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เรียนพี่น้องชาวสถาบันวิจัยวิทย์สุขภาพทุกท่าน

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยครับ เพราะเราเพิ่งผ่านงานสัมมนา

เพื่อพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งการสังสรรค์เนื่องในวาระส่งท้ายปี

เก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 มาหยกๆ ตอนนี้เวลาก็ล่วงมา

จนเข้าสู่เดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนที่สำาคัญเป็นอย่างยิ่งของชาว

ไทยคือเป็นการการย่างเข้าสู่ปีใหม่ไทยในวันมหาสงกรานต์ที่

กำาลังจะเข้ามาถึง

ก่อนจะกล่าวถึงการเตรียมงานเพ่ือต้อนรับปีใหม่

ไทยในช่วงกลางและปลายเดือนเมษายน 2562 ผมขอ

กล่าวถึงเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 2-3 เดือน

หลังจากพ้นเทศกาลปีใหม่ เรื่องแรกคือการจัดประชุม

วิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 หรือที่มีชื่อเต็มว่า    

International Conference on One Medicine One 

Science ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยมินนิโซตา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ก็ได้เข้าไป

ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงาน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่และหลายๆคณะ จัดขึ้นที่โรงแรมดิเอมเพรส 

จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562     

ที่ผ่านมา ตามปกติการประชุมวิชาการ iCOMOS จะจัด

ขึ้นเป็นประจำาทุกปี โดยมักจัดที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับ

เกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งนอกจากจะมีการ

เชิญนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งระดับโลกและระดับประเทศ

มาบรรยายเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วม

ประชุมแล้ว ยังทำาให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวมทั้งจากที่อื่นทั่วประเทศและทั่วโลกได้มีโอกาสนำา

เสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติโดยมีค่าใช้

จ่ายในการเข้าร่วมงานไม่สูงเกินไป

    สารสถาบันฯ        สารบัญเรื่องน่าอ่าน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผอ.มีเรื่องเล่า

  ยำาเท้าทั่วไทยไปทั่วโลก

  ยำาเท้าทั่วไทยไปทั่วโลก

ที่ปรึกษา
นางสาวนิลบล        ตุ้ยคำาภีร์

นางสาวอริยา         สิงหประเสริฐ

นางปภาวดี            ดำารงมณี

นางสาวทัศนวรรณ   บริบูรณ์

นางสาวอุวรรณา      รัตนศรี

นายวิโรจน์             แก้วตุ้ย

นางสาวณิชาภา       ตุ้ยคำาภีร์

กองบรรณาธิการ

ศ.ขวัญชัย      ศุภรัตน์ภิญโญ

รศ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

พญ.นันทิสา   โชติรสนิรมิต

ดร.จิรประภา   วิภาษา

 เล่าขานงานวิจัย



 4

ซึ่งอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยของสถาบันฯ ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมบรรยาย อภิปราย และนำาเสนอผล

งานทางวิชาการหลายท่าน แต่ที่ต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษคือ ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต์ ซึ่งเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่

ในหน่วยวิจัย NCD ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งนำาเสนอ

ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่สำาคัญคืองาน

วิจัยเรื่องดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2561 

และได้ดำาเนินการจนแล้วเสร็จด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยความช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคลินิก

พิมาน ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นับเป็นโครงการวิจัยแรกๆที่มีการช่วยเหลือกันข้าม

ศูนย์วิจัย ซึ่งจะเป็นแนวทางให้เกิดงานวิจัยลักษณะเช่นนี้ต่อไปในอนาคต
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เหตุการณ์ที่สองที่อยากเล่าให้ทุกท่านฟังคือ ภายหลังจากเสร็จ

สิ้นการประชุมวิชาการ iCOMOS 2019 ได้ไม่นาน สถาบันฯ ก็ได้รับ

ข่าวดีอีก 1 เรื่องคือ ดร. ศยามล หงส์ใจสี ซึ่งเป็นนักวิจัยในศูนย์วิจัย

ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาโรคติดเชื้อ ก็ได้รับทุน Fogarty training 

จากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะได้รับการ

สนับสนุนให้เดินทางไปรับการฝึกอบรมระยะสั้นที่ National Insti-

tute for Health เมือง Bethesda ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีทุน

สนับสนุนในการดำาเนินงานวิจัยที่สถาบันฯ เป็นเวลา 1 ปี โดยจะเริ่ม

ต้นประมาณกลางปี 2562 เป็นต้นไป สถาบันฯ มีความยินดีเป็นอย่าง

ยิ่งที่นักวิจัยของสถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัย

มินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกท่านหนึ่งต่อจาก ดร. กนกวรรณ 

ดังกล่าวข้างต้น เพราะนอกจากจะเป็นการพัฒนาความสามารถของ

นักวิจัยรุ่นใหม่ชองสถาบันฯ แล้ว ยังเป็นสร้างงานวิจัยโดยอาศัย

ทุนวิจัยจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มเครือข่ายวิจัยร่วมกับ

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกอีกด้วย ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการ

ดำาเนินงานของสถาบันฯ ที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง

     ในส่วนของการดำาเนินงานของสถาบันฯ ในฤดูหมอกควันจะได้หา

โอกาสเล่าให้ทุกท่านฟังต่อไป

สุดท้ายนี้ ในโอกาสที่กำาลังจะย่างเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ไทยหรือมหาสงกรานต์ประจำาปี พ.ศ. 2562 ที่

กำาลังจะมาถึง ซึ่งในวันที่ 12 เมษายน รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน ทำาให้สงกรานต์

ปีนี้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน 5 วัน คือ 12 ถึง 16 เมษายน 2562 เพื่อให้คนไทยได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดดัง

กล่าวกับครอบครัวให้นานที่สุด อย่างไรก็ตาม ผมขอแสดงความห่วงใยสำาหรับบุคลากรของสถาบันฯ ทุกๆคน 

ขอให้เดินทางกลับภูมิลำาเนาของท่านด้วยความระมัดระวัง ขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

บนท้องถนนหรือโดยพาหนะเดินทางทุกชนิด และมีความสุขกับครอบครัวที่ทุกท่านรักตลอดระยะเวลาแห่ง

ความสนุกสุขสันต์นี้ และหลังจากเทศกาลสงกรานต์ขอเชิญทุกๆท่านเข้าร่วมงานรดน้ำาดำาหัวผู้อาวุโสของ

สถาบันฯ ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในเช้าวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน

ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

2 เมษายน 2562

ดร. ศยามล หงส์ใจสี

ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ 



              กนิษฐา   ไทยกล้า                                                                            

      นักสถิติเชี่ยวชาญ  หน่วยสารเสพติด 

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ไม่รูต้กเทรนด์
      

      
      

      
    

  HOT ISSUE  

  คลายข้อสงสัยเรื่อง กัญชา

ถาม: ต้นกัญชาหน้าตาเป็นอย่างไร?

ตอบ: กัญชาเป็นพืชล้มลุก ตระกูลเดียวกับ ป่าน ปอ  ลำาต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ลักษณะใบ

เป็นรูปคล้ายมือเป็นแฉกประมาณ 5-8 แฉก  ใช้ได้ทั้งกิ่ง ก้าน ใบ และช่อดอก  

กัญชามีสารในกลุ่ม Cannabinoids ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทที่สำาคัญและสามารถนำามาใช้

ประโยชน์ ได้แก่ สาร THC : Tetrahydrocannabinol และสาร CBD : Cannabidiol  

ถาม: เคยมีการนำากัญชา หรือสารสกัด

จากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

มาก่อนหรือไม่ ?

ตอบ: เคยมีในตำารับยาแพทย์แผนไทย 

แต่ยังไม่มีผลการวิจัยชัดเจน ที่นำามาใช้

ประโยชน์ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ถาม: การศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อ

ประโยชน์ทางการแพทย์ต้องคำานึง

ถึงเรื่องใดบ้าง ?

ตอบ:  ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ถึงประโยชน์และความปลอดภัยจาก

การใช้สารสกัดจากกัญชา

โดยต้องมีการควบคุมกระบวนการ

ตั้งแต่สายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ 

การปลูก การดูแล การเก็บ

เกี่ยว การเก็บรักษา การสกัดสาร

สำาคัญต่าง ๆ 

ถาม: สถานะกัญชาในบ้านเรา 

(ประเทศไทย) ปัจจุบันเป็นอย่างไร

ตอบ: “กัญชา” ยังคงเป็นยาเสพติด

ให้โทษประเภท 5 การปลูก ขาย

ครอบครอง เสพ ถือว่าเป็น

ความผิดตามกฎหมาย

ถาม: หากมีการทำาให้กัญชาถูก

กฎหมายจะเป็นไปในลักษณะใด ?

ตอบ: เพื่อการศึกษาวิจัยใช้ทางการ

แพทย์เท่านั้น ไม่ใช้เพื่อความบันเทิง

และสันทนาการ

ถาม: ทำาไมถึงมีผู้อยาก

ให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย                 

ตอบ: เพราะพบว่าสารสกัดจาก

กัญชา มีสรรพคุณรักษาหรือบรรเทา

อาการเจ็บป่วยโรคบางชนิด  โดย

เฉพาะช่วยยับยั้งอาการเจ็บปวด     รูปประกอบจาก Pixabay  https://pixabay.com

ที่มา องค์การเภสัชกรรม https://www.gpo.or.th/LinkClick.aspx?fileticket=hD4NdIZ-

sacQ%3D&tabid=388&mid=1186&language=th-TH



ถาม: สาระสำาคัญของกฎหมายยาเสติดฉบับใหม่ที่กำาลังพูดถึงกันเป็นอย่างไร                                                             

ตอบ:  กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่เรียกว่า พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2562 ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษพศ. 2522 เพื่อกำาหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติด

ให้โทษในประเภท 5 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องตามหลักสากล เปิด

โอกาสให้สามารถนำากัญชาและพืชกระท่อมไปทำาการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์ได้ 

ถาม: : การจำาหน่ายหรือมีไว้      

ครอบครอง ยังคงผิดกฎหมาย หรือไม่                                                        

ตอบ: การจำาหน่ายหรือมีไว้ครอบครองยัง

คงผิดกฎหมาย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต

การมีไว้ในครอบครองตั้งแต่ 10 กิโลกรัม 

ขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่าเป็นการมีไว้  

ครอบครองเพื่อจำาหน่าย

สรุป 

“กัญชา” ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 

5 ซึ่งการใช้เสพเพื่อความบันเทิง หรือ

สันทนาการยังเป็นความผิดตามกฎหมาย

สงสัยเรื่องกัญชา โทรหา ป.ป.ส. 1386 กด 3 

หรือ อย. 1556 กด 3 08.30-16.30 (ในเวลา

ราชการ)

ถาม: การผลิต นำาเข้า หรือส่งออกยังคงผิดกฎหมาย หรือไม่                                                      

ตอบ:  “การผลิต นำาเข้า หรือส่งออก” ยังคงผิดกฎหมาย เว้นแต่ ได้รับใบอนุญาตเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง

โดยกฎหมายใหม่กำาหนดผู้มีสิทธิขออนุญาตปลูก ผลิต นำาเข้าและส่งออก “กัญชา” ได้แก่

1. หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์เภสัชกรรม 

วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายา

เสพติด และสภากาชาดไทย

2. ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ แพทย์แผนไทย

ประยุกต์แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กำาหนด

3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย และจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ 

หรือเภสัชศาสตร์

4. เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตาม

กฎหมายและร่วมดำาเนินการกับหน่วยงานรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา

5. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

6. ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ ที่มีความจำาเป็นต้องพกติดตัว เพื่อใช้รักษาโรค

7. ผู้ขออนุญาตอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำาหนดใน

กฎกระทรวง

ถาม: : ถ้าผู้ขอขออนุญาตที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ  หรือ เป็นบุคคลธรรมดา มีข้อกำาหนด

อะไรบ้าง                                                  

ตอบ:  :  ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ใน

กรณีเป็นนิติ

บุคคล ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย และกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ใน 3 

ต้องมี

สัญชาติไทยและมีสำานักงานในประเทศไทย
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สวัสดีแฟนๆ วารสารสถาบันฯ ของเราทุกท่านนะครับ ช่วงนี้ มลพิษทาง

อากาศค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากปกคลุมไปด้วยหมอกควัน อาจจะทำาให้

หลายๆ ท่านพบเจอปัญหาแสบจมูก แสบตา และก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง

ต่อสุขภาพได้ ฉะนั้น ขอให้ท่านสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และปฏิบัติตาม

คำาแนะนำาในการหลีกเลี่ยงการรับสัมผัสมลพิษเข้าสู่ร่างกายด้วยนะครับ เพื่อ

ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาในอนาคตครับ ส่วนความเคลื่อนไหวของ

กิจกรรมภายในศูนย์ฯ ของเราจะเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามในวารสารสถาบัน

ฉบับที่ 44 ของเรากันเลยครับ 

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
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1. ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้าหน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพประยุกต์ และคณะ ร่วมกันจัดงานประชุม Inter Hospital Conference One-day in Vas-

cular Disease ในหัวข้อเรื่อง Advance meeting in dialysis access 2019 ของสมาคมแพทย์โรค

หลอดเลือดแห่งประเทศไทย ภายใต้ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ อำาเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ นับว่าเป็นการประชุมด้านการทำาเส้นฟอกไตที่มีแพทย์และพยาบาลให้ความสนใจมาก

ที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 198 คน ซึ่งเป็นพยาบาลจาก 32 ศูนย์

ไตเทียมของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศไทย คาดว่าจะมีการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง

  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 



2.ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ นำาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง 

“Cardiovascular disease risk factors among transgender persons in Chiang Mai, 

Thailand” ในงานประชุมวิชาการ The 4th International Conference on One Medicine 

One Science (iCOMOS) “One World, One Medicine, One Science: The way for-

ward for better health” ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัด

เชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ University of Minnesota 
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
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 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

1. โครงการ“ผลกระทบของการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงตั้งแต่ในครรภ์ต่อการพัฒนาระบบ

ประสาทในกลุ่มเด็กไทยแรกเกิด:การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาการการรับสัมผัสและ

การพัฒนาระบบประสาทในประเทศไทย”หรือโครงการ “สวัสดี” ได้จัดการประชุมและดำาเนิน

กิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยในช่วงเข้าปีที่3โดยมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล หัวหน้าโครงการ

ฝ่ายไทย และทีมวิจัยจากสหรัฐอเมริกาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่  6-10 มกราคม 

2562 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งจัดการอบรมจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Analytical Method Validation for Human Exposure Assessment 

Studies” ในวันที่ 11 มกราคม 2562 โดย ดร.ปริญญา ภานุเวศ นักวิจัยร่วมในโครงการสวัสดี                

จาก Emory University Rollins School of Public Health, Atlanta, USA โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มทักษะการวางแผนในการวิเคราะห์ผลตลอดจนการบันทึกผลและการรายงานผลการทดลอง
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 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

2. ดร.สุรัตน์ หงส์สิบสอง และคณะ หน่วยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมฉลองครบรอบ 15 ปี ในการสร้างตลาดอาหารปลอดภัย ภายใต้กิจกรรม “ตลาดนัดเกษตรปลอด

พิษอาหารปลอดภัย” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย

การจัดบูธเพื่อตรวจระดับสารเคมีในเลือดด้วยกระดาทดสอบเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิดตระหนักถึงโทษ 

และความรุนแรงของสารเคมีต่อสุขภาพ พร้อมทั้งได้ชี้แจงผลการตรวจเบื้องต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ

หลีกเลี่ยงการรับสัมผัสสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย  ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก  
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 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3. ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย และดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนความคิด เสนอแนวทาง

พิชิต ปัญหาสารเคมีฆ่าแมลง” ระหว่างกลุ่มผู้ผลิต และตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการดำาเนินแนวทางด้านการแก้ไขปัญหาสารเคมีร่วมกัน และขยายพื้นที่จำาหน่ายอาหาร

ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากขึ้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม

ชั้น 2 อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ตั้งแต่เวลา 14.00 - 17.00 น. และ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกลุ่ม

ผู้ผลิตผักปลอดสารเคมีจาก 2 พื้นที่ได้แก่ ตำาบลศรีบัวบาน อำาเภอเมืองลำาพูน จังหวัดลำาพูน และตำาบลทุ่ง

สะโตก อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จาก 

9 คณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะสังคมศาสตร์ สื่อสารมวลชน มนุษยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ 

เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจด้านการตรวจสอบคุณภาพของพืชผักปลอดภัย ก่อนวาง

จำาหน่ายต่อไป
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 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

4. ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ได้ดำาเนินโครงการ “ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพภูมิอากาศ

และหมอกควัน” ณ อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน โดย

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางทีมวิจัยได้พบปะกับอาสาสมัคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผลการ

ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือด และสมรรถภาพปอดให้แก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเดือน 

กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งกิจกรรมสำาหรับการดำาเนินกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม 

2562 นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเผาไหม้สูง นอกจากนี้ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ผ่านมา

17



 ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับส่วนราชการ อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เพื่อรายงานการดำาเนินงานวิจัยเกี่ยวกับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก       

พีเอ็ม 10 และ พีเอ็ม 2.5 ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้ร่วมปรึกษาและนำาเสนอโครงการวิจัยที่กำาลังจะ

ดำาเนินการในปี พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความตระหนักของการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อสุขภาพประชาชน

ในพื้นที่ โดยการดำาเนินงานวิจัยในพื้นที่อำาเภอแม่แจ่มในปีที่ผ่านมา ทางทีมวิจัยได้รับการสนับสนุนและความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการและโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นอย่างดี

มาโดยตลอด
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5. ดร.สุรัตน์ หงส์สิบสอง นักวิจัย หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ให้ดำาเนินกิจกรรมการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย  และการจัดการผลผลิตอย่างครบวงจรใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “CMU Food Safety ปีที่ 2” ระยะเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม – 

กันยายน 2562 ทั้งนี้ที่ผ่านมา หน่วยวิจัยได้ดำาเนินกิจกรรมได้แก่ การสร้างกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยอย่าง

ครบวงจร เริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การวางแผนการผลิต วิธีการผลิตแบบปลอดสารฯ 

การจัดการแมลงศัตรูพืช การปรับปรุงดินให้เหมาะสม การเก็บเกี่ยวผลผลิต การัดการผลผลิต การบริหาร

จัดการกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ได้กลุ่มที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน 2 พื้นที่ ได้แก่ ตำาบลศรีบัวบาน อำาเภอเมืองลำาพูน 

จังหวัดลำาพูน และตำาบลทุ่งสะโตก อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำาเนินกิจกรรมมาระยะหนึ่งแล้ว 

และสามารถจำาหน่ายผลผลิตตามความต้องการของร้านค้านำาร่อง 9 คณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อ

เนื่อง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ เกษตรอำาเภอสันป่าตอง กรม

พัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำาบลศรีบัวบาน เป็นต้น 
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Microbiota
 ในระยะไม่นานมานี้ หลายท่านคงได้ยินคำาว่า microbiota บ่อยครั้ง  ผู้เขียนเองจำาได้ว่าเคยได้ยินคำานี้เป็นครั้งแรกในการ 

สัมมนาครั้งหนึ่ง กว่าสิบปีมาแล้ว ซึ่งวิทยากรได้บรรยายถึงความน่าสนใจของ microbiota ซึ่งเป็นจุลชีพ (microbe) หลากหลาย

ชนิดที่อาศัยในร่างกายอันมีจำานวนมากมายมหาศาล ผู้บรรยายได้เทียบจำานวน microbiota โดยเปรียบเทียบกับจำานวนเซลล์ของ

ร่างกายซึ่งมีน้อยกว่า microbiota หลายเท่า จำานวนเซลล์ของร่างกายโดยเฉลี่ยมีประมาณสามสิบล้านล้านเซลล์ ในขณะที่จำานวน

เซลล์ของ microbiota มีมากกว่าหนึ่งร้อยล้านล้านเซลล์ microbiota หรือ จุลชีพทั้งหมดที่อาศัยในร่างกาย พบได้ในส่วนต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง ช่องหู ช่องคลอด ระบบทางเดินหายใจ และจะพบได้มากที่สุดในระบบทางเดินทางอาหาร (Gut microbiota) 

เมื่อรวมกันแล้ว จุลชีพทั้งหมดในร่างกายจะมีน้ำาหนักถึงประมาณ 2 กิโลกรัม จุลชีพเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส รา หรือ

จุลชีพชนิดอื่นๆ ต่างชนิดต่างสายพันธุ์กัน ทั้งนี้แต่เดิมนั้นนักวิจัยมีความพยายามหาวิธีการศึกษามากมายเพื่อความเข้าใจให้มากขึ้น

ว่า microbiota ในร่างกายของแต่ละบุคคลมีชนิดใดบ้างและมีจำานวนเท่าใด มีลักษณะการเจริญเติบโตอย่างไร ให้ประโยชน์หรือโทษ

ต่อร่างกาย โดยแรกเริ่มมีการศึกษาจำาแนกชนิดโดยอาศัยการเพาะเลี้ยง แต่การศึกษาในแนวทางดังกล่าวมีข้อจำากัดเนื่องจากจุลชีพ

บางชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตบนอาหารที่เพาะเลี้ยงได้ ทำาให้จำานวนและชนิดที่เคยค้นพบนั้นมีจำานวนน้อยกว่าความเป็นจริง และ

ไม่นานมานี้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน metagenomic โดยการทำาการสกัดเอา DNA จากจุลชีพทั้งหมดที่อาศัยอยู่ใน

อวัยวะต่างๆเช่น gut และใช้เครื่องวิเคราะห์ลำาดับดีเอ็นเอ ด้วยวิธี next generation sequencing แปลผลออกมาในรูปของยีน ซึ่ง

ยีนที่แปลผลออกมานั้นสามารถบอกถึงชนิดของจุลชีพ รวมทั้งอาจบอกได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างจุลชีพและอวัยวะที่อาศัยอยู่ การ

ศึกษายีนของจุลชีพทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกายเรียกว่า ไมโครไบโอม (Microbiome) 

จากการศึกษาโดยใช้เทคนิค metagenomic analysis ทำาให้ได้ข้อมูลใหม่ๆว่าจุลชีพที่อยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายนั้น ขึ้น

อยู่กับแต่ละบุคคล มีชนิดและจำานวนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละอวัยวะ สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุของการเจริญเติบโตของ

บุคคล และพบว่า microbiota ตั้งต้นที่อาศัยในร่างกายเรานั้นได้ถูกส่งผ่านจากแม่มาสู่ทารกได้ โดยที่จุลชีพที่อยู่ในระบบทางเดินทาง

อาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ รวมทั้งผิวหนังของทารกนั้นได้รับจากแม่ทั้งก่อนและหลังคลอด เมื่อถึงไตรมาสที่ 

3 ของการตั้งครรภ์ทารกเริ่มกลืนน้ำาคร่ำาได้ จุลชีพในรกสามารถส่งต่อไปยังทารกในครรภ์ได้ การคลอดก่อนหรือหลังกำาหนดคลอด

จึงมีความสัมพันธ์ต่อชนิดของ microbiota ในทารกแรกเกิดด้วย นอกจากนี้วิธีคลอดไม่ว่าจะเป็นการคลอดโดยวิธีธรรมชาติ หรือการ

ผ่าคลอดยังส่งผลต่อความหลากหลายของชนิดจุลชีพใน microbiota พบว่าทารกที่คลอดด้วยวิธีธรรมชาติผ่านทางช่องคลอดจะได้

รับกลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในช่องคลอดของแม่ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ส่วนกลุ่มจุลชีพที่พบในทารกที่ผ่าคลอดนั้นจะเป็นกลุ่ม

แบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปบริเวณผิวหนัง

20

 ดร.อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์   
       ศูนย์ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาโรคติดเชื้อ

 ศูนย์ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาโรคติดเชื้อ

 นอกจากนี้การได้รับนมแม่หรือนมผงยังส่งผลโดยตรงต่อชนิดของ microbiota ในทารก โดยมีผล การศึกษาพบว่าทารกที่

คลอดด้วยวิธีธรรมชาติและได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่องจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีกว่า มีโอกาสเป็นโรคอ้วนน้อยกว่าทารกที่คลอดด้วยวิธี

การผ่าและไม่ได้รับนมแม่ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างของ microbiota ในแต่ละบุคคลนั้นเช่น พันธุกรรม เพศ 

อาหารการกิน อาการป่วย ภาวะเครียด การบาดเจ็บ อาชีพ การรักษาสุขอนามัย หรือตามสภาวะแวดล้อม เช่น สภาพภูมิอากาศ 

มลพิษต่างๆ เป็นต้น  และการมีรายงานผลการศึกษาที่มีมากขึ้นเรื่อยๆถึงความสัมพันธุ์ของ microbiota และภาวะภูมิคุ้มกัน รวมถึง

สภาวะสุขภาพ การเป็นโรคและการดำาเนินของโรคทำาให้การศึกษา microbiota เป็นเรื่องที่นักวิจัยกำาลังมุ่งให้ความสนใจ นอกจากนี้

แนวทางการศึกษาในปัจจุบันการศึกษาไมโครไบโอม ร่วมกับจีโนม (ยีนทั้งหมดของมนุษย์) อาจมีประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

ทั้งในแง่ของการทำานายโรคที่อาจเกิดขึ้น การเลือกวิธีหรือเลือกใช้ยาที่จำาเพาะต่อตัวบุคคลเพื่อการรักษาในอนาคต  ความสำาคัญของ

องค์ความรู้เกี่ยวกับ human microbiota จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่กำาลังมีการศึกษาอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

รูปภาพ Human microbiota (แหล่งที่มา Nature (Archive/Speciala & Supplements 

aechive/Human Microbiota เครดิต Joana Ricou, Steven H. Lee : Stuidio Graphiko) 

https://www.nature.com/collections/scqssjswcq
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    อยู่ดีดีน้องไอด้า เจ้าตัวเล็กของบ้านที่ไม่ค่อยจะ

ร้องขออะไรก็พูดลอยๆขึ้นมากลางโต๊ะอาหาร  เลยเป็นที่มา

ของการเปลี่ยนทริปอย่างกะทันหันทั้งที่พ่อและแม่วางแผน

กันไว้ว่าจะแอบไปท่องโลกกว้างด้วยกันเพียง   2 คนใน 

ต้นปี2019 แผนการหนีลูกเที่ยวต้องจบไปโดยปริยาย

“แม่ขาหนูอยากไปเล่นหิมะ                   

  แบบพี่อิงเอยบ้าง”

การเดินทางครั้งนี้ครอบครัวเราเลือกที่จะไปทัวร์เพราะ

นอกจากจะมีเจ้าตัวเล็กสุดของบ้าน ยังมีอาม่าและคุณตาคุณยาย

ร่วมทริปไปกับเราด้วย  ซึ่งประสบการณ์จากการเดินทางแบบ 

Backpack เราไปกันที่ฮ่องกงเมื่อ4 ปีที่แล้ว  ผู้เขียนได้ประเมิน

แล้วว่าดูจะไม่ค่อยหมาะสมสำาหรับครอบครัวของเราที่มีทั้งเด็กเล็ก

และผู้สูงอายุนัก  เมื่อโจทย์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นเช่นนี้เราจึงไม่

เสี่ยงที่จะเลือกทัวร์ที่ไม่คุ้นเคย ทางเลือกและโปรแกรมของเราที่

เลือกจึงเป็นทัวร์เดิม โปรแกรมเดิมทุกอย่างรวมถึงช่วงวันที่ที่เราไป

เพื่อหวังว่าเจ้าตัวเล็กจะได้เห็นหิมะตกอย่างที่เราเคยพาพี่สาวของแก

ไปเมื่อ 2  ปีที่แล้ว 
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      เพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียน                           

           11-16 มกราคม.62                          

 พาเด็กน้อย ตะลุยหิมะ ณ. แดนกิมจิ 
      เพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียน                           

           11-16 มกราคม.62                          

โดย ปนัดดา โสธนไพศาล  

                                                               

       ครอบครัวเราไปกันทั้งหมด 7 คน ไปรวมกับอีก 2 ครอบครัวที่กรุงเทพ และหัวหน้าทัวร์ รวมโปรแกรมทัวร์นี้มี

สมาชิกทั้งหมด 16 คน  แต่มีกรุ๊ปคนไทยที่บิน Fight เดียวกันกับเราอีก 10 คนและไม่ได้เที่ยวกันกับโปรแกรมเดียวกันที่ต้อง

บินไปรอที่เกาหลีก่อน 3 ชั่วโมงเพื่อรอกรุ๊ปทัวร์กลุ่มใหญ่ของเขาที่จะบินfight 01.30น. ตามไป   สร้างความไม่พอใจให้กับพวก

เขาเป็นอย่างมากว่าทำาให้เขาเสียเวลาในการรอ ทั้งยังไม่มั่นใจว่ากรุ๊ปใหญ่ที่จะตามมาจะมีคนตามมาจริงหรือไม่  ทางไกด์ของเรา

จึงบอกกับอีกทั้ง 10 คนว่า “ เนื่องจากตั๋วของพวกคุณเป็นตั๋วโปรโมชั่น (ทัวร์ไฟไหม้) มันจะประมาณนี้ ทางไกด์ก็ไม่รู้จะทำา

อย่างไรเพราะทางบริษัทให้ทำาหน้าที่คอยดูแลในช่วงที่จะบินไปพร้อมกันส่วนคนอื่นๆและไกด์ของคุณก็บินตามไปที่หลังคะ”  การ

สนทนาทุกอย่างจึงจบลง เลยเป็นประสบการณ์ให้พวกเราที่ทำาให้เราได้รู้ว่า ถ้าเราต้องไปกับทัวร์ไฟไหม้เราต้องเตรียมใจพร้อมรับ

ทุกสถานการณ์ ซึ่งราคาของพวกเขาถูกกว่าของพวกเราไปกว่า 5,000บาทเลยทีเดียว                               

      เมื่อเสร็จสิ้นความวุ่นวายต่างๆแล้วหัวหน้าทัวร์(ไกด์) จึงได้อธิบายโปรแกรมทัวร์ของพวกเราว่า แต่ละวันจะไปเที่ยวที่ไหน

อย่างไร โดยมีการขอสลับสับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวทั้งวันและเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับสมาชิกที่มาเที่ยวในครั้งนี้ที่มีผู้สูงอายุ 

เด็กเล็ก วัยรุ่นและวัยทำางาน การมาเที่ยวในครั้งนี้ถึงแม้จะโปรแกรมเดิม ทัวร์เดิมแต่โดยรวมแล้วค่อนข้างจะแตกต่างจากการมา

เมื่อ 2 ปีที่แล้วอย่างมากเลยที่เดียวเราได้เรียนรู้อีกข้อว่านอกจากจะเลือกทัวร์แล้วหัวหน้าทัวร์ที่เราได้ก็เป็นคนสำาคัญมากที่จะทำาให้

ทริปของเรา สนุก คุ้มค่าตามที่เราตั้งใจไว้หรือไม่ เกริ่นมาเสียนาน ตามหนูน้อยไอด้าวัย 5 ขวบไปตะลุยหิมะ ณ แดนกิมจิกัน

เลยจ้า.......
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   ครั้งนี้เราติดต่อโดยตรงกับบริษัทใหญ่ที่กรุงเทพเองไม่

ได้ใช้บริการเอเย่นต์ที่เชียงใหม่เหมือนที่เคย เราเริ่มต้นติดต่อ

บริษัทและจ่ายเงินมัดจำาก้อนแรกตั้งแต่เดือนกันยายน 61 

พร้อมทั้งจองตั๋วเครื่องบินจากเชียงใหม่ไปสุวรรณภูมิ และ

แจ้งยืนยันกับทางบริษัททัวร์ใหญ่ว่าเรามีตั๋วภายใน จะเดิน

ทางไปถึงได้ในเวลาเท่าไหร่เพื่อที่เขาจะเลือก เที่ยวบินไป

เกาหลีให้เราได้อย่างเหมาะสม เพราะแต่ละวันทัวร์จะมีการ

จองตั๋วเดินทางจากกรุงเทพไปเกาหลี 4 เที่ยวต่อวันในครั้ง

นี้เราได้เดินทางกับสายการบิน EASTAR JET ออกเดินทาง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ

อินชอน โปรแกรมที่เราเลือกเที่ยวในครั้งนี้ คือ BEST SKI 

ICE FISHING  (พักสกีรีสอร์ท)



เริ่มต้นการท่อง Day 1 9147eb
เมื่อถึงสนามบินเราต้องทำาการเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่ง

กาย ให้เหมาะสมกับสภาพอันหนาวเหน็บ วันแรกที่เราไป

ถึงอุณหภูมิอยู่ที่ -1  oC  จากประสบการณ์เตรียมเสื้อผ้า

เครื่องแต่งกายเมื่อ 2 ปีที่แล้วมันจะวุ่นวายมากในการรื้อของ

ออกมาที่สนามบิน ทั้งเวลาที่ทางทัวร์ให้จำากัดสุดๆ เราจึง

แยกกระเป๋าเสื้อผ้าออกมา 1 กระเป๋าจัดเป็นเซ็ตๆให้แต่ละคน

เพื่อจะได้ง่ายในการเปลี่ยนเสื้อผ้า  การเดินทางครั้งนี้ ผู้

เขียนได้ทำาข้อตกลงกับลูกสาวทั้งสองว่าจะต้องช่วยเหลือตัว

เองทั้งหมด เปลี่ยนเสื้อผ้าทำาธุระส่วนตัวด้วยตัวเองให้รับผิด

ชอบของใช้ส่วนตัว รวมทั้ง passport ที่จะต้องอยู่ในกระเป๋า

ของตัวเองตลอดเวลาถ้าหายจะกลับประเทศไม่ได้เด็กทั้งสอง

จึงดูแลของตัวเองเป็นอย่างดี  การมาเที่ยวกับทัวร์มีระยะ

เวลาที่จำากัดมากๆ ถ้าต้องมาดูแลจัดการลูกสาวทั้ง 2 คน 

จะทำาให้ล่าช้าและเป็นภาระให้กับผู้ร่วมเดินทาง ทริปนี้จึง

เป็นทริปแห่งการดูแลตัวเองทริปแรกของน้องไอด้าในต่าง

พวกเรามาถึงสนามบินอินชอนเวลา 06.00 ใช้เวลาเดินทางจริงๆประมาณ 4 ชั่วโมง(เวลาเกาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 

2 ชั่วโมง) กรุ๊ปทัวร์ของพวกเราทั้ง 16 คน ผ่านด่านศุลกากรกันทุกคนไม่มีปัญหาใดๆส่วนอีก 10  คนก็แยกตัวนั่งรอ

ที่สนามบินอินชอนต่ออีก 3 ชั่วโมง ซึ่งระหว่างทางที่เดินไปเอากระเป๋ามีเสียงบ่นให้ไกด์ได้ยินตลอดว่า “ใช้บริการทัวร์ไฟ

ไหม้ตลอดไม่เคยเจออะไรแบบนี้ แย่มากๆ”  พวกเราได้แต่ยิ้มให้และแยกออกมาเอากระเป๋าเพื่อเริ่มต้นเดินทางในแดนกิมจิ

ที่สนามบินอินชอนเราได้พบกับไกด์ท้องถิ่นและ 

ช่างภาพประจำาทริปอีก 1 คนเพื่อจะร่วมเดินทางไปกับเรา

ตลอด 3 วัน  ตลอดทริปการเดินทางเราจะใช้รถทัวร์ไปยัง

สถานที่ต่างๆ โปรแกรมแรกคือเราขึ้นรถทัวร์ไปยังเทศกาล

ตกปลาน้ำาแข็ง (ICE FISHING) ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ 

ณ เมืองฮวาชอน โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

อาหารเช้าในวันนี้เราทานกันในรถทัวร์ (มื้อนี้เราต้องเตรียม

เสบียงกันไปเอง ไม่มีบริการอยู่ในโปรแกรม)
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เทศกาลตกปลาน้ำาแข็ง (ICE FISHING)

เทศกาลนี้จัดขึ้นตลอดทั้งเดือนมกราคม  และจัดขึ้นเพียงปีละครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ ครั้งนี้เราไปที่  แม่น้ำา

ฮวาชองกัง  เพื่อมาตกปลาเทร้าท์ซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำาเย็น อุณหภูมิตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป ปลาชนิด

นี้เป็นปลาที่สวยงามและหาได้ยาก ระหว่างที่เราเดินทางจะสังเกตุเห็นแม่น้ำาที่อยู่ข้างทาง ทั้งหมดจะแปรสภาพ

เป็นน้ำาแข็ง ตลอดทาง   เมื่อมาถึงสถานที่ตกปลา จะมีค่าอุปกรณ์ตกปลาคนละ 5000 วอน(ไม่รวมใน

ราคาทัวร์) ซึ่งถ้าใครตกปลาได้จะมีบริการย่างปลาให้ได้ทานได้ในงาน แต่รอบนี้ทางครอบครัวของเราไม่มี

ใครลงไปตกปลา เนื่องด้วยจากประสบการณ์เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เรายืนตกปลาอยู่ 1 ชั่วโมง ปลาไม่มากิน

เบ็ดเลย

                               

     เลยคิดว่าพาเด็กน้อยกับผู้สูงอายุเดินดู

บรรยากาศรอบๆน่าจะดีกว่า อีกทั้งเจ้าตัวเล็กเห็นปลา

ที่เขาตกได้และมีเลือดไหลแถมโดนราดด้วยน้ำาเย็นดิ้นอยู่

บนพื้นน้ำาแข็ง  แกพูดขึ้นว่า “แม่สงสารมันไม่ต้องตก

นะ หนูไม่เอาๆ” คนเกาหลีเค้าจะเอาเก้าอี้มานั่งรอตก

ปลาเป็นวันๆเลย ไกด์เล่าให้ฟังกว่า ธรรมชาติของคน

เกาหลีจะเป็นคนใจร้อน การที่ปีหนึ่งเขาได้มาเข้าร่วม

กิจกรรมเป็นการฝึกความอดทนและฝึกสมาธิ และทำาให้

เขาใจเย็นลงได้ในระดับหนึ่ง ที่นั้นนอกจากจะมีการตก

ปลายังมีร้านอาหารต่างๆเปิดขายให้เราได้รับประทาน 

มีปลาเทร้าท์ และปลาชนิดอื่นๆหลายชนิดอยู่ในบ่อ

สามารถเลือกและให้เขาทำาให้ทานได้ตามความต้องการ      
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เราเดินทางถึงเกาะนามิ 12.30น. ลงจากรถบัสและเดินขึ้นท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ   เกาะเล็กๆที่ลักษณะรูปทรงคล้าย

พระจันทร์เสี้ยว  ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง ทางตอนเหนือของแม่น้ำาฮัน เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ค่าตั๋วขึ้นเรือได้รวมอยู่ในราคาทัวร์แล้ว  

เราได้ใช้เวลาอยู่ที่นี้เพียง 2 ชั่วโมง โดยก่อนออกเดินทางไกด์ได้อธิบายประวัติความเป็นมาคร่าวๆของเกาะนี้ว่า ชื่อ “นามิ” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่

นายพลนามิ เกาะนามินั้นเรียกตัวเองว่า “NAMINARA REPUBLIC” และเรียกตั๋วเรือข้ามฟากและตั๋วเข้าชมเกาะว่า “วีซ่า” ทำาให้รู้สึกเสมือนข้ามมาเที่ยว

รัฐๆ หนึ่งที่เป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี  ไกด์แนะนำาแผนที่ซึ่งมีภาษาไทยทำาให้เราเข้าใจง่ายและชี้จุดที่สวยๆสำาคัญๆที่เราไม่ควรพลาดที่จะไป

ช่วงเวลานี้เป็นฤดูหนาว เราจึงจะไม่เห็นทั้งซากุระ หรือใบไม้เปลี่ยน

สี คงมีแต่ทิวสนที่ยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่ใครมาต้องมา check in พอๆกับ

รูปปั้น เบยองจุน และชเว จีวู (พระ-นางซีรีย์เรื่อง Winter love song) 

ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก    สำาหรับ highlight ในการ

มาเที่ยวช่วงเดือนมกราคมคือ การจัดลานหิมะให้เราได้เล่น  Snow Sled 

(สไลด์เลื่อนน้ำาแข็ง) โดยไม่จำากัดรอบการเล่นและมีปฏิมากรรมน้ำาแข็งที่แกะ

สลักเป็นรูปต่างๆ นอกจากนี้เรายังได้เห็น  น้ำาพุต่างๆที่ส่วนหนึ่งกลายเป็น

น้ำาแข็ง  น้ำาในแม่น้ำาที่แข็งกระด้างจนเราสามารถยืนถ่ายรูปบนแม่น้ำาได้อย่าง

สบาย  ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวเล็กได้เห็นหิมะแม้จะเป็นที่เขาสร้างขึ้นมาแต่

ทำาให้เด็กน้อยตื่นเต้นมากเลยทีเดียว  พี่อิงเอยบอกว่า “นี้มันหิมะปลอมนิแม่

ของจริงมันนิ่มและละเอียดกว่านี้แต่ไงหนูก่จะเล่นป่ะไปกันไอด้า”
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      ว่าแล้วก่ดึงมือน้องวิ่งเอาถาดนั่ง

หิมะ ( Snow sled) เดินไต่ไปบนยอดลานพร้อม

ทั้งอธิบายวิธีการเล่นให้น้องอย่างเสร็จสรรพ เล่นวน

ไปวนมาหลายรอบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ตัวผู้เขียนเห็น

ลูกเล่นอย่างสนุกสนานจึงอดไม่ได้ที่จะไปเล่นกับเด็กๆ

ด้วย พวกเราเล่นกันอยู่จุดนี้เป็นชั่วโมง ทำาให้เหลือเวลา

เดินเที่ยวน้อยมากๆ ดังนั้นหลังเล่นเสร็จจึงรีบไปยังจุด

สำาคัญๆ ทางเดินเขาวงกตน้ำาแข็ง ถ่ายรูปทิวสน  ถ่าย

กับรูปปั้นยอดฮิต  น้ำาพุน้ำาแข็งและรีบวิ่งกลับมาที่จุด

นัดพบ    การเดินทางมาเกาะนามิครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่า

กับการมาเยือนเป็นครั้งที่ 2  เมื่อเทียบกับการมาทัวร์

ครั้งที่แล้วที่มาถึงนามิตอน 1ทุ่ม  มองอะไรไม่เห็นไม่มี

กิจกรรมใดๆให้ทำาร้านรวงต่างๆปิดจนหมด ทั้งเกาะมี

แต่กรุ๊ปทัวร์เราเพียงกลุ่มเดียวอีกทั้งยังมีเวลาเพียง 
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#EVERLAND

  จากเกาะนามิถึงสวนสนุก EVERLAND ใช้เวลาเดินทางถึง 2 

ชั่วโมงซึ่งช้ากว่าเวลาที่กำาหนดเพราะการจราจรติดขัด  ทำาให้เหลือเวลาใน

การเล่นเครื่องเล่นต่างๆเพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง  สวนสนุกแห่งนี้ถูกขนาน

นาม ว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี”   เราสามารถเล่นเครื่องเล่นในสวน

สนุกได้ทุกชนิดและไม่จำากัดรอบ ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET  

ซึ่งราคาได้รวมอยู่ในแพคเกจทัวร์แล้ว ที่นี้มีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดไม่

ว่าจะเป็น T- Express  ที่ขึ้นชื่อ มากๆ  (รถไฟเหาะที่รางทำาจากไม้แห่ง

แรกในเอเชียและเป็นรถไฟเหาะที่เร็วที่สุด ใช้เวลาเพียง 3 นาที) แต่เขาจะ

ปิดทุกฤดูหนาว  Columbus Adventure , Double Rock Spin ซึ่งเป็น 

เครื่องเล่นที่หวาดเสียวเยอะมากๆเลยที่เดียว  โดยเครื่องเล่นแต่ละชนิดจะ

จำากัดอายุของผู้เล่นไว้ นอกจากนี้ยังมีโรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง ซาฟารี 

ที่มีไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก หรือจะเป็น Lost valley ที่มีรถที่สามารถ

ลุยได้ทั้งบนน้ำาและบนบก ซึ่งผู้เขียนตั้งใจจะพาเด็กทั้ง2ไปแต่ไม่ทันได้เข้า

เนื่องจากเขาปิดเวลา 18.00 น. ดังนั้นเมื่อเวลาน้อยมากๆ เราจำาเป็นต้องเลือกเครื่องเล่น

บางชนิดเท่านั้น เราจึงเลือกการเดินทางเพื่อไปถึงเครื่องเล่นต่างๆให้

เร็วที่สุด ครอบครัวเราเลือกนั่งชิงช้าลงไปยังโซน Zootopia  และ

เดินต่อไปยังโซน European Adventure เพื่อจะพาเอาน้องไอด้า

ไปเล่น Snow buster (นั่งห่วงยางแล้วสไลด์ลงมาบนพื้นหิมะ)   

เครื่องเล่นนี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามความยาก ได้แก่ JUNG-

FRAU, EIGER และ MONCH KID SLEDGE ตัวที่ยากที่สุดคือ 

EIGER เป็นด่านที่มีความลาดชันกว่า 200 เมตร ส่วน EIGER และ 

JUNGFRAU ได้รับการออกแบบมาให้เป็นลานไร้สิ่งกีดขวางแต่ลงด้วย

ความเร็วแบบเต็มพิกัด น้องไอด้าต้องรอต่อแถวในการเล่น MONCH 

KID SLEDGE เกือบครึ่งชั่วโมง 

1 ชั่วโมง เพื่อทำาตามความตั้งใจของน้องไอด้าที่เห็นรูปพี่สาว

ยิ้มหวานอย่างมีความสุขที่ได้เล่นเครื่องเล่นนี้เมื่อคราวก่อน  ส่วนพี่

อิงเอยรอบนี้ขยับไปเล่นระดับ EIGER  แต่ต้องผิดหวังเพราะแถวต่อ

ยาวมากๆ ต้องสละออกจากแถวและไปหาเครื่องเล่นอื่นแทน  ดังนั้น

เมื่อเวลากระชั้นชิดมากๆเครื่องเล่นที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่สามารถ

เล่นพร้อมกันได้คือ “ม้าหมุนยักษ์” งานนี้ครอบครัวเราทุกคนจึงเล่น

ม้าหมุนกลับไปย้อนวัยเด็กอีกครั้ง ก่อนจะรีบเดินไปขึ้นกระเช้าเพื่อเดิน

ทางไปจุดนัดพบ  เวลาในการอยู่ที่นี้น้อยมากจริงๆ ถ้าจะเที่ยวให้ทั่ว 

คงต้องมาตั้งแต่เช้ากลับค่ำาๆ และคงต้อง backpack มาเอง เนื่องจาก

ถ้ามากับทัวร์ได้เที่ยวหลายที่ประหยัดเวลาในการเดินทางแต่ละสถานที่

จึงต้องถูกจำากัดด้วยเวลา สมาชิกทัวร์อีกครอบครัวที่ไม่เคยมาไม่ทันเล่น

เครื่องเล่นแม้แต่เครื่องเดียวเพราะเลือกไม่ได้ไปตามเส้นทางต่างๆก็ไม่

ค่อยถูก จึงได้แต่เดินเที่ยวชมและถ่ายรูปในสวนสนุกที่ประดับประดา

ไปด้วยไฟอย่างสวยงามอลังการซึ่งตรีมงานช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาล คริส

ตมาสและปีใหม่ เมื่อถึงเวลานัดหมายเรานั่งรถไปทานอาหารเย็นและต่อเข้า

ที่พักคืนแรก ที่ สกีรีสอร์ท ชื่อ ยางจี ไพน์ สกีรีสอร์ท วัลเล่ย์ 

(Yangji Pine Resort Ski Valley )

ระหว่างทางจะเข้าที่พักไกด์ได้สอบถามว่ามีครอบครัวไหนจะเล่นสกี 

หรือ Snow Sled บ้างซึ่งถ้าไม่มีใครเล่นพรุ่งนี้เช้าเขาจะพาไปเที่ยว

สถานที่อื่นตั้งแต่เช้า รอบนี้ทุกกครอบครัวมีความเห็นตรงกันว่าจะ

เล่น Snow Sled  ดังนั้นโปรแกรมในช่วงอื่นๆไกด์จึงต้องทำาหน้าที่

สลับสับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับเวลา  การมาทัวร์ครั้งนี้ต่างจาก 

2 ปีที่แล้วมาก เพราะรอบนั้นเราพักสกีรีสอร์ทเช่นกันกับครั้งนี้ แต่

ไม่มีเวลาที่จะให้ได้ลงเล่นสกีเลยเพราะตอนเช้าเขารีบให้เราทานข้าวและ

ออกไปเที่ยวตามโปรแกรมอื่นๆ รอบนี้ถือว่าพวกเราเจอไกด์ที่บริหาร

จัดการได้ดีมากๆ  ดังนั้นก่อนเข้าพักทางไกด์จึงพาไปที่ร้านเพื่อ

ทำาการไปเช่าชุดในการเตรียมเล่น Snow Sled  ซึ่งราคาเช่าชุดและ

ค่าเข้าเล่นสกีอยู่ที่คนละ70,000วอน (ประมาณ 2000กว่าบาท)   

หลังจากนั้นจึงเดินทางเข้าที่พักซึ่งอยู่ติดกับลานสกีที่เรา

จะเล่นในตอนเช้า  เด็กๆตื่นเต้นอยากเห็นลานสกีจึงต้องพาออก

มาเดินดูบรรยากาศก่อนที่จะเล่นจริงในตอนเช้า โรงแรมที่เกาหลี

ส่วนใหญ่จะติดฮีทเตอร์ทุกห้อง พื้นห้องอุ่นมากๆ  ทางไกด์

แนะนำาว่าเนื่องจากอากาศในห้องจะร้อนและแห้งมากๆแนะนำาให้เรา

เปิดหน้าต่างเพียงเล็กน้อยและหาน้ำาใส่แก้ววางไว้ใกล้ที่เรานอนเพื่อ

จะได้หายใจได้สะดวกไม่อึดอัดจนเกินไป เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ

ที่สอนให้เด็กน้อยได้เรียนรู้เมื่อเจอสภาพอากาศเช่นนี้  โรงแรม

ที่นี้ไม่ถือว่าใหม่มากแต่สะอาดสะอ้าน ห้องแต่ละห้องกว้างขวางมี

อุปกรณ์เครื่องครัวให้เราทำาอาหารทานได้เองในห้อง นอกจากจะ

เป็นที่นิยมของคนเกาหลีที่มาพักและเล่นสกีแล้ว เรายังพบกรุ๊ป

ทัวร์จากหลายประเทศรวมทั้งทัวร์ไทยจากบริษัทอื่นๆด้วย
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DAY 2 เล่นหิมะอย่างจุใจ

ตื่นเช้าขึ้นมาทานข้าวเสร็จเรียบร้อยทุกคนรีบ

กลับไปแต่งตัว พร้อมเก็บกระเป๋าเพื่อเตรียม 

Check out ออกจากโรงแรมหลังเล่นหิมะเสร็จ

เราทั้ง 5 คนพ่อแม่ลูกและคุณยายเตรียมพร้อม

สำาหรับการเล่น Snow Sled  ส่วนอาม่ากับ

คุณตาเป็นตากล้องอยู่ด้านบน   ลานสกีนี้ถ้า

ใครไม่มีบัตรจะไม่สามารถเข้าไปถ่ายรูปหรือเข้าไป

ดูได้ต้องอยู่ดูจากด้านบนของโรงแรมเท่านั้น

# ลานสกี  เล่น SNOW SLED ที่  Yangji Pine Resort Ski Valley )

 ลานสกีสำาหรับเล่น  Snow sled จะแยกออกจากที่เล่นสกี ซึ่งที่นี้มีเนินสกีถึง 10 แห่งสำาหรับผู้เล่นที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย

ระดับ สกีรีสอร์ทแห่งนี้ ตั้งอยู่ในยงอิน จังหวัดคยองกี-โด , มี ลิฟท์สำาหรับการเล่นสกีหกตัว และทางเลื่อนระดับสำาหรับ Snow Sled   

สำาหรับการเข้าเล่นครั้งนี้ไม่มีการจำากัดรอบแต่ต้องต่อคิวในการเล่นแต่ละรอบรอบละ 5 คน ทัวร์ให้เวลาในการเล่นอยู่ที่ 2 ชั่วโมง นับๆ

รวมแล้วเล่นกันได้อยู่คนละ 20 รอบได้ แต่ละรอบใช้เวลาสไลด์ลงมา ประมาณ 40 วินาทีเท่านั้น ให้พอหอมปากหอมคอ ลานที่นี้สูง

และไกลกว่าการเล่นที่นามิและEVERLAND  รอบแรกของน้องไอด้าผ่านไปด้วยดีสไลด์ลงไปอย่างสวยงาม แต่พอรอบที่ 2 เกิดอุบัติเหตุ     

นิดหน่อย น้องไถลลงไปเกินกว่าเขตที่เจ้าหน้าที่ให้หยุด ทำาให้หน้าและตัวไถลไปชนกับตาข่ายที่กั้นไว้และหน้าขมำาจมไปกับกองหิมะที่อยู่ตรง

หน้า  โชคยังดีที่หัวไม่ไปชนกับเสาที่เขากั้นไว้ น้องร้องไห้ไปตามระเบียบ ถึงจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่แกตกใจมากๆบอกว่าจะไม่เล่นแล้วจะ

กลับบ้านท่าเดียว 

ที่ลานสกีนี้จะมีเจ้าหน้าที่ด้านบนคอยปล่อยตัวผู้เล่นครั้งละ 5  คน  

ให้สัญญาณ เพื่อไม่ให้ชนกับคนที่สไลด์ลงไปก่อนข้างล่าง ส่วนเจ้าหน้าที่ด้าน

ล่างจะคอยดูเวลาคนลงไปไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจริงๆตอนน้องไอด้าเบรคไม่อยู่

เขาจะต้องทำาหน้าที่คอยช่วยเบรคให้แต่ภาพที่เห็นคือ แกพูดคำาว่า “Stop” เพียง

เท่านั้น  ดังนั้นเราจึงต้องสอนลูกให้ดูแลตัวเองและให้กะระยะเบรคเองไม่ให้

ไถลไปชนเสากับกองหิมะที่อยู่ตรงหน้าการเล่นSnow sled ในครั้งนี้จึงถือเป็น

ประสบการณ์ที่ไม่อาจจะลืมของน้องไอด้าเลย

 หลังจากได้เวลาเราออกเดินทางต่อไปยังสวนสตอเบอร์รี่ชื่อ สวน Four sea-

son ที่นี้เราสามารถเลือกเก็บกินสตอเบอร์รีไ่ด้จากต้น ทานได้เท่าที่ต้องการ

ตามเวลาที่เขากำาหนดแต่จะเก็บออกมาใส่แก้วที่เขาเตรียมได้เพียง 5 ลูกเท่านั้น 

รอบนี้สตอเบอร์รี่ี่จากต้นไม่ค่อยหวานฉ่ำาเหมือนรอบก่อนและขนาดก็ไม่ใหญ่จุใจ

เหมือนครั้งที่แล้ว  ไซส์ขนาดจัมโบ้ลูกเกือบเท่าฝ่ามือจะถูกเก็บใส่ในกล่องและ

ขายให้นักท่องเที่ยว ใครสนใจสามารถซื้อหรือจะสั่งไว้และให้เขาจะเอาไปส่งเรา

ที่สนามบินในวันเดินทางกลับได้ ราคาจัมโบ้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 600-700 

บาท  รอบนี้ทางครอบครัวเราไม่ได้ซื้อกลับมาเหตุเพราะรอบก่อนซื้อมาฝาก

คนที่บ้านมาถึงไทยมันเสียไปเป็นครึ่งกล่องและไม่ได้หวานเหมือนกินที่สวนเลย   

รอบนี้เลยไม่มีลูกทัวร์คนไหนซื้อสตอเบอร์รี่ี่กลับไทย ทางร้านจึงนำาเสนอขาย

สาลี่และแอ๊ปเปิ้ลลูกใหญ่ที่การันตีว่า หอม หวาน กรอบอร่อย ผลไม้ 2 ชนิด

นี้เลยถูกทางทัวร์ของเราเหมาไปแทนทีส่ตอเบอร์รีลู่กโต 

                                      

      เอาละซิปัญหาเกิดเพิ่งเล่นได้ 2 รอบ จะเอาไงต่อดี

จ่ายเงินกันไปแล้วเอาคืนไม่ได้ เลยให้เวลาแกนั่งดูพี่และพ่อกับแม่

เล่นสักพัก พร้อมบอกแกใหม่ว่า “ทุกอย่างผิดพลาดได้เราต้อง

แก้ไขต้องพยายามเราต้องทำาให้ได้คนอื่นทำาได้เราต้องทำาได้ ชีวิต

คือการเรียนรู้”  เจ้าหน้าที่สอนวิธีการเล่นให้แกใหม่ว่าถ้าจะไถล

ตัวไปให้ยกขาขึ้นถ้าจะหยุดเอาขาลงกดพื้นหิมะไว้ แต่ด้วยน้ำาหนัก

แกเพียง 17 โล ทำาให้แม้จะเอาขาลงเบรคมันก่ยังไถลไปข้าง

หน้าอยู่ดียิ่งถ้าดึงเชือกละเอียงตัวนอนยิ่งไถลเร็วมากๆ มันไม่ง่าย

สำาหรับเด็กอายุ 5 ขวบจริงๆ  เมื่อน้องไอด้าพร้อมอีกครั้งจึง

ลองเล่นรอบที่ 3  คราวนี้ด้วยความกลัวน้องจึงยกขาแค่ตอนเริ่ม

จากนั้นแกเอาขาลงลากขาเบรคตลอดทางทำาให้ตัวไปหยุดอยู่กลาง

เนินหิมะ ต้องเดินลากถาดลงไปจนสุดลานเอง  สร้างเสียง

หัวเราะให้กับผู้เล่นคนอื่นๆ  เมื่อยังไม่ได้อย่างที่ใจต้องการน้อง

จึงพยายามอีกจนรอบที่5 เริ่มได้แล้วที่นี้วิ่งฉลุยขึ้นลงไม่รอแม่เลย

ที่เดียว  ส่วนพี่อิงเอยไม่ต้องพูดถึงขึ้นลงๆไปแข่งกับผู้เล่นคนอื่นๆ

ที่อยู่ในกลุ่มทัวรเดียวกัน ยิ่งคุณยสยสนุกสนานไม่แพ้หลานทั้ง 2 

คนเลยทีเดียว
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# พิพิธภัณฑ์สาหร่าย KOREA HOUSE

 หลังทานอาหารกลางวันเสร็จเราได้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์สาหร่าย  ซึ่งเขาได้อธิบายถึงวิธีการเลี้ยงสาหร่าย, สาหร่ายชนิดต่างๆ,ประโยชน์

ของสาหร่าย พร้อมทั้งให้ทดลองชิมสาหร่ายรสต่างๆ นอกจากนี้ยังสอนให้เราทำาข้าวห่อสาหร่าย  วิธีการไม่ได้ยุ่งยากเลยทุกคนสามารถ

ทำาได้แม้กระทั่งเด็กน้อยทั้ง 2 เริ่มตั้งแต่การนำาข้าวที่โรยน้ำามันงาวางลงบนสาหร่ายที่มีแผ่นไม้ไผ่วางอยู่  การวางไส้ต่างๆลงไป ซึ่งสิ่ง

ที่ขาดไม่ได้ของคนเกาหลีคือหัวไชเท้าดองซึ่งจะเป็นตัวชูรสที่ทำาให้รสชาติของข้าวปั้นเกาหลีแตกต่างจากข้าวปั้นญี่ปุ่น เราทุกคนได้ทำาข้าว

ห่อสาหร่ายคนละ 1 อัน พร้อมกับตัดเป็นคำาๆพร้อมรับประทานที่นั้นได้ทันทีหรือจะห่อเก็บไว้กินที่หลังได้   จากนั้นเราได้เลือกซื้อ

สาหร่าย ซึ่งมีทั้งแบบพร้อมทานสำาเร็จรูปรสชาติต่างๆ  สาหร่ายป่นที่นำาไปคลุกทานกับข้าว หรือสาหร่ายวากาเมะที่นำาไปปรุงอาหารทำา

ต้มจืด ทำาน้ำาซุป ถือว่ามีสาหร่ายทุกประเภทรวมอยู่ที่นี้แล้ว  โดยถ้าซื้อเกินราคา100,000วอนเราสามารถได้ tax refund คืนที่สนาม

บินได้อีก ดังนั้น ทุกครอบครัวที่มาไม่พลาดที่จะจับจ่ายกันเพลินได้ของกลับไปกันถ้วนหน้า
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เมื่อชำาระเงินเสร็จไกด์พาเราขึ้นไปชั้นบนเพื่อแต่งชุดชุดประจำาชาติของเกาหลี(ชุดฮันบก) โดยมีให้เลือกทุก size ทุกขนาดตั้งเด็ก

เล็กจนถึงของผู้ใหญ่ทุกวัย มีหลายสีหลายแบบให้เลือกตามความพอใจของแต่ละบุคคล พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่คอยบริการแต่งตัวให้ก่อนที่จะ

ปล่อยให้เราถ่ายรูปตามอัธยาศัย



 ศูนย์เวชสำาอาง
หลังจากนั้นเราได้เข้าไปศูนย์เวชสำาอางเพื่อเลือกซื้อเครื่องสำาอาง

ที่เป็นของประเทศเกาหลี  พนักงานในร้านซึ่งเป็นคนไทยจะนำา

เสนอขายครีมชนิดต่างๆ ครีมที่เป็นที่นิยมที่นักท่องเที่ยวเลือกซื้อ

ได้แก่ ครีมน้ำาแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก Highlight อยู่ที่

ครีมโบท็อกซ์ ซึ่งมีการทดลองโดยทาที่ใบหน้าให้คุณยาย ครีมชนิด

นี้เขาการีนตีว่าจะทำาให้หน้าเต่งตึงโดยไม่ต้องฉีดเพียงใช้ ครีมของ

เขาทาให้ครบ 4 set  ราคา set ละ 30,000 กว่าบาท ทั้งนี้ถ้า

ใครเลือกซื้อครบ 1 แสนวอนสามารถทำาtax refund คืนที่สนาม

บินได้อีกด้วยแต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง และแต่ละบ้านมีเครื่อง

สำาอางที่ใช้ประจำาตัวอยู่แล้ว รอบนี้ทางสมาชิกทัวร์จึงไม่มีใครสนใจ

ซื้อเลย ผู้เขียนเคยซื้อครีมบำารุงผิวหน้าและครีมทาใต้ตา ครีมน้ำา

แตก ลองใช้ แต่โดยความรู้สึกส่วนตัวแล้วยังคงชอบที่จะใช้ครีมที่ใช้

เป็นประจำาอยู่ดี # การแสดงโชว์ ชุด Hollywood

ตกเย็นเราได้เข้าชมการแสดงโชว์ในโรงละครใช้เวลาเข้าชม 

2 ชั่วโมง ซึ่งการแสดงครั้งนี้เป็นการแสดง กายกรรม

ตัวเบา ไม่ว่าจะเป็นการกระโดดผ่านวงล้อใบมีด, การยืน

บนเก้าอี้สูงเท่าตึก,การโหนตัวต่อตัวกันขึ้นไปที่สูง, และ

การแสดงยิมนาสติกของชายหญิงชาวรัสเซียที่ค่อนข้างจะ

หวาดเสียวมากๆ นักแสดงชุดนี้เป็นชาวจีนกับชาวรัสเซีย

ไม่มีนักแสดงที่เป็นชาวเกาหลีเลย ซึ่งการมาทัวร์แต่ละครั้ง

ไกด์บอกว่าไม่สามารถบอกได้ว่าจะให้ชมการแสดงอะไร

ต้องดูตามวันเวลาที่เขาจัดแสดง แต่ไม่ว่าจะโชว์ไหนแต่ละ

โชว์จะมีเอกลักษณ์ที่น่าชมน่าดูด้วยกันทั้งนั้น

เหนื่อยมาทั้งวันแล้ววันนี้ทางทัวร์จึงจัดอาหารมื้อใหญ่ คือบุฟเฟ่ห์ขาปูยักษ์และอาหารนานาชาติกว่า 50 

ชนิด พร้อมทั้งเครื่องดื่มเบียร์สดแบบเติมไม่อั้น ซึ่งรูปของอาหารมื้อต่างๆเราจะรวบรวมไว้ทางตอนท้ายในหมวด

ของอาหารในเกาหลีนะคะ

วันนี้มีกิจกรรมเหนื่อยมาทั้งวันถึงเวลาเดินทางเข้าที่พักในกรุงโซล ครั้งนี้เราได้เข้าพักโรงแรมที่ชื่อว่า GALAXY 

HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาว ตั้งอยู่ในย่านของคอนโดมิเนียมและที่พักอาศัยของคนเกาหลี บริเวณโดยรอบไม่มี

สถานที่ให้ออกไป shopping หรือเดินเล่นได้เลย เด็กน้อยทั้งสองจึงได้แต่เดินเล่นหน้าโรงแรมเข้าร้านสะดวกซื้อ 

เพื่อซื้อขนมทานเล่นก่อนจะอาบน้ำาและเข้านอนเพื่อเตรียมตัวในการเที่ยวในวันรุ่งขึ้น
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# สถานที่แรกในวันนี้คือ พระราชวังเคียงบ๊อก  

พระราชวังเคียงบ๊อก (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล 

คำาาว่า “เคียงบกกุง” ในภาษาเกาหลี แปลว่า พระราชวังแห่งพรที่ส่องสว่าง (The Palace of Shining Bless-

ings) ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้นเป็น เขาพูกักซาน ทำาให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก มักถูกเรียกว่าเป็น 

‘พระราชวังทิศเหนือ’ เนื่องจากอยู่ค่อนไปทางเหนือ เมื่อเทียบกับพระราชวังอื่นๆ พระราชวังเคียงบกเป็นพระราชวัง

หลักของราชวงศ์โชซอน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1395 ในสมัยของกษัตริย์แทจง (King Taejong) ผู้ก่อตั้งราชวงศ์  

โชซอน พระราชวังมีเนื้อที่ 5.4 ล้านตารางฟุต  ได้รับการต่อเติมโดยพระเจ้าแทจง และพระเจ้าเซจงมหาราช 

 DAY 3  Shopping day

เช้านี้กับที่พักในกรุงโซล  เรารับประทานอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารของโรงแรมที่นี่เราได้พบกลุ่มคนไทยที่มากับทัวร์บริษัทอื่นๆเกือบ
จะทั้งห้องอาหาร เพราะที่นี้เป็นโรงแรมที่contact กับทัวร์ไทยนั้นเอง วันนี้อาการค่อนข้างหนาวกว่าทุกวันอุณหภูมิอยุ่ที่ – 7 องศา

และกิจกรรมของเราเป็นสถานที่ outdoor ทั้งหมดการเตรียมพร้อมสำาหรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำาหรับเด็กน้อยและผู้สุงอายุจึงเป็น

สิ่งที่จำาเป็นมาก เพราะเราจะได้เที่ยวอย่างมีความสุขไม่ทรมานกับอากาศที่หนาวเย็น
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ก่อนจะถูกเผาไหม้ในช่วงที่ถูกญี่ปุ่นรุกรานประเทศในปี ค.ศ.1592 และคงเหลือไว้เพียงซากปรักหักพัง 

ก่อนที่จะได้รับการบูรณะซ่อมแซมและสร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่ในแบบฉบับเดิม นอกจากนี้ภายในบริเวณของ

พระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ พระที่นั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon) และ ศาลาเคียงฮวยรู 

(Hyangwonjeong) ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้ำา มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก ๆ ช่วงที่เราไปเป็นฤดูหนาวบริเวณ

สระน้ำาโดยรอบศาลาแปลงเปลี่ยนเป็นน้ำาแข็งทั้งหมด  เป็นจุด  Highlight ในการมาครั้งนี้เลยทีเดียว ไกด์พาเรา

เดินไปยังจุดต่างๆและอธิบายถึงความเป็นมาและแนะนำาให้ถ่ายภาพในจุดที่ควรเก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งเป็นข้อดีอีก 1 ข้อ

ของการมาเที่ยวกับทัวร์



ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) (Dongwha Duty free)

วันนี้เป็นวันแห่งการshopping เริ่มจาก Duty Free ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากกว่า 500 ชนิดทั้ง 

น้ำาหอม เสื้อผ้า เครื่องสำาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ห้างนี้มีทั้งหมด 5 ชั้น แยกตามหมวด

หมู่ คนไทยมักจะมาเลือกซื้อกระเป๋า MCM ,หมวก NYC และ เครื่องสำาอางหลากหลายยี่ห้อของเกาหลีเช่น 

Laneige , Shuwashu ,3 CE  โดยเฉพาะ 3 CE ไกด์แนะนำาให้ซื้อจากที่นี้เลยเพราะถ้าไปซิ้อที่ตลาดเมียง

ดง shop ของยี่ห้อนี้ค่อนข้างจะหายากและราคาที่นี้จะถูกกว่า  ส่วนยี่ห้ออื่นๆสามารถไปหาที่ซื้อตลาดเมียงดง

และทงเดมุนได้ไม่ยาก    

สำาหรับใครที่ไม่สนใจShopping สามารถเดินออกไปยังฝั่งตรงข้าม เพื่อไปเดินเที่ยวรอบ“คลองชอง

เกชอน” ซึ่ง เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 

กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล ปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญมากที่

หนึ่งของเกาหลี
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น้ำามันสนเข็มแดง (RED PINE)  

ต้นสนเข็มแดง ชนิดนี้ เจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำาทะเล 

50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำามาสกัด

อยู่ในรูปเม็ดแคปซูลรับประทานช่วยบำารุงร่างกาย 

ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลใน

ร่างกาย การบรรยายสรรพคุณและการเสนอขาย

เป็นเจ้าหน้าที่คนไทยทำาการบรรยายทั้งหมดเช่น

เดียวกับสถานที่อื่นๆ  จากนั้นเราเดินทางต่อไปที่

ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู

ศูนย์สมุนไพรบำารุงตับฮ๊อกเกตนามู (HOK-

GENAMU) 

สมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้

ทอง มีรสเปรี้ยวเมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษ

ที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต 

ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูก

ทำาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้าง

จากอาหารและยา ที่นี้มีลูกทัวร์ 1 ครอบครัวที่เขาซื้อ

ทานเป็นประจำาเนื่องจากเป็นคนดื่มแอลกอฮอล์จัดมาก 

เขาบอกว่ามันได้ผลดีมากคราวนี้เขาจึงไม่พลาดที่จะซื้อชุด

ใหญ่กลับบ้านไปอีกครั้ง หลังจากรับฟังความรู้เราไปต่อ

กันที่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER
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# หอคอยกรุงโซล ( N SEOUL TOWER)

 ‘นัมซันทาวเวอร์’ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล จุดท่องเที่ยวไฮไลท์สาคัญของ

กรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิน เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณ

รอบๆแบบพาโนราม่า สถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่ง เพราะ จุดไฮไลท์ที่นี้คือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง 

Love Key Ceremony  ที่มีความเชื่อว่า...คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล  คู่รักทุก

คู่ไม่ควรพลาด แต่ผู้เขียนก็พลาดอยู่ดีมา 2 ครั้งไม่ได้คล้องทั้ง 2 ครั้ง ได้แต่ถ่ายรูปกับพวงกุญแจที่คนอื่นเอา

มาคล้อง มีชื่อของคู่รักทุกชาติทุกภาษาที่เขียนลงไปบนกุญแจ  เด็กน้อย 2 คนมีความสุขกับการดูกุญแจสีสรร

ต่างๆที่คล้องเรียงรายเต็มไปหมด    เจ้าคนโตไม่วายที่จะถามว่า “ทำาไมปากับแม่ไม่คล้องกุญแจแบบคู่รักคู่อื่นๆ 

บ้างละคะ” ผู้ขียนจึงบอกว่า กุญแจมันเยอะไปหมดละไม่มีที่ให้คล้องแล้วลูก ความเป็นจริงคือลืมเอากุญแจมาจาก

เมืองไทยครั้นจะซื้อที่นั้นราคาแพงแสนแพง  เลยได้แต่ถ่ายรูปครอบครัวเก็บไว้ในความทรงจำา 

# เมียงดง (MYEONGDONG)

ศุนย์รวมแหล่งช๊อปปิ้งชื่อดังในเกาหลีตลาดเมียงดง 

(MYEOUNG-DONG MARKET) หรือสยามสแควร์เกาหลี 

ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำาหอม 

เครื่องสำาอาง ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ 

รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี  มีร้าน

เครื่องสำาอางที่คนไทยมาก็ต้องแวะซิ้อ ทั้งซื้อไปฝากและ

ฝากซื้อไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 

SHOP, IT’S SKIN   ตั้งอยู่ในทุกโซนของตลาด  เรา

เดินออกมาจากร้าน ETUDE อีกสักพักก็จะเจอร้าน 

ETUDE ตั้งอยู่โซนอื่นๆ รวมถึง SKIN FOOD, THE 

FACE SHOP ก็เช่นเดียวกัน ราคาเครื่องสาอางจะถูก

กว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มี

ขายในประเทศไทย  ร้านเสื้อผ้าแบรนด์เนมอย่าง ZARA 

ราคาถูกกว่าในไทย 2 เท่าเลยทีเดียว จากที่เคยมาแล้ว 

รอบนี้เราจึงวางแผนกันอย่างดี ว่าจะไปโซนไหนเพราะ

ทางทัวร์ให้เวลาเราเพียง 2 ชั่วโมงซึ่งสำาหรับการshop-

ping มันน้อยมากๆ



งานนี้ตากับยายเดินไม่ไหวและตอนเย็นวันนั้น

อากาศหนาวมากๆๆ จึงขอนั่งอยู่ตรงร้านบริเวณจุดนัดพบ 

รอลูกๆหลานๆไปเดินเที่ยว เมื่อเวลาจำากัดและของที่ต้อง

ซื้อมีหลายร้าน ทั้งที่ต้องซื้อฝากและมีคนฝากซื้อ  ดังนั้น

จึงต้องมีการแยกย้ายกันเดิน โดยเด็กทั้ง2 จะไปเที่ยวร้าน 

LINE FRIEND เพื่อไปซื้อผลิตภัณฑ์ของ LINE OFFICIAL 

พร้อมทั้งถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หมีบ รา

วน์ แซลลี่ เจมส์ หรือโคน้้ที่อยู่ในร้านกับพ่อและอาม่า   

และHighlightเด่นของร้านคือ เจ้าหมีบราวน์ยักษ์ใหญ่ที่ตั้ง

อยู่หน้าร้านที่ผู้คนต่างต่อแถวรอเพื่อที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  

ส่วนผู้เขียนเองตรงดิ่งไปยังร้าน  ZARA และH&M เพื่อ

ซื้อเสิ้อผ้าของตนเองและของลูกๆ  ซึ่งในส่วนของZARA 

นั้นแบบเสื้อผ้า ที่ซื้อจะเป็นแบบที่ไม่นำาเข้ามาขายในไทย 

แต่สำาหรับH&M มีเหมือนกับที่นำามาขายในไทยแต่ราคาจะ

ถูกกว่าในไทย 100-200 บาท 

พวกเครื่องสำาอางร้านต่างๆที่เพื่อนฝากซื้อผู้เขียน

ใช้วิธีเอารูปยื่นให้คนขายแต่ละร้านเป็นการประหยัดเวลา

และบริหารเวลาใน 2 ชั่วโมงเพื่อให้ได้ของครบตาม

ต้องการ จริงๆแล้วในตลาดนี้ยังมีอาหารข้างทางอย่าง

โซนสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มี

อาหารของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

หอยเชลล์ย่าง, ขนมไข่หรือเครันปัง, ขนมยอดฮิตตลอด

กาลของเมียงดง, ชีสย่าง, มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบ

เสียบไม้ เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียง

ดงด้วยเวลาที่จำากัด และแถวแต่ละร้านมีคนต่อคิวยาว

มาก เด็กน้อยทั้ง 2 เลยได้แต่ซื้อสตอเบอรี่ลูกโตทาน

ก่อนที่จะไปต่อที่ตลาดทงแดมุน แหล่งช๊อปปิ้งยามค่ำาคืน

อีกที่ของเกาหลี
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ทงแดมุน (DONGDAEMUN)

ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ตลาดแห่งนี้คล้ายๆประตูน้ำาบ้านเรา มีขายทั้ง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง

รองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ รองเท้ากีฬา FILA รุ่นใหม่ก็หาซื้อได้จากที่นี้   แต่ร้านเครื่องสำาอาง มีไม่เยอะ

เท่ากับตลาดเมียงดง ที่นี้จึงเป็นเพียงสถานที่เก็บตกสำาหรับคนที่ซื้อของจากตลาดเมียงดงไม่ทัน  ครอบครัวเรา

พากันเดินไปฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน เพื่อข้ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA ตึกนี้

เป็นสถานที่สำาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเว้นท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ  และยังมีสวนดอกไม้ไฟ 

LED ROSE GARDEN  ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีพื้นที่เปิดโล่งในสวนเต็มไปด้วยดอกกุหลาบที่ทำาด้วยไฟ LED 

จำานวน 25,550 ดอก ซึ่งเป็นจำานวนวันในการเฉลิมฉลองความเป็นอิสระของประเทศเกาหลี  หลังจากใช้เวลา

อยู่ที่นี้ครบ1ชั่วโมง เราต้องรีบกลับไปทานข้าวเย็นและกลับที่พักเพื่อเตรียมเก็บกระเป๋าเพื่อเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้   
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Day 4 Bye Bye Korea

วันสุดท้ายของการเดินทางก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยในตอน

บ่าย เราออกจากโรงแรมที่พักมุ่งตรงสู่ศูนย์พลอยอเมทิสและ ศูนย์

โสมเกาหลี                                                               

    #ศูนย์พลอยอเมทิส

พลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้ามีพลอย

ชนิดนี้ติดตัวจะทำาให้มีโชคลาภและสิ่งดีดีเกิดขึ้นในชีวิต พลอยชนิดนี้

ถูกทำาเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นสร้อย แขน กำาไล ต่างหู มี

ราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสน  ทุกชิ้นจะมีใบการันตีซึ่งเราสามารถ

นำามาเปลี่ยนแบบได้ตลอดอายุการใช้งาน 

#ศุนย์โสมเกาหลี 

ราชาแห่งสมุนไพรต้องยกให้ประเทศเกาหลีใต้ เพราะถือว่าเป็นโสมที่

มีคุณภาพดีเป็นอันดับ1ของโลก  ที่นี้เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลูกโสม 

ชนิดของโสม  ลักษณะของโสมเมื่อมีอายุต่างกันไป โสมที่มีคุณภาพ

ดีที่สุดจะต้องมีอายุ 6ปี จึงจะมีคุณค่าและสรรพคุณที่ดีเยี่ยม ก่อน

เข้าไปให้ห้องที่มีผลิตภัณฑ์ของโสมขาย เขาจะให้ความรู้ต่างๆ

และพอถึงในห้องนั้นเขาจะให้ตอบคำาถามเกี่ยวกับเรื่องที่เขาบรรยายไป งานนี้เด็กน้อยตื่นเต้นกับการได้

ตอบคำาถามและรับรางวัลกันอย่างถ้วนหน้า  แต่พอถึงคราวที่ต้อง ทดลองชิมโสมที่แปรรูปไปในรูปแบบต่างๆ 

งานนนี้เด็กทั้งหลายส่ายหัวทานกันไม่ได้เลยสักคน มีแต่คุณตากับคุณยายที่สนใจและซื้อกลับไปบำารุงร่างกาย                  

หลังจาก ได้รับความรู้กันเป็นที่เรียบร้อย  เรานั่งรถไปทานอาหารกลางวัน มื้อสุดท้ายที่ทางทัวร์จัดเตรียมไว้ให้ 

และเลือกซื้อของฝากที่มีทั้งขนมพื้นเมืองหลากลายชนิด  มาม่าเกาหลี  ตะเกียบ ช้อน ของฝาก ของที่ระลึกทุก

อย่าง ทางทัวร์จะเรียกว่าร้านนี้ว่า “ร้านละลายเงินวอน”  ซึ่งเราสามารถจับจ่ายใช้เงินวอนที่เหลือได้ที่นี้ หรือ

จะจ่ายเป็นเงินไทย บัตรเครดิตทางร้านรับได้ทั้งหมดเสร็จสิ้นจากการทานอิ่มช้อปปิ้งจุใจแล้ว ถึงเวลาสิ้นสุด
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การเดินทาง4 วัน3คืนของพวกเราที่เกาหลี ใต้ ระหว่างการเดินทางถึงสนามบิน  ช่างภาพประจำาทริป

ได้อัดรูปถ่ายให้พวกเราเป็นภาพที่รวบรวม  กิจกรรมต่างๆที่เราอยู่ที่นี้ ซึ่งเขาคิดค่ารูป รูปละ150 บาท  ไม่ได้มี

การบังคับให้ซิ้อ แต่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันอุดหนุนเขาหลายใบเลยทีเดียว  นอกจากฝีมือการถ่ายภาพจะสวยงา

มมากๆแล้ว ภาพแต่ละภาพ ยังสื่ออารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยม  ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันนอกจากจะเป็นช่างภาพแล้ว 

เขายังดูแลเรื่องอาหาร ตามร้านอาหารต่างๆ ทั้งยังช่วยเรื่องยกกระเป๋า  ดูแลความเรียบร้อยของลูกทัวร์ทุกคนได้

เป็นอย่างดีถือได้ว่ารอบนี้ พวกเราเจอเจ้าหน้าที่ของทัวร์ที่ดูแลดีมากๆจริงๆ จบทริปการพาเด็กน้อยเรียนรู้ชีวิตนอก

ห้องเรียนผ่านการเที่ยวเกาหลี 4 วัน 3 คืน โดยความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแล้วชอบที่จะพาเด็กๆไปท่องเที่ยว

ในทุกปี  ไม่ว่าจะเป็นทั้งในหรือต่างประเทศ เพื่อเปิดมุมมองเปิดโลกทัศน์ของเด็ก  บางอย่างให้เขาได้ลองทำาได้

เห็นด้วยตาทำาด้วยสองมือมันง่ายกว่าการที่นั่งสอนโดยมองไม่เห็นภาพและการเรียนรู้โดยการได้ทำาย่อมจำาได้ดีกว่าการ

อ่าน การท่องจำา  การไปทัวร์ในครั้งนี้

สอนเด็กๆให้รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น  การรับผิดชอบในตัวเอง  การรักษาเวลา  การมีน้ำาใจต่อ

เพื่อนร่วมเดินทาง นอกจากการท่องเที่ยวจะสนุกแล้วยังได้ความรู้ต่างๆผ่านหัวหน้าทัวร์ที่คอยบรรยายตลอดการ  

เดินทาง  สำาหรับการมากับทัวร์นั้นเวลาการท่องเที่ยวค่อนข้างจำากัดนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมใจรับไว้ การเลือกหา

ทัวร์ที่ดี การเดินทางที่มีผู้ร่วมทริปที่ดี หัวหน้าทัวร์ที่ดีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญจะทำาให้ทัวร์ของเรามีความสนุกสนาน 

และมีความประทับใจไม่รู้ลืม  ขอให้ทุกท่านสนุกกับการท่องเที่ยวตามแบบฉบับบของตัวเองนะคะ 
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Georgia
Georgia

ไปยก Gang แบบไม่ง้อทัวร์                    ไปยก Gang แบบไม่ง้อทัวร ์                   

ช่วงวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้เขียน และเพื่อนๆ รวม 4 คน ได้เดินทางไปประเทศจอร์เจีย เหตุที่

เลือกประเทศจอร์เจียเพราะว่าเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศสองทวีป คือ เป็นประเทศที่อยู่เกือบสุดขอบของทวีปเอเชีย 

และอยู่ใกล้กับทวีปยุโรป ดังนั้นประเทศนี้จึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมของสองทวีปไว้รวมกันได้อย่างลงตัว ประกอบ

กับประเทศข้างเคียงเพื่อนๆ ได้ไปมาหมดแล้ว  ก่อนอื่นเราจะมารู้จักกับประเทศจอร์เจียกันก่อนนะคะ คำาว่า จอร์เจีย 

(Georgia) หลายท่านอาจเกิดความสับสน เนื่องจากเป็นชื่อเดียวกับรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกา โดยที่ตัวสะกดเหมือนกันเลย

ค่ะ ประเทศจอร์เจียมีตำาแหน่งที่ตั้งอยู่สุดทางตะวันตกของทวีปเอเชีย เมืองหลวงชื่อทบิลิซี (Tbilisi) มีอาณาเขตของประเทศ

ในทิศต่างๆ ดังนี้      -ด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลดำา (Black Sea)

                -ด้านทิศใต้ติดกับประเทศตุรกี (Turkey), อาร์เมเนีย      

                 (Armenia) และอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan)

                -ด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศอาเซอร์ไบจาน          

                                               

    ประเทศจอร์เจียยังไม่มีสายการบินไหนที่บินตรงจากประเทศไทย จะต้องมีการต่อเครื่อง (Transit) ซึ่งการเดินทาง

ครั้งนี้ของเราเดินทางจากเชียงใหม่ตั้งแต่หกโมงเช้าไปสุวรรณภูมิ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลาประมาณเที่ยงไปยังท่า

อากาศยานนานาชาติเคียฟ บอรีสปีล ประเทศยูเครน แล้วค่อยต่อเครื่องไปยังท่าอากาศยานทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ระยะ

เวลารวม transit แล้วประมาณ 14 ชั่วโมง

    ประเทศจอร์เจียเป็นประเทศที่คนไทยสามารถไปเที่ยวได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa) และสามารถอยู่ในประเทศนี้ได้

นานถึง 1 ปี/ครั้งเลยค่ะ โดยเวลาของประเทศจอร์เจียจะช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมงค่ะ คนที่นี่พูดภาษาจอร์เจียนเป็น

หลัก ภาษารัสเซียมีบ้างเนื่องจากประเทศจอร์เจียเคยอยู่ในอดีตสหภาพโซเวียตมาก่อน ส่วนภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยพอคุย

กันได้ค่ะ
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หลังจากเดินทางถึงท่าอากาศยานทบิลิซี และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เราก็แลกเงินที่สนามบินเสียเลย 

โดยสกุลเงินของประเทศจอร์เจียคือ จอร์เจียลารี (GEL) หรือ Lari  โดย 1 GEL อยู่ที่ประมาณ 11-12 บาทไทย

ค่ะ และแลกเงิน GEL ได้ที่ประเทศจอร์เจียเท่านั้น ผู้เขียนจึงแลกเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์มาจากประเทศไทย แล้ว

ค่อยมาแลกเป็น GEL 

เราได้ติดต่อเช่ารถไว้ตั้งแต่ยังอยู่ประเทศไทย เมื่อมาถึงท่าอากาศยานทบิลิซี ก็มีพนักงานมาส่งรถให้เรา พร้อมกับบอก

รายละเอียด ได้แก่ ประเทศจอร์เจียเวลาเปลี่ยนเลน หรือเลี้ยวรถ จะบีบแตรรถใส่กันเป็นเรื่องปกติ  ไม่ต้องตกใจ 

และหากมีเจ้าหน้าที่ตำารวจมาขอดูใบอนุญาตขับขี่จะต้องแสดงทั้งใบอนุญาตของไทย และใบอนุญาตขับขี่สากลควบคู่กัน

ด้วย จากนั้นเราก็ขับรถเข้าที่พักกันก่อน กว่าจะได้นอนก็เป็นเวลาตีสี่กว่าๆ (ประมาณเจ็ดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทย) 

แล้วการท่องเที่ยวแบบไม่ง้อทัวร์จะเริ่มขึ้นต่อจากนี้ค่ะ



Holy Trinity Cathedral of Tbilisi 
หลังจากที่กว่าจะได้นอนก็ตีสี่ไปแล้ว ตอนเช้าเราจึงนัดรวมตัวกันตอนเก้าโมง ทานอาหารเช้าที่โรงแรม อากาศมีฝนตก

ปรอยๆ อุณหภูมิประมาณ 3-6 องศา แล้วขับรถไปยัง Holy Trinity Cathedral of Tbilisi หรืออีกชื่อนึงคือ มหา

วิหารซาเมบา (Sameba) เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ที่มีความสวยงามและมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดและสำาคัญที่สุดของประเทศนี้ค่ะ 

เริ่มสร้างในปี 1995 แล้วเสร็จในปี 2004 รวมทั้งยังเป็นโบสถ์อีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์  (Eastern Orthodox) ที่สูง

เป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย ซึ่งด้วยขนาดที่ใหญ่มากๆ ของโบสถ์แห่งนี้ก็เลยทำาให้เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจาก

ระยะไกลเลย ผู้เขียนและเพื่อนๆ เข้าชมวันอาทิตย์พอดี จึงมีประชาชนมาเพื่อเข้าโบสถ์จำานวนมาก สามารถเข้าชมด้าน

ในได้ สุภาพสตรีต้องใช้ผ้าคลุมผม ภายในโบสถ์ตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพด้านใน จึงได้ภาพด้าน

นอกโบสถ์รอบๆ ค่ะ



ชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำา Mtkvari
     หลังจากชม Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เรียบร้อย เราก็ขับรถตาม Google Maps มายังแม่น้ำามิตควารี 

(Mtkvari River) แต่ชาวทบิลิซีนิยมเรียกว่าแม่น้ำาคูรา (Kura River) ที่ทอดผ่านเมืองทบิลิซี โดยสายน้ำาแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นจาก

การละลายของหิมะจากเทือกเขาคอเคซัส ถือเป็นแม่น้ำาที่แยกความเป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี ริมฝั่งน้ำามีบริการล่องเรือ

อยู่หลายเจ้าด้วยกัน โดยโปรแกรมล่องเรือจะมีทั้งราคารวมเครื่องดื่ม สามารถเลือกเป็นไวน์ หรือกาแฟได้ และไม่รวมเครื่องดื่ม 

พวกเราเลือกร้าน Borani Boat โดยระยะเวลาล่องเรือทั้งหมดอยู่ที่ 30 นาที โดยไปทางด้านซ้ายของร้าน 15 นาที และไป

ทางขวาของร้าน 15 นาที 

สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace)
    หลังจากชมความสวยงามทางเรือเรียบร้อยเราก็มาเดินชมเมืองกันบ้าง เริ่มจาก สะพานสันติภาพหรือ The Bridge of 

Peace เป็นสะพานที่มีความยาวถึง 150 เมตร โดยเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำาคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่ทบิ

ลิซี โครงสร้างหลักของสะพานแห่งนี้ทำามาจากเหล็กและกระจกใส เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 และจัดว่าเป็นงาน

สถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามค่ะ



ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวง ทบิลีซี       

      (Old town of Tbilisi) 
     หลังจากชม Holy Trinity Cathedral of 

Tbilisi เรียบร้อย เราก็ขับรถตามย่านเมืองเก่าแห่ง

นครหลวง ทบิลีซี (Old town of Tbilisi) ข้าม The 

Bridge of Peace มายังย่านเมืองเก่า ไม่ควรพลาด

จริงๆ ค่ะ เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม มีร้านอาหาร 

ร้านกาแฟมากมาย ใน ทบิลิซีเป็นถนนเส้นที่ไม่ใหญ่ ไม่

ยาว เข้าไปแล้วรู้สึกสบายใจ มีร้านให้นั่งเยอะแยะไปหมด 

มีดนตรีสดๆให้ฟัง จิบไวน์จอร์เจียไป นั่งฟังเพลงไป

The Chronicle of Georgia
ปิดท้ายการเดินทางวันแรก หลังจากเดินชมเมืองเก่าเรียบร้อย เราก็นั่งรถกันต่อไปยัง The Chronicle of Georgia 

เป็นแท่งหินสีดำาแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ บนแท่นหินสลักเป็นรูปต่างๆ และเรื่องราวของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดย 

ซุราป สถาปนิกชื่อดัง เริ่มสร้างเมื่อปี 1985 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 

เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วน

 

ส่วนล่างของ Choricle of Georgia                                  

 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระคริสต์
ส่วนกลาง เป็นกษัตริย์ ราชินี และ

ชนชั้นสูงของประเทศจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยว

กับเหตุการณ์สำาคัญของประเทศ



     ป้อมนาริกาลา         

    (Narikala Fortress)
   เริ่มต้นเช้าวันที่สองในประเทศจอร์เจียด้วยการ

ทานอาหารเช้าในโรงแรมเหมือนเดิม อาหารเช้าก็จะ

เป็นไส้กรอก แฮม ไข่ดาว แพนเค้ก และโยเกิร์ต 

จากนั้นเราก็ขับรถมายังสวน Rike ซึ่งเป็นที่ที่เรา

จอดรถแล้วไปล่องเรือในวันแรก เพื่อไปยังป้อมนา

ริกาลา ป้อมปราการนาริกาลาเป็นป้อมปราการที่

ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้องเมือง

ทบิลิซีแห่งนี้ โดยชื่อมาจากภาษาเปอร์เซีย แปลว่า 

“ป้อมที่ไม่สามารถตีแตกได้” เราสามารถขึ้นไปเที่ยว

ที่ป้อมแห่งนี้รวมทั้งขึ้นไปชมวิวเมืองทบิลิซีจากมุมสูง

ได้ด้วย การขึ้นไปมีทั้งค่อยๆ เดินขึ้นจากย่านเมือง

หลวงเก่า หรือนั่งกระเช้าจากสวน Rike พวก

เราเลือกซื้อตั๋วนั่งกระเช้าคนละ 7 GEL (ขึ้น-ลง) 

เมื่อขึ้นไปแล้วจะพบกับวิวเมืองที่สวยงามมาก

หมอกในภาพเกิดจากฝนเพิ่งหยุดตกไปค่ะ ไม่เหมือนบ้านเรานะคะ

ด้านล่าง คือ the Bridge of Peace นั่นเองค่ะ

Monument of Mother      

    of Georgians 
   หากเรามองจากทางด้านล่างก่อนจะเดิน

ทางขึ้นป้อมนาริกาลา ทางขวามือจะมีรูปปั้นของ

หญิงสาว  เรียกว่า Monument of Mother of 

Georgians โดยมือขวาของรูปปั้นจะถือดาบ ส่วน

มืออีกข้างหนึ่งจะถือแก้วไวน์ ซึ่งมีความหมายว่า

หากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะใช้ดาบใน

มือขวาฟาดฟัน แต่หากใครที่มาเยือนอย่างมิตรไมตรี 

เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอิ่ม

หนำาสำาราญค่ะ

     สำาหรับการขึ้นไปชม Mother of      

a Georgian นั้น เราสามารถขึ้นไปได้ 2 วิธี

เหมือนกับที่เราขึ้นไปยังป้อมนาริกาลา (Narika-

la Fortress) นั่นก็คือการเดินและการนั่งกระเช้า 

เพราะทั้งสองที่นี้ตั้งอยู่บนยอดเขาเดียวกันค่ะ



  กองทัพต้องเดินด้วยท้อง หลังจากลงจากป้อมนาริกาลาก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆ พวกเรา

เลยเดินไปรับประทานอาหารที่เป็นของชาวจอร์เจียนสักมื้อหนึ่งเลยมาที่ร้าน Friend’s House อยู่ในย่านเมืองเก่า 

อาหารที่นี่ส่วนใหญ่จะผสมความเป็นเอเชียกับยุโรป เน้นชีส และแป้ง แต่ที่ผู้เขียนสนใจเป็นพิเศษ คนจอร์เจียนเขา

เรียกว่า Khinkali ชิ้นหนึ่งใหญ่โตประมาณครึ่งฝ่ามือ และต้องค่อยๆ ดูดน้ำาซุปออกก่อนเหมือนเรากินเสี่ยวหลงเปา 

มีทั้งไส้เนื้อ หมู แกะ ชีส และเห็ด ลองสั่งไส้ชีสดู แป้งหนามาก น้ำาซุปด้านในออกหวาน ชิ้นเดียวเกือบจะอิ่มเลย

ค่ะ (ในภาพอยู่ด้านซ้ายมือที่หน้าตาคล้ายขนมจีบนั่นแหละค่ะ)    หลังจากรับประทานอาหาร และเดินชมเมืองต่อ

อีกนิดหน่อย ก็ได้เวลาเดินทางเข้าที่พักต่อไป ซึ่งอยู่ในเมืองกอรี (Gori) เมืองประวัติศาสตร์เมืองต่อไป ซึ่งไม่ไกล

จากเมืองหลวงทบิลิซีมากนัก

 ชิมอาหารจอร์เจียนที่เมือง Gori                                                  
ต้อนรับเช้าวันที่สามในประเทศจอร์เจียด้วยอากาศที่หนาวมาก ได้สัมผัสอากาศติดลบเป็นครั้งแรก บวกกับ

ลมแรงทำาให้หนาวเป็นพิเศษ เริ่มต้นด้วยการไปรับประทานอาหารที่ร้าน Nikala (ที่พักไม่มีบริการอาหาร

เช้า) รายการอาหารของที่นี่เป็นภาษาจอร์เจียนทั้งหมด จึงต้องขอให้พนักงานอธิบายให้ ผู้เขียนชอบอยู่สาม

อย่าง (ดังภาพประกอบ) อย่างแรกเลยพนักงานแนะนำาให้สั่งน้ำามะนาว ซึ่งที่นี่คั้นสดมาให้ ลักษณะคล้ายๆ 

น้ำามะนาวปั่นแต่ไม่ใส่น้ำาแข็ง มีเนื้อและเปลือกติดมานิดหน่อย แต่ขอเตือนนิดหนึ่งนะคะ หากสั่งน้ำาผลไม้ใน

จอร์เจียส่วนใหญ่จะเอามาเสิร์ฟเป็นเหยือกค่ะ อย่างที่สองลักษณะเป็นไก่ย่างเกลือแล้วนำามาราดครีมเหลวๆ อีกที 

อันนี้ทานหมดเกลี้ยง ปิดท้ายด้วยชีสพันกับเหล็กแหลม แล้วนำาไปย่าง ด้านนอกกรอบ ด้านในเยิ้มค่ะ



ระหว่างทางกลับโรงแรม

เราได้ผ่าน Center (พนักงาน

โรงแรมแนะนำามาค่ะ) น่าจะ

คล้ายกับศาลากลางจังหวัดบ้าน

เรา นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียง

ยังมีโรงพยาบาลทหาร และ

โรงเรียน เด็กๆ ที่นี่เข้าเรียน

ตอน 11 โมงเช้า แต่ไม่แน่ใจว่า

สามารถถ่ายรูปได้หรือเปล่า เลย

ไม่ได้เก็บภาพเลยค่ะ

 Uplistsikhe Cave Town                                                 
เมื่อถึงโรงแรมแล้ว เราก็ได้เดินทางต่อไปยัง Uplistsikhe เมืองถ้ำาโบราณ ซึ่งเป็นมรดกโลกอีกด้วย คำาว่า Uplistsikhe ตาม

ภาษาจอร์เจียน แปลว่า “ป้อมปราการของขุนนาง” ถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีขุด และเจาะชั้นหินที่อยู่บนเนินเขาริมแม่น้ำา Mtkvari 

เข้าไปเป็นถ้ำาเพื่อใช้อยู่อาศัย ซึ่งประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ทั้งห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องครัว รวมถึงส่วนที่เป็นศาสนสถาน 

โดยนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าที่นี่ถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ โดยมีค่าเข้าชมคนละ 7 GEL ค่ะ หาก

จ้างไกด์คอยอธิบายจะเป็นอีกอัตราหนึ่ง

 Uplistsikhe Cave Town                                                 
ด้านหน้าจุดจำาหน่ายบัตรจะมีแผนที่ ด้านหลังบัตรเข้าชมก็เช่นกันค่ะ ในแผนที่มี 22 จุด แต่เมื่อเข้าไปชมจริงๆ มีถึง 30 

กว่าจุดเลยทีเดียว ซึ่งเดาว่า อาจจะเป็นตำาแหน่งที่ไกด์ใช้อธิบายนักท่องเที่ยว สิ่งที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือ ถ้าเดินไปจนสุด

ด้านบน จะเห็นแม่น้ำา Mtkvari ไหลผ่าน เป็นภาพที่สวยงามมาก



 Gudauri เมืองแห่งสกี                                                          
เหลังจากชมความสวยงามของเมืองถ้ำาโบราณแล้ว เราก็พักที่เมือง Gori อีกหนึ่งคืน แล้วรีบเดินทางไปยังเมือง Gudauri (อ่าน

ว่ากูเดารี) เพื่อให้ทันไปเรียนสกีตอน 11 โมง โดยระยะทางจากเมือง Gori ถึงเมือง Gudauri ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง เมื่อ

ใกล้ถึงเมือง Gudauri บรรยากาศรอบข้างก็เปลี่ยนไป จากสองข้างทางเป็นต้นไม้ที่มีแต่กิ่งก้าน ก็กลายเป็นมีหิมะสองข้างทางแทน 

จากทางลาด ก็เปลี่ยนเป็นทางชันขึ้น วิวสองข้างทางสวยงามมาก เมื่อเดินทางมาถึงเมือง Gudauri แล้ว เราก็ได้พบกับครูฝึกสกีที่

เราติดต่อไว้ ชื่อไมเคิล ครูฝึกได้แนะนำาให้เราไปเช่าอุปกรณ์สกีให้เรียบร้อยก่อนเรียน โดยค่าบริการมีดังนี้

พวกเราเช่า ski set ประกอบด้วย รองเท้าสกี ตัว

สกี ไม้ และเช่ากางเกงกันลม รวมยอดแล้ว 55 GEL ต่อ

คน ต่อวัน จากนั้นก็ไปเริ่มเรียนกัน โดยส่วนของจุดปล่อย

ตัวเล่นสกีจะมีความยากง่าย มีความชันต่างกันไป และมีรถ

กระเช้าขึ้นไปด้านบน พวกเราตั้งใจว่าจะฝึกจนกว่าจะเล่นได้ 

แต่ก็ต้องยอมรับว่าทักษะด้านกีฬาของผู้เขียนเข้าขั้นท้ายตาราง 

แต่เมื่อมาถึงแล้วก็ต้องเต็มที่ และเก็บภาพบรรยากาศได้เยอะ

พอสมควรเลย

นอกจากจะมีสกีให้เล่นแล้ว ยังมี Snowboard และมี Paragliding โดยสนนราคาอยู่ที่ 250 GEL ต่อครั้ง ใช้

เวลาบนอากาศทั้งหมด 20 นาที โดยที่บนร่มนั้นจะมีเพียงตัวเราและโค้ชคอยบังคับทิศทางค่ะ

                                                                           

เมื่อเดินทางมาถึงเมือง Gudauri แล้ว เราก็ได้พบกับ

ครูฝึกสกีที่เราติดต่อไว้ ชื่อไมเคิล ครูฝึกได้แนะนำาให้

เราไปเช่าอุปกรณ์สกีให้เรียบร้อยก่อนเรียน โดยค่า

บริการมีดังนี้



      ปิดท้ายเที่ยวยก Gang แบบไม่ง้อทัวร์ด้วยภาพผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด (หรือผู้ร่วมชะตากรรมดี 555) สำานวนที่

มีคนกล่าว “สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น” เชื่อแล้วว่าเป็นจริง และภาพถ่ายใดๆ ก็ไม่สวยงามเท่าที่ตาเราเห็น การท่องเที่ยว

เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เรามองเห็นสิ่งใหม่ๆ ได้รู้จักชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนมากขึ้น เป็นความทรงจำาที่ดีมากๆ ค่ะ

                                                                                                                              

      เมษายน 2562                                                                                               
      1-5 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนาง อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล นักวิจัย เข้าร่วม ประชุมหารือด้านงานวิจัยและ

ร่วมเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ณ Kyoto University School of Public Health ประเทศญี่ปุ่น                                                                                               

      3 เมษายน 2562 นายจรัญ เชื้อเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร การพัฒนาคุณภาพ

บริการในสถานบริการในสถานบริการสุขภาพเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและกลุ่ม

ประชากรหลัก ปี 2562 (รุ่นที่ 3) โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ กรุงเทพมหานคร                                                                                                        

      1-4 เมษายน 2562 นายจรัญ เชื้อเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพบริการในสถานบริการสุขภาพเพื่อลดการตีตราและเลือกปฎิบัติต่อผู้มี

เชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลัก ปี 2562 ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ 

กรุงเทพฯ 

      5 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ ธีระ ศิริสันธนะ ผู้บริหารโครงการฯ เข้าร่วมประชุม CRS   

     : ACTG CRS Chiang Mai & Bangkok CRS/CTU Thai Red Cross หน่วยวิจัยทางคลินิก   

     ด้านเอชไอวี/เอดส์และโรคติดเชื้อประเทศไทย สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ                                          

      9 เมษายน 2562 นายชัยพล พรชีวไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายวิโรจน์ แก้วตุ้ย นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ เข้าฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งาน Docker โครงการฝึก

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งาน Docker สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                                        

      พฤษภาคม 2562                                                                                                                                             
      16-17 พฤษภาคม 2562 นางนงคราญ ลำาจวน นักวิจัย ชำานาญการพิเศษเข้าร่วมฝึกอบรมใประเทศ 

การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ 

จังหวัดเชียงใหม่                    

 ปฏิทินกิจกรรม


