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Harmony in Diversity

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ม.มหิดล - วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

๐๔

เรื่องจากปก

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับ ๑ ของประเทศไทย

Research
Excellence
อาจารย์ แพทย์หญิงกุสุมา ชินอรุณชัย

๑๐

นักวิจัย ม.มหิดล คิดค้นแผ่นปิดแผลสกัดสมุนไพร
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๐๔ เรื่ องจากปก

๑๗ Special Article

•  ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ ๑ ของประเทศไทย
   ประจ�ำปี 2017 UI Green Metric World University
   Ranking 2017

• ปี ใหม่ คุณค่าและความหมาย

๑๘ กองกฎหมาย

• ผลบังคับใช้ ตามพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วมลงทุนใน
   กิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรองกับการ
   ด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

๐๖ Harmony in Diversity

• สถาบันโภชนาการจัดกิจกรรม ปลูก ปรุ ง แปรรู ป ออกก�ำลัง
   กาย เวทีรวมพลังสานใจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สงู อายุจงั หวัด
   นครปฐม
• พิธีลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ ม.มหิดล - วิทยาลัย
   วิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้ าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา
   แนวทางการพัฒนาเขตเกษตรและอาหารปลอดภัยในพื ้นที่
   ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก
• คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาฝึ ก
   อบรมพัฒนาเครื อข่ายการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย
   เพื่อส่งเสริ มสุขภาพแก่เกษตรกร จังหวัดนครปฐม

๑๐ Research Excellence

๑๙ Special Scoop

• นักวิจยั ม.มหิดล คิดค้ นแผ่นปิ ดแผลสกัดสมุนไพร
• สารอินทรี ย์ปริ มาณสูงในน� ้ำเสียโรงงานขนมจีน: ประสิทธิภาพ
   การบ�ำบัดน� ้ำเสีย หญ้ าแฝกหอมและกกกลมจันทบูร

๑๔ MU Society

•  ใคร อะไร ที่ไหน

๑๖ ศิษย์ สัมพันธ์

• “เคล็ดลับแห่งความส�ำเร็ จ”

๐๘

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา
แนวทางการพัฒนาเขตเกษตรและอาหารปลอดภัยในพื้นที่
๘ จังหวัด ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก

• เวทีสมั มนา “บทบาทคนนอกพื ้นที่ตอ่ กระบวนการสันติภาพ
   จังหวัดชายแดนใต้ ”
• ไทยเป็ นเจ้ าภาพ เปิ ดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
   ครัง้ แรกของเอเชียแปซิฟิค RoboCup Asia-Pacific 2017
• พิธีลงนามในข้ อตกลง ม.มหิดล- ม.โอซาก้ า และพิธีเปิ ด
   Mahidol University - Osaka University Joint Campus
• งานครบรอบ ๑๐ ปี ก้ าวสูป่ ี ที่ ๑๑ ศูนย์การแพทย์กาญจนา
   ภิเษก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress การประชุม
  วิชาการนานาชาติ ในระดับเอเชียแปซิฟิก 2017
• ผลการประกวด SET เยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๒๐
• การแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ และงานเสริ มสัมพันธ์ทนั ตฯ
   มหิดล ครัง้ ที่ ๙

๒๕ Softnews
๒๗ Activities Agenda

• ที่ปรึ กษา รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีทกุ ฝ่ าย ผู้อ�ำนวยการทุกกอง • บรรณาธิการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร • ผู้จัดการ
กณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ • กองบรรณาธิการ เกษรี วุฒิศกั ดิ์ชยั กุล ฐิ ตริ ัตน์ เดชพรหม  สุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ  สาธิดา ศรี ชาติ  สุพรรณรัช ภูริวฒ
ั นกุล  วราภรณ์ น่วมอ่อน  ศรัณย์ จุลวงษ์ พรทิพา สุดวิเศษ
• ออกแบบรู ปเล่ ม  ฐยาน์ ธีรหัตถเศรษฐ์ • ประสานงานกลาง  ฐิ ตริ ัตน์ เดชพรหม • MU Newsletter Internet  สมชาย โพธิ  ศตวรรษ กลอยสวาท • ภาพ สวัสดิ์  จินเดหวา • จัดส่ ง สวัสดิ์ จินเดหวา
• พิมพ์ ท่ ี บริ ษัท ชุมเอกชูโชค จ�ำกัด • ที่อยู่สำ� นักงาน  งานสื่อสารองค์กร  กองบริ หารงานทัว่ ไป อาคารส�ำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชัน้ ๔ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัด 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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Editor’s Note

บก.แถลง

๒๓ Special Scoop

งานครบรอบ ๑๐ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๑๑ ศูนย์การ
แพทย์กาญจนาภิเษก

๒๐ Special Scoop
RoboCup Asia-Pacific 2017

๒๒ Special Scoop

พิธีลงนามในข้อตกลง ม.มหิดล- ม.โอซาก้า

๒๔ Special Scoop

ผลการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

มหิ ด ลสารฉบับ นี ้ มี เ รื่ อ งน่ายิ น ดี ม าแจ้ งให้ ช าวมหิ ด ลทราบโดยทั่ว กัน ..
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
ที่สุดในโลก เป็ นอันดับที่ ๘๖ ของโลก และอันดับ ๑ ของประเทศไทย จาก
ผลส�ำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2017 ที่จดั ท�ำโดย                                                                                                                        
University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนี เซีย (UI) ได้ ประกาศว่า
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลขอขอบคุณ ท่า นอดี ต อธิ ก ารบดี ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก
เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร พัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็ น
Green Campus มาตังแต่
้ ปี ๒๕๕๑ และถือเป็ นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย
นับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา
ฉบับนี ้มีงานวิจยั ที่นา่ สนใจ ๒ เรื่ อง ได้ แก่ งานวิจยั เรื่ อง “ผลของสารอินทรี ย์
ปริมาณสูงในน�ำ้ เสียโรงงานขนมจีนต่ อประสิทธิภาพการบ�ำบัดน�ำ้ เสียของ
หญ้ าแฝกหอมและกกกลมจันทบูร” โดย ดร.ชิษณุพงศ์ ประทุม คณะสิ่ง
แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และ “แผ่ นปิ ดแผลสกัดสมุนไพร” โดย อาจารย์
แพทย์ หญิงกุสุมา ชินอรุ ณชัย คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล นอกจากนี ้ ยังมีขา่ วน่าติดตาม ได้ แก่ ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คว้ ารางวัลชนะเลิศ จากงานแข่ งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ RoboCup
Asia-Pacific 2017 และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่ วม
กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์ ผลิตบัณฑิตหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับรับปี จอ คอลัมน์ “ศิษย์ สัมพันธ์ ” ขอส่งข้ อคิดดีๆ ที่จะน�ำชีวิตไปสูค่ วาม
ส�ำเร็ จและสร้ างความสุขให้ แก่ตนเองและผู้อื่นจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประสบความส�ำเร็ จในชีวิต และบทความ “ปี ใหม่ - คุณค่ าและความหมาย”
โดยนายวีระพงศ์ มีสถาน นักปฏิบตั ิการวิจยั (ผู้ช�ำนาญการพิเศษ) ประจ�ำ
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหิดลสารเปิ ดรับฟั งข้ อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�ำถามที่อยากให้ เราช่วย
ตอบใน ๓ ช่องทาง ได้ แก่ ๑.อีเมล์: muprjournal@gmail.com ๒.โทรศัพท์
๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ และ ๓.ส่งทางไปรษณีย์ที่: งานสื่อสารองค์กร กองบริ หารงาน
ทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี ๙๙๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา จังหวัด
นครปฐม ๗๓๑๗๐
พบกันใหม่ฉบับหน้ า สวัสดีคะ่                           

๒๕ Softnews

(รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิ ต)ิ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
บรรณาธิการ มหิดลสาร

พิธีการมอบทุนการศึกษา MOECO’s
Scholarship Ceremony
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม
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อัของประเทศไทย
นดับ ๑
UI
Green
Metric World University
Ranking 2017

Cr. พยนต์ ฐานะสถิรกุล
จากโครงการประกวดภาพชุดศาลายาวิ ถี (Salaya Life)
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จากผลส�ำรวจ UI Green Metric
World University Ranking 2017 ที่จดั
ท� ำ โดย University of Indonesia
มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) เมื่อ
เร็ วๆ นี ้ ได้ ประกาศว่า มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็ นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม เป็ นอันดับที่
๘๖ ของโลก และอั น ดั บ ๑ ของ
ประเทศไทย จากจ�ำนวนมหาวิทยา
ลัย ที่ เ ข้ า ร่ ว มการจัด อัน ดับ รวมทัง้ สิ น้
จ� ำ นวน ๖๑๙ แห่ ง จากเกณฑ์ ก าร

ประเมิน ๖ ด้ าน คือ สถานที่ตัง้ และ
ระบบสาธารณูปโภค การจัดการพลัง
งานและการเปลี่ ยนแปลงภูมิ อากาศ
การจัดการขยะ การใช้ น� ้ำ  การจัดการ
ระบบขนส่ง และ การศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ตระหนักถึง
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็ น Green
Campus มาตังแต่
้ ปี ๒๕๕๑ สมัยของ
ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ คลินิก
เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ปิ ยะสกล
สกลสัตยาทร ที่จดั ท�ำแผนแม่บทภาย

ใต้ แนวคิด “มหาวิทยาลัยเมืองในฝั น
เมืองน่ าอยู่และเสริมสร้ างสุขภาวะ”
จากนโยบาย “A Promised Place to
Live and Learn with Nature” หรื อ
“เราจะเรี ยน และเราจะอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ” โดยเริ่ มจากการสร้ างพื ้นที่
ในมหาวิทยาลัยร้ อยละ ๗๐ ให้ เป็ นสี
เขียว ท�ำให้ น่าอยู่ร่มรื่ นเป็ นห้ องเรี ยน
ธรรมชาติ เพื่อเสริ มสร้ างจินตนาการ
และการเรี ยนรู้ นอกจากนี ้เรายังได้ สร้ าง
มหาวิ ท ยาลัย ให้ เ ป็ น สถานที่ ที่ ชุม ชน

Cr. คธา หรั่ งเล็ก
จากโครงการประกวดภาพชุดศาลายาวิ ถี (Salaya Life)

Cr. กฤชกร วงษ์ ศรี ษะ
จากโครงการประกวดภาพชุดศาลายาวิ ถี (Salaya Life)

Cr. ฐิตพ
ิ งศ์ สุขไพบูลย์
โครงการประกวดภาพถ่าย รัก ณ ม
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ยวัฒน์
มหิ ดล

Cr. พยนต์ ฐานะสถิรกุล
จากโครงการประกวดภาพชุดศาลายาวิ ถี (Salaya Life)

เพื่อนบ้ านของมหา วิทยาลัยได้ ร่วมใช้
ประโยชน์ในการท�ำกิจกรรมสร้ างสรรค์
ต่างๆ ตลอดจนเป็ นต้ นแบบในด้ านการ
อนุรักษ์ พลัง งานและสิ่งแวดล้ อมอย่าง
ยัง่ ยืน ผ่านกิจกรรม และโครงการต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย โดยในสมัยของ
ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ คลินิก
นายแพทย์ อดุ ม คชินทร ได้ มกี ารผลัก
ดัน และสานต่อด้ วยการก�ำหนดเป็ น ๑
ใน ๔ ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย คือ

ยุทธศาสตร์ด้าน Excellence in manage
ment for sustainable organization
UI Green Metric World University Ranking 2017 มี ส ถาบั น
อุดมศึกษาของไทยติดอันดับทังสิ
้ ้น ๒๗
แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่ได้ ๕ อันดับ
แรกของไทย คือ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ อันดับ ๘๖ ของโลก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ อนั ดับที่ ๙๐ ของโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ อนั ดับที่

๙๖ ของโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏร� ำไพ
พรรณี ได้ อนั ดับที่ ๑๒๒ ของโลก และ
มหา วิทยาลัยนเรศวร ได้ อนั ดับที่ ๑๔๓
ของโลก
โดย “สุ ด ยอดมหาวิ ท ยาลั ย สี
เขียว” ของโลกประจ�ำปี ๒๐๑๗ จาก
ผลส�ำรวจในครั ง้ นี ้ ได้ แก่ Wageningen University & Research ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ Mahidol
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Cr. เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์
จากโครงการประกวดภาพถ่าย รัก ณ มหิ ดล

Cr. นพัตธร จุไรทัศนีย์
โครงการประกวดภาพถ่าย รัก ณ มหิ ดล
Cr. กฤชกร วงษ์ ศรี ษะ
จากโครงการประกวดภาพชุดศาลายาวิ ถี (Salaya Life)

Cr. ปรี ชา ศิริบรู ณกิจ
จากโครงการประกวดภาพถ่าย รัก ณ มหิ ดล

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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อิษยา อึ๊งภาดร สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

สถาบันโภชนาการ
ำลัง
จัดกิจกรรม ปลูก
แปรรูป ออกก�
ปรุง
กาย
เวทีรวมพลังสานใจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม
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สถาบัน โภชนาการ มหาวิ ทยาลัย
มหิดล จัดโครงการพัฒนารู ปแบบการ
จัดการด้ านอาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้
สูงอายุจงั หวัดนครปฐม ร่ วมกับหน่วย
งานต่ า งๆ ในจัง หวัด นครปฐม อาทิ
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ เครื อข่าย
ชมรมผู้สงู อายุ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุข
ภาพต�ำบล องค์การบริ หารส่วนต�ำบล
และเทศบาล จ�ำนวน ๑๙ แห่ง ครอบ
คลุมทัง้ ๗ อ�ำเภอ โดยได้ รับทุนสนับ
สนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) โดยเริ่ ม
ด� ำ เนิ น โครงการตัง้ แต่ เ ดื อ นตุล าคม
๒๕๕๙ และสิ ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๐ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ โครงการดังกล่าวได้ จดั กิจกรรม
“ปลูก ปรุ ง แปรรู ป ออกก�ำลังกาย
เวทีรวมพลังสานใจเพื่อสุขภาพที่ดี
ของผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด นครปฐม” ณ
อาคารปฐมสัม มาคาร อุ ท ยานการ
อาชีพชัยพัฒนา อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม และมีผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมรวม
๖๐๐ คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.
รั ช นี คงคาฉุ ย ฉาย ผู้ อ� ำ นวยการ
สถาบัน โภชนาการ ม.มหิ ด ล เป็ น ผู้
กล่าวรายงาน และ นายชาญนะ เอี่ยม
แสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็ น
ประธานในพิธีเปิ ด
January 2018

รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี คงคา
ฉุ ยฉาย ผู้อ�ำนวยการสถาบันโภชนา
การ ม.มหิดล กล่าวว่า “โครงการพัฒนา
รู ป แบบการจั ด การด้ า นอาหารเพื ่ อ
พั ฒ น า สุ ข ภ า พ ผู้ สู ง อ า ยุ จั ง ห วั ด
นครปฐม มี ว ตั ถุป ระสงค์ เ พื ่อ พัฒ นา
แนวทางการส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ
จังหวัดนครปฐม โดยการเสริ ม สร้ าง
ศัก ยภาพในการบริ หารจัด การด้ า น
อาหาร ตั้ ง แต่ ก ารผลิ ตจนถึ ง การ
บริ โภค” การด�ำเนินโครงการแบ่งออก
เป็ น ๔ กิจกรรม คือ ๑. ปลูก เป็ นการ
สร้ างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ๒. ปรุ ง
เน้ น การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการปรุ ง
ประกอบอาหารลดหวานมัน เค็ ม ๓.
แปรรูป ให้ ค�ำแนะน�ำวิธีการถนอมและ
แปรรู ป อาหารจากผลผลิ ต ในชุ ม ชน
และ ๔. ออกก�ำลังกาย สาธิตวิธีออก
ก�ำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สงู อายุ ผล
การด�ำเนินกิจกรรมทัง้ ๔ กิจกรรม พบ
ว่า ผู้สูงอายุที่เข้ าร่ วมโครงการมี การ
ปลูก ผัก ในครั ว เรื อ นและปลูก ผัก เป็ น
แปลงรวม เพื่อเสริ มสร้ างความสามัคคี
และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการปลูกผัก มี
การพัฒนาเมนูอาหารลดหวานมันเค็ม
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จ� ำนวน ๒๗
เมนู มีการถนอมหรื อแปรรูปอาหารจาก
พืชผักผลไม้ ในท้ องถิ่น จ�ำนวน ๑๓ ชนิด

และผู้สูงอายุรวมกลุ่มออกก� ำลังกาย
พร้ อมกั น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก เดื อ นในวัน
ประชุมผู้สงู อายุ ซึง่ พบว่าการสาธิตการ
ออกก� ำ ลัง กายในรู ป แบบยื ด เหยี ย ด
เสริ มสร้ างความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
เป็ นรู ปแบบที่ ผ้ ูสูงอายุสามารถน� ำไป
ท� ำ ได้ ง่ า ยที่ บ้ าน นอกจากนี ้ มี เ มนู
อาหารที่ เ ด็ ก และเยาวชนร่ ว มสื บ ค้ น
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านอาหารจ�ำนวน
๓๕ เมนู และคัดเลือกเป็ นเมนูโปรดของ
เด็ก และผู้สูง อายุใ นชุม ชนจ� ำ นวน ๗
เมนู อาทิ แกงจืดแตงสอดไส้ ต้ มโคล้ ง
ปลากรอบ ต้ มย�ำปลาช่อน แกงส้ มผัก
รวม แกงหยวกกล้ วย ขนมจีนน� ้ำยาปลา
และน� ้ำพริ ก+ปลาทู  
  ส�ำหรับการจัดเวทีครัง้ นี ้มีกิจกรรม
ประกอบด้ วย ซุ้มแสดงผลงานการปลูก
ผัก เมนูอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์
จากการถนอม การแปรรู ปอาหาร ซุ้ม
ผลงานการสืบค้ นภูมปิ ั ญญาท้ องถิ่น ซึง่
เป็ น การน� ำ เสนอวิ ธี ก ารจัด การด้ า น
อาหารอย่างครอบคลุม ตังแต่
้ การปลูก
สู่ ก ารกิ น อย่ า งปลอดภั ย เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการพั ฒ นาการจั ด การ
อาหารอย่ า งครบวงจรของการดูแ ล
สุขภาพผู้สงู อายุในอนาคต Mahidol
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม

พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ม.มหิดล - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ ธั น วาคม ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง       
มไหสวริ ยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลและ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการ
อธิ ก ารบดี วิ ท ยาลัย วิ ท ยาศาสตร์ ก าร
แพทย์ เ จ้ า ฟ้ า จุฬ าภรณ์ ร่ ว มลงนาม
บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมื อระหว่าง
สองสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์
นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รั ตนากร
คณบดี ค ณะสัต วแพทยศาสตร์ มหา
วิ ท ยาลัย มหิ ด ล คณะผู้ บริ ห ารมหา
วิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและวิ ท ยาลั ย วิ ท ยา
ศาสตร์ การแพทย์เจ้ าฟ้าจุฬาภรณ์ ราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมเป็ นสักขีพยาน
ณ ห้ องประชุม ๒๑๗ ชัน้ ๒ ศูนย์การเรียน
รู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง
มไหสวริ ย ะ กล่าวว่า ในการจัดการ
ศึกษาเพือ่ ให้ การด�ำรงชีพร่วมกันระหว่าง
มนุษย์ และสัตว์ ได้ อย่างเหมาะสมนัน้
ล้ วนมีปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการศึกษา
ด้ านสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงความคาด
หวังทีเ่ พิม่ ขึ ้นของสังคมและประชาชนต่อ
บทบาทสัตวแพทย์ในการดูแลสุขภาพ
สัตว์ การป้องกันโรคระบาด และพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของมนุษย์และสัตว์ ให้ เป็ น
ที่ยอมรับในระดับสากล มหาวิทยาลัย
มหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ และส่วน
งานทีเ่ กีย่ วข้ อง มีความยินดีทไี่ ด้ ร่วมเป็ น
ส่วนหนึง่ ในการร่วมผลิตบัณฑิตหลักสูตร
“สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต” และการ
ร่ วมท�ำบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือใน
ครัง้ นี ้

ด้ าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ
มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้ าฟ้าจุฬาภรณ์
กล่ า วว่ า ในปั จ จุ บัน ทั่ว โลกมี ค วาม
ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาทางสุ ข ภาพของ
ประชาชน และความปลอดภัยทางด้ าน
อาหารมากขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามพบว่า
คนจ� ำ นวนมากมี ปั ญ หาด้ า นสุข ภาพ
และโภชนาการเพิ่มมากขึ ้น โดยโรคติด
เชื อ้ และโรคอุ บั ติ ใ หม่ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
อันตรายในมนุษย์จ�ำนวนมากมีแหล่ง
ที่มาจากสัตว์ ทังสั
้ ตว์เลี ้ยงและสัตว์ป่า
ดังนันองค์
้ กรต่างๆ ทัว่ โลก จึงร่วมมือกัน
ด� ำเนิ นงานตามหลักการของสุขภาพ
หนึ่ ง เดี ย ว (one health) เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการควบคุม ป้องกันและ
ก�ำจัดโรค และเพิ่มความปลอดภัยทาง
ด้ านอาหารที่ได้ มาจากสัตว์ โดยมีเป้า
หมายในการเฝ้า ระวัง ควบคุม และ
ตอบโต้ โรคติ ด ต่ อ อุ บัติ ใ หม่ แ ละโรค
ติดต่อระหว่างสัตว์และคนให้ มปี ระสิทธิ
ภาพมากยิ่ ง ขึ น้ เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ึ ้น ซึง่ หลักการดังกล่าว
สอดคล้ องกับพระด�ำริในศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้ าลู กเธอ เจ้ าฟ้ า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ที่ทรงจัดตังวิ
้ ทยาลัยวิทยาศาสตร์ การ
แพทย์ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ขึ ้น เพื่อยกระดับการจัดการ
เรี ยนการสอนสาขาวิชาแพทยศาสตร์
และสาขาวิ ช าด้ านสุ ข ภาพอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในประเทศไทยให้ ได้ มาตรฐาน
และผลิตบัณฑิตทัดเทียมระดับสากล
ทังนี
้ ้รวมถึงสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ที่เป็ นองค์ประกอบส�ำคัญของแนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียว (one health) ใน
การที่ จ ะบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ด้ า น
สุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสิง่ แวดล้ อม
เพื่ อ ความมั่ น คงทางสุ ข ภาพของ
ประชาชนชาวไทย
จากหลัก การดั ง กล่ า ว วิ ท ยาลัย
วิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้ าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิ ท ยาลัย จุ ฬ าภรณ์ จึ ง ได้ ต กลง
ท�ำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็ นคูค่ วาม
ร่ วมมื อกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การ
แพทย์ เ จ้ า ฟ้ า จุฬ าภรณ์ ในการผลิ ต
บัณฑิตหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณ ฑิต โดยรั บเป็ นสถาบันร่ วมผลิต
บัณฑิตมุ่งเน้ นการผลิตสัตวแพทย์ที่จะ
ร่ ว มปฏิ บัติ ง านกับ สาขาวิ ช าชี พ อื่ น ๆ
เพือ่ แก้ ปัญหาหรือชี ้น�ำสังคมได้ ด้วยการ
วิจยั รวมถึงผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุน
หน่วยงานหรื อสาขาจ� ำเพาะที่ยังขาด
แคลน เช่น ด้ านการประมง และปศุสตั ว์
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังเป็ นสถาบันพี่
เลี ้ยงในการช่วยเหลือพัฒนาบุคลากร
ทางด้ านสัตวแพทย์ระดับต่างๆ ให้ กบั
คณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้ าฟ้า
จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อ
ตอบสนองการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ ง ขึน้ ซึ่ง
นักศึกษา ๕ รุ่ นแรกจะเรี ยนและรั บ
ปริญญากับมหาวิทยาลัยมหิดลก่ อน
หลังจากนัน้ จะเรียนและรับปริญญา
กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์ Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา

แนวทางการพัฒนาเขตเกษตรและอาหารปลอดภัยในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด
ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก

ฐิติรัตน์ เดชพรหม
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เมือ่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ศาสตรา
จารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็ นประธานกล่าวเปิ ดสัมมนา
แนวทางการพัฒ นาเขตเกษตรและ
อาหารปลอดภัยในพื ้นที่ ๘ จังหวัด ภาค
กลางตอนล่างและภาคตะวันตก เป็ น
การบูร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณ
สุข  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุม่
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และ ๒
และบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี
วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สัง คม (ประเทศ ไทย)
จ�ำกัด ซึ่งจัดขึ ้นภายใต้ โครงการ: การ
ตรวจรั บรองเกษตรและอาหารปลอด
ภัยจากสารตกค้ างยาฆ่าแมลงในกลุ่ม
ภาคกลาง ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์
ดร.วีระพงศ์ ปรั ชชญาสิทธิ กุล ชัน้ ๒
อาคารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
แพทย์ คณะเทคนิ ค การแพทย์ มหา
วิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่ วมสัมมนา
โดยนายมีชีย วีระไวทยะ (ประธาน
กรรมการบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามัค คี
วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สัง คม (ประเทศ ไทย)
จ�ำกัด) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม ผู้อ� ำ นวยการโรงพยาบาล
นครปฐม ผู้ ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕ เกษตร
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จังหวัดนครปฐม ผู้อำ� นวยการส�ำนักงาน
ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาการเกษตรที่ ๒
จังหวัดราชบุรี กรรมการผู้จดั การบริ ษัท
ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จ� ำกัด นายกองค์ การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลคลองใหม่ และผู้
อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและสนับสนุน
อาหารปลอดภัย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง
มไหสวริ ยะ กล่าวว่า จากผลงานในปี
ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มหา
วิทยาลัยมหิดล ได้ ด�ำเนินการส�ำรวจ
สถานการณ์ ปริ มาณสารตกค้ างยาฆ่า
แมลงในผัก และผลไม้ ที่ จ� ำ หน่ า ยอยู่
ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ รวมถึง
ตลาดระดับต่างๆ ในหลายจังหวัด โดย
ใช้ วิธีการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคที่มี
ความไวและความจ�ำเพาะสูง ผลจาก
ตรวจวิเคราะห์ มีข้อบ่งชี ้ว่า “ผลผลิต
ทางการเกษตรหลายชนิ ด มี ส าร
ตกค้ างในสัดส่ วนที่สูงและมีค่าอยู่
ในระดั บ ที่ เกิ น มาตรฐานความ
ปลอดภัย” และด้ วยเหตุนีเ้ อง ท�ำให้
เป็ นประเด็นส�ำคัญที่ท�ำให้ กลุม่ จังหวัด
ภาคกลางต้ องด�ำเนินการแก้ ไขอย่างเร่ง
ด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายการ
ผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย และ
ผลักดันเสนอพิจารณาให้ เป็ นวาระแห่ง

ชาติอนั น�ำไปสู่
๑) แนวนโยบายการขับเคลื่อนของ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขใน
ด้ านการส่ ง ต่ อ เกษตรและอาหาร
ปลอดภัยเข้ าสูโ่ รงพยาบาลในสังกัดทัว่
ประเทศ
๒) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ
๒๐ ปี ด้านการสร้ างความสามารถใน
การแข่งขัน การพัฒนาภาคการผลิต
และบริ การเสริ มสร้ างฐานการผลิตให้
เข้ มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริ มให้ เกษตร
รายย่อยสู่เกษตรยัง่ ยืนเป็ นมิตรกับสิ่ง
แวดล้ อม มุ่งสู่การขยายศักยภาพเพื่อ
สร้ างนวัตกรรมรายได้ Thailand 4.0
๓) ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาการ
จัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (value chain) ใน
สินค้ าเกษตร อาหารปลอดภัยในระดับ
จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลาง     
ภายใต้ แนวทางการเพิ่มศักยภาพภาค
่้ ต้นทาง กลางทาง ปลาย
เกษตร ตังแต่
ทาง โดยขยายผลแนวทางการขั บ
เคลื่อนวิถีเกษตรและอาหารปลอดภัย
ผ่านหน่วยงานต่างๆ ร่ วมกับประชารัฐ
ในพื ้นที่ ๘ จังหวัด โดยมีจดุ เริ่ มต้ นใน
การใช้ “นครปฐม” เป็ นโมเดลต้ นแบบ
จังหวัดเกษตรและอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาลและการส่งเสริ มสุขภาพดี
ส� ำ หรั บ ประชาชน ตัง้ แต่ ก ารพัฒ นา
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Harmony in Diversity
ศักยภาพการผลิตด้ านเกษตรในพื ้นที่ที่
ส่ง ผลต่ อ การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผู้บริ โภคทั่วไป
และนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ น� ำ ไปสู่ ก าร
พัฒนาอาชี พที่ สร้ างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งได้
ด� ำ เนิ น การมาระยะเวลาหนึ่ง แล้ ว มี
สัมฤทธิผลที่ดีเป็ นที่น่าพอใจ

คาดว่าการจัดสัมมนาครัง้ นี ้จะเป็ น
จุด เริ่ ม ต้ น ในการประสานพลัง ความ
ร่ วมมื อกับทุกภาคส่วน ท� ำให้ ผลการ
ด�ำเนินการจัดโครงการพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย ด�ำเนินงานโดยคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบ
ความส�ำเร็ จ และสามารถน� ำผลลัพธ์
จากการด�ำเนินการมาสานต่อ และต่อ

ยอดให้ เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนใน
พื ้นที่กลุม่ จังหวัดและผู้บริ โภคในระดับ
ประเทศต่ อ ไป และนอกเหนื อ จากนี ้
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดลมี ความยิ นดี เป็ น
อย่างยิ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือใน
การด�ำเนินการโครงการพัฒนาเกษตร
ปลอดภัยให้ บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
โครงการต่อไป

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาฝึกอบรม

พัฒนาเครือข่ายการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริม
สุขภาพแก่เกษตรกร ต�ำบลคลองใหม่ จังหวัดนครปฐม

วรพงศ์ บุญอุ้ม
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เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัด สัม มนาฝึ ก อบรมพัฒนาเครื อ ข่าย
การผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย
เพื่อส่งเสริ มสุขภาพ จังหวัดนครปฐม
ภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ โดยศาสตรา
จารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ
อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน และแจ้ ง
วัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีบริ การ
ตรวจสุข ภาพให้ แ ก่ ก ลุ่ม เกษตรกรใน
ต� ำ บลคลองใหม่ และพื น้ ที่ ใ กล้ เ คี ย ง
เพื่อส�ำรวจสถานะทางสุขภาพและสาร
ตกค้ างในกลุม่ เกษตร กรทีม่ าร่วมงานรวม
ถึงเปิดเวทีเล่าประสบการณ์ และข้อเสนอ
แนะสูก่ ารปฏิบตั วิ ิถีเกษตรปลอดภัยแก่ผ้ ู

ร่ วมสัมมนา
ภายในงานมีการแบ่งฐานกิจกรรม
ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมงานได้ ท�ำกิจกรรม และชม
นิทรรศการต่างๆ จ�ำนวน ๔ ฐาน ได้ แก่
๑) ฐานให้ ค�ำปรึกษาเพื่อส่งเสริ มการมี
สุขภาพดี โดย ผศ.ดร.ระพีพร ใหญ่
เจริ ญ และอ.ดร.ธารารั ตน์ ตาตะ
นั น ทน์ ๒) ฐานกระบวนการตรวจ
วิ เ คราะห์ แ ละแนวทางการรั บ รองผล
ผลิต โดย รศ.ดร.สมพนธ์ วรรณวิมล
รั ก ษ์ หัวหน้ าโครงการศึกษาวิจัยผัก
และผลไม้ ที่ ป ลอดภั ย เพื่ อ ครั ว โลก
ศูนย์ วิจัยพัฒนานวัตกรรม และคณะ
ท�ำงาน ๓) ฐานอาหารปลอดภัยเพื่อส่ง
เสริ มสถานประกอบการและการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยคุณสุดหทัย วิไล
รั ตน์ และ ว่ าที่ร้อยตรี ศรายุทธ สิมะ

ด�ำ รง ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม ๔) ฐานท�ำเกษตรอย่างไร จึง
ได้ ผลผลิตที่ปลอดภัย โดยนายศิริชัย
เลีย้ งอ�ำนวย ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม นอกจากนี ้ ภายในงานได้ จดั
ให้ มีเวทีเล่าประสบการณ์ และข้ อเสนอ
แนะสูก่ ารปฏิบตั วิ ถิ ีเกษตรปลอดภัย ให้
กับผู้ร่วมสัมมนา โดยคุณชุตมิ า น้ อย
นาถ เครื อ ข่ า ยเกษตรอิ น ทรี ย์ ค ลอง
จินดา และคุณประหยัด ปานเจริ ญ
จากเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์สามพราน
โมเดล และท้ ายสุดของการสัมมนาฯ
คณะได้ มอบประกาศนียบัตรให้ แก่กลุม่
เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทุก ท่ า น
จ�ำนวน ๑๒๕ คน ณ วัดบางช้ างเหนือ
ต� ำ บลคลองใหม่ อ� ำ เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑

นักวิจัย ม.มหิดล คิดค้น

แผ่นปิดแผล
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อาจารย์ แพทย์ หญิงกุสุมา ชิน
อรุ ณ ชั ย สาขาวิชาศัล ยศาสตร์ อุบัติ
เหตุ  คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในทีมผู้วิจัย
คิดค้ น กล่าวว่า ปั จจุบนั แผ่นปิ ดแผล
ส่วนใหญ่น�ำเข้ าจากต่างประเทศ การ
รักษาด้ วยการใช้ แผ่นปิ ดแผลมุง่ หวังให้
ใช้ แล้ วคนไข้ มีอาการเจ็บลดลง ท�ำให้
แผลหายเร็ ว แผ่ น ปิ ดแผลตามท้ อง
ตลาดมีราคาค่อนข้ างสูง คนไข้ ต้องจ่าย
เงินเอง และไม่สามารถเบิกค่าใช้ จ่าย
ได้   คนไข้ บางคนอาจจะไม่มีเงินซื ้อแผ่น
ปิ ดแผลชนิดนี เพราะมี
้
ราคาค่อนข้ างสูง
ท�ำให้ การเข้ าถึงการรั กษาด้ วยการใช้
แผ่นปิ ดแผลนันถู
้ กจ�ำกัดอยู่ด้วยปั จจัย
ทางเศรษฐกิจ ปั ญหาทางด้ านการเงิน
ท�ำให้ คนไข้ บางกลุ่มไม่สามารถได้ รับ
การรักษาด้ วยวิธีนี ้ได้ ท�ำให้ เวลาที่ใช้ ใน
การรักษานานขึ ้น ท�ำให้ ในบางครัง้ ต้ อง
เดินทางมาท�ำแผล และมาหาหมอทุก
วัน ถ้ าจะให้ เทียบแผ่นปิ ดแผลที่มีราคา
สูงที่สามารถเว้ นช่วงการท�ำแผลได้ ๒
- ๓ วัน เมื่อดึงแผ่นปิ ดแผลแล้ วจะท�ำให้
รู้สกึ เจ็บน้ อยกว่า มูลค่าของจ�ำนวนเงิน
รวมที่ต้องจ่ายเพื่อซื ้อแผ่นปิ ดแผล อาจ
จะน้ อยกว่าจ�ำนวนเงินของค่าเดินทาง
ที่ต้องจ่ายเพื่อเดินทางมาโรงพยาบาล
ทุกวัน และยังเทียบไม่ได้ กบั มูลค่าของ
เวลาและคุณภาพชีวติ ที่เสียไปในแต่ละ
วันซึง่ ไม่สามารถตีราคาออกมาได้ เป็ น
ตัวเงิน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ส มุ น ไ พ ร ที่ มี
ประโยชน์ หลายชนิ ด แต่ มี ผ้ ู น� ำ
สมุนไพรมาพัฒนาใช้ ในการรั กษา
กั บ แพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ไม่ ม ากนั ก
ทางทีมผู้วิจัยเล็งเห็นจุดเติบโตและ
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สกัดสมุนไพร

พั ฒ นาจึ ง คิ ด โครงการที่ ท� ำ ร่ วม
ระหว่ างแพทย์ กับนักวิทยาศาสตร์ ท่ ี
ศูนย์ นาโนเทคโนโลยีแห่ งชาติ หมอ
เวชปฏิบตั ิจะเข้ าใจถึงปั ญหามากกว่า
ด้ านการฝึ กทางวิทยาศาสตร์ ต้องหาผู้
เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะน�ำความรู้ มาเชื่อม
โยงกับเรากับการใช้ งานจริ ง ใบบัวกับ
ว่านหางจระเข้ เพราะเป็ นสมุนไพรที่มี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ อยู่ปริ มาณ
มากกว่า ช่ ว ยในเรื่ อ งการรั ก ษาแผล    
ตัวอื่นก็รักษาได้ แต่วา่ งานวิจยั ที่ตีพิมพ์
ไม่เยอะเท่าสองตัวนี ้หาง่ายในประเทศ
ไทย ซึง่ มีราคาถูกเหมาะที่จะเอามารวม
กัน แผ่นปิ ดแผลที่คดิ ค้ นได้ เป็ นประเภท
ตาข่าย แผ่นประเภทนี ้เรี ยกแผ่นไฮโดร
คอลลอยด์ พัฒนาเพื่อให้ ใช้ ได้ กบั แผล
เกือบทุกชนิด เราเรี ยนรู้จากข้ อเสียของ
แผ่นปิ ดแผลแบบเดิมที่มีในท้ องตลาด
และคงไว้ ซึ่ง ข้ อ ดี ข องมัน เหมื อ นมา
ดัดแปลงบางอย่างเพิ่มเติมเพื่ อให้ ได้
คุณสมบัติที่ดีขึ ้น ให้ ตอบโจทย์กบั การ
ใช้ รักษาแผลมากขึ ้น สารสมุนไพรที่อยู่

ในแผ่นอยู่ได้ นานถึง ๗๒ ชัว่ โมง หรื อ
ราวๆ ๓ วัน สามารถท�ำแผลทุกวันก็ได้
หรื อจะท�ำวันเว้ นวันก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั ชนิด
ของแผล พอหลังจาก ๓ วันถึงแผ่นจะ
ไม่มีฤทธิ์ สมุนไพรแล้ ว แต่ยงั คงความ
ชุม่ ชื ้นของลิปิโดรคอลลอยด์ท�ำให้ ยงั คง
คุณสมบัติไม่ติดแผลอยู่ซึ่งพบได้ น้อย
ในแผ่นปิ ดแผลที่มีในท้ องตลาดแผ่นนี ้
สามารถใช้ ได้ หลายรูปแบบ ราคาเฉลี่ย
อยู่ที่ประมาณ ๒๐-๓๐ บาท ซึง่ ราคา
ถูกกว่าราคาในท้ องตลาดซึง่ จะมีราคา
อยู่ ที่ ห ลั ก ร้ อย สามารถใช้ กั บ แผล
อุบตั ิเหตุ เช่น แผลถลอก แผลเป็ นและ
แผลเบาหวานแผ่ น ปิ ด แผลชนิ ด นี จ้ ะ
ใช้ ได้ ดีกบั แผลไฟไหม้ น� ้ำร้ อนลวก แผล
ลักษณะนีจ้ ะดูแลค่อนข้ างยาก ถ้ าใช้
กับ แผลชนิ ด นี ค้ ่ อ นข้ า งดี ใช้ กับ แผล
ชนิดอื่นๆ ได้ ดีเช่นกัน เราใช้ กบั คนที่มี
แผลเกื อบทัง้ ตัว เป็ นคนไข้ ที่บาดเจ็บ
รุ นแรงจากไฟไหม้ น� ้ำร้ อนลวก ซึง่ ช่วย
ให้ แผลหายเร็ ว ขึ น้ ช่ ว ยในการลด
จ� ำ นวนวั น ในการนอนโรงพยาบาล
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สาธิดา ศรีชาติ

...สารสมุนไพรทีอ่ ยู่ในแผ่นอยู่ได้
นานถึง ๗๒ ชัว่ โมง หรื อราวๆ ๓ วัน
สามารถท� ำแผลทุกวันก็ได้หรื อจะท� ำ
วันเว้นวันก็ได้ ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของแผล
พอหลังจาก ๓ วัน ถึงแผ่นจะไม่มีฤทธิ์
สมุนไพรแล้ว แต่ยงั คงความชุ่มชืน้ ของ
ลิปิโดรคอลลอยด์ทำ� ให้ยงั คงคุณสมบัติ
ไม่ติดแผลอยู่ซึ่งพบได้นอ้ ยในแผ่นปิ ด
แผลทีม่ ีในท้องตลาด...
อาการปวดลดลงผลค่อนข้ างดี ขนาด
ของแผ่นปิ ดแผลจะมีขนาด ๑๐ x ๑๐
เซนติเมตร ถ้ าท�ำเป็ นอุตสาหกรรมคง
ต้ องเพิ่มขนาด เพิ่มประเภท กรณีคนไข้
ที่เป็ นแผลไหม้ ใช้ ทงตั
ั ้ ว บางครัง้ อาจท�ำ
มาเป็ นม้ วน แล้ วตัดเอา (Sterile)  เพิ่ม
ไซต์  เช่น  แผลถลอกเล็กๆ ก็อาจจะลด
ขนาดลง อาจจะเพิ่มขนาดผลิตภัณฑ์  
เทคนิคการผลิต ในอนาคตถ้ าท�ำเป็ น
อุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชน มุง่ หวัง
ให้ คนไข้ เรี ยนรู้งา่ ยขึ ้น น�ำไปใช้ ที่บ้านได้
แต่ต้องได้ รับการสอนจากแพทย์ ก่อน
แผลแต่ละประเภทการดูแลแตกต่างกัน
ขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลา  ตอนนี ้เริ่ มพัฒนา
แผ่นปิ ดแผลนีเ้ พิ่มเติมด้ วยคิดค้ นสูตร
น� ำ้ ยาที่ น� ำ ไปเคลื อ บผลึก เงิ น ท� ำ ให้ มี
ฤทธิ์ฆ่าเชื ้อโรคเพิ่มขึ ้น เหมาะส�ำหรับ
แผลที่ติดเชื ้ออย่างรุ นแรง ทุกวันนี ้แผ่น
สมุนไพรไม่มีคุณสมบัติฆ่าเชื อ้ แบคที
เรี ยแบบรุนแรง จึงต้ องเติมตัวอื่นเข้ าไป

ท�ำให้ สามารถน�ำมาใช้ รักษาแผลที่ติด
เชื ้อรุนแรงได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ทางทีม
ก�ำลังอยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนา น�ำ้ ยา
ลอกพาสเตอร์ ที่เป็ นสารสกัดจากผิวส้ ม
เพื่อท�ำให้ ปัญหาที่เกิ ดจากการปิ ดแผ่
นพลาสเตอร์ แล้ วติดลอกยากหมดไป
คนไข้ เจ็บลดลง สะดวกสบายมากขึ ้น
ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
และมี ศัก ยภาพมาก แต่ไ ม่ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนและเห็นความส�ำคัญถึงความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานเท่ า ที่ ค วร
ศักยภาพคนไทยมีเยอะแต่เราไม่เอามา
ใช้ ใ ห้ ค้ ุม กับ ศัก ยภาพที่ เ รามี ในเรื่ อ ง
สมุนไพรเป็ นเรื่ องหนึ่งที่ พัฒนาได้ อี ก
การที่น�ำสมุนไพรสดหรื อการน�ำมาสกัด
เ พื่ อ เ พิ่ ม มู ล ค่ า อ า จ ท� ำ ใ ห้ ว ง ก า ร
สมุ น ไพรไทยยั ง ไปได้ อี ก ไกล ด้ วย
อุปสรรคต่างๆ มากมายระหว่างเส้ น
ทางการคิดค้ น วิ จัยท� ำ ให้ นักวิ จัย นัก
คิ ด ค้ น จ� ำ นวนมากที่ มี ค วามสามารถ

อาจไปไม่ถงึ ดวงดาว ยิง่ ถ้ าไม่มีแรงผลัก
ดัน เพิ่ ม เติ ม จากปั จ จัย ภายนอก เช่น
องค์กรภาครัฐบาล อาจท�ำให้ เราจะสูญ
เสียความคิดสร้ าง สรรค์หรื อนวัตกรรม
ที่มีคณ
ุ ค่า ปั ญหาเหล่านี ้อาจเนื่องด้ วย
ปั จจัยต่างๆ การขาดแคลนทุนทรั พย์
ขาดแคลนวิทยาการขาดแคลนขันตอน
้
การพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับอุตสาห
กรรม แม้ ประเทศไทยจะเป็ นประเทศ
เกษตรกรรมแต่ ดั ง้ เดิ ม แต่ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่ า เราต้ อ งอยู่กับ เกษตร
กรรมแบบดังเดิ
้ มตลอดไป เราสามารถ
น�ำเทคโนโลยีเข้ ามาพัฒนา การเกษตร
เพื่อน�ำไปสูเ่ กษตรเชิงอุตสา หกรรมต่อ
ไป เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการ
เกษตร เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยสามารถ
เจริ ญก้ าวต่ อ ไปอย่ า งรวดเร็ วเท่ า          
ทั น นานาประเทศในเวที เ ศรษฐกิ จ
โลกMahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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สารอินทรีย์ปริมาณสูงในน�้ำเสียโรงงานขนมจีน:

ประสิทธิภาพ

การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย

หญ้าแฝกหอมและกกกลมจันทบูร
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ปัญหาการลักลอบปล่อยน� ้ำเสียทีไ่ ม่
ผ่านการบ�ำบัดมีอยูท่ วั่ ทุกประเภท    ทงั ้
บ้ านเรื อนส� ำ นั ก งาน และโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในส่วนของ
โรงงานอุตสาหกรรมมักจะพบปั ญหา
มากกว่า เนื่องจากปริ มาณและความ
เข้ มข้ นของมลพิษในน� ำ้ ที่ มีสูงกว่า ผู้
วิจยั จึงสนใจที่จะท�ำโครงการวิจยั เรื่ อง
การบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากโรงงานอุตสาห
กรรม เน้ นโรงงานผลิตอาหารขนาดเล็ก
แบบอุตสาหกรรมครัวเรื อนที่มีการผลิต
น� ำ้ เสียและปล่อยน� ำ้ เสียแบบไม่ผ่าน
การบ� ำ บั ด และมี ค วามสกปรกสู ง
“โรงงานขนมจีน” ถือเป็ นโรงงาน
ผลิ ต อาหารประเภทหนึ่ งที่ มี ทั ้ง
ขนาดเล็ ก จนไปถึ ง ขนาดใหญ่
ก ร ะ จ า ย อ ยู่ ทั่ ว ทุ ก ภ า ค ข อ ง
ประเทศไทย และสามารถสร้ าง
ปั ญ หาด้ า นน� ำ้ เสี ยที่ส่ งกลิ่นเหม็น
อย่ างรุ นแรงและยังส่ งผลกระทบต่ อ
อนามั ย ของชุ ม ชนรอบข้ างเป็ น
อย่ า งมาก กระบวนการบ�ำ บัด น� ำ้
เสียมีหลากหลายรู ปแบบแต่ การใช้
พืชบ�ำบัดน�ำ้ เสียถือเป็ นวิธีหนึ่งที่ได้
รับความสนใจเป็ นอย่ างมาก เพราะ
เป็ นวิธีท่ มี ีค่าใช้ จ่ายน้ อย ดูแลรักษา
ง่ าย และไม่ มกี ารใช้ สารเคมี โดยพืช
บ�ำ บั ด น� ำ้ เสี ย ที่นิ ย มใช้ ใ นปั จ จุ บั น
ได้ แก่ พืชบ�ำบัดน�ำ้ เสียประเภทโผล่
พ้ นน�ำ 
้ อาทิ ธูปฤาษี   ต้ นกก  และ
ต้ นอ้ อ เป็ นต้ น   และพืชบ�ำบัดน�ำ้
เสียประเภทหญ้ า (Gramineae) อาทิ
หญ้ าแฝก เป็ นต้ น
ดร.ชิ ษ ณุ พ งศ์
ประทุม นั กวิจัย
จากคณะสิ่งแวด
ล้ อมและทรั พยา
กรศาสตร์ มหา
วิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ไ ด้ ท� ำ ก า ร วิ จั ย
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เรื่ องผลของสารอินทรี ย์ปริ มาณสูง
ในน� ำ้ เสี ย โรงงานขนมจี น ต่ อ ประ
สิทธิภาพการบ�ำบัดน�ำ้ เสียของหญ้ า
แฝกหอมและกกกลมจันทบูร  กล่าว
ถึ ง ข้ อ มู ล ข อ ง ง า น วิ จั ย ชิ น้ นี ว้ ่ า มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าความสกปรกใน
น� ้ำทิ ้งโรงงานขนมจีน (สามารถตรวจวัด
ได้ ในรู ปของค่า BOD : biochemical
oxygen demand และค่ า COD:
chemical oxygen demand) ให้ อยู่
ระดับ ที่ ส ามารถปล่ อ ยลงสู่แ หล่ ง น� ำ้
และ/หรื อล�ำรางสาธารณะได้ ซึ่งจาก
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพน� ำ้ ทิ ง้ โรงงาน
ขนมจีนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ราชบุรี
และขอนแก่น พบว่า มีคา่ BOD เฉลี่ย
สูงถึง ๒๓,๒๕๓ มิลลิกรัมต่อลิตร และ
มี ค่ า COD เฉลี่ ย สู ง ถึ ง ๑๗,๑๐๙
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ซึ่ ง สู ง เกิ น กว่ า ค่ า
มาตรฐานน� ำ้ ทิ ง้ ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ก�ำหนดให้ คา่ BOD อยู่
ที่ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตรและค่า
COD อยู่ที่ไม่เกิน ๑๒๐ มิลลิกรัมต่อ
ลิตร
งานวิ จั ย นี ้
เป็ นการลดข้ อ
จ� ำ กัด ด้ า นพื น้
ที่ของระบบบึง
ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ใ น
การบ� ำ บัด น� ำ้
เสีย เนื่องจาก
ระบบบึ ง ประ
ดิษฐ์ จะมีประสิทธิ ภาพดีในการบ�ำบัด
น� ้ำเสียต้ องใช้ พื ้นที่เป็ นจ�ำนวนมาก จึง
ท�ำให้ เกิดค่าใช้ จ่ายที่สงู ขึ ้นตามไปด้ วย
ถึงแม้ ระบบบึงประดิษฐ์ จะเป็ นระบบที่
บ�ำบัดน� ำ้ เสียอย่างง่ายด้ วยการใช้ วิถี
ธรรมชาติชว่ ยธรรมชาติ ไม่มีการใช้ สาร
เคมี แต่ยงั มีข้อจ�ำกัดด้ านพื ้นที่และการ
ลงทุนที่สงู ในการก่อสร้ างระบบบ�ำบัด
จึงท� ำให้ โ รงงานขนมจี น ขนาดเล็กไม่

สามารถน�ำวิธีการดังกล่าวไปใช้ ได้
ส�ำหรับน� ้ำเสียโรงงานขนมจีนที่ใช้ ใน
วิ จัย ครั ง้ นี แ้ บ่ ง ออกเป็ น ๒ ประเภท
ได้ แก่ น�ำ้ เสียโรงงานขนมจีนที่ไม่ผ่าน
การบ�ำบัดเบื ้องต้ น จากโรงงานขนมจีน
แห่ ง หนึ่ง ในต� ำ บลคลองหนึ่ ง อ� ำ เภอ
คลองหลวง จัง หวัด ปทุม ธานี โดยมี
ปริ มาณสารอินทรี ย์ (แสดงในรู ปของ
ปริ มาณ COD) อยู่ที่ ๓,๖๙๙.๗๐ ±
๑๓๔.๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร และน� ้ำเสีย
โรงงานขนมจีนที่ผ่านการบ�ำบัดเบือ้ ง
ต้ น โดยใช้ วิ ธี ก ารบ� ำ บัด น� ำ้ เสี ย แบบ
ชีวภาพจากงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้น� ้ำเสีย
ที่ได้ มีปริ มาณสารอินทรี ย์ (แสดงในรู ป
ของปริ มาณ COD) อยู่ที่ ๙๘๘.๙๓ ±
๑๒๔.๘๙ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งน� ้ำเสีย
โรงงานขนมจีนทัง้ ๒ ประเภท ถูกเก็บ
รักษาที่อณ
ุ หภูมิ ๔ °C ก่อนน�ำมาใช้ ใน
การทดลอง
การเตรี ยมพืชบ�ำบัดน� ้ำเสียที่น�ำมา
ใช้ ในวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ หญ้ าแฝกหอม
(Vetiveria zizanioides Nash.) และกก
กลมจันทบูร (Cyperus  corymbosus
Rottb.) จากโครงการศึกษาวิจัยและ
พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อมแหลมผั ก เบี ย้
จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็ นพืชบ�ำบัดน� ้ำเสีย
ที่มีประสิทธิภาพและมีการใช้ บ�ำบัดน� ้ำ
เสี ย ภายในพื น้ ที่ โ ครงการฯ วิ ธี ก าร  
เตรี ยมกล้ าพันธุ์ท�ำโดยน� ำกล้ าพันธุ์ที่
มีอายุ ๗ วัน มาตัดแต่งล�ำต้ นและราก
ให้ มีความยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตร
น�ำไปปั กช�ำลงในถุงพลาสติกขนาด ๘
นิ ้ว ท�ำการเพาะเลี ้ยงเป็ นระยะ ๗ วัน
จากนั น้ ย้ ายต้ นกล้ าลงปลู ก ในถั ง
พลาสติ ก ทรงกลมขนาดความจุ ๓๐
ลิ ต ร ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง ๕๐
เซนติ เ มตร สูง ๕๔ เซนติ เ มตร โดย
ท�ำการปลูก ๒ ต้ นต่อถัง ซึง่ ภายในถัง
พลาสติกบรรจุโดยเรี ยงล�ำดับจากล่าง
ขึ ้นบน จ�ำนวน ๔ ชันได้
้ แก่ กรวด ทราย
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หยาบ ทรายละเอี ย ด และดิ น ร่ ว น
เหนียวปนทราย (sandy clay loam)
โดยปรับความสูงของแต่ละชันให้
้ อยู่ที่
๗, ๒, ๑.๕ และ ๒๐ เซนติเมตร ตาม
ล�ำดับ การทดลองบ�ำบัดน� ้ำเสียโรงงาน
ขนมจีนในหน่วยบ�ำบัดน� ้ำเสียขนาดเล็ก
(ตามภาพที่ ๑) โดยท�ำการวางแผนการ
ทดลองแบบ “การทดลองแบบแฟค
ทอเรี ยลที่ มี แ ผนแบบสุ่ มอย่ าง
สมบูรณ์ ” (Factorial in CRD)  หมาย
ถึ ง การทดลองที่ มี แ ผนแบบสุ่ม อย่ า ง
สมบูรณ์ (Completely Randomized
Design:CRD) คือ เป็ นการทดลองที่มี
การผัน แปรของสิ่ ง ทดลองเพี ย งทาง
เดียว โดยสิง่ ทดลองนันมั
้ กมีมากกว่า ๒
สิ่งทดลอง เป็ นต้ นไป แผนการทดลอง

นี ้เหมาะสมส�ำหรับกรณีที่สิ่งทดลองมี
ความสม�่ ำเสมอมาก ไม่มีความแตก
ต่างเนื่องจากปั จจัยอื่นๆ เช่น น� ้ำหนัก
อายุ เป็ นต้ น และการทดลองแบบแฟค
ทอเรี ยล (Factorial experiment) คือ
เมื่ อ มี ปั จ จั ย ที่ ส นใจศึ ก ษาตั ง้ แต่ ๒
ปั จจัยขึ ้นไป ลักษณะการทดลองแบบ
นี ้เรี ยกว่า ทรี ทเมนต์คอมบิเนชัน (treatment Combination : tc) การวางแผน
การทดลองแบบ Factorial in CRD ซึง่
มีหน่วยการทดลองทังหมด
้
๓ หน่วย
ทดลอง แต่ละหน่วยทดลองมีจ�ำนวน ๓
ซ�ำ ้ ได้ แก่ หน่วยทดลองควบคุมที่ ใช้
วัสดุปลูกพืชเพียงอย่างเดียว (Treatment 1) หน่วยทดลองที่ใช้ วสั ดุปลูกพืช
ร่ วมกับหญ้ าแฝกหอม (Treatment 2)

ภาพที่ ๑ รู ปแบบการทดลองบ�ำบัดน�ำ้ เสียโรงงานขนมจีนในหน่ วยบ�ำบัด
น�ำ้ เสียขนาดเล็ก

และหน่วยทดลองที่ใช้ วสั ดุปลูกพืชร่ วม
กับกกจันทบูร (Treatment 3) โดยแต่ละ
หน่ว ยทดลองจะท� ำ การบ� ำ บัดน� ำ้ เสีย
โรงงานจีนทังที
้ ่ไม่มีการบ�ำบัดเบื ้องต้ น
บ�ำบัดน�ำ้ เสียเบือ้ งต้ น จากนัน้ ท�ำการ
ถ่ายน� ำ้ ประปาออก (จากขัน้ ตอนการ  
เตรี ยมพืชบ�ำบัดน� ำ้ เสีย) และพักวัสดุ
ปลูกพืชให้ แห้ งเป็ นเวลา ๒ วัน จากนัน้
จึงท�ำการขังแช่น� ้ำเสียโรงงานขนมจีนใน
หน่วยทดลอง (ตามการวางแผนการ
ทดลอง) โดยให้ ขัง แช่ น� ำ้ เสี ย โรงงาน
ขนมจี น เป็ น เวลา ๕ วัน ถ่ า ยน� ำ้ เสี ย
โรงงานขนมจีนออก และพักวัสดุปลูก
พืชให้ แห้ งเป็ นเวลา ๒ วัน ซึง่ เป็ นระยะ
เวลาการบ�ำบัดน� ้ำเสียรวมทังสิ
้ ้น ๗ วัน
หรื อเท่ากับ ๑ รอบของการบ�ำบัด ทังนี
้ ้
ให้ ท�ำการทดลองจนกว่าปริ มาณซีโอดี
ในน� ำ้ ทิ ง้ แต่ล ะรอบของการบ� ำ บัด จะ
เกิ น กว่ า มาตรฐานที่ ก� ำ หนด (๑๒๐
มิลลิกรัมต่อลิตร)
ดร.ชิ ษ ณุ พ งศ์ กล่ าวทิ ง้ ท้ ายถึ ง
ประโยชน์ ข องงานวิจัย ในครั ้ง นี ว้ ่ า
สามารถน� ำไปประยุกต์ ใช้ ส�ำหรั บการ
บ� ำบัดน� ำ้ เสียจากโรงงานผลิตอาหาร
แบบอุตสาหกรรมครัวเรื อน ที่มีลกั ษณะ
ของน� ้ำเสียคล้ ายคลึงกับโรงงานขนมจีน
ต่อไปได้ Mahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ถวายราชสดุดี ร.๙ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล น�ำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวโรกาสวันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (๕ ธั นวาคม)
ณ บริ เวณโถงพระบรมรู ปสมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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JITMM 2017 (๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดี
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงานการประชุมวิชาการ
นานาชาติเวชศาสตร์ เขตร้ อน ประจ�ำปี ๒๕๖๐ (Joint International
Tropical Medicine Meeting 2017) หัวข้ อ “Tropical Medicine 4.0
Effective Collaboration for an Impact on Global Health” ระหว่าง
วันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์ เกท กรุ งเทพฯ

พัฒนาระบบโลจิสติกส์ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสมภพ ประธานธุ รารั กษ์ รักษา
การแทนรองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วม
พิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบ
และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โครงสร้ างพืน้ ฐานและระบบบูรณา
การข้ อมู ลสารสนเทศ และแนวทางการริ เริ่ ม Big Data ด้ าน
สาธารณสุขส�ำหรับเศรษฐกิจดิจติ ลั ประเทศไทย (เพิ่มเติม) ระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
(ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิก
เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสั ตยาทร รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็ นสักขีพยาน ณ ห้ องแกรนด์ ซี ชัน้ ๔ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุ งเทพฯ
January 2018

เสด็จฯ เปิดศูนย์ข้อมูลพยาบาล (๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ
พระราชด�ำเนิ นไปทรงเปิ ด “ศู น ย์ ข้ อ มู ล และคลั ง ความรู้ ทางการ
พยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั ตนฯ ๖๐ พรรษา”
ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรี นคริ นทร คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
พร้ อมด้ วยผู้บริ หาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้าทูลละออง
พระบาทรับเสด็จ

แสดงมุทิตาจิตองคมนตรี (๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล น�ำคณะผู้บริ หารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ า
พบ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ณ ท�ำเนียบองคมนตรี ในโอกาสแสดงความขอบคุณที่ท่านมีคณ
ุ ปู การ
ต่อมหาวิทยาลัย และเป็ นก�ำลังใจให้ ท่านท�ำหน้ าที่องคมนตรี เพื่อชาติ
บ้ านเมืองอย่างสมบูรณ์ต่อไป โดยคณะผู้บริ หารฯ ได้ ร่วมแสดงมุทิตา
จิตมอบช่อดอกไม้ และขอพรปี ใหม่จากท่าน

แสดงมุทิตาจิต รมช.ศึกษาธิการ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยมหิดล น� ำที มผู้บริ หาร มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้ าพบเพื่อแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์ คลินิก นายเเพทย์ อุดม          
คชินทร เนื่องในโอกาสได้ เข้ ารับต�ำแหน่งรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ณ ห้ องประชุมราชวัลลภ ชัน้ ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวง
ศึกษาธิการ
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One Belt One Road (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ การต้ อนรับและลงนามความร่ วมมือ
One Belt One Road Science and Innovation Network กับ Prof.
HUANG Zhen, Vice President, Shanghai Jiao Tong University
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู
สัจจรั กษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์ กร มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร
จามรดุสติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิง่ แวดล้ อมและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิง่
แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน
วงศ์ สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมให้ การต้ อนรับ

รับมอบเงินบริจาค MK (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา สุนทรานันท์ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล พร้ อมด้ วย ดร.รุ จเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อ�ำนวยการหอสมุด
และคลังความรู้ฯ เป็ นผู้แทนอธิการบดีรับมอบเงินสนับสนุนจาก บริษัท
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อสร้ างอาคารหอสมุด
และคลังความรู้ ฯ แห่งใหม่ จ�ำนวน ๒๔ ล้ านบาท โดยได้ รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธานรับมอบ ณ ห้ องประชุมอาคารราช
วัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับ รมต.ท่องเที่ยว (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐)
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์
ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล และคณะผู้บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ การต้ อนรั บนาย
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในโอกาสเข้ าร่ วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ง้ ที่ ๕๒๗ ณ ห้ อง
ประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ชัน้ ๕
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

แข่งเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการ
แข่ งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM - ICPC ระดับเอเซีย
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ (The 2017 ACM - ICPC Asia Nakhon Pathom
Regional Programming Contest) ณ ห้ อง Grand Auditorium ชัน้ ๔
สถานการณ์การย้ายถิ่น(๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)
อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ร่ ว มกั บ                           
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่ อง “สถานการณ์ การย้ ายถิ่นและการคุ้ มครองคนไทยในต่ าง
ประเทศ” ณ ห้ องประชุมไลบรารี่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

ตักบาตรปีใหม่ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทน
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล พร้ อมด้ ว ยคณะผู้บ ริ ห าร อาจารย์
นักศึกษา และบุคลากรส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วม
ท�ำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จ�ำนวน ๖๑ รู ป จากวัดหทัยนเรศวร์
และวัดปุรณาวาส เนื่องในวาระดิถีขึน้ ปี ใหม่ ๒๕๖๑ ณ ส�ำนักงาน
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ศาลายา โดยในงานดัง กล่ า วท่ า น
อธิการบดีได้ กล่าวอวยพรปี ใหม่เพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่ผ้ รู ่วมงานด้ วย

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล น�ำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล มอบ
กระเช้ าสวัสดีปีใหม่ แด่ ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์
ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้ อง
รับรองชัน้ ๔ อาคาร ๑ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ศิษย์สัมพันธ์

“เคล็ดลับแห่งความส�ำเร็จ”
ในปี พุท ธศัก ราช ๒๕๖๑ กองกิ จ การนัก ศึก ษา มหา
วิทยาลัยมหิดล ขอเริ่ มต้ นด้ วยการส่งข้ อคิดดีๆ ที่จะน�ำชีวิต
ไปสูค่ วามส�ำเร็จและสร้ างความสุขให้ แก่ตนเองและผู้อนื่ จาก
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ประสบความส�ำเร็จในชีวิต  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รั กษา
การแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิษย์ เก่ ารุ่ น
๘๔ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) “เคล็ดลับ ถ้ า
หากจะเอาสันที
้ ่สดุ และเป็ นภาษาชาวบ้ านก็คือ “อึด” เป็ น
อันที่สำ� คัญสุด แต่ถ้าถามว่ามีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้ องทีจ่ ะท�ำให้
เราก้ าวไปสูต่ �ำแหน่งที่สงู ขึ ้นหรื อว่าความส�ำเร็ จที่ยิ่งใหญ่ยิ่ง
ขึ ้น ก็คอื “ความมุ่งมั่น” ลักษณะของค�ำว่า “อึด” หมายถึงว่า
เราไม่ยอมแพ้ เรามีความวิริยะอุตสาหะ และจะต้ องขวนขวาย
หาความรู้ เพิ่มเติม อย่าหยุดนิ่ง วิธีการที่จะได้ ความรู้ เหล่า
นัน้ มาจากการอ่าน การฟั ง การที่เราได้ สมั ผัสโจทย์ปัญหา
โดยตรง อย่าปล่อยโอกาสเหล่านันให้
้ หลบอยู่ใน safe zone
ท่ า นจะไม่ มี โ อกาสได้ ฝึ ก ความสามารถในการแก้ โ จทย์
ปั ญหา และท่านจะไม่มีต้นทุนในการแก้ ปัญหา โดยความ
คิดของผมปั ญหาสร้ างปั ญญา ความยากสร้ างความแกร่ ง
ให้ กับชีวิต เพราะฉะนัน้ โดยส่วนตัวแล้ วผมไม่เคยมีความ
รู้ สกึ ท้ อแท้ กบั ปั ญหาที่เข้ ามาในชีวิต ฉะนันถึ
้ งแม้ ชีวิตจะไม่
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Do

thebest

ท�ำในสิ่งนั้นให้บรรลุให้ดีที่สุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ บัณฑิต จิรจริ ยา
เวช รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิษย์ เก่ ารุ่ น ๙๕
คณะทันตแพทยศาสตร์ ) “ความตังใจที
้ ่จะท�ำสิง่ ที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ดีที่สดุ ไม่วา่ ได้ รับมอบหมายในภาระกิจใด
ก็ตาม หลักคิดก็คือ Do the best ท�ำในสิ่งนันให้
้ บรรลุให้
ดีที่สดุ และอีกสิ่งหนึง่ ก็คือค�ำขวัญของเรา อตฺตานํ อุปมํ 
กเร เป็ นสิ่งที่สามารถใช้ ได้ ตลอดในการท�ำงาน”

“อึด”

หมายถึงว่า

....เราไม่ยอมแพ้ เรามีความวิริยะอุตสาหะ
และจะต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม
อย่าหยุดนิ่ง....

ได้ ร าบรื่ น แต่ ค วามล� ำ บากนัน้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ลัก ษณะของ
ทุกขลาภ แต่เป็ นลักษณะของโอกาสแห่งการเรี ยนรู้ ผม
ฝึ กฝน ผมเรี ยนรู้ ผมตกผลึก อ่านหนังสือเพิ่ม ขวนขวาย
หาความรู้จากผู้ร้ ูเพิม่ เติมทุกวัน เพือ่ ให้ ผมมีต้นทุนในกระเป๋ า
ในการเดินทางไกลสูจ่ ดุ หมายที่สงู กว่าที่คนทัว่ ไปก้ าวเดินนัน่
คือหลักคิดของผม”

ชีวิต

ของเราค่อนข้าง

สั้น

อะไรที่เราท�ำได้ก็ท�ำ

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่ นดวงบริพนั ธ์ นัก
สื่อสารวิทยาศาสตร์ ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก (ศิษย์ เก่ า
รุ่ น ๑๐๕ คณะวิทยา ศาสตร์ ) “ท�ำงานของเราให้ ดีที่สดุ
คิดว่าชีวติ ของเราค่อนข้ างสัน้ อะไรที่เราท�ำได้ ก็ท�ำ เราอยู่
ในยุคสมัยที่ความรู้ ต่างค้ นหาได้ ที่ส�ำคัญถ้ าเรามีความ
กล้ าในการแสดงออก ความกล้ าในการสื่อสารเรื่ องต่างๆ
ออกไป ความกล้ าที่จะให้ เหตุผลต่างๆ กับสังคม จะเป็ น
สิ่งที่สงั คมประทับใจและเราก็จะประสบความส�ำเร็ จ”

ท่ านสามารถติดตามบทสัมภาษณ์ ฉบับเต็มได้ ท่ ี alumni.mahidol.ac.th
ปี ใหม่ นีช้ ่ วยกันสนับสนุนสติก๊ เกอร์ Line กันนะครั บ/ค่ ะ Mahidol
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Special Article

วีระพงศ์ มีสถาน นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ช�ำนาญการพิเศษ)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีใหม่

คุณค่าและความหมาย

นับได้ ว่าเป็ นความชาญฉลาดของ
มนุษย์ที่ก�ำหนดเอาปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติ เช่น ยามเช้ ามีดวงตะวันขึ ้น
ยามเย็นดวงตะวันลับตา จนน� ำมาสู่
การคิดค�ำนวณว่า เหตุการณ์ลกั ษณะนี ้
เป็ นเพราะโลกหมุนรอบตัวเองประการ
หนึ่ง โลกเองก็ลอยเลื่อนเคลื่อนที่หมุน
รอบดวงตะวัน นอกจากนี ้ยังมีดวงเดือน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนสว่างและมืดรอบ
โลกอีกประการหนึง่
ปรากฏการณ์การลอยเลือ่ นเคลือ่ นที่
ของดวงดาวเหล่านี ใ้ นระบบจักรวาล
มิ ใ ช่ ก ารลอยเคว้ ง คว้ า งอย่ า งไร้ การ
ควบคุม แต่เป็ นไปด้ วยการเหนี่ยวหน่วง
ของกันและกัน เกิดเป็ น “วงโคจร” จน
ทุกวันนี ้ การที่ดาวซึ่งมนุษย์ อาศัยอยู่
และเราเรี ยกว่า “โลก”  หมุนรอบตัวเอง
ก�ำหนดเรี ยกว่า “วัน” ดาวจันทรา ซึ่ง
ไทยเรี ยกว่า “เดือน” หมุนรอบโลกครบ
รอบ ๓๐ – ๓๑ วัน ก�ำหนดเรี ยกว่า เดือน
และโลกหมุนรอบดวงตะวันจนบรรจบ
วงโคจรก�ำหนดเรี ยกว่า “ปี ” ก็ล้วนเกิด
จากฐานปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดงั
กล่าว
หากขีดเส้ นวงกลมอย่างมีสมมาตร
เราจะไม่ทราบว่าจุดใดเป็ นจุดเริ่ มของ
เส้ นวงกลมนัน้ เช่นเดียวกันการหมุน
เวียนของดวงดาวต่างๆ ในจักรวาล แม้
มนุษ ย์ ไ ม่ คิ ด ค� ำ นวณปรากฏการณ์ ที่
หมุนเวียนเปลีย่ นไปของดวงดาวทังปวง
้
แต่ ม นุ ษ ย์ ผ้ ู มากด้ วยข้ อสงสั ย และ
จิ น ตนาการจึ ง ก� ำ หนดให้ มี ว าระของ

การเริ่ มต้ นและการสิ ้นสุดแห่งปี ขึ ้น ใน
ชันต้
้ นก็คือก�ำหนดเอาจากวัน โดยถือ
เอาวาระที่ตะวันขึ ้นจวบถึงตะวันขึ ้นอีก
คราใหม่เป็ นหนึง่ วัน
ปี ใหม่ก็เปรี ยบคล้ ายกับวันใหม่ แต่
ระยะเวลาต่างกันนับได้ ๓๖๕ วัน เป็ น
เวลาที่ยาวนานพอที่ก่อปรากฏการณ์
ทังร้้ อน ฝน หนาว ซึง่ เรี ยกว่า ฤดู เกิด
ขึน้ ได้ และด้ ว ยบรรยากาศทางตอน
เหนือของอินเดียและเนปาล (ซึง่ เป็ นดิน
แดนที่ ป ระสูติ เ จ้ า ชายสิ ท ธัต ถะ หรื อ
พระพุทธเจ้ าในกาลต่อมา) เมื่อคราวที่
โลกเคลื่อนเข้ าสู่ราศีเมษตามหลักการ
ค�ำนวณทางโหราศาสตร์ หรื อการย่าง
เข้ า สู่เ ดื อ นเมษายนเป็ น วาระที่ ผ่ อ น
คลายจากความหนาวเหน็บ หิมะบน
เทือกเขาเริ่ มละลาย ดอกไม้ ป่าเริ่ มผลิ
บาน จึงเกิดการก�ำหนดเอาวาระแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงอันสดชื่ นนี ว้ ่าเป็ น
“ปี ใหม่ ” สยามและดินแดนในย่านนี ้ก็
รับเอาแนวคิดดังกล่าวที่แทรกอยู่ในทัง้
ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธมาเรี ยก
ขานว่าเป็ นปี ใหม่ตามไปด้ วย
ต่อมาเมื่ อแนวคิดทางสังคมตะวัน
ตกเริ่ มแพร่ หลายมากยิ่งขึน้ สยามได้
เปลี่ยนนามเป็ น ประเทศไทยในปี พ.ศ.
๒๔๘๒ และในอีก ๒ ปี ต่อมา คณะ
รัฐบาลในยุคนันจึ
้ งได้ ก�ำหนดวันปี ใหม่
ตามแบบสากล คือให้ วนั ที่ ๑ มกราคม
เป็ นปี ใหม่อย่างเป็ นทางการ กระนันก็
้ ดี
ตามวัฒนธรรมย่อยของแต่ละประเทศ
ยังคงมี “ปี ใหม่ ” ของตนเองอยู่

การถือเอาวันที่ ๑ มกราคมเป็ นวัน
ขึ น้ ปี ใหม่ ได้ เกิ ด การรั บ รู้ กั น ทั่ ว ทุ ก
ประเทศกลายเป็ นสังคมโลก มีการจัด
งานเฉลิ ม ฉลองนั บ ถอยหลั ง จากปี
ปั จจุบนั เพื่อต้ อนรับปี ใหม่ มีมหกรรม
แสดงความรื่ นเริ งนานาประการ
แม้ ปี ใ หม่ จ ะไม่ ต่ า งจากวัน เวลาที่
หมุนเวียนเปลีย่ นไปเฉกเช่นทุกๆ วันคืน
แต่การก�ำหนดให้ มีวาระ
“ปี ใหม่ ” ก็เกิดเป็ นหมุดหมายให้ แก่
ใครๆ ได้ คือ เป็ นจุดก�ำหนดว่าจะท�ำสิ่ง
ใดให้ ดีกว่าเดิมหรื อละเลิกสิ่งใดที่ไม่ดี
การก�ำหนดเวลาของชีวิต คืออายุก็มกั
จะอาศัย การก� ำ หนดหน่ ว ยนับ เป็ น ปี
นอกจากนี ้ “ปี ใหม่ ” ยังเป็ นพลังทาง
สัญญะ กล่าวคือ บางคนนับเอาวาระ
ของการเริ่ มปี ใหม่ในการท� ำงาน เก็บ
กวาดบ้ านเรื อนให้ เอี่ยมสะอาด สะสาง
งานที่ คั่ง ค้ าง หรื อรวมไปถึง การปรั บ
เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองก็มี
ปี ใหม่ จึงคือจุดเล็กๆ แห่งเวลาที่มีผ้ ู
ก�ำหนดขึ ้น แล้ วมีคนอืน่ ๆ ยอมรับนับถือ
ตาม จนปั จจุบนั นีเ้ ราไม่อาจปฏิเสธปี
ใหม่เช่นเดียวกับการทีเ่ ราไม่อาจปฏิเสธ
การนับ วินาที นาที ชัว่ โมง เพราะเป็ น
สิ่งสามัญที่เป็ นหน่วยนับระยะเวลา แต่
การที่ ปี ใ หม่จ ะมี ค่า หรื อ ความส� ำ คัญ
หรื อไม่ ขึ ้นอยู่กบั ปั จเจกชนแต่ละคนว่า
จะฝั งค่าความหมายใดลงไป Mahidol
รู ปภาพอ้างอิ งจาก: https://funzine.hu/
en/, http://worldtoptop.com/

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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บุญชู แจ้งเจริญกิจ ต�ำแหน่งนิติกร (ผู้ช�ำนาญการพิเศษ)
กองกฎหมาย ส�ำนักงานอธิการบดี

ผลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖ และกฎหมายล�ำดับรองกับการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
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เจ้ าของโครงการ
ไม่เห็นชอบ

ฉบับที ่แล้ว ได้ กล่าวถึงความหมาย
ของ “กิจการของรัฐ” และการท�ำความ
เข้ าใจในกิจการของมหาวิทยาลัยที่อยู่
ในความหมายและต้ องด�ำเนินการภาย
ใต้ พระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วม
ลงทุน ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ.๒๕๕๖
และประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ เอกชน
ร่ วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่า
ต�ำ่ กว่าที่ก�ำหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระ
ราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วมลงทุนใน
กิจการของรัฐฯ พ.ศ.๒๕๕๙ แต่ผ้ เู ขียน
มี ค วามเห็ น ว่ า หากกิ จการของ
มหาวิทยาลัยและทุกมหาวิทยาลัย หรื อ
ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้ องด�ำเนินการ
ตามกฎหมายดังกล่าวทังหมด
้
ก็น่าจะ
เกิ ดข้ อยุ่งยากและเป็ นอุปสรรคไม่ใช่
น้ อย บทความฉบับ นี ้ จึ ง ได้ น� ำ ราย
ละเอียดเกี่ยวกับการบังคับใช้ กฎหมาย
๒ เรื่ องมากล่าวถึง ซึ่งน่าจะพอท�ำให้
เกิ ด ความเข้ าใจและพอมี ท างออก
ส�ำหรับการด�ำเนินการของมหาวิทยาลัย
ที่ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าว
เรื่ องแรก ขอตัง้ ประเด็ น ว่า การ
ด� ำเนิ นการที่ ต้องปฏิ บัติตามพระราช
บั ญ ญั ติ ก ารให้ เอกชนร่ วมลงทุ น ฯ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ จะ
ต้ องด�ำเนินการอย่างไร
เมื่ อได้ ศึกษารายละเอี ยดของพระ
ราชบัญญัติฯ และประกาศคณะกรรม
การนโยบายฯ เห็ น ว่ า โครงการที่ มี
มูล ค่า ต�่ ำ กว่า หนึ่ง พัน ล้ า นบาท (การ
ค�ำนวณว่าโครงการใดมีมลู ค่าโครงการ
เท่าใด คิดจากอะไรบ้ าง หลักเกณฑ์เป็ น
อย่างไร: เป็ นขัน้ ตอนที่มีรายละเอียด
ค่อนข้ างมากและบางกรณี อาจต้ องมี
สูตรการค�ำนวณ ซึง่ อาจต้ องน�ำไปกล่าว
ในโอกาสต่อไป) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึง่
ว่า “โครงการขนาดเล็ก” หากมหา
วิทยาลัยเป็ นเจ้ าของโครงการ ล�ำดับ
แรกมหา วิทยาลัยจะต้ องจัดท�ำโครง
การเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการต่อรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็น
ชอบใน หลัก การและอย่า งน้ อ ยต้ อ ง

รมต.ศธ
ให้ ความเห็นชอบ

เจ้าของโครงการขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ศึกษาธิ การ ผลการศึกษา/ผลการวิ เคราะห์ ฯลฯ

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การให้ความเห็นชอบและส่งคื น
เจ้าของโครงการในกรณี ไม่เห็นชอบถื อว่าด�ำเนิ นการต่อไม่ได้

เห็นชอบ

คัดเลื อกเอกชนใช้ระเบี ยบพัสดุของเจ้าของโครงการที ใ่ ช้บงั คับอยู่
ด�ำเนิ นการโดยอนุโลม เริ่ มประมูล มีขอ้ ยกเว้น แล้วส่งผลการคัดเลือก
และสัญญาร่ วมลงทุนให้อยั การสูงสุดตรวจร่ างสัญญา

เจ้ าของโครงการ
อัยการสูงสุดตรวจร่ างสัญญา

อัยการสูงสุดตรวจร่ างสัญญาและขอความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ

รมต.ศธ
ให้ ความเห็นชอบ

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การพิ จารณาเห็นชอบ
หากไม่เห็นชอบส่งกลับเจ้าของโครงการเพือ่ ทบทวนใหม่

เจ้ าของโครงการ

เจ้าของโครงการด� ำเนิ นการ สรุปสาระส� ำคัญเสนอกระทรวงเจ้า
สังกัด และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิ สาหกิ จ

แสดงรายละเอียดหัวข้ อการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ ได้ แก่ เหตุผล ความ
จ� ำ เป็ นและประโยชน์ ข องโครงการ
ต้ นทุนการด�ำเนินโครงการในภาพรวม
และมูลค่า ของโครงการที่ ด� ำ เนิ นการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ �ำหนด รูป
แบบการให้ เอกชนร่ วมลงทุนและระยะ
เวลาการให้ เอกชนร่ วมลงทุน เป็ นต้ น
และเมื่อรั ฐมนตรี ฯ ให้ ความเห็นชอบ
แล้ ว มหาวิ ท ยาลัย จึ ง ด� ำ เนิ น การคัด
เลือกเอกชน โดยน�ำหลักเกณฑ์และวิธี
การที่ ก�ำหนดในระเบี ยบว่าด้ วยพัสดุ
มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม โดยพิจารณา
จากผลประโยชน์สงู สุดที่มหาวิทยาลัย
และประชาชนจะได้ รับเป็ นเกณฑ์ ซึ่ง
เริ่ ม จากการประมูล ยกเว้ น กรณี ที่ มี
ความจ�ำเป็ นเร่งด่วนทีต่ ้ องให้ เอกชนเข้ า
ร่ วมลงทุนอันเนื่อง จากเหตุการณ์ที่ไม่
อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้ วิธีประมูล
อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความล่ า ช้ าและอาจ
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายร้ ายแรงต่ อ
ประโยชน์ สาธารณะหรื อเป็ นกิจการที่
โดยลักษณะและขนาดของกิจการหาก
ใช้ วิ ธี ก ารประมูล จะไม่ ค้ ุม ค่ า ส� ำ หรั บ
การด�ำเนินโครงการ หรื อเป็ นกิจการที่
ต้ องให้ เอกชนซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ท าง
เทคนิ ค เป็ น การเฉพาะเข้ า ร่ ว มลงทุน
และมีเอกชนดังกล่าวเพียงรายเดียว

เมื่ อ คัด เลื อ กเอกชนได้ แ ล้ ว มหา
วิทยาลัยจะต้ องเสนอผลการคัดเลือก
และร่ า งสัญ ญาร่ ว มลงทุน ที่ ผ่ า นการ
ตรวจพิ จ ารณาของส� ำ นักงานอัยการ
สูงสุดเสนอไปยังรัฐมนตรีฯเพือ่ พิจารณา
และให้ ค วามเห็ น ชอบ (โปรดดู ร าย
ละเอียดตามรู ปภาพ)
เรื่ องที่สอง ควรมีการด�ำเนินการ
อย่างไรที่ท�ำให้ มหาวิทยาลัยสามารถ
ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ และ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ได้
อย่างถูกต้ องและไม่ต้องกังวลหรื อยุ่ง
ยากเกี่ยวกับขันตอนต่
้
างๆ
ความจริ งแล้ วมี ค� ำตอบที่ ง่ายมาก
เป็ น แต่ เ พี ย งว่ า มหาวิ ท ยาลัย จะต้ อ ง
ด�ำเนินการตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ
นโยบายการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุน ใน
กิจการของรัฐฯ เปิ ดช่องไว้ กล่าวคือ ใน
กรณี โครงการขนาดเล็ก ที ่มีกฎหมาย
กฎ ระเบี ยบ หรื อข้อบังคับก� ำหนดหลัก
เกณฑ์และวิ ธีการในการคัดเลือกเอกชน
เพือ่ การอนุญาต การให้สมั ปทาน การ
ให้สิทธิ หรื อการให้ประโยชน์ ในกิ จการ
ของรัฐไว้เป็ นการเฉพาะ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการด� ำ เนิ น การตามหลัก เกณฑ์
และวิ ธีการดังกล่าวโดยอนุโลม ค�ำถาม
คื อ ปัจจุบนั มหาวิ ทยาลัยได้จดั ท�ำหลัก
เกณฑ์ ดงั กล่าวแล้วหรื อยัง ???? Mahidol
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Special Scoop

เขมิกา กลิ่นเกษร

“บทบาทคนนอกพื้นที่

เวทีสัมมนา

ต่อกระบวนการสันติภาพ
จังหวัดชายแดนใต้”

เมื่อวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
สถาบันสิทธิ มนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์ศกึ ษา
พัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีสมั มนา เรื่ อง
“บทบาทคนนอกพืน้ ที่ต่อกระบวน
การสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ ” ณ
ห้ องสมาคมนิสติ เก่าคณะรัฐศาสตร์ ชัน้
๑๒ อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์
๖๐ ปี ) คณะรั ฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.โคทม อารี
ยา ทีป่ รึ กษาสถาบันสิ ทธิ มนุษยชนและ
สันติ ศึกษา ม.มหิ ดล เป็ นองค์ ปาฐกถา
ในหัวข้อ “บทบาทของสังคมไทยกับ
การสร้ างสั น ติภ าพในจั ง หวั ด ชาย
แดนใต้ ”
การจัดเวที สัมมนาในครั ง้ นี ้ มี เป้า
หมายในการส� ำ รวจบทบาทของคน
นอกพื ้นที่ เช่น นักวิชาการ สถาบันการ
ศึกษา ภาคประชาสังคม สือ่ มวลชนและ
ผู้ ก� ำ หนดนโยบายที่ ไ ม่ ไ ด้ อาศั ย อยู        ่
ในพื น้ ที่ จัง หวัด ชายแดนใต้ ห ากแต่ มี
ส่ ว นสนับ สนุ น งานด้ า นสัน ติ ภ าพใน
พื ้นที่ในมิติตา่ งๆ และเป็ นการเปิ ดพื ้นที่
ในการพูดคุย แลกเปลี่ยนและถกเถียง
ถึงบทบาทของคนนอกพื ้นทีต่ อ่ กระบวน
การสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ โดย
แบ่งเนื ้อหาเป็ นสองส่วนได้ แก่ ส่วนแรก
เป็ น เวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนระหว่าง
นัก วิ ช าการ ในหัวข้ อ “บทบาทของ
สถาบันวิชาการและนั กวิชาการกับ
การสร้ างสันติภาพจังหวัดชายแดน
ใต้ ” โดยมี ผ้ ูร่วมเสวนาดังนี ้ รศ.ดร.

มารค ตามไท รศ.ดร.ฉันทนา บรรพ
ศิ ริ โ ชติ - หวั น แก้ ว ผศ.ดร.สุ ช าติ
เศรษฐมาลิ นี และ ดร.เอกพั น ธุ์
ปิ ณฑวณิชด�ำเนินรายการโดย ดร.ดวง
หทัย บูรณเจริ ญกิจ และการเวทีการ
แลกเปลียนของนักปฏิ บัติที่มีประสบ
การณ์ กับงานสันติภาพและความขัด
แย้ งในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
ส�ำรวจบทบาทของคนนอกพื ้นที่ในหัว
ข้ อ “บทบาทของประชาสังคมนอก
พื้ น ที่ กั บ กระบวนการสั น ติ ภ าพ
จังหวัดชายแดนใต้ ” โดยคุณเรื องรวี
พิชยั กุล (สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา) คุ ณ ยุ พ า ภูษ าหัส
(มูลนิธิเอเชีย) คุ ณพรเพ็ญ คงขจร
เกียรติ (มูลนิธิผสานวัฒนธรรม) คุณ  
สุนัย ผาสุก (Human Right Watch
ประเทศไทย) ด� ำ เนิ น รายการโดย
ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล
เวที เสวนาและน�ำเสนองานศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นข้ อกังวลของสังคมไทย
และคนนอกพื น้ ที่ ต่อ ปั ญ หาความขัด
แย้ ง ในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ เรื่ อ ง
บทบาทของศาสนิกชนในความขัด
แย้ งจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ส�ำรวจ
ประเด็นการอยู่ร่วมกันระหว่ างคน
ต่ างศาสนา ดังนี ้
- อ.ประกีรติ สัตสุต (นศ.ปริญญา
เอก มหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison)
“บทบาทของผู้น�ำศาสนากับการอยู่
ร่ วมกันระหว่ างชนต่ างศาสนิก”  
- คุณอับดุลเล๊ าะ หมัดอะด�ำ้ (ปา
ตานี ฟ อรั่ ม ) “กระแสเกลี ย ดกลั ว

มุ ส ลิ ม และทัศ นคติข องคนไทยใน
ภู มิ ภ าคต่ างๆ ต่ อชาวมุ ส ลิ ม ใน
จังหวัดชายแดนใต้ ”  
- ดร.ผกาวดี สุ พ รรณจิ ต วนา
(มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง) “ความไม่
คุ้ นเคยกั บ การต่ อต้ านการสร้ าง
มัสยิดในพืน้ ที่ภาคเหนือ”
ด� ำ เนิ น รายการโดย ดร.พั ท ธี ร า
นาคอุไรรั ตน์ สถาบันสิทธิ มนุษยชน
และสันติศกึ ษา
ส่ ว นที่ ส องเป็ น เวที สัม มนาระดม
ความคิดเห็นหลากภาคส่วน (Multistakeholder Platform) ซึง่ เชิญตัวแทน
หลากหลายภาคส่ว นทัง้ ภายในและ
ภายนอกพื น้ ที่ จัง หวัด ชายแดนใต้ ม า
ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และแสวงหา
แนวทางความร่ วมมือระหว่างองค์ กร
ส� ำ ห รั บ ง า น สั น ติ ภ า พ ใ น จั ง ห วั ด
ชายแดนใต้ โดยผู้ จั ด มี ค วามสร้ าง
แนวทางวิเคราะห์และองค์ความรู้เกี่ยว
กั บ บทบาทของคนนอกพื น้ ที่ แ ละ
สาธารณชนในสังคมไทยต่อกระบวน
การสันติภาพและการส่งเสริมสันติภาพ
ในจังหวัดชายแดนใต้ ส่งเสริ มการพูด
คุยและการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรและหน่วยงานภาคส่วน
ต่างๆ ในการท�ำงานสันติภาพในพื ้นที่
จัง หวัด ชายแดนใต้ และเพื่ อ ผลัก ดัน
ประเด็นและสร้ างความตระหนักรู้ ทาง
สาธารณะเกี่ยวกับบทบาทของคนนอก
พื น้ ที่ แ ละพลเมื อ งในสัง คมไทยโดย
ทั่ว ไปกับ การส่ ง เสริ ม และสร้ างสัน ติ
ภาพในจังหวัดชายแดนใต้ Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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Special Scoop
ทิพวรรณ อุดทาค�ำ

ไทยเป็นเจ้าภาพ เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค

RoboCup Asia-Pacific 2017
ทีมนักศึกษา ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ
จากงานแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
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ปิ ดฉากลงเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วส�ำหรับงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 ที่จดั ขึ ้นระหว่างวันที่ ๑๒   - ๑๘
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึง่ ประเทศไทยได้ รับเลือก
จาก International RoboCup Federation ให้ เป็ นเจ้ าภาพจัดการแข่งขันวิชาการหุน่ ยนต์ระดับ
นานาชาติครัง้ แรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยมหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ร่ วมกับบริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล อีเว้ นท์ จ�ำกัด สมาคมวิชาการหุ่น
ยนต์แห่งประเทศไทย และ International RoboCup Federation ซึง่ มี
ส�ำนักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์ การมหาชน)
(TCEB) สนับสนุนการจัดงาน อีกทัง้ ยังได้ รับการสนับสนุนจากภาค
รั ฐ บาล อาทิ กระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม กระทรวง
วิทยาศาสตร์ และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้ รบั เกียรติจากรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ดร.สุวิทย์ เมษินทรี ย์ เป็ น
ประธานเปิ ดงาน
ภายในงานมีผ้ ูลงทะเบียนเข้ าร่ วม
มากกว่า ๑,๒๐๐ คน จาก ๒๕ ประเทศ
ทัว่ โลก มีทีมร่ วมแข่งขันกว่า ๑๓๐ ทีม
ซึง่ งานนี ้ ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหิดล สามารถคว้ ารางวัลจากการ
แข่ งขันในประเภทต่ างๆ ดังนี ้
๑.รางวัลชนะเลิศ RCAP CoSpace
Logistics Challenge (Major league)
ประเภท Technical challenge
๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
RCAP CoSpace Logistics Chal-

January 2018

lenge (Major league) ประเภท
Grand challenge
๓.รางวัลชนะเลิศ RCAP Robotics Startup and Pitching Forum
นายภัทรพงษ์ สว่างใจ นายสรวิชญ์
เลิศวิไลกุ ลนที นายทัตดนั ย แก้ ว
กาญจนเศรษฐ์ นางสาวพวงแก้ ว
ต่ ายสกุลทิพย์ และนางสาวอารดา
ศรี ป ระเสริ ฐ ที ม นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีว
การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ ารางวัลชนะ
เลิ ศ RCAP CoSpace Logistics
Challenge (Major league) ประเภท

Technical challenge
นายพิสิฐ จิตวิริยนนท์ นายเขม
รั ตน์ เหลืองเมฆา นายธนเดช คูหา
วาสินี และนางสาวพิรญาณ์ วิดจา
ยา ทีมนั กศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล คว้ ารางวั ล รองชนะเลิ ศ
อันดับสอง RCAP CoSpace Logistics Challenge (Major league)
ประเภท Grand challenge
ส� ำ หรั บ การแข่ ง ขั น RCAP CoSpace Logistics Challenge มีเป้า
หมายเพื่ อ ให้ มี ก ารใช้ ง านหุ่น ยนต์ ใ น
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สภาพแวดล้ อมที่ เกี่ ยวกับการท�ำงาน
และโรงงานอัจฉริ ยะ ซึง่ เป็ นการแข่งขัน
ที่ เ หมาะส� ำ หรั บ ทัง้ นัก เรี ย นในระดับ
ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย โดย
การแข่งขันนี ้ได้ พฒ
ั นามาจากการใช้ ไอ
เดี ยและคอนเซปต์ ของ RoboCup@
Industry ซึง่ มีการท�ำงานในแบบเชื่อม
ต่อ Real World และ Virtual Space
แต่ละทีมจะต้ องสร้ างหุ่นยนต์เคลื่อนที่
และพัฒนาโปรแกรมการท�ำงานของหุน่
ยนต์ของจริ ง โดยจะมีแขนกลคอยหยิบ
สิ่งของและน�ำใส่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ ซึ่ง
หุ่นยนต์ เคลื่อนที่มีหน้ าที่ส่งสิ่งของไป

ยัง Teleportion Station และ Teleport
ส่งของนันๆ
้ ไปยัง Virtual Space เพื่อ
สร้ างผลิตภัณฑ์ใหม่ในโรงงานอัจฉริ ยะ
นอกจากนัน้ ไฮไลท์ ข องงานในปี นี ้
คือมีการจัดงานแข่งขันด้ านสตาร์ ทอัพ
และการน� ำ เสนอผลงาน (Robotics
Start Up & Pitching Forum) ซึ่ง
เป็ นการน� ำ เสนอผลงานไอเดี ย ที่
เกี่ ย วข้ องกั บ การน� ำ หุ่ น ยนต์ ร ะบบ
อัตโนมัติ ปั ญญาประดิษฐ์ (AI) หรื อ IoT
(Internet of Thing) เข้ ามาแก้ ปัญหา
หรื อพัฒนาศักยภาพด้ านใดด้ านหนึ่ง
ของการท�ำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ

มาพูด คุย แลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบ
การณ์ จ ากผู้เ ชี่ ย วชาญ และเข้ า ร่ ว ม
แข่งขัน Pitching กับนักลงทุน และ
Venture Capital จากทัง้ ในและต่าง
ประเทศ
นายดิ ล ก ปื นฮวน นั ก ศึ ก ษา
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการ
แพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชา
วิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คว้ ารางวัลชนะเลิศ RCAP Robotics
Startup and Pitching Forum Mahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑

Special Scoop
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

พิธลี งนามในข้อตกลง ม.มหิดล- ม.โอซาก้า
และพิธีเปิด Mahidol University - Osaka University Joint Campus
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เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ ธั น วาคม ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามในข้ อ
ตกลง (ฉบับเพิ่มเติม) และพิธีเปิ ด Mahidol University - Osaka University
Joint Campus ขึ ้นอย่างเป็ นทางการ
ณ ห้ อ งประชุม ชัน้ ๑ อาคารสตางค์
มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล (พญาไท) โดยมี รองศาสตรา
จารย์ ดร.นภเรณู สัจจรั กษ์ ธีระฐิติ
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิ เ ทศสัม พัน ธ์ แ ละ
สื่ อ สารองค์ ก ร มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ศาสตราจารย์ เกนตะ คาวาฮารา รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยโอซาก้ า (Prof.
Genta Kawahara Executive Vice
President, Osaka University) และ
นายฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ อัครราชทูตฯ
รองหัว หน้ า คณะผู้แ ทนทางการทูต ฯ
สถานเอกอั ค รราชทู ต ญี่ ปุ่ นประจ� ำ
ประเทศไทย (Mr.Hideo Fukushima,
Ministry Deputy Chief of Mission,
Embassy of Japan in Thailand) ร่ วม
เปิ ดงาน ณ ห้ องประชุมชัน้ ๑ อาคาร
สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) ซึ่งใน
โอกาสนี ้ ศาสตราจารย์ เ กี ย รติคุ ณ
นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและ

January 2018

อดี ต คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ มหา วิทยาศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์ เขต
วิทยาลัยมหิดล ได้ กล่าวถึงความเป็ น ร้ อน แห่ ง มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล และ
มาในความร่ วมมือของทังสองสถาบั
้
น Graduate School of Engineering
แห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้ า
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (ฉบับ เพิ่ ม
เติ ม ) อย่ า งเป็ น ทางการว่ า ด้ ว ยการ
๓) ขยายขอบเขตความร่ วมมือ
Joint Campus นี ้ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้ ทางวิ ช าการและการศึ ก ษาครอบ
คลุมสาขาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยทัง้
๑) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมความ สองมีความเชี่ยวชาญ
ร่ วมมือทางวิชาการที่มีอยู่เดิม อาทิ
หน่วยความร่ วมมื อการวิจัยทางด้ าน
มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัย
วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพและเทคโนโลยี โอซาก้ า ประเทศญี่ปนุ่ ได้ เริ่ มต้ นความ
ชีวภาพ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และ ร่ วมมือ ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ใน
มหาวิทยาลัยโอซาก้ า (MU-OU:CRC) ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และมีความร่ วมมือกัน
หน่วยร่ วมมือการวิจยั ส�ำหรับประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง น�ำมาซึ่งการลงนาม
ในตะวันออกเฉี ยงใต้ ศูนย์ นานาชาติ ในบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมื อ ในปี
ด้ านเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จนในปั จจุบันได้ ขยาย
โอซาก้ า (OU:CRS) และ หลักสูตรร่ วม สาขาความร่ วมมือไปอย่างกว้ างขวาง
(สองปริ ญญา) ระดับปริ ญญาโท ใน ทัง้ วิทยาศาสตร์ เวชศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
และภาษาศาสตร์ ด้ วยความร่วมมืออัน
ยาวนานมากว่า ๓๐ ปี มหาวิทยาลัย
๒) สนั บ สนุ น และต่ อยอดกิ จ มหิดล และมหาวิทยาลัยโอซาก้ า มุง่ มัน่
กรรมความร่ วมมือโดยในอนาคตอัน ทีจ่ ะเสริมสร้ างและพัฒนาความร่วมมือ
ใกล้ จะเปิ ดการเรี ยนการสอนใน ในด้ านวิชาการ การศึกษา และการวิจยั
หลัก สูต รร่ ว ม (สองปริ ญ ญา) ระดับ เ พื่ อ น� ำ ม า ซึ่ ง น วั ต ก ร ร ม อั น เ ป็ น
ปริ ญ ญาโท ในสาขาภาษาศาสตร์ ประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศและ
ประยุกต์ และหลักสูตรร่ วม (ปริ ญญา ร่ วมพัฒนาภูมิภาคเอเชียต่อไป Mahidol
ร่ วม) ระดับปริ ญญาโท ระหว่างคณะ
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ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานครบรอบ ๑๐ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๑๑ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่ อ วั น ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไห
สวริ ยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหา
วิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานในงานครบ
รอบวัน เปิ ด ศูน ย์ ก ารแพทย์ ก าญจนา
ภิเษก ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ก้ าวสูป่ ี
ที่ ๑๑ ศูนย์ การแพทย์ กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้ องประชุมชัน้ G

เมื่ อวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิ กายน
๒๕๖๐ กรมสุข ภาพจิ ต โดยสถาบัน
ราชานุ กู ล ร่ วมกั บ คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ วิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกก�ำลัง
ร่ ว มกับ อี ก ๑๒ องค์ ก รเครื อ ข่ า ยใน
ประเทศไทย และ The Internatonal
Association for Scientific Study of
Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) ผลักดันงานวิจยั
เพือ่ คุณภาพชีวติ ผู้พกิ ารทางสติปัญญา
ทั่ ว โลกยึ ด แนวทาง “พั ฒ นาอย่ าง
ยั่งยืน กลมกลื นในสั งคม” จัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติในระดับเอเชีย
แปซิฟิค เพื่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นองค์

โดยเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ เข้ าสูภ่ าย
ใต้ การดู แ ลของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล โดยปั จจุบนั ศูนย์การ
แพทย์ ก าญจนาภิ เ ษก คณะแพทย
ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ครบรอบ ๑๐ ปี
ก้ าวสูป่ ี ที่ ๑๑ กับการให้ บริ การด้ วยใจ
ความปลอดภัย เป็ น หนึ่ ง ก้ า วถึ ง โรง
พยาบาลคุณ ภาพ มุ่ง มั่น ให้ บ ริ ก ารสู่

ความเป็ นเลิศ ด้ านการบริ การประชา
ชน สนับสนุนการเรี ยนการสอนทางการ
แพทย์ งานวิจยั และบริ การวิชาการ มุ่ง
เน้ นการบริหารจัดการที่ดี เพิม่ ศักยภาพ
รองรั บ ผู้ป่ วยทัง้ ในและนอกศูน ย์ ก าร
แพทย์ กาญจนาภิเษก ให้ ผ้ ูป่วยได้ รับ
การตรวจวินิจฉัย และเข้ ารับการรักษา
มีการพัฒนาคุณภาพในทุกด้ านอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน Mahidol

IASSIDD
4
Asia-Pacific Regional Congress
th

การประชุมวิชาการนานาชาติ ในระดับเอเชียแปซิฟิก 2017
ส่งเสริมการวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการดูแล
ผู้พิการทางสติปัญญา

ความรู้ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับผู้พิการ
ทางสติ ปั ญ ญา ระหว่า งสหวิ ช าชี พ ที่
เกี่ยวข้ อง องค์กรอิสระ รวมถึงกลุ่มผู้
ปกครองของผู้พกิ ารทางสติปัญญา โดย
ได้ รับเกียรติจากนายอานันท์ ปั นยาร
ชุ น อดีตนายกรั ฐมนตรี เป็ นประธาน
เปิ ดการประชุ มวิชาการนานาชาติ
ในระดับเอเชียแปซิฟิก 2017 IASSIDD 4 th Asia-Pacific Regional
Congress ส่ งเสริมการวิจยั และแลก
เปลี่ ย นองค์ ความรู้ ในการดู แ ลผู้
พิการทางสติปัญญา ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร์ สุขมุ วิท กรุ งเทพฯ Mahidol
ขอบคุณข้ อมูลข่ าวและภาพจาก สถาบัน
ราชานุกูล กรมสุขภาพจิต และ IASSIDD

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ผลการประกวด SET

24

การประกวด SET เยาวชนดนตรี แห่ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ ๒๐ (The20th SET
Youth Musician Competition) ด�ำเนิน
การมาจนถึงรอบตัดสินเป็ นที่เรี ยบร้ อย
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่
ผ่ า นมา ณ วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยใน
งานนี ม้ ี ค ณะกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ
หลากหลายสาขาร่ ว มให้ เ กี ย รติ เ ป็ น
คณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศในครัง้
นี ้ อาทิเช่น คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์
ตระกูล ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์ โม
นิ ก แห่ง ประเทศไทย พั น โทประที ป
สุ พ รรณโรจน์ ผู้ อ� ำ นวยเพลงและ
ประพันธ์เพลงประจ�ำวงดุริยางค์ฟีลฮาร์
โมนิกแห่งประเทศไทย (TPO) ดร.วินัย
พันธุ รักษ์ ศิลปิ นนักร้ องและอาจารย์
สอนร้ องเพลงสถาบันดนตรี มีฟ้าและ
บุคคลส�ำคัญด้ านดนตรี มีอีกมากมาย
โดยบรรยากาศเป็ นไปอย่างสนุกสนาน
ตื่ น เต้ นและได้ รั บ ความสนใจจาก
สือ่ มวลชนรวมทังพ่
้ อแม่ ผู้ปกครอง และ
ผู้สนใจเข้ าร่วมชมและเป็ นก�ำลังใจให้ ผ้ ู
เข้ าประกวดมากมาย
โดยผลการประกวดเยาวชนดนตรี
แบ่งออกเป็ น ๔ ระดับการศึกษา คือ
ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและระดั บ
อุดมศึกษา
โดยผู้ช นะเลิ ศ เหรี ย ญทองในการประกวด
ระดับประถมศึกษา ได้ แก่
๑. เด็ ก ชายกิ ต ติ คุ ณ เจริ ญ พั น ธ์ สุ ท ธิ
ระนาดเอก ชนะเลิศเหรียญทองโรงเรี ยนอนุบาล
ปทุมธานีจงั หวัดปทุมธานี
๒. เด็กชายจีนส์ วิชญาพร กลองชุด รองชนะ
เลิ ศ อั น ดั บ ๑โรงเรี ยนสารสาสน์ เ อกตรา
กรุ งเทพมหานคร
๓. เด็กหญิงเอมิ โอโนะ ไวโอลิน รองชนะ
เลิศอันดับ ๒โรงเรี ยนบางกอกพัฒนา กรุ งเทพ
มหานคร
๔. เด็กหญิงภันธรั ชต์ ณัฐนิธิการั ชต์ เปี ย
โน รองชนะเลิศ อันดับ ๓ โรงเรี ยนนานาชาติ
ร่ วมฤดี กรุ งเทพมหานคร
๕. เด็กชายธนาภูมิ สนองเดช โหวด เหรี ยญ
เงิน โรงเรี ยนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ อ�ำนวยศิลป์
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เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
จังหวัดบึงกาฬ
๖. เด็กชายวีร์ทิวัตถ์ ศิริวัฒนากร เปี ยโน
เหรี ยญเงิน โรงเรี ยนกรุ งเทพ คริ สเตียนวิทยาลัย
กรุ งเทพมหานคร
๗. เด็กหญิงณิชาภา ธวัชผ่ องศรี ไวโอลิน
เหรี ยญเงิน โรงเรี ยนเลิศหล้ า กรุ งเทพมหานคร
๘. เด็กหญิงทรินนิตี ้ จันทรั ช เปี ยโน เหรี ยญ
เงิน โรงเรี ยนบางกอกพัฒนา กรุ งเทพ มหานคร
๙.เด็ ก ชายภู ผ าภั ก ดี พงษ์ พนั ศ เปี ย โน
เหรี ยญเงิน โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี
๑๐. เด็กหญิงปานชี วา มนต์ สิริ ขับร้ อง
เหรี ย ญเงิ น โรงเรี ย นบางบัว ทองราษฎร์ บ� ำ รุ ง
จังหวัดนนทบุรี    
ผู้ชนะเลิศเหรี ยญทองในการประกวดระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ แก่
๑. เด็กหญิงภัทรจารี ย์ วณิชย์ วงศ์ วาน ขับ
ร้ อง ชนะเลิศเหรี ยญทอง โรงเรี ยนสารสาสน์เอก
ตรา กรุ งเทพมหานคร
๒. นายวัชระ นิลศิริ ระนาดเอกรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ โรงเรี ยนวัดป่ าคาเจริ ญวิทยา จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
๓. เด็กหญิงอริยา เหล่ าธิตพ
ิ งศ์ เปี ยโน รอง
ชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรี ยนนานาชาติ เดอะรี เจ้ นท์
กรุ งเทพมหานคร
๔. เด็กหญิงเมธาณี ธวัชผ่ องศรี ไวโอลิน
รองชนะเลิศ อันดับ ๓ โรงเรี ยนนวมินทราชินทู ิศ
สตรี วิทยา พุทธมณฑล
๕. นายชานนท์ นวลแม้ น    ระนาดเอก
เหรี ยญเงิน โรงเรี ยนดนตรี พนั เพลง จังหวัดนนทบุรี
๖. เด็กหญิงศุทรา รุ่ งกระจ่ าง เปี ยโนเหรี ยญ
เงิน โรงเรี ยนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุ งเทพมหานคร
๗. เด็กชายธรรมศาสตร์ ทองแกมแก้ ว มา
ริ มบา เหรี ยญเงิน โรงเรี ยนหอวัง กรุงเทพมหานคร
๘. นางสาวพิชชาภา ชนาพรรณ ขับร้ อง
เหรี ยญเงิน โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย กรุ งเทพ
มหานคร
๙. นายยุทธนา วงศ์ คำ� หาญ โหวด เหรี ยญ
เงิน โรงเรี ยนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
๑๐.เด็ ก หญิ ง อรกมล นาวาผล เปี ย โน
เหรี ยญเงิน โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ น
ทรวิโรฒ กรุ งเทพมหานคร
ผู้ชนะเลิศเหรี ยญทองการประกวดระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ แก่
๑. นางสาวปริ ยฉัตร สิทธิดำ� รงการ ขับร้ อง
ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง วิ ท ยาลัย ดุริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นายภัทรนันท์ เปลี่ยนสกุล อัลโตแซกโซ
โฟน รองชนะเลิศ อันดับ ๑ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. นายธยานะ ทวิบุญยะกร เปี ยโน รองชนะ
เลิศ อันดับ ๒ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
๔. นางสาวณัฐกมล สุพัตรานนท์   ทรัมเป็ ต
รองชนะเลิศ อัน ดับ ๓ วิ ท ยาลัย ดุริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. นายพลศิษฎ์ โสภณสิริ ไวโอลิน เหรี ยญ
เงิน สถาบันการศึกษาทางไกล กรุ งเทพมหานคร
๖. นางสาวธนวรรณ พึ่งต�ำบล ฆ้ องวงใหญ่
เหรี ยญเงิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
๗. นายพลวั ต ร วรรณวิ ท ยาภา กี ต าร์
เหรี ยญเงิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
๘. นายชวิน กาญจนพันธุ์ ไวโอลิน เหรี ยญ
เงิ น โรงเรี ย นนานาชาติ เดอะรี เ จ้ น ท์ กรุ ง เทพ
มหานคร
๙. นายธนพงษ์ วงศ์ มศี กั ดิ์ ฆ้ องมอญวงใหญ่
เหรี ยญเงิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
๑๐. นายสิรภพ วนเวชกุล เปี ยโน เหรี ยญ
เงิน โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา กรุ งเทพมหานคร
ผู้ ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทองการประกวดระดั บ
อุดมศึกษา ได้ แก่
๑. นายกฤษฎา ชัยรั ตนศักดิ์ โซปราโนแซก
โซโฟน ชนะเลิศเหรี ยญทอง วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นางสาวพิจาริ น วิริยะศักดากุล ขับร้ อง
รองชนะเลิศ อัน ดับ ๑ วิ ท ยาลัย ดุริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. นางสาวชัญญา เจริ ญสุข ไวโอลิน รอง
ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. นางสาวธนภรณ์ พรมเวียง ขับร้ อง รอง
ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๓ วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๕.นายอิษฎ์ นันทน์ โชติรสนิ รมิต เปี ยโน
เหรี ยญเงิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
๖. นายนิชฌาน พิทยาธร อัลโตแซกโซโฟน
เหรี ยญเงิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
๗. นายสกุลโชติ แก้ วหย่ อง โปงลาง เหรี ยญ
เงิ น วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ยางคศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม
๘. นายกฤษฎา ชัยรั ตนศักดิ์ อัลโตแซกโซ
โฟน เหรี ยญเงิ น วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ยางคศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. นางสาวจิราภา วังคะออม เปี ยโน เหรี ยญ
เงิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐. นายชยานันต์ อินทรธนู กีตาร์ คลาสสิก
เหรี ยญเงิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
โดยรางวัล ของผู้ช นะการประกวดในแต่ล ะ
ระดับมีดงั นี ้  
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศเหรี ยญทอง ๑ รางวัล รางวัลละ
๔๐,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศเหรี ยญทองอันดับ ๑ ๑ รางวัล
รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศเหรี ยญทองอันดับ ๒ ๑ รางวัล
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รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศเหรี ยญทองอันดับ ๓ ๑ รางวัล
รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
เหรี ยญเงิน  ๖ รางวัล รางวัลละ ๖,๐๐๐บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ชนะเลิศเหรี ยญทอง ๑ รางวัล รางวัลละ
๕๐,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศเหรี ยญทองอันดับ ๑ ๑ รางวัล
รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศเหรี ยญทองอันดับ ๒ ๑ รางวัล
รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศเหรี ยญทองอันดับ ๓ ๑ รางวัล
รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
เหรี ยญเงิน  ๖ รางวัล รางวัลละ ๑ ๐ , ๐ ๐ ๐
บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศเหรี ยญทอง ๑ รางวัล รางวัลละ
๖๐,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศเหรี ยญทอง อันดับ ๑ ๑ รางวัล
รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศเหรี ยญทองอันดับ ๒ ๑ รางวัล
รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศเหรี ยญทองอันดับ ๓ ๑ รางวัล
รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
เหรี ยญเงิน ๖ รางวัล รางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ระดับอุดมศึกษา
ชนะเลิศเหรี ยญทอง ๑ รางวัล รางวัลละ
๗๐,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศเหรี ยญทองอันดับ ๑ ๑ รางวัล
รางวัลละ ๖๐,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศเหรี ยญทองอันดับ ๒ ๑ รางวัล
รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศเหรี ยญทองอันดับ ๓ ๑ รางวัล
รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท
เหรียญเงิน  ๖ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท

โดยผู้ได้ รับรางวัลเหรี ยญทองได้ รับ
เกี ย รติ บัต รและทุ น การศึ ก ษา ด้ าน
ดนตรี ที่ วิ ท ยาลัย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ มหา
วิ ท ยาลัย มหิ ด ล โดยไม่ ต้ อ งสอบคัด
เลือ กวิ ช าดนตรี ป ฏิ บัติแ ละยกเว้ น ค่า
หน่วยกิต เป็ นระยะเวลา ๑ ปี พร้ อม
รางวัล ส�ำ หรั บ ครู ผ้ ูส อนที่ ลูก ศิ ษ ย์ เ ข้ า
รอบชิงชนะเลิศจะได้ รับรางวัลผลงาน
ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมมูลค่าทังสิ
้ ้นกว่า
๑.๘ ล้ านบาท
การประกวด SET เยาวชนดนตรี แห่ง
ประเทศไทย มีการจัดการประกวดทุก
ปี อย่างต่อเนื่องมาเป็ นปี ที่ ๒๐ แล้ ว โดย
ความร่ วมมือระหว่างวิทยาลัยดุริยางค
ศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและการ

การแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์

ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่
ให้ การสนับสนุนและเล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติทาง
ด้ านดนตรี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และด้ วย
เอกลักษณ์ของการประกวด SET เยาว
ชนดนตรี เ เห่ ง ประเทศไทย ที่ เ ปิ ด รั บ
เครื่ องดนตรี ทกุ ชนิด ที่ไม่ใช้ ไฟฟ้า รวม
ทังการขั
้
บร้ อง โดยไม่จ�ำกัดแนวเพลงใน
การประกวด จึงถือได้ ว่า การประกวด
SET เยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทย
เป็ นการประกวดดนตรี ที่เปิ ดกว้ างที่สดุ
โดยมี หลักการตัดสินที่ม่งุ เน้ นความไพ
เราะเเละความสามารถในการเเสดง
ออกซึ่ ง ศิ ล ปะการเล่ น ดนตรี ของผู้
ประกวดเป็ นส�ำคัญ โดยการประกวดจะ
คัดเลือกผลงานทางซีดีก่อนเพื่อเข้ าสู่
รอบรองชนะเลิศและรอบชิ งชนะเลิศ
ตามล�ำดับMahidol
ดูรายละเอียดได้ ที่ https://www.facebook.com/
SETYouthMusicianCompetition/ หรื อ Website:
http://www.music.mahidol.ac.th/set/main.html

งานสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์

และงานเสริมสัมพันธ์ทันตฯ มหิดล ครั้งที่ ๙
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์
ดร.ทันตแพทย์ หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น
ประธานเปิ ด การแข่ งขั น กี ฬ าสานสั ม พั น ธ์
ทันตฯมหิดล ครัง้ ที่ ๙ โดยมีผ้ บู ริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ าร่วมการแข่งขันเพื่อเชื่อม
ความสั ม พั น ธ์ แ ละเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ทุ ก คนมี
สุขภาพที่ดี โดยภายในงานจัดให้ มีการประกวด
กองเชี ย ร์ เชี ย ร์ ลี ด เดอร์ การประกวดขบวน
พาเหรดของแต่ละสี ณ สนามกีฬากรมสารวัตร
ทหารบก และในช่วงเย็นเป็ นงานเสริ มสัมพันธ์
ทัน ตฯ มหิ ด ล จัด โดยสโมสรคณะทัน ตแพทย
ศาสตร์ ร่วมกับคณะฯ จัดการประกวดการแสดง
พร้ อมร่ วมรั บประทานอาหาร การแสดงดนตรี
และจับฉลากมอบรางวัล เพื่อเป็ นขวัญและก�ำลัง
ใจแก่ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาของคณะทั น ต
แพทยศาสตร์ ณ บริ เวณลานอเนกประสงค์ ชัน้
๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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งานสื่อสารองค์กร

เมื่ อ วัน ที่ ๑๙ ธั น วาคม ๒๕๖๐ ณ ห้ อ งประชุ ม ๕๓๐ ปี นี ้ มี นักศึกษาภาควิ ชาธรณี วิ ทยา ส�ำนักวิ ชาสหวิ ทยาการ
ส� ำ นัก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ศาลายา ผู้ ช่ ว ย วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ รับทุนดังกล่าวจ�ำนวน ๖ คน ได้ แก่
ศาสตราจารย์ ดร.ธั ช วี ร์ ลี ล ะวั ฒ น์ รั ก ษาการแทนรอง
๑. นางสาวกมลแก้ ว ระเริ งทรั พย์ นักศึกษาชันปี
้ ที่ ๔
อธิ ก ารบดี ฝ่ ายสารสนเทศและวิ ท ยาเขตกาญจนบุรี ให้ ก าร
๒. นางสาววราลี รั ตนโอภา นักศึกษาชันปี
้ ที่ ๔
ต้ อนรับ Mr.Minoru Fukuda Managing Executive Officer,
๓. นายธนัท อุ่นพงศ์ ภูวนารถ นักศึกษาชันปี
้ ที่ ๓
General Manager of MOECO BKK Office และผู้แทนจาก
๔. นายฐานวัฒน์ มุสิกรั กษ์ นักศึกษาชันปี
้ ที่ ๓
บริ ษัท Mitsui Oil Exploration Co. Ltd. (MOECO) ในพิธีการ
๕. นายกิตติธัช จิตต์ สวัสดิ์ นักศึกษาชันปี
้ ที่ ๒
มอบทุนการศึกษา MOECO’s Scholarship Ceremony โดยใน
๖. นางสาวพิกุลกาญจน์ ขวัญชื่น นักศึกษาชันปี
้ ที่ ๒
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ศู น ย์ รั บ บริ จ าคหนั ง สื อ
และวารสารห้ องสมุดสตางค์
มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดรั บ
บริ จ าคหนั ง สื อ ส�ำ หรั บ เด็ก
สมุดภาพ นิทาน สื่อการเรี ยน
การสอน วรรณกรรมเยาวชน
แบบเรียน การ์ ตนู ฯลฯ เพือ่ มอบ
ให้ แก่โรงเรี ยน ห้ องสมุด หรื อ
ห น่ ว ย ง า น ส� ำ ห รั บ เ ด็ ก ที่
ขาดแคลนทั่วประเทศ ท่านที่
สนใจสามารถน� ำ มามอบให้
ด้ วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์
ได้ ที่ ศูนย์ รับบริ จาคหนังสือฯ
ห้ องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชัน้
หนึ่ ง ตึ ก ฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยา
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
๒๗๒ ถนนพระรามที่ ๖ เขต
ราชเทวี กรุ ง เทพ ๑๐๔๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ที่ โทร.๐-๒๒๐๑-๕๗๑๗
(คุณเล็ก) http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation
www.facebook.com/StangDonation
January 2018

ขอเชิญเข้าร่วมการวิจัย

ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดบริ การให้ คำ� ปรึ กษา
ด้ านสถิ ติ แ ละสนเทศศาสตร์ ทางสุ ข ภาพ
ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ลากร และ
บุคคลทั่วไป โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย ทุกวันพุธ
(ยกเว้ นวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน) เวลา ๑๓.๐๐
– ๑๖.๐๐ น. สอบถามและลงทะเบียนได้ ที่ ภาค
วิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล อาคาร ๓ ชัน้ ๒ โทร. ๐-๒๓๕๔-๘๕๓๐ ผู้
ทีส่ นใจสามารถสอบถามและลงทะเบียนได้ ที่ ภาค
วิชาชีวสถิติ อาคาร ๓ ชัน้ ๒ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหา วิทยาลัย
มหิดล ขอเชิญผู้สนใจทีม่ อี ายุตงแต่
ั ้ ๑๘ ปี ขึ ้นไป เข้ า
ร่ วมโครงการวิจัยเรื่ อง “ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
ภาวะปากแห้ งในผู้ป่วยไทย” (ฟรี) ผู้สนใจต้ องไม่
เคยรับการฉายแสงและให้ เคมีบำ� บัดบริเวณศีรษะ
และคอ และต้ องมีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ริ้ ม
ฝี ปากแห้ ง รู้ สกึ ปากแห้ งขณะรับประทานอาหาร
รู้ สึกรับประทานอาหารแห้ งล�ำบาก กลืนล�ำบาก
สอบถามเพิม่ เติมได้ ที่ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา รพ.ศิริราช โทร. ๐๘-๗๗๒๑-๕๑๐๗ (แพทย์
หญิงกชกานต์ ศุภชวลิต)

ขอเชิญผู้ป่วยสะเก็ดเงินที่มีอายุตงแต่
ั ้ ๑๘ ปี ขึ ้นไป
เข้ าร่ วมโครงการ “การศึกษาน� ำร่ องประสิทธิภาพ
ของแสงอาทิตย์ เทียมชนิดอัลตราไวโอเลต เอ วัน
ในการรั กษาโรคสะเก็ดเงิน” ที่มีรอยโรคสะเก็ดเงิน
ปานกลางถึงรุนแรง และไม่มีประวัตเิ ป็ นโรคผิวหนังจาก
การแพ้ แสงแดด หรื อเป็ นมะเร็ งผิวหนัง ซึ่งผู้เข้ าร่ วม
สามารถมาฉายแสงอาทิตย์เทียมที่โรงพยาบาลศิริราช
๓ ครัง้ /อาทิตย์อย่างน้ อย ๓ เดือน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ ห้ องฉายแสง
อาทิ ต ย์ เ ที ย ม หน่ ว ยตรวจโรคผิ ว หนัง โรงพยาบาล
ศิริราช โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๓๘๐-๑ ต่อ ๔๑๐ (แพทย์
หญิงปุญชรั สมิ์ วีระสืบพงศ์ )
ขอเชิญผู้สนใจที่มีอายุตงแต่
ั ้ ๑๘ ปี ขึ ้นไป และเป็ น
โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ หรื อสงสัยว่าเป็ นโรคจมูกอักเสบ
ภูมิแพ้ (อาการหวัดเรื อ้ รัง น�ำ้ มูกไหล คัดจมูก จาม)
สมัครเข้ าร่วมโครงการวิจยั เรื่ อง “ประสิทธิผลของการ
รั กษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ด้วยยาพ่ นจมูกฟลูติ
คาโซนฟูโรเอต (FF) แบบต่ อเนื่ องทุกวันเปรี ยบ
เทียบกับแบบใช้ ยาตามอาการ” ซึง่ ผู้เข้ าร่วมจะได้ รับ
การตรวจจมูกและทดสอบภูมิแพ้ เพื่อการวินิจฉัย โดย
ไม่เสียค่าใช้ จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ สาขาวิชาโรค
ภู มิ แ พ้ และอิ ม มู โ นวิ ท ยา ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์
รพ.ศิริราช โทร.๐-๒๔๑๙-๘๖๙๓, ๐๘-๕๘๔๕-๔๓๒๐
(คุณอรไท เทียนแก้ ว)
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Activities Agenda

วราภรณ์ น่วมอ่อน

Cr. ภาพจากโครงการประกวดภาพถ่ายมหิ ดล361องศา

๒ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

โครงการฝึ กอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้ องบรรยาย ๒๐๔ อาคาร
ศรี สวริ นทิรา ชัน้ ๒ โรงพยาบาลศิริราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ าย
การพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร.๐-๒๔๑๙-๗๒๔๘, ๐-๒๔๑๙-๘๕๘๘

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรม “MB Science Fair 2018” ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุ ล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ โมเลกุล โทร.๐-๒๔๔๑-๙๐๐๓-๗

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การอบรมความรู้สปู่ ระชาชน หัวข้ อ “ออกก�ำลังกายแนวใหม่ ...ห่ วงใยปั สสาวะ
เล็ด” ณ ศูนย์ กายภาพบ�ำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบ�ำบัด คณะกายภาพบ�ำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๓๓-๗๐๙๘ ต่ อ ๒๑๐๘๑

๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑ รุ่ นที่ ๒
อบรมทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยบริ การวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่ อ ๑๑๐๖, ๑๗๓๐, ๑๗๒๔

๓, ๑๐, ๒๔ กุมภาพันธ์ และ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

การอบรม “โยคะเพื่อบ�ำบัดโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Yoga for Office Syndrome)” ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริ การวิชาการและท�ำนุบ�ำรุ งศิลป
วัฒนธรรม สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โทร.๐-๒๘๐๐-๒๓๑๙

๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง THE ESSENTIAL BLOCKS FOR DAILY
CLINICAL PRACTICE รุ่ นที่ ๑ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการ
รามาธิ บดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี โทร.๐-๒๒๐๑-๒๑๙๓,
๐-๒๒๐๑-๑๕๔๒

๖ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การประชุมวิชาการ ๑๐๑ ปี อายุรศาสตร์ ศิริราช 101th Anniversary of Siriraj Internal Medicine: Theory to Clinical Practice ณ อาคารศรี สวริ นทิรา
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร.๐-๒๔๑๙-๗๗๖๗-๙ ต่ อ ๑๐๘, ๐-๒๔๑๙-๘๘๐๑

๙ กุมภาพันธ์ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หลักสูตรฝึ กอบรมนักบริหารระดับสูงด้ านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master
of Management in Health: Mini MM in Health) รุ่นที่ ๒๔ ณ สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๙๐๔๐-๓ ต่ อ ๔๖

๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่ อง “เทคนิคขัน้ สูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและ
การดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด”
ณ ห้ องประชุมอมริ นทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุ งเทพฯ สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิจยั และพัฒนาอุปกรณ์ ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๙๓๕๐, ๐-๒๔๔๑-๙๗๔๒

๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการอบรมความรู้ วิชาเฉพาะทางด้ านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การ
ออกแบบและจัดท�ำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่ างสร้ างสรรค์ ในองค์ กร
ด้ วย Piktochart และ PREZI รุ่ นที่ ๑๗ ณ ห้ อง IT212 ชัน้ ๒  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.๐-๒๔๔๑-๐๙๐๙

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การอบรมความรู้ สปู่ ระชาชน หัวข้ อ “เลือกรองเท้ าอย่ างไร...ให้ เหมาะสมและ
สุ ขภาพเท้ าดี” ณ ศูนย์ กายภาพบ�ำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบ�ำบัด คณะ
กายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๓๓-๗๐๙๘ ต่ อ ๒๑๐๘๑

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการบริ การวิชาการความรู้ ความเข้ าใจและเตรี ยมความ พร้ อมก่ อน
การผ่ าตัดผ่ านกล้ องทางนรี เวชวิทยา ครั ง้ ที่ ๑/๒๕๖๑ รุ่ นที่ ๓๐ เรื่ อง “โรค
เนื อ้ งอกมดลู ก ” ณ ศู น ย์ ฝึ กอบรมการผ่ า ตัด สหสาขาผ่ า นกล้ อ งไทย –
เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อาคารจุฑาธุช ชัน้ ๘ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้ อง
ไทย - เยอรมันในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๑๙-๔๗๗๒

๒๕ กุมภาพันธ์ และ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

โครงการอบรมความรู้ ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย (Nutrition for Health and Anti-Aging) รุ่ นที่ ๔/๒๕๖๑ Module I: อาหารเพื่อสุขภาพ
และการชะลอวั ย ภาคบรรยาย: ห้ อ งประชุ ม อาคาร ๕ ชั น้ ๔ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคปฎิบตั :ิ ห้ องปฏิบตั กิ ารอาหาร
อาคาร ๗ ชัน้ ๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร. ๐-๒๓๕๔-๘๕๓๙

๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญคุณครู ผู้ท�ำงานด้ านเด็ก
เข้ าร่ วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “สอนเด็กสมวัย ด้ วยเทคนิคการสร้ าง
วินัยเชิงบวก รุ่ นที่ 2” และ “ความส�ำเร็ จเด็กยุคใหม่ เรี ยนรู้ ได้ ผ่าน EF” ใน
วันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้ องประชุม
เจริ ญสามัคคี (ด่ วนรั บจ�ำนวนจ�ำกัด) ณ ห้ องประชุมเจริ ญสามัคคี สถาบัน
แห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครั ว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “สอนเด็กสมวัย ด้ วยเทคนิคการสร้ างวินัยเชิง
บวก รุ่ นที่ ๒” ณ ห้ องประชุมเจริ ญสามัคคี สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครั ว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดได้ ที่
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครั ว มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.
๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒ ต่ อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “ความส�ำเร็ จเด็กยุคใหม่ เรี ยนรู้ ได้ ผ่าน EF” ณ
ห้ องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดได้ ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครั ว มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒ ต่ อ
๑๔๑๗, ๑๔๒๒
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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