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ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑºÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑºÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑºÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑºÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº คิดว่าหลายคนอาจจะแปลกใจกับ

ความเปลี่ยนแปลงของจดหมายข่าวฉบับนี้พอสมควร

เพราะเป็น “ฉบับต้อนรับเปิดเทอม” เราก็เลยถือโอกาส

น้ีปรับปรุงรูปลักษณ์และเน้ือหาเล็กน้อย อีกท้ังความสุข

จากการทำหนังสือเล่มน้ี ก็คือ การได้เห็นมันไปอยู่ในมือ

ของผู้อ่านทุกท่านน่ันเอง เราถึงต้องสำรวจความคดิเห็น

จากผู้อ่าน และพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่าง

สม่ำเสมอเช่นน้ีครับ

และคงยังไม่สายจนเกินไปนักหากจะกล่าว

แสดงความยินดีด้วยใจจริงกับนักศึกษาใหม่ทุกคนตรงน้ี

อีกคร้ัง และขอต้อนรับลำดวนชอ่ท่ี 9 ท่ีผลิดอกสวยงาม

เข้ามาอยู่เป็นครอบครวัเดียวกัน ณ มหาวิทยาลัยแห่งน้ี

อย่างน้อยๆ ก็อีก 4 ปีจากน้ีไป

ตลอดเวลาทีนั่กศึกษาอยู่ในร้ัว มฟล. จะเป็น

เวลาที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง

ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิชาการใน

สาขาท่ีร่ำเรียน ขอให้นักศึกษาต้ังใจเล่าเรียนเพียรศึกษา

ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคนานา มีความรักสมัคร

สมานสามัคคี ดำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัย

ในพระสมัญญานาม “แม่ฟ้าหลวง” เพ่ือความภาคภูมิใจ

แก่ตนเอง วงศ์ตระกูล และมหาวิทยาลัยสืบไป...
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การเดินทาง วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์อยู่ห่างจาก

ตัวเมืองเชียงรายประมาณ 33 กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยรถ

สองแถวประจำทางสายเชียงราย-บ้านปางริมกรณ์ หรือโดย

รถยนต์ส่วนบุคคลตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 13

กิโลเมตร ถึงบ้านร่องขุ่นแล้วเล้ียวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข

1208 ประมาณ 5 กิโลเมตร จนถึงสามแยกบ้านใหม่ เล้ียวขวา

เข้าน้ำตกขุนกรณ์ ตามทางหลวงหมายเลข 1208 อีกประมาณ

12 กิโลเมตร ก็จะถึงวนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ จากนั ้น

จะต้องเดินทางด้วยเท้าขึ้นน้ำตก เป็นระยะทางประมาณ 1.4

กิโลเมตร

วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

อยู่บนเทือกเขาดอยช้าง เขตอำเภอเมืองเชียงราย มีสภาพพ้ืนท่ี

ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล

ปานกลาง 700-1,500 เมตร ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมือง

เชียงรายประมาณ 30 นาที เมื่อก้าวลงจากรถจะได้สัมผัสกับ

ความร่มรื่นเย็นสบายจากธรรมชาติที่คอยต้อนรับผู้มาเยือน

ตลอดเวลา ที่นี่ทุกท่านจะได้พบกัน “น้ำตกขุนกรณ์” ที่ได้

ช่ือว่าเป็นน้ำตกท่ีสวยและสูงท่ีสุด ใน จ.เชียงราย เดิมชาวบ้าน

เรียกว่า “น้ำตกตาดหมอก” มีความสูงที่น้ำตกลงมาถึง

ด้านล่างประมาณ 70 เมตร นอกจากนี้ยังมี น้ำตกผีเสื้อ

ท่ีสำรวจพบผีเส้ืออยู่หลายชนิด และ น้ำตกห้วยเล่าอ้าย ท่ียังคง

ความสมบรูณต์ามธรรมชาตอิยูต่ลอด ทางเดนิเขา้ชมนำ้ตกจะ

พบพันธุ์ไม้ต่างๆ ขึ้นให้เห็นอยู่มากมาย อาทิ ไม้ขนาดใหญ่

ไม้คลุมดิน กล้วยไม้ และเฟิร์น โดยมีเสียงน้ำ เสียงนก

เสียงแมลงต่างๆ คอยช่วยเสริมให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติ

มากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่ชอบสัมผัสธรรมชาติ ทางวนอุทยาน

น้ำตกขุนกรณ์ ยังมีเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้

ได้ศึกษาธรรมชาติ โดยมีจุดที่น่าสนใจให้ศึกษาตลอดเส้นทาง

ไม่ว่าจะเป็น กล้วยไม้หายาก รอยต่อป่า จุดเร่ิมต้นของสายธาร

ซึ่งหากได้เข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้ว จะพบคุณค่าและ

ความสำคัญของธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสถานที่

สำหรับกางเต้นท์พักแรม และยังมีร้านค้าเล็กๆ จำหน่ายสินค้า

และอาหารไว้สำหรับนักท่องเท่ียวต้ังแต่เช้าจนถึงเย็น

     

ส
อ
บ
ถ
า
ม
ร
า
ย
ล
ะ
เอ
ยี
ด
เพิ่
ม
เติ
ม
ได้
ที่
 อ
ง
ค์
ก
า
ร
บ
ริ
ห
า
ร
ส่
ว
น
ต
ำ
บ
ล
แ
ม่
ก
ร
ณ์

 โ
ท
ร
. 
0
5
3
-
7
2
6
3
6
8





      ร่างกาย... คือส่ิงท่ีอยู่คู่กับเรามาต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา และจะอยู่กับเราจวบชัว่อายุขัย เพราะฉะน้ันร่างกายทุกสัดส่วน

ทั้งภายนอกและภายในจะต้องทำงานหนักเป็นอย่างมาก ถึงเวลาแล้วหรือยังที ่เราจะให้รางวัลกับร่างกายด้วยการดูแล

จากสมุนไพรธรรมชาต ิคืนส่ิงดีๆ ให้กับร่างกายท่ี “วนาศรม รีสอร์ท” เพ่ือการพัฒนาสุขภาพและความงาม

      วนาศรม รีสอร์ท เพื่อการพัฒนาสุขภาพและความงาม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สถานที่ที่จะให้คุณได้

พักผ่อนอย่างเต็มท่ีกับธรรมชาติงดงาม รับประทาน อาหารเพ่ือสุขภาพ และบำบัดร่างกายด้วยศาสตร์และ ศิลป์ของแพทย์แผนไทย

เติมเต็มความงามให้ผิวกาย ด้วยโปรแกรมที ่เหมาะสมกับสภาพผิวของแต่ละบุคคล ภายใต้การดูแลของสำนักวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง และสาขาการจัดการการท่องเท่ียวของมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              ใบหน้า... เป็นส่วนท่ีทุกคนให้ความสำคัญเป็นอันดับ

แรก วนาศรม จึงได้จัดโปรแกรมความงามทีเ่หมาะสมกับสภาพ

ผิวของแต่ละบุคคล เร่ิมด้วยการตรวจสอบสภาพผวิ การฟ้ืนฟู

สุขภาพผิว และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงผิวหน้า

อย่างถูกต้อง

การทำมาส์คพอกหน้า (Facial Mask)

จะช่วยทำความสะอาด ขจัดของเสีย เพ่ิมการไหลเวียน

ของโลหิตและบำรุงผิวหน้าให้เย็นชุ่ม

การทำทรีทเมนต์หน้า (Facial Treatment)

เพื่อการบำรุงให้ผิวมีสุขภาพดีและคืนความชุ่มชื่น

กลับสู่ผิวพรรณอย่างผ่อนคลายด้วยทรีทเมนต์หน้าจากสาร

สกัดจากธรรมชาติ

การขัดหน้า (Facial Scrub)

การทำความสะอาดที่ผสมผงขัดจากธรรมชาติลงไป

อาจมีการผสมสารจากธรรมชาติและน้ำมันหอมระเหยลงไปด้วย

การนวดหนา้ (Massage oil)

เพื ่อกระตุ ้นการไหลเวียนของโลหิตและบำรุงผิว

ป้องกันการอุดตันของสารต่างๆ

ผิวพรรณท่ัวเรือนร่าง... ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ท่ี

วนาศรม มีบริการหลากหลายให้ท่านเลือก

การทำความสะอาดผวิ (Cleansing)

เพ่ือการทำความสะอาดและชำระลา้งส่ิงสกปรก

การบำรุงปรับสภาพผิว (Tonic)

เพื่อการบำรุงหลังการล้างหน้า ช่วยกระชับรูขุมขน

และปรับสภาพผิวเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆ มิให้ไปอุดตัน

รูขุมขน

การอบไอน้ำ (Steaming)

ช่วยให้ผิวชุ่มช้ืนและเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต ช่วย

ให้ผิวหน้าสดช่ืน สะอาด ลดการอุดตันไขมันบริเวณรูขุมขน

การนวดนำ้มัน (Oil Massage)

การนวดน้ำมันงาเพื่อช่วยบำรุงผิวพรรณ ลดอาการ

ผิวแตก กระชับผิว การนวดเพื่อผ่อนคลายความเครียดด้วย

น้ำมันหอมระเหย การนวดอโรมาในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

เพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วย นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ขจัดสารพิษ

ในร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักฟื้น เด็กทารกและ

ผู้สูงอายุ

การนวดครมี (Cream Massage)

การนวดด้วยครีมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้าง

และกระตุ้นกระบวนการสลายไขมันใต้ผิวหนัง กระตุ้นการ

ไหลเวียนของเลือด ทำให้มีการถ่ายเทของเหลวที่คั่งค้างอยู่

ใต้ผิวหนังออกไปได้ ช่วยกระชับผิวทรวงอก

การนวดไทย (Thai Royal Massage)

การนวดไทยสายราชสำนกั (Thai Royal Massage)

เพ่ือการบำบัดรักษา สำหรับผู้ท่ีมีปัญหาเก่ียวกับระบบย่อยอาหาร

ระบบกระดกูและกล้ามเน้ือ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต





แพทย์ทางเลือก... อีกหน่ึงศาสตร์แห่งการรักษาท่ีใช้วิธี

ธรรมชาตใินการบำบดัรกัษา ไรซ่ึ้งสารเคมใีดๆ ทำใหร้า่งกาย

กลับคืนสมดุล กระปร้ีกระเปร่า

การนวดฝ่าเท้า (Foot Massage)

เป็นการนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Reflexology) ซึ่ง

เป็นศาสตรท่ี์ถือกำเนินจากชาวอยิีปต์ และชาวจนีโบราณ เพ่ือ

รักษาสุขภาพให้ดีขึ้น ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ผ่อนคลายความ

ตึงของกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต กระตุ้นการ

ทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย รับสมดุลร่างกายให้กลับ

คืนสภาวะปกติ ช่วยบำบัดและบรรเทาอาการเจ็บป่วยของร่างกาย

การนวดกดจดุ (Thai massage and point-pressure

Technique)

การนวดกดจุดเพื่อการรักษา เป็นการผสมผสาน

ภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ้ื์นบา้น และความรู้

ทางกายภาพและสรีรวิทยา โดยการใช้นิ้วมือ หรือ เครื่องมือ

แบบไทยๆ กดตามจุด เส้น แนว เพ่ือบำบัดอาการเจ็บปวดจาก

ความผิดปกติของระบบกล้ามเน้ือและโครงสร้าง

การฝังเข็มเพ่ือการรักษา (Acupuncture)

การฝังเข็มแบบจีนเพื่อการปรับสมดุลของหยินและ

หยาง เพื่อการปรับสมดุลของร่างกายและช่วยในการรักษา

ผู้ป่วยที่มีปัญหาจากอาการปวดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ปวด

กล้ามเนื้อ ข้อ ศีรษะ เป็นต้น นอกจากนั้นยังช่วยในการ

รักษาโรคภูมิแพ้ หอบหืด อัมพฤกษ์ อัมพาตอีกด้วย

การอบ ประคบด้วยสมุนไพร (Herbal compression)

การอบ ประคบดว้ยสมุนไพร เป็นการรักษาด้วยการ

แพทย์แผนไทย ในผู้ที่มีปัญหาของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ

ทำให้เลือดไหลเวียนดีข้ึน ช่วยลดอาการปวด อาการอักเสบและ

เกิดการผ่อนคลายของกล้ามเน้ือ

การรักษาด้วยกายภาพบำบดั (Physical Therapy)

การรักษาด้วยกายภาพบำบัดในโรคที่เกิดกับกล้าม

เนื้อ ข้อต่อ ระบบการเคลื่อนไหว โดยการออกกำลังกายที่

เหมาะสม การดัด ดึง หรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย ์ เช่น

การใช้เลเซอร์ คล่ืนเสียงความถ่ีสูง เป็นต้น

ท่ี วนาศรม ยังให้บริการด้านสุขภาพอ่ืนๆ อาทิ

การออกกำลังกาย (Exercise)

การออกกำลังกายเพื ่อสร้างความแข็งแรงของ

กล้ามเนื ้อ ระบบหายใจและหัวใจ ทำให้มีสุขภาพที่ดีลด

ไขมันและนำ้ตาลในเลอืด ระบบไหลเวยีนโลหติดีข้ึน ช่วยการ

ทำงานของกล้ามเน้ือและข้อ

การออกกำลังกายในน้ำ (Hydrotherapy)

น้ำช่วยในการพยุงตัว และเป็นแรงต้านการเคล่ือนไหว

การออกกำลังกายในน้ำช่วยให้ข้อกล้ามเน้ือแข็งแรงข้ึน สามารถ

ปรับท่าทางต่างๆ ได้ง่ายและช่วยผ่อนคลาย นอกจากน้ันระบบ

ไหลเวียนโลหิตและการทำงานของหวัใจดีข้ึน

การขับพิษ (Detoxication)

ร่างกายของคนเราจะมีการสะสมของพิษต่างๆ

ทำให้เรารู้สึกไม่สบายกาย การขับพิษในร่างกายสัปดาห์ละ 1-

2 ครั้ง ด้วยการใช้ผักปลอดสารพิษเป็นวิธีที่จะช่วยลดไขมัน

และน้ำตาลในเลือด ทำให้ร่างกายสดชื่น และช่วยในการลด

น้ำหนักท่ีดี

การทำสมาธิ (Meditation)

ภาวะเครียดจากสาเหตุต่างๆ สามารถผ่อนคลายลง

ได้ด้วยการทำสมาธิ ทำให้จิตใจสงบ ร่างกายผ่อนคลาย

ไม่ฟุ้งซ่าน มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต มีความสุขและพร้อมท่ีจะ

ต่อสู้กับปัญหาต่างๆ

นอกจากนี้แล้ว วนาศรม ก็ยังเปิดให้บริการห้อง

ประชุม พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย ห้องพักช้ันหน่ึง

ริมน้ำ และเชิงเขา ท่ามกลางธรรมชาติ และปลอดภัยกว่า 40 ห้อง

เสริมสร้างการพักผ่อนแนวธรรมชาติด้วยกิจกรรมเดินป่า

ท่องเท่ียวแห่งประวัติศาสตร์ในเชียงราย และอ่ืนๆ อีกมากมาย

สนใจสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ท่ี วนาศรม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

โทรศัพท์ 0-5360-3600 ถึง 2

หรือท่ี Siam Spa Services กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-2580571 ถึง 2

 
    








พิธีท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนคร้ังน้ี ถือได้ว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิ และเป็นพิธี

กรรมยิ่งใหญ่ที่หาได้ยากมากในปัจจุบัน ทั้งนี้ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์

ตลอดจนพระมหาเถรานุเถระ และพระเกจิท่ีมหาวิทยาลัยได้กราบอาราธนา

นิมนต์มาคร้ังน้ี โดยพระมหาโพธวิงศาจารย ์ วัดพระบาทมิง่เมืองวรวิหาร

จ.แพร่ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานคณะผูป้ฏิบัติหน้าท่ีแทนพระสังฆราช

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เก่ียว อุปเสโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

พิธีกรรมดังกล่าวเร่ิมต้ังแต่บ่ายวันท่ี 18 พฤษภาคม 2550  เวลา

13.19 น. ตลอดท้ังคืนจนถึงรุ่งเช้าของวันท่ี  19  พฤษภาคม 2550 เวลา

06.00 น.  โดยมีการเจริญพระพุทธมนต์และแผ่เมตตาจิตปรก รวม 9 ชุด

พระสงฆ์สวดมนต์ต ั ๋นแบบล้านนาจำนวน 2 ชุด ชุดละ 9 ร ูป

และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจ็ดตำนาน และสิบสองตำนาน 9 รูป

นอกจากน้ียังมีการสวดเบิกแบบล้านนา จำนวน 2 ชุด และพระพิธีธรรม

จากคณะสงฆ์จากวัดสุทัศน์เทพวรารามอีกจำนวน 2 ชุด และอีกหนึ่ง

พิธีกรรมท่ีสำคัญก็คือ พิธีกวน “ข้าวทิพย์” หรือ “ข้าวมธุปายาส”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ
พระพุทธรูป และเหรียญพระเจ้าล้านทอง คร้ังย่ิงใหญ่

ระหว่างวันท่ี  ๑๘ ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐

พระมหาโพธวิงศาจารย์

ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย

พรมน้ำมนต์ โปรยข้าวตอก พระธรรมราชานุวัตร รักษาการเจ้าคณะภาค 6

ดับเทียนชัย

พล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จุดเทียนวิปัสสี

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จุดเทียนนวหรคุณ

นายอมรพันธุ์ นิมานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

จุดเทียนมหามงคล

พิธีบูชาฤกษ์ พิธีบูชาฤกษ์ พิธีอัญเชิญอุปคุด





พระพทุธรปูซ่ึงได้รับการปลกุเสกในพธีิ

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

พระสงฆส์วดเบกิ

พระราชสทิธนิายก เจา้คณะจงัหวดัเชยีงราย น่ังปรก

พิธีกวนข้าวทิพย์ พิธีกวนข้าวทิพย์





⌫    
รวมบทความและคำดีๆ

เพ่ือเพ่ิมมุมมองให้ความคิด ของ ว.แหวน

(สำนักพิมพ์ไยไหม,  192 หน้า, ราคา 155 บาท)

หากคุณกำลังว่ิงตามความรกั...เพียงเพ่ือเอาชนะเขา

อยากให้คนท่ีไม่รัก...มารัก

อยากให้คนท่ี “เลิก” รัก...กลับมารักกันใหม่

ว่ิง...โดยท่ีไม่รู้ว่าจะถึงเส้นชัยเม่ือไหร่

เพราะในขณะทีเ่ราว่ิงไล่เขา...เขาก็กำลังว่ิงหนีเราอยู่เช่นกัน

ว่ิงยังไงก็ไม่เคยไกลเกินเขา...เพราะไม่อยากให้เขาคลาดสายตา

จริงๆ แล้ว...

ถ้าอยากเปน็ผู้ชนะทีแ่ท้จรงิ...ไม่จำเปน็ต้องเหนือ่ยขนาดนัน้ก็ได้

ชัยชนะท่ีย่ิงใหญ่...ไม่ต้องว่ิงให้ไกล...แต่อยู่ในหัวใจตัวเองแท้ๆ !

หนังสือเล่มน้ีเป็นยำใหญ่ใส่เน้ือหาจากหลายเล่ม

มีรสชาติสารพัดเร่ืองราวท่ีมักจะชวนให้คนฉุกคิด

เป็นฝีมือการคัดเลือกตามความชอบใจของว.แหวน เอง

เพ่ิมเติมให้ครบเคร่ืองอีกหน่อยด้วยข้อเขียนใหม่ของเธอ

ผสมปนเปกันเหมือนมีเพ่ือนเก่าแล้วได้เพ่ือนใหม่

ย่ิงเพ่ิมความหลากหลายใสชี่วิต

เธอชอบเขียนเล่าเร่ืองราวของชีวิต

ท่ีทุกคนไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกัน

แต่ทุกคนจำเป็นต้องเผชิญหน้า

การหาทางออกจึงเป็นศิลปะในชีวิตประจำวัน

เธอมองชีวิตให้ธรรมดา...แต่น่าคิด


ตราบใดทีเ่รายังใช้ชีวิต เร่ืองราวของชวิีตก็ไม่มีวันจบบรบูิรณ์


ทุกเร่ืองราวของชีวิต ไม่มีเร่ืองไหนเลวร้ายจนไร้ทางออก


ความงดงามของชวิีต คือรอยย้ิมในทุกๆ ก้าวท่ีเราก้าวเดิน          
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เม่ือวันท่ี 28-29 เมษายนท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงได้จัดให้มีการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ

รายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับนักศึกษาในระบบโควต้า 17

จังหวัดภาคเหนือตอนบน และระบบรับตรงทั่วประเทศ

จำนวน 1,192 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดใสของ

น้องใหม่ รวมถึงความช่ืนใจของบรรดาผู้ปกครองท่ีมาส่งบุตร

หลานของตนเอง

และเม่ือเวลา 13.30 น. ของวันท่ี 28 เม.ย. ณ หอ

ประชุมสมเด็จย่า รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี  ร่วมประชุม

และพบปะกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพ่ือพูดคุยถึงแนวทาง

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ชีวิตความเป็นอยู ่ของ

นักศึกษาภายใต้การดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ และ

เจ้าหน้าท่ี มฟล. อย่างใกล้ชิด

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒËÅÒÂ¾Ñ¹¤¹ Ã‹ÇÁà´Ô¹-ÇÔè§ ÁÔ¹ÔÁÒÃÒ¸Í¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒËÅÒÂ¾Ñ¹¤¹ Ã‹ÇÁà´Ô¹-ÇÔè§ ÁÔ¹ÔÁÒÃÒ¸Í¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒËÅÒÂ¾Ñ¹¤¹ Ã‹ÇÁà´Ô¹-ÇÔè§ ÁÔ¹ÔÁÒÃÒ¸Í¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒËÅÒÂ¾Ñ¹¤¹ Ã‹ÇÁà´Ô¹-ÇÔè§ ÁÔ¹ÔÁÒÃÒ¸Í¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒËÅÒÂ¾Ñ¹¤¹ Ã‹ÇÁà´Ô¹-ÇÔè§ ÁÔ¹ÔÁÒÃÒ¸Í¹
à·Ố ä·Œ 80 ¾ÃÃÉÒÁËÒÃÒªÑ¹Â•à·Ố ä·Œ 80 ¾ÃÃÉÒÁËÒÃÒªÑ¹Â•à·Ố ä·Œ 80 ¾ÃÃÉÒÁËÒÃÒªÑ¹Â•à·Ố ä·Œ 80 ¾ÃÃÉÒÁËÒÃÒªÑ¹Â•à·Ố ä·Œ 80 ¾ÃÃÉÒÁËÒÃÒªÑ¹Â•

“àÊÃÔÁÊÃéÒ§¾ÅÒÁÑÂ ËèÒ§ä¡ÅÂÒàÊ¾μ Ô´”“àÊÃÔÁÊÃéÒ§¾ÅÒÁÑÂ ËèÒ§ä¡ÅÂÒàÊ¾μ Ô´”“àÊÃÔÁÊÃéÒ§¾ÅÒÁÑÂ ËèÒ§ä¡ÅÂÒàÊ¾μ Ô´”“àÊÃÔÁÊÃéÒ§¾ÅÒÁÑÂ ËèÒ§ä¡ÅÂÒàÊ¾μ Ô´”“àÊÃÔÁÊÃéÒ§¾ÅÒÁÑÂ ËèÒ§ä¡ÅÂÒàÊ¾μ Ô´”

เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 27 พฤษภาคม 2550 เวลา 06.00 น.

ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดการแข่งขัน แม่ฟ้าหลวงเดิน-ว่ิง มินิ

มาราธอน เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชันย์ ณ อาคารเฉลิม

พระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อร่วมฉลองเนื่อง

ในวโรกาสครบ 80 พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้า-

อยู่หัวฯ  และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริม

สร้างสุขภาพพลามัย และเพ่ือให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดย

ผู้ท่ีว่ิงเข้าเส้นชัย 50 คนแรกจะไดรั้บรางวัลพิเศษ และผู้เข้า

ร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับ เกียรติบัตรเพ่ือเป็นท่ีระลึก

                                                         ÈÙ¹Â•ºÃÃ³ÊÒÃáÅÐÊ×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹¿ŒÒËÅÇ§ÈÙ¹Â•ºÃÃ³ÊÒÃáÅÐÊ×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹¿ŒÒËÅÇ§ÈÙ¹Â•ºÃÃ³ÊÒÃáÅÐÊ×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹¿ŒÒËÅÇ§ÈÙ¹Â•ºÃÃ³ÊÒÃáÅÐÊ×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹¿ŒÒËÅÇ§ÈÙ¹Â•ºÃÃ³ÊÒÃáÅÐÊ×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹¿ŒÒËÅÇ§
     

                                        ได้จัดโครงการผา้ป่าหนังสือ โดยได้นำหนังสือแบบเรียน นิทาน และวารสาร

                                       จำนวน 1,876 เล่ม ตลอดจนส่ือการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 26

                                  รายการ ไปบริจาค ณ ศูนย์การเรียนชุมชน “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแสนต่อ ต.ห้วยชมภู

                           อ.เมือง  จ.เชียงราย  เม่ือวันอังคารท่ี  29  พฤษภาคม  2550  ซ่ึงศูนย์การเรียนชุมชน

           “แม่ฟ้าหลวง” เปิดทำการสอนตัง้แต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศึกษาผู้ใหญ่)
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ประวัติการศึกษา
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ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ.2546-2550 - ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และอาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ.2537-2544 - ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ

- อาจารย์พิเศษ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ

พ.ศ.2519-2537 - อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

และรับผิดชอบงานบริหารในตำแหน่งต่างๆ

พ.ศ.2534-2536 - รองผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารและการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ภาษาอังกฤษ)

พ.ศ.2519-2523 - นักวิจัยประจำแผนกวิจัยธุรกิจและสถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2528-2537 - ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

ประสบการณ์อื่นๆ

พ.ศ.2527 - นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ Management Services Department, University of Pittsburgh Pennsylvania, USA

พ.ศ.2541-2542 - คณะทำงานวางแผนการศึกษาสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ.2536-2541 - ประธานองค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย Amnesty International Thailand

มีคำกล่าวว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” และในทุกวันน้ีการศึกษาเล่าเรียนเปดิกว้างมากย่ิงข้ึนในทกุระดับ ไม่ว่าจะเป็น

การศึกษาด้วยตัวเอง หรือการศึกษาในระบบท่ีมีการรับนักศึกษาในระดับต่างๆ ท่ีมีอายุมากเช่นกัน Special Talk ฉบับน้ีเปิดตัวกับ

อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอน การบริหารงานระดับสูง และในปัจจุบันอยากกลับไปเป็นนักศึกษาอีกครั้ง

ด้วยความคิดท่ีว่า “อายุ” ไม่ใช่อุปสรรคต่อการเรียน Special Talk ท่านน้ันจะเป็นใครไม่ได้นอกจาก อาจารย์ทรงสรรค์ อุดมศิลป์

อาจารย์ประจำสำนกัวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เหตุผลท่ีเลือกเรียนปริญญาเอกในหลกัสูตรสาขาวชิาสังคมศาสตร ์ของมฟล.?

เหตุผลข้อแรกเลยคงจะเป็นเพราะอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าแม้เราจะมีอายุขนาดนี้แล้ว เราก็สามารถที่จะเรียนได้

เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้มีอายุมากแต่อยากเรียน และอายว่าจะเรียนไปทำไมอายุขนาดน้ีแล้ว ให้เขาได้เห็นว่า อายุไม่ใช่ปัญหาหรือ

อุปสรรค ถ้ายังมีพลังความต้ังใจและการใฝ่รู้ใฝ่เรียน เหตุผลต่อมาคือหลักสูตรน้ีมีความน่าสนใจมาก โครงสร้างหลักสูตรดีมาก

มีความทนัสมัยทันต่อโลกปัจจุบัน มีการเรียนทีเ่ป็นรายวชิา 1 ปี และอีก 2 ปีเน้นการทำการวจัิย หรือวิทยานพินธ์ซ่ึงผู้เรียน

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง ตลอดจนหลักสูตรเปิดกว้างให้ในเรื่องหัวข้อที่นักศึกษาจะทำวิทยานิพนธ์ ตามสาขาที่มีการ

ประยุกต์เข้ากับสาขาสังคมศาสตร์

“ครูทำงานมานานแล้วท้ังในด้านการสอนหนังสือท้ังระดับปริญญาตรีและโท และยังทำงานด้านบริหารด้วย  การท่ีเรากลับ

มาเรียนก็เปรียบเสมือนเราได้ไปเป็นนักศึกษาอีกคร้ังหน่ึง ต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ิมเติม ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นส่ิงสำคัญ”

และเหตุผลข้อสุดท้ายน่ันคือ จังหวะในชีวิตท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปิดใหม่น้ี ตลอดเวลาท่ีผ่านมา มีความอยากเรียน

เหมือนกัน แต่ยังไม่เจอหลักสูตรท่ีมีความน่าสนใจเท่าน้ีมาก่อน ประจวบเหมาะกบัความลงตวัของชีวิตทำให้ได้มาเรียนปริญญา

เอกในวัยขนาดน้ี

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567




สาขาวิชาน้ีมีคนสนใจเรียนมากไหม ?

เป็นเรื ่องน่ายินดีที ่สาขาวิชานี ้มีผู ้ให้ความสนใจ

ค่อนข้างมาก ท้ังๆ ท่ีเป็นสาขาวิชาท่ีเปิดใหม่และอยู่ต่างจังหวัด

ขณะน้ีมีผู้เรียนอยู่ 21 คน ซ่ึงเป็นอาจารย์ของ มฟล. ส่วนหน่ึง

ข้าราชการ นักวิชาการ นักบัญชี วิศวกร ก็มาเรียน คือมีหลาก

หลายอาชีพ หลายสาขา และมาจากทุกภาคของประเทศ หลัก

สูตรน้ีเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ และอาจารย์แต่ละท่านท่ีมาสอนน้ัน

เรียกได้ว่าเป็นบุคคลระดับประเทศทีมี่ประสบการณ์ เช่ียวชาญ

และเป็นท่ียอมรบัของสังคม สาขาวิชาน้ีได้รวบรวมผูเ้ช่ียวชาญ

ในศาสตร์ด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน ทำให้สาขาน้ีมีความน่าสนใจใน

ตัวเอง

ทำอย่างไรกับเวลาท่ีมีอยู่ท้ังเรียนและทำงาน ?

ส่ิงท่ีต้องทำเป็นส่ิงแรกคือ การแบ่งเวลา เราจะบริหาร

เวลาท่ีมีอยู่น้ีอย่างไร เราจะต้องแข่งขันกับตัวเองในเร่ืองของการ

สอนและการเรยีน อายุไม่ใช่อุปสรรคในการเรยีนเลย ย่ิงเรามี

ประสบการณ์ในการทำงานมามาก ทำให้เรารู้ว่าควรที่จะแบ่ง

เวลาอย่างไรให้ลงตัว การเรียนในปัจจุบันมีความสะดวกมากขึน้

ถ้าเทียบกับสมัยก่อน เม่ือเราย้อนกลับไปเม่ือประมาณ 10 ปีท่ี

แล้ว ในสมัยนั้นการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตยังไม่มี หรือยังมี

ข้อมูลน้อยมากและไม่ก้าวหน้าทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เหมือน

ปัจจุบัน ตอนน้ีเรามีห้องสมุดออนไลน์ วารสารออนไลน ์มี E-

Book มีการนำบทความทางวชิาการมาอยู่ในอินเตอร์เน็ต ทำให้

เราสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ทำให้สะดวก

และบริหารเวลาได้ง่ายข้ึน ท้ังในการทำงานและการเรยีน

อยากจะฝากหรือเชิญชวนให้ผู้ใจเรียนในสาขาวิชาน้ีอย่างไร ?

สาขาวิชานี้เป็นวิชาที่น่าสนใจ เพราะเราไม่สามารถ

ปฏิเสธได้ว่าเราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองวิถีชีวิตความเปน็อยู่ เช้ือชาติ ศาสนา และความเชือ่ต่างๆ

แต่เราจะทำอยา่งไรให้ทุกคนอยู่รวมกันอย่างสงบสันติ และเรา

จะนำความรู้ที่ได้รับมาคืนให้กับสังคมอย่างไรบ้าง สาขาวิชานี้

เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาเอกได้คิด และต่อยอดส่ิงเหล่าน้ี

โดยการค้นคว้า วิจัยด้านสังคมศาสตร์

หากใครคิดว่าหลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายสูง ขอให้คิด

เปรียบเทียบกับการไปศึกษาต่อทีต่างประเทศ ซ่ึงเม่ือพิจารณา

แล้ว จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่าในหลายด้าน ท้ังค่าเล่าเรียน ค่า

เดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอ่ืนๆ ในขณะเดียวกันเรา

สามารถท่ีจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้ด้วย ปัจจุบันการศึกษาใน

ประเทศของเราก็มีความเจริญก้าวหน้ามากแล้ว ไม่ต้องไปเรียน

ถึงต่างประเทศ เราก็จะได้รับส่ิงท่ีมีประโยชน ์ ท้ังต่อตัวเราและ

สังคมเหมือนกัน

อาจารย์มีมุมมองอย่างไรเก่ียวกับแนวคิด “เศรษฐกิจ

พอเพียง” ท่ีพูดกันมากในปัจจุบัน ?

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาการดำรงชีวิต

ท่ีไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มเกษตรกรเท่าน้ัน ผู้ท่ีทำธุรกิจการ

ลงทุน ก็สามารถจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้

เช่นกัน และดูเหมือนว่าจะมีความจำเป็นมากด้วยเพราะ

ปรัชญาน้ีสอนให้เรารู้ตนเองและส่ิงทีเกิดข้ึนทำให้เข้าใจ

ได้ว่าทุกสิ่งอย่างมีปัญญาและมีสติเสมอ และเมื่อเกิด

เหตุการณ์อะไรข้ึนมา เราจะได้ไม่ล้มหรือล้มก็จะเจ็บไม่

มาก ครูคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการสำหรับ

ทุกคน ทุกภาคเศรษฐกิจ และอย่างการเรียนปริญญาเอก

ในสาขาวิชาน้ีก็สามารถจะทำมาวจัิย พัฒนา ชีวิต สังคม

ความเป็นอยู่ ด้วยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

เช่นกัน

ครูเคยเห็นบริษัทใหญ่ๆ หลายบริษัทท่ีบริหาร

งานด้วยแนวคิดนี้ และเขาก็ประสบความสำเร็จ ด้าน

ธุรกิจ เขารู้จักท่ีจะบริหารงานท้ังระบบ และการลงทุนได้

อย่างดี ปัจจุบันนี้ก็มีการพูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมากข้ึน มีองค์กรท่ีทำเร่ืองน้ีอย่างจริงและนำมา

เผยแพร่ให้ปรากฏ และให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึน้

สิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือ ปริญญาเอก

หรือการศึกษาที่มีประกาศนียบัตร ไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญ

ทีสุดในชีวิตก็จริงอยู่ แต่เมื่อเราเป็นครู อาจารย์ ใน

สถาบันการศึกษา ส่ิงน้ีก็ถือว่าเป็นส่ิงจำเป็น
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การกำหนดมาตรฐานของทองคำม ีมานานแล้ว

ในสมัยก่อนการกำหนดราคาทองนั้น ถือเอาความบริสุทธิ์

ของน้ำหนักและเนื้อทองเป็นเกณฑ์ ทองที่ไม่มีแร่ธาตุชนิดอื่น

เจือปนเลยเรียกว่า “ทองเน้ือเก้า” หากเน้ือทองมีความบรสุิทธ์ิ

รองลงมาก็เรียกว่า “ทองเนื้อแปด เนื้อเจ็ด เนื้อหก เนื้อห้า

เน้ือส่ี” เรียงลงมาตามลำดบั

พระบาทสม เด ็ จพระจอม เกล ้ า เ จ ้ า อย ู ่ ห ั ว

พระราชทานพระบรมราชาธ ิบายเก ี ่ยวก ับการกำหนด

เน้ือทองเป็นน้ำต่างๆ ว่ามาจากธรรมเนยีมของ “ชาวเชียงแสน

โบราณ” เรียกทองท่ีมีเน้ือต่ำ ซ้ือขายกัน โดยน้ำหนักทอง 1 บาท

เป็นราคาเงิน 4 บาท ว่า “ทองเน้ือส่ี” ทองเน้ือสูงข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง

 ซ้ือขายกัน โดยน้ำหนักทอง 1 บาท เป็นราคาเงิน 5 บาท เรียกว่า

“ทองเน้ือห้า” จนถึงทองท่ีมีเน้ือสูงสุด ซ้ือขายกัน โดยน้ำหนัก

ทอง 1 บาท เป็นราคาเงิน 9 บาท เรียกว่า “ทองเน้ือเก้า” หรือ

“นพคุณเก้าน้ำ” ส่วนทองที่มีราคาซื้อขายเป็นเศษเกินกว่า

จำนวนบาทข้ึนไป สองสลึง สามสลึง เรียกเศษน้ันเป็น “ขา” เช่น

ทองโดยน้ำหนัก 1 บาท ขายเป็นราคาเงิน 6 บาท 2 สลึง ก็เรียก

“ทองเน้ือหกน้ำสองขา” หรือทองโดยน้ำหนัก 1 บาท ขายเป็น

ราคาเงิน 7 บาท 2 สลึง ก็เรียก “ทองเนื้อเจ็ดน้ำสองขา”

ดังน้ีเป็นต้น

ยังมีทองอีกชนิดหนึ่งเรียกกันว่า “ทองสีดอกบวบ”

(คือมีสีเหลืองคล้ายดอกของบวบ ไม่ใช่ลูกบวบอย่างท่ีบางท่าน

เข้าใจ) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน

พระบรมราชาธบิายไว้ว่า “ทองผสมสีเหลืองๆ ทุกวันน้ีเรียกกัน

ว่าทองเนื้อริน แต่ก่อนลาวเรียกว่าทองเนื้อสองเพราะขายกัน

สองหนกั ทองเนือ้รนิอยา่งเลวหรอืทองสดีอกบวบ ซ่ึงในเวลา

นั้นขายกันราคาหนักต่อหนัก” จะเห็นว่า ทองสีดอกบวบนั้น

เป็นชนิดเน้ือต่ำสุด ซ้ือขายกันโดยราคาทองหนกั 1 บาท เป็น

ราคาเงิน 1 บาทเท่ากัน (ศิลปากร, กรม. 2542 : 307-309)

·Í§¤Óá·è§à·«ÒºÔ (Tezabi Bars)·Í§¤Óá·è§à·«ÒºÔ (Tezabi Bars)·Í§¤Óá·è§à·«ÒºÔ (Tezabi Bars)·Í§¤Óá·è§à·«ÒºÔ (Tezabi Bars)·Í§¤Óá·è§à·«ÒºÔ (Tezabi Bars)·Í§¤Óá·è§àËÃÕÂ-¤Ùè (Twincoin Bars)·Í§¤Óá·è§àËÃÕÂ-¤Ùè (Twincoin Bars)·Í§¤Óá·è§àËÃÕÂ-¤Ùè (Twincoin Bars)·Í§¤Óá·è§àËÃÕÂ-¤Ùè (Twincoin Bars)·Í§¤Óá·è§àËÃÕÂ-¤Ùè (Twincoin Bars)

Í‹Ò¹μ‹Í©ºÑºË¹ŒÒ...

การกำหนดพิกัดเน้ือทองของชาวเชียงแสนโบราณ มีต้ังแต่ทองเน้ือ 1 ไปจนถึงทองเน้ือ 9 ส่วนชาวไทย ภาคกลางกำหนด

เพียงทองเน้ือ 4 เป็นอย่างต่ำสุด หากจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับในปัจจุบัน คงจะพอเทียบได้ดังน้ี

        ทอง              เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)       เทียบเป็นกะรัต หรือ เค (K)

       เน้ือเก้า 99.99 24.00

      เน้ือแปด 88.88 21.33

      เน้ือเจ็ด 77.77 18.66

       เน้ือหก 66.66 15.99

       เน้ือห้า 55.55 13.33

        เน้ือส่ี 44.44 10.66

      เน้ือสาม 33.33 7.99

      เน้ือสอง 22.22 5.33

      เน้ือหน่ึง 11.11 2.66

  






 

คร้ังก่อนเราได้คุยกันไปถึงความหมาย ลักษณะ และ

ประโยชนต่์างๆ ของโยเกิร์ตกันไปแล้ว คราวน้ีเราจะลองมาฝึก

ทำโยเกิร์ตอย่างง่ายๆ ทำเองได้ท่ีบ้าน และก็มีประโยชนไ์ม่แตก

ต่างจากท่ีซ้ือจากร้านค้าหรือท้องตลาดท่ัวไปเลย แต่เร่ืองความ

อรอ่ยอาจจะขึน้อยูกั่บฝมีอืของผูท้ำเอง โดยวธีิการมอียูว่า่ นำ

น้ำนมท่ีผ่านการฆ่าเช้ือเเล้ว ซ่ึงอาจจะเป็นนมวัว นมแพะสด แล้ว

เอามาต้มจนเดือนประมาณ 10-15 นาที เพ่ือฆ่าเช้ือโรค (อาจ

ใชน้มสด UHT ทีเ่ปน็กลอ่งขายอยูท่ัว่ไปมาอุน่ทีอุ่ณหภมู ิ 45

องศาเซลเซียส) เเล้วเตมิ starter culture หรือเรียกง่ายๆ ว่า

หัวเช้ือโยเกิร์ตลงไป 1-2 ช้อนโต๊ะ ซ่ึงเป็นโยเกิร์ตท่ีขายสำเร็จรูป

(plain yogurt) จะย่ีห้อไหนก็ได้ แต่เป็นรสธรรมชาตจิะดีท่ีสุด

บ่มส่วนผสมนี้ที่อุณหภูมิ 43-45 องศาเซลเซียส อาจจะต้อง

ใช้เทอร์โมมิเตอร์มาช่วยวัดจนเกิด curd ซ่ึงจะมีลักษณะเหนียว

ข้น เหมือนท่ีเราคุ้นเคย โดยท่ัวไปเเล้วจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2

ช่ัวโมง ทดสอบความเปรีย้วของโยเกิร์ตโดยการชมิ หลายคร้ังท่ี

เราอยากใหโ้ยเกิร์ตของเรา มีความขน้มากขึน้ เราอาจจะใชวิ้ธี

การเติมนมผงลงไปในนำ้นมสดก่อนท่ีจะนำไปต้ม ซักประมาณ

1-3 ช้อนโต๊ะ ข้ันตอนนีท้างอุตสาหกรรมเรยีกว่า การเพ่ิมค่า

Total solid ก็จะทำให้โยเกิร์ตของเรามีลักษณะดีข้ึน มากไปกว่า

นั้น เราอาจจะมีการเติมน้ำตาล หรือน้ำเชื่อมให้มีความหวาน

ตามท่ีเราต้องการ แม้กระท่ังผลไม้สดหรือเช่ือมก็สามารถใส่ลง

ไปได้ โดยไม่ทำให้เสียรสชาตแิต่อย่างใด แต่อย่าลืมว่าโยเกิร์ต

ทีด่ตีอ้งมจีำนวนจลิุนทรยีม์ากพอ มฉิะนัน้หากมนัตายหรอืลด

จำนวนลง ก็ไม่ต่างจากเรากินน้ำนมหมักที่มีซากจุลินทรีย์ ซึ่ง

ก็ไม่เกิดประโยชนอ์ะไรกับร่างกาย แล้วทำยังไงเจ้าจุลินทรีย์ท่ีว่า

นี้จะอยู่ได้นานๆ ไม่ตาย ไม่ลดจำนวนลงไป แต่สิ่งแรกที่ต้อง

คำนึงถึงก็คือ ตอนท่ีเราเติมหัวเช้ือลงไป น้ำนมน้ันร้อนเกินไปม้ัย

พยายามอยา่ให้ร้อนเกิน 45 องศาเซลเซียส คนให้เข้ากัน แต่ก็

อย่าแรงเกินไป อีกอย่างหน่ึงท่ีสำคัญคือหลังจากท่ีทำสำเร็จเป็น

โยเกิร์ตออกมาแล้ว อุณภูมิท่ีเราใช้เก็บรักษา ก็มีความสำคัญ อันน้ี

รวมถึงโยเกิร์ตที่เราซื้อมาจากร้านค้าทั่วไปด้วย ควรเก็บไว้ที่

อุณหภูมิประมาณ 8 องศาเซลเซียส ก็ในตู้เย็นนั่นแหละที่มี

อุณหภูมิเท่าท่ีว่ามา ดังน้ัน การท่ีเราหลงลืมวางกระป๋องโยเกิร์ต

ท้ิงไว้ในห้อง ไม่ได้แช่ตู้เย็น ก็มีผลต่อจำนวนเช้ือจุลินทรีย์ในน้ัน

ได้เหมือนกัน

ในปัจจุบันเราจะได้ยินคำเรียกโยเกิร์ตอีกคำหนึ่งคือ

คำว่า ไบโอโยเกิร์ตหรือโพรไบโอติคโยเกิร์ต เป็นโยเกิร์ตอีก

ประเภทหนึ่ง ที่มีผลดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่อนข้างมาก

เพราะว่าแทนที่เค้าจะใส่เชื้อจุลินทรีย์อย่างที่เคยบอกไปแล้ว

ลงไป เค้าเปล่ียนเช้ือจุลินทรีย์ตัวอ่ืนท่ีเรียกว่า เช้ือโพรไบโอติค

(Probiotic bacteria) ซ่ึงมีอยู่หลายตัวในปจัจุบัน ซ่ึงจะได้พูด

ถึงในครั้งต่อไปให้ละเอียดมากขึ้น ซึ่งเชื้อเหล่านี้ปัจจุบันทาง

การแพทย์ให้ความสำคัญมาก และยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย ไม่ว่าจะช่วยในการลดโคเลสเตอรอล ช่วยในการสรา้ง

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยในการพัฒนาระบบการย่อย

อาหารและการทำลายสารพิษบางอย่างได้ ทั้งหมดที่พูดมานี้

จะได้กล่าวถึงในฉบับหน้าต่อไป...

     

☺☺☺☺☺

⌫
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พรรณพืชทานได้ในลุ่มน้ำโขง

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Botanical Garden) ได้จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้และ

พรรณพืชในลุ่มน้ำโขง พรรณพืชทานได้ในลุ่มน้ำโขงถือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการดงักล่าว

ติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันได้ท่ี suree@mfu.ac.th

พั  นธ์ุ การขยายพนัธ์ุและการปลูก

พืชในสกุลน้ีมี 5 ชนิด ในประเทศไทยม ี20 พันธ์ุ (พันธ์ุท่ีแพร่

หลายได้แก่ พันธ์ุอีล่า ปุยฝ้าน น่ิมนวล อินทรชิต ทับทิม ขันทอง เทพรัตน์

อีแดง เขยีวหวาน บวัลอย หลังห่อ ทบัทมิทอง อีจาน หมาตืน่ ปยุเมฆ

ทองใบใหญ่ ตาอยู่ ไกรทอง บางกร่าง อีแป้น  ทองหยอด เทพสำราญ อีจืด)

สายพันธ์ุเหล่าน้ี เม่ือปลูกต้องห่อ เดิมทีจะห่อด้วยใบตองแห้ง ต่อมาใช้ถุงปูน

หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ ไม่ควรใชถุ้งพลาสติค

การขยายพนัธ์ุกระทอ้นส่วนใหญ ่ขยายพนัธ์ุโดยการเพาะเมลด็

การติดตา หรือการทาบก่ิง กระท้อนชอบดินท่ีอุดมสมบูรณ์  ใกล้แหล่งน้ำ

ชอบดินร่วน ปกติแล้วกระท้อนที่ปลูกในดินเหนียวจะได้รสชาติมากกว่า

กระท้อนท่ีปลูกในดินทราย

ป  ระโยชน์

ผลกระทอ้นทานได ้ เน้ือผลเหลืองและแดงมคุีณค่าแตกตา่งกัน

ผลเหลือง 100 กรัม มีคุณค่าทางอาหาร ดังน้ี ความช้ืน 87.0 กรัม โปรตีน

0.118 กรัม ไขมัน 0.1 กรัม เส้นใย 0.1 กรัม ข้ีเถ้า 0.31 กรัม แคลเซ่ียม

4.3 มก ฟอสฟอรัส 17.4 มก เหล็ก 0.42 มก คาโรตีน 0.003 มก ทีอะมืน

0.945 มก ไนอาซีน 0.741 มก กรดแอสคอบิก 96.0 มก

ผลกระท้อนใช้แกงส้ม แกงกะทิ ทำกระท้อนผัด หรือตำกระท้อน

ผลกระท้อน ใช้ทำลูกกวาด ทำกระท้อนกวน ใช้ทำหัวเช้ือผสมเคร่ืองด่ืม ท่ี

เชียงรายได้ทำไวท์กระท้อนเป็นสินค้า OTOP   ผลใช้ดอง ทำแช่อ่ิมอบแห้ง

ทำแยมกระทอ้น

นอกจากน้ีผลกระท้อนยังใช้ทำยาพ้ืนบ้านของล้านนา ส่วนใบสด

ของกระท้อนจะใช้ขับเหงื่อ ใบใช้ต้มแก้ไข้ เนื่องจากใบมีสาร limonoid

เปลือกต้นใช้ต้มน้ำด่ืม แก้ท้องเสีย รักษาโรคผิวหนัง กรากเกล้ือน พบสาร

กลุ่มไตรเทอร์ปินอยด์ในลำต้น ซ่ึงมีฤทธ์ิต้านเซลล์มะเร็งของคนในหลอด-

ทดลอง และพบกรด sandorinic ผลกระท้อนใช้เป็นยาฝาดสมาน

รากใช้เป็นยาขับลม  แก้ท้องเสีย แก้บิด และเป็นยาบำรุงธาตุ นอกจากน้ียัง

พบสารกลุ่ม limonoids มีฤทธ์ิต้านแมลงในเมล็ดของกระท้อน

กะพี้ไม้มีสีเทา แก่นไม้มีสีน้ำตาลอมแดง ใช้ในการก่อสร้างได้

ใสกบตบแต่งได้ จึงเหมาะสมที่จะทำตู้ ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในบ้าน

ท่ีเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้มีการนำไม้กระท้อนมาแกะสลัก

¡ÃÐ·ŒÍ¹¡ÃÐ·ŒÍ¹¡ÃÐ·ŒÍ¹¡ÃÐ·ŒÍ¹¡ÃÐ·ŒÍ¹ Sindoricum koetjape (Burm.f.) Merr.

ช่ื  อพ้อง Sandoricum indicum Cav., S. norvusum  Blume

ช่ื  อท่ัวไป Santol, Wild Mangosteen

ช่ื  อวงศ์ MELIACEAE (วงศ์สะท้อน)

พรรณพืชในวงศ์น้ีมีอยู่ 50 สกุล 575 ชนิด (ในไทยมี 16 สกุล

55 ชนิด) กระท้อนเป็นเพียงพืชชนิดเดียวในวงศ์น้ีท่ีทานได้

ช่ื  อพ้ืนเมือง

มะต้อง มะติน สะท้อน (มาจากภาษามาเลย์ว่า Santol ชื่อ

จังหวัดสตูลก็มาจากคำน้ีเช่นกัน) kopen reach (เขมร) ต้อง (ลาว) sao

chua (เวียดนาม)

ก  ารกระจายพนัธ์ุตามธรรมชาติ

ถิ่นกำเนิดธรรมชาติอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เขมร

ลาวตอนใต ้ภาคใต้ของไทย และแหลมมะลายู) ได้นำกระท้อนไปปลูก

เช่น ท่ีอินเดีย หมู่เกาะอันดามัน เกาะบอเนียว ฟิลิปปินส์  เป็นต้น

ลั  กษณะทางชีววิทยา

ไม้ยืนต้นโตเร็ว มีลำต้นตรง ความสูงประมาณ 15-30 เมตร

ยอดเป็นพุ่มกลมหนาทึบ มีน้ำยางขาว เปลือกมีสีอ่อน แตกก่ิงก้านมาก

เม่ือมีอายุน้อย แต่มีพูพอนเม่ือมีอายุมากข้ึน เปลือกกระท้อนมีสีน้ำตาล

อ่อนอมชมพ ูเปลือกค่อนข้างเรียบ และแตกลอนเป็นเสก็ด

กระท้อนมีใบประกอบ โดยมีใบย่อย 3 ใบท่ีเรียงสลับรอบก่ิง

ใบย่อยรูปไข่แกมวงรีแกมวงขอบขนาน โคนใบมน ปลายใบแหลม

ใบกว้าง 6-15 ซม. ยาว 8-20 ซม. ขอบใบเรียบหรือเป็นคล่ืนห่างๆ

ใบเขียว เม่ือแห้งจะเปล่ียนเป็นสีส้มแดง

กระท้อนออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่ง และตามบริเวณ

ซอกใบ ดอกย่อยมีเป็นจำนวนมาก ดอกมีขนาดเล็ก และมีสีเหลือง

ดอกกระท้อนเป็นดอกท่ีสมบูรณ์เพศ กลีบดอก สีเหลืองหม่น มี 5 กลีบ

กลีบรองดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูอับละอองเกสรเช่ือมติด

กันเป็นช่อส้ัน รังไข่เช่ือมติดกับกลีบรองดอก แต่ละช่องมีไข่อ่อน 2 หน่วย

ผลสดของกระท้อนมีรูปกลมแป้น สีเหลือง และฉ่ำน้ำ ผลมีขน

แบบกำมะหย่ี ผลใช้แบ่งแยกพันธ์ุได้ โดยมีพันธ์ุผลสีแดง และผลสีเหลือง

เมล็ดมีเน้ือสีขาวหุ้ม
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ซ่ึงเป็นการ์ดจอและการเสียงภายนอกสำหรับโน้ตบุ๊ค ซ่ึงขณะน้ัน

ยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอนว่าเจ้า XG-Station เครื่องนั้นทำงาน

ได้อย่างไร แต่ตอนน้ีเรามีรูปอุปกรณ์ตัวเป็นๆ มาให้เห็นกันแล้ว

ASUS ได้แสดงให้เห็นว่า เม่ือได้ใช้โปรแกรมทดสอบ

ประสิทธภาพ “3DMark” กับโน้ตบุ๊ค W5 ซ่ึงปกติจะได้คะแนน

เพียง 539 คะแนน (คาดว่าเป็น 3DMark05) แต่เม่ือได้ใช้งาน

ร่วมกบั XG-Station ท่ีใส่ 7900GS กลับทำคะแนนไดสู้งถึง

4,493 คะแนน หรือเพ่ิมข้ึนมาประมาณ 8.5 เท่า !!!

มากกว่าน้ัน XG-Station ติดต้ังจอ LED ขนาด 4 น้ิว

แสดงข้อมูล FPS (Frame Per Second) ความเร็ว Clock อุณหภูมิ

รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีตัวเคร่ืองมีช่องต่อเสียบลำโพงระบบเสยีง

Dolby 5.1 และ “Dolby Headphone”

แต่ข้อเสียของ XG-Station ท่ีสำคัญก็คือมันจะ

ต้องใช้จอแสดงผลต่างหากเท่านั้น ไม่สามารถใช้จอของ

โน้ตบุ๊คได้ (การ์ดจอภายนอกก็ต้องใช้จอภายนอก)

อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หน่ึง XG-Station เคร่ืองน้ีทำให้การ

ต่อหน้าจอ 2 จอง่ายข้ึน

จากเว็บญ่ีปุ่น 4gamer.net ได้ ฝ่าเจ้า XG-Station ให้ดูด้าน

ในจะเห็นว่ามันเป็นกล่องท่ีเสียบการ์ดจอ PCI Express อีก

ที (เล่นง่ายเนอะ) โดยตามขา่วแจง้ว่า ASUS จะปลอ่ย

XG-Station สู่ตลาดในอีก 2 เดือนข้างหน้า ส่วนราคานัน้

ยังไม่แน่นอน โดยที่เวอร์ชั่นแรกนั้นจะมีการ์จอ ASUS

7900 GS ใส่มาด้วย แต่ในระยะต่อไปเป็นไปได้ว่าจะไม่มี

การ์ดจอใส่มาให้

จากข่าวข้างต้นเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ถ้าเราจะเล่น

เกมส์แรงๆ ซักเกมส์บนเคร่ืองโน้ตบุ๊ค จะต้องมีท้ังเจ้า

เคร่ือง XG-Station และจอแยกต่างหาก น่ันคือคงไม่

สามารถพกไปไหนได้แน่ๆ ต้องเล่นประจำท่ีไม่ต่างจาก

เคร่ือง Desktop PC ท่ีบ้าน

XG-Station
ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ASUS ได้นำเสนอ

ช่อง USB 2 ช่อง และช่องต่อสายท่ีเช่ือมกับ Express Card

ของโน้ตบุ๊คเป็นท่ีแน่นอนว่า XG-Station ตัวน้ีใช้ไฟบ้าน เพราะ

เพียงการ ์ดจอก็ก ินไฟไปเยอะ แล้วถ้าให้ใช ้ไฟฟ้าจาก

โน้ตบุ๊คคงไม่ดีนัก
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