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32 ลานจอดรถ (Parking Lots)
เพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนที่จอดรถ ตลอดจนปญหาการจราจรอันเกิด
จากความไมเปนระเบียบเรียบรอยของการจอดรถ ประกอบกับในการดำเนิน
โครงการปรับปรุงพื้นที่ระยะเรงดวนตาง ๆ ไดสงผลกระทบตอรถที่จอดบน
ถนนสายหลัก ซึ่งมีจำนวนเฉลี่ย 700 คันตอวัน มหาวิทยาลัยจึงปรับพื้นที่จำนวน 
3 แหง เพื่อกอสรางเปนลานจอดรถ คือ ลานจอดรถ 1 พื้นที่ประมาณ 7 ไร 
สามารถจอดรถได 378 คัน และลานจอดรถ 2 พื้นที่ประมาณ 6 ไร สามารถ
จอดรถได 320 คัน และลานจอดรถ 3 พื้นที่ประมาณ 3 ไร สามารถจอดรถได 
160 คัน ลานจอดรถทั้งสามแหงมีตนไมใหความรมรื่นสวยงาม นอกจากนั้น 
ยังมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลใหอำนวยความสะดวก และรถราง
เสริมพิเศษวิ่งใหบริการในชวงเวลาเรงดวนเชาเย็น โดยเปดใหบริการจอดรถ
ทุกวันตั้งแตเวลา 05.00 - 24.00 น. 

ผังแมบทศาลายา (The Master Plan of Salaya Campus)
 ผังแมบทเปนเครื่องมือกำกับการพัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพ ซึ่งสะทอนแนวนโยบายของอธิการบดีที่วา 

“A promised place to live and learn with nature.” 
และวิสัยทัศนการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีตองการสราง “มหาวิทยาลัยเมืองในฝน” ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและอยูรวมกับธรรมชาติ 

เปนแหลงบมเพาะบัณฑิตที่มีความสามารถ เปนคนดี และมีคุณธรรม ซึ่งแนวทางการพัฒนาผังแมบทป พ.ศ. 2551 

ประกอบดวยการพัฒนา 5 ดานคือ การพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน การพัฒนาระบบการสัญจร การพัฒนาระบบภูมิทัศน 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการพัฒนาอาคารและสิ่งกอสราง

สถิติศาลายา
1. จำนวนหนวยงาน รวม 45 หนวยงาน

 - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย www.op.mahidol.ac.th

 - สำนักงานอธิการบดี มี 18 หนวยงาน

 - คณะ มี 10 คณะ 

 - สถาบัน มี 7 สถาบัน 

 - วิทยาลัย มี 5 วิทยาลัย 

 - ศูนย มี 4 ศูนย

2. จำนวนประชากร

 - ประมาณ 20,000 คนในเวลากลางวัน 

  และประมาณ 4,500 คนในเวลากลางคืน

3. จำนวนรถยนต 

 - ประมาณ 3,500 คันตอวัน

4. จำนวนรถจักรยาน

 - ประมาณ 5,000 คัน

5. จำนวนที่จอดรถ

 - สวนของหนวยงานตาง ๆ มีจำนวน 27 แหง

 - สวนกลาง มีจำนวน 5 แหง

6. รายชื่อถนนสายหลัก จำนวน 7 เสนทาง

 - เทิดจักรี  - ชนนีประทาน

 - ผสานเทศไทย - กันภัยมหิดล

 - พูนผลประชา - ปญญาแผนดิน

 - ถิ่นวิทยาการ

7. รายชื่อถนนสายรอง จำนวน 10 เสนทาง

 - เปรื่องปญญา - การุณยมิตร 

 - จิตตสมาน - สานสัตยา 

 - มานะมั่นคง - ดำรงวิจัย 

 - สองไทยทัศน  - วิรัชดุษฎี  

 - วิถีปญญา - วิชาชื่นชน

8. โรงอาหาร มีจำนวน 7 โรง

 - โรงอาหาร MU Cafeteria ตั้งอยูหลังบานลีลาวดี (หอพัก 10)

 - โรงอาหารคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 - โรงอาหารวิทยาลัยนานาชาติ

 - โรงอาหารอาคารสำนักงานอธิการบดี

 - โรงอาหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป

 - โรงอาหารคณะเทคนิคการแพทย

 - โรงอาหารคณะสัตวแพทยศาสตร

9. รานอาหาร จำนวน 10 ราน

 - Princess Cafe ตั้งอยูขางลานมหิดล และคณะศิลปศาสตร

 - กวยเตี๋ยวแม ตั้งอยูหลังสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย

 - Fresh Coffee Bakery & Food ตั้งอยูบริเวณทางเดิน 

  Covered way บัณฑิตวิทยาลัย

 - ฮ. นกฮูก ตั้งอยูหลังสถาบันวิจัยโภชนาการ

 - สยามสเต็ก มี 2 แหง คือ 

   1. ตั้งอยูที ่ใกลอาคารสำนักงานอธิการบดี ดานทิศใต และ 

   2. ใตอาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร

 - ครัวดอกไม ขางคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

 - เรือนโสเหล ตั้งอยูบริเวณ Covered way คณะสิ่งแวดลอม

  และทรัพยากรศาสตร

 - The Herb Garden Restaurant ตั้งอยูชั ้น 2 โรงแรมศาลายา

  พาวิลเลียน

 - The Little Mango Bar ตั้งอยูชั ้น 6 โรงแรมศาลายา

  พาวิลเลียน

10. รานขนมและเครื่องดื่ม จำนวน 10 ราน

 - Princess Café II ตั้งอยูชั ้นลาง อาคารศูนยศาลายา

 - Set trade ตั้งอยูชั ้นลางหอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป

 - Black Canyon Coffee ตั้งอยูชั้น 1 อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล

 - Puff & Pie ตั้งอยูชั ้นลางบานลีลาวดี

 - True Coffee ตั้งอยูภายในโรงอาหาร MU Cafeteria  

  หลังบานลีลาวดี

 - กาโตว เฮาส ตั้งอยูชั ้น 1 อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล

 - รานไทยโซ ตั้งอยูใกลอาคารสำนักงานอธิการบดี ดานทิศใต

 - รานกาแฟ & นมหวาน ตั้งอยูขางโรงพยาบาลสัตว  

  คณะสัตวแพทยศาสตร

 - รานกาแฟและขนม หนาอาคารสถาบันวิจัยภาษาฯ

 - รานตามตะวัน ตั้งอยูชั ้นลาง อาคารชุดพักอาศัย หลัง ซี

11. รานสะดวกซื้อ มีจำนวน 4 ราน

 - ศาลายาสโตร ตั้งอยูโถงชั้นลาง อาคารวิทย 3-4

 - 108 Shop ตั้งอยูโถงชั้นลาง อาคารวิทย 3-4

 - Seven Eleven ตั้งอยูชั ้นลางบานลีลาวดี

 - Get It ตั้งอยูชั ้น 1 อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล

12. ไปรษณีย ตั้งอยูโถงชั้นลาง อาคารวิทย 3-4
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 ลานสมเด็จพระราชบิดา (Phra Rajabida Court) 
ลานกิจกรรมสำคัญและเวทีกลางแจง เชื่อมตอกับสวนเจาฟามีพื้นที่ประมาณ 
4.6 ไร อันเปนที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรียของสมเด็จพระราชบิดา 
ซึ่งจะใชประกอบพิธีกรรมในการรับนองใหมหรือการเกิดใหม (Re-Birth) 
ของนักศึกษาใหม เพื่อเขาสูความเปนชาวมหิดลอยางเต็มภาคภูมิ 
โดยการกอสรางจะแลวเสร็จพรอมกับอาคารศูนยการเรียนรูมหิดลภายใน
ป พ.ศ. 2554
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 พระพุทธมหิดลมงคลวรญาน 
 (Buddha Mahidol Mongkolvorayarn)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2531 ศาสตราจารย นายแพทย
อวย เกตุสิงห รวมกับแพทยหญิง หมอมราชวงศสงศรี 
เกตุสิงห และครูอินทรศักดิ์ เทียมเศวต ไดมีกุศลเจตนา
มอบพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย ขนาดหนาตัก
กวาง 1.30 เมตร สูง 1.85 เมตร ใหประดิษฐานไวเปน
ประธานอยูบริเวณดานหนาหอพักนักศึกษา 3-4 
(บานอินทนิล) เพื่อเปนศูนยรวมจิตใจประจำ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเปนสถาน
ปฏิบัติกิจอันเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาใน
โอกาสสำคัญของนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากร เดิมพระพุทธมหิดลมงคลวรญาน 
ตั้งอยูบนฐานเตี้ยกลางแจง มีสภาพ
ทรุดโทรมมาก ดังนั้น ในป พ.ศ. 2546 
มหาวิทยาลัยจึงไดกอสรางศาลาแบบ
สถาปตยกรรมไทยประยุกต เพื่อ
ประดิษฐาน พระพุทธรูปดังกลาว
ตราบจนถึงปจจ�บัน

 โครงการผลิตปุยหมักชีวภาพ (Organic Fertilizer Project)
ภายหลังจากการปรับปรุงระบบการจัดการขยะ โดยกอสรางจ�ดพักขยะกลางที่ได
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ เก็บรวบรวมขยะไดในปริมาณมาก สะดวกทั้งการนำมา
ทิ้งของสวนงานตาง ๆ และการจัดเก็บของเทศบาล ซึ่งไดกอสรางกระจายอยูตาม
พื้นที่ตาง ๆ แลว 4 แหง โดยนำขยะ
สวนหนึ่ง ที่เปนขยะอินทรียและเศษ
กิ่งไมใบไมซึ่งมีเปนจำนวนมาก มา
ผลิตปุยหมักชีวภาพที่มีกระบวนการ
ยอยสลายที่รวดเร็ว และไมตองพลิก
กลับกองปุยเพื่อเติมอากาศ มีตนทุน
ต่ำและเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ปุยที่ไดสามารถนำไปใชบำรุงรักษา
ตนไมในมหาวิทยาลัยและสวนที่เหลือ
ยังนำไปจำหนายไดตอไป
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 อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล (Mahidol Learning Center)
เปนอาคารสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 36,322 ตารางเมตร เปนศูนยกลาง
แหงการเรียนรู กิจกรรม นันทนาการ และบริการของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจน
ชุมชนรอบขางและประชาชนทั่วไป มีรูปแบบทางสถาปตยกรรมแบบรอนชื้น (Tropical 
Architecture) เปนที่ตั้งของหอพระราชประวัติสมเด็จพระราชบิดา หอเกียรติยศ
แหงมหาวิทยาลัยมหิดล ลานสมเด็จพระราชบิดา ศูนยนวัตกรรมการเรียนรู พื้นที่
บริการและรานอาหาร ที่ตั้งอาคารเปนพื้นที่ตอเนื่องกับสวนเจาฟา โดยเริ่มดำเนินการ
กอสรางประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 คาดวาจะแลวเสร็จในราวตนป พ.ศ. 2554
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 พิพิธภัณฑมานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
 (Cultural Anthropology Museum)
พิพิธภัณฑในรูปแบบใหมนี้เปน "แหลงเรียนรู" ในดานภูมิศาสตร อารยธรรมและ
การสาธารณสุขสำหรับประชาชนเปนแหงแรกในไทยที่จัดแสดงองคความรูและ
กิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงการใหบริการแกสังคมเปนสำคัญ นำเสนอองคความรู
เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียอาคเนยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เกื้อหนุนใหภูมิภาคนี้
มีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจโลก นอกเหนือจากนั้นยังเปนที่ตั้งถิ่นฐานของ
มนุษยชาติเผาพันธุตาง ๆ กอใหเกิดวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแตในอดีต ผูสนใจ
สามารถเขาชมไดทุกวันทำการ วันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา 09.00 - 15.00 น. 
ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
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 พิพิธภัณฑดนตรี
 อุษาคเนย 
 (South East Asian 
 Music Museum)
เปนอาคารที่จะกอสรางใน
สระน้ำพื้นที่ 5 ไร อาคาร
พิพิธภัณฑมีพื้นที่ใชสอย
ประมาณ 7,000 ตารางเมตร 
จะมีอุปกรณและเครื่องดนตรี
ที่สมบูรณที่สุดในภูมิภาค พรอมดวยเวทีแสดงดนตรีพื้นบานที่จะถายทำวีดิทัศน
เพื่อเก็บรักษาและเผยแพรตอไปทั่วโลก และยังเปนสถานที่รวบรวมเฉพาะทาง
ดนตรี ไดแก รวบรวมเครื่องดนตรีและบทบาทของดนตรีที่เกี่ยวของกับสังคม 
รวบรวมเสียงของเครื่องดนตรีทั้งดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน และดนตรีในภูมิภาค
อุษาคเนย รวมไปถึงรวบรวมประวัติศาสตรของชาติดานดนตรีตั้งแตในอดีตที่สราง
ภูมิปญญาใหกับคนปจจ�บัน โดยการกอสรางจะเริ่มดำเนินการในป พ.ศ. 2552 
และจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2554
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 ลานวัฒนธรรม (MU Corner)
เปนกลุมอาคาร 6 หลัง ตั้งอยูริมน้ำบนพื้นที่ประมาณ 2 ไร มีเอกลักษณทาง
สถาปตยกรรมแบบไทยรวมสมัย ที่คำนึงถึงความตอเนื่องระหวางที่วางภายในและ
ภายนอกอาคาร ชวยประหยัดพลังงานรวมทั้งไดบรรยากาศที่เปนธรรมชาติรมรื่น 
ซึ่งจะเปนศูนยกลางในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
แหลงจำหนายสินคาตรามหาวิทยาลัย และใหบริการวิชาการแกสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานการแพทยและสุขภาพ ตลอดจนเปนศูนยกลางการเรียนรูรวมกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนผานทางลานวัฒนธรรมและโถงจัดนิทรรศการ 
โดยการกอสรางจะแลวเสร็จเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552
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 อาคารสำนักงานอธิการบดี (Office of the President)
เปนอาคารสูง 5 ชั้น พื้นที่ใชสอยรวม 24,106 ตารางเมตร ประกอบดวยสำนักงาน
ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
หองบรรยายรวม ความจ� 544 ที่นั่ง จำนวน 2 หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หอง one stop service รานจำหนายสินคา The Harmony by MU และหองประชุม 
นอกจากนั้นยังเปนที่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ซึ่งชาวมหิดลเคารพสักการะ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แหงองคผูทรงเปนพระบิดาแหงการแพทยแผนปจจ�บันและการสาธารณสุขของไทย

7

 ธนาคารขยะรีไซเคิล 
 (Garbage Recycle Bank)
มีเปาหมายเพื่อชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ลดภาระปริมาณขยะตอชุมชนและสังคม
อันจะเปนสวนหนึ่งในการลดปญหาสภาวะ
โลกรอน โดยรณรงคใหคัดแยกขยะกอนทิ้ง 
สรางความรวมมือรวมใจที่จะนำขยะที่
ไมใชแลวมาใชใหเกิดประโยชนและเปน
รายไดพิเศษใหแกนักศึกษา บุคลากร และผูประกอบรานคาตาง ๆ โดยการนำขยะ
รีไซเคิลมาฝากขายไดที่ธนาคารขยะรีไซเคิล อาคารอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งทาง
ธนาคารฯ จะออกสมุดรับฝากและคิดมูลคาเปนจำนวนเงินที่ฝากให ผูฝากสามารถ
ถอนเงินไดทันทีหรือจะฝากสะสมไวถอนในวันอื่น ๆ ก็ได

6  ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก
 และโรงพยาบาลทันตกรรม
 มหาจักรีสิรินธร 
 (Golden Jubilee Medical Center 
 and Maha Chakri Sirindhorn 
 Dental Hospital) 
เปนสถาบันทางการแพทยและทันตกรรม
อีกแหงหนึ่งของมหาวิทยาลัย จัดสรางขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ป สำหรับใหบริการ
ผูปวยทางดานทันตกรรม การบำบัดรักษาผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ การดูแล
ผูปวยสูงอายุ และเปนสถานศึกษาชั้นสูงที่จะฝกอบรมแพทย พยาบาล และสาขา
ทันตแพทย ประกอบดวย อาคารโรงพยาบาล (ศูนยการแพทย) อาคารหอพักผูปวย 
และกลุมอาคารบริการ บนที่ดิน 78.6 ไร 
ในป พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
ชื่ออาคารวา “ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก” และในป พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามโรงพยาบาลทันตกรรมวา 
“โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร”
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 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน 
 (The Salaya Pavilion)
ศูนยปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน 
ภายใตการบริหารของวิทยาลัยนานาชาติ 
เปดดำเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2542 เพื่อ
เปนศูนยปฏิบัติการและสถานที่ฝกอบรม
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาการบริหารอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
หลักสูตรนานาชาติ ศูนยปฏิบัติการฯ เทียบไดกับโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยเปด
บริการใหกับบุคคลทั่วไปอยางครบวงจร อาทิ หองพักมาตรฐานและหองสูท หอง
อาหาร Herb Garden คอฟฟชอป Little Mango Bar และหองประชุมสัมมนา 
รวมถึงบริการจัดเลี้ยงในโอกาสสำคัญตาง ๆ
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 สนามกีฬา (Sport Zone)
ปจจ�บันพื้นที่หรืออาคารสถานที่ทาง
ดานกีฬาของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
สนามกีฬากลางแจง ไดแก สนาม
ฟุตบอล 1 พรอมอัฒจรรยความจ� 
2,000 ที่นั่ง และสนามกรีฑาลูยาง
สังเคราะห 8 ชองวิ่ง สนามฟุตบอล 
2 สนาม สนามรักบี้ฟุตบอล 2 สนาม
สนามเทนนิส 12 สนาม สนามวอลเลยบอลชายหาด 1 สนาม สนามตะกรอลอดหวง 
1 สนาม สนามเปตอง 32 สนาม และสระวายน้ำภายในวิทยาลัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา 
นอกจากนั้นยังมีสนามกีฬาในรมอีก 3 แหง คือ อาคารอเนกประสงค ประกอบดวย
สนามวอลเลยบอลหรือบาสเกตบอลพรอมอัฒจรรยความจ� 2,500 ที่นั่ง 1 สนาม 
อาคารแบดมินตัน ประกอบดวย สนามแบดมินตัน 9 สนามและศูนยออกกำลังกาย 
SS. Sport Center ภายในอาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
ประกอบดวย หองฟตเนส หองอบไอน้ำ หองแอโรบิค
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11 Welcome Plaza
พื้นที่ลานตอนรับบริเวณดานหนาอาคารสำนักงานอธิการบดีเปนที่หมายตาหลักบน
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 มีชองนำสายตาผานเนินดิน ปายชื่อมหาวิทยาลัยและตนไม
ใหญบริเวณแนวรั้วดานหนา ทำใหเกิดความรูสึกถึงการเปลี่ยนผานจากถนนใหญ
ที่มีการเดินทางดวยความเร็วสูงสูมหาวิทยาลัยที่ลดความเร็วลง เพื่อใหความรูสึก
        เชื้อเชิญใหเขามาสัมผัสกับมหาวิทยาลัยที่มีธรรมชาติรมรื่น และเปนการ
             เปลี่ยนผานกิจกรรมการสัญจรจากการใชรถยนตสูการเดินเทาและ
                   ขี่จักรยานอันเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 MU Health
เปนหนวยสุขภาพที่ตั้งอยูบริเวณชั้นลาง
ของบานลีลาวดี (หอพัก 10) ใหบริการ
ตรวจและรักษาในเบื้องตนแกนักศึกษา
โดยไมเก็บคาใชจาย มีแพทยมาประจำ
ทุกวันทำการปกติ วันจันทรถึงวันศุกร
ในชวงเวลา 12.00 - 13.00 น. และ 
14.00 - 15.00 น. และพยาบาลประจำต้ังแตเวลา 08.30 - 17.00 น. สวนนอก
เวลาดังกลาว สามารถเบิกยาสามัญจากแมบานประจำหอพักหากมีอาการ
ขั้นรุนแรงจะนำสงศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกตอไป
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 บานมหิดล (MU Home)
หอพักนักศึกษาที่มีนามใหมวา “บาน
มหิดล” อันประกอบดวยบานที่มีชื่อ
เปนดอกไมชนิดตาง ๆ 6 ชนิด ไดแก 
บานพุทธรักษา (หอพัก 1 และ 2) 
บานอินทนิล (หอพัก 3 และ 4) บาน
ชัยพฤกษ (หอพัก 6 และ 7) บาน
กันภัยมหิดล (หอพัก 8 และ 9) บานลีลาวดี (หอพัก 10) และบานศรีตรัง 
(หอพัก 11) ซึ่งทั้งหมดสามารถรองรับนักศึกษาไดราว 4,000 คน ภายใต
การดูแลเอาใจใสจากอาจารยที่ปรึกษาหอพักและอาจารยประจำบานที่จะให
ความรัก ความอบอุน เสมือนทุกคนอยูในครอบครัวเดียวกัน อันจะเปนความ
ทรงจำที่ดีและปลูกฝงคานิยมมหิดลสืบตอไป
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 อาคารชุดพักอาศัย (Condominiums)
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 14 ชั้น มี 3 
อาคาร ไดแก อาคาร A อาคาร B และอาคาร C 
เปนหองพักพรอมเขาอยูแบบรายเดือน มีใหเลือก
หลากหลายประเภท ทั้งแบบหองชุด หองพักเตียง
คู และหองพักเตียงเดี่ยว รวมกันกวา 550 หอง 
ภายในหองชุดประกอบดวย 2 หองนอน 2 หองน้ำ 
และ 1 หองนั่งเลน มีเฟอรนิเจอรและเครื่องใชไฟฟาที่จำเปนอยางครบครัน 
เชน เตียงคูและเตียงเดี่ยวพรอมที่นอน เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น โทรศัพท 
ตูเสื้อผา โตะอเนกประสงค และเกาอี้ ฯลฯ โดยเปดใหอยูอาศัยสำหรับ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

15

 เรือนไทย (Thai House)
เปนเรือนไทยหมู 5 หลัง อยูในความดูแลรักษาของสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย ปลูกตามแบบแผนของเรือนคหบดีภาคกลาง มีชานแลน
ถึงกันตลอด และมีศาลาริมน้ำอีก 1 หลัง บริเวณโดยรอบยังเปนแหลง
อนุรักษตนสะแกทุงขนาดใหญที่เกิดตามธรรมชาติ และมีหมูนกทองถิ่นและ
นกปาบินแวะเวียนใหไดพบเห็นอยูเสมอ สวนบริเวณเรือนไทยใชเปนสถานที่
สำหรับจัดกิจกรรมในดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งบุคคล
ทั่วไปสามารถเขาเยี่ยมชม ถายภาพ และพักผอนบริเวณโดยรอบได
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 พฤกษาดุริยางค 
 (Musica Arboretum)
เปนพิพิธภัณฑตนไมบนพื้นที่ 5 ไรของ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มีพรรณไมที่ใชทำ
เครื่องดนตรีนานาชนิดปลูกไวกวา 62 พันธุ 
จำนวน 1,500 ตน และมีประติมากรรม
หินออน 3 ชิ้น แกะสลักโดยศิลปนชาวอิตาลี ชิ้นแรกเปนรูปเชลโลของพระเจนดุริยางค
ผูเปนบิดาแหงดนตรีสากลของไทย ชิ้นที่สองเปนรูปแซ็กโซโฟนและบทเพลงพระราช-
นิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และชิ้นที่สามเปนรูปของสตรีผูสูงศักดิ์
รักดนตรีคลาสสิกนั่งฟงดนตรีพรอมดวยสุนัขตัวโปรด 3 ตัว โดยทางวิทยาลัยฯ 
วางแผนที่จะใชเปนสถานที่สำหรับกิจกรรมดานดนตรีเพื่อใหเด็กที่เรียนดนตรีไดมี
โอกาสแสดงดนตรีใหคนในชุมชนศาลายาไดชม ตั้งแตกิจกรรมตีเกราะเคาะไม
ไปจนถึงการแสดงคอนเสิรตนานารูปแบบ อันจะเปนพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
แหงหนึ่งของมหาวิทยาลัยตอไป
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 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 
 (Sireerukachart Botanical Garden)
สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2524 บนเนื้อที่ประมาณ 31 ไร 
มีพืชสมุนไพรประมาณ 1,000 ชนิด จำนวนมากกวา 100,000 ตน ถือไดวาเปน
แหลงศึกษาสมุนไพรที่มีความสมบูรณที่สุดในเขตปริมณฑล ปจจ�บันมหาวิทยาลัย
จะยกระดับพื้นที่สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติและพื้นที่อนุรักษขางเคียงจำนวน 171 ไร 
เปนพื้นที่อนุรักษธรรมชาติในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในลักษณะ Botanical 
Garden เพื่อเปนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ตอยอดภูมิปญญาไทยให
สามารถเปนตนแบบดานสิ่งแวดลอมศึกษาและการอนุรักษพันธุกรรมพืชของประเทศ
ในอนาคต ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4 ศูนยการเรียนรู คือ ศูนยการเรียนรูสมุนไพร
เชิงประจักษ ศูนยศึกษาสมุนไพรและอนุรักษพื้นที่ชุมน้ำ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช
และสมุนไพร และศูนยการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ในพื้นที่ยังเปน
แหลงอาศัยของนกที่นาสนใจแหงหนึ่งของอำเภอพุทธมณฑลอีกดวย
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 ศูนยอำนวยการความปลอดภัย (Security Office)
มีหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา โดยมีกำลังเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยกวา 50 คน ตรวจตราและรับ
แจงเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ผานอุปกรณเครื่องมือสื่อสารที่หลากหลายทั้งระบบวิทยุ
สื่อสาร ตูโทรศัพทฉุกเฉิน และ Call Center 0-2441-4400 เพื่อใหการชวยเหลือ
ในดานตาง ๆ ไดแก เจ็บปวย อุบัติเหตุ อาชญากรรม ไฟไหม น้ำไมไหล ไฟฟาดับ 
รถเสีย ของหาย พบของ และบริการรับสงกลางดึก (Escort) นอกจากนี้ยังให
บริการอำนวยความสะดวกในดานตาง ๆ มากมาย เชน เรียกแท็กซี่ ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร ฯลฯ
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 ลานเปดขาว 
 (White Ducks Court & Canal) 
เปนหนึ่งในพื้นที่อนุรักษสิ่งแวดลอมที่
จะสงวนไวใหเปนพื้นที่สีเขียวสำหรับ
ชาวมหิดลและชุมชนรอบขาง มีพื้นที่เปน
ลานหญาโลงครอบคลุมสระน้ำกวา 7 ไร
เศษ มีรูปปนฝูงเปดขาวอยูริมสระน้ำ 
2 ฝง ฝูงหนึ่งกำลังเดินลงสระน้ำ และ
อีกฝูงหนึ่งกำลังเดินขึ้นจากสระน้ำ แลดูไดบรรยากาศที่เปนธรรมชาติ สดใส 
รื่นรมยเหมาะเปนสถานที่นั่งพักผอนตากลมในยามเย็น
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 MU Cafeteria
เปนโรงอาหารกลางที่มีรานจำหนายอาหารถึง 
28 ราน ประกอบดวย อาหารหลัก อาหารวาง 
ขนม เครื่องดื่ม ฯลฯ สามารถรองรับผูใช
บริการไดกวา 1,300 คนตอวัน มีระบบการ
จัดการที่ถูกสุขลักษณะ เชน ใชภาชนะของ
สวนกลางที่เปนเมลามีนขนาดมาตรฐาน มี
เครื่องลางภาชนะแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ มีตูลวกชอน สอม ตะเกียบ มีระบบ
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของอาหารและสถานที่ และการกวาดเศษอาหาร 
ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายตาง ๆ มากมาย เชน พัดลม
ไอน้ำ โทรทัศน ตูกดเงินอัตโนมัติ ตูน้ำดื่ม ฯลฯ โดยเปดใหบริการทุกวันตั้งแต
เวลา 06.00 - 22.00 น.
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 The Harmony by MU
เปนรานตกแตงสวยงามดวยรูปแบบ
สมัยใหม ตั้งอยูชั้น 1 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี ภายในจำหนายสิ่งของ
ที่ระลึกของหนวยงานตาง ๆ ในมหา
วิทยาลัย เชน หนังสือ กระเปา เสื้อ
เข็มกลัด แกวน้ำ จาน และผลิตภัณฑ

ตาง ๆ ภายใตตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยมหิดลที่ชาวมหิดลตางภูมิใจ นอกจากนี้
ยังเปนศูนยกลางในการรับบริจาคเงินใหกับมูลนิธิตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดย
รายไดจากการจำหนายสวนหนึ่งจะนำไปสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา 
บุคลากร รวมทั้งสาธารณประโยชน และอีกสวนหนึ่งจะใชเปนทุนการศึกษา นับวา
ผูซื้อสินคาแตละครั้งไดทั้งสินคาที่มีคุณภาพและยังไดกุศลอีกดวย
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 The Cottage by MU
เปนบานไมสำเร็จรูปชั้นเดียวมีระเบียง 
3 ดาน ตั้งอยูบนพื้นที่ดานขางแปลงผัก
ปลอดสารพิษ ใหบรรยากาศแบบสัมผัส
ใกลชิดกับธรรมชาติ เปนสถานที่จำหนาย
ผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพทุกประเภท ซึ่งมหาวิทยาลัย
ดำเนินการรวมกับกลุมแมบานเกษตรกร
ตำบลศาลายา นอกจากจะรวมสราง
อาชีพใหแกชุมชนแลว นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป
ยังไดบริโภคผัก สด สะอาด ปลอดสารพิษ ตลอดจนสินคาเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน
ในราคายอมเยา
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28 ศาลเจาพอขุนทุง 
 (Chao Por Khuntoong Shrine)
ศาลเจาพอขุนทุงขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2534 
บริเวณใตตนไทรใกลกับวิทยาลัย
นานาชาติ นับถือเปนเทพารักษที่
ปกปองคุมครองอาจารย นักศึกษา 
และผูอยูอาศัย ณ มหาวิทยาลัยแหงนี้
ใหมีความสุขความเจริญ ปราศจากเภทภัยทั้งปวง นักศึกษาและอาจารย 
ตลอดจนชุมชนโดยรอบนิยมมากราบไหวบูชา เชื่อกันวาเจาขุนทุงเปนชาย
รางใหญ หวีผมแสกกลาง ทาทางนักเลง นุงโสรงตาหมากรุก ใสเสื้อคอกลม 
ไวหนวด ชอบสีมวง ควรบูชาดวยควายธนู วาว หมากพล ูบุหรี่ และเหลาขาว 
โดยจ�ดธูปเพียงดอกเดียวบูชา ไมตองจ�ดเทียน หากมีโอกาสควรยกอาหาร
ไปเซนในวันพระหรือวันใดก็ไดตามแตศรัทธา

 ลานมหิดล (Mahidol Court)
เปนลานหญาเขียวขจีบนพื้นที่กวา 9 ไรเศษ มีตนไมใหญและโตะที่นั่งเรียงราย
อยูตลอดแนวสองขางสนาม พื้นที่สวนในเปนลานแทนที่ประดิษฐานองคตรา
สวนพระองคของสมเด็จพระบรมราชชนก เจาฟามหิดลอดุลเดช กรมหลวง
สงขลานครินทร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานใหเปนตรามหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวยพระมหามงกุฎ
ภายใตจักรกับตรีศูล อยูระหวางกลางอักษรพระนามาภิไธย "ม" ปดผิว
องคตราดวยทองคำเปลวสีทองสวยงามสงา มีสระน้ำพุสองขางซายขวา
แลดูสดชื่นรื่นรมยเปนสถานที่สำหรับจัดงานพิธีการของมหาวิทยาลัย และ
กิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา
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 สวนเจาฟา 
 (Chaofaa Garden)
เปนสวนสวยบนพื้นที่
ประมาณ 10 ไร เต็ม
ไปดวยตนไมที่สมบูรณ 
รมรื่น ดุจสวนปาตาม
ธรรมชาติที่งดงาม มี
สะพานไมเล็กขามคูน้ำ
เชื่อมตอเสนทางเดินในสวนที่เปนแนวคดโคงปูดวยอิฐมอญ แลดูกลมกลืนกับ
ธรรมชาติโดยรอบ เหมาะเดินเลนยามเชา มีมุมนั่งเลนจัดวางกระจายทั่วไป
ในสวน เปนมุมพักผอนที่ชื่นชอบของนักศึกษาและบุคลากร
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 บานรักหมา (Dog Shelter)
ประกอบดวยอาคาร 3 หลัง เปนลักษณะ
โรงเรือนชั้นเดียวมีหลังคา ภายในโปรงโลง
อากาศถายเทไดสะดวก มีรั้วรอบเปน
สัดสวนถูกสุขลักษณะ รองรับสุนัขได
หลังละประมาณ 40 ตัว เพื่อแกไขปญหา
สุนัขจรจัดภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่มีกวา 
100 ตัว อยางเปนระบบและยั่งยืน โดยมี
คณะสัตวแพทยศาสตรเปนผูดูแลเลี้ยงดูดวยอาหารที่มีคุณคาสารอาหารถูกตอง
ตามหลักวิชาการ และตรวจรักษาสุขภาพสุนัขทุกตัวเปนประจำ รวมทั้ง
ฝกสอนใหสุนัขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปน “หมานิสัยดี” พรอมใหผูที ่รัก
สุนัขนำไปเลี้ยงไดตอไป
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1 อาคารหอประชุมใหญ (Mahidol Main Auditorium)
เปนอาคารสูง 5 ชั้น และชั้นใตดิน 2 ชั้น พื้นที่ใชสอย 31,426 ตารางเมตร 
ประกอบดวยหองประชุมใหญความจ� 2,000 ที่นั่ง หอเฉลิมพระเกียรติ 
Orchestra Pit เวที หองที่ประทับ หองจัดนิทรรศการ หองซอม หองพัก
นักแสดง และที่จอดรถใตดินจำนวน 152 คัน มีรูปแบบทางสถาปตยกรรม
มีแนวคิดมาจากโครงสรางเชิงกายภาพของพืชและมนุษยผสานกับรูปแบบ
ตราสัญลักษณ ตนกันภัยมหิดล และสถาปตยกรรมไทย ซึ่งสะทอนถึง
ความสงางามและแสดงใหเห็นถึงความเปนมหิดลที่มีรากฐานมาจาก
แพทยศาสตร นับเปนอาคารแหงการเรียนรูขนาดใหญที่จัดกิจกรรมได
หลากหลายทั้งระดับมหาวิทยาลัย ชุมชน จังหวัด และภาคกลางดาน
ตะวันตก เชน งานพิธีการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ งานจัดแสดง
ทางศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ โดยจะเริ่มดำเนินการกอสรางในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2552 คาดวาจะแลวเสร็จในราวตนป พ.ศ. 2555

 หอแสดงดนตรี (Music Auditorium)
เปนหอแสดงดนตรีอยูภายในพื้นที่สวนอาคาร B ของอาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป มีขนาดความจ� 353 ที่นั่ง มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการแสดงดนตรี
เปนหลัก เวทีออกแบบใหเปนแบบ Open Stage ที่เวทีของนักดนตรีและที่นั่งของ
ผูฟงอยูในหองเดียวกันเพื่อความเหมาะสมในเรื่องระบบอุโฆษวิทยา ซึ่งรองรับคา
ความกองสะทอนจากความหลากหลายของแนวดนตรี โดยมีหองปรับความกอง
สะทอนและมานซับเสียง (Reverberation chamber & acoustic curtains) เปน
ตัวชวยทำใหคุณภาพเสียงเปนไปตามที่ตองการและเหมาะสมกับวงแตละประเภท 
สำหรับโปรแกรมการแสดงของหอแสดงดนตรีนั้นจะมีมากกวา 100 ครั้งในแตละป 
ซึ่งเปนการแสดงของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย วงดุริยางคฟลฮารโมนิกแหง
ประเทศไทย (TPO) รวมไปถึงศิลปนรับเชิญที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
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กองกายภาพและสิ่งแวดลอม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

โทรศัพท 0-2441-4400

 บริการรถราง 
 (Tram Service)
เปนบริการขนสงมวลชนแบบ
เชิงอนุรักษภายในมหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา มีจำนวน 16 
คัน ประกอบดวย ขนาด 28 
ที่นั่ง 13 คัน และขนาด 24 
ที่นั่ง 3 คัน ใชไดทั้งน้ำมัน
เบนซิน และกาซ NGV 

เปนเชื้อเพลิง แบงออกเปน 4 สาย 4 เสนทางหลักที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย มีรูปลักษณที่โดดเดนและลวดลายที่หลากสีสันสวยงาม 3 แบบ 
ไดแก ลายดอกกันภัยมหิดล ลายเมืองมหาวิทยาลัย และลายกังหัน พรอมดวย
ขอความคำปณิธานและคำขวัญของมหาวิทยาลัย 5 ขอความ สลับกันไป
ลวดลายละ 1 ขอความ ใหบริการทุกวันตั้งแตเชาตรูจนถึงค่ำโดยไมเก็บ
คาใชจายใด ๆ 


