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ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº คิดว่าหลายคนอาจจะแปลกใจกับ
ความเปลี่ยนแปลงของจดหมายข่าวฉบับนี้พอสมควร
เพราะเป็น “ฉบับต้อนรับเปิดเทอม” เราก็เลยถือโอกาส
นีป้ รับปรุงรูปลักษณ์และเนือ้ หาเล็กน้อย อีกทัง้ ความสุข
จากการทำหนังสือเล่มนี้ ก็คอื การได้เห็นมันไปอยูใ่ นมือ
ของผูอ้ า่ นทุกท่านนัน่ เอง เราถึงต้องสำรวจความคิดเห็น
จากผู้อ่าน และพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่าง
สม่ำเสมอเช่นนีค้ รับ
และคงยังไม่สายจนเกินไปนักหากจะกล่าว
แสดงความยินดีดว้ ยใจจริงกับนักศึกษาใหม่ทกุ คนตรงนี้
อีกครัง้ และขอต้อนรับลำดวนช่อที่ 9 ทีผ่ ลิดอกสวยงาม
เข้ามาอยูเ่ ป็นครอบครัวเดียวกัน ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้
อย่างน้อยๆ ก็อกี 4 ปีจากนีไ้ ป











ตลอดเวลาทีน่ กั ศึกษาอยูใ่ นรัว้ มฟล. จะเป็น
เวลาที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง
ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิชาการใน
สาขาทีร่ ำ่ เรียน ขอให้นกั ศึกษาตัง้ ใจเล่าเรียนเพียรศึกษา
ไม่ยอ่ ท้อต่อปัญหาและอุปสรรคนานา มีความรักสมัคร
สมานสามัคคี ดำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัย
ในพระสมัญญานาม “แม่ฟา้ หลวง” เพือ่ ความภาคภูมใิ จ
แก่ตนเอง วงศ์ตระกูล และมหาวิทยาลัยสืบไป...
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วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย
อยูบ่ นเทือกเขาดอยช้าง เขตอำเภอเมืองเชียงราย มีสภาพพืน้ ที่
ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง 700-1,500 เมตร ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมือง
เชียงรายประมาณ 30 นาที เมื่อก้าวลงจากรถจะได้สัมผัสกับ
ความร่มรื่นเย็นสบายจากธรรมชาติที่คอยต้อนรับผู้มาเยือน
ตลอดเวลา ที่นี่ทุกท่านจะได้พบกัน “น้ำตกขุนกรณ์” ที่ได้
ชือ่ ว่าเป็นน้ำตกทีส่ วยและสูงทีส่ ดุ ใน จ.เชียงราย เดิมชาวบ้าน
เรียกว่า “น้ำตกตาดหมอก” มีความสูงที่น้ำตกลงมาถึง
ด้านล่างประมาณ 70 เมตร นอกจากนี้ยังมี น้ำตกผีเสื้อ
ทีส่ ำรวจพบผีเสือ้ อยูห่ ลายชนิด และ น้ำตกห้วยเล่าอ้าย ทีย่ งั คง
ความสมบูรณ์ตามธรรมชาติอยูต่ ลอด ทางเดินเข้าชมน้ำตกจะ
พบพันธุ์ไม้ต่างๆ ขึ้นให้เห็นอยู่มากมาย อาทิ ไม้ขนาดใหญ่
ไม้ ค ลุ ม ดิ น กล้ ว ยไม้ และเฟิ ร ์ น โดยมี เ สี ย งน้ ำ เสี ย งนก
เสียงแมลงต่างๆ คอยช่วยเสริมให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่ชอบสัมผัสธรรมชาติ ทางวนอุทยาน
น้ำตกขุนกรณ์ ยังมีเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้
ได้ศึกษาธรรมชาติ โดยมีจุดที่น่าสนใจให้ศึกษาตลอดเส้นทาง
ไม่วา่ จะเป็น กล้วยไม้หายาก รอยต่อป่า จุดเริม่ ต้นของสายธาร
ซึ่งหากได้เข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้ว จะพบคุณค่าและ
ความสำคัญของธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสถานที่
สำหรับกางเต้นท์พกั แรม และยังมีรา้ นค้าเล็กๆ จำหน่ายสินค้า
และอาหารไว้สำหรับนักท่องเทีย่ วตัง้ แต่เช้าจนถึงเย็น

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โทร. 053-726368

การเดินทาง วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์อยู่ห่างจาก
ตัวเมืองเชียงรายประมาณ 33 กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยรถ
สองแถวประจำทางสายเชียงราย-บ้านปางริมกรณ์ หรือโดย
รถยนต์ส่วนบุคคลตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 13
กิโลเมตร ถึงบ้านร่องขุน่ แล้วเลีย้ วขวาไปตามทางหลวงหมายเลข
1208 ประมาณ 5 กิโลเมตร จนถึงสามแยกบ้านใหม่ เลีย้ วขวา
เข้าน้ำตกขุนกรณ์ ตามทางหลวงหมายเลข 1208 อีกประมาณ
12 กิ โ ลเมตร ก็ จ ะถึ ง วนอุ ท ยานน้ ำ ตกขุ น กรณ์ จากนั ้ น
จะต้องเดินทางด้วยเท้าขึ้นน้ำตก เป็นระยะทางประมาณ 1.4
กิโลเมตร




ร่างกาย... คือสิง่ ทีอ่ ยูค่ กู่ บั เรามาตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์มารดา และจะอยูก่ บั เราจวบชัว่ อายุขยั เพราะฉะนัน้ ร่างกายทุกสัดส่วน
ทั้งภายนอกและภายในจะต้องทำงานหนักเป็นอย่างมาก ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะให้รางวัลกับร่างกายด้วยการดูแล
จากสมุนไพรธรรมชาติ คืนสิง่ ดีๆ ให้กบั ร่างกายที่ “วนาศรม รีสอร์ท” เพือ่ การพัฒนาสุขภาพและความงาม
วนาศรม รีสอร์ท เพื่อการพัฒนาสุขภาพและความงาม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สถานที่ที่จะให้คุณได้
พักผ่อนอย่างเต็มทีก่ บั ธรรมชาติงดงาม รับประทาน อาหารเพือ่ สุขภาพ และบำบัดร่างกายด้วยศาสตร์และ ศิลป์ของแพทย์แผนไทย
เติ ม เต็ ม ความงามให้ ผ ิ ว กาย ด้ ว ยโปรแกรมที ่ เ หมาะสมกั บ สภาพผิ ว ของแต่ ล ะบุ ค คล ภายใต้ ก ารดู แ ลของสำนั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสำอาง และสาขาการจัดการการท่องเทีย่ วของมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

ใบหน้า... เป็นส่วนทีท่ กุ คนให้ความสำคัญเป็นอันดับ
แรก วนาศรม จึงได้จดั โปรแกรมความงามทีเ่ หมาะสมกับสภาพ
ผิวของแต่ละบุคคล เริม่ ด้วยการตรวจสอบสภาพผิว การฟืน้ ฟู
สุขภาพผิว และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงผิวหน้า
อย่างถูกต้อง
การทำมาส์คพอกหน้า (Facial Mask)
จะช่วยทำความสะอาด ขจัดของเสีย เพิม่ การไหลเวียน
ของโลหิตและบำรุงผิวหน้าให้เย็นชุม่
การทำทรีทเมนต์หน้า (Facial Treatment)
เพื่อการบำรุงให้ผิวมีสุขภาพดีและคืนความชุ่มชื่น
กลับสู่ผิวพรรณอย่างผ่อนคลายด้วยทรีทเมนต์หน้าจากสาร
สกัดจากธรรมชาติ
การขัดหน้า (Facial Scrub)
การทำความสะอาดที่ผสมผงขัดจากธรรมชาติลงไป
อาจมีการผสมสารจากธรรมชาติและน้ำมันหอมระเหยลงไปด้วย
การนวดหน้า (Massage oil)
เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและบำรุงผิว
ป้องกันการอุดตันของสารต่างๆ

ผิวพรรณทัว่ เรือนร่าง... ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ที่
วนาศรม มีบริการหลากหลายให้ทา่ นเลือก
การทำความสะอาดผิว (Cleansing)
เพือ่ การทำความสะอาดและชำระล้างสิง่ สกปรก
การบำรุงปรับสภาพผิว (Tonic)
เพื่อการบำรุงหลังการล้างหน้า ช่วยกระชับรูขุมขน
และปรับสภาพผิวเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆ มิให้ไปอุดตัน
รูขมุ ขน
การอบไอน้ำ (Steaming)
ช่วยให้ผวิ ชุม่ ชืน้ และเพิม่ การไหลเวียนของโลหิต ช่วย
ให้ผวิ หน้าสดชืน่ สะอาด ลดการอุดตันไขมันบริเวณรูขมุ ขน
การนวดน้ำมัน (Oil Massage)
การนวดน้ำมันงาเพื่อช่วยบำรุงผิวพรรณ ลดอาการ
ผิวแตก กระชับผิว การนวดเพื่อผ่อนคลายความเครียดด้วย
น้ำมันหอมระเหย การนวดอโรมาในส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เพือ่ บำบัดอาการเจ็บป่วย นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ขจัดสารพิษ
ในร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักฟื้น เด็กทารกและ
ผูส้ งู อายุ
การนวดครีม (Cream Massage)
การนวดด้วยครีมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้าง
และกระตุ้นกระบวนการสลายไขมันใต้ผิวหนัง กระตุ้นการ
ไหลเวียนของเลือด ทำให้มีการถ่ายเทของเหลวที่คั่งค้างอยู่
ใต้ผวิ หนังออกไปได้ ช่วยกระชับผิวทรวงอก
การนวดไทย (Thai Royal Massage)
การนวดไทยสายราชสำนัก (Thai Royal Massage)
เพือ่ การบำบัดรักษา สำหรับผูท้ ม่ี ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับระบบย่อยอาหาร
ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ผูป้ ว่ ยอัมพฤกษ์ อัมพาต

แพทย์ทางเลือก... อีกหนึง่ ศาสตร์แห่งการรักษาทีใ่ ช้วธิ ี
ธรรมชาติในการบำบัดรักษา ไร้ซง่ึ สารเคมีใดๆ ทำให้รา่ งกาย
กลับคืนสมดุล กระปรีก้ ระเปร่า
การนวดฝ่าเท้า (Foot Massage)
เป็นการนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Reflexology) ซึ่ง
เป็นศาสตร์ทถ่ี อื กำเนินจากชาวอียปิ ต์ และชาวจีนโบราณ เพือ่
รักษาสุขภาพให้ดีขึ้น ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ผ่อนคลายความ
ตึงของกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต กระตุ้นการ
ทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย รับสมดุลร่างกายให้กลับ
คืนสภาวะปกติ ช่วยบำบัดและบรรเทาอาการเจ็บป่วยของร่างกาย
การนวดกดจุด (Thai massage and point-pressure
Technique)
การนวดกดจุดเพื่อการรักษา เป็นการผสมผสาน
ภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พน้ื บ้าน และความรู้
ทางกายภาพและสรีรวิทยา โดยการใช้นิ้วมือ หรือ เครื่องมือ
แบบไทยๆ กดตามจุด เส้น แนว เพือ่ บำบัดอาการเจ็บปวดจาก
ความผิดปกติของระบบกล้ามเนือ้ และโครงสร้าง
การฝังเข็มเพือ่ การรักษา (Acupuncture)
การฝังเข็มแบบจีนเพื่อการปรับสมดุลของหยินและ
หยาง เพื่อการปรับสมดุลของร่างกายและช่วยในการรักษา
ผู้ป่วยที่มีปัญหาจากอาการปวดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ปวด
กล้ามเนื้อ ข้อ ศีรษะ เป็นต้น นอกจากนั้นยังช่วยในการ
รักษาโรคภูมแิ พ้ หอบหืด อัมพฤกษ์ อัมพาตอีกด้วย
การอบ ประคบด้วยสมุนไพร (Herbal compression)
การอบ ประคบด้วยสมุนไพร เป็นการรักษาด้วยการ
แพทย์แผนไทย ในผู้ที่มีปัญหาของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ
ทำให้เลือดไหลเวียนดีขน้ึ ช่วยลดอาการปวด อาการอักเสบและ
เกิดการผ่อนคลายของกล้ามเนือ้
การรักษาด้วยกายภาพบำบัด (Physical Therapy)
การรักษาด้วยกายภาพบำบัดในโรคที่เกิดกับกล้าม
เนื้อ ข้อต่อ ระบบการเคลื่อนไหว โดยการออกกำลังกายที่
เหมาะสม การดัด ดึง หรือการใช้อปุ กรณ์ทางการแพทย์ เช่น
การใช้เลเซอร์ คลืน่ เสียงความถีส่ งู เป็นต้น



ที่ วนาศรม ยังให้บริการด้านสุขภาพอืน่ ๆ อาทิ

การออกกำลังกาย (Exercise)
การออกกำลั ง กายเพื ่ อ สร้ า งความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้อ ระบบหายใจและหัวใจ ทำให้ม ีสุขภาพที่ด ีลด
ไขมันและน้ำตาลในเลือด ระบบไหลเวียนโลหิตดีขน้ึ ช่วยการ
ทำงานของกล้ามเนือ้ และข้อ
การออกกำลังกายในน้ำ (Hydrotherapy)
น้ำช่วยในการพยุงตัว และเป็นแรงต้านการเคลือ่ นไหว
การออกกำลังกายในน้ำช่วยให้ขอ้ กล้ามเนือ้ แข็งแรงขึน้ สามารถ
ปรับท่าทางต่างๆ ได้งา่ ยและช่วยผ่อนคลาย นอกจากนัน้ ระบบ
ไหลเวียนโลหิตและการทำงานของหัวใจดีขน้ึ
การขับพิษ (Detoxication)
ร่ า งกายของคนเราจะมี ก ารสะสมของพิ ษ ต่ า งๆ
ทำให้เรารูส้ กึ ไม่สบายกาย การขับพิษในร่างกายสัปดาห์ละ 12 ครั้ง ด้วยการใช้ผักปลอดสารพิษเป็นวิธีที่จะช่วยลดไขมัน
และน้ำตาลในเลือด ทำให้ร่างกายสดชื่น และช่วยในการลด
น้ำหนักทีด่ ี
การทำสมาธิ (Meditation)
ภาวะเครียดจากสาเหตุต่างๆ สามารถผ่อนคลายลง
ได้ ด ้ ว ยการทำสมาธิ ทำให้ จ ิ ต ใจสงบ ร่ า งกายผ่ อ นคลาย
ไม่ฟงุ้ ซ่าน มีกำลังใจในการดำเนินชีวติ มีความสุขและพร้อมทีจ่ ะ
ต่อสูก้ บั ปัญหาต่างๆ
นอกจากนี้แล้ว วนาศรม ก็ยังเปิดให้บริการห้อง
ประชุม พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทท่ี นั สมัย ห้องพักชัน้ หนึง่
ริมน้ำ และเชิงเขา ท่ามกลางธรรมชาติ และปลอดภัยกว่า 40 ห้อง
เสริมสร้างการพักผ่อนแนวธรรมชาติด้วยกิจกรรมเดินป่า
ท่องเทีย่ วแห่งประวัตศิ าสตร์ในเชียงราย และอืน่ ๆ อีกมากมาย

 
     

สนใจสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ท่ี วนาศรม
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เชียงราย
โทรศัพท์ 0-5360-3600 ถึง 2
หรือที่ Siam Spa Services กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-2580571 ถึง 2





มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
จัดพิธมี หาพุทธาภิเษกพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ
พระพุทธรูป และเหรียญพระเจ้าล้านทอง ครัง้ ยิง่ ใหญ่
ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐

พระมหาโพธิวงศาจารย์
ประธานสงฆ์จดุ เทียนชัย

พิธที ง้ั หมดทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ นี้ ถือได้วา่ มีความศักดิส์ ทิ ธิ์ และเป็นพิธี
กรรมยิ่งใหญ่ที่หาได้ยากมากในปัจจุบัน ทั้งนี้ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
ตลอดจนพระมหาเถรานุเถระ และพระเกจิทม่ี หาวิทยาลัยได้กราบอาราธนา
นิมนต์มาครัง้ นี้ โดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดพระบาทมิง่ เมืองวรวิหาร
จ.แพร่ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานคณะผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนพระสังฆราช
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พิธกี รรมดังกล่าวเริม่ ตัง้ แต่บา่ ยวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 เวลา
13.19 น. ตลอดทัง้ คืนจนถึงรุง่ เช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม 2550 เวลา
06.00 น. โดยมีการเจริญพระพุทธมนต์และแผ่เมตตาจิตปรก รวม 9 ชุด
พระสงฆ์ ส วดมนต์ ต ั ๋ น แบบล้ า นนาจำนวน 2 ชุ ด ชุ ด ละ 9 รู ป
และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจ็ดตำนาน และสิบสองตำนาน 9 รูป
นอกจากนีย้ งั มีการสวดเบิกแบบล้านนา จำนวน 2 ชุด และพระพิธธี รรม
จากคณะสงฆ์จากวัดสุทัศน์เทพวรารามอีกจำนวน 2 ชุด และอีกหนึ่ง
พิธกี รรมทีส่ ำคัญก็คอื พิธกี วน “ข้าวทิพย์” หรือ “ข้าวมธุปายาส”

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


พระพุทธรูปซึง่ ได้รบั การปลุกเสกในพิธี

พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นัง่ ปรก

พิธกี วนข้าวทิพย์

พระสงฆ์สวดเบิก

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

พิธกี วนข้าวทิพย์






 
หากคุณกำลังวิง่ ตามความรัก...เพียงเพือ่ เอาชนะเขา
อยากให้คนทีไ่ ม่รกั ...มารัก
อยากให้คนที่ “เลิก” รัก...กลับมารักกันใหม่
วิง่ ...โดยทีไ่ ม่รวู้ า่ จะถึงเส้นชัยเมือ่ ไหร่
เพราะในขณะทีเ่ ราวิง่ ไล่เขา...เขาก็กำลังวิง่ หนีเราอยูเ่ ช่นกัน
วิง่ ยังไงก็ไม่เคยไกลเกินเขา...เพราะไม่อยากให้เขาคลาดสายตา
จริงๆ แล้ว...
ถ้าอยากเป็นผูช้ นะทีแ่ ท้จริง...ไม่จำเป็นต้องเหนือ่ ยขนาดนัน้ ก็ได้
ชัยชนะทีย่ ง่ิ ใหญ่...ไม่ตอ้ งวิง่ ให้ไกล...แต่อยูใ่ นหัวใจตัวเองแท้ๆ !

⌫    
รวมบทความและคำดีๆ
เพือ่ เพิม่ มุมมองให้ความคิด ของ ว.แหวน
(สำนักพิมพ์ไยไหม, 192 หน้า, ราคา 155 บาท)

หนังสือเล่มนีเ้ ป็นยำใหญ่ใส่เนือ้ หาจากหลายเล่ม
มีรสชาติสารพัดเรือ่ งราวทีม่ กั จะชวนให้คนฉุกคิด
เป็นฝีมอื การคัดเลือกตามความชอบใจของว.แหวน เอง
เพิม่ เติมให้ครบเครือ่ งอีกหน่อยด้วยข้อเขียนใหม่ของเธอ
ผสมปนเปกันเหมือนมีเพือ่ นเก่าแล้วได้เพือ่ นใหม่
ยิง่ เพิม่ ความหลากหลายใส่ชวี ติ
เธอชอบเขียนเล่าเรือ่ งราวของชีวติ
ทีท่ กุ คนไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกัน
แต่ทกุ คนจำเป็นต้องเผชิญหน้า
การหาทางออกจึงเป็นศิลปะในชีวติ ประจำวัน
เธอมองชีวติ ให้ธรรมดา...แต่นา่ คิด


ตราบใดทีเ่ รายังใช้ชวี ติ เรือ่ งราวของชีวติ ก็ไม่มวี นั จบบริบรู ณ์


ทุกเรือ่ งราวของชีวติ ไม่มเี รือ่ งไหนเลวร้ายจนไร้ทางออก

  
  


ความงดงามของชีวติ คือรอยยิม้ ในทุกๆ ก้าวทีเ่ ราก้าวเดิน

Í¸Ô¡ÒÃº´Õ¾º¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§
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เมือ่ วันที่ 28-29 เมษายนทีผ่ า่ นมา มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงได้จัดให้มีการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ
รายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับนักศึกษาในระบบโควต้า 17
จังหวัดภาคเหนือตอนบน และระบบรับตรงทั่วประเทศ
จำนวน 1,192 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดใสของ
น้องใหม่ รวมถึงความชืน่ ใจของบรรดาผูป้ กครองทีม่ าส่งบุตร
หลานของตนเอง
และเมือ่ เวลา 13.30 น. ของวันที่ 28 เม.ย. ณ หอ
ประชุมสมเด็จย่า รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดี ร่วมประชุม
และพบปะกับผูป้ กครองนักศึกษาใหม่ เพือ่ พูดคุยถึงแนวทาง
การบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ชี ว ิ ต ความเป็ น อยู ่ ข อง
นักศึกษาภายใต้การดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ มฟล. อย่างใกล้ชดิ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒËÅÒÂ¾Ñ¹¤¹ Ã‹ÇÁà´Ô¹-ÇÔè§ ÁÔ¹ÔÁÒÃÒ¸Í¹
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“àÊÃÔÁÊÃéÒ§¾ÅÒÁÑÂ ËèÒ§ä¡ÅÂÒàÊ¾μÔ´”

เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 27 พฤษภาคม 2550 เวลา 06.00 น.
ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดการแข่งขัน แม่ฟา้ หลวงเดิน-วิง่ มินิ
มาราธอน เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชันย์ ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อร่วมฉลองเนื่อง
ในวโรกาสครบ 80 พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้นกั ศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริม
สร้างสุขภาพพลามัย และเพือ่ ให้หา่ งไกลจากยาเสพติด โดย
ผูท้ ว่ี ง่ิ เข้าเส้นชัย 50 คนแรกจะได้รบั รางวัลพิเศษ และผูเ้ ข้า
ร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รบั เกียรติบตั รเพือ่ เป็นทีร่ ะลึก

ÈÙ¹Â•ºÃÃ³ÊÒÃáÅÐÊ×Íè ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹¿ŒÒËÅÇ§
     
ได้จดั โครงการผ้าป่าหนังสือ โดยได้นำหนังสือแบบเรียน นิทาน และวารสาร
จำนวน 1,876 เล่ม ตลอดจนสือ่ การเรียนการสอนและอุปกรณ์กฬี า จำนวน 26
รายการ ไปบริจาค ณ ศูนย์การเรียนชุมชน “แม่ฟา้ หลวง” บ้านแสนต่อ ต.ห้วยชมภู
อ.เมือง จ.เชียงราย เมือ่ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2550 ซึง่ ศูนย์การเรียนชุมชน
“แม่ฟา้ หลวง” เปิดทำการสอนตัง้ แต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศึกษาผูใ้ หญ่)
มีนกั เรียนทัง้ สิน้ 116 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง
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ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
พ.ศ.2546-2550
พ.ศ.2537-2544

พ.ศ.2519-2537
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ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน
พ.ศ.2534-2535
พ.ศ.2525-2527
พ.ศ.2513-2518

- นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Master of Science in Information Science (MSIS).
University of Pittsburgh Pennsylvania, USA
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และอาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ
- อาจารย์พิเศษ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ
- 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
พ.ศ.2541-2542
พ.ศ.2536-2541

- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ Management Services Department, University of Pittsburgh Pennsylvania, USA
- คณะทำงานวางแผนการศึกษาสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
- ประธานองค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย Amnesty International Thailand

มีคำกล่าวว่า “ไม่มใี ครแก่เกินเรียน” และในทุกวันนีก้ ารศึกษาเล่าเรียนเปิดกว้างมากยิง่ ขึน้ ในทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็น
การศึกษาด้วยตัวเอง หรือการศึกษาในระบบทีม่ กี ารรับนักศึกษาในระดับต่างๆ ทีม่ อี ายุมากเช่นกัน Special Talk ฉบับนีเ้ ปิดตัวกับ
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอน การบริหารงานระดับสูง และในปัจจุบันอยากกลับไปเป็นนักศึกษาอีกครั้ง
ด้วยความคิดทีว่ า่ “อายุ” ไม่ใช่อปุ สรรคต่อการเรียน Special Talk ท่านนัน้ จะเป็นใครไม่ได้นอกจาก อาจารย์ทรงสรรค์ อุดมศิลป์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
เหตุผลทีเ่ ลือกเรียนปริญญาเอกในหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ของมฟล.?
เหตุผลข้อแรกเลยคงจะเป็นเพราะอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าแม้เราจะมีอายุขนาดนี้แล้ว เราก็สามารถที่จะเรียนได้
เพือ่ เป็นตัวอย่างให้แก่ผมู้ อี ายุมากแต่อยากเรียน และอายว่าจะเรียนไปทำไมอายุขนาดนีแ้ ล้ว ให้เขาได้เห็นว่า อายุไม่ใช่ปญ
ั หาหรือ
อุปสรรค ถ้ายังมีพลังความตัง้ ใจและการใฝ่รใู้ ฝ่เรียน เหตุผลต่อมาคือหลักสูตรนีม้ คี วามน่าสนใจมาก โครงสร้างหลักสูตรดีมาก
มีความทันสมัยทันต่อโลกปัจจุบนั มีการเรียนทีเ่ ป็นรายวิชา 1 ปี และอีก 2 ปีเน้นการทำการวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ซง่ึ ผูเ้ รียน
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง ตลอดจนหลักสูตรเปิดกว้างให้ในเรื่องหัวข้อที่นักศึกษาจะทำวิทยานิพนธ์ ตามสาขาที่มีการ
ประยุกต์เข้ากับสาขาสังคมศาสตร์
“ครูทำงานมานานแล้วทัง้ ในด้านการสอนหนังสือทัง้ ระดับปริญญาตรีและโท และยังทำงานด้านบริหารด้วย การทีเ่ รากลับ
มาเรียนก็เปรียบเสมือนเราได้ไปเป็นนักศึกษาอีกครัง้ หนึง่ ต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพิม่ เติม ซึง่ สิง่ นีเ้ ป็นสิง่ สำคัญ”
และเหตุผลข้อสุดท้ายนัน่ คือ จังหวะในชีวติ ทีเ่ หมาะสมกับหลักสูตรทีเ่ ปิดใหม่น้ี ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา มีความอยากเรียน
เหมือนกัน แต่ยงั ไม่เจอหลักสูตรทีม่ คี วามน่าสนใจเท่านีม้ าก่อน ประจวบเหมาะกับความลงตัวของชีวติ ทำให้ได้มาเรียนปริญญา
เอกในวัยขนาดนี้

อาจารย์มมี มุ มองอย่างไรเกีย่ วกับแนวคิด “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ทีพ่ ดู กันมากในปัจจุบนั ?
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาการดำรงชีวิต
ทีไ่ ม่ได้จำกัดอยูแ่ ค่กลุม่ เกษตรกรเท่านัน้ ผูท้ ท่ี ำธุรกิจการ
ลงทุน ก็สามารถจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้
เช่นกัน และดูเหมือนว่าจะมีความจำเป็นมากด้วยเพราะ
ปรัชญานีส้ อนให้เรารูต้ นเองและสิง่ ทีเกิดขึน้ ทำให้เข้าใจ
ได้ว่าทุกสิ่งอย่างมีปัญญาและมีสติเสมอ และเมื่อเกิด
เหตุการณ์อะไรขึน้ มา เราจะได้ไม่ลม้ หรือล้มก็จะเจ็บไม่
มาก ครูคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการสำหรับ
ทุกคน ทุกภาคเศรษฐกิจ และอย่างการเรียนปริญญาเอก
ในสาขาวิชานีก้ ส็ ามารถจะทำมาวิจยั พัฒนา ชีวติ สังคม
ความเป็นอยู่ ด้วยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
เช่นกัน
ครูเคยเห็นบริษทั ใหญ่ๆ หลายบริษทั ทีบ่ ริหาร
งานด้วยแนวคิดนี้ และเขาก็ประสบความสำเร็จ ด้าน
ธุรกิจ เขารูจ้ กั ทีจ่ ะบริหารงานทัง้ ระบบ และการลงทุนได้
อย่างดี ปัจจุบันนี้ก็มีการพูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึน้ มีองค์กรทีท่ ำเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงและนำมา
เผยแพร่ให้ปรากฏ และให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึน้

ทำอย่างไรกับเวลาทีม่ อี ยูท่ ง้ั เรียนและทำงาน ?
สิง่ ทีต่ อ้ งทำเป็นสิง่ แรกคือ การแบ่งเวลา เราจะบริหาร
เวลาทีม่ อี ยูน่ อ้ี ย่างไร เราจะต้องแข่งขันกับตัวเองในเรือ่ งของการ
สอนและการเรียน อายุไม่ใช่อปุ สรรคในการเรียนเลย ยิง่ เรามี
ประสบการณ์ในการทำงานมามาก ทำให้เรารู้ว่าควรที่จะแบ่ง
เวลาอย่างไรให้ลงตัว การเรียนในปัจจุบนั มีความสะดวกมากขึน้
ถ้าเทียบกับสมัยก่อน เมือ่ เราย้อนกลับไปเมือ่ ประมาณ 10 ปีท่ี
แล้ว ในสมัยนั้นการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตยังไม่มี หรือยังมี
ข้อมูลน้อยมากและไม่กา้ วหน้าทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เหมือน
ปัจจุบนั ตอนนีเ้ รามีหอ้ งสมุดออนไลน์ วารสารออนไลน์ มี Eสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือ ปริญญาเอก
Book มีการนำบทความทางวิชาการมาอยูใ่ นอินเตอร์เน็ต ทำให้
เราสามารถค้นคว้าหาความรูไ้ ด้ตลอด 24 ชัว่ โมง ทำให้สะดวก หรือการศึกษาที่มีประกาศนียบัตร ไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญ
และบริหารเวลาได้งา่ ยขึน้ ทัง้ ในการทำงานและการเรียน
ทีสุดในชีวิตก็จริงอยู่ แต่เมื่อเราเป็นครู อาจารย์ ใน
สถาบันการศึกษา สิง่ นีก้ ถ็ อื ว่าเป็นสิง่ จำเป็น
อยากจะฝากหรือเชิญชวนให้ผใู้ จเรียนในสาขาวิชานีอ้ ย่างไร ?
สาขาวิชานี้เป็นวิชาที่น่าสนใจ เพราะเราไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ว่าเราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
เรือ่ งวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ เชือ้ ชาติ ศาสนา และความเชือ่ ต่างๆ
แต่เราจะทำอย่างไรให้ทกุ คนอยูร่ วมกันอย่างสงบสันติ และเรา
จะนำความรู้ที่ได้รับมาคืนให้กับสังคมอย่างไรบ้าง สาขาวิชานี้
เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาปริญญาเอกได้คดิ และต่อยอดสิง่ เหล่านี้
โดยการค้นคว้า วิจยั ด้านสังคมศาสตร์
หากใครคิดว่าหลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายสูง ขอให้คิด
เปรียบเทียบกับการไปศึกษาต่อทีตา่ งประเทศ ซึง่ เมือ่ พิจารณา
แล้ว จะเห็นว่าค่าใช้จา่ ยถูกกว่าในหลายด้าน ทัง้ ค่าเล่าเรียน ค่า
เดินทาง ค่าทีพ่ กั ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวและอืน่ ๆ ในขณะเดียวกันเรา
สามารถทีจ่ ะใช้เวลาอยูก่ บั ครอบครัวได้ดว้ ย ปัจจุบนั การศึกษาใน
ประเทศของเราก็มคี วามเจริญก้าวหน้ามากแล้ว ไม่ตอ้ งไปเรียน
ถึงต่างประเทศ เราก็จะได้รบั สิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ ทัง้ ต่อตัวเราและ
สังคมเหมือนกัน



สาขาวิชานีม้ คี นสนใจเรียนมากไหม ?
เป็ น เรื ่ อ งน่ า ยิ น ดี ท ี ่ ส าขาวิ ช านี ้ ม ี ผ ู ้ ใ ห้ ค วามสนใจ
ค่อนข้างมาก ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นสาขาวิชาทีเ่ ปิดใหม่และอยูต่ า่ งจังหวัด
ขณะนีม้ ผี เู้ รียนอยู่ 21 คน ซึง่ เป็นอาจารย์ของ มฟล. ส่วนหนึง่
ข้าราชการ นักวิชาการ นักบัญชี วิศวกร ก็มาเรียน คือมีหลาก
หลายอาชีพ หลายสาขา และมาจากทุกภาคของประเทศ หลัก
สูตรนีเ้ รียนวันเสาร์-อาทิตย์ และอาจารย์แต่ละท่านทีม่ าสอนนัน้
เรียกได้วา่ เป็นบุคคลระดับประเทศทีม่ ปี ระสบการณ์ เชีย่ วชาญ
และเป็นทีย่ อมรับของสังคม สาขาวิชานีไ้ ด้รวบรวมผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในศาสตร์ดา้ นต่างๆ ไว้ดว้ ยกัน ทำให้สาขานีม้ คี วามน่าสนใจใน
ตัวเอง



    ⌫ 
การกำหนดมาตรฐานของทองคำมี ม านานแล้ ว
ในสมัยก่อนการกำหนดราคาทองนั้น ถือเอาความบริสุทธิ์
ของน้ำหนักและเนื้อทองเป็นเกณฑ์ ทองที่ไม่มีแร่ธาตุชนิดอื่น
เจือปนเลยเรียกว่า “ทองเนือ้ เก้า” หากเนือ้ ทองมีความบริสทุ ธิ์
รองลงมาก็เรียกว่า “ทองเนื้อแปด เนื้อเจ็ด เนื้อหก เนื้อห้า
เนือ้ สี”่ เรียงลงมาตามลำดับ

ซือ้ ขายกัน โดยน้ำหนักทอง 1 บาท เป็นราคาเงิน 5 บาท เรียกว่า
“ทองเนือ้ ห้า” จนถึงทองทีม่ เี นือ้ สูงสุด ซือ้ ขายกัน โดยน้ำหนัก
ทอง 1 บาท เป็นราคาเงิน 9 บาท เรียกว่า “ทองเนือ้ เก้า” หรือ
“นพคุณเก้าน้ำ” ส่วนทองที่มีราคาซื้อขายเป็นเศษเกินกว่า
จำนวนบาทขึน้ ไป สองสลึง สามสลึง เรียกเศษนัน้ เป็น “ขา” เช่น
ทองโดยน้ำหนัก 1 บาท ขายเป็นราคาเงิน 6 บาท 2 สลึง ก็เรียก
“ทองเนือ้ หกน้ำสองขา” หรือทองโดยน้ำหนัก 1 บาท ขายเป็น
ราคาเงิน 7 บาท 2 สลึง ก็เรียก “ทองเนื้อเจ็ดน้ำสองขา”
ดังนีเ้ ป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราชาธิ บ ายเกี ่ ย วกั บ การกำหนด
เนือ้ ทองเป็นน้ำต่างๆ ว่ามาจากธรรมเนียมของ “ชาวเชียงแสน
โบราณ” เรียกทองทีม่ เี นือ้ ต่ำ ซือ้ ขายกัน โดยน้ำหนักทอง 1 บาท
เป็นราคาเงิน 4 บาท ว่า “ทองเนือ้ สี”่ ทองเนือ้ สูงขึน้ ไปอีกขัน้ หนึง่

ยังมีทองอีกชนิดหนึ่งเรียกกันว่า “ทองสีดอกบวบ”
(คือมีสเี หลืองคล้ายดอกของบวบ ไม่ใช่ลกู บวบอย่างทีบ่ างท่าน
เข้าใจ) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
พระบรมราชาธิบายไว้วา่ “ทองผสมสีเหลืองๆ ทุกวันนีเ้ รียกกัน
ว่าทองเนื้อริน แต่ก่อนลาวเรียกว่าทองเนื้อสองเพราะขายกัน
สองหนัก ทองเนือ้ รินอย่างเลวหรือทองสีดอกบวบ ซึง่ ในเวลา
นั้นขายกันราคาหนักต่อหนัก” จะเห็นว่า ทองสีดอกบวบนั้น
เป็นชนิดเนือ้ ต่ำสุด ซือ้ ขายกันโดยราคาทองหนัก 1 บาท เป็น
ราคาเงิน 1 บาทเท่ากัน (ศิลปากร, กรม. 2542 : 307-309)

·Í§¤Óá·è§àËÃÕÂ-¤Ùè (Twincoin Bars)

·Í§¤Óá·è§à·«ÒºÔ (Tezabi Bars)

การกำหนดพิกดั เนือ้ ทองของชาวเชียงแสนโบราณ มีตง้ั แต่ทองเนือ้ 1 ไปจนถึงทองเนือ้ 9 ส่วนชาวไทย ภาคกลางกำหนด
เพียงทองเนือ้ 4 เป็นอย่างต่ำสุด หากจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กบั ในปัจจุบนั คงจะพอเทียบได้ดงั นี้
ทอง
เนือ้ เก้า
เนือ้ แปด
เนือ้ เจ็ด
เนือ้ หก
เนือ้ ห้า
เนือ้ สี่
เนือ้ สาม
เนือ้ สอง
เนือ้ หนึง่

เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
99.99
88.88
77.77
66.66
55.55
44.44
33.33
22.22
11.11

เทียบเป็นกะรัต หรือ เค (K)
24.00
21.33
18.66
15.99
13.33
10.66
7.99
5.33
2.66

  
Í‹Ò¹μ‹Í©ºÑºË¹ŒÒ...

ครัง้ ก่อนเราได้คยุ กันไปถึงความหมาย ลักษณะ และ
ประโยชน์ตา่ งๆ ของโยเกิรต์ กันไปแล้ว คราวนีเ้ ราจะลองมาฝึก
ทำโยเกิรต์ อย่างง่ายๆ ทำเองได้ทบ่ี า้ น และก็มปี ระโยชน์ไม่แตก
ต่างจากทีซ่ อ้ื จากร้านค้าหรือท้องตลาดทัว่ ไปเลย แต่เรือ่ งความ
อร่อยอาจจะขึน้ อยูก่ บั ฝีมอื ของผูท้ ำเอง โดยวิธกี ารมีอยูว่ า่ นำ
น้ำนมทีผ่ า่ นการฆ่าเชือ้ เเล้ว ซึง่ อาจจะเป็นนมวัว นมแพะสด แล้ว
เอามาต้มจนเดือนประมาณ 10-15 นาที เพือ่ ฆ่าเชือ้ โรค (อาจ
ใช้นมสด UHT ทีเ่ ป็นกล่องขายอยูท่ ว่ั ไปมาอุน่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 45
องศาเซลเซียส) เเล้วเติม starter culture หรือเรียกง่ายๆ ว่า
หัวเชือ้ โยเกิรต์ ลงไป 1-2 ช้อนโต๊ะ ซึง่ เป็นโยเกิรต์ ทีข่ ายสำเร็จรูป
(plain yogurt) จะยีห่ อ้ ไหนก็ได้ แต่เป็นรสธรรมชาติจะดีทส่ี ดุ
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บ่มส่วนผสมนี้ที่อุณหภูมิ 43-45 องศาเซลเซียส อาจจะต้อง
ใช้เทอร์โมมิเตอร์มาช่วยวัดจนเกิด curd ซึง่ จะมีลกั ษณะเหนียว
ข้น เหมือนทีเ่ ราคุน้ เคย โดยทัว่ ไปเเล้วจะใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2
ชัว่ โมง ทดสอบความเปรีย้ วของโยเกิรต์ โดยการชิม หลายครัง้ ที่
เราอยากให้โยเกิรต์ ของเรา มีความข้นมากขึน้ เราอาจจะใช้วธิ ี
การเติมนมผงลงไปในน้ำนมสดก่อนทีจ่ ะนำไปต้ม ซักประมาณ
1-3 ช้อนโต๊ะ ขัน้ ตอนนีท้ างอุตสาหกรรมเรียกว่า การเพิม่ ค่า
Total solid ก็จะทำให้โยเกิรต์ ของเรามีลกั ษณะดีขน้ึ มากไปกว่า
นั้น เราอาจจะมีการเติมน้ำตาล หรือน้ำเชื่อมให้มีความหวาน
ตามทีเ่ ราต้องการ แม้กระทัง่ ผลไม้สดหรือเชือ่ มก็สามารถใส่ลง
ไปได้ โดยไม่ทำให้เสียรสชาติแต่อย่างใด แต่อย่าลืมว่าโยเกิรต์
ทีด่ ตี อ้ งมีจำนวนจุลนิ ทรียม์ ากพอ มิฉะนัน้ หากมันตายหรือลด
จำนวนลง ก็ไม่ต่างจากเรากินน้ำนมหมักที่มีซากจุลินทรีย์ ซึ่ง
ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกาย แล้วทำยังไงเจ้าจุลนิ ทรียท์ ว่ี า่
นี้จะอยู่ได้นานๆ ไม่ตาย ไม่ลดจำนวนลงไป แต่สิ่งแรกที่ต้อง
คำนึงถึงก็คอื ตอนทีเ่ ราเติมหัวเชือ้ ลงไป น้ำนมนัน้ ร้อนเกินไปมัย้
พยายามอย่าให้รอ้ นเกิน 45 องศาเซลเซียส คนให้เข้ากัน แต่ก็
อย่าแรงเกินไป อีกอย่างหนึง่ ทีส่ ำคัญคือหลังจากทีท่ ำสำเร็จเป็น
โยเกิรต์ ออกมาแล้ว อุณภูมทิ เ่ี ราใช้เก็บรักษา ก็มคี วามสำคัญ อันนี้
รวมถึงโยเกิร์ตที่เราซื้อมาจากร้านค้าทั่วไปด้วย ควรเก็บไว้ที่
อุณหภูมิประมาณ 8 องศาเซลเซียส ก็ในตู้เย็นนั่นแหละที่มี
อุณหภูมเิ ท่าทีว่ า่ มา ดังนัน้ การทีเ่ ราหลงลืมวางกระป๋องโยเกิรต์
ทิง้ ไว้ในห้อง ไม่ได้แช่ตเู้ ย็น ก็มผี ลต่อจำนวนเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นนัน้
ได้เหมือนกัน

ในปัจจุบันเราจะได้ยินคำเรียกโยเกิร์ตอีกคำหนึ่งคือ
คำว่า ไบโอโยเกิร์ตหรือโพรไบโอติคโยเกิร์ต เป็นโยเกิร์ตอีก
ประเภทหนึ่ง ที่มีผลดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่อนข้างมาก
เพราะว่าแทนที่เค้าจะใส่เชื้อจุลินทรีย์อย่างที่เคยบอกไปแล้ว
ลงไป เค้าเปลีย่ นเชือ้ จุลนิ ทรียต์ วั อืน่ ทีเ่ รียกว่า เชือ้ โพรไบโอติค
(Probiotic bacteria) ซึง่ มีอยูห่ ลายตัวในปัจจุบนั ซึง่ จะได้พดู
ถึงในครั้งต่อไปให้ละเอียดมากขึ้น ซึ่งเชื้อเหล่านี้ปัจจุบันทาง
การแพทย์ให้ความสำคัญมาก และยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ไม่วา่ จะช่วยในการลดโคเลสเตอรอล ช่วยในการสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยในการพัฒนาระบบการย่อย
อาหารและการทำลายสารพิษบางอย่างได้ ทั้งหมดที่พูดมานี้
จะได้กล่าวถึงในฉบับหน้าต่อไป...

  

☺




พรรณพืชทานได้ในลุม่ น้ำโขง
สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Botanical Garden) ได้จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้และ
พรรณพืชในลุม่ น้ำโขง พรรณพืชทานได้ในลุม่ น้ำโขงถือเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการดังกล่าว
ติดต่อขอข้อมูลเพิม่ เติมหรือแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกันได้ท่ี suree@mfu.ac.th

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

ชื่ อพ้อง Sandoricum indicum Cav., S. norvusum Blume
ชื่ อทัว่ ไป Santol, Wild Mangosteen
ชื่ อวงศ์ MELIACEAE (วงศ์สะท้อน)
พรรณพืชในวงศ์นม้ี อี ยู่ 50 สกุล 575 ชนิด (ในไทยมี 16 สกุล
55 ชนิด) กระท้อนเป็นเพียงพืชชนิดเดียวในวงศ์นท้ี ท่ี านได้
ชื่ อพืน้ เมือง
มะต้อง มะติน สะท้อน (มาจากภาษามาเลย์ว่า Santol ชื่อ
จังหวัดสตูลก็มาจากคำนีเ้ ช่นกัน) kopen reach (เขมร) ต้อง (ลาว) sao
chua (เวียดนาม)
ก ารกระจายพันธุต์ ามธรรมชาติ
ถิ่นกำเนิดธรรมชาติอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เขมร
ลาวตอนใต้ ภาคใต้ของไทย และแหลมมะลายู) ได้นำกระท้อนไปปลูก
เช่น ทีอ่ นิ เดีย หมูเ่ กาะอันดามัน เกาะบอเนียว ฟิลปิ ปินส์ เป็นต้น
ลั กษณะทางชีววิทยา
ไม้ยนื ต้นโตเร็ว มีลำต้นตรง ความสูงประมาณ 15-30 เมตร
ยอดเป็นพุม่ กลมหนาทึบ มีนำ้ ยางขาว เปลือกมีสอี อ่ น แตกกิง่ ก้านมาก
เมือ่ มีอายุนอ้ ย แต่มพี พู อนเมือ่ มีอายุมากขึน้ เปลือกกระท้อนมีสนี ำ้ ตาล
อ่อนอมชมพู เปลือกค่อนข้างเรียบ และแตกลอนเป็นเสก็ด
กระท้อนมีใบประกอบ โดยมีใบย่อย 3 ใบทีเ่ รียงสลับรอบกิง่
ใบย่อยรูปไข่แกมวงรีแกมวงขอบขนาน โคนใบมน ปลายใบแหลม
ใบกว้าง 6-15 ซม. ยาว 8-20 ซม. ขอบใบเรียบหรือเป็นคลืน่ ห่างๆ
ใบเขียว เมือ่ แห้งจะเปลีย่ นเป็นสีสม้ แดง
กระท้อนออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่ง และตามบริเวณ
ซอกใบ ดอกย่อยมีเป็นจำนวนมาก ดอกมีขนาดเล็ก และมีสีเหลือง
ดอกกระท้อนเป็นดอกทีส่ มบูรณ์เพศ กลีบดอก สีเหลืองหม่น มี 5 กลีบ
กลีบรองดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูอบั ละอองเกสรเชือ่ มติด
กันเป็นช่อสัน้ รังไข่เชือ่ มติดกับกลีบรองดอก แต่ละช่องมีไข่ออ่ น 2 หน่วย
ผลสดของกระท้อนมีรปู กลมแป้น สีเหลือง และฉ่ำน้ำ ผลมีขน
แบบกำมะหยี่ ผลใช้แบ่งแยกพันธุไ์ ด้ โดยมีพนั ธุผ์ ลสีแดง และผลสีเหลือง
เมล็ดมีเนือ้ สีขาวหุม้

พั นธุ์ การขยายพันธุแ์ ละการปลูก
พืชในสกุลนีม้ ี 5 ชนิด ในประเทศไทยมี 20 พันธุ์ (พันธุท์ แ่ี พร่
หลายได้แก่ พันธุอ์ ลี า่ ปุยฝ้าน นิม่ นวล อินทรชิต ทับทิม ขันทอง เทพรัตน์
อีแดง เขียวหวาน บัวลอย หลังห่อ ทับทิมทอง อีจาน หมาตืน่ ปุยเมฆ
ทองใบใหญ่ ตาอยู่ ไกรทอง บางกร่าง อีแป้น ทองหยอด เทพสำราญ อีจดื )
สายพันธุเ์ หล่านี้ เมือ่ ปลูกต้องห่อ เดิมทีจะห่อด้วยใบตองแห้ง ต่อมาใช้ถงุ ปูน
หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ ไม่ควรใช้ถงุ พลาสติค
การขยายพันธุก์ ระท้อนส่วนใหญ่ ขยายพันธุโ์ ดยการเพาะเมล็ด
การติดตา หรือการทาบกิง่ กระท้อนชอบดินทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ใกล้แหล่งน้ำ
ชอบดินร่วน ปกติแล้วกระท้อนที่ปลูกในดินเหนียวจะได้รสชาติมากกว่า
กระท้อนทีป่ ลูกในดินทราย
ป ระโยชน์
ผลกระท้อนทานได้ เนือ้ ผลเหลืองและแดงมีคณ
ุ ค่าแตกต่างกัน
ผลเหลือง 100 กรัม มีคณ
ุ ค่าทางอาหาร ดังนี้ ความชืน้ 87.0 กรัม โปรตีน
0.118 กรัม ไขมัน 0.1 กรัม เส้นใย 0.1 กรัม ขีเ้ ถ้า 0.31 กรัม แคลเซีย่ ม
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 ใช้ทำหัวเชือ้ ผสมเครือ่ งดืม่ ที่
เชียงรายได้ทำไวท์กระท้อนเป็นสินค้า OTOP ผลใช้ดอง ทำแช่อม่ิ อบแห้ง
ทำแยมกระท้อน
นอกจากนีผ้ ลกระท้อนยังใช้ทำยาพืน้ บ้านของล้านนา ส่วนใบสด
ของกระท้อนจะใช้ขับเหงื่อ ใบใช้ต้มแก้ไข้ เนื่องจากใบมีสาร limonoid
เปลือกต้นใช้ตม้ น้ำดืม่ แก้ทอ้ งเสีย รักษาโรคผิวหนัง กรากเกลือ้ น พบสาร
กลุม่ ไตรเทอร์ปนิ อยด์ในลำต้น ซึง่ มีฤทธิต์ า้ นเซลล์มะเร็งของคนในหลอดทดลอง และพบกรด sandorinic ผลกระท้ อ นใช้ เ ป็ น ยาฝาดสมาน
รากใช้เป็นยาขับลม แก้ทอ้ งเสีย แก้บดิ และเป็นยาบำรุงธาตุ นอกจากนีย้ งั
พบสารกลุม่ limonoids มีฤทธิต์ า้ นแมลงในเมล็ดของกระท้อน
กะพี้ไม้มีสีเทา แก่นไม้มีสีน้ำตาลอมแดง ใช้ในการก่อสร้างได้
ใสกบตบแต่งได้ จึงเหมาะสมที่จะทำตู้ ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในบ้าน
ทีเ่ วียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้มกี ารนำไม้กระท้อนมาแกะสลัก
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XG -Station ¡ÒÃ•´¨ÍÀÒÂ¹Í¡ÊÓËÃÑºâ¹ŒμºØ¤ê
แต่ขอ้ เสียของ XG-Station ทีส่ ำคัญก็คอื มันจะ
ต้องใช้จอแสดงผลต่างหากเท่านั้น ไม่สามารถใช้จอของ
โน้ตบุ๊คได้ (การ์ดจอภายนอกก็ต้องใช้จอภายนอก)
อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หนึง่ XG-Station เครือ่ งนีท้ ำให้การ
ต่อหน้าจอ 2 จอง่ายขึน้

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ASUS

ได้นำเสนอ

XG-Station

จากเว็บญีป่ นุ่ 4gamer.net ได้ ฝ่าเจ้า XG-Station ให้ดดู า้ น
ในจะเห็นว่ามันเป็นกล่องทีเ่ สียบการ์ดจอ PCI Express อีก
ซึง่ เป็นการ์ดจอและการเสียงภายนอกสำหรับโน้ตบุค๊ ซึง่ ขณะนัน้ ที (เล่นง่ายเนอะ) โดยตามข่าวแจ้งว่า ASUS จะปล่อย
ยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอนว่าเจ้า XG-Station เครื่องนั้นทำงาน XG-Station สูต่ ลาดในอีก 2 เดือนข้างหน้า ส่วนราคานัน้
ได้อย่างไร แต่ตอนนีเ้ รามีรปู อุปกรณ์ตวั เป็นๆ มาให้เห็นกันแล้ว ยังไม่แน่นอน โดยที่เวอร์ชั่นแรกนั้นจะมีการ์จอ ASUS
7900 GS ใส่มาด้วย แต่ในระยะต่อไปเป็นไปได้วา่ จะไม่มี
การ์ดจอใส่มาให้

ASUS ได้แสดงให้เห็นว่า เมือ่ ได้ใช้โปรแกรมทดสอบ
ประสิทธภาพ “3DMark” กับโน้ตบุค๊ W5 ซึง่ ปกติจะได้คะแนน
เพียง 539 คะแนน (คาดว่าเป็น 3DMark05) แต่เมือ่ ได้ใช้งาน
ร่วมกับ XG-Station ทีใ่ ส่ 7900GS กลับทำคะแนนได้สงู ถึง
4,493 คะแนน หรือเพิม่ ขึน้ มาประมาณ 8.5 เท่า !!!

มากกว่านัน้ XG-Station ติดตัง้ จอ LED ขนาด 4 นิว้
แสดงข้อมูล FPS (Frame Per Second) ความเร็ว Clock อุณหภูมิ
รวมถึงข้อมูลอืน่ ๆ ทีต่ วั เครือ่ งมีชอ่ งต่อเสียบลำโพงระบบเสียง
Dolby 5.1 และ “Dolby Headphone”
ช่อง USB 2 ช่อง และช่องต่อสายทีเ่ ชือ่ มกับ Express Card
ของโน้ตบุค๊ เป็นทีแ่ น่นอนว่า XG-Station ตัวนีใ้ ช้ไฟบ้าน เพราะ
เพี ย งการ์ ด จอก็ ก ิ น ไฟไปเยอะ แล้ ว ถ้ า ให้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า จาก
โน้ตบุค๊ คงไม่ดนี กั

จากข่าวข้างต้นเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ถ้าเราจะเล่น
เกมส์แรงๆ ซักเกมส์บนเครือ่ งโน้ตบุค๊ จะต้องมีทง้ั เจ้า
เครือ่ ง XG-Station และจอแยกต่างหาก นัน่ คือคงไม่
สามารถพกไปไหนได้แน่ๆ ต้องเล่นประจำทีไ่ ม่ตา่ งจาก
เครือ่ ง Desktop PC ทีบ่ า้ น
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