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Editor’s Note
บก.แถลง

๑๒ Special Scoop

“เฌอปราง” เผยเคล็ ด ลั บ คว้ า
เกียรตินิยม ม.มหิดล

๑๓ Special Scoop

Mahidol Alumni Talk กับ รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหิ ด ลสารฉบั บ เดื อ นกั น ยายน ๒๕๖๒
ขอเชิญพบกับข่าว “มหาวิท ยาลั ย มหิด ลกั บ
บริบทการพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัย
เพื่อสนองพระราชด�ำริ ฯ ในโครงการทหาร
พั น ธุ์ ดี มณฑลทหารบกที่ ๑๗ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี” สกู๊ปพิเศษ “รมต.กระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ
“บทบาทของมหาวิทยาลัยต่ อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ชาติ” ให้ ผ้ ูบริ หารมหาวิทยาลัย
มหิดล”, “ดร.โชค บูลกุล ร่ วมสร้ างแรงบันดาล
ใจสู่การพัฒนาที่ย่ งั ยืน ในเสวนา “Mahidol 17
SDGs Talk”, สกู๊ป “คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนา “ไขข้ อข้ องใจสุนัข
น�ำทางลูเต้ อร์ ” ที่มาพร้ อมกับบทความ “กว่ าจะมาเป็ นสุนัขน�ำทาง” โดย อาจารย์
วิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ “วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล
จัดหลักสูตร Work Like A Pro (W-LAP)”
นอกจากนี ้ ในฉบับมีบทความวิจยั ทีน่ า่ สนใจ คือ “Platform Technology ศึกษา
การสื่อสารของเซลล์ กระดูก เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองยา และผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ รักษาภาวะกระดูกพรุ น” นอกจากนี ้ พบกับบทความอื่นๆ ได้ แก่ “เฌอปราง”
เผยเคล็ดลับคว้ าเกียรตินิยม ม.มหิดล” “สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ม.มหิดล เปิ ดสอนรายวิชา “การออกแบบชีวติ ” ติวเฟรชชี่พร้ อมเผชิญ
ชีวติ ในโลกยุคใหม่ ” และ “สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล น�ำชม
ภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นด้ านการเกษตรกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์”
มหิดลสารเปิ ดรับฟั งข้ อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�ำถามที่อยากให้ เราช่วยตอบ
ใน ๓ ช่องทาง ได้ แก่ ๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com ๒. โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐
และ ๓. ส่งทางไปรษณีย์ท:ี่ งานสือ่ สารองค์กร กองบริหารงานทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี
๙๙๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

พบกันใหม่ฉบับหน้ า สวัสดีคะ่

๑๔ MU Society

Implementation Research

๒๐ Harmony in Diversity

ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
สุขภาพ(LogHealth)คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.มหิดล ติดปีกโรงพยาบาลยุคดิสรัปชัน่
จัดสัมมนารวมพลังโรงพยาบาลต้นแบบ

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

๒๔ กองกายภาพและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม
เปิ ด ตั ว โครงการรณรงค์ ล ดหวาน
และลดใช้ แ ก้ ว พลาสติ ก

๒๕ Information

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ม.มหิดล น�ำชมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรกั บ การจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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วรพงศ์ บุญอุ้ม

๒๔ กันยายน วันมหิดล วันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระบรมราชชนก
“...พีๆ่ คะ ขอเชิ ญร่ วมบริ จาคเพือ่
ช่วยเหลื อผูป้ ่ วยด้อยโอกาส เนือ่ งในวัน
มหิ ดล และรับธงวันมหิ ดลเพือ่ เป็ นของ
ทีร่ ะลึกค่ะ...” “...บริ จาค ๒๐ บาท รับธง
ทีร่ ะลึกวันมหิดล บริ จาค ๓๐๐ บาทขึ้นไป
รับธงพร้อมเสาด้วยค่ะ...” เสียงนักศึกษา
สาวประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ ผ้ คู นละแวก
นันรั
้ บทราบ ท่านผู้อา่ นคงคุ้นตากับภาพ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทีอ่ อกเดิน
ทางรับบริจาคเงิน พร้ อมมอบธงผืนเล็กๆ
สีสนั สดใส ให้ เป็ นทีร่ ะลึกแก่ผ้ ใู จบุญตาม
สถานทีต่ า่ งๆ กันมาบ้ าง
จุดก�ำเนิดของ “วันมหิดล” และ “ธงที่
ระลึกวันมหิดล” นัน้ เริ่มต้ นจากแรงกาย
แรงใจ และแรงศรัทธาที่ยงิ่ ใหญ่ของชาว
มหิดลที่ม่งุ หวังให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
กับสังคมไทย โดยก�ำหนดจัดขึ ้นทุกวันที่
๒๔ กันยายนของทุกปี เพื่อน้ อมส�ำนึก
ในพระมหากรุ ณาธิ คุณของ “สมเด็ จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก” เจ้ าฟ้าผู้เป็ นที่รัก
และเคารพยิง่ ของปวงชนชาวไทย
สมเด็จพระบรมราชชนก ทรงเป็ น
บุคคลแห่งแรงบันดาลใจ พระมหากรุณา
ธิคณ
ุ ของพระองค์ที่ทรงบ�ำเพ็ญพระราช
กรณียกิจนานัปการ กระทัง่ ทรงได้ รับการ
ถวายพระสมัญญานามเฉลิมพระเกียรติ
พระองค์ให้ เป็ น พระบิดาแห่งการแพทย์
แผนปั จ จุ บัน ของไทย พระบิ ด าแห่ ง
การสาธารณสุขไทย พระบิดาแห่งการ
สังคมสงเคราะห์ของไทย พระประทีป
แห่งการอนุรักษ์ ทรั พยากรสัตว์ น�ำ้ ของ
ไทย และพระบิดาแห่งการอุดมศึกษา
ไทย โดยในระดับนานาชาติ องค์การการ
ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ ประกาศ
พระเกี ย รติ คุ ณ ให้ เป็ น บุ ค คลดี เ ด่ น
ทางด้ านวัฒนธรรมระดับโลก
พระองค์ทรงมีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ใน
การสร้ างรากฐานที่มนั่ คงให้ แก่ประเทศ
ชาติ ใ นการพัฒ นาไปสู่ค วามทัน สมัย
ทรงเสียสละพระราชทรัพย์ และความสุข
ส่วนพระองค์ บ�ำเพ็ญพระกรณียกิจทัง้
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ทางด้ านการแพทย์และการสาธารณสุข
ด้ วยพระทัยอันบริสทุ ธิ์ ทรงพระราชทาน
ทุนการศึกษาส่วนพระองค์ สนับสนุน
การศึกษาวิชาในต่างประเทศ ทรงเป็ น
ผู้แทนของรั ฐบาลไทยติดต่อกับมูลนิธิ
ร็ อ กกิ เ ฟลเลอร์ เพื่ อ การพั ฒ นาการ
แพทย์ แ ละการพยาบาลของไทยให้
ได้ ม าตรฐานสากล ทรงพระราชทาน
ทุนทรัพย์ รวมทังที
้ ่ดินเพื่อขยายกิจการ
ของโรงพยาบาลศิ ริ ร าชในการใช้ เ ป็ น
สถานที่ ศึ ก ษา หอผู้ป่ วย และหอพัก
นักศึกษา พระองค์ ได้ สร้ างความเป็ น
ปึ กแผ่นให้ แก่ โรงเรี ยนแพทย์ และช่วย
พัฒนาการเรี ยนการสอนและการผลิต
แพทย์ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อันเป็ นรากฐานส�ำคัญไปสู่ความเจริ ญ
ก้ าวหน้ าทัดเทียมอารยประเทศ
ด้ วยความวิริยะอุตสาหะที่ทรงงาน
หนั ก อุ ทิ ศ พระวรกายเพื่ อ ประโยชน์
สุ ข ของประชาชนชาวไทยตลอด
พระชนม์ชีพ กระทัง่ ทรงเสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒
ยังความโศกเศร้ าโทรมนัสมาสูป่ ระชาชน
ทุกหมูเ่ หล่า
เพื่อเผยแพร่ พระเกี ยรติคุณให้ เป็ น
ที่ ป ระจั ก ษ์ สื บ ไป ด้ ว ยส� ำ นึ ก ในพระ
มหากรุ ณาธิคณ
ุ ของพระองค์ท่าน เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ คณะแพทยศาสตร์
ศิ ริ ร าชพยาบาล ร่ ว มกับ ผู้ที่ เ คยได้ รั บ
พระกรุ ณาธิคณ
ุ จากพระองค์ท่าน และ
ศิษย์เก่าศิริราช ได้ จดั สร้ างพระราชานุ
สาวรียส์ มเด็จพระบรมราชชนกขึ ้นบริเวณ
ใจกลางคณะฯ ประดิ ษ ฐานเพื่ อ เป็ น

แหล่งที่พงึ่ ทางจิตใจ
สืบต่อไป ทังยั
้ งได้ รับ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ
จากพระบาทสมเด็จ
พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว
รั ช กาลที่ ๙ เสด็ จ
พ ร ะ ร า ช ด� ำ เ นิ น
ทรงเปิ ดพระราชา
นุ ส าวรี ย์ ในวั น ที่
๒๗ เมษายน พ.ศ.

๒๔๙๓
ต่ อ มาปี เดี ย วกั น เมื่ อ วั น ที่ ๒๔
กันยายน นักศึกษาแพทย์และนักศึกษา
พยาบาลได้ จดั พิธถี วายสักการะพระราชา
นุสาวรี ย์ขึ ้น โดยมีหวั หน้ านักศึกษาเป็ น
ผู้แ ทนวางพวงมาลา และมี นัก ศึก ษา
ทุกหมู่เหล่าร่ วมถวายสักการะ และใน
ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ คณะกรรมการคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้ มีมติ
ก�ำหนดให้ วนั ที่ ๒๔ กันยายนของทุกปี
เป็ นวันทีร่ �ำลึกถึง “สมเด็จพระบรมราช
ชนก” และขนานนามว่า “วันมหิดล”
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ กษาน จาติกวนิช ผู้อำ� นวย
การโรงพยาบาลศิ ริ ร าชในขณะนั น้
ได้ เสนอให้ มีการจ�ำหน่ายธงที่ระลึกใน
“วันมหิดล” เพื่อให้ ประชาชนได้ มีส่วน
ช่วยเหลือผู้ป่วย ยากไร้ และด้ อยโอกาส
ของโรงพยาบาล โดยน�ำเงินส่วนหนึง่ มา
จัดซื ้อเครื่ องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์
และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาล แรกเริ่ มก� ำหนดให้ ธงวัน
มหิดลเป็ นผืนผ้ าสีขาวแบบสามเหลี่ยม
ตรงกลางประดั บ พระฉายาลั ก ษณ์
พระราชานุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ พระบรม
ราชชนก พิมพ์ด้วยสีเขียว และมีนกั ศึกษา
ในศิริราชช่วยกันออกไปรับบริจาค
ภายหลังธงวันมหิดลได้ เปลี่ยนเป็ น
ใช้ ผืนผ้ าที่มีสีตรงกับวันมหิดลในปี นัน้
ประดับ พระฉายาลัก ษณ์ พ ระราชานุ
สาวรี ย์ สมเด็จพระบรมราชชนก และ
ปี พ.ศ. ตรงกลางผืนธง โดยธงแต่ละผืน
ผ่านการจัดท� ำอย่างละเอี ยดอ่อนโดย

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

นักศึกษาหลายคณะ/ส่วนงานภายใน
มหิ ด ล น� ำ โดย กลุ่ม อาสาสมัค รมหา
วิ ท ยาลัย ฯ ร่ ว มกัน ท� ำ ธงแบบข้ า มคื น
(Over Night) ด้ วยจิตใจอันมุ่งมัน่ และ
เสี ย สละ โดยไม่ห วัง สิ่ ง ตอบแทนใดๆ
หวังเพียงเป็ นแรงก�ำลังน้ อยๆ แต่เปี่ ยม
ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ในการสร้ างประโยชน์

เ พื่ อ ส่ ว น ร ว ม อั น
เป็ นการด�ำเนินตามรอย
เบื ้องพระยุคลบาทแห่ง
พระองค์
“วันมหิดล” ส�ำหรับ
พวกเรา ไม่ได้ เป็ นเพียง
วั น ที่ ร ะลึ ก ถึ ง สมเด็ จ
พระบรมราชชนกเท่านัน้
แต่วนั มหิดล ยังเป็ นวันที่
เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษา บุคลากร ตลอด
จนผู้มี จิ ต เมตตา ได้ ห ยิ บ ยื่ น ความรั ก
ความปรารถนาดี และพลังแห่งความ
ศรัทธาอันแรงกล้ าในการท�ำเพือ่ ผู้อนื่ เป็ น
วันเริ่มต้ นส�ำหรับการท�ำความดี เป็ นหมุด
หมายส�ำคัญในการมุ่งผลประโยชน์สขุ
เพือ่ มวลมนุษยชาติสบื ไป

เขียนโดย : นายคมสันต์ เดือนฉาย
นัก เอกสารสนเทศ ฝ่ ายจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพโดย : นายคมสันต์ เดือนฉาย,
ดร.นราวุ ฒิ สุ วรรณั ง ศิษย์ เก่ าคณะ
เทคนิคการแพทย์
อ้ างอิง
ฝ่ ายจดหมายเหตุแ ละพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัย
มหิดล. (๒๕๕๘). นิทรรศการวันมหิดล
เรื่ อง วันมหิดล. ๖ กันยายน ๒๕๖๒,
เข้ าถึ ง ได้ จาก https://museum.
li.mahidol.ac.th/th/2558-exhibition/
Mahidol_Day/(วันทีส่ บื ค้ น ๖ กันยายน
๒๕๖๒).

Special Scoop

งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศิริราชได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
หน่วยงานด้านบริการ ๗ หน่วยงานจาก SGS

เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ สิ ง หาคม ๒๕๖๒
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิศิษฎ์
วามวาณิชย์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ศิ ริ ร าช รั บ มอบใบรั บ รองระบบบริ ห าร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
แก่หน่วยงานด้ านบริ การ ๗ หน่วยงาน
จาก นายจิโ รจ ณ นคร กรรมการผู้
จัดการบริ ษัท SGS (Thailand) Limited
ประกอบด้ วย ๑. หน่วยงานภายใต้ สงั กัด
ผู้อ�ำนวยการ รพ.ศิริราช ได้ แก่ ส�ำนักงาน
ผู้ อ� ำ น ว ย ก า ร โ ร ง พ ย า บ า ล ศิ ริ ร า ช
ฝ่ ายวิศวกรรมบริ การและอาคารสถานที่

และศูนย์บริ หารจัดการสิง่ ส่งตรวจศิริราช
๒. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ๓. ฝ่ ายทรัพย์สนิ
และพัส ดุ ๔. งานวิ ช าการ ๕. หน่ ว ย
ผลิ ต เซลล์ เ พื่ อ การบ� ำ บั ด ภาวะเซลล์
ต้ นก� ำเนิดผิวกระจกตาบกพร่ อง โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.รั ชนี กร
กัลล์ ประวิทธ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สิน
และพัสดุ ศาสตราจารย์ แพทย์ หญิง
มณี รั ตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
รวิ ศ เรื อ งตระกู ล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่าย
ทรั พ ยากรบุค คล รองศาสตราจารย์

ดร.ปั ทมา เอกโพธิ์ หัว หน้ าหน่ ว ย
ผลิ ต เซลล์ เ พื่ อ การบ� ำ บั ด ภาวะเซลล์
ต้ นก�ำเนิดผิวกระจกตาบกพร่ อง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธารา
วงศ์ วิ ริ ย างกู ร รองผู้ อ� ำ นวยการโรง
พยาบาลศิริราช อาจารย์ นายแพทย์
ลื อ ชา บุ ญ ทวี กุ ล รองผู้ อ� ำ นวยการ
โรงพยบาลศิริราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์ หญิงศันสนีย์ เสนะวงษ์ ผู้ช่วย
ผู้อำ� นวยการ โรงพยาบาลศิริราช ในฐานะ
หัวหน้ าคณะผู้แทนบริ หารด้ านคุณภาพ
(Lead QMR) และประธานศูนย์บริ หาร
จัดการสิง่ ส่งตรวจศิริราช เเละคณะท�ำงาน
ทัง้ ๗ หน่ ว ยงาน เข้ า ร่ ว มพิ ธี ณ ห้ อ ง
ประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ
ชัน้ G โรงพยาบาลศิริราช
“ISO” (International Organization
for Standardization) เป็ นมาตรฐาน
รั บ รองสากลที่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ทั่ว โลกให้
ความส�ำคัญ โดยจะแบ่งย่อยมาตรฐาน
ด้ านต่างๆ ตามแต่ละอุตสาหกรรมหรื อ
ลักษณะงานออกไปตามตัวเลข เช่น ISO
9001 ก็จะหมายถึง การรับรองคุณภาพ
ด้ านการจัดการขององค์กร ซึ่ง version
ในปั จจุบนั คือ ISO 9001:2015

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล

รมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ เรื่อง
“บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ สิ ง หาคม ๒๕๖๒
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวิรยิ ะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
พร้ อมด้ วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ
ส่ว นงานต่า งๆ ของมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ให้ ก ารต้ อ นรั บ ดร.สุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย์
รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการอุด มศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ในโอกาส
ให้ เกียรติมามอบนโยบายและบรรยายเรื่ อง
“บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ ชาติ” ณ ห้ องประชุม ๙๑๐
ชัน้ ๙ อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมด้ าน
การแพทย์และโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรมคนแรกของกระทรวง และคน
ปัจจุบนั เริ่มวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตังแต่
้ วนั
ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยท่านเป็ นศิษย์
เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหิดลรุ่นที่ ๑๑
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม หรื อ อว. เป็ นหนึ่งใน
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้ าที่เกี่ยวกับการส่ง
เสริ ม สนับสนุน และก�ำกับการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ การวิจยั และการสร้ างสรรค์
นวัตกรรม เพือ่ การพัฒนาประเทศให้ เท่าทัน
กับการเปลื่ยนแปลงของโลก โดยเป็ นกระ
ทรวงที่เกิดจากการรวมหน่วยงานกระทรวง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ และส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติเข้ าด้ วยกัน
ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า ส่วนหนึง่
ที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวง อว.มองว่าจุด
แข็งของมหาวิทยาลัยมหิดลที่อยากให้ ขบั
เคลือ่ น โดยใช้ ความเข้ มแข็งด้ าน Internationalization กับเรื่ อง Innovation น�ำมา
บูรณาการและประมวลเพือ่ ตอบโจทย์รฐั บาล
ในเรื่องของการ Re-inventing Healthcare
System หรือ การปฏิรูปและปรับปรุงระบบ
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สุขภาพของทังประเทศ
้
รวมไปถึงยังสามารถ
ครอบคลุมไปถึงเรื่ องของการเชื่อมโยงไป
สู่การขยายผลกับอุตสาหกรรมการแพทย์
อุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ เพื่อให้ เกิด
พึง่ พาตัวเองให้ มกี ารใช้ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ได้ มากขึ ้น ลดการน�ำเข้ าจากต่างประเทศ
และอยากให้ ผลักดันศาสตร์ ทงการแพทย์
ั้
และศิลปะด้ านต่างๆ เพือ่ น�ำไปสู่ wellness
ของประชาชน
อีกประเด็น เป็ นเรื่ องการสร้ างความ
สามารถในการแข่งขัน หรื อ Competitiveness ผ่า นเรื่ อ ง BCG Model ซึ่ง ก็ คื อ
เศรษฐกิจใน ๓ มิติ ประกอบด้ วย มิติแรก
คือ Bioeconomy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ มิติ
ทีส่ อง คือ Circular Economy หรือเศรษฐกิจ
ทีห่ มุนเวียนต่างๆ และมิตทิ สี่ าม คือ Green
Economy หรื อเศรษฐกิจฐานรากที่มงุ่ เน้ น
การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งทางกระทรวง
อว.จะจัดสรรงบประมาณเพือ่ เข้ ามาช่วยผลัก
ดันในส่วนของทิศทางของเป้าหมายดังกล่าว

นอกจากนี ้ในอีกมิตหิ นึง่ ในความเป็ นสถาบัน
อุดมศึกษาซึง่ ประเทศเองจะต้ องแข่งขันกับ
นานาชาติ ทางรัฐบาลมองว่ามหาวิทยาลัย
มหิดลน่าจะเป็ น ๑ ใน ๒ มหาวิทยาลัย ซึง่
ได้ แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการทีจ่ ะเป็ นมหาวิทยาลัย
ต้ นแบบของประเทศที่ ขึน้ ไปอยู่ในอันดับ
๑ ใน ๑๐๐ มหาวิทยาลัยโลกได้ และจะ
เปิ ดโอกาสให้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ เสนอ
platform ต่างๆ เข้ ามาหารื อเพื่อขับเคลือ่ น
ในขันตอนต่
้
อไป
ข่าวโดย : ฐิตริ ั ตน์ เดชพรหม
ตรวจโดย : รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร
หญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรอง
อธิ การบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ได้ รั บ ความกรุ ณ าเป็ นอย่ า งสู ง ในการ
แนะน�ำสรุปประเด็นจาก ศาสตราจารย์ ดร.
ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะ
เทคนิ คการแพทย์
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ดร.โชค บูลกุล ร่วมสร้างแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในเสวนา “Mahidol 17 SDGs Talk” ณ ม.มหิดล ศาลายา
มหาวิทยาลั ยมหิดลได้ จัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเพื่อความ
ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ โดยมีนโยบาย
ส่ งเสริมการสร้ างความเป็ นมหาวิทยาลัย
เชิงนิเวศ (Eco-University) ที่มเี ป้ าหมาย
ชัดเจนในการสร้ างให้ เกิดการพัฒนา
อย่ างยั่งยืน (Sustainable Development)
ตาม ๑๗ เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืน
ขององค์ การสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals-SDGs)
โดยเมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทีผ่ า่ นมา
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ได้ มีการจัดกิจกรรมเสวนา “Mahidol 17
SDGs Talk” ซึง่ เป็ นโครงการที่จดั ขึ ้นเพื่อ
สร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั นักศึกษา บุคลากร
ตลอดจนบุค คลภายนอก ได้ รั บ มี ค วาม
รู้ ความเข้ าใจเพื่ อการพัฒนาสู่เป้าหมาย
17 SDG Goals เป็ นครัง้ แรก
กิ จ กรรมในครั ง้ นี ้ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ดร.โชค บูลกุ ล กรรมการผู้จัดการกลุ่ม

บริษทั ฟาร์มโชคชัย ผู้นำ� พาฟาร์มโชคชัยจาก
วิกฤตสูต่ ้ นแบบธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็ จ
นอกจากนี ้ยังมีตวั แทนทีม 129 Sustainability
จาก คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
ซึง่ ได้ รบั รางวัลชนะเลิศจากงาน “Innovation
for Campus Sustainability 2019” ที่ได้
สร้ างสรรค์ผลงาน “Welunteering” ซึง่ เป็ น
แอปพลิ เ คชัน หาอาสาสมัค รท� ำ กิ จ กรรม
ภายในมหาวิทยาลัย โดยการประชาสัมพันธ์
หาจิ ต อาสาผ่ า นสมาร์ ท โฟน ลดการใช้
ทรัพยากร และพลังงานจากป้ายประกาศ
ทั่ว ไป และช่ ว ยส่ ง เสริ ม จิ ต อาสาในหมู่
นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
และทีม “Binbin” (Developed by Mang)
จาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ คว้ า
รางวัลชนะเลิศจากเวที Asian Conference
on Campus Sustainability (ACCS) ครัง้ ที่
๔ ที่จดั ขึ ้น ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
จากผลงานการคิดค้ นนวัตกรรมเพื่อจัดการ
ขยะอย่างยัง่ ยืนด้ วย “ตู้รับซือ้ ขยะรีไซเคิล”
(MU Smart Bin) และ “แอปพลิเคชันเพื่อ
รับแต้ ม” (MU Recycle Application)
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิง่ แวดล้ อม
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัย

มหิดล กล่าวว่า อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ
บัน คี มูน เคยกล่าวไว้ “เราไม่มแี ผนส�ำรอง
เพราะเราไม่ มโี ลกใบที่สอง” เป็ นแนวคิด
ที่ว่าไม่ มีอะไรส�ำคัญไปกว่ าโลกใบนีอ้ ีก
แล้ วนัน้ ได้ น�ำไปสู่การพัฒนาเป้ าหมาย
ร่ วมกันของโลก (Global Goals) ซึง่ จากเมือ่
ปี ๒๐๑๕ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่
มีตวั แทนจาก ๑๙๓ ประเทศได้ ให้ การรับรอง
รายงานส�ำคัญ “Transforming our world: the
2030 Agenda for Sustainable Development”
ซึง่ เป็นเอกสารทีก่ ำ� หนดเป้าหมายการพัฒนา
อย่ างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals – SDGs) ไว้ ๑๗ เป้ าหมายใหญ่
ตังแต่
้ ประเด็น ความยากจน (SDG1) ความ
หิวโหย (SDG2) สุขภาวะ (SDG3) การศึกษา
(SDG4) ความเท่าเทียมทางเพศ (SDG5) น� ้ำ
สะอาด (SDG6) พลังงานหมุนเวียน (SDG7)
การงานและเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสม (SDG8)
นวัตกรรมและโครงสร้ างพื ้นฐาน (SDG9)
การลดความเหลือ่ มล� ้ำ (SDG10) ไปจนถึง
เมืองและชุมชนทีย่ งั่ ยืน (SDG11) การบริโภค
และการผลิตอย่างรับผิดชอบ (SDG12) การ
แก้ ปัญหาด้ านสภาพภูมิอากาศ (SDG13)
การอนุรักษ์ ป่าไม้ (SDG14) การคุ้มครอง
ท้ องทะเล (SDG15) สันติภาพ (SDG16)
และความร่ วมมื อเพื่ อให้ บรรลุเป้าหมาย
(SDG17) โดยมีเป้าหมายรองที่เกี่ยวข้ อง
อีกทังหมด
้
๑๖๙ หัวข้ อนัน้ เป้ าหมายของ
เราไม่ ใช่ สอนให้ นักศึกษาท่ องจ�ำว่ า 17
SDG Goals คืออะไร แต่ เรามุ่งสร้ างแรง
จูงใจให้ เริ่ มคิด แล้ วเอามาปรั บใช้ กับ
พฤติกรรมตัวเอง เพื่อเปลี่ยนสังคมและ
โลกที่เราอยู่ให้ ดขี นึ ้ ต่ อไป
“ผมไม่ได้ มองว่าเรื่ อง ๑๗ เป้าหมาย
เพื่ อการพัฒนาอย่างยั่งยื น จะท� ำให้ เกิ ด
การแข่งขันในการจัดอันดับโดยเอาตัวชี ้วัด
เป็ น ๑๖๙ เป้าวัตถุประสงค์ แล้ วบอกว่า
มหาวิ ท ยาลัย นัน้ เก่ ง กว่า มหาวิ ท ยาลัย นี ้
แต่เรื่องทีส่ ำ� คัญ คือ เราต้องกลับมามองว่า
ท�ำ อย่ า งไรผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ถึ ง
จะขั บ เคลื่ อ นนโยบายที่ ส ามารถใส่
วัตถุประสงค์ เหล่ านีเ้ ข้ าไปฝั งชิปในสมอง
ของเด็กรุ่นใหม่ ให้ ได้ ” รองศาสตราจารย์
ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ กล่าว
ด้ าน ดร.โชค บูลกุล กล่าวว่า “ค่านิยมที่
ถูกสร้ างจากกลไกของการตลาดท�ำให้ คนรุ่น

ใหม่สบั สนกับเป้าหมายของชีวติ เราจะต้ อง
เข้าใจก่อนว่า อะไรคือทักษะของเราจริงๆ
โดยการท�ำมาจากความเข้ าใจ ท�ำมาจาก
ความรัก ตื่นมาทุกเช้ าอะไรที่เราท�ำแล้ ว
เรามีความสุข ไม่ ใช่ เอาบรรทัดฐานของ
คนอื่นมาเป็ นตัวก�ำหนด จะท�ำให้ เรา
มองเห็นช่ องทางสู่ความส�ำเร็ จที่ย่ ังยืน
ซึง่ เราต้ องท�ำโดยเข้ าใจศักยภาพของเราจริงๆ
เราจึงได้พยายามจะสร้ างโมเดลของเราขึ ้นมา
ซึ่ ง ถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ เ ป็ น โมเดลที่ ใ หญ่ ม าก
แต่ทำ� ให้ ทกุ คนต้ องจดจ�ำฟาร์ มโชคชัย”
“สังคมวันนี ถ้ ูกครอบง� ำจากคนเพี ยง
ไม่กี่กลุ่ม พวกเขาพยายามครอบง� ำเพื่ อ
สร้ างกลไกบางอย่างเพื่อน� ำเราเข้ าสู่การ
เป็ น “สาวก” เพื่อง่ายต่อการ Manipulate
ให้ เราจงรักภักดีตอ่ เป้าหมายของเขาไปให้
นานที่สดุ กลุ่มที่ ๑ คือ พวก Marketing
Driven กระตุ้นให้ เกิดการใช้ จา่ ยบริโภคตาม
กระแสทีเ่ กินความจ�ำเป็ น และ กลุ่มที่ ๒ คือ
พวก Technology Driven ทีม่ าในการสร้ าง
Platform บางอย่าง เช่น Android หรือ iOS
เพื่อให้ เราเข้ าไปอยู่ใน Ecosystem เพื่อที่

จะได้ สงั เกตพฤติกรรมของเรา และยัดเยียด
อนาคตที่พวกเขาจะเป็ นผู้ก�ำหนดให้ กบั เรา
อย่างจ�ำยอม”
“Sustainability คือ การที่สงั คมมนุษย์
โลก สิ่งแวดล้ อม สัตว์ ทงั ้ หลาย ควรจะ
อยู่กันได้ อย่ างเคารพซึ่งกันและกันไม่
เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็ นหลักส�ำคัญ
แต่ปัญหาของโลกในทุกวันนี ้ คือการมีช่อง
ว่างที่ท�ำให้ กลุ่มคนที่ได้ เปรี ยบรวยมากขึ ้น
ในขณะที่กลุ่มคนที่เสียเปรี ยบมีแต่จนลง
เราจึงควรต้ องรู้ เท่ าทันกระแสของโลก
เพื่ อ ที่จ ะได้ ป รั บ ตั ว ให้ เ ป็ นทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์ ท่ ี มี คุ ณ ค่ า กั บ โลก ไม่ ใ ช่ จ ะมา
เอาเปรี ย บโลก เพราะตอนนี โ้ ลกอยู่ใน
สถานการณ์ทจี่ ะอยูไ่ ด้ อกี นานเท่าไหร่กไ็ ม่ร้ ู”
ดร.โชค บูลกุล กล่าวทิ ้งท้ าย
ข่าวโดย ฐิ ติรตั น์ เดชพรหม
ภาพโดย ศรัณย์ จุลวงศ์

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนา “ไขข้อข้องใจสุนัขน�ำทางลูเต้อร์”
เรื่องราวของ “น้ องทราย” คีริน เตชะ
วงศ์ ธรรม ผู้มีความบกพร่ องทางสายตา
วัย ๒๒ ปี กับสุนขั น�ำทางพันธุ์ลาบราดอร์
รี ทรี ฟเวอร์ สีด�ำของเธอ ที่ชื่อว่า “ลูเต้ อร์ ”
ก�ำลังได้ รับความสนใจในโลกโซเชียล จาก
เฟซบุ๊ก “ผมชื่อลูเต้ อร์ ” ที่น้องทรายสร้ าง
ขึ ้นเพื่อแชร์ ประสบการณ์การใช้ สนุ ขั น�ำทาง
ของเธอ
น้ อ งทรายเล่า ว่า ตัว เองสูญ เสี ย การ
มองเห็นตัง้ แต่อายุ ๑๓ ปี เนื่องจากเนือ้
งอกในสมอง ช่วงปิ ดภาคเรี ยนมัธยมปลาย
ครอบครั ว ได้ ส่ ง เธอไปฝึ ก ทั ก ษะชี วิ ต ที่
Colorado Center for the Blind ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ต่อมาเมื่อเธอไปเรี ยนด้ าน
จิตวิทยาที่ Hendrix College ในช่วงปลาย
ปี สอง ได้ สมัครขอรับสุนขั น�ำทาง และหลัง

จากนัน้ ๖ เดือนจึงได้ ไปฝึกร่วมกับ “ลูเต้อร์ ”
เป็ นเวลา ๓ สัปดาห์ ทีอ่ งค์กร Guiding Eyes
for the Blind ในรัฐนิวยอร์ ค ก่อนจะรับมา
อยูด่ ้ วยในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ หลังจาก
จบปริ ญญาตรี ด้านจิตวิทยาจาก Hendrix
College น้ องทรายได้ เดิ น ทางกลั บ
ประเทศไทยพร้ อมกั บ สุ นั ข น� ำ ทางคู่ ใ จ
ของเธอ แต่ กต็ ้ องมาพบกับอุปสรรคที่ว่า
คนไทยส่ วนมากไม่ ร้ ู จักว่ าสุนัขน�ำทาง
คืออะไร
จากปรั ชญาในด้ านการประสานและ
ประยุกต์ วิชาการสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อ
ประโยชน์สขุ แก่มนุษย์ สัตว์ และสิง่ แวดล้ อม
คณะสัต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
มหิดล จึงได้ จดั เสวนาเชิงวิชาการในหัวข้ อ
“ไขข้ อข้ องใจสุนัขน�ำทางลูเต้ อร์ ” ร่ วม
เสวนาโดย อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์
ปรารมภ์ ศรี ภ วั ศ ราคม ผู้ช่ว ยคณบดี
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร และ
อาจารย์ ดร.สั ต วแพทย์ ห ญิ ง จารุ ญ
ลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์ ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดย
เป็ นการเสวนาที่ม่ ุงให้ ความรู้และความ
เข้ าใจในประเด็นที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพ
ของสุนัขน�ำทาง ซึ่งยังเป็ นเรื่องใหม่ ท่ยี งั
ไม่ แพร่ หลายในประเทศไทย จากกรณี
ศึกษาของแขกรั บเชิญ “น้ องทราย” กับ
“ลูเต้ อร์ ”
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“ ข้ อ ดี
อย่ างหนึ่ ง
ของการใช้
สุนัขน�ำทาง
ส� ำ ห รั บ ผู้
ที่ มี ค ว า ม
บ ก พ ร่ อ ง
ทางสายตา
คือ การช่ วย
ในเรื่องของจิตใจด้ วย ในขณะทีไ่ ม้ เท้ านัน้
เพียงช่วยในการเป็ นเครื่องมือในการน�ำทาง
แต่ในขณะเดียวกันการใช้ สนุ ัขน�ำทางก็จะ
มีผลที่จะต้ องรับผิดชอบตามมาด้ วยคือ
เราจะต้ องดูแลชีวติ เพิ่มขึน้ อีกชีวติ หนึ่ง
โดยต้ องเข้ าใจธรรมชาติของสุนขั ด้ วยว่าเป็ น
อย่างไร เพือ่ ทีจ่ ะได้ ร้ ูวธิ ีในการปฏิบตั กิ บั สุนขั
น�ำทางอย่างถูกต้ อง ในประเทศไทยเรา
ยังไม่ มกี ารฝึ กสุนัขน�ำทาง เพราะฉะนัน้
ข้ อ มู ล ทุ ก อย่ า งจะเป็ นข้ อ มู ล จากต่ า ง
ประเทศเป็ นหลัก นอกจากสุนัข ๓ สาย
พันธุ์ท่นี ยิ มน�ำมาฝึ กเป็ นสุนัขน�ำทาง ซึ่ง
ได้ แก่ โกลเด้ นรีทรีฟเวอร์ ลาบราดอร์ รี
ทรี ฟเวอร์ และอัลเซเชียน ซึ่งเป็ นสาย
พันธุ์ท่ ีมีความแข็งแรง และมีลักษณะ
โครงสร้ างที่ค่อนข้ างสมบูรณ์ แล้ ว ทัง้ นี ้
ทัง้ นัน้ ก็ขึน้ อยู่กับสุนัขแต่ ละตัวด้ วยว่ า
มีความพร้ อม หรื อมีสภาพจิตใจและ
อารมณ์ ท่ ีเหมาะสมจะน�ำมาฝึ กได้ หรื อ
ไม่ ไม่ ใช่ หมายความว่ าทุกตัวในสาย
พันธุ์ท่กี ล่ าวมาแล้ วนัน้ จะสามารถน�ำมา
ฝึ กเป็ นสุนัขน�ำทางได้ ” อาจารย์ ดร.นาย
สัตวแพทย์ ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม กล่าว
ด้ านน้ องทรายได้ เล่าจากประสบการณ์
ว่า “ในต่ างประเทศ การที่คนตาบอดจะ
รับสุนัขมาช่ วยน�ำทางได้ นัน้ หนึ่ง คือ จะ

ต้ องพึ่งพาตัวเองได้ สอง คือ จะต้ องดูแล
สุนัขได้ ด้วยตัวเอง ซึง่ ทางโรงเรียนฝึ กสอน
สุนขั น�ำทางจะตรวจสอบตรงนี ้ด้ วยว่า เราอยู่
ได้ ด้วยตัวเอง ไม่ใช่วา่ ต้ องพึง่ พาคนอืน่ แล้ วก็
ดูด้วยว่าเรามีการเดินอย่างไร เดินเร็วแค่ไหน
เพือ่ จับคูก่ บั สุนขั ทีม่ คี วามเหมาะสมให้ กบั เรา
นอกจากทางโรงเรียนจะฝึ กลูเต้ อร์ มาให้
พร้ อมน�ำทางคนตาบอดแล้ ว ทรายก็ต้อง
มาฝึ กกับลูเต้ อร์ เพื่อดูด้วยว่ า ลูเต้ อร์ จะ

น�ำทางทรายอย่ างไร และทรายจะต้ อง
ให้ ลูเต้ อร์ น�ำอย่ างไร จนแทบจะเป็ นว่ า
ฝึ กให้ ทรายไปเป็ นคนฝึ กลูเต้ อร์ ซึ่งถึง
แม้ ลูเต้ อร์ จะได้ รับการฝึ กมาประมาณหนึง่
แล้ ว แต่เมื่อมาเจอสถานที่ใหม่ๆ เราก็ต้อง
ฝึ กเขาให้ เรียนรู้เพิม่ เติมด้ วย”
ต่อข้ อซักถามที่ ว่าหลั ก การฝึ กสุ นั ข
น� ำ ทาง มี ค วามเหมื อ นหรื อ แตกต่ า ง
จากการฝึ ก “หมานิ สัยดี” ที่คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
จัดขึน้ ในงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ” เป็ น
ประจ�ำทุกปี อย่ างไรนัน้ อาจารย์ ดร.นาย
สัตวแพทย์ ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม อธิบาย
ว่า “การฝึ ก “หมานิสยั ดี” จัดเป็ นพืน้ ฐาน
ของการฝึ กลูกสุนัข เช่ นเดียวกับในต่ าง
ประเทศที่ต้องผ่ านการฝึ กในลักษณะ
แบบนี เ้ ช่ นกั น ซึ่งการฝึ กสุ นัขน� ำทาง
จะมีการฝึ กทักษะเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง คื อ การฝึ กอย่ า งไรให้ สุ นั ข
สามารถตั ด สิ น ใจที่ จ ะไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
เจ้ าของเมื่อเข้ าไปในที่อนั ตราย ซึง่ วิธีการ
ฝึ กจะมีเทคนิคทีแ่ ตกต่างกันไป แต่ตามหลัก
วิชาการโดยทัว่ ไป เรามีงานวิจยั ทีบ่ อกไว้ วา่
ในการฝึ กสุนัขควรเป็ นการให้ รางวัลดี
กว่ าการลงโทษ”
“มหาวิทยาลัยในฐานะทีเ่ ป็ นแหล่งความ
รู้ มีโอกาส และมีความสามารถทีจ่ ะเป็ นฝ่ าย
ก�ำหนดนโยบายชี ้น�ำสังคม และสร้ างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่ๆ และงานวิจยั ออกมาสนับ
สนุนให้ กบั ผู้พกิ ารทางสายตาได้ มีทางเลือก
มากขึ ้น ซึง่ การใช้ สุนัขน�ำทางก็เป็ นทาง
เลือกหนึ่งที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ กับ
ผู้พิการทางสายตา โดยการเสวนาที่ทาง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดขึน้ นี ต้ ัง้ ใจที่ จะให้ เป็ นการเปิ ดมุมมอง
ใหม่ๆ ของการใช้ สนุ ขั น�ำทางในประเทศไทย
จากมุมมองของจากคนทีใ่ ช้ งานจริง ซึง่ ก็คอื
น้ องทราย ด้ วยบทสรุ ปที่ว่า “ถ้ าเราจะใช้
สุนัขน�ำทาง อยากให้ มองถึงสวัสดิภาพ
ของเขาด้ วย อย่ ามองเพียงแค่ ประโยชน์
ที่เราจะได้ จากเขา” โดยทางคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หวังให้
การเสวนาที่จัดขึน้ ในครั ง้ นีเ้ ป็ นการจุด
ประกายให้ เ ริ่ มต้ น ที่ จ ะมองลงไปว่ า
ท�ำอย่ างไรเราถึงจะเพิ่มคุ ณภาพชี วิต
ให้ กับทัง้ ผู้พิการทางสายตา แล้ วก็ตัว
สุนัขด้ วย” อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์
ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม กล่าวทิ ้งท้าย
ข่าวโดย ฐิ ติรตั น์ เดชพรหม
ภาพโดย วราภรณ์ น่วมอ่อน
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สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล

“กว่าจะมาเป็นสุนัขน�ำทาง”

บทความจาก อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรื อง
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงนี ้พวกเราคงเห็นข่าวน้ องสุนขั สีด�ำ
พันธุ์ Labrador นาม “ลูเต้ อร์ ” กัน มากมาย
วันนี ้เลยอยากจะชวนกันมาท�ำความรู้จกั และ
ความเข้ าใจกันสักนิดหนึง่ ว่ากว่าเจ้ าลูกสุนขั
ตัวหนึง่ จะเติบโตจนสามารถมาท�ำหน้ าทีเ่ ป็ น
สุนขั น�ำทางให้ กบั คนตาบอดได้ นนจะต้
ั้
อง
ผ่านขันตอนอะไรมาบ้
้
าง
ก่ อ นอื่ น ต้ อ งขอบอกก่ อ นว่ า “สุ นั ข
น�ำทาง” นี ้ ถือเป็ นวิธีหนึง่ ในการสนับสนุน
การเดินทางของคนตาบอด โดยมากคน
ทัว่ ไปคงจะคุ้นเคยกับ “ไม้ เท้ าขาว” กันเสีย
มากกว่า ในความเป็นจริงแล้วคนตาบอดมีวธิ ี
ในการเดินทางด้ วยการสนับสนุนหลายแบบ
ตังแต่
้ การน�ำทางโดยคนมองเห็น การใช้ ไม้
เท้ าขาว การใช้ อปุ กรณ์เทคโนโลยีจ�ำพวก
“เทคโนโลยีสวมใส่ ” (wearable technology) อย่างแว่นตา การใช้ GPS ไปจนถึง
การใช้ สมาร์ ทโฟน แต่หนึง่ ในวิธีการน�ำทาง
ดังเดิ
้ มของคนตาบอดก็คอื สุนขั น�ำทางนีเ่ อง
ย้ อนไปในประวัติศาสตร์ อันยาวนาน
มีการค้ นพบหลักฐานมากมายทัว่ โลกว่ามี
การใช้ สนุ ขั ในการน�ำทางคนตาบอดไปใน
ที่ตา่ งๆ แต่ทว่าการฝึ กสุนขั อย่างเป็ นระบบ
โดยโรงเรี ยนฝึ กสุนขั น�ำทางนันเกิ
้ ดขึ ้นครัง้
แรกในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๑ เมื่อ
พบว่าทหารผ่านศึกจ�ำนวนมากสูญเสียการ
มองเห็นจากการไปรบ โดยนายแพทย์ชาว
เยอรมัน Dr. Gerhart Stalling และต่อมาการ
ฝึ กสุนขั น�ำทางได้ แพร่หลายออกไปทัว่ โลก
ในช่ ว งแรกสุนัข ที่ น� ำ มาฝึ ก เป็ น สุนัข
น�ำทางคือสุนขั พันธุ์ German Shepherd
แต่ตอ่ มาด้ วยข้ อจ�ำกัดของการควบคุมโรคใน
ประเทศอังกฤษทีไ่ ม่อนุญาตให้ นำ� เข้ าสุนขั ที่
ได้ รับการฝึ กจากประเทศอื่น จึงได้ เสาะหา
สุนขั พันธุ์อนื่ ทดแทน ซึง่ ก็คอื พันธุ์ Labrador
พันธุ์เดียวกันกับทีน่ ้ องทรายใช้ ในตอนนี และ
้
อีกเหตุผลหนึ่งคือสุนัขพันธุ์นีม้ ีความสงบ
ซือ่ สัตย์ และฉลาด
การฝึ กสุนขั น�ำทางพิถีพิถนั มาก ตังแต่
้
การเลือกพ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์ ถึงขันที
้ ่โรงเรี ยน
ฝึ กสุนขั น�ำทางมีการเพาะพันธุ์คดั เลือกยีน
กันเลยทีเดียว เมื่อได้ ลกู สุนขั อายุ ๘ – ๑๐
สัปดาห์แล้ ว มันจะถูกส่งไปอยูก่ บั ครอบครัว
ที่รับอาสาเลี ้ยงลูกสุนขั แต่ไม่ใช่เลี ้ยงเฉยๆ
จะต้ องสอนลูกสุนขั ให้ ร้ ูจกั เชื่อฟั งค�ำสัง่ เข้ า
สังคมเป็ น พาลูกสุนขั ไปท�ำความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้ อมแบบต่างๆ เราเรียกครอบครัว
อาสาเหล่านี ้ว่า puppy walkers หรือ puppy

raisers (ขึ ้นอยูก่ บั แต่ละประเทศ) ในช่วงนี ้
ลูกสุนขั ก็จะถูกประเมินอย่างสม�่ำเสมอว่า
เหมาะจะท�ำหน้ าที่เป็ นสุนัขน�ำทางให้ คน
ตาบอดหรือไม่
การที่จะเป็ นสุนัขน�ำทางที่ดีได้ นัน้
สุนัขจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ๔ ประการ คือ
๑. มีความมั่นใจ ซึง่ จ�ำเป็ นในการทีจ่ ะ
น�ำทางคนตาบอด เพราะสุนขั น�ำทางในบาง
ครังถ้
้ าถูกสัง่ ให้ พาเดินไปในทีอ่ นั ตรายจะต้อง
กล้ าทีจ่ ะไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ได้ และไม่ลงั เล
ในการตัดสินใจ
๒. ตอบสนองดีต่อค�ำสั่งหรือค�ำขอร้ อง
๓. โฟกัส ไม่ วอกแวกง่ าย
๔. มีสขุ ภาพดี
เมื่อลูกสุนัขผ่านการประเมินเบื ้องต้ น
ว่ า เหมาะสมจะฝึ ก เป็ น สุนัข น� ำ ทางแล้ ว
ประมาณอายุปี ค รึ่ ง มัน ก็ จ ะถูก ส่ง ไปเข้ า
โรงเรี ยนสอนสุนขั น�ำทาง ระยะเวลาการฝึ ก
ทักษะต่างๆ เช่น การเดินเป็ นเส้ นตรง การ
หยุดทีบ่ นั ได/ฟุตบาท การรอค�ำสัง่ ก่อนข้ าม
ถนน การนอนเงียบๆ การหลบสิ่งกีดขวาง
ในระดับศีรษะ (ของคนตาบอด) การหลีก
เลีย่ งทางแคบที่คนและสุนขั ไม่สามารถเดิน
ไปพร้ อมกันได้ ฝึ กเดินทางด้ วยยานพาหนะ
รูปแบบต่างๆ เป็ นต้ น เหล่านี ้จะใช้ เวลาอีก
ประมาณ ๖ – ๘ เดือน ก่อนทีส่ นุ ขั แต่ละตัวจะ
พร้ อมส�ำหรับการจับคูก่ บั คนตาบอด
การจับคูร่ ะหว่างสุนขั กับ
คนตาบอดนี ก็้ ไม่คอ่ ยต่างกับ
การหาคู่ที่เหมาะสมสักเท่า
ไหร่ เพราะว่าจะต้ องประเมิน
ลักษณะนิสยั /บุคลิกของสุนขั
แต่ละตัว กับวิถีชีวิตของคน
ตาบอดด้ วย เช่น
-คนตาบอดเดินเร็ว ก้ าว
ยาว หรือเดินช้ า
-คนตาบอดใช้ ชี วิ ต ใน
เมืองหรือชนบท
-คนตาบอดชอบออกไป
ท� ำกิ จกรรมนอกบ้ าน หรื อ
ชอบอยูบ่ ้ าน
เ มื่ อ จั บ คู่ กั น ไ ด้ แ ล้ ว
ทั ง้ คนและสุ นั ข ก็ ต้ องมา
ท� ำ ความรู้ จั ก สร้ างสาย
สั ม พั น ธ์ กั น ฝึ กการเดิ น
ทางและใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกัน อี ก
ประมาณ ๒ – ๓ สัปดาห์ เพือ่
ที่จะพร้ อมก่อนออกสูก่ ารใช้

ชีวติ อิสระในสังคมจริง
*** ข้อแนะน�ำ (ซึ่งน้องทรายก็ได้พดู ไป
เยอะแล้ว) แต่อยากขอย�้ ำเพิ่ มเติ มอี กก็คือ
เมื อ่ คนทัว่ ไปเห็นสุนขั น�ำทางคนตาบอดมา
ไม่ควรเข้าไปจับตัวมัน ให้อาหาร เป่ าปาก
เรี ยก ฯลฯ เพราะอาจท�ำให้สนุ ขั เสียสมาธิ ใน
การปฏิ บตั ิหน้าทีไ่ ด้ ซึ่งอาจน�ำไปสูอ่ นั ตราย
ทัง้ คนตาบอดและสุนขั ***
https://www.guidedogswa.com.au/
guide-dog-program/
https://www.guidedogswa.com.au/
how-act-around-guide-dog/
https://www.igdf.org.uk/about-us/
facts-and-figures/history-of-guide-dogs/

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ศิริราชจัดบรรยายเนื่องใน “วันผมร่วงโลก” (World Alopecia Day)

ความรู้ และวิ ท ยาการใหม่ๆ เกี่ ย วกับ
การดูแลรักษาโรคเส้ นผม และหนังศีรษะ
มีความก้ าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ว ในปั จจุบนั
ผู้ชายและผู้หญิ งหันมาสนใจในการเสริ ม
สร้ างบุคลิกภาพ และปรับปรุงภาพลักษณ์
ของตนเอง โดยเฉพาะทางรู ปร่ าง หน้ าตา
ผิวพรรณ และเส้ นผมมากขึ ้น
เนือ่ งใน “วันผมร่ วงโลก” (World Alopecia
Day) ซึง่ ตรงกับวันเสาร์แรกของเดือนสิงหาคม
ของทุกปี สาขาโรคเส้ นผมและการผ่าตัด
ปลูกถ่ายเส้นผม ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทย
ศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้จดั การบรรยายขึ ้นเพือ่ เผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับ
โรคผมร่วง และผมบาง แก่ประชาชนทัว่ ไป
ที่สนใจ ณ ห้ องประชุมประชา โมกขะเวส
หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ชัน้ ๔ ตึกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งปี นี ้จัดต่อเนื่องเป็ น
ปี ที่ ๓ โดยจัด ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม
๒๕๖๒ วิทยากรโดย รศ.นพ.รั ฐพล ตวง
ทอง ผศ.พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย อ.ดร.
นพ.สาโรช สุวรรณสุทธิ อ.พญ.ดรั ลพล
ไตรวงศ์ วรนาถ และ อ.พญ.กัณห์ ชลิต
ถนอมกิตติ
โครงสร้ างพืน้ ฐานและสรี ระวิทยาของ
หนังศีรษะในเพศชายมีความแตกต่างกับ
เพศหญิง ท�ำให้ โรคหรื อภาวะผิดปกติของ
หนั ง ศี ร ษะ
ที่ พ บบ่ อ ย
ในเพศชาย
และเพศ
ห ญิ ง ไ ม่
เหมื อ นกั น
พ บ ว่ า ใ น
ผู้ ชายส่ ว น
ใหญ่ หน้ า
ผากจะ
เถิ ก ลึ ก ขึ น้
ไ ป เ รื่ อ ย ๆ
ขณะที่ในผู้
หญิงจะพบว่าผมบางบริ เวณที่กลางศีรษะ
ซึ่งในการรั กษาผู้ป่วยที่เป็ นไม่มากแพทย์
จะรักษาด้ วยยาทา ยารับประทาน ส่วนใน
กรณีผ้ ปู ่ วยที่เป็ นมากจะใช้ เทคโนโลยีการ
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ปลูกผมถาวร โดยเราสามารถสังเกตได้ ด้วย
การวัด ซึ่งจะสงสัยว่าเป็ นโรคผมบางจาก
พันธุกรรมและฮอร์ โมนถ้ าวัดระยะห่างของ
แสกเกิน ๑ ซม.(Path width) ผู้หญิ งที่มี
ความกว้ างจากคิ ้วถึงไรผมบนหน้ าผากเกิน
๖.๕ ซม. (Mid frontal point) ผู้ชายวัดระยะ
ห่างจากหัวคิ ้วถึง M Shape มากกว่า ๘ ซม.
(Frontal recession) และผู้ชายและผู้หญิง
ที่วดั ระยะห่างของขวัญเกิน ๒ ซม. (Vertex)
รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง หัวหน้ าสาขา
โรคเส้ นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้ นผม
ภาควิ ช าตจวิ ท ยา และรองคณบดี ฝ่ าย
กิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราช
พยาบาล มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล กล่า วว่า
ปั ญหาผมร่ วง ส่ วนใหญ่ มีสาเหตุเกิด
จากปั จจัยของพันธุกรรม และฮอร์ โมน
ใ น ผู้ ช า ย
พ บ ถึ ง
ประมาณ
๗๔% และ
ในผู้ หญิ ง
พ บ ถึ ง
ประมาณ
๕๐% ส่วน
สาเหตุ อื่ น
ที่รองๆ มา
เช่น โรคผมร่วงเป็ นหย่อม เกิดจากภูมคิ ้ มุ กัน
ท�ำลายตัวเอง เกิดการท�ำลายที่ตวั รากผม
และจากสาเหตุอนื่ เช่น โรคหนังศีรษะอักเสบ
ต่างๆ เชื่อว่ าปั จจัยที่สำ� คัญที่เกิดกับผู้ชาย
มากกว่ าผู้หญิงก็คือ ผู้ชายจะมีฮอร์ โมน
เพศชายทีช่ ่อื ว่า Testosterone ทีม่ ตี ่อรากผม
และในผู้ป่วยซึง่ มีประวัติของพันธุกรรม คือ
ผมบาง ศีรษะล้ าน ก็จะท�ำให้ เกิดการหลุด
ร่วงง่ายขึ ้น และผมจะมีลกั ษณะเส้ นเล็กลง
เรื่ อยๆ เนื่องจากปั จจัยอิทธิพลของฮอร์ โมน
นันเอง
้ ซึง่ ต้ องมีการวินิจฉัยที่แม่นย�ำ โดย
ผู้ป่วยควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชดั
และประเมินระยะของโรค ซึง่ ในการรักษา
ส�ำคัญทีต่ ้ องมีความสม�ำ่ เสมอ โดยผู้ป่วยจะ
ต้ องมีวินยั ในการรับประทานยา และทายา
“ปั จจุบันที่โรงพยาบาลศิริราชเริ่ ม
มีการน�ำ Sculp Cooling Divice ซึ่งเป็ น

เครื่องมือทางการแพทย์ ท่นี �ำเข้ ามาจาก
ประเทศอังกฤษ เข้ ามาศึกษาวิจยั เครื่อง
ดังกล่ าวมีข้อบ่ งชีใ้ นลดโอกาสการร่ วง
ของเส้ นผมในผู้ป่วยโรคมะเร็ งที่ได้ รับ
เคมี บ�ำ บั ด เพื่ อช่วยให้ ผ้ ูป่วยมี คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้ โดยเครื่ องมือดังกล่าวใช้ หลัก
การท�ำงานของเครื่ องที่ใช้ ความเย็นมาหล่อ
เลี ้ยงที่บริ เวณหนังศีรษะ ท�ำให้ เส้ นเลือดมี
การหดตัว จนไปเลี ้ยงที่บริ เวณหนังศีรษะ
น้ อยลง ท�ำให้ ยาเคมีบ�ำบัดที่อยูบ่ ริ เวณราก
ผมก็จะน้อยลง เกิดพิษต่อเซลล์รากผมน้อยลง
ซึ่งจะท�ำให้ ลดโอกาสการเกิดการหลุดร่ วง
ของผมของผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับเคมีบำ� บัด โดยอาจ
ไม่ได้ ผล ๑๐๐% แต่ก็สามารถช่วยลดการ
หลุดร่วงของเส้ นผมได้ พอสมควร”
“โรคเส้ นผมเปรี ยบเสมือนกระจกส่อง
สุขภาพ เมื่อใดมีปัญหาผมร่ วง อาจเป็ น
ข้ อ บ่ ง ชี ไ้ ด้ ว่ า มี ปั ญ หาหรื อ มี ข้ อ ผิ ด ปกติ
ในร่ างกาย จึงควรรี บมาพบแพทย์ ให้ เร็ ว
ที่ สุด เพื่ อ หาสาเหตุแ ละรี บ แก้ ไ ข เพื่ อ จะ
ได้ มี เ ส้ น ผมที่ มี สุข ภาพที่ ดี แ ละคุณ ภาพ
ชีวิตที่ดีต่อไป โดยกิจกรรมการบรรยายที่
จัดขึน้ เนื่องใน “วันผมร่ วงโลก” (World
Alopecia Day) นี เ้ ป็ น การรณรงค์ ใ ห้
ประชาชนได้ ทราบถึงโรคผมร่วงว่ามีผลกระ
ทบอย่างไร มีสาเหตุอย่างไร มีการวินิจฉัย
อย่างไร และมีการรั กษาอย่างไร เพื่อจะ
ได้ สามารถน�ำความรู้ ต่างๆ ที่ได้ ไปดูแลตัว
เอง โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิ จกรรม
สอบถามปั ญหาต่างๆ และมีการ live สด
ทางสื่ อ สัง คมออนไลน์ ซึ่ง ผู้ที่ เ ข้ า มาร่ ว ม
กิ จ กรรมมี ทัง้ ประชาชนทั่ว ไปที่ มี ปั ญ หา
ผมบาง ศี ร ษะล้ า น รวมทัง้ ที่ เ ป็ น ผู้ป่ วย
เดิ ม ของโรงพยาบาลศิ ริ ร าช โดยหวัง ว่า
อย่างน้ อยจะท�ำให้ ผ้ ูป่วยมีความสบายใจ
มองเห็นทางออกของโรคว่า ไม่ได้ เป็ นโรค
ที่ ท� ำ ให้ ห มดหวัง หมดหนทางการรั ก ษา
กันเสียทีเดียว แล้ วก็ควรจะพบแพทย์เพื่อ
ตรวจรักษาต่อไป”
“ขณะนี้ ทางโรงพยาบาลศิริราชได้
เปิ ดให้ ผ้ ูมีจิตศรั ทธาได้ บริ จาคเงินเพื่อ
จัดหาอุปกรณ์ เครื่ องมือทางการแพทย์
ยา และเวชภัณฑ์ ต่างๆ เพื่อผู้ป่วยด้ อย
โอกาสที่มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ โรคเส้ น ผม
กองทุน D003879 โดยติดต่ อได้ ท่ี ศิริราช
มูลนิธิ” รศ.นพ.รั ฐพล ตวงทอง กล่าว
ทิ ้งท้ าย
ขอขอบคุณภาพจาก ภาควิ ชาจตวิ ทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิ ดล
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วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จัดหลักสูตร Work Like A Pro (W-LAP)

“การท�ำงานแบบมืออาชีพ” นันมี
้ ความ
ส�ำคัญกับการบริหารงานในปัจจุบนั เป็ นอย่าง
มาก เนื่ อ งด้ ว ยสภาพแวดล้ อ มทางสัง คม
เทรนด์ธุรกิจ และอุตสาหกรรมโลกที่มีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว “ผู้บริหารมืออาชีพ”
จึงต้ องก้ าวให้ ทนั กับความเปลีย่ นแปลงเหล่านี ้
โดยต้ อ งพัฒ นาศัก ยภาพของตนเองอย่า ง
สม�ำ่ เสมอ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชติ า รักธรรม
รองคณบดีงานบริ การวิชาการ วิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
มหิดล (CMMU) กล่าว
ว่า ด้ วยประสบการณ์
ในการจัดหลักสูตรฝึ ก
อบรมส�ำหรับผู้บริหาร
(Executive Education)
ทีไ่ ด้ รบั การยอมรับจากองค์กรชันน�
้ ำ CMMU
จึงได้ ถอดบทเรี ยนความส�ำเร็ จของผู้บริ หาร
ในองค์กรชันน�
้ ำทังจากในประเทศและต่
้
างประเทศ
มาริเริม่ จัดท�ำหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพความ
เป็ นมืออาชีพส�ำหรับผู้บริหาร” หรือ Work
Like A Pro (W-LAP) เพือ่ สร้ างนักบริหารมือ
อาชีพในอนาคต ซึง่ ปี นี ้จัดเป็ นรุ่นแรก โดยได้
จัดอบรมทักษะทีส่ ำ� คัญด้ านต่างๆ ทีส่ ามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้ ทังในการท�
้
ำงานและการ
ด�ำเนินชีวติ ให้ กบั ผู้เข้ าอบรมซึ่งประกอบไป
ด้ วย ผู้บริหารในองค์กร ทังภาคเอกชน
้
ภาครัฐ
และเจ้ าของธุรกิจ รวมจ�ำนวนทังสิ
้ ้น ๕๒ คน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร W-LAP นี ้ จัดขึ ้น
เพือ่ เพิม่ องค์ความรู้ (Knowledge) การพัฒนา
ความคิ ด เชิ ง บวก (Attitude) รวมถึ ง การ
เสริ มสร้ างภาวะผู้น�ำ นอกจากนี ้ ยังเป็ นการ
พัฒนาทักษะทีส่ ำ� คัญ อาทิ soft skills การคิด
วิเคราะห์ การแก้ ปัญหา การมีมนุษยสัมพันธ์
และการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
คุ ณอรชุ มา จักกะพาก ผู้อ�ำนวยการ
หลักสูตร W-LAP กล่าวเสริ มว่า ทางผู้จัด
ไ ด้ พ ย า ย า ม ท� ำ ใ ห้
ห ลั ก สู ต ร มี ค ว า ม
สมบู ร ณ์ แ บบ และ
เหมาะอย่างยิ่งต่อการ
สร้ างนั ก บริ หารมื อ
อาชีพในอนาคต ด้ วย
การน�ำเรื่ องของการน�ำนวัตกรรม เทคโนโลยี
เข้ ามาปรับใช้ ในองค์กร การมีมมุ มองที่เฉียบ
คมต่ อ การก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการขับ
เคลือ่ นองค์กร การคิดวิเคราะห์เพื่อสร้ างทาง
เลือกเชิงนโยบายให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
กล้ าคิดกล้ าท�ำในสิ่งใหม่ๆ มีวิสยั ทัศน์กว้ าง
ไกล รวมทัง้ การมี มนุษยสัมพันธ์ ที่ดีและมี
ทักษะในการสือ่ สารเป็ นเลิศ มีภาพลักษณ์ทดี่ ี

โดยทัง้ หมดนีต้ ัง้ อยู่
ในหลักธรรมาภิบาล
เพื่อน�ำพาองค์กรไป
สู่ความส�ำเร็ จอย่าง
ยัง่ ยืน
หลักสูตร W-LAP
รุ่นแรกนี ้ จัดขึ ้นระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึง
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒทิ มี่ ชี อื่ เสียงระดับประเทศ รวม ๒๒ คน
อาทิ ฯพณฯ นายอ� ำ พล เสนาณรงค์
ผู้ดำ� รงต�ำแหน่งองคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙ คุณ
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา รศ.นพ.
สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำ� นวยการศูนย์คณ
ุ ธรรม
(องค์การมหาชน) คุณเพชรพริ ง้ สารสิน
อดีตผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์ และ
สื่ อ สารองค์ ก ร บริ ษั ท การบิ น ไทย จ� ำ กั ด
(มหาชน) ดร.จาชชัว แพส กรรมการผู้จดั การ
Add Ventures by SCG ดร.ดอน นาครทรรพ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ดร.ปริ ญ ญ์
พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริ ษัท
หลักทรัพย์ CLSA ฯลฯ
การอบรมตลอดหลักสูตรมีทงหมด
ั ้ ๑๕ ครัง้
ซึ่งในครั ง้ ที่ ๑๓ ของ
การอบรม ได้ รับเกียรติ
อย่างสูงจาก ฯพณฯ
นายชวน หลี ก ภั ย
ประธานรั ฐ สภาคน
ปั จ จุบัน มาบรรยาย
ในหัวข้ อ “Role of Leadership in Good
Governance” โดยได้ กล่าวถึงหลักธรรมา
ภิบาล ๖ ประการ ซึง่ ได้ แก่ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า เพือ่ มุง่ ประโยชน์สว่ นรวมของประชาชน
โดย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ได้ เพิม่ “หลัก
ความไม่ เกรงใจ” เมื่อเห็นสิ่งใดกระท�ำไม่
ถูกต้อง เป็ นหลักธรรมาภิบาลประการที่ ๗
คุณขยล ตันติชาติวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการ
บริ ษั ท กรุ ง เทพซิ ตี ้
สมาร์ท จ�ำกัด ผู้ดำ� เนิน
ธุ ร กิ จ ตั ว แทนด้ าน
อสังหาริมทรัพย์ ซึง่ เป็น
หนึง่ ในวิทยากรและผู้
เข้าอบรม ได้นำ� แนวคิด
เรื่อง Design Thinking มาบรรยาย และให้ ผ้ ู
เข้ าอบรมได้ ท�ำเวิร์กชอป เพื่อเปิ ด mindset
เปิ ดความคิดสร้ างสรรค์ทมี่ อี ยูใ่ นตัวเองออกมา
แลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน ซึง่ สามารถน�ำเอาไป
ปรับใช้ ได้ จริ งในการก
ระตุ้นให้ ทีมเวิร์กของ
องค์กรตัวเองเกิดการ
ระดมสมอง ในขณะที่
ดร.นรภัทร ลีธรี ะโชติ
ประธานบริ ษัท ผลไม้
กระป๋ องประจวบ จ�ำกัด หนึง่ ในวิทยากรและ

ผู้เข้ าอบรมเช่นกัน กล่าวว่า สิง่ ทีอ่ ยากให้ มเี พิม่
เติมในการจัดอบรมครัง้ ต่อไป คือ เรื่ องของ
“การออกแบบยุทธศาสตร์ ” ซึง่ เป็ นทักษะ
ทีค่ นทีเ่ ป็ นผู้น�ำองค์กรทุกคนจ�ำเป็ นต้ องใช้
คุณเปิ ้ ล - สมฤทัย พวงทองทับ ผู้จดั การ
ทัว่ ไป บริษทั ไซน์แองเกิล จ�ำกัด เป็ นผู้เข้ าอบรม
ทีส่ นใจในเรื่องของ innovation จากหัวข้ อทีไ่ ด้
มีการบรรยายถึงเรื่ อง
ของการลงทุนพัฒนา
ทางด้ านวิทยาศาสตร์
ซึ่ง ตรงกับ ธุ ร กิ จ ที่ ตัว
เองท� ำ อยู่ โดยจาก
องค์ความรู้ที่ได้ รับนัน้
ท�ำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ทีส่ ามารถน�ำมาต่อยอด
พัฒนาธุรกิ จให้ เติบโตในสายงานทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ ได้ ดยี งิ่ ขึ ้น ด้ าน คุณเอ๋ - พัชรี
รั กษาวงศ์ คินส์ เปอร์ เกอร์ ผู้ประกาศข่าว
ภาษาอัง กฤษที่ มี ชื่ อ เสี ย งของวงการข่ า ว
ภาคภาษาอังกฤษ เช่น
NHK News ข่าวทาง
วิ ท ยุ คลื่ น FM 107
และผู้จดั รายการ FM
96.5 คลื่ น ความคิ ด
นอกจากนี ้ ยั ง เป็ น
พิ ธี ก รมากความสามารถที่ เ รามัก เห็ น เธอ
ได้ ในงานอีเว้ นท์ระดับนานาชาติ อย่างเช่น
พิธีเปิ ดงานประชุม ASEAN SUMMIT ครัง้ ที่
๓๔ ทีผ่ า่ นมา มีความเห็นว่า การอบรมครัง้ นี ้มี
ประเด็นทีท่ า่ นวิทยากรได้ พดู ถึง และน่าสนใจ
เช่น Block Chain, Artificial Intelligence
(AI), 4th Industrial Revolution เป็ นต้ น
ในฐานะผู้เข้ าร่ วมอบรมมองว่า เรื่ องของ
ความรู้ ไม่ มีวันสิน้ สุ ด โดยเฉพาะโลก
ในยุคที่เปลี่ยนแปลง ท�ำให้ เกิดองค์ ความ
รู้ ใหม่ ๆ ขึ น้ มาอยู่ ตลอดเวลา ตนเอง
จึ ง อยากจะพั ฒ นาตั ว เอง ด้ ว ยการหา
หลักสูตรที่เพิ่มความรู้ เพื่อที่จะได้ ก้าว
ทันโลก ซึ่งหลักสูตร W-LAP นี ้ สามารถ
ตอบโจทย์ ได้ เป็ นอย่ างดี
“พวกเราต้ อ งการให้ ค นเรี ยนสนุ ก
มี ค ว า ม สุ ข แ ล ะ ไ ด้ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ ว ย
อยากเห็ น พวกเขาเป็ นคนดี มี น�้ ำ ใจ แล้ ว
ก็เป็ นคนเก่งที ่ “Work Like A Pro” ซึ่ ง W
หรื อ Willingness คื อความมี น�้ำใจที ่จะให้
คนอื ่น L หรื อ Love คื อการมอบความรัก
ให้ กับ ผู้ อื่ น A หรื อ Ambition คื อ ความ
พยายามที ่จะท� ำงานให้ประสบความส� ำเร็ จ
มี คุ ณ ค่ า แล้ ว ก็ ไ ม่ ลื ม ที ่ จ ะให้ ค นที ่ ด้ อ ย
โอกาสกว่า และ P หรื อ Passion ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
ที ่ ส� ำ คัญ ที ่ สุด ในชี วิ ต คื อ การได้ ท� ำ งานที ่
ตัวเองรัก ท�ำแล้วมีความสุข และคนอืน่ ก็ได้รบั
ความสุขจากเราด้วย” คุณอรชุมา จักกะพาก
ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตร W-LAP กล่าวทิ ้งท้าย
ขอขอบคุณภาพจาก CMMU
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ฐิติรัตน์ เดชพรหมพัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

“เฌอปราง” เผยเคล็ดลับคว้าเกียรตินิยม ม.มหิดล
ความไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรค มีความ
เพียรพยายาม มีความรับผิดชอบ และมี
วินยั เป็ นองค์ประกอบส�ำคัญทีจ่ ะน�ำพา
บัณฑิตสูค่ วามส�ำเร็จ
“การมีผลการเรียนทีด่ ี หมายความ
ว่ าเรารั บผิ ด ชอบตั ว เองได้ ดี ใ น
ระดับหนึ่ง” เฌอปราง อารีย์กุล หรือ
“เฌอปราง BNK48” ว่ า ที่ บั ณ ฑิ ต
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัย
มหิดล ซึง่ จะเข้ ารับพระราชทานปริญญา
บัตรในวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ
หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา บอกเล่าถึงผลพวงของ
ความส�ำเร็จจากการตังใจศึ
้ กษาเล่าเรียน
ในสาขาวิชาเคมี ที่วทิ ยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล จนสามารถจบ
การศึกษาด้ วยเกรดเฉลี่ย ๓.๔๖ อย่าง
ภาคภูมิ
เฌอปราง เล่าว่า วิชาเคมี ท่ ีเธอ
เลื อ กเรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
จนจบการศึ ก ษา มี ค วามแตกต่ า ง
จากตอนสมั ย เรี ยนในระดั บ ชั ้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย “ตอนแรก
ตัวเองเข้าใจว่าเคมี ก็คือเคมี แต่พอมา
เรี ยนในมหาวิทยาลัย เป็ นคนละเรื ่องกับ
ที ่เคยเรี ยนตอนม.ปลาย จริ งๆ ในวิ ชา
เคมี มี แบ่งย่อยไปอี ก ได้แก่ Physical
Chemistry ซึ่ ง เป็ นเคมี เ ชิ งฟิ สิ กส์
Biochemistry เป็ นเรื ่องทีเ่ กีย่ วกับชีวเคมี
และ Quantum Chemistry ทีเ่ ป็ นเรื ่องลึก
ของเคมีลงไปอีก”
“การทดลองขวดสีน�ำ้ เงิน” (Blue
Bottle Experiment) เป็ นผลงานวิจยั ชิ ้น
แรกของเฌอปรางที่ได้ รับการเผยแพร่
ครัง้ แรกในบริ บทของวิชาเคมี โดยได้ รับ
การตีพิมพ์ในวารสาร Royal Society
Open Science (RSOS) ประเทศ
อั ง กฤษ ซึ่งได้ กล่าวถึงกลไกที่ เป็ นไป
ได้ ข องปฏิ กิ ริ ย าสารละลายสี น� ำ้ เงิ น
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ที่สามารถเปลี่ยนเป็ นไม่มีสีเมื่อปล่อย
ทิง้ ไว้ และกลับมาเป็ นสีน�ำ้ เงินอีกครั ง้
หลังเขย่า โดยการเปลี่ยนสีสามารถเกิด
ขึ ้นได้ กลับไปมาหลายครัง้ ซึง่ ปฏิกิริยา
นีอ้ าจถูกพัฒนาเป็ นเครื่ องมือตรวจวัด
ออกซิเจน หรื อใช้ เพื่อจ�ำลองลวดลาย
ทัวริงทีพ่ บในธรรมชาติในหลายรูปแบบ
ต่ อมาเธอได้ ต่อยอดงานวิจัยโดย
ใช้ ท ฤษฎี DFT เพื่ อ อธิ บ ายกลไก
การเกิดปฏิกิริยา Blue Bottle โดย
เป็ นงานวิจยั แรกๆ ของโลกที่ใช้ ทฤษฎี
ดังกล่าว เฌอปรางอธิบายว่า “DFT ย่อ
มาจาก Density Functional Theory
เป็ น ทฤษฎี ใ หม่ ที่ เ พิ่ ง มี ก ารพัฒ นาขึ น้
เพือ่ ใช้ กบั Quantum Chemistry โดยใช้
Quantum Computer ในการค�ำนวณที่
ละเอียดมากในระดับควอนตัม ซึง่ เธอต้ อง
ใช้ ถงึ ๖ เครื่ องในการค�ำนวณแต่ละครัง้
เพือ่ ทดสอบทฤษฎีดงั กล่าวด้วยซอฟต์แวร์
ของมหาวิทยาลัย โดยคอมพิวเตอร์ จะ
จ�ำลองการใช้ สารต่างๆ เพื่อดูการเกิด
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้น และดูความเป็ นไปได้
ในการน�ำไปใช้ กบั ปฏิญญาอืน่ ๆ
“ทุกอย่ างไม่ ได้ มีแต่ ค�ำว่ า “enjoy”
อย่ า งเดี ย ว มั น มี ท้ั ง ความสุ ข และ
ทุกข์ ในการท�ำทุกอย่ าง ซึ่งในการเรี ยน
ทัง้ ๆ ทีเ่ ราได้เรี ยนวิชาทีช่ อบ แต่ท�ำไมเรา
ถึ งรู้ สึกทุกข์ ไปกับมัน ตัวเองชอบเรี ยน
วิ ทยาศาสตร์ ชอบเรี ยนเคมี แต่ก็มบี าง
เวลาที่ร้ ู สึกทุกข์ เมื่อต้ องเจอกับบาง
เรื่องทีเ่ ข้ าใจยาก แต่ กย็ งั “enjoy” ทีจ่ ะ
ได้เรียนรู้ เพราะว่าสิง่ ทีจ่ ะให้เราเรียนรู้

มันอยู่ตรงหน้ าเราแล้ ว มันเป็ นสิ่งที่
เราเลือกเองด้ วย ท�ำไมเราไม่ ทำ� ให้ ดี
ท�ำไมเราไม่ สร้ างประสบการณ์ ทำ� ให้
ดีทส่ี ดุ เราต้ องเรียนมันให้ จบ”
“ถ้ า มองถึ ง สายงานวิ ท ยาศาสตร์
สิ่ งหนึ่งที ่เป็ นเรื ่ องจ� ำเป็ น ก็ คือ “ทักษะ
การพูด” จะพูดอย่างไรให้เป็ นธรรมชาติ
ให้น่าสนใจ และสามารถท� ำให้คนอื ่น
เข้าใจได้ดว้ ย ซึ่งส่ วนหนึ่งตัวเองได้ ฝึก
จากการท�ำงานบันเทิง และจากการ
ทีไ่ ด้ present บ่ อยๆ ในห้ องเรียนก็มี
ผลเหมื อนกัน ท�ำไมเราไม่ลองกับมันไป
ดูละ่ ” เฌอปราง กล่าวทิ้งท้าย
ชมคลิ ป สั มภาษณ์ เฌอปราง
ร่ วมชืน่ ชมกับความส�ำเร็จของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล และศิษย์ เก่ าทีน่ ่ า
สนใจของมหาวิทยาลั ยมหิดลที่มา
คอยให้ แรงบันดาลใจได้ ท่ี FB: We
Mahidol

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

ศิษย์สัมพันธ์

ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ข้อคิดดีๆจากโครงการ ๕๐ ศิษย์เก่าดีเด่น
๕๐ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol Alumni Talk กับ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ต้ องเป็ นแถวหน้ าของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในการตอบโจทย์ ร ะบบสาธารณสุข ของประเทศ
จะท� ำ อย่ า งไรให้ เ กิ ด การสร้ างใหม่ ข องระบบสาธารณสุข
ทังการแพทย์
้
ทไี่ ม่ใช่การตอบโจทย์ประเทศไทยเพียงอย่างเดียว
แต่สามารถตอบโจทย์ประเด็นท้ าท้ ายเรื่องนี ้ในระดับโลกได้ ด้วย”
เคล็ดลับความส�ำเร็จในชีวติ
“ก็ไม่มีอะไรมาก ผมคิดว่าเคล็ดลับในความส�ำเร็จของชีวิตใน
วันนี ้ก็คืออยูก่ นั ด้ วยความเป็ นมนุษย์ธรรมดา เข้ าใจธรรมชาติ
ของตัวเอง เข้ าใจตัวตนของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็เข้ าใจ
พลวัตการเปลีย่ นแปลงจากโลกภายนอก พูดง่ายๆก็คือ ใจเขา
ใจเรา ซึง่ ในส่วนนี ้จริ ง ๆ แล้ วก็เป็ นส่วนที่ได้ รับการหล่อหลอม
มาตังแต่
้ ตอนที่เรี ยนอยูใ่ นมหาวิทยาลัยมหิดลอยูแ่ ล้ ว”

ในมหิ ด ลสารฉบับ นี ้ หน่ ว ยศิ ษ ย์ สัม พัน ธ์ กองกิ จ การ
นักศึกษา ขอน�ำเสนอบทสัมภาษณ์ Mahidol Alumni Talk
ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่ น ๙๐ จากคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้ บนั ทึกไว้ เนื่องในโอกาส
ให้ เ กี ย รติ ม าบรรยายพิ เ ศษทางวิ ช าการ หัว ข้ อ “บทบาท
ของมหาวิท ยาลั ย ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ชาติ”
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้ องประชุม ๙๑๐ ชัน้ ๙
อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมด้ านการแพทย์และโรงเรี ยน
พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝากถึงน้ อง ๆ ในปั จจุบนั
“ผมคิดว่าน้ อง ๆ ทุกคนเป็ นก�ำลังหลักของประเทศ เป็ นเยาวชน
คนรุ่นใหม่ที่จะมาทดแทนคนรุ่นผมในอนาคต ผมเชื่อว่าน้ อง ๆ
ทุกคนมีศกั ยภาพพอทีจ่ ะก�ำหนดอนาคตของประเทศได้ ผมถึง
เรี ยกน้ อง ๆ ว่าเป็ น Future Changer ที่อนาคตของประเทศจะ
อยูใ่ นมือของน้ อง ๆ แต่ทงนี
ั ้ ้มหาวิทยาลัยต้ องมีสว่ นช่วยพัฒนา
Soft Skills เช่นกัน ยกตัวอย่าง เช่น ถ้ าน้ อง ๆ พบสิง่ ที่ถกู ต้ อง
แต่คนส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้ คดิ แบบนัน้ น้ อง ๆ ต้ องมีความมุง่ มัน่
มีความกล้ า มีวธิ ีสอื่ สารและโน้ มน้ าวให้ คนส่วนใหญ่เชื่อเราได้
โดยน้ อง ๆ ต้ องหาโอกาสและสัง่ สมความรู้ ตลอดระยะเวลา
๔ - ๖ ปี ในมหาวิทยาลัย ให้ ออกมาเป็ นผลสัมฤทธิ์เป็ นรูปธรรม
ตามทีต่ วั เองตังใจไว้
้ ไม่วา่ จะมากน้ อยเพียงใด ตรงนี ้ถือเป็ นการ
ให้ ก�ำลังใจว่าเป็ นโอกาสของน้ อง ๆ อนาคตของประเทศอยูใ่ น
มือน้ อง ๆ แล้ วครับ”

กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหิด ล ขอกราบ
ขอบพระคุณส�ำหรั บข้ อมูลสัมภาษณ์ ของท่ านรั ฐมนตรี ฯ
ความผูกพันต่ อมหาวิทยาลัยมหิดล
“ก็ ต้องเรี ยนว่าสิ่งหนึ่งที่ หล่อหลอมจนมาถึงทุกวันนี ค้ ือจิ ต มา ณ โอกาสนี ้
วิญญาณของความเป็ นมหิดล ท�ำให้ เข้ าใจในเรื่ องของความ
เป็ นมนุษย์ และได้ คดิ ตามว่าเราสามารถช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ สติก๊ เกอร์ ไลน์ การกุศลเพื่อทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์
ได้ อย่างไร การช่วยเหลืออาจมีได้ หลากหลายรูปแบบ ตัวผมเอง เก่ ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจไม่ได้ มีโอกาสในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในฐานะของ
การเป็ นเภสัชกรหรือแพทย์ แต่อย่างน้ อยทีส่ ดุ ในการท�ำงานวัน
นี ้ ผมมองการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็ นส�ำคัญ แม้ จะท�ำงาน
เชิงนโยบายก็ก่อให้ เกิดประโยชน์ได้ ”
ความคาดหวังต่ อมหาวิทยาลัยมหิดล
“อยากให้ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลเป็ นเสาหลัก ของแผ่ น ดิ น
นอกจากจะเป็ นปั ญญาของแผ่นดินอย่างที่เป็ นอยู่แล้ ว ก็จะ

มหิดลสาร ๒๕๖๒

13

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

วิศวะวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ควงคู่สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ปฐมนิเทศนร.ใหม่ MUIDS (๔ สิงหาคม ๒๕๖๒)

Dreams and Musical The Charity (๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)

งานวิศวกรรมเพือ่ ความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
จัดโครงการ “วิศวะวัยใส ใส่ ใจสิ่งแวดล้ อม” ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และโรงเรี ยน
เทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ ณ โรงเรี ยนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน
รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นประธานในพิธี
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์
นายแพทย์ บรรจง
มไหสวริยะ รักษา
การแทนอธิการบดี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหิดล เป็ นประธาน
ในพิ ธี ป ฐมนิ เ ทศ
นักศึกษานักเรียน
ใหม่ โรงเรียนสาธิต
นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย มหิด ล พร้ อมกล่าวให้ โอวาท ในโอกาสนี ้
รองศาสตราจารย์ ดร.วริ ยา ชินวรรโณ ผู้อ�ำนวยการโรงเรี ยนสาธิต
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) กล่าวต้ อนรับนักเรี ยนเกรด ๑๐
(ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ ๔) จ�ำนวน ๒๘๕ คน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารั กษ์ รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จดั การอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิ ดงานโครงการ
เผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน สมุ นไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ ดูแลสุ ขภาพ
ในธี ม งาน “ควงคู่ สู ง วั ย ใส่ ใ จสุ ข ภาพ” ณ อุท ยานธรรมชาติ วิ ท ยา
สิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหิดล โดย คณะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
ศิ ริ ราชพยาบาล
แ ถ ล ง ข่ า ว ก า ร
จั ด ค อ น เ สิ ร์ ต
Dreams and
Musical The
Charity ครัง้ ที่ ๑๑
Concert Theatre “ภาพสุดท้ าย, Everlasting” โดยมี ศาสตราจารย์
ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมด้ วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ครู น่ ุ น-สรี ภรณ์
แสงบุญน�ำ ผู้ก่อตังกลุ
้ ม่ พลังเล็กๆ พีท-พีระ เทศวิศาล และ ประภัสสร
กาญจนสู ต ร ผู้ ก� ำ กั บ ละครเวที ร่ ว มแถลงข่ า วเพื่ อ ระดมทุ น ให้ กั บ
ศูนย์บริ รักษ์ ศิริราช ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

Implementation Research (๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)

Eco Town (๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ สานต่อโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดล
กับชุมชน โดยได้ รับเกียรติจาก ร้ อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้วา่ ราชการ
จังหวัดนครปฐม กล่าวเปิ ดในโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดล
กับชุมชน กิจกรรมส่ งเสริมการจัดตัง้ โครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล
ในโรงเรี ยนวัดไร่ ขิงวิทยาและโรงเรี ยนนวมินราชินูทิศ สตรี วิทยา
พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิวฒ
ั น์ ชูศรีจนั ทร์ ผู้อำ� นวยการ
โรงเรี ยนวัดไร่ขิงวิทยา กล่าวต้ อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร
จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ
ณ หอประชุมพระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์ โรงเรี ยนวัดไร่ขิงวิทยา
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ศาสตราจารย์
น า ย แ พ ท ย์
บรรจง มไหสวริยะ
รั ก ษ า ก า ร แ ท น
อ ธิ ก า ร บ ดี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหิดล นายแพทย์
นพพร ชื่ นกลิ่น
ผู้ อ� ำ น ว ย ก า ร
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข พร้ อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
ภูดทิ เตชาติวฒ
ั น์ ผู้อำ� นวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัย
มหิดล ดร.นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรั พย์ รองผู้อ�ำนวยการ กลุม่ ภารกิจ
สุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทย์จเร วิชาไทย และ ดร.จุไรรัตน์
พรหมใจ ผู้จดั การงานวิจยั สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึก
ข้ อตกลงความร่วมมือ เรื่ อง “การส่ งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุข
และระบบสุ ข ภาพผ่ านการวิ จั ย เพื่ อ น� ำ ผลวิ จั ย ไปสู่ การปฏิ บั ติ
(Implementation Research)” โดยความร่ วมมือกับเครื อข่ายวิจยั ระดับ
ประเทศและนานาชาติ ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์
นที รักษ์ พลเมือง ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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MU Society
งานมหกรรมคุณภาพ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ประชุมวิชาการนานาชาติ (๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

รองศาสตราจารย์ แ พทย์ ห ญิ ง จุ ฬ ธิ ด า โฉมฉาย คณบดี วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมด้ วย Prof. Dr. Christine Böc
kelmann คณบดี Lucerne University of Applied Sciences and
Arts ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์กล่าวต้ อนรับและเปิ ดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติครั ง้ ที่ ๓ (The 3rd International Conference on Tourism
and Business) ซึ่ง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ ้นใน
หัวข้ อ “Innovation, Sustainability and Entrepreneurship in Tourism
and Business” ณ ศูนย์ปฏิบตั ิการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2019 Taiwan-Thailand Talent Night (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พร้ อมด้ วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู
สั จ จรั ก ษ์ ธี ร ะฐิ ติ รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิ เ ทศสัม พัน ธ์
และสื่อสารองค์กร ให้ การต้ อนรับ Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาล
ส�ำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปในงาน 2019 Taiwan-Thailand
Talent Night ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
ร า ม า ธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
จั ด งานมหกรรม
คุณภาพ (Quality
Conference) ครัง้ ที่
๒๖ ภายใต้ หัว ข้ อ
“เรียนรู้เพิ่มคุณค่ า
พัฒนารามาธิ บดี
อย่ างยั่งยืน” ได้ รับ
เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภทั รพันธุ์ รักษาการ
แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้ อ “จากรามาฯ
สู่ศาลายา เส้ นทางเรียนรู้ท่ไี ม่ สนิ ้ สุด” และพร้ อมเปิ ดนิทรรศการจัดแสดง
ผลงานของบุคลากร ณ ห้ องประชุม ABC ชัน้ ๙ และลานจัดแสดงนิทรรศการ
ชัน้ ๘ อาคารเรี ยนและปฏิบตั กิ ารรวมด้ านการแพทย์และโรงเรี ยนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

SUN Thailand (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิง่ แวดล้ อม
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นผู้แทนมหาวิทยาลัย
ร่วมการประชุมเครื อข่ ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่ งประเทศไทย (SUN
Thailand) ครั ้งที่ ๓/๒๕๖๒ พร้ อมทัง้ ให้ เกี ยรติเป็ นวิทยากรบรรยาย
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เกี่ยวกับ “เกณฑ์ ตวั ชีว้ ัด UI Green Metric และตัวชีว้ ัด
สําหรั บ ความยั่งยืนของเครื อข่ ายมหาวิทยาลัยไทย” เพื่อเป็ นแนวทาง
ให้ กบั มหาวิทยาลัยเครื อข่ายน�ำไปปรับใช้ เพื่อการเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ต่อไป ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ

ต้อนรับอดีตรมต.ออสเตรเลีย (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

SME Early Stage (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิวตั อุณฑพันธุ์ หัวหน้ าศูนย์วจิ ยั และบริการวิชาการ
โครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ าร่วมงานแถลง
ความส�ำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage)
ปี ๒๕๖๒ จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) ณ โรงภาพยนตร์ Lido Connect สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทน
อธิการบดี และ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.
นภเรณู สัจจรั กษ์
ธี ร ะฐิ ติ รั ก ษาการ
แทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ ายวิ เ ทศสั ม พั น ธ์
และสื่ อ สารองค์ ก ร
ร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ
Honorable Rachel
Nolan อดีตรัฐมนตรีฯ แห่งรัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสเดิน
ทางเยือนและร่ วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการกับคณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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มหาวิทยาลัยมหิดลกับบริบทการพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัย
เพื่อสนองพระราชด�ำริฯ ในโครงการทหารพันธุ์ดี
มณฑลทหารบกที่ ๑๗ จังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรด
กระหม่อม ให้ มลู นิธิชยั พัฒนา โดยศูนย์
พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ เพ็ญศิริ จัดตัง้
“โครงการทหารพันธุ์ด”ี ขึ ้น ซึง่ ด�ำเนิน
งานภายในพื น้ ที่ ห น่ ว ยทหาร โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ ทหารกองประจ�ำการที่มี
ความสนใจในด้ านการเกษตร ได้ มโี อกาส
เรี ยนรู้ ขัน้ ตอน และกระบวนการปลูก
ผัก ปลอดภัย เมื่ อ ปลดประจ� ำ การจะ
สามารถน�ำประสบการณ์ที่ได้ กลับไปใช้
และเผยแพร่ แก่ชมุ ชนในชุมชนบ้ านเกิด
สร้ างความมัน่ คงทางด้ านสุขภาพ และ
สามารถน�ำไปจ�ำหน่ายเป็นการเพิม่ รายได้
และลดรายจ่ายในครัวเรื อนของตนเอง
อย่างยัง่ ยืน
ในปี ๒๕๖๒ โครงการทหารพันธุ์ดี
ได้ ถกู ด�ำเนินการขึ ้นภายในมณฑลทหาร
บกที่ ๑๗ จังหวัดกาญจนบุรี ในพื ้นที่ ๔๕
ไร่ แบ่งเป็ น ๒ ส่วน โดยส่ วนที่ ๑ เป็ น
พื ้นที่ที่ด�ำเนินการปลูกพืชพันธุ์ตามที่ได้
ปลูกอยูแ่ ล้ ว ภายใต้ โครงการ Green
Army, Green Farmer เพื่อประเทศ
ชาติและประชาชน ซึง่ เป็ นโครงการที่
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ริ เริ่ มด�ำเนินงานร่ วมกับมณฑล
ทหารบกที่ ๑๗ และหน่ ว ยงานต่า งๆ
โดยใช้ พื ้นที่ทหารเป็ นพื ้นที่ฐานการผลิต
เกษตรปลอดภัย เนื่ อ งจากมี จุ ด เด่ น
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หลายประการสามารถก� ำจัดขอบเขต
การดูแลได้ ง่าย และมีศกั ยภาพในการ
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เกษตรปลอดภัยแบบ
ครบวงจรภายใต้ ศาสตร์ พระราชา ซึง่ ได้
รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา) มาเปิ ดโครงการ
ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่าน
มา ส�ำหรับส่ วนที่ ๒ ด�ำเนินการก่อสร้ าง
โรงเรื อนส�ำหรั บการเก็บเกี่ยว คัดแยก
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ด�ำเนิน
การทางด้ านปศุสตั ว์ และศูนย์เพาะกล้ า
พืชพันธุ์พระราชทาน ก่อนการแจกจ่าย
และลงแปลงปลูกในพื ้นที่ โดยร่วมมือกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมที่เกี่ยวข้ องในจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการทหารพั น ธุ์ ดี มณฑล
ทหารบกที่ ๑๗ มีจดุ เด่นที่การบูรณา
การการท�ำงานเชิงวิชาการข้ ามศาสตร์
ข้ามหน่วยงานเพือ่ การพัฒนาพื ้นทีร่ ่วมกัน
โดยมี เ กษตรกรชาวกาญจนบุรี ที่ เ ข้ า
รั บการอบรม ณ ศูนย์ พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย และมี
ใบผ่านการรับรองมาตรฐานการส่งออก
ผัก Organic มาพัฒนางานร่วมกับก�ำลัง
พลในหน่วย ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัยมหิดล
และพันธมิตรหลัก อาทิ ส�ำนักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี บริษทั PKW Innovative
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม บริ ษัทประชา
รัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี และบริ ษัท NR
Instant Produce ได้ ม าร่ ว มต่อ ยอด

โครงการ
เกษตร
ปลอดภั ย แบบครบ
ห่วงโซ่คุณค่าบนฐานคิด “การตลาด
น�ำการผลิต” ตังแต่
้ ต้นทาง คือ การเตรียม
พื น้ ที่ และติดตามสภาพแวดล้ อมด้ วย
เทคโนโลยี การพัฒนาแปลงปลูกตาม
ความต้องการของตลาดและยอดการสัง่ ซื ้อ
กลางทาง คือ การสุ่มตรวจวิเคราะห์
ทางห้ อ งปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ รั บ รองความ
ปลอดภัย และ ปลายทาง คือ การส่งต่อ
ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพทังผลผลิ
้
ตสดสูต่ ลาด
และเข้ าสูก่ ระบวนการแปรรูป โดยมีการ
พัฒ นาระบบตรวจสอบย้ อ นกลับ เพื่ อ
สร้ างความมัน่ ใจแก่ผ้ บู ริ โภคอีกด้ วย
โดยเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราช
เจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ เสด็จ
พระราชด�ำเนินทอดพระเนตรการด�ำเนิน
โครงการทหารพันธุ์ดี ณ มณฑลทหารบก
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ที่ ๑๗ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะ
ท� ำ งานโครงการฯ น� ำ โดย พลตรี ว สุ
เจียมสุข ผู้บญ
ั ชาการมณฑลทหารบก
ที่ ๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์
ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิ ทยาลั ย มหิ ดล พร้ อมด้ วย
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร
ณ อยุ ธ ยา คณบดี ค ณะเทคนิ ค การ
แพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน
ตลอดจนผู้ แทนหน่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร
ร่วมเข้ าเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี ้ คณบดี
คณะเทคนิ คการแพทย์ ได้ กราบบังคม
ทู ล ถวายรายงานแนวคิ ด และความ

ก้ า วหน้ า โครงการพัฒ นาเกษตรและ
อาหารปลอดภัย พร้ อมน� ำ เสด็ จ ทอด
พระเนตรพื ้นที่แปลงโดยรอบ
โอกาสนี ้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี พระราชทาน
พระราโชวาทแก่คณะท�ำงานโครงการ
ทหารพันธุ์ดี ใจความส่วนหนึง่ ว่า “พอได้
ยิ น ว่ า ที่ นี่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ได้ ร่ วมมื อ แล้ ว ก็ เ ป็ นการท�ำ แบบ
วิ ช าการ ก็ เ ชื่ อ แน่ ได้ ว่ า น่ าจะเป็ น
พืชผัก หรื อปลาปลอดภัย ที่จะเอา
มาใช้ ได้ แล้ วก็ ท� ำ ให้ ม องเห็ น ว่ า
เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ป ลู ก เป็ นยั ง ไง แล้ ว ก็

น� ำ มาตรวจสอบ แล้ วก็ใช้ เป็ นพวก
ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ทีม่ ีตลาดซื้อขายส่ ง
ออกได้ เป็ นระบบ ก็ เ รี ย กว่ าเป็ น
ตั ว อย่ า งที่ จ ะเห็ น ได้ ว่ า ที่ อ่ื น ยั ง จะ
ท�ำได้ ในแบบนี้ ” ซึ่งนับเป็ นพระมหา
กรุ ณาธิคณ
ุ เป็ นล้ นพ้ นต่อมหาวิทยาลัย
มหิดลในการท�ำงานโครงการเพื่อสนอง
ตามพระราชด�ำริ ฯ และการท�ำประโยชน์
แก่สงั คมได้ อย่างเต็มภาคภูมิในฐานะ
การเป็นปัญญาของแผ่นดินสืบไป
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ สิ ง หาคม ๒๕๖๒
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลจัด กิ จ กรรม “Meet
the President ประชาคมมหิ ด ลพบ
อธิ ก ารบดี ” ครั ง้ ที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้ อ ง
ประชุม Grand Auditorium ชัน้ ๔ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผ้ รู ่วมงาน
จากทุกกลุม่ สายงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
เข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้
งาน “Meet the President ประชาคม
มหิดลพบอธิการบดี” จัดขึ ้นเพือ่ เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ มโี อกาสพบปะและสือ่ สารรวมทังเป็
้ นเวที
ให้ มีการซักถาม และแลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็น
ซึง่ กันและกันกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพือ่
สร้ างความเข้ าใจอย่างถูกต้ องในทิศทางการ
บริหารงาน สามารถน�ำพามหาวิทยาลัยไปสู่
เป้าหมายทีต่ งไว้
ั้
โดยงาน Meet the President ในครังนี
้ จั้ ด
ขึ ้นเป็นครังที
้ ่ ๔ นับตังแต่
้ ศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ บรรจง มไหสวริยะ เข้ ารับต�ำแหน่ง
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็ นต้ นมา
โดยได้ กล่าวถึงยุทธศาสตร์ ๔ ด้ าน ในการ
มุง่ สู่ ๑ ใน ๑๐๐ มหาวิทยาลัยโลก ซึง่ ได้ แก่
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ “Global Research and Innovation” ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ “Academic and
Entrepreneurial Education” ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ “Policy Advocacy and Leaders in
Professional / Academic Services” และ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ “Management to Self –
Sufficiency and Sustainable Organization” ที่ผา่ นมามหาวิทยาลัยมีผลงานดีเด่น
ด้ านบริหารจัดการ โดยได้ รับการจัดอันดับ
๑ ของประเทศไทย และอันดับที่ ๘๙
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ของโลก UI GreenMetric World University Rankings 2018 มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา (พื ้นทีส่ ว่ นกลาง) ได้ รับการรับรอง
ระบบมาตรฐานการจัด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ISO 14001:2015 นอกจากนี ้มหาวิทยาลัย
มหิดลยังได้ รับการจัดอันดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใส จาก ITA ปี
๒๕๖๑ อยู่ในอันดับที่ ๑๙ จากอันดับที่
๖๕ ในปี ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นหนึง่ ในคูร่ ่วมมือ
หลักกับ บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่ อ สร้ างชุ ม ชนอั จ ฉริ ย ะใน
ภูมิภาคอาเซียน ผ่ านการพัฒนา EduTown และ Medi-Town ร่วมกัน โดยได้ มี
การลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้ าใจ
เมือ่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี ้
ได้ มกี ารร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) ด�ำเนินโครงการ Mahidol Digital
Convergence University (DCU) เพือ่ ร่วม
กันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ รวมทังโครงสร้
้
างพื ้นฐานของ
มหาวิทยาลัย ให้ มีความทันสมัย สะดวก
รวดเร็ว และเป็ นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
มากยิ่งขึน้ เพื่อน� ำไปสู่การเป็ น SMART
UNIVERSITY
ด้ านทรั พยากรบุ คคล ได้ มีการจัด
สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

โดยมีหลักการ ๑.เพื่อเป็ นเครื่ องมือดึงดูด
และรักษาบุคลากร ๒.เพือ่ รักษา / เพิม่ ระดับ
Employee Engagement & Satisfaction
๓.การน�ำหลักการ Pay for Performance
มาปรับใช้ เพือ่ ประสิทธิภาพในการบริหารงบ
ประมาณ และ ๔.แก้ ไขปัญหา กรณีพนักงาน
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ร้องเรี ยนว่าไม่ได้ ใช้
วงเงินสวัสดิการ (๒๐๐,๐๐๐/๒๐,๐๐๐) ผ่าน
ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้
ที่ ๕๔๕ เมือ่ วันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
ในการแข่งขัน “ขุนเลเกมส์” มหาวิทยาลัย
มหิดลได้ สง่ คณะนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขัน
ดังกล่าวจ�ำนวนทังสิ
้ ้น ๓๘๑ คน เข้ าชิงชัย
ใน ๑๖ ชนิดกีฬา โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เข้ าร่วมการแข่งขัน ๕๘ สถาบัน ซึง่ จากผล
การแข่งขัน มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถท�ำ
เหรียญรวมเป็ นอันดับ ๑ ได้ สำ� เร็จเป็ นสมัย
ที่ ๔ ติดต่อกัน โดยในปี นี ้สามารถชิงชัยได้
จ�ำนวนทังสิ
้ ้น ๑๙๒ เหรียญ
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นอกจากนี ้ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลได้ มี
การสนับสนุนให้ พนักงานมหาวิทยาลัยได้
พัฒนา และเสริ มสร้ างสุขภาพพลานามัย
ด้ านร่างกายและจิตใจของตนเอง ทังเชิ
้ งรุก
และเชิ ง ป้อ งกัน ขึน้ เป็ น ประโยชน์ ใ นการ
พัฒนาคุณภาพชี วิตให้ แก่บุคลากรทัง้ ยัง
เป็ นการเสริมสร้ างความสุข และความผูกพัน
ต่อมหาวิทยาลัย สอดรับกับการนโยบายการ
เป็ น HAPPY WORKPLACE

“แอน” สุภัชญา เตชะชูเชิด เปิดประสบการณ์ “True Success” ลดโลกร้อน
ในช่วง Mahidol Talk ปฐมนิเทศนศ.ใหม่มหิดล
“True Success is not in the learning,
but in its application to the benefit of
mankind” ความส�ำเร็จทีแ่ ท้ จริงอยูท่ กี่ ารน�ำ
ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สขุ แก่
มวลมนุษยชาติ เป็ นข้ อความที่ สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ทรงบันทึกไว้ ที่แผ่นแรกของสมุด
ปฏิบตั กิ ารวิชา Bacteriology ของพระองค์
ท่า น และเป็ น ปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลัย
มหิดล ด้ วยปณิธานทีจ่ ะเป็ น “ปั ญญาของ
แผ่ นดิน”
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลมุ่ ง สร้ างคนเก่ ง
และคนดี โดยมุ่งพัฒนาให้ มี “จิตส�ำนึ ก”
ให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ต่ อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์
ดัง ค� ำ ถวายสัต ย์ ป ฏิ ญ าณที่ น้ อ งๆ ปี ๑
ร่ วมกล่าวในพิธีปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่
ทุกปีวา่ “ข้าพระพุทธเจ้าจะประพฤติปฏิบตั ิ
ตนเป็ นคนดี สมศักดิศ์ รี แห่ งชาวมหิดล
จะถื อ ประโยชน์ ส่ วนตนเป็ นที่ ส อง
และถื อ ประโยชน์ ของเพื่ อ นมนุ ษ ย์
เป็ นกิจที่หนึ่ ง จะรั บใช้ ซึ่งปวงประชา
เป็ นปั ญญาของแผ่ นดินสืบไป”
ในช่วง Mahidol Talk ในพิธปี ฐมนิเทศ
นั ก ศึ ก ษาใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ปี การศึกษา ๒๕๖๒ ที่จดั ขึ ้นเมื่อเร็ วๆ นี ้
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ได้ รับเกียรติ
จาก ดร.สุภชั ญา เตชะชูเชิด หรือ “พีแ่ อน”
ศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล พูด ถึ ง ความส� ำ เร็ จ
ที่แท้ จริ ง หรื อ “True Success” ในนิยาม
ของตนเอง เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั
นักศึกษาชันปี
้ ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
กว่า ๔,๐๐๐ คน
“พี่แอน” เป็ นทังนั
้ กชีววิทยา นักเขียน
a day และ National Geographic เป็ น
ลูกศิษย์ ของ ศาสตราจารย์ เ กี ย รติคุ ณ
ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ “มารดาแห่ งนกเงือก”
ท�ำงานวิจยั เกี่ยวกับนก ตังแต่
้ ปริ ญญาตรี

ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ถึ ง ปริ ญ ญาเอก เธอเล่ า ถึ ง จุ ด เปลี่ ยน
ในชีวิตการท�ำงานว่า เคยท�ำวิจยั เกี่ยวกับ
“นกไต่ ไ ม้ ใ หญ่ ” ซึ่ง เป็ น นกหายากใกล้
สูญพันธุ์ ทีอ่ ำ� เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
งานของเธอคือจะต้ องติดวิทยุเล็กๆ ให้ นก
เพื่อที่จะดูการเคลื่อนที่ของนก เธอใช้ เวลา
๓ วั น ในการจั บ นกตั ว แรกเพื่ อ ที่ จ ะมา
วัดขนาด แล้ วก็ชงั่ น� ้ำหนัก และเลือกซื ้อวิทยุ
ทีข่ นาดถูกต้ องเพือ่ ทีจ่ ะติดกับตัวนก จากนัน้
ก็ใช้ เวลาอีก ๓ เดือนในการจับนกตัวต่อไป
บางที ชี วิ ต ก็ เ ล่ น ตลก มี ฝ นตกติ ด ต่ อ กัน
จนท�ำให้ เก็บข้ อมูลแทบไม่ได้ พอเก็บข้ อมูล
จนเสร็ จเรี ยบร้ อย แล้ วกลับมาที่กรุ งเทพฯ
ขณะทีก่ ำ� ลังวิเคราะห์ผลงาน เกิดความรู้สกึ
ว่า “วิทยาศาสตร์ อาจเป็ นเรื่องทีน่ ่ าเบือ่
เกินไป ถ้าเราไม่ ได้สอ่ื สารกับคนอืน่ ด้วย”
จึงพาตัวเองไปเข้ าค่ ายนั กเขี ยนสารคดี
ได้ ฝึ ก และลองเขี ย นจนมี ผ ลงานออกมา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี ย้ ัง ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการเกี่ยวกับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์
จนปัจจุบนั ได้มาริเริ่มท�ำ “ร้ านไม่สะดวกซือ้ ”
แห่งหนึง่ ทีช่ อื่ ว่า “Refill Station” ซึง่ เป็ นร้ าน
ค้าทีจ่ ำ� หน่ายสบู่ แชมพู โลชัน่ และน� ้ำยาต่างๆ
โดยให้ คนซื ้อน�ำขวดมาเติมเอง เพื่อให้ ชว่ ย
กันลดขยะพลาสติก และท�ำให้ เรื่ องอนุรักษ์
เป็ นเรื่องใกล้ ตวั มากขึ ้น
“สิ่งแวดล้ อมเป็ นเรื่องที่สำ� คัญส�ำหรับ
ทุกคน แต่ทำ� ไมดูไม่เห็นมีใครสนใจ พีเ่ ห็น
ลุง คนหนึ่ง ชอบขี่ ม อเตอร์ ไ ซค์ ไ ปซื อ้ เบี ย ร์
ที่ร้านที่อยู่ใกล้ ๆ ถ้ าเดินไปก็แค่ประมาณ

สองสามนาที พี่ก็เลยบอกลุงว่า ท�ำไมลุง
ไม่เดินไปซื ้อล่ะ ได้ออกก�ำลังกายด้วย แล้วโลก
จะได้ ไม่ร้อน แต่ลงุ กลับตอบพีว่ า่ ร้ อนขึ ้นอีก
สองสามองศาไม่ตายหรอก ตอนนันพี
้ ต่ กใจ
เพราะเป็ นค�ำตอบที่เราไม่ได้ คาดฝัน และพี่
ยังเจอค�ำตอบในลักษณะเดียวกันอีกหลาย
ครัง้ กับเหตุการณ์อนื่ ๆ จนวันหนึง่ เกิดเหนือ่ ย
และท้ อ ทังโทรไปร้
้
องไห้ กบั เพือ่ น และคุยกับ
ตัวเองว่า เราต้องเหนื่อยอีกแค่ไหน ต้องท�ำ
อีกแค่ไหนคนถึงจะเข้าใจ คนถึงจะเปลี่ยน
หรื อ เราจะปกป้ อ งโลกใบนี เ้ อาไว้ ไ ด้
แล้ วพี่ก็พบว่ า จริ งๆ แล้ วเราแบกโลก
ไว้ ทงั ้ ใบไม่ ได้ หรอก เราก็แค่ ทำ� ในส่ วนที่
เราท�ำได้ แค่ นัน้ เอง “Refill Station” ไม่ ใช่
ธุรกิจที่จะท�ำให้ เราร�่ำรวย แต่ ทำ� ให้ เรา
มีความสุขที่ได้ เห็นคนรอบๆ ตัวค่ อยๆ
เปลี่ยนแปลง หันมาสนใจสิ่งแวดล้ อม
และพี่ก็หวังว่ าสิ่งที่พ่ ีท�ำจะมี ส่วนช่ วย
ท�ำให้ โลกใบนีด้ ขี นึ ้ ได้ ด้วย”
ความส�ำเร็จทีแ่ ท้ จริง ไม่ใช่ชอื่ เสียง หรือ
เงิ น ทอง แต่ คื อ ความสุข เล็ ก ๆ ในการที่
เราได้ ท�ำในสิ่งที่เรารั กเราเชื่อในทุกๆ วัน
“แอน” สุ ภั ช ญา เตชะชู เ ชิ ด ถื อ เป็ น
บัณฑิ ตตัวอย่างของมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ ไ ด้ น� ำ เอาความรู้ ความสามารถไปช่ ว ย
เหลือผู้อนื่ และท�ำประโยชน์เพือ่ สังคม เป็ น
“ปั ญญาของแผ่ นดิน” ผู้มี “จิตส�ำนึ ก”
ที่ค�ำนึงถึงประโยชน์ ต่อเพื่อนมนุษย์อย่าง
แท้ จริง ติดตามชมคลิปได้ จาก FB: Mahidol
University

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
ติดปีกโรงพยาบาลยุคดิสรัปชั่น จัดสัมมนารวมพลังโรงพยาบาลต้นแบบ

เมือ่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
ริ ช มอนด์ จัง หวัด นนทบุรี ศู น ย์ ก ารจั ด
การโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานสุ ขภาพ
(LogHealth) คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ติดปี กโรงพยาบาล
ยุ ค ดิส รั ป ชั่ น จัด สั ม มนารวมพลั ง โรง
พยาบาลต้ นแบบในกรุ งเทพฯ และต่ าง
จังหวัด อบรมโลจิสติกส์ สุขภาพ แลก
เปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านระบบวิศว
กรรมโลจิส ติก ส์ เพื่อแก้ ปัญหาและยก
ระดับการบริ หารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการประชาชนและความถูกต้องแม่นย�ำ
ขยายผลพัฒนาโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์
ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหิ ด ล กล่ า วว่ า
“ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ม หิ ด ล มี ค ว า ม
เข้ ม แข็ ง ทางด้ า น
ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ส า ธ า ร ณ สุ ข
โ ด ย ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์มงุ่ ใช้ ศาสตร์ตา่ งๆ ทางด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์ มาช่วยในการขับเคลื่อน
การท�ำงานด้ านดังกล่าว ซึ่งศาสตร์ หนึ่งที่
ส�ำคัญคือ การใช้ องค์ความรู้ทางด้ านโลจิสติ
กส์ โดยศูนย์ LogHealth มีความเชีย่ วชาญ
และสามารถใช้ ความรู้ ประสบการณ์ วิจัย
ด้ านโลจิสติกส์สขุ ภาพ (Health Care Logistics) ในการท�ำงานร่วมกับบุคลากรสายการ
แพทย์ จนสามารถขยายออกไปในวงกว้ าง
สูร่ ะบบสาธารณสุข หรื อโรงพยาบาลต่างๆ
ของประเทศได้ ซึง่ โลจิสติกส์ สุขภาพเป็ น
หนึ่งในเป้ าหมายหลักของเรา นอกจาก
การผลักดันในเรื่องนวัตกรรมเครื่องมือ
แพทย์ ตลอดจนการสร้ างองค์ ความรู้
เพื่อการสนั บสนุ นด้ านการแพทย์ และ
สาธารณสุข โดยเป็ น impact ขนาดใหญ่
ที่ทำ� ให้ ทงั ้ การใช้ จ่ายงบประมาณ และ
การบริ หารจัดการเรื่ องสาธารณสุ ขสู่
ประชาชนของประเทศไทยเราดีขนึ ้ ส่ ง
เสริมให้ การแพทย์ และสาธารณสุขของ
ประเทศมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึน้ ”
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รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ
ศฤงคารินทร์ รักษาการหัวหน้ าศูนย์การจัด
การโลจิสติกส์และ
โซ่อปุ ทานสุขภาพ
(LogHealth) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหิ ด ล กล่ า วว่ า
“ตอนนี ้เทคโนโลยี
โลจิสติกส์ก�ำลังจะ
มาในยุคของดิสรัปชัน่ ปกติแล้ วเราจะมอง
โลจิสติกส์ในเรื่องของการเคลือ่ นย้ ายจัดเก็บ
ของวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ แต่ในยุคดิสรัปชัน่ สิ่ง
ที่กำ� ลังจะมาก็คอื การเคลื่อนย้ าย จัดเก็บ
ข้ อมูล โดยเรื่ อง Information Technology ก�ำลังจะเข้ ามาแทนที่ ซึ่งท�ำให้แต่ ละ
องค์ กรต้ องมีการปรับตัวตามเทคโนโลยี
ให้ทนั ”
“ความต้ องการของบุคลากรด้ านโลจิสติ
กส์ในปั จจุบนั ยังเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ แต่จะมีการ
ปรับเปลีย่ นจากความต้ องการบุคลากรด้ าน
การท�ำงานระดับปฏิบตั กิ าร (operation) มา
เป็ นในระดับบริ หาร (management) แล้ ว
ก็ เป็ นเรื่ องของ Technology Management มากขึ ้น โดยทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) เกี่ยวกับ
โลจิสติกส์ ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร
แรก เป็ นหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรม
อุตสาหการ ที่เน้ นการเรียนเรื่อง Engineering เพื่อไปแก้ ปัญหาด้ านโลจิสติกส์
กับอีกหลักสูตรที่เรี ยนด้ านโลจิสติกส์
โดยตรง แต่ จะเน้ นไปในเชิง Engineering Management โดยใช้ ช่ อื หลักสูตรว่ า
Logistics Management”
“ตอนนีส้ ่งิ ที่เรามุ่งเน้ นในด้ านโลจิสติ
กส์ ก็คอื Healthcare Engineering โดย
เราจะประยุกต์ ระบบโลจิสติกส์ เข้ าไป
แก้ ปัญหาระบบสาธารณสุข ซึง่ จะเป็ น ๒
ระดับ ได้ แก่ ระดับแมคโคร กับระดับไมโคร
ระดับแมคโครจะมีการใช้ โลจิสติกส์ในการ
แก้ ปัญหาของระบบสาธารณสุขระดับชาติ
ส่วนระดับไมโครจะเป็ นโลจิสติกส์ที่เข้ าไป
แก้ ปัญหาในระดับโรงพยาบาล โดยตอน
นี เ้ ราก�ำลังท�ำฐานข้ อมูลยาระดับชาติ
ร่ วมกับ อย. สร้ างเป็ นฐานข้ อมูลยาและ
เวชภัณฑ์ ระดับชาติบรรจุข้อมูลยาต่างๆ
เข้ าไป มีการสร้ างระบบซื ้อขายแลกเปลีย่ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่าง
ซัพพลายเออร์กบั โรงพยาบาล นอกจากนี เรา
้
สร้ างได้ สร้ างระบบ Traceability ติดตามและ
สอบย้ อนกลับยา ทีท่ ำ� ให้ เราสามารถติดตาม

ยาที่จ่ายไปได้ หมด ไม่ว่าอยู่โรงพยาบาล
ไหน อยู่สว่ นไหนของโรงพยาบาล หรื ออยู่
ส่วนไหนของประเทศไทย โดยระบบทังหมด
้
จะประกอบเข้ าด้ วยกันกลายเป็ น Big Data
ซึง่ เป็ นฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ทสี่ ร้ างจากงาน
วิจยั ทีเ่ ราท�ำมาประมาณเกือบ ๘ ปี โดยจะ
สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสิน
ใจเชิงนโยบายได้ ”
“สัมมนาทีจ่ ดั ขึ ้นในครังนี
้ เป็
้ นการรวมรุ่น
บุคลากรโรงพยาบาล ซึง่ ทาง LogHealth ได้
ด�ำเนินโครงการจัดอบรม Train The Trainer
เพื่อให้ ความรู้เรื่ องโลจิสติกส์แก่บคุ ลากรใน
โรงพยาบาลมาเป็ นเวลาเกือบ ๕ ปี แล้ ว โดย
เราสามารถผลิตบุคลากรโรงพยาบาลด้ านโล
จิสติกส์ออกไปประมาณ ๕๐ โรงพยาบาล ซึง่
งานทีจ่ ดั ขึ ้นนี ้จะท�ำให้บคุ ลากรจากทัง้ ๕๐ โรง
พยาบาลนี ้ได้ มาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ซงึ่ กันและ
กัน เพือ่ ให้ รุ่นพีร่ ุ่นน้ องได้ มาคุยกันว่าเอาไป
ท�ำแล้ วเป็ นอย่างไร หรื อจะปรับปรุ งต่อไป
ในอนาคตได้ อย่างไร” รศ.ดร.ดวงพรรณ
ศฤงคารินทร์ กล่าว
ด้ าน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
เชิดชัย นพมณีจำ� รัสเลิศ รองผู้อำ� นวยการ
โรงพยาบาลศิริราช
กล่าวว่า “เนือ่ งจาก
โรงพยาบาลศิริราช
เป็ น โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ ที่ มี ผ้ ู
ป่ วยค่อนข้ างแออัด
โ ด ย มี จ� ำ น ว น ผู้
ป่ วยนอกต่ อ วั น
ประมาณ ๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ คน เพราะ
ฉะนันระบบโลจิ
้
สติกส์กจ็ งึ เป็ นเรื่องทีส่ ำ� คัญ
มาก ซึง่ แนวคิดการใช้ โลจิสติกส์ ของโรง
พยาบาลศิริราช คือท�ำอย่ างไรจะให้ ผ้ ู
ป่ วยได้ รับบริ การได้ อย่ างรวดเร็ ว และ
ปลอดภัย ด้ วยต้ นทุนที่ถูกที่สุด แต่ มี
ประสิทธิภาพ โดยได้ มกี ารพัฒนาระบบโล
จิสติกส์หน่วยขนส่งกลางในโรงพยาบาลร่วม
กับศูนย์ LogHealth เพื่อลดกระบวนการ
ระบบขนส่งแบบเดิม มีการพัฒนาระบบ
Patient Flow Management เพือ่ ควบคุมการ
ไหลเข้ าโรงพยาบาลของผู้ป่วย และพัฒนา
ระบบ Siriraj Connect ซึ่งเป็ นแอปพลิเค
ชันที่ผ้ ปู ่ วยสามารถติดตามคิวตรวจด้ วย
ตัวเองแบบเรียลไทม์ ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ
นอกจากนี ้ผู้ป่วยสามารถช�ำระเงินผ่านแอป
ได้ เลย ซึง่ คาดว่าจะเริ่มให้ บริการได้ ประมาณ
ต้ นเดือนตุลาคม ๒๕๖๒”
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อ.ดร.นพ.ณัฐพล ภาณุพินธุ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
คิดค้น Platform Technology ศึกษาการสื่อสารของเซลล์กระดูก
เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองยา และผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาภาวะกระดูกพรุน
เสริ ม ที่ น� ำ มาทดสอบว่ ามี อ ะไรเกิ ด
ขึน้ บ้ าง ท� ำ ให้ เ ราจะมองภาพจนจบ
ซึง่ เป็ นการใช้ วทิ ยาศาสตร์ พื ้นฐานไปพัฒนา
เพื่อประโยชน์ ของประชาชน โดยมีโจทย์
วิจยั รองรับ”
“คนไทยเป็ นโรคกระดูกพรุ นกันเยอะ
เนื่องจากเราได้ รับสารอาหารที่มีแคลเซียม
เมื่อเร็วๆ นี ้ อาจารย์ ดร. นายแพทย์
ณั ฐ พล ภาณุ พิ น ธุ ภาควิ ช าสรี ร วิ ท ยา
และหน่วยวิจยั แคลเซียมและกระดูก คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับ
ทุน ช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นวิ จัย วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาขาฟิ สิกส์ จากโครงการ
วิจยั เรื่ อง “การพัฒนาและประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยี ฐ านส� ำ หรั บ งานวิ จั ย ด้ า น
กระดู ก โดยการผสมผสานการเลี ย้ ง
เซลล์ ก ระดู ก สามชนิ ด เข้ า ด้ ว ยกั น ใน
ระบบที่มีการไหลเวียนของเหลวแบบ
ต่ อ เนื่ อง” โดยได้ ก ล่ า วถึ ง ปั จ จัย หลาย
ประการที่มีผลเสียต่อมวลกระดูก อาทิ อายุ
ทีเ่ พิม่ มากขึ ้น ภาวะขาดฮอร์ โมนเอสโตรเจน
ในกลุ่มหญิ งหมดประจ� ำเดือน นอกจาก
นี ้ การลดลงของมวลกระดูกยังเกี่ ยวข้ อง
กับการเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังบางโรค เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และ
โรคธาลัสซีเมีย โดยการทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารทีผ่ า่ นมามักท�ำในระบบนิง่ ทีม่ เี ซลล์

เพี ย งชนิ ด เดี ย ว ซึ่ง ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ จริ ง
ภายในกระดูกจริ ง เพราะกระดูกประกอบ
ด้ วยเซลล์หลายชนิดที่ถูกกระตุ้นด้ วยแรง
ภายนอกตลอดเวลา ดังนัน้ โครงงานวิจยั นี ้
จึงน�ำเสนอวิธกี ารศึกษาแบบใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีฐาน (Platform Technology)
ที่มีระบบขับเคลื่อนของเหลวแบบต่ อ
เนื่อง ท�ำให้ เซลล์ กระดูกสามารถสื่อสาร
กั น ได้ โ ดยตรง โดยช่ว งแรกจะเป็ น การ
ทดสอบระบบด้ วยยาที่ใช้ อยูใ่ นคลินิก เพื่อ
รักษาภาวะกระดูกพรุ นโดยใช้ เทคนิคที่ไม่
ซับซ้ อนได้ ผลแม่นย�ำ ช่วงที่สองจะเป็ นการ
ทดสอบการท� ำงานของเซลล์ กระดูกโดย
จ�ำลองภาวะที่เกิดในโรคที่ได้ กล่าวข้ างต้ น

โดยต้ อ งการทราบกลไกการท� ำ งานของ
เซลล์กระดูกในภาวะเหล่านี ้ เทคโนโลยี
ใหม่ นีจ้ ะช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัด
กรองยา หรือผลิตภัณฑ์ ท่ ใี ช้ รักษาภาวะ
กระดูกพรุ น อีกทัง้ ได้ สารที่ปลอดภัย
ก่ อนน�ำไปทดสอบในสัตว์ ทดลอง และ
มนุษย์ ต่อไป
อาจารย์ ดร. นายแพทย์ ณั ฐ พล
ภาณุ พินธุ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการวิจัย
การลดลงของมวลกระดูกในโครงงานวิจยั
นี ไ้ ด้ มุ่งศึกษาไปที่ โรคธาลัสซีเมี ย เพราะ
เป็ น โรคที่ พ บได้ บ่อ ยในเขตร้ อนชื น้ และ
ประเทศไทยมีผ้ ูป่วยโรคธาลัสซีเมียอยู่
เป็ นจ�ำนวนมาก โดยโรคนีเ้ กิดจากการ
ที่เม็ดเลือดแดงสร้ างฮีโมโกลบินได้ ไม่
สมบูรณ์ ท�ำให้ การขนส่ งออกซิเจนไม่ มี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังมีภาวะการสะสม
ธาตุเหล็กในร่ างกายมากเกินไป จนไป
กระทบต่ อการท�ำงานของเซลล์ ต่างๆ
ซึ่งรวมถึงเซลล์ กระดูก โดยทางหน่ วย
วิจั ย แคลเซี ย มและกระดู ก ได้ พิสู จ น์
แล้ วในหนูทดลองที่เป็ นโรคธาลัสซีเมีย
พบว่ ามีกระดูกบางลง ซึง่ โครงงานวิจยั นี ้
เป็ นการศึกษาการสื่อสารของเซลล์กระดูก
เพื่อศึกษาการเกิดโรคกระดูกพรุ นในภาวะ
ภาวะการสะสมธาตุเหล็กในร่ างกายมาก
เกินไปในโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งตัวเองได้ เป็ น
ผู้คิดค้ นวิธีวิจยั ขึ ้นใหม่ โดยการเลี ้ยงเซลล์
กระดูก 3 ชนิด ซึง่ ได้ แก่ Osteocyte (เซลล์
กระดูกรับแรง) Osteoblast (เซลล์กระดูก
สร้ างคอลลาเจน) และ Osteoclast (เซลล์
สลายกระดูก) เข้ าด้ วยกันโดยใช้ เทคโนโลยี
ฐาน (Platform Technology) ที่มีระบบขับ
เคลื่อนของเหลวแบบต่อเนื่อง
“ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารวิ จั ย โดยเลี ย้ ง
กระดูก ๓ เซลล์ นี ไ้ ปด้ ว ยกั น ในระบบ
เดียวกัน ซึ่งถ้ าได้ ผลดี เราอยากที่จะให้
Platform Technology ที่เราคิดค้ นขึน้ นี ้
สามารถบอกการท� ำ งานของเซลล์
กระดู ก และยาที่ ใ ช้ รั ก ษาในบริ บ ทที่
เหมื อ นจริ ง อี ก ทั ง้ ยั ง สามารถทราบ
ถึ ง ผลข้ างเคี ย งจากยา และอาหาร

ที่ไม่เพียงพอ เพราะฉะนันท�
้ ำอย่างไร ถึงจะ
เสริ มสร้ างมวลกระดูกได้ ซึง่ การออกก�ำลัง
กายช่วยท�ำให้ เรามีสุขภาพร่ างกายที่แข็ง
แรง เราต้ องพยายามท�ำให้ กระดูกมีการ
ใช้ งานอย่ างสม�่ำเสมอ โดยให้ ร่างกาย
ได้ มี ก ารขยั บ เคลื่ อ นไหว ไม่ เ ช่ น นั น้
เราก็จะสูญเสียมวลกระดูก ซึ่งจะเพิ่ม
ความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักท�ำให้
ช่ วยเหลือตนเองไม่ ได้ และเป็ นภาระ
แก่ ผ้ ู ดู แ ลกระทบต่ อ สภาพเศรษฐกิ จ
และสังคมโดยรวม นอกจากนี ้ ปั จจุบนั
การรั ก ษาโรคกระดูก พรุ น ยัง มี ข้ อ จ� ำ กัด
เนือ่ งจากยาทีใ่ ช้ ไม่มปี ระสิทธิภาพดีพอ หรือ
ลดประสิทธิ ภาพลงเมื่อใช้ ในระยะยาวยา
บางชนิดยังมีผลข้ างเคียงจนท�ำให้ ต้องยุติ
การรักษา ซึ่งการรักษาเมื่อเป็ นโรคแล้ ว
หรือเมื่อเกิดกระดูกหักเหมือนการรักษา
ที่ปลายเหตุ การรักษาโรคกระดูกพรุ นที่
ดีกว่ าการรักษาก็คอื การป้ องกัน โดยการ
รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมในปริ มาณ
ที่เหมาะสม ควบคู่กับการออกก�ำลังกาย
เป็ นสิ่งที่เราพยายามรณรงค์ให้ กบั คนไทย
มาโดยตลอด” อาจารย์ ดร. นายแพทย์
ณัฐพล ภาณุพนิ ธุ กล่าวทิ ้งท้ าย

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เปิดสอนรายวิชา “การออกแบบชีวิต”
ติวเฟรชชี่พร้อมเผชิญชีวิตในโลกยุคใหม่
ปรากฏการณ์ “ดิสรัปชั่น” ทีม่ าจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
ท� ำ ให้ ส ถาบัน การศึ ก ษาหลายแห่ ง ต้ อ ง
ตัง้ รับปรับตัวจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้
ตอบโจทย์กบั ไลฟ์ สไตล์ผ้ เู รียนทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปด้ วย เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึง่ ได้ มกี ารจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ของโลกในยุคปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยล่าสุด
ได้ มีการเปิ ดสอนรายวิชา “การออกแบบ
ชีวติ ” เพือ่ สร้ างทักษะชีวติ และเตรียมพร้ อม
นักศึกษาให้ สามารถเผชิญโลกยุคใหม่ได้
อย่างมีภมู คิ ้ มุ กันอุปสรรคและความท้ าทาย
ในชีวติ
รายวิชา “การออกแบบชี วิต” (Life
Design) จัด ขึน้ โดย สถาบั น แห่ ง ชาติ
เพื่ อการพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิ ดให้ นกั ศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ ๑ จากทุกคณะ/
สถาบัน ของมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ได้ ล ง
ทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การ
ศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีก�ำหนดเรี ยนทุกวัน
พฤหัสบดี ในภาคบ่าย ระหว่างวันที่ ๒๒
สิงหาคม – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร
ปั ญ ญาวัฒ นา สถาบัน แห่ง ชาติ เ พื่ อ การ
พัฒนาเด็กและครอบครั ว มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา วัตถุประสงค์เพือ่ มุ่งส่ งเสริม
ให้บณ
ั ฑิตพัฒนาความรู้แจ้งรู้จริงทัง้ ด้าน
กว้ างและลึกเกี่ยวกับชี วิตของตนเอง
และผู้อ่ นื (T-shaped breadth & depth)
ตามคุ ณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัย
มหิ ด ล (MU-Graduate Attributes)
การพัฒ นาความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ วิ ช าชี พ
พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ การใช้ สื่ อ และ
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เทคโนโลยีและ
ทักษะชีวิตของ
ตนเอง รวม
ถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้
บัณฑิตพัฒนา
สมรรถนะหลัก
(MU Grad
uates Core
Competencies) ทางด้ าน
ส ติ ปั ญ ญ า
(Cognitive
Domain)
สมรรถนะ
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Domain) และ
สมรรถนะภายในตัวบุคคล (Intrapersonal
Domain) เพือ่ ให้ มคี วามพร้ อมในการด�ำเนิน
ชีวติ และการท�ำงานในอนาคต
รายวิชานี เ้ น้ นกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่ผ้ ูเรี ยนได้ ทบทวนชีวิตตนเอง
ใช้ กระบวนการคิด วิพากษ์ ส�ำรวจสิ่งที่
ตนเองได้ เรียนรู้ร่วมกันกับผู้อ่ นื (Active
Learning) อาทิ การอภิปรายกลุม่ การจัดท�ำ
แผนทีค่ วามคิด การระดมสมอง การสืบค้ น
ข้ อมูลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อ
การศึกษาดูงานในสถานที่เกี่ยวข้ องกับการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาด้ านเด็ก เยาวชน
และครอบครั ว สั ง เกตการณ์ แ ละเก็ บ
ข้ อมูล การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา สะท้ อนคิด
(Reflection) และการสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยมีทีมผู้สอนของสถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล จากสหวิ ช าชี พ ที่ มี อ งค์ ค วามรู้
ประสบการณ์ และมุมมองที่หลากหลาย
ประกอบด้ วย
รศ.นพ.อดิศกั ดิ์
ผลิตผลการพิมพ์
(ผู้ อ� ำ นวยการ
ส ถ า บั น ฯ )
ด ร . อ ธิ วั ฒ น์
เจี่ยวิวรรธน์ กลุ
(รองผู้ อ� ำ นวย
การสถาบัน ฯ)
ผศ.ดร.วสุนนั ท์
ชุ่ ม เ ชื ้ อ ด ร .
นนทสรวง
ก ลี บ ผึ ้ ง
ด ร . กั น นิ ก า

เพิ่ มพู น พั ฒ นา ดร.นุ ชนาฎ รั กษี
ดร.ชฏารัตน์ เฮงษฎีกลุ ดร.ธีรตา ข�ำนอง
และ อาจารย์ ธาม เชื อ้ สถาปนศิ ริ
โดย รศ.นพ.อดิศกั ดิ์ ผลิตผล การพิมพ์
จะน�ำสอนในหัวข้ อ “ความปลอดภัยใน
ชีวิต/ความท้ าทายและการเผชิญความ
เสี่ยง” นอกจากนี ้ ยังมีการสอนในอีกหลาย
หัวข้ อทีน่ า่ สนใจ อาทิ “ปรัชญาและความ
หมายของชี วิ ต ” “เป้ า หมายและการ
วางแผนชีวิต” “บทบาทของครอบครั ว”
“เสวนาชีวติ ” “การออกแบบชีวติ มิตโิ ลก
กายภาพ” “ภูมคิ ้มุ กันและนวัตกรรมชีวติ ”
“การออกแบบชีวิตมิติโลกเสมือนจริ ง”
“สถาปั ตยกรรมสมอง” “ผู้ประกอบการ
ชีวติ ” “การวิพากษ์ ชวี ติ ” และ “การสร้ าง
พลังความคิดบวก”
ปิ ดท้ ายด้ วยการน�ำเสนอโครงงานชีวิต
(Life Project) ของตัวนักศึกษาเอง โดยมุง่
ให้ นกั ศึกษาได้ มคี วามรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ชีวิต พัฒนาการมนุษย์ บทบาทครอบครัว
และชี วิ ต ในมิ ติ ข องพั ฒ นาการ ปั ญ หา
อุปสรรค และการบริหารจัดการชีวติ ตังแต่
้ วยั
เด็ก วัยรุ่น จนถึงการสร้ างครอบครัว จุดเด่น
ของวิชานี คื้ อ การบูรณาการศาสตร์และศิลป์
วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การบริ หาร
และปรัชญาเข้ าไว้ ด้วยกัน ท�ำให้ นักศึกษา
สามารถประยุกต์ ใช้ ความรู้สหวิทยาการ
ในการวิเคราะห์ วางแผนและรับมือกับ
สถานการณ์ ปัญหาสังคม สามารถพัฒนา
ความรู้ และปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยน
รู้ของตนเอง มีความเข้ าใจตนเอง ตระหนัก
ในคุณค่าของชีวิตและสามารถด�ำเนินชีวิต
อยูใ่ นสังคมอย่างมีความหมาย สามารถใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดความรู้ เพื่อ
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ส่งเสริ มการปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตที่ดีใน
สังคม ตลอดจนสามารถออกแบบและพัฒนา
ชีวติ ตนเองเพือ่ สุขภาวะทีด่ ไี ด้
อาจารย์ ธ าม เชื อ้ สถาปนศิ ริ หนึ่ง
ในผู้สอนรายวิ ชา “ออกแบบชี วิ ต ” ใน
หัวข้ อ “การออกแบบชีวติ มิตโิ ลกเสมือนจริง”
กล่าวว่า “วัยรุน่ สมัยนี ้ใช้ชวี ติ ในโลกเสมือนจริง
มากเกินไป และให้ คณ
ุ ค่ากับมันมากเกินไป
วิชานี จ้ ะสอนให้ นักศึกษาให้ สามารถ
ออกแบบชีวติ ในโลกเสมือนจริง โดยให้
ลองเปรี ย บเที ย บกั บ ชี วิ ต จริ ง ในเชิ ง
กายภาพของนั กศึกษาว่ าเป็ นอย่ างไร
ความเป็ นมนุ ษ ย์ ดิ จิ ทั ล และกายภาพ
มันแตกต่างกันอย่างไร การออกแบบชีวติ
ที่สมดุลในสองโลกจึงเป็ นเรื่องที่เราควร
ทบทวนวางแผน แม้ กระทั่งการเลือก
คู่ครอง การมีแฟน มีคนรั ก หรื อการ
คบเพื่ อน เหล่ านี ้เ ป็ นเรื่ องใกล้ ตั ว
นั กศึกษามาก บางคนสนใจเรื่ องการ
ท�ำธุรกิจ การวางแผนหลังเรียนจบ หรือ
วางแผนจะท�ำหลายอย่ างในขณะเรี ยน
เราจะชวนนั ก ศึ ก ษามาวางแผนการ
บริ หารจัดการชีวิตให้ สนุ ก เราเชื่อว่ า
“เป็ นวัยรุ่ นมันเหนื่อย” เพราะอาจารย์
ทุกคนล้วนผ่านมันมาแล้ว แต่สมัยนีอ้ าจมี
บริบทที่แตกต่ างกันออกไป เราอยากให้
นักศึกษามีทกั ษะชีวติ (life-skill) ที่ทำ� ให้
ชีวติ มีภมู ิ เราไม่ ได้สอนให้เหนื่อยน้ อยลง
แต่ เราอยากช่ วยให้ นักศึกษาสนุกและมี
ความสุข สมดุลกับชีวติ มากขึน้
“ นอกจากนี ้ จะมีการพูดในเรื่อง “ความ
เสี่ ยงในชี วิต” ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการติด
เกม ติดเพื่อน ติดสื่อ ติดโซเชียล ติดยา
เสพติด หรื อการติดการพนัน ซึ่งล้ วน
เป็ นปั ญหาที่ทำ� ให้เกิดผลกระทบกับชีวติ
ในเชิงลบของวัยรุ่นปั จจุบนั วัยรุ่นสมัยนี ้
เป็ น google baby ทีโ่ ตมาในสือ่ เทคโนโลยี
ที่แสวงหาค�ำตอบได้ งา่ ย เราจึงไม่ ผูกขาด
ค�ำตอบ แต่ เราจะสอนให้ นักศึกษาได้

เ รี ย น รู้ ว่ า
ความเสี่ยงใน
ชี วิ ต มี อะไร
บ้ าง และเปิ ด
โ อ ก า ส ใ ห้
นั ก ศึ ก ษาให้
รู้ จักคิด รู้ จัก
ตั ้ ง ค� ำ ถ า ม
โ ด ย จ ะ ไ ม่ มี
การชี ้น� ำค� ำ
ต อ บ ห รื อ
ทางออกของ
ปั ญหา แต่ จะ
ให้ นั ก ศึ ก ษา
ได้ ร้ ู จั ก คิ ด และหาค� ำ ตอบเอง โดยมี
อาจารย์ ท�ำหน้ าที่เป็ นเพียงผู้ท่ ีอ�ำนวย
กระบวนการเรี ยนรู้ ให้ นักศึกษาเท่ านัน้
วิชานี จ้ ึงไม่มีถูกหรื อผิด มี แต่ความใส่ใจ
ความลึกซึ ้ง และการส�ำรวจตัวตนชีวิตของ
นักศึกษาเท่านัน”
้
เมื่อถามถึงความเป็ นมาของหลักสูตร
อาจารย์ ธ าม เชื อ้ สถาปนศิ ริ เล่า ว่ า
“แรกทีเดียวทางทีมผู้สอนตัง้ เป้าไว้ จะให้
Life Design เป็ นวิชาสุดท้ ายทีม่ หาวิทยาลัย
อยากจะสอน
เหมื อ นที่ ม หา
วิ ท ย า ลั ย ส
แ ต น ฟ อ ร์ ด
และเอ็ ม ไอที
เปิ ดวิ ช าการ
ออกแบบชี วิ ต
ให้ กบั นักศึกษา
เพือ่ เป็ นเสมือน
เข็มทิศน�ำทาง
การเรี ย นรู้ ใน
มหาวิ ท ยาลัย
การแปลงความ
รู้ เ ป็ น ทั ก ษ ะ
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นัก ศึก ษาให้ ก้ า วข้ า มผ่ า น
ปั ญหา และเข้ าใจชีวิตได้ อย่างที่เขาจะให้
ความหมาย
“ที่ ส แตนฟอร์ ด หรื อ เอ็ ม ไอที จะเปิ ด
เป็ นวิชาส�ำหรับนักศึกษาชันปี
้ สดุ ท้ าย และ
ได้ รับความนิยมมาก นับเป็ นวิชาสุดท้ าย
ที่มหาวิทยาลัยได้ สอนนักศึกษาก่อนออก
สู่โลกกว้ าง แต่พอมาปรั บเป็ นวิชาศึกษา
ทัว่ ไป (General Education) ทีน่ ี่ เลยมีการ
ลดทอนระดับของเนือ้ หาให้ เหมาะสมกับ
ผู้เรี ยน และมุง่ หมายว่า วิชานีจ้ ะเป็ นวิชา
ที่ ท�ำ ให้ นั ก ศึ ก ษากลั บ ไปแลกเปลี่ ย น
พู ด คุ ย กั บ พ่ อ แม่ ครอบครั ว เพื่ อ น
และเข้ า ใจผู้ ค นที่ มี ค วามแตกต่ า งใน
สังคมมากขึน้

“ในวิชานี ้ นักศึกษาจะได้ เรี ยนและ
ปฏิบัติ ที่สำ� คัญคือ การบ้ าน หรื องาน
เขียน หรื อโปรเจคส่ วนตัวของเขา พ่ อ
แม่ ผู้ปกครองอาจจะได้ อ่านงานเขียนที่
สะท้ อนตัวตน ส�ำรวจความหมาย และ
การแสวงหาค้ นพบในสิ่งที่ลกู ๆ มุ่งหมาย
คาดหวังด้ วย
“แผนชี วิตไม่ใช่ KPI ไม่ใช่ยทุ ธศาสตร์
แต่เปรี ยบเหมือนแผนล่องเรื อ คุณไม่รู้หรอก
ว่า พายุจะมาเวลาใด ตอนคุณอยู่กลาง
มหาสมุทร คุณไม่ได้มีสญ
ั ญาณอินเตอร์ เน็ต
ไว้เปิ ด wifi เข้าเช็คกับกรมอุตนุ ิ ยมวิ ทยา
คุณต้องรับมื อกับสถานการณ์ ได้ทุกอย่าง
ชีวิตจึงไม่สามารถตัง้ เป็ น KPI ได้อย่างชัดเจน
ตายตัว เพราะ “ชีวติ ” คือ “การเดินทาง”
ไม่ใช่ “เป้ าหมาย” สิ่ งทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ จดจ� ำ
คือ สิ่งทีอ่ ยู่ “ระหว่ างทาง” ซึ่ง Life Design
สนใจตรงนัน้ มากกว่ า “ความล้ มเหลว”
ไม่ได้อยูท่ ีค่ ณ
ุ ไปไม่ถึง “เป้ าหมาย” แต่ความ
ล้มเหลวอยูท่ ีค่ ณ
ุ “ท�ำได้ ไม่ เท่ าทีค่ ณ
ุ หวัง”
ซึ่งก็คือ “ระหว่ างทาง” ทีว่ า่ นัน้ เอง
“การด�ำรงชีวติ ” คือ การแสวงหา “ความ
หมายของชีวติ ” นักปรัชญาชีวิต ฌอง ปอล
ซาร์ ต กล่าวไว้วา่ ผู้คนทีย่ ตุ ชิ วี ติ ของตัวเอง

ลง เป็ นเพราะพวกเขาค้ นหาความหมาย
ของการด�ำรงชีวิตต่ อไปไม่ เจอ เราไม่
อยากสอนให้นักศึกษาเจอภาวะแบบนั้น
เราอยากให้นักศึกษาเข้ าใจ และมองชีวติ
ในเชิงทีม่ คี ณ
ุ ค่ า และความท้าทาย เข้ าใจ
ตนเอง และผู้อ่ืน วิชานี้จึงเป็ นเหมือน
“ไม้ พาย” หรือใบเรือ “เข็มทิศ” เป็ นเรื่อง
ทีค่ ณ
ุ ต้องก�ำหนด แต่ “ไม้พาย” เป็ นเรื่อง
ของเรา เรามัน่ ใจว่า นีจ่ ะเป็ นวิชาทีน่ กั ศึกษา
เรี ย นแล้ว รู้ สึ ก สนุก และมี ค วามสุข ที ่สุด
ในการใช้ชีวิตนักศึกษา เพราะการใช้ชีวิต
คื อ ห้ อ งเรี ยนที ่ ใ หญ่ และมี ค วามหมาย
มากทีส่ ดุ ” อาจารย์ ธาม เชือ้ สถาปนศิริ
กล่าวสรุปทิ้งท้าย
ขอขอบคุณภาพจาก NICFD

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เปิดตัวโครงการรณรงค์ลดหวาน
และลดใช้แก้วพลาสติก
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง
มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด
“โครงการรณรงค์ ลดเครื่ องดื่ม
ประเภทที่มนี ำ� ้ ตาลและลดใช้แก้ ว
พลาสติก” โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.กิติกร จามรดุสิต รั กษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายสิง่ แวดล้ อม
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์ และนโยบาย
ในการลดเครื่ อ งดื่ ม ประเภทที่ มี
น� ้ำตาลและลดใช้ แก้ วพลาสติกของ
มหาวิทยาลัย ณ Cafe Amazon
for Chance ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึง่
ของนโยบายส่งเสริมการสร้ างความ
เป็ นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco
University)ซึง่ เป็ นนโยบายหลักใน
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การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดล
สูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ มีเป้าหมายชัดเจน
ในการสร้ างให้ เกิดการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน (Sustainable Development)
ทังภายในมหาวิ
้
ทยาลัยและชุมชน
โดยรอบมหาวิ ท ยาลั ย ทั ง้ นี ้
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำ� เนินโครงการ
เรื่องการลดใช้ ถงุ พลาสติก ซึง่ ประสบ
ผลส� ำ เร็ จ และเป็ น ต้ น แบบให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยอื่นรวมทังร้้ านสะดวก
ซื ้อชัน้ น�ำ ซึ่งปั ญหาขยะพลาสติก
เป็ น ประเด็ น ที่ สัง คมและทั่ว โลก
ให้ ความสนใจ งานพัฒนาเพือ่ ความ
ยัง่ ยืนจึงได้ มีแนวคิดในการรณรงค์
ลดใช้ แก้ วพลาสติก โดยเริ่มจากการ
สื่อสารภายในมหาวิทยาลัย และ
ร่ วมมือกับร้ านจ�ำหน่ายเครื่ องดื่ม
ในวิทยาเขตศาลายา ในการสือ่ สาร
กับให้ ประชาคมมหิดล นอกจากนี ้
มหาวิ ท ยาลัย มี อ งค์ ค วามรู้ ด้ า น
การแพทย์ และโภชนาการที่เป็ นที่
เชือ่ ถือ จึงผนวกรวมโครงการลดหวาน
ในเครื่ องดื่มร่ วมกับการลดใช้ แก้ ว
พลาสติก เพื่อให้ ประชาคมมหิดล
มีองค์ความรู้ด้านสุขภาพ มีสขุ ภาพ
ที่ ดี รวมทัง้ ใส่ ใ จต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม

กองกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อม
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จึ ง จั ด ท� ำ
“โครงการรณรงค์ ลดเครื่ องดื่ม
ประเภทที่ มี น� ำ้ ตาลและลดใช้
แก้ ว พลาสติก ” เพื่ อสื่อสารและ
ประชาสัม พัน ธ์ อ งค์ ค วามรู้ และ
ส่ ง เสริ ม การลดปริ ม าณน� ำ้ ตาล
ในเครื่ อ งดื่ ม และลดการใช้ แ ก้ ว
พลาสติก อันเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลให้ เป็ น
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
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สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
น�ำชมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

เมือ่ เร็วๆ นี ้ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการส่งเสริม
ภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น “ภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นสู่การ
จัดการท่ องเที่ยวชุมชนอย่ างยั่งยืน” ณ ห้ อง
สุวรรณภูมิ อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา และพื ้นทีท่ อ่ งเทีย่ วชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
โดยมี ดร.จิตกิ านต์ จินารักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรม
เป็ นผู้ดำ� เนินโครงการฯ จากแนวคิดทีว่ า่ “ชุมชน
เข้ มแข็งได้ ด้วยภูมปิ ั ญญา” กล่าวต้ อนรับโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
ผู้อำ� นวยการสถาบันฯ
โครงการส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป็นโครงการ
ทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือจากปราชญ์ชมุ ชนต�ำบลคลอง
มหาสวัสดิ์ ต�ำบลคลองโยง และต�ำบลศาลายา มาร่วม
เผยแพร่ ความรู้จากการจัดการท่องเที่ยวจาก
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นตามบริบทวัฒนธรรม และ
สิง่ แวดล้อมของชุมชน เพือ่ เป็ นแนวทางในการ
น�ำภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมาสร้ างสรรค์อาชีพด้าน
การท่องเทีย่ ว ซึง่ สามารถน�ำมาเป็นต้นแบบให้กบั
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า เครือข่ายกลุม่ ชาติพนั ธุ์
และบุคคลทัว่ ไป ได้รว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรู้มมุ มอง
การส่งเสริมภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นด้วยความภาค
ภูมใิ จ สู่การสร้ างสรรค์ เศรษฐกิจชุมชนด้ วย
การจัดการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน ทัง้ ชุมชน
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมในช่วงเช้า เริม่ ด้วยการเสวนาในหัวข้อ
“ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ สู่การจัดการท่องเทีย่ วชุมชน
อย่างยัง่ ยืน”วิทยากรโดยก�ำนันอาภรณ์ ช้อยประเสริฐ
แห่งต�ำบลคลองมหาสวัสดิ์“ป้าแจ๋ว”จงดีเศรษฐอ�ำนวย
ปราชญ์ชมุ ชนต�ำบลศาลายา ร่วมด้วย คุณชญาทัต
เนียมแสวง นักวิชาการท้องถิน่ ต�ำบลคลองโยง ซึง่ ได้
เล่าถึงความเป็นมาของคลองมหาสวัสดิว์ า่ เป็นคลอง
สายประวัตศิ าสตร์เส้นส�ำคัญที่ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้ขดุ ขึ ้นเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๐๔ เพือ่ เชือ่ มระหว่างแม่น� ้ำ
เจ้าพระยากับแม่น� ้ำท่าจีน ให้ใช้เป็นเส้นทางเสด็จ
พระราชด�ำเนินนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์โดยพระองค์
ท่านได้พระราชทานนามว่า “มหาสวัสดี” ชาวบ้านใน
ชุมชนคลองมหาสวัสดิส์ ว่ นใหญ่เป็นคนไทยเชื ้อสาย
จีน อาชีพท�ำการเกษตร ท�ำสวนผลไม้ ตังบ้
้ านเรือน
อยูร่ มิ น� ้ำ หรืออยูต่ ามเรือกสวนไร่นา คลองแห่งนี ้จึง
เปรียบเสมือนน� ้ำหล่อเลี ้ยงชุมชนมานับร้ อยปี
คลองมหาสวัสดิ์ มีแหล่ งท่ องเที่ยวทาง
ธรรมชาติทน่ ี ่าสนใจมากมายหลายจุด โดยตังแต่
้
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีเ่ กิดเศรษฐกิจตกต�ำ่ จากภาวะฟอง
สบูแ่ ตก ชาวบ้านในชุมชนได้รวมตัวกันช่วยพัฒนา
เรือ่ งการท่องเทีย่ ว แม้จะต้องหยุดชะงักไปบ้างในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีป่ ระสบภัยน�ำท่
้ วมครัง้ ใหญ่ ท�ำให้
บ้ านเรือนและเรือกสวนไร่ นาเสียหาย แต่ ก็
สามารถฟื ้นตัวได้ในเวลาต่อมา
กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็ นการเดินทางถึงพื ้นที่
ท่องเทีย่ วชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เรียนรู้พื ้นทีจ่ ริงโดย
ทางเรือ เพือ่ เข้าชมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านการเกษตร
กับ การจัดการท่ องเที่ยวของชุมชนคลอง
มหาสวัสดิ์ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น ๔ จุดด้วยกัน คือ

จุดที่ ๑ นาบัวลุงแจ่ม
จุดที่ ๒ ข้ าวตังและวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรคลองมหาสวัสดิ์
จุดที่ ๓ บ้านฟักข้าว ขนิษฐา พินจิ กุล
และจุดที่ ๔ บ้านป้าแจ๋ว (สวนผลไม้อนิ ทรีย์
คุณบุญเลิศ เศรษฐอ�ำนวย แหล่งเรียนรู้เกษตร
ผสมผสาน)
จุดที่ 1 : นาบัวลุงแจ่ม
ทีอ่ ยู่ : 61 หมู่ 3 ต�ำบลมหาสวัสดิ์ อ�ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม
เป็ นแปลงเกษตรพื ้นทีข่ อง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั รั ชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่
ประชาชนเพือ่ ใช้ ประกอบอาชีพ มีพื ้นทีป่ ระมาณ
๑๕ไร่ นาบัวแห่งนีใช้
้ เป็ นแปลงสาธิตและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบล โดยถือเป็ น
พืชเศรษฐกิจทีท่ ำ� รายได้ให้เกษตรกรบ้านศาลา
ดินได้เป็ นอย่างดี ซึง่ บัวส่วนใหญ่ทป่ ี ลูกเป็ น บัว
สัตตบงกชสีชมพู ทีใ่ ช้ไหว้พระ ไม่มเี มล็ดบัวให้
กินเหมือนบัวหลวง ณ จุดนี นั้ กท่องเทีย่ วสามารถ
สัมผัสกิจกรรมพายเรือเก็บดอกบัว ได้เรียนรู้วธิ กี าร
ปลูกบัว วิธกี ารตัดแต่ง วิธกี ารเก็บบัวขาย ตลอดจน
เรียนพับบัว นอกจากนี ้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบัว
เช่น น� ้ำเกสรดอกบัว ชาจากเกสรดอกบัว ดอกบัวปัน้
ดินญีป่ นุ่ พืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาลจ�ำหน่าย
ติดต่อ : คุณประไพ สวัสดิโ์ ต (ป้าติว๋ ) เจ้าของ
นาบัวลุงแจ่ม โทร. ๐๘-๗๘๒๘-๑๘๙๒
จุดที่ ๒ : ข้าวตังและวิสาหกิจชุมชน
ทีอ่ ยู่ : ๕๘/๒ หมู่ ๓ บ้านศาลาดิน ต�ำบลมหา
สวัสดิ์ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เกิดจากการรวมกลุม่ ของแม่บ้านเกษตรกรคลอง
มหาสวัสดิ์ โดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๙
จนกลายเป็นต้นแบบให้หลายหน่วยงานเข้ามาศึกษา
ดูงาน เพือ่ น�ำวิธกี ารจัดการไปต่อยอดและพัฒนา
ในชุมชนของตนเอง ซึง่ ผลิตภัณฑ์ เด่ น ได้ แก่
ข้ าวตังหอมมะลิ ห น้ า หมู ห ยอง และหน้ า
ธัญญพืช โดยได้ มีการสอนวิธีการท�ำข้ าวตัง
ไข่เค็ม กล้วยตาก และดินพร้ อมปลูกจากผักตบชวา
ให้แก่นกั ท่องเทีย่ วอีกด้วย
ติดต่อ : คุณวันชัย สวัสดิแ์ ดง ผู้แทนชุมชน
บ้ านศาลาดิน และรองประธานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรมหาสวัสดิ์ โทร. ๐๘-๑๔๙๘-๖๓๔๐,
๐-๓๔๒๙-๗๐๙๙
จุดที่ ๓ : บ้ านฟั กข้ าว ขนิษฐา พินิจกุล
ที่อยู่ : ๓๑/๗ หมู่ ๓ ต�ำบลมหาสวัสดิ์ อ�ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เปิดให้นกั ท่องเทีย่ วได้ชมสวนฟักข้าว และเรียน
รู้การแปรรูปฟักข้ าวเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น สบู่
ยาสระผม ลิ ้มชิมรสเมนูจากฟักข้าว เช่น น� ้ำฟักข้าว
คุกกี ้ฟักข้ าว หมีก่ รอบฟักข้ าว น� ้ำซอสเย็นตาโฟ
ฟักข้าว โดยมี “แม่จ๋มิ ” แห่งลุม่ น� ้ำมหาสวัสดิ์ ร้ อง
แหล่ขบั กล่อมบอกเล่าเรือ่ งราวของคลองมหาสวัสดิ์
ให้ฟังกันเพลินๆ แม่จมิ๋ เล่าด้วยความภาคภูมใิ จว่า
เป็นบทเพลงทีป่ ระพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล อดีตคณบดีคณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟั กข้ าว เป็ นพืชที่อดุ มไปด้ วยคุณประโยชน์
มากมาย โดยในเยือ่ หุ้มเมล็ดฟักข้ าวอุดมไปด้ วย
สารไลโคปี น ทีม่ สี ารต้านอนุมลู อิสระ มีฤทธิต์ ้าน
มะเร็ง ช่วยเสริมภูมคิ ้มุ กันให้รา่ งกาย ช่วยลดความ
เสีย่ งของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และอุดมไป
ด้วย เบต้าแคโรทีน ซึง่ เป็นสารตังต้้ นของวิตามิน
ติดต่ อ : คุณขนิษฐา พินิจกุล กลุม่ แปรรูป
ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากฟั ก ข้ า วเกษตรพัฒ นา โทร.
๐๘-๑๙๐๒-๔๕๑๖
จุดที่ ๔ : สวนผลไม้ อนิ ทรี ย์ ๓๖ ไร่ ของ
คุณบุญเลิศ เศรษฐอ�ำนวย
ที่อยู่ : ๙๗ หมู่ ๑ ต� ำบลศาลายา อ� ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
พบกับ “ป้ าแจ๋ ว” จงดี เศรษฐอ�ำนวย
(ลูกสาวของคุณบุญเลิศ) ผู้นำ� กลุม่ แม่บ้านและ
เกษตรกรบ้ านศาลาดินทีเ่ ป็ นตัวตังตั
้ วตีในการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ พัฒนาต่อยอดสูผ่ ลิตภัณฑ์แปรรูป
ชิม “เมี่ยงค�ำบัวหลวง” ทีใ่ ช้ กลีบดอกบัวหลวง
ปลอดสารพิษห่อแทนใบชะพลู กับเครื่องเมีย่ งค�ำ
เช่น มะพร้ าวคัว่ กุ้งแห้ง ฯลฯ ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ คัดสรรมา
เป็นอย่างดี โดยไฮไลต์ของทีส่ วนแห่งนี ้คือ “อีแต๋น
สิงห์คะนองนา พาชมสวน” ซึง่ ป้าแจ๋วการันตีวา่
“ไม่เสียว ไม่หวั เราะ ยินดีคนื เงิน”
เดิมสวนคุณบุญเลิศ เศรษฐอ�ำนวย เป็นแหล่ง
ผลิตส้มโอคุณภาพส่งออกต่างประเทศ ๕ สายพันธุ์
ได้ แก่ ส้ มโอขาวทองดี ขาวน� ้ำผึ ้ง ขาวหอม ขาว
แป้น และขาวพวง แต่จากเหตุการณ์น� ้ำท่วมปี พ.ศ.
๒๕๕๔ ท�ำให้ส้มโอไม้ผลสร้ างชือ่ ของคุณบุญเลิศ
เสียหายรากเน่าตายจนหมด จนปัจจุบนั นีสามารถ
้
ฟื ้นฟูพนที
ื ้ แ่ ละปลูกส้มโอได้เพียง ๒ สายพันธุ์
ได้แก่ ขาวน�ำ้ ผึง้ และทองดี นอกจากนี ้จึงต้อง
เสริมด้วยการปลูกพืชผลทีโ่ ตเร็ว เช่น กล้วยน� ้ำว้า
กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ มะม่วง ขนุน ฝรัง่ สมุนไพร
พืชผักสวนครัว ฯลฯ เพือ่ ทีจ่ ะสร้ างรายได้ และลด
ค่าใช้จา่ ย เป็นการเกษตรแบบผสมผสาน
ติดต่ อ : คุณจงดี เศรษฐอ�ำนวย (ป้ าแจ๋ ว)
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ ตำ� บลศาลายา
และ สวนผลไม้ฯ ลุงบุญเลิศ โทร. ๐๘-๙๐๕๗-๑๓๒๑
การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในครังนี
้ ้
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ใช้ เส้ นทาง
“ศาลายา – นครชัยศรี” ตรงไปทางแมคโคร ศาลายา
อีกประมาณ ๕.๕ กิโลเมตร ถึงปั๊ม ปตท. จะมี
ป้ายบอกทางไปยังคลองมหาสวัสดิ์ พอข้ ามทาง
รถไฟแล้ วให้ เลี ้ยวขวา และตรงต่อไปจนถึงวัด
สุวรรณาราม จะพบป้ายจุดล่ องเรือชมคลอง
มหาสวัสดิ์ โดยสามารถจอดรถไว้ทบี่ ริเวณวัดได้
สอบถามรายละเอี ย ดท่ อ งเที ่ ย วชุ ม ชน
คลองมหาสวัสดิ์ ได้ที่ ผู้ใหญ่ มนูญ นราสดใส
ประธานวิสาหกิ จชุมชนการท่องเทีย่ วเชิ งเกษตร
ล่ องเรื อชมสวนเลี ยบคลองมหาสวัสดิ์ โทร.
๐๘-๑๔๙๕-๙๐๙๑
ขอขอบคุณภาพจาก RILCA
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ขอแสดงความยินดีกบั ผู้ได้ รบั รางวัลจากการ
ประกวดเว็บไซต์ ระดับส่ วนงาน มหาวิทยาลัย
มหิด ล ประจ�ำ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็ นโครงการที่
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึน้ เพื่อเป็ นการกระตุ้น
ให้ ทกุ ส่วนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ตามเกณฑ์ Webometrics อย่างสม�่ำเสมอ ใน
โอกาสนี ม้ ี ผ้ ูบ ริ ห ารส่ว นงานเข้ า รั บ รางวัล ในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ�ำมหาวิทยาลัยมหิดล
ครัง้ ที่ ๑๖/๒๕๖๒ ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์
เกี ยรติคุณนายแพทย์ นที รั กษ์ พลเมือง ชัน้ ๕
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลา
ยา โดยมีผลการประกวดแบ่งออกเป็ น ๔ ประเภท
ปรากฏผลดังนี ้
ประเภท The Best of Presence Award
รางวัลชนะเลิศ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สถาบันวิจยั ภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย
รางวัล รองชนะเลิศ อัน ดับ ๒ หอสมุด และ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภท The Best of Visibility Award
รางวัลชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ โมเลกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
ประเภท The Best of Website Award (Quantity)
รางวัลชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์
ประเภท The Best of Website Award
(Improvement)
รางวัลชนะเลิศ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คว้ ารางวัล “Museum Thailand Popular Vote
2019” ในโอกาสทีห่ อพระราชประวัตศิ รีสวรินทิรา
ราชภักดี หอพระราชประวัตบิ รมราชบุพการี
กิตติประกาศ และพิพธิ ภัณฑ์การพยาบาลไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รบั
คะแนนโหวต ติด ๑ ใน ๑๐ จากประชาชน
ผู้เข้ าใช้ บริการในเว็บไซต์ มวิ เซียมไทยแลนด์
จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรี ยนรู้ แห่ ง ชาติ
(สพร.) หรื อ มิ ว เซี ย มสยาม ณ ห้ อ งประชุม
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศก
มนตรี กรุ งเทพฯ โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ ้นเพื่อ
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กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ พร้ อมทัง้
ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการจัดตัง้
และมาตรฐานการจัดการพิพธิ ภัณฑ์ในประเทศไทย
นายบุญสม คงคาดิษฐ พนักงานผลิตสัตว์
ทดลอง ส๒ ประจ� ำ หน่ ว ยสัต ว์ ท ดลอง คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ ารางวัล
ชมเชยพนักงานเลี ้ยงสัตว์ทดลอง ที อี คิว (TEQ
Award) ครัง้ ที่ ๙ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จากส�ำนักงาน

การวิจยั แห่งชาติ (วช.) โดยมี ศาสตราจารย์
นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ เป็ นผู้มอบรางวัลใน
พิธีเปิ ดงานประชุมวิชาการ “การเลีย้ งและการ
ใช้ สตั ว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ” ครัง้ ที่ ๗ และ
งานแสดงสินค้ าประจ�ำปี ๒๕๖๒ ภายใต้ หวั ข้ อ
“การก้ าวต่ อไปของการพัฒนาการเลีย้ งและ
การใช้ สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”
น.ส.วิชญ์ ธิดา จันทวิชญสุ ทธิ์ นักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ ารางวัลเหรียญทองแดง
Best Poster Award จากผลงาน “Photovoltaic
Cell Advancements” จากโครงการเอเชียน
ไซน์ แคมป์ 2018 ( Asian Science Camp 2018)
ที่จัดขึน้ เมื่อเร็ วๆ นี ้ ณ เมืองซ่านโถว มณฑล
กวางตุ้ง ประเทศ
สาธารณรั ฐ จี น
น.ส.วิ ช ญ์ ธิ ด า
ผ่ า น ก า ร คั ด
เ ลื อ ก เ ป็ น
ตัวแทนเยาวชน
จากประเทศไทย
ในระดับ อุด มศึก ษา และมัธ ยมปลายจ� ำ นวน
๑๐ คน โดยมูลนิธิส่งเสริ มโอลิมปิ กวิชาการ
และพั ฒ นามาตรฐานวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา
ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
เจ้ าฟ้ ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนคริ นทร์ (สอวน.) กิจกรรมค่ายนี ้มุง่ เน้ น
ให้ เยาวชนได้ ใกล้ ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ รางวัล
โนเบลและนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ชั น้ น� ำ ของโลก
และสนับสนุนส่งเสริ มให้ เยาวชนกล้ าแสดงออก
ทัง้ ในการซัก ถามและการเสนอความคิ ด เห็ น
ผ่านการแข่งขันแบ่งเป็ น ๓ ประเภท คือ Creative
Poster Competition / Question Asking Award
และ Problem of the Day Award
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จะจัด กิ จ กรรมในงานวั น ทั น ตสาธารณสุ ข
แห่งชาติ เพือ่ ร่วมถวายเป็ นพระราชกุศลวันคล้ าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี โดยจะเปิ ดให้ บริการตรวจรั กษาฟั น

ฟรีแก่ประชาชนทัว่ ไป ได้ แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟัน
คุด ขูดหินน� ้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสี
ทางทันตกรรม (๑ คน / ๑ การรักษา) ในวันจันทร์ ท่ ี
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทัง้
๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี
(ผู้ใหญ่ ๑,๕๐๐ ราย / เด็ก ๒๐๐ ราย) เริ่ มแจก
บัตรคิวเวลา ๖.๓๐ น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด
และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี สิรินธร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ผู้ใหญ่ ๓๕๐
ราย / เด็ก ๕๐ ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา ๖. ๔๕ น.
หรื อจนกว่าบัตรคิวจะหมด
หลากหลายความฝั นชาวศิริราช สานต่ อ
พระราชปณิธาน สู่จดหมายสูงสุด “ท�ำงาน
เพื่อแผ่ นดิน” #Siriraj Dream
กว่ า ๑๒๙ ปี ที่ ล้ นเกล้ าฯ รั ช กาลที่ ๕
พระราชทานก� ำ เนิ ด “โรงพยาบาลศิ ริ ร าช”
โรงพยาบาลแห่งแรกของไทย ด้วยทรงเล็งเห็นถึง
ความทุกข์ของราษฎรทีเ่ จ็บไข้ จวบจนวันนี ้คนศิริราช
ยังคงสานต่อพระราชปณิธานในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ให้หายจากโรค สามารถกลับไปใช้ชวี ติ อยูก่ บั ครอบครัว
ที่เขารัก และเหลือสิ่งอื่นใด อยากให้ คนไทยได้ มี
ส่วนร่วมสืบสานพระราชปณิธานนี ้ด้วยกัน ซึง่ ขณะนี ้
รพ.ศิริราชได้ ด�ำเนินการก่อสร้ างอาคารสวมินทร
บพิตร ๘๔ พรรษา เมือ่ แล้วเสร็จจะเป็นศูนย์การแพทย์
ที่ทนั สมัยครบวงจร เพิ่มคุณภาพการบริ การและ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผ้ ูป่วยอย่างเสมอภาค
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น จึงขอเชิญชวนคนไทย
มาร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในความฝัน ต่อชีวติ คนนับล้าน
ด้ วยการบริจาคสมทบสร้ าง “อาคารนวมินทร
บพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช” ผ่ านทาง
ธนาคารกรุ งเทพ
เลขที่บญ
ั ชี
๙๓๙-๗-๐๑๕๕๘-๘
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บญ
ั ชี
๙๘๗-๒-๐๖๐๗๙-๘
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บญ
ั ชี
๐๑๖-๔-๔๒๓๐๑-๙
สอบถามเพิ่มเติมได้ ท่ ี โทร. ๐-๒๔๑๙๗๖๔๖-๘
มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่ วมพิธถี วายผ้า
พระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ในวัน
ศุกร์ ท่ ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร ต�ำบลคลองชักพระ
อ�ำเภอตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ บริ จาคเงินสด หรื อ
โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บัญชีกระแสรายวัน “มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่
๐๓๑๖-๓-๐๓๙๕๒-๒ (Fax สลิ ป โอนเงิ น ที่
๐-๒๘๔๙-๖๑๙๙) หรื อ ธนาณัติสงั่ จ่าย ปณ.
พุ ท ธมณฑล ในนาม นางกานดา ทองกลัด
หรื อ เช็คธนาคารสัง่ จ่ายในนามมหาวิทยาลัย
มหิดล ติดต่อที่ งานการเงิ น กองคลัง ชัน้ ๓
ส�ำนักงานอธิ การบดี ม.มหิดล ศาลายา โทร.
๐-๒๘๔๙-๖๑๙๐-๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ ที่ งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทัว่ ไป
ชัน้ ๔ ส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕
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๑ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
หลักสูตรพฤฒปั ญญา รุ่ น ๓ สูตรความสุขของผู้สูงวัย (เรี ยนทุกวัน
อังคาร และวันพฤหัสบดี) ณ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ สถาบันวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔
ต่อ ๓๑๒๑
๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
การประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์ นานาชาติประจ�ำปี
๒๕๖๒ (2019 DICOM Education Conference) จัดโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานสากล คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ กรุงเทพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ dicom2019@mahidol.ac.th หรื อ
http://www.ict.mahidol.ac.th/dicom2019
๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “คิดโค้ ด: การเรี ยนรู้ โค้ ดดิง้ โดยไม่ ใช้
คอมพิว เตอร์ ส�ำ หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา” (Kid Code:
Unplugged Coding For Primary Students) รุ่นที่ ๑ ณ ห้ องประชุม ๑๐๙
ชัน้ ๑ อาคารปั ญญาพิพฒ
ั น์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันนวัตกรรมการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๗๒๙, ๐-๒๔๔๑-๙๗๓๔
๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “พามาโค้ ด: เข้ าใจการเรียนรู้โค้ ดดิง้ ของ
ลูกในระดับประถมศึกษา” (PaMa Code: Know What Your Kids Learn
At Primary Level) รุ่นที่ ๑ ณ ห้ อง IL5 ชัน้ ๑ อาคารสถาบันนวัตกรรมการ
เรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๗๒๙,
๐-๒๔๔๑-๙๗๓๔
๗ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
โครงการค่ ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ ส่ งิ แวดล้ อม รุ่นที่ ๑๔ (The Power
Green Camp 2019) รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้ อน ปกป้องความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ ณ คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และการศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริ หารงานวิจยั และ
บริ การวิชาการ โครงการค่าย Power Green Camp คณะสิ่งแวดล้ อม
และทรัพยากรศาสตร์ โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๐-๒
๘ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
โครงการ “ค่ ายเล่ นรอบเมือง สร้ างพลังการเรี ยนรู้ ตอน ผจญภัย
นครปฐม เมืองมหัศจรรย์ ” รอบ ๑: ป.๑ – ป.๓ (อายุ ๗ – ๙ ปี ) ณ สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และเรื อนไทย มหาวิทยาลัย
มหิดล, พิพิธภัณฑ์ ภาพยนตร์ ไทย, พิพิธภัณฑ์ หุ่นขีผ้ ึง้ ไทย, วูดแลนด์
เมืองไม้ , วัดห้ วยตะโกและวัดส�ำโรง และศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
กาญจนาภิเษก สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ สถาบันแห่งชาติเพือ่ การ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๑-๑๐
ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒
๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรม “Entre Talk” เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ พัฒนาทักษะสูก่ ารท�ำธุรกิจ
หัวข้ อ “ชาว MU รุ่ นใหม่ …ใส่ ใจเรื่องเงิน” ณ ห้ อง ๒๓๕ MaSHARES
Co-Working and Maker Space ชัน้ ๒ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๗๐๐-๕๐๐๐ ต่อ ๔๒๓๑

Activities วราภรณ์
Agenda
น่วมอ่อน
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ค่าย “English Brain Camp” ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ สถาบันวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐๘-๑๘๒๕-๘๖๘๖
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “คิดโค้ ด: การเรี ยนรู้ โค้ ดดิง้ โดยไม่ ใช้
คอมพิวเตอร์ ส�ำหรั บนั กเรี ย นระดับประถมศึกษา” (Kid Code:
Unplugged Coding For Primary Students) รุ่นที่ ๒ ณ ห้ องประชุม ๑๐๙
ชัน้ ๑ อาคารปั ญญาพิพฒ
ั น์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันนวัตกรรมการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๗๒๙, ๐-๒๔๔๑-๙๗๓๔
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “พามาโค้ ด: เข้ าใจการเรียนรู้โค้ ดดิง้ ของ
ลูกในระดับประถมศึกษา” (PaMa Code: Know What Your Kids
Learn At Primary Level) รุ่ นที่ ๒ ณ ห้ องประชุม ๑๐๙ ชัน้ ๑ อาคาร
ปั ญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑๙๗๒๙, ๐-๒-๔๑-๙๗๓๔
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมวันธาลัสซีเมีย เพื่อผู้ป่วยและประชาชน ครัง้ ที่ ๔ “อินไซด์ โรค
ธาลัสซีเมีย: คุณรู้จกั โรคนีด้ หี รือยัง” ณ ห้ องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ชัน้ ๕ อาคารศูนย์ การแพทย์ สิริ กิ ติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ หน่วยโลหิต
วิยาฯ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๗๔๘
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ขอเชิญเข้ ารับบริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรม
ราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่ งชาติ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๕๐ พรรษา (พญาไท) และโรงพยาบาลทัน ตกรรมมหาจัก รี สิ ริ น ธร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๒๐๐๗๗๒๗, ๐-๒๒๐๐-๗๖๐๒ หรื อ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี สิรินธร
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐ ต่อ ๒๐๐๔, ๒๐๐๕
๒๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
โครงการ “ค่ ายเล่ นรอบเมือง สร้ างพลังการเรี ยนรู้ ตอน ผจญภัย
นครปฐม เมืองมหัศจรรย์ ” รอบ ๒: ป.๔ – ป.๖ (อายุ ๙ – ๑๑ ปี )
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่ อการพัฒนาเด็กและครอบครั ว และเรื อนไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล, พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ ไทย, พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้งไทย,
วูด แลนด์ เ มื อ งไม้ , วัด ห้ ว ยตะโกและวัด ส� ำ โรง และศูน ย์ ก ารศึ ก ษา
นอกโรงเรี ยนกาญจนาภิเษก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบัน
แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๑-๑๐ ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒
๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การประดิษฐ์ เก้ าอี ้ประยุกต์ส�ำหรับเด็กพิการ
ทางกายทีไ่ ม่สามารถนัง่ เองได้ ด้ วยกระดาษลูกฟูก ณ คณะกายภาพบ�ำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะ
กายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
โครงการบริการวิชาการความรู้ความเข้ าใจและเตรียมความ พร้ อมก่อนการ
ผ่าตัดผ่านกล้ องทางนรี เวชวิทยา” ครั ง้ ที่ ๑/๒๕๖๓ รุ่ นที่ ๓๗ เรื่ อง
“โรคช็อกโกแลตซิสต์ ” ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้ อง
ไทย – เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี อาคารจุฑาธุช ชัน้ ๘ โรงพยาบาลศิริราช สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้ องไทย - เยอรมัน
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โทร. ๐-๒๔๑๙-๔๗๗๒
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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