
สารบัญ
สารสถาบันฯ ฉบับที่ 39 ประจำาเดือนมกราคม - มีนาคม 2561

P.1
สัมมนา
เพื่อพัฒนา
องค์กร
สถาบันฯ

P.12
ศาสตราจารย์
ได้รับเงินเดือน
ขั้นสูง

P.26
CAT EXPO
เทศกาล
ดนตรี
ของคนอินดี้

P.39
เชียงใหม่-
ฟุกุโอกะ
ครั้งที่ 2



สารสถาบันฯ
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University

ฉบับที่ 39 วันที่ 9 มกราคม 2561

 มกราคม - มีนาคม

สารสถาบันฯ

ศ. นพ.ขวัญชัย    ศุภรัตน์ภิญโญ

01-04     ผอ. อยากคุย (จริงๆ) 

05-11    เล่าขานงานวิจัย

12-21    News & Event

22-23  ตารางกิจกรรม

24-26  ซุปซิบสร้างสรรค์

27-49   ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

ศ. นพ.ขวัญชัย   ศุภรัตน์ภิญโญ
รศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

ศ. นพ.กิตติพันธุ์   ฤกษ์เกษม
พญ.นันทิสา   โชติรสนิรมิต

ดร.จิระประภา   วิภาษา

ที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการ

นางสาวนิลบล   ตุ้ยค�าภีร์
นางสาวอริยา   สิงหประเสริฐ

นางปภาวดี   ด�ารงมณี
นางสาวทัศนวรรณ   บริบูรณ์
นางสาวอุวรรณา   รัตนศรี

นายวิโรจน์   แก้วตุ้ย
นางสาวณิชาภา   ตุ้ยค�าภีร์

นายพิพัฒน์พงศ์  ตุลาพงษ์พิพัฒน์

ผอ. อยากคุย
(จรงิๆ)

เรยีนพี่น้องชาวสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพทุกท่าน

 เพิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆ นะครับ สำาหรับงานสัมมนาเพื่อพัฒนาสถาบันฯ            

และถอืเป็นการพบปะบุคลากรทุกระดับประจำาปีของสถาบันฯ ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 

2560 ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้เราได้ออกไปจัดงานที่กรีนเลค รีสอร์ท หลังจากที่ได้ว่างเว้น       

การจัดงานนอกสถานที่ไปเป็นเวลา 1 ปี

 นอกจากการแข่งกีฬาสีบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และงานเลี้ยง

อาหารเย็นและสันทนาการ ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสนุกสนาน     

ของบุคลากรทุกคนแล้ว ผมขออนุญาตทบทวนสิ่งที่ได้พูดคุยกันในช่วงการสัมมนาให้ 

ทุกๆ ท่านทราบอกีครัง้พอสังเขปนะครับ

 เรื่องแรกคอืการมอบรางวัลบุคลากรดเีด่นของสถาบันฯ ประจำาปี พ.ศ. 2560 

จำานวน 8 ท่านดังต่อไปนี้

1. ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัยดเีด่น

 สายวชิาชพี นางกฤษฎ ี รัตนธรรมเมธี

 สายปฏบิัตกิาร นางสาวสนินีาถ  นิ่มสกุล

2. ลูกจ้างประจำาและพนักงานโครงการวจิัยที่มอีายุงานเกนิ 6 ปี

 สายวชิาชพี นางสาวชไมพร  ณะพรหม

 สายปฏบิัตกิาร นายสรศักดิ์  เตนัง

3. พนักงานโครงการวจิัยที่มอีายุงาน 0-6 ปี

 สายวชิาชพี นางสาวฉันสุนยี์  ปานโต

 สายปฏบิัตกิาร นางสุพัฒตรา  น้อยหมอ

4. นักวจิัยที่มผีลงานวจิัยดเีด่น

 ตพีมิพ์ผลงานมากที่สุด แพทย์หญงิลนิดา เอื้อไพบูลย์

 ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที่ม ีImpact factor สูงสุด ดร. อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์

 คณะผู ้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ          

ขอยกย่องทั้ง 8 ท่านที่ได ้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น     

ประจำาป ีนี้  แม ้ว ่าของรางวัลที่ท ่านได ้รับจะไม ่ได ้                      

มีค่ามากมาย แต่ถือเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง ทั้งนี้เพราะ   

ผลงานของทุกท่านได้รับความยอมรับจากบุคลากร        
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จงึขอขอบคุณทุกๆ ท่านอกีครัง้มา ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกท่าน ดำารงตนให้ดยีิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็น

แบบอย่างที่ดแีก่บุคลากรอื่นๆ ทุกคนในการดำาเนนิรอยตาม

 ในส่วนของการแนะนำาตัวอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ (กบส.) 

ซึ่งมีผม รอง ผอ. 2 ท่าน คือ อ.เกรียงไกร อ.กิตติพันธุ์ หัวหน้าศูนย์ 2 ท่าน คือ พญ.นันทิสา         

ดร.จริประภา และเลขาฯ คอื คณุนลิบล ซึง่ทกุๆ ท่านก็แนะนำาตนเองและฝากเนื้อฝากตวักบับคุลากร

เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ขอปวารณาตัวว่าจะร่วมด้วยช่วยกันกับบุคลากร

ทุกๆ คน เพื่อนำาพาสถาบันฯ อันเป็นที่รักของพวกเราก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อให้ไปสู่วสิัยทัศน์ใหม่

ของสถาบนัฯ นัน่คอืการมุ่งไปสู่สถาบนัวจิยัระดบัโลกด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพตามทีพ่วกเราตัง้ใจ

 สำาหรับการนำา เสนอวิสัยทัศน ์  นโยบาย และการบริหารงานของสถาบันฯ                                        

ของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่                    

25 พฤศจกิายน 2560 ทีผ่่านไป ซึง่ผมได้นำาเสนอนโยบายในการบรหิารงานโดยยกึหลัก 3 ประการ

คอื 1) สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) 2) สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และ 3) ใช้ Education Criteria for      

Performance Excellence (EdPEx) เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาสถาบนัฯ นอกจากนี้ยงัได้นำาเสนอ

แนวทางการดำาเนนิงานที่เร่งด่วนตามความท้าทายเชงิกลยุทธ์ดังนี้

 1. การพัฒนาการฝึกอบรมและหลักสูตรการวจิัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

 2. การสนับสนุนด้านการเรยีนการสอนแก่คณะอื่นๆ

 3. การสนับสนุนด้านการวจิัยแก่คณะหรอืหน่วยงานอื่นๆ

 4. การพัฒนาหัวข้อวจิัยใหม่ๆ เพื่อทดแทนหัวข้อวจิัยเดมิ

 5. การสมัครรับทุนวจิัยจาก NIH ระยะเวลาให้ทุน 7 ปี (พ.ศ. 2563-2570)

 คณะกรรมการบรหิารจะได้เร่งดำาเนนิงานตามแนวทางดงักล่าวอย่างเข้มงวด เพือ่ให้บรรลุ

เป้าหมายตามที่ได้ให้สัญญาต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่โดยเร็ว ในส่วนของการ 

นำา EdPEx มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถาบันฯ นั้น ทางคณะกรรมการบริหารจะได้          

ดำาเนนิการอย่างต่อเนื่องต่อไป และจะนำาเสนอต่อบุคลากรทุกท่านทุกครัง้ที่มโีอกาส

 สุดท้ายนี้ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ที่เวียนมาถึง ผมขอกราบอาราธนา                    

คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ 

ทุกๆ ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคาพยาธิและภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง      

คดิประสงค์สิง่ใดที่ดแีละทีช่อบกข็อให้ได้รบัสิง่นัน้สมดงัทีป่รารถนา และขออวยพรให้ทกุท่านได้รบั

จตุรพธิพรชัยครบทัง้ 4 ประการอันได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปเทอญ

ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภญิโญ
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“เลา่ขานงานวิจยั”

ศนูยว์จิยัดา้นโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพันธ์
พญ.นันทิสา  โชติรสนิรมิต - หัวหน้าศูนย์ฯ

 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก�าหนดให้วันที่         

1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น“วันเอดส์โลก (World AIDS Day)”  

เพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกตระหนักถึงภัยของโรคเอดส์ ซึ่งได้    

คร่าชีวิตของผู ้ป ่วยโรคนี้ไปกว่า 35 ล้านคนแล้วทั่วโลก             

และร่วมกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี พร้อมทั้งให้

กำาลังใจผู้ตดิเชื้อให้สามารถใช้ชวีติร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกตสิุข

ดังนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมาทางศูนย์เอดส์ฯ และ

หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้ร่วมกนัจัดกจิกรรม

เนือ่งในวนัเอดส์โลกขึ้นทีบ่รเิวณโถงชัน้ 1 อาคารเฉลมิพระบารม ี

กจิกรรมภายในงานได้แก่ 1. เสวนาวชิาการในหวัข้อ “ตรวจ..เพือ่

ก้าวต่อ” โดย ศ. นพ.ขวญัชยั  ศภุรตัน์ภญิโญ และ พญ.ขวญัหทยั 

แก้วปูว่ดั  2.จดัแสดงโปสเตอร์วชิาการเกีย่วกบัโรคตดิเชื้อ/เอดส์   

3.เกมส์ตอบคำาถาม 4.ทีมพยาบาลจากศูนย์เอดส์ฯ และทาง 

Clinical laboratory ได้เปิดห้องให้คำาปรึกษาและตรวจเลือด        

หาร่องรอยการตดิเชื้อเอชไอว ี

 ผลการจดักจิกรรม มผีูล้งทะเบยีนเข้าร่วมงาน 368 คน 

ผู้เข้ารับคำาปรึกษาและตรวจเลือด 23 คน บรรยากาศในงาน   

เป็นอย่างไร เชญิรับชมจากภาพที่นำามาฝากกันค่ะ

กิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2560
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	 ทีมหน่วยวิจัย	 IMPAACT	 น�ำโดย	 พญ.ลินดำ	 	 เอื้อไพบูลย์	 ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของเด็กและเยำวชนในสถำนสงเครำะห์เด็ก										

ที่จะเติบโตไปเป็นอนำคตของชำติต่อไปเช่นเดียวกับเด็กกลุ่มอื่นๆ	 จึงร่วมกับวิทยำกรจำกคลินิกกิจกรรมบ�ำบัด	 ศูนย์บริกำรเทคนิคกำรแพทย์

คลินิก	วิทยำกรจำกภำควิชำจิตวิทยำ	คณะมนุษยศำสตร์	วิทยำกรจำกคณะสำธำรณสุขศำสตร์	ได้ช่วยกันให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่	ผู้ปกครอง

อุปถัมภ์ที่รับเด็กในสถำนสงเครำะห์เด็กบ้ำนเวียงพิงค์ไปอุปกำระ	และพี่เลี้ยงเด็กที่สถำนสงเครำะห์เด็กบ้ำนเวียงพิงค์	เพื่อให้มีควำมรู้เกี่ยวกับ

โรคติดต่อ	 โรคไม่ติดต่อ	 โรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนในเด็กและวัยรุ่น	 มีควำมรู้เกี่ยวกับโภชนำกำรและพัฒนำกำรส�ำหรับเด็กแต่ช่วงวัย			

และสุนทรียสนทนำระหว่ำงแม่ลูกและเทคนิคกำรปรับพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น	 ถือเป็นโครงกำรดีดีที่ได้ประโยชน์ทั้งในแง่ส่งเสริมสุขภำพกำย								

ใจ	และสังคมแก่เด็กกลุ่มนี้พร้อมกันทีเดียวเลยค่ะ

โครงการเสริมสร้างให้พ่อแม่อุปถัมภ์เข้าใจ      

สร้างสรรค์ให้ลูกน้อยเข้มแข็ง



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : เป็นสถาบันวิจัยระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   7

 หากย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้ว ทางศูนย์วจิัยชวีโมเลกุล

และเซลล์วิทยาโรคติดเชื้อได้มีการเล่าถึงงานวิจัยในกลุ่มผู้ป่วย   

กลุ่มหนึ่งที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องคล้ายเอดส์แต่ไม่มีการติดเชื้อ

เอชไอวี โดยผู้ป่วยโรคนี้จะมีการติดเชื้อจากกลุ่มเชื้อฉวยโอกาส     

ซึ่งเชื้อเหล่านี้จะไม่สามารถก่อโรคในคนปกติได้ งานวิจัยครั้งนั้น   

พบว่าการติดเชื้อฉวยโอกาสนี้มีความสัมพันธ์กับการมีแอนติบอด ี

ที่จำาเพาะกับอินเตอร์ฟีรอน แกมม่า (Interferon gamma: IFN 

gamma) ซึ่งเป็นไซโตไคน์ชนิดหนึ่งที่ทำาหน้าที่กระตุ ้นเซลล์             

เม็ดเลือดขาว ทำาให้ระบบภูมิคุ้มกันทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นแอนติบอดีที่จำาเพาะกับ อินเตอร์ฟีรอน แกมม่า ถือเป็น       

แอนตไิซโตไคน์ ออโต้แอนตบิอดชีนดิหนึ่ง

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ดร.จิรประภา  วิภาษา - หัวหน้าศูนย์ฯ

 แอนติไซโตไคน์ ออโต้แอนติบอดี (Anticytokine autoantibodies) คือแอนติบอดีที่ร่างกายสร้างขึ้นมา แต่จำาเพาะกับโปรตีน

ขนาดเล็กกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า ไซโตไคน์ (Cytokines) ซึ่งมีความสำาคัญต่อระบบการทำางานของภูมิคุ้มกัน โดยไซโตไคน์สร้างมาจาก    

เซลล์ต่างๆ โดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาว เพื่อส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันให้ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหรือ       

เชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย ดังนัน้หากร่างกายสร้างแอนตบิอดทีี่มายับยัง้การทำางานของไซโตไคน์ ก็จะส่งผลให้ระบบภูมคิุ้มกันในร่างกาย

ไม่สามารถทำางานได้อย่างมปีระสทิธภิาพหรอืบกพร่องไป

แอนตไิซโตไคน์ ออโต้แอนตบิอด ี(Anticytokine autoantibodies) คอือะไร? ส�าคัญอย่างไรกับระบบภูมคิุ้มกัน? 

 นอกจากแอนตบิอดทีีจ่ำาเพาะกบัอนิเตอร์ฟีรอน แกมม่าแล้ว ยงัมกีารรายงานว่ามกีารตรวจพบแอนตไิซโตไคน์ ออโต้แอนตบิอดี

ที่จำาเพาะกับไซโตไคน์ตัวอื่นๆที่มคีวามสำาคัญในระบบภูมคิุ้มกัน เช่น granulocyte macrophage colony–stimulating factor (GM-CSF), 

interleukin (IL)-17A, IL-6, IL-12, IL-17F หรอื IL-22 ในกลุ่มผู้ป่วยที่เคยมสีุขภาพแข็งแรงแต่กลับมอีาการภูมคิุ้มกันบกพร่อง โดยจะมี

การตดิเชื้อฉวยโอกาสชนดิต่างๆเช่นกนั ในรายงานได้มกีารศกึษากลไกของแอนตไิซโตไคน์ ออโต้แอนตบิอดต่ีอการเกดิภมูคิุม้กนับกพร่อง

พบว่า แอนติไซโตไคน์ ออโต้แอนติบอดีจะเข้าไปจับกับไซโตไคน์ที่จำาเพาะที่ถูกหล่ังออกมาจากเซลล์หนึ่งเพื่อจะส่งสัญญาณไปยัง         

เซลล์เป้าหมาย การจับกันของแอนตไิซโตไคน์ ออโต้แอนตบิอดตี่อไซโตไคน์นี้ จะทำาให้ไซโตไคน์ไม่สามารถเข้าไปจับกับตัวรับสัญญาณ 

(Cytokine receptor) ที่อยู่บนเซลล์เป้าหมายได้ (ดังแสดงในรูป) ส่งผลให้การส่งสัญญาณไม่เกดิขึ้น เซลล์เป้าหมายไม่สามารถทำางานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ ระบบภูมคิุ้มกันจงึไม่เกดิขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

 จากการวจิัยก่อนหน้านี้และการเก็บข้อมูลของศูนย์วจิัยชวีโมเลกุลและเซลล์วทิยาโรคตดิเชื้อ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์ ได้พบว่ามผีูป่้วยทีส่งสยัว่าจะเข้าข่ายว่ามอีาการของภมูคิุม้กนับกพรอ่งทีม่สีาเหตจุากแอนตบิอดทีีจ่ำาเพาะกบั

อนิเตอร์ฟีรอน แกมม่า แต่กลับตรวจไม่พบแอนตบิอดทีี่จำาเพาะกับอนิเตอร์ฟีรอน แกมม่า ซึ่งมจีำานวน 70 รายจากทัง้หมด 200 ราย    

ที่ส่งเข้ามาตรวจ ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจที่จะทำาการศึกษาเพื่อตรวจหาแอนติไซโตไคน์ ออโต้แอนติบอดีชนิดอื่นๆนอกเหนือจาก               

แอนติอินเตอร์ฟีรอน แกมม่า ออโต้แอนติบอดี นอกจากนี้การพัฒนาวิธีการตรวจหาแอนติไซโตไคน์ ออโต้แอนติบอดีหลายๆ ชนิด      

พร้อมกันในเวลาเดียวก็จะมีความสำาคัญในการวินิจฉัยเพื่อจำาแนกชนิดแอนติไซโตไคน์ ออโต้แอนติบอดี อีกทั้งปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบถึง

สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดแอนติไซโตไคน์ ออโต้แอนติบอดีกัน ซึ่งการหาสาเหตุของความผิดปกตินี้เป็นที่สนใจของนักวิจัยทั่วโลก       

รวมถึงสถาบันฯ ของเราด้วยที่ให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ โดยความรู้ที่ได้จากงานวิจัยจะช่วยเพิ่มความเข้าใจสาเหตุของ       

การเกดิโรค และจะส่งผลให้เกดิแนวทางในการดูแลและรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ต่อไปในอนาคต

ดร.เกรียงไกร ชวาลสันตติ
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 2.  เมื่อวันที่ 6-15 ธันวาคม 2560 ดร. สุรัตน์  หงษ์สบิสอง นักวจิัยจากหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้เดนิทางไป

ศึกษาดูงาน และปรึกษางานวิจัยด้านการพัฒนาชุดทดสอบสารพิษตกค้างโดยการประยุกต์ใช้นาโนบอดี และเดินทางเพื่อสร้าง         

ความร่วมมอืทางวชิาการ ณ College of Food Science, South China Agricultural University, Guangdong Provincial Key Lab of Food 

Science and Safety โดย Assoc. Prof. Dr. Zhen-Lin Xu ซึ่งงานวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาและผลติแอนตบิอดทีี่จำาเพาะต่อสารฆ่าแมลง

ชนิดต่างๆ และพัฒนาเพื่อนำาไปใช้ในการวิเคราะห์สารจากตัวอย่างทางการเกษตรโดยใช้เทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยา โดยได้รับการ

สนบัสนุนทนุนกัวจิยัรุ่นใหม่จากสำานกังานสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ให้ดำาเนนิการวจิยัเรือ่ง การพฒันานาโนบอดทีีม่คีวามไวและจำาเพาะ

ต่อสารออร์กาโนฟอสเฟตคลอไพรฟิอสและนำาไปประยุกต์ใช้ในผลผลติทางการเกษตร (Development of high sensitivity nanobody 

specific to organophosphate pesticide chlorpyrifos and application used in agricultural products) ซึ่งในโครงการจะต้องมกีารใช้ 

Alpaca เป็นแหล่งผลตินาโนบอดดีังกล่าว โดยม ีดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล เป็นนักวจิัยที่ปรกึษา และม ีProf. Ting Xu จาก College 

of Resources and Environmental Sciences, China Agricultural University ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญในการผลติ nanobody จาก Alpaca 

เป็นนักวจิัยที่ปรกึษาร่วม

ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์

ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม - รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ

 กอ่นอื่นก็ขอกล่าวสวัสดชีาวสถาบันฯ ทุกท่านครับ ส�าหรับวารสารสถาบันฉบับที่ 40 นี้ มคีวามเคลื่อนไหวอะไร

เกดิขึ้นบ้าง เรามาดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานวจิัยภายในศูนย์ของเรากันครับ

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 1.   ดร.สรุตัน์  หงษ์สบิสอง นกัวจิยัจากหน่วยวจิยัสิง่แวดล้อม

และสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเชิญจากมูลนิธ ิ       

การศกึษาไทยให้ร่วมเป็นวทิยากรในการฝึกอบรมหลกัสตูรผลกระทบของ

สารเคมต่ีอสขุภาพ ภายใต้โครงการ “การจดัการสารเคมใีนพื้นทีเ่สีย่งเพือ่

ขบัเคลือ่นนโยบายส่งเสรมิการผลติและการบรโิภคผกั ผลไม้ทีป่ลอดภยั” 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจกิายน 2560 ณ ห้องประชุมการศกึษานอกโรงเรยีน 

อ.คำาตากล้า จ.สกลนคร โดยมีกิจกรรมได้แก่ การชี้แจงรายละเอียด

กิจกรรมโครงการ การอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด         

รวมถึงพิษภัยอันตรายของสารเคมี และวิธีการหลีกเลี่ยงการรับสัมผัส 

สารเคมี เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้เข้าร่วม

กิจกรรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้นักวิจัยได้ร ่วมแลกเปลี่ยนความรู ้และ

ประสบการณ์กบักลุม่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัสารเคม ีเพือ่หาแนวทาง

วางแผนการแก้ไขปัญหาสารเคมใีนพื้นที่ต่อไป 
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  5.  โครงการสวัสด ี(SAWASDEE Birth Cohort) ซึ่งได้รับทุนวจิัยจาก The National Institutes of Health (NIH), USA มรีะยะเวลา

ดำาเนนิการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยม ีดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล นกัวจิยัอาวุโส หน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ หวัหนา้โครงการ

ฝ่ายไทยด้าน Cohort development and exposure assessment ร่วมกับ ผศ. ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย หัวหน้าโครงการฝ่ายไทยด้านการประเมนิ Neurodevelopment ได้จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร “NICU Network Neurobehavioral 

Scale (NNNS) Training” ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2560 ให้แก่พยาบาลวิจัยในโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน 

Neurodevelopment ของทารกแรกเกิดในโครงการ โดยในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการประชุม Preparation of NNNS      

Training ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 และระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 เป็นการอบรม        

เชงิปฏบิัตกิารจรงิกับทารกแรกเกดิ ณ โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชยีงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งของโครงการสวัสด ีโดยม ีProf.Trecia Wouldes, 

Developmental psychologist, Department of Psychological Medicine, Faculty of Medical and Health Sciences, The University of   

Auckland, New Zealand มาเป็นวทิยากร

 3.  ในวันที่ 10 พศจกิายน 2560 คณะนักวจิัยจาก

หน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ ได้เดนิทางไปยงัโรงพยาบาล

มะเร็งลำาปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้า 

หารือเกี่ยวกับการดำาเนินการโครงการวิจัย “การศึกษา       

ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมในผู้ป่วยมะเร็งปอดในภาคเหนือ 

ตอนบนของประเทศ” โดยมี ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล       

เป็นหัวหน้าโครงการวจิัย เพื่อสร้างความร่วมมอืในการทำางาน

วจิัยและขยายพื้นที่ในการรับอาสาสมัครให้กว้างขวางขึ้น  ทัง้นี้

ได้มกีารประชมุและวางแผนถงึความเป็นไปได้ในการร่วมมอืกนั

ในอนาคตด้วย

  4.  เมื่อวันที่ 13-16 พฤศจกิายน 2560 Dr.Dan Norbäck 

จาก Department of Occupational and Environmental Medicine, 

Faculty of Medicine, Uppsala University, Uppsala, Sweden                

นกัวจิยัร่วมในโครงการประเทศไทยไร้หมอกควนั (Haze Free Thailand) 

ซึ่งได้รับทุนจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยม ี

ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล นกัวจัิยอาวุโส จากหน่วยวจิยัสิง่แวดล้อม

และสุขภาพ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้จัดประชุม Hands-on       

workshop of writing manuscripts ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 3         

ให้กบัทมีวจิยัของสถาบนัฯ ในการจดัเตรยีมข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลู

ทางสถิติ และการเขียน manuscripts เพื่อส่งตีพิมพ์ นอกจากนี้ยังได้

ตดิตามและวางแผนการดำาเนนิงานโครงการวจิัย Haze Free Thailand 

ใน 4 จังหวัดภาคเหนอื ประกอบด้วยจังหวัดเชยีงใหม่ เชยีงราย ลำาพูน 

และแม่ฮ่องสอน ในต้นปี พ.ศ. 2561 อกีด้วย
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  6.  ในเมื่อวันที่ 30 พฤศจกิายน 2560 โครงการ

สวัสดี (SAWASDEE Birth Cohort) ได้เปิดการรับอาสาสมัคร   

หญงิตัง้ครรภ์ภาคเกษตรเข้าโครงการแห่งที ่2 ณ โรงพยาบาลฝาง 

อ.ฝาง จ. เชยีงใหม่ ทัง้นี้จะดำาเนนิการควบคูไ่ปกับการดำาเนนิงาน

ที่โรงพยาบาลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และจะศึกษา

ติดตามอาสาสมัครหญิงตั้งครรภ์ตามระยะการมาพบแพทย์        

ที่โรงพยาบาลจนถึงคลอด และจะมีการจะติดตามประเมิน      

การพัฒนาระบบประสาทของเด็กตั้งแต่แรกคลอดไปจนถึง      

เด็กมีอายุ 3 ปี ณ บ้านสวัสดี ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการโครงการ    

ในพื้นที่ทัง้ 2 แห่ง

  5. โครงการสวัสดนีี้ม ีดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล 

นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นหัวหน้า

โครงการฝ่ายไทยด้าน Cohort development and exposure      

assessment ร ่วมกับ ผศ. ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ                      

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ       

ฝ่ายไทยด้านการประเมิน Neurodevelopment โดยหัวหน้า

โครงการวิจัยฝ่ายสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย Prof. Dana            

B. Barr, Department of Environmental Health, School of     

Public Health, Emory University และ Prof. Nancy Fiedler, 

Environmental and Occupational Health Sciences Institute, 

Rutgers University

  7.  วันที่ 6 ธันวาคม 2560 Prof. P. Barry Ryan และ       

Prof. Dana B. Barr Emory University School of Public Health, Atlanta, 

USA หัวหน ้า โครงการสวัสดีฝ ่ ายสหรัฐอเมริกา ได ้ เข ้ าพบ                                      

ศ. นพ.ขวัญชัย   ศุภรัตนภญิโญ ผู้อำานวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพ ในโอกาสมาประชุมประจำาปี 2560 ของโครงการสวัสด ี              

ณ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2560 

นอกจากการติดตามและวางแผนดำาเนินงานโครงการแล้ว ยังได้มีการ

เข้าเยี่ยมพื้นที่ดำาเนินงานที่โรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาล          

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล (สถานีอนามัยบ้านเมืองกลาง) ต.บ้านหลวง 

อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ เพือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการเข้าสูช่มุชน ยงัมกีาร

ประชุม Capacity Building Workshop เรื่อง An overview of exposure 

assessment strategies in the SAWASDEE Birth Cohort ณ ห้องประชุม

ชัน้ 2 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 ในวันที่ 6 ธันวาคม 

2560 โดยมีนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และพนักงานโครงการ

วจิัย เข้าประชุมรวม 13 คน
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    เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2560 หัวหน้าศูนย์วิจัยด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ศ. นพ.กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม และคณะ

ทำางานหน่วยวจิัยด้านโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง ออกหน่วยเคลื่อนที่ในจังหวัด

พะเยาและเชียงราย บริการตรวจและให้คำาปรึกษาโรคที่เกี่ยวข้องฟร ี

ครั้งที่ 2/2560 ให้บริการตรวจเส้นฟอกไตและสมรรถภาพของ         

หลอดเลือด (ABI) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับกลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง   

ในผู ้ป่วยหลังการดูแลรักษาที่เข้ามาใช้บริการกับทางโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ

สายเหนอืได้แก่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย โดยการจัดกิจกรรม

ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปี 2560 มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการ          

รวมทัง้สิ้น 71 ราย และยังพบว่ามผีู้ป่วยที่มเีส้นฟอกไตมคีวามผดิปกต ิ

ผู้ป่วยบางส่วนมีหลอดเลือดตีบตันที่ขา ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการเกิด 

แผลเรื้อรัง และทำาให้เกิดเเผลเน่านำาไปสู่การตัดขาในที่สุด ซึ่งคณะ       

นกัวจิยัเองกไ็ด้ให้บรกิารตรวจและให้คำาปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูป่้วย 

เพื่อให้สามารถนำาไปปรับใช้ในชวีติประจำาวันได้

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

...

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้อำ นวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ รงตำ แหน่ง 

"ศาสตราจารย์
ได้รับเงินเดือนขั้นสูง"

สาขาวชิาอายุรศาสตร์โรคตดิเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ตัง้แต่วันที่ 22 มถิุนายน 2558 ในพธิเีชดิชูเกยีรตบิุคลากรดเีด่น เนื่องในวัน

คล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 

คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx

 คณะผู้บรหิาร และบุคลากรของสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประกอบด้วย รศ. พญ.ประภัสสร               

ผาตกิุลศลิา ประธานกรรมการ, รศ. ดร. ทพ.สทิธชิัย  วนจันทรรักษ์ กรรมการ, ผศ. น.สพ.ภาณุวัฒน์  แย้มสกุล 

กรรมการ และ อ. สริลัิกษณ์  วรรธนะพงษ์ กรรมการ ตามทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้กำาหนดให้มกีารประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ในวันที่ 2 พฤศจกิายน 2560 ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY 

GIBSON อาคาร 1 โดยผลการประเมนิพบว่าสถาบันฯ เป็นองค์กรที่มผีลงานเป็นที่ประจักด้วยคุณภาพและมาตรฐาน

ระดับโลก ซึ่งคณะกรรมการได้มคีำาแนะนำาเพื่อให้สถาบันฯ เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยนืในอนาคตอกีด้วย
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"Visitors"

  คุณกนิษฐา  ไทยกล้า นักวิจัยของหน่วยวิจัยด ้าน              

สารเสพตดิ ศูนย์วจิัยด้านโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ และ Life Skills Development 

Association (LSDA) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว           

ในการเข้าศกึษาดงูานโดยเฉพาะปัญหาสรุาในกลุม่เดก็และเยาวชน 

ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศลาว ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคาร 3 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 13 พฤศิจกายน 2560       

โดยนักวิจัยของสถาบันฯ ได้นำาเสนอแนวคิดการให้ความรู ้ถึง      

ผลกระทบทีเ่กดิจากการดืม่สุราอย่างง่ายๆ เช่น ดืม่เบยีร์กีก่ระป๋อง

ถึงโดนตำารวจจับ เมื่อเมาแล้วทำาให้เกิดผลเสียต่อตนเองและ         

คนรอบข้างอย่างไรบ้าง เป็นต้น ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ 

เข้าใจง่าย เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนค่อยๆ ปรับพฤติกรรม        

ของตัวเองควบคู่ไปกับมาตรการด้านกฎหมาย ซึ่งความรู้เหล่านี้ 

เกิดจากการทำางานวิจัยอย่างต ่อเนื่องจริงจัง การลงพื้นที่                  

การสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จนตกผลึกออกมาเป็น     

ผลงานที่สามารถเข้าถึงได้ โดยคณะผู้เข้าศึกษาดูงานต่างก็ได้รับ

แนวคดิใหม่ๆ  เพือ่ทีจ่ะนำาไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาในประเทศ

ของตนต่อไป

เจ้าหน้าที่จากประเทศลาวเข้าศึกษาดูงานด้านสารเสพติดของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาสุราในกลุ่มเด็กและเยาวชน
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 ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภญิโญ ผู้อำานวยการสถาบันวจิัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารและนักวิจัย            

ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัยจาก University of 

Minnesota ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ประกอบด้วย Shailey Prasad, 

MD, MPH, Executive Director, Center for Global Health and 

Social Responsibility   John R. Finnegan, PhD, Dean and           

Professor, School of Public Health   Beth Virnig, PhD, MPH, 

Professor and Senior Associate Dean of Academic Affairs and 

Research, Division of Health Policy and Management, School of 

Public Health   Debra Olson, DNP, MPH, Professor Emerita, 

Division of Environmental Health Sciences, School of Public Health  

ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 สถาบันวจิัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยการ           

เยี่ยมเยือนในครั้งนี้เป็นการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ     

ของทั้งสองแห่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง       

เพศสัมพันธ์ ด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ          

ด ้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านโภชนาการ รวมถึงด ้าน                    

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วย เป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้ว   

ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการร่วมกันพัฒนางานวิจัยให้มี

มาตรฐานระดับนานาชาตอิกีด้วย

University of Minnesota เยอืนสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ
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"Doing & Training"

 ห้องปฏบิัตกิาร Clinical Laboratory (CL) สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ โดยคุณวารุณ ี จติอาร ีได้เข้ารับ

รางวัล MT Best Practice Award ประเภทผลงาน CQI ในระดับชมเชย จากสภาเทคนิคการแพทย์ ประเทศไทย              

เมื่อวันที่ 12 พฤศจกิายน 2560 ในงานประชุม LA forum 2017 จากผลงานเรื่อง “การบรหิารจัดการนำา้ยาและพัสดุ 

ด้วย CL Inventory 4.0” ซึ่งผลงานดังกล่าวมกีารพัฒนา Application “Lab Inventory” ในระบบปฏบิัตกิาร Android   

ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างนักเทคนคิการแพทย์ห้องปฏบิัตกิาร CL และคุณวสันต์  จันทร์ชัย นักพัฒนา Application 

จากหน่วย Data Management Unit (DMU) สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

 โดยผลงานนี้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกด้วยการพิจารณาจากเอกสาร และนำาเสนอด้วยวาจาในรอบ              

ชิงชนะเลิศโดยคุณวารุณี  จิตอารี ในที่ประชุมกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ทำาให้         

ผลงานนี้ได้รับการพจิารณาให้ได้รับรางวัล MT Best Practice Award ประเภทผลงาน CQI ในระดับชมเชย

 ขณะนี้ผู้ร่วมพัฒนา Application ยังคงร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเปิดบรกิารเป็น Freeware แก่ผู้สนใจ

นำาไปใช้งานได้ต่อไปในอนาคต

หนว่ย CL และ DMU รว่มกันพฒันาผลงานจนควา้รางวลั MT Best Practice Award 

ประเภทผลงาน CQI ในระดับชมเชย จากสภาเทคนิคการแพทย์ไทย
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นักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประชุมเครือข่ายวิจัยนานาชาติด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ

 ดร.จีรัง  ว่องตระกูล นักวิจัยจากศูนย์ชีวโมเลกุลและ

เซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ ให้การต้อนรับ ศ. พิเศษ Duncan     

R. Smith นักวจิัยที่ปรกึษาจากสถาบันชวีวทิยาศาสตร์โมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ภัทรพล  ลีธนัชอุดม นักวิจัย       

จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชุม    

เครือข่ายวิจัยนานาชาติ "เครือข่ายเพื่อการประยุกต์ใช้เซลล์    

ต้นกำาเนิด iPSCs ในโรคติดเชื้อ" และติดตามงานโครงการ       

การศึกษาการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ของเซลล์โมโนไซต์ในสภาวะที่

อาศัยแอนติบอดี้เหนี่ยวนำาด้วยเทคนิคฟอสโฟโปรติโอมิคส์ :  

สารยับยั้งโปรตีนไคเนสเป้าหมายเพื่อลดการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่            

ณ ห้อง BOARD ROOM สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ        

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560

ศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ จัดเสวนาวิชาการ 

"Making Sence of Antisense : Inhibiting HIV-1 replication with a long antisense RNA"

 ศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ     

จัดเสวนาวชิาการหัวข้อ "Making Sence of Antisense : Inhibiting 

HIV-1 replication with a long antisense RNA" ณ ห้องประชุม 

DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์    

ตองใจ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหา      

ความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างสถาบันฯ         

และหน่วยงานในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : เป็นสถาบันวิจัยระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  18

ประชุมเตรียมจัดงาน 44th Annual Alcohol Epidemiology Symposium

of the Kettil Bruun Society (KBS2018) กลางปีหน้า

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรมเทคนิคการเขียน

เอกสารการเข้าสู่ตำาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ             

และข้าราชการในระดับที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมชัน้ 4 (ห้องเอนกประสงค์) 

อาคาร 1 วนัที ่8 ธนัวาคม 2560 โดยมคีณุอรอนงค์  ศรชียัรตันกลู พนักงาน

ปฏิบัติงานการขอตำาแหน่งที่สูงขึ้น กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และคุณกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์     

เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการของสถาบันฯ และผู้ที่สนใจ  

ได้มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการวิเคราะห์ผลงาน

ความก้าวหน้า นำาไปสูก่ารเขยีนเอกสารการเขา้สูต่ำาแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น

ต่อไปในอนาคต

สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรส์ขุภาพจดัการอบรมเทคนคิการเขยีนเอกสารการเขา้สูต่�าแหนง่

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและข้าราชการในระดับที่สูงขึ้น

 ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู ้อำานวยการสถาบัน            

วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคุณกนิษฐา  ไทยกล้า นักวิจัย 

จากหน่วยวจิัยด้านสารเสพตดิ ศูนย์วจิัยด้านโรคเอดส์และโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ และคณะทำางาน ร่วมให้การต้อนรับคณะทำางาน   

จากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ รศ.สมสมร  ชิตตระการ,        

อ.อไุรวรรณ  พฒันสตัยวงศ์ และคณุทกัษญา  สรรเพ็ชญ์ ณ ห้องประชมุ 

DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 สถาบนัฯ วนัที ่1 ธันวาคม 2560 

เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน 44th Annual Alcohol 

Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society (KBS2018)   

ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่  28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561                             

ณ โรงแรมดเิอมเพรส จ.เชยีงใหม่
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คณะท�างานโครงการวจิยั IMPAACT สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์สขุภาพ ร่วมแสดงความยนิดกีบั 

อ. พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติในรอบปี พ.ศ. 2560

 คณะทำางานโครงการวิจัย IMPAACT สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร ่วมแสดงความยินดีกับ                               

อ. พญ.ทวิติยา  สุจริตรักษ์ อาจารย์ประจำาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

และนักวิจัยร่วมในโครงการ IMPAACT ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติใน พ.ศ. 2560 นี้ ซึ่งเป็นผลจากการทำางาน       

ร่วมกันระหว่างสถาบันฯ กับคณะแพทยศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยรางวัลดังกล่าวได้แก่

สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรส์ขุภาพ เตรยีมพรอ้ม

เดินหน้าโครงการวิจัย HPTN083

 เมื่อวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2560 โครงการวจิัย HPTN083 

ได้มีการจัดประชุมและเตรียมความพร้อมสำาหรับการปฏิบัติงาน 

Laboratory ของโครงการ HPTN083 โดยม ีMR.PAUL RICHARDSON 

นกัวจิยัโครงการ HPTN083 และผูท้ีเ่กีย่วข้องในหน่วยงานห้องปฏบิตัิ

การ Clinical Laboratory (CL) และหน่วยจดัการสิง่ส่งตรวจ Specimen 

Processing Unit (SPU) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วม  

ในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON 

อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ MR.PAUL 

RICHARDSON ได้ไปเยี่ยมพิมานเซ็นเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อม

คลนิกิสำาหรับรับอาสาสมัครในอนาคต

1. รางวัล International Investigator Awards จากงานวิจัย เรื่อง                

“Effects of calcium and vitamin D supplementation on bone health in 

HIV-infected youth” ในงานประชมุ The 24th Conference on Retroviruses 

and Opportunistic Infections (CROI) 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 

กมุภาพนัธ์ 2560 ทีเ่มอืง Seattle มลรฐั Washington ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ซึ่งถอืเป็นนักวจิัย 1 ใน 27 คน ทั่วโลก ที่ได้รับรางวัลนี้

2.  รางวัล International Investigator Scholarship จากงานวจิัยเรื่อง 

“Impacts of vitamin D and calcium supplementation on bone    

mineral density among perinatally HIV-infected adolescents:           

A 48-week randomized clinical trial” ในงานประชุม The 9th           

International AIDS Society (IAS) Conference on HIV Sciences จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2560 ที่เมอืงปารสี ประเทศฝรั่งเศส
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นักวิจัยจากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมงาน

ด้านอาหารปลอดภัย ณ ประเทศกัมพูชา

 ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง นักวิจัยจากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ          

ได้รับเชญิจากมูลนธิกิารศกึษาไทยให้ร่วมเป็นวทิยากรในการฝึกอบรมงานด้านอาหารปลอดภยั การสาธติชดุทดสอบ

การปนเปื้อนในอาหาร เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ ประเทศกัมพูชา โดยมีกิจกรรมได้แก่ การให้ความรู้         

ด้านอาหารปลอดภัย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร รวมถึงพิษภัยอันตรายของสารเคม ี      

นอกจากนี้ยังสาธิตการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจและ      

ความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้นักวิจัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับกลุ่ม            

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม เพื่อหาแนวทางวางแผนการแก้ไขปัญหาสารเคมใีนพื้นที่ต่อไป

หน่วยงาน CL และ RCU

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

Good Clinical Laboratory Practice

 หน่วยงาน CL และ RCU สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ ร ่ วมกันจัดประชุม เชิ งปฏิบัติการหัวข ้อ                     

Good Clinical Laboratory Practice (GCLP) ณ ห้องประชุม 

DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 

2560 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ระเบียบการทำางาน      

ในห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่บุคลากร   

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องปฏิบัติการสำาหรับงานวิจัย     

ของสถาบันฯ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่,        

ศูนย์ศรพีัฒน์ และสำานักป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชยีงใหม่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เขา้รับการตรวจสอบบญัชกีารเงนิทนุ NIH 

จากบริษัท PWC

 คณะผู้บริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการสรุปผล

การตรวจสอบบัญชี (Audit) การเงินโครงการทุน NIH    

โดยบรษิทั PricewaterhouseCoopers ABAS Limited (PwC) 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม DONALD 

JEFFREY GIBSON อาคาร 1
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คณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี 

แห่งการสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องในโอกาสวันคล้าย    

วันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรครบรอบ 50 ปี

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสท�าบุญวันคล้าย   

วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

 ร่วมแสดงความยินดีกับ
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ตารางกิจกรรม

3 - 31    มกราคม 2561

5           มกราคม 2561

8           มกราคม 2561

10 - 11   มกราคม 2561

9 - 12   มกราคม 2561

10         มกราคม 2561

11         มกราคม 2561

17 - 19  มกราคม 2561

มกราคม 2561
ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง นักวิจัย พร้อมคณะทำางาน ปฏิบัติงานภาคสนาม จังหวัดเชียงใหม่ 

สกลนคร ปทุมธาน ีและพังงา

ศ. นพ.ธรีะ  ศริสิันธนะ ผู้บรหิารโครงการวจิัย เข้าร่วมประชุม CRS : ACTG CRS Chiang Mai 

& Bangkok CRS/CTU Thai Red Cross สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

นางสาวสุรภี  ทานเคหาสน์ ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมฝึกอบรมในประเทศ Biostatistics for  

Clinical Research: Using Modern Regression Method and R software ห้องประชุมห้องสมุด    

ชัน้ 5 อาคารเรยีนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

นายจรัญ  เชื้อเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเรื่อง การใช้งาน

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ REDcap ในการทำาวจิัย และ นางสาวสุรภ ี ทานเคหาสน์ ผู้ช่วยนักวจิัย 

เข ้าร ่วมการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมห้องสมุดชั้น 5 อาคารเรียนรวม                                   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

นายสุรัตน์  หงษ์สบิสอง นักวจิัย ร่วมประชุมนักวจิัยรุ่นใหม่ พบ เมธวีจิัยอาวุโส สกว. ครัง้ที่ 17 

โรงแรมเดอะรเีจ้นท์ ชะอำา บชี รสีอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

รศ. นพ.เกรยีงไกร  ศรธีนวบิุญชัย รองผู้อ�านวยการ, พญ.นันทสิา  โชตริสนริมติ นักวจิัย 

ร่วมจัดประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุม "การควบคุมเชื้อไวรัสเอช ไอ วี และการรับ- 

ถ่ายทอดเชื้อ และการรณรงค์ U=U" ณ ห้องประชุม 7A ชัน้ 7 ศูนย์วจิัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 

กรุงเทพฯ

Siriraj Center of Research Excellence Management Unit: SiCORE-M เข้าศกึษาดูงาน 

ณ สถาบันฯ เวลา 9.00 - 16.00 น.

นางสาวธวัลชญาน์  โชติเจริญธนันต์ พยาบาลวิจัย ร่วมประชุมวิชาการ the 20 Bangkok 

International Symposium on HIV Medicine 2018 Queen Sirikit National Convention Center 

กรุงเทพฯ
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กุมภาพันธ์ 2560
5 - 8     กุมภาพันธ์ 2561

5 - 9     กุมภาพันธ์ 2561

9           กุมภาพันธ์ 2561

9 - 13    กุมภาพันธ์ 2561

21         กุมภาพันธ์ 2561

Myanmar Research Team Training

ส�านักงานอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US-FDA) จะเข้าด�าเนินการตรวจตรา 

การด�าเนนิการวจิัย ส�าหรับโครงการวจิัย MK1439A-021 ของสถาบันฯ 

ดร.สะแกวัลย์  อุ่นใจจีน นักวิจัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยและการนำาเสนอ         

ผลงานวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร 

มหาวทิยาลัยพายัพ

The ACTG Network Laboratory Center พบปะและประชุมร่วมกับทีมห้องปฏิบัติการ 

สถาบันฯ

ประชุมคณบดีและผู ้อ�านวยการ 6 คณะ 1 สถาบันฯ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                       

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ตารางกิจกรรม

สถาบันฯ จัดทำาระบบ LED TV เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถาบันฯ 

ในระยะเริ่มแรก ทดลองติดตั้งไว้ที่ ชั้น 1 อาคาร 1 และคาดว่าจะขยายไปยัง

อาคาร 2 และอาคาร 3 ต่อไป ในภายหลัง

         หน่วยงาน โครงการวิจัยใด ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

สามารถส่ง presentation มาได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ VDO, Powerpoint 

ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ 

อีเมล์ uwanna@rihes.org หรือโทร 35055-8 ต่อ 118
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์ By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

กลับดึก อย่าเดินลึกในซอยเปลี่ยว... ตกกระจาย..

อะจ๊าก...ก  จูออน..น  คงหลอนไปตามๆกัน

ทีมผบ.มือกล้องอาสา..พาไป จัดให้ทีมกรรมการ..

ขอได้รับความขอบคุณ..จ๊าดนัก..เจ้า

ท่านประธาน K แห่งRIHES..ดิสนี่ย์ 

คลับ น่าร๊าก..ก ตะมุตะมิ ^-^  

อื้อหือ++ เอลซ่า Let it go 
                                      
ทุ่มทุนสร้าง เทคนิคตระการตา 

...                    
 ไผจะเผ้วล่ะนี่...เด๋วจิโดนชาร์ตค่าท�าลาย  

 สิ่งแวดล้อมเน้อ....555               
แม่บ้านโรงแรมยืนผ่อต๋าขวางละ...ฮั่นๆ                                         
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ผบ.มนุษยไ์ฟฟา้ หัวใจสีจุมออน...                                          
แอบเศร้าเล็กๆกะผลการประมูล                 

AUCTION!!....เอ้ย ผลการประกวดขวัญใจแม่สี

ชุดรีไซเคิลทีมของเค้า..ก็เซ็กซี่ งามฟรุ้งฟริ้งอยู่นะเออ..

พระเอกซีรี่เกาหลี วิ่งตามหานางเอก..ขอแต่งงาน
เอ้ย..เป็นหน้าม้ามอบช่อนางงาม..เฉย..คร๊าบ..บ

อื้อหือ++ เอลซ่า Let it go 
                                      
ทุ่มทุนสร้าง เทคนิคตระการตา 

...                    
 ไผจะเผ้วล่ะนี่...เด๋วจิโดนชาร์ตค่าท�าลาย  

 สิ่งแวดล้อมเน้อ....555               
แม่บ้านโรงแรมยืนผ่อต๋าขวางละ...ฮั่นๆ                                         
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อินเนอร์ก็มา...ได้ฟิลราตรีส่งเสริม   

ยังไงยังงั้นเรย...ค่ะ  

ฟ้องด้วยภาพ...ใครจิรับผิดชอบอิช้าน...ล่ะคะ    

คงต้องไปเคลมประกันกะอลิแอนซ์            

 ของสถาบันฯประกันผิวให้นางงาม..แล้วล่ะขร่ะ

สาวผ่อเลาะ..เตี่ยวปอปุด                   

   เอาแต้เอาว่ากั๋น…ขนาดนิ...!!! อินดูล�้า                 

  ขะใจ๋ๆๆขอพลาสเตอร์ปิดแผล..ด๊วน..น!!!

บุคลากรใหม่               

คุณพอล ..หนุ่มหล่อ ..เท่ห์ สมาร์ท  

นางสาวอัญชลีพร  ตั้งธนวัต หรือน้องบี (คนซ้าย) และนางสาว

จุฑามาศ  แก้วมณีผ่อง หรือน้องยิม (คนขวา) นักศึกษาฝึกงาน

จาก ม.พะเยา จะมาอยู่กับห้องแล็ป CL และแล็ปของหน่วยวิจัย 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ช่วงเดือนมกราคม-เมษายนนี้ อย่าลืม

ต้อนรับและทักทายน้องๆ กันด้วยนะจ๊ะ
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เทศกาลดนตรีของคนอินดี้

ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

พพิฒัน์พงศ์  ตลุาพงษ์พพิฒัน์
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 พวกคุณรู ้จักคลื่น Cat Radio กันหรือเปล่า? ถ้าไม่รู ้จักงั้นคลื่น                   

Fat Radio ล่ะเคยคุน้หกูนับ้างไหม? ถ้ายงัไม่รูจ้กัอกีขออธบิายง่ายๆ ว่าเป็นคลืน่วทิยุ

ที่เปิดเพลงนอกกระแสเป็นหลัก แล้วเพลงนอกกระแสคอือะไร นยิามง่ายๆ ว่าไม่ใช่

เพลงที่ออกมาจากค่ายแกรมมี่และอาร์เอส ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจหากคลื่น       

แคทเรดิโอจะมีนิสัยเหมือนแมวที่ชอบท�าอะไรตามใจตัวเอง และอยากจัดงาน 

เทศกาลดนตรีที่มีแต่ศิลปินอินดี้กว่า 200 วง มาร่วมแสดงสด ณ สวนสนุก              

Wonder World กรุงเทพฯ ในวันที่ 25-26 พฤศจกิายนที่ผ่านมา

 หลายคนสงสัยว่าเพลงอินดี้คืออะไร จริงๆ โลกยุคนี้ก็เปิดกว้างมากจนเรา

ไม่สามารถจ�ากัดแนวเพลงได้อีกแล้วว่าอันไหนคือเพลงตลาด อันไหนคือเพลง       

นอกกระแส อยู่ที่ว่าเพลงแบบไหนถูกจริตกับคนแบบไหนมากกว่า ซึ่งตัวผมเอง     

บอกตามตรงมาโตมากบัเสยีงเพลงยคุค่ายอาร์เอสก�าลงัรุง่เรอืง บอยสเก๊า, แรปเตอร์ 

ไจแอ้นท์, บาซู, พี่เจมส์เรืองศักดิ์ โตมาหน่อยก็มาฟังค่ายแกรมมี่ พวกเพลงร็อค 

อย่างพี่แมวจรีศักดิ์ เอบนีอม่อล วงแคลช แต่จุดเปลี่ยนอยู่ตอน ม.ปลาย คอืมเีพื่อน

กลุ่มหนึ่งที่เขาชื่นชอบเพลงจากค่ายเบเกอรี่มิวสิค ผมก็ลองฟังตามบ้าง ถือว่า 

เป็นการเปิดโสตประสาท เปิดโลกของผมมาก วงฟลัวร์ วงโมเดิร์นด็อก วงพีโอพ ี     

วงกรู ๊ฟไรเดอร์ วงฟรายเดย์ และอีกมากมายที่ท�าให้ผมรู ้สึกว่ายังมีเพลงดีๆ                 

อีกมากมายที่แม้จะไม่ดังในกลุ่มใหญ่ แต่มันให้ความหมายในการใช้ชีวิตของผม       

อยู่ช่วงหนึ่งเลย และเมื่อผมได้ท�างานด้านสื่อด้วยแล้ว ยิ่งฟังมากและหลากหลาย    

ยิ่งท�าให้มวีัตถุดบิเพื่อใช้ในการท�างาน (แถมยังมผีลกับลักษณะนสิัยแปลกๆ ของผม

ด้วยเช่นกัน 555)

 เมื่อคนแปลกๆ อย่างผมมาเจอกับคลื่นที่ 

เอาแต่ใจตัวเองอย่างแคทเรดโิอ ถอืเป็นความถูกจรติ

อย่างหนึ่ง และในโอกาสที่จะมีเทศกาลดนตรีที่        

ตอบสนองความประหลาดของผมเอง มีหรือที่ผม      

จะพลาด และอยากใช้โอกาสนี้บอก 5 เหตุผลว่า         

ถ้ามโีอกาสพวกคุณไม่ควรพลาดงาน Cat Expo
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 ผมเชื่อเหลือเกินว ่าถ ้าคุณดู 

ลิสต ์ รายชื่อศิลป ินที่ มาร ่ วมแสดง

คอนเสิร์ต มันต้องมีสักวงหรือสักคน        

นี่ แหละที่ คุณร ้ อง เพลงของ เขา ได ้         

“กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาหาฉันทีได้

ไหมคนด ีหากว่าใจของเธอ ไม่ได้เปลี่ยน

ไป ก็ให้โอกาสฉันอีกจะได้ไหม ได้โปรด

อย่าทิ้งรักไปเลย” – บอย ตรัย “อกีแล้ว 

นี่ฉันต้องคดิถงึเธออกีแล้ว อกีแล้ว แค่นี้

ก็ทนไม่ไหวหรือเรา โลกที่ไม่มีเธอนั้นมัน

ช่างว่างเปล่า เธอทำาให้ฉันเข้าใจว่า    

ความเหงานั้นมันเป็นอย่างไร” – โยคี

เพลย์บอย “รึเปล่า เธอคิดอยู่รึเปล่า     

ไม่อยากจะคาดเดา เราอาจจะคดิไปเอง” 

– อาร์มแชร์

 ไปซึมซับบรรยากาศเหล่านั้นส ิ

ไปบอกให้เจ้าของเพลงที่คุณเคยฟังเป็น 

MP3 ในสมัยนั้นว่าคุณร้องเพลงของเขา

ได้นะ มีเรื่องตลกอีกอย่างหนึ่งอยากจะ

เล่าให้อ่าน คือผมเห็นคุณพ่อคุณแม่วัย

สามสิบต้นๆ อุ้มลูกวัยขวบเศษมายืนฟัง

วงพาราดอ็กซ์เล่นดนตร ีอยากจะรู้นกัว่า

เด็กคนนี้จะโตไปเป็นคนแบบไหน ฮ่าฮ่า

 1

ไปฟังเพลงทีค่ณุคดิถงึ
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 แน่นอนว่ามีศิลปินหลากหลาย

แนวดนตรีให้คุณเลือกเสพตามความ

พอใจ บางวงเล่นเวลาเดียวกันแต่อยู ่

คนละเวที ก็อยู ่ที่คุณแล้วว่าจะเลือก       

วงไหน ถ้าอยากฟังเพลงแบบสบายๆ 

บรรยากาศชิลๆ จิบเครื่องดื่มไปด้วย   

เชิญไปที่เวทีสี่ราชาร็อคเกอร์เลยครับ 

หากอยากฟังแนวดเีจเปิดแผ่นเสยีงให้เต้น 

มี เวที DARKSITE ให ้คุณไปสิงสถิต        

ส่วนผมเป็นสายโหด ต้องไปกระโดด    

โลดเต ้นตามเสียงกีต ้าร ์  เสียงเบส          

เสยีงกลอง การฟังดนตรสีดไม่เหมอืนกบั

การฟังผ่านไฟล์คอมพิวเตอร์หรอกนะ 

แล้วศลิปินเขาจะมวีธิกีารทีท่ำาให้คนดตู้อง

ลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้น โบกไม้โบกมือ

ตามจังหวะ วงที่ เล ่นสดได ้ดุ เดือด         

เลือดพล ่านและผมได ้มี โอกาสไปดู          

ในครั้งนี้ผมขอยกให้วงฟลัวร์ วงชนุดม   

วงพาราด็อกซ์ และวงเดอะเยอร์ ทัง้คนดู

ทั้งนักดนตรีใส่กันยับ โดดจนปวดหลัง 

แหกปากร้องเพลงจนเจ็บคอเลยครับ

 2

ไปดูการแสดงดนตรีสดที่มีให้คุณเลือกถึง 6 เวที
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 แทตทูคัลเลอร์ สครับ สิงโต     

นำาโชค หรือล่าสุดเดอะทอย ถ้าเพลง   

ของพวกเขาไม่มีใครฟัง แล้วเขาจะมีแรง

หรือกำาลังใจในการผลิตเพลงต่อมา        

ได้อย่างไร เสน่ห์ที่เด่นชัดที่สุดของงานนี้

คือการให้โอกาสคนที่มีผลงานได้แสดง

ความสามารถที่มีให้แฟนๆ ของพวกเขา

ส่วนหนึ่ง และคนที่เพิ่งเคยฟังเพลงของ

พวกเขาเป็นครัง้แรกอกีส่วนหนึง่ให้เห็นถงึ

ความดีงามของการไม่ทำาตามแบบใคร  

ซึง่คณุอาจจะชอบหรอืไม่ชอบในสิง่ทีพ่วก

เขานำาเสนอก็ได้ แต่สิ่งสำาคัญคือการ      

ให้โอกาสต่างหาก

 3

ไปดูการแจ้งเกิดของศิลปินอินดี้ 
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 ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ายุคสมัยนี้    

ยังมีศิลปินทำาแผ่นซีดีเพลงออกมาขาย 

กันอยู่อีก ทั้งที่คอมพิวเตอร์บางเครื่อง  

รถบางคัน ก็ไม ่มีเครื่องอ่านแผ่นซีด ี      

กันแล้ว แต่เมื่อมีคนที่บ้าพอที่จะสวน

กระแส กม็เีหล่าคนบ้าทีร่อซื้อของจากเขา

อยู ่ เช ่นกัน ไม ่ใช ่แค ่ซีดี เพลงเท ่านั้น            

ยังมีเสื้อ, กระเป๋าผ้า, หมวก และอื่นๆ   

อีกมากมาย ที่คุณสามารถจับจ ่าย          

ซื้อสินค ้าชนิดที่ ว ่ าหากคุณไม ่ระวัง         

คุณอาจจะสิ้นเนื้อประดาตัวไปทั้งเดือน

เลยก็เป็นได้ ทั้งหมดนี้ถ้าไม่ใช่เพราะ   

พวกเขาอยากสนบัสนนุ ให้กำาลงัใจศลิปิน

ที่ชื่นชอบ ผมก็ไม ่ รู ้จะหาเหตุผลใด           

มาอธบิายอกีแล้ว

 4

ไปเดินตลาดนัดสินค้าที่ผลิตโดยศิลปินที่คุณชื่นชอบ
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 เป็นสิ่งที่แม้จะอธิบายออกมา

เป็นตัวหนังสอื เป็นคำาพูด หรอืแม้แต่เป็น

ภาพเคลื่อนไหวให้พวกคุณได้เห็นก็ตาม  

กไ็ม่สามารถนยิามความรูส้กึทัง้หมดทีไ่ด้

ยืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเหล่านั้นได้ 

บอกตามตรงว ่ าการที่ ผมฟ ั ง เพลง              

ไม่เหมือนคนอื่น ทำาให้ผมรู้สึกลึกๆ ว่า   

ผมแปลกแตกต่างจากคนอื่น ความรู้สึก

ไม่มีเพื่อนมันหลบซ่อนอยู่ในใจ แต่การที่

ผมไปยืนที่งานนี้ ผมได้เจอใครก็ไม่รู ้         

ที่ฟ ังเพลงเหมือนกัน ทำาให ้รู ้สึกว ่า       

อย่างน้อยเราก็ไม่ได้เป็นคนแปลกอะไร    

นี่หว ่า ยังมีคนที่แปลกเหมือนกับเรา       

อยู่มากมายในตอนนี้ และนี่คือ “สิ่งนี้”     

ที่ผมได้รับ ถ้าเป็นคุณไปงานเทศกาล

คอนเสิร ์ตนี้บ ้างล่ะ “สิ่งนี้” ของคุณ        

คอือะไร?

 5

ไปเพื่อซึมซับ “สิ่งนี้”
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 มางานคอนเสริ์ตอนิดี้ทั้งท ีจะไม่แนะน�าวงดนตรกี็คงไม่ได้ งั้นนี่คอื 5 วงดนตรอีนิดี้ของผมที่อยากจะให้คุณ

ลองเปิดใจรับชมและรับฟังดู

BNK481
บี
เอ็น
เค
โฟร์ตีเ้อ้ด

 บอก ไว ้ ต ร งนี้ เ ลยนะครั บ          

ผมเป ็นชาวร็อค ฟ ัง เพลงร็อคมา

มากกว ่าครึ่ งชีวิต  แต ่แล ้วในงาน             

Cat Expo นี้ เดอะเยอส์ วงดนตรีร็อค    

ที่ผมชอบมาก ตั้งใจเลยว่าถ้ามีโอกาส

อยากจะดวูงนีเ้ล่นสดสักครัง้ ตารางโชว์

ของงานนีด้นัขึน้มาว่าเดอะเยอส์เล่นชน

กับ BNK48 ให้ตายเถอะ คุณคิดว่า       

ผมจะเลอืกดูอะไรล่ะครับ ...

 BNK48 สคิรับรออะไร!
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 BNK48 นิยามตัวเองว ่าเป ็นกลุ ่มศิลป ินไอดอล             

คอืคัดสาวๆ วัยรุ่น หน้าตาจัดว่าน่ารัก จำานวน 30 คน มาฝึก 

ร้องเพลง เต้น การพูดจา การแสดง และอกี ฯลฯ โดยต้นแบบ

ของวงนี้มาจากประเทศญี่ปุ่น (AKB48 น่ันเองครับ) ครั้งแรกที่

ผมได้ยินชื่อวงนี้ ผมส่ายหน้าแล้วคุยกับเพื่อนเลยว่า จะรอด      

เหรอวะ ไปก๊อบเขามาทั้งดุ้น แถมเอามาขายในเมืองไทยด้วย   

ไม่รอดแน่นอน แต่แล้ววันหนึ่งตอนที่ผมกำาลังเบื่อๆ กับการ    

อ่านหนังสือ เลยอยากจะหาอะไรดูแก้เซ็งบ้าง เลยเปิดดูวง 

BNK48 ในยูทูป เท่านั้นแหละครับ จากแปดโมงเช้าถึงสองทุ่ม  

ผมไม่ได้อ่านหนังสอืเลย ไล่ดูมันทุกคลปิ 555

 เป็นอีกโลกหนึ่งที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อน คือเหล่า     

แม่สาวน้อยหน้าตาจดัว่าน่ารกัเหล่านี้ มต้ีนทนุทางชวีติทีแ่ตกต่าง

กนัไป แต่สิง่ทีพ่วกเขาต้องมาเผชญิเพือ่แบกรบัคำาว่าไอดอล คอื

ความพยายามต่อสู้กับตัวเอง บางคนร้องห่วยเต้นห่วย ก็ต้อง

พยายามหนักกว่าเพื่อน บางคนหน้าตาดีหน่อยแถมเต้นเก่งอีก 

อนันี้กช่็วยสอนเพือ่นไป แต่สิง่ทีท่ำาให้ผมตดิตามวงนี้อย่างจรงิจงั 

เพราะผู้หญิงแค่คนเดียวในวงนี้เลยจริงๆ ครับ เธอหน้าตา

ธรรมดา เต้นกง็ัน้ๆ แต่เธอฟังเพลงอนิดี้ครับ ทำาให้ผมรูส้กึเหมอืน

เจอเพือ่นเข้าให้ ความรูส้กึอยากเอาใจช่วยจงึเกดิขึ้นแบบไม่รูต้วั 

มารู้ตัวอกีท ีทัง้เฟสบุ๊ค อนิสตาแกรม ทวติเตอร์ พวกสื่อสังคม

ออนไลน์ต่างๆ ที่ผมมีไว้แต่ไม่ค่อยได้สนใจอะไรมาก ผมเอามา

กดไลค์กดหัวใจให้เธอคนนี้หมดเลย กดให้แค่คนเดยีวด้วย เพราะ

วงนี้เขาวดัความนยิมจากเหล่าแฟนคลบั ถ้าได้รบัความนยิมมาก

ก็ยิ่งมิสิทธิ์ได้ออกงานมากขึ้น ผมถึงขนาดจะซื้อบัตรจับมือเพื่อ

ไปช่วยเพิ่มความนยิมให้เธอคนนี้ บัตรราคา 250 บาท จับมอืได้ 

10 วนิาท ีชวีติผมมาถงึจุดนี้ได้อย่างไร 5555

 ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ แค่อยากจะบอกว่าถ้าพวกคุณ

สนใจ ให้ลองติดตามประวัติและสิ่งที่น้องๆ เหล่านี้เคย       

ท�ามา ชอบที่ตัวน ้องก ่อนแล้วค ่อยไปชอบที่ผลงาน                

เป็นช่องทางที่ผมเคยเดินมาแล้วทั้งน้ันครับ 555 ส่วนใคร

อยากเริ่มติดตามที่ผลงานก่อน ต้องฟังเพลงที่ฮิตกัน           

ทั่วบ้านทั่วเมืองในตอนนี้ครับ “คุกกี้เสี่ยงทาย” สุดท้ายนี้  

ก็อยากฝากน้องๆ BNK48 ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคน

ด้วยนะครับ
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หากวง POLYCAT คอืวง Synth-pop ฝ่ายชายแห่งยุคสมัยนี้

ผมกข็อนยิามวง TELEX TELEXs ว่าเป็นวง Synth-pop ฝ่ายหญงิแห่งยคุสมัยนี้กแ็ล้วกนั ด้วยเอกลกัษณ์

ด้านดนตรีที่ใช้เสียงสังเคราะห์สร้างกลิ่นอายและบรรยากาศของยุค 80’s ประกอบกับเสียงร้อง        

ของสาวนักร้องนำาที่มีสไตล์โดดเด่น และด้วยแนวทางการทำาเพลงที่เชื่อว่าคนเหงาไม่จำาเป็นต้อง      

เศร้าขนาดนัน้ คนเหงาสามารถโยกตามจังหวะดนตรแีบบเท่ๆ ก็ได้ ทำาให้ดนตรวีงนี้สามารถครองใจ

ผมได้ไม่ยาก เพลงที่อยากแนะนำาให้ฟังคือเพลง Labelle บอกเล่าความสัมพันธ์แบบคนคุยกันไว้          

แก้เหงา เพลง Shibuya เล่าเรือ่งราวคนรักทีแ่ยกทางกนัไป โดยอกีฝ่ายบอกว่าไม่สามารถมใีครมาแทน

เราได้ แต่แล้วไม่นานเมื่อบังเอญิได้เจอกัน เธอก็มคีนใหม่แล้วดูมคีวามสุขด ีเป็นการประชดประชันได้

เจ็บแสบมาก และอีกเพลงที่อยากแนะนำาคือเพลง Bad old day เพลงที่อ้อนวอนอีกฝ่ายว่าอย่า         

กลับมาอกีเลย ลองตดิตามฟังกันดูครับ

TELEX TELEXS2
เทเหล็ก เทเหล็กซ์
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SAFEPLANET
3
เซฟแพลเน็ต

สามหนุ่ม safeboys ถอืเป็นตัวพ่อแห่งวงการอนิดี้ที่มาพร้อมกับเพลงแนว Indie-pop 

ที่ดนตรีมีความเฉพาะตัวสูงมาก เรียกได้ว่าฟังแค่ท่อนแรกก็สามารถชี้ชัดได้เลยว่า   

มาจากวง SAFEPLANET แน่นอน เพราะความโดดเด่นของเสยีงกต้ีาร์ทีใ่ช้เอฟเฟคทำาให้

เสียงเบี้ยว บวกกับฝีมือการเล่นอันสุดยอด เสียงเครื่องเคาะต่างๆ ที่สรรหามาใส่     

และอีกจุดแข็งของวงนี้คือเสียงร้องคอรัสแทบจะทั้งเพลงเลย แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผม   

สัมผัสได้จากการฟังเพลงของพวกเขา คือเขาพยายามนำาความเป็นไทยใส่เข้าไป         

ในงานด้วย ไม่ว่าเสยีงร้องครวญคราง (555 ไม่รู้จะอธบิายอย่างไร ต้องไปหาฟังเอง) 

และเสียงที่คล้ายเสียงดนตรีไทยหลายๆ ชิ้น เป็นส่วนผสมที่ผมคิดว่าลงตัวดีไม่น้อย   

ต้องบอกก่อนว่าวงนี้ทั้งดนตรีและเนื้อหาของเพลงค่อนข้างฟังยาก แต่ก็ไม่ถึงกับ        

ไม่เข้าหูเสียทีเดียว ควรลองฟังอย่างน้อย 2 รอบขึ้นไป แล้วจะพบกับความเจ๋งของ   

วงนี้ โดยเพลงที่อยากแนะนำาให้ฟังเลยคือ เพลงระบาย พูดถึงเรื่องผู้ที่คนรักจากไป 

แม้เราจะเศร้าเสียใจแค่ไหนเราก็ต้องหาทางระบายออกมา เพราะถึงเราจะไม่มีเขา  

อยู่ด้วยอีกแล้ว แต่เราก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตต่อไป เพลงนี้ทำาให้ผมรู ้จักกับวง           

SAFEPLANET เลยทีเดียว ต่อมาเป็นเพลง ห้องกระจก เพลงนี้โดดเด่นด้านดนตร ี   

อย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นว่าแค่เสียงดนตรีท่อนแรกขึ้นมาก็รู้เลยว่ามาจากวงอะไร  

ด้านเนื้อหากล่าวถึงการที่เราขังตัวเองอยู่ภายในห้องกระจกที่สะท้อนแต่ตัวเราเอง     

มีความทุกข์ มีสิ่งที่เราไม่อยากเห็นอยู่ในนี้มากมาย แต่ห้องนี้เราสามารถออกมาได้

เพียงแค่เปิดใจ เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างตรงกับตัวผมเองมาก ผมจึงชอบเพลงนี้มาก    

เป็นพิเศษ และอีกเพลงที่อยากจะแนะนำาเป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมา        

ชือ่ว่า ดนิแดน เป็นเพลงทีเ่นื้อหาสดุๆ อกีเช่นกนั กล่าวถงึการตามหาสถานทีแ่ห่งหนึง่ 

คนคนหนึ่ง ที่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น เพลงนี้ก็ตรงกับผมมากอีกเช่นกัน ยิ่งหากลอง

จินตนาการว่าเพลงนี้แต่งมาเพื่อคนที่เป็นโรคซึมเศร้าล่ะ โอ้โหคุณเอ๊ย ต้องลองฟัง

และลองติ่งวงนี้ดูครับ
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My Life As Ali Thomas

4
มาย                  ไลฟ์     แอส         อลิ        โทมัส

ถ้าฟังแค่ผลงาน คงคิดว่าวงนี้เป็นวงจากต่างประเทศแน่ๆ แต่ขอโทษ  

วงนี้คนไทยครบั MLAAT มาพร้อมกบัดนตรแีนว Indie-folk ด้วยกต้ีาร์โปร่ง

จากนักร้องนำาผู้หญิงสุดเท่ เสียงร้องคีย์ตำ่าสร้างบรรยากาศหนาวๆ 

เย็นๆ ให้กับเพลง และเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เธอเป็นคนแต่งเองทัง้หมด 

รวมกับกีต้าไฟฟ้าเสียงก้องๆ ชวนฝัน และกลองที่ถนัดแนวดนตรีแจ๊ส 

สร้างสำาเนยีงเพลงทีโ่คตรฝรัง่ ทำาให้วงนี้ไม่ใช่แค่เพยีงออกเล่นคอนเสร์ิต

ในเมืองไทยเท่านั้น แต่ยังสามารถโกอินเตอร์ไปเทศกาลดนตรีที่        

ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ในต่างประเทศ เป็นการการันตีฝีไม้ลายมือที่เข้าตา       

ทั้งไทยและเทศได้เป็นอย่างดี วงนี้ผมหลงเสน่ห์ความเท่ของสาว           

นักร้องนำาเข้าอย่างจังเลยครับ และเธอก็ดังในมวลหมู่ผู้หญิงที่ชอบ    

สาวเท่เสียด้วย ถึงขนาดมีการตั้งเพจเฟสบุ๊คชื่อ “สมาคมเมียพาย”      

กันเลยทเีดยีว (พายคอืชื่อนักร้องนำาวง MLAAT) สำาหรับเพลงที่แนะนำา

ให้ฟังของวงนี้ได้แก่เพลง Daughter and Son เพลงสร้างชื่อของวง       

เลยครับ เนื้อหาในเพลงเป็นเชิงสัญลักษณ์ทั้งสิ้น ว่าด้วยเรื่องผู้ใหญ่      

ที่มักจะสอนเด็กให้ทำาตามเพราะเชื่อว ่าตนอาบนำ้าร ้อนมาก่อน              

แต่เด็กเองก็อยากจะบอกผู้ใหญ่ว่าตอนนี้แค่อยากทำาตามใจตัวเอง

เพราะผู้ใหญ่เองก็เคยเป็นเด็กมาก่อนมิใช่หรือ แต่ถ้าไม่ฟังเนื้อหา     

อะไรมากมายก็ฟังดนตรีไปก็เพราะดีครับ และอีกเพลงที่อยากแนะนำา

คือเพลง Kiss เพลงนี้เนื้อหาหวานมากครับ ถึงขนาดผมคิดเลยว่า          

ถ้าผมได้แต่งงาน อยากใช้เพลงนี้เป็นเพลงประกอบภายในงาน (หาแฟน

ให้ได้ก่อนไหมเอ็ง ฮ่าฮ่า) I'm addicted to your kiss. แค่ประโยคแรก  

ขึ้นมากส็ร้างความวาบหวามให้กบัชวีติแล้วครบั ภาคดนตรกีท็ำาออกมา

ได้ละมุนมาก ไปฟังเถอะ เชื่อผม
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5Moving and Cut
มูฟวิ่ง แอนด์ คัท

วงดนตรอีะไรก็ไม่รู้ สามารถเปลี่ยนคนที่อารมณ์ร่าเรงิให้กลายเป็นเศร้าได้

แค่ฟังเพลงของพวกเขา ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนขี้แพ้ ดังนั้นเพลงเศร้า 

น้อยเนื้อตำ่าใจในชีวิตและทรัพย์สิน อะไรทำานองนี้จะเข้าทางผมมาก       

Moving and Cut เล่นเพลงแนวป๊อบ นกัร้องเสยีงนุ่ม ฟังง่าย แต่เนื้อหาเพลง

นี่กัดกินใจทุกเพลง ใช้คำาง่ายๆ สื่อความหมายตรงๆ ไม่มีอ้อมค้อมใดใด    

ทัง้สิ้น อย่างไรกต็ามถ้าวงนี้ไม่เจ๋งจรงิ คงไม่สามารถยนืหยดัสร้างงานเพลง

มากรดีหัวใจผมเล่นมาจนถงึทกุวันนี้ เพลงทีอ่ยากแนะนำาให้ฟังเลยคอืเพลง 

ปล่อยให้ตัวฉันไป เนื้อหาบอกถึงการที่จะตัดใจจากคนที่เคยรัก ถ้าหาก     

ยังพบเจอกันอยู่ทุกวัน ไม่มทีางเลยที่จะตัดใจได้ ดังนัน้ได้โปรดปล่อยให้ฉัน

ไปตามทางของฉันเถอะ ถ้าท่านยังเจ็บกันไม่พอ รับเพลงรักที่เธอบอกมา 

ไปยำ่ายีหัวใจอีกสักเพลงเป็นไร เนื้อเพลงบอกว่า รักที่เธอบอกมา ค่ามัน   

เป็นอย่างไร เธอขอให้ฉันอย่าเปลี่ยนใจ แต่เธอกลับเป็นคนที่เปลี่ยนไป        

ยังครับ ยังไม่พอ รับเพลงใหม่ล่าสุดที่ปล่อยออกมาน่ันคือเพลงพอแล้วใจ

ไปทำาให้เรานอนตายอย่างสงบกันเถิด โดยเพลงได้กล่าวไว้ว่า แค่คำาว่า     

เธอไม่รัก มันไม่ได้เข้าใจยากเลย เธอไม่จำาเป็นต้องทำาอะไรมากมาย            

แค่บอกลาแล้วเดินจากไปก็พอ จบเลยครับ หากท่านใดชื่นชอบเพลง        

และความรู้สกึลักษณะนี้ โปรดตามไปเสพผลงานของวงนี้เสยีให้พอใจครับ
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จากเชียงใหม่
สู่ฟุกุโอกะ ครั้งที่ 2 

มิตรภาพ
และความประทับใจ

ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

สุรัตน์  หงษ์สิบสอง
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 การเดินทางในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้เดินทางไปฟุกุโอกะ    

โดยได้รับการเชิญให้ไปร่วมงานวิจัยกับ Prof.Toshihiko IMATO, Kyushu 

University Global COE Program, Science for Future Molecular Systems, 

Department of Chemical Systems and Engineering, Graduate School of 

Engineering Faculty of Engineer, Kyushu University (Ito campus) Fukuoka, 

Japan 

 การเดนิทางเริ่มต้นขึ้นเย็นวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ความตื่นเต้น

ลดลงจากครัง้แรกเยอะเลย

 การเตรยีมตัวออกเดนิทาง

 1. เอกสารสำาคัญทั้งหมดที่เป็นเอกสารราชการ เช่น ขออนุญาต

สถาบันฯ จากมหาวทิยาลัย หนังสอืเชญิ และเอกสารการจองที่พัก

 2. พาสปอร์ต อย่าลมืเช็ควันหมดอายุด้วยนะ

 3. เช็ควัน เวลา และเที่ยวบนิ ให้เรยีบร้อย

 4. ทำาประกันสุขภาพ

 5. แลกเงนิเยน (อันนี้จำาเป็นเพราะต้องจ่ายค่าห้องพักเป็นเงนิสด)

 6. หากเกดิเป็นคนกนิอะไรก็ไม่ได้ ควรต้องเตรยีมอาหารสำาเร็จรูป

ไปด้วยครับ เนื่องจากที่ Fukuoka ไม่ค่อยมีเครื่องปรุงอะไรที่เป็นไทยๆ          

ขายเลย จากประสบการครั้งแรก เราก็เลยเตรียมไปครึ่งกระเป๋า ส่วนมาก

เป็นบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป และที่ขาดไม่ได้เลยคือ พริกป่นเลือกที่เผ็ดมากๆ        

จะได้ใช้ครัง้ละน้อยๆ และนำ้าปลาครับ

 การเดนิทางครัง้นี้มกีำาหนด 2 เดอืน (ก็เค้าให้ทุนเท่านี้อะนะ) การไปในครัง้นี้เป็นครัง้ที่ 2 ดังนัน้จงึมปีระสบการณ์จากครัง้ที่ 1 

ช่วยไว้เยอะเลย ครั้งก่อนไปช่วงเดินมกราคม-มีนาคม ซึ่งอากาศหนาว มีหิมะตก และเนื่องจากไม่เคยไปญี่ปุ่นเลย ก็คิดว่าอาหาร       

การกินน่าจะไม่ยาก ก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรไปมากนัก แต่ที่ใหนได้ อยู่ยากพอสมควรเลยแหละ นำ้าหนักลดลงไปตั้งเกือบสิบกิโล             

แต่ครัง้นี้เรารู้ละ เตรยีมพร้อมมากขึ้นเรื่องอาหารการกนิ

 ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ไปนี้เป็นเดือนสุดโหดของที่นี่ คือจะมีฝนมากที่สุดและอุณหภูมิจะสูงที่สุดด้วยเช่นกัน           

เพราะฉะนัน้ดำาแน่นอน 

 เริ่มต้นเดินทางเย็นวันที่ 30 มิถุนายน โดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย ออกจากตรวจคนเข้าเมืองก็ตรงดิ่งไปซื้อซิม         

แบบเตมิเงนิที่ตู้ของ So-net prepaid sim card มหีลายราคาขึ้นอยู่กับปรมิาณที่เราต้องการ ผมเลอืก 3 GB ราคาอยู่ที่ 5,000 เยน

ประมาณ 1,500 บาท แล้วนั่งรอน้องคนไทยมารับ
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  การเดนิทางจากสนามบนิไปมหาวทิยาลัยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยนั่ง

รถบัสจาก international ไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีนำ้าเงิน Kuko line ไปลงที่สถานี 

Kyudai-Gakkentoshi station ต่อรถบัสสาย Kyushu University Ito campus ลงป้าย 

Big Orange แล้วค่อยเดนิไปที่พัก Ito Guess house สำาหรับอาจารย์ นักวจิัยต่างชาติ

พกัทีท่างมหาวทิยาลยัจองไว้ให้ (คล้ายๆ กบั Uniserve ของเราเลย) ปกตแิล้วนักศกึษา

ไม่สามารถพักที่นี่ได้นะครับ ห้องก็จะคล้ายๆ กับโรงแรม มหี้องนำ้า เตาไฟฟ้า ตู้เย็น 

กาต้มนำา้ ตู้เกบ็เสื้อผ้า โต๊ะทำางาน เตยีง ทีน่อน ผ้าห่ม เราต้องเสยีค่าเช่า และต้องจ่าย

ค่าทำาความสะอาดหลังจากเช็คเอาท์ออกไว้ก่อนเลย รวมๆ แล้วเดือนละประมาณ 

80,000 เยน ถอืว่าถูก ถ้าไปนอนโรงแรมจะตกอยู่ที่วันละประมาณ 15,000 เยน

 วันแรกมาถึงก็จะวุ่นๆ นิดนึง เก็บของจัดห้องและเตรียมตัวไปซื้อของใช้       

ที่จำาเป็นที่ร้าน 100 เยน Daiso ที่ Gakkentoshi station ได้ของใช้สำาหรับชวีติประจำาวัน 

เช่น ถ้วย ช้อน จาน มดี และหม้อสำาหรับ เตาไฟฟ้า (อันนี้ต้องระวังหน่อย เคยซื้อแล้ว

ใช้ไม่ได้เพราะก้นหม้อไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้าให้มั่นใจต้องเดินไปดูในครัวกลางว่ามี

ลักษณะแบบใด)

 เริ่มทำางานวันที่ 3 กรกฎาคม ทำางานเกือบทุกวันเพราะกลัวเสร็จไม่ทัน       

เช้ามาก็เดนิจากที่พักไปทำางานที่ตกึ West Zone 4 ห้องปฏบิัตกิารอยู่ชัน้ 4 กลับดกึ

เกอืบทุกวัน งานยากมาก กลับ 2-3 ทุ่มทุกวัน ที่นี่นักเรยีนแต่ละคน ทัง้ ป.ตร ีป.โท 

จะกลับคำ่ามาก บางวันนอนในแลปเลย ห้องแลปเราจะมี 1 Professor 1 Associate 

Professor และ 1 Assistance Professor อาจารย์ท่านก็จะกลับบ้านประมาณ 3-4 ทุ่ม

เกอืบทุกวันเลย แถมมาทำางานวันเสาร์อกีด้วยนะ อดึจรงิๆ เลย

 แต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะทำางานอย่างเดียวนะ ก็แอบแพลนไปเก็บสถานที่ที่       

คราวที่แล้วไม่ได้ไปในฟุกุโอกะ 
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เดนิ วัด Nanzo-in temple

 การเดนิทางก็ต้องอาศยั Application Google map มาช่วย

นำาทาง เดินทางจากมหาวิทยาลัยโดยรสบัส ไปต่อรถไฟที่สถาน ี

Kyudai-Gakkentoshi ไปลงที่สถานี Hakata แล้วขึ้นรถไฟสาย 

Sasaguri Line นั่งไป8 สถาน ีลงรถไฟที่สถาน ีKidonanzoin-Mae 

Station เดนิไปตามป้ายอกี 300 เมตรก็จะถงึวัด Nanzo-in ได้ไม่

ยาก

 วดันันโซอนิ (Nanzoin Temple) เป็นวัดที่นักท่องเทีย่ว

ยังไม่ค่อยรู้จักของเมืองซาซะกูริ (Sasaguri) จังหวัดฟูกุโอกะ        

แต่กลับมอีะไรน่าสนใจอยู่ภายในวัดนี้มากมาย เช่น มพีระพุทธรูป

ทองสำารดิขนาดใหญ่ทีส่ดุของญีปุ่น่หรอือาจจะของโลกเลยทเีดยีว 

และยังมรีูปปั้นและพระพุทธรูปอื่นๆ อกีเยอะมากๆ ในวัดนี้ แต่ที่

ทำาให้วัดนี้มชีื่อเสยีงมากที่สุดก็คอื วัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง

แสวงบุญที่ชื่อเสยีงของเกาะควิชู พระพุทธรูปนอนนี้ยาว 41 เมตร 

สูง 11 และหนักถงึ 300 ตัน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดยีวกับ

รูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระ Nara และ คามาคูระ (Kamakura) 

สร้างขึ้นเมือ่ปี 1995 ซึง่โดยทัว่ๆ ไปพระพทุธรปูในญีปุ่่นมกัจะเป็น

แบบนั่ง แต่ที่พระพุทธรูปนี้เป็นแบบนอนพระว่าวัดนันโซอินนั้น    

ได้บริจาคเงินช่วยเหลือพระในประเทศพม่าหลายครั้ง จึงมีการ

ตอบแทนด้วยการส่งพระสารีริกธาตุมาตอบให้ วัดนันโซอิน          

จึงสร้างพระพุทธรูปนอนที่เป็นที่นิยมในประเทศพม่าขึ้นมาเป็น     

ที่เก็บ ดูแล้วศักดิ์สทิธิ์ สวยงามตามท้องเรื่อง
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วัด Shofukuji Zen Temple

 Shofukuji Zen วัดเซนแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี 

ค.ศ.1195 โดยท่าน Eisai ซึ่งท่านเป็นคนนำาพุทธศาสนาฝ่ายเซนนิกาย    

รินไซ จากประเทศจีนเข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ ่น ภายในวัดร่มรื่นด้วย      

ต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้ทั่วบรเิวณ อาคารไม้เก่าแก่หลายหลังปลูกสร้างตาม

รูปแบบของวัดเซน มีการบูรณะขึ้นใหม่หลังจากของเดิมทรุดโทรมลงไป 

นักท่องเทีย่วสามารถเดนิเยีย่มชมได้เฉพาะด้านนอกของอาคาร สิง่ก่อสร้าง

สำาคัญๆ ได้แก่ Sanmon Gate เป็นประตูใหญ่ที่ตัง้อยู่ด้านหน้าสระเล็กๆ 

และสะพานหนิ ประตนูี้ได้ถกูบรูณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1911 ถดัจากประตหูลกั

เรยีกว่า Butsuden Hall เป็นที่ประดษิฐานพระพุทธรูปทองคำา

 วดันี้ถอืเป็นจดุเริม่ต้นของพธิชีงชาแบบดัง้เดมิของญีปุ่น่ (ชาเขยีว

ป่นละเอียดหรือที่เรียกกันว่า มัทฉะ นั่นเอง) ตามประวัติกล่าวว่า          

ท่าน Eisai ได้นำากรรมวิธีและวัฒนธรรมการดื่มชาจากจีนมาเผยแพร่     

ในญี่ปุ่นและยังได้ปลูกต้นชาไว้ภายในวัดและบนภูเขา Sefuri ซึ่งทางวัด  

มกีารจดัพธิชีงชาแบบดัง้เดมิสำาหรบัผูท้ีส่นใจด้วย แต่ว่าผมไม่ได้ชงหรอก

นะพอดหีาไม่เจอ

ทรปิเที่ยวต่างเมอืง one day trip ไปกลับสำาหรับคนมเีวลาน้อยเช่นผม

เมอืงคติะควิชู

 คติะควิชูเป็นเมอืงที่อยูท่างเหนอืของเกาะควิช ูซึง่เป็นส่วนหนึง่

ของจังหวัดฟุกุโอกะ ก่อตั้งเมื่อปี 1963 จากเมืองเล็กๆ ได้แก่ โคคุระ,    

โมจิ, ยาฮาตะ, โทบาตะและวากามัตสึมารวมตัวกัน เป็นเมืองแห่ง

อตุสาหกรรมทีส่ำาคญัของประเทศญีปุ่่นเนือ่งจากเป็นเมอืงทีม่ทีรพัยากร

ที่สมบูรณ์ แต่เดิมนั้นเคยเป็นเมืองที่ประสบปัญหาด้านมลภาวะเข้าขั้น  

ยำ่าแย่ แต่ก็ได้รับการร่วมมอืที่ดทีี่จากทัง้ภาครัฐและประชาชน เปลี่ยนให้

เป็นเมอืงที่สวยงามจนเรยีกได้ว่าเป็น Green Zone เลยทเีดยีว

 ปราสาทโคคุระถูกออกแบบ และดำาเนินการสร้างโดย              

ฮาโซกาว่า ทาโดเอกิ (Hosokawa Tadaoki) เคยเป็นบ้านของตระกูล        

โอกะซาวะระ ภายในมโีซนให้เราลองเข้าไปเล่นทัง้ส่วนของประวตัศิาสตร์ 

วีดีโอเล่าเรื่องราว และหอสังเกตการณ์แบบพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

ในการสร้าง เราสามารถมองดูบริเวณปราสาทแบบ 360 องศาได้ที่นี่   

นับเป็นปราสาทแบบ "Castle Pavilion" สมัยใหม่ที่มีความทันสมัยที่สุด

แห่งหนึ่ง
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 วนัทีเ่ราไปเทีย่วตรงกบัเทศกาลนงึพอด ี"Kokura Gion Daiko" ซึง่จะจดัในเดอืนกรกฎาคม มผีูค้นมากมายเดนิพลกุพล่านมาก

และตามมาด้วยเสียงกลองและฆ้องจากทุกมุมของเมือง ในงานนี้จะมีการประกวดตีกลองกลุ่ม การประกวดตีกลอง และหัวคำ่า

ประมาณ 6โมงเย็นจะมีขบวนรถลากกว่า 90 คัน จากสถานที่ต่างๆ มีกลองที่รวบรวมกว่า 4,000 ชุด เสียงกลองดังกว่า                       

180 เดซเิบล เห็นแล้วน่าทึ่งเป็นอย่างมาก เป็นโชคดขีองเราที่ได้มาชมเทศกาลนี้เพราะงานนี้จะมขีึ้นในหน้าร้อนปีละครัง้เดยีวเท่านัน้
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นางาซากิ

 อ าจารย ์ญี่ ปุ ่ นพา เที่ ย ว เมื อ งท ่ า เ มื อ งแรกที่ เ ป ิ ด รั บ                                 

ชาวต่างประเทศหลังจากที่ปิดประเทศหลังแพ้สงคราม การเดินทาง        

ใช้บรกิารรถไป Limited Express KAMOME 19 ไปลงที่สถาน ีNagasaki 

แล้วนั่งรถ Tram ไปรอบๆ เมือง ที่นางาซากิไม่มีรถไฟใต้ดิน แต่ Tram     

ก็ช่วยให้เมอืงนี้น่ารักขึ้นมาเลยทเีดยีว

 Peace Park (สวนสันติภาพ) สร้างขึ้นเพื่อปรารถนาที่จะให้

เกิดสันติภาพ หลังจากเหตุการณ์ระเบิดต้นไม้และหญ้าในบริเวณนี้ไม่

สามารถขึ้นได้เป็นเวลาหลายสิบปี แต่ในปัจจุบันต้นไม้ปลูกได้ตามปกติ

แล้ว นำ้าพุใน Peace Park จะมนีำ้าเต็มตลอดเวลา เพื่อเป็นที่ระลกึถงึเรื่อง

ราวในอดตีตอนทีร่ะเบดิลง ประชากรขาดแคลนนำา้ดืม่ กระหายนำา้จนเสยี

ชวีติ

 เทพเีสรภีาพ (Peace Statue) รูปปั้นผู้ชายสฟี้า สัญลักษณ์

ของเมอืงนางาซาก ิรูปปั้นนี้ออกแบบโดย Seibo Kitamura ชาวนางาซาก ิ

มือที่ชี้ขึ้นไปบนฟ้าหมายถึงอันตรายจากระเบิดปรมาณู ส่วนมือซ้ายที่  

กางออกด้านข้างเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ดวงตาที่กำาลังจะปิด   

แสดงถึงการอธิษฐานขอให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้หลับให้สบาย 

บรเิวณหน้ารูปปั้นมชี่อดอกไม้มาวางไว้อาลัยให้กับผู้เสยีชวีติ

 จาก Hypocenter of The Atomic Bomb เดนิมาอกี

ประมาณ 150 เมตร ก็จะถึง Nagasaki Atomic Bomb        

Museum พพิธิภัณฑ์นี้เปิดเมื่อเมษายน ค.ศ. 1996 ตรงกับ

เวลาครบรอบ 50 ปี ของเหตุการณ์ระเบดิ ภายในพพิธิภัณฑ์

มสีิง่ของทีเ่สยีหายจากแรงระเบดิ และรปูภาพจากเหตกุารณ์จรงิ 

การจัดแสดงจะทำาลำาดับเหตุการณ์ที่นำาไปสู่การทิ้งระเบิด  

จนสุดท้ายญี่ปุ่นต้องยอมแพ้ในสงคราม

 มีอยู ่ห้องหนึ่งที่จัดแสดงผลกระทบของระเบิด         

ทีเ่กดิขึ้นกบัคน เชน่ต้องพกิาร และกมัมนัตภาพรงัส ียงัทำาให้

ชาวนางาซากเิป็นมะเรง็จำานวนมาก หลงัจากทีช่มพพิธิภัณฑ์

นี้แล้วรู้สกึหดหูก่บัเหตกุารณแ์ละความสญูเสยีครัง้นี้ หวงัวา่

โลกเราจะมุ่งเข้าหาสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรงเมื่อเกิดความ

ขัดแย้ง ที่นี่ผมไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เลยมัวแต่เดนิดูด้วยจติใจที่

หดหู่ หวังว่าเราจะไม่ต้องพบเจอเหตุการณ์แบบนี้อกีเลย
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 หลังจากนั้นผมกับอาจารย์ก็เดินไป      

ขึ้นรถรางต่อไปลงที่ป้าย Nigiwaibashi (37)       

เดินเลียบแม่นำ้าไปอีก 150 เมตร ก็จะเจอกับ

สะพานแว่นตา Meganebashi คำาว่า Megane   

แปลว่าแว่นตา และ bashi  แปลว่าสะพาน สะพาน

แห่งนี้สร้างขึ้นเมือ่ปี ค.ศ. 1634 ข้ามแม่นำา้นาคาจมิะ

(Nakajima) เป็นหนึ่งในสะพานเก่าแก่และมคีวาม

สวยงาม กจิกรรมยอดนยิมของนักท่องเที่ยวที่มา

สะพานแห่งนี้ก็จะเป็นการเดินลงไปถ่ายรูปกับ

ก้อนหนิทีเ่รยีงขวางแม่นำา้ และหาก้อนหนิรปูหวัใจ

ที่ปะปนอยู่กับก้อนหนิที่ผนัง

นดัเจอน้องสาว

คนสวยชไมพร 

จาก CL ที่ไป

เที่ ยวช ่ วงนั้ น

พ อ ดี  ก็ เ ล ย 

ชวนไปปราสาท    

K a r a t s u 

ระหว ่ างทาง    

ก็แวะเติมพลัง

ด้วยสเต็กเนื้อ

ซากะ (น้องบอก

ขึ้นชื่อ ผมไม่รู ้

หรอก) รสชาติ

อร่อยเลยล่ะ

ต้อน

รับ

แขก

ที่

ไม่

ได้

นัด

หมาย
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 พออิ่มแล้วก็ออกเดินต่อไปตามถนน จุดหมายคือ 

ปราสาท Karatsu ซึง่อยู่ตดิกบัทะเลเมอืง Saga เป็นปราสาท

ที่สวยงามมาก ถ้าไปในฤดูที่ซากุระบานจะสวยงามมากๆ 

ปราสาทนี้ สร้างครั้งแรกขึ้นเมื่อปี 1602 สมัยเอะโดะ          

โดย Terasawa Hirotaka ไดเมียวผู้ปกครองเมืองคาระซ ึ     

ต่อมาถูกทำาลายลงในสมัยยุคฟื ้นฟูเมจิ หลังจากนั้นได้     

สร ้างขึ้นใหม่ในปี 1966 โดยยึดตามแบบโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมเดิมทั้งหมด ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับ    

อ่าวคาระซึ (Karatsu Bay) ดังนั้นชั้นบนสุดของปราสาท

สามารถมองเห็นวิวทะเลและเมืองได้อย่างชัดเจน ในช่วง    

ฤดูใบไม้ผลิก็สามารถชมดอกซากุระได้ และช่วงเดือน

เมษายน-พฤษภาคม ก็จะพบกับความสวยงามของซุ้มดอก

วสิทเีรยีสม่ีวง ภายในปราสาทมทีัง้หมด 5 ชัน้ มกีารจดัแสดง

นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของปราสาท ข้าวของต่างๆใน

อดตี และงานศลิปะต่างๆ

 วันนี้ไม่ค่อยมคีนมาก ทำาให้เราดูววิ

ทวิทัศน์ได้อย่างสบาย ตามสไตล์ไม่ชอบความ

พลุกพล่านกันเลย
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ความทรงจ�าที่ดี

บาบคีวิประจ�าปี

 กจิกรรมดีๆ  สานสัมพันธ์ในกลุ่มสำาหรับนักศกึษาและอาจารย์ 

ปกตจิะจดัตอนอากาศหนาว แต่ปีนี้เลือ่นมาเป็นจดัท่ามกลางอากาศร้อน 

ปิ้งย่างกันกลางแจ้ง บาบิคิวกลางแดดก็ดูดี สนุกไปอีกแบบ แปลกดี

เหมอืนกัน

รูปรวมห้องแลป

 กลุ่มเรามกีันอยู่ 14 คน นักศกึษาปรญิญาตร ี

4 คน ปริญญาโท 5 คน นักวิทยาศาสตร์ประจำาห้อง       

1 คน อาจารย์ 3 คน อกีคนก็เราเอง

Farewell party

 การต้อนรับที่อบอุ่น การดูแลเอาใจใส่จากเพื่อนร่วมงาน นักศึกษา เพื่อนร่วมห้อง            

จะเป็นความทรงจำาที่ดีไม่มีวันลืม เราจะต้องได้เจอกันอีกแน่นอน อย่างน้อยก็ last lecture             

ของอาจารย์ที่จะเกษยีนปีหน้า

 แล้วพบกันใหม่นาจา Fukuoka ...

...


