่เป็นแรงงาน     

ข้ามชาติที่อาศัยและทำางานอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่อยู่บ้างแล้ว และเมื่อวันที่ 

10-11 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยนำาโดย ดร.อรุณรัตน์ ได้ออกพื้นที่              

ณ อำาเภอเชยีงดาว เพือ่พบปะพดูคยุกบัผู้เกีย่วข้องกบัวถิชีวีติและสขุภาพของ

คนไทใหญ่ที่มาใช้ชวีติอยู่ในประเทศไทย โดยทมีได้มโีอกาสเยี่ยมโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลเมืองนะ ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

ด้านสุขภาพ พบผู้นำาชุมชน คุณครูที่สอนในโรงเรียนของ กศน. อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน และอาสาสมัครโครงการวิจัย ซึ่งได้รับข้อมูลที่   

น่าสนใจเป็นอย่างยิง่เกีย่วกบัวถิชีวีติ ความเชือ่ วฒันธรรมประเพณ ีตลอดจน

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ที่ทำาให้คนไทใหญ่ต้องย้ายถิ่นฐาน     

มาอยู่ประเทศไทย ส่วนปัญหาสุขภาพที่มลีักษณะเฉพาะก็อย่างเช่น ข้อจำากัด

เรื่องสทิธดิ้านการรักษาพยาบาล และปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นเป็นต้น

 การนำาองค์ความรู้ของงานวิจัยเหล่านี้มาเสริมกับองค์ความรู้

จากงานวิจัยทางคลินิก จะช่วยตอบโจทย์ด้านสุขภาพในทุกมุมมองที่

เกี่ยวกับเอชไอวีเอดส์ และส่งเสริมความเชี่ยวชาญชำานาญเชิงวิชาการ

ด้านเอดส์ของนักวิจัยของสถาบันฯ ให้ครบถ้วนทุกด้าน ไม่เฉพาะด้าน

งานวจิัยทางคลนิกิเท่านั้น
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 การเตมิหมู่เมธลิ (methyl group, -CH3-) ในดเีอนเอ (DNA methylation) ที่เกดิขึ้น ณ คู่เบสไซโตซนีกวานนี (-CG-) 

เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขี้นได้ในสิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์ และพืช และมีความสำาคัญต่อของขบวนการวิวัฒนาการเพื่อการดำารงอยู่             

(evolution biology) ของสิ่งมีชีวิต ระดับของการเติมหมู่เมธิลของดีเอนเออาจมีความสำาคัญต่อการแสดงออกของยีนส์คือ อาจกด        

หรอืเพิ่มการแสดงออกของยนีส์ ซึ่งในที่สุดจะส่งผลต่อการเจรญิของเซลล์ ถ้าการเตมิหมู่เมธลิเกดิขึ้นในระดับสูงในดเีอนเอ ในบรเิวณ

ที่ส่งเสรมิการแสดงออกของยนีส์ เช่น บรเิวณ promoter จะมผีลยับยัง้การแสดงออกของยนีส์ ซึ่งถ้าเป็นยนีส์ที่มบีทบาทยับยัง้มะเร็ง 

(Tumor suppressor gene) ก็จะส่งผลให้การเจริญของเซลล์มะเร็งไม่ถูกยับยั้ง การค้นพบดังกล่าวนี้ทำาให้การศึกษาบทบาทของ             

DNA methylation ในด้านมะเร็งจึงเป็นที่สนใจทำาให้มีการศึกษามากมายเพื่อทำาความเข้าใจให้มากขึ้น ทั้งในเชิงลึกระดับพื้นฐาน             

และการนำาไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ โดยมคีวามเป็นไปได้ที่จะใช้เป็น Biomarker ของโรคมะเร็งต่างๆ

  โรคมะเร็งทีเ่กีย่วข้องกบัการตดิเชื้อไวรสัเอชพวีไีด้มกีารศกึษาว่าเป็นสาเหตใุห้

เกดิมะเรง็อวยัวะต่างๆ ได้หลายชนดิคอื มะเรง็ปากมดลกู (Cervical cancer) มะเรง็ทวารหนัก 

(Anal cancer) มะเร็งศีรษะและลำาคอ (Head and neck cancer) มะเร็งช่องปาก                  

(Oropharyngeal cancer) เป็นต้น เชื้อไวรัสเอชพีวีมีความสามารถในการก่อมะเร็งได้

เนื่องจากเป็นเชื้อที่สร้างโปรตีนก่อมะเร็ง (Viral oncoprotein) คือ E6 และ E7 ซึ่งจะถูก   

สร้างขี้นเมื่อมีการเพิ่มจำานวนของไวรัส มีหน้าที่สำาศัญต่อการคงอยู่ของไวรัสในเซลล์     

โดยที่ E7 สามารถจับกับโปรตนี pRb ที่ควบคุม cell cycle ทำาให้เซลล์ศูนย์เสยีความควบคุม

ในการเจริญแบ่งตัวของเซลล์ ส่วนโปรตีน E6 สามารถจับกับ โปรตีน p53 ทำาให้เซลล์       

ไม่เข้าสู่ขบวนการตาย (apoptosis) ดังนั้นเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสเอชพีวีถ้ารอดจากการกำาจัด

โดยระบบภูมิต้านทานของร่างกายจึงยังคงมีชีวิตและสามารถเจริญแบ่งตัวเพิ่มจำานวน      

ต่อไปได้เรื่อยๆ ยิ่งไปกว่านั้นในสภาวะที่ไวรัสเกิดการฝังตัว (viral integration) เข้ากับ

โครโมโซมของเซลล์ สารพันธุกรรมดเีอนเอของไวรัสเอชพวีมีักจะมกีาร breakage เกดิขึ้นในยนีส์ E2 ของไวรัสเอชพวี ีโดยปกตโิปรตนี 

E2 จะกดการสร้างโปรตนีมะเร็งคอื E6 E7  ดังนัน้การสูญเสยี E2 จากการ breakage จะมผีลให้การสร้างโปรตนีมะเร็ง E6 E7 ไม่ถูกกด 

ทำาให้เซลล์เข้าสู่สภาวะการเจรญิที่ควบคุมไม่ได้และมโีอกาสเจรญิไปเป็นมะเร็ง

 ปรากฎการณ์เรือ่ง DNA methylation ทีม่ผีลต่อการแสดงออกของยนีส์ 

พบในดเีอนเอเชื้อไวรัสเอชพวีเีช่นเดยีวกัน แต่ระดับการเตมิหมู่เมธลิในดเีอนเอ

เชื้อไวรัสจะมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการเป็นมะเร็งในผู้ติดเชื้อไวรัส     

เอชพวีแีค่ไหนหรอือย่างไรนัน้ยงัไม่มบีทสรปุทีช่ดัเจน และเนื่องจากในปัจจบุนันี้ 

มกีารนำาการตรวจการตดิเชื้อไวรสัเอชพวีมีาใช้เป็น marker ในการคดักรองมะเรง็

ปากมดลูกแล้ว ซึ่งช่วยปรับปรุงความไวในการตรวจคัดกรองมากขึ้นจากเดิม   

ที่อาศัยการตรวจแปปเสมียร์อย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามค่าพยากรณ์ผลบวก

ยังไม่เป็นที่น่าพอใจจึงยังคงมีความจำาเป็นที่ต้องหา marker ที่ดีขึ้นกว่าเดิม     

ศูนย์ชวีโมเลกลุฯ ห้องปฎบิตักิารวจิยัไวรสัซึง่ทำางานวจิยัด้านเชื้อไวรัสเอชพวี ีได้มคีวามสนใจและกำาลงัเริม่ทำาการศกึษาเพือ่หาแนวทาง

การตรวจวัดระดับการเตมิหมู่เมธลิในดเีอนเอของด้วยเช่นกัน เพื่อนำาไปใช้ในการศกึษาสิ่งส่งตรวจทางคลนิกิ ที่มาจากผู้ที่ตดิเชื้อไวรัส

เอชพวีแีละมผีลการตรวจทางเซลวทิยาที่พบความผดิปกตริะยะต่างๆ ซึ่งความก้าวหน้าของงานวจิัยจะได้นำาเสนอในโอกาสต่อไป

ดร.อุทยัวรรณ  อทุยัพฒัน์ 
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสดคีรับ พี่ น้อง ชาวสถาบันฯ ทุกท่าน สำาหรับวารสารสถาบันฉบับที่ 36 นี้ เรามาดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานวจิัย

ภายในศูนย์ของเรากันครับ

กิจกรรมฉลอง 50 ปี สถาบันฯ

  เนื่องในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.ศักดา  พรึงลำาภู นักวิจัยอาวุโส ได้ร่วมเป็นวิทยากรโครงการบริการวิชาการ      

แก่ชุมชน ณ โรงยมิเนเซยีม เทศบาลตำาบลหนองผึ้ง โรงเรยีนหนองผึ้งอายุวัฒน์วทิยา (โรงเรยีนผู้สูงอายุตำาบลหนองผึ้ง) ต.หนองผึ้ง 

อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.30 น. โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมผู้สูงอายุเล่าประสบการณ์การดูแลสุขภาพ มีการ

บรรยายในหัวข้อ “สุขภาพดี” และ “อาหาร โภชนาการ และการจัดอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ” และได้มีการอภิปรายร่วมกับ        

ผู้สูงอายุ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
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 2.  ในวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ นำาโดย ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล นักวจิัย

อาวุโส หัวหน้าโครงการ “การประเมินผลการจัดการองค์ความรู้และการนำาไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัยด้านมลพิษหมอกควัน         

ที่มผีลต่อสุขภาพ” และคณะทำางาน ได้จัดกจิกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้จากการวจิัยที่ได้ดำาเนนิการมาด้านหมอกควันและผลกระทบ

ต่อสุขภาพ แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำาตำาบล เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา

หมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ อ.เแม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ในพื้นที่ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากหมอกควันโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเผาชีวมวลเป็นจำานวนมากในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 

ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากทุกตำาบลในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรมเป็นอย่างดี โดยโครงการนี้     

ได้รับทุนสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ(วช.)

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 1.  วนัที ่7 และ 14 กมุภาพนัธ์ 2560 ทมีนกัวจิยัโครงการ "การศกึษารปูแบบและปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการรบัสัมผสัมลพษิ

ทางอากาศของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนอืของประเทศไทย" หน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ นำาโดย ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล 

หัวหน้าโครงการวิจัย ได้จัดกิจกรรมโครงการประเทศไทยไร้หมอกควันแก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำาพูน     

ซึ่งในกิจกรรมจัดให้มีการตรวจวัดไนตริกออกไซด์ในลมหายใจ (FeNo) ตรวจวัดระดับการสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในปัสสาวะ        

ครัง้ที่ 2 และ 3 เพื่อประเมนิการเปลี่ยนแปลงระดับการสัมผัสสารมลพษิทางอากาศในแต่ละสัปดาห์แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรยีน

ส่วนบุญโญปถัมภ์
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  4.  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย และ ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง พร้อมทีมวิจัย ได้ลงพื้นที่สรุปผล             

การดำาเนินกิจกรรมในโครงการขยายผลการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช ในพื้นที่ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย 

จ.เชยีงใหม่ ซึง่ได้สร้างกลุ่มเยาวชนในบ้านยางเปา ให้รวมตวักนัปลกูผกัปลอดสารไว้เป็นแหล่งอาหาร เพือ่สามารถจำาหน่ายในชุมชนและ

สร้างรายได้ สามารถประกอบเป็นอาชีพและมีพื้นที่แหล่งอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นประโยชน์ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน    

ทัง้นี้ได้ชี้แนะแนวทางและวางแผนการดำาเนนิงานในการจัดกลุ่ม โดยมปีระธาน รองประธาน เลขา และลูกทมี เพื่อให้เกดิความต่อเนื่อง

และพัฒนาให้เกดิความยั่งยนืต่อไป

 และในวันที่ 2 มีนาคม 2560 คณะทำางานได้เดินทางไปบ้านแม่ซา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าติดตาม                  

ความคบืหน้า และร่วมหาแนวทางพฒันาสูก่ารสร้างกลุม่ผูป้ลูกผักปลอดสารเพือ่บรโิภคและจำาหน่ายในชุมชน โดยมคีณะครแูละนักเรยีน

โรงเรยีนบ้านแม่ซาเป็นภาคสีำาคัญในพื้นที่ ในการจัดการกลุ่มเพื่อให้เกดิความยั่งยนื และมกีารพัฒนาสบืต่อไป

  3. ในวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.               

เดินทางไปประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและวางแผนการดำาเนินการเก็บตัวอย่างในโครงการ "การศึกษาการรับสัมผัสสารปรอท  

และสารหนูในกลุ่มตัวอย่างที่ทำางานในเหมอืงทองคำาพื้นบ้านขนาดเล็ก: ศกึษานำาร่องในในพื้นที่เขาพนมพา ต.เขาเจ็ดลูก อ.วังทรายพูน 

จ.พจิติร" พร้อมทัง้สำารวจพื้นทีแ่ละกจิกรรมการขดุแร่ทองคำา เพือ่หาแนวทางผลกระทบสารปรอทและสารหนตู่อร่างกายและหาแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขต่อไป
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  6. วันที่ 13-15 มนีาคม 2560 ดร.สุรัตน์  หงษ์สบิสอง พร้อมด้วยนายสมพงษ์  เลาย่าง จากหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ ได้รับการติดต่อจากมูลนิธิการศึกษาไทย และองค์การ The field Alliance ให้เป็นวิทยากร ในการดำาเนินการตรวจสารเคม ี         

ในกลุ่มเกษตรกรและเด็ก ณ เมอืงคำา แขวงเชยีงขวาง สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ในโครงการนเิวศเกษตรและการศกึษา

ผลกระทบจากสารกำาจัดศัตรูพืชต่อนักเรียนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการที่จะร่วมทำาโครงการวิจัย

ต่อไป

  5. ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย และ ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง พร้อมทีมวิจัย ได้เข้าชี้แจงผลการตรวจเลือดของอาสาสมัคร          

ครั้งที่ 2 ในโครงการ “การรับรู้ความเสี่ยงจากสารเคมีฆ่าแมลงกับการปฏิบัติเพื่อป้องการรับสัมผัสของเกษตรกรและผู้บริโภค                   

ในอำาเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่” ณ หอประชุมเทศบาลเวยีงพร้าว อ.พร้าว จ.เขยีงใหม่ ในวันที่ 7-8 มนีาคม 2560 โดยมกีารตอบ       

ข้อซักถามผลการตรวจเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย และอาสามัครได้ทำา

แบบสอบถาม เพื่อทราบถึงการรับรู้และติดตามผลในทางปฏิบัติหลังจากการตรวจสารเคมี เพื่อป้องกันการรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมแปลงเกษตรกร เพื่อติดตามความคืบหน้าและเสนอแนะแนวทางในการกำาจัดโรคและ  

แมลงศัตรูพชืให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแก่กลุ่มเกษตรกรด้วย
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

 ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยโภชนาการ พร้อมด้วย      

คณะทำางานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

ร่วมกบัเทศบาลตำาบลบ้านแม อ.สนัป่าตอง ได้ดำาเนนิโครงการ

บริการวิชาการ “การพัฒนาชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเอง       

โดยการแปรรูปถั่วชีวภาพด้วยเทคนิคการใช้เชื้อบริสุทธิ์     

แบบแห้ง และการยกระดับมาตรฐานการผลิตตามแนวทาง

อาหารปลอดภัย” โดยลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน

ต้นแบบพึ่งพาตนเองฯ และดำาเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ฯ 

ให้แก่กลุม่แปรรปูถัว่ชวีภาพท่าโป่ง สนบัสนนุงบประมาณโดย

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ทัง้นี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีพิธีทำาบุญเปิด      

ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑ์ถัว่ชวีภาพ ตำาบล

บ้านแม อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่ อกีด้วย

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 นางสาวกัญญาณัฐ อุ่มม ีผู้ช่วยนักวจิัย หน่วยวจิัยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังฯ นำาเสนอผลงานวจิัย

เรื่อง “ภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่และฝากเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตำาบลปงยางคก อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง” ในการประชุมวชิาการระดับชาต ิพะเยาวจิัยครัง้ที่ 6 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ มหาวทิยาลัยพะเยา โดยงานวจิัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

วิจัยเรื่อง การส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน    

ในพื้นที่ ตำาบลปงยางคก อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง ซึ่งม ีดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ เป็นหัวหน้า

โครงการวิจัย จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัญหาภาวะโภชนาการตำ่ากว่าเกณฑ์

มากกว่าปัญหาภาวะโภชนาการเกิน สาเหตุของปัญหาโภชนาการที่พบเกิดจากปัจจัยหลายประการ 

เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ ความรู้เรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องด้านอาหารและโภชนาการ สภาพแวดล้อม

และการสุขาภิบาลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น และภายหลังงานวิจัยเสร็จสิ้น ทางคณะผู้วิจัยจึงได้    

ร่วมมอืกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะวางแผนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

 หน่วยวิจัยโภชนาการ เข้าร่วมโครงการทดสอบ

คณุภาพห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์ไอโอดนีในปัสสาวะ Ensuring 

the Quality of Urinary Iodine Procedures (EQUIP) จัดโดย

สถาบัน U.S. Department of Health and Human Service, 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ทำาการทดสอบการวิเคราะห์ไอโอดีน      

ในตัวอย่างอ้างอิง จำานวน 12 ตัวอย่างต่อปี มาต่อเนื่อง     

ตัง้แต่ปี 2001 – ปัจจบุนั ผลการทดสอบพบว่าห้องปฏบิตักิาร

วเิคราะห์สารอาหาร หน่วยวจิัยโภชนาการ ประสบผลสำาเร็จ 

โดยวเิคราะห์ค่าไอโอดนีในปัสสาวะได้ในเกณฑ์ถกูต้อง 100% 

และได้รับใบประกาศนยีบัตร SUCCESSFUL PARTICIPATION 

ประจำาปี 2016

1. 2.
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านโรคเอดส์
แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานเครือข่ายของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “ความก้าวหน้า

ทางวชิาการและการวจิัย โรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 

2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำานักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เพือ่รายงานความก้าวหน้าทางการวจิยัในการป้องกนัการตดิเชื้อเอชไอวแีละการดแูลรกัษา

ผู้ตดิเชื้อเอชไอว/ีผู้ป่วยเอดส์ ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าโครงการวจิัยต่างๆ ที่กำาลัง

ดำาเนินการในสถาบันฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ฯ 

โรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำาพูน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ       

และองค์กรอสิระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเครอืข่ายความร่วมมอืของสถาบันฯ ด้วย

 นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษในเรื่องความก้าวหน้าทางการวิจัยในการ

ป้องกันการตดิเชื้อเอชไอว ี โดย ศ. เกยีรตคิุณ นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อำานวยการ 

สถาบันฯ และยังมีการบรรยายพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัยด้านโรคเอดส์โดยนักวิจัย

และบุคลากรของสถาบันฯ อันประกอบไปด้วย

 การถ่ายทอดประสบการณ์ทำางานด้าย PrEP จากผู้วจิัย และการใช้ PrEP 

ของอาสาสมัคร โดย คุณผ่องพรรณ  เสาร์เขยีว พยาบาล ผู้ประสานงานโครงการ

 การบรรยายพิเศษเรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และซิก ้าไวรัส                

โดย พญ.ขวัญหทัย  แก้วปู่วัด หัวหน้าโครงการวจิัยร่วมฯ

 การรายงานความก้าวหน้าโครงการวจิยัต่างๆ ทัง้โครงการวจัิยใหม่ทีก่ำาลงั

เริ่มดำาเนนิการ และโครงการวจิัยที่ทำาเสร็จสิ้นแล้ว  โดย นพ.ณัฐพล  โฆษชุณหนันท์ 

และ พญ.ลินดา  เอื้อไพบูลย์ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมฯ พร้อมด้วย คุณดาราลักษณ์    

ถาวรประสิทธิ์, คุณผ่องพรรณ  เสาร์เขียว และคุณจินตนา  คำาร้อง ผู้ประสานงาน         

เครอืข่ายโครงการ
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าพื้นที่เพื่อตรวจ

ระดับสารเคมีในรางกาย อำาเภอพญาเม็งราย

 ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย และ ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง     

พร้อมทีมงาน ได้จัดกิจกรรม ตรวจระดับสารเคมีในร่างกาย       

และให้ความรูแ้ก่กลุม่เกษตรกร และบุคคลทัว่ไปทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 

ในการศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมี

กำาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

ด้วยกระบวนวิจัยแบบมีส่วนร่วม ณ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มกราคม- 4 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อฉลอง        

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ
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โครงการ “สรา้งภมูคิุม้กนั รูเ้ทา่ทนัเอดสแ์ละสารเสพตดิ” 

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำาพูน

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี จากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

และทโุภชนาการ สู่สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ ศนูย์วจัิยด้าน

โรคเอดส์และโรคติดต ่อทางเพศสัมพันธ ์  ได ้จัดโครงการ                  

"สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันเอดส์และสารเสพติด" ซึ่งเป็นกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ณ โรงเรียน

เฉลมิพระเกยีรต ิ48 พรรษา จังหวัดลำาพูน เมื่อวันที่ 14 มนีาคม 

2560 เพื่อให้เด็กนักเรยีนในโรงเรยีนตัง้แต่ระดับชัน้มัธยมศกึษา

ปีที่ 1-6 จำานวน 355 คน มคีวามรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ทักษะชวีติ อนามัยเจรญิพันธ์และสารเสพตดิที่จะนำาไปใช้ในการ

ดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวให้รู ้เท่าทันสภาพสังคม อีกทั้งยังสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เกี่ยวข้องกับ                

สารเสพตดิ หรอืเอาตัวรอดจากความเสี่ยงที่อาจนำาไปสู่การตดิเชื้อเอชไอวไีด้ โดยกจิกรรมในครัง้นี้มทีัง้การแบ่งฐาน

ให้ความรู้เรือ่งความเหมอืนและความต่างของเพศหญงิและชาย, ความรูเ้รือ่งถงุยางอนามยั, ความรู้เรือ่งยาคมุและอนามยั

เจรญิพันธุ,์ ทักษะการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยงที่อาจนำาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ไม่พึงประสงค์, ความรู้เรื่อง    

สารเสพตดิ ทัง้ในรูปแบบสื่อแอนเิมชั่น เกม ซึ่งมทีัง้ปรษินาอักษรไขว้ชื่อสารเสพตดิ, เกมบงิโกสารเสพตดิ, เกมใบ้คำา 

รวมถึงจิ๊กซอว์โทษของสิ่งเสพติดด้วย ซึ่งนอกจากความสนุกสนานที่ได้รับจากฐานต่างๆ แล้ว เด็กนักเรียนยังได้รับ

ความรู้ที่สามารถนำาไปใช้ได้จริง และกิจกรรมนี้ยังมีส่วนเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนมีทักษะที่ดีที่จะก้าวไปสู่การเป็น 

ผู้ใหญ่ที่ดใีนอนาคตอกีด้วย
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"Visitor"

นักวิจัย University of Minnesota

เยือนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 Prof.Mustafa al'Absi,       

Ph.D., L.P.  Director, Behavioral Medicine Laboratories              

(Duluth & Minneapolis), University of Minnesota Medical School 

เข้าเยีย่มเยอืนสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ โดยม ีศ. เกยีรตคิณุ 

นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพ ให้การต้อนรับ พร้อมทัง้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้งานวจิัย

ด้านสารเสพตดิ ณ ห้อง BOARD ROOM สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพ อาคาร 1

 และเมื่อวันที่ 30 มนีาคม 2560 ศ. เกยีรตคิุณ นพ.สุวัฒน์  

จรยิาเลศิศักดิ์ ได้ต้อนรับ Prof. Dr.Sriram Rao จาก University of 

Minnesota พร้อมด้วย ผศ. น.สพ. ดร.ขวญัชาย  เครอืสคุนธ์ คณบด ี             

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือน

สถาบันฯ ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1   

และพดูคุยเรือ่งความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยเพือ่โอกาสในการ

ทำางานวจิัยร่วมกัน ตลอดจนด้านการเรยีนการสอนในอนาคต
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ม.พะเยา จำานวน 44 คน เข้าศกึษาดงูาน ณ สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์

สุขภาพ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้เข้าดูงานของศูนย์วจิัย

ด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะหน่วย 

Clinical Laboratory และหน่วย Specimen Processing Unit             

และศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ ซึ่งทั้ง

หัวหน ้าหน ่วย ผู ้ปฏิบัติงานในห ้องแล็บ ตลอดจนนักวิ จัย                       

ของสถาบันฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้      

และประสบการณ์ด้านงานวิจัยให้แก่นักศึกษา เป็นการยำ้าถึง       

วิชาความรู ้ในห้องเรียนสามารถนำามาใช้ในการทำางานจริงได้       

และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามองเห็นเส้นทาง     

ในอาชพีของตัวเองที่สามารถก้าวเข้าสู่งานวจิัยได้ในอนาคต

...

นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากเกาหลี

สานความร่วมมือด้านงานวิจัยกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 Dr.Dae-Soen Kim, PhD,          

Director of International Cooperation Team, WHO Collaborating 

Centre, Vulnerable population & Environmental Health, National 

Institute of Environmental Research, Ministry of Environment, 

Incheon, Republic of Korea ได้เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่            

เพื่อประสานงานและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับ      

ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส และ ดร.สุรัตน์         

หงษ์สบิสอง นักวจิัย หน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วจิัย

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ในการทำางานวิจัยด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ Dr.Dae-Soen Kim ยังได้ 

เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพิษวิทยาของหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อม   

และสุขภาพด้วย
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"Doing & Training"

 ศ. เกยีรตคิุณ นพ. สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมการเสวนา

วชิาการ เสยีงจากห้องฉกุเฉนิ การบาดเจบ็ช่วงสงกรานต์ และปีใหม่จากสรุา และแถลงผลต่อสือ่มวลชน จัดโดย ศูนย์วจัิย

ปัญหาสุรา (ศวส.) ภายใต้การสนับสนุนการดำาเนนิงานจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.)  

ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำาเนนิงานวจิัยในเรื่อง “การศกึษาการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่สัมพันธ์กับพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ห้องฉุกเฉนิ กรณศีกึษา โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ และโรงพยาบาลนครพงิค ์เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 

2560 ณ ห้องเอบนิ่า ฮอล์ ชัน้ 1 โรงแรมแอบนิ่าเฮาท์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 จากการเสวนาชี้ให้เห็นว่าเทศกาลวันหยุดยาว เทศกาลแห่งการสังสรรค์รื่นเรงิ คนนยิมดื่มฉลองเพิ่มขึ้น 2 เท่า 

ทำาหัองฉุกเฉนิแน่น คนบาดเจบ็พุง่ จกัรยานยนต์ครองแชมป์อุบตัเิหตุสูงสดุ เมาแล้วขบัยงัเป็นปัญหาใหญ่ โดยคดิต้นทนุ

ความสูญเสยีสูงถงึ 89,000 ล้านบาท หรอื 1.08% ของ GDP ทัง้นี้ได้เสนอให้ภาครัฐดำาเนนิการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัด ผลักดันมาตรการห้ามขายสุราในช่วงวันหยุดยาว และควรมีการให้ความรู้กับประชาชนถึงพิษภัยสุรา         

พร้อมทัง้ให้รู้เท่าทันกลยุทธการตลาดของธุรกจิสุรา

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ เขา้ร่วมเสวนา และแถลงผลต่อสื่อมวลชน 

"เสียงจากห้องฉุกเฉิน การบาดเจ็บช่วงสงกรานต์ และปีใหม่จากสุรา"
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 หน่วยงาน Regulatory Compliance Unit (RCU) สถาบันวจิัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรม SOP-RIHES-CTU ให้แก่บุคลากร

ของโครงการวิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์        

ของสถาบันฯ โดยเฉพาะเรื่องการขอความยนิยอมอาสาสมัครในการ

เข้าร่วมโครงการวิจัย HIV/AIDS การทำาความเข้าใจเรื่องข้อตกลง    

ของผู้ให้ทุน การดูแลรักษาอาสาสมัคร รวมถงึการฝึกปฏบิัตเิมื่อเกดิ

อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยเฉพาะเรื่องการ   

ฝึกปั๊มหัวใจ ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วยงาน RCU จัดอบรม SOP-RIHES-CTU

...

 ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารการควบคุม

การแพร่เชื้อวัณโรค (Tuberculosis Infection control) ณ ห้องประชุม

ชั้น 4 (ห้องเอนกประสงค์) อาคาร 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560        

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโครงการวิจัยในสถาบันฯ ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วย        

ทีเ่กีย่วข้องกบัวณัโรค สามารถปฏบิตัติวัได้ถูกต้องเพือ่ป้องกันการเป็น

วัณโรคและป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคของอาสาสมัครโครงการวจิัย

ที่ป่วยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว โดยเฉพาะการใช้

อปุกรณ์ป้องกนัระบบหายใจเพือ่การป้องกนัสำาหรบัความปลอดภยัใน

สถานที่ทำางานและการจัดการด้านสุขภาพ ทำาให้เจ้าหน้าที่ได้รับ   

ความรู้และฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้อง ให้สามารถดำาเนินการวิจัยได้   

อย่างปลอดภัย

ศูนย์วจัิยดา้นโรคเอดสฯ์ จัดอบรมเชงิปฏบิตักิารการควบคมุการแพรเ่ชือ้วณัโรค 

และการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
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นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. เข้าศึกษาการใช้เครื่องอะตอมมิก

แอบซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ จำานวน 81 คน เข้าศกึษาดงูานการทำางานของเครือ่งอะตอม

มิกแอบซอร ์พชั่นสเปกโตรโฟโตมิเตอร ์และทดลองใช ้ เครื่อง                       

ณ หน่วยวจิัยโภชนาการ ศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

อาคาร 3 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 25 เมษายน 2560 โดยม ี   

อ.ธวัชชัย  คำารินทร์ และ อ.นคร  ปริวัตรสกุลชัย บุคลากรของ       

หน่วยวิจัยโภชนาการ ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์      

ในการใช้งานเครื่องดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมดูแล ตลอดจนถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ให้นกัศกึษา เพื่อให้นกัศกึษาสามารถใช้งาน

เครื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้        

ให้นำาไปสู่การทำางานจรงิได้ในอนาคต

...

ทีมนักวิจัยลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และให้ความรู้ เรื่องมลพิษทางอากาศ หมอกควัน

แกผู่ป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง และประชาชนทัว่ไป ในพื้นที่อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่

 ทีมวิจัยโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาวะของผู ้ป ่วย            

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในพื้นที่อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่             

(MC Model)” หน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสุขภาพ ศนูย์วจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพประยุกต์ โดยมี ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล เป็นหัวหน้า

โครงการ เข้าพื้นทีอ่ำาเภอแม่แจ่ม ระหว่างวันที ่13 - 24 มนีาคม 2560 

ทีผ่านมา เพื่อเยี่ยมบ้านและให้ความรู ้ คำาแนะนำา เรื่องมลพิษ            

ทางอากาศ หมอกควัน และผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู ้ป ่วย                      

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สมาชิกในครัวเรือนของผู้ป่วย และเพื่อนบ้าน  

ในบริเวณใกล้เคียง พร้อมกับเก็บตัวอย่างฝุ ่นในบริเวณบ้าน                   

และปัสสาวะของอาสาสมัคร เพื่อนำามาวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษ

จากมลพิษทางอากาศที่อาสาสมัครได้รับสัมผัสด้วย นอกจากนี้ 

โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมอืทางวชิาการจาก Prof. Heqing 

Shen, จาก Institute of Urban Environment, Chinese Academy of 

Sciences, Xiamen, สาธารณรัฐประชาชนจนี ในการเก็บตัวอย่างฝุ่น

ด้วยเครื่องเก็บฝุ่นส่วนบุคคล
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"Activities"

แพทย์หญิงลินดา  เอื้อไพบูลย์
เหรียญทองประเภทเดินทน 5,000 เมตร

และ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ นักกีฬาต้นแบบ สสส (หญิง)

นายสมบุญ   บุญปราบ
เหรียญทองแดงประเภทเดินทน 5,000 เมตร

แขง่ขนักรฑีาสงูอายชุงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 22

จังหวัดจันทบุรี

ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560

...
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 "ร่วมแสดงความยินดีกับ
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม"่

คณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 31 มีนาคม 2560

คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา

คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2560

คณะเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี    

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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ตารางกิจกรรม

1 - 30    เมษายน 2560

3 - 30   เมษายน 2560

3 - 30   เมษายน 2560

4 - 5     เมษายน 2560

5          เมษายน 2560

5 - 7    เมษายน 2560

9 - 13   เมษายน 2560

10 - 11  เมษายน 2560

18        เมษายน 2560

20        เมษายน 2560

เมษายน 2560
ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัย พร้อมเจ้าหน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม 

อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชยีงใหม่, เชยีงราย, แม่ฮ่องสอน, ลำาพูน, พะเยา, ลำาปาง, แพร่ และน่าน

ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย นักวิจัย พร้อมเจ้าหน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม             

อำาเภอพร้าว เชยีงใหม่

ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง นักวิจัย พร้อมเจ้าหน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม            

อำาเภอเมอืงเชยีงใหม่, อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่ และจังหวัดเชยีงราย

นางดารารัตน์  เจษฎาภนิันท์ นักการเงนิและบัญช,ี นางมยุร ี สุตัน พนักงานพัสดุ เข้าร่วม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงิน            

ของส่วนงาน" ณ สำานักบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

นายจรัญ  เชื้อเย็น นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ร่วมเป็นวทิยากรการประชุมเชงิพัฒนาศักยภาพ

ทมีงานระดับจังหวัดในการสำารวจสถานการณ์การตตีราและเลอืกปฏบิัตใินระบบบรกิารสุขภาพ 

ในเขตพื้นที่เฝ้าระวังเขต 9 ณ ห้องประชุมสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสมีา

นางสาวนลิบล  ตุ้ยคำาภรี์ นักการเงนิและบัญช,ี นางรัชดาวรรณ  พรหมวังศร ีพนักงาน

ปฏิบัติงาน, นางสาวศุกดิ์มณี  สายะสิต นักการเงินและบัญชี, นางกนกอร  รองมาล ี        

นักวชิาการเงนิและบัญช ีเข้าร่วมประชุม NIAID Post Award Grants Policy and Management 

Training Workshop The Hilton Beijing Wangfujing Beijing China

ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัย เข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ Collaboration on    

Thailand Research Fund (TRF)-National Natural Science Foudation of China (NSFC) on Climate 

Change Peking University School of Public Health, Beijing, P.R. China Beijing P.R. China

นางผ่องพรรณ  เสาร์เขียว พยาบาลชำานาญการ เข้าร่วม HPTN Annual Meeting 2017          

ณ The Washington Marriott Wardman Parkเมอืง Washington, DC, USA

ดร.จักรกฤษณ์  วังราษฎร์ นักวิจัย เป็นอาจารย์พิเศษ ในการบรรยายราชวิชาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยกีารอาหาร ณ ห้อง ICT 1107 และ ห้อง C203 มหาวทิยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์สวุฒัน์   จรยิาเลศิศกัดิ์ ผูอ้ำานวยการ, ศาสตราจารย์ขวญัชัย  ศภุรตัน์ภญิโญ 

รองผู้อำานวยการ, นางบุปผา  ประภาลักษณ์ พนักงานปฏบิัตงิาน, นางกนกอร  รองมาล ี

นักวิชาการเงินและบัญชี, นางสาวสุรางค์จิตต์  คุตตะเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย         

เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน                   

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาต ิโรงแรมเชยีงใหม่แกรนด์ววิ

ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง นักวิจัย เข้าร่วมเป็นผู้นำาเสนอการสัมมนาเรื่อง Pesticide Toxicity        

ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ ชั้น 4 อาคาร MD ภาควิชานิติเวชศาสตร์                     

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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ตารางกิจกรรม

25    พฤษภาคม 2560

29 พฤษภาคม - 2 มถิุนายน 2560    

พฤษภาคม 2560
นางฉันทนา  พรหมพุทธา พนักงานปฏบิัตงิาน, นางสาวนลิบล  ตุ้ยคำาภรี์ นักการเงนิและ

บัญช,ี นางรัชดาวรรณ  พรหมวังศร ีพนักงานปฏบิัตงิาน, นางสาวอรยิา  สงิหประเสรฐิ 

พนักงานปฏิบัติงาน, นางปภาวดี  ดำารงมณี พนักงานปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการ                

สภาพนักงานสัญจร ครัง้ที่ 2 ประจำาปี 2560 เรื่อง "ร่วมคดิ ร่วมพัฒนา เพื่อนำาพามหาวทิยาลัย

ไปสู่จุดหมาย" ณ ห้องประชุมอนิทนนิ สำานักบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

แพทย์หญิงลินดา  เอื้อไพบูลย ์ นักวิจัย, นางจินตนา  คำาร ้อง นักจิตวิทยา,                                        

นางสาวชนิดาภา  ปราศราคี พยาบาล, นางกมลระวี  ศรีจันทร์ นักวิชาการสถิต ิ                  

เข้าร่วมประชุม ในโครงการวิจัย 2017 IMPAACT Annual Meeting การประชุมประจำาปี                 

IMPAACT Group Meeting 2017 โรงแรม Washington Marriott Wardman Park Hotel                        

รัฐ Washington, D.C. USA

สถาบันฯ จัดทำาระบบ LED TV เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถาบันฯ 

ในระยะเริ่มแรก ทดลองติดตั้งไว้ที่ ชั้น 1 อาคาร 1 และคาดว่าจะขยายไปยัง

อาคาร 2 และอาคาร 3 ต่อไป ในภายหลัง

         หน่วยงาน โครงการวิจัยใด ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

สามารถส่ง presentation มาได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ VDO, Powerpoint 

ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ 

อีเมล์ uwanna@rihes.org หรือโทร 36148 ต่อ 118
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

คู่หู CONDOM เป็น MASCOT

ก็ยังต้องลงทะเบียน... นะแจ๊ะ

CONDOM โชว์ลีลาเร่าร้อน....

ร้อนนี้..ต้อง..Hatari..เท่านั้น..นะคะ จะรีบไปหนาย... จะรีบไปหนาย... ขอพักแปร๊บนุง...คร๊าบ..บ 

หลวงพ่อวัดอังโคะคุจิกะบอยแบนด์.....

ขอพักสายตาโหน่ยน๊า...อิอิ
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แผนก ไอที บริการทุกระดับ..ประทับใจ ^-^

ฐานมั่นคง....ยืนจังก้า ยังงั๊ยยังงัยก็มะล้ม..ก๊าบ..บ

ประกันไม่ต้องจ่ายมืออาชีพ..สาธิต สอนการปั๊มหัวใจ..ช่วยชีวิต โดยผู้เชี่ยวชาญ

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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I  English
By Kittipong & Arunrat

 ตอนนี้เมอืงไทยเราเป็นทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีจ่ะมากนิ มาเทีย่ว มาใช้เงนิในบ้านเรา ห้างร้าน  สถาน

ทีต่่างๆ จงึต้องเขยีนภาษาอืน่กำากบัภาษาไทยไว้ อย่างน้อยก็มภีาษาองักฤษแนบอยู ่แม้คนไทยเราจะเรยีนภาษาองักฤษตัง้แต่

ชัน้ประถม แต่พอจะเอามาใช้จรงิๆ เราก็ไม่มั่นใจ และต้องหวังพึ่ง Google Translation เพื่อให้ได้ภาษาอังกฤษสวยๆ และ

แปลแบบตรงเป๊ะ ฉบับนี้เลยขอเอาภาพที่หาได้จาก Internet มาให้เพื่อนๆ ได้ดู นอกจากได้ความตรงของ   ภาษาแล้วยังได้

ความฮาแถมด้วย 555 … ภาษาอังกฤษ ง่ายนดิเดยีว

… สู้ ๆ นะคะชาวไทย ... I LOVE ENGLISH - -"
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ทริปหญิงไทยในต่างแดน 
ย�่าเท้าทั่วไทย
ตอน วาดไป เที่ยวไป ในฮ่องกง ไปทั่วโลก

ณิชาภา  ตุ้ยค�าภีร์
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 อยากรู้เรียนรู้โลกใบใหญ่ ก็ต้องออกเดินทางไปให้ทั่ว ทริปแบ็คแพคเล็กๆ ของเราสองสามคนจึงเริ่มต้น ณ เกาะฮ่องกง   

เกาะเล็กๆ ที่ความน่าสนใจไม่ได้เล็กไปตามขนาด เช้าวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ต ี4 เรา ฉันและคณะ (หมายถงึเพื่อนร่วมทาง

อกี 2 คนเท่านัน้) เริ่มเข้าสู่กระบวนการ Check-in และตรวจคนเข้าเมอืงเพื่อออกเดนิทาง เรารบีเพื่อให้ทุกอย่างทันเวลาเครื่องออก 

ต ี5.45 เมื่อขึ้นเครื่องแล้วฉันก็หลับยาวๆ สะสมพลัง

"Who Lives
See Much

Who Travels
See More"

“ผู้อยู่นานเห็นมาก ผู้ออกเดินทางเห็นมากกว่า”, สุภาษิตอาหรับ
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 ฉันถูกปลุกขึ้นมาด้วยเสียงของกัปตันที่ประกาศแจ้งลดระดับการบินลงให้ทุกคนเก็บตัวเอง       

ให้เรยีบร้อยอยูก่บัที ่ฉนัลมืตามองเหน็ววิมมุสูง หมูเ่กาะเลก็เกาะน้อย ทีค่่อยๆ

ขยายใหญ่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใกล้ลงสู่พื้นดนิ

 ลงจากเครือ่งเรารบีพุง่ตัวเพือ่หาจดุตรวจคนเข้าเมอืง แต่เรากพ็บว่า

มันมใิกล้เลย เราต้องลงบันไดเลื่อนไปใต้ดนิ 3 ชัน้ นั่งรถไฟใต้ดนิต่อ แต่ด้วย

ความมึนออกผิดสถานี จึงต้องน่ังต่ออีกสถานี แล้วดีดตัวขึ้นบันไดเลื่อนอีก  

3 ชัน้ ในที่สุดเราก็ถงึผวิดนิสักท ี--- สูดหายใจเต็มปอด ต่อด้วยถอนหายใจ 

“เฮ้ออออ” เหมอืนได้ว่ายนำ้าจากก้นทะเลลกึสู่ผวินำ้า

 เมื่อเราผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋า 

เรียบร้อยแล้ว ก็รีบเดินจำ้าไปซื้อบัตร Octopus Card ที่ Counter ของ           

Airport Express หรอื Customer Service Centre ของรถไฟใต้ดนิทุกสถาน ี

เราซื้อบัตร HK$150 (มัดจำาบัตร 50 และเป็นเงินที่ใช้ได้ในบัตร 100)            

เพื่อความสะดวกในการเดนิทางขึ้นรถไฟ ซื้อของในร้านเซเว่น และสามารถ

เตมิเงนิในบัตรได้ที่ร้านเซเว่นและสถานรีถไฟ

 เรานั่งรถบัสเอากระเป ๋าไปฝากที่ โรงแรม   

Sunny Day Hotel ย ่านจิมซาจุ ่ย ซึ่ ง ตั้งอยู ่บน                      

Nathan Road ถนนยอดนิยมแห่งการจับจ่ายเสื้อผ้า 

รองเท้า เครื่องสำาอางแบรนด์ดีเป็นที่นิยม ที่ซึ่งหาก      

ยืนหน้าโรงแรมแล้วเดินเลี้ยวขวา 3 ก้าวเจอร้าน           

Mc Café เปิด 24 ชั่วโมง หากเลี้ยวช้ายเดนิไป 14 ก้าว 

เจอร้านนำ้ามะม่วงปั่น Hui Lau Shan และเดินต่ออีก         

1 ก้าวเจอร้านวาฟเฟิลฮ่องกงชื่อดัง Mammy Pancake 

และที่สำาคัญใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน Jordan MTR Station ใช้เวลาเดินเพียง 3 นาที ดีงาม              

ด้วยประการทัง้ปวงเราจงึเลอืกพักที่นี่

 เราฝากกระเป ๋าและจัดแจงสัมภาระที่จะพกติดตัวเสร็จ                 

ก็ออกเดินตามหาร้านอาหารแถวนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลา เพราะนี่ก็        

11.00 น. แล้ว จะต้องทำาเวลาเพื่อให้ทันเที่ยวชม 3 สถานที่ในช่วงบ่าย 

และหัวคำ่านี้ แล้วเราก็เดินเจออาหารหน้าตาแปลกๆ ที่มีทรงกระบอก   

เป็นแท่งนิ่มๆ สขีาว และมขีนมจบีปลาและกุ้ง ฉันใช้เวลายนืสังเกตลูกค้า

ที่เขามาซื้อที่ร้านว่าเขากนิกันยังไง แล้วจงึสั่งมาสองอย่าง ซึ่งอาหารที่มี

ลักษณะแท่งสีขาวทำามาจากข้าว เมื่อได้กินมีรสชาติจืด นิ่ม ทานกับ      

ซอสพริกสูตรของร้าน ซีอิ๊วหวาน โรยงา รสชาติดี พอแทนข้าวเที่ยงได้ 

ส่วนขนมจบี คอืไส้แป้งไม่ใช่เนื้อปลาอย่างที่คดิ จงึขอจบการบรรยาย 
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  มาถึ งบ ้ าน เมืองอื่ นสิ่ ง แรกที่ ควรทำ าคือ               

การเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นแสดงความเคารพ        

และขอพรให้การท่องเที่ยวของเราราบรื่น การเดินทาง  

ไม ่ง ่ ายในวันแรกเสมอ เพราะต ้องเรียนรู ้ ระบบ                      

ทางเดินรถไฟ และรถไฟฟ้า ทิศทางต่างๆ ซึ่งวัดที่จะ     

เดินทางไปวัดแรกต้องขึ้นทั้งรถไฟบนดินและใต้ดิน  

เปลี่ยนทัง้หมด 3 สถาน ี(จากสายสแีดงใต้ดนิ ไปสายสเีขยีวใต้ดนิ จากสายสเีขยีวใต้ดนิ ขึ้นไปเปลี่ยนสายสฟี้าบนดนิ จากสายสฟี้า

บนดนิ เปลี่ยนสายสแีดงเข้มบนดนิ) เราออกจากสถานรีถไฟ ตามหาช่องทางออก Exit B ดูยังไงก็ไม่เห็น คาดว่าคงเพราะออกผดิฝั่ง 

จึงสอบถามนายสถานี ซึ่งแนะนำาให้เราเดินอ้อม เดินแล้วมองไปข้างหน้าดูเหมือนจะไม่เห็นจุดหมายเลย ฉันตัดสินใจสอบถาม            

สาวน้อยวัยมัธยมที่สามารถตอบฉันเป็นภาษาอังกฤษ และยินดีที่จะเดินไปส่งเพราะทั้งสองกำาลังจะเดินไปเส้นทางเดียวกัน                 

ก่อนแยกจากกันเราฉันขอบคุณและขอถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ

“ในสถานที่แปลกตาอันกว้างใหญ่ 
การปรากฏตัวของเพื่อนคนหนึ่ง 
ท�าให้พื้นที่นั้นแคบลงถนัดตา”

ขอบคุณผู้มนีำา้ใจบอกเส้นทาง

ที่ทำาให้พื้นที่กว้างใหญ่นัน้แคบลง
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 เรามุ่งหน้าสู่วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung 

Temple)  ซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจนีให้ความเลื่อมใสศรัทธา

มาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง        

คอืท่าน "แช กง" เป็นแม่ทัพปราบศกึ ทุกๆ ครัง้ ท่านใช้สัญลักษณ์

รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว ้ด ้านหน้ารถศึกนำาขบวนในกองทัพ            

เหล่าทหารกล้ามีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป    

ณ ทีใ่ดๆ กงัหันนี้จะช่วยเสรมิสริมิงคล นำาพาแต่ความโชคด ีมอีำานาจ

เข้มแข็ง เสริมกำาลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนำาทัพ 

สู้ศึกของท่านจึงเป็นตำานานมาจนทุกวันนี้  ดังตำานานที่เล่าขาน     

และความศักดิ์สิทธิ์ ก็จัดเลยค่ะสร้อย 1 เส้น เป็นที่รู ้กันดีว่า           

บ้านเมอืงนี้สรรพสิง่ราคาสงู ทมีงานของเราจงึได้จดัธูปทีพ่กมาจาก

เมืองไทยจุดไหว้สักการะ มีความประหยัดไปอีก 140 บาท            

(HK$ 28 เป็นราคาธูปขั้นตำ่าสุดที่ขายในวัด) ฉันไหว้ตามขั้นตอน       

ที่อ่านรีวิวมา ปิดท้ายด้วยตีกลอง 3 ครั้งเพื่อให้สิ่งศักดิ์รับทราบ   

และให้พรที่เราขอมผีลบังคับใช้...ทันที

“ร่างกายที่แข็งแรงยังต้องการอาหารเสริม ชีวิตก็ต้องเสริมด้วยก�าลังใจ”
“นอกจากวัตถุมงคล คนที่ให้ก�าลังใจเราได้ดีที่สุดคือ ตัวเราเอง”

 ต่อจากนัน้เราเดนิทางด้วยรถไฟใต้ดนิไปวัดหว่องไทซนิ (Wong Tai Sin Temple) หรอือกีชื่อว่า วัดหวังต้าเซยีน เป็นอกีหนึ่งวัด

ที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนา     

ทุกประการ โดยเฉพาะเรื่องความรักจงึทำาให้วัดแห่งนี้มชีื่อเสยีงโด่งดัง

          แสงแดดที่ส่องผ่านควันจากธูปที่ตลบอบอวลไปทั่ววัด เบาะรองนั่งไหว้ที่มจีำานวนมากและผู้คนหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย บ่งบอก

ถงึความหนาแน่นของศรัทธา ส่วนฉันแม้จะในมอืจะไร้เครื่องสักการะ แต่ก็ตัง้จติให้เป็นสมาธสิิ่งที่กล่าวในใจว่า “เนื้อคู่ลูกขอให้เป็นไป

ตามวาสนา” เพยีงเท่านัน้ แล้วก็ลมืตาถ่ายรูปเดี่ยว รูปหมู่ รูปคู่ รัวๆ   

“ความรักเป็นสิ่งส�าคัญ
แต่ไม่ได้ส�าคัญที่สุด”

“คนที่ส�าคัญที่สุดคือคนที่ก�าลังอยู่ตรงหน้า
ไม่ใช่คนที่ยังมาไม่ถึง”
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 เราเดนิทางกลับที่พักเพื่อผลัดหน้า เปลี่ยนเสื้อผ้า และรับนำา้มะม่วงสุดฟิน 

กินเพลิน ราคา 135 บาท (HK$ 27) ก่อนต่อด้วยมื้ออาหารเย็น เราแวะเพิ่มพลัง       

ที่ร้านอาหาร The Sweet Dynasty ร้านที่ใครๆ พากันรีวิวว่าดีงามในความอร่อย     

เราสั่งบะหมี่เกี๊ยวกุ ้ง ฮะเก๋า ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หมูแดง ขนมหัวผักกาดทอด              

และเต้าฮวยขนมขึ้นชื่อของที่นี่ มื้อนี้ราคา HK$ 300 (1,500บาท) เฉลี่ยจานละ        

300 บาท กนิแล้วตัวหนักแต่กระเป๋าตังค์เบา

  อิ่มท้องแล้วเราก็เร่งฝีเท้าเดินไปตามถนนเพื่อให้ทันดูการแสดง  

แสงสเีสยีง Symphony of Lights เวลาสองทุ่ม ที่อ่าววคิตอเรยี เป็นการแสดง   

ที่ยงิแสงสตี่างๆ ประกอบกับเสยีงดนตร ีถอืเป็นการแสดงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด

ซึ่งบันทึกโดย Guinness World Records ซึ่งจะประกอบด้วย 44 อาคารชั้นนำา      

ที่อยู่ในฝั่ง ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 15 นาที ชมฟรี แต่พอฉันไปถึง     

ผู ้คนมากมายก็ไปจับจอง

พื้นที่ด ้านหน ้าริมแม ่นำ้า 

แน่นอน...ฉันทั้งเตี้ยและ  

อยู ่ ไกล  การหาจุดที่ ด ี     

เพื่อชมไม่ง่ายเลย เงยหน้า

มองเห็นแต่ต้นคอคนอื่น 

ตัดสินใจเดินขึ้นบันไดหน้าอาคารแล้วถ่ายรูป ถ่ายออกมาสุดฝีมือแต่ก็ไม่ได้  

งดงามอย่างที่คิด จุดที่ เรายืนอยู ่ไม ่ได ้ครอบคลุมฉากการแสดงทั้งหมด            

สภาพแวดล้อมที่เป็นไม่ได้เอื้อต่อการถ่ายภาพเพราะอาคารเปิดไฟสว่างทำาให้  

ถ่ายภาพออกมามองเหน็ฝั่งตรงข้ามไม่ชดั สสีนักไ็ม่ได้มากมายอย่างที่เหน็ในรวีวิ 

ความเป็นจรงิไม่สวยงามอย่างที่ฉันวาดฝันไว้ 

“ความฝันช่วยบรรเทาความอ่อนล้าจากความจริง”

 วันที่ 2 เราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยร้านโจ๊กชื่อดังย่านมงก๊ก 

พร้อมเครื่องเคยีง ปาท่องโก๋ ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้ง และนำ้าเต้าหู้ รสชาติ

ของโจ๊กที่นี่เนื้อละเอยีดมากกนิเหมอืนกนิซุปข้นๆ ที่ทำาจากข้าว รสชาติ

กลมกล่อม ที่แปลกแตกต่างจากบ้านเราคือ เขาใส่ถั่วต้มด้วย              

ส่วนปาท่องโก๋ก็จะเนื้อแข็งและเนื้อแน่นกว่าเมอืงไทย ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุง้ 

ข้างในก็มีกุ ้งล้วนๆ ไม่มีผัก ซอสที่ราดมารสชาติเข้ากัน ที่สำาคัญ             

กุ้งสดมาก เนื้อเด้ง หวานอร่อย นำ้าเต้าหู้ก็เป็นนำ้าเต้าหู้ที่ไม่ผสมนมผง

หวานน้อย อร่อยไม่แพ้อย่างอื่นเลย ด้านหน้าร้านก็จะตั้งตู้ขายให้กับ  

คนทีซ่ื้อแบบห่อกลับ มทีัง้ปาท่องโก๋ ซาลาเปาทอด ขนมหน้างา ทกุอย่าง

ชิ้นใหญ่มาก ราคาชิ้นละ 60 บาท (HK$ 12)
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 เมื่อท้องอิ่ม พลังก็มา เราเดินทางต่อไปยังจุดหมาย        

ที่จะเปลี่ยนเราเป็นเด็กสาวที่เข้าไปอยู่ในโลกของจินตนาการ      

อกีครัง้ ที่ที่มีเจ้าหญงิ เจ้าชาย ปราสาทยิ่งใหญ่และ iron man 

 --- GO GO GO --- > Disneyland 

 เมื่อก้าวเข้ามาถึงฉันและทีมงานก็แปลงร่างนิดหน่อย

เพื่อให้เข้ากับสถานที่ ที่ซึ่งเป็นที่เดียวที่เราจะใส่หูมิคกี้เม้าส์         

ได้อย่างไม่เขนิอาย เพราะผู้คนมากมายก็สวมใส่กัน เราเดนิจาก

ปากทางเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อเข้าไปในส่วนของ  

สวนสนุก แล้วความสนุกก็รอเราเข้าไปทักทาย

สถานทีี่1: ม้าหมุนของซนิเดอเรล่าCinderella Carousel 

 เครื่องเล่นในฝันของเด็กสาวหลายๆ คน ที่ครั้งหนึ่ง     

เคยดูเทพนิยายเจ้าหญิง เจ้าชายและฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้นั่ง

เครื่องเล่นนี้ แม้เวลาผ่านมานานจนอายุเกินคำาว่าเด็กสาว           

แต่ฉันก็ยังอยากจะตามฝันนัน้

สถานทีี่ 2: "Iron Man Experience"

 เป็น Simulator ที่มีความคมชัดสมจริงระดับ 4K             

ถ้าพร้อมแล้วหยิบแว่นตา “Stark Vision” ขึ้นมาใส่ให้พร้อม       

แล้วทะยานขึ้นสู่น่านฟ้าเคียงข้าง Iron Man ด้วยยานโดยสาร     

Iron Wing รุ ่น Expo ซึ่งเป ็นสิ่งประดิษฐ ์ใหม่ล ่าสุดจาก                             

สตาร์ค อนิดัสตรี้ ไปยัง Hong Kong Stark Tower ที่ใช้พลังงาน

จากปฏิกรณ์อาร์ค บินเหนือสถานที่ยอดนิยมอันเป็นสัญลักษณ์

ของฮ่องกง ได้แก่ สะพานซิงหม่า อ่าววิคตอเรีย ถนนในเกาลูน

และแนวเทือกเขาอันงดงามของเมือง ไปต่อสู้กับเหล่าร้าย            

ไฮดร้า 

สถานทีี่ 3: Teacup

 เป็นถ้วยนำา้ชาหลากสขีนาดใหญ่ หมนุไปมาเริม่จากช้าๆ 

แล้วความเร็วก็เพิ่มขึ้นลำาดับ จนมีเสียงโห่ร้องสลับเสียงหัวเราะ

แต่ที่รู ้มารู ้ถ ้วยชาสีหนึ่งที่หมุนเร็วกว่าถ้วยชาสีอื่น นั่นคือ           

ถ้วยชาสมี่วง ก็รบีวิ่งเข้าไปนั่งเลยสคิะ...ชอบมากที่ว่าหมุนเร็ว
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สถานทีี่ 4: The Many Adventures of 

    The Winnie The Pooh

 หนังสอืนทิานกลายเป็นเรือ่งจรงิ ท่องไปใน

ดินแดนมหัศจรรย์แห่งหนังสือนิทานเปี ่ยมสีสัน    

ฉากแสนน่ารักมากมายในวนินี ่เดอะ พูห์ เหมอืนทะลุ

เข้าไปอยู่ในหนังสือนิทาน เดินทางท่องไปในโลก  

ต้องมนตร์ของป่าร้อยเอเคอร์ เสียงดนตรีบรรเลง

บทเพลงคลาสสิคของดิสนีย์ และพบกับเหล่าสัตว์ 

ทั้งหลายที่น่ารัก ประสบการณ์ประมาณ 4 นาท ี     

ที่ทำาให้ฉันรู้สึกเหมือนได้ผจญภัยจริงๆ ความสุข 

แบบเด็กๆ ที่ฉันได้สัมผัสอกีครัง้

สถานทีี่ 5: Buzz Lightyear Astro Blaster

 หนึ่งในเครื่องเล่นยอดนิยมที่เล่นได้ตั้งแต่

เด็ก 5 ขวบ ถงึ วัยรุ่น 30 ต้นๆ อย่างฉัน และอาจมี

เกนิวัย 50 เครื่องเล่นที่จำาลองที่นั่งกระสวยอวกาศ 

ที่หมุนได้ 360 องศา พร้อมปืนเลเซอร์ เพื่อปราบ

เหล่าร้าย Evil Emperor Zurg ฉนัยงิรวัๆ สนกุไปอกีแบบ 

สามารถใช้ FASTPASS ในการจองควิได้ตัง้อยูใ่นโซน 

Tomorrowland

สถานทีี่ 6: Adventure land

    นั่งเรอื Jungle River Cruise 

 ชมววิและสตัว์ป่าประดษิฐ์ เป็นการล่องเรอื

ชมบรรยากาศต่างๆ แบบซาฟารี มีผู ้บรรยาย        

เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสองข้างทางจะมสีัตว์ที่จำาลอง

ที่รูปร่างหน้าตาเหมือนจริงมากๆ และสามารถ

เคลื่อนไหวได้ เช่น ช้าง กอริลล่า ฮิปโป คนป่า          

ไปจนถึงจำาลองเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิด นั่งชม      

จนเพลนิไม่อยากลงจากเรอืเลย เป็นจุดที่ประทับใจ

อกีจุดหนึ่ง
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สถานทีี่ 7: Big Grizzly Mountain Runaway Mine Cars 

 ได ้ เวลาเตรียมใจไปสัมผัสกับความวาบหวิว         

และกรีด๊ดงัๆ งานนี้ไม่เหมาะกบัคนเป็นโรคหวัใจนะคะ รถราง

พาฉันลัดเลาะเหวี่ยงตัวผ ่านความมืดมิดของอุโมงค ์             

ขณะที่ล้อรถรางกระตุกกลับและพุ่งไปตามรางที่คดเคี้ยว                  

แล้วลืน่ลงไปในหบุเขารกร้าง ฉบัพลันทนัท!ี!! จากแรงเหวีย่ง 

รถเหมืองจะถูกดีดขึ้นตามโขดหินลาดชัน แต่ก่อนที่จะขึ้น     

ถึงยอด สายเคเบิลดีดตึงโดยไม่คาดคิดและส่งรถของฉัน  

ย้อนกลับลงไปในภูเขา ความวาบหวิว ตื่นเต้นบังเกิดขึ้น      

(ฉนักรีด๊สดุเสยีง หมดลมในปอด) แล้วรถกป็รบัมาในทางราบ 

พุง่ตรงผ่านอโุมงค์ทีม่แีสงเพยีงรบิหรีแ่ละสะดดุผ่านถำา้ขรขุระ

ก่อนจะจะเร่งความเร็วเข้าไปในถำ้าเก็บระเบินทีเอ็นที ที่ซึ่ง   

หมแีม่ลูกไร้เดยีงสาอยู่ใกล้กับกองวัตถุระเบดิ แล้วรถก็กลับ

มาส่งฉันที่จุดเริ่มต้น ก้าวเท้าลงพื้นด้วยความรู ้สึกมืนๆ         

ยังมีความรู้สึกว่าตัวยังล่องลอยอยู่บนอากาศ สนุกมากๆ    

แต่ถ้าให้ขึ้นอกีทขีอเวลาฉันพักหัวใจสักครู่ 

 เล่นเครื่องเล่นมาครึ่งค่อนวันจนสี่โมงเย็น จึงต้องหาแหล่งเติมพลังงาน        

ฉนัและทมีงามเลอืก คอื Starline Dinner ในโซน Tomorrow Land หนึง่ในร้านอาหาร

ของดิสนีย ์ที่ตกแต่งแบบ

ยานอวกาศ  มีบริ ก าร         

ไก ่ทอดในตะกร ้าสไตล ์

อเมรกิัน ชสีเบอร์เกอร์เนื้อ             

อกไก่ย่างพร้อมข้าว สเต็ก 

และทีเ่ป็นเป้าหมายของเรา 

คอื Iron Man Burger มื้อนี้

กระชากใจเราด้วยราคา

ประมาณ 1,700 บาท (HK$327) และของกนิเล่นแสนอร่อยคอื ปลาหมกึย่าง

รสชาตหิอม หวาน เนื้อนุ่ม ราคา 200 บาท (HK$42)

 วันนี้เราได้ใช้พลังงานกับเครื่องเล่น

ทั้งวันจนหมดพลัง ขอปิดท้ายด้วยภาพถ่าย

และภาพวาดที่ฉันได้เคียงคู่กับ Super Hero   

ที่ฉันชื่นชอบ Iron Man
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 เข้าวันที่สาม ทุกอย่างดูเชื่องช้าในตอนเช้า เนื่องจากเราอ่อนแรงจากการเดินสองวันแรก จึงขอเป็นวันที่ออกเดินทาง         

สายหน่อย 9 โมงเช้าเป็นเวลาด ีเริ่มจากลงรถไฟใต้ดนิ ต่อด้วยบนดนิ นั่งรถบัสจนมาถงึพระใหญ่ หรอืหลวงพ่อโต หรอืพระพุทธรูป

เทียนถาน ซึ่งเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆ ของฮ่องกงเลยทีเดียว ฉันก้าวผ่านขั้นบันได 268 ขั้น แซงหน้าบ้าง โดนแซงบ้าง               

หยุดพักบ้าง จนขึ้นมาถึงฐานพระเพื่อสักการะและขอพร พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เมื่อใกล้ถึงเที่ยง ฉันและทีมงามจำ้าเท้า            

หาข้าวเที่ยง ร้านที่หาได้ใกล้ที่สุดมีเพียงร้านเดียวน่ันก็คือ ก๋วยเตี๋ยวสไตล์พื้นบ้านราคาถ้วยละ 200 บาท (HK$40) พร้อมกับ          

เต้าฮวยเย็นงาดำา ราคา 65 บาท (HK$13)

 เ ร า ใ ช ้ เ ว ล า          

ช ่วงบ ่ายกับการเดินซื้อ   

ของฝากและ เดินดู ของ      

ย่านมงก๊กยาวจนถงึช่วงเยน็

ด ้ ว ยความ เพลิ ด เพลิ น     

ของฝากเป็นของกิน ได้แก่ 

หมูสวรรค์ มาม่า และชานม

ของขึ้นชื่อที่นี่

 เราเดินกันจนเหนื่อยจึงต้องเติมพลังมื้อเย็น โดยไล่เรียงสิ่งที่ควรชิมก่อนกลับ

บ้านเราในวันพรุ่งนี้ เราจงึเริ่มลุยกันตามจุดต่างๆ ดังนี้

 สถานทีี่ 1: ข้าวหมูแดงรสชาตดิมีคีวามอร่อยแม้ไม่มนีำา้ราดเหมอืนที่เมอืงไทย 

ทานกับซุปเครื่องในรวมหมูใส่ผัก (ย่านมงก๊ก) 

 สถานทีี่ 2: นำา้เต้าหู้กับขนมแป้งทอดคลุกงาไม่มไีส้ ข้างในกลวง (ย่านมงก๊ก)

 สถานีที่ 3: ไอติมญี่ปุ ่นในเซเว่นฮ่องกง แก้วนี้ 125 บาท อยากกินไอติม              

จงึจัดไป

 สถานีที่ 4: วาฟเฟิ ้ลเจ้าดังข้างโรงแรม ร้าน LEE KEN EGG WAFFLE                   

ย่านจมิซาจุ่ย

 สถานทีี่ 5: นำา้มะม่วงปั่นสุดแสนจะฟิน กนิวันละแก้ว 3 วัน 3 แก้ว เดนิจาก

โรงแรม 14 ก้าวก็ถงึแล้ว

 สถานทีี่ 6: สาวกKFC ไทยรวีวิ KFC ฮ่องกง ชิ้นละ60฿ แป้งแข็งไม่กรอบนอก

นุ่มในเหมอืนเมอืงไทย ลาคำ่าคนืนี้

 คืนนี้ฉันอิ่มท้องอย่างที่สุด ที่ได้ลองกินอาหารที่อยากกินจนสาแก่ใจ ชดเชยความ  

เหนื่อยล้า สิ้นสุดทรปินี้ด้วยความสนุกและเหนื่อยกับการเดนิ .... หลับสนทิ
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 เวลาที่ผ่านไป 3 วัน ฉันได้เรยีนรู้วัฒธนธรรมและความเชื่อทางศาสนาที่คล้ายคลงึ

และแตกต่างกันของคนไทยและชาวจีนฮ่องกง อาทิ ความเชื่อทางศาสนา ที่ทั้งเราและเขา    

มีความคล้ายกันคือนับถือศาสนาพุทธ มีพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดา แต่มีความแตกต่าง  

ตรงทีช่าวจนียงัให้การนบัถอืและให้ความสำาคญักบัพระโพธสิตัว์ และเทพเจ้าต่างๆ จงึสงัเกต

เห็นวัดส่วนใหญ่จะมีรูปปั้นพระโพธิสัตว์ และเทพเจ้าอยู่รอบๆ หรือมีศาลเจ้าเฉพาะสำาหรับ

เทพพระเจ้าที่เป็นที่นิยม ส่วนในประเทศไทยให้ความสำาคัญกับวัดและรูปปั้นพระพุทธรูป      

ซึง่เป็นตวัแทนของพระพทุธเจ้ามากกว่า นอกจากนี้วัดและศาลเจ้าทีน่ัน่ไม่มเีปิดรบับรจิาคเงนิ

เพื่อไถ่ชวีติสัตว์เหมอืนประเทศไทย จะมเีพยีงตู้รับบรจิาคเงนิในวัดซึ่งมเีพยีงตู้เดยีว แต่เน้นการขายเครื่องรางตามความเชื่อ ซึ่งไม่ใช่

พระเครื่อง วัฒนธรรมการกนิที่เหมอืนกันคอื การกนิข้าวหุง และบะหมี่เหลอืง แต่ที่นี่ไม่มเีส้นก๋วยเตี๋ยวสขีาวแบบเส้นเล็ก เส้นใหญ่ 

เส้นหมี่เหมือนบ้านเรา และอุปกรณ์การกินที่มีให้ทุกร้าน ทุกมื้ออาหาร คือตะเกียบ    

ซึ่งได้รับการขนานนามจากชาวตะวันตกว่าเป็น “อารยธรรมของโลกตะวันออก” จงึมี

บรกิารทุกร้าน อาหารที่นี่จะเน้นของร้อน และพวกเนื้อเป็ด เนื้อไก่ กุ้งสด ติ่มซำาซึ่งเป็น

ลักษณะของอาหารจีนแบบกวางตุ้งที่เด่นด้านการใช้เทคนิคการปรุงเพื่อคงความ         

สดใหม่ของอาหารมากที่สุด มักปรุงรสด้วยนำา้มันหอยและผักเป็นส่วนประกอบในการ

ทำาอาหาร การปรุงเน้นรสชาตินุ่มนวล (ร้านที่ฉันได้ไปกินอาจไม่ท่ัวถึงทุกแบบ อาจมี

อาหารจนีแบบอื่นอกี แต่ลักษณะโดยทั่วไปที่เห็นร้านและได้เข้าไปกนิ) 

 ที่นี้แม้อากาศจะไม่ได้หนาว ออกจะแอบร้อนในตอนกลางวันแต่ผู้คนที่นี่แต่งตัว

เหมอืนอากาศหนาวทัง้วัน ส่วนฉันโหยหากางเกงขาสัน้มากแต่หาซื้อไม่ได้เลย เพราะร้าน

เสื้อผ้าจะขายเสื้อผ้าตามฤดูกาลเท่านั้น และที่นี่ไม่ว ่าจะซื้อของที่ร ้านสะดวกซื้อ                 

หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ทุกที่จะไม่มีถุงใส่ของให้ฟรี คนส่วนใหญ่จึงพกถุงผ้า แต่หากเรา

ต้องการถงุ เขากม็จีำาหน่ายให้ราคา 10-25 บาท ซึง่เป็นการลดการใช้ทรพัยากรและปรมิาณ

ขยะได้ในระดบัหนึง่ และหนงัสอืพมิพ์แจกฟรขีองทีน่ีจ่ะยนืแจกตามจดุต่างๆ และทลีะมากๆ 

ให้คนเดนิมาหยบิไปเอง นี่เป็นเพยีงบางส่วนที่หยบิยกมาเล่า

  ฉันอยู่เมืองไทย เที่ยวเมืองไทย ฉันได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของคนไทยมากขึ้น และเมื่อพาตัวเองออกไปทำาความรู้จัก          

กับบ้านเมอืงอื่น ฉันได้เห็นผู้คน สังคม วัฒนธรรม และบรบิทสังคมที่แตกต่างออกไป ซึ่งฉันได้มองเห็นความต่าง และได้เรยีนรู้ที่จะ 

ใช้ชวีติบนความต่างนัน้ ทำาให้ฉันเข้าใจคนอื่นมากขึ้น การเรยีนรู้บนพื้นฐานความต่าง ไม่ใช่แค่เพยีงจะทำาให้เข้าใจคนต่างถิ่นต่างภาษา

เท่านัน้ ยังรวมถงึคนที่ก้าวเข้ามาในชวีติฉันด้วย
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"Who Lives
See Much

Who Travels
See More"
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Road to Winter 
Olympic 2018

ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

แพทย์หญิงนันทิสา  โชติรสนิรมิต 

ตอนที่ 2 หลงเสน่ห์แอ๊วซะแล้วสิ ^^
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  หลังจากได้สัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจปลดปล่อยร่างกายให้ลื่นไหลไปกับแผ่นสกียาวๆ          

และกลิ้งไปมาบนเกล็ดหิมะนุ่มๆ ที่เกาหลีตามที่ได้เล่าให้อ่านในตอนที่แล้ว เราได้เรียนรู้ว่าสกีเป็นกีฬา 

วดัใจสำาหรบัคนไม่กลวัเจบ็ ตอนเล่นเยน็สบายแต่ได้เหงื่อ เล่นได้ตลอดวนัไม่รูส้กึเหนือ่ยแต่กลบัมาถงึห้อง

ต้องผลัดกันนวด เป็นที่ติดอกติดใจวัยซะรุ่นเป็นอันมาก ดังนั้นเมื่ออาโน่เพื่อนชาวฝรั่งเศสที่เป็นคน        

ปลุกปั้นให้ครอบครัวเรารู้จักเบสิกของสกีและบางคนเลยเถิดไปถึงขั้น advance เชิญให้เราไปพิสูจน์    

ความยิ่งใหญ่ของ Alps กัน สามหนุ่มจึงรับคำาท้าทันที (คนที่อยู่ในอาการวิตกจริตคือป๊ากับม้า              

เพราะคาดว่าลุยเละกันแน่นอน)

 ปลายปี 2559 ครอบครัวตระกูลโชจึงหาโอกาสไปเยี่ยม Alps กันแบบจริงจัง ตอนแรกเรา  

ปรกึษากันว่าจะไปที่ไหนด ีถ้าพูดถงึสกทีี่ Alps นักท่องเที่ยวคนไทยคงนกึถงึสวสิเซอร์แลนด์ ออสเตรยี

เป็นอันดับแรกๆ แต่โชคดทีี่มอีาโน่ เราจงึได้สัมผัสบรรยากาศสกแีบบคนท้องถิ่นในราคาที่น่าจะถูกกว่า

ไปสวสิพอสมควร เพราะกลายเป็นว่ากะเหรีย่งชาวไทย 5 คนได้ไปทรปิแพคเกจกบัสกคีลบั (หมายความว่า

เค้าเล่นสกกีันเป็นกจิวัตร 555) ที่มสีมาชกิเป็นชาวฝรั่งเศสอายุ 50 อัพอกีเกอืบ 20 คน

 แพคเกจที่คลับจัดให้เป็นแพคเกจ 5 วันตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2559 ถึง 2 มกราคม 2560          

ราคาต่อคนอยู่ที่ 790 ยูโร (ประมาณ 30,000 บาท) รวมค่าโรงแรม 5 คนื (อาหารสองมื้อ - เช้าและคำ่า) 

ค่าเช่ารถบวกค่านำ้ามันและค่าผ่านทาง (สำาหรับรถแวน 1 คันที่ไม่ต้องน่ังรวมกับสมาชิกคลับคนอื่น        

และเราได้อาศัยรถคันนี้เดินทางไปเที่ยวเมืองอื่นๆ ด้วย โดยมีอาโน่เป็นสุดยอดโชเฟอร์ที่ครอบครัวเรา  

ใช้บรกิารเป็นประจำาทุกครัง้ที่มายุโรปอยู่แล้ว) ค่าตัว๋เล่นสกทีัง้วันที่ Kronplatz Plan de Corones 5 วัน 

และจำาเป็นอย่างยิง่คอืค่าประกนัอบุตัเิหต ุ(ถงึจะเสยีฟรีๆ  กอ็ย่าไปเสยีดาย เพราะมคีนในทรปิเกดิอบุตัเิหตุ

ทุกวัน ตัง้แต่ฟกชำา้ไปจนถงึกระดูกหักขาและหลังหักเลยทเีดยีว พอดเีป็นคุณป้าอายุเยอะโอกาสที่จะหัก

สูงอยู่แล้วแม้จะอุบัตเิหตุเบาๆ) 

 มาสกรีอบนี้เตรยีมพร้อมมากกว่าครัง้แรก เสื้อผ้าหน้าพร็อบจัดเต็มค่ะ เพราะเพื่อนที่ฝรั่งเศส

ไลน์มาบอกว่าห้างที่นั่นจะจัดเซลล์ชุดสกีครั้งใหญ่ ซึ่งเวลาเค้าลดราคาจะลดจริงจัง แต่ต้องรีบเพราะ 

ของจะหมดเร็วมาก กางเกงสกีลดเหลือแค่ 20 ยูโร (750 บาท) คุณภาพกันนำ้ากันลมได้เหมือน                  

แบรนด์เนมราคาหลายพัน จงึสั่งซื้อกางเกงกับแว่นตาทางไลน์บวกกับขอยมืฝรั่งใส่ (โชคดมีากที่กางเกง

ที่ฝากซื้อมาลูกชายใส่ได้คนละตัวแมทช์กับเสื้อที่มีกันอยู่แล้วได้พอดิบพอดี ส่วนกางเกงสีชมพูแปร๋น       

ที่ตัวเองใส่นั่นยมืน้องแซนดี้หลานสาวอาโน่ที่มาร่วมทรปินี้ด้วย) ลงทุนซื้อจรงิๆ เฉพาะเสื้อเพราะเอาไป

ใช้โอกาสอื่นได้อีก ชุดสกีจริงๆ แล้วเค้าใส่กันแบบ colorful มากๆ ทั้งผู้ชายผู้หญิง แต่ลูกชายคนกลาง   

กับคนเล็กที่ไม่ชอบสีจัดๆ ก็ได้กางเกงสีเรียบๆ ที่เข้ากับเสื้อได้พอดี ส่วนสกี ไม้สกี รองเท้าสก ี              

หมวกกันน็อคยังต้องไปเช่ากันเหมอืนเดมิ
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 Alps – Dolomites – Kronplatz
 

 Alps เป็นเทอืกเขาที่ใหญ่สุดของทวปียุโรปโดยครอบคลุมตัง้แต่ออสเตรยี สโลวเีนยี และอติาลี

ทางด้านตะวันออก ไปจนถึงเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และฝร่ังเศสทางด้านตะวันตก         

แปดประเทศนี้จงึถูกเรยีกว่า Alpine countries โดย Dolomites เป็นส่วนหนึ่งของ Alps ที่ทอดอยู่ในเขต 

South Tyrol ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์จนได้รับการประกาศ

จาก UNESCO ให้เป็นมรดกทางธรรมชาตขิองโลกแห่งหนึ่งในปี พ.ศ. 2552

 ถ้าไปดูในวิกิจะอ่านว่า โดโลไมท์ แต่ได้ยินอาโน่เรียกว่า โดโลมิท อ่านเจอใน Blog หนึ่งของ     

คนไทยเขียนอธิบายว่าคนอังกฤษเรียกโดโลไมท์ คนเยอรมันเรียกโดโลมิท คนอิตาลีเรียกโดโลมิต ิ         

สรุปว่าเรียกอะไรก็ถูกหมด 555 ตัวเค้าเองยกให้โดโลมิทเป็นภูเขาที่สวยที่สุดเป็นอันดับสามรองจาก    

พาตาโกเนยีของอาร์เจนตนิา และทอมสโตนของแคนาดา และภูเขาที่สวสิไม่มอีะไรสวยสู้โดโลมทิได้เลย 

อันนี้คงต้องไปพสิูจน์ด้วยตากันเองนะคะ ^^ (http://www.piriyaphoto.com/dolomite/)

 Kronplatz Plan de Corones เป็นหนึ่งใน 12 ลานสกี (ski area) ของเทือกเขาโดโลมิท          

ลานสกีของที่นี่ต่างจากที่เกาหลีตามที่อาโน่อธิบายให้ฟังคือ ลานสกีไม่ได้เป็นของเฉพาะรีสอร์ทใด   

รสีอร์ทหนึ่ง แต่เป็น facility ที่ใช้ร่วมกัน โดยรอบจะมโีรงแรมเล็กๆ ซึ่งเจ้าของเป็นคนท้องถิ่นเรยีงรายอยู่

ทั่วไปหมด ดังนั้นราคาที่พักร้านอาหารจึงไม่แพงนัก รายได้ก็กระจายกันไป ไม่ได้เข้ากระเป๋าเจ้าของ

รีสอร์ทใหญ่รายเดียวเหมือนในเกาหลีที่สกีรีสอร์ทจะมีทั้งลานสกี โรงแรมและคอนโดมีเนียมรองรับ      

นกัท่องเทีย่วแทบจะทัง้หมด ซึง่เป็นการบรหิารจดัการทรพัยากรทีอ่าโน่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นัก นอกจากนี้

ยังมีหิมะปกคลุมลานสกีตลอดฤดูหนาว เพราะคนที่นี่เค้าลงทุนกันทำาหิมะเทียม ซึ่งจำาเป็นเพราะ         

สภาพอากาศที่มีแดดจัดแทบทุกวัน บางวันหิมะธรรมชาติมีน้อยก็ยังมีหิมะหนาๆ ให้เล่นสกีอย่าง

สนุกสนานได้ Slope ของสกีมีทั้งระยะทางสั้นยาว ความชันเหมาะสำาหรับผู้เล่นทุกระดับ Beginner,      

intermediate, และ advanced ส่วนลิฟท์ก็แข็งแรงน่ังสบายเพราะมีระบบกันลมกระแทก คิวรอลิฟท์       

ไม่นานเพราะมปีรมิาณเพยีงพอรองรบันกัสกไีด้จำานวนมาก สดุท้ายเรือ่งการเดนิทางกส็ะดวก เพราะทีน่ี่  

ไม่ไกลจากมวินคิ สตุ๊ตการ์ท  อนิส์บรูค ขับรถมาง่าย ไม่มปีัญหาจราจรตดิขัดหรอืเส้นทางที่ไม่ปลอดภัย 

หรอืจะมารถไฟก็สะดวก ส่วนพวกเราเช่ารถแวนไว้แล้ว โดยอาโน่ขับมารับพวกเราที่มวินคิ (ก่อนหน้านี้

เรานั่งเครื่องมาลงที่มิวนิคและเที่ยวที่นี่กับเมืองเล็กๆ ชื่อ Garmisch-Partenkirchen กับ Mittenwald       

กันสองสามวันก่อนแล้ว การมาที่เยอรมันทำาให้ง่ายต่อการทำาวีซ่าเพราะว่ากงสุลเยอรมันอยู ่ที่          

หมู่บ้านบ้านในฝัน คลองชลนี่เอง สะดวกสุดๆ ^^)
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 โรงแรมที่ทางสกีคลับจัดให้พักชื่อ Sigmunderhof hotel เป็นโรงแรมเล็กๆ ระดับ 3 ดาว         

ดำาเนนิกจิการแบบครอบครัว เจ้าของ (ผู้หญงิในภาพ) จะออกมารับแขกและบรกิารด้วยตัวเอง พนักงาน

ก็มีไม่กี่คนทำาหน้าที่ได้หลายอย่าง แอคทีฟกันมากๆ ห้องพักธรรมดาๆ ราคาดูจากเว็บโรงแรม                 

ช่วงหน้าหนาวอยู่ที่ 57 ยูโร (ประมาณ 2,100 บาทต่อคืน) แต่อาหารสุดยอดจัดเต็มมากโดยเฉพาะ  

ดนิเนอร์ ^^ ตัง้แต่คนืแรกที่ไปถงึก็จัดเลี้ยงต้อนรับและคนืวันที่ 31 ธันวาคม ก็มปีาร์ตี้ให้คุณลุงคุณป้า

สมาชกิคลบัได้แดนซ์กนัจนดกึ อ้อ ลมืบอกไปค่ะว่าทีน่ีป่ระเทศอติาลกีจ็รงิ แต่คนเค้าพดูภาษาเยอรมนักนั 

ดังนัน้จงึต้องหัดพูด Danke schön (ดังเค่อะ เชิ่น) เป็นคำาขอบคุณแบบนุ่มนวลและเป็นมติรให้ตดิปาก

เข้าไว้

 Kronpatz Plan de Corones

 ขณะที่ยงพยองรสีอร์ทที่เกาหลมี ีslope ทัง้หมด 28 slope สูงสุด 1,458 เมตร มลีฟิท์ 14 ตัว  

แต่ Kronplatz มีความยิ่งใหญ่อลังการกว่ามากด้วย slope ทั้งหมด 47 slope สูงสุด 2,275 เมตร              

ลฟิท์ทัง้หมด 32 ตัว นอกจากนี้ยังท้าทายนักสกดี้วย Slope ระดับ Black ถงึ 5 slope แต่ทว่า…....ดันไม่ม ี

Green slope สำาหรับมอืใหม่เลย เริ่มต้นที่ Blue ซึ่งดูเหมอืนจะมเียอะพอสมควร แต่เป็น Blue ที่ลงมาจาก

ยอดสูงสุด ไฉนเลยจะกล้าลงมาเดี่ยวๆ 555 สรุปว่า 5 วันก็เล่นได้แค่ slope เดยีวที่ตนีเขากับเกาะหลัง 

ครูไปเที่ยวเล่นอกี 1 slope เท่านัน้ จงึกะว่าปีหน้าค่อยกลับมาแก้ตัวใหม่ละกัน (ดูในแผนที่ประกอบนะคะ 

เส้นคดเคี้ยวสตี่างๆ คอื slope ส่วนเส้นตรงสดีำาคอืลฟิท์)

 อนึ่ง Ski slope จะแบ่งตามความชันและความยากง่ายตามสแีละสัญลักษณ์ประมาณนี้ค่ะ
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 Blue slope เล็กๆ ตนีดอยที่ง่ายที่สุด (วงกลมสแีดงในแผนที่) ข้อดอีกีอย่างคอือยู่หลังเขา แสงแดดส่องมาไม่ถงึ

เล่นได้อย่างเย็นสบายทัง้วัน

มองจากด้านล่างปลาย Slope มองจากด้านบน – ก่อนไหลลงไปต้องเช็คสกวี่า          

ใส่แน่นดแีล้วทุกครั้งเดี๋ยวไปหลุดกลางทาง
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ฝูงลูกเป็ดมาหัดสกกีันค่ะ หนูน้อยคนนี้กำาลังหัดเบรค

 ความรู้สกึวันแรกที่ไปถงึคอื ตื่นเต้นมากกก และไปไม่เป็นเลย 5555 สงสารอาโน่อุตส่าห์ทุ่มเท

แรงกายแรงใจสอนให้ที่เกาหล ีหนึ่งปีผ่านไปคนืครูหมด เพราะว่ามาเจอ Blue slope ด้วย (จากที่คดิว่า

จะได้มาซ้อมที่ green ก่อน) ขึ้นลฟิต์ไปเจอ Blue แข้งขาสั่นไปหมด ต้องกอดครูลงมาทัง้วัน 555 ครูที่  

พาลงมาเป็นหัวหน้าทมีสกคีลับชื่อครู Gérard (เค้าเรยีกเจ – ฮาร์) ส่วนครูคนอื่นพาสมาชกิที่เล่นเป็นแล้ว

แยกกันไปรวมทั้งลูกชาย 3 คน ก็ไปเล่นกับกลุ่ม professional แล้วแทบไม่ได้เจอกันเลยทั้ง 5 วัน                

ครูเจฮาร์สกีอย่างพริ้ว แต่แข็งแรงมาก เป็นคนอารมณ์ดี ใจดีสุดๆ ถ้าไม่บอกอายุเดาไม่ถูกแน่ๆ ว่า          

70 แล้ว แต่มีความลำาบากตอนสื่อสารกัน ต้องอาศัยล่ามคืออาโน่ เพราะภาษาอังกฤษที่คุยกันรู้เรื่อง     

ม ี2 คำา คอื Relax กับ Break (เวลาสกคีรูให้ทำาอยู่ 2 อย่าง Relax กับ Break) วันแรกเล่นอยู่ข้างล่าง     

จนเหนื่อย ครูก็พาขึ้นลิฟท์ไปชมยอดสูงสุด วันที่สองครูพาขึ้นไปอีกแล้วจะให้ลงจากยอดมาเอง                 

แต่ไม่สามารถเลยขอกอดครูลงมาตั้งสติที่ Slope แรก ตัดสินใจบอกครูขอเล่นเองกันสองคนกับพี่ช้าง 

แล้วกัน บอกครูไม่ต้องห่วง อยู่ได้ 555 ตั้งแต่นั้นมาก็เล่นวนไปอยู่ที่เดียวน่ันแหละค่ะ จากวันแรกที่        

เหินเข้าป่าข้างทาง ครูเจฮาร์ต้องไปอุ้มยกตัวออกมา ก็ค่อยๆ ฝึกเองจนมาเริ่มมั่นใจ กล้าเล่นเนินที่          

ไม่เรียบได้ เริ่ม turn เป็นเอาสองวันสุดท้าย ลงมามีล้มมีกลิ้งบ้างจะได้เป็นไวไว โชคดีที่ไม่มีบาดเจ็บ     

อะไรรุนแรง

 มาทริปนี้ถือว่าคุ้มมากๆ ได้ความสนุกตื่นเต้นท้าทายและบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่สวยงามจน 

ตกหลุมรักแอลป์แล้ว ลืมสกีรีสอร์ทที่เกาหลีไปเลย หนาวหน้าค่อยว่ากันใหม่ว่ามาไกลขนาดนี้แล้ว          

จะกลับไป Winter Olympics กันอยู่รเึปล่า 5555
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 ตอนเที่ยงฝากท้องไว้ที่ร้านนี้ที่ตนีดอยแทบทุกวัน เพราะตดิใจซุปอร่อยๆ และกาแฟเย็นแบบใส่

ไอตมิวนลิา บ้านเราน่าจะทำาบ้าง แต่ไอตมิคงละลายก่อนทีจ่ะมาเสร์ิฟทีโ่ต๊ะ และนีค่อืภาพเซต็เมนสูำาหรบั

มื้อเที่ยง Goulash soup กับ Dumpling soup และกาแฟเย็นใส่ไอตมิวนลิาทุกมื้อ ^^

 ยังมอีกีหนึ่งร้าน ที่อยู่บนดอย ได้ไปครัง้เดยีวเพราะต้องสกลีงมาจากยอด ...... ถอยดกีว่า 555

 บนยอดเขาวันแรกลมแรงมากๆ ค่ะ พัดมาทีตัวจะปลิว ต้องหาที่เกาะและหลับหูหลับตาเดิน  

เลยไม่ได้ชื่นชมความงามบนนั้นซักเท่าไหร่ แต่วันที่ 2 และวันสุดท้ายได้ขึ้นไปอีกรอบ จะเห็นได้เลยว่า  

ท้องว่าสว่างสดใสสวยกว่าเยอะ
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สสีันบนยอดดอยในวันที่ท้องฟ้าสดใส

บนยอดจะมสีถานลีฟิต์หลายสถาน ีแล้วแต่ว่าอยากไปเล่นที่ slope ไหนมุมไหนและมรี้านอาหารให้นั่งหลายร้าน

ข้อเสยีของร้านอาหารที่นี่คอื ในร้านเค้าไม่แยกโซนสูบบุหรี่เราเลยต้องหาที่หลบกันเอง
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ยอดสูงสุดของ Kronplatz ถ่ายจากอีกยอดหนึ่ง Slope ที่เห็นกว้างๆ น่ันเป็น Blue ครูเจฮาร์       

คงเห็นว่าง่ายๆ เลยพาขึ้นไปแล้วให้สกลีงมาเอง วันที่ 2 มองมุมนี้ดูเหมอืนไม่มอีะไร แต่พอขึ้นไป

ยนืบนนั้นมันเห็นเป็นเหวที่ไม่มขีอบเขตอ่ะค่ะ สุดท้ายได้กอดครูลงมาอกีตามระเบยีบ 555 

ขอแนะนำาให้รู้จักแก๊งเด็กไทยใจกล้ากับทมีโปรกันบ้างดกีว่าค่ะ

ลูกชายคนเล็กองิซ์กับแซนดี้ เจ้าของกางเกงสชีมพู    

ที่ขอยมืมาใส่ สองคนนี้ขาซิ่งทั้งคู่ แต่แซนดี้เก่งกว่า

เพราะเล่นมาตั้งแต่เล็กๆ

แซนดี้ ครูสก ีองิซ์ ลุง Claude (คุณพ่อแซนดี้)

ไอซ์ (ลูกชายคนกลาง)
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 อิ๊กคิว ลูกชายคนโต ถนัดดนตรีมากกว่ากีฬาเลยไม่ได้ไปซิ่งกับน้องๆ วันสุดท้าย    

มาพาป๊ากับม้าขึ้นไปเที่ยวดูววิรอบๆ เลยมรีูปสวยๆ มากกว่าคนอื่น ̂ ^ (ขึ้นๆ ลงๆ ลฟิท์เอานะคะ 

ไม่ได้สก)ี

...

...


