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สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
เรือนกิจกรรม  บริเวณอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ต.ศาลายา  อ.พทุธมณฑล  จ.นครปฐม  73170

โทร. /โทรสาร 0-2800-2447
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ปีท่ี 4 ฉบบัที ่16 ตลุาคม  -  ธันวาคม  2548

ถึงเดือนกันยายนของทุกปี จะเป็นช่วงการจัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้ที่จะเกษียณ
อายุราชการ ในปีน้ีมีกรรมการสมาคมฯ 2 ท่าน เข้าข่ายน้ี คือ รศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสด์ิ
(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) และ ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว (อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์)
ขอให้ท่านอาจารย์ท้ังสองมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขกับงานท่ีท่านประสงค์จะทำแต่ไม่ค่อย
มีเวลาทำ (เมื่อรับราชการ) และเมื่อใดที่ต้องการ  เราชาวสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ตรงน้ีเสมอค่ะ

ในโอกาสเดยีวกันน้ี สมาคมฯ ขอต้อนรับท่านคณบดบัีณฑิตวิทยาลัย ท่านใหม่
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์ (อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)

ข่าวฝากจากคณะกรรมการพจิารณาศษิย์เก่าดีเด่น หากท่านเห็นว่าผู้ใดเหมาะสม
ดูรายละเอียดภายในเล่มค่ะ

จุลสารฉบับน้ี ทางผู้จัดทำหวังว่าท่านจะไดท้ราบกิจกรรมของสมาคมฯ ท่ีผ่านมา
และท่ีกำลังจะมาถงึ  เพ่ือท่านจะไดร่้วมกิจกรรมกับพวกเรา  ยินดีต้อนรับค่ะ

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล   เรือนกิจกรรม  บริเวณอาคาร
บัณฑติวิทยาลยั  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170  โทร. 02-441-5146
โทร. /โทรสาร 0-2800-2447

ศิษย์เก่าสัมพันธ์จุลสาร
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กิจกรรมท่ีผ่านมาในช่วงเดือนกรกฎาคม -  กันยายน 2548

   กิจกรรม  “ถวายเทียนพรรษา”

เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2548    คณะกรรมการสมาคมศษิย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษากับบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดอ่วมอ่องประชานฤมติร อ.ไทรน้อย  จ.นนทบุรี

และวันท่ี  20  กรกฎาคม  2548 ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา  กับศูนย์ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยได้ถวายเทียน ณ วัดใกล้เคียง จำนวน 7 วัด

        กิจกรรม  “วันแม่  12  สิงหาคม”�
ร่วมบริจาคเงินวันแม่แห่งชาติแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ และได้จัดทำซุ ้มแสดงความยินดีบริเวณเรือนกิจกรรมมีบัณฑิต
มาร่วมถ่ายภาพเปน็ท่ีระลึก

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย
รองศาสตราจารยผ์าสุวรรณ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ได้ไปมอบเงนิเน่ืองในโอกาสวนัแม่ 12
สิงหาคม   ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและ
ผู้ตกทุกข์ได้ยาก  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548  ณ  ตึกมหิดลสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์

“ราชพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ  คร้ังท่ี  5”

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
“ราชพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ คร้ังท่ี 5” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม
2548   โดยมีรองศาสตราจารย์นภดล ไชยคำ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ทั้งนี้มีกรรมการสมาคมฯ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีม.มหิดล เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คน
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1. นางสาววลีรัตน์  รังสิมาภิรัต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. นางสาววันวิสาข์  ฉินนะโสต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์

3. นายกมล  สุวรรณพัตรา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมฯ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

4. นายภิรมย์  น้อยสำแดง สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์คิริราชพยาบาล

5. นางสาวเพ็ญจันทร์  สิทธิปรีชาชาญ สาขาวิชาพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์

6. นางสาวเสาวภา  อ่อนสนิท สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสชัศาสตร์

7. นางสาวรัชฎากรณ์  อิสรพัฒนะพงษ์ สาขาวิชาทันตกรรมจดัฟัน
คณะทตัแพทยศาสตร์

8. นางสาววัชรี  ปกรณ์รัตน์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์

9. นางน้ำทิพย์  ศรีจันทร์ สาขาวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

10. นางสาวก่ิงแก้ว  บุตนุ สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมฯ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

11. นางสาวนงพรรณ   ศรีใส สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารฯ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

12. นางสาวภัทิรา  บัวพูล สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาประเภททุนสนับสนุนวิทยา
นิพนธ์บางส่วน ระดับบัณฑิตศึกษา โดยนายกสมาคม เป็นประธานพิธีมอบทุน เม่ือวันท่ี    20
กรกฎาคม 2548  ณ ห้องประชุม  206  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  นักศึกษาท่ีได้รับทุนจำนวน
12 ทุน ได้แก่

วันมหิดล  24  กันยายน

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสกัการะ  สมเด็จพระมหิตลา
ธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  ณ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2548...“วันมหิดล”

มอบทุนการศึกษา
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   โครงการไถชี่วิตโค - กระบอื

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  จะจัดทัศนศึกษาระหว่างวันท่ี
22-24  ตุลาคม 2548   โดยคณะกรรมการ และสมาชกิ จะไปนมสัการหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
ณ  วัดหนองบัวรอง จ. นครราชสีมา  และทัศนศึกษา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์

นมัสการหลวงพอ่คูณและทศันศกึษา
กิจกรรมในช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2548

งานทำบญุ รำลกึถงึ ศ.นพ.สวสัดิ ์สกลุไทย์

การคดัเลอืกศษิยเ์ก่าดเีดน่ประจำป ี2548
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือก

ศิษย์เก่าดีเด่น ท่ีสำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยจะแบง่เป็น 4  ประเภท คือ
1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
2. ประเภทบริหาร
3. ประเภทบรกิาร
4. ประเภทบรูณาการทัว่ไป  เช่น  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรพัยากร

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ฯลฯ
1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการพิจารณาเปน็ศิษย์เก่าดีเด่น   ประกอบดว้ย

1.1 เป็นศิษย์เก่าจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  หรือ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
1.2 เป็นผู้ท่ีประสบความสำเรจ็ในหนา้ท่ีการงานหรอืวิชาชีพ
1.3 เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศชาติ
1.4 เป็นผู้ท่ีมีความประพฤตดีิ มีคุณธรรม จริยธรรม
1.5 เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับในสังคม
1.6 เป็นผู้ท่ีมิได้เป็นกรรมการบรหิารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล

ชุดปัจจุบัน

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานทำบุญรำลึกถึง
ศ.นพ.สวัสดิ ์ สกุลไทย์ อดีตคณบดีท่านแรกของบัณฑิตวิทยาลัย ณ บริเวณชั ้น 1
อาคารบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบด ีท่ี 8 ธันวาคม 2548

2.  การดำเนินงาน
2.1 สมาคมศิษย์เก่าฯ  แจ้งให้บุคคล/องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  พิจารณาเสนอชื่อศิษย์

เก่าท่ีสมควร เป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   ภายในเดอืนธันวาคม  2548
2.2  คณะอนุกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นพิจารณากล่ันกรอง และคัดเลือกผู้ท่ีเหมาะสมเสนอช่ือ

มายังคณะกรรมการบรหิารสมาคมศิษย์เก่าฯ  ประจำป ี2548
2.3 สมาคมศิษย์เก่าฯ แจ้งผู้ที ่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เข้ารับโล่เกียรติยศ

พร้อมประกาศเกียรติคุณ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

หากสมาชิกเห็นว่ามีศิษย์เก่าของบัณฑิตวิทยาลัย ท่านใดที ่มีคุณสมบัติเหมาะสม
แจ้งได้ท่ีสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

“กิจกรรมวนัพอ่  5 ธันวาคม”

7

สมาคมฯ ได้กำหนดจัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ ดำเนินการ
มาอย่างตอ่เน่ือง โดยในปน้ีี สมาคมฯ ได้แตง่ตัง้ ศาสตราจารยเ์กียรตคุิณสมทรง เลขะกลุ เป็นประธาน
จัดโครงการดังกล่าว

คณะกรรมการจัดกิจกรรมขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจร่วมทำบุญเนื่องใน “วันพ่อ 5
ธันวาคม”  เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล แด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว  เน่ืองในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา
5  ธันวาคม  โดยจัดให้มีพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือและพิธีสงฆ์ ณ  โรงฆ่าสัตว์  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  ในวันอาทิตย์ท่ี
10  ธันวาคม  2548  เวลา  10.00 น.   หลังเสร็จสิ ้นพิธีสงฆ์แล้วจะทำการมอบโค-กระบือ
ให้กรมปศุสัตว์เพ่ือนำเข้า โครงการธนาคารโค-กระบือ ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว ฯลฯ  เพ่ือเกษตรกร
ตามพระราชดำริต่อไป

โดยท่านสามารถร่วมบรจิาคได้ดังน้ี
1.โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ

“โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ”   เลขท่ีบัญชี  333-2-11654-1  ประเภทเงินฝากออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหิดล  และกรุณาส่งแฟกซ์ใบตอบรับ พร้อมแนบใบสำคัญการโอนเงิน
มาท่ีหมายเลข 0-2800-2447 เพ่ือทราบนามผูบ้ริจาค

2.บริจาคเง ินมาพร้อมกับใบตอบรับที ่แนบมาในซอง ไปที ่สำนักงานของ
สมาคมศษิย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง  ตามท่ีอยู่ด้านหน้าปก
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ข้อมูลจาก         http://www.saranair.com

     
กินปลามากๆ   ท้ังปลาทะเล ปลาน้ำจืด
น้ำมันจากปลามีสรรพคุณป้องกันการ
ปวดหัว กินพร้อมๆ กับขิง จะช่วย
บรรเทาอาการปวดหัวลง


เป็นแพ้ทั้งฝุ่น และเกสรดอกไม้ให้กิน
โยเกิร์ตหรือนมเปรีย้ว

     
ด่ืมชาเขียวเป็นประจำสารในชาเขยีวช่วย
ป้องกันไม่ให้ไขมันไปจับตัวตามผนัง
หลอดเลือด


ดื ่มน้ำผึ ้งเป็นประจำ สารในน้ำผึ ้งมี
ฤทธิ์เป็นยากล่อมประสาททำให้นอน
หลับฝันดี

     
กินหอม ต้นหอม หรือ หัวหอมก็ได้
มีตัวยาทำให้หลอดลมปลอดโปร่ง


กินปลาเท่าน้ัน แก้ไขข้อเป็นปกติได้ ได้แก่
ปลาแซลมอน ปลาทูน่า (ปลาโอ) ปลา
แมคเคอเรลปลาซาดีนส์ (ปลากระป๋อง)
น้ำมันปลาทำให้โรคไขข้ออักเสบบรรเทาลง

     
ให้กินกล้วย หรือ ขิง กล้วยทำให้ไม่ท้องผูก
และขิงทำให้อาการคลื ่นไส้ในตอนเช้า
หายไป

               
ให้กินน้ำค้ันจากลูกแคนเบอรี(ไม้เมืองหนาว)
กรดเขม้ข้นในลูกไม้ฆ่า แบคทเีรียได้

               
          
ให้กินข้าวโพดช่วยบรรเทาอาการเครยีด
วิตกกังวล และความคิดสับสนได้

          
     
แก้ไขได้โดยให้กินสับปะรด ซึ่งมีสาร
แมงกานีสอยู่มาก ช่วยให้กระดูกแข็งแรงได้

     
แก้ไขโดย กินหอยนางรม หอยแครง
หรือหอยอื่น ๆ ซึ่งในเนื้อหอยมีสาร
สังกะสีช่วยบำรุงสมองได้ดี

          
กินกระเทียม ทำให้จมูกโปร่ง
สมองโล่ง กระเทียมช่วยลดไขมัน
ในเลือดได้อีกด้วย


กินพริกแดง สารที่นำมาทำยาแก้ไอ
น้ัน สกัดมาจากพรกิแดง

          
กินข้าวสาลี รำข้าว และกะหล่ำปลีจะ
ช ่วยป ้องก ันได ้ด ีโดยเฉพาะรำข ้าว
กะหลำ่ปล ี ช่วยให้ร่างกายผลติ ฮอร์โมน
เพศหญิงเอสโตรเจนได ้ในปร ิมาณ
ที ่เหมาะสม ข้อสำคัญอย่ากินไก่มาก
เพราะใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในการ
เร่งการเจรญิเติบโต

     
กินส้มและผักใบเขียวมีวิตามินเออยู่มาก
จะช ่วยป ้องก ันการก ่อพ ิษของสาร
เบต้าแค โรทีน


กินกะหล่ำปลี ซึ่งมีสารเคมีช่วยทำให้
แผลเร ื ้อร ังในกระเพาะอาหารและ
ลำไสเ้ล็กหายขาดได้


กินแอปเปิ้ลสดทั้งเปลือก ช่วยให้อาการ
ปั่นป่วนในท้อง เมื่อเชื้อโรคบิดเล่นงาน
ทุเลาลง

⌫⌫⌫⌫⌫
กินผลอโวคาโด แก้ได้เพราะไขมันดี
“โมโรอันแซตเทอเรต” ที่มีอยู่ในผลไม้
ชนิดนี ้ทำลายไขมันเลว    “คลอเรศ
เตอรอล ” ได้


กินผลโอลีฟ และผักขึ ้นฉ่ายพืชทั ้ง
สองชนิดนี ้มีสารเคมี ทำให้ระดับ
ความดันเลือดลดลง


กินผักบร็อกโรล่ี และถ่ัวลิสง ซ่ึงมีอินซูลิน
ทำให้น้ำตาลในเลือดสมดุล ได้พืชผักท่ีกิน
เป็นอาหารประจำวัน นั้นนอกจากจะอิ่ม
ท้องแล้วยังมีสรรพคุณช่วยสร้างความ
สมดุลภายในร่างกาย ช่วยป้องกันและ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆ ได้
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สมาชิกมีความประสงคจ์ะประชาสัมพันธ์ข่าว
หรือเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแจง้มาไดท่ี้

สมาคมศษิย์เกา่บณัฑติวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล
โทรศัพท์ : 02-441-4125 ต่อ 117, 02-800-2447

โทร.02-441-5146
คณะผู้จัดทำจุลสาร ศิษย์เก่าสัมพันธ์

   ผศ.สมศรี  ดาวฉาย            นางสมทรง  เพชรรุ่ง
   อ.โสฬส  ศิริไสย์            นางเพชรพิกุล  เอียดขวัญ

นางสาวอรพนิ  พันธุส์วุรรณ

     

ข้อมูลจาก         http://www.src.ku.ac.th/web/story/201-240/00206.html
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    ข้อมูลจาก  http://www.loveed.biz/joke21.asp
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