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เรยีนพี่น้องชาวสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพทุกท่าน

 ปีนี้นับเป็นปีที่เป็นก้าวสำาคัญยิ่งของสถาบันฯ ของเรา น่ันคือการครบรอบ       

50 ปี แห่งการก่อตัง้สถาบันฯ และก้าวเข้าสู่ปีที่ 51 มุ่งสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในการเป็น

องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามวิสัยทัศน์ที่พวกเรา 

ได้ช่วยกันกำาหนดเอาไว้ นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายน 2560 ก็จะครบวาระการ              

ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการของท่านอาจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ซึ่งอุทิศตนทำางาน  

ให้กับสถาบันฯ มาเป็นเกือบ 20 ปี ผลงานที่ท่านอาจารย์ได้สร้างสรรค์ให้กับสถาบันฯ 

ของเราเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของผู้คนทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ทั้งในระดับ

ชาติและระดับสากล ทิ้งแนวทางที่ยิ่งใหญ่ให้พวกเราได้ก้าวเดินตามและร่วมกันพัฒนา

สถาบนัฯ ให้ดยีิง่ๆ ขึ้นไป และเป็นทีน่่ายนิดว่ีาถงึแม้ท่านอาจารย์สวุฒัน์จะพ้นจากตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการสถาบันฯ ไปแล้ว แต่ท่านจะยังคงอยู่ช่วยพวกเราต่อไปในฐานะของหัวหน้า

หน่วยวจิัยทางคลนิกิของประเทศไทย หรอื THAI CTU ไปอกีหลายปี ซึ่งท่านคงจะช่วย

ประคับประคองสถาบันฯ ของเราร่วมกับคณะผู้บริหารสถาบันฯ ชุดใหม่ ให้เดินหน้า     

ต่อไปและมุ่งสู่จดุหมายทีพ่วกเราวาดฝันไว้อย่างมัน่คง ยิง่ไปกว่านัน้ท่านอาจารย์สวุฒัน์

ยังได้รับการคัดเลือกจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำารงตำาแหน่งคณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นแนวหน้าในการบุกเบิกสร้างสรรค์คณะที่เพิ่งเกิดใหม่         

ซึง่เชือ่ว่าการเกดิขึ้นของคณะสาธารณสขุศาสตร์จะเป็นการเปิดศกัราชใหม่ของสถาบนัฯ 

ของพวกเราด้วย ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา       

อย่างจริงจังแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน จึงอยากให้พวกเราคอยติดตามพัฒนาการที่       

สำาคัญยิ่งนี้ต่อไป

 สำาหรับตัวผมซึ่งได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำานวยการ 

สถาบนัฯ และจากสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ในวาระการประชมุวนัที ่25 มถินุายน 2560 

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันฯ คนใหม่แทนท่านอาจารย์สุวัฒน์ซึ่งเพิ่ง  

พ้นวาระไป โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป มีวาระการ    

ดำารงตำาแหน่ง 4 ปี จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2564              

ที่จริงแล้วโดยส่วนตัวผมถือว่าตัวเองเป็นอาจารย์และ  

เป็นนักวิจัยมาตลอด ไม่เคยมุ่งหวังจะทำางานบริหาร  

อย่างจริงจังเลย เพียงแต่ได้รับความไว้วางใจจาก        
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อดตีผูอ้ำานวยการสถาบนัฯ ทัง้สองท่าน คอืท่านอาจารย์ธรีะและอาจารย์สวุฒัน์ ได้ให้โอกาสผมเข้ามาร่วมด้วยช่วยกนัดแูลสถาบนัฯ 

ในฐานะหัวหน้าศูนย์วจิัยและรองผู้อำานวยการมาระยะเวลาหนึ่งจนถงึปัจจุบัน การที่ผมได้รับการแต่งตัง้ให้เข้ามาบรหิารสถาบันฯ 

ต่อจากท่านอาจารย์ทั้งสองนั้น นับเป็นโชคดีที่ผมไม่ได้เริ่มต้นจากจุดศูนย์ แต่มีแนวทางที่ทั้งสองท่านได้วางเอาไว้เป็นอย่างด ี     

ทำาให้สามารถสานต่องานของสถาบันฯ ได้โดยไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งสองท่านก็ยังอยู่เป็นที่ปรึกษาให้กับ       

พวกเราต่อไป ในฐานะของผู้อำานวยการน้องใหม่ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้อำานวยการในอดีตทุกๆ ท่าน ที่ได้ปูทางไว้ให้กับ        

พวกเราเป็นอย่างด ีและขอให้คำามั่นสัญญาว่าจะนำาพาสถาบันฯ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นต่อไป

 ขออนุญาตแนะนำาคณะกรรมการบรหิารสถาบันฯ (กบส.) ชุดใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนอื่นไกล ทุกท่านล้วนแต่ทำางาน

ให้กับสถาบันฯ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดังนี้

 ผมขอเป็นตัวแทนของคณะผู้บริหารสถาบันฯ ชุดใหม่ ปวารณาตัวว่าจะร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องบุคลากรของสถาบันฯ   

ทุกท่าน ช่วยกันพัฒนาสถาบันฯ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง และช่วยกันสร้างสรรค์งานทางด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทั้ง       

วงการวิชาการและสาธารณะ รวมทั้งนำาความรู้และนวัตกรรมที่พวกเราร่วมกันสร้างไปใช้ในการพัฒนาความมีสุขภาพด ี                

ของประชาชนทัง้ในระดับท้องถิ่นภาคเหนอื ระดับประเทศ และระดับโลก

 สุดท้ายผมขอฝากพวกเราทุกคนให้ปลุกจติสำานกึของตนเองและเพื่อนร่วมงานให้มคี่านยิมในการทำางานร่วมกันคอื

 Responsibility  รับผดิชอบทุกภารกจิ

 Innovation  มคีวามคดิสร้างสรรค์

 Harmony   ร่วมมอืร่วมใจประสานกัน

 Enthusiasm  กระตอืรอืร้นขมขีมัน

 Spirit   ด้วยจติวญิญาณชาวสถาบันฯ

 ด้วยค่านยิม RIHES ทีพ่วกเรามร่ีวมกนันี้ จะทำาให้พวกเราจะเดนิหน้าไปด้วยกนัและนำาพาสถาบนัฯ ของเราให้ประสบความ

สำาเร็จร่วมกันอย่างแน่นอน
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ค�าขวัญ 50 ปี ของสถาบันฯ

50 ปี สถาบันฯ ก้าวไกล 
วิจัยสุขภาพก้าวหน้า 

พัฒนามาตรฐานสู่สากล

"
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โลโก้ 50 ปี ของสถาบันฯ
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“เลา่ขานงานวิจยั”

ศนูยว์จิยัดา้นโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพันธ์
พญ.นันทิสา  โชติรสนิรมิต - หัวหน้าศูนย์ฯ

 ขณะนี้ทีมวิจัยด้านเอชไอวี/เอดส์ของสถาบันฯ         

อยู ่ ระหว ่ างการเตรียมความพร ้อมในการดำา เนินการ              

โครงการวิจัยด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโครงการใหม่  

ที่มคีวามสำาคัญมากอกีโครงการหนึ่ง คอืโครงการ HPTN 083 

ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มรับอาสาสมัครได้เร็วๆ นี้ พวกเรา         

คงจำาโครงการวิจัย iPrEx ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกันและ

สถาบันฯ ได้ร่วมวิจัยก่อนหน้านี้ได้นะครับว่าเป็นการวิจัย       

เกีย่วกบัการป้องกนัเอชไอวโีดยให้ผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชื้อ

เอชไอวีแต่มีปัญหาไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ กินยา         

ต้านไวรสัเพือ่การป้องกนัล่วงหน้า (PrEP) ซึง่ผลการศกึษาพบว่า

ได้ผลในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีดีทีเดียว อย่างไรก็ตาม   

มีคนจำานวนมากที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกินยา ไม่สามารถกินได้

อย่างสมำา่เสมอ ทำาให้ได้ผลการป้องกนัไม่เตม็ทีจ่งึยงัเสีย่งต่อการ

ติดเชื้ออยู่ โครงการ HPTN 083 จึงได้เกิดขึ้น โดยจะเป็นการ

ทดลองทางคลินิกเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาต้านไวรัส

แบบฉีด ว่าจะสามารถใช้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแทนยา     

ต้านไวรัสแบบกินเดิมได้หรือไม่ สำาหรับยาที่จะใช้ทดลองชื่อว่า

คาโบทกีราเวยีร์ เป็นยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์นาน โดยจะฉดียา

นี้เข้ากล้ามเนื้อและต้องฉดีทุกประมาณ 2 เดอืน

 โครงการวจิยันี้เป็นการดำาเนนิการร่วมกนัของศนูย์วจิยั

หลายๆ แห่งในประเทศสหรัฐอเมรกิา ทวปีอเมรกิาใต้ และทวปี

แอฟรกิา ส่วนในเอเชยีจะดำาเนนิการในประเทศไทยและประเทศ

เวียดนาม เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ในฐานะหัวหน้า

โครงการวิจัย ได้นำาทีมวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมการอบรม     

รายละเอียดของการดำาเนินการวิจัยโครงการนี้เพื่อเป็นการ

เตรยีมความพร้อม ร่วมกับทมีวจิัยจากประเทศเวยีดนาม โดยมี

ทีมวิทยากรส่วนกลางมาทำาการอบรมให้ ณ โรงเเรมแมริออท 

กรุงเทพมหานคร โครงการวิจัยนี้คาดว่าจะใช้เวลาในการวิจัย

ประมาณ 4 ปี สำาหรับที่เชียงใหม่จะดำาเนินการที่คลินิกพิมาน 

และหากผลการศกึษาแสดงให้เหน็ว่ายาฉดีนี้ได้ผลในการป้องกนั

การติดเชื้อเอชไอวี ก็จะอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันการ      

ติดเชื้อเอชไอวีสำาหรับผู้ที่ไม่ชอบหรือไม่สะดวกในการกินยาเม็ด

ทุกวัน แต่ชอบการฉีดยาเป็นระยะๆ มากกว่า การได้เข้าร่วม

เป็นหน่วยวิจัยโครงการวิจัย HPTN 083 เป็นอีกครั้งหนึ่ง     

ที่สถาบันฯ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการด�าเนิน

โครงการวิจัยทางคลินิกที่มีมาตรฐานสูงระดับนานาชาต ิ

และมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้อย่างความส�าคัญ      

ทีส่่งผลการต่อการเปลีย่นแปลงแนวปฏบิตัทิางด้านสขุภาพ

ในวงกว้าง ดังที่สถาบันฯ ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน ตลอดไปจนถงึในอนาคต

(รศ. นพ.เกยีงไกร  ศรธีนวบิุญชัย เขยีนบทความนี้)
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ดร.จิรประภา  วิภาษา - หัวหน้าศูนย์ฯ

 CYD-TDV (Chimeric Yellow Fever 17D-Tetravalent 

Dengue Vaccine) เป็นวัคซีนโรคไข้เลือดออกซึ่งผลิตโดยบริษัท 

Sanofi Pasteur มชีื่อทางการค้าว่า Dengvaxia   เป็นวัคซนีตัวแรก

ทีไ่ด้รบัการอนมุตัใิห้ฉดีในคนอาย ุ9-45 ปี ทีอ่ยูใ่นเขตพื้นทีท่ีม่กีาร

ระบาดของโรคไข้เลือดออก CYD-TDV เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น   

อ่อนฤทธิ์ (recombinant, live-attenuated vaccine) ครอบคลุม   

เชื้อไวรัสเดงกี่ทัง้ 4 สายพันธุ์ โดยจะฉดีทัง้หมด 3 เข็ม เวลาที่ฉดี

คอื 0, 6 และ 12 เดอืน

 วัคซีน CYD-TDV ได้ทำาการทดสอบทางคลินิคในระยะ   

ที่ 3 โดยทดสอบในกลุ่มประเทศแถบเอเชยี 5 ประเทศ ในเด็กอายุ 

2-14 ปี และในกลุ่มประเทศแถบละตนิอเมรกิา 5 ประเทศ ในเด็ก

อายุ 9-16 ปี จำานวนมากกว่า 35,000 คน ในแต่ละกลุ่มทำาการ 

สุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มที่ได้รับวัคซนีจรงิและวัคซนีหลอก

ในอัตราส่วน 2:1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนในการ

ป้องกนัโรค (vaccine efficacy) ในช่วง 25 เดอืนของการทดสอบ     

ทางคลนิคิในระยะที ่3 พบว่าวคัซนีมปีระสทิธภิาพโดยรวม 56.5% 

และ 60.8% ในกลุ่มประเทศแถบเอเชียและกลุ่มประเทศแถบ       

ละตินอะเมริกาตามลำาดับ ทั้งนี้พบว่าประสิทธิภาพของวัคซีน        

ให้ผลดกีับเดงกชีนดิที่ 3, 4 และ 1 (71.6%, 76.9% และ 54.7% 

ตามลำาดับ) แต่ให้ผลตำา่กบัเดงกชีนดิที ่2 ซึง่เป็นสายพนัธุท์ีพ่บมาก

ในประเทศไทยและก่อให้ความรุนแรงของโรคสูง (43%) ในกลุ่ม

เดก็ทีเ่คยตดิเชื้อเดงกมีาก่อนพบว่าการฉดีวคัซนีจะมปีระสทิธภิาพ

ในการป้องกนัการตดิเชื้อได้ดกีว่ากลุม่ทีไ่ม่เคยตดิเชื้อเดงก ี(78.2% 

และ 38.1%) วัคซีนไข้เลือดออกสามารถลดการนอนรักษาตัว       

ในโรงพยาบาลเนื่องจากไข้เลอืดออกลงได้ 80.3% อย่างไรก็ตาม

ในกลุ่มเดก็เลก็อาย ุ2-5 ปี เมือ่ได้รบัวคัซนีแล้วมคีวามเสีย่งในการ

เข้านอนโรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อเดงก ี

เนื่องจากการฉีดวัคซีนสูงกว่าในกลุ่มเด็กอายุมากกว่า 9 ปี ทั้งนี้

ประสิทธิ ผลของ วัคซีน ในการลดความรุ นแรงของ โรค                             

และระยะเวลาภูมิต ้านทานที่ เกิดขึ้นยังคงมีการติดตามผล              

ในระยะยาวต่อไป  

 คำาแนะนำาขององค์การอนามัยโลกต่อวัคซีนป้องกัน      

โรคไข้เลือดออก การนำาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกมาใช้          

จะทำาได้ต้องมีข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคสูงในพื้นที่นั้นๆ 

เท่านั้น ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่ควรได้รับวัคซีน ต้องมีความชุกของ

โรคไข้เลอืดออกมากกว่าหรอืเท่ากับ 70% ขึ้นไป และไม่แนะนำาให้

ฉีดวัคซีนนี้ในเด็กที่มีอายุตำ่ากว่า 9 ปี ในบางประเทศทีพบว่าม ี  

อบุตักิารณข์องโรคไข้เลอืดออกสงูในกลุม่ประชากรผูใ้หญ่ อาจจะ

พจิารณาให้วัคซนีในประชากรทมีอีายุสูงถงึ 45 ปีได้

ดร.นงคราญ  ล�าจวน

วัคซนีโรคไข้เลอืดออก

รูปแสดงการสร้างวัคซีน 

CYD-TDV ทัง้ 4 สายพนัธุ์ 

ไวรัสที่ ได ้จะเป ็นไวรัส

ลกูผสมระหว่างเชื้อไวรสั

เดงกีและไวรัสไข้เหลือง 

ประกอบด้วยยีนส่วนที่

กำาหนดการสร้างโปรตีน

เปลือกหุ ้มชนิด pre- 

m e m b r a n e  ( p r M )        

และ Envelope (E) ของ

เชื้อไวรัสเดงกีและส่วน 

backbone ของเชื้อไวรัส

ไข้เหลอืงสายพันธุ์ 17D

 จากที่ กล ่ าวมาจะเห็นได ้ ว ่ าวัคซีน  Dengvax ia                             

มปีระสทิธภิาพรวมปานกลางในการป้องกนัโรค  ขณะทีป่ระสทิธผิล

ของวคัซนีในระยะยาวยงัอยูใ่นระยะการตดิตามผลนัน้ การควบคุม

โรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดในขณะนี้ คือการป้องกันตนเองไม่ให้       

ถูกยุงกัด โดยการควบคุมพาหะของโรค ได้แก่การกำาจัดแหล่ง  

เพาะพันธุ ์ของยุงลาย การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู ่อาศัยให้  

ปลอดจากลูกนำา้ยุงลาย หรอืการใช้สารเคมกีำาจัดแมลง เป็นต้น 
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม - รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ

 กล่าวสวัสดชีาวสถาบันฯ ทุกท่านครับ สำาหรับวารสารสถาบันฉบับที่ 37 นี้ มคีวามเคลื่อนไหวอะไรเกดิขึ้นบ้าง เรามาดู

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานวจิัยภายในศูนย์ของเรากันครับ

กิจกรรมฉลอง 50 ปี สถาบันฯ

 ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ และคณะทีมหน่วยวิจัยด้านโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง ได้จัดกจิกรรมบรกิารครบรอบ 50 ปีสถาบันวจิัยวทิยาสตร์สุขภาพ ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2560 โดยกจิกรรมมกีาร

ให้บรกิารออกตรวจเส้นฟอกไต และบรกิารตรวจสมรรถภาพของหลอดเลอืดแดงที่ขาใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำาปาง แพร่ น่าน 

อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ซึ่งเป็นการตรวจการอุดตันของหลอดเลือดด้วยเครื่อง ABI (Ankle Brachial Index) ในผู้ป่วยโรคไตวาย                

พร้อมด้วยการตรวจเส้นฟอกไตให้แก่ผู้ป่วยโรคไตวาย เพื่อดูประสิทธิภาพของเส้นฟอกไต โดยเริ่มจากการซักถามประวัติส่วนตัว        

นำา้หนัก ส่วนสูง โรคประจำาตัวของผู้ป่วยรวม ทัง้นี้ยังให้คำาปรกึษาและแนะนำาการดูแลเส้นฟอกไต และการดูแลหลอดเลอืดให้แข็งแรง

อกีด้วย
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 2.   วันที่ 3 - 7 และวันที่ 17 - 21 เมษายน 2560 ทีมวิจัยโครงการ                       

“การสร้างเสรมิสขุภาวะของผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรื้อรงัในพื้นทีอ่ำาเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่       

(MC Model)” หน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ โดยม ีดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล เป็นหัวหน้าโครงการ 

ได้ลงพื้นที่อำาเภอแม่แจ่ม เพื่อเยี่ยมบ้านและให้ความรู้ คำาแนะนำาเรื่องมลพิษทางอากาศ   

หมอกควัน และผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สมาชิกในครัวเรือน      

ของผู้ป่วยและเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียง พร้อมกับเก็บตัวอย่างฝุ ่นในบริเวณบ้าน            

และปัสสาวะของอาสาสมัคร เพื่อนำามาวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษจากมลพิษทางอากาศ   

ที่อาสาสมัครได้รับสัมผัสด้วย นอกจากนี้โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมอืทางวชิาการ

จาก Prof. Heqing Shen จาก Institute of Urban Environment, Chinese Academy of           

Sciences, Xiamen, สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเก็บตัวอย่างฝุ่นด้วยเครื่องเก็บฝุ่น          

ส่วนบุคคลด้วย

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 1.  ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง พร้อมด้วยคณะ ได้ดำาเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่    

ต.เขาเจ็ดลูก อ.วังทรายทอง จ.พจิติร  วันที่ 21 - 23 มนีาคม 2560 โครงการการศกึษา    

การรับสัมผัสสารปรอทและสารหนูในกลุ ่มตัวอย่างที่ทำางานในเหมืองทองคำาพื้นบ้าน        

ขนาดเล็ก: ศกึษานำาร่องในพื้นที่เขาพนมพา ต.เขาเจ็ดลูก อ.วังทรายทอง จ.พจิติร โดยศกึษา

การรับสัมผัสสารปรอทและสารหนูในเลือดและปัสสาวะในกลุ่มที่ทำางานเกี่ยวกับทองคำา

โดยตรง และกลุ่มที่เป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ทำางานเกี่ยวกับทองคำา เพื่อให้เกดิความตระหนัก

จากพิษภัยจากสารปรอทและสารหนูต่อร่างกาย และหลีกเลี่ยงการรับสัมผัสสารปรอท       

และสารหนูต่อไป

  3. วันที่ 25-29 เมษายน 2560 Dr. Dan Norbäck จาก            

Department of Occupational and Environmental Medicine, Faculty               

of Medicine, Uppsala University,Uppsala, Sweden นกัวจิยัร่วมในโครงการ

ประเทศไทยไร้หมอกควัน Haze Free Thailand (HFT) ซึ่งทำาวิจัยร่วมกับ       

นกัวจิยัหน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ โดยม ีดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล 

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ในการนี้ Dr. Dan ได้ติดตามความก้าวหน้าของ  

งานวิจัย และได้นำาเครื่องวัด Fraction of exhaled Nitric oxide (FeNO)          

และอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างฝุ่น มาให้เพื่อใช้ในงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นในช่วง

เดือนพฤษภาคม และได้ร่วมวางแผนโครงการวิจัยต่อไปในอนาคต อีกทั้ง   

ได้ร่วมเดินทางไปประสานงานกับบุคลากรครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 

จ.ลำาพูน เพื่อผลักดันงานวจิัยให้ดำาเนนิต่อไป
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  5.   วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดร.ธัญภรณ์            

เกดิน้อย และ ดร.สุรัตน์  หงษ์สบิสอง พร้อมทมีงาน ได้ลงพื้นที่ 

อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ โดยเข้าไปรบัฟังปัญหา และผลการดำาเนนิงาน 

พร้อมได้ชี้แจงการแก้ปัญหาให้กับกลุ ่มเกษตรกร โดยได้              

ให้แนวคิดในการจัดการกลุ่มเพื่อความยั่งยืนของกลุ่ม และให้มี

การพัฒนาในการปลูกพืชปลอดสารพิษ โดยปรับปรุงผลผลิต    

ให้มคีวามก้าวหน้าต่อไป

  4.  ดร.ธัญภรณ์  เกิดน ้อย และ ดร.สุรัตน ์               

หงษ์สิบสอง พร้อมทีมงาน ได้จัดกิจกรรม ตรวจระดับสารเคม ี

ในร่างกาย และให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไป       

ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในการศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการ   

ความเสี่ยงจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต     

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนวิจัยแบบมีส่วนร่วม          

ณ อ.พญาเม็งราย จ.เชยีงใหม่ ครัง้ที่ 2 ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 

2560

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะพยาบาล มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ได้

ขอความอนุเคราะห์มายงัดร.จกัรกฤษณ์ วงัราษฎร์ หน่วยวจิยัโรคตดิต่อไม่เรื้อรงั เพือ่

ให้ความรู้โปรแกรมคำานวณคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านล้านนาไทย 

(Nutrifacts) ให้แก่นักศกึษาปรญิญาโท และบุคลากรในคณะพยาบาล ซึ่งม ีคุณจรัญ 

เชื้อเย็น และ คุณสุธาทพิย์ วงศ์ศรเีทพ นักสถติขิองสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ได้ให้ความช่วยเหลือและดูแล เพื่อจัดโครงการนวัตกรรมโปรแกรมคำานวณคุณค่า

ทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านล้านนาไทย
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ส่งมอบตำ แหน่งผู้อำ นวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 เมื่อวันที่ 27 มถิุนายน 2560 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดพิธีส่งมอบงานตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 โดยที่        

ศ. เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ดำารงตำาแหน่งครบวาระ           

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และมีคำาสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่งตั้ง  

ให้ ศ. นพ.ขวญัชยั  ศภุรตัน์ภญิโญ ดำารงตำาแหน่งผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพคนต่อไป โดยมีบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมเป็น      

สักขพียาน
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"Visitor"

คณะศึกษาดูงานจากส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ศึกษาประสบการณ์ด้าน PrEP ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 คณะศึกษาดูงานจากสำานักควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค         

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข จำานวน 33 คน เดินทางมาเยี่ยมเยือนสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อประชุม        

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งศึกษาดูงานในเรื่องการเข้าถึงบริการ

คัดกรอง HIV/STI และการใช้ยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อ        

ก่อนการสัมผัส (PrEP) ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยม ี   

ศ. เกยีรตคิณุ นพ.สวุฒัน์  จรยิาเลศิศกัดิ ์คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร์ 

พร ้อมด้วยคณะทำางานของพิมานเซ็นเตอร ์ให ้การต ้อนรับ                  

และได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำางานด้าน 

งานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จนนำาไปสู ่การ       

ปฏบิัตจิรงิที่ถูกต้องต่อไป

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำานักโรคเอดส์ 

วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังได้พาคณะศึกษาดูงาน

ซึ่งประกอบด้วยผู ้ที่อยู ่ในแวดวงด้านโรคเอดส์ทั้งชาวไทยและ      

ชาวต่างชาติ เข้าเยี่ยมเยือนพิมานเซ็นเตอร์ โดยมี พญ.ขวัญหทัย  

แก้วปู่วัด แพทย ์ประจำาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพ                          

และคุณผ่องพรรณ  เสาร์เขียว พยาบาลประจำาโครงการวิจัย       

ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ใน

การทำางานด้าน PrEP เพื่อให้คณะศึกษาดูงานได้รับความรู้และ

สามารถนำาไปปรับใช้กับบรบิทของแต่ละพื้นที่ได้
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ร่วมต้อนรับ IMPAACT 2010 Clinical Trials Specialist 

เพื่อตรวจสอบความพร้อมการเริ่มโครงการวิจัย

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับ     

Anne Coletti, MS และ Katie McCarthy, MPH, IMPAACT 2010 

Clinical Trials Specialist จาก Family Health International (FHI), 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเยี่ยมเยือนสถาบันฯ เมื่อวันที่ 9 

พฤษภาคม 2560 เพื่อตรวจสอบความพร้อมการเริ่มดำาเนินงาน

โครงการวจิยั IMPAACT 2010 ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของบคุลากร 

เครื่องมือและระบบในหน่วยสนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนสถานที่ 

นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินการวิจัยในเครือข่าย

วจิัย IMPAACT อกีด้วย

ต้อนรับ Professor Sanjay Kinra จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine 

เพื่อสานความร่วมมืองานวิจัยด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

 เมือ่วันที ่16 พฤษภาคม 2560 ศ. นพ.กติตพินัธุ ์ ฤกษ์เกษม 

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเกียรต ิ  

จากทาง London School of Hygiene and Tropical Medicine              

จากประเทศอังกฤษ โดยมี Professor Sanjay Kinra เป็นตัวแทน

เสวนาหาความร่วมมอืทางด้านวชิาการ โดยเฉพาะการวจิยัร่วมกนั 

ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 โดยทาง 

Professor Sanjay Kinra ได้บรรยายถงึประสบการณ์  พบว่าปัจจบุนั

ในอินเดียมีผู้ป่วยเด็กที่อ้วนจำานวนมากและเป็นที่น่ากังวล จึงได้

ทำาการหาวิธีการวินิจฉัยแบบเนิ่นๆ รวมทั้งรวบรวมวิธีการรักษา

แบบง่ายๆ ในท้องถิ่น (อนิเดยี) เช่น การทำาโยคะ และโภชนบำาบัด 

ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย และนอกจากนั้นได้แนะนำาความร่วมมือที่จะ

เกดิกับ London School of Hygiene and Tropical Medicine รวมถงึ

การได้รับทุน นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการวจิัยเป็นอย่างมาก
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เจา้หนา้ที่อาวโุสจาก Medical Research Council ประเทศองักฤษ 

ร่วมให้ค�าปรึกษาการให้ทุนการวิจัย

 ศ. นพ.กติตพินัธุ ์ ฤกษ์เกษม รองผูอ้ำานวยการ สถาบันวจัิย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรและนักวจิัยของสถาบันฯ 

ร่วมให้การต้อนรับ Miss.Caroline Harris เจ้าหน้าที่อาวุโสจาก 

Medical Research Council ประเทศอังกฤษ ที่ให้เกียรติมาให้           

คำาปรึกษาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง 

Medical Research Council Newton Fund กับสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์       

และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ณ ห้องประชมุ DONALD JEFFREY 

GIBSON อาคาร 1 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นับว่าเป็นความ

ร่วมมอืทีด่ใีนการสร้างความสัมพันธ์เพื่อการดำางานวจิยัในอนาคต

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการตรวจเยี่ยมจาก HPTN Network

เตรียมพร้อมเดินหน้าโครงการ HPTN 083

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ ได้รบัการตรวจเยีย่มจาก 

Mr.Paul Richardson  HPTN Laboratory Center Senior QA/QC 

Coordinator  HPTN Network Laboratory ระหว่างวันที่ 19-22 

มิถุนายน 2560 โดยได้มีการตรวจเยี่ยมทั้งห้องปฏิบัติการ            

ของหน่วย Clinical Laboratory, หน่วย Specimen Processing Unit 

รวมทั้งพิมานเซ็นเตอร์ ที่จะใช้เป็นสถานที่นัดพบและคัดกรอง   

อาสาสมัครของโครงการวิจัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

สำาหรบัการเริม่โครงการ "การศกึษาความปลอดภยัและประสทิธผิล

ในระยะที่ 2บี/3 แบบปกปิดทั้ง 2 ด้านของยาคาโบทีกราเวียร์       

แบบฉีด เปรียบเทียบกับยาทีโนโฟเวียร์ดิสพร๊อกซิล ฟูมูเรต/         

เอม็ทรซิทิาบนี (ทดีเีอฟ/เอฟทซี)ี แบบรบัประทานทกุวนั เพือ่ป้องกนั

การติดเชื้อเอชไอวีก ่อนสัมผัส ในชายตามเพศกำาเนิดและ                   

สาวประเภทสองที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี โดยมีเพศสัมพันธ์กับชาย" 

(HPTN 083) ที่จะเริ่มขึ้นในเวลาอันใกล้นี้
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"Doing & Training"

 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ จัดกจิกรรมวันจัดการความรู้ (RIHES KM DAY) ประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 6 

มถิุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชัน้ 15 อาคารเฉลมิพระบารม ี โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ โดยในภายในงาน    

มกีารบรรยายพเิศษจาก รศ. นพ.ชเนนทร์  วนาภริักษ์ หัวหน้าภาควชิาสูตศิาสตร์และนรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ 

และการนำาเสนอการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จัดกิจกรรมวันจัดการความรู้ ประจ�าปี 2560

เทคนคิพชิติ gel electrophoresis (ฉบับเด็กใหม่) 

ศูนย์วจิัยชวีโมเลกุลและเซลล์วทิยาของโรคตดิเชื้อ

Inventory 4.0

Clinical Laboratory + Data Management Unit

การบรหิารจัดการเอกสารโครงการวจิัยอย่างมอือาชพี 

Regulatory Compliance Unit (RCU)
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สร้างคุณภาพคน สร้างผลงานคุณภาพ

ศูนย์วจิัยด้านโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์

การเข้าหา ผอ.โรงพยาบาลให้ตอบรับและสนับสนุน

โครงการวจิัย

ศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์

การจัดท�า Protocol Specific SOP

Specimen Processing Unit

การถอดองค์ความรู้ในเรื่องการสมัครขอรับทุนวจิัยจาก NIH 

และแนวทางการพัฒนาการสมัครขอรับทุนต่อไปในอนาคต 

สำานักงานสถาบันฯ

 ซึ่งกจิกรรมในครัง้นี้ได้ทำาให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้ทราบองค์ความรู้ที่ผ่านการสกัดมาจากแต่ละหน่วยงาน 

อันเป็นความรู้ที่เมื่อได้นำาไปปฏิบัติแล้วจะทำาให้สถาบันฯ ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามความเชี่ยวชาญของแต่ละด้าน    

และก้าวไปสู่องค์กรแห่งการจัดการความรู้ที่ดตี่อไป

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จัดอบรม Big data and analysis in health

 สถาบั นวิ จั ย วิ ทยาศาสตร ์ สุ ขภาพ        

จัดการอบรมเรือ่ง Big data and analysis in health 

เมื่อวันที่ 7 มถิุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชัน้ 4 

( ห ้ อ ง เอนกประสงค ์ )  อ าคาร  1  โดยม ี                             

Professor Don McNeil  Department of Statistics, 

Macquarie University, Sydney, Australia          

เป็นวิทยากร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีทั้งบุคลากร

ของสถาบนัฯ ตลอดจนผูท้ีส่นใจเข้าร่วมการอบรม

เป็นจำานวนมาก
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเยือนมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

สานความร่วมมือด้านงานวิจัยทางคลินิคและงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

 ดร.ศุภชัย  ศักดิ์ขจรภพ นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง         

“การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ” โดยม ี           

ศ. ดร.ชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ ที่ปรกึษาโครงการ ทัง้นี้เพื่อร่วมเผยแพร่ผลงานวจิัยภายใต้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ในการดูแล

ของสำ านักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจั ยด ้ านวิทยาศาสตร ์                           

และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”      

ณ อาคารสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-16 มถิุนายน 2560

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยในงานนิทรรศการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ของสถาบันอุดมศึกษาสู่สาธารณะ

 ศ. เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย 

และบุคลากรของสถาบันฯ เดนิทางเข้าเยี่ยมเยอืน Peking University 

School of Public Health (PKUSPH) ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2560 

เพื่อศึกษาดูงาน โดยเฉพาะส่วนของงานวิจัยด้านหมอกควันและ     

ห้องแล็ปต่างๆ ตลอดจนการพบปะพูดคุยกับคณะผู้บรหิาร, นักวจิัย 

และผูท้ีท่ำางานด้านห้องปฏบิตักิาร ในเรือ่งการแลกเปลีย่นการศกึษาต่อ

ระดับปริญญาเอกและการฝึกอบรมนักวิจัยของทั้งสองหน่วยงาน,             

การทำางานวิจัยร่วมกัน ไปจนถึงหัวข้อความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่อาจ

เป็นไปได้ในอนาคต ซึ่งนอกจากทั้งสองหน่วยงานจะได้สร้างความ

สมัพนัธ์อนัดต่ีอกนัแลว้ ยงัเกดิผลดใีนดา้นการพฒันางานวจิยัร่วมกนั 

และนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สังคมในระดับสากล         

ให้ดขีึ้นต่อไป
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดการบรรยายวิชาการ

"Publishing your research for profit or pleasure?"

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการบรรยายวิชาการ

หัวข้อ "Publishing your research for profit or pleasure?" โดยม ี   

Professor Raj Mani  Editor in Chief, International Journal of Lower 

Extremity Wounds เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560              

ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 ซึ่งการบรรยาย

ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแพทย์ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานในห้อง        

ปฏิบัติการ ตลอดจนผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน  

ความรู้กันเป็นจำานวนมาก

...

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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"Activities"

พิธีรดน้ำ ดำ หัวและขอพรผู้อาวุโส
ประจำ ปี 2560

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
28 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 เมษายน 2560

...

ท�าบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ 
ประจำ ปี 2560
8 มิถุนายน 2560
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กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
ประจำ ปี 2560

หล่อเทียนพรรษา
23 มิถุนายน 2560

สมโภชเทียนพรรษา
29 มิถุนายน 2560

ถวายเทียนพรรษา
ณ วัดสกิทาคา (วัดผาลาด)

6 กรกฎาคม 2560
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นักกีฬาของสถาบันฯ
คว้าเหรียญรางวัลสร้างชื่อให้ มช. 
ใ นก าร แข่ ง ขั นกีฬ าบุ คล ากร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36
(พะเยาเกมส์)

ระหว่างวันที่ 6-16 มิถุนายน 2560

แพทย์หญงินันทสิา  โชตริสนริมติ

1 เหรยีญทอง 2 เหรยีญเงนิ

**จากกรฑีาประเภทวิ่ง 400 เมตร อายุ 45 – 49 ปี, วิ่งผลัด 

4x400 เมตร และ 4x100 เมตร หญงิ รุ่นอายุ 40-44 ปี

นายสมบุญ  บุญปราบ 

1 เหรยีญทอง 1 เหรยีญทองแดง

**จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร และวิ่งผลัด              

4x400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป

แพทย์หญงิลนิดา  เอื้อไพบูลย์

2 เหรยีญเงนิ

**จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร หญิง รุ ่นอายุ           

45-49 ปี และวิ่งผลัด 4x400 เมตร หญงิ รุ่นอายุ 40-44 ปี

นางนงลักษณ์  ไชยพสิทิธิ์

1 เหรยีญเงนิ 1 เหรยีญทองแดง

**จากกรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตร และวิ่งผลัด   

4x400 เมตร หญงิ รุ่นอายุ 50-54 ปี

นายธวัชชัย  ค�ารนิทร์

1 เหรยีญเงนิ

**จากกีฬาประเภทจักรยานเสือหมอบ ชาย รุ ่นอายุ              

50 ปีขึ้นไป

นางสาวกาญจนา  ไชยรังศรี

1 เหรยีญทองแดง

**จากกฬีาประเภทเปตองทมีหญงิคู่

...

รว่มแสดงความยินดีกับส�านักบริการวิชาการ (UNISERV CMU)    

เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนา วันที่ 9 มิถุนายน 2560
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ตารางกิจกรรม

3 กรกฎาคม - 31 สงิหาคม 2560

3 - 5     กรกฎาคม 2560

5 - 6     กรกฎาคม 2560

6          กรกฎาคม 2560

12         กรกฎาคม 2560

13         กรกฎาคม 2560

17         กรกฎาคม 2560

18         กรกฎาคม 2560

กรกฎาคม 2560
ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง นักวิจัย เข้าร่วมทำาวิจัย เรื่อง Development of immunoassay for  

metabolites of synthetic pyrethiods on a compact disk-type microfluidics ณ Department of 

Chemical Systems and Engineering, Graduate School of Engineering, University of Kyushu 

เมอืง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล นกัวจิยั, นางสาวณรีนชุ  สวุรรณรนิทร์ นกัศกึษาปรญิญาเอก 

เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ Research collaboration on environmenatl health scienecs National   

Institute for Environmental Studies (NIES), Tsukuba Ibraraki ประเทศญี่ปุ่น

ดร.จักรกฤษณ์  วังราษฎร์ นักวจิัย, นางณัฏฐนันท์  สุวรรณมาศ นักเทคนคิการแพทย์, 

นายชัยพล  พรชีวไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ

อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำาปี 2560 "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0"             

โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รสีอร์ท แอนด์สปา อ.บ้านธ ิจ.ลำาพูน

นายวโิรจน์  แก้วตุย้ นักวชิาการคอมพวิเตอร์, นายชัยเชษ  ค�ามมีลู นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

เข้าร่วมสมัมนาทางวชิาการ Firewall Technical Workshop by WatchGuard โรงแรมอมิพเีรยีลแม่ปิง 

จ.เชยีงใหม่

ศ. นพ.ธรีะ  ศริสิันธนะ ผู้บรหิารโครงการฯ เข้าร่วมประชุม CRS : ACTG CRS Chiang Mai & 

Bangkok CRS/CTU Thai Red Cross สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย นักวิจัย เข้าฝึกอบรม การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม               

ศูนย์ประชุมนานาชาตคิุ้มคำา จ.เชยีงใหม่

รศ. นพ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ      

เข้าร่วมประชุมคณะทำางานโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจาก

การตตีราและเลอืกปฏบิตัฯิ ณ ห้องประชมุสำานกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

ชัน้ 4 กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี

นางจนิตนา  ค�าร้อง นกัจติวทิยา, นางสาวรตัตกิา  ธรรมลงักา พยาบาล, นางสาววลิาวลัย์ 

ชัยแก่น พยาบาล เข้าร่วมฝึกอบรมในประเทศ การอบรมปฏบิัตกิารจพีพี ีGood Participatory 

Practice Workshop  (GPP workshop) ครัง้ที่ 2 ศูนย์วจิัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ เข้าร่วมวิพากษ์ในการนำาเสนอโครงร่างวิจัยของ             

อ.พชิญพรรณ  อนนัตบญุวัฒน์ ณ ห้องประชมุสะบนังา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่

ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล นกัวจิยั ร่วมเป็นวทิยากร การประชมุวชิาการนานาชาต ิGlobalized 

Thailand? Connectivity, Conflict, and Conundrum of Thai Studies ศูนย์ประชุมและแสดงสนิค้า

นานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชยีงใหม่
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ตารางกิจกรรม
23 - 26  กรกฎาคม 2560

24 - 25  กรกฎาคม 2560

26         กรกฎาคม 2560

27         กรกฎาคม 2560

สิงหาคม 2560

แพทย์หญงิลนิดา  เอื้อไพบูลย์ นักวจิัย ร่วมประชุมวชิาการ HIV the 9th IAS Conference on 

HIV Science (IAS2017) the Palais des Congrès in Paris กรุงปารสี ประเทศฝรั่งเศส

นายชัยพล  พรชีวไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม วิ่ง ปั่น ปันนำ้าใจ เพื่อผู้ป่วย           

ภมูภิาค 3gether : Run & Ride for Life • 3 สถาบนั วิง่-ป่ัน ปันนำา้ใจ (จ.นครสวรรค์ ถงึ จ.อตุรดติถ์) 

นางสาวสุรภี  ทานเคหาสน์ ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเรื่อง Systematic Reviews         

ห้องประชุม 1508 ชัน้ 15 อาคารเฉลมิพระบารม ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ เข้าร่วมประชุมนำาเสนอความก้าวหน้าโครงการ                      

ณ โรงแรมอมาร ีดอนเมอืง กรุงเทพฯ

นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำากับทิศทาง ศวส.                  

ณ อาคารศูนย์เรยีนรู้สุขภาวะ เขตสาธร กรุงเทพฯ

5           สงิหาคม 2560

21 - 23  สงิหาคม 2560

22 - 25  สงิหาคม 2560

23 - 25  สงิหาคม 2560

31 สงิหาคม - 2 กันยายน 2560

ศ. เกยีรตคิุณ นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นวทิยากร 

การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน สำาหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์                 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชัน้ 12 อาคารเรยีนรวมและปฏบิัตกิาร 12 ชัน้ 

คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

นายศุภชัย  ศักดิ์ขจรภพ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมและนำาเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์                  

เรื่อง “Board-Spectrum Antiviral Activity of Ankyrin Repeat Protein on Viral Assembly Against 

Chimeric NL4-3 Viruses Chimeric Viruses Carrying Gag-Protease Derived from Circulating 

Strains Among Northern Thai Patients ณ เมอืง Barcelona ประเทศสเปน

นางสาวคชาภรณ์  ยศบุตร พยาบาล เข้าฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรื่อง "การดูแลรักษาผู้ตดิเชื้อ

เอชไอว/ีเอดส์ ครัง้ที่ 16" ณ ห้องแมนดารนิ แกรนด์บอลรูม โรงแรมแมนดารนิ กรุงเทพฯ

แพทย์หญิงนันทิสา  โชติรสนิรมิต นักวิจัย, นางบุญเหลือ  พรึงล�าภู นักวิจัย,                         

นางจิราภรณ์  จันทร์ทอง พยาบาล, นางสาวรัตติกา  ธรรมลังกา พยาบาล,                           

นางสาวศหัทยา  กองสถาน พยาบาล, นางสาววลิาวัลย์  ชัยแก่น พยาบาล, นางรัชนก  

ทรงสุภา พยาบาล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์  

ครัง้ที่ 16" ณ ห้องประชุมแมนดารนิ แกรนด์บอลรูม โรงแรมแมนดารนิ กรุงเทพฯ

ศ. เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วม                

31st Congress of IUSTI-Europe on Sexually Transmitted Infections เมืองเฮลซิงก ิ                    

ประเทศฟินแลนด์
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

อ้ายเจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆ.....วันนี้กิ๋นข้าวมาละยัง...? กินข้าว เม้าท์มอย ฟินๆ กะข้าวเหนียวหมูปิ้ง..เจ้า..คิคิ

เอ้า...ซ้ายๆ ขวานิดส์นุง ลงต�่าหน่อย

เอ้ย... สูงไปค่ะ เอาลงมาก่อน...คริคริ

ใช้แรงงานคุณป้าขา..ได้ไง..เนี่ย

จะหลงทาง หรือ ไม่หลงทาง งานไหนๆ

เจ้าแม่ HUA WEI…ก็ต้องไม่พลาด..อิอิ
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ยุรยาตร เยื้องกราย..

แบบฉบับสาวโบราณใส่ฟันเหล็ก

มาดช่างภาพอินดี้...^-^ 3 หนุ่ม 3 มุม

อาจเป็น เพราะเรา

คู่กัน...มาแต่ชาติไหน...

ยังต้องประสบความเดี้ยง!!

ในปีชง แบบเดียวกัน..หุหุ
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รวมพล THE GANG อาคาร 3

คนละมุมเดียวกัน..^-^
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ผจญภัยในแดนภารตะ
ย�่าเท้าทั่วไทย
(ทัชมาฮาล-แคชเมียร์)

ไปทั่วโลก
ปิยะธิดา สร้อยสุวรรณ

 
ผู ้

เ ขี ย น มี ค ว า ม ใ ฝ ่ ฝ ั น               

ตั้งแต่เด็กที่อยากจะเห็น “ทัชมาฮาล” 

อ นุ ส ร ณ ์ ส ถ า น แ ห ่ ง ค ว า ม รั ก แ ล ะ                       

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซักครั้งหนึ่งในชีวิต 

แต่ใจไม ่กล ้าพอที่จะไปเที่ยวเองแบบ         

ไม่ง้อทัวร์ การท่องเที่ยวครั้งนี้จึงตัดสินใจ

ไปกับทัวร์เพราะอยากเที่ยวแบบสบาย     

ไม่เหนื่อย ไม่ต้องกังวลอะไร แต่เอาเข้า

จรงิๆ ไม่ได้เป็นไปตามที่คดิไว้ซักเท่าไหร่ 

เมือง/สถานที่ไป:    ทัชมาฮาล, พระราชวังอัคราฟอร์ด, แคชเมียร์, ศรีนาคา, สวนโมกุล, สวนชาลิมาร์, สวนนิชาท,

                            ล่องทะลสาบดาล ขี่ม้าเมืองพาฮาลแกม ย่ำาหิมะที่กุลมาร์ค มัสยิดจามา 

ระยะเวลา:             8 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 พฤษภาคม 2560

งบประมาณ:         ค่าทัวร์ 40,000 บาท (รวมค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ไป-กลับ กรุงเทพ-เดลลี, ตั๋วเครื่องบิน

                          สายการบิน Jet Airways บินภายในประเทศ ไป-กลับ เดลลี-ศรีนาคา (แคชเมียร์) ค่าที่พัก

                          ค่าอาหาร ไม่รวมค่าวีซ่า 1,860 บาท เพราะทำาที่กงสุลอินเดียประจำาเชียงใหม่ 

อุณหภูมิช่วงเดินทาง:          ทัชมาฮาล 43 องศาเซลเซียส, แคชเมียร์ 8-20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ข้อมูลโดยรวมของทริป

ไปเที่ยวอินเดียท�าวีซ่าที่ไหนและอย่างไร

 สำาหรับคนไทยที่จะไปเที่ยวอินเดียต้องทำาวีซ่า มีวิธีการขอวีซ่าหลายแบบ          

ทั้งขอวีซ่าออนไลน์, Visa on Arrival แต่เนื่องจากไปกับทัวร์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ทุกคน

ต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตและต้องมีการสแกนลายนิ้วมือ นั่นหมายความว่าใครที่ขอ      

วีซ่าอินเดียต้องไปปรากฎตัวที่สถานทูต โชคดีที่กงสุลอินเดียประจำาเชียงใหม่ สามารถ 

ขอวีซ่าได้ ทำาให้สะดวกไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงเทพฯ แต่จากลูกทัวร์ทั้งหมด 36 คน      

มีเฉพาะผู้เขียนและสามี ที่ถูกขอนัดสัมภาษณ์จากท่านกงสุลใหญ่ประจำาเชียงใหม่           

วันสัมภาษณ์ตื่นเต้นมาก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษสำาเนียงอินเดียของท่านกงสุลฯ             

แต่ก็ผ่านไปด้วยดี ตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าไหนใครว่าไปกับทัวร์สบาย ทัวร์จัดการให้หมด 

เริ่มสงสัยซะแล้ว หรือดวงผู้เขียนจะเหมาะกับการเที่ยวเอง
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 สายการบินไทยพาผู ้ เขียนมาถึงสนามบินอินทิราคานธ ี          

กรุงนวิเดลล ีเมอืงหลวงเก่าแก่ของประเทศอนิเดยีช่วงใกล้เที่ยง จากนัน้

ต้องนั่งรถบัสจากกรุงนิวเดลลีถึงเมืองอัครา ซึ่งเป็นที่ตั้งของทัชมาฮาล 

(ระยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร) ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

กว่าจะมาถึงทัชมาฮาลก็เป็นช่วงเย็น ผู้เขียนรู้ซึ้งถึงคำาว่าร้อนตับแล่บ      

กค็ราวนี้ หายใจเข้ากร็้อน หายใจออกกร็้อน เหมอืนอยู่ในห้องอบซาวน่า

แบบแห้ง วันที่ผู้เขียนไปอุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส นักท่องเที่ยวที่ไป

เที่ยวทัชมาฮาลจะได้รับแจกนำ้าเปล่าคนละ 1 ขวดระหว่างเดินเที่ยวชม 

ทัชมาฮาล ผู้เขยีนดื่มนำ้าหมดแบบไม่รู้ตัว

 ทัชมาฮาลตั้งอยู่ริมแม่นำ้ายมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว    

และหินทรายสีแดง ยิ่งใหญ่อลังการสมกับที่ได้ชื่อว่าอนุสรณ์สถานแห่ง

ความรัก ใช้เวลาสร้างถึง 22 ปีเพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของ

กษตัรยิ์ซาจาร์ฮาล ต่อพระมเหส ีมมุตสั มาฮาล ทีส่วรรคตเนือ่งจากการ

ให้กำาเนดิบุตรคนที ่14 ภายในทชัมาฮาลเป็นทีบ่รรจรุ่างของพระนางมุมตัส

และกษัตริย์ซาจาร์ฮาล น่าเสียดายช่วงที่ผู้เขียนไปกำาลังปรับปรุงเสา        

1 ต้น ใครจะไปเที่ยวทัชมาฮาลให้ระวังช่างภาพอินเดียที่คอยถ่ายรูป

บริเวณนั้น กลุ่มทัวร์ของผู้เขียนได้มีการถ่ายรูปหมู่บริเวณด้านหน้า        

ทชัมาฮาล แต่รปูที่อัดมามกีารตดัต่อรปูหมู่กบัทชัมาฮาลทีม่เีสาสมบรูณ์

แบบทุกต้น งานนี้มคีนถูกแขกหลอกขายรูปไปหลายใบ

ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก

• อาทติย์อัสดงรมิฝั่งแม่น�้ายมุนา
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พระราชวังอัคราฟอร์ด
(Agra fort)

 พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึง 3 ยุค   

ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำาแพงสองชั้นและ          

ป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด            

สวนดอกไม้ และยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบุตรชาย            

ของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตมองผ่านแม่นำ้า        

ยมุนาไปยังทชัมาฮาลทีซ่ึง่พระมเหสขีองพระองคบ์รรจรุา่งอยู ่ถงึแมไ้กด์

จะพามาเที่ยวที่นี่ตั้งแต่ 7:00 น.แต่ผู้เขียนก็มีเวลาเพียงแค่ 1 ช่ัวโมง        

ในการเดนิเที่ยวชมเพราะหลังจากนี้ผู้เขยีนจะต้องนั่งรถบัสอกี 4 ชั่วโมง

กลับกรุงนวิเดลล ีเพื่อขึ้นเครื่องบนิไปยังเมอืงศรนีาคา

• มองจากป้อมปราการจะเห็นววิ

   ทัชมาฮาลอยู่ฝั่งตรงข้าม
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นั่งเครื่องบนิเฉี่ยวชนกันบนรันเวย์ขณะก�าลังเดนิทางไปแคชเมยีร์

 ผู้เขียนจะต้องนั่งเครื่องบินจากกรุงนิวเดลลีไปยังเมืองศรีนาคา แคว้นแคชเมียร์ เวลา 14:50 น. แต่ขณะที่

เครื่องบินกำาลังจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า (take off) ปีกของเครื่องบินได้ไปเฉี่ยวชนกับเครื่องบินลำาข้างๆ ที่กำาลังรอ         

take off ทำาให้ปีกเครื่องบินแหว่งไปนิดนึง ผลคือต่างคนต่างไม่ได้ไปต่อ ต้องเปลี่ยนเครื่องบินลำาใหม่ ตอนที่ปีก         

เครื่องบินกำาลังจะเฉี่ยวกันนั้น ผู้เขียนกำาลังนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างดูวิวสนามบินเพลินๆ แต่ก็ต้องตกใจเพราะ    

มองเห็นเครื่องบินอีกลำาอยู่ใกล้มากๆ แทบจะเต็มจอหน้าต่าง ไม่เคยเห็นเครื่องบินอยู่ใกล้หน้าต่างแบบนี้มาก่อน        

จากนัน้กม็คีวามรู้สกึเหมอืนนัง่รถตกหลมุใหญ่ๆ  แต่นีอ่ยู่บนเครือ่งบนิกย็งังงๆ ว่าพื้นผวิรนัเวย์มหีลมุใหญ่ได้ด้วยเหรอ 

สักครู่เดยีวก็มคีนบอกว่าปีกเครื่องบนิชนกัน 

 • สายการบินหาเครื่องบินลำาใหม่ภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อบินไปแคชเมียร์ เวลาประมาณ 18:00 น. ขณะที่   

เครือ่งบนิกำาลงัจะ take off กปัตนัประกาศว่ายงัขึ้นไม่ได้ เพราะพระอาทติย์กำาลงัตกดนิ แสงแดดแยงตา รอไปประมาณ

สิบนาที กัปตันประกาศอีกรอบว่า สนามบินแคชเมียร์ไม่อนุญาตให้เครื่องบินลงเพราะหมดเวลาอนุญาตการบิน          

วันนัน้แล้ว (สรุปว่าหลังพระอาทติย์ตกดนิจะไม่อนุญาตให้มเีครื่องบนิขึ้น-ลงที่สนามบนิศรนีาคา)

 • ผู้เขียนต้องรอไฟล์ทบินใหม่เช้าวันพรุ่งนี้ สำาหรับคืนนี้สายการบินต้องหารถบัสและโรงแรมให้พัก 1 คืน    

และกว่าจะได้กนิมื้อเย็นก็ 3 ทุ่มกว่า เป็นโรงแรมที่พอนอนได้ แต่ห้องฝุ่นเยอะมาก ไฟตดิๆ ดับๆ แถมแอร์ก็เสยีงดัง

เหมอืนโรงสขี้าว เป็นวันที่ผู้เขยีนทัง้เหนื่อยและเพลยีจรงิๆ

 • เวลา 09:30 น. ของวันรุ่งขึ้น ผู้เขียนก็ได้นั่งเครื่องบินไปแคชเมียร์สมความตั้งใจ (ใช้เวลาบินประมาณ          

1 ชั่วโมง 25 นาท)ี บนเครื่องบนิสามารถมองเห็นเทอืกเขาหมิาลัยที่มหีมิะปกคลุม สวยงามจนผู้เขยีนตะลงึ รบีถ่ายรูป

เก็บภาพเป็นที่ระลึก (แนะนำาให้นั่งฝั่งขวาของเครื่องบิน) แต่เมื่อเครื่องบินบินเข้าเขตแคว้นแคชเมียร์ เค้าห้ามถ่ายรูป

ทางอากาศรวมถงึสนามบนิศรนีาคาก็ห้ามถ่ายรูปเช่นกัน

 • แลกกับประสบการณ์ครัง้นี้ ผู้เขยีนใช้เวลาเกอืบ 19 ชั่วโมง กว่าจะได้บนิไปถงึแคชเมยีร์ ทำาให้โปรแกรม

เที่ยวแคชเมยีร์หายไป 1 วัน 

ท�าประกันการเดนิทางเคลมได้จรงิ

 ถงึแม้ผู้เขยีนจะไปกับบรษิัททัวร์ที่ทำาประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 500,000-1,000,000 บาทให้กับลูกทัวร์ทุกคน

อยู่แล้ว แต่ผู้เขียนก็ยังกังวลและแอบห่วงคนข้างหลังเนื่องจากผู้เขียนไปกับสามีแค่ 2 คน หากเกิดเหตุการณ์                  

ไม่คาดฝันกเ็ป็นห่วงลกูทีอ่ายุยังน้อย จงึตดัสนิใจซื้อประกนัการเดนิทางต่างประเทศของบรษิทั Cigna ทางอนิเตอรเ์นต็

เพิ่มอีกเพราะสะดวก, สามารถชำาระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตและรับกรมธรรม์ทางอีเมล์ เลือกจ่ายเบี้ยประกัน        

ที่แพงที่สุดคนละ 776 บาท เพื่อให้คุ้มครองการรักษาพยาบาล/การเสียชีวิตที่ 3,000,000 บาท และเลือกซื้อ            

ความคุ้มครองเสริม ความคุ้มครองเสริมนี้ครอบคลุมเที่ยวบินล่าช้า ซึ่งบริษัทประกันจะเหมาจ่าย ทุกๆ 6 ชั่วโมง       

จ่าย 7,000 บาท (รวมสูงสุดไม่เกนิ 24 ชั่วโมง) ผู้เขยีนเสยีเวลาเกอืบ 19 ชั่วโมง ทำาให้ผู้เขยีนและสามไีด้รับเงนิชดเชย

คนละ 21,000 บาท รวมได้รับชดเชยทัง้สนิ 42,000 บาท ทำาให้ไปทัวร์ครัง้นี้เหมอืนซื้อ 1 แถม 1

 • หลักฐานสำาคัญที่ต้องใช้คือ หนังสือรับรองจากสายการบินเรื่องความล่าช้า ยำ้าว่าให้ขอหนังสือดังกล่าว     

ที่สำานักงานของสายการบินนั้นๆ ณ สนามบินที่เกิดเหตุการณ์ อย่ารอจนกลับถึงเมืองไทยเพราะจะไม่สะดวกและ       

ยุ่งยาก ทั้งนี้ต้องให้สายการบินระบุวัน, เวลาที่ถูกเลื่อนการเดินทางและวัน, เวลาที่เครื่องบินขึ้นบินได้จริง พร้อมทั้ง

ระบุชื่อผู้โดยสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง อย่าลมืเก็บ Boarding Pass ทัง้หมดเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบเบกิชดเชย

ความล่าช้าในการเดนิทางจากบรษิัทประกัน
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• บนิไปแคชเมยีร์ผ่านเทอืกเขาหมิาลัย

   (ภาพจากบนเครื่องบนิ)

 ชมสวนดอกไม้ที่แคชเมยีร์

 ผู ้ เขียนเดินทางมาถึงสนามบินศรีนาคา แคว้นแคชเมียร์        

ใกล้ๆ  เทีย่ง คณะทวัร์ถกูแบ่งให้นัง่รถโตโยต้า รุ่น Avanza ทัง้หมด 10 คัน 

โดยรถยนต์ 1 คัน ประกอบด้วยลูกทัวร์ 4 คน + คนขับรถท้องถิ่นอีก       

1 คน ขับรถตามกันไปเป็นคาราวาน ที่แคชเมียร์ไม่สามารถใช้รถบัสได้

เพราะสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทางขึ้นเขาสูงชัน ไกด์รีบพาพวกเราไปเที่ยว

ทันท ีเพราะความจรงิเราควรจะได้มาถงึเมอืงนี้ตัง้แต่เมื่อวานเย็น

 แคว้นแคชเมียร์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดีย เมืองเอกคือ

เมอืงศรนีาคา กษตัรย์ิในราชวงค์โมกลุนยิมสร้างสวนสวยงามขนาดใหญ่

เพื่อเป็นที่แปรพระราชฐานในฤดูร้อน เพราะพื้นที่แถบนี้เป็นเทือกเขา      

มหีมิะปกคลุมตลอดปี จงึมธีารนำ้าหลายแห่งเกดิจากหมิะละลายไหลมา

รวมกันที่ทะเลสาบดาล (Dal Lake) ไกด์พาไปเที่ยวชมสวนที่มีชื่อเสียง

หลายแห่งเช่น สวนโมกุล, สวนชาลิมาร์ และสวนนิชาท แต่เนื่องจาก      

มีเวลาจำากัดและสวนมีขนาดใหญ่ สวนบางแห่งผู้เขียนและสามีใช้วิธ ี     

วิ่งชมสวน ให้ความรู้สกึเหมอืนมาวิ่งออกกำาลังกายกันเลยทเีดยีว

 แคชเมยีร์เมอืงที่มทีหารถอืปืนอยู่เต็มเมอืง

 ทนัททีีผู่เ้ขยีนเดนิทางมาถงึสนามบนิศรนีาคากพ็บทหารถอืปืนยนืต้อนรบั จากนัน้แทบจะทกุๆ 100 เมตรจะต้องเหน็ทหารยนื

ถอืปืนประจำาตามจุดต่างๆทั่วเมอืง แถมรถทหารก็วิ่งกันขวักไขว่ แรกๆผู้เขยีนก็ตื่นเต้น อยู่ๆไปก็เริ่มเคยชนิ ถอืเป็นสสีรรของการท่อง

เที่ยว ความจรงิแล้วแคชเมยีร์ จัดเป็นดนิแดนที่มคีวามอ่อนไหวทางการเมอืงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพราะเคยเกดิสงครามแย่งชงิ

ดินแดนนี้ระหว่างอินเดียและปากีสถานมาแล้วถึง 3 ครั้ง ปัญหาการแย่งชิงดินแดนแห่งนี้ เริ่มต้นในยุคที่อินเดียและปากีสถานได้รับ

อสิรภาพจากอังกฤษใหม่ๆ ชาวแคชเมยีร์ส่วนใหญ่กว่า 80 % เป็นมุสลมิเหมอืนกับปากสีถาน แต่ท้ายที่สุดแล้วแคชเมยีร์ก็ตกเป็นของ

อินเดีย เนื่องจากมหาราชาที่ปกครองแคชเมียร์เป็นชาวฮินดูแบบอินเดีย ซึ่งมหาราชเป็นผู้ที่มีอำานาจการตัดสินใจว่าจะขึ้นอยู่กับฝ่าย

ไหน แคชเมยีร์จงึเป็นของอนิเดยีและกลายเป็นชนวนความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเรื่อยมาจนถงึปัจจุบัน
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นอนบ้านเรือลอย
น�้าริมทะเลสาบดาล (Dal Lake)
“House Boat”

 ผู้เขยีนได้มโีอกาสนอนบ้านเรอืลอยนำา้ 1 คนื บ้านเรอืสร้างจาก

ไม้เนื้อแข็งชั้นดี และแกะสลักลายไม้ด้วยศิลปะของแคชเมียร์ทั้งลำา 

เนื่องจากเรือทำาจากไม้ทำาให้ผู ้ขียนต้องค่อยๆ ย่องเดินแบบแมว         

เพราะกลัวเสียงจะไปรบกวนแขกที่พักห้องข้างๆ ภายในเรือที่ผู้เขียนพัก

มหี้องนอนถงึ 4 ห้องที่มหี้องนำ้าในตัวทุกห้อง แถมยังมหี้องรับประทาน

อาหาร และห้องรับแขกส่วนกลาง 

 บ้านเรือถือกำาเนิดขึ้นมาในสมัยที่อังกฤษเป็นเจ้าประเทศ

อาณานิคมอยู่ แต่กฎหมายอินเดียไม่อนุญาตให้อังกฤษมีกรรมสิทธิ์        

ในทีด่นิของแคชเมยีร์ ดงันัน้ชาวองักฤษจงึแก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศยัโดยการ

สร้างเป็น “บ้านเรือ (House Boat)” ให้ลอยอยู่ในทะเลสาบเอาไว้      

เป็นที่พักอาศัยแทน เมื่อได้รับเอกราชแล้ว เรือเหล่านี้ก็ถูกแปรสภาพ    

มาเป็นโรงแรมและบ้านพัก ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังแคชเมียร์

จนถงึทุกวันนี้

• บ้านเรอืกว่า 800 หลังที่ทะเลสาบดาล ที่คนอังกฤษ

   มาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย

• ภายนอกบ้านเรอื  

• ห้องรับแขก

• ห้องรับประทานอาหาร 

• ห้องนอนพร้อมห้องน�า้ในตวั
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ล่องเรือชิคาราในทะเลสาบดาล
ทั้งยามเย็นและยามเช้า

 ล่องเรือยามเย็นด้วยเรือชิคารา (Shikara) เป็นเรือพายแบบ

แคชเมียร์ที่ใช้สัญจรในทะเลสาบดาล แน่นอนว่าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 

บรรยากาศคกึคกัเพราะข้างทางมร้ีานค้าขายของเตม็ไปหมด โดยเฉพาะ

ผ้า Pashmina ผ้าท้องถิน่ขึ้นชือ่ของชาวแคชเมยีร์ วันรุง่ขึ้นผูเ้ขยีนตืน่ตัง้แต่

ตี 5 ครึ่ง เพื่อมาล่องเรือชิคาราชมทิวทัศน์ยามเช้าของเทือกเขา                 

ที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล รู ้สึกประทับใจบรรยากาศยามเช้ามากๆ        

เป็นช่วงเวลาที่ผู้เขียนได้ดื่มดำ่ากับธรรมชาติจริงๆ ชมสวนผักลอยนำ้า       

วิถีชีวิตของชาวบ้านริมนำ้า และชมตลาดนำ้าที่ตอนเช้าๆ จะมีพ่อค้า        

พายเรอืเอาพชื ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เมล็ดดอกไม้ หญ้าฝรั่น (Saffron) ฯลฯ 

มาขาย

• บรรยากาศตลาดน�้ายามเช้า
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ขี่ม้าขึ้นภูเขาที่เมืองพาฮาลแกม
(Pahalagam)

“หุบเขาแกะ”
 ตั้งอยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาขับรถเกือบ    

4 ชั่วโมง ที่ได้ชื่อว่าหุบเขาแกะ เนื่องจากแต่เดิมเคยเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ           

เป็นหุบเขาที่ตั้งอยู่สูงจากระดับนำ้าทะเลถึง 2,130 เมตร ในโปรแกรมทัวร์บอกว่า             

“ขี่ม้าชมธรรมชาติ” ผู้เขียนก็เข้าใจเอาเองว่าเดินเล่นบนทุ่งหญ้า แต่ความจริงคือการ    

ขีม้่าลดัเลาะขึ้นภเูขาชมป่าสน, ชมนำา้ตกในหบุเขา และชมเทอืกเขาทีป่กคลุมไปด้วยหมิะ 

ผู้เขยีนไม่เคยขีม่้ามาก่อน กส็อนวธิกีารขีม่้ากนัเดยีวนัน้เลย ถงึแม้จะมคีนคอยจงูม้าเดนิ

แต่คนจูงม้า 1 คน ต้องจูงม้า 2-3 ตัว บางครัง้ผู้เขยีนก็ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำาพังกับม้า 

ม้าที่ผู ้เขียนขี่ดูน่าสงสารและตัวเล็ก ไม่ชอบยืนอยู่นิ่งๆ ชอบเดินออกนอกเส้นทาง             

มีอยู่ครั้งนึงพาผู้เขียนไปเดินเลียบหน้าผา ที่มองไปเห็นธารนำ้าตกอยู่เบื้องล่าง ผู้เขียน

หวาดเสียวมาก กลัวพลัดตกลงไป ตะโกนเสียงดัง “Help Me!!!” ความรู้สึกกลัวตาย 

เป็นแบบนี้เอง ถึงแม้การขี่ม้าจะลำาบากแต่เสน่ห์ของป่าสนที่ลดหลั่นกันไปตามระดับ    

สูงตำ่าของไหล่เขา วิวของเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมยอดเขา บวกกับทุ่งหญ้าสีเขียว            

ก็พอทำาให้ผู้เขียนลืมความยากลำาบากในการขี่ม้าและหันมาสนใจกับความสวยงาม     

ของธรรมชาตติรงหน้า แนะนำาว่าใครจะขีม้่าทีน่ีต้่องบอกว่าขอคนจงูม้า 1 คนต่อม้า 1 ตวั

เพื่อความปลอดภัย ค่าขี่ม้าจ่ายเองคนละ 900 รูปี (450 บาท) ถอืว่าคุ้มมากๆ เพราะได้

ขี่ม้าตัง้ 2 ชั่วโมงกว่า แต่ก็ทำาเอาก้นระบมไป 3 วัน
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เดินย�่าหิมะที่เมือง
กุลมาร์ค (Gulmarg)
นั่งเคเบิลคาร์ขึ้นสู่
ยอดเขาเขาอัฟฟาร์วัต 
(Aparwath)
ที่ระยะความสูง 14,000 ฟุต
จากระดับน�้าทะเล

 ตั้งอยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาเป็นระยะทาง 

60 กโิลเมตร ใช้เวลาขับรถ 2 ชั่วโมงกว่า เพราะต้อง

ขับรถขึ้นภูเขาที่ถนนค่อนข้างแคบ จากนั้นต้องเดิน

จากจุดจอดรถไปขึ้นกระเช้า ใช้เวลา 20 นาท ี        

และน่ัง “เคเบิ้ลคาร์” หรือที่คนแคชเมียร์เรียกว่า 

“กอนโดลา”ขึ้นไปบนยอดเขา

 Phase 1

 จากสถานกีลุมาร์ค (Gulmarg) ตัง้อยูเ่ชงิเขา 

ถงึสถานกีงโดร ี(Kungdoori) ทีร่ะยะความสงู 8,530 ฟตุ 

จากระดับนำ้าทะเล จะเห็นวิวเทือกเขาที่มีต้นสน     

และหมิะปกคลุม
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 Phase 2

 จะนัง่เคเบลิคาร์จากสถานกีงโดร ี(Kungdoori) 

ขึ้นสู่ยอดเขาเขาอฟัฟาร์วตั (Aparwath) ทีร่ะยะความสงู 

14,000 ฟุต จากระดับนำ้าทะเล ถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่

สวยที่สุดและสูงที่สุดแห่งหนึ่งของเอเซยี ผู้เขยีนตื่นเต้น

กบัววิมุมสงูของทีน่ีเ่พราะสวยงามมาก สามารถมองเหน็

วิวแบบพาโนรามาของเทือกเขาหิมาลัย และได้เดิน         

ยำ่าหิมะเล่น เฉพาะคนที่จะน่ังเคเบิลคาร์ phase 2        

จ่ายเพิ่ม 900 รูปี (450 บาท) ลูกทัวร์ที่ตัดสินใจขึ้น     

เฟส 2 มเีหลอืไม่ถงึ 20 คนเพราะด้วยความสงูจากระดบั

นำ้าทะเลที่สูงมาก จนอาจทำาให้บางคนเกิดโรคแพ้    

ความสูง (Altitude Sickness) มีอาการเหนื่อยง่าย   

หายใจถี่ หัวใจเต้นเร็วขึ้น ปวดศรีษะ ท้องเสยี จงึทำาให้

หลายคนตัดสินใจไม่ไปต่อและหยุดที่เฟส 1 เท่านั้น         

ผู้เขียนไม่เคยขึ้นที่สูงถึงขนาดนี้มาก่อน ก็เลยตัดสินใจ

ลองขึ้นเฟส 2 โชคดีที่ไม่มีอาการดังกล่าว แต่ผู้เขียนก็ 

ไม่ประมาท พยายามเป็นผู้หญิงเรียบร้อย เคลื่อนไหว

ช้าๆ ไม่กระโดดโลดเต้น แต่ค่อยๆ เดนิแทนเพราะกลัว

จะเหนื่อยง่าย อยากบอกว่าเห็นแบบนี้ไม่ค่อยหนาว    

เท่าไหร่เพราะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปี
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ชมสถาปัตยกรรมที่
มัสยิดจามา
(Jama Masjid)

 เป็นมัสยิดกลางที่มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์ และมี

ประวัติศาสตร์ยาวนานคู่แคชเมียร์ อายุกว่า 600 ปี สร้างมาตั้งแต่         

ราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 เสร็จในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15         

ผ่านการบูรณะหลายครั้ง แต่ยังคงลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น 

แปลกตาเอาไว้ คอืมโีครงสร้างเป็นหอคอยทรงพรีามดิ และมยีอดแหลม

คล้ายกับเจดยี์ ภายในมัสยดิมเีสาขนาดใหญ่มากกว่า 300 ต้น และพื้นที่

กว้างขวางสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน พื้นปูพรมแคชเมียร์       

ผู ้เขียนรู ้สึกชอบเดินภายในมัสยิดเพราะเดินสบายเท้ามาก มัสยิดนี้

ธรรมเนียมปฏิบัติทางศาสนาอย่างเคร่งครัด ผู ้หญิงทุกคนต้องม ี            

ผ้าคลุมผมก่อนเข้ามัสยดิ ผู้เขยีนก็ต้องคลุมผมด้วย

 การมาเที่ยวอินเดียในครั้งนี้เปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เขียนเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะเป็น         

ช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็ได้รับประสบการณ์มากมายที่ยากจะลมืเลอืน
END.
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DIY IN JAPAN 
@KANSAI

ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

อ�าพร  ยิ้มศรี & สุนิสา  ทาใจ
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 ทริปเล็กๆ สำาหรับคนติดโปรฯ หางแดง ข้ามปีอีกแล้ว คราวนี้  

หนรี้อนออกไปท้าอากาศเย็นที่ญี่ปุ่น ระหว่าง 15 – 21 เม.ย. 60 เวลา 8 วัน 

กับสมาชิกในหมู่บ้าน อีก 7 คน แผนเที่ยวไม่ค่อยมีอะไรมาก ใครอยาก          

ไปที่ไหนก็เสนอมา แล้วก็จัดตารางให้ตรงกับวัน...เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่าย

สำาหรับมอืใหม่ไม่เคยไปญี่ปุ่นเลย...

 

 สำาหรับทริปนี้ก็ได้แผนแบบตามใจคนเที่ยวแบบม่ัวๆ และลงตัว..   

วันแรกไปเมอืงนารา (ส่วนตัวอยากไปปั่นจักรยานแต่พอเข้าจรงิๆ เวลาไม่ได้

เดินง่ายกว่า) วันที่ 2–3 ไปเกียวโต วันที่ 4 น้องๆ อยากไปตามหาแฮรี่             

จัดไป USJ ทัง้วัน วันที่ 5–6 เที่ยวโอซาก้า ผ่านบัตร Osaka Amazing Pass 

แบบ 2 วัน ทรปินี้จะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะ 3 วันแรก โหน่งจะเป็นคนเขยีน 

นารา เกยีวโต ส่วน 3 วันหลัง น้องอ้อ PIMAN จะเป็นคนเขยีนค่ะ ตามอ่าน

แบบ ..งง... หลง.. กันได้เลยค่ะ.. 

 ออกเดินทาง 15 เช้าก็วันพญาวันบ้านเรา เพื่อไปต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ ตอนบ่าย 2 และถึงสนามบินคันไซเวลา 4 ทุ่มครึ่ง..    

เที่ยวบินนี้สงสัยต้อนรับน้องใหม่ที่ไม่เคยบิน..เพราะก่อนเครื่องลง..ตกหลุมอากาศเหมือนน่ังรถไฟเหาะอยู่ 2 ครั้ง...(แบบไม่เคยเจอ        

มาก่อน สำาหรับป้าแทบอ๊วก แต่เด็กเล็กที่นั่งข้างหลังหัวเราะดังใหญ่คงนกึว่าอยู่ในสวนสนุกเนอะ)

 ลงเครื่องผ่าน ตม. รับกระเป๋าเสร็จหาซื้อของกนิรอรถตู้มารับ คืนแรกเราเลอืกนอน air bnb ใกล้ๆ สนามบนิ (เจ้านี้มบีรกิาร 

รถตู้มารับด้วยสบายไป) เพราะมาถงึดกึเข้าเมอืงก็ลำาบาก ที่พักก็ถอืว่าใช้ได้ เป็นโรงเรยีนสอนดนตร ีห้องนำา้รวม ห้องครัวใช้ได้ กับราคา

หกร้อยกว่าบาทต่อคน.. คนืนี้พักร่างนอนเอาแรงนอนสบาย
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 ตื่นเช้าอากาศดี๊ดี หน้าที่พักมีจักรยานให้ปั่น บริเวณบ้านมีแปลงผัก ผลไม้ 

ดอกไม้ พวกเราเก็บสัมภาระออกเดินทางเพื่อเข้าเมืองแผนวันนี้ นำากระเป๋าไปฝากไว้ 

ที่โรงแรม Nishitetsu Inn Shinsaibashi และเดนิทางไป..นารา..กัน

 ถึงนาราแล้วอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสเป็นใจ จากสถานีรถไฟไปสวนกวาง     

และวัด จาก Google map บอกว่าไม่ไกลมาก เราเลอืกวธิเีดนิไปเรื่อยๆ แวะไปเรื่อยๆ 

ตามประสาทริปแบบชิลๆ เจอกวางก็แวะถ่ายรูปกับกวาง เจอศาลเจ้าก็แวะศาลเจ้า 

สำาหรับวัดที่อยากไป เป็นวัดใหญ่ของเมอืงนารา คอื ...วัดโทไดจ.ิ. ด้านในวหิารหลัก 

จะมีองค์พระประธานที่เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักเก่าแก่ขนาดใหญ่มากๆ รวมไปถึง

เทพเฝ้าประตูทัง้หมดเลยด้วย
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 ..ใช้เวลาอยู ่ที่วัดนี้นานพอสมควร ถึงเวลากลับไป     

Check in เอากระเป๋าเก็บที่โรงแรมพักผ่อนขาอีกนิดหน่อย          

ก็ได้เวลาไปต่อ สำาหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลชมซากุระ 

ที่โรงกษาปณ์ Osaka Mint Bereau ตลอดทางเดนิทัง้สองข้างทาง 

มีต้นซากุระมากกว่า 134 สายพันธุ์ รวม 350 ต้น (เป็นพันธุ์ที่    

บานช้ากว่าสายพันธุ์หลัก) ตลอดระยะทางยาว 560 เมตร           

เริ่มตั้งแต่ประตูทางออกฝั่งใต้ของสถานีใต้ดิน Temmabashi          

ไปสุดฝั่งประตูทางออกฝั่งเหนอืของสถาน ีJR Sakuranomiya

 งานจะจัดระเบียบการเดินชมแบบให้เดินทางเดียว          

ไม่ให้หยุดถ่ายรูปนานและไม่ให้ใช้ไม้เซลฟี่ กลางคืนดอกยังสวย

ขนาดนี้ ถ้ากลางวันคงจะสวยน่าดูเลย ..บริเวณริมแม่นำ้าจะม ี    

ลานจัดขายของกินของเล่นคล้ายๆ งานวัดบ้านเรา แต่ของกิน    

งานวัดบ้านเขา ทำาไมมันน่ากินไปหมดเลยนะ...หลังจากงานวัด 

ก่อนกลับเข้าโรงแรมสมาชิกขอแวะไปเดินชิวที่ Shinsaibashi        

อีกหน่อย เพราะเป็นทางผ่านเพื่อเดินกลับไปที่พัก และก็ได้       

หนมหวานตดิไม้ตดิมอืไปกนิก่อนนอนตามระเบยีบ....
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 เช้าวันที่สองของทริปนี้ เราเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าสำาหรับ 1 คืน        

เพื่อไปนอนที่ เกียวโต ออกเดินทางตามประสาคนเหนืออย่างเรา                        

ก็ตะต่อนยอน ไปแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ อาหารเช้าง่ายๆ ก็ 7-11 หรือ 

LAWSON ถึงเกียวโตประมาณ 10 โมง นำากระเป๋าไปฝากไว้ที่พัก           

สำาหรบัเกยีวโต พวกเราพกั K's House Kyoto – Hostel คนืละ 8xx บาทต่อคน 

นอนรวมห้องละ 4 คน ห้องนำา้รวม ถอืว่าใช้ได้ไม่ลำาบากมาก

 สำาหรับสถานที่แรกในเกียวโต พวกเราไปศาลเจ ้าฟูชิม ิ                     

อินาริสวยงามตามท้องเรื่องเมืองญี่ปุ ่น แต่เสียดายอากาศไม่เป็นใจ           

ฝนตกหนักมาก ตกชนดิที่ว่ากางร่มตัวก็ยังเปียก และไม่มวีี่แววว่าจะหยุด 

จากพยากรณ์ใน App แจ้งไว้ว่าฝนจะหยุดตกอกีทตีอนเวลาต ี2 แผนการ

ที่วางไว้ วัด Tofukuji Temple วัด Kiyomizu Temple วัด Ginkakuji          

สำาหรบัวนันี้กต้็องพบัเกบ็ เปลีย่นแผนไปสถานทีไ่ม่เปียกฝน กค็อืห้างนัน่เอง 

สาวๆ ก็ช ๊อปกันตั้งแต่บ ่ายถึงคำ่า ช ๊อปเพลินเกินห้ามใจ เลยเวลา                  

ฝนก็ตกหนัก จะเดนิไปสถานรีถไฟเพื่อกลับที่พักก็ไม่ไหว ดูจาก App แล้ว 

ที่พักก็อยู ่ไม่ไกล ก็เลยลองใช้บริการแท๊กซี่ดู....อู ้ฮู ้ ...สมคำาที่เขาว่า         

อัตรานั้นล้นเหลือ แพงน่าดู โชคดีหาร 4 ก็เบาไป ถึงที่พักแล้วก็มาลุ้น       

กันว่าต ี2 คนืนี้ฝนจะหยุดไหม ....
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 เช้าวันที่สาม บรรยากาศฟ้าหลังฝน ท้องฟ้าปลอดโปร่ง สมาชิกต้องนำาสัมภาระที่ช๊อปกัน        

เมื่อวานไปฝากที่ตู้ฝากที่สถานเีกยีวโต และใช้ซื้อตัว๋รถเมล์แบบ 1 วัน

 เช้านี้เริ่มต้นที่วัดคิโยมิสึ หรือวัดนำ้าใส ไปช่วงเช้าคนไม่เยอะถ่ายรูปสวย เดินบริเวณรอบๆ          

ไม่ได้เข้าไปในส่วนที่ต้องซื้อบัตรเพราะอาคารกำาลังปรับปรุง ซึ่งคิดว่าไม่เข้าไปกันดีกว่า จากวัดนำ้าใส     

ไปต่อที่วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง สงสัยว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดแน่ ผู้คนมากมายเหลือเกิน ทำาให้

พวกเราอยู่กันได้ไม่นานก็นั่งรถไปกันต่อที่ Arashiyama ในเมืองเกียวโตอาจจะมีชื่อเสียงในเรื่องการ       

นั่งรถไฟสายโรแมนตกิ Sagano ในช่วงที่ดอกซากุระบานหรอืใบไม้เปลี่ยนส ีตอนแรกก็มใีนแผนที่วางไว้ 

แต่ก็ผดิแผน ก็ได้แต่ถ่ายรูปสถานรีถไฟแทนก็แล้วกัน
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 เดินเลียบป่าไผ่ไปเรื่อยๆ เดินไปก็มีแต่ไผ่ อ้าว..ก็แอ่วป่าไผ่นี่หว่า...วนไปมาหาทางออกไม่เจอ 

เพราะนัดสมาชิกในกลุ่มอีกส่วนที่ไปนั่งทานข้าวใต้ต้นซากุระใกล้ๆ สะพาน Toketsukyo อันเป็น            

แลนด์มาร์คที่ใช้ในการถ่ายภาพโปรโมทการท่องเที่ยว... ถึงสะพาน วันนี้แม่นำ้าไม่ค่อยใสเหมือนในรูป

เพราะเมือ่คนืฝนตกเยอะ...แต่ว่านำา้ไม่ใสยงัไงกด็กีว่าบ้านเราแหละ....น่ังชมบรรยากาศได้ไม่นานกถ็งึเวลา

ที่จะต้องกลับไปเอาของเพื่อเดินทางกลับเกียวโตแล้ว ถึงเกียวโตประมาณทุ่ม เก็บข้าวข้องที่โรงแรม..  

แล้วก็ลุยกันต่อที่ย่านชินเซไกเพื่อไปกินของทอดกัน คืนนี้เราคุยกันว่าไม่ดึกเพราะพรุ่งนี้เช้าเรามีนัด      

เรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์กัน สำาหรับบรรยากาศ 3 วันที่เหลือ                  

..น้องอ้อ PIMAN..จะเป็นผู้ดำาเนนิการ ตดิตามกันนะคะ
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 และแล้วก็ถึงวันนี้ วันที่ทุกคนในทริปรอคอย ความตื่นเต้นในการเดินทางมาเที่ยวในแดน   

ปลาดบิครัง้นี้กำาลังมาเยอืน หลังจากการวางแผนเดนิทางมาระยะเวลาร่วม 6 เดอืนนัน้ สถานที่ที่ทุกคน

มีจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือ...การเข ้าไปเล ่นเครื่องเล ่นสวนสนุกในโอซาก้า หรือที่ เรียกว ่า                                    

Universal studio of Japan หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า USJ นั่นเอง

 เช้าวันนี้อากาศสดใส และเป็นวันหนึ่งที่พวกเราตื่นเช้ากันมากกว่าวันอื่นๆ เพราะเป็นวันที่         

จะทำาให้สาวกของภาพยนตร์ที่มีแฟนๆ นับล้านคนจากทั่วโลกติดตามในภาพยนตร์เรื่องนี้ ใช่แล้วค่ะ       

จะหนไีปไหนไม่ได้ นอกจาก Harry Potter นั่นเอง เมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราก็เริ่มออกเดนิทางกันเลยค่ะ 

เราจะใช้วิธีเดินทางด้วยการขึ้นรถไฟค่ะ การเดินทางที่นี่แม้จะมีระยะทางใกล้หรือไกลแค่ไหน โอกาส   

หลงทางจะมนี้อยมาก เพราะเรามสีมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นตัวช่วยหลักในการเดนิทางครัง้นี้ ในการดูเส้นทาง

ที่จะไปยังจุดหมาย เรานั่งรถไฟจากสถานี Shinsaibashi ซึ่งเป็นสถานีที่ใกล้ที่พักมากที่สุด เพื่อมาลง  

สถาน ีNishikujo จากนัน้ ก็ไปต่อรถไฟสาย Yumesaki Line เพื่อเดนิทางไปสถาน ีUniversal City 
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 และแล้วเราก็เดินทางมาถึง Universal city สิ่งแรกที่ทุกคน     

เดินลงไป ต้องตกตะลึงกับหลายๆ สิ่ง อย่างแรก คือผู้คนจำานวนมาก     

ที่เข้ามาเที่ยวที่สวนสนุกแห่งนี้ ตะลงึที่สอง ก็ตอนที่ก้าวเข้าไปในตัวของ

สวนสนุก จะพบเจอร้านค้า ซึ่งเป็น Shop ของตัวการ์ตูนดังต่างๆ เช่น  

One Piece, Dragon ball และยังมอีกีเยอะแยะมากมาย ตกึต่างๆ ก็จะมี

รูปปั้นตัวการ์ตูนเป็นสามมิติ สวยงาม น่าดึงดูด รับรองว่าใครที่เป็น   

สาวกของตัวการ์ตูนต่างๆ จะอดใจไม่อยู่ที่จะเข้าไปดูในร้าน นอกจาก  

ตึกรูปการ์ตูนต่างๆ แล้ว ที่นี่ ยังมีตึกรูปร่างแปลกตาอีกมากมาย                

ที่จะทำาให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจตัง้แต่ก้าวแรกที่เข้าไปสัมผัส

 ผ่านจากด้านหน้าเข้ามาในตัวสวนสนุกแล้วนั้น จะเห็นผู้คน

มากมายที่กำาลังต่อแถวเพื่อซื้อบัตรผ่านเพื่อเข้าชมสวนสนุกแห่งนี้       

แถวยาวมากๆ ค่ะ หากใครมีบัตรแล้วก็เข้าไปได้เลย แต่จะต้องผ่าน     

ด่านตรวจบัตร โดยจะผ่านเข้ามาได้ต้องสแกน QR Code ของบัตรที่เรา

พิมพ์ออกมาแล้วนั่นเอง เมื่อเข้ามาด้านในก็จะเจอกับเจ้า Snoopy        

และเพื่อนคู่ใจอย่าง Charlie brown มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอกีด้วย

 ทุกคนพร้อมแล้ว ไปค่ะ เราจะไปลุยกับการที่ได้กลับมาเป็น  

เด็กอีกครั้งจากดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้ แล้วก็ต้องตะลึงกับสิ่งที่          

คาดหวังไว้ ทุกอย่างลงตัว เหมือนว่าหลุดไปอยู่ในโลกของการ์ตูน          

ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นเหมอืนในการ์ตูน ทัง้สิ่งก่อสร้าง รายละเอยีดต่างๆ

ที่เกี่ยวกับเรื่องราว อาทิเช่น ตัวการ์ตูน kitty แมวสาวผู้น่ารัก ที่สาวๆ 

ต่างชื่นชอบในคาแร็คเตอร์หวานๆ ของเธอ มีคนมารอคิวถ่ายรูป         

เยอะมาก

 จากนัน้ได้เดนิตรงเข้าไปยังบรเิวณของ Harry Potter เมื่อไปถงึ

ได้ตรวจดูบัตร express pass หรือบัตรทางด่วนที่จะทำาให้คุณได้เล่น 

เครือ่งเล่นได้ไวขึ้นโดยไม่ต้องไปต่อควิยาวๆ ให้เสยีเวลา จงึพบว่าในบตัร

ได้ระบุเวลาสำาหรับการเข้าชมส่วน Harry Potter ในเวลา 10.00 น.          

จงึได้ไปในโซนอื่นๆ รอ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   47

 สำาหรับโซนแรก คอื Snoopy มกีารขายของต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ์ตูนนี้อยู่เต็มไปหมด ทัง้นาฬิกา 

ขนมคุ้กกี้บรรจุด้วยกล่องรูปการ์ตูน Snoopy น่ารัก พวงกุญแจหลากหลายคาแรคเตอร์ โดยรวมดูแล้ว

บรรยากาศน่ารกั มองดเูผนิๆ เครื่องเล่นคงจะไม่อะไรมาก เมือ่ก้าวเข้ามา พนกังานให้การต้อนรบั ชกัชวน

ให้ขึ้นเครือ่งเล่นในแนวรถไฟเหาะเลก็ๆ ในโซนทีม่อียูอ่ย่างจำากดั เข้าไปนัง่เครือ่งเล่น ทนัใดนัน้เมือ่ทำาการ 

Safety ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว เครื่องเล่นก็เริ่มเคลื่อนที่ไปตามราง แต่ความสนุก และความไว                 

เกนิความคาดหมายเลยทเีดยีว รถไฟเหาะคนัจิ๋ววิง่เร็วและแรงไม่แพ้กบัทีผ่่านมา รูส้กึกลัว และตืน่เต้นมาก 

แต่ก็เป็นการเรยีกนำ้าย่อยที่มรีสชาตเิลยทเีดยีว

 ออกจากโซน Snoopy มายังโซนม้าหมุนหลากสีน่ารัก ส่วนใหญ่เป็นการจำาลองตุ๊กตาโพนี ่       

ทุกคนพร้อมใจกันชักชวนในการขึ้นเล่นเครื่องเล่นนี้ ทุกอย่างเป็นไปตามที่ทราบมาก่อน ม้าหมุน        

เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ และโยกไปเป็นวงกลม

 หลังจากที่เล่นเครื่องเล่นมากมาย เดินชมสวนสนุกมาพักใหญ่ ก้มดูเข็มนาฬิกา น่ันไง!           

10.00 น. ตรงเวลาพอด ีรบีเลยค่ะ รบีเดนิเพื่อไปยังดนิแดน Harry Potter ระหว่างทางเข้าจะมกีารจัดทำา

ป่าสนเหมอืนกับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งจรงิๆ มกีารใช้เอฟเฟคเสยีงต่างๆ สมจรงิทุกรายละเอยีดไม่ตกหล่น 

แม้กระทั่งซากรถฟอร์ดแองเกลียสีฟ้าอมเขียวของพ่อ รอน วีสลีย์ ที่ถูกจอดไว้กลางป่า เดินผ่านทาง     

เข้ามาเรื่อยๆ จะเจอกับทางเข้าและหมู่บ้านฮอกมี้ดส์ จะเห็นว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมมีจำานวนมาก 

ในหมู่บ้านฮอกมี้ดส์ ถูกเปิดเป็นร้านขายของ เช่น ลูกอมขี้มูกรสต่างๆ ของที่ระลกึ นกฮูก ไม้คทา เสื้อ 

เยอะแยะมากมาย 

 ถึงเวลาที่เราต้องเข้าไปสัมผัสเครื่องเล่นที่เรารอคอยแล้ว ด้วยอานิสงส์ของการซื้อบัตร           

express pass เราจะได้สทิธเิข้าเล่นในแถวที่ไวมาก เท่าที่จำาได้เหมอืนจะไม่ได้รอควิเลย เมื่อเข้าไปในถำา้ 

จะมเีจ้าหน้าที่แจกใบคำาแนะนำามทีัง้ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ เพื่อให้เราได้ศกึษาข้อมูลต่างๆ ก่อน 

หากใครที่มีสัมภาระต่างๆ สามารถเอาเข้าจัดเก็บในล็อคเกอร์ที่ถูกเตรียมไว้ได้เลย เพราะจะไม่สะดวก 

ในการผจญภยัแดน Harry Potter เดนิเข้าไปยงัปราสาทฮอกวอตส์ จะเจอรปูภาพพดูได้เหมอืนในภาพยนตร์ 

มีของวิเศษต่างๆ ที่เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆ ตลอดทางเดินเข้าไปในปราสาทแห่งนี้ เมื่อวินาทีตื่นเต้น    

มาถึง นั่นคือการเล่นเครื่องเล่นที่ถูกจัดเตรียมไว้ โดยขอแนะนำาว่าหากมีกลุ่มที่ไปด้วยกันให้ไปกัน           

รอบละสามคน เพราะที่นั่งในเครื่องเล่นนั้นจะมีอยู่ 3 ที่นั่งต่อหนึ่งชุดเก้าอี้ผจญภัย เมื่อพร้อมแล้ว           

เจ้าหน้าที่จะปล่อยตัวให้เข้าไปนั่งยังเครื่องเล่น นั่งประจำาที่ คว้า Safety ล็อคที่นั่งเพื่อไม่ให้เราหลุดออก 

จากนัน้ ที่นั่งจะเคลื่อนไปตามราง เจ้าหน้าที่จะแจกแว่นตาสามมติใิห้เราใส่ แล้วหากมจีอภาพแสดงภาพ 

เฮอร์ไบโอนี่มาปุ้ป นับเลข 1 2 3 เก้าอี้เครื่องเล่นจะถูกยกขึ้น พร้อมกับเหวี่ยงไปมา ภาพ เสยีง การสัมผัส

ต่างๆ เสมอืนว่าเราขี่ไม้กวาดเลยทเีดยีว ความรู้สกึในการเล่นนัน้ มคีวามตื่นเต้นในทุกอริยิาบถทุกอย่าง

ยังรู้สกึหวั่นๆ ในใจ แต่ก็สนุกด ีถอืเป็นเครื่องเล่นที่คุ้มที่สุดใน USJ เลยก็ว่าได้ เพราะระยะเวลาที่ใช้เล่น

เครื่องเล่นนี้ก็ถือว่านานพอสมควร เสร็จจากความตื่นเต้นครั้งนั้น เดินออกมาจะเจอ Shop ขายของ         

ที่ระลกึ เป็นร้านเล็กๆ ที่มรีูปที่ถูกแอบถ่ายขณะเรากำาลังเพลดิเพลนิกับเครื่องเล่นนัน้ 
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 เสร็จจากความสนุกในโซน Harry Potter แล้วนัน้ ต่อมาก็เจอกับโซน Jurassic park -the ride 

จะเป็นเครื่องเล่นในลักษณะที่ผู ้เล่นนั่งในเรือยาง แล้วถูกสไลด์ลงมาในสระนำ้า แต่ก่อนที่จะเล่น         

กองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะ จึงต่อแถวซื้อ Turkey Leg เพียงแค่หนึ่งน่องก็อยู ่ได้ทั้งวันแล้วค่ะ                

เพราะความอวบอิ่มของน่องไก่นี้ ขณะที่กำาลังรับประทาน Turkey Leg กันอย่างเอร็ดอร่อยก็ได้ยนิเสยีง

กรดีร้องด้วยความหวาดเสยีว จากเครื่องเล่นที่แล่นผ่านเหนอืศรีษะอย่าง The flying dinosaur ซึ่งถอืเป็น

เครื่องเล่นที่ขอมอบให้เป็นอันดับหนึ่งในความหวาดเสียวแห่ง USJ แห่งนี้เลยทีเดียว เมื่อรับประทาน      

กันเสร็จก็ไปต่อแถวเพื่อที่จะเข้าไปเล่น Jurassic park -the ride ต่อแถว นั่งเรอืปุ๊ป เหตุการณ์ทุกอย่าง     

ดูปกติมาก มีการล่องเรือในสระนำ้าที่มีตัวละคร dinosaur แต่ละประเภทซ่อนตัวอยู่ และโผล่ออกมา      

เป็นระยะๆ ให้ผูค้นทีน่ัง่เรอืได้มคีวามตืน่เต้นไม่น่าเบือ่ ทกุคนหันมาพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าไม่ค่อยน่ากลวั

เท่าไหร่ เป็นการเล่นที่ดูเนิบๆ เรื่อยๆ เรือยางแล่นไปในสระนำ้าที่ข้างล่างมีรางให้เรือเดินตามราง                 

ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมสีัญญาณเตอืนขึ้น ดัง “ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง” ทันใดนัน้เรอืยางถูกดงึขึ้นในระนาบ 90 องศา 

ทุกคนในเรือเริ่มหันมามองหน้ากัน จากนั้นไม่ถึงเสี้ยววินาที เรือถูกปล่อยลงมาอย่างหวาดเสียว              

โดยขณะที่ถูกปล่อยลงมาไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ เห็นแต่อากาศเท่านั้น ทุกอย่างเป็นไป     

อย่างรวด เร็วใจหายไปที่ตาตุ่ม อ่อ นี่น่ะหรอืที่ผู้คนที่เล่นเค้าส่งเสยีงกรี๊ดกร๊าดด้วยความตื่นกลัว

 เมื่อทุกคนผจญภัยในโลกของ Jurassic park -the ride ก็ยังชั่งใจอยู่พักหนึ่ง เพื่อจะตัดสนิใจ 

เล่นเครื่องเล่นที่สัมผัสจากเสียงกรี๊ดของผู้เล่นอย่างสุดเสียง เครื่องเล่นนี้คงน่ากลัวไม่เบา เมื่อทำาใจ       

ซักพักก็ตัดสนิใจที่จะลุยต่อในเครื่องเล่น The flying dinosaur เจ้าหน้าที่ทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างด ี

ดแูลผู้เล่นอย่างทัว่ถงึด้วยใบหน้าทีแ่จ่มใส เมือ่ถงึควิทีจ่ะต้องเสีย่งแล้ว ดฉินัเองยงัมคีวามคดิทีว่่า ไม่รู้ว่า

จะถอนตัวทันมั้ยถ้าจะถอดใจแล้วเดินออกจากเครื่องเล่นนี้ แต่ไม่ทันแล้ว เพราะเครื่องเล่นได้มาจอด   

ตรงหน้า มเีจ้าหน้าที่เรยีกให้เอาสัมภาระทุกอย่างไปเก็บในล็อคเกอร์ จากนัน้เดนิมายังที่นั่งเพื่อประจำาที่ 

เก้าอี้นัง่ถกูหย่อนลงมาเพือ่ความสะดวกในการนัง่เก้าอี้เครือ่งเล่น ตัว Safety ของเครือ่งเล่นได้มกีารลอ็ค

อย่างแน่นหนา มเีจ้าหน้าทีม่าตรวจสอบความปลอดภยัในทกุทีน่ั่ง จากนัน้มกีารส่งสญัญาณ “ติ้ง ติ้ง ติ้ง” 

เก้าอี้ถกูยกขึ้น โดยมองในแนวตรงกจ็ะเหน็ทกุส่วนของ USJ อาจจะยงัเหน็ภาพไม่ชดัมาก ดฉินัขออธบิาย

ว่าเสมือนกับถูกนกบินมาโฉบเอาตัวเราขึ้นมาบนท้องฟ้า แล้วตัวของเรามีเพียงตัวล็อคของที่น่ังเท่านั้น   

ที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเราตกลงข้างล่าง เมื่อเครื่องเล่นเริ่มเคลื่อนที่ สิ่งที่ทำาได้ในตอนนั้นคือ หลับตาค่ะ 

เพราะประเมินสถานการณ์แล้วคงจะไม่ไหว หากเห็นภาพจากมุมสูง ได้แต่คิดในใจว่า “เมื่อไหร่จะ         

หมดเวลา เมื่อไหร่จะได้ลงจากเครื่องเล่นนี้” คิดไปก็ตลกตัวเองว่าทำาไมทีแรกถึงไม่ตัดสินใจว่าไม่เล่น   

แต่ก็ใช้เวลาในการเล่นไม่ถึง 1 นาที เครื่องเล่นก็มาจอดยังจุดเดิม เพื่อเปลี่ยนให้ผู้เล่นคนอื่นได้สัมผัส   

เดนิลงมาด้วยความเกร็ง ขาก็ยังสั่นๆ ใจเต้นตุบๆ และแล้วเราก็ผ่านมาได้
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 มาถงึเกณฑ์การประเมนิให้กบัเครือ่งเล่นนี้ ทกุคนพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า 

สุดยอดมากค่ะ เริ่มจะยอมแพ้แล้วกับการผจญภัยวันนี้ แต่ว่ายังไม่ได้ค่ะ            

จะไม่คุ้มกับค่าตัว๋ที่เสยีไป เดนิค่ะ เดนิไปตามผังเครื่องเล่น ใจยังต้องสู้ เดนิหา

เครื่องเล่นต่อไปไม่ยอมแพ้ค่ะ ในที่สุดเดินมาถึงโซน Spiderman เดินขึ้นไป       

เจ้าหน้าที่จัดแจงผู้คนขึ้นในแถวละ 4 คน เมื่อเข้าไปเล่นแล้วก็รู้ได้ว่าสำาหรับ

เครื่องเล่น 4 มตินิี้ ยังถอืว่าไม่ค่อยน่าตื่นเต้นมากนัก แม้จะมคีวามร้อนจากไฟ 

ความร้อนจากนำ้าก็ตาม อาจเป็นเพราะเครื่องเล่นเป็นรถไฟที่เคลื่อนที่ไป        

ตามรางเท่านัน้เอง ออกมาจากด้านใน เดนิออกมาจะเจอกับมาสคอตในดวงใจ

ใครหลายๆ คนอย่าง Spiderman นั่นเอง 

 

 เมื่อเล่นเครื่องเล่นจนรู้สึกเหนื่อยล้าแล้ว ทุกคนได้นัดกันในจุดพบปะ 

คือโซน Harry potter เพราะส่วนใหญ่ในทริปมีความชื่นชอบในโซนนั้นอยู่แล้ว 

เมื่อทุกคนมากันอย่างพร้อมเพียง ในขณะนั้นก็เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งแล้ว 

จงึได้ไปยังสถานรีถไฟ เพื่อเดนิทางกลับมายังที่พักย่าน Shinsaibashi และแล้ว

ก็ได้แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารในร้านแห่งหนึ่งในละแวกที่พัก

  ไว้มาตดิตามต่อในสารสถาบันฉบับหน้านะคะ ^^


