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โบราณสถานถ้ำพระ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 5 บ้านป่าอ้อ
ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 8 กิโลเมตร เส้นทางการ
เดินทาง โดยทางรถยนต์ 2 ทาง คือ 1. เส้นทางแรกใช้เส้นทาง
จากถนนพหลโยธิน เลยสะพานข้ามแม่น้ำกก แยกซ้ายมือ ใช้เส้นทาง
เชียงราย - ห้วยขม 2. เส้นทางที่ผมาจากตัวเมือง ข้ามสะพาน
แม่ฟ้าหลวง ผ่านบ้านน้ำลัดก็จะเข้าสู่เขตตำบลแม่ยาว โดยทางเรือ
นักท่องเท่ียวสามารถเช่าเรือจากท่าเรือ เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง เพ่ือเท่ียว
ชมทัศนียภาพของแม่น้ำกก สองฟากฝั่งเป็นป่าเขาที่สวยงามตาม
ธรรมชาติ และจะได้เห็นบริเวณรอบนอกของโบราณสถานถ้ำพระ
นอกจากน้ียังสามารถแวะชมหมูบ้่านชาวเขาเผา่ต่างๆ เช่น อีก้อ ลีซอ
กะเหรี่ยง หรือจะแวะปางช้างเพื่อนั่งช้างเที่ยวป่ารอบบริเวณนั้นก็ได้
อัตราค่าเช่าเรือลำละ 450 บาท สามารถน่ังได้ 8 คน ใช้เวลาในการ
ชมประมาณ 2 ช่ัวโมง เช่าเรือได้ต้ังแต่เวลา 06.00-14.00 น.




อยู่ห่างจากถ้ำลมประมาณ 10 เมตร ถ้ำลึกประมาณ 100

เมตร ทางเดินเข้าถ้ำค่อนข้างแฉะและมืด ถ้าจะให้ดีต้องใส่รองเท้าบู๊ธ
และควรมีอุปกรณ์ท่ีให้แสงสว่าง เช่น ไฟฉาย เทียน เป็นต้น ภายใน
ถ้ำเป็นลานกว้างมีหินย้อยที่สวยงามมาก บริเวณถ้ำยังคงสภาพของ
ธรรมชาติสวยสดงดงามมาก ซ่ึงถ้ำต่างๆ อยู่ภายในภูเขาหินลูกเดียวกัน
มีทางเดินรอบภูเขา เวลาเท่ียวชมจะเดนิวนไปตามถำ้ต่างๆ พอสุดท้าย
ก็จะมาบรรจบทีถ้่ำพระ ซ่ึงอยู่บริเวณด้านหน้าลานจอดรถ ซ่ึงเป็นจุด
เร่ิมต้นการเท่ียวถ้าจะให้ท่ัวถึงควรมีเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง และควร
เตรียมอุปกรณ์ในการเท่ียวให้พร้อมด้วย


อยู่ทางทิศเหนือของภูเขาห่างจากถ้ำพระประมาณ 150 เมตร

ภายในถ้ำจะเป็นลานโล่ง มีแสงสว่างเล็กน้อย มีลมพัดผ่านตลอดเวลา
อากาศภายในเย็นสบายมาก ไม่อึดอัด เวลาเข้าเท่ียวชมตอ้งใช้เทียน
หรือไฟฉายเพ่ือเพ่ิมแสงสว่างจะได้เห็นทัศนียภาพภายในถ้ำได้ชัดเจน
และสวยงามย่ิงข้ึน

เป็นธรรมดาครับท่ีพอใกล้จะเร่ิมต้นเปิดเทอมใหม่ทีไร
บรรยากาศท้ังในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ก็ค่อยๆ
ดูจะคึกคักและอบอุ่นข้ึนเร่ือยๆ  โดยเฉพาะกับเดือนน้ีด้วยแล้ว
ส่วนหน่ึงก็สืบเน่ืองมาจากโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายในรั้ว
มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ ในช่ือว่า “How to Live and
Learn on Campus” (รายละเอียดอ่านได้ในฉบับ)  ซ่ึงในปีน้ีก็
นับเป็นปีท่ี 2  แล้วครับ

การท่ีนักศึกษามากกว่า 2,000 คน ต่างมีท่ีมาจากทุก
จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศนั้น ทำให้ในอีกแง่มุมหนึ่ง
โครงการน้ี จึงเปรียบเสมือน “สะพาน” เช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาใหม่อันหลายหลาก พร้อมหล่อหลอมรวมเป็น
“ดอกลำดวน” ช่อใหม่ อีกช่อหน่ึง

แน่ละ ถึงแม้จะต่างท่ีมา แต่ก็มีจุดหมายเดียวกัน...
เพ่ือก้าวเดินต่อไปสู่อนาคตท่ีดี…
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โบราณสถานถ้ำพระ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกตรงข้ามกับหาด

เชียงราย ลักษณะเป็นภูเขาหินลูกเดียว สูงประมาณ 500 – 1,000
เมตร ทางทิศตะวันตกเป็นพุทธสถานถ้ำพระ ถ้าน่ังเรือผ่านสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพบริเวณโดยรอบ ภายนอกถ้ำภายในถ้ำพระมี
พระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระประธาน และยังมีพระพุทธรูปบูชาอีก
หลายองค์ นอกจากน้ีในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยท่ีสวยงาม และมีค้างคาว
อยู่จำนวนมาก นอกจากถ้ำพระแล้ว ภายในภูเขาหินลูกน้ี ยังมีถ้ำอ่ืนๆ
อีก คือ ถ้ำช้างล้วง ถ้ำลม และถ้ำหวาย นักท่องเท่ียวสามารถเดนิ
เท่ียวชมให้ท่ัวถึงท้ัง 3 ถ้ำ ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ควรเตรยีม
อุปกรณ์ให้พร้อม นอกจากนี้โบราณสถานถ้ำพระยังเป็นแหล่ง
ประวัติศาสตร์ท่ีพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 7
เคยเสด็จประพาส เม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2469 อีกด้วย


อยู่ห่างจากถ้ำช้างล้วง ประมาณ 50 เมตรซึ่งเป็นถ้ำที่ไม่

ลึกมากมีแสงสว่างพอมองเห็นภายในถ้ำได้และมีลมพัดแรงออก
จากปากถ้ำตลอดเวลา

ชีวิตดี เลือกได้ 15 ทางเลือก
เพื่อชีวิตที่มีความหมายมีคุณค่า และความสุขใจ
ชีวิตอยู ่ได้โดยการเลือกและต้องไม่ปล่อยให้เป็นไป
ตามยถากรรม 15 ทางเลือก เพ่ือชีวิตท่ีมีความหมาย มีคุณค่า
และความสุขใจ

(สำนักพิมพ์ 108 สุดยอดไอเดยี,
272 หนา้, ราคา 179 บาท)
เขียนโดย : HAL URBAN
แปลโดย : วัลภา ลินลาวรรณ
บรรณาธิการโดย : เบญญาวัธน์

หลายคนที่ท้อแท้สิ้นหวัง ปล่อยให้ชีวิตเป็นไป
ตามยถากรรม โดยคิดว่าชีวิตน้ีข้ึนอยู่กับโชคชะตาเปน็ตัว
กำหนด และมองคนอ่ืนว่าโชคดีกว่าตน แต่หารู้ไม่ว่า ผู้ท่ี
มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีชีวิตที่มีคุณค่านั้น
เป็นผู้ที่ได้เลือกทางเดินสำหรับการใช้ชีวิตความจริงแล้ว
“การเลือกใช้ชีวิต” น้ันอยู่คู่กับมนุษย์มานานแสนนานแล้ว
ท่ีน่าแปลกคือ คนจำนวนมากกลบัไม่ตระหนักหรือลืมไป
ว่าพวกเขาต้องเลือกอยู่เกือบตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกเล็กๆ น้อยๆ หรือเรื่องใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนชีวิต
ของเราไปในทางทีดี่หรือเลวได้ ซ่ึงหนังสือเล่มน้ีจะพูดถึง
การเลือกท่ีสำคัญเหล่าน้ัน ด้วย 15 ทางเลือกวิธีคิดท่ีช่วย
ให้ชีวิตเปลีย่นแปลงดข้ึีน
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ทองแท้ หรือ ทองเก๊
มนุษย์รู้จักนำทองคำมาทำเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดับต่างๆ

มานานกว่า 6,000 ปีแล้ว จากหลักฐานพบว่า มีการค้นพบทองคำ
ท่ีบริเวณเอเชียตะวันตก ในดินแดนเมโสโปรเตเมยี อียิปต์ เม่ือ 1,200 ปี
ก่อนคริสตกาล ชาวอียิปต์มีความรู้อย่างมากในศิลปะการตีทองให้
เป็นแผ่นเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ในการใช้สอย รวมถึงการผสมทองคำกับ
โลหะตระกูลต่ำกว่าเพ่ือสร้างความหลากหลายของส ีและเพ่ิมความ
แข็งแรง (World of gold. 2538 : 58-61)

สำหรับในประเทศไทย จากหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุ
แสดงให้เห็นว่า มีการใช้ทองคำมาต้ังแต่ สมัยฟูนัน (พุทธศตวรรษที่

 “ทองเค หรือ ทองเก๊” เม่ือได้ยินคำสองคำน้ีแล้ว หลาย
คนคงสับสนว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร หรืออาจสงสัยว่าชื่อบท
ความเป็นการบอกเล่าหรือเป็นคำถามให้เลือก เพราะคำท้ังสองสร้าง
ปัญหาให้กับบุคคลท่ัวไปเสมอมา ประการสำคัญคือเร่ืองความหมาย
ของคำ ซึ่งอาจทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจคลาดเคลื่อนจาก

9-10) แหล่งทองคำที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได้แก่ อำเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรา
จีนบุรี จังหวัดลพบุรี และบ้านโต๊ะโม๊ะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
(ศิลปากร, กรม. 2542 : 297-303) ส่วนในภาคเหนอื พบแหล่ง
แร่ทองคำท่ีอำเภอแม่สาย สุดเขตแดนของประเทศไทย ผ่านอำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง ลงมาทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปางและอำเภอลอง
จังหวัดแพร่ นอกจากนี้ยังมีที่ทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่
ถึงอำเภอล้ี จังหวัดลำพูน (สุเนตร ชุตินธรานนท ์และคณะ. 2543 :
134)

2523 : 71-73) ท่ีสำคัญทองคำมีความแวววาวอยูเ่สมอไม่ทำปฏิกิริยา
กับออกซิเจน ดังนั้นเมื่อสัมผัสถูกอากาศสีของทองจะไม่หมองและ
ไม่เกิดสนิม มีความอ่อนตัว

ทองคำเป็นโลหะที่มีความอ่อนตัวมากที่สุดด้วย ทองเพียง
ประมาณ 2 บาท เราสามารถยืดออก เป็นเส้นลวดได้ยาวถึง 8 กิโลเมตร
หรืออาจตเีป็นแผน่บางไดถึ้ง 100 ตารางฟตุ ทองคำเปน็โลหะชนดิ
หนึ่งที่สามารถนำไฟฟ้าและสะท้อนความร้อนได้ดีได้มีการนำทองคำ
ไปฉาบไว้ท่ีหน้ากากหมวกของนักบินอวกาศเพ่ือป้องกันรังสีอินฟราเรด
(สมาคมค้าทองคำ http://www.goldtraders.or.th/goldinfo.php)
คำศัพท์ที่มีความหมายว่าทอง เช่น สุวรรณ สุพรรณ กนก กาญจน์
มาศ นพคุณ คำ จารุ หิรัญ อุไร ฯลฯ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542
(ราชบณัฑิตยสถาน. 2542 : 508-510) ไดใ้ห้ความหมายของคำ
ศัพท์ท่ีเก่ียวกับ “ทอง” ไว้ดังน้ี

ความเป็นจริง ดังน้ันในเบ้ืองต้น เราจึงควรมาทำความรู้จักกับคำศัพท์
ท่ีเก่ียวขอ้งกับทองคำ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการอา่นบทความดงัน้ี

ทองคำ (น.) ธาตุลำดับท่ี 79 สัญลักษณ์ Au เป็นโลหะ
ลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง หลอมละลาย ที่อุณหภูมิ 1,063
องศาเซลเซียส เน้ืออ่อนมาก บุให้เป็นแผ่นจนมีความหนานอ้ยกว่า
0.0001 มิลลิเมตรได้ ใช้ทำรูปพรรณต่างๆ และทำเงินตรา นอกจาก
น้ีทองคำเป็นธาตุอิสระในธรรมชาติ ไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยา และทนทาน
ต่อการข้ึนสนิมได้ดีเลิศ มีจุดเดือดท่ี 2,701 องศาเซลเซียส มีความ
ถ่วงจำเพาะ 19.3 และมีน้ำหนักอะตอม 196.67 (อำนาจ เจริญศิลป์.
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ทองคำเปลว น. ทองคำท่ีตีแผ่ให้บางท่ีสุด ตัดใส่แผ่นกระดาษ
ใช้สำหรับปิดบนส่ิงท่ีลงรัก เช่น พระพุทธรูป

ทองชุบ น. โลหะชุบทอง ทองวิทยาศาสตร์ก็เรียก

ทอง น. ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเนื้อแน่นมาก สีเหลืองสุกปลั่ง
เป็นโลหะมีค่า เช่น บ่อทอง เหรียญทอง ทองแท่ง ทองล่ิม เรียกเต็มว่า
ทองคำ

ทองขาว (โบ) น. โลหะสีขาวแกมเทา บุเป็นแผ่น รีดเป็น
ลวดได ้อาจหมายถงึโลหะนิกเกิลหรือโลหะแพลทินัม

ทองคำขาว หรือ แพลทินัม (Platinum) น. ธาตุลำดับท่ี
78 สัญลักษณ์ Pt เป็นโลหะลักษณะเป็นของแข็งสีเงินเป็นเงางาม
หลอมละลายท่ี 1,765 องศาเซลเซียส ใช้ประโยชนน์ำไปผสมกับโลหะ
อ่ืนให้เป็นโลหะเจือ ใช้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ในเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรแ์ละใช้ทำเคร่ืองประดับท่ีมีราคาสูง ทองคำขาวมรีาคา
แพงกว่าทองคำประมาณ 1 เท่าตัว

“กะรัต” (K) ว่า ทองเค บางคร้ังเรียก ทองนอก ทอง 24
กะรัต ถือเป็นทองท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด ถ้ามีกะรัตต่ำลงมาก็มีโลหะอ่ืนเจือ
มากข้ึนตามส่วน เช่น ทอง 14 กะรัต หมายถึง มีเน้ือทอง 14 ส่วน
มีโลหะอ่ืนปนอยู่ 10 ส่วน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2539 : 384) หรือ
ทองเค โดยท่ี เค (K) ย่อมาจากคำภาษาองักฤษว่า Karat (Carat)
หมายถึง Unit of measurement of the purity of gold (pure gold
being 24 karat) น่ันเอง (A P Cowieat. 1989 : 132)

ทองเก๊ คำว่า เก๊ ว. (ภาษาจีน) ปลอมหรือเลียนแบบเพ่ือ
ให้หลงผิดว่าเป็นของแท้ ไม่ใช่ของจริง โดยปริยายหมายความวา่ไม่มี
ราคา ใช้การไม่ได้ ( ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 137 )

น้ำประสานทอง (1) ทองคำผสมกับโลหะอ่ืน เช่น เงิน หรือ
ทองแดง โดยให้มีเปอร์เซ็นต์ท่ีต่ำกว่า ตัวรูปพรรณ เช่น หากจะบัดกรี
ทองรูปพรรณ  100 % ต้องผสมทองเพ่ือทำน้ำประสานทองทีป่ระมาณ
90 % เพราะทองท่ีมีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าจะหลอมละลายก่อนทองท่ีมี
เปอร์เซ็นต์สูงกว่า น้ำประสานทองนีจ้ะเป็นตัวเช่ือมให้ทองติดกัน(ผู้เขียน)

น้ำประสานทอง (2) บอแร็กซ์ (Borax) เกลือเคมีชนิดหน่ึง
เป็นสารประกอบทางเคมปีระเภทอนินทรีย์ มีช่ือเรียกว่า “โซเดียม
ไพโรบอเรต” มีจุดสะสมประมาณ 750 องศาเซลเซียสใช้ผสม น้ำ
ประสานทอง (1) เพ่ือช่วยในการละลาย ผู้ผลิตอาหารบางรายนำมา
ผสมในอาหาร เช่น ลูกช้ิน หมูยอ เพ่ือทำให้กรอบและเหนียว

ทองเค น. เรียกทองคำทีมี่เกณฑ์สำหรับวัดความบรสุิทธ์ิเป็น

ฉบับหน้าเราจะได้มาคุยกันถึงวิธีกำหนดมาตรฐานของ
ทองคำกันต่อครับ

อ.สุทธา รัตนศักดิ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
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อพ้ืนเมือง
ปุย  ปุยขาว  ผ้าฮาด (เหนือ)  แซงจิเหน่, ขุย (กะเหร่ียง)
ผักเบน (ลาว)  กะนอล (เขมร) Tummy Wood (อังกฤษ)

ชื่

กษณะทางชีววิทยา
เป็นไม้ผลัดใบ ขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10-

20 เมตร ลำต้นมีเปลือกหนา มีสีน้ำตาลปนเทา หรือน้ำตาลดำ
บางต้นอาจจะมีผิวเรียบ บางต้นอาจจะมีรอยปริออกเป็นสะเก็ด
ทัว่ไป

เรือนยอดเป็นรูปกลม มีก่ิงก้านมาก พุ่มเรือนยอดหนา
ทำให้ดูแน่นทึบ ต้นไม้ทิ้งใบในฤดูแล้ง ยอดอ่อนและดอกจะ
แตกออกมาในเวลาไลเ่ล่ียกนั

ใบกระโดนเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับที่บริเวณปลายกิ่ง
แผ่นใบเรยีงถึงฐานใบ ใบเป็นรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม ขอบ
ใบมีหยักเล็กน้อย ใบมีความยาว 25-30 ซม. และมีความกว้าง
10-15 ซม. เน้ือใบหนา ใบเรียบและเกล้ียงท้ังสองด้าน มีเส้น
ขอบใบ เส้นใบยอ่ยเปน็รา่งแห

กระโดนออกดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ แต่ละดอกมีใบ
ประดบั 3 ใบ ดอกมีสีขาวหรอืขาวนวล กลีบดอกบางมส่ีีกลีบ
กลีบเลี้ยงมีสี่กลีบ โดนติดกันมีใบประดับสามใบ เกสรตัวผู้มี
เป็นจำนวนมาก รังไข่มี 4 ช่อง

ผลกระโดนมรูีปไข่หรือกลม มีขนาด 5-8 ซม. ปลาย
ผลมีกลีบเล้ียงติดอยู่  ภายในผลมีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดแบน
มีสีน้ำตาล มีรูปขอบขนาน และมีผิวเรียบ ยาวประมาณ 1-2 ซม.

ลั

สวนพฤกษศาสตร ์มหาว ิทยาล ัยแม ่ฟ ้ าหลวง
(MFU Botanical Garden) ได้จัดทำฐานข้อมูลเกี ่ยวกับ
พรรณไม้และพรรณพืชในลุ่มน้ำโขง  พรรณพืชทานได้ใน
ลุ่มน้ำโขง

พ รรณพืชทานได้ในลุ่มน้ำโขง

ารกระจายพันธ์ุตามธรรมชาติ
ไทย ลาว เขมร เวียดนาม ภาคเหนือมาเลเซีย พม่า

ศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย อัฟกานิสถาน ในไทยขึ้นอยู่ทั่ว
ประเทศ ในเขตปา่เบญจพรรณ ปา่เตง็รงั ทุง่หญา้ หรอืในรมิ
ลำคลองในเขตปา่พรุ ปกติเป็นไม้ทนแล้ง

ก

LECYTHIDACEAE  (เดิม BARRINGTONIACEAE)
อวงศ์ชื่

Careya sphaerica Roxb.
กระโดนกระโดนกระโดนกระโดนกระโดนกระโดนกระโดนกระโดนกระโดนกระโดน

ระโยชน์
ใบฝาด เป็นยาสมานแผล ใบและผลอ่อนใช้เป็นอาหารสัตว์

ของโค กระบือ ใบอ่อนและดอกทานได ้ ใช้เป็นยาร่างกาย แก้หวัด
แก้ไอ ทานแล้วทำให้ชุ่มคอ ผลมีรสจืดเย็น ทานได้ ช่วยย่อยอาหาร
ในตลาดชนบท บางคร้ังจะมีขายดอกและผลออ่น

หากมีปริมาณ 100 กรัม จะมีสารอาหาร โปรตีน 8%, ไขมัน
5-47 %, แคลเซ่ียม 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 ใช้ทำยาเบ่ือปลา หรือแก้พิษต่างๆ
เปลือกต้นมีรสฝาดเมา ใช้สมานแผล แก้ปวดเม่ือย เคล็ด

ขัดยอก
เปลือกเม่ือทุบสามารถทำเปน็เบาะหลังช้าง เส้นใยเหนยีว

พอทีจ่ะทำเชอืก
เน้ือไม้หยาบ แต่มีเส้ียนตรงและแขง็ ใช้ทำไม้หมอนรถไฟ

ได้เน้ือไม้มีสีน้ำตาลอมแดงหรือแดงแก่ นิยมทำเคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้
นำมาใช้ทำครก ทำสาก ทำเกวียน  ทำเรือ ทำพาย และสามารถเหลา
เน้ือไม้ได้ ขึงสามารถทำเครือ่งร่อนได้

ป
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ในวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2550 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 26 ท่าน
ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา ในคร้ังน้ี

คุณวีระชัย เจริญจิตตินัย หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา และอาจารย์บรรพต
ปานจันทร์ ผู้จัดการหอพักนักศึกษา ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550  คณะจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จำนวน 10 ท่าน  เข้าร่วมเสวนา และรับฟังการบรรยาย
เก่ียวกับการจัดการระบบหอพกั ณ ห้องแม่ข้าวต้ม อาคารสำนักงาน

อธิการบดี ในการน้ีผู้จัดการหอพัก อาจารย์บรรพต ปานจันทร์ และ
คุณกัมพล ไชยเลิศ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในครัง้น้ีด้วย

เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2550  คณะจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมพบปะอธิการบดีร่วมเสวนาความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องรับรองอาคารสำนกังานอธิการบดี
โดยมรีองอธิการบดฝ่ีายวิจัยและบรกิารวิชาการ คณบดศิีลปศาสตร์
และอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์อีกหลายท่าน
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นับเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยของ
รัฐแห่งแรกๆ ของไทยท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือหลักในการเรียนการสอน
ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาเพ่ิมข้ึนตามลำดับ และในปีการศึกษา
2550 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที ่ผ่านระบบ
การคัดเลือกจากระบบรบัตรงท่ัวประเทศ และระบบโควตา จำนวน
1,192 คน ใน 9 สำนักวิชา 23 สาขา

ในแต่ละปีนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มา
จากหลายภูมิภาคของประเทศ  ดังน้ัน นักศึกษาแต่ละคนจึงอาจมี
สภาพร่างกายจิตใจและการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจ
ส่งผลไปยังการเรียนและการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย มฟล. จึงได้
มีนโยบายจัดเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ด้านการใช้ชีวิต
ในร้ัว มฟล. การคบเพ่ือน การดูแลตนเอง การเตรียมความพรอ้ม
ด้านการเรียนในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะเป็นส่ือหลักในการเรียนการสอนที ่มฟล.

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมกับ...

“มฟล. หวังเป็นอย่างย่ิงว่าโครงการ “How to Live and Learn
on Campus 2007” จะสามารถทำใหนั้กศึกษาใหม่ทุกคนได้เรียนรู้
ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการเรียนรู้ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่ได้อย่างเหมาะสม และที่สำคัญคือนักศึกษาจะมีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมข้ึน และมีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน
ของ มฟล. ในภาคการศึกษาแรกท่ีจะเปิดภาคเรียนต้นเดือนมิถุนายน”
คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. กล่าว

อีกสาเหตุหน่ึงท่ีทำให้นักศึกษาใหม่เกิดความเครียด และ
วิตกกังวลในช่วงเปิดภาคเรียนคือความไม่เคยชินกับสถานที่ใหม่
ส่ิงแวดล้อมใหม่ เพ่ือนใหม่ และท่ีสำคัญความไกลบ้านของนักศึกษา
ส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ทำให้นักศึกษาใหม่มีปัญหาด้าน
การเรยีนมากในชว่งแรก ทำใหป้ระสทิธภิาพหรอืความสนใจใสใ่จ
ในการเรียนลดลง และหากไม่รีบดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้าน
ตา่งๆ ให้แก่นกัศึกษากอ็าจจะสง่ผลในระยะยาวเกีย่วกบัการเรยีน
และสังคมของนักศึกษาได้

นอกจากนี้นักศึกษาใหม่จะได้เข้าฟังบรรยายพิเศษโดย
วิทยากรผู้เช่ียวชาญดา้นการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคนิค
การใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย เช่น พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี),
อ.วิบูลย์ ศรีโสภณ, ผศ.ดร.อรชุน ไชยเสนะ,  รศ.สนธิดา  เกยูรวงศ์
และ ผศ.ดร.ภิศักด์ิ ภู่พิพัฒน์ เป็นต้น โดยวิทยากรแตล่ะท่านเป็น
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย
สนุกสนาน ซ่ึงจะทำให้นักศึกษาใหม่เก็บเก่ียวความรูไ้ด้อย่างเต็มท่ี

รศ.ดร.จักรพันธ์ุ วงษบู์รณาวาทย ์คณบดสีำนักวิชาศิลป
ศาสตร์ มฟล. เปิดเผยว่า จากแนวความคิดเรื่องการปรับความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ และการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำนัก
วิชาศิลปศาสตร์ มฟล. จึงจัดโครงการ  “ How to Live and Learn on
Campus 2007” ในระหว่างวันท่ี 1 – 26 พฤษภาคม 2550 ข้ึน ซ่ึง
นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน
ร่วมกิจกรรมสันทนาการเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่
ด้วยกัน รวมถึงการทำความรูจั้กสถานท่ีต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
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นายวีระชัย เจริญจิตติชัย หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษา
แก่นักศึกษาใหม่ โดยในวันจันทร์ท่ี 30 เมษายน 2550 จะจัดกิจกรรม
“นักศึกษาใหม่พบส่วนพัฒนานักศึกษา” เพื่อแนะนำหน่วยงาน
ภารกิจของส่วน เจ้าหน้าท่ี และสถานท่ีให้บริการ โดยในวันน้ันจะได้
บอกนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับช่องทางการติดต่อขอรับบริการให้คำ
ปรกึษาซึง่มหีลายชอ่งทางดว้ยกนั ไมว่า่จะเปน็การใหบ้รกิารทีห้่อง
แนะแนว ทางเว็บบอร์ดของส่วนพัฒนานักศึกษา รวมถึง Hotline
สายด่วนซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงการใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น

ด้านนางสาวสยมุพร ไชยวงค์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแนะแนวและ
ให้คำปรึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา เปิดเผยว่า ปัญหาที่นักศึกษา
มาขอคำปรึกษาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะ
ช่วง 1-2 เดือนแรกของเทอม เพราะว่าปรับตัวกับการเรียนรายวชิา
ตา่งๆ ไมค่อ่ยได ้ เรือ่งส่วนตวักม็บีา้งแตไ่มค่อ่ยมาก แตเ่มือ่เทยีบ
กับสัดส่วนของนักศึกษาทั้งหมดที่เรามีอยู่ถือว่ามีนักศึกษามาใช้
บริการน้อย ทำให้ฝ่ายแนะแนวต้องให้การบริการเชิงรุก และหา
ช่องทางต่างๆ เพื ่อให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการให้มากยิ ่งขึ ้น
เพื่อให้นักศึกษามองเห็นถึงความสำคัญของการพูดคุยปัญหาที่พบ
มากกว่าจะเก็บไว้คนเดียว และทำให้เขามองว่าการใช้บริการให้
คำปรึกษาและแนะแนวโดยนักจิตวิทยาเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องน่า
อาย หรือมองว่าเป็นคนมีปัญหาเหมือนที่หลายคนเข้าใจ สำหรับ
ผู ้ที ่ต้องการใช้บริการคำปรึกษาสามารถโทรหาเจ้าหน้าที ่ได้ที ่
0-5391-6666 หรือสายภายใน 6666
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เม่ือวันท่ี 23 เมษายน ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส ืบสานประเพณ ีล ้ านนาจ ัดพ ิธ ีสรงน ้ำพระราชาน ุสาวร ีย ์
สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนข้ึีนเป็นครัง้แรก และยังได้จัด
พิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีพร้อมท้ังผู้บริหาร เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์
(ป๋ีใหม่เมือง) ประจำป ี 2550

ภายในงานงานเต็มไปด้วยความเป็นกันเองระหว่าง
ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ
ประชาชนจาก 4 ตำบลรอบมหาวทิยาลัย ได้แก่ ต.นางแล ต.ท่าสุด
ต.ริมกก และ ต.แม่ข้าวต้ม ท่ีมาร่วมในพิธี โดยนายกิตติชัย อ่ินสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นผู ้แทนประชาชนในการ
กล่าวขอสุมา (ขอโทษ) หากมีส่ิงใดท่ีเป็นการล่วงเกินแก่มหาวิทยาลัย
และผู้บริหาร ร่วมท้ังขอพรจากผู้บริหาร มฟล. ในโอกาสน้ีด้วย

รศ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ กล่าวว่า เทศกาลสงกรานตถื์อเป็นประเพณีการเฉลิม
ฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ การรดน้ำดำหัวขอพร
ผู้ใหญ่นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และเป็นการแสดงถึง
ความเคารพ ความรัก สร้างความสามัคคีในหมู่พี่น้องญาติสนิท
ร่วมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีดังกล่าวให้คงไว้ตลอดไป มฟล. จะยึดถือปฏิบัติตลอดไป
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รศ.ดร.พรรณวิภา กล่าวว่า การประชุมวิชาการดังกล่าว
จะจัดข้ึนวันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมปารค์นายเลิศ
กรุงเทพฯ ซ่ึงนอกจากการบรรยายถึงแนวโน้มการตลาดนวัตกรรมใหม่
และเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีเก่ียวกับสุขภาพความงาม เคร่ืองสำอางสปา
และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ การแสดงผลงานวิจัยทางวิชาการยัง
จัดให้มีการจัดบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการต่างๆ การปฏิบัติ
การด้านสุขภาพความงาม เครื่องสำอางสปา และอาหารเสริม
แก่บุคคลท่ัวไป (Workshops) เช่น Do-it Yourself Cosmetics and
Personal Care, Make-up Workshop, Healthy Recipe นอกจากน้ี
ยังจัดให้มีชั ้นเรียนให้ความรู ้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในแต่ละด้าน
สำหรับผู ้ประกอบการและบุคคลทั ่วไปโดยนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยและจากบริษัทชั้นนำ เช่น How to Choose Your
Sunscreen Products, Skin Care Language, Detox Yourself เป็นต้น

รองศาสตราจารย ์ดร.พรรณวภิา กฤษฎาพงษ ์  คณบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิด
เผยว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง มฟล. ร่วมกับ สมาคม
เคมีเครื ่องสำอางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และอาจารยม์หาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ท้ังในและ
ต่างประเทศ นักวิจัยในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังผู้ประกอบ
ธุรกิจสุขภาพ ความงาม เคร่ืองสำอาง และสปา จัดการประชุมวิชาการ
“นวัตกรรมความงาม เคร่ืองสำอาง สปา และอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ”
(The 1st Symposium on Cosmetic and Health Innovations)
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะได้จัดงานยิ่งใหญ่ในระดับนี้ ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมสุขภาพ ความงาม เครื่องสำอาง
และสปา มีความสำคัญอย่างย่ิง และสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อย
ในขณะที่ธุรกิจดังกล่าวจัดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนเทคโนโลยีและความสามารถ
ในการจัดการสมัยใหม่ ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและตรง
ตามความต้องการ

การประชมุวิชาการดังกล่าวจะเป็นเวทีท่ีก่อให้เกิดการแลก
เปล่ียนเพ่ิมพูนองค์ความรู ้ เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพ ความงาม เคร่ืองสำอาง และสปา ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เกิดเครือข่ายเพ่ือ
การพัฒนาปัจจัยหลักท่ีเป็นเง่ือนไขของความสำเร็จในการเพ่ิมผลผลิต
เช่น การพัฒนาบุคลากร การเพ่ิมขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน
เป็นต้น เป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยด้ีานสุขภาพ ความงาม เคร่ืองสำอาง และสปา ท่ีมี
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยิ่งขึ้น

รศ.ดร.พรรณวภิา  กฤษฎาพงษ์
คณบด ีสำนักวิชาวิทยาศาสตรเ์คร่ืองสำอาง

 ⌫     ⌫     ⌫     ⌫     ⌫     ⌫     ⌫     ⌫     ⌫     ⌫    
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รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ คณบดี
สำนกัวิชาวทิยาศาสตรเ์ครือ่งสำอาง มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงเปดิ
เผยว่า เนื่องจากลำไยเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดทางภาคเหนือ
และท่ีผ่านมาจะพบว่าผลผลิตท่ีได้จากลำไยแต่ละปีท่ีมีออกมาจำนวน
มากทำให้ราคาตก ส่งผลต่อเกษตรกร อีกท้ังเม็ดลำไยยังกลายเป็น
ขยะทีมี่จำนวนไมน้่อย ดังน้ัน สำนักวิชาวิทยาศาสตรเ์คร่ืองสำอาง
มฟล. โดยคณาจารย์และนักศึกษา จึงช่วยกันค้นคว้าวิจัยว่าจะมีส่วน
ใดของเม็ดลำไยท่ีสามารถนำมาใชป้ระโยชน์ได้ เน่ืองจากเราจะเห็น
ว่าท่ีเมืองจีนยังนิยมนำเมด็ลำไยอบแหง้มาต้มกินเป็นสมุนไพร จึง
คิดว่าลำไยน่าจะมีสารอะไรท่ีมีประโยชน์ จึงได้ทำการค้นคว้าวิจัยจน
พบสารท่ีได้จากเปลือกเม็ดลำไย เป็นสารประกอบประเภทฟนีอลิก
หรือโพลีฟีนอล ประกอบด้วย Gallic acid, Ellagic acid,
Procyanidin B-2 และ Procyanidin A-type dimers ซ่ึงสารสำคัญ
ในกลุ่มน้ีมีฤทธ์ิในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ซ่ึงเป็นสาเหตุของร้ิวรอย
ได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังมีงานวิจัยพบว่าสารสกัดจากเปลือกเม็ดลำไย
ช่วยในการปอ้งกันแสงยูวีได้ การวิจัยคร้ังน้ีใช้เวลาประมาณ 2 ปี

สำหรับกระบวนการสกดัสารโพลีนอล จะเร่ิมจากการนำ
เม็ดลำไยมากะเทาะเปลือกสีดำออกและล้างให้สะอาด จากนั้นนำ
ไปอบแห้งด้วยตู้อบความรอ้น และนำเปลือกท่ีได้ไปบดให้ละเอียด
เป็นผง และทำการสกัดด้วยตัวทำละลาย 10 ขั้นตอน กระทั่งได้
สารโพลีฟีนอลเพียงตัวเดียว จากนั้นกรองเอาเพียงแค่น้ำใสและ

ทำให้ระเหยแห้งด้วยระบบสูญญากาศที ่อ ุณหภูม ิต ่ำจนได้
เป็นสารสกัดที่เข้มข้น เพื่อนำไปตรวจหาปริมาณสารสำคัญ เช่น
โพลีฟีนอลที่คงเหลือสำหรับกระบวนการสุดท้ายคือการควบคุม
มาตรฐานคณุภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตคร้ังต่อไป ท้ังน้ี หลังจากท่ีได้
สูตรมาตรฐานในการผลติสารสกัดเบ้ืองต้นแล้วจึงนำสารสกัดท่ีได้ไป
ทดสอบความปลอดภัยและผลข้างเคียงต่อเซลล์เนื้อเยื่อในหลอด
ทดลองในด้านการระคายเคือง เม่ือได้ผลท่ีไม่ก่ออันตรายแต่อย่างใด
จึงนำไปทดสอบกับอาสาสมัคร

รศ.ดร.พรรณวิภา  กล่าวต่อไปว่าได้มีการทดสอบประสิทธิ
ภาพของสารสกัดเข้มข้นของเปลือกสีดำของเม็ดลำไยที่สกัดได้
กับอาสาสมัคร 200 คน ซ่ึงคละเพศ วัย และอาชีพพบว่าสามารถ
ชะลอการเกิดรอยเหี่ยวย่นได้ดี มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทัดเทียม
สารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนผสมเครื่องสำอาง
ต่างๆ ในขณะน้ี

อย่างไรก็ตามสารสกัดเข้มข้นของเม็ดลำไยดังกล่าวยัง
สามารถนำไปพัฒนาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ช่วยฟ้ืนฟูสภาพผิวให้เปล่งปล่ัง สดใส ให้ความชุ่มช้ืน
แก่ผิวอย่างอ่อนโยน หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่สามารถ
ป้องกันผมหลุดร่วง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลสุขภาพได้อีกด้วย
ซ่ึงในข้ันตอนน้ีทางสำนักฯ ได้นำไปเป็นส่วนผสมกับครีมทาผิวและ
ทดสอบกับอาสาสมัคร โดยได้มีการวัดผิวก่อนใช้และหลังใช้ซึ่ง
เห็นผลท่ีแตกต่าง ท้ังน้ีการวิจัยดังกล่าวถือเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย
ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล. ค้นพบ นอกจากนี้
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ยังได้วิจัยผักผลไม้ตัวอื่นๆ
อยู่ในขณะน้ี เช่น ล้ินจ่ี เม็ดมะม่วง ผักเบ้ียใหญ่ ผัดบุ้งทะเล รวมถึง
เปลือกทุเรียน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวิจัยพบเปลือกลำไยช่วยชะลอความเห่ียวย่นของผิวหนัง คร้ังแรกในเมืองไทยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวิจัยพบเปลือกลำไยช่วยชะลอความเห่ียวย่นของผิวหนัง คร้ังแรกในเมืองไทย
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อีกหน่ึงคนคณุภาพท่ี “ศิษย์เก่าอยากเล่า” นำมาเสนอใน
ฉบับนี้คือ คุณทานตะวัน แสนพิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายท่ีให้ความสนใจมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทท่ี มฟล.
เปิดใจว่า ท่ีเลือกมาศึกษาต่อระดับปริญญาโทท่ี มฟล. เพราะว่าเป็น
มหาวิทยาลัยคุณภาพที ่อยู ่ภายในจังหวัด และที ่เล ือกเรียน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรน้ั์น เพราะว่าสามารถนำความรูไ้ปใช้ใน
การทำงานได้จริง

ฉบับนี ้ “ศิษยเ์ก่าอยากบอก” มาจบัเขา่คุยกับวา่ท่ีบัณฑิต
สาวที่เพิ่งจบการศึกษาหมาดๆ  เมื่อเดือนมีนาคม 2550 นี้เอง
นอ้งนางคยุดว้ยสหีนา้ยิม้แยม้วา่ “จรงิๆ  แล้วตอ้งบอกวา่เปน็วา่ที่
บัณฑิตรุน่ที ่ 3 ของสาขาวชิา และเปน็รุน่ที ่ 5 ของมหาวทิยาลยัคะ่
ภูมิใจที่เรียนจบแล้ว มีงานทำ ซึ่งตอนนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย
ซึ่งหัวข้อของอาจารย์ที่ทำงานด้วยเป็นหัวข้อเดียวกันกับที่ทำตอน
เรียนอยู่ คือเร่ืองการสกัดน้ำมันหอมระเหย นางถือว่าเป็นโชคดีมาก
ท่ีได้งานน้ี เพราะถือว่าเป็นการต่อยอดส่ิงท่ีเร่ืองได้ศึกษาไว้ การทำงาน
สนุกค่ะ เพราะเราจะได้ออกพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บตัวอย่างแล้วนำมาวิเคราะห์
ในห้องแล๊ป

   
  

  ⌫ 

“การศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นการศึกษาที ่ทำให้
บุคลากรได้มีประสบการณ์ และสามารถนำความรู้มาปรับปรุงการ
ทำงาน และการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จได้ โดยเอา
ความรู้ท่ีได้เรียนมานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว และชุมชนใน
การพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งพี่เองก็เป็นหนึ่งคนที่พิสูจน์ได้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อปริญญาโทท่ีน่ี ท่ี ม.แม่ฟ้าหลวง”

มฟล. ในมุมมองของคุณทานตะวัน “มฟล. เป็นมหาวิทยาลัย
ท่ีต้ังใหม่ แต่ก็มีบุคลากรท่ีมีความสามารถ และเป็นสถาบันท่ีเผยแพร่
การศึกษาให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี นักศึกษาท่ีจบออกมาทุกระดับ
สามารถนำความรูท้ีไ่ดร้บัไปพฒันาตนเองไดเ้ปน็อยา่งด”ี

การเรียนที ่ มฟล. ตอนปีหนึ ่งสำหรับนางแล้วยากมากเลยค่ะ
เหตุผลหน่ึงต้องบอกความจริงว่าตอนน้ันไม่ทราบว่าท่ี มฟล. เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ แต่เม่ือเข้ามาแล้วก็บอกตัวเองว่าต้องทำให้ได้ ในเทอม
แรกน้ันเกรดได้แค่หน่ึงกว่าๆ แต่พอข้ึนปีสองปีสามเกรดก็ข้ึนมาตาม
ลำดับ อาจเป็นเพราะเรารู้จุดด้อยของตัวเราเองว่าอ่อนภาษาอังกฤษ
มาก ไม่รู้คำศัพท์ เพราะฉะน้ันก่อนเรียนจะอ่านหนังสือไปก่อน ไม่รู้เร่ือง
ไม่เป็นไร คิดว่าเด๋ียวไปฟังอาจารย์แล้วกลับมาอ่านอีกคร้ังก็จะช่วยให้
เราเข้าใจได้ และท่ีสำคัญขยันแปลคำศัพท์ท่ีเราไม่รู้และท่องไว้ให้ข้ึนใจ
น่ีเป็นเคล็ดลับท่ีทำให้ผลการเรียนของนางดีข้ึนมาค่ะ น้องๆ  จะนำไป
ใช้ก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะ

     
⌫  ⌫⌫ 
⌫  



⌫
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โยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยว ซึ่งมีแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่เป็น
องค์ประกอบสำคัญ จุดประสงค์ของการรับประทานนมเปรี้ยวที่
ถูกต้อง คือ การรับประทานแบคทีเรียท่ียังมีชีวิตจำนวนมาก (ประมาณ
หม่ืนล้านตัวต่อกรัม) เพ่ือหวังผลต่อสุขภาพ ส่วนนมเปรีย้วท่ีเราหา
ซ้ือกันในท้องตลาดทำข้ึน โดยมีการปรุงแต่งรสชาติให้อร่อย บางชนิด
ไม่สมควรเรียกว่าโยเกิร์ตเสียด้วยซ้ำเพราะนำไปพาสเจอร์ไรซ์
(ฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิสูง) และนำมาบรรจุกล่อง บางชปนิดก็มีการใส่น้ำตาล
มากจนสง่ผลเสยีตอ่สุขภาพอกีตา่งหาก บางชนดิกม็กีารเจอืจางจน
ปริมาณแบคทีเรียเหลืออยู่น้อยมาก

แบคทีเร ียที ่พบในโยเก ิร ์ต ได้แก่ แลคโตบาซิล ัส
เอซิโดฟิลลัส (Lactobacillus acidophillus) แลคโตบาซิลัส บัลการิคัส
(Lactobacillus bulgaricus) และ สเตรปโตคอคคสั เทอร์โมฟิลลัส
(Streptococcus thermophillus) แบคทีเรียเหล่านี้ช่วยย่อยน้ำตาล
แลคโตสในนมให้เป็นกรดแลคติคทำให้มีภาวะกรดและมีรสเปรี้ยว
ภาวะน้ีจะช่วยแก้ปัญหาสำหรับคนท่ีบริโภคนมวัวสดๆ แล้วท้องเสีย
ได้ด้วย ดังน้ัน โยเกิร์ตท่ีดีควรทำจากนมชนดิต่างๆ และแบคทเีรีย
ท่ีดีเท่าน้ัน ไม่ควรมีส่วนผสมอย่างอ่ืนเข้าไปเจือปน ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาล
สี สารเจลาตนิ รสสังเคราะห์ ส่วนผสมเหลา่น้ีล้วนทำใหคุ้ณค่าของ
โยเกิร์ตด้อยลง แม้ว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยต่อรสโยเกิร์ตธรรมชาติ
แต่ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ท่านก็จะสามารถรับประทาน
โยเกิร์ตธรรมชาตด้ิวยความสบายใจและอรอ่ย

อ.จักรกฤษณ์ วงศ์ลังกา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คุณประโยชน์จากโยเกิร์ต

1.โยเกิร์ตย่อยง่าย เพราะน้ำตาลแลคโตสในน้ำนมถูกย่อยไปแล้ว
ลดภาวการณ์แพ้น้ำนมหรือด่ืมนมแล้วท้องเสีย

2.เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยยับยั้งจุลชีพที่ไม่เป็นมิตรในลำไส้
กรดแลคติคท่ีถูกสร้างข้ึนจะช่วยต่อต้านจุลชีพท่ีอาจให้โทษต่อร่างกาย
เช่น เชื้อซัลโมเนลา (Salmonella typhidie) อี โคไล (E. Coli)
โคลินแบคทเีรีย (Corynebacteria diphtheriae) ซ่ึงปรกติเช้ือเหล่าน้ี
จะทำให้เกิดโรคท้องเสีย แต่กรดแลคติคในโยเกิร์ตทำให้เชื้อเหล่า
นีไ้มส่ามารถทำอนัตรายตอ่รา่งกายได้

3.เป็นแหล่งวิตามิน บี โดยเฉพาะวิตามิน บี1 (ไรโบฟลาวิน)
แบคทีเรียในโยเกิร์ตยังช่วยสังเคราะห์วิตามิน บี และวิตามิน เค ในลำไส้

4.ช่วยทำใหร้า่งกายดดูซมึแคลเซยีมดขีึน้ กรดแลคตคิในโยเกริต์
ช่วยทำให้การย่อยแคลเซียมในนมดข้ึีน

5.ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ จุลินทรีย์ในโยเกิร์ตเป็นจุลินทรีย์
กลุ่มแลคโตบาซลัิส ช่วยควบคมุปรมิาณโคเลสเตอรอลและไตรกล-ี
เซอไรด์ ในเลือดได้

    6.ช่วยป้องกันมะเร็ง จุลินทรีย์แลคโตบาซิลัส
สามารถจับกับสารก่อมะเร็ง เช่น โลหะหนัก และ

           กรดน้ำดี ซ่ึงมีพิษช่วยยับย้ังกลุ่มแบคทีเรียในลำไส้
    ท่ีสร้างสารไนเตรท (เป็นสารก่อมะเร็งตัวหน่ึง)
และยังช่วยเปลีย่นสารฟลาโวนอยดจ์ากพืชให้เป็น
สารต้านมะเร็งได้

  เหล่าน้ีล้วนเป็นส่ิงดีๆ ท่ีเราได้รับจาก
  การรับประทานโยเกร์ิต แต่ท่ีสำคัญเราต้องเลือก
   ให้เป็นว่าโยเกิร์ตชนิดใดมีคุณภาพ มีจุลินทรีย์ท่ี
   เราต้องการ ฉบับหน้าเราจะได้มาคุยกันถึงวิธีการ

     เลือกซ้ือโยเกิร์ตกันต่อครับ
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เป็นท่ีทราบกันดีว่า Firefox มีคุณสมบัติท่ีเด่นๆ ท่ี IE ไม่
สามารถทำได้ วันน้ีเรามารู้จักกับ Firefox กันแบบรู้ลึกรู้จริงกันเลย
ว่าดีอย่างไร

ประสบการณ์ด้านเว็บที่ดีกว่า
Firefox มีรูปแบบการทำงานที่สามารถบล๊อก Virus,

Spyware และ Pop-up โฆษณาต่างๆ ซ่ึงจะทำให้การเรียกหน้าเว็บเพจ
ท่ีคุณต้องการได้รวดเร็ว ด้วยประสบการณข์อง Firefox การติดต้ัง
โปรแกรมและนำเข้ารายการที่คุณชื่นชอบจะง่ายจนคุณคาดไม่ถึง
ส่วนประกอบของ Firefox ที่คุณจะประทับใจไม่ว่าจะเป็นแท็ปที่
สามารถเรียกหน้าเว็บเพจได้หลายหน้าซ่ึงไม่ต้องเปิดหน้าต่างหลาย
หน้าต่างและแถบเครื่องมือการค้นหาอันทรงประสิทธิภาพ สัมผัส
ประสบการณก์ารใช้งานเว็บไซด์ท่ีรวดเร็วและปลอดภัยกับ Firefox
วันน้ี

ระบบรักษาความปลอดภัยขณะท่องเว็บไซด์
Firefox จะเฝ้าระวังรักษาคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปลอดภัย

จาก Spyware, Worm และ Virus ทำให้คุณสามารถท่องเว็บไซด์ได้
อย่างไม่ต้องกังวลระบบรักษาความปลอดภัยของ Firefox จะคอย
ตรวจสอบระบบความปลอดภยัต่างๆ ในขณะท่ีคุณท่องอินเตอร์เน็ต
ตลอดเวลา ดังน้ัน คุณจึงม่ันใจได้ตลอดเวลาทีใ่ช้ Firefox

พบการสนับสนุนเว็บไซต์รุ่นใหม ่
ด้วยวิธีการใหม่กับการให้บริการสนับสนุนโปรแกรมและ

ประสบการณ์ท่ีเหนือกว่า การสนับสนุนมาตรฐานเว็บไซด์ใน Firefox
ทำให้คุณม่ันใจได้ว่าคุณได้ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเป็นเทคโนโลยี
เดียวกับระบบ Web-based ที่เป็นมาตรฐานของระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ีใช้ในระบบเวบ็ไซต์

ปรับแต่ง Firefox ด้วย Themes
คุณสามารถปรับแต่งปุ่มต่างๆ ของ Firefox บนแถบเคร่ืองมือ

โดยคุณสามารถติดตั้งคุณสมบัติใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของปุ่มและหน้าตาของโปรแกรมด้วย Themes ซึ่งคุณสามารถ
ดาวนโ์หลดไดฟ้รีจากเวบ็ไซต์

การเขา้ถึงความสะดวกสบายของ Firefox
Firefox 1.5 นำคุณสู่โปรแกรมเบราเซอรท่ี์สนับสนุน DHTML

อย่างเต็มท่ี โดยผูใ้ช้สามารถปรบัแต่งการใชง้านต่างๆ การลดเพิม่
ขนาดตัวอักษร เพ่ือความสะดวกของผูใ้ช้งาน ด้วยการคลิกเม้าส์ขวา
ก็จะแสดงเมนูในการปรับแต่งซ่ึงเป็นการอำนวยความสะดวกตอ่ผู้ใช้
Firefox อย่างมาก

Bookmarks ที่อัพเดทตลอดเวลา
การอัพเดทท่ีทันท่วงท่ีทำให้รายการโปรดของคณุจะได้รับ

การอัพเดทใหม่ทันทีท่ีมีเน้ือหาท่ีปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้รายการโปรด
ของคุณทันสมัยตลอดเวลา

แท็ปอัจฉริยะ ประหยัดพื้นที่ในการทำงาน
ด้วยแทป็อัจฉรยิะทำใหคุ้ณประหยดัพ้ืนทีใ่นการหนา้ต่าง

หลายหน้าต่างในการเปดิเว็บเพจการเปดิโปรแกรม Firefox เพียง
ครั้งเดียวคุณสามารถที่จะเปิดแท็ปหลายแท็บ เพื่อเปิดเว็บเพจได้
หลายเว็บเพจแล้วแต่ความต้องการของคุณ

อัพเดทอัตโนมัติ
ทันทีที่มีการอัพเดทโปรแกรมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและ

ความปลอดภยัของโปรแกรม Firefox ระบบอัพเดทอัตโนมัติจะทำ
การดาวน์โหลด และเม่ือพร้อมท่ีจะติดต้ังโปรแกรมจะทำการแจง้ให้
ทราบ เพ่ือให้คุณสามารถทำการติดต้ังด้วยตัวเองทันที ดังน้ัน คุณจึง
ม่ันใจได้ว่าโปรแกรม Firefox ของคุณจะเป็นเวอร์ช่ันล่าสุดเสมอ

การค้นหาที่รวดเร็วสัมผัสความสนุก
เพลิดเพลินกับการท่องเว็บไซด์ด้วยการเรียกเว็บเพจได้

รวดเรว็ พร้อมรองรับเทคโนโลยมีาตรฐานใหมเ่ว็บไซด์ และท่ีจะมี
ในอนาคต

⌧

ระบบล้างข้อมูลส่วนตัวปกป้อง
ความลับของคุณหลังจากท่องอินเตอร์เน็ตกับเคร่ืองมือล้าง

ข้อมูลส่วนตัว เพียง
คลิกคร้ังเดียวคุณ
สามารถลบขอ้มูลส่วน
บุคคลทัง้หมด
ซึ่งประกอบด้วย
Cookies, ประวัติ
การทอ่งเวบ็ไซด์
ข้อมูลการกรอก
แบบฟอร์มและ
รหสัผา่นทีร่ะบบไดจ้ดจำไวจ้ะลบออกทนัททีีค่ณุตอ้งการ

⌫



¢łflÇ∑fi¨∑øø÷ ÷∂Å.¢łflÇ∑fi¨∑øø÷ ÷∂Å.¢łflÇ∑fi¨∑øø÷ ÷∂Å.¢łflÇ∑fi¨∑øø÷ ÷∂Å.¢łflÇ∑fi¨∑øø÷ ÷∂Å.

 23 ÷fi.‘. 50  ˜fiÊ ¿≥fl‘ÿø¿’ ‚ ł¢Ç Ñ² áÅÍ§flÚàÅ ¿ é‘§¢ÑÚâ∑ 23 ÷fi.‘. 50  ˜fiÊ ¿≥fl‘ÿø¿’ ‚ ł¢Ç Ñ² áÅÍ§flÚàÅ ¿ é‘§¢ÑÚâ∑ 23 ÷fi.‘. 50  ˜fiÊ ¿≥fl‘ÿø¿’ ‚ ł¢Ç Ñ² áÅÍ§flÚàÅ ¿ é‘§¢ÑÚâ∑ 23 ÷fi.‘. 50  ˜fiÊ ¿≥fl‘ÿø¿’ ‚ ł¢Ç Ñ² áÅÍ§flÚàÅ ¿ é‘§¢ÑÚâ∑ 23 ÷fi.‘. 50  ˜fiÊ ¿≥fl‘ÿø¿’ ‚ ł¢Ç Ñ² áÅÍ§flÚàÅ ¿ é‘§¢ÑÚâ∑

9 ÷fi.‘. 50   ∑fi¨∑øø÷ÚÑ∑ÿÖ∑ÉflŸÆ Š÷˜øÍ¢Ö éÚ´Ÿ‘9 ÷fi.‘. 50   ∑fi¨∑øø÷ÚÑ∑ÿÖ∑ÉflŸÆ Š÷˜øÍ¢Ö éÚ´Ÿ‘9 ÷fi.‘. 50   ∑fi¨∑øø÷ÚÑ∑ÿÖ∑ÉflŸÆ Š÷˜øÍ¢Ö éÚ´Ÿ‘9 ÷fi.‘. 50   ∑fi¨∑øø÷ÚÑ∑ÿÖ∑ÉflŸÆ Š÷˜øÍ¢Ö éÚ´Ÿ‘9 ÷fi.‘. 50   ∑fi¨∑øø÷ÚÑ∑ÿÖ∑ÉflŸÆ Š÷˜øÍ¢Ö éÚ´Ÿ‘

 29 ÷fi.‘ 50  ªøÍà˜Ù¿¨Æ´à½¿‘ÚøÑ≥¢ÇÑ²ÚŠŸ§ 29 ÷fi.‘ 50  ªøÍà˜Ù¿¨Æ´à½¿‘ÚøÑ≥¢ÇÑ²ÚŠŸ§ 29 ÷fi.‘ 50  ªøÍà˜Ù¿¨Æ´à½¿‘ÚøÑ≥¢ÇÑ²ÚŠŸ§ 29 ÷fi.‘ 50  ªøÍà˜Ù¿¨Æ´à½¿‘ÚøÑ≥¢ÇÑ²ÚŠŸ§ 29 ÷fi.‘ 50  ªøÍà˜Ù¿¨Æ´à½¿‘ÚøÑ≥¢ÇÑ²ÚŠŸ§
 30 ÷fi.‘ 50  §flÚ Fershy Night 30 ÷fi.‘ 50  §flÚ Fershy Night 30 ÷fi.‘ 50  §flÚ Fershy Night 30 ÷fi.‘ 50  §flÚ Fershy Night 30 ÷fi.‘ 50  §flÚ Fershy Night

14 ÷fi.‘. 50   ˜fiÊ¿ä◊ÇŠÃø‚áÅÍøÑ≥àªçÚÿfiÉ‘14 ÷fi.‘. 50   ˜fiÊ¿ä◊ÇŠÃø‚áÅÍøÑ≥àªçÚÿfiÉ‘14 ÷fi.‘. 50   ˜fiÊ¿ä◊ÇŠÃø‚áÅÍøÑ≥àªçÚÿfiÉ‘14 ÷fi.‘. 50   ˜fiÊ¿ä◊ÇŠÃø‚áÅÍøÑ≥àªçÚÿfiÉ‘14 ÷fi.‘. 50   ˜fiÊ¿ä◊ÇŠÃø‚áÅÍøÑ≥àªçÚÿfiÉ‘
               áÅÍ˜fiÊ¿¶Çfl‘’Ñ‘ª³fi²flÙłŸ’÷à´ç¨‘łfl               áÅÍ˜fiÊ¿¶Çfl‘’Ñ‘ª³fi²flÙłŸ’÷à´ç¨‘łfl               áÅÍ˜fiÊ¿¶Çfl‘’Ñ‘ª³fi²flÙłŸ’÷à´ç¨‘łfl               áÅÍ˜fiÊ¿¶Çfl‘’Ñ‘ª³fi²flÙłŸ’÷à´ç¨‘łfl               áÅÍ˜fiÊ¿¶Çfl‘’Ñ‘ª³fi²flÙłŸ’÷à´ç¨‘łfl


