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มหิดลสาร ๒๕๖๑

๑๐ Special Article
ต้นไม้ทรงปลูก

มหิดลสารฉบบันี	้ พบกับข่าวประกาศความส�าเร็จจาก	๒	 คณะแพทย์ของ
มหาวิทยาลยัมหิดล..	 “ครัง้แรกของโลก	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด	ีม.มหดิล	ค้นพบวธีิการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยวธีิ
การบ�าบดัยีน”	และ	“ครัง้แรกในเอเชีย	ศริิราชปลูกถ่าย	๓	อวัยวะ	หวัใจ-
ตับ-ไต	 ส�าเร็จในผู้ป่วยรายเดียว”	 พบกบัสกู๊ปข่าวเด่น	 “นักวิชาการไทยชี ้
ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์”	โดย	สถาบนัโภชนาการ	มหาวิทยาลยัมหิดล	
และบทความต้อนรับวนัสิง่แวดล้อมโลก	๕	มิถนุายน	ท่ีก�าลงัจะมาถงึ	..“ต้นไม้ทรง
ปลูก	ณ	มหาวทิยาลัยมหดิล”	 โดย	 ฝ่ายจดหมายเหตแุละพิพิธภณัฑ์	หอสมดุ
และคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล	นอกจากนี	้ ยงัมีบทความอ่ืนๆ	 ท่ีน่าติดตาม	
ให้อา่นกนัจใุจ	อาทิ	“Happiness	in	Asian	Context”	โดยสถาบนัวิจยัประชากร
และสงัคม	และ	“เที่ยววถิไีทยให้วัฒนธรรมสมดุล”	โดย	สถาบนัวจิยัภาษาและ
วฒันธรรมเอเชีย	และพบกบัข้อคดิจากการท�างานสู่เคลด็ลับแห่งความส�าเร็จ	
โดยศษิย์เก่ามหาวทิยาลัยมหดิล	ในคอลมัน์ศิษย์สมัพนัธ์ในฉบบั

มหิดลสารเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้อ่าน	 รวมถึงค�าถามท่ีอยากให้เราช่วย
ตอบใน	๓	 ช่องทาง	 ได้แก่	๑.	 อีเมล์:	muprjournal@gmail.com	๒.	 โทรศพัท์	
๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐	และ	๓.	สง่ทางไปรษณีย์ท่ี:	งานสื่อสารองค์กร	กองบริหารงาน
ทัว่ไป	ส�านกังานอธิการบดี	๙๙๙	มหาวิทยาลยัมหิดล	ต�าบลศาลายา	 จงัหวดั
นครปฐม	๗๓๑๗๐

พบกนัใหมฉ่บบัหน้า	สวสัดีคะ่																										

(รองศาสตราจารย์	ดร.นภเรณ	ูสจัจรักษ์	ธีระฐิต)ิ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์และสื่อสารองค์กร	

บรรณาธิการ	มหดิลสาร

Editor’s Note
บก.แถลง

๐๗ Nice to meet you
ศ.คลินิก พญ.วรรณำ ศรีโรจนกุล

๑๙ Special Scoop
นักวิชาการไทยชี้ ประเทศไทย
ปลอดไขมันทรานส์

๒๒ Teaching&Learning 
Excellence
นิเวศน์ ประยูรเธียร รับรางวัลมหิดลทยากร 
ประจ�าปี ๒๕๖๐

๒๖ Softnews
Multimedia Creation Idea and Contest

๒๕ Internationalization
การประชุม MU-AHLA 

๒๔ Teaching&Learning 
Excellence
ผศ.จีรภัทร จันทรัตน์ ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ 
ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล



เรื่องจากปก
งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

วธิกีารรกัษาโรคธาลสัซเีมยีให้หายขาดด้วยวธิกีารบ�าบดัยนี
ครัง้แรกของโลก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิดี ม.มหดิล ค้นพบ

M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership May 2018

4
เม่ือวนัท่ี	๒	พฤษภาคม	๒๕๖๑	คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลยัมหิดล	 จดังานแถลงข่าว	
“รามาธิบดีค้นพบวิธีการรักษาโรค	
ธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยวิธีการ
บ�าบัดยีน	เป็นครัง้แรกของโลก”		ณ		
ท�าเนียบเอกอัครราชทูต	 สถานทูต
ฝร่ังเศสประจ�าประเทศไทย	 โดยมี	
ศาสตราจารย์	 นายแพทย์ปิยะมิตร	
ศรีธรา	คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี	 แถลงข่าวร่วมกับ	
ฯพณฯ	จลิส์	การาชง	เอกอคัรราชทตู
ฝร่ังเศสประจ�าประเทศไทย	Dr.Philippe	
Leboulch	 นกัวิจยัจาก	University	 of	
Paris	และ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์
สุรเดช	 หงส์อิง	 หวัหน้าโครงการโรค
มะเร็งในเด็ก	สาขาโลหิตวิทยาและโรค
มะเร็ง	ภาควิชากมุารเวชศาสตร์	คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
ร่วมแถลงข่าวในครัง้นี ้

ศาสตราจารย์	นายแพทย์สุรเดช		
หงส์อิง	กลา่วว่า	ผู้ป่วยที่เป็นธาลัสซี
เมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบ

บ่อยที่สุดในประเทศไทย	ต้องรักษา
โดยประคับประคองโดยการให้
เลือดและยาขับเหล็กตลอดชีวิต	
ปัจจุบันมีผู้ป่วยประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	
–	๓๐๐,๐๐๐	คน	ในประเทศไทย	ผู้
ป่วยเหลา่นีมี้อาการตัง้แต	่๒	–	๓	ปีแรก
ท่ีเป็นโรคซึง่จะต้องได้รับเลือดทกุเดือน	
การรักษาโรคธาลัสซีเมียมีเพียงทาง
เดียวคือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด
จากผู้บริจาคท่ีมีสขุภาพดีและสามารถ
เข้ากับผู้ ป่วยได้	 ซึ่งก็จะได้จากพ่ีน้อง
ของผู้ ป่วยเองหรือผู้ บริจาคจากสภา	
กาชาดไทย	มีเพียงร้อยละ	๒๕	เท่านัน้
ท่ีสามารถหาผู้ บริจาคท่ีเหมาะสมได้	
การใช้เซลล์ต้นก�าเนิดจากพ่อแม่
ของผู้ป่วยน�ามาทดลองรักษา	 ซึ่ ง
ถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ของวงการการ
รักษาโรคธาลัสซีเมีย	 ความยากคือ
การตัดต่อยีน	 ซึ่งเราได้ทดลองจน
ประสบความส�าเร็จในที่สุด	โดยเรา
เป็น	 ๑	 ใน	๘	 แห่งทั่วโลกที่ท�าการ
รักษาในรูปแบบนี	้โดยที่พวกเขาไม่
ต้องเข้ารับการถ่ายเลือด	 ทัง้ท่ีต้อง

เคยถ่ายเลือดมาตัง้แต่เด็ก	 ตอนนี ้
สามารถไปเรียน	หรือไปท�างานได้อยา่ง
ปกติ

การวิจยัครัง้นีมี้บคุคลผู้ เข้าร่วมวิจยั	
๒	ท่าน		คือ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นาย
แพทย์อุษณรัสมิ์	 อนุรัฐพันธ์	หน่วย
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก	ภาควิชา
กมุารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี	และ	ศาสตราจารย์	
นายแพทย์สุทัศน์	 ฟู่เจริญ	ศนูย์วิจยั
ธาลัสซีเมีย	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกลุ	มหาวิทยาลยัมหิดล	ได้ร่วมมือ
กบั	Dr.Leboulch	นกัวิจยัจาก	Univer-
si ty	 of	 Paris	 และทีมแพทย์จาก
สหรัฐอเมริกา	 (Harward	 Medical	
School)	 ปัจจบุนัการรักษาด้วยวิธีนีมี้
คา่ใช้จา่ยคอ่นข้างสงู	ในอนาคตหากได้
รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 จะมีระบบการ
รักษารูปแบบนีอ้ย่างครบวงจร	Mahidol



Research Excellence
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ครัง้แรกในเอเชยี ศิรริาชปลกูถ่าย ๓ อวยัวะ
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มหิดลสาร ๒๕๖๑

เม่ือวันท่ี	 ๒	 พฤษภาคม	 	 ๒๕๖๑	
คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลยัมหิดล	 จดังานแถลงข่าว	
เร่ือง	 “ศิริราชปลูกถ่าย	 ๓	 อวัยวะ	
หัวใจ-ตับ-ไต	 ส�าเร็จในผู้ป่วยราย
เดียว…ครัง้แรกในเอเชีย”	 (Siriraj:	
The	First	Combined	Heart	–	Liver	
–	Kidney	Transplantation	 in	Asia)	
ณ	ห้องประชมุสิรินธร	อาคารเฉลิมพระ	
เกียรติ	ชัน้	G	โรงพยาบาลศิริราช	โดยมี	
ศาสตราจารย์ 	 ดร .นายแพทย์
ประสิทธ์ิ	 วัฒนาภา 	 คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหา	
วิทยาลยัมหิดล	เป็นประธานแถลงข่าว
ร่วมกับ	 รองศาสตราจารย์	 นาย
แพทย์วิศิษฎ์	 วามวาณิชย์	 ผู้อ�านวย
การโรงพยาบาลศิริราช	รองศาสตรา	
จารย์	 ดร.นายแพทย์ยงยุทธ	 ศิริ
วัฒนอักษร 	 รองผู้ อ�านวยการโรง
พยาบาลศิริราช	 ศลัยแพทย์ปลูกถ่าย
ตบัและหวัหน้าทีมศลัยแพทย์ปลกูถ่าย
อวยัวะ	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์
ปรัญญา	สากยิลักษณ์	ศลัยแพทย์ปลกู

ถ่ายหัวใจ	 รองศาสตราจารย์	 นาย
แพทย์ธวัชชัย	ทวีม่ันคงทรัพย์	ศลัย	
แพทย์ปลกูถ่ายไต	และอาจารย์แพทย์
หญิงศรีสกุล	 จิรกาญจนากร	 อายรุ	
แพทย์โรคหัวใจและปลูกถ่ายหัวใจ	
พร้อมด้วยผู้ ป่วยและมารดา	

ผู้ ป่วยท่ีได้รับการปลกูถ่าย	๓	อวยัวะ	
หวัใจ-ตบั-ไตในครัง้นี	้เป็นชายอาย	ุ๒๖	
ปี	เร่ิมเป็นโรคไตตัง้แตอ่าย	ุ๘	ขวบ	และ
มีอาการแยล่งเร่ือยๆ	จนกระทัง่เป็นโรค
ไตวาย	ตอ่มาตรวจพบวา่	ผู้ ป่วยมีภาวะ
หวัใจล้มเหลวจากโรคกล้ามเนือ้หวัใจ
อ่อนแรง	 และภาวะตบัแข็งจากภาวะ
หวัใจล้มเหลว	 ทีมแพทย์จึงได้ประชุม
วางแผนปลกูถ่ายอวยัวะ	การผ่าตดัใช้
เวลานานถึง	๑๒	ช่ัวโมง	๕	นาที	โดย
เร่ิมจากการปลูกถ่ายหวัใจ	ตับ	และ
ไตเป็นอวัยวะสุดท้าย	พบว่าผลการ
รักษาเป็นที่น่าพอใจ	ผู้ป่วยปลอดภยั	
และอวัยวะที่ ได้รับการปลูกถ่าย
ทัง้หมดมีการท�างานเป็นปกตดิี	นับ
เป็นความส�าเร็จที่สร้างความภาค
ภูมิใจให้คณะฯ	 และวงการแพทย์

ไทยที่ประสบความส�าเร็จในการ
ป ลูก ถ่ ายอ วัยวะใ ห้ ผู้ ป่ วยไ ด้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้ด�าเนินการ
ปลูกถ่ายอวัยวะตัง้แต่	 พ.ศ.๒๕๑๖	
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีการปลูกถ่าย
อวัยวะมากที่สุดในประเทศไทย	การ
ปลูกถ่ายอวัยวะนัน้ถือเป็นการรักษา
มาตรฐานส�าหรับผู้ ป่วยท่ีมีการท�างาน
ของอวยัวะตา่งๆ	ล้มเหลว	ท�าให้ผู้ ป่วย
สามารถกลบัมาใช้ชีวติได้ตามปกตแิละ
มีชีวิตท่ียืนยาวขึน้		สว่นใหญ่การผ่าตดั
ปลกูถ่ายอวยัวะ	มกัท�าเพียง	๑	อวยัวะ
ให้แก่ผู้ รับบริจาค	๑	ราย	อย่างไรก็ตาม
ในผู้ ป่วยบางรายมีความจ�าเป็นต้องได้
รับการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า	 ๑	
อวยัวะ	 อาทิ	 ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะหวัใจล้ม
เหลว	หรือภาวะตบัวาย	อาจมีภาวะไต
วายร่วมด้วย	 เป็นต้น	 การผ่าตดัปลูก
ถ่ายมากกว่า	๑	อวยัวะ	ส�าหรับผู้ ป่วย
จึงจ�าเป็นในการท่ีจะช่วยชีวิตของผู้
ป่วยได้	Mahidol
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โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

การพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองเป็นหนึง่ในเคลด็
ลบัแหง่ความส�าเร็จ	ศษิย์สมัพนัธ์ในเดือนนีข้อสง่ตอ่
บทเรียนหรือข้อคิดจากการท�างานของศิษย์เก่า
หลากหลายรุ่น	 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน�าไปต่อ	
ยอดพฒันาหรือสร้างแรงบนัดาลใจในการท�างาน
ของหลายๆ	ท่านตอ่ไป

อย่าลืมสนับสนุนสติก๊เกอร์	Line	กันนะครับ/ค่ะ Mahidol

“พูดให้น้อยๆ ลงมือท�ำให้มำกๆ”

 “ท�ำงำนดว้ยควำมสนกุสนำน เลือกแต่เร่ืองทีช่อบธรรมเพือ่ท�ำ 
เลือกสำยอำชีพทีช่อบและท�ำให้ดี ถำ้เกิดเลือกทำงผิดก็จะท�ำได้
ไม่เต็มที ่พอดีงำนของผมก็จะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัคนจ�ำนวนมำก เร่ือง
ทีส่�ำคญัทีผ่มใชต้ลอดเวลำจนเดีย๋วนีคื้อ รบัฟังทกุๆ คน ฟังใหม้ำก 
คิดใหม้ำก พูดใหน้อ้ยๆ ลงมือท�ำใหม้ำกๆ จบครับ”

ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ	นายแพทย์	ดร.พรชัย	มาตงัคสมบตั	ิ
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์	

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัมหิดล	รุ่น	๖๙	คณะวิทยาศาสตร์“ลงมือท�ำตั้งแต่วันนี้และกัดไม่ปล่อย”

“ท่ำนเจ้ำสวัพดูอยู่อย่ำงหน่ึงว่ำ คนทีท่�ำทกุอย่ำง
สิบอย่ำง ผิดหมดเลยเก้ำอย่ำง แต่มีส�ำเร็จแค่อย่ำง
เดียว ดีกว่ำคนทีไ่ม่ท�ำใหถึ้งสิบอย่ำง คณุท�ำครบสิบ
อย่ำง คณุก็ได้รู้ทัง้สิบอย่ำง กำรเร่ิมท�ำธุรกิจท่ำน
สอนอยู่อย่ำงหน่ึงว่ำ คณุท�ำอะไรก็ได ้หำกมนัตอ้ง
เจ๊งก็รีบท�ำใหเ้จ๊งไวๆ เลย เพรำะคณุจะไดรู้้ว่ำตรง
ที่เจ๊งมนัมีอะไรผิดตรงไหน คณุเอำควำมรู้ที่ได้นัน้
มำสำนต่อเพือ่ท�ำธุรกิจต่อไป ชีวิตจริงเรำท�ำไดแ้ค่
วนันีว้นัเดียว เรำไม่รู้ว่ำวนัพรุ่งนีจ้ะเป็นอย่ำงไร ดงั
นัน้จึงตอ้งลงมือท�ำตัง้แต่วนันีแ้ละกดัไม่ปล่อยครบั”

นายสุชน	สมคิด	
Marketing	Executive	สงักดั	True	Next	Gen	

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัมหิดล	รุ่น	๑๒๔	
วิทยาเขตกาญจนบรีุ

 “Don’t give up and try to be creative.”
“I am a Bioinformatician-Ontologist at the European 

Molecular Biology Laboratory, European Bioinformatics 
Institute in Cambridge, England. The secret of my success 
is don’t give up and try to be creative “think outside the 
box”. I was a computer science major here but I turn my-
self into a bioinformatician because I didn’t believe that 
being computer science I need to only do programming 
but I could combined what we are strong in Mahidol by 
putting medical science and biological science together 
with computer science.”

Ms.Sirarat	Sarntivijai	Ph.D,	Bioinformatician	–	Ontologist	
at	EMBL-EBI,	Mahidol	University	Alumna	batch	109	from	

International	College	

ศิษย์สัมพันธ์

สู่เคล็ดลับแห่งควำมส�ำเร็จข้อคิดจากการท�างาน



 ศ.คลินิก  พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหดิล

สุทธิรัตน์ สวัสดิภำพ 

“มุมมอง ทิศทาง การด�าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการ 
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลก 
(World Class University)” 

ปัจจยัที่มีความส�าคัญ	คือ	๔	M	
M	ตวัแรก	คือ	Man	หมายถงึ	บุคลากร			

ถือเป็นทรัพยากรท่ีคุณค่ามากท่ีสุดของ
มหาวิทยาลัยมหิดล	 เรามีคณาจารย์ผู้
ปฎิบัติงาน	 พนักงานมหาวิทยาลัยเป็น
จ�านวนมาก	 เพราะฉะนัน้มหาวิทยาลยัจะ
ต้องมีความมั่นคงให้การท�างานให้กับ
บคุลากรเหลา่นัน้	สนนัสนนุให้บคุลากรท�า
เอง	 แสดงความสามารถและมีศกัยภาพ							
ท่ีท�าให้งานวิจัยและงานวิชาการมีคุณ
ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ	 และ
เป็นท่ียอมรับของนานาชาติ	 ซึ่งจะท�าให้
มหาวิทยาลยัของเรามีช่ือเสยีงขจรกระจาย
ไปและเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ

M	ตัวที่สอง	 คือ	Management	 คือ	
การบริหารจดัการ	ผู้บริหารจะต้องมีธรรมา		
ภิบาล	 ในการบริหารงาน	 มหาวิทยาลยั
มหิดลออกนอกระบบ	 เพราะฉะนัน้เรามี
ศกัยภาพในการบริหารงานได้อยา่งอิสระใน
ด้านวชิาการ	ดงันัน้	 ถ้าผู้บริหารมีธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานจะท�าให้บคุลากรมี
ความสขุ	 มหาวิทยาลยัก็จะได้ประโยชน์
จากผลงานของบคุลากรเหลา่นัน้

M	ตวัที่สาม	คือ	Money	และ	M	ตวัที่
ส่ี	คือ	Material	หมายถงึอุปกรณ์เคร่ือง
มือ	เงินและปัจจยัอ่ืนๆ		คดิวา่มหาวทิยาลยั
ไมไ่ด้ขาดแคลนแตมี่เพียงพอท่ีจะสนบัสนนุ
มหาวทิยาลยั	พฒันามหาวทิยาลยัให้ไปสู่
มหาวิทยาลัยชัน้น�าระดับโลก	 (World	
Class	University)	เพราะถ้าเราคดิวา่เรามี	
M	ทัง้	๔	ตวันีพ้ร้อมก็ได้ก็จะท�าให้เราก้าวสู	่
มหาวิทยาลัยชัน้น�าระดับโลก	 (World	
Class	University)	 ได้	 และอีกตวัท่ีส�าคญั	
คือเร่ืองหลกัสตูร		มหาวทิยาลยัต้องพฒันา
ปรับปรุงหลกัสูตรให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลกูค้าของประชาคมโลก		ท�าให้
เรามีนกัศกึษาจากตา่งประเทศเข้ามาศกึษา
ท่ีมหาวทิยาลยัมหิดล	 ช่ือเสยีงของเราเป็น

ท่ียอมรับระดับนานาชาติ	 ปัจจัยนีคื้อ
บุคลากรนั่นเองคณาจารย์ท่ีมีอยู่รวมทัง้
อาจารย์สายสนับสนุนจะต้องมาร่วมกัน
พฒันาหลกัสตูรให้เป็นท่ียอมรับกนัตลอด
ไป	และท�าให้ช่ือเสยีงของเรากระจายไปได้
ทัว่โลก

“คตพิจน์ในการท�างาน”
ดิฉนัได้มาอยูใ่นรัว้มหาวิทยาลยัมหิดล

ตัง้แตปี่	๒๕๑๔	โดยการสอบ	entrance		เข้า
มาเป็นนกัศกึษาปีท่ี	๑	ในคณะวทิยาศาสตร์	
สิ่งท่ีประทบัใจเป็นอนัดบัแรกก็คือ	 ความ
โอ่อ่าทนัสมยัของตกึกลม	ตกึฟิสิกส์	 และ
บรรยากาศท่ีร่มร่ืน	มีต้นศรีตรังปลกูเรียงราย
ตัง้แตป่ระตทูางเข้าถนนพระราม	๖	จนสดุ
รัว้อีกด้าน	ซึง่นา่เสยีดายมากท่ี	“ต้นศรีตรัง”	
ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มหิดลแล้วและเราได้สญัลกัษณ์ใหม่เป็น	
“ต้นกันภยัมหดิล”	 เฉกเชน่เดียวกบัเพลง
ศรีตรังอนัไพเราะก็คงถกูลืมเลือนไปตาม
กาลเวลา	 เน่ืองจากมหาวทิยาลยัมหิดลไม่
สามารถน�ามาเป็นเพลงประจ�ามหาวิทยา	
ลยัได้อีกตอ่ไป

ความประทบัใจล�าดบัตอ่มาก็คือ	ความ
เป็นผู้ทรงภมิูปัญญาของเหลา่คณาจารย์ท่ี
ประสทิธ์ิประสาทวชิาให้	ทา่นเป็นดอกเตอร์
จบจากตา่งประเทศเกือบทัง้หมด	 ท่ีพอจ�า
ช่ือได้	เชน่	ศ.ดร.สตางค์	มงคลสุข	ศ.นาวา
ตรี	ก�าจร	มนุญปิจุ	ศ.ดร.พรชัย	มาตงัค
สมบตั	ิอ.จอน	อึง๊ภากรณ์	จากสองสิง่ท่ี
ประทับใจจึงกลายเป็นความทรงจ�าว่า	
มหาวทิยาลยัมหิดลเป็นมหาวทิยาลยัท่ีทนั
สมยัมีวิชาการก้าวหน้า	ทนัสมยั	 ใช้ภาษา
องักฤษเป็นพืน้ฐานในการเรียนการสอน	น�า
วธีิสอนแบบใหม	่เน้นให้นกัศกึษาอา่นต�ารา
ภาษาองักฤษ	ศกึษาด้วยตนเอง	 อาจารย์
เป็นผู้ ชีแ้นะหนังสือหรือวารสารท่ีต้องไป
อ่านเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบความเข้าใจ
เทา่นัน้	ผา่นมา	๔๙	ปี	ถงึแม้วา่มหาวทิยาลยั
มหิดลจะเป็นมหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสดุอนัดบั		
๑	 หรือ	 ๒	 ของประเทศ	 แล้วแต่ว่าจะใช้
เกณฑ์ไหนวดัก็ตาม	แตเ่ม่ือเปรียบเทียบกบั
มหาวิทยาลยัในประเทศใกล้เคียงกนั	 เช่น	
สิงคโปร์	มาเลเซีย	 เรานบัวา่ยงัล้าหลงัอยู่

มาก	ไมไ่ด้มีการพฒันาแบบก้าวกระโดดแต่
อยา่งไร

การน�าพามหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็น	
World	Class	University	นัน้	คงต้องอาศยั
ปัจจัยหลายอย่างท่ีส�าคัญอย่างย่ิงคือ	
ความร่วมมือร่วมใจของบคุลากรทกุระดบั
ในมหาวทิยาลยัท่ีต้องชว่ยกนัพาย	ชว่ยกนั
ถ่อ	ค�า้จนุให้เรือล�านีไ้ปสูจ่ดุหมายท่ีต้องการ	
ข้าพเจ้ามีคติพจน์ท่ีใช้เป็นหลักในการ
ท�างานท่ีอยากจะเลา่สูก่นัฟัง	คือ

๑.	การท�างานเป็นทมี	 ในฐานะท่ีเป็น
วิสญัญีแพทย์ถกูฝึกให้ท�างานเป็นทีมร่วม
กับศลัยแพทย์	 พยาบาลห้องผ่าตดั	 และ
วสิญัญีพยาบาลมาโดยตลอด	การท�างาน
เป็นทีมทัง้ในด้านการศกึษา	การวิจยัและ
การบริการวิชาการ	 จะเป็นปัจจยัส�าคญัท่ี
ท�าให้ได้ผลงานท่ีมีคณุภาพ	 เป็นประโยชน์
ตอ่ประเทศชาต	ิสงัคม	และมวลมนษุย์ใน
วงกว้าง

๒.	ธรรมาภบิาล	นา่จะเป็นสิง่ท่ีถามหา
ในทุกสังคมทุกระดับชนชัน้ ก่อนมหา	
วทิยาลยัมหิดลจะเปลีย่นสถานภาพไปเป็น
มหาวทิยาลยัในก�ากบั	ข้าพเจ้ามีความเช่ือ
วา่	ถ้าเราท�างานดี	ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้	สามารถ
ผลิตผลงานวิจยั	 งานวิชาการท่ีมีคณุภาพ
เป็นท่ียอมรับของสงัคม	 เราก็คงได้รับการ
ต่อสญัญาให้ปฏิบตัิงานต่อไปเร่ือยๆ	 จน
เกษียณ	ผ่านมา	๑๐	 ปี	 ความเช่ือนีด้จูะ
คอ่ยๆ	เลอืนรางไปตามกาลเวลาด้วยปัญหา
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลยั	 จงึขอฝากผู้
บริหารทกุระดบัชัน้ให้ใส่ใจกบั	 “ธรรมาภิ
บาล”	 เพ่ือเป็นตวัอย่างท่ีดีให้แก่ลกูศิษย์
และบณัฑิตท่ีเราผลิตออกไปรับใช้สงัคม
และประเทศชาติ

๓.	คตปิระจ�าใจ	 ท่ีทอ่งไว้ตลอดเวลาก็
คือ	ลายพระหตัถ์ของสมเดจ็พระมหตลิาธิเบ
ศร	อดลุยเดชวกิรม	พระบรมราชชนก “ให้ถอื
ประโยชน์ส่วนตนเป็นทีส่อง ประโยชน์
ของเพือ่นมนุษย์เป็นกจิทีห่น่ึง”

ถ้าประชาคมชาวมหิดลปฏิบตัไิด้ตามท่ี
กล่าวมา	 การก้าวไปสู่ความเป็น	World	
Class	University	ก็คงไมไ่กลเกินเอือ้มMahidol

“Nice to meet you”
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เ ม่ือวันท่ี	 ๒๙	 เมษายน	 ๒๕๖๑	
วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา	มหาวทิยาลยัมหิดล	ร่วมมือกบั
คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล	โดย
มี	อาจารย์	นายแพทย์ชนินทร์	ล�่าซ�า	
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทค โน โล ยีกา ร กีฬา 	 พ ร้อม ด้ วย
คณาจารย์จากภาควิชากายวิภาค	
ศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราช
พยาบาล	 ร่วมกันจดัรูปแบบการเรียน
แนวใหม	่วชิากายวภิาคศาสตร์ประยกุต์
ส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา	ณ	ศริิราช	

ฟิตเนส	เซน็เตอร์	โดย	“เน้นหลักทฤษฎี
สู่การปฏิบัติ” 	 ด้วยการเรียนรู้ด้าน
กายวิภาคศาสตร์ควบคู่กับการออก
ก�าลงักาย	เพ่ือมุง่เน้นให้นกัศกึษาเข้าใจ
การท�างานของร่างกายขณะออกก�าลงั
กายในลกัษณะตา่งๆ	 ได้	 และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกายวิภาค	
ศาสตร์ในการอธิบายหรือแก้ไขท่าทาง
การออกก�าลงักาย	หรือเล่นกีฬาให้ถกู
วิธีเพ่ือปอ้งกนัการบาดเจ็บ	ซึง่จะเร่ิมใช้
การเรียนการสอนรูปแบบใหม	่ในปีการ
ศกึษา	๒๕๖๑	ภาคเรียนท่ี	๒	นี	้Mahidol

เม่ือวนัท่ี	๒๔	–	๒๕	เมษายน	๒๕๖๑	
รองศาสตราจารย์	 นายสัตวแพทย์
ปานเทพ	 รัตนากร	คณบดีคณะสตัว
แพทยศาสตร์	พร้อมด้วย	รองศาสตรา	
จารย์	 นายแพทย์อดิศักดิ์ 	 ผลิตผล
การพิมพ์	 ผู้ อ�านวยการสถาบันแห่ง
ชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว	
เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรม
อาชาบ�าบัดเบือ้งต้น	รุ่นที่	๒”	จดัโดย
คณะสตัวแพทยศาสตร์	ร่วมกบั	สถาบนั
แห่ งชาติ เ พ่ื อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว	มหาวิทยาลยัมหิดล	ณ	ห้อง
กบิลปักษา	 ชัน้	 ๓	 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมฯ	 คณะสัตวแพทย	
ศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล

คลินิกอาชาบ�าบัด	 (Equine	 As-
sisted	Therapy	Clinic)	เป็นความร่วม
มือกนัระหว่าง	คณะสตัวแพทยศาสตร์	
และสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
เด็กและครอบครัว	มหาวิทยาลยัมหิดล	

โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการศึกษาวิจยั
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านประสาท
วิทยาศาสตร์	และพฒันาการมนษุย์ใน
การบ�าบัดเด็กพิเศษ	 โดยใช้ม้าซึ่งมี
โครงสร้างและการเคลื่อนไหวสะโพก
คล้ายมนษุย์	พร้อมทัง้ประเมินผลการ
รักษาด้วยเคร่ืองมือมาตรฐานทาง	
Cognitive	 Neuroscience	 เป็นที่
ทราบกันว่า	 เด็กพิเศษ	 โดยเฉพาะ	
ASD	และ	 ADHD	 มีความบกพร่อง
ด้าน	การเรียนรู้	การส่ือสาร	การปฎิ
สัมพันธ์	 Cognitive	 การควบคุม
กล้ามเนือ้มัดใหญ่	กล้ามเนือ้มัดเลก็	
รวมไปถึงการประสานสัมพันธ์ของ
ดวงตาและมือ	(Sensory	Integration)	
ซึ่งความบกพร่องดังกล่าว	 ปัจจุบัน
การศึกษาวิจัยทางประสาทวิทยา	
ศาสตร์ได้พบตัวบ่งชี	้ (Neurobio-
marker)	 ทางระบบประสาทและ
สมองที่ เก่ียวข้องกับการเช่ือมต่อ

ข้อมูลของสมองส่วนหน้าที่ท�าหน้าที่
ส�าคัญของทักษะการบริหารสมอง	
(Executive	 function)	 การก�ากับ
อารมณ์	การยับยัง้ช่ังใจ	การเรียนรู้	
การจดจ่อและสมาธิ	 รวมถึงสมอง
บริเวณกระหม่อมและกลีบขมับที่
ควบควบคุมการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนือ้	 ความจ�า	 และสมอง
น้อย	 (Cerebellum)	 ที่เก่ียวข้องการ
มติสัิมพนัธ์	การทรงตวั	การทรงท่า	
โครงการดังกล่าวจึงได้น�าความรู้ที่
ได้มาออกแบบกิจกรรมบนหลังม้า	
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะบก	
พร่องดังกล่าว	พร้อมท�าการวจิัยถงึ
ประสทิธิผลของกจิกรรมที่ออกแบบ
รายบุคคล	 ซึ่ งพบว่าได้ผลดีและ
สามารถเพิ่มความสามารถ	 ของ
สมองส่วนทักษะการบริหารขัน้สูง
ของเดก็ได ้	Mahidol

Harmony in Diversity
ศรัณย์ จุลวงษ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล 

จดัโครงการ “อบรมอาชาบ�าบดัเบือ้งต้น รุน่ที ่๒”

วทิย์ฯกฬีา” จบัมอื “ศริริาช” จดัรปูแบบการเรยีน
แนวใหม่ วชิากายวภิาคศาสตร์ประยกุต์
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 ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมขับเคลื่อน

     โครงกำรท่องเทีย่วโดยชุมชนแก่ประชาชนในจงัหวัดกาญจนบรุี

พฒันาชมุชนอ�าเภอพนมทวน	ในการให้
ความรู้ด้านการจดัการโฮมสเตย์	การอบ
รมเชิงปฎิบตักิารมคัคเุทศก์ชมุชนให้กบั
เยาวชน	และประชาชนในพืน้ท่ี	 โดยได้
เร่ิมด�าเนินการร่วมกับชุมชนอ�าเภอ
พนมทวนมาตัง้แตเ่ดือน	มีนาคม	๒๕๖๑	
จนถึงปัจจบุนั	 และขยายความร่วมมือ
กบัพืน้ท่ีชมุชนอ่ืนๆ	ในจงัหวดักาญจนบรีุ	
ต่อไปอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแขง็และยัง่ยืน	พร้อมกนันี	้ ได้
น�านกัศกึษาท่ีสนใจศกึษารายวิชาด้าน
การทอ่งเท่ียว	เข้าร่วมกิจกรรมกบัชมุชน	
ซึ่งนักศึกษาจะได้สมัผสักับชุมชนโดย	
ตรงและสามารถน�าข้อมลูมาวิเคราะห์	
และเข้าใจในรายวชิาท่ีเรียนได้อยา่งลกึ
ซึง้ย่ิงขึน้	Mahidol

กิจกรรม	STEM	2	DAY	CAMP				โดย
คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหิดล	
เม่ือวนัท่ี	๒๔	–	๒๕	เมษายน	๒๕๖๑	ท่ี
ผา่นมา	มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี	้คือ	
กลุม่นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	
จากการประสานงานของ	 บริษัท	 เกิด
ปัญญา	จ�ากดั	จ�านวน	๖๑	คน	โดยมี	รอง
ศาสตราจารย์	ดร.วรรณพงษ์	เตรียม
โพธ์ิ	 รองคณบดีฝ่ายบริการการศกึษา	
ศาลายา	 เป็นวิทยากร	 และ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.นรินทร์	 ณัฐวุฒ	ิ
ภาควชิาฟิสกิส์	เป็นวทิยากรร่วม	การจดั
กิจกรรมในครัง้นี	้ณ	คณะวทิยาศาสตร์	
มหาวทิยาลยัมหิดล	ศาลายา

STEM	2	DAY	CAMP	เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม	 มีความรู้
ความเข้าใจและทกัษะด้านวทิยาศาสตร์	
คณิตศาสตร์	 เทคโนโลยี	และสะเตม็มุง่
เน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์และกระบวนการคดิขัน้สงู	
เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการคิดแบบ
วทิยาศาสตร์	พฒันานกัเรียนให้มีความรู้	
สามารถน�าไปตอ่ยอดสูท่กัษะการเรียน
ในระดบัท่ีสงูขึน้ในมหาวทิยาลยัชัน้น�าทัง้
ในประเทศไทยและต่างประเทศ	ตาม
แนวทางพฒันานักเรียนยุคไทยแลนด์	
4.0	ได้อยา่งมีคณุภาพในอนาคต

โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความตัง้ใจ

ในการเ รียนรู้ 	 ตามฐานกิจกรรมท่ี
ก�าหนดให้	 ดงันี	้ Inspiring	 Science	
Show,	Engineering	Focused	STEM,	
STEM	career,	STEM	Math	 for	Run	
STEM	Math	for	Life,	STEM	+	DRUG:	
Iodine	for	Life	และ	Walk	Rally-Lab	
Tour	กิจกรรมจะเน้นการส่งเสริม
การเป็นผู้น�าด้านการเรียนรู้	 ตรง
ตามความต้องการของผู้เรียน Mahidol

Harmony in Diversity

กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ภาพถ่าย:  ว่าที่ ร.ต.ภัทรพล ตันตระกูล 
สรุปข่าวโดย: นายณัฐกรณ์ วันนิตย์

สุรณีย์  แสนยุติธรรม

สาขาวชิาพาณิชย์ศาสตร์และการ
จัดการ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 วทิยา	
เขตกาญจนบุรี	น�าโดยอาจารย์ภวินท์
ธนา	เจริญบุญ	ซึ่งมีองค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการธุรกจิบริการและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวเป็น
วทิยากรให้ความรู้กับชุมชนในเร่ือง	
“แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน”	 โดยร่วมกับอ�าเภอพนม	
ทวน	 ส�านักงานพัฒนาชุมชน	 องค์	
การบริหารส่วนต�าบลในพืน้ที่	และ	
ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	พร้อมด้วยผู้น�า
ชุมชนในอ�าเภอพนมทวน	 จังหวัด
กาญจนบุรี		ซึง่ให้ความส�าคญัอยา่งย่ิง
กบัการน�าประชาชนในพืน้ท่ีมาร่วมกนั
ด�าเนินโครงการ	โดยเชิญชวนประชา	ชน

ในพืน้ท่ีต�าบลหนองโรง	อ�าเภอพนมทวน	
จงัหวดักาญจนบรีุ	เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็น	 และเสนอแหล่งท่องเ ท่ียว	
วฒันธรรม	แหลง่ศกึษาเรียนรู้ท่ีส�าคญั
ของชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด�าเนินโครงการเพ่ือจัดการแหล่งท่อง
เท่ียวโดยชมุชน	

ส�าหรับการท่องเท่ียวโดยชุมชน	
เป็นการทอ่งเท่ียวท่ีค�านงึถงึความยัง่ยืน
ของสิง่แวดล้อม	สงัคม	และวฒันธรรม	
ก�าหนดทิศทางโดยชุมชน	 ขับเคล่ือน
โครงการโดยชมุชนเพ่ือชมุชน	และชมุชน
มีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการ
จดัการดแูล	เพื่อให้เกดิการเรียนรู้แก่
ผู้มาเยอืนอย่างยั่งยนื	 อีกทัง้	อาจารย์	
ภวินทร์ธนา	 เจริญบุญ	 ยังได้ร่วมกับ

STEM 2 DAY CAMP:
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จากพระราชด�ารัสข้างต้น	บง่บอกถงึ
แนวพระราชด�าริในการอนุรักษ์ธรรม	
ชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการปลกูฝังท่ี
คนก่อน	และยงัเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็น
ถึงพระมหากรุณาธิคณุ	 ในการสอนให้
เกิดการอนรัุกษ์ธรรมชาติ	 และสิ่งแวด	
ล้อมอย่างยั่งยืนอีกประการหนึ่งด้วย	
สอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ีให้
ความส�าคัญต่อการต่ืนตัวและสร้าง
ความร่วมมือเพ่ือกู้ วิกฤตการณ์ทาง
ด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยมีการก�าหนดให้
ทกุวนัท่ี	๕	มิถนุายนของทกุปีเป็น	“วัน
สิ่งแวดล้อมโลก”	 เพ่ือรณรงค์แนวคิด
ดงักลา่ว

ส�าหรับข้อมลูประวตัิของมหาวิทยา	
ลยัมหิดลเร่ืองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
มีเหตุการณ์หนึ่งท่ีทรงคุณค่าและควร
แก่การระลกึถึงร่วมกนั	คือ	พระมหากรุ	
ณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปร								
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 และ

“...ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่าน้ันก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดนิ 
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”

(ควำมตอนหน่ึงจำกพระรำชด�ำรัสในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช พระรำชทำน 
ณ หน่วยงำนพฒันำตน้น�้ำทุ่งจ๊อ จงัหวดัเชียงใหม่ ปี ๒๕๑๙)

พระบรมวงศานวุงศ์	ท่ีได้ทรงปลกูต้นไม้
ในใจพวกเราชาวมหิดล	 เน่ืองในการ
เสด็จพระราชด�าเนินและเสด็จมายัง
มหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ	 นับถึง
วนัพระราชทานนามฯ	 ในปี	๒๕๖๑	 มี
จ�านวนทัง้สิน้	 ๑๘	 ต้น	 ๑๖	 สายพนัธุ์	
ดงันี ้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร	

มหาภูมิพลอดุลยเดช	ทรงปลกูต้นไม้	
๑	สายพนัธุ์	 คือ	 “ต้นศรีตรัง”	 เม่ือวนั
เสาร์ท่ี 	 ๖	 สิงหาคม	 ๒๕๕๔	 เวลา	
๑๘.๐๕	น.	จ�านวน	๒	 ต้น	ณ	บริเวณ
สนามหญ้าด้านซ้ายและขวาของลาน
พระราชานสุาวรีย์สมเด็จพระบรมราช
ชนก	 โรงพยาบาลศิริราช	 คณะแพทย	
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ม.มหิดล

ต้นแก้วเจ้าจอม ต้นกระทงิ ต้นสารภี ต้นกฤษณา

ต้นจนัทน์หอม ต้นพกุิล ต้นจ�าปีสริินธร

ต้นศรีตรัง

ต้นมะม่วงมันศาลายา
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มหิดลสาร ๒๕๖๑

เพชรดำ ฐิติยำภรณ์
Special Article

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 ทรงปลกูต้นไม้	
๑๑	สายพนัธุ์	ได้แก่

๑.	ต้นแก้วเจ้าจอม	ทรงปลกูเม่ือวนั
เสาร์ท่ี	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๒๖	ณ	บริเวณ
หน้าอาคารอเนกประสงค์	 ม.มหิดล	
ศาลายา

๒.	ต้นกระทงิ	ทรงปลกูเม่ือวนัจนัทร์
ท่ี	 ๘	 สิงหาคม	 ๒๕๓๑	 ณ	 อุทยาน
ธรรมชาตวิทิยาสรีิรุกขชาติ	

๓.	 ต้นสารภ	ี ทรงปลกูเม่ือวนัศกุร์ท่ี	
๒๑	ตลุาคม	๒๕๓๑	ณ	คณะสิง่แวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์

๔.	ต้นกฤษณา	ทรงปลกูเม่ือวนัศกุร์ท่ี	
๓๑	มกราคม	๒๕๓๕	ณ	บริเวณด้านหน้า
สถาบนัโภชนาการ	ม.มหิดล	ศาลายา

๕.	 ต้นจนัทน์หอม	ทรงปลกูเม่ือวนั
ศกุร์ท่ี	๒๖	มิถนุายน	๒๕๕๒	ณ	บริเวณ
ด้านหน้าอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล	
คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	

๖.	ต้นพกุิล	ทรงปลกูเม่ือวนัจนัทร์ท่ี	
๑๐	มิถนุายน	๒๕๕๖	ณ	คณะพยาบาล
ศาสตร์	ม.มหิดล	ศาลายา

๗.	ต้นจ�าปีสริินธร	ทรงปลกูเม่ือวนั
พฤหสับดีท่ี	 ๑๗	 เมษายน	๒๕๕๗	ณ	
มหิดลสทิธาคาร	

๘.	ต้นมะม่วงมันศาลายา	ทรงปลกู
เม่ือพฤหสับดีท่ี	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๗	
ณ	บริเวณด้านหน้าอาคารสริิวทิยา	

๙.	 ต้นประดู่แดง	 ทรงปลกูเม่ือวนั
ศกุร์ท่ี	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	บริเวณ
ด้านหน้าอาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ	

๑๐.	ต้นมหาพรหมราชนีิ	ทรงปลกู
เม่ือวนัองัคารท่ี	๑๒	กนัยายน	๒๕๖๐	ณ	
อทุยานธรรมชาตวิทิยาสรีิรุกขชาติ

๑๑.	ต้นราชพฤกษ์	ทรงปลกูเม่ือวนั
จนัทร์ท่ี	๒๕	ธนัวาคม	๒๕๖๐	ณ	สถาบนั
การแพทย์จัก รีนฤบดินท ร์ 	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
ม.มหิดล	อ.บางพล	ีจ.สมทุรปราการ

สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	 ทรง
ปลกูต้นไม้	๒	สายพนัธุ์	ได้แก่

๑.	 ต้นหางนกยงูฝร่ัง	ทรงปลกูเม่ือ
วนัศกุร์ท่ี	๙	สงิหาคม	๒๕๒๘	ณ	บริเวณ
สวนเจ้าฟา้	ม.มหิดล	ศาลายา

๒.	 ต้นราชพฤกษ์	 ทรงปลกูเม่ือวนั
จนัทร์ท่ี	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๑	ณ	โรง
พยาบาลศิริราช	 คณะแพทยศาสตร์
ศริิราชพยาบาล	ม.มหิดล	บางกอกน้อย

สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์	ทรงปลกูต้นไม้	๑	สาย
พนัธุ์	คือ	คือ	“ต้นกันภยัมหดิล”	เม่ือวนั
องัคารท่ี	๒	มีนาคม	๒๕๔๒	ณ	บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส�านักงานอธิการบดี	
ม.มหิดล	ศาลายา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา	สริิวัฒนาพรรณวด	ี ทรงปลกู
ต้นไม้	๑	สายพนัธุ์	คือ	“ต้นจนั”	เม่ือวนั
พฤหสับดีท่ี	 ๑๘	สิงหาคม	๒๕๓๗	ณ	
บริเวณด้านหน้าสถาบันโภชนาการ	
ม.มหิดล	ศาลายา	

พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้า					
อทิตยาทรกิติคุณ	 ทรงปลกูต้นไม้	 ๑	
สายพนัธุ์	คือ	“ต้นราชาวดสีีม่วง”	เม่ือ
วนัอาทิตย์ท่ี	 ๒๖	 มีนาคม	๒๕๖๐	ณ							
อาคารอทิตยาทร	วทิยาลยันานาชาต	ิ

ในโอกาสครบรอบ	๔๙	ปีวนัพระราช
ทานนาม	๑๓๐	ปี	มหาวิทยาลยัมหิดล	
วนัศกุร์ท่ี	๒	มีนาคม	๒๕๖๑	ท่ีผ่านมา	
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์	 หอ
สมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัย
มหิดล	 ได้จัดแสดงนิทรรศการเร่ือง	
“ต้นไม้ทรงปลูก	 ณ	 มหาวิทยาลัย
มหิดล”	 โดยได้รับเกียรติจาก	ศ.นพ.
บรรจง	มไหสวริยะ	รักษาการแทนอธิ
การบดีม.มหิดล	มาเป็นประธานในพิธี
เปิด	ณ	 บริเวณโถงอาคารส�านักงาน
อธิการบดี	 ม.มหิดล	ศาลายา	ผู้สนใจ
สามารถเย่ียมชมนิทรรศการออนไลน์
และดาวน์โหลดสจิูบตัรท่ีระลึกได้ทาง
เว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธ	
ภณัฑ์	https://muarms.mahidol.ac.th/
th/mahidolDay2018 นี	้ทัง้นี	้ติดตอ่รับ
สูจิบัตรฉบับพิมพ์ได้ท่ีงานพิพิธภัณฑ์
และนิทรรศการ	โทร.๐-๒๘๔๙-๔๕๔๑Mahidol

ต้นประดู่แดง ต้นราชพฤกษ์ ต้นหางนกยูงฝร่ัง

ต้นราชพฤกษ์ ต้นกันภยัมหดิล ต้นจนั ต้นราชาวดสีีม่วง

ต้นมหาพรหมราชนีิ
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Special Article

ศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่ง
ประเทศไทย	สถาบันวจิัยประชากร
และสังคม		มหาวทิยาลัยมหดิล	ร่วม
กบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้าง
เสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 จัดงานประชุม
วิชาการนานาชาติ	 หวัข้อ	 “20th	March	
International	 Day	 of	 Happiness:	
Happiness	in	Asian	Context”	 เน่ือง
ในโอกาสวนัความสุขสากล	ประจ�าปี	
๒๕๖๑	 โดย	 รองศาสตราจารย์	
ดร.เภสัชกรสมภพ	ประธานธุรารักษ์	
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพฒันา
คุณภาพ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็น
ประธานเปิดการประชมุ	

ความสุขเป็นเร่ืองเฉพาะของแต่ 
ละบุคคลทีต่่างกใ็ห้คุณค่าไม่เท่ากัน 

งานวจิยัจากประเทศญ่ีปุ่น	-	Aoya-
ma	Gakuin	University	โดย	Assistant	
Prof.Dr.Shintaro	 Fukushima	พบวา่	
สังคมตะวันออกให้ความส�าคัญกับ
ความสขุร่วม	 (collective	happiness)	
ของชมุชนและสงัคม	มากกวา่ความสขุ
ส่วนตน	 (individual	 happiness)	 ใน
ขณะท่ีสงัคมตะวนัตกให้ความส�าคญั
กบัความสขุสว่นตนมากกวา่	การศกึษา
จากประเทศมาเลเซีย	 -	 College	 of	
Business,	Universiti	Utara	Malaysia,	
Kedah	โดย	Dr.Young	Kang	Cheah 
พบวา่	รายได้ไมมี่ผลตอ่ความสขุ	ระดบั
การศึกษาไม่มีผลต่อความสุข	 คนท�า

งานท่ีแต่งงานมีความสุขมากกว่าคน
โสด	หยา่ร้าง	หรือเป็นมา่ย	และสาวจีน
ในมาเลเซียมีความสขุน้อยกวา่คนอ่ืนๆ	
เพราะต้องท�างานทัง้ในและนอกบ้าน		
และการศกึษาจากประเทศจีน	 Insti-
tute	of	Sociology,	Chinese	Academy	
of	 Social	 Sciences	 โดย	 Associate	
Prof.Dr.Jing	Wang	พบวา่	อินเตอร์เน็ต
ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้สงู
อาย	ุ๖๐	ปีขึน้ไป	โดยมีผู้สงูอายจุ�านวน	
๒๖.๑๙	 ล้านคนในเมืองใหญ่ของจีน
หรือร้อยละ	 ๓.๖๙	 ของประชากร
อินเตอร์เน็ตในจีนท่ีเป็นผู้ ท่องโลก
อินเตอร์เน็ตในปัจจบุนั

ประเทศไทย	-	รศ.ดร.ดุษฎี	อายุ
วัฒน์	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคม	
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้
วิเคราะห์มิติความสุขของครอบครัว
แรงงานย้ายถ่ินในภาคอีสาน	 พบว่า	
หวัหน้าครัวเรือนท่ีมีสมาชิกย้ายถ่ินไป
ตา่งแดนมีระดบัความสขุต�า่	ในเร่ืองของ
การผอ่นคลาย	การเงิน	และความรู้	แต่
จะมีความสขุมากในเร่ืองของการอทิุศ
ตวัให้สงัคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 โดย	 รศ.ดร.
ศิรินันท์	 กิตติสุขสถิต	 พบว่า	 คน
ท�างานท่ีแต่งงานอยู่กบัคู่	 มีค่าคะแนน
ความสุขสูงสุด	 ตามด้วยคนท�างานท่ี
เป็นม่าย	 โสดและหย่าร้าง	 จากการ

ศกึษาเก่ียวกบัชีวิตคู่กบัการเสริมสร้าง
ความสุขในครอบครัวของคนท�างาน
องค์กรในประเทศไทย	 และในท�านอง
เดียวกนัการศกึษาของ	ผศ.ดร.จรัมพร	
โห้ล�ายอง	พบวา่	คนโสดมีความเหน่ือย
ล้าจากการท�างานมากกว่าท่ีคนแต่ง	
งานอยู่กับคู่	 รวมทัง้แม่เลีย้งเด่ียวมี
โอกาสลาเท่าๆ	 กบัคนท่ีใช้ชีวิตคู	่ นอก	
จากนี	้ อายงุานก็มีผลต่อความเหน่ือย
ล้า	 คือคนท่ีท�างานนานจะเหน่ือยล้า
น้อยกว่าคนท่ีเพ่ิงเร่ิมท�างาน	 ความ
เหน่ือยล้าท�าให้ผลติผลลดน้อยลง	

นอกจากนี	้ ผลการศึกษาเก่ียวกับ
สมดุลชีวิต	 โดย	 ผศ.ดร.เฉลิมพล	
แจ่มจันทร์	 ใช้ข้อมลู	 จาก	National	
Happinometer	 Survey	 2017	พบว่า	
ร้อยละ	๔๑	ของคนท�างานในประเทศ	
ไทย	 มีความสมดุลในงาน-ครอบครัว	
และชีวิต	ขณะท่ีร้อยละ	๕๙	ไมมี่ความ
สมดลุชีวิต	และสดุท้าย	Dr.Lylla	Win-
zer	 ศึกษาความเช่ือมโยง	 ระหว่าง
ศาสนาพทุธกบัความสขุ	พบวา่ศาสนา
พทุธมีความเก่ียวพนัทางอ้อมกบัความ
สขุ	 โดยการปฏิบตัิตามกิจของศาสนา
พทุธ	สง่ผลดีตอ่สขุภาพ	ซึง่มีแนวโน้มท่ี
จะท�าให้มีบุคคลมีความสุขเพ่ิมขึน้ใน
ท่ีสดุMahidol

เขียนโดย: โครงกำรกำรพฒันำสร้ำงเสริมควำมสขุคนท�ำงำนเพือ่
ควำมยัง่ยืน สถำบนัวิจยัประชำกรและสงัคม มหำวิทยำ ลยัมหิดล
โดยกำรด�ำเนินงำนในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่ง
ประเทศไทย”  Healthy Workplace for All: Thailand Centre for 
Happy Worker Studies (TCHS)
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มหิดลสาร ๒๕๖๑

Special Article

“แพร่”	 มีไม้สัก	 “ล�าพูน”	 มีล�าไย	
“ลพบุรี”	 มีลิงเป็นมโนทศัน์ดัง้เดิมของ	
๓	 จังหวัด	 แต่	ณ	 ตอนนีม้โนทัศน์ดัง
กลา่วจะเร่ิมเปลี่ยนไป	เม่ือนกัวิจยัของ
สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย	
มหาวทิยาลยัมหิดลเหน็ถงึความส�าคญั
ของ	 “วัฒนธรรม”	 ท่ีจบัต้องไม่ได้ของ
ทัง้สามพืน้ท่ี	 พร้อมชีแ้นะชุมชนให้น�า
วฒันธรรมเหล่านัน้มาเปลี่ยนรูปแปลง
ร่างสร้างมลูค่าคืนสู่ชุมชนในด้านการ
ท่องเท่ียว	 ผ่านโครงการ	 “การจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนโดยคนพืน้ที่อย่างมี
ความสุขอย่างยั่งยนื”	ซึง่สร้างพลงัคน
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน	 ภายใต้
วฒันธรรมท้องถ่ิน	 อนัเป็นท่ีมาของค�า
ว่า	 “เที่ ยววิถี ไทยให้ วัฒนธรรม
สมดุล”

ชมุชนไทยเบิง้	จ.ลพบรีุ	กลุม่เยาวชน
รักษ์บ้านกลาง	จ.แพร่	และ	ชมุชนไทลือ้	
จ.ล�าพนู	เป็น	๓	ชมุชนแกนน�าท่ีเข้าร่วม
ออกแบบการท่องเ ท่ียว ท่ีค�านึงถึง
วฒันธรรม	วถีิชีวติ	และความยัง่ยืนของ
สิง่แวดล้อมในชมุชน	โดยคนในชมุชนมี
สทิธิจดัการดแูล	เพ่ือมอบความประทบั
ใจและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
แตกตา่งไปแก่ผู้มาเยือน

“ชุมชนไทยเบิง้”	เป็นกลุม่ชาวบ้าน
โคกสลุง	 รวมตัวกันน�า	 “ต้นทุนทาง
วฒันธรรม”	อาทิ	เคร่ืองด�า	พริกเกลอืซึง่

เป็นอาหารต�าหรับไทยเบิง้	 เสือ้อีหิว้	
ย่าม	ผ้าขาวม้าไทยเบิง้	รวมทัง้ค�าศพัท์
แปลกหูในภาษาส�า เ นียงไทยเบิ ง้	
ทัง้หมดนีน้อกจากจะเป็นไปเพ่ือน�า
เสนอต่อผู้ มาเยือนแล้ว	 ยังเป็นส่วน
ส�าคัญในการอนุ รักษ์วิ ถี ชีวิตและ
ภมิูปัญญาของบรรพบรุุษไว้เป็นมรดก
ของลกูหลานไทยเบิง้ในชมุชนตอ่ไป

“กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านกลาง”	
เป็นการรวมตัวกันของเยาวชนจาก	
อ.สอง	 จ.แพร่	 ท่ีมีความสามารถทาง
ด้านศลิปวฒันธรรมพืน้เมืองเหนือ	อาทิ	
ดนตรีพืน้เมือง	การฟอ้นเจิง	การตีกลอง
สะบดัชยั	 การตีกลองปจูา	 ซึ่งฝึกซ้อม
และถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นต่อมา	
โดยกลุ่มเยาวชนน�าความสามารถดงั
กล่าวมาผนวกกับต�านานพืน้เมือง	
(เมืองสอง)	ในลิลิตพระลอ	น�าเสนอแก่
นกัท่องเท่ียวผู้มาเยือน

“กลุ่มคนรักษ์ไทลือ้	 บ้านธิหละ
ปูน”	น�าโดย	นายกสมาคมไทลือ้	สาขา
ล�าพูน	 ร่วมกับคนไทลือ้ท่ีรักและภาค
ภูมิใจในชาติพันธุ์ 	 จึงชักชวนเด็กๆ	
เยาวชนชาวไทลือ้มาท�ากิจกรรมเพ่ือ
สืบสานวิถีชีวิต	คา่นิยม	ความเช่ือของ
ชาวไทลือ้	 ท่ามกลางภูมิประเทศท่ี
สวยงามของบ้านธิ	 จ.ล�าพูน	 ทัง้เพ่ือ
อนุรักษ์ความเป็นกลุ่มไทลือ้	 และส่ง
เสริมการท่องเท่ียวโดยชมุชนชาติพนัธุ์

กระบวนการวิจัยเพ่ือเฟ้นหาอัต
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมของทัง้	 ๓	 พืน้ท่ี
มาปรับใช้ในการท่องเท่ียว	 กินระยะ
เวลายาวนานมากกว่า	 ๑	 ปี	 โดยเร่ิม
ตั ง้แต่ขั น้ เต รียมข้อมูลด้านคุณค่า
วฒันธรรมในแต่ละพืน้ท่ี	 ขัน้เสริมพลงั
ชุมชนในประเด็นท่ีจ�าเป็นต่อการท่อง
เท่ียวชุมชน	 เช่น	 การท�าแผนท่ีชุมชน	
สร้างปฏิทินชมุชน	ท�าเนียบของดี	คนดี
ศรีชมุชน	การวางแผนปฏิบตัิการ	 รวม
ทัง้การบริหารจดัการด้านต้นทุน	 และ
การจัดการรายรับ-จ่ายจากการท่อง
เท่ียวโดยชมุชน	 เตรียมพร้อมก่อนเปิด
รับนกัท่องเท่ียวอย่างเป็นทางการ	

ณ	ขณะนี	้ ชมุชนบ้านกลาง	 อ.สอง	
จ.แพร่	 ชุมชนไทลือ้บ้านธิหละปูน	
อ.บ้านธิ	 จ.ล�าพูน	 และชุมชนไทยเบิง้	
บ้านโคกสลงุ	 อ.พฒันานิคม	 จ.ลพบุรี	
ทัง้สามแหง่มีโปรแกรมการทอ่งเท่ียวให้
เลือกสรรควรค่าแก่การเดินทางไป
เย่ียมเยียน	นอกจากความสขุท่ีนกัท่อง
เท่ียวจะได้รับแล้ว	ยงัชว่ยสร้างมลูคา่ให้
กบังานวฒันธรรมชมุชน	สร้างสมดลุให้
วัฒนธรรมท้องถ่ิน	 และสร้างวิถีชีวิต
แบบพืน้เมืองให้ยังคงอยู่ต่อไปอย่าง
ยัง่ยืนMahidol

โครงกำร “การจัดการการท่องเทีย่วชุมชนโดยคนพ้ืนที่
อย่างมีความสุขอย่างย่ังยนื” ด�ำเนินกำรโดย อ.ดร.สริินทร 
พบิลูภานุวัธน์ (หวัหนำ้โครงกำร), รศ.ดวงพร ค�านูณวัฒน์, 
สทิธิพร เนตรนิยม และสุพัตรชัย อมชารัมย์ สนบัสนนุโดย
ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ (สสส.)

เที่ยววิถีไทยให้ “วัฒนธรรมสมดุล”
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อบรมสิทธิบัตร (๒๓ – ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๑) 
หน่วยบริหารจดัการนวตักรรมและบริการวิชาการ	 งานวิจยัและพฒันา
นวตักรรม	สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ	ร่วมกบั	สถาบนับริหารจดัการ
เทคโนโลยีและนวตักรรม	(INNOTECH)	มหาวิทยาลยัมหิดล	จดัอบรม
เชิงปฏิบตัิการหวัข้อ	 “เทคนิคการเขียนค�าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิ
บัตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ”	 แก่ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีดแูลหรือประสานงาน
ด้านการวิจยั	ทรัพย์สินทางปัญญาและนวตักรรม	ณ	สถาบนัชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกลุ	มหาวิทยาลยัมหิดล	ศาลายา

ปฐมนิเทศฝึกงานสูงเนิน (๒๐ เมษำยน ๒๕๖๑) 
รองศาสตราจารย์	 ดร.ชะนวนทอง	 ธนสุกาญจน์	 คณบดีคณะ
สาธารณสขุศาสตร์	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 กล่าวรายงานความเป็นมา
ของการฝึกปฏบิัตงิานพฒันาสุขภาพแบบบูรณาการ	 ปีการศึกษา	
๒๕๖๐	 และแนะน�าคณาจารย์	 บุคลากร	 นกัศึกษา	พร้อมกล่าวขอบ							
คณุผู้บริหาร	หวัหน้าสว่นราชการ	และผู้น�าชมุชนท่ีให้การต้อนรับ	โดยปี
นีมี้ทัง้หมด	๑๐	หมูบ้่านในอ�าเภอสงูเนิน	จงัหวดันครราชสีมา	ท่ีเข้าร่วม
การฝึกปฏิบตังิานในครัง้นี	้เพ่ือให้เป็นอ�าเภอต้นแบบ

ค่ายวัฒนธรรม (๑๒ เมษำยน ๒๕๖๑)
สถาบนัวจิยัภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	มหาวทิยาลัยมหดิล	ร่วมกับ
คณะศลิปนาฏดุริยางค์	สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์	กระทรวงวัฒนธรรม	
จดัการแสดงค่ายวัฒนธรรมของเดก็	ครัง้ที่	๑๘	ในงานอนุรักษ์มรดก
ศลิปวัฒนธรรมไทย	ณ	ห้องประชมุอเนกประสงค์	ชัน้	๒	สถาบนัวจิยัภาษา
และวฒันธรรมเอเชีย	มหาวทิยาลยัมหิดล	ศาลายา	ภายในงานประกอบด้วย
การบรรเลงดนตรีไทย	การแสดงนาฏศลิป์ไทย	และการแสดงโขน

๒๐ ปี มหิดลกาญจน ์(๑๘ เมษำยน ๒๕๖๑) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชวีร์	ลีละวัฒน์	รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายสารสนเทศและวทิยาเขตกาญจนบรีุ	มหาวทิยาลยัมหิดล	พร้อมด้วย
บคุลากรและนกัศกึษามหาวิทยาลยัมหิดล	 วิทยาเขตกาญจนบรีุ	 ร่วม
ท�าบญุตกับาตร	เน่ืองในโอกาสครบรอบ	๒๐	ปี	มหาวทิยาลัยมหดิล	
วทิยาเขตกาญจนบุรี	ซึง่ตรงกบัวนัท่ี	๑๘	เมษายน	ของทกุปี	และร่วม
สืบสานประเพณีวนัสงกรานต์ในโอกาสเดียวกนั

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ญี่ปุ่น
(๒๓ – ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๑)
คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
มหดิล	ให้การต้อนรับนักศกึษาทนัตแพทย์
ชัน้ปีที่	 ๖	 จ�านวน	 ๔	 คน	 จาก	 Graduate	
School	 of	 Dentistry	 Osaka	 University	
ประเทศญ่ีปุ่นซึ่งเข้าศึกษาดูงานตามบนัทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 ท่ีมีร่วมกนัใน
ด้านการแลกเปลี่ยนนกัศกึษา

MOU ลุ่มน�้าโขง (๒๕ เมษำยน ๒๕๖๑) 
รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์พิทยา	 จารุ
พูนผล	 คณบดีวิทยาลยันานาชาติ	พร้อมด้วย	
Mr.Jens	Thraenhart,	Executive	Director	ผู้
บริหารส�านกังานความร่วมมือด้านการทอ่งเท่ียว
อนภุมิูภาคลุม่แมน่�า้โขง	ร่วมลงนามบนัทกึข้อ
ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ	(MOU)	เพ่ือ
ร่วมขบัเคล่ือนงานวิชาการและผลงานวิชาการ	
ณ	ห้องประชมุ	A302	อาคารอทิตยาทร	วทิยาลยั
นานาชาติ	มหาวิทยาลยัมหิดล	ศาลายา

Education ICT Forum 2018
(๒๕ – ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์	ดร.เจริญศรี	มติรภานนท์	
คณบดีคณะ	 ICT	มหาวิทยาลยัมหิดล	พร้อม
ด้วยคณาจารย์	บคุลากร	และนกัศกึษา	ร่วมงาน
สมัมนา	“Education	ICT	Forum	2018”	จดัโดย	
กระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม	 ร่วม
กบั	สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไทย	 (ATCI)	ณ	 โรงแรมเซ็นทราศนูย์ราชการ	
และคอนเวนชนัเซน็เตอร์	แจ้งวฒันะ
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อบรมสิ่งแวดล้อมนานาชาต ิ(๗ พฤษภำคม ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์	ดร.กติกิร	จามรดุสติ	รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 เป็น
ประธานกลา่วเปิดงานอบรมนานาชาติในหวัข้อ	 “Industrial	 Environ-
mental	Management	with	an	Emphasis	on	the	Global	Warming	
and	Greenhouse	Gas	Management”	ในฐานะและผู้อ�านวยการฝึก
อบรมฯ	ณ	 ห้องประชมุรองศาสตราจารย์	 (พิเศษ)	 เลก็	มอญเจริญ	ชัน้	
๒	อาคารสิ่งแวดล้อมพฒันดล	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	
มหาวิทยาลยัมหิดล	ศาลายา

บทเรียนเด็กตกตึก (๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์	นายแพทย์อดศัิกดิ์	ผลิตผลการพมิพ์	ผู้อ�านวย
การสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว	 มหาวิทยาลยั
มหิดล	แถลงขา่ว	เร่ือง	“บทเรียนกรณีเดก็ตกตกึและเดก็ตายในเนอส
เซอร่ี”	โดยจดัร่วมกบัศนูย์วจิยัความปลอดภยัในเดก็	คณะแพทยศาสตร์	
รพ.รามาธิบดี	ณ	ห้องประชมุสถาบนัฯ	เก่ียวกบับทเรียนพอ่แม	่ทิง้ลกูอยู่
ตามล�าพงั	ต้องสร้างทกัษะความปลอดภยัให้เดก็ตามชว่งวยั	หนว่ยงาน
ตาม	พรบ.คุ้มครองเดก็	รร.ส�ารวจพืน้ท่ีจริงจงั	สร้างระบบชว่ยเหลือเดก็
ถงึชมุชน	หากพบเดก็อยูต่ามล�าพงั	ให้โทร.แจ้ง	๑๓๐๐

ท�าบุญเดือนเกิด (๒๗ เมษำยน ๒๕๖๑)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธนายุส	 ธนธิติ	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์	
มหาวิทยาลยัมหิดล	น�าทีมผู้บริหารและบุคลากรร่วมตกับาตร	 ถวาย
ปัจจยัฟังบรรยายธรรมและเป็นเจ้าภาพร่วมกับวิทยาลยัศาสนศึกษา	
มหาวทิยาลยัมหิดล	ในโครงการท�าบุญเดอืนเกดิ	ณ	ลานประตมิากรรม	
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 ศาลายา	 ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีจดัทกุวนัศกุร์สดุท้ายของทกุเดือน	เวลา	๐๘.๐๐-๐๙.๐๐	น.

CIP OUTing Term 3 (๒ พฤษภำคม ๒๕๖๑) 
อาจารย์ธนิกา	 ปฐมวิชัยวัฒน์	 อาจารย์เบญญากาญจน์	พงศ์กิจวิทูร	 จากคณะเภสัชศาสตร์	 และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตวิิทยาสิรี
รุกขชาต	ิมหาวทิยาลัยมหดิล	เป็นวทิยากรให้กับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนนานาชาตแิองโกลสงิคโปร์	ในโครงการ	CIP	OUTing	
Term	3	โดยเข้าเย่ียมชมอทุยานฯ	ศกึษาสมนุไพร	ชมการสาธิต	และนิทรรศการ

นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (๒๗ เมษำยน ๒๕๖๑)
คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหิดล	 ได้รับเกียรตจิาก	ศาสตราจารย์
คลินิก	 นายแพทย์อุดม	 คชินทร	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศกึษาธิการ	มาบรรยายพเิศษ	เร่ือง	“ยุทธศาสตร์ชาตกัิบบทบาทของ
นักเภสัชวทิยา”	 ในการประชมุวชิาการประจ�าปีสมาคมเภสชัวทิยาแหง่
ประเทศไทย	ครัง้ท่ี	๔๐	ภายใต้หวัข้อ	“นวัตกรรมทางเภสัชวทิยา”	ณ	อาคาร
บรรยายรวม	L01	ตกึกลม	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหิดล	พญาไท	
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ตัง้แตป่ลายเดือนเมษายน	๒๕๖๑	ท่ี
ผ่านมาใครท่ีมามหาวิทยาลัยมหิดล	
ศาลายา	มองไปทางไหนจะเหน็นกั	ศกึษา	
-	บคุลากรของมหาวทิยาลยัมหิดลเราข่ี
จกัรยานสเีหลอืงสดใสคนันี	้สงสยักนัมัย้
วา่	จกัรยานสเีหลอืงนี	้ คืออะไร?	ใช้งาน
อยา่งไร?	 เรามาท�าความรู้จกัจกัรยานสี
เหลอืงหรือ	ofo	วา่คืออะไรกนัก่อนคะ่..

จกัรยาน	ofo	คืออะไร?

ofo	ถกูออกแบบมาเพ่ือใช้ส�าหรับการ
เดนิทาง	Point	to	Point	ในรัศมีการเดนิ
ทาง	๑	–	๕	กิโลเมตร	เพ่ือลดคา่ใช้จา่ยใน
การเดนิทางและแก้ไขปัญหาท่ีจอดรถใน
พืน้ท่ีท่ีมีการจราจรแออดัในรูปแบบ	Bike				
Sharing	บริการเช่ารถจกัรยานผ่าน
แอปพลิเคชันบนมือถือ	 สามารถ
ค้นหาจกัรยานได้จากแผนที่	 การใช้
จักรยานเพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด	
(QR	Code)	เพื่อปลดลอ็คจกัรยาน	ซึ่ง
ทกุคนสามารถแชร์รถจกัรยานได้ทกุ
คัน	 ส่วนการจอดเพยีงหาจุดจอดใน
สถานที่ที่ก�าหนดไว้	ท่ีจะแสดงบนหน้า
จอแอปพลิเคชั่นเพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของจดุจอดและจดุให้
บริการ

เพ่ือให้รู้ถงึท่ีมา-ท่ีไป	และค�าแนะน�า
ในการใช้	 ofo	 ทีมมหิดลสารได้ไป
สมัภาษณ์	 คุณดิว-วดิษ	 ดิษยะวงษ์								
วราง	 รองผู้ อ�านวยการกองกายภาพ
และสิง่และสิง่แวดล้อม	มาให้ข้อมลูเพ่ิม
เตมิคะ่

Q:	ท�าไมมหาวทิยาลัยมหดิล
ถงึเลือกใช้จกัรยาน	ofo?

A:	 ofo	มาน�าเสนอวา่	ทางบริษัทมี
เทคโนโลยีท่ีสามารถบริหารจดัการ	การ
ให้บริการจกัรยานได้โดยท่ีไมต้่องใช้คน	
ซึง่ถือวา่ตอบโจทย์กบันโยบายเร่ืองของ
การจะน�าเทคโนโลยีและนวตักรรมเข้า
มาเก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการ
ศกึษา	และตอบรับโจทย์ไทยแลนด์	4.0	
ของยทุธศาสตร์ชาต	ิเพราะวา่ระบบของ
จกัรยาน	ofo	นัน้	สามารถให้บริการได้
โดยท่ีไม่ต้องใช้บุคลากรเข้าไปบริหาร
จัดการในหน้าบ้านเลย	 มีแค่บริหาร
จดัการอยูห่ลงับ้าน	ในการบริหารจดัการ
หรือการดแูลรักษาตา่งๆ

Q:	ofo	เข้ามาให้บริการในมหา	
วทิยาลัยมหดิลตัง้แต่เม่ือไหร่?	

A:	ofo	เร่ิมเข้ามามหิดล	ศาลายา	เม่ือ

ประมาณปลายเดือนเมษายน	๒๕๖๑	
ตอนนีอ้ยู่ในช่วงทดลองใช้	 โดยเปิดให้
บริการฟรีประมาณ	๓	–	๔	เดือนแรก	และ
ตอ่ไปจะให้บริการโดยมีคา่ใช้จา่ยเทา่กนั
ทัว่โลกอยูท่ี่	คร่ึงชัว่โมง	๕	บาท	ตอนนีเ้รา
ก�าลงัอยูใ่นชว่งตอ่รองราคาอยู	่ซึง่ถ้าเป็น
ไปได้เราก็อยากให้ถูกท่ีสุดส�าหรับ
นกัศกึษามหิดลในการใช้บริการ

Q:	 มหาวิทยาลัยมหิดลได้
ประ	โยชน์อะไรจากการใช้	ofo?	

A:	ofo	เร่ิมใช้ท่ีประเทศจีน	เป็นท่ีรู้จกั
กนัอยูแ่ล้ว	ด�าเนินการโดยระบบธรุกิจ	มี
การตลาด	มีการ	share	marketing	มีชอ่ง
ทางท่ีจะเข้าถงึลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว	ซึง่
ตรงนีม้หิดลเพียงแค	่support	เร่ืองสถาน
ท่ี	และลงรายละเอียดเพียงเลก็น้อย	

สงัเกตได้วา่	ofo	มีปา้ยทะเบียนมหิดล
อยู่ท่ีตัวจักรยาน	 เพ่ือให้รู้ว่าเป็นของ
มหิดล	 แต่ตัวรถยังเป็นสีเหลืองอยู	่
เน่ืองจากเป็นแบรนด์ของ	 ofo	 เราไม่
สามารถเปลีย่นได้	เราก็ได้มีข้อตกลงกบั
บริษัทในสว่นของรายละเอียดปลีกยอ่ย
ของตวัจกัรยาน	เชน่	ให้มีการเพ่ิมตะกร้า	
เป็นต้น	โจทย์คือไมอ่ยากให้บริษัทมาตัง้	
แล้วหาเงินกบันกัศกึษา	แตส่ิง่ท่ีเราเหน็

Information
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

มบีรกิารแล้วที ่มหิดล ศาลายา!

จกัรยำนofo
Bike Sharing

เทคโนโลยีใหม่
ปลดล็อคใช้งำนผ่ำนแอปพลิเคชัน

ทีม่ำภำพ: http://www.awolgranada.com/ofo-bikes-in-granada/
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Special Scoop
งานประชาสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

เ ม่ือวันท่ี	 ๒๖	 เมษายน	 ๒๕๖๑		
ศาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์ประสทิธ์ิ	
วัฒนาภา	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลยัมหิดล	
เป็นประธานเปิดงาน	“ศิริราช	๑๓๐	ปี	
๑๓๐	 โครงการท�างานเพื่อแผ่นดิน”	
พร้อมทัง้แถลงข่าวความก้าวหน้าและ
บทบาทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลในยคุ	4.0	พลกิโฉมการแพทย์	
การสาธารณสุข 	 และการพัฒนา
นวตักรรมท่ีตอบรับความต้องการของ
ประเทศไทยอย่างครบวงจร	ณ	 ห้อง
ประชมุสิรินธร	อาคารเฉลิมพระเกียรต	ิ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่ง
ในภาคเช้า	 มีพิธีบวงสรวงและขอขมา
พระภูมิเจ้าท่ีและถวายสตัย์ปฏิญาณ	
ณ	ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร	อดลุยเดชวกิรม	พระบรม
ราชชนก	 พิธีบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุ
ประทานถวายพระบาทสมเด็จพระจุล	
จอมเกล้าเจ้าอยูห่วัและผู้ มีคณุปูการแก่
ศิริราช	 จากนัน้มีพิธีรดน�า้ขอพรศิษย์
เก่าอาวโุส	ณ	หอประชมุราชแพทยาลยั		
โดยมีผู้บริหาร	 	 บุคลากร	 	 เจ้าหน้าท่ี
และศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน

ในโอกาสท่ีโรงพยาบาลศิริราชครบ

รอบ	 ๑๓๐	 ปี	 ได้มีการจัดกิจกรรม
สปัดาห์วนัคล้ายวนัพระราชทานก�าเนิด	
รพ.ศิริราช	 	 ระหว่างวนัท่ี	 	 ๒๓	 –	๒๗	
เมษายน	๒๕๖๑	เพ่ือเผยแพร่โครงการ
ท่ีเกิดจากความทุ่มเทก�าลงักาย	ก�าลงั
ใจ	 สติปัญญาของบุคลากรทางการ
แพทย์เ พ่ือส่งมอบการท�างานผ่าน
โครงการมากมายท่ีจะช่วยพัฒนา
คณุภาพชีวติของคนไทยในหลากหลาย
แง่มุม	 ไม่ว่าจะเป็นหนทางการยับยัง้
การติดเชือ้	 HIV	 ของคนไทย	 การเพ่ิม
ประสทิธิภาพในการด�าเนินชีวิตให้แก่ผู้
ป่วย	การรองรับสงัคมผู้สงูอายดุ้วยการ
ดแูลอยา่งถกูวธีิ	การบรรเทาปัญหาจาก

กลุ่มโรคท่ีเกิดกับคนไทย	 เช่น	 มะเร็ง	
เบาหวาน	ตลอดจนการด�าเนินงานเพ่ือ
สงัคมโดยการสร้างเครือข่ายการรักษา
ดแูลและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพฒันา
วงการแพทย์ไทย	ภายใต้ข้อจ�ากดัด้าน
งบประมาณ	 สถานท่ี	 และครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ท่ีขาดแคลน	 จากการ
รองรับจ�านวนผู้ ป่วยท่ีเพ่ิมขึน้มากมาย		
เป็นแรงผลกัดนัให้ศิริราชทุ่มเทพฒันา
โครงการต่างๆ	 เพ่ือยกระดับการให้
บริการอย่างไม่หยดุยัง้	ซึง่การน�าเสนอ
โครงการเหล่านี	้ อาจก่อให้เกิดแรง
บนัดาลใจและการตอ่ยอดเพ่ือคณุภาพ
ชีวิตของคนไทยอย่างยัง่ยืนMahidol

มุ่งพัฒนำเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของชำวไทยท�ำงำนเพื่อแผ่นดิน
ศิริรำช ๑๓๐ปี 

โครงกำร

ชัดคือเราได้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้
จกัรยานจากตวัระบบนี	้เพราะการใช้งาน
ทุกครัง้จะปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน	
ท�าให้เราทราบพฤตกิรรมการใช้งานของ
จกัรยานในพืน้ท่ีศาลายาเป็นอยา่งไร	เรา
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ ใช้จกัรยานใน
พืน้ท่ีมหิดล	ศาลายา	มีต้องการแบบไหน	
ท�าให้เราสามารถน�าข้อมูลมาบริหาร
จดัการเร่ืองระบบกายภาพตอ่ได้	คือ	เรา
จะได้ข้อมลูสิ่งเหลา่นีม้าจดัการสิ่งท่ีจะ
เป็นไปในอนาคต	 มหาวิทยาลัยไม่
ต้องการได้ก�าไรจากตรงนี	้ เราอยากให้
นกัศกึษาได้ใช้	และในขณะเดียวกนัเรา
ก็ได้ข้อมลูท่ีจะพฒันาได้ตอ่ไป	แตไ่มไ่ด้
หมายความวา่	ofo	จะมาท�าให้จกัรยาน

สขีาวหายไป	หรือจกัรยานสขีาวใช้ฟรี	คน
จะไมใ่ช้	ofo	สองระบบนีจ้ะอยูไ่ปด้วยกนั	
เป็นทางเลอืกตามพฤตกิรรมผู้บริโภค

Q: 	 ข้อแนะน� า เพิ่ ม เติม
ส�าหรับการจักรยาน	ofo

A:	 ก่อนท่ีจะใช้	 	 ofo	 จะต้องลง
ทะเบียนผ่าน	 mobile	 application	
เน่ืองจาก	ofo	มีระบบ	GPS	จงึสามารถ
ตดิตามจกัรยาน	ofo	ท่ีอยูก่บัผู้ใช้ได้		ซึง่
หน้าท่ีติดตามจกัรยาน	 ofo	 เป็นหน้าท่ี
บริษัท	เพราะ	ofo	ถือเป็นทรัพย์สนิของ
บริษัทไมใ่ชข่องมหาวิทยาลยั

จกัรยาน	ofo	มีหลกัการใช้	คือ	เม่ือใช้
เสร็จ	ถ้าจกัรยาน	ofo	ไมมี่ความเสยีหาย

หรือยงัใช้ได้ตามปกต	ิให้กดสิน้สุดการ
ใช	้แต่ถ้าจกัรยาน	ofo	เสียหายให้กด
แจ้งซ่อม	แล้วบริษัทจะเป็นผู้จดัการเอง		
เม่ือใช้งานเสร็จแล้วให้เล่ือนท่ีล็อคของ
จกัรยานปิดตามเดมิ	ปิด	application	ถือ
เป็นการสิน้สดุการท�างาน	 โดยสามารถ
จอดท่ีไหนก็ได้	หากผู้ใช้ละเลยไม่กด
แจ้งซ่อม	 บริษัทจะประเมินการใช้
จากผู้ใช้คนล่าสุดและตดิต่อกลับเพื่อ
ให้รับผิดชอบต่อความเสียหายนัน้

รู้อยา่งนีแ้ล้ว	ใครท่ีมามหิดล	ศาลายา	
แล้วไมโ่หลด	ofo	มาใช้	ระวงัจะตกเทรนด์	
คยุกบัใครเค้าไมรู้่เร่ืองและขอให้ใช้จกัรยาน	
ofo	 ตามระเบียบท่ีก�าหนดด้วยความ
รอบคอบระมดัระวงักนัด้วยนะจ๊ะMahidol



M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership May 2018

18

เม่ือวนัท่ี	๒๕	เมษายน	๒๕๖๑	รอง
ศาสตราจารย์	 ดร.นายแพทย์ประ
ตาป	 สิงหศิวานนท์ 	 คณบดีคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน	 ร่วมงานรณรงค์
ก�าจดัโรคไข้มาลาเรีย	ปี	๒๕๖๑	“World	
Malaria	 Day:	 Ready	 to	 beat	ma-
laria”	 เน่ืองในวันมาลาเรียโลก	 ๒๕	
เมษายนของทุกปี	 และเป็นผู้ น�าการ
เสวนา	“Ready	to	beat	malaria”	โดย
มีผู้ ร่วมเสวนา	 อาทิ	นายแพทย์ภานุ
มาศ	ญาณเวชสกุล	 (รองอธิบดี	กรม
ควบคมุโรค)	ดร.ดีเยอร์	โกปินาท	(ผู้
เช่ียวชาญด้านมาลาเรียและสุขภาพ
ชายแดนองค์การอนามัยโลก)	 ดร.	
เดวิด	สินธาศาสตร์	(ท่ีปรึกษาอาวโุส
ของกองทุนช่วยเหลือ	 ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาเพ่ือก�าจัดโรคมาลาเรีย
ภายใต้ส�านกังานองค์การสหรัฐอเมริกา
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง

ภมิูภาคเอเชีย)	พนัเอกหญิง	ดร.จริยา	
นาฎเกวี	(ผู้อ�านวยการกองวจิยั	สถาบนั	
วจิยัแพทย์ทหาร	ฝ่ายไทย)	และ	ดร.กติติ
พงษ์	 เกิดฤทธ์ิ	 (ผู้อ�านวยการส่วนส่ง
เสริมการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน)

งานดงักลา่ว	จดัขึน้โดย	กรมควบคมุ
โรค	กระทรวงสาธารณสขุ	เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นเตือนให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องเร่งด�าเนิน
การพร้อมรับนโยบายการก�าจดัโรคไข้

มาลาเรีย	 ให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	
และมอบประกาศนียบตัรรับรองจงัหวดั
ปลอดโรคไข้มาลาเรียให้กับจังหวัดท่ี
สามารถด� า เ นินการก� าจัด โ รคไ ข้
มาลาเรียให้หมดไปจากพืน้ท่ี	พร้อมทัง้
ตัง้เป้าก�าจดัโรคมาลาเรียให้หมดจาก
ประเทศไทยในปี	 ๒๕๖๗	ณ	 ห้องจูปี
เตอร์	๔	–	๗	อาคารชาเลนเจอร์	อิมแพค	
เมืองทองธานี	จงัหวดันนทบรีุMahidol

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ร่วมงานรณรงค์ก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย ปี ๒๕๖๑

Special Scoop

งานสื่อสารองค์กร 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

ธนัชญกร พงศ์ปกรณ์ฤทธิ์

เ ม่ือวันท่ี	 ๒๙	 เมษายน	 ๒๕๖๑	
อาจารย์	 ดร.ณรงค์	 ปรางค์เจริญ	
คณบดีวทิยาลยัดริุยางคศลิป์มหาวทิยา	
ลยัมหิดล	รองศาสตราจารย์	ดร.สุกรี	
เจริญสุข	 ผู้ อ�านวยการศูนย์พัฒนา
ความเป็นเลิศทางดนตรี	มหาวิทยาลยั
มหิดล	 นายพงษ์ศักดิ์	 ยิ่งชนม์เจริญ	
นายกเทศมนตรีนครยะลา	และคุณชวน	
ตัง้จนัศริิ	กรรมการบริหาร	บริษัท	ไทย
ยเูน่ียน	กรุ๊ป	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 ร่วมชม
คอนเสิร์ต	 “การแสดงคอนเสิร์ตปิด
ค่ายกิจกรรมภาคฤดูร้อนประจ�าปี	

๒๕๖๑”	“Music	for	Live”	ดนตรีเพ่ือการ
เ รียน รู้ ชีวิต 	 และการใช้ ชีวิตโดยมี	
“ดนตรี”	เป็นเคร่ืองกลอ่มเกลาจิตใจใน
การแสดง	“คอนเสร์ิตปิดค่ายฤดรู้อน”	
โดยวงออเคสตร้าเทศบาลนครยะลา	
Yala	City	Municipality	Youth	Orches-
tra	ณ	หอแสดงดนตรี	วิทยาลยัดริุยางค	
ศลิป์	มหาวิทยาลยัมหิดล

กิจกรรมในครัง้นีเ้ป็นพนัธกิจดนตรี
ร่วมกันระหว่างวิทยาลยัดริุยางคศิลป์	
มหาวิทยาลยัมหิดล	 กับเทศบาลนคร
ยะลาในการสานฝันให้กับน้องๆ	 ๓	

จงัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยใช้	“ดนตร”ี	
จะกลอ่มเกลาจิตใจเยาวชนให้ออ่นโยน	
หล่อหลอมมิตรภาพให้เกิดการเรียนรู้	
และเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกตา่งทัง้เชือ้ชาติ	ศาสนา	และวฒัน	
ธรรม	 อีกทัง้เปิดโอกาสบนถนนสาย
ดนตรีให้เยาวชนได้รับทุนการศึกษา	
และมีอาชีพด้านดนตรีเม่ือเรียนจบ	และ
มีหลายคนท่ีกลบัมาสอนรุ่นน้องในวง	
สร้างสายสัมพันธ์รุ่นต่อรุ่น	 สร้างแรง
บนัดาลใจให้นกัดนตรีเยาวชนรุ่นน้อง
อย่างตอ่เน่ืองMahidol

คอนเสร์ิตค่ายเยาวชน “วงออเคสตร้ำเทศบำลนครยะลำ” (Music for Life)

Ready to beat malaria”“World Malaria Day: 
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มหิดลสาร ๒๕๖๑

Special Scoop
อิษยำ อึ๊งภำดร

สถาบันโภชนาการ	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	 ร่วมกับ	 ส�านักงานพฒันาการ
วจิยัการเกษตร	(องค์กรมหาชน)	(สวก.)	
สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรม
เกษตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
(สอก.)	 และส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา	กระทรวงสาธารณสขุ	จดั
สมัมนา	 เร่ือง	 “ประเทศไทยปลอดไข
มันทรานส์”	ณ	โรงแรมเอเชีย	ราชเทวี	
เม่ือเร็วๆ	นี	้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจสถานการณ์การปนเปือ้นไข
มันทรานส์ในอาหารและผลิตภัณฑ์
อาหารในประเทศไทย	รวมถงึผลกระทบ
ของไขมนัทรานส์ตอ่สขุภาพ	

ศาสตราจารย์	 ดร.วิสิฐ	 จะวะสิต	
อาจารย์ประจ�าสถาบนัโภชนาการ	และ
หวัหน้าโครงการวิจยัการส�ารวจสถาน	
การณ์การปนเปือ้นของกรดไขมนัชนิด
ทรานส์ในผลิตภณัฑ์อาหารในประเทศ	
ไทย	สถาบนัโภชนาการ	มหาวิทยาลยั
มหิดล	กลา่ววา่	“ประเทศไทยสามารถ
ปลอดไขมันทรานส์ได้	 ถ้าภาครัฐมี
การควบคุมการใช้ไขมันทรานส์ที่
เกดิจากกระบวนการผลิตอาหารใน
ขัน้ตอนอุตสาหกรรม”	โดยปกตแิหลง่
ของไขมนัทรานส์มี	๒	 ชนิด	 คือ	 ไขมนั
ทรานส์จากธรรมชาติ	 ซึง่พบได้ในสตัว์
สตัว์สี่กระเพาะ	เชน่	นม	เนือ้สตัว์	(โดย
เฉพาะเนือ้สัตว์ติดมัน)	 ซึ่งจะพบใน
ปริมาณท่ีน้อยมาก	และไขมนัทรานส์ได้
จากกระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางสว่น
เข้าไปในน�า้มนัพืช	(Partially	Hydroge-
nated	 Oils:	 PHOs)	 จากผลส�ารวจ
ปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารและ
ผลิตภณัฑ์อาหารในประเทศไทย	 โดย
การ สุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 ๑๖๒	
ตัวอย่าง	 พบว่า	 อาหารที่มีการปน
เป้ือนไขมันทรานส์เป็นอันดับต้นๆ	
ได้แก่	๑)	มาการีน	พบว่ามีปริมาณ
ไขมันทรานส์	๐.๐๘	–	๑๕.๓๒	กรัม
ต่อ	๑๐๐	กรัม	๒)	โดนัททอด	๐.๐๒	

–	๕.๑๔	กรัมต่อ	๑๐๐	กรัม	๓)	พาย	
๐.๐๓	–	๔.๓๙	กรัมต่อ	๑๐๐	กรัม	๔)	
พฟัและเพสตรี	๐.๐๑	–	๒.๔๖	กรัม
ต่อ	๑๐๐	กรัม	๕)	เวเฟอร์ชอ็กโกแลต	
๐.๐๖	 –	 ๖.๒๔	 กรัมต่อ	 ๑๐๐	 กรัม		
เป็นต้น	 ซึ่งการบริโภคอาหารที่มีไข
มันทรานส์มากเกินไปจะส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพ		

รองศาสตราจารย์	 ดร.วันทนีย์	
เกรียงสินยศ	 อาจารย์ประจ�าสถาบนั
โภชนาการ	 ม.มหิดล	 กล่าวว่า	 “การ
บริโภคไขมันทรานส์ทีเ่กดิจากกระบวน		
การอุตสาหกรรมจะส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ	 โดยเพิ่มความเส่ียงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึง
ร้อยละ	 ๔๒	 ในขณะที่ไม่พบความ
เส่ียงที่ชัดเจนดงักล่าวในการบริโภค
ไขมันทรานส์ที่มาจากธรรมชาต”ิ	 มี
รายงานวิจัยพบว่า	 ให้อาสาสมัคร
บริโภคไขมนัทรานส์แทนการบริโภคไข
มนัอ่ิมตวัเพียงร้อยละ	๑	ของพลงังาน	
พบวา่	ระดบัคอเลสเตอรอลไมดี่	(LDL-
Cholesterol)	 สูงขึน้	 ในขณะท่ีระดับ
คอเลสเตอรอลดี	 (HDL-Cholesterol)	
ต�่าลง	 รวมถึงบริโภคไขมนัทรานส์แทน
การบริโภคไขมนัไมอ่ิ่มตวัเชิงเด่ียว	และ
ไขมันไม่ อ่ิมตัว เ ชิง ซ้อนก็ส่งผลใน
ลกัษณะเดียวกนั	(ทัง้ท่ีโดยปกตแิล้วการ
บริโภคไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงเดียว	 และไข
มนัไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อนจะไม่สง่ผลตอ่การ

เพ่ิม	 LDL)	 แต่เม่ือเปรียบเทียบการ
บริโภคไขมันทรานส์แทนไขมันทัง้	 ๓	
ชนิด	 พบว่า	 การบริโภคไขมันทรานส์
แทนไขมนัไมอ่ิ่มตวัเชิงซ้อนจะสง่ผลตอ่
ระดบัการเพ่ิม	 LDL	 ในเลือดมากท่ีสดุ	
นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยพบว่า	 การ
บริโภคไขมนัทรานส์แทนคาร์โบไฮเดรต
เพียงร้อยละ	๒	ของพลงังาน	จะมีความ
เสีย่งสงูถงึร้อยละ	๒๓	ท่ีจะเกิดโรคหวัใจ
และหลอดเลือด	ด้วยเหตนีุ	้การบริโภค
อาหาร ท่ี มีไขมันทรานส์จึงควร รับ
ประทานอย่างเหมาะสม	 องค์การ
อาหารและการเกษตรแห่งสหประ	
ชาชาต	ิ(Food	and	Agriculture	Orga-
nization	of	the	United	Nations:	FAO)	
และองค์การอนามัยโลก	 (World	
Health	Organization:	WHO)	แนะน�า
ให้บริโภคไขมันทรานส์ไม่เกิน	 ๒.๒	
กรัมต่อวัน	หรือ	ไม่เกนิ	๐.๕	กรัมต่อ
หน่ึงหน่วยบริโภค	เพื่อสุขภาพที่ดี	

นอกจากนี	้ศาสตราจารย์	ดร.วสิิฐ	
จะวะสิต	กลา่วทิง้ท้ายวา่ “ตอนนีมี้เรำ
มีกำรพฒันำเทคโนโลยีทีจ่ะมำทดแทน
กำรใช้เทคนิคกำรเติมไฮโดรเจนบำง
ส่วนในน�้ำมนัแลว้ เช่น กำรผสมน�้ำมนั 
(Oil-Blending) ซ่ึงเป็นวิธีทีผู่ผ้ลิตนิยม
ใช ้เนือ่งจำกตน้ทนุไม่สงูมำกนกั และย่ิง
ไปกว่ำนัน้ก็ไม่ได้ห้ำมกำรปนเป้ือนไข
มันทรำนส์ที่ เ กิดจำกธรรมชำติใน
อำหำร” Mahidol

นักวิชาการไทยชี้ ประเทศไทยปลอดไขมันทรำนส์
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เราได้ทราบกันจากฉบบัที่แล้วว่า	
ผู้ มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากการเสีย
ชีวิตของพนักงานมหาวิทยาลัย	 คือ	
บคุคลในครอบครัวท่ีมีสถานะโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและได้ยกตัวอย่างให้ดู
กันแล้ว	 เราจะมาดูว่าบุคคลในครอบ	
ครัวท่ีไม่ มีสถานะโดยชอบด้วยกฎ	
หมาย	ซึง่ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตาม
ท่ีก�าหนดในข้อบังคับ	 หากพนักงาน
มหาวิทยาลยัประสงค์จะให้บุคคลดัง
กล่าวมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจะต้อง
ด�าเนินการอย่างไร	เราไปดกูนัครับ

๑.	บดิาไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ไม่มี
สิทธิได้รับเงินชดเชย	 บิดาไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายของพนกังานมหาวิทยา	
ลยัคือ	บดิาท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนสมรสกบั
มารดาของพนกังานมหาวิทยาลยั	การ
ท่ีจะให้บดิาไมช่อบด้วยกฎหมายมีสทิธิ
ได้รับเงินชดเชยจะต้องให้บิดาจดทะ	
เบียนสมรสกับมารดา	 จดทะเบียนรับ
พนักงานมหาวิทยาลยัเป็นบุตรหรือมี
ค�าพิพากษาของศาลว่าพนกังานมหา	
วิทยาลยัเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย	
สว่นมารดาของพนกังานมหาวิทยาลยั
นัน้	ยอ่มเป็นมารดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย
ของพนกังานมหาวิทยาลยัเสมอ๑

๒.สามี-ภริยาไม่ชอบด้วยกฎ	
หมาย	 ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย 
สามี-ภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
พนกังานมหาวิทยาลยัคือ	 บุคคลท่ีอยู่
กินฉันสามีภรรยากับพนักงานมหา	
วิทยาลัยโดยไม่จดทะเบียนสมรส	
กฎหมายไม่ถือว่าเป็นสามีภริยาท่ีชอบ
ด้วยกฎหมาย	บคุคลดงักลา่วไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินชดเชย	ดงันัน้	หากประสงค์จะ
ให้ได้รับเงินชดเชยต้องจดทะเบียน
สมรสกนัตามกฎหมาย

๓.	บุตรนอกกฎหมายไม่มีสทิธิได้
รับ เงินชดเชย 	 บุตรไม่ชอบด้วย
กฎหมายของพนกังานมหาวทิยาลยัคือ	
บุตรท่ีเกิดจากพนักงานมหาวิทยาลยั
ชายท่ีไม่ไ ด้จดทะเบียนสมสรสกับ
มารดาบตุร	 หากประสงค์จะให้บตุรได้

รับเงินชดเชยต้องจดทะเบียนสมรสกบั
มารดาของบตุร		จดทะเบียนรับรองบตุร
หรือศาลมีค�าพิพากษาว่าพนักงาน
มหาวิทยาลยัเป็นบิดา	 ส่วนบุตรท่ีเกิด
จากพนกังานมหาวทิยาลยัหญิงถือเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน
มหาวิทยาลยัหญิงเสมอ

๔.	ทายาทโดยธรรมที่ เป็นบุตร
บุญธรรม๒	 รวมถึงพี่ น้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน	พี่น้องร่วมบดิาหรือ
ร่วมมารดาเดียวกัน	ปู่ 	 ย่า	ตา	ยาย	
ลุง	ป้า	น้า	อา	บุคคลเหล่านีไ้ม่มีสทิธิ
ได้รับเงนิชดเชย	หากประสงค์ให้ได้
รับเงนิชดเชย	พนักงานมหาวทิยาลัย
ต้องระบุไว้ก่อนตายว่าให้เป็นผู้ มี
สิทธิได้รับเงินชดเชยตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด

๕.บุคคลที่ ถูกจ�ากัดมิให้ได้รับ
มรดก	 อาจไม่ได้ รับเงินชดเชย
เ น่ืองจากข้อบังคับก�าหนดให้มหา	
วิทยาลยัใช้ดลุพินิจในการพิจารณา

ข้อสังเกต	บางกรณีการด�าเนินการ
ทางกฎหมายเพ่ือให้บตุรนอกกฎหมาย
มีสถานะเป็นบตุรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ก็เป็นเร่ืองยาก	 เน่ืองจากบิดามารดา
เลิกรากัน	 ไม่ยินยอมมาจดทะเบียน
สมรสหรือไม่ยินยอมรับรองบุตรท�าให้
บุตรนอกกฎหมายไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ชดเชย	 ข้อบงัคบัดงักลา่วจงึได้ก�าหนด
ให้พนกังานมหาวิทยาลยัสามารถระบุ
ใ ห้ทายาทโดยธรรมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีสิทธิได้รับ
เงินชดเชยได้	 ดังนัน้	 หากบุตรนอก

กฎหมายท่ีพนกังานมหาวิทยาลยัชาย
ได้เป็นผู้ แจ้งการเกิด	 ให้ใช้นามสกุล	
ระบุในทะเบียนบ้านว่าพนักงานมหา	
วิทยาลัยเป็นบิดาหรือพนักงานมหา	
วิทยาลยัอุปการะเลีย้งดอูย่างบิดากับ
บตุรทัว่ๆ	ไป	ถือวา่เป็นบตุรนอกกฎหมาย
ท่ีบิดาได้รับรองโดยพฤตินยั	 กฎหมาย
ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสนัดานเหมือนบตุรท่ี
ชอบด้วยกฎหมาย	หากประสงค์จะให้
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพนักงานมหา	
วิทยาลัยชายจะต้องระบุให้บุตรนอก
กฎหมายดังกล่าวมีสิทธิไ ด้ รับเ งิน
ชดเชย

สุดท้ายนี	้ เงินท่ีมหาวิทยาลยัจ่าย
ชดเชยให้แก่ทายาทอนัเน่ืองมาจากการ
ตายของพนกังานถือเป็นเงินท่ีทายาทมี
สทิธิได้รับตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสม	อีกทัง้
ทายาทเหล่านัน้ยงัมีสิทธิได้รับเงินประ
เภทอ่ืนๆ	อีกตามข้อบงัคบัหรือประกาศ
ของมหาวทิยาลยั	และหากเลอืกได้มหา	
วิทยาลยัคงไม่อยากจ่ายเงินชดเชยอนั
เน่ืองมาจากการตายและทายาทผู้ มี
สิทธิได้รับคงไม่อยากรับเงินชดเชย
เพราะต้องสญูเสียบุคคลท่ีตนรัก	 และ
อาจเป็นเสาหลกัของครอบครัว	 ดงันัน้
ขอให้ทุกคนตัง้ตนอยู่ ด้วยความไม่
ประมาทนะครับMahidol

๑	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	๑๕๔๖	 เด็กเกิด
จากหญิงท่ีมิได้มีการสมรสกบัชายให้ถือวา่เป็นบตุรชอบด้วย
กฎหมายของหญิงนัน้	 เว้นแต่จะมีกฎหมายบญัญัติไว้เป็น
อย่างอ่ืน

๒	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	๑๖๒๗	บตุรนอก
กฎหมายท่ีบิดาได้รับรองแล้วและบตุรบญุธรรมนัน้	ให้ถือว่า
เป็นผู้สืบสนัดาน	 เหมือนกับบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย	 ตาม
ความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี ้

กองกฎหมาย
ธนำชัย มำโนช นิติกร กองกฎหมาย

เมือ่พ้นสภำพจำกกำรเป็นพนกังำนมหำวิทยำลยัเพรำะเหตแุห่งกำรตำย (๒)
สิทธิได้รับเงินชดเชย



กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองศำสตรำจำรย์ ดร.กิติกร จำมรดุสิต รักษาการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภาพโดย: น.ส. ศิริประภำพร แสงสุรศักดิ์ 

SAFETY	FIRST
ปลอดภัยไว้ก่อน

21

มหิดลสาร ๒๕๖๑

กิจกรรมของนกัศกึษาและบคุลากร
ถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล
ให้การสนับสนุน	 ท่ีผ่านมากิจกรรม
ตา่งๆ	ท่ีเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ีสว่นกลางท่ี
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมดูแลรับ
ผิดชอบอยู่นัน้	 จ�าเป็นต้องท�าเร่ืองขอ
อนญุาตก่อนเข้าใช้พืน้ท่ี	โดยนกัศกึษา
และบุคลากรต้องปฏิบตัิตามระเบียบ
การขอใช้พืน้ท่ีสว่นกลางอยา่งเคร่งครัด	
เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย	 เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ	 และเกิดความ
ปลอดภยัแก่บุคลากรมหาวิทยาลยั	 ผู้
มารับบริการ	 รวมถึงทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ศาลายา	 กอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท�า
ระเบียบ	 และข้อก�าหนดในด้านความ
ปลอดภยัของการใช้พืน้ท่ีส่วนกลางใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ	 โดยออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลยัเร่ือง	หลกัเกณฑ์
การขอใช้สถานท่ีและบริการจากกอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม	 (ฉบบัท่ี	 ๒)	
พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเตมิ
จาก	ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล	เร่ือง	
หลกัเกณฑ์การขอใช้สถานท่ีและบริการ
จากกองกายภาพและสิง่แวดล้อม	พ.ศ.	
๒๕๕๔	 ซึ่ งบังคับใ ช้กับนักศึกษา	
บคุลากร	สว่นงานหรือบคุคลภายนอก
ท่ีประสงค์ขอใช้พืน้ท่ีส่วนกลาง	 ทัง้นี	้					
ผู้ ขอใช้พืน้ท่ีส่วนกลางต้องย่ืนแบบ

ฟอร์มการขอใช้สถานท่ีและบริการให้
แก่งานบริหารและพัฒนาระบบ	 กอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม	พร้อมทัง้ส่ง
รายละเอียดการจดักิจกรรม	 ประกอบ
ด้วย	 โครงสร้างคณะผู้ จัดงาน	 ราย
ละเอียดการจดักิจกรรมท่ีระบุรูปแบบ
หรือเทคนิคท่ีใช้	แผนผงัการจดักิจกรรม	
และขัน้ตอนปฏิบติักรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน	
และถ้าเป็นกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงหรือ
กิจกรรมท่ีต้องมีผู้ เช่ียวชาญควบคุม
เฉพาะต่อผู้ ร่วมกิจกรรม	 ผู้ ขอใช้พืน้ท่ี
ต้องจดัให้มีผู้ดแูล	ผู้ตรวจตราและมาตร	
การด้านความปลอดภัยท่ีระบุไว้ตาม
ประกาศ	 โดยผู้ ขอใช้พืน้ท่ีต้องส่งราย
ละเอียดดังกล่าว	 มายังศูนย์บริหาร
ความปลอดภยั	อาชีวอนามยัและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน	 Center	 for				
Occupational	 Safety,	 Health	 and	

Workplace	 Environment	Manage-
ment	 	 (COSHEM)	 เพ่ือขออนมุติัลว่ง
หน้าอย่างน้อย	๗	 วนัก่อนการจดังาน	
โดยทางศนูย์	 COSHEMจะได้ท�าการ			
พิจารณาระบบการป้องกันด้านความ
ปลอดภยัของกิจกรรมท่ีท�า	การขอ	และ
จะได้วิเคราะห์รวมถงึให้ค�าแนะน�าแก่ผู้
จดักิจกรรม	เพ่ือให้การจดักิจกรรมนัน้ๆ	
มีระบบป้องกนัความปลอดภยัท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน	 ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิม
เตมิสามารถศกึษาได้จากประกาศมหา	
วิทยาลยัมหิดล	ฉบบัดงักลา่ว	ทัง้นีค้าด
หวังว่าประกาศฉบับดังกล่าวจะช่วย
สร้างความมัน่ใจในด้านความปลอดภยั
ให้กับชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร
ในระหวา่งการจดักิจกรรมภายในพืน้ท่ี
สว่นกลางMahidol
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คุณนิเวศน์	ประยูรเธียร	ศิษย์เก่า
คณะเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลยั
มหิดล	 ผู้ ริเ ร่ิมการน�าเทคโนโลยีอณู
ชีววิทยา	 (Molecular	Biology)	มาใช้
ในวงการเทคนิคการแพทย์ของไทย	
เป็นผู้ ได้รับรางวัล	 “มหิดลทยากร”	
ประจ�าปี	๒๕๖๐	จากสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในพระบรม
ราชปูถมัภ์	โดยได้รับรางวลัเม่ือวนัท่ี	๒	
มีนาคม	๒๕๖๑	 เน่ืองในงาน	 ๔๙	 ปี	
วันพระราชทานนาม	 ๑๓๐	 ปี	 มหา	
วทิยาลัยมหดิล	ณ	ส�านกังานอธิการบดี	
มหาวิทยาลยัมหิดล	ศาลายา	

คุณนิเวศน์	ประยูรเธียร	ศิษย์เก่า
คณะเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลยั
มหิดล	เคยเป็นกรรมการประชาสมัพนัธ์
ของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหิดลและอุปนายกสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งประธานผู้บริหารบริษัท	 กิบ
ไทย	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
ผลิตภณัฑ์น�า้ยาและเคร่ืองมือส�าหรับ
งานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ	ให้แก่
ภาครัฐและภาคเอกชนและยังได้จัด
ศนูย์ฝึกอบรมมุ่งเน้นการให้ความรู้ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแก่บุคคล
ทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ	 โดยไม่
แสวงหาก�าไร	 ด้วยความทุ่มเทในการ
สร้างประโยชน์ต่อวงการเทคนิคการ
แพทย์	คณุนิเวศน์จงึได้รับรางวลัตา่งๆ
มากมาย	อาทิ	พ.ศ.๒๕๔๓	 ได้รับการ
คัดเลือกเป็นนักเทคนิคการแพทย์ผู้
บ�าเพ็ญคณุประโยชน์แก่วงการเทคนิค
การแพทย์ไทยจากสมาคมเทคนิคการ
แพทย์แห่งประเทศไทย	 และพ.ศ.
๒๕๕๐	ได้รับการคดัเลือกเป็นศิษย์เก่า
ดีเด่นด้านบริหารจากคณะเทคนิคการ
แพทย์มหาวิทยาลยัมหิดล	นอกจากนี	้
ในปีพ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ได้รับการคัดเลือก
เป็นบคุคลตวัอยา่งภาคธรุกิจจากมลูนิธิ
สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย

คณุนิเวศน์	 เล่าถึงความภาคภูมิใจ
เม่ือครัง้ยงัศกึษาอยูใ่นคณะเทคนิคการ
แพทย์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นนัก
กิจกรรมได้ร่วมจัดท�าชุดเพลงมหา	
วิทยาลัยมหิดล	 โดยติดต่อให้ครูเอือ้	
สนุทรสนาน	เป็นผู้แตง่เนือ้ร้อง	–	ท�านอง	
และวงดนตรีสนุทราภรณ์ร่วมท�าเพลง
ประจ�ามหาวทิยาลยัมหิดลและเผยแพร่
ตามช่องทางต่างๆ	 ให้เป็นท่ีรู้จัก	 การ
ท�างานในสโมสรนกัศกึษามหาวทิยาลยั
ควบคู่ไปกบัการเรียน	ท�าให้ได้ประสบ	
การณ์ในการท�างานร่วมกับผู้ บริหาร
ของมหาวิทยาลยั	อาจารย์	และเพ่ือนๆ	
นกัศกึษาจากหลากหลายคณะ	สามารถ
น�าไปประยกุต์ใช้ในการท�างานได้เป็น
อย่างดี	 ในฐานะศิษย์เก่า	 คุณนิเวศน์
ร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ	 ให้กับคณะเทค	
นิคการแพทย์	มหาวิทยาลยัมหิดล	เป็น
อย่างดีเสมอมา	 รวมถึงเป็นกรรมการ
มลูนิธิของคณะเทคนิคการแพทย์	และ
เป็นรองประธานมูลนิธิเทคนิคการ
แพทย์ศาสตราจารย์วีกลู	วีรานวุตัติด้์วย

เร่ิมต้นชีวิตการท�างานในต�าแหน่ง
พนักงานขายเคร่ืองมือแพทย์และ
วิทยาศาสตร์	และมีโอกาสเดินทางไปดู
งานต่างประเทศ	 อีกทัง้เป็นคนใฝ่รู้	
ติดตามข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศอยู่เสมอ	
ประกอบกับเป็นผู้ ท่ีมีวิสัยทัศน์กว้าง
ไกล	เลง็เห็นประโยชน์ตอ่การท�างานใน
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์	 จึงได้น�า

เทคโนโลยีอณูชีววิทยา	 (Molecular	
Biology)	 ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการ
วิจัยและตรวจวิ นิจฉัยทางด้าน
คลินิก	 เข้ามาในประเทศไทยตัง้แต่
ปี	พ.ศ.๒๕๒๘	และได้จัดตัง้ศูนย์ฝึก
อบรมกิบไทย	 เพื่อให้บุคลากรใน
สาขาเทคนิคการแพทย์	และสาขาที่
เก่ียวข้องได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้
ใหม่ๆ	 ทางด้านอณูชีววิทยา	 โดย
เฉพาะเทคนิคด้านเซลล์วิทยาและ
ชีววิทยาโมเลกุล	 เปิดโอกาสให้ผู้ เข้า
ร่วมอบรมในมีส่วนร่วมในการทดลอง
และปฏิบติัการจริง	และช่วยเหลือด้าน
การศึกษาและสาธารณสุขด้วยการ
สร้างโรงเรียนในภาคเหนือ	ท�าให้ชมุชน
และหมูบ้่านใกล้เคียงมีการพฒันา	และ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้	

คณุนิเวศน์กลา่วปิดท้ายวา่รู้สกึยินดี
เป็นอยา่งย่ิงท่ีได้รับรางวลัมหิดลทยากร
จากมหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นเกียรติ
อยา่งสงูท่ีได้รับรางวลันี	้และภาคภมิูใจ
ท่ีมหาวิทยาลยัได้มองเห็นความมุ่งมัน่
ท่ีได้ท�าต่อวงการวิชาชีพเทคนิคการ
แพทย์	 และยังได้ฝากแนวคิดแก่
น้องๆ	นักศกึษามหาวทิยาลัยมหดิล	
โดยขอให้มุ่งม่ันในการท�างาน	อย่า
เลือกงาน	 ต้องเรียนรู้ให้กว้างขวาง
ไม่ใช่แค่ รู้ เพียงด้านเดียว	 เพื่ อ
ประโยชน์ส�าหรับการท�างานของเรา
ต่อไปในอนาคต Mahidol

Teaching&Learning Excellence
วราภรณ์ น่วมอ่อน

รับรางวัลมหิดลทยากร ประจ�าปี ๒๕๖๐

นเิวศน์ ประยรูเธยีร 
ผู้บุกเบิกวงกำรเทคนิคกำรแพทย์ สำขำเทคโนโลยีอณูชีววิทยำ 
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มหิดลสาร ๒๕๖๑

          ...คว้ารางวัล รองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ จากการน�าเสนอโครง 
การ “จับใจ: ระบบหุ่นยนต์โต้ 
ตอบเพื่อเฝ้าระวังผู้มีภาวะซึม
เศร้าบนเครือข่ายสังคม” ภายใต้
โครงการ Innovation Hub กลุ่ม
เร่ืองสังคมผู้สูงอายุ...

อาทิ	โครงการการพฒันาต่อยอดเชงิ
พาณิชย์หุ่ นยนต์แพทย์เคล่ือนที่
อัจฉริยะเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ผ่านระบบโทรเวช: 	 ขัน้ทดสอบ
มาตรฐาน	 (Docto-Sight:	 Tele-diag-
nosis	Robot)	โครงการหุ่นยนต์ตรวจ
การรับรู้ความรู้สึกปลายประสาท
โดยใช้เส้นใยโมโนฟิลาเมนต์เพ่ือ
ตรวจวิ นิจฉัยผู้ ป่ วยโรคเบาหวาน	
(NORMaNS:	Novel	Robotic	Mono-
filament	 Inspector	 for	 Diabetic	
Neuropathy	 Screening)	 โครงการ		
SMART	 plantar	 pressure	 tele-
measurement	for	balance	and	gait	
evaluation	 อุปกรณ์วัดแรงกดใต้
ฝ่าเท้าแบบสวมใส่	 เป็นอุปกรณ์
ส�าหรับวัดแรงกดใต้ฝ่าเท้า	 ขณะเดิน
หรือท�ากิจกรรมตา่งๆ	และการเคลือบ
อนุภาคนาโนต้านแบคทเีรียบนแผ่น
รองนอนไวนิลชนิดบาง	เคลือบด้วย
อนุภาคนาโนที่บรรจุยาปฏิชีวนะ
คลอเฮกซิดีน	 (chlorhexidine)	 เป็น
ทางเลือกท่ีดีในการลดการส่งผ่านของ
แบคทีเรียเข้าสูผู่้ ป่วย	ท่ีมีความเส่ียงตอ่
การติดเชือ้	 เช่น	 ผู้ ป่วยแผลกดทับ	
(pressure	 ulcers)	Wireless	 Brain	
Monitoring	 for	 Stress	 Alarm	 and	
Meditation	อุปกรณ์ส�าหรับฝึกสมาธิ
ด้วยการประมวลผลคล่ืนไฟฟ้า

คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั
มหิดล	 เข้าร่วมแสดงผลงานนวตักรรม	
ในงาน	Thailand	Innovation	Hubs	4.0s	
จัดขึน้โดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย	(ทปอ.)	ภายในงานมีการ
โชว์นวตักรรม	๕	กลุม่	ได้แก่	เกษตรและ
อาหาร	พลงังาน	สงัคมผู้สงูอาย	ุ เมือง
อจัฉริยะ	และเศรษฐกิจสร้างสรรค์	เพ่ือ
แสดงศักยภาพผลงานวิจัยและนวัต	
กรรมจากฝีมือคนไทยให้มีโอกาสต่อ	
ยอดสู่ เ ชิงพาณิชย์	 ตลอดจนสร้าง
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมให้ประเทศ	
โดยมี	ศาสตราจารย์คลินิก	 นาย
แพทย์อุดม	 คชินทร	 รัฐมนตรีช่วย
วา่การกระทรวงศกึษาธิการเป็นประธาน
ในพิธี	 งานจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี	๔	 –	๕	
เมษายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 รอยัล	 พารา
กอนฮอลล์	ฮอลล์	๑	–	๒	ชัน้	๕	ศนูย์การ	
ค้าสยามพารากอน	กรุงเทพฯ	

คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยา	
ลัยมหิดล	 น�าเสนอผลงานนวตักรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือตอบรับจ�านวนผู้สงู
อายุท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือพฒันาต้นแบบบ้าน
อจัฉริยะเพ่ือผู้สงูอายุในยุค	 Thailand	
4.0	ท่ีค�านงึถึงการอ�านวยความสะดวก
ในการใช้ชีวติประจ�าวนัแก่ผู้สงูอายแุละ
ผู้ พิการ	 ซึ่งต้องการการดูแลทางด้าน
สขุภาพกายและจิตใจอย่างสม�่าเสมอ	

Teaching&Learning Excellence
บทความโดย ทิพย์วรรณ อุดทาค�า ภาพโดย ภิญญดา ศรัทธาปิติ

สมอง	ไร้สาย	แบบเรียลไทม์	และให้
คะแนนตามสดัสว่นปริมาณความถ่ีของ
คลื่นไฟฟ้าสมองระหว่างนั่งสมาธิ	
นอกจาก นี ด้้ วยอุปกร ณ์ เ ดี ยวกัน	
สามารถอพัโหลด	Firmware	ใหม่	เพ่ือ
ใช้ส�าหรับแจ้งเตือนระดบัความเครียด
ได้	เหมาะกบัผู้สงูอายท่ีุอยูบ้่านคนเดียว	

นอกจากนี	้ คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลยัมหิดล	โดย	ดร.กลกรณ์	
วงศ์ภาติกะเสรี	 อาจารย์ประจ�าภาค
วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังคว้า
รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 ๑	 จาก
การน�าเสนอโครงการ	 “จับใจ:	 ระบบ
หุ่ นยนต์โต้ตอบเพื่ อเฝ้าระวังผู้มี
ภาวะซึมเศร้าบนเครือข่ายสังคม” 
ภายใต้โครงการ	 Innovation	 Hub 
กลุ่มเร่ืองสังคมผู้สูงอายุ	 บนเวท	ี
Startups	&	SME	Pitching:	Driving	
Thailand	 Innovation	 Hubs	 4.0s”  
ภายในงาน	 “Thailand Innovation 
Hubs 4.0s” Mahidol

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.มหิดล
คว้ารางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ จำกกำรน�ำเสนอผลงำน
นวัตกรรมในงำน Thailand Innovation Hubs 4.0
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร	 จัน
ทรัตน์	ภาควชิาทนัตกรรมหตัถการและ
วิทยาเอ็นโดดอนต์	 คณะทันตแพทย	
ศาสตร์	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 กล่าวถึง
บทบาทในการเป็นอาจารย์ทนัตแพทย์
ท่ีดี	 นัน้คือ	 ต้องเป็นผู้ มีความรู้	 มีการ
พฒันาตวัเองตลอดเวลา	รู้ทนัเทคโนโลยี	
มีความเข้าใจต่อนักศึกษา	 เพราะนัก	
ศึกษาในยุคสมยัท่ีเปลี่ยน	 ความคิดก็
เปลีย่นวธีิการสอนแบบเดมิๆ	อาจท�าให้
เดก็ไมอ่ยากเรียน	ดงันัน้เราต้องมีความ
เข้าใจในตวักระบวนการสอนท่ีเข้ากับ
ยคุสมยัของเด็ก	 เน่ืองจากการสอนให้
นกัศกึษามีความรับผิดชอบในการดแูล
ผู้ ป่วยอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม	
โดยยึดหลักการสอนนักศึกษาท่ีเน้น
ความเข้าใจและน�าไปใช้ได้จริง	 เพ่ือไม่
ให้นักศึกษาเกิดความเบ่ือหน่าย	 การ
สอนต้องสอดแทรกประสบการณ์	
อารมณ์ขนั	 มีการพฒันาปรับปรุงการ
สอนตลอดเวลาศึกษาน�าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	 มาใช้เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถมากขึน้		

จากการทุ่มเทด้านการสอนของ										
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร	 จัน
ทรัตน์	 และอาจารย์ในสาขาวิทยาเอ็น
โด-ดอนต์	 ท�าให้นักศึกษามีความ
สามารถในการรักษาผู้ ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 โดยเร่ิมจากดูแลฟันท่ี
งา่ยๆ	 ก่อนการรักษาคลองรากฟันหน้า	
ตามด้วยฟันหลงัซึง่มีความยากในการ
รักษา	แตส่ง่ผลดีโดยสามารถแก้ปัญหา
ให้กบัผู้ป่วยโดยไมต้่องถอนฟัน	ถือได้วา่
มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นมหาวิทยาลยั

แห่งแรกท่ีสอนการรักษารากฟันกราม
แก่นกัศกึษาคณะทนัตแพทย์ศาสตร์ให้
รักษาผู้ ป่วยได้จริงใช้เทคโนโลยีท่ีทัน
สมยัเข้ามาบรูณาการสอนให้นกัศกึษา
เรียนด้วยความเต็มใจด้วยความสนุก	
สนาน	 มีการปรับกระบวนการสอนให้
นักศึกษารู้จักใช้กระบวนการคิดการ
ค้นคว้าหาข้อมลูและน�ามาปฏิบตัไิด้จริง
และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เป็น	 ฝึกการ
คดิเป็นระบบ	นอกจากนี	้เรายงัมีการท�า
นวตักรรม	ผลติทนัตวสัด	ุลดการน�าเข้า
วสัดจุากตา่งประเทศท�าให้ราคาไมแ่พง	
ในแงง่านวจิยัมีการพฒันาวธีิการรักษา
คลองรากฟันท่ีซบัซ้อนเป็นการตอ่ยอด
การแก้ปัญหาทางคลินิกมาศึกษาเป็น
ปัญหาในการพฒันางานวิจยัอย่างต่อ
เน่ือง	ตอ่ยอดงานวิจยัไปเร่ือยๆ	เชน่	ผล
การรักษาท่ีเราท�าแล้วประสบความ
ส�าเร็จ	 คือ	การรักษาฟันปลายรากเปิด	
ได้รับการตีพิมพ์	 Mahidol	 study	 1	
เป็นการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ	 และทางสาขาวิชา
วิทยาเอ็นโดดอนต์ได้ท�างานวิจยัอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือให้การรักษาประสบความ
ส�าเร็จย่ิงขึน้ไป

ในฐานะท่ีเป็นอาจารย์ทนัตแพทย์สิง่
ท่ีภาคภมิูใจ	คือ	การท่ีอาจารย์ในสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์ตัง้ใจสอนนกัศึกษา
และได้รับค�าชมของทนัตแพทย์สาธาร	
ณสขุจงัหวดัท่ีนกัศึกษาของคณะฯ	 ได้
ออกไปท�างานเป็นทันตแพทย์ใช้ทุน
ทนัตแพทย์ท่ีเรียนจบจากมหาวิทยาลยั
มหิดลท�างานรักษาคลองรากฟันได้ดีมี
ประสิทธิภาพ	 มีความโดดเด่นกว่า

นักศึกษาท่ีจบท่ีอ่ืนอย่างชัดเจน	 ด้วย
ความรักในการสอนและแรงบนัดาลใจ
ท่ีมี	ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จีรภทัร	ได้กลา่ว
ทิง้ท้ายวา่ “ยอดเขำทกุอนัทีอ่ยู่สูงๆ จะ
มีทำงเดินไป ถำ้เรำอยำกข้ึนไปมนัจะมี
หนทำงเสมอ ถ้ำมีควำมพยำยำมเรำ
ตอ้งท�ำได”้ และขอขอบคณุมหาวิทยา	
ลัยมหิดลท่ียกย่องให้เป็นอาจารย์
ตวัอยา่งของสภาคณาจารย์	มหาวทิยา	
ลยัมหิดล	ประจ�าปี	๒๕๖๐Mahidol

Teaching&Learning Excellence
สาธิดา  ศรีชาติ

ผู้ ได้รับรำงวัลอำจำรย์ตัวอย่ำงของสภำคณำจำรย์ มหำวิทยำลัยมหิดล
ผูช่้วยศำสตรำจำรย์จรีภทัร จนัทรตัน์ 

 ....ถือได้ว่ามหาวิทยาลัย
มหดิลเป็นมหาวทิยาลัยแห่ง
แรกทีส่อนการรักษารากฟัน
กรามแก่นักศกึษาคณะทนัต 
แพทย์ศาสตร์ให้รักษาผู้ป่วย
ได้จริง ใช้เทคโนโลยีที่ทัน
สมัยเข้ามาบูรณาการสอน
ให้นักศกึษาเรียนด้วยความ
เตม็ใจด้วยความสนุกสนาน 
มีการปรับกระบวนการสอน
ให้นักศกึษารู้จักใช้กระบวน 
การคดิการค้นคว้าหาข้อมูล
และน�ามาปฏบัิตไิด้จริง...
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Internationalization

การประชุม MU-AHLA Consultative Meeting on “Health Literacy 
Strategies to Enhance Health Lifestyles in ASEAN”

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เยือน

เม่ือวนัท่ี	๑๐	เมษายน	๒๕๖๑	รอง
ศาสตราจารย์	ดร.นภเรณู	สัจจรักษ์	
ธีระฐิติ	 รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	
มหาวิทยาลยัมหิดล	 เป็นประธานเปิด
การประชมุ	MU-AHLA	Consultative	
Meeting	on	“Health	Literacy	Strate-
gies	to	Enhance	Health	Lifestyles	
in	ASEAN”	ณ	ห้องประชมุสริุนทร์	โอ
สถานเุคราะห์	ชัน้	๒	อาคารสาธารณสขุ
วิศิษฏ์	 คณะสาธารณสขุศาสตร์	 มหา	

เม่ือวนัท่ี	๒๖	–	๒๙	เมษายน	๒๕๖๑	
รองศาสตราจารย์	 ดร.กัมปนาท	
ภักดีกุล	คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล	
พร้อมด้วย	อาจารย์	ดร.นพพล	อรุณ
รัตน์	 ได้เดินทางไปบรรยายพิเศษใน

วิทยาลยัมหิดล	กลา่วต้อนรับโดย	รอง
ศาสตราจารย์	ดร.ชะนวนทอง	ธนสุ
กาญจน์ 	 คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล	

การประชมุ	MU-AHLA	Consulta-
tive	Meeting	 on	 “Health	 Literacy	
Strategies	to	Enhance	Health	Life-
styles	 in	 ASEAN”	 ก�าหนดจัดขึน้
ระหวา่งวนัท่ี	๑๐	-	๑๑	เมษายน	๒๕๖๑	
ในการประชุมฯ	 จัดให้มีการบรรยาย
พิเศษในหวัข้อ	 “Health	 Literacy	 in	

หวัข้อ	 “Lanchang-Mekong	 Climate	
Change	Adaptation”	ตามค�าเชิญของ	
School	 of	 Environmental	 Science	
and	 Engineering,	 Shanghai	 Jiao	
Tong	University	ประเทศจีน	พร้อมทัง้
เข้าหารือข้อตกลงในการจดัท�าโครงการ

Thailand”	 บรรยายโดย	 Dr.Amporn	
Benjaponpitak,	 Deputy	 Director	
General,	Dapartment	of	Health	จาก
นัน้เป็นการบรรยายในหวัข้อ	 “Health	
University”	 บรรยายโดย	Dr.Wiwat	
Rojanapithayakorn	AUN-HPN	and	
MUGH	 Team	 Leader	 จากนัน้เปิด
โอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุแลกเปล่ียน
และซกัถามประเด็นต่างๆ	 ด�าเนินการ
โดย	Professor	Peter	Chang,	Secre-
tary	General	of	AHLA	Mahidol

ความร่วมมือทางวิชาการและความ
เป็นไปได้ในการจดัท�าหลกัสตูร	Sand-
wich	Program	กบัผู้บริหารของ	School	
of	Environmental	Science	and	En-
gineering,	 Shanghai	 Jiao	 Tong	
University	ประเทศจีน	Mahidol

กนิษฐำ เทพสุด

จันทิมำ พูลโสภำShanghai Jiao Tong University ประเทศจีน
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เม่ือวนัท่ี	๒	พฤษภาคม	๒๕๖๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์สรชัย	ศรีสุมะ	รองคณบดี
ฝ่ายพฒันาศกัยภาพนักศึกษา	บณัฑิตวิทยาลยั	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 เป็นประธานพิธีมอบรางวลั
โครงการประกวดส่ือสร้างสรรรค์	“Multimedia	Creation	Idea	and	Contest”	ประจ�าปีการศึกษา	
๒๕๖๐	 ซึง่ด�าเนินการโดย	องค์การนกัศกึษา	 ระดบับณัฑิตศกึษา	มหาวิทยาลยัมหิดล	วตัถปุระสงค์
การจดังานเพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาและผู้ ท่ีสนใจมีสว่นร่วมในการถ่ายทอดมมุมองและเสริมสร้างภาพ
ลกัษณ์อนัดีของมหาวิทยาลยัมหิดลผ่านสื่อ	Multimedia	 ได้อย่างสร้างสรรค์	 ในหวัข้อ	 “More	 than	
University:	เป็นมากกว่ามหาวทิยาลัย”	ร่วมชิงรางวลัรวมกวา่	๔๐,๐๐๐	บาท	ณ	ห้อง	Mini	Theater	
อาคารศนูย์การเรียนรู้มหิดล	มหาวิทยาลยัมหิดล	ศาลายา	ผลการประกวดมีดงันี ้

๑.	The	Best	Award	(รางวัลวิดีโอสัน้ยอดเย่ียม)
ช่ือผลงาน:	“Question”	ผู้จดัท�า:	๑.	นายศิริพงศา	โจโฉ	และ	๒.	นายสิรวิชญ์	กรวยศิริวงศ์ 

[ปริญญำตรีชัน้ปีที ่๔ คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเคมี มหำวิทยำลยัมหิดล]
๒.	The	Best	Creativity	Award	(รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม)
ช่ือผลงาน:	“My	Mahidol”	ผู้จดัท�า:	๑.	นายชัยณรงค์	ศริิมนูญพนัธ์	และ	๒.	นายพงษ์ศริิ	ตฤณ

ปวัต [ปริญญำตรีชัน้ปีที ่๒ Media and Communication, International College, Mahidol University]
๓.	The	Best	University	Image	Award	(รางวัลภาพลักษณ์ดีเด่น)
ช่ือผลงาน:	“Life	In	Salaya”	ผู้จดัท�า:	๑.	นายศิริพงศา	โจโฉ	และ	๒.	นายประกฤษฎิ์	ป่ินศร

ศักดิ์ [ปริญญำตรีชัน้ปีที ่๔ คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเคมี มหำวิทยำลยัมหิดล]
๔.	The	Most	Popular	Vote	Award	(รางวัลยอดนิยม)
ช่ือผลงาน:	“ความฝัน	ความจริง	ความส�าเร็จ”	ผู้จดัท�า:	๑.	นายไกรวิสุทธ์ิ	รณขัณฑ์	๒.	นาย

วิทยา	ไชยดี	และ	๓.	นางสาวปิยาภรณ์	ไชยพันธ์ุ [ปริญญำโทชัน้ปีที ่๓ สำขำวฒันธรรมศึกษำ 
สถำบนัวิจยัภำษำและวฒันธรรมเอเชีย มหำวิทยำลยัมหิดล]
๕.	The	Special	Award	(รางวัลจากผู้สนับสนุน)  ช่ือผลงาน:	“ความฝัน	ความจริง	ความส�าเร็จ”	

ผู้จดัท�า:	๑.	นายไกรวสุิทธ์ิ	รณขัณฑ์	๒.	นายวทิยา	ไชยด	ีและ	๓.	นางสาวปิยาภรณ์	ไชยพนัธ์ุ 
[ปริญญำโทชัน้ปีที ่๓ สำขำวฒันธรรมศึกษำ สถำบนัวิจยัภำษำและวฒันธรรมเอเชีย มหำวิทยำลยัมหิดล]

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ขอแสดง
ความยนิด	ีและยกยอ่งเชิดชเูกียรติแก่	
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ดลพร	
เผือกคง	พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดล	
สงักดัภาควชิาฟืน้ฟสูรรถภาพคนพิการ	
วิทยาลยัราชสดุา	มหาวิทยาลยัมหิดล	
ท่ีได้รับรางวลั	 “ICCR	Distinguished	
Alumi	Award	2017”	รางวลัศิษย์เก่า
นักเรียนทุนผู้ ทรงเกียรติ	 จาก	Smt.
Sushwa	 Swaraj	 รัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศของอินเดีย	ณ	 ประเทศ
อินเดีย	เม่ือวนัท่ี	๑๓	เมษายน	๒๕๖๑

คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยา	
ลัยมหิดล	 โดยภาควิชาวิศวกรรม
เคร่ืองกล	 ขอเชิญทุกท่านร่วม
บริจาค	 สิ่ งของอุปโภคบริโภค	
เสือ้ผ้า	อาหารแห้ง	เพื่อน�าไปมอบ
ให้กับนักเรียนที่ มีความพิการทาง
ร่างกาย	 โรงเรียนธรรมิกวิทยา	
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดใน
ประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถมัภ์	
จ.เพชรบุรี	 ในวันที่ 	 ๓	 มิถุนายน	
๒๕๖๑ 	 เ ชิญบริจาคได้ ท่ีภาควิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล	 และกล่องรับ
บริจาค	บริเวณอาคาร	๑	ชัน้	๑	คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล	
ศาลายา

นายอภวิิชญ์	เหมะจันทร	นกัศกึษาหลกัสตูรฟิสิกส์	ชัน้ปี
ท่ี	๒	วิทยาลยันานาชาติ	มหาวิทยาลยัมหิดล	ได้รับรางวัลชนะ
เลิศแข่งขันการน�าเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ประจ�าปี	
Famelab	Thailand	2018	ในหัวข้อ	“How	we	send	credit	
card	 details	 over	 the	 internet”	 จดัโดย	British	Council	
ประเทศไทย	ณ	หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	 เม่ือ
วนัท่ี	๒๘	เมษายน	ท่ีผ่านมา	โดยนายอภวิิชญ์	จะเป็นผู้แทน
ประเทศไทยเดินทางไปแขง่ขนั	International	Framelab	Com-
petition	พร้อมนางสาวเฌอปราง	อารีย์กุล	นกัศกึษาชัน้ปีท่ี	
๔	หลกัสตูรเคมี	วทิยาลยันานาชาต	ิมหาวทิยาลยัมหิดล	ในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์	 Cheltenham	 Science	 Festival	ณ	
ประเทศสหราชอาณาจกัร	ในเดือนมิถนุายนท่ีจะถึงนีต้อ่ไป
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Activities Agenda
วราภรณ์ น่วมอ่อน

๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
The	19th	Science	Project	Exhibition:	นิทรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์	ครัง้
ที่ 	 ๑๙:	 SciEx2018	ณ	 ตึกกลม	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 งานการศกึษา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลยั
มหิดล	โทร.	๐-๒๒๐๑-๕๐๕๐-๔	

๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
การประชมุวิชาการระดบัชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๑	หวัข้อ	“ศาสนากับการส่งเสริม
ความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ณ	โรงแรมเอส	ดี	อเวนิว	ป่ินเกล้า	กรุงเทพฯ	
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	งานวิจยั	บริการวิชาการ	และวิเทศสมัพนัธ์	คณะ
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 โทร.๐-๒๘๐๐-๒๘๔๐-๖๐	
ต่อ	๑๑๐๘,	๑๐๑๙

๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
โครงการจดัอบรม	เร่ือง	“6	Insufficiencies	in	elder	(หกภาวะบกพร่องในผู้สูง
อายุ)”	ณ	 ห้อง	 ๓๐๔	 คณะกายภาพบ�าบัด	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ศาลายา	
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 คณะกายภาพบ�าบดั	มหาวิทยาลยัมหิดล	 โทร.
๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐	ต่อ	๒๐๒๑๖	

๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
การอบรมสมัมนาวิชาการเร่ือง	 “การใช้และการดูแลเคร่ืองมือแพทย์ในหอผู้
ป่วยภาวะวิกฤตสิ�าหรับพยาบาล”	 รุ่นที่	๓๗	(๑๐วนัท�าการ)	ณ	ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ	สริินทร์	พบิลูนิยม	สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ศาลายา	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 ศนูย์วิจยัและ
พฒันาอปุกรณ์ชีวการแพทย์	สถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกลุ	มหาวิทยาลยัมหิดล	
โทร.๐-๒๔๔๑-๙๓๕๐,	๐-๒๔๔๑-๙๗๔๒			

๔ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โครงการหลกัสตูรฝึกอบรมพ่ีเลีย้งเด็ก	รุ่นท่ี	๒๗	(หลกัสตูร	๗	สปัดาห์)	ณ	ศูนย์รับ
เลีย้งเเละพัฒนาเด็กศิริราช	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหา	
วิทยาลัยมหิดล	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 ศนูย์รับเลีย้งเเละพฒันาเด็ก
ศิริราช	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลยัมหิดล	 โทร.๐-๒๔๑๙-
๗๐๐๐	ต่อ	๕๗๒๒,	๗๖๒๖

๔ มิถุนายน – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
การอบรมหลกัสตูรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง	๑๖	หน่วยกิต	สาขาจลุชีววิทยา
คลินิก	แขนงวิชาแบคทีเรียดือ้ยา	รุ่นท่ี	๒	(ช่วงท่ี	๑)	ณ	อาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการแพทย์	คณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยมหดิล	ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 หน่วยบริการการศึกษาต่อเน่ือง	 งานการศึกษา	
คณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลยัมหิดล	โทร.๐๘-๑๘๑๕-๑๐๓๕,	๐๙-๒๗๒๔-
๕๗๗๗	

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
งานเฉลิมฉลองครบรอบ	๕๐	 ปี	 คณะเภสชัศาสตร์	 มหาวิทยาลยัมหิดล:	 งาน
ปาฐกถาเน่ืองในวันคล้ายวันก่อตัง้คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหดิล 
ณ	คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	
หน่วยจดักิจกรรมวิชาการ	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล	โทร.๐-๒๖๔๔-
๘๖๗๗-๙๑	ต่อ	๑๔๑๔	

๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
การประชมุวิชาการ	Mahidol	 International	 Endodontic	 Symposium	 (MIES	
2018)	เร่ือง	“Translating	Scientific	Theory	to	Excellent	Endodontic	Practice”
ณ	ห้องประชุมเทพรัตนทนัตกจิสโมสร	อาคารเฉลิมพระเกียรต	ิ๕๐	พรรษา	
คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหดิล	สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	
คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล	Email:	endomahidol@gmail.com	

๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
งานประชุมวิชาการเพ่ือฉลองครบรอบ	๕๐	 ปี	 ของการก่อตัง้คณะเภสชัศาสตร์	
ม.มหิดล:	Innovation	in	Pharmaceutical	Sciences	and	Clinical	Use	of	Drugs	
&	 Health	 Products ณ	 โรงแรมโกลเด้น	 ทวิลิป	 ซอฟเฟอริน	 สอบถามราย
ละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 หน่วยจดักิจกรรมวิชาการ	 คณะเภสชัศาสตร์	 มหาวิทยาลยั
มหิดล	โทร.	๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑	ต่อ	๑๔๑๔ 

๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
การประชมุวิชาการ	เร่ือง	 “Update	 in	Adult	Nursing	Ramathibodi	2018” ณ	
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	 กรุงเทพฯ	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี	คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลยัมหิดล	
โทร.	๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒,	๐-๒๒๐๑,๑๖๐๘	

๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
การอบรมเชิงปฏิบตัิการเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการส่ือสารประชาสัมพันธ์	
ณ	 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 ชัน้	 ๒	 อาคารหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหดิล	ศาลายา	สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	หอสมดุและคลงั
ความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล	โทร.	๐-๒๘๐๐-๒๖๘๐-๙	ต่อ	๔๒๑๑	หรือ	๔๓๒๑

๑๘ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
การอบรมระยะสัน้	ประจ�าปี	๒๕๖๑	เร่ือง	“วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่:	การวิจัย
แนวเร่ืองเล่า	(Innovative	Research	Methodologies:	Narrative	Approach)” 
ณ	 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม		
มหาวิทยาลัยมหิดล	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 งานอบรม	 สถาบนัวิจยั
ประชากรและสงัคม		มหาวิทยาลยัมหิดล	โทร.๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑	ต่อ	๓๐๑	

๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
การอบรม	“เทคนิคการจดัการเรียนการสอนแบบ	Active	Learning”	ณ	สถาบนั
พัฒนาสุขภาพอาเซียน	มหาวิทยาลัยมหดิล	ศาลายา	สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมท่ี	งานบริการวิชาการ	สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซียน	มหาวิทยาลยัมหิดล	
โทร.๐-๒๔๔๑-๙๐๔๐-๓	ต่อ	๓๘,	๖๖	

๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
การอบรมเชิงปฏิบตัิการการสร้างสรรค์	 Motion	 Infographic	 เพื่อน�าเสนอ
ข้อมูลภาพเคล่ือนไหวด้วยโปรแกรม	After	Effect	และ	 Illustrator ณ	ห้อง
ปฏิบัติการคอมพวิเตอร์	ชัน้	๒	อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวทิยาลัย
มหิดล	 ศาลายา	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลยัมหิดล	โทร.๐-๒๘๐๐-๒๖๘๐-๙	ต่อ	๔๒๑๑	หรือ	๔๓๒๑

๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
การประชมุวิชาการ	 เร่ือง	 “ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพ	ความปลอดภัย	
และแนวปฏิบัติด้านเภสัชบ�าบัดของยาชีววัตถุ	 ครัง้ที่	 ๒” ณ	 ห้องประชุม	
๓๐๒	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหดิล	สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	
หน่วยจดักิจกรรมวิชาการ	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล	โทร.๐-๒๖๔๔-
๘๖๗๗-๙๑	ต่อ	๑๔๑๔	

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
การอบรมความรู้สูป่ระชาชน	หวัข้อ	“เดก็สมาธิสัน้” ณ	ศูนย์กายภาพบ�าบัด	เชิง
สะพานสมเดจ็พระป่ินเกล้า	สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิท่ี	งานประชาสมัพนัธ์	
ศนูย์กายภาพบ�าบดั	 คณะกายภาพบ�าบดั	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 โทร.๐-๒๔๓๓-
๗๐๙๘	ต่อ	๒๑๐๘๑	

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
งานวันสุนทรภู่	ณ	วัดศรีสุดารามวรวิหาร	บางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 ศนูย์สยามทรรศน์ศกึษา	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลยั
มหิดล	โทร.	๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘	ต่อ	๑๗๓๑

๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
การอบรมเชิงปฏิบตักิารเทคนิคการตดัต่อล�าดบัภาพส่ือดจิทิลัอย่างมืออาชีพ
ด้วย	Adobe	Premiere	&	After	Effect	ณ	ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์	ชัน้	
๒	อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล	ศาลายา	สอบถามราย
ละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 หอสมดุและคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล	 โทร.๐-๒๘๐๐-
๒๖๘๐-๙	ต่อ	๔๒๑๑	หรือ	๔๓๒๑

๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
The	 19th	 OSAKA	 International	Music	 Competition	 2018: Bangkok	Re-
gional	 Round	ณ	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	วิทยาลยัดริุยางคศิลป์	มหาวิทยาลยัมหิดล	โทร.	
๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕	ต่อ	๓๑๑๗	

Cr. ภำพจำกโครงกำรประกวดภำพถ่ำยมหิดล361องศำ




