
เป็นธรรมดาครับทีพ่ อใกล้จะเริม่ ต้นเปิดเทอมใหม่ทไี ร
บรรยากาศทัง้ ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ก็คอ่ ยๆ
ดูจะคึกคักและอบอุน่ ขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะกับเดือนนีด้ ว้ ยแล้ว
ส่วนหนึง่ ก็สบื เนือ่ งมาจากโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายในรั้ว
มหาวิทยาลัยแก่นกั ศึกษาใหม่ ในชือ่ ว่า “How to Live and
Learn on Campus” (รายละเอียดอ่านได้ในฉบับ) ซึง่ ในปีนก้ี ็
นับเป็นปีท่ี 2 แล้วครับ
การทีน่ กั ศึกษามากกว่า 2,000 คน ต่างมีทม่ี าจากทุก
จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศนั้น ทำให้ในอีกแง่มุมหนึ่ง
โครงการนี้ จึงเปรียบเสมือน “สะพาน” เชือ่ มความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาใหม่อนั หลายหลาก พร้อมหล่อหลอมรวมเป็น
“ดอกลำดวน” ช่อใหม่ อีกช่อหนึง่
แน่ละ ถึงแม้จะต่างทีม่ า แต่กม็ จี ดุ หมายเดียวกัน...
เพือ่ ก้าวเดินต่อไปสูอ่ นาคตทีด่ …ี
ณัฐกร วิทติ านนท์

⌫     ⌫   

อยูท่ างทิศเหนือของภูเขาห่างจากถ้ำพระประมาณ 150 เมตร
ภายในถ้ำจะเป็นลานโล่ง มีแสงสว่างเล็กน้อย มีลมพัดผ่านตลอดเวลา
อากาศภายในเย็นสบายมาก ไม่อดึ อัด เวลาเข้าเทีย่ วชมต้องใช้เทียน
หรือไฟฉายเพือ่ เพิม่ แสงสว่างจะได้เห็นทัศนียภาพภายในถ้ำได้ชดั เจน
และสวยงามยิง่ ขึน้

  
โบราณสถานถ้ำพระ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 5 บ้านป่าอ้อ
ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 8 กิโลเมตร เส้นทางการ
เดินทาง โดยทางรถยนต์ 2 ทาง คือ 1. เส้นทางแรกใช้เส้นทาง
จากถนนพหลโยธิน เลยสะพานข้ามแม่นำ้ กก แยกซ้ายมือ ใช้เส้นทาง
เชียงราย - ห้วยขม 2. เส้นทางที่ผมาจากตัวเมือง ข้ามสะพาน
แม่ฟ้าหลวง ผ่านบ้านน้ำลัดก็จะเข้าสู่เขตตำบลแม่ยาว โดยทางเรือ
นักท่องเทีย่ วสามารถเช่าเรือจากท่าเรือ เชิงสะพานแม่ฟา้ หลวง เพือ่ เทีย่ ว
ชมทัศนียภาพของแม่น้ำกก สองฟากฝั่งเป็นป่าเขาที่สวยงามตาม
ธรรมชาติ และจะได้เห็นบริเวณรอบนอกของโบราณสถานถ้ำพระ
นอกจากนีย้ งั สามารถแวะชมหมูบ่ า้ นชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น อีกอ้ ลีซอ
กะเหรี่ยง หรือจะแวะปางช้างเพื่อนั่งช้างเที่ยวป่ารอบบริเวณนั้นก็ได้
อัตราค่าเช่าเรือลำละ 450 บาท สามารถนัง่ ได้ 8 คน ใช้เวลาในการ
ชมประมาณ 2 ชัว่ โมง เช่าเรือได้ตง้ั แต่เวลา 06.00-14.00 น.
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อยูห่ า่ งจากถ้ำลมประมาณ 10 เมตร ถ้ำลึกประมาณ 100
เมตร ทางเดินเข้าถ้ำค่อนข้างแฉะและมืด ถ้าจะให้ดตี อ้ งใส่รองเท้าบูธ๊
และควรมีอปุ กรณ์ทใ่ี ห้แสงสว่าง เช่น ไฟฉาย เทียน เป็นต้น ภายใน
ถ้ำเป็นลานกว้างมีหินย้อยที่สวยงามมาก บริเวณถ้ำยังคงสภาพของ
ธรรมชาติสวยสดงดงามมาก ซึง่ ถ้ำต่างๆ อยูภ่ ายในภูเขาหินลูกเดียวกัน
มีทางเดินรอบภูเขา เวลาเทีย่ วชมจะเดินวนไปตามถ้ำต่างๆ พอสุดท้าย
ก็จะมาบรรจบทีถ่ ำ้ พระ ซึง่ อยูบ่ ริเวณด้านหน้าลานจอดรถ ซึง่ เป็นจุด
เริม่ ต้นการเทีย่ วถ้าจะให้ทว่ั ถึงควรมีเวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง และควร
เตรียมอุปกรณ์ในการเทีย่ วให้พร้อมด้วย

  



 

อยู่ห่างจากถ้ำช้างล้วง ประมาณ 50 เมตรซึ่งเป็นถ้ำที่ไม่
ลึกมากมีแสงสว่างพอมองเห็นภายในถ้ำได้และมีลมพัดแรงออก
จากปากถ้ำตลอดเวลา

⌫
โบราณสถานถ้ำพระ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกตรงข้ามกับหาด
เชียงราย ลักษณะเป็นภูเขาหินลูกเดียว สูงประมาณ 500 – 1,000
เมตร ทางทิศตะวันตกเป็นพุทธสถานถ้ำพระ ถ้านัง่ เรือผ่านสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพบริเวณโดยรอบ ภายนอกถ้ำภายในถ้ำพระมี
พระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระประธาน และยังมีพระพุทธรูปบูชาอีก
หลายองค์ นอกจากนีใ้ นถ้ำยังมีหนิ งอกหินย้อยทีส่ วยงาม และมีคา้ งคาว
อยูจ่ ำนวนมาก นอกจากถ้ำพระแล้ว ภายในภูเขาหินลูกนี้ ยังมีถำ้ อืน่ ๆ
อีก คือ ถ้ำช้างล้วง ถ้ำลม และถ้ำหวาย นักท่องเทีย่ วสามารถเดิน
เทีย่ วชมให้ทว่ั ถึงทัง้ 3 ถ้ำ ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง ควรเตรียม
อุปกรณ์ให้พร้อม นอกจากนี้โบราณสถานถ้ำพระยังเป็นแหล่ง
ประวัตศิ าสตร์ทพ่ี ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 7
เคยเสด็จประพาส เมือ่ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2469 อีกด้วย

ชีวติ ดี เลือกได้ 15 ทางเลือก
เพื่อชีวิตที่มีความหมายมีคุณค่า และความสุขใจ
ชี ว ิ ต อยู ่ ไ ด้ โ ดยการเลื อ กและต้ อ งไม่ ป ล่ อ ยให้ เ ป็ น ไป
ตามยถากรรม 15 ทางเลือก เพือ่ ชีวติ ทีม่ คี วามหมาย มีคณ
ุ ค่า
และความสุขใจ
(สำนักพิมพ์ 108 สุดยอดไอเดีย,
272 หน้า, ราคา 179 บาท)
เขียนโดย : HAL URBAN
แปลโดย : วัลภา ลินลาวรรณ
บรรณาธิการโดย : เบญญาวัธน์

หลายคนที่ท้อแท้สิ้นหวัง ปล่อยให้ชีวิตเป็นไป
ตามยถากรรม โดยคิดว่าชีวติ นีข้ น้ึ อยูก่ บั โชคชะตาเป็นตัว
กำหนด และมองคนอืน่ ว่าโชคดีกว่าตน แต่หารูไ้ ม่วา่ ผูท้ ่ี
มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีชีวิตที่มีคุณค่านั้น
เป็นผู้ที่ได้เลือกทางเดินสำหรับการใช้ชีวิตความจริงแล้ว
“การเลือกใช้ชวี ติ ” นัน้ อยูค่ กู่ บั มนุษย์มานานแสนนานแล้ว
ทีน่ า่ แปลกคือ คนจำนวนมากกลับไม่ตระหนักหรือลืมไป
ว่าพวกเขาต้องเลือกอยูเ่ กือบตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็นการ
เลือกเล็กๆ น้อยๆ หรือเรื่องใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนชีวิต
ของเราไปในทางทีด่ หี รือเลวได้ ซึง่ หนังสือเล่มนีจ้ ะพูดถึง
การเลือกทีส่ ำคัญเหล่านัน้ ด้วย 15 ทางเลือกวิธคี ดิ ทีช่ ว่ ย
ให้ชวี ติ เปลีย่ นแปลงดีขน้ึ
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ทองแท้ หรือ ทองเก๊

⌫

มนุษย์รจู้ กั นำทองคำมาทำเครือ่ งใช้และเครือ่ งประดับต่างๆ
มานานกว่า 6,000 ปีแล้ว จากหลักฐานพบว่า มีการค้นพบทองคำ
ทีบ่ ริเวณเอเชียตะวันตก ในดินแดนเมโสโปรเตเมีย อียปิ ต์ เมือ่ 1,200 ปี
ก่อนคริสตกาล ชาวอียิปต์มีความรู้อย่างมากในศิลปะการตีทองให้
เป็นแผ่นเพือ่ เพิม่ ประโยชน์ในการใช้สอย รวมถึงการผสมทองคำกับ
โลหะตระกูลต่ำกว่าเพือ่ สร้างความหลากหลายของสี และเพิม่ ความ
แข็งแรง (World of gold. 2538 : 58-61)
สำหรับในประเทศไทย จากหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุ
แสดงให้เห็นว่า มีการใช้ทองคำมาตัง้ แต่ สมัยฟูนนั (พุทธศตวรรษที่

9-10) แหล่งทองคำที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได้แก่ อำเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ อำเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปรา
จีนบุรี จังหวัดลพบุรี และบ้านโต๊ะโม๊ะ อำเภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส
(ศิลปากร, กรม. 2542 : 297-303) ส่วนในภาคเหนือ พบแหล่ง
แร่ทองคำทีอ่ ำเภอแม่สาย สุดเขตแดนของประเทศไทย ผ่านอำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง ลงมาทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปางและอำเภอลอง
จังหวัดแพร่ นอกจากนี้ยังมีที่ทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่
ถึงอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (สุเนตร ชุตนิ ธรานนท์ และคณะ. 2543 :
134)

“ทองเค หรือ ทองเก๊” เมือ่ ได้ยนิ คำสองคำนีแ้ ล้ว หลาย
คนคงสับสนว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร หรืออาจสงสัยว่าชื่อบท
ความเป็นการบอกเล่าหรือเป็นคำถามให้เลือก เพราะคำทัง้ สองสร้าง
ปัญหาให้กบั บุคคลทัว่ ไปเสมอมา ประการสำคัญคือเรือ่ งความหมาย
ของคำ ซึ่งอาจทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง ดังนัน้ ในเบือ้ งต้น เราจึงควรมาทำความรูจ้ กั กับคำศัพท์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับทองคำ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการอ่านบทความดังนี้
ทองคำ (น.) ธาตุลำดับที่ 79 สัญลักษณ์ Au เป็นโลหะ
ลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง หลอมละลาย ที่อุณหภูมิ 1,063
องศาเซลเซียส เนือ้ อ่อนมาก บุให้เป็นแผ่นจนมีความหนาน้อยกว่า
0.0001 มิลลิเมตรได้ ใช้ทำรูปพรรณต่างๆ และทำเงินตรา นอกจาก
นีท้ องคำเป็นธาตุอสิ ระในธรรมชาติ ไม่วอ่ งไวต่อปฏิกริ ยิ า และทนทาน
ต่อการขึน้ สนิมได้ดเี ลิศ มีจดุ เดือดที่ 2,701 องศาเซลเซียส มีความ
ถ่วงจำเพาะ 19.3 และมีนำ้ หนักอะตอม 196.67 (อำนาจ เจริญศิลป์.

2523 : 71-73) ทีส่ ำคัญทองคำมีความแวววาวอยูเ่ สมอไม่ทำปฏิกริ ยิ า
กับออกซิเจน ดังนั้นเมื่อสัมผัสถูกอากาศสีของทองจะไม่หมองและ
ไม่เกิดสนิม มีความอ่อนตัว
ทองคำเป็นโลหะที่มีความอ่อนตัวมากที่สุดด้วย ทองเพียง
ประมาณ 2 บาท เราสามารถยืดออก เป็นเส้นลวดได้ยาวถึง 8 กิโลเมตร
หรืออาจตีเป็นแผ่นบางได้ถงึ 100 ตารางฟุต ทองคำเป็นโลหะชนิด
หนึ่งที่สามารถนำไฟฟ้าและสะท้อนความร้อนได้ดีได้มีการนำทองคำ
ไปฉาบไว้ทห่ี น้ากากหมวกของนักบินอวกาศเพือ่ ป้องกันรังสีอนิ ฟราเรด
(สมาคมค้าทองคำ http://www.goldtraders.or.th/goldinfo.php)
คำศัพท์ที่มีความหมายว่าทอง เช่น สุวรรณ สุพรรณ กนก กาญจน์
มาศ นพคุณ คำ จารุ หิรญ
ั อุไร ฯลฯ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 508-510) ได้ให้ความหมายของคำ
ศัพท์ทเ่ี กีย่ วกับ “ทอง” ไว้ดงั นี้
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ทอง น. ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเนื้อแน่นมาก สีเหลืองสุกปลั่ง
น้ำประสานทอง (1) ทองคำผสมกับโลหะอืน่ เช่น เงิน หรือ
เป็นโลหะมีคา่ เช่น บ่อทอง เหรียญทอง ทองแท่ง ทองลิม่ เรียกเต็มว่า ทองแดง โดยให้มเี ปอร์เซ็นต์ทต่ี ำ่ กว่า ตัวรูปพรรณ เช่น หากจะบัดกรี
ทองคำ
ทองรูปพรรณ 100 % ต้องผสมทองเพือ่ ทำน้ำประสานทองทีป่ ระมาณ
90 % เพราะทองทีม่ เี ปอร์เซ็นต์ตำ่ กว่าจะหลอมละลายก่อนทองทีม่ ี
เปอร์เซ็นต์สงู กว่า น้ำประสานทองนีจ้ ะเป็นตัวเชือ่ มให้ทองติดกัน(ผูเ้ ขียน)

ทองคำเปลว น. ทองคำทีต่ แี ผ่ให้บางทีส่ ดุ ตัดใส่แผ่นกระดาษ
ใช้สำหรับปิดบนสิง่ ทีล่ งรัก เช่น พระพุทธรูป
ทองชุบ น. โลหะชุบทอง ทองวิทยาศาสตร์กเ็ รียก
น้ำประสานทอง (2) บอแร็กซ์ (Borax) เกลือเคมีชนิดหนึง่
เป็นสารประกอบทางเคมีประเภทอนินทรีย์ มีชอ่ื เรียกว่า “โซเดียม
ไพโรบอเรต” มีจดุ สะสมประมาณ 750 องศาเซลเซียสใช้ผสม น้ำ
ประสานทอง (1) เพือ่ ช่วยในการละลาย ผูผ้ ลิตอาหารบางรายนำมา
ผสมในอาหาร เช่น ลูกชิน้ หมูยอ เพือ่ ทำให้กรอบและเหนียว
ทองเค น. เรียกทองคำทีม่ เี กณฑ์สำหรับวัดความบริสทุ ธิเ์ ป็น

ทองขาว (โบ) น. โลหะสีขาวแกมเทา บุเป็นแผ่น รีดเป็น
ลวดได้ อาจหมายถึงโลหะนิกเกิลหรือโลหะแพลทินมั
ทองคำขาว หรือ แพลทินมั (Platinum) น. ธาตุลำดับที่
78 สัญลักษณ์ Pt เป็นโลหะลักษณะเป็นของแข็งสีเงินเป็นเงางาม
หลอมละลายที่ 1,765 องศาเซลเซียส ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะ
อืน่ ให้เป็นโลหะเจือ ใช้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ในเครือ่ งมือ
วิทยาศาสตร์และใช้ทำเครือ่ งประดับทีม่ รี าคาสูง ทองคำขาวมีราคา
“กะรัต” (K) ว่า ทองเค บางครัง้ เรียก ทองนอก ทอง 24
แพงกว่าทองคำประมาณ 1 เท่าตัว
กะรัต ถือเป็นทองทีบ่ ริสทุ ธิท์ ส่ี ดุ ถ้ามีกะรัตต่ำลงมาก็มโี ลหะอืน่ เจือ
มากขึน้ ตามส่วน เช่น ทอง 14 กะรัต หมายถึง มีเนือ้ ทอง 14 ส่วน
มีโลหะอืน่ ปนอยู่ 10 ส่วน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2539 : 384) หรือ
ทองเค โดยที่ เค (K) ย่อมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Karat (Carat)
หมายถึง Unit of measurement of the purity of gold (pure gold
being 24 karat) นัน่ เอง (A P Cowieat. 1989 : 132)
ทองเก๊ คำว่า เก๊ ว. (ภาษาจีน) ปลอมหรือเลียนแบบเพือ่
ให้หลงผิดว่าเป็นของแท้ ไม่ใช่ของจริง โดยปริยายหมายความว่าไม่มี
ราคา ใช้การไม่ได้ ( ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 137 )
ฉบับหน้าเราจะได้มาคุยกันถึงวิธีกำหนดมาตรฐานของ
ทองคำกันต่อครับ
อ.สุทธา รัตนศักดิ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
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กระโดน
Careya sphaerica Roxb.
พ รรณพืชทานได้ในลุม
่ น้ำโขง
สวนพฤกษศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง
(MFU Botanical Garden) ได้ จ ั ด ทำฐานข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ
พรรณไม้และพรรณพืชในลุ่มน้ำโขง พรรณพืชทานได้ใน
ลุม่ น้ำโขง

ชื่ อวงศ์
LECYTHIDACEAE (เดิม BARRINGTONIACEAE)

ชื่ อพืน้ เมือง
ปุย ปุยขาว ผ้าฮาด (เหนือ) แซงจิเหน่, ขุย (กะเหรีย่ ง)
ผักเบน (ลาว) กะนอล (เขมร) Tummy Wood (อังกฤษ)

ก ารกระจายพันธุต์ ามธรรมชาติ
ไทย ลาว เขมร เวียดนาม ภาคเหนือมาเลเซีย พม่า
ศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย อัฟกานิสถาน ในไทยขึ้นอยู่ทั่ว
ประเทศ ในเขตป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ทุง่ หญ้า หรือในริม
ลำคลองในเขตป่าพรุ ปกติเป็นไม้ทนแล้ง

ป ระโยชน์
ลั กษณะทางชีววิทยา
เป็นไม้ผลัดใบ ขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 1020 เมตร ลำต้นมีเปลือกหนา มีสนี ำ้ ตาลปนเทา หรือน้ำตาลดำ
บางต้นอาจจะมีผวิ เรียบ บางต้นอาจจะมีรอยปริออกเป็นสะเก็ด
ทัว่ ไป
เรือนยอดเป็นรูปกลม มีกง่ิ ก้านมาก พุม่ เรือนยอดหนา
ทำให้ดูแน่นทึบ ต้นไม้ทิ้งใบในฤดูแล้ง ยอดอ่อนและดอกจะ
แตกออกมาในเวลาไล่เลีย่ กัน
ใบกระโดนเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับที่บริเวณปลายกิ่ง
แผ่นใบเรียงถึงฐานใบ ใบเป็นรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม ขอบ
ใบมีหยักเล็กน้อย ใบมีความยาว 25-30 ซม. และมีความกว้าง
10-15 ซม. เนือ้ ใบหนา ใบเรียบและเกลีย้ งทัง้ สองด้าน มีเส้น
ขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นร่างแห
กระโดนออกดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ แต่ละดอกมีใบ
ประดับ 3 ใบ ดอกมีสขี าวหรือขาวนวล กลีบดอกบางมีสก่ี ลีบ
กลีบเลี้ยงมีสี่กลีบ โดนติดกันมีใบประดับสามใบ เกสรตัวผู้มี
เป็นจำนวนมาก รังไข่มี 4 ช่อง
ผลกระโดนมีรปู ไข่หรือกลม มีขนาด 5-8 ซม. ปลาย
ผลมีกลีบเลีย้ งติดอยู่ ภายในผลมีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดแบน
มีสนี ำ้ ตาล มีรปู ขอบขนาน และมีผวิ เรียบ ยาวประมาณ 1-2 ซม.
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ใบฝาด เป็นยาสมานแผล ใบและผลอ่อนใช้เป็นอาหารสัตว์
ของโค กระบือ ใบอ่อนและดอกทานได้ ใช้เป็นยาร่างกาย แก้หวัด
แก้ไอ ทานแล้วทำให้ชมุ่ คอ ผลมีรสจืดเย็น ทานได้ ช่วยย่อยอาหาร
ในตลาดชนบท บางครัง้ จะมีขายดอกและผลอ่อน
หากมีปริมาณ 100 กรัม จะมีสารอาหาร โปรตีน 8%, ไขมัน
5-47 %, แคลเซีย่ ม 13 มก., ฟอสฟอรัส 18 มก., เหล็ก 1.7 มก.,
เถ้า 6.5 %, คาร์โบไฮเดรต 60.28 %, วิตามินเอ 3958 อียู วิตามินบี1
0.10 มก., วิตามินบี2 0.88 มก., ลิกนิน 8.87 %, ไนอาซิน 1.8 มก.
เมล็ดมีรสฝาดเมา ใช้ทำยาเบือ่ ปลา หรือแก้พษิ ต่างๆ
เปลือกต้นมีรสฝาดเมา ใช้สมานแผล แก้ปวดเมือ่ ย เคล็ด
ขัดยอก
เปลือกเมือ่ ทุบสามารถทำเป็นเบาะหลังช้าง เส้นใยเหนียว
พอทีจ่ ะทำเชือก
เนือ้ ไม้หยาบ แต่มเี สีย้ นตรงและแข็ง ใช้ทำไม้หมอนรถไฟ
ได้เนือ้ ไม้มสี นี ำ้ ตาลอมแดงหรือแดงแก่ นิยมทำเครือ่ งเรือน เครือ่ งใช้
นำมาใช้ทำครก ทำสาก ทำเกวียน ทำเรือ ทำพาย และสามารถเหลา
เนือ้ ไม้ได้ ขึงสามารถทำเครือ่ งร่อนได้
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เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2550 คณะจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมพบปะอธิการบดีร่วมเสวนาความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน และมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ณ ห้องรับรองอาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยมีรองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ คณบดีศลิ ปศาสตร์
และอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์อีกหลายท่าน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 คณะจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมเสวนา และรับฟังการบรรยาย
เกีย่ วกับการจัดการระบบหอพัก ณ ห้องแม่ขา้ วต้ม อาคารสำนักงาน

อธิการบดี ในการนีผ้ จู้ ดั การหอพัก อาจารย์บรรพต ปานจันทร์ และ
คุณกัมพล ไชยเลิศ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในครัง้ นีด้ ว้ ย

ในวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2550 มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 26 ท่าน
ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา ในครัง้ นี้

คุณวีระชัย เจริญจิตตินยั หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา และอาจารย์บรรพต
ปานจันทร์ ผูจ้ ดั การหอพักนักศึกษา ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์
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เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมกับ...

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง นับเป็นหนึง่ ในมหาวิทยาลัยของ
รัฐแห่งแรกๆ ของไทยทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ หลักในการเรียนการสอน
ซึง่ มหาวิทยาลัยได้รบั นักศึกษาเพิม่ ขึน้ ตามลำดับ และในปีการศึกษา
2550 มหาวิทยาลัยมีน ักศึกษาระดับปริญญาตรีท ี่ผ ่านระบบ
การคัดเลือกจากระบบรับตรงทัว่ ประเทศ และระบบโควตา จำนวน
1,192 คน ใน 9 สำนักวิชา 23 สาขา

นอกจากนี้นักศึกษาใหม่จะได้เข้าฟังบรรยายพิเศษโดย
วิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคนิค
การใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย เช่น พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี),
อ.วิบลู ย์ ศรีโสภณ, ผศ.ดร.อรชุน ไชยเสนะ, รศ.สนธิดา เกยูรวงศ์
และ ผศ.ดร.ภิศกั ดิ์ ภูพ่ พิ ฒ
ั น์ เป็นต้น โดยวิทยากรแต่ละท่านเป็น
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย
สนุกสนาน ซึง่ จะทำให้นกั ศึกษาใหม่เก็บเกีย่ วความรูไ้ ด้อย่างเต็มที่

ในแต่ละปีนกั ศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง มา
จากหลายภูมภิ าคของประเทศ ดังนัน้ นักศึกษาแต่ละคนจึงอาจมี
สภาพร่างกายจิตใจและการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจ
ส่งผลไปยังการเรียนและการใช้ชวี ติ ในรัว้ มหาวิทยาลัย มฟล. จึงได้
มีนโยบายจัดเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ดา้ นการใช้ชวี ติ
ในรัว้ มฟล. การคบเพือ่ น การดูแลตนเอง การเตรียมความพร้อม
ด้านการเรียนในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษ ซึง่ จะเป็นสือ่ หลักในการเรียนการสอนที่ มฟล.
“มฟล. หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าโครงการ “How to Live and Learn
on Campus 2007” จะสามารถทำให้นกั ศึกษาใหม่ทกุ คนได้เรียนรู้
ทักษะการใช้ชวี ติ ทักษะการเรียนรู้ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่ได้อย่างเหมาะสม และที่สำคัญคือนักศึกษาจะมีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษทีเ่ พิม่ ขึน้ และมีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน
ของ มฟล. ในภาคการศึกษาแรกทีจ่ ะเปิดภาคเรียนต้นเดือนมิถนุ ายน”
คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. กล่าว

รศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บรู ณาวาทย์ คณบดีสำนักวิชาศิลป
ศาสตร์ มฟล. เปิดเผยว่า จากแนวความคิดเรื่องการปรับความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ และการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำนัก
วิชาศิลปศาสตร์ มฟล. จึงจัดโครงการ “ How to Live and Learn on
Campus 2007” ในระหว่างวันที่ 1 – 26 พฤษภาคม 2550 ขึน้ ซึง่
นักศึกษาใหม่ทเ่ี ข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษปรับพืน้ ฐาน
ร่วมกิจกรรมสันทนาการเพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่
ด้วยกัน รวมถึงการทำความรูจ้ กั สถานทีต่ า่ งๆ ภายในมหาวิทยาลัย
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อีกสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำให้นกั ศึกษาใหม่เกิดความเครียด และ
วิตกกังวลในช่วงเปิดภาคเรียนคือความไม่เคยชินกับสถานที่ใหม่
สิง่ แวดล้อมใหม่ เพือ่ นใหม่ และทีส่ ำคัญความไกลบ้านของนักศึกษา
ส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ทำให้นักศึกษาใหม่มีปัญหาด้าน
การเรียนมากในช่วงแรก ทำให้ประสิทธิภาพหรือความสนใจใส่ใจ
ในการเรียนลดลง และหากไม่รบี ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้าน
ต่างๆ ให้แก่นกั ศึกษาก็อาจจะส่งผลในระยะยาวเกีย่ วกับการเรียน
และสังคมของนักศึกษาได้

นายวีระชัย เจริญจิตติชัย หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษา
แก่นกั ศึกษาใหม่ โดยในวันจันทร์ท่ี 30 เมษายน 2550 จะจัดกิจกรรม
“นักศึกษาใหม่พบส่วนพัฒนานักศึกษา” เพื่อแนะนำหน่วยงาน
ภารกิจของส่วน เจ้าหน้าที่ และสถานทีใ่ ห้บริการ โดยในวันนัน้ จะได้
บอกนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับช่องทางการติดต่อขอรับบริการให้คำ
ปรึกษาซึง่ มีหลายช่องทางด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็นการให้บริการทีห่ อ้ ง
แนะแนว ทางเว็บบอร์ดของส่วนพัฒนานักศึกษา รวมถึง Hotline
สายด่วนซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงการใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น

ด้านนางสาวสยุมพร ไชยวงค์ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยแนะแนวและ
ให้คำปรึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา เปิดเผยว่า ปัญหาที่นักศึกษา
มาขอคำปรึกษาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะ
ช่วง 1-2 เดือนแรกของเทอม เพราะว่าปรับตัวกับการเรียนรายวิชา
ต่างๆ ไม่คอ่ ยได้ เรือ่ งส่วนตัวก็มบี า้ งแต่ไม่คอ่ ยมาก แต่เมือ่ เทียบ
กับสัดส่วนของนักศึกษาทั้งหมดที่เรามีอยู่ถือว่ามีนักศึกษามาใช้
บริการน้อย ทำให้ฝ่ายแนะแนวต้องให้การบริการเชิงรุก และหา
ช่ อ งทางต่ า งๆ เพื ่ อ ให้ น ั ก ศึ ก ษาเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารให้ ม ากยิ ่ ง ขึ ้ น
เพื่อให้นักศึกษามองเห็นถึงความสำคัญของการพูดคุยปัญหาที่พบ
มากกว่าจะเก็บไว้คนเดียว และทำให้เขามองว่าการใช้บริการให้
คำปรึกษาและแนะแนวโดยนักจิตวิทยาเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องน่า
อาย หรือมองว่าเป็นคนมีปัญหาเหมือนที่หลายคนเข้าใจ สำหรับ
ผู ้ ท ี ่ ต ้ อ งการใช้ บ ริ ก ารคำปรึ ก ษาสามารถโทรหาเจ้ า หน้ า ที ่ ไ ด้ ท ี ่
0-5391-6666 หรือสายภายใน 6666
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เมือ่ วันที่ 23 เมษายน ทีผ่ า่ นมา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
สื บ สานประเพณี ล ้ า นนาจั ด พิ ธ ี ส รงน้ ำ พระราชานุ ส าวรี ย ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขน้ึ เป็นครัง้ แรก และยังได้จดั
พิธรี ดน้ำดำหัวอธิการบดีพร้อมทัง้ ผูบ้ ริหาร เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์
(ปีใ๋ หม่เมือง) ประจำปี 2550
ภายในงานงานเต็ ม ไปด้ ว ยความเป็ น กั น เองระหว่ า ง
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง และ
ประชาชนจาก 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต.นางแล ต.ท่าสุด
ต.ริมกก และ ต.แม่ขา้ วต้ม ทีม่ าร่วมในพิธี โดยนายกิตติชยั อิน่ สุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นผู้แทนประชาชนในการ
กล่าวขอสุมา (ขอโทษ) หากมีสง่ิ ใดทีเ่ ป็นการล่วงเกินแก่มหาวิทยาลัย
และผูบ้ ริหาร ร่วมทัง้ ขอพรจากผูบ้ ริหาร มฟล. ในโอกาสนีด้ ว้ ย
รศ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ถอื เป็นประเพณีการเฉลิม
ฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ การรดน้ำดำหัวขอพร
ผู้ใหญ่นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และเป็นการแสดงถึง
ความเคารพ ความรัก สร้างความสามัคคีในหมู่พี่น้องญาติสนิท
ร่วมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีดงั กล่าวให้คงไว้ตลอดไป มฟล. จะยึดถือปฏิบตั ติ ลอดไป
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รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสำอาง

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ คณบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เปิด
เผยว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสำอาง มฟล. ร่วมกับ สมาคม
เคมี เ ครื ่ อ งสำอางแห่ ง ประเทศไทย สำนั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ นักวิจยั ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้ ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสุขภาพ ความงาม เครือ่ งสำอาง และสปา จัดการประชุมวิชาการ
“นวัตกรรมความงาม เครือ่ งสำอาง สปา และอาหารเสริมเพือ่ สุขภาพ”
(The 1st Symposium on Cosmetic and Health Innovations)
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะได้จัดงานยิ่งใหญ่ในระดับนี้ ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมสุขภาพ ความงาม เครื่องสำอาง
และสปา มีความสำคัญอย่างยิง่ และสร้างรายได้ให้กบั ประเทศไม่นอ้ ย
ในขณะที่ธุรกิจดังกล่าวจัดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนเทคโนโลยีและความสามารถ
ในการจัดการสมัยใหม่ ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและตรง
ตามความต้องการ
การประชุมวิชาการดังกล่าวจะเป็นเวทีทก่ี อ่ ให้เกิดการแลก
เปลีย่ นเพิม่ พูนองค์ความรู้ เผยแพร่ผลงานวิจยั และผลิตภัณฑ์ดา้ น
สุขภาพ ความงาม เครือ่ งสำอาง และสปา ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เกิดเครือข่ายเพือ่
การพัฒนาปัจจัยหลักทีเ่ ป็นเงือ่ นไขของความสำเร็จในการเพิม่ ผลผลิต
เช่น การพัฒนาบุคลากร การเพิม่ ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน
เป็นต้น เป็นการกระตุน้ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ ความงาม เครือ่ งสำอาง และสปา ทีม่ ี
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยิ่งขึ้น

รศ.ดร.พรรณวิภา กล่าวว่า การประชุมวิชาการดังกล่าว
จะจัดขึน้ วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ
กรุงเทพฯ ซึง่ นอกจากการบรรยายถึงแนวโน้มการตลาดนวัตกรรมใหม่
และเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพความงาม เครือ่ งสำอางสปา
และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ การแสดงผลงานวิจัยทางวิชาการยัง
จัดให้มีการจัดบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการต่างๆ การปฏิบัติ
การด้านสุขภาพความงาม เครื่องสำอางสปา และอาหารเสริม
แก่บคุ คลทัว่ ไป (Workshops) เช่น Do-it Yourself Cosmetics and
Personal Care, Make-up Workshop, Healthy Recipe นอกจากนี้
ยังจัดให้มีชั้นเรียนให้ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในแต่ละด้าน
สำหรั บ ผู ้ ป ระกอบการและบุ ค คลทั ่ ว ไปโดยนั ก วิ ช าการจาก
มหาวิทยาลัยและจากบริษัทชั้นนำ เช่น How to Choose Your
Sunscreen Products, Skin Care Language, Detox Yourself เป็นต้น
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มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงวิจยั พบเปลือกลำไยช่วยชะลอความเหีย่ วย่นของผิวหนัง ครัง้ แรกในเมืองไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ คณบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงเปิด
เผยว่า เนื่องจากลำไยเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดทางภาคเหนือ
และทีผ่ า่ นมาจะพบว่าผลผลิตทีไ่ ด้จากลำไยแต่ละปีทม่ี อี อกมาจำนวน
มากทำให้ราคาตก ส่งผลต่อเกษตรกร อีกทัง้ เม็ดลำไยยังกลายเป็น
ขยะทีม่ จี ำนวนไม่นอ้ ย ดังนัน้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสำอาง
มฟล. โดยคณาจารย์และนักศึกษา จึงช่วยกันค้นคว้าวิจยั ว่าจะมีสว่ น
ใดของเม็ดลำไยทีส่ ามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เนือ่ งจากเราจะเห็น
ว่าทีเ่ มืองจีนยังนิยมนำเม็ดลำไยอบแห้งมาต้มกินเป็นสมุนไพร จึง
คิดว่าลำไยน่าจะมีสารอะไรทีม่ ปี ระโยชน์ จึงได้ทำการค้นคว้าวิจยั จน
พบสารทีไ่ ด้จากเปลือกเม็ดลำไย เป็นสารประกอบประเภทฟีนอลิก
หรื อ โพลี ฟ ี น อล ประกอบด้ ว ย Gallic acid, Ellagic acid,
Procyanidin B-2 และ Procyanidin A-type dimers ซึง่ สารสำคัญ
ในกลุม่ นีม้ ฤี ทธิใ์ นการต่อต้านอนุมลู อิสระ ซึง่ เป็นสาเหตุของริว้ รอย
ได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ ยังมีงานวิจยั พบว่าสารสกัดจากเปลือกเม็ดลำไย
ช่วยในการป้องกันแสงยูวไี ด้ การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้เวลาประมาณ 2 ปี
สำหรับกระบวนการสกัดสารโพลีนอล จะเริม่ จากการนำ
เม็ดลำไยมากะเทาะเปลือกสีดำออกและล้างให้สะอาด จากนั้นนำ
ไปอบแห้งด้วยตูอ้ บความร้อน และนำเปลือกทีไ่ ด้ไปบดให้ละเอียด
เป็นผง และทำการสกัดด้วยตัวทำละลาย 10 ขั้นตอน กระทั่งได้
สารโพลีฟีนอลเพียงตัวเดียว จากนั้นกรองเอาเพียงแค่น้ำใสและ
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ทำให้ ร ะเหยแห้ ง ด้ ว ยระบบสู ญ ญากาศที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ ต ่ ำ จนได้
เป็นสารสกัดที่เข้มข้น เพื่อนำไปตรวจหาปริมาณสารสำคัญ เช่น
โพลีฟีนอลที่คงเหลือสำหรับกระบวนการสุดท้ายคือการควบคุม
มาตรฐานคุณภาพ เพือ่ ใช้ในการผลิตครัง้ ต่อไป ทัง้ นี้ หลังจากทีไ่ ด้
สูตรมาตรฐานในการผลิตสารสกัดเบือ้ งต้นแล้วจึงนำสารสกัดทีไ่ ด้ไป
ทดสอบความปลอดภัยและผลข้างเคียงต่อเซลล์เนื้อเยื่อในหลอด
ทดลองในด้านการระคายเคือง เมือ่ ได้ผลทีไ่ ม่กอ่ อันตรายแต่อย่างใด
จึงนำไปทดสอบกับอาสาสมัคร
รศ.ดร.พรรณวิภา กล่าวต่อไปว่าได้มกี ารทดสอบประสิทธิ
ภาพของสารสกัดเข้มข้นของเปลือกสีดำของเม็ดลำไยที่สกัดได้
กับอาสาสมัคร 200 คน ซึง่ คละเพศ วัย และอาชีพพบว่าสามารถ
ชะลอการเกิดรอยเหี่ยวย่นได้ดี มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทัดเทียม
สารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนผสมเครื่องสำอาง
ต่างๆ ในขณะนี้
อย่างไรก็ตามสารสกัดเข้มข้นของเม็ดลำไยดังกล่าวยัง
สามารถนำไปพัฒนาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ช่วยฟืน้ ฟูสภาพผิวให้เปล่งปลัง่ สดใส ให้ความชุม่ ชืน้
แก่ผิวอย่างอ่อนโยน หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่สามารถ
ป้องกันผมหลุดร่วง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลสุขภาพได้อกี ด้วย
ซึง่ ในขัน้ ตอนนีท้ างสำนักฯ ได้นำไปเป็นส่วนผสมกับครีมทาผิวและ
ทดสอบกับอาสาสมัคร โดยได้มีการวัดผิวก่อนใช้และหลังใช้ซึ่ง
เห็นผลทีแ่ ตกต่าง ทัง้ นีก้ ารวิจยั ดังกล่าวถือเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย
ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล. ค้นพบ นอกจากนี้
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ยังได้วิจัยผักผลไม้ตัวอื่นๆ
อยูใ่ นขณะนี้ เช่น ลิน้ จี่ เม็ดมะม่วง ผักเบีย้ ใหญ่ ผัดบุง้ ทะเล รวมถึง
เปลือกทุเรียน เป็นต้น
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ฉบับนี้ “ศิษย์เก่าอยากบอก” มาจับเข่าคุยกับว่าทีบ่ ณ
ั ฑิต
สาวที่เพิ่งจบการศึกษาหมาดๆ เมื่อเดือนมีนาคม 2550 นี้เอง
น้องนางคุยด้วยสีหน้ายิม้ แย้มว่า “จริงๆ แล้วต้องบอกว่าเป็นว่าที่
บัณฑิตรุน่ ที่ 3 ของสาขาวิชา และเป็นรุน่ ที่ 5 ของมหาวิทยาลัยค่ะ
ภูมิใจที่เรียนจบแล้ว มีงานทำ ซึ่งตอนนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย
ซึ่งหัวข้อของอาจารย์ที่ทำงานด้วยเป็นหัวข้อเดียวกันกับที่ทำตอน
เรียนอยู่ คือเรือ่ งการสกัดน้ำมันหอมระเหย นางถือว่าเป็นโชคดีมาก
ทีไ่ ด้งานนี้ เพราะถือว่าเป็นการต่อยอดสิง่ ทีเ่ รือ่ งได้ศกึ ษาไว้ การทำงาน
สนุกค่ะ เพราะเราจะได้ออกพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บตัวอย่างแล้วนำมาวิเคราะห์
ในห้องแล๊ป

การเรี ย นที ่ มฟล. ตอนปี ห นึ ่ ง สำหรั บ นางแล้ ว ยากมากเลยค่ ะ
เหตุผลหนึง่ ต้องบอกความจริงว่าตอนนัน้ ไม่ทราบว่าที่ มฟล. เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ แต่เมือ่ เข้ามาแล้วก็บอกตัวเองว่าต้องทำให้ได้ ในเทอม
แรกนัน้ เกรดได้แค่หนึง่ กว่าๆ แต่พอขึน้ ปีสองปีสามเกรดก็ขน้ึ มาตาม
ลำดับ อาจเป็นเพราะเรารูจ้ ดุ ด้อยของตัวเราเองว่าอ่อนภาษาอังกฤษ
มาก ไม่รคู้ ำศัพท์ เพราะฉะนัน้ ก่อนเรียนจะอ่านหนังสือไปก่อน ไม่รเู้ รือ่ ง
ไม่เป็นไร คิดว่าเดีย๋ วไปฟังอาจารย์แล้วกลับมาอ่านอีกครัง้ ก็จะช่วยให้
เราเข้าใจได้ และทีส่ ำคัญขยันแปลคำศัพท์ทเ่ี ราไม่รแู้ ละท่องไว้ให้ขน้ึ ใจ
นีเ่ ป็นเคล็ดลับทีท่ ำให้ผลการเรียนของนางดีขน้ึ มาค่ะ น้องๆ จะนำไป
ใช้กไ็ ม่วา่ กันนะจ๊ะ

    
   
   ⌫ 
อีกหนึง่ คนคุณภาพที่ “ศิษย์เก่าอยากเล่า” นำมาเสนอใน
ฉบับนี้คือ คุณทานตะวัน แสนพิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายทีใ่ ห้ความสนใจมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ มฟล.
เปิดใจว่า ทีเ่ ลือกมาศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ มฟล. เพราะว่าเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย คุ ณ ภาพที ่ อ ยู ่ ภ ายในจั ง หวั ด และที ่ เ ลื อ กเรี ย น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นน้ั เพราะว่าสามารถนำความรูไ้ ปใช้ใน
การทำงานได้จริง
มฟล. ในมุมมองของคุณทานตะวัน “มฟล. เป็นมหาวิทยาลัย
ทีต่ ง้ั ใหม่ แต่กม็ บี คุ ลากรทีม่ คี วามสามารถ และเป็นสถาบันทีเ่ ผยแพร่
การศึกษาให้กบั นักศึกษาได้เป็นอย่างดี นักศึกษาทีจ่ บออกมาทุกระดับ
สามารถนำความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี”

“การศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นการศึกษาที่ทำให้
บุคลากรได้มีประสบการณ์ และสามารถนำความรู้มาปรับปรุงการ
ทำงาน และการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จได้ โดยเอา
ความรูท้ ไ่ี ด้เรียนมานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ครอบครัว และชุมชนใน
การพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งพี่เองก็เป็นหนึ่งคนที่พิสูจน์ได้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อปริญญาโททีน่ ่ี ที่ ม.แม่ฟา้ หลวง”
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อ.จักรกฤษณ์ วงศ์ลงั กา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
โยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยว ซึ่งมีแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่เป็น
องค์ประกอบสำคัญ จุดประสงค์ของการรับประทานนมเปรี้ยวที่
ถูกต้อง คือ การรับประทานแบคทีเรียทีย่ งั มีชวี ติ จำนวนมาก (ประมาณ
หมืน่ ล้านตัวต่อกรัม) เพือ่ หวังผลต่อสุขภาพ ส่วนนมเปรีย้ วทีเ่ ราหา
ซือ้ กันในท้องตลาดทำขึน้ โดยมีการปรุงแต่งรสชาติให้อร่อย บางชนิด
ไม่สมควรเรียกว่าโยเกิร์ตเสียด้วยซ้ำเพราะนำไปพาสเจอร์ไรซ์
(ฆ่าเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ) และนำมาบรรจุกล่อง บางชปนิดก็มกี ารใส่นำ้ ตาล
มากจนส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกต่างหาก บางชนิดก็มกี ารเจือจางจน
ปริมาณแบคทีเรียเหลืออยู่น้อยมาก
แบคที เ รี ย ที ่ พ บในโยเกิ ร ์ ต ได้ แ ก่ แลคโตบาซิ ล ั ส
เอซิโดฟิลลัส (Lactobacillus acidophillus) แลคโตบาซิลสั บัลการิคสั
(Lactobacillus bulgaricus) และ สเตรปโตคอคคัส เทอร์โมฟิลลัส
(Streptococcus thermophillus) แบคทีเรียเหล่านี้ช่วยย่อยน้ำตาล
แลคโตสในนมให้เป็นกรดแลคติคทำให้มีภาวะกรดและมีรสเปรี้ยว
ภาวะนีจ้ ะช่วยแก้ปญ
ั หาสำหรับคนทีบ่ ริโภคนมวัวสดๆ แล้วท้องเสีย
ได้ดว้ ย ดังนัน้ โยเกิรต์ ทีด่ คี วรทำจากนมชนิดต่างๆ และแบคทีเรีย
ทีด่ เี ท่านัน้ ไม่ควรมีสว่ นผสมอย่างอืน่ เข้าไปเจือปน ไม่วา่ จะเป็นน้ำตาล
สี สารเจลาติน รสสังเคราะห์ ส่วนผสมเหล่านีล้ ว้ นทำให้คณ
ุ ค่าของ
โยเกิร์ตด้อยลง แม้ว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยต่อรสโยเกิร์ตธรรมชาติ
แต่ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ท่านก็จะสามารถรับประทาน
โยเกิรต์ ธรรมชาติดว้ ยความสบายใจและอร่อย

คุณประโยชน์จากโยเกิรต์
1.โยเกิร์ตย่อยง่าย เพราะน้ำตาลแลคโตสในน้ำนมถูกย่อยไปแล้ว
ลดภาวการณ์แพ้นำ้ นมหรือดืม่ นมแล้วท้องเสีย
2.เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยยับยั้งจุลชีพที่ไม่เป็นมิตรในลำไส้
กรดแลคติคทีถ่ กู สร้างขึน้ จะช่วยต่อต้านจุลชีพทีอ่ าจให้โทษต่อร่างกาย
เช่น เชื้อซัลโมเนลา (Salmonella typhidie) อี โคไล (E. Coli)
โคลินแบคทีเรีย (Corynebacteria diphtheriae) ซึง่ ปรกติเชือ้ เหล่านี้
จะทำให้เกิดโรคท้องเสีย แต่กรดแลคติคในโยเกิร์ตทำให้เชื้อเหล่า
นีไ้ ม่สามารถทำอันตรายต่อร่างกายได้
3.เป็นแหล่งวิตามิน บี โดยเฉพาะวิตามิน บี1 (ไรโบฟลาวิน)
แบคทีเรียในโยเกิรต์ ยังช่วยสังเคราะห์วติ ามิน บี และวิตามิน เค ในลำไส้
4.ช่วยทำให้รา่ งกายดูดซึมแคลเซียมดีขน้ึ กรดแลคติคในโยเกิรต์
ช่วยทำให้การย่อยแคลเซียมในนมดีขน้ึ
5.ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ จุลนิ ทรียใ์ นโยเกิรต์ เป็นจุลนิ ทรีย์
กลุม่ แลคโตบาซิลสั ช่วยควบคุมปริมาณโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ในเลือดได้
6.ช่วยป้องกันมะเร็ง จุลนิ ทรียแ์ ลคโตบาซิลสั
สามารถจับกับสารก่อมะเร็ง เช่น โลหะหนัก และ
กรดน้ำดี ซึง่ มีพษิ ช่วยยับยัง้ กลุม่ แบคทีเรียในลำไส้
ทีส่ ร้างสารไนเตรท (เป็นสารก่อมะเร็งตัวหนึง่ )
และยังช่วยเปลีย่ นสารฟลาโวนอยด์จากพืชให้เป็น
สารต้านมะเร็งได้
เหล่านีล้ ว้ นเป็นสิง่ ดีๆ ทีเ่ ราได้รบั จาก
การรับประทานโยเกิรต์ แต่ทส่ี ำคัญเราต้องเลือก
ให้เป็นว่าโยเกิรต์ ชนิดใดมีคณ
ุ ภาพ มีจลุ นิ ทรียท์ ่ี
เราต้องการ ฉบับหน้าเราจะได้มาคุยกันถึงวิธกี าร
เลือกซือ้ โยเกิรต์ กันต่อครับ

juk_aus@hotmail.com
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เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ Firefox มีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี ด่นๆ ที่ IE ไม่
สามารถทำได้ วันนีเ้ รามารูจ้ กั กับ Firefox กันแบบรูล้ กึ รูจ้ ริงกันเลย
ว่าดีอย่างไร

ประสบการณ์ด้านเว็บที่ดีกว่า
Firefox มีรูปแบบการทำงานที่สามารถบล๊อก Virus,
Spyware และ Pop-up โฆษณาต่างๆ ซึง่ จะทำให้การเรียกหน้าเว็บเพจ
ทีค่ ณ
ุ ต้องการได้รวดเร็ว ด้วยประสบการณ์ของ Firefox การติดตัง้
โปรแกรมและนำเข้ารายการที่คุณชื่นชอบจะง่ายจนคุณคาดไม่ถึง
ส่วนประกอบของ Firefox ที่คุณจะประทับใจไม่ว่าจะเป็นแท็ปที่
สามารถเรียกหน้าเว็บเพจได้หลายหน้าซึง่ ไม่ตอ้ งเปิดหน้าต่างหลาย
หน้าต่างและแถบเครื่องมือการค้นหาอันทรงประสิทธิภาพ สัมผัส
ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซด์ทร่ี วดเร็วและปลอดภัยกับ Firefox
วันนี้
การค้นหาที่รวดเร็วสัมผัสความสนุก
เพลิดเพลินกับการท่องเว็บไซด์ด้วยการเรียกเว็บเพจได้
รวดเร็ว พร้อมรองรับเทคโนโลยีมาตรฐานใหม่เว็บไซด์ และทีจ่ ะมี
ในอนาคต
อัพเดทอัตโนมัติ
ทันทีที่มีการอัพเดทโปรแกรมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและ
ความปลอดภัยของโปรแกรม Firefox ระบบอัพเดทอัตโนมัตจิ ะทำ
การดาวน์โหลด และเมือ่ พร้อมทีจ่ ะติดตัง้ โปรแกรมจะทำการแจ้งให้
ทราบ เพือ่ ให้คณ
ุ สามารถทำการติดตัง้ ด้วยตัวเองทันที ดังนัน้ คุณจึง
มัน่ ใจได้วา่ โปรแกรม Firefox ของคุณจะเป็นเวอร์ชน่ั ล่าสุดเสมอ
แท็ปอัจฉริยะ ประหยัดพื้นที่ในการทำงาน
ด้วยแท็ปอัจฉริยะทำให้คณ
ุ ประหยัดพืน้ ทีใ่ นการหน้าต่าง
หลายหน้าต่างในการเปิดเว็บเพจการเปิดโปรแกรม Firefox เพียง
ครั้งเดียวคุณสามารถที่จะเปิดแท็ปหลายแท็บ เพื่อเปิดเว็บเพจได้
หลายเว็บเพจแล้วแต่ความต้องการของคุณ
ระบบรักษาความปลอดภัยขณะท่องเว็บไซด์
Firefox จะเฝ้าระวังรักษาคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปลอดภัย
จาก Spyware, Worm และ Virus ทำให้คณ
ุ สามารถท่องเว็บไซด์ได้
อย่างไม่ต้องกังวลระบบรักษาความปลอดภัยของ Firefox จะคอย
ตรวจสอบระบบความปลอดภัยต่างๆ ในขณะทีค่ ณ
ุ ท่องอินเตอร์เน็ต
ตลอดเวลา ดังนัน้ คุณจึงมัน่ ใจได้ตลอดเวลาทีใ่ ช้ Firefox

ระบบล้างข้อมูลส่วนตัวปกป้อง
ความลับของคุณหลังจากท่องอินเตอร์เน็ตกับเครือ่ งมือล้าง
ข้อมูลส่วนตัว เพียง
คลิกครัง้ เดียวคุณ
สามารถลบข้อมูลส่วน
บุคคลทัง้ หมด
ซึ่งประกอบด้วย
Cookies, ประวัติ
การท่องเว็บไซด์
ข้อมูลการกรอก
แบบฟอร์มและ
รหัสผ่านทีร่ ะบบได้จดจำไว้จะลบออกทันทีทค่ี ณ
ุ ต้องการ
Bookmarks ที่อัพเดทตลอดเวลา
การอัพเดททีท่ นั ท่วงทีท่ ำให้รายการโปรดของคุณจะได้รบั
การอัพเดทใหม่ทนั ทีทม่ี เี นือ้ หาทีป่ รับปรุงใหม่ เพือ่ ให้รายการโปรด
ของคุณทันสมัยตลอดเวลา
การเข้าถึงความสะดวกสบายของ Firefox
Firefox 1.5 นำคุณสูโ่ ปรแกรมเบราเซอร์ทส่ี นับสนุน DHTML
อย่างเต็มที่ โดยผูใ้ ช้สามารถปรับแต่งการใช้งานต่างๆ การลดเพิม่
ขนาดตัวอักษร เพือ่ ความสะดวกของผูใ้ ช้งาน ด้วยการคลิกเม้าส์ขวา
ก็จะแสดงเมนูในการปรับแต่งซึง่ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้
Firefox อย่างมาก
ปรับแต่ง Firefox ด้วย Themes
คุณสามารถปรับแต่งปุม่ ต่างๆ ของ Firefox บนแถบเครือ่ งมือ
โดยคุณสามารถติดตั้งคุณสมบัติใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของปุ่มและหน้าตาของโปรแกรมด้วย Themes ซึ่งคุณสามารถ
ดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์
พบการสนับสนุนเว็บไซต์รุ่นใหม่
ด้วยวิธีการใหม่กับการให้บริการสนับสนุนโปรแกรมและ
ประสบการณ์ทเ่ี หนือกว่า การสนับสนุนมาตรฐานเว็บไซด์ใน Firefox
ทำให้คณ
ุ มัน่ ใจได้วา่ คุณได้ใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย และเป็นเทคโนโลยี
เดียวกับระบบ Web-based ที่เป็นมาตรฐานของระบบรักษาความ
ปลอดภัยทีใ่ ช้ในระบบเว็บไซต์
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