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มหดิลสารเปิดรบัฟังข้อคดิเหน็จากผูอ่้าน รวมถงึค�าถามทีอ่ยากให้
เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑. อเีมล์: muprjournal@gmail.
com ๒. โทรศพัท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ และ ๓. ส่งทางไปรษณย์ีท่ี: 
งานสือ่สารองค์กร กองบรหิารงานทัว่ไป ส�านกังานอธกิารบด ี๙๙๙ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ต�าบลศาลายา จงัหวดันครปฐม ๗๓๑๗๐

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ                           

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ มหิดลสาร

“Alertz” อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความง่วงด้วยเคลื่อนสัญญาณ
สมองแบบอตัโนมตั ิ ทีพ่ฒันาโดยทมีวจิยัของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ถอืเป็นอกีหนึง่นวตักรรมทีจ่ะช่วยลดอบุตัเิหตทุาง
ถนนทัง้ผูข้บัขีแ่ละผูร่้วมใช้เส้นทาง ซึง่อปุกรณ์ดงักล่าวได้จดทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดเพื่อพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยึดมั่นในปรัชญาที่ว่า “ความ
ส�าเรจ็ทีแ่ท้จรงิอยูท่ีก่ารน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ เพือ่ประโยชน์สขุแก่
มวลมนษุยชาต”ิ เสมอมา 

มหดิลสาร ฉบับนีม้บีทความทางงานวจิยัทีน่่าสนใจ อาท ิ “การ
วเิคราะห์ผลการศกึษาและปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานตามแนวสตปัิฏ
ฐานด้วยสญัญาณคลืน่สมองระบบวิทยาศาสตร์” และ ม.มหดิล ร่วม
กับ มลูนธิมิัน่พฒันา เตรยีมจดัตัง้ “ศนูย์วจิยัเพือ่การพฒันาอย่าง
ย่ังยนื” ตามศาสตร์พระราชา รวมถงึบทความเพือ่สขุภาพทีน่่าสนใจ
อีกมากมาย

๐๓	 เรื่องจากปก
   • ม.มหดิล เปิดตวั “Alertz” อปุกรณ์ตรวจวดัระดบัความง่วง
   ด้วยคล่ืนสญัญาณสมองแบบอตัโนมตัิ

๐๔	 Research	Excellence
 • วทิยาลยัศาสนศกึษา ร่วมกบั คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
   มหดิล เสนอผลการวจิยั เรือ่ง “วเิคราะห์ผลการศกึษาและปฏบิตั ิ
   วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสตปัิฏฐานด้วยสญัญาณคลืน่สมอง  
   ระบบวิทยาศาสตร์”
 • ปีที ่๓ สูก่ารพฒันาศกัยภาพของศนูย์เรยีนรูแ้ละศนูย์เครอืข่าย
   พัฒนาเดก็เลก็พืน้ทีภ่าคกลางและภาคตะวนัตก

๐๗		 Harmony	in	Diversity
 • คณะเทคนคิการแพทย์ ม.มหดิล จดัพธิถีวายมหาสงัฆทาน
   ประจ�าปี ๒๕๕๙
 • ม.มหดิลร่วมกบัมลูนธิมิัน่พฒันาเตรยีมจดัตัง้ “ศนูย์วจิยัเพือ่การ 
   พัฒนาอย่างยัง่ยนื” ตามศาสตร์พระราชา
 • มูลนธิวิศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ถวายเตน็ท์พระ
   ในโครงการเต็นท์สร้างธรรม จ�านวน ๒๐๐ หลงั
 • มหดิลอนิเตอร์จดักจิกรรม MUIC TRASH HERO รกัษ์สิง่แวดล้อม
 • โครงการ Format จติ Delete อารมณ์
 • CMMU จัดกจิกรรม CSR “ร่วมฝัน ปันสิง่ของ” ในโอกาสครบรอบ  
   ๒๐ ปี
 • คณะ ICT ม.มหดิล จดังานท�าบญุและทอดผ้าป่าการศกึษา 
   เน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนา ครบรอบ ๗ ปี
 • Campus Road Show เพ่ือขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ Eco University
 • Jakka Rally Save the World

๑๔	 MU	Society
 •  ใคร อะไร ทีไ่หน 

Contents
๑๖	 Special	Scoop
 • วันคล้ายวนัสถาปนา ครบรอบ ๕๑ ปี คณะกายภาพบ�าบดั  
   มหาวทิยาลยัมหดิล
 • MUKA Senior Project Exhibition 2016
 • วิทยาลยัราชสดุา ม.มหดิล ร่วมกบั บมจ.ธนาคารกรงุไทย
   พฒันาสือ่การสอนส�าหรบันกัเรยีนทีพ่กิารทางการได้ยนิใน 
   โรงเรยีนโสตศกึษาทัว่ประเทศ
 • MOU มหิดลกาญจน์ - เบทาโกร
 • นักวจิยัสถาบนัวจิยัประชากรฯ กบัชดุโครงการวจิยั “ความ 
   อยูด่มีสีขุของครอบครวัไทย” ในการขบัเคลือ่นนโยบาย 
   ครอบครวัแห่งชาติ

๒๐	 Teaching&Learning	Excellence
 • คณะนักร้องประสานเสยีงแห่งมหาวทิยาลยัมหดิล ภายใต้การ
   อ�านวยเพลงของ อ ฤทธิ ์ทรพัย์สมบรูณ์ คว้ารางวลัจากแข่งขนั
   ขบัร้องประสานเสยีงทปีระเทศลทิวัเนยีและโปแลนด์

๒๐	 Internationalization
 • บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมเป็นเจ้าภาพ จดัการ 
   ประชุมวชิาการ “The 4th ASIAN ACADEMIC SOCIETY

   INTERNATIONAL CONFERENCE (AASIC) 2016”

๒๒	 สมุนไพรน่ารู้
 • ก่อนกนิกลอย... ดกูนัให้ดีๆ  ก่อนนะ 

๒๓	 เพื่อสุขภาพ
 • สูบบหุรีก่่อให้เกดิ มะเรง็กระเพาะปัสสาวะ ได้อย่างไร 

๒๔	 Softnews
๒๗	 Activities	Agenda

Editor’s Note	
บก. แถลง

• ทีป่รกึษา อธกิารบด ี รองอธกิารบดทีกุฝ่าย  ผูอ้�านวยการทกุกอง • บรรณาธกิาร รองอธิการบดฝ่ีายบรหิาร • ผูจ้ดัการ กณศิอนัน์  มโนพโิมกษ์ • กองบรรณาธิการ เกษรี วุฒิศักด์ิชัยกุล                            
ฐิติรัตน์  เดชพรหม   สาธิดา ศรีชาติ   สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล   วราภรณ์ น่วมอ่อน   ศรัณย์ จุลวงษ ์ พรทิพา สุดวิเศษ • ออกแบบรูปเล่ม  ฐยาน์ ธีรหัตถเศรษฐ์ • ประสานงานกลาง  
ฐติริตัน์ เดชพรหม  • MU Newsletter Internet  ศรทตั ข�าด�ารงเกยีรต ิ สมชาย โพธิ  • ภาพ สวัสดิ ์จนิเดหวา  • จดัส่ง  ศรัณย์ จุลวงษ์  สมชาย โพธิ  สวัสดิ ์จนิเดหวา • พมิพ์ที่ ่บรษัิท             
ชุมเอกชโูชค จ�ากดั  • ทีอ่ยูส่�านักงาน งานสือ่สารองค์กร กองบรหิารงานทัว่ไป อาคารส�านกังานอธิการบด ี มหาวิทยาลยัมหิดล  ชัน้ ๔ ถนนพทุธมณฑลสาย ๔  ต�าบลศาลายา อ�าเภอพทุธ
มณฑล จงัหวดั นครปฐม ๗๓๑๗๐  โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑, ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๒  • E-mail: opmupr@mahidol.ac.th  Website: www.mahidol.ac.th
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เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๒๒ ชั้น 
๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว “Alertz” 
อปุกรณ์ตรวจวดัระดบัความง่วงด้วยคลืน่สญัญาณสมองแบบ
อัตโนมัติ และพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในผล
งานทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
บริษัท ไฟน์เนส เมด ดีไซน์ จ�ากัด ร่วมน�าเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ “Alertz” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ดร.ยศชนนั วงศ์สวสัดิ ์รองคณบดฝ่ีายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล อาจารย์ทีป่รกึษา
ทีมวิจัยและผลักดันผลงาน “Alertz”

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวทิยาลยัมหดิล เปิดเผยว่า รฐับาลให้ความส�าคญักบัการ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงในประเทศไทยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิต
จ�านวนมาก โดยถือว่าเป็นประเทศที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนน
สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการง่วง
แล้วขับหรอืเกดิอาการหลบัใน ซึง่มแีนวโน้มสงูขึน้ จึงเป็นทีม่า
ของนวัตกรรม “อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับในขณะขับรถด้วย
สัญญาณสมอง หรือ “Alertz” ซึ่งอาศัยการตรวจจับคลื่น
สมองก่อนเกิดอาการหลับใน เพื่อแจ้งเตือนคนขับล่วงหน้า

มหาวทิยาลัยมหดิลมงีานวจิยัหลายร้อยผลงาน แต่มเีพยีง
ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่น�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่ตลาด ซึ่งการ
สร้างนวตักรรมทีด่นีัน้ ต้องได้รบัการสนบัสนนุจากทัง้ภาครฐั 
และเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม ควรสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่
ต้นทาง และไม่คิดว่าการสนับสนุนดังกล่าวเป็นต้นทุนการ

ผลติ แต่ควรคดิว่าเป็นการลงทนุอย่างหนึง่ ซึง่จะมปีระโยชน์ต่อประเทศชาติ
อย่างมหาศาล

*Alertz เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นส�าหรับการตรวจจับความเป็นไปได้
ก่อนเกิดอาการหลับใน เพื่อแจ้งเตือนคนขับล่วงหน้าก่อนท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ
เป็นผลงานวจิยัของกลุม่นกัศกึษาศนูย์ปฏบัิตกิารเช่ือมต่อสญัญาณสมองด้วย
คอมพิวเตอร์ (Brain-Computer Interface Center) ภาควิชาวิศวกรรมชีว
การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ใช้งานต้องสวม
สายคาดศีรษะที่มีอุปกรณ์ Alertz ที่จะมีเซ็นเซอร์วัดคลื่นสมองบริเวณหน้า
ผาก จากนั้นสัญญาณสมองที่วัดได้จะถูกส่งไป
ประมวลผลยังคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เมื่อผู้ใช้
เกิดอาการง่วงท่ีอาจท�าให้เกิดการหลับใน 
เครื่องจะสั่นเตือนผู้ใช้งาน และจะหยุด
เตือนก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานมีความรู้สึกตื่นตัว
หรือหายง่วง โดยตัวเครื่องจะเก็บข้อมูล
พฤตกิรรมของผูใ้ช้งานไว้เหมอืนกล่องด�า
ของเครื่องบิน นอกจากนี้ ตัวเครื่อง
สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และ
โทรศพัท์มอืถอืเพือ่ส่งข้อมลูผ่านทางสาย 
USB และ Bluetooth ได้อีกด้วย โดยจะ
มี Application รองรับการใช้งานบนมือ
ถอื ซึง่จะสามารถระบตุ�าแหน่งของผูใ้ช้งาน
แบบ real-time ได้ ส�าหรบัผูท่ี้สนใจสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสั่งจองอุปกรณ์ 
Alertz ได้ที่ www.finest-med.com 
MU

*ข้อมูลจาก MU INNOTECH 

ม.มหิดล เปิดตัว “Alertz” อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความง่วง
ด้วยคลื่นสัญญาณสมองแบบอัตโนมัติ

เรื่องจากปก
ฐิติรัตน์ เดชพรหม
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งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่วนัที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วทิยาลยั
ศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะ       
ผูว้จิยัอนัประกอบด้วย ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์  
ดร.พระราชสทิธมินุ ี(ว.ิ)  นายพงษ์ศักด์ิ หมืน่
ศักดา นางสาวฐิติพร สีวันนา และนางสาว
เบญจวรรณ นลิคง ได้จดัการประชมุเพ่ือเสนอ
ผลการวจิยัเรือ่ง “วเิคราะห์ผลการศกึษาและ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏ
ฐานด ้ วย สัญญาณคลื่ นสมองระบบ
วทิยาศาสตร์” ซึง่ได้รบัทนุสนับสนุนการวจัิย
จากมหาวทิยาลยัมหดิล ประจ�าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘  ณ ห้องประชมุน�า้ทอง วทิยาลยัศาสน
ศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา

การวิจัยนี้  เป ็นการวิจัยกึ่ งทดลอง        
(Quasi - Experimental Research) เป็น
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล      
กับภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
สถาบนัวปัิสสนาธรุะ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง
กรณราชวทิยาลยั โครงการน้ีเป็นโครงการส่ง
เสริมการยกระดับการศึกษาวิจัยและการ
ปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ใน
พระพุทธศาสนา โดยประยุกต์เข้ากับการใช้
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์
ความรู ้ใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
นามธรรมให้เหน็เป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน

วตัถปุระสงค์ของการวจัิยม ี๓ ประการ คือ 
๑) เพือ่ศกึษาพฒันาการสติปัฏฐาน ๔ และผล
สัมฤทธิ์ในวิปัสสนาญาณ ๒) เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของวิปัสสนาญาณที่เกิด

จากการปฏบัิตสิตปัิฏฐาน ๔ ต่อสญัญาณสมอง
โดยใช้ระบบวทิยาศาสตร์  และ ๓) เพือ่ศกึษา
ผลวเิคราะห์พฒันาการสตปัิฏฐาน ๔ และผล
สญัญาณสมองด้วยระบบวทิยาศาสตร์ทีม่ต่ีอ
การพัฒนาสุขภาพกายและใจของผู้ปฏิบัติ 
และน�าองค์ความรู ้ที่ ได ้ประยุกต์ใช ้เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุต่อบุคคล สงัคม และประเทศ
ชาติ

การวิจัยกึ่งทดลองของโครงการนี้  มี
ประชากรเป้าหมายคือ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ปฏบิติัวปัิสสนากรรมฐานตามแนวสตปัิฏฐาน 
๔ ทีส่มคัรเข้าร่วมโครงการวจิยัฯ ทีม่อีายตุัง้แต่ 
๑๘ ปีขึน้ไป การเลอืกกลุม่ตวัอย่าง เลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ได้ข้อมูล
ตัวแทนประชากรเป็นจ�านวนตัวอย่างท้ังสิ้น 
๑๔๐ รูป/คน เพือ่ศกึษาพฒันาการการปฏบิตัิ
วปัิสสนากรรมฐานตามแนวสตปัิฏฐาน ๔  และ
ด�าเนินการคัดเลือกจากจ�านวนตัวอย่างดัง
กล่าวอกีครัง้ เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิใ์นวปัิสสนา
ญาณ วเิคราะห์ผลสมัฤทธิข์องวปัิสสนาญาณ
ต่อสญัญาณคลืน่สมอง และผลการวเิคราะห์
ต่อการพัฒนาสขุภาพกายและใจ

วิ ธี การ เ ก็บข ้อมูลของการวิ จัย  ใช ้
แบบสอบถาม Pre-Test และ  Post-Test รวม
ถึงการสัมภาษณ์สอบอารมณ์ระหว่างการ
ปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานของกลุม่ตวัอย่างโดย
พระวปัิสสนาจารย์ เพือ่ตรวจสอบผลวปัิสสนา
ญาณ (โสฬสญาณหรอืญาณ ๑๖ ท่ีเกิดข้ึนตาม
ล�าดบัขณะเมือ่ปฏบัิตวิปัิสสนากรรมฐาน) ก่อน
และหลงัการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน จนได้
ข้อมลูจ�านวนกลุม่ตวัอย่างตามเกณฑ์ก�าหนด 
๔๔ รูป/คน แบ่งกลุม่ตวัอย่างได้ ๒ ประเภท 

คอื ๑) กลุม่ศกึษา คอื ผูท่ี้เคยปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปีขึน้ไป 
จ�านวน ๒๐ รปู/คน  และ ๒) กลุม่ควบคมุ คอื
ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาก่อน 
จ�านวน ๒๔ รปู/คน

ผลสมัฤทธิท่ี์เกิดข้ึนจากการปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเป็นสิง่ท่ีพสิจูน์ได้ยาก เนือ่งจากเป็น
นามธรรมและรูไ้ด้เฉพาะผูป้ฏบิตั ิ คณะผู้วจิยั
จงึน�าอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์มาช่วยพสิจูน์
เพื่อเป็นข้อมูลเชิงรูปธรรม โดยเช่ือมต่อ
สญัญาณสมองเข้ากับคอมพวิเตอร์ (BCI: Brain 
Computer Interface) ก่อนและหลังการ
ปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน จนได้กลุม่ตวัอย่าง 
๔๔ รปู/คน ดงักล่าว

ผลการวิจัยนี้พบว่า การปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานส่งผลดต่ีอผูป้ฏบัิตใินการเพิม่ภาวะ
ความสงบนิ่ง และลดความฟุ ้งซ ่านหรือ
ความเครียด เนื่องจากการนั่งวิป ัสสนา
กรรมฐานจะช่วยเพิ่มปริมาณคลื่นสมองช่วง
ความถ่ีต�่า และลดปริมาณคล่ืนสมองช่วง
ความถ่ีสงู (ความถ่ีของคลืน่สมอง เรยีงจากสงู
ไปต�า่ ได้แก่ High Beta/ความวติกกงัวล, การ
ตืน่ตวัมากเกนิไป Beta/การคดิ, ความมุง่มัน่, 
ความตัง้ใจ Alpha/ความเตรยีมพร้อมในการ
ท�างาน, ความสงบ Theta/ความคิดสร้างสรรค์, 
ความคดิท่ีลกึซ้ึง และ Delta/การนอน, การ
ซ่อมแซมสมอง, การแก้ปัญหาทีซ่บัซ้อน)

เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉล่ียของ
สัญญาณคลื่นสมองก่อนและหลังปฏิบัติใน
กลุม่ผูไ้ม่เคยปฏบิตัวิปัิสสนามาก่อน พบว่าหลงั
การปฏบัิตแิล้ว ผูป้ฏบัิตมิคีวามสงบนิง่ หรอื
แสดงถงึความพร้อมของสมองทีจ่ะท�างานและ

วทิยาลยัศาสนศกึษา ร่วมกบั คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล เสนอผลการวจิยั 

เรื่อง “วเิคราะห์ผลการศกึษาและปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานตามแนว
สตปัิฏฐานด้วยสญัญาณคลืน่สมองระบบวิทยาศาสตร์”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี 
คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา กล่าวเปิดงาน

คณะผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิจัย: ดร.พระราชสิทธิมุนี (วิ.)  ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์  และ 
ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม
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แก้ปัญหาที่ซับซ้อน เนื่องจากผลต่างของค่า
เฉลี่ยความถี่ในช่วง Delta มีผลต่างสูงที่สุด 
(๐.๓๕๓) รองลงมาคอืความถีใ่นช่วง Theta 
(๐.๑๖๙) แต่ยงัพบว่าความถีใ่นช่วง High Beta 
(๐.๑๓๙) และในช่วง Beta (๐.๐๗๓) เพิม่ขึน้
ด้วยและท้ายสุดคือ ความถี่ในช่วง Alpha 
(๐.๐๔๔) กเ็พิม่ขึน้เช่นกนั

ในกลุม่ผูเ้คยปฏบิตัมิาก่อน พบว่าหลงัจาก
การปฏิบัติแล้ว มีการท�างานของสมองที่
สอดคล้องกบัความคดิเชงิลกึซึง้ เน่ืองจากผล
ต่างของค่าเฉลี่ยความถี่ในช่วง Theta 
(๐.๐๗๘) มผีลต่างสงูสดุ รองลงมาคือความถี่
ในช่วง Alpha (๐.๐๔๖) ความถีใ่นช่วง Delta 
(๐.๐๓๘) ตามล�าดบั ส่วนความถีใ่นช่วง Beta 
(-๐.๐๗๗) และความถี่ในช่วง High Beta 
(-๐.๐๖๓) พบว่าลดลงเช่นกนั

หลงัจากการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานตาม
แนวสติปัฏฐาน คะแนนวปัิสสนาญาณเพิม่มาก
ขึ้นร้อยละ ๗.๔๔ วิปัสสนาญาณของกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัโลกยีญาณซึง่เป็น
ญาณท่ีเพ่ิมขึน้หรอืลดลงได้ แต่ท�าให้ผูป้ฏบิติั
เหน็อานสิงส์ของการปฏบิตัวิปัิสสนาฯ มากขึน้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสาคร ธนมิตต์ 
อดีตผู้อ�านวยการสถาบันโภชนาการ 

ร่วมฟังและซักถาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์  อธิบายผลการวัดสัญญาณสมองของ ศ.พญ.สาคร ธนมิตต์

จากผลของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์นี้ 
สอดคล้องกับหลักค�าสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าในมหาสติปัฏฐานว่าด้วยการเจริญ
สติปัฏฐานซึ่งเป็นทางสายเดียวท่ีปฏิบัติเพื่อ
ความบริสุทธิ์ เพื่อความดับทุกข์ และเพื่อ
บรรลุนิพพาน

ผูป้ฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานได้ฝึกสตกิ�าหนด
รูต้ามสภาวธรรม ณ ปัจจบุนั ท�าให้เกดิแนว
โน้มคลายความวติกกงัวล ลดละความเครยีด 
ความดันโลหิตและโรคต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ร่างกายและจิตใจที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชดิจนแทบแยกออกจากกนัไม่ได้

ในวันน�าเสนอผลการวิจัยเรื่องนี้ มีการ
สาธิตการวัดสัญญาณสมองโดยใช้อุปกรณ์ท่ี
เชื่อมต่อสัญญาณสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์ 
(BCI: Brain Computer Interface) แสดง

ผลการวั ดคลื่ นสมองบนจอฉายภาพ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสาคร 
ธนมิตต์ ผู้เข้าร่วมฟังการเสนอผล ได้อาสา
เป็นผู้รับการวัดสัญญาณสมองตอนนิ่งสงบ 
ตอนพูด และตอนกัดฟัน ท�าให้ที่ประชุม
ประจักษ์เห็นผลความแตกต่างของสมองใน
แต่ละอารมณ์ และเข้าใจการน�าเสนอผลการ
วิจัยมากยิ่งขึ้น MU
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เด็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงส�าคัญของการ
พฒันาชวีติ เน่ืองจากเป็นระยะทีม่กีารเจรญิ
เตบิโตและพฒันาการอย่างรวดเร็ว ซึง่มปัีจจัย
หลายประการที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กก่อนวัย
เรยีนมกีารเจรญิเตบิโตและพัฒนาการทีส่มวยั 
มภีาวะสุขภาพทีด่ ีและสามารถปรบัตัวอยูใ่น
สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงได้อย่างมคีณุภาพ หนึง่
ในปัจจยัทีส่�าคญัทีสุ่ด คอื การเลีย้งดูอย่างมี
คุณภาพ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ท�าให้บิดามารดามเีวลาในการดูแลบตุรลดลง 
ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็จงึเป็นทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะ
ท�าให้เดก็ทีบ่ดิามารดาไม่มเีวลาดูแลบตุร ได้มี
โอกาสได้รบัการพฒันาอย่างมคุีณภาพ พร้อม
ทีจ่ะเรยีนรู้และพัฒนาตนเองในอนาคต

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เป็นเรือ่งทีห่ลายองค์กร
ให ้ความส�าคัญในการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและส่งเสริมให้การด�าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรที่มี
ความรู ้ความช�านาญในการดูแลเด็กทัง้การส่ง
เสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการ การส่ง
เสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรค 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงนามข้อ
ตกลงด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโครงการ
หน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้
เพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยั: พืน้ท่ีภาคกลางและ
ภาคตะวันตก ร่วมกับส�านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) โดย
มผีูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาวรรณ หนคูง 
เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ โดยพฒันางานร่วม
กับภาคี เครือข ่ายทีมวิชาการจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ ๕ แห่งในภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการใน
ระยะท่ี ๑ ได้แก่ ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในการ
ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระยะที่ ๒ ได้แก่ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้เป็นศนูย์เรยีนรูต้้นแบบในการดูแลเด็กก่อน
วยัเรยีน

ผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของระยะที ่ ๑ 
และระยะที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยความร่วมมือขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรเอกชน ผูป้กครอง 
แกนน�า/ปราชญ์ในพืน้ที ่ และโรงพยาบาลส่ง
เสรมิสขุภาพประจ�าต�าบล ด้วยการพฒันางาน
อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ Bench-
marking ท�าให้เกิดการยกระดับศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็สูก่ารเป็นศนูย์เรยีนรู/้ศนูย์
ต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็

แผนการด�าเนนิงานของโครงการระยะท่ี ๓ 
นี ้เป็นการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาศกัยภาพของ
ศนูย์เรยีนรูแ้ละศนูย์เครอืข่ายพืน้ทีภ่าคกลาง
และภาคตะวันตกสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
(good practice) โดยทมีวชิาการมส่ีวนช่วย
ในการติดตามและจัดกระบวนการแลก
เปลีย่นเรยีนรู ้และถอดบทเรยีนกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้
และศูนย์เครือข่าย รวมถึงการพัฒนาระบบ
การจัดเกบ็ข้อมลูเดก็ปฐมวยั และการพฒันา
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้วยกลไกการ
ท�างานทีเ่ชือ่มโยงระหว่างท้องถิน่ ผูป้กครอง 
ชมุชน และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล 
อกีทัง้ส่งเสรมิทกัษะและนวตักรรมทางความ
คิดด้านการสื่อสารสาธารณะให้กับผู้ปฏิบัติ
งานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ภารกิจหลักของการด�าเนินงานโครง
การฯ พื้นท่ีภาคกลางและภาคตะวันตกคือ 

ปีที่ ๓ สู่การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้และศูนย์เครือข่าย
พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก

Research Excellence
ผศ.ดร.อาภาวรรณ หนูคง โครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย: 
พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพที่ ๑  คณะท�างานและภาคีเครือข่ายทีมวิชาการ
จากคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ

คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 
“เวทีสานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย: 

ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้”

ภาพที่ ๒ ศูนย์เรียนรู้เข้าร่วมงานเวทีสานพลังร่วมสร้างสุข
ภาวะเด็กปฐมวัย: ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ เมื่อวันที่ ๒๒-
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ

คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

ภาพที่ ๓ กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระหว่างศูนย์เรียนรู้
และศูนย์เครือข่าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

ภาพที่ ๕ การพัฒนาเติมเต็มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านเด็ก
ปฐมวัยระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

ณ ห้องไมด้า ๖ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพ

ภาพที่ ๔ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่าง
ศูนย์เรียนรู้และศูนย์เครือข่าย จังหวัดกาญจนบุรี

การถอดบทเรียนการด�าเนินงานติดตามการ
พฒันาตามกระบวนการ Benchmarking  ทัง้ 
๕ ระบบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วม
โครงการทัว่ประเทศในภาพรวม และตดิตาม
การพฒันาศกัยภาพศนูย์เรยีนรู ้๒ พืน้ทีข่อง

ภาคกลางและภาคตะวัน
ตกและศนูย์พฒันาเดก็เลก็
เครือข่าย ๑๐ พื้นที่ เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับความสามารถ
ของศนูย์เรยีนรู ้ MU
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งานประชาสัมพันธ์ 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่วนัที ่๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มหาวทิยาลยั
มหดิล และมลูนธิมิัน่พฒันา ร่วมลงนามความ
ร่วมมอืการจดัตัง้ “ศนูย์วจัิยเพือ่การพฒันา
อย่างยัง่ยนืตามศาสตร์พระราชา หรอื Ma-
hidol Center for Sustainable Devel-
opment” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิต
บคุลากรผูเ้ชีย่วชาญ นกัวชิาการ และนักวจัิย
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยนื พร้อมเตรยีมเปิด
หลกัสตูรปรญิญาดษุฎบีณัฑติ ด้านการบรหิาร
จัดการอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา 
(Ph.D. in Sustainable Leadership) เป็น
แห่งแรกในประเทศไทย ในปี ๖๐ โดยคาดหวงั
ว่าผูท้ีจ่บหลักสตูรดงักล่าวจะสามารถน�าความ
รูด้้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืในสาขาทีต่นถนัด
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และ
กระจายต่อแนวคดิดงักล่าวสูส่งัคมในล�าดบัต่อ
ไป

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม       
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
กล่าวว่า ในปัจจบุนัประเทศไทยยงัขาดแคลน
บุคลากร นกัวชิาการ นกัวจิยั หรอืผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื อนัเกดิมาจากการ
ขาดแหล่งบ่มเพาะแนวคิดดังกล่าว ทาง
มหาวิทยาลัยมหดิล และวทิยาลยัการจดัการ 

คณะเทคนคิการแพทย์ ม.มหดิล จดัพธิถีวายมหาสงัฆทาน 
ประจ�าปี ๒๕๕๙

ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามศาสตร์พระราชา 

ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด จึง
ได้ร่วมมือกับมูลนิธิมั่นพัฒนา เตรียมจัดตั้ง 
“ศนูย์วจัิยเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื” ตาม
ศาสตร์พระราชา ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การผลิตนักวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ซึง่ถอืได้ว่าศูนย์ดงักล่าวเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ขีอง
วงการการศึกษาของไทย ท่ีพร ้อมผลิต
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารจัดการโดยยึดหลักความยั่งยืนเป็นท่ี
ตั้ง ทั้งนี้ จะมีการเปิดหลักสูตรปริญญาเอก
ดุษฎีบัณฑิต ด้านการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา (Ph.D. in Sus-
tainable Leadership) ในปี ๒๕๖๐  
แนวทางการเรยีนการสอนจะยดึหลกัการแก้

ปัญหาในปัจจุบันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในอนาคต โดยแยกตามสายสาขาที่ผู้เรียน
สนใจ เช่น การจดัการธรุกจิ การจดัการชมุชน 
การจัดการการศึกษา ผ่านการสอนจากผู้
เช่ียวชาญเฉพาะทาง จากในและต่างประเทศ 
ซึ่งในระยะแรกทางมูลนิธิมั่นพัฒนาและ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะ
มีการพิจารณามอบทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ท่ีก�าหนดจ�านวน ๕ ทุน โดยคาด
หวงัว่าผูท้ีจ่บหลกัสตูรดงักล่าวจะสามารถน�า
ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสาขาท่ี
ตนถนัดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
และกระจายแนวคดิดงักล่าวสูส่งัคมในล�าดบั
ต่อไป MU

เมือ่วนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ลาน
อเนกประสงค์ ชัน้ ๑ อาคารวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา ศาสตราจารย์ 
ดร.ฉตัรเฉลมิ อศิรางกรู ณ อยธุยา คณบดคีณะ
เทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัมหดิล เป็น
ประธานในพิธีถวายมหาสังฆทาน ประจ�าปี 

๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการจัดงานบุญใหญ่ของคณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมกบัส่วนงานและหน่วย
งานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชน
รอบข้างซึง่จัดต่อเนือ่งเป็นประจ�าทุกปี ตัง้แต่
สมยัอดีตคณบดฯี ศาสตราจารย์ ดร.วรีะพงศ์ 
ปรชัชญาสทิธกิลุ เพือ่เสรมิสร้างความเป็นสริิ
มงคล รวมทัง้เป็นการอทุศิส่วนกศุลแด่เจ้าบ้าน 

เจ้าท่ี และดวงวิญญาณต่างๆ ท่ีสถิตอยู่ ณ 
พืน้ทีศ่าลายา โดยนมินต์พระสงฆ์ จ�านวน ๔๕ 
รปู จาก ๙ วดั รบัมหาสงัฆทานและปัจจยั
ส นั บ ส นุ น ต า ม ก� า ลั ง ศ รั ท ธ า ข อ ง
พทุธศาสนกิชน เพือ่บ�ารงุพทุธศาสนา และ
สร้างถาวรวตัถตุามความประสงค์ของแต่ละ
วดั MU

ฐิติรัตน์ เดชพรหม



Vol. 06 • June 2016

8

มหดิลอนิเตอร์จดักจิกรรม MUIC TRASH HERO รกัษ์สิง่แวดล้อม
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เกตุวรี พัฒนแก้ว

มลูนธิวิศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล ถวายเตน็ท์พระ
ในโครงการเตน็ท์สร้างธรรม จ�านวน ๒๐๐ หลงั งานสื่อสารองค์กร วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุม R-114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย ์ ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ 
ประธานกรรมการมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นประธานในพธิถีวาย
เต็นท์พระ ในโครงการ “เต็นท์สร้างธรรม” 

จ�านวน ๒๐๐ หลัง แด่หลวงพ่อเยื้อน ขัน-
ติพโล เพ่ือน�าไปใช้ในการปฏบิตัธิรรม ณ พทุธ
อุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส 
อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่มีป่าและภูเขาล้อมรอบ สภาพแวดล้อม
เงียบสงบ เหมาะแก่การศึกษาปฏิบัติธรรม

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคปัจจัย

เพิ่มเติมได ้ที่  มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (เต็นท์หลังละ ๖๐๐ 
บาท หรือบริจาคตามก�าลังศรัทธา) ธนาคาร
ไทยพาณชิย์ เลขทีบ่ญัช ี๓๓๓-๒๓๑๑๘๗-๔ 
ธนาคารกรุ ง ไทย เลขที่บัญชี  ๙๕๙-
๐๐๖๒๕๔-๗ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 
๐๑๒-๗๐๖๐๐๐-๒ MU

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล 
คณบดวีทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
เป็นประธานในพิธีเป ิดงานนิทรรศการ                
“MUIC Trash Hero” โดยได้รับเกยีรติจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.กติิกร จามรดุสติ รอง
อธกิารบดฝ่ีายสิง่แวดล้อมและการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื มหาวทิยาลยัมหิดล เยีย่มชมกจิกรรม 
และนทิรรศการภายในงาน พร้อมทัง้ได้รบัค�า
แนะน�าที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิด
ความยัง่ยนืต่อไป ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 
๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา

MUIC Trash Hero จัดขึน้โดย นักศึกษา
ชมรมรากแก้ว ร่วมกบั คณะกรรมการอนุรักษ์

พลงังานและสิง่แวดล้อม วทิยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกดิจากการบรหิารจดัการขยะ พร้อมท้ังเปิด
ตวัถงัขยะรปูแบบใหม่ เพือ่ส่งเสรมิการคดัแยก
ขยะ โดยมคีณะผูบ้รหิาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนกัศกึษาวทิยาลยันานาชาต ิ เข้าร่วมชม

นิทรรศการ “มาตรการและแนวทางการ
จัดการพลังงาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘” พร้อม
ประดษิฐ์กระถางต้นไม้จากวสัดุเหลือใช้ (D.I.Y) 
เล่นเกมส์รกัษ์สิง่แวดล้อม รวมไปถงึการสาธติ
การพับกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วกลับมา
รีไซเคิลใหม่เพื่อน�ามาท�าหลังคาในโครงการ 
“๓๐ปี MUIC ๘๙ หลงัคาเขียว” ต่อไป MU
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หอสมดุและคลงัความรูม้หาวทิยาลยัมหดิล 
จัดบรรยายธรรมในโครงการ format จิต 
delete อารมณ์ เป็นประจ�าทกุเช้าวนัพธุแรก
ของเดือน ณ ห้องโถงลานกิจกรรม ชั้น ๑ 
อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัย
มหดิล ศาลายา โดยเมือ่วันพธุที ่๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ จัดบรรยายธรรม เรื่อง “ความรู้คู่
คุณธรรมน�าพาสุข” โดยพระธรรมวิทยากร
จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระมหา
ประสาน อิทธิปัญโญ ผู้สนใจรับชมย้อนหลัง
ได้ทาง iptv ของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ MU

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ ตันละมัย คณบดี
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา
ระดับปริญญาโท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาใน
โครงการ “CMMU CSR Project ร่วมฝัน
ปันสิ่งของ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี วทิยาลยัการจัดการ 
ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายราษฎร์รังสฤษดิ์ 
อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี 
อาจารย์อุบลรัตน์ กรุดมณี ผู ้อ�านวยการ
โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่น

กจิกรรมในครัง้นีแ้บ่งออกเป็น ๔ ฐานหลกั 
กิจกรรมฐานท่ี ๑ ได้แก่ IT GURU ส่งมอบ

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จ�านวน ๑๕ เครือ่ง เพือ่
ช่วยแก้ปัญหาจ�านวนคอมพิวเตอร์ส�าหรับ

CMMU จดักจิกรรม CSR “ร่วมฝัน ปันสิง่ของ” ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี

โครงการ Format จติ 
      Delete อารมณ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Cr.ภาพ คุณมนตรี เล้าหะชัย

ชวณี ชื่นเกิดลาภ

Harmony in Diversity

การเรียนการสอนไม่เพียงพอกับจ�านวน
นกัเรยีน นอกจากสนบัสนนุอปุกรณ์การเรยีน
การสอนแล้ว ยังเปิดอบรมวิธีใช้โปรแกรม 
Google Doc และ Google Application 
พื้นฐานให้กับครูทุกหมวดวิชา เพื่อน�าไป
พัฒนาการจัดท�าสื่อการเรียนการสอนให้มี
ความน่าสนใจและทันสมัย

กิจกรรมฐานที่ ๒ ได้แก่ Bright Board 
“บอร์ดนี้ถ้าจะให้ดี น้องต้องอ่าน” โดยนัก
ออกแบบจิตอาสาร่วมกับน้องๆ นักเรียน
ระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ ร่วมกนัสร้างสรรค์
บอร์ดวิชาการท่ีถูกลืม ให้กลับมามีชีวิตชีวา 
น่าสนใจ เต็มไปด้วยสาระน่ารู้ และไอเดีย
การน�าเสนอที่สร้างสรรค์

กิจกรรมฐานที่ ๓ ได้แก่ English is JIB 
JIB “ภาษาอังกฤษแค่จิ๊บจิ๊บ” โดยศิษย์เก่า
และนักศึกษาปัจจุบัน ของวิทยาลัยการ

จัดการ พลิกคัมภีร์การสอนภาษาอังกฤษที่
แสนยาก ด้วยเทคนิคการจ�าท่ีแสนง่ายผ่าน
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทั้ง ๔ ทักษะ ฟัง - พูด 
- อ่าน - เขียน ช่วยยกระดับคะแนน O-NET 
ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ 

และกิจกรรมฐานท่ี ๔ ได้แก่ Game 
Hunza กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ความเป็น
ผู้น�าตามแบบฉบับของชาวมหิดล กับเกมส์กู้
ระเบิด เกมส์สนกุๆ ท่ีสอดแทรกความร่วมมอื
ร่วมใจ เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวเฉกเช่นเดยีวกบั ๑ 
ในค่านิยมองค์กรที่ปลูกฝังเราชาวมหิดลทุก
คน

ส�าหรับ CMMU CSR Project ต่อไปจะ
เป็นอะไรนั้น จะมาเล่าสู่กันฟังอีกในโอกาส
หน้านะคะ ส�าหรับฉบับนี้ สวัสดีค่ะ MU

หอสมดุและคลงัความรูม้หาวิทยาลยัมหดิล
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เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รอง
อธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป ็น
วิทยากรบรรยายในกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
สัญจร เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) 
จดัโดย คณะกรรมการอนรัุกษ์พลงังาน คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหดิล (TM 
Green) โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รวมถึงคณะ
กรรมการ TM Green เข้าร่วมกิจกรรม ณ 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล MU

Campus Road Show เพือ่ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
Eco University งานประชาสัมพันธ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะ ICT ม.มหดิล จัดงานท�าบญุและทอดผ้าป่าการศกึษา 
เนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนา ครบรอบ ๗ ปี ศุภลักษณ์ ตันเกษมขจรศรี

เมือ่วนัที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT) มหาวทิยาลยัมหดิล จดังานท�าบญุและทอดผ้าป่าเพือ่การศกึษา เนือ่ง
ในโอกาสครบรอบ ๗ ปี วนัคล้ายวนัสถาปนาคณะฯ ณ อาคารคณะ ICT 

ส�าหรบัการทอดผ้าป่าเพือ่การศึกษาในครัง้น้ี คณะ ICT ร่วมกบัสมาคม
ศษิย์เก่า ICT ม.มหดิล จดัขึน้เพ่ือเป็นทนุสนับสนุนการศึกษาให้แก่นกัศกึษา
คณะ ICT ทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ และมกีารจดัสรรงบประมาณบางส่วนส�าหรบั
ช่วยเหลอืโรงเรยีนทีข่าดแคลนตามความเหมาะสม รวมมยีอดเงนิบรจิาคท้ัง
สิน้ ๒๘๒,๓๔๖ บาท (สองแสนแปดหมืน่สองพันสามร้อยสีส่บิหกบาทถ้วน)

คณะ ICT ขอขอบพระคณุผูม้จิีตศรัทธาทกุท่านทีไ่ด้ร่วมท�าบญุทอดผ้าป่า
การศึกษาในคร้ังน้ี ขออนุโมทนาบุญกุศล ช่วยดลบันดาลให้ท่านและ
ครอบครวั ประสบแต่ความสุขสวสัด์ิ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวติ คดิท�าการ
สิง่ใดขอให้สมหวงัทกุประการด้วยเทอญ MU
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เมือ่วนัที ่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทีผ่่านมา กองกายภาพและสิง่
แวดล้อม จดักจิกรรม Jakka Rally Save the World ณ ลานดอก
กนัภยั อาคารศนูย์การเรยีนรูม้หดิล มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา เพือ่
ส่งเสรมิให้เกดิการป่ันจกัรยานอย่างยัง่ยนื และเพือ่เป็นการปลกูฝังให้
เกิดการเรียนรู ้สภาพแวดล้อม รวมทั้งระบบกายภาพภายใน
มหาวทิยาลยัมหดิล 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี
มหาวทิยาลยัมหดิล ในฐานะประธานเปิดงาน Jakka Rally Save 
the World  กล่าวว่า “มหาวทิยาลยัจ�าเป็นทีจ่ะต้องเป็นผูน้�าใน
ลกัษณะของการปลกูฝังความคดิ เป็นต้นแบบ เพราะฉะนัน้ ถ้าหากว่า
เราจะปลูกฝังให้นักศึกษามีลักษณะของชีวิตพอเพียง ค�านึงถึง
ประโยชน์ต่างๆ ทีค่วรจะเกดิขึน้ สนใจเรือ่งการอนรุกัษ์ ไม่เบยีดเบียน
ธรรมชาติมากเกินจ�าเป็น แล้วก็ท�าให้พื้นที่สีเขียวมีมากข้ึน ลด
อนัตรายต่างๆ จากการเดินทาง ผมคิดว่า การขีจั่กรยานเป็นค�าตอบ
หนึง่ทีม่หาวิทยาลยัควรจะจดุประกายให้นกัศกึษามจีติส�านกึเหล่านี”้

“ในช่วงระยะเวลาหนึง่ของนกัศกึษาทีจ่�าเป็นจะต้องมาอยูท่ีน่ี ่โดย
เฉพาะอย่างยิง่ปีที ่๑ ก่อนทีจ่ะแยกย้ายไปเรยีนในคณะต่างๆ มหดิล 
ศาลายา เป็นสถานทีท่ีเ่ขาควรจะได้มโีอกาสได้รบัการบ่มเพาะปลกู
ฝังจติส�านกึต่างๆ ให้มคีวามรับผดิชอบต่อการใช้ชวีติอย่างมคีวามสขุ 
สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา แม้เพียงปีเดียว ผมคิดว่า 
เป็นการปลกูฝังจติส�านกึ เมือ่เขาเติบใหญ่ จบการศึกษาไป เขาอาจ
จะเป็นต้นแบบในการน�าภมูทิศัน์ต่างๆ รวมทัง้ประสบการณ์ในการ
ใช้ชวีติทีอ่ยูม่หาวทิยาลยัมหดิล ในปีที ่๑ ไปเป็นองค์ประกอบในการ
ทีเ่ขาจะพฒันาองค์กรต่างๆ ทีเ่ขาจะไปท�างานในอนาคต”

“การสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้เป็นลักษณะของ
แคมปัสทีน่่าอยู ่มพีืน้ท่ีส�าหรบัการเดิน การวิง่ การใช้จักรยานอย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสม เป็นเหตุผลที่ท�าให้แคมปัสของเรามีการ

Harmony in Diversity
เรื่อง: ฐิติรัตน์ เดชพรหม ภาพ: จักรพล คนเที่ยง/MU Channel

ปรบัปรงุภมูทัิศน์อย่างมาก ซ่ึงตรงนีเ้องเป็นถาวรวตัถุท่ีปรากฏตัง้แต่อดตี
จนถึงปัจจบัุน และเรายงัคงด�ารงลกัษณะแบบนัน้มาโดยตลอด ซึง่ไม่ได้
หมายความว่าเป็นเพยีงกระแส แต่เป็นจติส�านกึท่ีจะท�าให้มนัคงอยู”่

“สิ่งเหล ่านี้  จะท�าให ้นักศึกษาของเราสามารถเดินทางใน
มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา ได้อย่างอสิระและปลอดภยั มพีืน้ทีช่ดัเจน 
และทุกคนใช้จักรยานเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างในลักษณะของ
ความหรูหรา ฟู่ฟ่า ทุกคนใช้จักรยานเป็นพาหนะของตัวเอง ซึ่งการที่
นักศึกษาได้รับการปลูกฝังแบบนี้ สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเขาไป และความ
ยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากรุ่นสู่รุ่น จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

“ส�าหรับบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะเอื้อให้เกิดการใช้จักรยาน
อย่างต่อเนื่อง ที่ส�าคัญมาก คือ ผู้บริหารเรามีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ท่ีจะสนับสนุนการข่ีจักรยานภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็น campus 
life ที่เหมาะสม โดยการจัดสรรพื้นที่ จัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสใช้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาจักรยานราคาถูก การจัดระบบ
เช่า-ยืม การซ่อมบ�ารุงและการดูแลต่างๆ รวมทั้งในกรณีของการ
ฝึกสอนขี่จักรยาน รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกจิตส�านึกให้กับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้หวนร�าลึกถึงว่า ท�าไม
มหาวิทยาลัยจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานเกิดขึ้นใน
มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา เมือ่มกีารด�าเนนิงานต่อเนือ่งเป็นระยะๆ 
สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย
มหิดล เราค�านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ในการที่เรา
จะสร้าง Change Manager หรอืตวัทีจ่ะไปท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง 
ผ่านตัวนักศึกษา ออกไปสู่สังคมภายนอก”
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Jakka Rally Save the World เป็น
กจิกรรมหนึง่ในโครงการ “ส่งเสรมิความเป็น
วถิจีกัรยาน วถิมีหดิลสู ่ Eco University” 
โดยโดยจัดให้นักศึกษาขี่จักรยานเข้าร่วม
กจิกรรมทัง้หมด ๗ ฐาน ทีก่ระจายอยูท่ัว่พ้ืนที่
มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา มกีารสอดแทรก
สาระและความรู ้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม การจดัการพลงังานและน�า้ การคัด
แยกขยะและของเสยี ผ่านโครงการต่างๆ ที่
มหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการ อาท ิฐานท�าหุน่ไล่
กาทีแ่ปลงผกัปลอดสารพษิ ฐานปลกูต้นกล้า

มาถึงตรงนี้ เรามาดูกันค่ะว่าน้องๆ ชาวมหิดล
ที่มาร่วมงานพูดว่าอย่างไรกันบ้าง...

“เพิ่งมาขี่จักรยานตอนปี ๑ ค่ะ 
เพราะว่าสะดวกสบายดี จะไปไหน

มาไหนก็ได้ค่ะ”

“ที่มหิดล ศาลายา มีทางจักรยานเชื่อมกับ
ทุกตึกเลยครับ”

“มีเลนของคนขี่จักรยานที่ไม่ปะปนกับเลน
ของรถยนต์ ท�าให้มีความปลอดภัยกว่า 

และสะดวกมากกว่าค่ะ”

“จักรยานถือเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ค่อน
ข้างดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียว เราได้ออกแรง 
และมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดีขึ้นครับ”

ลงกระถางทีเ่รอืนเพาะช�า MU Garden ฐาน
ตกัปุย๋หมกัลงถงุทีอ่าคารอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 
ฐานแยกชนิดขยะให้ถูกต้องที่อาคารสิ่ง
แวดล้อมพฒันดล ฐานวิง่ส่งของท่ีลานมหดิล 
ฐานตอบปัญหาสัญลักษณ์จราจรและฐาน
ทักษะจักรยานที่ลานสระน�้าด้านหน้ามหิดล
สทิธาคาร  นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมหา RC เพือ่
ตอบปัญหา การจัดกิจกรรมนี้ ถือเป็นกลไก
หน่ึงในการสร้างมหาวทิยาลยัเชิงนเิวศน์ ท่ีเริม่
ต้นจากการปลูกฝังจิตส�านึกให้กับน้องๆ 
นักศึกษา ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยหวงั

ให้น้องๆ ได้เป็นแบบอย่างส�าคัญของชุมชน
และสงัคมต่อไปในอนาคตMU
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รั้วสวยด้วยมือเรา (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาองค์กร 
(รัว้สวยด้วยมอืเรา) ซึง่จดัขึน้เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 
ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ตลอดจนสร้างจิตส�านึกรักองค์กร ส่งเสริมการมี
จิตสาธารณะ สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี
ระหว่างบุคลากร 

Research Symposium (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

รศ.ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 
เป็นประธานเปิดสัมมนา 2nd ASIA PACIFIC 
AMNIS IMAGING CYTOMETRY “Research 
Symposium” จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบั บริษทั เมอร์ค จ�ากดั 
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ 
ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ�าลาศาลายา’๓๔(๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานกล่าวในงานอ�าลาศาลายา’๓๔ “เพราะเธอคอืความทรงจ�า” กจิกรรมสดุท้ายของ
ชีวิตน้องใหม่ จัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีน้องๆ เฟรชชี่ ๕๘ มาร่วมส่งเพื่อน
กลับวิทยาเขต ณ ลานศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในงานมีประกาศรางวัล 
“ที่สุดศาลายา” ผลการประกวดภาพถ่าย การแสดงคอนเสิร์ตโดยวง White Line และ Giant Tear

OP อาสาพัฒนาพื้นป่า (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

บุคลากรส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ�านวนกว่า ๓๐๐ คน ร่วมกิจกรรม “OP อาสา 
พัฒนาพื้นป่า” ปลูกต้นไม้สร้างแนวกันไฟป่า และท�าฝายชะลอน�้า ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี 

ลงนามถวายพระพร (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ร่วม
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราช
วัง

พิธีลาอุปสมบท (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลา
บรรพชาอปุสมบท ในโครงการบรรพชาอปุสมบท 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ โดย รศ.นพ.ปรีชา สุนทรา
นันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติ
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ เรือนไทยมหิดล 
ซึ่งในปีน้ีจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดเวฬุวัน 
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าบรรพชา
อุปสมบทจ�านวนทั้งสิ้น ๑๐ ท่าน

พิธีมอบทุนการศึกษา (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

ศ.พญ.เยาวลักษณ ์  สุขธนะ คณบดีคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานในพิธีมอบ
ทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหดิล รุน่ที ่๓๕ 
ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ณ 
ห้องประชมุมีเกรท ชัน้ ๘ อาคารเฉลมิพระเกยีรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล



ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

15MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

อบรมจัดการมูลฝอย (๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ 
เเละสารสนเทศ คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการขยะ
มูลฝอยและน�้าทิ้งจากชุมชนเชิงบูรณาการส�าหรับบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน” ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคาร
สิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา

ประชุมเครือข่าย AUNILO (๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

ดร.รุจเรขา วทิยาวฑุฒิกุล ผู้อ�านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวทิยาลยั
มหิดล เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Libraries of ASEAN 
University Network  (AUNILO) ครัง้ที ่๑๒ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ Universiti 
Brunei Darussalam บนัดาร์เสรเีบกาวนั ประเทศเนการาบรไูนดารสุซาลาม 
และรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม AUNILO Meeting ครั้งที่ ๑๓ ใน
ปีหน้า ภายใต้หัวข้อ “Library Role to Support 21st Century Learning 
Skills” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MUIC บริจาคโลหิต
(๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 
“Health Week” โดยมีกิจกรรมสัมมนารณรงค์
งดสบูบหุรี ่บรกิารตรวจสขุภาพ และบรจิาคโลหติ 
ณ ห้องสัมมนา ๑๒๑๐ ณ วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีผู้ให้ความสนใจ
เข้าร่วมกว่า ๔๐๐ คน

กอล์ฟการกุศล (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

นพ.หรรษา แต้ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ รายได้สมทบทนุจดัหาครภุณัฑ์ประจ�าหอพกันกัศกึษา และ
พัฒนากิจการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ชิง
ถ้วยรางวลันายกสภามหาวทิยาลัยมหดิล อธิการบดมีหาวิทยาลัยมหดิล และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�านาจเจริญ ณ สนามกอล์ฟหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 
๕๑ อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ 

Thai School Lunch (พฤษภาคม ๒๕๕๙)

สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบั ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาวะ กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใสจัดอบรมเพื่อการ 
พัฒนาศักภาพบุคลากรโรงเรียน “การจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและ
ปฏิบัติการใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch และการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ” เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้า
นักโภชนาการ ให้กับโรงเรียน ๑๒๒ แห่ง โดยมีผู้เข้าอบรมรวม ๒๕๒ คน

ประชุมวิชาการ Systems Biosciences
(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ผอ.สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล เป็นประธานกล่าว
เปิดการประชุมวิชาการประจ�าปี ๒๕๕๙ หัวข้อ 
“Systems Biosciences: Frontiers in Integra-
tive Research” ณ ห้องประชมุสถาบนัชวีวิทยา
ศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ศาลายา

คอนเสิร์ต Belgium, Berlin, and Bangkok
(๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

รศ.ดร.สกุร ีเจรญิสขุ คณบดวีทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
ม.มหดิล ให้การต้อนรบัแขกผูม้เีกยีรตทิีม่าร่วมชม
คอนเสิร์ต “Belgium, Berlin, and Bangkok” 
วาทยากรโดย Delta David Gier บรรเลงเดี่ยว
โดย Jef Neve, Piano ณ มหิดลสิทธาคาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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วนัคล้ายวนัสถาปนา ครบรอบ ๕๑ ปี 
คณะกายภาพบ�าบดั มหาวทิยาลยัมหดิล

Special Scoop

MUKA
Senior 
Project 
Exhibition 
2016งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตกาญจนบุรี

งานประชาสัมพันธ์ คณะกายภาพบ�าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่วนัที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกายภาพบ�าบดั มหาวทิยาลยั
มหิดล ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๑ ปี คณะ
กายภาพบ�าบดั (โรงเรยีนกายภาพบ�าบดั) มหาวทิยาลยัมหดิล เพือ่เฉลมิ
ฉลอง ๕๑ ปี  แห่งการก่อตัง้และเพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึการเป็นสถาบนัการ
ศกึษาแห่งแรกของประเทศไทยทีผ่ลตินกักายภาพบ�าบดัเพือ่ให้บรกิาร
แก่สงัคมมาอย่างต่อเนือ่งและยาวนาน โดยกจิกรรมเร่ิมต้นด้วยพธิไีหว้

กลางแจ้งและพิธีบวงสรวงเสาเอก ถัดจากนั้นเป็นพิธีไหว้พระรูป          
พระราชบดิาและพธิบีวงสรวงศาลเจ้าพ่อขนุทุง่ นอกจากนี ้ยงัมกีจิกรรม
การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ณ บรเิวณหน้าห้อง Auditorium    
ช้ัน ๓ คณะกายภาพบ�าบัด มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา MU

เมื่ อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙                 
ดร.วรสุดา สุขารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วทิยาเขตกาญจนบรุ ีมหาวทิยาลยัมหดิล เป็น
ประธานเปิดงาน นิทรรศการโครงการวิจัย
ระดับปริญญาตรี ประจ�าปี ๒๕๕๙ (MUKA 
senior project exhibition 2016 ) โดยมี 
ดร.อ�านาจ เจรีรัตน์ รักษาการหัวหน้าส�านัก
วิชาสหวิทยาการ พร้อมบุคลากร และ
นกัศกึษา เข้าร่วมในพธิเีปิดและร่วมกจิกรรม
โดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการนิทรรศการ การแสดงผล
งานการวิจัย (MUKA senior project 
exhibition 2016 ) โดยนักศึกษา ชั้นปีที่ 

๔ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยกิจกรรมภายใน
งาน ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ 
ผลงานการวจิยัของนกัศกึษา แต่ละสาขาวชิา 
การประกวดผลงาน ทั้งภาคโปสเตอร์และ
ภาคบรรยาย ซ่ึงผลงานการวิจัยดังกล่าว
สามารถน�าไปต่อยอดพัฒนาให้เป ็นผล
งานการวิจัยที่สมบูรณ์ ให้กับนักศึกษาในรุ่น
ต่อไป อีกทั้งยังเป็นแนวทางการคิดค้น
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ของนักศึกษาอีกด้วย 

ปิดท้ายด้วยกจิกรรมบรรยายพเิศษ หวัข้อ 
“คุณสมบัตท่ีินายจ้างต้องการ และคณุสมบัติ
ทีน่ายจ้างต้องม ี“ โดยวทิยากร นายเอกวจัน์ 

สหกิจ ประธานกรรมการบริษัท เดอร์มา อิน
โนเวช่ัน จ�ากัด ซ่ึงเป็นศิษย์เก่า สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี รุ ่นที่ ๑ ในปัจจุบัน 
ประสบความส�าเร็จในอาชีพการงาน ได้มา
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง การเริ่มท�างาน 
และประสบการณ์ตรงที่ เกี่ยวกับ คุณสมบัติ
ท่ีนายจ้างต้องการ และคุณสมบัติที่นายจ้าง
ต้องมี ให้กับนักศึกษา ท่ีก�าลังจะส�าเร็จการ
ศึกษา และผู้สนใจที่เข้าร่วมรับฟัง ณ อาคาร
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี MU
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วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
พฒันาสือ่การสอนส�าหรบันกัเรยีนทีพ่กิารทางการได้ยนิ
ในโรงเรยีนโสตศกึษาทัว่ประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ             
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรงุเทพฯ วทิยาลยั
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับ  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
สอนส�าหรบันักเรยีนทีพ่กิารทางการได้ยนิใน
โรงเรียนโสตศกึษาทัว่ประเทศ  ซึง่ม ีอาจารย์ 
ดร.สุธา เหลือลมัย ภาควิชาหูหนวกศึกษา 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
หัวหน้าโครงการฯ 

โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการสอน

ส�าหรับนักเรียนท่ีพิการทางการได้ยินใน
โรงเรยีนโสตศกึษาทัว่ประเทศ เริม่ด�าเนนิการ
ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา 
ปัจจุบนัมกีารผลติสือ่นวตักรรมการสอนออก
มาทั้งสิ้น ๑๐ สื่อ และได้จัดพิธีมอบสื่อให้กับ
โรงเรียนโสตศึกษา ๒๔ แห่งทั่วประเทศ ซึ่ง
กิจกรรมในงาน นอกจากการมอบสื่อให้กับผู้
บริหารและตัวแทนจากโรงเรียนโสตศึกษา
แล้ว ยงัมกีารสาธติสือ่ทัง้ ๑๐ ชิน้ โดยคร ูและ
นักเรียนหูหนวก และเสวนา หัวข้อ “อนาคต
สื่อการสอนส�าหรับนักเรียนที่พิการทางการ

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  

Special Scoop

ได้ยิน” โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมสัมมนาจาก 
ดร.จิตประภา ศรีอ่อน  คุณสมยศ นิมมาน   
เหมินทร ์พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนโสต
ศึกษาทั่วประเทศ ตัวแทนครูในโรงเรียนโสต
ศึกษา ตัวแทนจากส�านักบริหารงานการ
ศึกษาพิเศษ และทีมงานพัฒนาสื่อในโครง
การฯ ท�าให้เกดิแนวทางในการพฒันาสือ่การ
สอนส�าหรับนักเรียนที่พิการทางการได้ยิน 
และช่วยให้เกิดความร่วมมือในการท�างาน
จากทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส�าหรับผู้เรียนในกลุ่มนี้ต่อไป MU

มหดิลกาญจน์ - เบทาโกร

เมื่ อวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙                  
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่าย
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ รอง
กรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหาร สายงาน
บริหารและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ กฎหมาย 
และจัดซื้อ เครือเบทาโกร ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

และเครือเบทาโกร เพื่อด�าเนินการตาม
เจตจ�านงของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สร้าง
เสริมประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ ร่วมส่ง
เสรมิผลติผลทางวชิาการ และสร้างโอกาสใน
การพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการ
ศึกษาและวิชาชีพให้สามารถน�ามาต่อยอด
และน�ามาใช้ได้จริง ทั้งในสถาบันการศึกษา 
และการประกอบธุรกิจต่อไป

การลงนามในครั้งนี้  มีคณะผู ้บริหาร 
คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
วทิยาเขตกาญจนบรุ ีพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร 
และบุคลากรบริษัทเครือเบทาโกร ร่วมเป็น
สักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ณ อาคาร 
เบทาโกร ทาวเวอร์ ชั้น ๑๐ ส�านักงานใหญ่ 
เครือเบทาโกร betagro tower  (north 
park) กรุงเทพฯ MU

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรีMOU
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เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นัก
วิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันน�าเสนอผล
การศกึษาจากชดุโครงการวจิยั “ความอยูด่มีี
สุขของครอบครัวไทย” ซึ่งมี ผศ.ดร.ภูเบศร์ 
สมุทรจักร  เป ็นหัวหน ้าชุดโครงการฯ 
ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย ๓ โครงการ 
ได้แก่ ๑.) โครงการวจิยัการส่งเสรมิการมบีตุร
ผ่านการสร้างสมดุลในการท�างานและการ
สร้างครอบครัวทีม่คีณุภาพ ๒.) โครงการวจิยั
การให้บรกิารของศนูย์การศึกษาก่อนวยัเรียน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 
๓.) โครงการวจิยัความอยูดี่มสีขุของครัวเรือน
ชนบทภายใต้การเปลีย่นแปลงทางประชากร
และสังคม ชุดโครงการวิจัยนี้ ได ้รับทุน
สนับสนุนจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ภายใต้ประเด็นวิจัยเชิงยุทธ์
ศาสตร ์ที่  ๙ ว ่าด ้วยการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางประชากร ซึง่ผลการวจิยัจะน�า
ไปเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันแผนพัฒนา
ประชากร ๒๐ ป ี ของส�านักงานคณะ
กรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
(สภาพัฒนฯ)

โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ ศึกษาการส่งเสริม
การมีบุตรผ่านการสร้างสมดุลในการท�างาน
และการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ ด�าเนิน
การวิจัยโดย ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะ
จิตรา ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการการสร้าง
ครอบครัวและการตัดสินใจมีลูก ซึ่งมอง

ประเดน็ทัง้ในมติเิศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม เก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม กับประชากร
เจเนอเรชัน X และ เจเนอเรชัน Y ทั้งที่ตัดสิน
ใจมีบุตร และตัดสินใจไม่มีบุตร สามารถ
สะท้อนทัศนคติท่ีแตกต่างหลากหลายของ
ประชากรทั้ง ๒ เจเนอเรชันนี้ เกี่ยวกับการมี
บตุร การสร้างครอบครวั และชวีติการท�างาน 
รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “การสร้าง
สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท�างาน” 
หรือ Work-Life Balance ที่มีความซับซ้อน
ทัง้ในเชงิสมัพทัธ์ (Relativity) และเชงิพลวตัร 
(Dynamic) พบความซับซ้อนท้ังในทาง
แนวคิด และแนวปฏิบัติ อย่างไรก็ตามพบว่า 
ลักษณะของงานท่ีมีความยืดหยุ่นท้ังในมิติ
เวลา และสถานท่ี รวมท้ังนโยบายของรัฐท่ี
เอือ้ต่อการมเีวลาและสาธารณปูโภคทีจ่�าเป็น
ต่อการเลีย้งลกู มคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อ
การตัดสินใจมีลูก

โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ ศึกษาเกี่ยวกับ
ปรมิาณและคณุภาพของสถานเลีย้งเดก็ก่อน
วัยเรียน (๐-๓ ปี) ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล โดยม ีอ.ดร.จงจติต์ ฤทธริงค์ เป็น
หัวหน้าโครงการ ใช้เทคนิคการวิจัยเชิง
ปริมาณ ทั้ งการส�ารวจและเก็บข ้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร ์  (Geographic              
information system) และเชงิคณุภาพด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถระบุความหนา
แน่นของสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่

ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท�าให้
เห็นความไม่สอดคล้องของความต้องการใน
แต่ละพื้นท่ี ท้ังยังพบว่าการจัดการด้าน
ปรมิาณและคณุภาพของสถานเล้ียงเดก็ก่อน
วยัเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถกระตุน้การ
มบีตุรได้ เนือ่งจากช่วงเวลาก่อนวัยเรียน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ในช่วง ๒ ปีแรก เป็นช่วงวกิฤต
ในการปรับตัวของทุกคนในครอบครัว ทั้งยัง
พบว่าชีวิตความเป็นอยู่และการท�างานวิถี
เมืองในปัจจุบันมีความยากล�าบากเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการเลี้ยงดูบุตรในช่วงแรกเกิด

โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ ด�าเนินการโดย 
อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ฉายภาพ    
การเปลีย่นแปลงของครอบครวัในชนบททีอ่าจ
มีลักษณะแตกต่างไปจากครอบครัวในเมือง 
อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรและการพฒันาความเป็นเมอืง การ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าในเมือง 
ท�าให้ครัวเรือนไทยในชนบท และความ
สมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิของครอบครัวไทยใน
ชนบทเปลีย่นแปรไป โครงการนีใ้ช้ระเบยีบวธิี
วจิยัแบบผสมผสาน (Mixed - method) โดย
เก็บข้อมูลท้ังเชิงปริมาณซ่ึงใช้ฐานข้อมูลการ
ส�ารวจระดบัชาต ิและข้อมลูเชงิประมาณ พบ
ว่า แม้ระดับการพึ่งพาอาศัยกันของคนใน
ครอบครวัชนบทจะยงัอยูใ่นระดบัสูง แต่มแีนว
โน้มลดลง และพบลกัษณะครอบครัวท่ีมคีวาม
เปราะบาง เช่น ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว ครอบครวั
ข้ามรุน่ และครอบครวัท่ีมแีต่คนชราเพิม่ขึน้

นักวิจัยสถาบันวิจัยประชากรฯ กับชุดโครงการวิจัย 

“ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย”
ในการขับเคลื่อนนโยบายครอบครัวแห่งชาติ

Special Scoop
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
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จากการสังเคราะห์ข้อค้นพบในโครงการวจิยัย่อยทัง้ ๓ 
โครงการ พบว่าลักษณะการขยายตัวของเขตเมือง         
(Urbanization) การเกิดขึ้นของพ้ืนที่กึ่งเมือง (Semi-
urban) ที่สืบเนื่องจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจ และการ
ยกระดับเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-
middle income) ของประเทศไทย รวมทั้งปัญหาความ
เหลือ่มล�า้ภายในสงัคม และการเป็นประเทศอตุสาหกรรม 
มีผลส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�าเนินชีวิต ทั้งการ
ดูแลครอบครัว การท�างาน และโครงสร้างประชากร ซึ่ง
ชุดโครงการวิจัยนี้ ได้สร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
น�าเสนอต่อ สกว. สภาพัฒนฯ และในที่ประชุมวิชาการ
ของ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United        
Nations Population Fund: UNFPA) เมื่อวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ และในการประชุมวิชาการประจ�าปี
ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา MU
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คณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การ
อ�านวยเพลงของ อ.ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 

เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะ
นกัร้องประสานเสยีงแห่งมหาวทิยาลยัมหดิล ภาย
ใต้การอ�านวยเพลงของ อ.ฤทธิ ์ทรพัย์สมบรูณ์ เข้า
ร่วมแข่งขนัขบัร้องประสานเสยีง Kaunas Cantat 
2016 ณ เมืองคอนาส ประเทศลิทัวเนีย ได้รับ
รางวัลดังต่อไปนี้ ๑. เหรียญทองจากการแข่งขัน
ประเภทเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ๒. เหรียญ
ทองจากการแข่งขนัประเภทเพลงศาสนาของชาว
แอฟริกัน-อเมริกัน (Gospel and Spiritual) 
๓.รางวัลผู ้บรรเลงเปียโนประกอบยอดเยี่ยม    
อ.ธีรนัย จิระสิริกุล ๔. รองชนะเลิศอันดับ ๑ จาก
การแข่งขันของวงทั้งหมด (Grand Prix) และ ๕. 
รางวัลพเิศษด้านการแสดงและภาพลกัษณ์บนเวที

นอกจากนี ้ยงัได้เข้าร่วมแข่งขนัขบัร้องประสาน
เสียง Mundus Cantat 2016 ระหว่างวันที่ ๑๕ 
- ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมอืงโซพอต ประเทศ
โปแลนด์ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน
ประเภทเพลงศาสนาและพิธีกรรมอันศักด์ิสิทธิ์ 
(Sacral Music) โดยได้คะแนนสูงสุดจากการ
แข่งขันประเภทนี้ด้วย และรางวัลเหรียญเงินจาก
การแข่งขนัประเภทเพลงศาสนาของชาวแอฟรกินั 
- อเมริกัน (Gospel and Spiritual)  ..มหิดลสาร
ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ MU

Teaching&Learning Excellence
ธนัชญกร พงศ์ปกรณ์ฤทธิ์ งานประชาสัมพันธ์ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คว้ารางวลัจากแข่งขนั
ขบัร้องประสานเสยีงทีป่ระเทศ
ลทิวัเนยีและโปแลนด์
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บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชมุวชิาการ 
“The 4th ASIAN ACADEMIC SOCIETY 

INTERNATIONAL CONFERENCE (AASIC) 2016”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจ�าประเทศไทย และสมาคมนักศึกษา
อินโดนีเซียประจ�าประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ “The 4th ASIAN 
ACADEMIC SOCIETY INTERNATIONAL CONFERENCE (AASIC) 
2016” ระหว่างวนัที ่๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารศนูย์การ
เรยีนรูม้หดิล มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชุมและน�า
เสนอผลงาน ชาวต่างประเทศกว่า ๓๐๐ คน ได้รบัเกยีรตจิากท่านอธกิารบดี
มหาวิทยาลยัมหดิล ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์อดุม คชนิทร กล่าว
ต้อนรบั และกล่าวเปิดการประชมุโดย Mr.Bebeb A.K.N. Djundjunan, 
Minister and Deputy Chief of Mission and Deputy of Permanent 
Representative to ESCAP, Embassy of the Republic of Indonesia 
for The Kingdom of Thailand และทมีผูบ้รหิารบณัฑติวทิยาลยั น�าโดย 
ศ.ดร.พญ.พชัรย์ี เลศิฤทธิ ์คณบดีบณัฑติวทิยาลยัร่วมให้การต้อนรบั 

Internationalization
วรรณา ช่วยรักษา

ส�าหรบักจิกรรมในการประชมุวชิาการครัง้นี ้ ประกอบไปด้วย
การบรรยายพเิศษ เรือ่ง Globalizing Asia: Integrating Science, 
Health and Humanities for Future Growth and Develop-
ment โดยคณุพรทิพย์ กาญจนนยิต ผูอ้�านวยการบรหิารมลูนธิิการ
ศกึษาไทย-อเมรกินั (ฟลุไบรท์ Fulbright) งานเลีย้งรบัรองอาหาร
ค�า่ รวมท้ังการน�าชมมหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา โดยทตูบณัฑติ
สมัพนัธ์ บัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล นบัเป็นอกีก้าวหนึง่
ของการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือในระดับ
บัณฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัมหดิลในระดบัสากล MU
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เภสัชกรหญิงกฤติยา ไชยนอก 
ส�านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ก่อนกินกลอย...

กลอย (Wild Yam) เป็นพืชชนิดหนึ่งค่ะ 
บางพ้ืนที่ก็เรียกว่า มันกลอย กลอยข้าว
เหนียว กลอยหัวเหนียว กลอยนก กลอยไข่ 
ซ่ึงคนทัว่ไปกม็กัจะรูจ้กัเมือ่มนัถกูแปรรปูเป็น
อาหารแล้ว เช่น กลอยทอด ข้าวเหนียวหน้า
กลอย กลอยแกงบวด และข้าวเกรียบกลอย 
เป ็นต ้น  กลอยมีชื่ อ วิทยาศาสตร ์ ว ่ า                    
Dioscorea hispida Dennst. อยู่ในวงศ์ 
Dioscoreaceae เป็นไม้เถาล้มลุก ไม่มีมือ
เกาะ ล�าต้นกลมมหีนาม หวัใต้ดนิส่วนมากกลม 

บางทีเป็นพูหรือยาว เกิดใต้ผิวดิน เปลือกสี
ฟางหรอืเทา เนือ้ขาวหรอืเหลอืงอ่อนอมเขยีว 
เป็นพิษ ใบเรียงสลับกัน มีใบย่อย ๓ ใบ ดอก
มีขนาดเล็ก สีเขียว ออกเป็นช่อตามง่ามใบ 
ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน เมล็ด
กลมแบน มีปีกบางใสรอบเมล็ด สามารถพบ
กลอยได้ทั่วไปในเขตป่าฝนในเขตร้อน ในหัว
กลอยมแีป้งเป็นส่วนประกอบหลกั และมสีาร
พิษที่ชื่อว่า ไดออสคอรีน (dioscorine) โดย
ปริมาณสารพิษจะขึ้นอยู ่กับฤดูกาลที่เก็บ 
กลอยจะมีพิษมากในช่วงที่ออกดอก คือช่วง
หน้าฝน ประมาณเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 
และจะลดลงเมื่อกลอยเริ่มลงหัวในช่วงฤดู
ร้อน ประมาณเดือนเมษายน การเก็บกลอย
นิยมท�ากันในหน้าร้อน เพราะกลอยจะมีหัว
ใหญ่ โผล่พ้นดินและเถาแห้งตาย ท�าให้เก็บ
ง่าย กลอยทีเ่รานิยมน�ามารบัประทานมอียู ่๒ 
ชนดิ คอื กลอยข้าวเจ้า ท่ีลกัษณะของเถาและ

ก้านใบมีสีเขียว เนื้อในหัวมีสีขาวนวลและ
หยาบ อีกชนิดคือ กลอยข้าวเหนียว ที่เถาจะ
มีสีน�้าตาลอมด�า เนื้อในหัวมีสีเหลืองอ่อนถึง
เหลืองเข้ม เนื้อเหนียว กลอยข้าวเหนียวจะมี
รสชาติดีกว่ากลอยข้าวเจ้าจงึได้รบัความนยิม
มากกว่า แต่กลอยทัง้สองชนดิกม็พีษิพอๆ กนั
ดงันัน้ เราต้องมกีรรมวธิใีนการก�าจดัพษิออก
เสียก่อน

สรรพคุณตามต�ารายาไทยระบุว่า หัว
ใต้ดิน ใช้แก้เถาดาน (อาการแข็งเป็นล�าใน
ท้อง) หุงเป็นน�้ามันใส่แผล กัดฝ้า กัดหนอง 
หวัตากแห้งใช้ปรงุเป็นยาแก้น�า้เหลอืงเสยี ขับ
ปัสสาวะ แก้ปวดตามข้อ ฝีมะม่วง โรคซิฟิลิส 
ราก น�ามาบดผสมกบัน�า้มนัมะพร้าว ใบยาสบู 
ใบล�าโพงหรือพริก ใช้ทาหรือพอกฆ่าหนอน
ในแผลสัตว์เลี้ยง 

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกลอย
ยังมีไม่มากนัก และส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การ
ศึกษาผลจากการได้รับพิษของสารไดออส  
คอรีน โดยอาการพิษที่แสดงเมื่อได้รับเข้าไป
คือ ใจสั่น วิงเวียน คันคอ คลื่นไส้ อาเจียน 
เหงื่อออก ซีด ตาพร่า อึดอัด เป็นลม ตัวเย็น 
อาจมีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ ระยะต่อ
มาคอืกดระบบประสาทส่วนกลาง หากได้รบั
ในปริมาณมากอาจท�าให้เกิดอาการชักและ
เสียชีวิตได้ ดังนั้นก่อนท่ีจะน�ากลอยมารับ
ประทาน ต้องก�าจดัสารพษิดงักล่าวออกก่อน 

โดยให ้น�้ าชะล ้ างสารพิษออกให ้หมด 
เนื่องจากสารไดออสคอรีนละลายได้ดีในน�้า 
ขั้นตอนการก�าจัดพิษเช่น ปอกเปลือก ฝาน
เป็นแผ่นบางๆ น�าไปตากแห้ง ซึง่จะท�าให้เกบ็
ไว้ได้นาน และก่อนน�ามาประกอบอาหาร ให้
น�ากลอยแห้งใส่ในภาชนะโปร่งแช่ในน�้าไหล
ประมาณ ๑ วัน ๑ คืน แล้วน�ามานวดให้นุ่ม 
จากนั้นน�าไปผึ่งแดดพอหมาดๆ น�ากลอยไป
ใส่ภาชนะแช่น�้าเช่นเดิม ท�าซ�้าๆ กัน ๒ – ๓ 
ครั้ง จนกลอยนุ่มดีแล้วจึงน�าไปประกอบ
อาหาร หรือในพื้นที่ชายทะเล ก็นิยมหั่น
กลอยเป็นแผ่นบางๆ แล้วแช่น�้าทะเลเพื่อให้
เกลือช่วยท�าลายพิษ แต่ต้องหมั่นเปล่ียนน�้า 
ส่วนใหญ่ใช้เวลาแช่และทับประมาณ ๗ วัน 
น�าไปตากแห้งจะเก็บไว้ได้นาน เมื่อจะน�ามา
ประกอบอาหารกแ็ช่น�า้อกี ๑ หรือ ๒ คืน แล้ว
คั้นน�้าทิ้งก่อนน�ามาประกอบอาหาร 

กว่าจะได้กลอยมากินแต่ละครั้งมีความ
ล�าบาก แต่อย่างไรก็ตามวิธีการก�าจัดพิษดัง
กล่าวก็ควรท�าโดยผู้ท่ีมีความช�านาญ และ
ควรเลือกซื้อเลือกกินจากผู้ผลิตท่ีมีความน่า
เชื่อถือ รวมทั้งมีแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน  
และท่ีส�าคัญไม่แพ้กัน คือ หากรับประทาน
แล้วเกิดความผิดปกติกับร่างกาย ควรรีบพบ
แพทย์ทันที MU

ดูกันให้ดีๆ ก่อนนะ
กลอย...คืออะไร?
อ๋อ...ที่แปลว่าเพื่อนไง ฮึ!? นั่นมัน เกลอ!!
อ๋อ...ที่ไว้เขียนตอนชั่วโมงภาษาไทยไง ฮึ!? นั่นมัน กลอน!!
อ๋อ...ที่เป็นแล้วคันๆ ชอบขึ้นกลางหลังอะ ฮึ!? นั่นมัน เกลื้อน!!
อ๋อ...ที่...พอๆ ชักไปกันใหญ่ มานี่ๆ ถ้าอยากรู้จะเล่าให้ฟัง วู้!!

ภาพจาก: เจริญบุตรคลินิก.com
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หลายคนคงคิดว่า การสูบบุหรี่นั้นให้โทษ 
ท�าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด
และล�าคอเท่านั้น

แต่รู้หรือไม่ว่า การสูบบุหรี่นั้นท�าให้เป็น
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ด้วย

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดจากเยื่อบุ
ภายในกระเพาะปัสสาวะมกีารแบ่งตัวเพ่ิมขึน้
มากกว่าปกติ จนกลายเป็นก้อนเน้ือขึ้นมา 
และก้อนเนื้อนี้สามารถเจริญเติบโตขึ้นได้
เรื่อยๆ จนลุกลามออกไปยังต่อมน�้าเหลือง
และอวัยวะข้างเคียง รวมถึงแพร่กระจายสู่
กระแสโลหิตได้

ในปัจจบุนัยงัไม่ทราบสาเหตทุีแ่ท้จรงิของ
การเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ แต่พบว่ามี
ปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
มะเรง็ชนดินี ้โดยปัจจยัส�าคญัทีส่ดุกคื็อ “การ
สูบบุหร่ี” เพราะควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งที่
สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและขับถ่าย

มะเรง็กระเพาะปัสสาวะ

เพื่อสุขภาพ
ผศ.พญ.ธิติยา สิริสิงหเดชเทวพร หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้อย่างไร

สูบบุหรี่ก่อให้เกิด

ออกทางกระเพาะปัสสาวะ
ได้ 

การสูบบุหรี่จึงท�าให้เยื่อบุกระ
เพาะปัสสาวะสมัผสักบัสารก่อมะเรง็
โดยตรง บุหรี่จึงไม่ใช ่ป ัจจัยเสี่ยง
เฉพาะของโรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง
ช่องปากและล�าคอ โรคมะเรง็กระเพาะ
อาหาร หรือโรคมะเร็งหลอดอาหาร
เท่านั้น

สิ่งที่พบมากก็คือ ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะมักจะมาพบแพทย์ช้า เพราะเข้าใจ
ว่าเป็นเพียงอาการของกระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ ต้องสังเกตว่า หากรักษาให้หายแล้ว 
อาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบยังกลับมา
เป็นซ�า้ซาก จงึควรต้องมารบัการตรวจเพิม่
เติมอย่างเร่งด่วน

ส่วนใหญ่แล้ว แพทย์ก็จะแนะน�าให้
ตรวจหาความผิดปกติด ้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การท�าอัลตราซาวด์ของไต เพื่อ
ตรวจดูว่ามีก้อนเนื้อหรือไม่ ถ้าไม่เจอก็อาจ
จะต้องส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ 
เพื่อหาสาเหตุที่ท�าให้ปัสสาวะออกมาเป็น
เลือด

สิง่ทีส่�าคญักค็อื เราไม่ควรรอหรอืกลวัการ
มาตรวจกบัแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ เพราะจะท�าให้

เกิดการลุกลามไปท่ีต่อมน�้าเหลืองในบริเวณ
ใกล้เคียงกับกระเพาะปัสสาวะ จนท�าให้มี
อาการปวดหลงั มอีาการปวดหน่วงๆ บริเวณ
ก้น เพราะนั่นคือ อาการของมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะในระยะที่ลุกลามแล้ว

หากพบว่ามคีวามผดิปกตใินขณะปัสสาวะ 
ไม่ควรรรีอช้า ให้รบีมาพบแพทย์โดยด่วน MU
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ�ากัด (สอ.มม.) เปิดรับสมัครขอรับทุนการ
ศึกษาบุตรสมาชิกประจ�าปี ๒๕๕๙ ระหว่าง
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถติดตามสอบถามได้ที่ 
ส�านักงาน สอ.มม.ทุกสาขา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และโรงเรียนการ
บริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครอบรมในหลักสูตร 
“ผู้บริหารระดับต้น” ๒๕๕๙ รอบพิเศษ รุ่น
ที่ ๓/๒ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม 
- ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ (เรียนสัปดาห์ละ 
๒ วัน คือ วันจันทร์และวันอังคาร) ผู้สนใจ
สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่โทร. ๐-๒๒๐๑-
๑๒๗๔, ๐-๒๒๐๑-๑๕๔๗, ๐-๒๒๐๑-๐๘๐๐, 
๐-๒๒๐๑-๐๘๑๕ rahas@mahidol.ac.th

สาขาวิชาโรคติดเช้ือและอายุรศาสตร์เขต
ร้อน ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิลเปิดรบั
สมคัรแพทย์ประจ�าบ้านต่อ ยอด สาขาวชิาโรค
ตดิเชือ้ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๐ จ�านวน ๕ 
ต�าแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
(สอบสัมภาษณ์เดือนกันยายน ๒๕๕๙) 
ติดต่อรับและส่งใบสมคัรได้ที ่คณุสกุญัยา ฉนั
บญุช่วย สาขาวชิาโรคติดเช้ือและอายรุศาสตร์
เขตร้อน ตกึอัษฎางค์ ชั้น ๕ โรงพยาบาล
ศิริริาช โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๔๖๒ หรือ ๐๘-
๑๓๗๓-๙๑๓๙ sukanya_oo_y@hotmail.
com และ sukanya.cha@mahidol.ac.th

ขอแสดงความยนิดี แด่ รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในโอกาสเข้ารบัรางวลั “แสงดาวแห่งความ
ด ี ประจ�าปี ๒๕๕๙” จาก ฯพณฯ นาย         
อ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จัดโดย 
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สโมสร
ทหารบก เป็นรางวลัส�าหรบัผู้ทีก่ระท�าคณุ
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตใินสาขา
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นัก
บรหิาร และผูน้�าองค์กรได้ตระหนกัในหน้าที่
รบัผดิชอบทีจ่ะต้องรกัษาคณุงามความดอีนั 
เป็นทีป่ระจกัษ์แก่สงัคมและประเทศชาติ
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รองศาสตราจารย์ ดร.กมัปนาท ภกัดกีลุ 
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่
ได้รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี ๒๕๕๙ (CEO 
Thailand Awards 2016) จดัโดยสมชัชา
นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดยเข้ารับ
จาก ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ 
องคมนตรแีละรางวลัโครงการเสรมิสร้างผู้
บรหิารและนกัพฒันาระดบัสงูสูป่ระชาคม
อาเซียน “Asean Awards 2016” จดัโดย
สภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทยรับโล่
รางวลัและเกยีรตบิตัรจาก ฯพณฯ พลเอก 
พจิิตร กลุละวณชิย์ องคมนตร ีเมือ่เรว็ๆ น้ี

พพิธิภณัฑ์ศริริาชขอมอบส่วนลดค่าเข้าชม
พพิธิภณัฑ์ ๕๐% ส�าหรบัทกุท่านทีร่่วมสบทบ
ทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
ผ่านทาง *๙๘๔*๑๐๐# เพียงแสดง SMS 
ยนืยนัการบรจิาคทีห่น้าเคาน์เตอร์พพิธิภณัฑ์
ศิริราชสามารถรับสิทธิ์ได้ทันที 

ขอเชิญเยาวชนร่วมประกวดโครงการ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย ๒๕๕๙’ (Young Thai 
Artist Award 2016) เวทีการประกวดศิลปะส�าหรับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓.๓ ล้านบาท น้องๆ สามารถร่วมประกวดได้ถึง ๖ สาขา 
ได้แก่ ศิลปะ ๒ มิติ, ศิลปะ ๓ มิติ, ภาพถ่าย, ภาพยนตร์, วรรณกรรม และ การ
ประพนัธ์ดนตร ีซึง่ด�าเนนิการประกวดโดย วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียด
ได้ที่ http://scgfoundation.org/activity

เนือ่งในโอกาสท่ี โรงเรยีนหญงิแพทย์พยาบาลและการพยาบาลไข้ หรอืคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณพระราชทานก�าเนิดโรงเรียนพยาบาลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ใน
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๓๙ และครบรอบ ๑๒๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีจิตเมตตา 
ร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีชื่อว่า กองทุน “๑๒๐ บาท เพื่อ ๑๒๐ ปี คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี เสียสละ ท�ากิจกรรมเพื่อคณะและส่วนรวม 
บริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาศิริราช เลข
ที่บัญชี ๐๑๖-๔๔๒๔๒๒-๗ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขาศิริราช เลข
ที่บัญชี ๖๓๘-๒-๑๓๖๔๔-๔ หรือ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาท่าน�้า
ศริิราช เลขทีบ่ญัช ี๙๓๙-๗-๐๑๕๗๔-๕ พร้อมแนบส�าเนาใบโอนเงนิกลบัมายงัโทรสาร 
๐-๒๔๑๒-๐๗๓๗ (ใบเสรจ็สามารถน�าไปลดหย่อนภาษไีด้ ๒ เท่า) ดาวน์โหลดใบแสดง
ความจ�านงได้ที ่www.ns.mahidol.ac.th/120years สอบถามรายละเอยีดได้ที ่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖-
๘๐ ต่อ ๑๓๑๒, ๑๓๑๕
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มูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีขอเชญิร่วมให้ชวีติใหม่แก่ผูป่้วยที่
ขาดแคลนทนุทรพัย์ให้ได้รบัโอกาสการรกัษา โดยบรจิาคเงนิสมทบ
ทุน “โครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วย
ยากไร้” ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดี (โครงการพัฒนาอาคารและ
จัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ) ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ 
สาขารามาธิบดี เลขที่ ๐๒๖-๔-๒๖๖๗๑-๕ ธนาคารกรุงเทพ 
บัญชีออมทรัพย์ สาขารามาธิบดี (อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์) 
เลขที่ ๐๙๐-๗-๐๐๑๒๓-๔ และที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ๒๗๐ ถนน
พระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ สอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่ โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๑๑๑ www.ramafoundation.or.th

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับบริจาคหนังสือ
ส�าหรับเด็ก สมุดภาพ นิทาน สื่อการเรียนการสอน วรรณกรรม
เยาวชน แบบเรยีน การ์ตนู ฯลฯ เพือ่มอบให้แก่โรงเรยีน ห้องสมดุ 
หรือหน่วยงานส�าหรับเด็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ท่านที่สนใจ
สามารถน�ามามอบให้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์
รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์ 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๗๒ ถ.พระรามที ่๖ เขต
ราชเทว ีกรงุเทพ ๑๐๔๐๐ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีโ่ทร. 
๐-๒๒๐๑-๕๗๑๗ (คุณเล็ก) http://stang.sc.mahidol.ac.th/
stangdonation www.facebook.com/StangDonation

ขอเชิญผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อจากโรคข้อเข่าเสื่อม และมีน�้า
หนักตัวเกิน เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของเครื่องออกก�าลังกายสายพานใต้น�้า ในการบ�าบัด
รักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีน�้าหนักเกิน” เข้าร่วมโครงการจะ
ได้ ออกก�าลังกายในน�้าด้วยเครื่องสายพานใต้น�้า และออกก�าลัง
กายแบบปกติจ�านวน ๓ ครั้ง/สัปดาห์ นาน ๔ สัปดาห์ (ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์พจี พรมุสิกาวัน 
ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น ๑ รพ.ศิริราช โทร. ๐๙ – ๕๘๕๗ – ๒๐๐๔ 
หรือ ๐-๒๔๑๙-๙๓๕๔

ภาควิชากุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
เปิดรับสมัครแพทย์ประจ�าบ้านประจ�าภาควิชาฯ สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจารุวรรณ ศรีสารคาม โทร. ๐-๒๔๑๙-
๕๙๖๑, ๐-๒๔๑๙-๕๙๖๙, ๐-๒๔๑๙-๕๙๗๐

มหาวทิยาลยัมหดิลขอเชิญร่วมพธิถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 
๑๓.๓๐ น. ณ วดัเสนหา พระอารามหลวงชัน้ตร ีต�าบลพระปฐม
เจดย์ี อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม บรจิาคเงนิสด หรอืโอนเงนิ
ผ่านธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) บญัชกีระแสรายวนั 
“มหาวทิยาลยัมหดิล”เลขที ่ ๐๓๑๖-๓-๐๓๙๕๒-๒ (Fax สลปิ
โอนเงินที่ ๐-๒๘๔๙-๖๑๙๙) หรือธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.พุทธ
มณฑล ในนาม นางกานดา ทองกลดั หรอืเชค็ธนาคารสัง่จ่าย
ในนามมหาวทิยาลยัมหดิล ตดิต่อที ่งานการเงนิ กองคลงั ชัน้ ๓ 
ส�านักงานอธกิารบด ีม.มหดิล ศาลายา โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๑๙๐-
๓ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ งานเลขานกุารกิจฯ กอง
บรหิารงานทัว่ไป ชัน้ ๔ ส�านักงานอธกิารบด ีม.มหดิล ศาลายา         
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕
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๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update สมุนไพร ๑ 
: สารต้านออกซิเดชันจากธรรมชาติ” 
ณ ห้องประชุม ๒๐๖ อาคารราชรัตน์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่อ ๑๔๑๔

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
งานประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“ประชากรและสงัคม 
๒๕๕๙” ครัง้ที ่๑๒ หวัข้อ “ประเทศไทยกบั
ศตวรรษแห่งการย้ายถิน่ข้ามชาต”ิ (Thailand in 
the Era of Transnational Migration) 
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑-๔ ต่อ ๒๑๕, ๒๐๒ 

๔ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การอบรมระยะส้ัน เรือ่ง “วิธวีทิยาการวจิยัทาง
สงัคมศาสตร์แนวใหม่”
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑ ต่อ ๓๐๑, ๓๐๘

๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การบ�าบดัน�า้เสยี
แบบชวีภาพ” ณ ห้องประชุมเวชแพศย์ ชั้น ๔ 
อาคารชลพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๑๔๘, ๐-๒๔๑๙-๘๐๗๘

๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การสมัมนาเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง “การพฒันาการ
ท�าการทดสอบ Syphilis serology และ HBV 
serology จากการร่วมโครงการ EQAI”
ณ ห้องบรรยาย ๓๐๔ – ๓๐๕ ชั้น ๓ 
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑ ต่อ ๒๘๔๓

๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร “การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่
พชื ครัง้ที ่๑๐” ณ ตึก R และ ตึก N 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
โทร. ๐-๒๒๐๑-๕๒๓๒

ปฏิทินข่าว..

“มหิดลสาร” เปิดรับฟังทุกข้อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�าถามที่อยากให้เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง
๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com  ๒. โทรศัพท์: ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ 
๓. ส่งทางไปรษณีย์มาที่: งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ส�านักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต�าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

Activities Agenda
วราภรณ์ น่วมอ่อน

๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ ๑๒ (The 12th Industrial Pharmaceuti-
cal Technology Conference)
เรื่อง “การพัฒนาเภสัชภัณฑ์” 
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่อ ๑๔๑๔

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การประชมุวชิาการอนามยัครอบครวัแห่งชาต ิครัง้
ท่ี ๘ เรือ่ง “ครอบครวัไทยในศตวรรษที ่๒๑” 
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาค
วิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ม.มหิดล โทร. ๐-๒๓๕๔-๘๕๓๖, 
๐-๒๓๕๔-๘๕๔๔-๙ ต่อ ๑๓๐๒, ๑๓๑๑

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ทอดผ้าป่าเพือ่การศกึษา
ณ น�้าทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๖๓๐-๙ ต่อ ๓๐๙, 
๑๐๕, ๒๐๘ 

๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
การประชมุวชิาการจโีนมกิส์และพนัธศุาสตร์ 
Genomics and Genetics Conference 
(GGC2016) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่หน่วยอณู
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
ม.มหดิล โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๗๕๔-๙

๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
การอบรมโครงการ Advanced skills for   
clinical teachers รุ่นที่ ๑   
ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ชั้น ๑๕ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๕๔  

๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โครงการฝึกอบรม “การป้องกนัอนัตรายจาก
รงัสเีบือ้งต้น” ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมทวีวัฒนา ว.นานาชาติ 
ม.มหิดล ศาลายา และคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี (Workshop)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๐ ต่อ ๑๑๗๐-๔

๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการเพื่อลด
ปริมาณยาคงคลังในโรงพยาบาล” 
ณ ห้องประชุม ๒๐๖ อาคารราชรัตน์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่อ ๑๔๑๔

๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผน
การควบคมุคณุภาพด้านเคมคีลนิกิ อย่างมี
ประสทิธภิาพ”
ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑ ต่อ ๒๘๔๓ 

๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการเรื่อง “เรื่อง ๑๐+ โรค
ผิวหนังต้องรู้ส�าหรับแพทย์ทั่วไป” ครั้งที่ ๕
ณ ห้องประชุม 910A-C ชั้น ๙ อาคาร
เรียนและปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๒๐๑-๒๑๙๓, ๐-๒๒๐๑-๑๕๔๒

๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
การอบรมหลักสูตร “นพลักษณ์เพื่อ
การท�างานและการด�าเนินชีวิต” รุ่นที่ ๒ 
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อ
ส�าหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
ในศตวรรษที่ ๒๑  
ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่ง
ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ม.มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๘ ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒ 
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