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มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยคณะวิทยาศาสตร์

ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน
เคมีโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ
ครั้งที่ ๔๙
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Editor’s Note
บก. แถลง

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นหนึง่ ในเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่
๖ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพือ่
เป็นการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” เนือ่ ง
วโรกาสทรงเจริญมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดยถือเป็นเวทีระดับโลกอีกเวทีหนึง่ ทีม่ เี ป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาเยาวชน
ด้าน STEM คือการพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หนึ่งในโครงการขับเคลื่อนของ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหิดลสาร ฉบับนีม้ บี ทความทีน่ า่ สนใจมากมาย อาทิ “แพทย์รามา
เตือนพบสารโลหะหนักในสไลม์หรือน�ำ้ ลายเอเลีย่ น อันตรายส่งผลต่อ
เด็ก” “ธรณีศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ส�ำรวจพบไล่ทวีป
ยุคไทรแอสซิก อายุประมาณ ๒๕๐ ล้านปี” และบทความทีน่ า่ สนใจ
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ศิษย์เก่าสาธารณสุข

คว้ารางวัลจากประชุมวิชาการ APACPH
กนิษฐา เทพสุด

นายแพทย์ Htet Aung Kyaw จากประเทศเมียนมา และทันตแพทย์ Yu Kubota
จากประเทศญีป่ นุ่ ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ประจ�ำ
ปีการศึกษา ๒๐๑๕ ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น จากประชุมวิชาการ APACPH ครั้งที่
๔๘ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์
ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
แสดงความยินดี MU

มหิดลอินเตอร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙ หน่วย
แลกเปลี่ยนนักศึกษา งานการต่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
กิ จ กรรมต้ อ นรั บ พร้ อ มแนะแนวทางการ
ศึกษาและการใช้ชีวิตในประเทศไทยให้แก่
นักศึกษาแลกเปลีย่ นในงานปฐมนิเทศประจ�ำ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ ๓ อาคาร ๑ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย
ในปีการศึกษานี้ มีนกั ศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ชั้นน�ำในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา
ฝรั่ ง เศส เยอรมั น ออสเตรี ย อั ง กฤษ
สวิสเซอร์แลนด์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย
ฯลฯ แลกเปลี่ยนเข้ามาเรียนเป็นจ�ำนวนทั้ง
สิ้น ๒๐๓ คน
จากนั้นคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ร่วม
กิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้ ที่ ส วนพุ ท ธมณฑล จ.
นครปฐม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการปลูกต้นไม้
สร้างพืน้ ทีส่ เี ขียวถวายเป็นพุทธบูชา และเพือ่
สนับสนุนนโยบายอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมก่อนจะ

เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสามพราน
ริเวอร์ไซด์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมจากการชมการ
แสดงเรื่องราววัฒนธรรมไทย และการแสดง
ช้างไทยตลอดจนเทีย่ วชมแหล่งท่องเทีย่ วทาง
ธรรมชาติผสานกลิ่นอายทางวัฒนธรรม งาน
นี้นักศึกษาทุกคนล้วนได้รับความสนุกสนาน
ประสบการณ์ และความประทับใจในศิลปะ
และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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เรื่องจากปก

ข่าวโดย: วริศรา ทาทอง อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ (เคมีโอลิมปิก)
ภาพจาก: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. และฝ่ายโสตฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิทยาศาสตร์

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙

ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ อุ ด ม
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม
ด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก�ำจร
ตติ ย กวี ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ดร.
พรพรรณ ไวทยางกูร ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(สสวท.) และศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นายแพทย์
จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธสิ ง่ เสริม
โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการและพั ฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราช นครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)
ร่ ว มแถลงข่ า วประเทศไทยเป็ น เจ้ า ภาพ
จัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ
ครัง้ ที่ ๔๙ โดยจะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา จั ง หวั ด นครปฐม เพื่ อ เป็ น การ
เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” เนือ่ ง
ในวโรกาสทรงเจริญมายุครบรอบ ๖๐ พรรษา
ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึง่ พระองค์ทรง
มีชอื่ เสียงระดับโลกในฐานะศาสตราจารย์ทาง
ด้านเคมี
โดยเมือ่ ปลายเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ผู้
แทนจากประเทศไทย เข้าร่วมพิธีรับมอบธง
อย่างเป็นทางการในฐานะประเทศเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ
ครัง้ ที่ ๔๙ ณ ประเทศจอร์เจีย เพือ่ เป็นการ
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แสดงถึ ง ศั ก ยภาพและความพร้ อ มในการ
ด�ำเนินการเป็นเจ้าภาพฯ ของ ๕ พันธมิตร
ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) มูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)
และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก�ำจร
ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอน
หนึง่ ว่า “การแข่งขันเคมีโอลิมปิกในครัง้ นี้ เป็น
อีกเวทีหนึง่ ทีจ่ ะส่งเสริมเยาวชนให้สอดคล้อง
กั บ การพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
หรือสะเต็ม (STEM) เพือ่ สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับ
เคลือ่ นของกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ สนับสนุน
การด�ำเนินงานของรัฐบาล ด้านการพัฒนา
ก�ำลังคนที่มีความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของไทย รวมถึงการ
สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ (Tech
Startup)”
จากนัน้ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผูอ้ ำ� นวย
การสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวเสริมว่า “การ
เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การแข่ ง ขั น เคมี โ อลิ ม ปิ ก

ระหว่างประเทศครัง้ ที่ ๔๙ ในปี ๒๕๖๐ ของ
ประเทศไทยครั้งนี้ เป็นโอกาสส�ำคัญของ
ประเทศและส�ำหรับนักเรียนไทยทีจ่ ะได้แสดง
ศักยภาพและแลกเปลีย่ นประสบการณ์รว่ มกับ
เพือ่ นๆ จากนานาชาติทมี่ คี วามสนใจวิชาเคมี
เช่นเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมในโครงการทั้งภาค
ทฤษฎีและปฏิบตั จิ ะช่วยบ่มเพาะให้นกั เรียน
เรียนรู้ได้ลึกซึ้ง สามารถเตรียมตัว เตรียม
อนาคตของตนเองได้ รวมทัง้ เข้าใจบทบาทของ
ตนเองทีส่ ามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศได้
ด้วยพลังความรู้และการคิดค้นพัฒนาด้าน
ต่างๆ”
ในส่วนของ ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นาย
แพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ
ส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการและพั ฒ นา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศกึ ษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็ จพระเจ้า พี่น างเธอเจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(มูลนิธิ สอวน.) กล่าวเพิ่มเติมว่า “สมเด็จ
พระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงอุปถัมภ์
โครงการนีม้ าตัง้ แต่เริม่ ต้น ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้จดั ตัง้ “กองทุนสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้า
ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา เพื่ อ โครงการโอลิ ม ปิ ก
วิชาการ ผลปรากฏว่า นักเรียนไทยสามารถ
ท�ำได้ดอี ย่างก้าวกระโดด ได้เหรียญรางวัลทุก
คนในทุกสาขาวิชา และส่วนใหญ่เป็นเหรียญ
ทองและเหรียญเงิน ซึง่ จัดอยูใ่ นล�ำดับแนวหน้า
ของโลก ดังพระราชด�ำรัสตอนหนึง่ ทีว่ า่ “...ฉัน
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งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

พบสารโลหะหนักในสไลม์
หรือน�้ำลายเอเลี่ยน อันตรายส่งผลร้ายต่อเด็ก

แพทย์รามาเตือน

		

จากกรณีที่สื่อในโลกโซเชียลได้เผยแพร่มี
เด็กหญิงรายหนึ่งป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
เนื่องจากสูดดมกาวในของเล่นเด็กที่เรียกว่า
“สไลม์” หรือ “น�้ำลายเอเลี่ยน” จนมีการ
โพสต์และแชร์กันเพื่อแจ้งเตือนภัยให้ระวัง
อันตรายนั้น
เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ กั น ยายน ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผล
การพิมพ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้าง
เสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาด

เจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยถึงประเด็นดัง
กล่าวว่า ขณะนี้ตรวจพบสารหลายประเภท
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อเด็ก เช่น สารบอแร็กซ์ กาว
สารหนู ปรอท ตะกั่ว เมื่อสัมผัสถูกจะส่งผล
เสียต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังย�้ำเตือนพ่อแม่
ให้ระมัดระวังเนื่องจากมีการจ�ำหน่ายสไลม์
หรื อ น�้ ำ ลายเอเลี่ ย นหน้ า โรงเรี ย น และ
จ�ำหน่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึง่ สอนวิธกี าร

ผลิ ต สไลม์ ขึ้ น ได้ ด ้ ว ยตั ว เอง โดยมี ส ่ ว น
ประกอบต่างๆ ที่เป็นอันตรายมากมาย อนึ่ง
ของเล่นประเภทนี้ที่ขายหน้าโรงเรียนส่วน
ใหญ่ ไ ม่ มี เ ครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐาน
อุ ต สาหกรรม แต่ ก็ มี ค วามกั ง วลใจใน
กระบวนการผลิ ต โรงงานที่ ผ ลิ ต และ
เครื่องหมายรับรองปลอม ฉะนั้น แนะน�ำให้
ระมัดระวังของเล่นประเภทนี้ เพราะส่วน
ประกอบต่างๆ จะมีผลต่อผิวหนังและอาจ
สะสมสารพิษเรื้อรังได้ MU

สนใจโครงการนีเ้ พราะเคยเรียนเคมีมาและ
คนทีร่ คู้ ณิตศาสตร์ตอ้ งมี Logical Thinking
การไปแข่งขันเป็นการส่งเสริมให้เด็กคิด
อย่างมีเหตุผล ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศ
ในระยะยาว ฉันยินดีสนับสนุนโครงการนี.้ ..”
ส�ำหรับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้กล่าวถึงความพร้อมของสถานที่จัดงานว่า
“มหาวิทยาลัยมหิดล มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้มี
ส่วนร่วม ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ ๔๙ ซึง่

คณะวิทยาศาสตร์ มีการเตรียมความพร้อม
อย่างเต็มที่ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจาก
นานาชาติ ทัง้ ผูเ้ ข้าแข่งขัน พีเ่ ลีย้ ง และคณะ
กรรมการฝ่ายต่างๆ ขณะนี้การเตรียมความ
พร้อมในทุกด้านคืบหน้าเกือบสมบูรณ์แล้ว ทัง้
ในส่วนของทีพ่ กั สถานทีจ่ ดั สอบ สถานทีจ่ ดั
พิธเี ปิด พิธปี ดิ การเตรียมความพร้อมของพี่
เลีย้ ง การเดินทาง การรักษาความปลอดภัย
และการจัดกิจกรรมอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากการ
แข่งขัน เช่น การทัศนศึกษา โดยในส่วนของ
การทัศนศึกษานัน้ ได้จดั ให้ผรู้ ว่ มงานเข้าเยีย่ ม

ชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งแหล่งเรียนรู้
ที่ส�ำคัญของจังหวัดนครปฐม และกรุงเทพ
มหานคร ซึ่งมีทั้งสถานที่ทางธรรมชาติและ
แหล่งเรียนรูเ้ ชิงศิลปวัฒนธรรม”
นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทย จะได้
แสดงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่
ประจักษ์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาก�ำลังคนใน
การทีจ่ ะแข่งขันในโลกอนาคตต่อไป
ติดตามความคืบหน้าของการจัดการแข่งขัน
เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครัง้ ที่ ๔๙ ได้ที่
http://icho2017.sc.mahidol.ac.th/ MU
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ข้อมูลและภาพจากผู้จัดการ Online
เรียบเรียงโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม

นักวิจัยศิริราชคว้าทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย
“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจ�ำปี ๒๕๕๙

(จากซ้าย) ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์, ดร.ภญ.สุดจิต
ล้วนพิชญ์พงศ์ และ ดร.นาฏนัดดา รอดทองค�ำ

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ บริษัท
ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมกับ ส�ำนัก
เลขาธิ ก ารแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห ่ ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศรายชือ่ นัก
วิจัยสตรีผู้มีผลงานอันโดดเด่นจนได้รับทุน
โครงการทุนวิจยั ลอรีอลั ประเทศไทย “เพือ่
สตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women
in Science) ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ซึ่งด�ำเนิน
โครงการเป็นปีที่ ๑๔ ในประเทศไทย
ส�ำหรับผู้ได้รับทุนประจ�ำปีนี้ ได้แก่ ๑.ดร.
ภญ.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ
ทุ น ในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ ๒.ดร.
นาฏนัดดา รอดทองค�ำ สถาบันวิจยั โลหะและ

(จากซ้าย) ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์, ดร.นาฏนัดดา
รอดทองค�ำ และ ดร.ภญ.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์
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วัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนใน
สาขาวัสดุศาสตร์ และ ๓.ดร.สุภาวดี นาเมือง
รักษ์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ได้รับทุนในสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
ดร.ภญ.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ ได้รับทุน
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากผลงานวิจัย
หั ว ข้ อ “บทบาทของอนุ พั น ธ์ อ อกซิ เจนที่
ว่องไวต่อลักษณะความเป็นเซลล์มะเร็งต้น
ก�ำเนิด และการดื้อต่อยาเคมีบ�ำบัดในมะเร็ง
ต่อมน�ำ้ เหลือง” โดยมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองชนิด
นอน-ฮอดจ์กิน (non-Hodgkin lymphoma) เป็นมะเร็งระบบโลหิตวิทยาที่พบบ่อย
ที่สุดในประเทศไทย งานวิจัยนี้ได้สร้างองค์
ความรูพ้ นื้ ฐานทีส่ ำ� คัญให้เข้าใจถึงเหตุและผล
และปัจจัยสนับสนุนทีท่ �ำให้เกิดการดือ้ ต่อยา
เคมีบ�ำบัดของเซลล์มะเร็งต่อมน�้ำเหลืองใน
คนไข้ ด�ำเนินการวิจัยโดยสืบหาปัจจัยที่มีผล
ต่อจ�ำนวนประชากรเซลล์มะเร็งต้นก�ำเนิด
ต่อมน�ำ้ เหลืองในระดับชีวโมเลกุล ซึง่ คาดเดา
ว่าเป็นเซลล์ตน้ เหตุของการต้านยาเคมีบ�ำบัด
ในมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง ในเบื้องต้นพบว่า
อนุพันธ์ซุปเปอร์ออกไซด์เหนี่ยวน�ำให้เซลล์
มะเร็งต่อมน�้ำเหลืองมีการตอบสนองต่อยา
เคมีบำ� บัดทีม่ ากขึน้ โดยสอดคล้องกับสัดส่วน
จ�ำนวนประชากรเซลล์มะเร็งต้นก�ำเนิดต่อม
น�ำ้ เหลืองทีล่ ดลง และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้

เกิดการดื้อต่อยาเคมีบ�ำบัดของเซลล์มะเร็ง
ต่อมน�้ำเหลืองลดลง ผู้วิจัยตั้งใจจะน�ำงาน
วิจัยดังกล่าวไปสู่การหาวิธีการออกแบบการ
รักษาโรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง รวมถึงโรค
มะเร็งชนิดอืน่ ๆ ทีถ่ กู ควบคุมผ่านทางอนุพนั ธ์
ออกซิเจนที่ว่องไวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในอนาคต เพราะเซลล์มะเร็งต้นก�ำเนิดต่อม
น�้ำเหลืองเป็นเซลล์เป้าหมายที่ส�ำคัญต่อการ
วางแผนการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด
โครงการทุ น วิ จั ย ลอรี อั ล ประเทศไทย
“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เริ่มขึ้นครั้ง
แรกในปี ๒๕๔๕ และมอบเป็นประจ�ำทุกปี
แก่นักวิจัยสตรีที่มีอายุระหว่าง ๒๕ – ๔๐ ปี
ใน ๓ สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
โดยมอบทุนวิจยั ทุนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพือ่
ร่วมเชิดชูเกียรติสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์
และสนับสนุนงานด้านการค้นคว้าและวิจัย
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทีผ่ า่ นมามี
ผู้รับทุน ๕๘ ราย ตัดสินโดยพิจารณาจาก
คุ ณ ค่ า ของงานวิ จั ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ สั ง คม
กระบวนการวิ จั ย ที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม
ความมีจริยธรรม และการเป็นที่ยอมรับของ
นักวิจัย MU

Research Excellence
สุรณีย์ แสนยุติธรรม

ธรณีศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ส�ำรวจพบไหล่ทวีปยุคไทรแอสซิก อายุประมาณ ๒๕๐ ล้านปี
อาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล สาขา
วิ ช าธรณี ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เปิดเผยว่า นักศึกษา
ธรณีศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ของ
วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ส�ำรวจพบร่องรอย
ไหล่ทวีปบรรพกาล (Paleo- Continental
Slope) ยุคไทรแอสซิก (Triassic) บริเวณ
บ้านหมอเฒ่า สองฝัง่ ล�ำน�ำ้ แควใหญ่ และตลอด
ฝัง่ ขวาของล�ำน�ำ้ ถึงบริเวณปากทางเข้าน�ำ้ ตก
เอราวัณบริเวณต�ำบลเอราวัณ อ�ำเภอศรีสวัสดิ์
โดยพบร่องลึกใต้สมุทร (Submarine Canyon) และตะกอนรูปพัดใต้สมุทร (Submarine Fan) ที่มีซากดึกด�ำบรรพตระกูลหอย
Daonella ซึง่ อาศัยอยูใ่ นน�ำ้ ลึกยุคไทรแอสซิก
อย่างชัดเจน ส่วนบริเวณที่เป็นท้องทะเลลึก
(Deep Ocean Basin) นัน้ พบอยูใ่ นเขตพืน้ ที่
อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ และอ�ำเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุรี อ�ำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
และอ�ำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี โดยมีกลุม่
หินตะกอน พวกหินเชิรต์ หินดินดาน และหิน
ทรายเกรแวค ทีพ่ บซากดึกด�ำบรรพน�ำ้ ลึกยุค
ไทรแอสซิก พวก Daonella และ Radiolaria
แนวเทือกเขาหินปูน (Carbonate Plat-

form) ริมน�ำ้ แควใหญ่ฝง่ั เอราวัณ ทีว่ างตัวใน
แนวยาวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออก
เฉียงใต้ นัน้ เกิดจากการสะสมตัวของสารปูน
บริเวณขอบนอกสุด (ลึกสุด) ของลาดทวีป
(Continental Shelf) ก่อนลาดลง (Shelf
Break) ไปเป็นไหล่ทวีป ส่วนทีเ่ ป็นลาดทะเล
ตืน้ หาดทรายชายฝัง่ ทะเล และทีร่ าบน�ำ้ ทะเล
ท่วมถึง (Tidal Flat) ซึง่ ปรกติจะเป็นทีส่ ะสม
ตะกอนและซากพืชซากสัตว์จำ� นวนมาก (เป็น
แหล่งหินต้นก�ำเนิดปิโตรเลียมของยุคไทรแอส
ซิกได้อย่างดี) วางตัวทอดไปในทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ตลอดแนวแหลมไทยและบริเวณอ่าว
ไทย รองรับหินทีม่ อี ายุออ่ นกว่าโดยเฉพาะ หิน
ยุคเทอร์เชียรี่ ทีพ่ บเป็นทัง้ หินต้นก�ำเนิดและ
หินกักเก็บปิโตรเลียมส่วนใหญ่ในอ่าวไทย
(เขาสุขไพรวัล อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ก็
เป็นหินปูนยุคไทรแอสซิกทีเ่ กิดในทะเลตืน้ )
กลุม่ หินตะกอนยุคไทรแอสซิก ทีโ่ ผล่ให้เห็น
จ�ำนวนมากบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และการ
พบร่องรอยน�้ำมันดิบที่ซึมแทรกขึ้นมา (oil
seep) ตามรอยแตกในหินปูนยุคไทรแอสซิก
บริ เวณด้ า นทิ ศ เหนื อ ของอ� ำ เภอวั ง วิ เ ศษ
จังหวัดตรัง แสดงให้เห็นว่าหินยุคไทรแอสซิก

บางกลุ ่ ม มี ศั ก ยภาพเป็ น หิ น ต้ น ก� ำ เนิ ด
ปิโตรเลียมได้ ดังนัน้ ปิโตรเลียมซึง่ รวมถึงก๊าซ
ธรรมชาติในอ่าวไทย จึงน่าจะมีทมี่ าจากหินต้น
ก�ำเนิดหลายยุคสมัย โดยเฉพาะหินยุคไทรแอส
ซิก และยุคเทอร์เชียรี่ (Tertiary) ปริมาณ
ส�ำรองปิโตรเลียมในอ่าวไทยที่ประเมินว่ามา
จากหินยุคเทอร์เชียรี่เพียงยุคเดียวจึงเป็นแค่
ปริมาณส�ำรองขัน้ ต�ำ่ สุดเท่านัน้ เพราะในสภาพ
ธรณีวทิ ยาทีเ่ หมาะสม ปิโตรเลียมจากหินต้น
ก�ำเนิดยุคทีแ่ ก่กว่าสามารถแทรกซึมขึน้ มากัก
เก็บทดแทนในหินกักเก็บปิโตรเลียมยุคเทอร์
เชียรีเมื่อมีช่องว่างเกิดขึ้น “ศักยภาพของ
ปิโตรเลียม/ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจึงอาจมี
มากกว่าทีค่ ดิ ” MU
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ณInformation
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ม.มหิดลเชิญชวนนักเรียนร่วมงาน
		
“มหิดลวิชาการเปิดบ้านมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๙”

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรา
นันท์ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผย
ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดงาน “มหิดล
วิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๙”
ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา โดยจะมีกจิ กรรมต่างๆ อาทิ Mahidol Open House พบกับกิจกรรมแนะน�ำ
คณะ วิทยาลัย และวิทยาเขตต่างๆ ของมหิดล
กว่า ๓๔ ส่วนงาน
นอกจากนี้ ในงานยังมีกจิ กรรมต่างๆ ทีน่ า่
สนใจ อาทิ การบรรยาย MAHIDOL ADMISSIONS 2017 ค้นหาตัวตนและเจาะลึกเส้น
ทางการเข้าสูม่ หาวิทยาลัยกับกิจกรรมดีๆ ทีจ่ ะ

ท�ำให้นอ้ งๆ สามารถวางแผนการศึกษา พร้อม
ฟังเสวนาวิชาการ และตอบทุกค�ำถามเกีย่ วกับ
Admissions ณ ห้อง ๒๑๗ – ๒๑๙ ชัน้ ๒
อาคารสิรวิ ทิ ยา คณะศิลปศาสตร์, MAHIDOL
MUSEUM เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุและ
พิพธิ ภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล และนิทรรศการ
พิเศษ “ศาลายาวิถ”ี ณ อาคารศูนย์การเรียน
รูม้ หิดล (MLC), MAHIDOL FESTIVAL การ
แสดงจากศิลปิน ศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั และ
ถาม-ตอบชิงรางวัลมากมาย ณ อาคารศูนย์การ
เรียนรูม้ หิดล (MLC) และ MAHIDOL TOUR
พาน้องๆ นั่งรถรางโดยมีพี่นักศึกษา MU
Guide เป็นวิทยากรน�ำชมทัศนียภาพ และ
เพลิดเพลินบรรยากาศมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา ทุกกิจกรรมเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นักเรียนสามารถลง
ทะเบียนออนไลน์ หรือลงทะเบียนหน้างานที่
อาคารส�ำนักงานอธิการบดี อาคารสิริวิทยา
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) และ
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา นักเรียนทุกคนทีม่ าร่วมงานจะได้รบั
ของทีร่ ะลึก และ Passport สูม่ หาวิทยาลัย
มหิดลในวันงาน
ผูส้ นใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง www.
mahidol.ac.th/OpenHouse สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๘๔๙๔๕๑๓, ๐-๒๘๔๙-๔๒๔๓ และ Facebook
: Mahidol OpenHouse - มหิดลวิชาการ
2559 MU

Corporate Identity อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
Corporate Identity อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท�ำขึน้ เพือ่ สร้างภาพลักษณ์และให้
ผูร้ บั สารเกิดความเข้าใจในอัตลักษณ์ขององค์กร และตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทัง้ ยัง
สร้างการจดจ�ำจากการใช้ระบบอัตลักษณ์องค์กรอย่างถูกต้อง ทัง้ รูปแบบ สี และขนาด รวมถึง
การใช้งานในสือ่ ต่างๆ เพือ่ เป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ องค์กร
ระบบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก (Basic Graphic
Elements) ดังนี้

ลวดลายกราฟิก (Graphic Device)

ตราสัญลักษณ์ (Logo)
สีอัตลักษณ์ (Identity Colors)
ข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์ (Tagline)

ตัวอักษรอัตลักษณ์ (Identity Typefaces)

ส� ำ หรั บ ส่ ว นงานที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะ
ออกแบบหรือต้องการใช้ Graphic และ Design ให้ถูกต้องตามอัตลักษณ์ใหม่ สามารถ
Download ได้ทาง intranet ของมหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ht tp : / /int ran et .m ahi dol/2016/08/25/corperate-identity.
html หากมีขอ้ สงสัยประการใด โปรดติดต่อ
งานสื่อสารองค์กร กองบริห ารงานทั่ ว ไป
ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘๑๐ เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำต่อไป MU
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ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (Mahidol Migration Center)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมวิชาการนานาชาติ

the 4th MMC
Regional
Conference on

“In the Era of
Transnational”
เมือ่ เร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์
โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
the 4th MMC Regional Conference on “In
the Era of Transnational Migration” จัด
โดยศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (Mahidol
Migration Center) สถาบันวิจัยประชากรและ
สั ง คม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น เวที แ ลก
เปลีย่ นเรียนรูก้ ารศึกษาวิจยั ด้านการย้ายถิน่ ข้าม
ชาติซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ
และสาธารณสุข เพื่อร่วมกันหารือในการน�ำข้อ
ค้ น พบจากการศึ ก ษาวิ จั ย มาน� ำ เสนอเป็ น
แนวทางในการพัฒนานโยบายด้านการย้ายถิ่น
ข้ามชาติ และเพือ่ เสริมสร้างและขยายเครือข่าย
องค์กรผู้ท�ำงานด้านการย้ายถิ่น
การประชุมประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง ได้
รั บ ความสนใจจากนั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการและ
บุคลากรทีท่ �ำงานด้านการย้ายถิน่ จากองค์กรใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก จ�ำนวน ๑๑๐ คน จาก
๑๘ ประเทศ คือ เกาหลีใต้, ญีป่ นุ่ , ไต้หวัน, ไทย,
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เนเธอร์แลนด์, เนปาล, บราซิล, บังคลาเทศ,
มาเลเซีย, เมียนมา, เยอรมนี, รัสเซีย, เวียดนาม,
สปป.ลาว, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร,
ออสเตรีย และฮ่องกง โดยมี ๓๑ งานวิจัยน�ำ
เสนอ ณ ทีป่ ระชุมภายใต้ประเด็นหลัก คือ Asian
Perspectives, Emerging Issues in
Transnational Migration, Integration of
Migrants and Social Policy Issues,
Migrants from Europe to Asia and IntraRegional Migration
การประชุมครั้งนี้จัดโดยความร่วมมือของ
ศู น ย์ ศึ ก ษาการย้ า ยถิ่ น มหิ ด ล, สถาบั น วิ จั ย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, Asian
Institute of Technology, University of
Sussex, Russian Academy of Sciences,
Asian Population Association และ Toyota
Foundation ดูรายละเอียดการประชุมเพิม่ เติม
ได้ ที่ http://www.migrationcenter.
mahidol.ac.th/ MU
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หอสมุดฯ มหิดล จัดงาน “ศาลายาวิถี”
			 ร่วมมือชุมชนถ่ายทอดสีสันแห่งศาลายา

เพชรดา ฐิติยาภรณ์

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ หอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล น�ำโดย
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อ�ำนวยการ จัด
งาน “ศาลายาวิ ถี ” สั ม ผั ส สี สั น และลม
หายใจแห่งศาลายา เนือ่ งในโอกาสวันมหิดล
๒๔ กันยายน Mahidol Day of Service เพือ่
เผยแพร่เรือ่ งราวทีม่ คี ณ
ุ ค่าเกีย่ วกับศาลายา ใน
รูปแบบของนิทรรศการ การแสดง และเวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั บ นั ก วิ ช าการ
นักศึกษา ศิษย์เก่า ช่างภาพ และชาวชุมชน
ศาลายา เพื่อสร้างการรับรู้และความภาค
ภูมใิ จเกีย่ วกับศาลายา ให้ทกุ คนร่วมเป็นส่วน
หนึ่งที่จะอนุรักษ์ดูแลพื้นที่แห่งนี้ โดยได้รับ
เกี ย รติ จ าก ศ.คลิ นิ ก นพ.อุ ด ม คชิ น ทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
เปิดงาน ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
โดยมี บุคคลส� ำ คั ญ ในต� ำ บลศาลายา อาทิ
นพ.วั ฒ นา เที ย มปฐม ประธานสภา
วัฒนธรรม อ.พุทธมณฑล ว่าทีร่ อ้ ยตรีธรี ะพล
โชคน�ำชัย ปลัดอาวุโส อ.พุทธมณฑล พ.ต.ต.
ชานนท์ ยางนอก สวป.สภ.พุ ท ธมณฑล
อ.สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์ รองผู้อ�ำนวยการ
ร.ร.มหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ รศ.นพ.ปรี ช า
สุ น ทรานั น ท์ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ การ
นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ม.มหิ ด ล
รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ อ.ณัฐบูรณ์
พรรัตนเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ

สนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ และ
นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อ�ำนวยการกอง
บริหารงานทั่วไป
ภายในงาน ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ผศ.ดร.
อภิ ลั ก ษณ์ เกษมผลกู ล คณบดี ค ณะ
ศิลปศาสตร์ ม.มหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับศาลายา พร้อมเปิดตัว
หนังสือ “ศาลายาเมืองน่าเที่ยว” สัมผัส
เสน่ห์... ชีวิต “สุขใจ” ใกล้กรุง และ ป๋าเทพ
โพธิง์ าม มาบอกเล่าประสบการณ์ “ชีวติ ขัน้
เทพที่ ศ าลายา” ในช่ ว งเสวนากั บ คนดั ง
พร้อมกันนี้ผู้ร่วมงานยังได้ชมการแสดงที่น่า
สนใจ ในชุ ด “ระบ� ำ มหิ ด ล” โดยชุ ม นุ ม
นาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล การ
แสดงชุด “เพลงเกี่ยวข้าว” โดย ชมรมรักษ์
เพลงพื้นบ้าน ม.มหิดล และ การแสดงดนตรี
“วงสลึง” มาขับกล่อมบทเพลงเพื่อชีวิตที่
สร้างสรรค์
งานดังกล่าว มีนทิ รรศการจัดแสดงเรือ่ งราว
เกีย่ วกับศาลายา ทัง้ หมด ๓ ส่วน คือ นิทรรศการ
“ใต้ร่มพระบารมี สู่ผืนดินศาลายา ปลู ก
ปัญญาของแผ่นดิน” บอกเล่าปฐมบทความ
เป็นมาในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ
ศาลายา ถึงปัจจุบัน และโครงการพันธกิจ
สัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดลกับชุมชน
โดยฝ่ า ยจดหมายเหตุ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หอ
สมุดฯ นิทรรศการภาพชุด “ศาลายาวิถี”
จากโครงการประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถ”ี
(Salaya Life) โดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล
แก่ผู้ชนะในโครงการฯ มอบเงินรางวัลรวม

มูลค่ากว่า ๑๒๖,๐๐๐ บาท มีผู้ได้รับรางวัล
ยอดเยี่ ย มในประเภทบุ ค คลทั่ ว ไป คื อ
นางสาวพรรณราย เกกีงาม จากผลงานชุด
“วิถีชีวิตเรียบง่ายที่คลองมหาสวัสดิ์” และ
ประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คือ
นายศิรพิ งศา โจโฉ จากผลงานชุด “การเดิน
ทาง” และนิทรรศการ “ศาลายา ๓๕” ผล
งานกิจกรรมนักศึกษารุ่น ศาลายา ๓๕ โดย
ชมรมหลังกล้อง ม.มหิดล
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากศูนย์การ
ศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัย
ในวัง) คุณจงดี เศรษฐอ�ำนวย และชาวชุมชน
ศาลายา มาให้ความรูแ้ ละน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ในชุมชนแก่ผู้ร่วมงาน อาทิ การพับดอกบัว
มะกรูด ใบเตย และขนมชัน้ การท�ำขนมเปียก
ปูน และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ส้ม
โอ ผักผลไม้ปลอดสารพิษ ข้าวตัง ข้าวตู ไข่
เค็ม กระท้อนลอยแก้ว สละลอยแก้ว น�้ำ
ฟักทองปัน่ น�ำ้ สมุนไพร น�ำ้ ฟักข้าว ผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ ด ้ ว ยดิ น ญี่ ปุ ่ น และพั น ธุ ์
ดอกบัว เป็นต้น
งาน “ศาลายาวิ ถี ” ยั ง เปิ ด ให้ เข้ า ชม
นิทรรศการได้ในเวลาราชการ ถึงวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ หากท่านประสงค์เข้าชม
เป็นหมู่คณะหรือในเวลาอื่น สามารถติดต่อ
ได้ที่ งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่าย
จดหมายเหตุ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หอสมุ ด ฯ
โทร. ๐-๒๘๔๙-๔๕๔๑ หรือ ๐๘-๗๔๔๔๙๕๓๗ MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

11

in Diversity
12 Harmony
วาสนา ส้วยเกร็ด สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม ๒๕๕๙

“การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม: อนาคตและ
ความท้าทายของประเทศไทย”

สังคมไทยในยุคปัจจุบนั ลักษณะของความ
เป็นพหุวัฒนธรรมที่เด่นชัดขึ้น โดยมีการ
ยอมรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากผู้คน
ทั่วทุกมุมโลกที่เข้ามาอาศัยอยู่และประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ส่งผลให้คนทีม่ ภี มู หิ ลัง
ทางวั ฒ นธรรมต่ า งกั น ต้ อ งมาเกี่ ย วข้ อ ง
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันในหลายลักษณะ อาทิ
การท�ำงาน การลงทุน การศึกษา การทหาร
การแลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละเทคโนโลยี
เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ การติ ด ต่ อ ระหว่ า งคนต่ า ง
วัฒนธรรมและการเคลื่อนย้ายของคนจาก
สังคมและวัฒนธรรมหนึ่งไปอยู่ในอีกสังคม
และวัฒนธรรมหนึ่ง เช่น การที่คนต่างชาติ
ต่างภาษา เข้ามาท�ำงาน ประกอบธุรกิจ หรือ
ศึกษาในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่บ้านเกิดของ
ตนเองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนิน
ชี วิ ต ของคนยุ ค นี้ ที่ นั บ วั น จะมี แ ต่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ท�ำให้สภาพสังคมของหลายๆ ประเทศซึง่ รวม
ถึงสังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ประกอบไป
ด้วยผูค้ นทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ มีความรูค้ วามช�ำนาญ
ด้านงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนกลุ่ม
ต่างๆ อย่างมากมาย อีกทั้งยังมีบุคลากรผู้ซึ่ง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย
จึ ง ได้ จั ด การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
ภาษาและวัฒนธรรม ๒๕๕๙ เรือ่ ง “การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม: อนาคตและ
ความท้าทายของประเทศไทย” เพื่อเป็น
พื้ น ที่ ใ นการอภิ ป ราย แลกเปลี่ ย นความรู ้
ความคิดเห็น และประสบการณ์ในประเด็น
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ของสถานะทางพหุวัฒนธรรมของสังคมไทย
การเตรียมความพร้อม ความท้าทายในการ
ปรั บ ตั ว และแนวทางในการสร้ า งความ
ตระหนัก ทักษะ และการเรียนรูใ้ นการอยูร่ ว่ ม
กันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข
ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีของกัน
และกัน ตลอดจนเป็นเวทีสำ� หรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการและวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม การเรียนรู้เพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
ความท้าทายและอนาคตของสังคมไทยในมิติ
ของความเป็นพหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังถือ
เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยให้ กั บ นั ก วิ ช าการ
ระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ
ให้ ไ ด้ มี โ อกาสพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความรู ้
ทัศนคติที่มีต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออก
ไป เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและ
สังคมไทยโดยรวม
การจัดประชุมวิชาการจัดขึ้น ณ อาคาร
ภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี
สถาบั น วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม โดย
ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นาย
แพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดลเป็นประธานเปิดการประชุม รวมทัง้ ได้
รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ วิ ช าญ เจริ ญ กิ จ สุ พั ฒ น์
ประธานกรรมการบริ ษั ท ยู ไ นเต็ ด พั ล พ์
แอนด์ เปเปอร์ จ�ำกัด ประเทศฟิลิปปินส์ คุณ
โฉลกพร ผลชีวิน ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจ SCG
Packaging และคุณสมยศ รุจิรวัฒน์ รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง
“การจัดการข้ามวัฒนธรรม: อนาคต และ

ความท้าทายของประเทศไทย” ด�ำเนินการ
เสวนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา
ดวงภุมเมศ ซึ่งเป็นเสวนาวิชาการที่ให้ความ
รู ้ ใ นการจั ด การข้ า มวั ฒ นธรรมให้ ป ระสบ
ความส�ำเร็จที่นอกเหนือไปจากภาษาที่ใช้
ติดต่อกันก็คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของคนชาติอื่น ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการก�ำหนดกลยุทธ์ในการเจรจา
ต่ อ รองและการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น หรื อ
ระหว่างกัน
มุมมองที่เป็นข้อคิดส�ำคัญที่ได้จากการ
เสวนา คือ ต้องไม่มองทุกสิ่งทุกอย่างจากมุม
มองของตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่พร้อมที่
จะเปิดใจรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจาก
อีกฝ่ายหนึ่งและใช้เวลาพยายามท�ำความ
เข้าใจระหว่างกัน นอกจากนี้ คนไทยควร
พยายามสัง่ สมประสบการณ์ในการติดต่อกับ
ผู้คนจากหลายชาติหลายภาษาและหลาก
หลายสาขาอาชีพ เพราะวิธีการที่ใช้ได้ผลใน
ประเทศหนึ่งๆ หรือกับคนชาติหนึ่ง อาจจะ
ใช้ไม่ได้ผลอย่างเดียวกันเมื่อน�ำไปปฏิบัติใน
อีกสังคมหนึ่ง และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ การ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันโดยมีพื้น
ฐานตั้งอยู่บนความเคารพ ความเป็นมิตร
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ความซื่อสัตย์
ต่อกันและการช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการ
ท�ำธุรกิจเพือ่ ผลประโยชน์รว่ มกันในระยะยาว
ถึงแม้ว่าบางครั้งมุมมองหรือวิธีการอาจจะ
แตกต่างกันไปบ้าง แต่ท้ายที่สุดแล้วความ
สัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้สามารถประสบความ
ส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันได้ในที่สุด
ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการเสวนา
วิชาการ เรื่อง “บทบาทของสถาบันวิจัย

Harmony in Diversity
งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล

พิธลี งนามความร่วมมือดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคตา
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล – รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขงิ )

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อ�ำนวยการศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล และ แพทย์หญิงสายจินต์
อิสีประดิฐ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัด
ไร่ขงิ ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคตาระหว่างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ณ ห้องประชุม
ผู้อ�ำนวยการชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
ศาลายา MU

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียในการขับเคลื่อน
สังคมพหุวัฒนธรรม” โดย ศาสตราจารย์
เกี ย รติ คุ ณ ดร.สุ วิ ไ ล เปรมศรี รั ต น์ , รอง
ศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจ�ำปา และรอง
ศาสตราจารย์ดวงพร ค�ำนูณวัฒน์ ด�ำเนิน
รายการโดย อาจารย์กฤตยา อกนิษฐ์ การ
เสวนาวิ ท ยากรแต่ ล ะท่ า นได้ แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในการท�ำงานกระบวนการและ
วิธที ำ� งานในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม และจบด้วย
การน�ำเสนอบทความจ�ำนวน ๔ บทความที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้ความต่างทางวัฒนธรรม
ในมิติของการศึกษา ภาษา สื่อใหม่ และสื่อ

ดั้งเดิม
ส�ำหรับกิจกรรมในวันที่สอง เน้นการน�ำ
เสนอบทความจ�ำนวน ๓๔ บทความ โดยแบ่ง
เป็น ๖ ประเด็นหลัก ได้แก่ ชาติพนั ธุ์ วัย และ
เพศวิถี, ภาษา วรรณกรรม และวาทกรรม,
การสือ่ สาร, การศึกษา, ประวัตศิ าสตร์ สังคม
และเศรษฐกิจ และศาสนาและความเชื่อ ซึ่ง
ได้รับความสนใจจากนักวิชาการจากสถาบัน
การศึกษาและองค์กรต่างๆ นักวิชาการอิสระ
อาจารย์ นักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา
โดยมีผู้ลงทะเบียนร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา

และวัฒนธรรม ๒๕๕๙ หัวข้อ “การอยู่ร่วม
กันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม: อนาคตและความ
ท้าทายของประเทศไทย” จึงถือเป็นอีกก้าว
หนึง่ ทีเ่ ต็มไปด้วยความมุง่ มัน่ ของสถาบันวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล ในการที่จะยกระดับการศึกษาวิจัย
ด้านภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาค และมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
อย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยกลไกทางภาษาและ
วัฒนธรรมในฐานะปัญญาของแผ่นดิน MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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เยีย่ มชมวัดราชนัดดาราม (๗ กันยายน ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล น�ำทีมผู้บริหารฯ
เข้าเยี่ยมชมวัดราชนัดดาราม สักการะพระบรม
สารีรกิ ธาตุ ประดิษฐาน ณ โลหะปราสาท สักการะ
พระพุทธเสฏฐตตมมุนินทร์ ณ พระอุโบสถ และ
ชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยมี คุณจีรา
ภา ริว้ เหลือง หัวหน้ากองส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พร้อมคณะให้การต้อนรับและน�ำชมพืน้ ทีโ่ ดยรอบ

ส่งมอบงานคณบดีเภสัชคนใหม่
(๑๔ กันยายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสั ช กรหญิ ง จุ ฑ ามณี
สุทธิสีสังข์ ส่งมอบงานบริหารคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างเป็นทางการ แก่ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุวฒ
ั นา จุฬาวัฒน
ทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คนใหม่ (เริ่มวาระ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้น
ไป) ณ ห้องประชุม ๑๐๕ อาคารราชรัตน์ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(๘ กันยายน ๒๕๕๙)

ลงนาม มม.-พระต� ำ หนั ก สวนกุ ห ลาบ
มัธยม (๑๔ กันยายน ๒๕๕๙)

รามารักษ์น�้ำ (๒๐ กันยายน ๒๕๕๙)

SHALALA ENGLISH CAMP

ต้อนรับ U. of Glasgow
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้อนรับ Prof. Frank Coton, Vice Principal
and International Dean for South East Asia,
University of Glasgow สกอตแลนด์ พร้อมทีม
ผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับต่ออายุ เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องรับรอง VIP
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร.พู ล สุ ข เจนพานิ ช ย์
วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ร่ ว ม
กิจกรรมคืนความสุขฟืน้ ฟูการรักษ์นำ�้ ด้วยใบไม้สี
เขียว ซึง่ เป็นหนึง่ ในกิจกรรม “รามาฯ รักษ์นำ�้ ” ณ
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ นายนพดล
เด่นดวง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม (พระต�ำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัย
มหิดลเป็นพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕
ส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

(๑๓ กันยายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานมอบเกียรติบตั รให้กบั นักศึกษา และ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม SHALALA ENGLISH
CAMP: Let the tales begin เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพ
จัดโดย หน่วยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม วิทยาลัย
นานาชาติ ภายใต้ ก ารดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง จังหวัดนครปฐม

ลงนามความร่วมมือพยาบาล
(๒๑ กันยายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
นางพัชนี ต่อวงษ์ ทีป่ รึกษาฝ่ายการพยาบาล บมจ.
กรุงเทพดุสิตเวชการ ร่วมลงนามในบันทึกความ
ร่วมมือเพือ่ สนับสนุนด้านการพยาบาลเฉพาะทาง
การพัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการ ณ
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
Vol. 10 • ๋October 2016

Bogie 99 เทคนิคการแพทย์ (๒๕ กันยายน ๒๕๕๙)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง Bogie99 ณ บริเวณหน้าหอฉัน ลาน
พุทธมณฑล นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๗๘ คน เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ ๖๐๐ คน และได้ท้าต่อ
อีก ๔ หน่วยงาน คือ คณะกายภาพบ�ำบัด และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

รับมอบธง (๙ กันยายน ๒๕๕๙)

พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล (๒๔ กันยายน ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนือ่ งในวันมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ณ ลานพระราชานุสาวรียฯ์ ศูนย์การเรียนรูม้ หิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา เพื่อน้อมร�ำลึกถึงสมเด็จพระบิดาแห่งการแพทย์ และสาธารณสุขไทย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรา
นันท์ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ตัวแทนรับมอบธงจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์
รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในโอกาสมหาวิ ท ยาลั ย
มหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ
ประเพณี ๔ สถาบัน มหิดล-เกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์-กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑๙ ต่อจาก
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ซึ่ ง ในปี นี้ จั ด
ขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ ๖๐
ปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “ความมัน่ คง
ทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง”
ช่วงเช้ามีการปาฐกถาพิเศษ ช่วงบ่ายมีการ
แสดงเพลงฉ่อยวิชาการ “ความมั่นคงทาง
ทรั พ ยากรในภาวะโลกร้ อ นและภั ย แล้ ง ”
และ “คนไทยจะอยู่อย่างไร เมื่อต้องแย่งใช้
ทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง”

ม.มหิดลรับประกาศนียบัตรโครงการ LESS (๑๙ กันยายน ๒๕๕๙)

รองศาสราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อ�ำนวยการโรง
พยาบาลศิริราช รับมอบประกาศนียบัตรจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”ประจ�ำปี ๒๕๕๙ จัดโดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ โรงพยาบาลศิริราช ได้รับ
การเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ
ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)

เปิดหน่วยตรวจ (๑ กันยายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อ�ำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยตรวจนักศึกษาและประกันสังคมบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งานเลี้ยงแสดงความยินดี
(๕ กันยายน ๒๕๕๙)

วิ ท ยาลั ย การจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ คุณหญิง
วรรณา สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี ในโอกาสรั บ
พระราชทานปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยมี ศ าสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์
ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีวิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความ
ยินดี ณ โรงแรม เลอ รอยัล เมอริเดียน
พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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พิธแี สดงความยินดีแก่ผไู้ ด้รบั ทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจ�ำปี ๒๕๕๙

เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ กั น ยายน ๒๕๕๙
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้
รั บ ทุ น มหิ ด ล และทุ น พั ฒ นาอาจารย์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
ปริญญาเอก ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ น ที
รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในปีนี้ มีผทู้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกด้วยทุนมหิดล ซึ่งเป็นการสนับสนุนใน
วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี นัน้ จ�ำนวน
๑ ท่าน ได้แก่ อาจารย์สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา Second Language Studies (with the concentration
in language testing and course evaluation) ณ Purdue University ทั้งนี้ จะมี
การเปิ ด รั บ สมั ค รทุ น มหิ ด ล ครั้ ง ต่ อ ไป
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
นอกจากนี้ ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาด้วยทุน
พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี
๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนในรูปแบบ
ของการสนับสนุนร่วมจ่าย (Copayment)
โดยก� ำ หนดสั ด ส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ใน
อั ต ร า ร ้ อ ย ล ะ ๗ ๕ ใ น ว ง เ งิ น ป ี ล ะ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ในปีนี้มีผู้ที่ส�ำเร็จ
การศึกษาด้วยทุนดังกล่าวแล้ว จ�ำนวน ๒
ท่าน ได้แก่ อาจารย์วรรณพร พงษ์เพ็ง คณะ
ศิ ล ปศาสตร์ สาขาวิ ช าไทยศึ ก ษา ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์วรรณ

ภา ญาณวุฒิ วิทยาลัยดุริยางคิลป์ สาขาวิชา
Percussion Performance and Pedagogy ณ University of Iowa
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารทุนพัฒนา
อาจารย์ ฯ ได้ พิ จ ารณาผู ้ ส มควรได้ รั บ ทุ น
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ โดยมีผู้ที่ได้รับทุนมหิดล
จ�ำนวน ๑๐ ท่าน ได้แก่ ๑. ส.พญ.วรัญญา
ชาคริตบุษบง คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขา
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ท างการสั ต วแพทย์ ณ
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒. ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์
โอสถานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ Senior
Clinical Training Scholarship and Master
of Veterinary Medicine ณ University of
London ๓. น.สพ.ฐานิต กสานติกลุ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ Residency training in
anctomic pathology ณ Michigan State
University ๔. นางสาวลลิตา แก้ววิไล คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล ณ
Kent State University ๕. ผศ.อรวี บุนนาค

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๖. นายธรัช วุฒวิ รรณ
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ สาขาวิชา Music Arts
ณ University of Kansas ๗. อาจารย์
ภมรพรรณ โกมลภมร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาขาวิชา Conducting ณ The University
of Texas at Austin ๘. นายบุญฤทธิ์ กิจทวี
พิทักษ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิ ชา
Musical Arts ณ University of North
Texas ๙. นายฤทธิรงค์ พันธ์ดี วิทยาเขต
นครสวรรค์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ๑๐.
นางไพรินทร์ ยอดสุบนั วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ทั้งนี้ จะมีการเปิดรับสมัครทุน
พัฒนาอาจารย์ฯ ครั้งต่อไป ระหว่างวันที่
๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ MU

คนไทยตัวอย่าง
ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

เมือ่ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ศรัณยา สุจริตกุล คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ
โครงการกิจกรรมรณรงค์การท�ำความดีต้นแบบคนดี
ใต้รม่ พระบารมีพอ่ ของแผ่นดิน คนท�ำดีตน้ แบบสังคม
แห่งปี “คนไทยตัวอย่าง” ครั้งที่ ๓ ประจ�ำปี ๒๕๕๙
“หงษ์ทอง” จากพลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ณ ศูนย์
ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ MU
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ม.มหิดลครอง อันดับ ๑
ของประเทศไทยใน ๑๒ สาขา

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times
Higher Education World University
Ranking ประจ�ำปี ๒๐๑๖ – ๒๐๑๗

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ Times
Higher Education (THE) ได้ประกาศผล
การจั ดอั น ดั บ มหาวิ ท ยาลัยโลก ประจ�ำปี
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ (Times Higher Education World University Ranking 20162017) ซึ่งปีนี้ THE ได้ประกาศผลจ�ำนวน
๙๘๐ มหาวิทยาลัย จาก ๗๙ ประเทศทัว่ โลก
ที่ติดอันดับในครั้งนี้ (ปีที่แล้ว ประกาศผล
จ�ำนวน ๘๐๑ มหาวิทยาลัย จาก ๗๐ ประเทศ
ทั่ ว โลก) โดยมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลคงเป็ น
มหาวิทยาลัยที่มีอันดับดีที่สุดของไทย ซึ่ง
อยู่ในอันดับที่ ๕๐๑ – ๖๐๐ ของโลก และ
เป็นอันดับ ๑ ของประเทศใน ๑๒ สาขาวิชา

ได้แก่ Computer Science, Biological Science, Other Health, Chemistry, Geology Environmental Earth & Marine
Sciences, Mathematics & Statistics,
Physics & Astronomy, Accounting &
Finance, Business & Management,
Communication & Media Studies, Economics & Econometrics และ Sociology
นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก ๘ แห่ง
ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับในปีนี้ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และสถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โลกของ
Times Higher Education ยังคงใช้ค่าน�้ำ
หนักและตัวชีว้ ดั เช่นเดียวกับปีทผี่ า่ นมา และ
ใช้ฐานข้อมูลด้านวิจัยจาก Elsevier’s Scopus อีกทั้งยังขยายการส�ำรวจข้อมูลในส่วน
ของ Academic Reputation Survey มาก
ขึ้น ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.timeshighereducation.
com/ MU

มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการจัดอันดับที่ ๒๘๓
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลก
ใน QS World University Rankings 2016/17
จากการประกาศผลการจั ด อั น ดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น� ำ ของโลก QS World
University Rankings 2016/17 ล่าสุด
มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ ๒๘๓ ซึ่ง
ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น จากเดิมอยู่อันดับ
ที่ ๒๙๕ ในปีที่ผ่านมา
การประกาศผลจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ครัง้ นี้ มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จ�ำนวน
๒ แห่งทีต่ ดิ ในมหาวิยาลัยชัน้ น�ำ ๓๐๐ อันดับ
แรกของโลก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อยู่อันดับที่ ๒๕๒ และมหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ ๒๘๓ นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัย
ของไทยอีก ๖ แห่ง ที่ติดในอันดับที่ ๕๕๑-

๗๐๑+ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการ
พิจารณาหลักเกณฑ์และค่าน�ำ้ หนัก ดังต่อไป
นี้
1. Academic Reputation 40%
2. Citations per Faculty 20%
3. Faculty Student 20%
4. Employer Reputation 10%
5. International Faculty 5% &
International Students 5%

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมหิดลยังคง
สานต่อนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น�ำทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก โดยน�ำ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน เป็น
หลักในการผลักดัน และมุ่งมั่นในการพัฒนา
คุณภาพของการศึกษา การเรียนการสอน
และการผลิตบัณฑิตให้เทียบเท่าระดับสากล
รวมถึงผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.topuniversities.com/university-rankings/
world-university-rankings/2016 MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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ณัฐริกา ฝางแก้ว
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินไปยัง ส�ำนักช่างสิบหมู่
กรมศิลปากร ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ อ�ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงประกอบ
พิธเี ททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ
ศรี ส วริ น ทิ ร าบรมราชเทวี พระพั น วั ส สา
อัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรม
ราชินีนาถ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นาย
แพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ และนั ก ศึ ก ษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละออง
พระบาทรับเสด็จ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จดั
สร้ า งพระราชานุ ส าวรี ย ์ สมเด็ จ พระศรี
สวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
ประกอบพิธเี ททองหล่อ พระราชานุสาวรียส์ มเด็จ

พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
และสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินนี าถ
เจ้ า และสมเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทราบรม
ราชินีนาถ ประทับคู่บนพระเก้าอี้ขึ้น โดยจะ
ประดิษฐานไว้ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑
อาคารพระศรีพชั รินทร คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย เพื่อน้อม
ร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระ

พิธมี อบเกียรติบตั ร และเข็มราชสกุลมหิดล
แก่ผเู้ กษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจ�ำปี ๒๕๕๙
สาธิดา ศรีชาติ

เกียรติที่ทรงพระราชทานก่อตั้งและเป็นองค์
อุปถัมภ์ “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แล
การพยาบาลไข้” ซึ่งเป็นโรงเรียนพยาบาล
และผดุ ง ครรภ์ แ ห่ ง แรกในประเทศไทย
ปั จ จุ บั น คื อ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล MU
เมือ่ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบ
เกี ย รติ บั ต ร และเข็ ม ราชสกุ ล มหิ ด ล แก่
ข้ า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และ
ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ได้เกษียณอายุ
ราชการ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ในปีนี้ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ลมี ผู ้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ รวมทั้ ง สิ้ น
จ�ำนวน ๔๐๙ ราย โดยเป็นข้าราชการ จ�ำนวน
๒๐ ราย พนักงานมหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๒๓๖
ราย พนักงานมหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๑๔ ราย
ลูกจ้างประจ�ำเงินงบประมาณ จ�ำนวน ๑๔๐
ราย และลูกจ้างประจ�ำเงินนอกงบประมาณ
จ�ำนวน ๒๖ ราย ณ ห้อง Grand Auditorium
ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา MU

Hb E- β thalassemia Conference 2016

ญาดา ก่อวงษ์

ศู น ย์ วิ จั ย ธาลั ส ซี เ มี ย สถาบั น ชี ว วิ ท ยาศาสตร์ โ มเลกุ ล
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Hb
E - β thalassemia Conference 2016” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้อง
ภานุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เพือ่ รวบรวมและเผยแพร่
องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นวิ ช าการที่ เ กี่ ย วกั บ อาการทางคลิ นิ ค ภาวะ
แทรกซ้อน และการรักษาฮีโมโกลบินอี/เบต้าธาลัสซีเมีย ส�ำหรับ
จัดท�ำแนวทางเวชปฏิบัติผู้ป่วยธาลัสซีเมีย โดยผู้ร่วมประชุม
สามารถน�ำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อการรักษา และการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคฮีโมโกลบินอี/เบต้าธาลัสซีเมียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป MU
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ศุภลักษณ์ ตันเกษมขจรศรี

ICT ม.มหิดล ไขความลับ

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ร่ ว มให้ สั ม ภาษณ์ ใ น
รายการคลิป MU (ออกอากาศทางยูทบู ช่อง
Mahidol Channel และสถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส) ตอน “ความลับ Pokemon Go”
และตอน “ห้ามโพสต์ ห้ามแชร์” โดยในตอน
“ความลับ Pokemon Go” รศ.ดร.เจริญศรี
มิตรภานนท์ คณบดีฯ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
ประธานกรรมการบริ ห าร หลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน และ ดร.
ศุภวงศ์ ทั่วรอบ อาจารย์ประจ�ำคณะฯ เป็น
ผู้ให้สัมภาษณ์ในตอนดังกล่าว
รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ บ อกเล่ า ผ่ า นทาง
รายการถึงที่มาของเกม Pokemon Go รวม
ทั้งได้พูดถึงแนวความคิดของ จอห์น แฮงกี้ ผู้
สร้างสรรค์เกมนี้ ซึง่ เขามีเจตนารมย์ใกล้เคียง
กับคณะ ICT ม.มหิดล ทีต่ อ้ งการให้เทคโนโลยี
เกม เดินทางไปสู่ค�ำว่าเกมมิฟิเคชัน นั่นคือ
การประยุ ก ต์ เ อาวิ ธี ก ารของเกมลงไปใน
ศาสตร์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้าน
การศึกษา “หรือถ้าจะเอาความเชือ่ มโยงของ
เกม Pokemon Go ลงไปสู่การศึกษาด้าน
ประวัติศาสตร์ หรือการท่องเที่ยว จะท�ำให้
เกม Pokemon Go ไม่ใช่แค่การสู้กันหรือไป
เก็บโปเกมอนต่างๆ”
ในส่ ว นของ ดร.โมเรศ ปรั ช ญพฤทธิ์
ประธานกรรมการบริ ห าร หลั ก สู ต ร
เทคโนโลยี เ กมและเกมมิ ฟ ิ เ คชั น คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ พู ด ถึ ง เทคโนโลยี
ส�ำคัญของเกม Pokemon Go ว่าเทคโนโลยี
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ที่ท�ำให้ตัวเกมได้รับรู้ว่าผู้เล่นอยู่ในต�ำแหน่ง
ไหน อีกทัง้ ยังรับรูไ้ ด้ถงึ ชนิดของพืน้ ทีท่ เี่ ราอยู่
ไม่ว่าจะเป็นน�้ำ ภูเขา หรือเมือง ท�ำให้เกม
สามารถเลื อ กชนิ ด ของสั ต ว์ ป ระหลาดที่
เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นได้ นั่นคือ Geolocation “เทคโนโลยีถดั มา คือ Augmented
Reality หรือ AR ซึ่งเป็นการเอาโลกแห่ง
ความเป็นจริงมาปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยข้อมูล
ที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ ในกรณีของเกม
Pokemon Go ก็เป็นการน�ำภาพจากกล้อง
มาใส่ตัวสัตว์ประหลาดเข้าไป เหมือนมีสัตว์
ประหลาดอยู่ในโลกจริงๆ”
ปิดท้ายด้วย ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ อาจารย์
ประจ�ำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ฝาก
เตือนไปยังผูเ้ ล่นเกม Pokemon Go ทัง้ หลาย
ว่า เวลาทีเ่ ราขับรถ ห้ามเราเล่นเกมนีโ้ ดยเด็ด
ขาด เพราะเวลาที่ เราหลี ก สายตาไปมอง
โทรศัพท์มือถือ มันใช้เวลาหลายวินาที และ
หลายวินาทีนนั้ ก็ทำ� ให้เกิดอะไรหลายอย่างได้
“อย่าพยายามไปในทีเ่ ปลีย่ ว โดยเฉพาะเวลา
มืดค�่ำด้วยเช่นเดียวกัน เพราะมิจฉาชีพจะ
อาศัยจุดโปเกสต๊อปในการล่อลวงคนไปจี้ลัก
ทรัพย์ ซึง่ อันตรายมาก มีเหตุการณ์แบบนีเ้ กิด
ขึน้ ในต่างประเทศมาแล้ว ก็เลยอยากจะฝาก
เตือนเอาไว้”
ในส่วนของตอน “ห้ามโพสต์ ห้ามแชร์”
ผศ.ดร.สุ ด สงวน งามสุ ริ ย โรจน์ อาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรความมั่นคงไซเบอร์และการ
ประกั น สารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ( I C T )
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นผู้ให้สัมภาษณ์
โดย ได้บอกเล่าในรายการว่า เมื่อมีการใช้
สังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์หรือ

การแชร์ ต้องมีขอ้ ควรระวัง ไม่วา่ จะเป็น ห้าม
แชร์ข้อมูลส่วนตัวของตนเองและผู้อื่น เช่น
เลขทีบ่ ตั รประชาชน เลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคาร บัตร
เครดิต fingerprint บัตร boarding pass
หนังสือเดินทาง และเอกสารอื่นๆ ที่สามารถ
น�ำไปใช้ในการระบุตัวบุคคลได้ รวมทั้งวัน
เดือนปีเกิด เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ จาก
อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ อีกทัง้ ห้ามแชร์
ข้อมูลส่วนตัว เช่น กิจวัตรประจ�ำวันของตัว
เอง ก�ำลังจะไปที่ไหน เมื่อไร หรือไปไหนมา
แล้วบ้าง รวมทั้งไม่แชร์ภาพของครอบครัว
โดยเฉพาะภาพลูกๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการ
ล่อลวงหรือการลักพาตัวได้ นอกจากนี้ ห้าม
แชร์ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ข่ า วล่ า สุ ด หรื อ ข่ า วน่ า
สะเทือนใจ เพราะมีการสร้างข่าวปลอมขึ้น
มาเองเยอะมาก บางทีข่าวเก่าแล้ว เช่น เด็ก
หาย ก็มกี ารเอามาแชร์อกี ดังนัน้ จึงควรมีการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อน และหากพบว่าเป็น
ข้อมูลปลอม เราต้องหยุดแชร์ และลบโพสต์
นั้นๆ ออกไปโดยทันที
ผู้สนใจสามารถติดตามชมรายการคลิป
MU ในตอน “ความลับ Pokemon Go”
และ “ห้ามโพสต์ ห้ามแชร์” ได้ทางยูทบู ช่อง
Mahidol Channel และสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส รวมทั้งติดตามได้ที่แฟนเพจของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) มหาวิทยาลัย
มหิดล www.facebook.com/ict.mahidol.university MU
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่อสุขภาพ
24 เพื
สาธิดา ศรีชาติ
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อ
กระจกและต้
อ
หิ
น
วสุ ศุภกรธนสาร
หน่ ว ยต้ อ หิ น ภาควิ ช าจั ก ษุ วิ ท ยา คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โรคต้อกระจก
และต้อหินมีปจั จัยเสีย่ งต่อผูส้ งู อายุ โดยส่วน
มากจะมีอาการตั้งแต่อายุ ๔๐ ปี และจะ
แสดงอาการมากขึ้นหลังอายุ ๖๐ ปี โรคต่อผู้
สูงอายุมคี วามชุกมากขึน้ ในกลุม่ อายุเดียวกัน
ทั้งสองโรคนี้มีการด�ำเนินโรคอย่างช้าๆ ใช้
เวลาหลายสิบปีจงึ มีอาการ ในปัจจุบนั มีผปู้ ว่ ย
ต้อกระจกและต้อหินมากขึ้น ท�ำให้มีผู้กังวล
ว่าการใช้สมาร์ทโฟนหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
แท็บเล็ต มือถือ จะท�ำให้เกิดโรคเหล่านี้หรือ
ไม่ หรือแม้กระทัง่ บางสือ่ รายงานว่าท�ำให้เกิด
โรคได้จริง ทางการแพทย์ยังหาข้อสรุปใน
ส่วนนี้ไม่ได้ ในอนาคตต้องรอการศึกษาวิจัย
และติดตามผู้ป่วยเป็นเวลานาน แต่ที่เราพบ
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคตามากขึน้ น่าจะเป็นเพราะ
ความตื่นตัวในการมาตรวจตาของผู้ป่วยเอง
ร่วมกับเทคโนโลยีที่น�ำสมัยซึ่งสามารถตรวจ
พบโรคได้เร็วกว่า
ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับดวงตาที่น�ำผู้ป่วยมา
พบจักษุแพทย์บอ่ ยๆ ส�ำหรับผูท้ ใี่ ช้สมาร์ทโฟน
คือ กลุม่ อาการทีม่ กั จะมาร่วมๆ กัน ได้แก่ โรค
ตาแห้ง กล้ามเนื้อตาล้า ปวดคอ ปวดรอบ
กระบอกตา ใช้สายตาไม่ทน เป็นต้น ซึง่ สาเหตุ
ส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้งานทีไ่ ม่เหมาะสม
เช่น ใช้ตอ่ เนือ่ งกันนานเกินไป ไม่พกั สายตา ก้ม
คอ ก้มศีรษะหรืออยูใ่ นท่าทีไ่ ม่เหมาะสมติดต่อ
กันเป็นเวลานาน การปรับความสว่างของหน้า
จอหรื อ ขนาดของตั ว อั ก ษรที่ ไ ม่ เ หมาะสม
ต้อกระจกเป็นโรคทีม่ เี ลนส์ตาเปลีย่ นแปลงไป
โดยปกติเลนส์ตาจะใส และจะขุ่นขึ้นเรื่อยๆ
ตามอายุ แต่เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ลนส์ตาขุน่ มัวนัน่
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คือสัญญาณเตือนเกีย่ วกับโรคตานัน่ เอง เมือ่
เลนส์ตาใสแสงก็จะผ่านได้มาก แต่เมือ่ เลนส์ตา
ขุน่ แสงจะไปตกทีจ่ อประสาทตาน้อยลง ผลคือ
ท�ำให้ผู้ป่วยกระจกตามัว สามารถผ่าตัดเอา
เลนส์ทขี่ นุ่ ออก และใส่เลนส์เทียมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ดีเข้าไปแทน เรียกว่าเป็นการสลายต้อ เพียง
เท่านี้ผู้ป่วยก็จะกลับมามองเห็น ส่วนโรค
ต้อหินจะเป็นโรคทีม่ กี ารท�ำลายส่วนหนึง่ ของ
จอประสาทตาทีม่ ไี ว้รบั ภาพ ส่วนจอประสาท
ตานี้ ยั ง ไม่ ส ามารถสร้ า งทดแทนได้ ด ้ ว ย
วิทยาการด้านการแพทย์ในปัจจุบนั ดังนัน้ ผู้
ป่วยทีต่ ามัวจากต้อหิน ถือเป็นตามัวทีถ่ าวร ไม่
สามารถแก้ไขได้ นีค่ อื ความแตกต่างระหว่าง
ต้อกระจกและต้อหิน ผูป้ ว่ ยตาบอดจากต้อหิน
หลายล้านคนทั่วโลก การรักษาต้อหินใน
ปัจจุบนั คือ การตรวจพบโรคให้เร็วทีส่ ดุ และ
คงสภาพการมองเห็นของผูป้ ว่ ยให้นานทีส่ ดุ
ในระยะแรกๆ โรคต้อกระจกและต้อหิน
แทบจะไม่มีอาการอะไร ผู้ป่วยจึงมักไม่ทัน
ระวังหรือไม่ทนั สังเกตอาการตามัวทีเ่ ป็นน้อยๆ
ได้ กว่าจะมาพบแพทย์กม็ กี ารลุกลามของโรค
ไปมากแล้ว อยากให้เห็นความส�ำคัญในการ
ตรวจตามากขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะได้ตรวจพบพบโรค
ทางตาตัง้ แต่เนิน่ ๆ และรักษาได้ทนั เวลา ผูท้ ี่
มีอายุมากขึน้ โดยเฉพาะมากกว่า ๔๐ ปี ควร
ได้รบั การตรวจตาสักครัง้ หนึง่ หรือผูท้ มี่ คี วาม
เสีย่ งการเกิดโรคทางตาควรได้รบั การตรวจเร็ว
กว่านัน้ เช่น ผูเ้ คยได้รบั อุบตั เิ หตุทางตามาก่อน

หรือผูท้ ใี่ ช้ยาสเตียรอยด์ (Steroid) หยอดตา
เป็นระยะเวลานานๆ มีภาวะเสีย่ งต่อการเป็น
ต้อกระจกและต้อหินได้เร็วขึน้ หรือครอบครัว
ทีเ่ คยมีประวัตกิ ารเป็นต้อหิน ผูท้ มี่ สี ายตาสัน้
มากกว่าปกติ ก็มโี อกาสเสีย่ งต่อการเป็นต้อหิน
ได้เช่นกัน
เมือ่ อายุมากขึน้ ควรดูแลและถนอมดวงตา
หลังจากนัน้ อาจจะเข้ารับการตรวจทุกๆ ๒ - ๓
ปี ไปเรือ่ ยๆ จนอายุ ๖๐ ปี หรือเข้ารับการ
ตรวจปี ล ะครั้ ง ควรระมั ด ระวั ง ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
อุบตั เิ หตุตอ่ ดวงตา ไม่ซอื้ ยาหยอดตาใช้เองโดย
เฉพาะในกลุ่มสเตียรอยด์ (Steroid) เมื่อมี
ปัญหาทางตาควรรีบไปปรึกษาจักษุแพทย์
หรือผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหิน
ควรไปรับการตรวจตาแต่เนิน่ ๆ ใช้เทคโนโลยี
อย่างระมัดระวังใช้สายตาให้เหมาะสม การพัก
สายตาอาจจะช่วยลดอันตรายต่อดวงตาใน
ระยะยาว การใส่แว่นกันแดดหรือสวมหมวก
เพือ่ ป้องกันรังสีอลั ตราไวโอเลต (Ultraviolet)
หรือรังสียวู ี เนือ่ งจากรังสียวู เี ป็นตัวกระตุน้ ให้
เกิดต้อกระจก หรือโรคจอประสาทตาเสื่อม
นอกจากนีก้ ารรับประทานอาหารให้ครบหลัก
๕ หมู่ วิตามินเสริมก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีใ่ ห้
ดวงตาอยูก่ บั เราไปนานๆ สิง่ ส�ำคัญอีกประการ
ควรมีการรณรงค์ให้กบั บริษทั ห้างร้านเอกชน
หรือหน่วยงานรัฐบาลเพิม่ โปรแกรมการตรวจ
ตา ในการตรวจสุขภาพประจ�ำปีส�ำหรับผู้ที่
มีอายุมากกว่า ๔๐ ปี ด้วย MU
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ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.สุวไิ ล เปรมศรีรตั น์ และทีม
วิจยั ปฏิบตั กิ าร สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาส
รับรางวัล UNESCO King Sejong Literacy Prize 2016 เนือ่ งในโอกาส ๕๐ ปี
International Literacy Day ส�ำนักงานใหญ่องค์การ UNESCO จากผลงานโครงการ
วิจยั ปฏิบตั กิ าร “Patani Malay-Thai Bi/Multilingual Education Project (PMT –
MLE) การจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษามลายูถนิ่ – ภาษาไทย) เพือ่ พัฒนาการ
ศึกษาและการรูห้ นังสือของเยาวชนในโรงเรียนเขตพืน้ ทีส่ จี่ งั หวัดชายแดนภาคใต้”

เมือ่ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ คลินกิ นายแพทย์อดุ ม
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา
สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ได้ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกบั รองศาสตราจารย์ ดร.
เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(ICT) ม.มหิดล และทีมอาจารย์และนักศึกษาคณะ ICT ในโอกาสที่
ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา จากการประกาศผลการ
ชนะเลิศการแข่งขัน Microsoft Imagine Cup Thailand 2016 ภาย
ใต้ธมี “Student2Startups” เมือ่ เดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา ซึง่ จัดขึน้ โดย
บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยอาจารย์และนักศึกษา
ทีไ่ ด้รบั รางวัล มีจำ� นวน ๒ ทีม ได้แก่ ทีม Meraki (รางวัลชนะเลิศ
ประเภท Innovation) ประกอบด้วย นายศิวกร พงษ์ชาญเดช นายเสฎ
นิพทั ธ์ เกรียงศักดาชัย นายจิระพันธ์ แซ่ลมิ้ และนายอานนท์ ปุย้ ตระกูล
เจ้าของผลงานการพัฒนา Prothier แพลตฟอร์มส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจในการเข้าถึงฐานลูกค้าทีส่ นใจในธุรกิจนัน้ โดยมี ดร.ศรีสภุ า ปาล
กะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา และทีม RICSM (รางวัลชนะ
เลิศ ประเภท World Citizenship) ประกอบด้วย นายชินกฤต หล่อปิย
นนท์ นายธรรมฤทธิ์ ลิขติ ธีรเมธ น.ส.ธันยพร ปทุมสูตร และนายชลันธร
จันทนันท์ เจ้าของผลงาน DB8 (ดีเบท) เป็นแอพพลิเคชัน่ ทีช่ ว่ ยในการ
สือ่ สารภาษาอังกฤษด้วยการดีเบท พร้อมระบบประเมินและให้คะแนน
บนตัวแอพฯ โดยมี Mr.Stephen Edward Smith เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ขอเชิญผูช้ ายทีม่ โี รคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังหรือผูช้ ายสูงอายุทวั่ ไปและ
มีอายุ ๔๐ ปีขนึ้ ไป เข้าร่วม “งานวิจยั เพือ่ ประเมินอาการปัสสาวะเล็ด
ชนิดปัสสาวะเล็ดและปัจจัยเสีย่ ง โดยใช้แบบสอบถามปัสสาวะเล็ดใน
เพศชาย” สามารถสมัครได้ตงั้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป ณ ตึกอัษฎางค์ ชัน้ ๒
โรงพยาบาลศิรริ าช สนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ คลินกิ
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๓๙

“งานอาสาสมัคร” หรือ “งานจิตอาสา” เป็นกระบวนการ
พัฒนาจิตใจของเรา ให้นกึ ถึงคนอืน่ เห็นอกเห็นใจคนอืน่ งาน
อาสามีหลายรูปแบบ ไม่ได้จำ� กัดตายตัวว่าจะต้องเป็นการออก
ไปสร้างโรงเรียน สร้างห้องสมุด หรือน�ำสิ่งของไปบริจาคใน
โรงเรียนหรือพืน้ ทีห่ า่ งไกลเท่านัน้ แต่งานอาสาสมัครง่ายๆ ที่
เราท�ำได้ ก็มหี ลากหลายรูปแบบ การน�ำความรูค้ วามสามารถ
ทีเ่ รามี ไปช่วยเหลือคนอืน่ พัฒนาชีวติ ของคนอืน่ ให้ดขี นึ้ โดยไม่
หวังสิง่ ตอบแทน ล้วนแล้วแต่เป็นงานอาสาสมัครทัง้ สิน้ ดังค�ำ
สอนของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ทีว่ า่ “True success is not in the learning, but
in its Application to the benefit of the mankind” (ความ
ส�ำเร็จทีแ่ ท้จริง อยูท่ กี่ ารน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สขุ แก่มวลมนุษยชาติ) ...ขอเชิญชวนพีน่ อ้ งชาวมหิดล
ทุกท่าน ร่วมกันท�ำงานอาสาสมัครง่ายๆ ในรูปแบบที่ท่าน
สามารถท�ำได้ เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระองค์
ทรงเป็นแบบอย่างทีป่ ระเสริฐ ทีพ่ วกเราชาวมหิดลจะน้อมน�ำ
มาปฏิบตั ติ าม ทาง https://mahidol.ac.th/dayofservice

ขอแสดงความยินดีกบั มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

นครสวรรค์ ในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยมหิดลเห็นชอบเปิด
หลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรมยัง่ ยืน
บนความหลากหลายทางชีวภาพ (Sustainable Agriculture based on Biodiversity) น�ำทีมโดย ดร.ณัฐฐิญา อัคร
วิวฒ
ั น์ดำ� รง ดร.สมสุข พวงดี และ ดร.ปิยะเทพ อาวะกุล โดย
การน�ำเสนอเป็นที่ประทับใจของนายกสภาฯ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหลายท่าน อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ เช่น ท่านมีชยั วีระไวทยะ กรรมการสภาฯ ได้ให้
ข้อแนะน�ำเพิ่มเติมพร้อมมอบนามบัตรให้ติดต่อและยินดีให้
ทุนในการสร้างฟาร์มตัวอย่าง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาฯ มอบ
หนังสือยุทธศาสตร์เพือ่ ใช้ในการร่างหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศต่อไป ฯลฯ
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

26 Softnews
งานประชาสัมพันธ์

เมือ่ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ในพิธไี หว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีการมอบรางวัลให้แก่ผชู้ นะการประกวด
พานไหว้ครู ผลการตัดสินมีดงั นี้ รางวัลประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัย
ศาสนศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
หลักสูตรแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่
คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เมือ่ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ภาควิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ และหัวหน้าห้องปฏิบตั กิ ารระบบอัจฉริยะเพือ่ การแพทย์ (AIM
LAB) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
ในการแข่งขันประกวดหุน่ ยนต์ทางการแพทย์ (i-MedBot Innovation Contest 2016)
จากผลงานการวิจัยและประดิษฐ์ “เครื่องกายภาพไจโรโรลเลอร์ส่วนมือและแขน”
Gyro-Roller, A Virtual Reality Enabled Gyroscopic Rehabilitation Device for
Stroke Patients โดยได้รบั ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท การ
แข่งขันดังกล่าว จัดขึน้ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙

เ มื่ อ วั น ที่ ๒ ๔ กั น ย า ย น
๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.
เจริ ญ ศรี มิ ต รภานนท์ คณบดี
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
พร้อมด้วยคุณบุณยนุช พิศสุวรรณ
หั ว หน้ า งานสื่ อ สารองค์ ก ร เข้ า
เฝ้ารับพระราชทานโล่จากสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐
ปี โรงพยาบาลศิริราช ในฐานะที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
ให้บริการชุมชนด้านการรับบริจาค
โลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแก่โรง
พยาบาลศิรริ าชมาอย่างต่อเนือ่ ง
Vol. 10 • ๋October 2016

เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามร
ดุสติ รองอธิการบดีฝา่ ยสิง่ แวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยืน เป็นผูแ้ ทน
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล รั บ รางวั ล
ASEAN Energy Awards 2016
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ ประเภท
อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน: อาคารออกแบบส�ำหรับ
ภูมอิ ากาศร้อนชืน้ (Tropical Building) ในงาน 34th ASEAN Ministers
on Energy Meeting (34th AMEM)
ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
the 3rd Thailand Ian Donald Advanced
Course of Ultrasound in Obstetrics
and Gynecology ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนตัง้ แต่บดั นี้ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ค่าลงทะเบียน ๑๐,๐๐๐ บาท ลงทะเบียน
ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๓๑
มกราคม ๒๕๖๐ ค่าลงทะเบียน ๑๒,๐๐๐
บาท ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ค่าลงทะเบียน ๑๕,๐๐๐
บาท สอบถามโทร. ๐-๒๔๑๙-๔๖๕๓-๔
Email: thailand.iandonald@gmail.com
http://www.sirirajconference.com

คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมส่งต่อข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ผ่าน LINE APPLICATION ชือ่ “@ramathibodi” เพียง
เพิม่ เป็นเพือ่ นวันนีจ้ ะได้รบั ข่าวสาร อาทิ
• ไข ไขปัญหาโรคภัยยอดฮิต ทันเวลา ป้องกันได้
ทันท่วงที
• ข่าว ข่าวสารความรูท้ างด้านสุขภาพทีถ่ กู ต้องจาก
บุคลากรทางการแพทย์
• เข้ม เข้มข้นด้วยสาระ และเกร็ดความรูท้ เี่ ข้าใจง่าย
เพิม่ เป็นเพือ่ นวันนีเ้ พียงพิมพ์คำ� ว่า @ramathibodi
บน LINE APPLICATION

Activities Agenda 27
วราภรณ์ น่วมอ่อน

ปฏิทินข่าว..

๓ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ คณะเทคนิค
การแพทย์ ทาง aasmt2016@gmail.com

ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง ต�ำบลพระ
ปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ งานการเงิน
กองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. ๐๒๘๔๙-๖๑๙๐-๓, งานเลขานุการกิจฯ
กองบริหารงานทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕

A107 สถาบันชีววิทยาศาสตร์และโมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. ๐๘๕๕๕๐-๘๑๐๘

การประชุมนานาชาติ THE 3rd ASEAN ASSOCIATION OF SCHOOLS OF MEDICAL TECHNOLOGY (AASMT) CONFERENCE 2016
“ASEAN MT Education in 21st century”

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการเรื่องเภสัชศาสตร์สังคมและ
การบริหาร ครั้งที่ ๑: ศาสตร์สู่ความส�ำเร็จและ
ความมั่นคงของระบบสุขภาพ

ณ ห้องประชุม ๑๐๕ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗๙๑ ต่อ ๑๔๑๔

๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

งานมหิดลวิชาการ “เปิดบ้านมหิดล” ปี ๒๕๕๙

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติม โทร. ๐-๒๘๔๙-๔๕๐๑

๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คอนเสิร์ต Italian Opera Night in Thailand

ณ มหิดลสิทธาคาร ส�ำรองทีน่ งั่
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๕๖๕ ต่อ ๖๖๐๓, ๖๖๐๔,
๖๖๐๙ (วันจันทร์ – วันศุกร์), ต่อ ๖๖๒๔,
๖๖๒๖ (วันศุกร์,วันเสาร์)

๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asian
Society for Pediatric Research 2016

ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. ๐๒-๒๐๑-๐๒๘๓

๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง ความรู้พื้นฐาน
ของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์

ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา
ชัน้ 3A คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๖๓๗

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี
๒๕๕๙ “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยมหิดล”

๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คอนเสิร์ต Celebrating Czech Music

ณ มหิดลสิทธาคาร ส�ำรองทีน่ งั่ โทร.
๐-๒๘๔๙-๖๕๖๕ ต่อ ๖๖๐๓, ๖๖๐๔,
๖๖๐๙ (วันจันทร์ – วันศุกร์), ต่อ ๖๖๒๔,
๖๖๒๖ (วันศุกร์,วันเสาร์)

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สัมมนาพิเศษทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์
เรื่อง “Self-regulation: Conceptualization
and Correlates in Childhood” ณ ห้อง

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

การบรรยาย เรื่อง “พันธุกรรมกับโรคมะเร็ง”

ณ ห้องประชุม ๗๐๐๙ ตึกสยามินทร์ ชัน้ ๗
รพ.ศิรริ าช สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. ๐๘-๗๙๘๔-๕๘๘๗, ๐๘-๖๒๔๑-๐๕๐๐

๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Ramathibodi
Current Psychiatry 2016” ณ ห้อง 910

ABC ชัน้ ๙ อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวม

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม Workshop
ด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง “Learning Big Data: Hadoop and
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
Spark” ณ ห้อง CC401 ชัน้ ๔ อาคารส�ำนัก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
(พญาไท) สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. ๐-๒๔๔๒-๐๙๐๙

๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd Environment and Natural Resources International
Conference (ENRIC 2016) “Interdisciplinary
Approaches to Save Future Earth Environment” ณ โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์ จังหวัด

โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๕๔๒, ๐-๒๒๐๑-๒๑๙๓

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โครงการ “ประชุมวิชาการวิง่ เพือ่ สุขภาพและการ
แข่งขัน” ณ ห้องประชุม ๑ ชัน้ ๓ วิทยาลัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามราย
ละเอียดเพิม่ เติม โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๒๙๕-๘
ต่อ ๓๑๙, ๓๒๐

พระนครศรีอยุธยาสอบถามรายละเอียดเพิม่
เติมที่ คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒, ๒๑๑๐

๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ โรงแรมแกรนด์เมอเคียวฟอร์จนู กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ กลุม่ สาขา
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โทร. ๐๘-๑๔๐๒-๓๖๒๗

โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรูแ้ ละ
ทักษะการใช้ โปรแกรม Microsoft Office 2013:
Powerpoint ตามมาตรฐานสากล MOS
(Microsoft Office Specialist) Certificate

ณ ห้อง CC411 ชัน้ ๔ อาคารส�ำนัก
คอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
(พญาไท) อบรม ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ และ ติวสอบ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. ๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐ (คุณสารัชย์),
๐๘-๗๕๕๓-๖๐๘๒ (คุณจรัสศรี)

การประชุมวิชาการ The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science
International Conference (TIMES-iCON2016)

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล:
Mahidol Quality Fair 2016

ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
กองพัฒนาคุณภาพ โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๐๖๔

“มหิดลสาร” เปิดรับฟังทุกข้อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�ำถามที่อยากให้เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง
๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com ๒. โทรศัพท์: ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐
๓. ส่งทางไปรษณีย์มาที่: งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ส�ำนักงานอธิการบดี
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