
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 ประจำเดือนธันวาคม 2550
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5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้

อยู่หัว เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวโรกาสนี้ ข้าพเจ้าในนาม

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ขอถวายพระพรชยั ขอพระองคท์รงพระเจรญิ

สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ในศุภวาระนี้ ใคร่ขอนำเสนอบทอาเศียรวาทเพื่อเฉลิมพระ

เกียรติแด่พระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาสที่ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีนี้

พุทธศักราช 2550 นับเปน็มหามงคลสมยัพิเศษยิง่

พ่อประทับอยู่กลางใจไทยทุกแห่ง
พ่อดุจแสงเทียนทองส่องไสว
แปดสิบพรรษามหาภูวไนย

น้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(นายพนมกร นันติ ร้อยกรอง)
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ติดตอ่ หรือ ขอทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท่ี้ ส่วนพสัดุ อาคารสำนกังานอธิการบดี

โทรศพัท์ 0-5391-6043-5, 0-5391-6050-1, โทรสาร 0-5391-6047

นางพรทพิย์    ภูติโยธิน    รองอธิการบดี

นางสาวกลัยา  ทับเกรด็     หัวหนา้ส่วนพสัดุ


ปฏิบัติงานดว้ยความซือ่สัตย ์โปรง่ใส รวดเรว็

มีประสทิธิภาพและเกิดประโยชนสู์งสุด เพ่ือสนับสนนุ

ภารกิจของหนว่ยงานตา่งๆ  ตามแผนปฏบัิติการและ

นโยบายของมหาวิทยาลัย
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เปน็หนว่ยงานทีท่ำหนา้ทีเ่ปน็ศนูยก์ลางในการรบัผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิารจดังานพสัดขุองมหาวทิยาลยั ภายใตร้ะเบยีบมหาวทิยาลยั

แม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย "การพสัดุ" พ.ศ.2542 และตามหลกัเกณฑ์ท่ีกำหนด และให้บรกิารเบกิจ่ายวสัดุคงคลงัให้แก่หน่วยงานภายใน





ฝ่ายคลังพัสดุ

หัวหนา้ส่วนพสัดุ

รองอธกิารบดี

ฝ่ายตรวจรับฝ่ายจดัซือ้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อธิการบดี
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เม่ือวันที ่16 พ.ย. ท่ีผ่านมา มหาวทิยาลยัแมฟ้่า

หลวง จัดพิธีกฐินสามคัคี มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (ผ้าไตร

พระราชทาน) ประจำป ี2550 ทอดถวาย ณ วัดศรทีรายมลู

อ.เมือง จ.เชียงราย โดยม ีรศ.ดร.วันชยั ศิรชินะ อธิการบดี

เป็นประธาน พร้อมดว้ยคณะผูบ้รหิาร พนักงาน นักศึกษา

มฟล. และประชาชนจากชุมชนศรีทรายมูลเข้าร่วมหลาย

รอ้ยคน

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับพระมหา

กรุณาธิคุณจาก สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีพระราชทานผา้ไตร เพ่ือร่วมในงานถวายผา้กฐิน

ประจำปน้ีี สำหรับยอดเงนิทีผู้่มีจิตศรทัธาไดร่้วมกนับรจิาค

ในการนีร้วมแลว้จำนวนถงึ 401,449 บาท

บริษัท เอ็กซอนโมบิล (เอสโซ่) จำกัด ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถ

จักรยานยนต์ไทย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการรณรงค์ "ขับ-ซ้อนมอเตอร์

ไซค์เปิดไฟใส่หมวกกันน็อก-ล็อกสายรัดคาง" และเพื่อเป็นการร่วมทำความดีถวาย

ในหลวง โดยจดัขบวนขีร่ถจกัรยานยนต ์จำนวน 100 คัน ออกเดินทางจาก มฟล. ไป

บริเวณห้าแยกพ่อขุน

เม่ือวันที ่8 พ.ย. 2550 รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหงา่น รองอธิการบดี ไดเ้ปน็

ประธานเปิดโครงการฯ และได้ข่ีจักรยานยนตน์ำขบวนรถทีเ่ข้าร่วมกว่า 100 คัน จนถึง

บริเวณพิธีกลาง ณ บริเวณห้าแยกพ่อขุน ซ่ึงผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับหมวกนิรภัยคนละ

1 ใบไปฟรีๆ

สำหรับโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึง

พฤติกรรมเส่ียงอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการสวมใส่หมวกนิรภัย ท้ังผู้ขับข่ี

และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพราะในปัจจุบันมีอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมาก

ซ่ึงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยร้อยละ 80 มาจากผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่

ไม่เคารพกฎจราจร ไม่มีใบอนญุาตขบัรถ ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการขบัขีร่ถอยา่ง

ถูกตอ้งและปลอดภยั






เทศบาลนครเชยีงราย องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเชยีงราย การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย

สำนักงานภาคเหนอืเขต 2 และคณะส่ือมวลชน ร่วมกนัจดังาน "วัฒนธรรมสมัพันธ์ลุ่มนำ้โขง (ลอย

กระทง 4 ชาต)ิ ครัง้ท่ี 13" ระหวา่งวันที ่21-25 พฤศจิกายน 2550 ณ สวนสาธารณะฉลองสริิราชย์

สมบติั 50 ปี (เชิงสะพานแมฟ้่าหลวง) โดยบรรยากาศในงานไดรั้บความสำเรจ็อยา่งมาก เน่ืองจาก

ไม่ได้มุ่งเน้นแต่การสร้างความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่มีการสานสัมพันธ์ประเทศเพ่ือนบ้านให้แนบ

แน่นและเพ่ือเป็นการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวและแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมประเพณรีะหวา่งประเทศ

ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง งานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงประกอบด้วยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว, สหภาพพม่า, สาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศไทย

มฟล. ได้รับความไว้วางใจจากคณะผู้จัดงานให้ร่วมขบวนแห่ในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 21

พฤศจิกายน 2550 ณ บรเิวณสวนตงุและโคม ในชือ่ชุด "ปูจาแมฟ้่าหลวง" ซ่ึงเป็นการแสดงขบวน

ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวท่ีประชาชนคนไทยตอ้งการแสดงความจงรกัภักดีท่ีมีต่อ สมเด็จพระศรนีครินทรา

บรมราชชนนี โดยไดจั้ดขบวนเปน็ขบวนที ่2 จากจำนวนทัง้หมด 7 ขบวน นอกจากนี ้ยังได้รับเกียรติ

ให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม

พื้นบ้านขนานแท้ การฉายภาพยนตร์สารคดี "เชียงแสนแอนิเมชั่น" ภาพถ่ายวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

ท่ีหาชมไดย้าก นอกจากนี ้ผู้ชมกยั็งจะไดส้นุกสนานกบัเกมส ์"ต้ังโด่" และเลือกซ้ือผลติภณัฑ์ของทาง

มฟล. ภายในงานอกีด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ผลการประกวดกระทงและขบวนปีนี้ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้

รางวัลท่ี 1 สำหรับประเภทขบวนสวยงาม และได้รางวัลท่ี 2 ประเภทกระทงสวยงาม ซ่ึงในปีน้ีถือได้ว่า

เป็นปท่ีี 7 แล้วในการทีไ่ด้รับรางวลัจากการประกวดกระทงในงานยีเ่ป็งของทางจงัหวัดเชยีงราย
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นแหล่งสืบสานพระราชปณิธานใน องค์สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย ในอันทีจ่ะพัฒนา

ทรพัยากรมนษุยใ์ห้มคีณุภาพและรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

มหาวทิยาลยัไดต้ระหนกัถึงภาระกจิดงักล่าว จึงไดมี้วัตถุประสงคใ์นการ

สร้างคน สร้างคุณภาพ บ่มเพาะคุณธรรม เพื่อให้ผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีบนรากฐานของภมิูปัญญาและความหลากหลายทางวฒันธรรมของ

ตนเอง ให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในการที่จะดูแลรักษาวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาของตนเองไว ้เพ่ือนำมาประยกุต์กับชีวิตร่วมสมยัในกระบวนการเปลีย่น

แปลงทีเ่รียกวา่ "โลกาภิวัตน"์

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงจงึได้ต้ัง โครงการจดัต้ังพิพิธภัณฑ์อารยธรรม

ลุ่มนำ้โขง ข้ึน เพ่ือเป็นแหลง่รวบรวมความรูใ้นรปูแบบพพิิธภัณฑ์วิจัย (Research

Museum) เพ่ือนำความรู้น้ันมาประยุกต์และจัดทำนิทรรศการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์

ทีไ่ดม้าตรฐานตอ่ไป

การดำเนินงานของโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงใน

ระยะเริ่มต้นได้เริ่มรวบรวมความรู้จากการวิจัยที่ผสมผสานความหลากหลายทาง

ด้านวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

โดยยดึหลักแนวคดิการ "ปลูกป่า สร้างคน" ซ่ึงเป็นพระราชปณธิานใน องค์สมเดจ็

พระบรมราชชนน ี

เพราะฉะนั้น องค์ความรู้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงจึง

เป็นองค์ความรู้ท่ีผสมผสานชีวิตวัฒนธรรมและ ชีวะชาติพันธ์ุวิทยา ท่ีสอดคล้องกับ

การเคล่ือนไหวของความเปลีย่นแปลง ต้ังแต่ยุคของตำนาน ต่อมาเป็นยุคสร้างบ้าน

แปงเมือง จนรุ่งเรืองถึงยุคอาณาจักร จากน้ันเป็นยุคแห่งการเผชิญหน้าการล่าอาณา

นิคม จวบจนยุคสงครามเย็น และในปัจจุบันเป็นยุคการเปลี่ยนสนามรบให้เป็น

สนามการค้า การช่วงชิงทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ำโขงน้ีเป็น "สนาม

ทางการเมือง" ต้ังแต่เร่ืองวัฒนธรรมของคนเลก็คนน้อย จนถึงสนามการเมืองระดับ

นานาชาติ

ทางพิพิธภัณฑ์ฯ เห็นวา่ผู้คนในแมน้่ำโขงกำลังเผชญิ

กับสภาวะวิกฤติอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเป็นอย่างย่ิง ผู้คนต่าง

รู้สึกว่าวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองกำลังจะค่อยๆ  สูญ

สลายหายไป

ซ่ึงก็หมายความว่าพวกเขาเหล่าน้ันกำลังจะหมดศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองไปพร้อมๆ  กัน

ทางพิพิธภัณฑ์ฯ จึงอยากจะร้ือฟ้ืนให้พวกเขาเหล่าน้ันกลับมามี

อัตลักษณ์และภูมิปัญญาสร้างความรู้และวาทกรรม เพื่อมี

อำนาจต่อรองกับกระบวนการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ให้รับรู้ว่าพวก

เขาเหล่าน้ันมีตัวตนอยู่จริง มีศักด์ิศรีเทียบเท่ากับกลุ่มชาติพันธ์ุ

อ่ืนๆ  เพียงแต่ว่าการอธิบายถึงพวกเขาเหล่าน้ันไม่ได้อธิบายถึง

GDP หรือการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติ หรือจำนวนการ

บริโภคสินค้าต่างๆ

แต่การอธิบายถึงพวกเขาเหล่านั้นควรต้องอธิบาย

บนมาตรฐานของการเมอืงเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงจะทำให้คำอธิบาย

ต่างๆ  ช่วยให้พวกเขาก้าวมาทัดเทียม มีตัวตนขึ้นมาอย่าง

แท้จรงิ และลุกข้ึนยนืดว้ยตวัของเขาเอง
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ในปี 2550 โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

ได้จัดทำชุดนิทรรศการ "วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงกับการเปล่ียนแปลง" ข้ึนในพ้ืน

300 ตารางเมตร เป็นนิทรรศการก่ึงถาวร (บนพ้ืนท่ีช่ัวคราว) และเป็นจุด

เริ่มต้นของการก้าวไปสู่การจัดทำพิพิธภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานต่อไป

ในนทิรรศการแบง่ออกเป็น 4 ส่วน ดงัตอ่ไปนี้

สว่นที ่3

ส่วนการเปลีย่นสนามรบเปน็สนามการคา้ เป็นส่วนนทิรรศการ

ที่แสดงให้เห็นถึงการช่วงชิงทรัพยากรทางธรรมชาติ ความขัดแย้งเรื่อง

เขตแดนระหว่างประเทศ ความขัดแย้งเชิงวัฒนธรรมระหว่างคนกลุ่ม

ชาตพัินธ์ุใหญท่ี่มีต่อชาตพัินธ์ุกลุ่มนอ้ย คนพลดัถ่ิน

ในหลังยุคสงครามเยน็ เห็นว่าการต่อรองระหวา่งพวกเขาเหล่า

น้ันรอวันปะทุ เม่ือสงครามเย็นท่ีชาวตะวันตกคิดว่าสงบลงแล้ว แต่ผลของ

มันยังคงมีแรงเหว่ียงของสงครามเยน็อยู่ ในส่วนนิทรรศการนียั้งแสดงถึง

การบริโภคเชิงวัฒนธรรม การทำให้วัฒนธรรมเปน็สินค้า จนถึงการทำให้

มนษุยก์ลายเปน็สินคา้ผ่านการทอ่งเท่ียว สร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ  ข้ึนมาที่

เรียกว่า ประเพณีเหนือจริง (Hyper tradition) เพ่ือนำเงินตราต่างประเทศ

เขา้มาโดยไมค่ำนงึถึงศักดิศ์รคีวามเปน็มนษุยอี์กตอ่ไป

สว่นที ่4

เป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดเปลี่ยนแปลงชุดนิทรรศการ

ปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงในระยะ 6 เดือนแรกน้ี (ตุลาคม 2550 - เมษายน 2551)

เป็นนิทรรศการภาพถ่ายวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ท้ังภาพเก่าและภาพปัจจุบัน

จำนวน 120 ภาพ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อีก 200 ตารางเมตร ซึ่งทาง

พิพิธภัณฑ์กำลังจะจดัทำนทิรรศการกลางแจง้ในชว่งป ีพ.ศ. 2551 น้ี

สว่นที ่1

ส่วนของชีวิตวัฒนธรรม เป็นส่วนที่แสดงถึงสภาพทั่วไปทาง

ธรรมชาติของลุ่มแม่น้ำโขงและผู้คนในตำนาน และสืบเน่ืองถึงความหลาก

หลายของชาติพันธุ์ต่างๆ  ในลุ่มแม่น้ำโขงที่มีความเชื่อก่อนที่จะรับพระ

พุทธศาสนาและความเชือ่หลังจากทีไ่ด้รับพระพทุธศาสนาเขา้มาแล้ว ได้

ภาพสะท้อนวิถีชีวิตผ่านวัตถุทางวัฒนธรรมต่างๆ

สว่นที ่2

ส่วนการเผชิญหน้าการล่าอาณานิคม เป็นส่วนที่แสดงถึง

มหาอำนาจชาติตะวันตกท่ีเข้ามากอบโกยผลประโยชนกั์บอาณาจักรต่างๆ

ในลุ่มแมน้่ำโขง การขดีเส้นแบง่การปกครองในรปูแบบอาณานคิมสง่ผล

ถึงความขัดแย้งที่ผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขงได้เผชิญอยู่ในปัจจุบัน นับว่าเป็น

การสร้างความหมายและความรู้เรื่องผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขงผ่านการมิติ

การอธิบายของเจ้าอาณานิคม

ภาพแม่น้ำโขงถูกสร้างให้ดูเหมือนว่าล้าหลังและมีความตื่นตา

ตื่นใจและน่าโรแมนติกสำหรับนักผจญภัย การมาถึงของผู้คนที่เรียกว่า

"เจ้านายฝรั่ง" มักจะเป็นภาพที่ประกอบด้วยข้าทาสบริวารผิวคล้ำคอย

รับใช ้ตัวเมอืงประกอบไปดว้ยความสกปรก รกรงุรัง โรคระบาด

จนเกิดคำว่า "การคล่ังแม่น้ำโขง" เกิดข้ึนในหมู่ของชาวตะวันตก

ภาพเหล่าน้ันเมือ่ถึงยุคหลังยุคอาณานคิม (Post - Colonialism) ทำให้

ผู้คนในแม่น้ำโขงติดกับดักความคิดดังกล่าว และนำเรื่องราวต่างๆ  ที่

เจ้าอาณานิคมสร้างขึ้นมาผลิตซ้ำสร้างตัวตนขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา
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• ⌫⌫
ทีมคนสามหมหูน่ึงมีด้วยกนั 4 คนครบั คือ นายนรศิ พ่ึงบุญ

นายฤทธิ์วิสุทธิ์ ตั้งเกษมศักดิ์ นายธิติวัฒน์ สนธิธรรม  นางสาวทัศนีย์

เพ็ชรประดับสกุล พวกเราท้ังส่ีคนอยู่ปี 2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

• ⌫
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับ แต่งานนี้ไม่มีใครได้

รับรางวัลชนะเลิศนะครับ เพราะฉะนั้นจึงเปรียบเหมือนกับว่าพวกผม

"ทีมคนสามหมหูน่ึง" ได้เป็นทีห่น่ึงของการประกวด จาก 34 ทีม ท่ีส่ง

ผลงานเข้าประกวดครับ ซึ่งความภาคภูมิใจของพวกผม "ทีมคนสาม

หมูหนึ่ง" คือการได้นำโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีกระทรวง

พลงังานมามอบใหกั้บมหาวทิยาลยัครบั

• ⌫⌦  


พวกเรา 4 คน นำผลงาน "นกเอ้ียงกับเสาไฟฟ้าท่ีหายไป" ส่งเข้า

ประกวดครบั ตอนแรกพวกเรากคิ็ดวา่น่าจะไดร้างวลัชนะเลศิ เพราะทกุ

คนลงแรงร่วมใจกันทำงานหนักมาก รวมท้ังตอนน้ันเป็นช่วงสอบด้วย แต่

ทุกคนก็ผลิตผลงานนีอ้อกมาด้วยกันทุกข้ันตอน ไม่ว่าจะเป็นการคิด การ

ทำกราฟฟกิ ตัดตอ่ ร่วมทัง้ลงเสียงพากยเ์องด้วย โดย 'พลอย' หญิงสาว

คนเดียวของพวกเราเปน็ผู้พากษ์บท "นกเอ้ียง" ตัวละครหลักของเราครับ

สำหรับแนวความคิดในการสร้างผลงานนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่

ยากมากเลยครบั เพราะเราจะตอ้งเอาเร่ืองท่ีเป็นวิชาการอย่างเร่ืองไฟฟ้า

มาถ่ายทอดผา่นการตู์น และต้องทำใหค้นทั่วๆ  ไปเขา้ใจไดง่้ายดว้ย แต่

ท้ังน้ีด้วยตัวแอนิเมช่ันเป็นส่ือท่ีมีศิลป์อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว เราเพียงสร้างตัว

ละครท่ีน่าสนใจ พร้อมท้ังเร่ืองราวท่ีต้องการส่ือออกมา รวมท้ังการเลือกใช้

สีสันท่ีสดใสเพ่ือให้เด็กๆ  เกิดความสนใจและอยากดู ทำให้ผลงานน้ีโดนใจ

ใครหลายคนครับ
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ตอนนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็น

แต่คนมีปัญหาท่ีไม่รู้ว่ามาจากไหนกันบ้าง มองไป

มองมากเ็ร่ิมงงนิดๆ  ว่าไปสรรหาเรือ่งอะไรมาทำ

ให้เครียดกัน ทำไมไม่รู้จักหมดจักส้ินซะที ปัญหา

เก่ายังไม่ได้แก้ ปัญหาใหม่ก็มาเติมในสมองซะ

แล้ว

ในหนังสือเล่มนี ้จะบอกถึงทุกความ

เครียดว่ามีต้นตอมาจากไหน จะจัดการกับมัน

อย่างไรดี หนังสือเล่มนี้นำเสนอจากมุมมองของ

ผู้เขียนเอง ร่วมกันคิดร่วมกันทำ เผ่ือจะมีแนวทาง

ที่เราสามารถร่วมกันจัดการกับมันได้ และวิธี

จัดการแก้ปัญหาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าจะ

เลือกทางออกแบบไหน เพราะผู้เขียนเช่ือเสมอมา

ว่า "คนเราจะเลอืกส่ิงท่ีดีท่ีสุดสำหรบัชวิีตตน

เองเสมอ"

แนน่อนทีสุ่ด ถ้าหากเมือ่คณุเครยีดขึน้

มา บางทีลองมองออกไปไกลๆ  แล้วยิ้มให้กับ

อะไรสักอย่างหนึ่ง อาจทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นอย่าง

ประหลาดใจก็ได้
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• ⌫⌫
เวทขีอง กฟผ. ดีมากเลยครบั เพราะถงึแม้จะเปน็เรือ่งยาก แต่พวกเรา "ทีมคนสาม

หมูหนึ่ง" ก็รู้สึกว่าเป็นการดี เพราะพวกเราจะได้ฝึกทักษะต่างๆ  ได้อย่างเต็มที่ และพวกผม

อยากใหรั้ฐบาลเขา้มาชว่ยสนบัสนนุเรือ่งทุนการเรยีนตอ่ในดา้นแอนเิมชัน่แบบเฉพาะทาง หรือ

ให้ทางภาครัฐและภาคธุรกิจเปิดเวทีการประกวดแบบนีใ้ห้มากย่ิงข้ึนครับ เพราะต่อไปในอนาคต

นักแอนิเมช่ันในประเทศไทยจะเพ่ิมจำนวนมากข้ึนและจะสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับประเทศในอนาคต

อย่างแน่นอนครับ

เน้ือเร่ืองคือ "นกเอ้ียง" เด็กผู้ชายในรูปแบบ 3D ท่ีมีลักษณะซุกซนแฝงด้วยนิสัยอยากรู้

อยากเห็นตามประสาเดก็ (ฉลาด) แต่มีจิตใจโอบออ้มอาร ีจะทำหนา้ท่ีตามหาเสาไฟฟา้แรงสูง

3 ต้นทีห่ายไปจากหมูบ้่านให้กลับมาอยูท่ี่เดิม ซ่ึงสาเหตขุองการหายไปของเสาไฟฟา้แรงสงูคือ

การที่ชาวบ้านไม่ช่วยกันบำรุงดูแลรักษาเสาไฟฟ้า แถมยังขโมยชิ้นส่วนฐานเสาไฟฟ้าไปขาย

หรือไม่ก็เผาป่าทำให้เกิดความชื้นที่สายไฟและทำให้เกิดไฟฟ้าซ็อต ซึ่งสุดท้ายแล้วเสาไฟฟ้า

ก็กลับมา โดยชาวบ้านได้ให้สัญญาว่าจะดูแลสอดส่องให้ความสำคัญกับเสาไฟฟ้าเป็นอย่างดี

เพราะรู้แล้วว่าการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เดือดร้อนขนาดไหน
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เมื่อตอนที่เรียนปริญญาตรีพี่เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

และเมือ่เรยีนจบแลว้ก็ต้องมาชว่ยทีบ้่านดแูลกิจการรบัเหมากอ่สรา้ง ซ่ึงพ่ีเองจะรบัผดิชอบดแูลเก่ียวกบัเรือ่ง

การจัดการทุกอย่างของกิจการ ดังน้ันพ่ีจึงคิดว่าเราควรจะไปเรยีนเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการ เพ่ือท่ีการบริหาร

งานของเราเป็นระบบระเบียบและง่ายต่อการจัดการ

ที่เลือกเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ เพราะเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเอง จึงไม่ต้องเดินทางไกลและพี่มี

ความเช่ือม่ันในเร่ืองของคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่แล้ว รวมท้ังคณาจารย์ท่ีมาสอนก็เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิมากๆ  เพราะสามารถที่จะวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจการลงทุนให้กับนักศึกษาได้

เป็นอยา่งด ีนอกจากน้ีนักศึกษายงัได้เร่ืองของเครอืข่ายอีกด้วยคะ่

สำหรับการค้นคว้าโดยอิสระ พี่ได้ทำหัวข้อ "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือก

ร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง" ที่เลือกทำในหัวข้อนี้เพราะตอนนั้นพี่มีความสนใจในธุรกิจร้านจำหน่าย

เครื่องสำอาง เพราะมองเห็นว่าแนวโน้มธุรกิจนี้น่าจะเป็นไปได้ดี และหลังจากที่ได้ศึกษา

ค้นคว้าด้วยการทำค้นคว้าโดยอิสระ แล้วก็ทำให้พี่ตัดสินใจที่ทำธุรกิจร้านจำหน่ายเครื่อง

สำอางในปัจจุบันนี้ค่ะ พี่คิดว่าการเรียนปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจที่มฟล.นี้

ช่วยในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจของพี่ได้เป็นอย่างดี เพราะตัวพี่เองมีธุรกิจที่ต้อง

ดูแลค่อนข้างมาก เช่น การรับเหมาก่อสร้าง โรงโม่หิน ร้านจำหน่ายหนังสือและ

แบบเรยีน รา้นจำหนา่ยเครือ่งสำอาง และในอนาคตพีจ่ะทำเพิม่เตมิเกีย่วกบัธรุกจิ

คอนกรตีผสมเสรจ็ดว้ย

ถามว่ารู้สึกอย่างไรในการที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 5

ประจำปีการศึกษา 2549 ในวันที ่ 17 กุมภาพันธ์ และคุณนกได้รับมอบ

หน้าที่อันทรงเกียรติในการเป็นตัวแทนมหาบัณฑิตและบัณฑิตในพิธีกล่าวอำลา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี คุณนกได้ให้คำตอบว่า "รู ้สึก

ดีใจที ่สำเร็จการศึกษาอีกขั ้นหนึ ่ง โดยจะนำความรู ้ที ่ได้มาทำ

ประโยชน์ให้มากที่สุด และรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้

รับมอบหน้าที่ที ่สำคัญยิ่งนี ้ ทำให้เรารู ้สึกว่ามีคนเห็นความ

สามารถของตัวเราให้โอกาสในการทำหน้าที่นี้ ซึ่งทำให้พี่มี

กำล ังใจที ่จะทำงานของตนเองให ้ด ีท ี ่ส ุด และจะทำ

ประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถ

ต่อไปค่ะ"



อุทยานวทิยาศาสตรภ์าคเหนอื เครอืขา่ยภาคเหนอืตอนบน

ส่งเสริมผูป้ระกอบการยคุใหมใ่นการตดิอาวธุทางปญัญา

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ได้จับมอืร่วมกบัอุทยานวทิยาศาสตรภ์าคเหนอื ในการจดัตัง้สำนักงานอุทยานวทิยาศาสตรภ์าคเหนอื เครอืข่าย

ภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการกำกับดูแลของศูนย์บริการวิชาการ และมีผู้ประสานงานโครงการฯ คือ รศ.ดร. ปรีชา  อุปโยคิน

โดยมีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมการให้บริการสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวกับการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์

กระบวนการผลิต การเพิ่มกำลังการผลิต รวมไปถึงการสนับสนุนส่งเสริมการรังสรรค์นวัตกรรมจากงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการไปสู่การขยาย

ขนาดการผลติในระดบัโรงงาน ซ่ึงทุกกิจกรรมลว้นยงัประโยชนผู้์ประกอบการทอ้งถ่ิน เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินให้สามารถแขง่ขัน

ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติได้

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการนำ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาใช้ประโยชน ์ก่อให้เกิดการนำความรูท้างด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาถ่ายทอด และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใน

17 จังหวัดภาคเหนอื โดยอยูภ่ายใตก้ารกำกบัดแูลของสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) สังกัดกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  จากน้ัน วว. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการจัดต้ังสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เครอืข่ายภาคเหนอืตอนบน (อวน. คบ.) เม่ือวันที ่22 มกราคม 2550 ท่ีผ่านมาในการขยายงานบรกิารของอทุยานวทิยาศาสตรภ์าคเหนอืให้ครอบ

คลุมไปยงัผู้ประกอบการในพืน้ที ่ 4 จังหวัดภาคเหนอืตอนบน คือ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยมุง่เน้นการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพของ

ผู้ประกอบการ  ซ่ึงบทบาทและภารกจิหลักของ อวน.คบ. คือ 1. แก้ไขปญัหา  2. การวจัิยและพัฒนา 3. การพัฒนานวตักรรม  4. บรกิารอ่ืนๆ

⌫⌫    
⌫       


 




 ⌫ 

รศ.ดร.อุปถัมภ์ สายแสงจนัทร ์คณบดคีณะบรหิาร

ธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิต นำบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

กว่า 60 ชีวิต เข้าศึกษาดงูานสำนกัวิชาการจดัการ โดย

ผศ.ดร.ประยรู โตสงวน คณบดี ให้เกียรตเิป็นวทิยากรดว้ย

ตัวเอง เม่ือวันที ่21 ธันวาคม 2550



ศูนยบ์รกิารวชิาการและสว่นประกนัคณุภาพการศึกษา มฟล. ให้การ

ต้อนรับคณะจาก มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์

บริการวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงทาง รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ คุณชัยพงศ์ แกล้วกล้า หัวหน้าฝ่าย

ประกนัคณุภาพ ร่วมมาเปน็วทิยากรและใหก้ารตอ้นรบั ช่วงวนัที ่17 ธันวาคม

2550 ท่ีผ่านมา


 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงษ์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนม นำคณะสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ ม.นครพนม เข้าศึกษา

งานด้านการบริหารจัดการนโยบายและแผนของ มฟล. โดย คุณพัชรินทร์ เหล็กงาม

หัวหนา้ส่วนนโยบายและแผน ให้เกียรตร่ิวมตอ้นรบัและเปน็วทิยากรในครัง้น้ี

 

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2550 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้การ

ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อย่างอบอุ่น โดยมี ดร.พฐา สุวรรณรัตน ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อม

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม

   



⌫⌫⌫⌫⌫กลับมาพบกันอีกครั้ง ในฉบับที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับวิธีการออกกำลังกายในที่ทำงานกันไปแล้ว และได้เสนอท่าการยืด
กล้ามเน้ือบริเวณคอ บ่า และแขนไป หวังว่าคงช่วยให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานกนัมากข้ึนนะคะ ฉบับน้ีจะนำเสนอการยดืกล้ามเน้ือบริเวณลำตัว

และขามาแนะนำ ซ่ึงจะชว่ยใหท่้านทีน่ั่งทำงานนานๆ  รู้สึกผ่อนคลายมากขึน้ เรามาเริม่กันเลยคะ่


⌫ 

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

อ.กิติมา รงคส์วัสดิ์

สาขาวชิากายภาพบำบดั สำนักวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ

เร่ิมตน้โดยการยนื มือจับบรเิวณ

เอวคอ่นไปดา้นหลงั ค่อยๆ  แอ่น

ลำตวัไปดา้นหลงัจนรูสึ้กตึง ค้าง

ไว้นับ 1-15 วินาที

 


 เร่ิมตน้โดยการยนื ใชมื้อจับ

 บรเิวณขอ้เท้าข้างท่ีจะทำการ

 ยืด งอเข่ามาดา้นหลังจนรูสึ้ก

 ตึงบรเิวณดา้นหนา้ขา ค้างไว้

 นับ 1-15 วินาที

 ยืนก้าวเทา้ไปดา้นหนา้ ค่อยๆ

 ยอ่เขา่ดา้นหนา้ให้เขา่ดา้นหลงั

  เหยียดตึง ส้นเท้าติดพ้ืนจนรูสึ้ก

 ตึงบรเิวณนอ่ง ค้างไว้ 1-15

 วินาที

 สำหรับทา่น้ีแนะนำใหผู้้หญิง

 ท่ีสวมใสร่องเทา้ส้นสูง

 เป็นประจำทำบอ่ยๆ  ค่ะ

หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพ่ิมเติม สามารถปรึกษา

อาจารยส์าขากายภาพบำบดัไดท่ี้ สำนกัวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ

โทรศพัท์ 053-916821 หรือ E-mail: kitima_r@yahoo.com

⌫   ⌫  

⌫   ⌫  

เริ่มต้นโดยการยืน มือข้างหนึ่ง

จับบรเิวณเอว ชูมืออีกข้างข้ึน

เหนือศีรษะ ค่อยๆ  เอียงลำตวัไป

ด้านเดียวกับมือที่จับเอวจนรู้สึก

ตึงบริเวณด้านข้างของลำตัว

ค้างไว้นับ 1-15 วินาที



สวนพฤกษศาสตรม์หาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง เฉลิมพระเกยีรต ิ72 พรรษา มหาราชา (Mae Fah Luang University Botanical Park)

ได้จัดทำฐานขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ไมแ้ละพรรณพชืกับวฒันธรรมลุม่นำ้โขง พรรณพชืทานไดใ้นลุ่มนำ้โขง เป็นส่วนหนึง่ของโครงการดงักล่าว

สนใจขอ้มลูเพ่ิมเตมิตดิตอ่ที ่suree @mfu.ac.th


  

     อวงศ์

IRVINGIACEAE

     อท่ัวไป

Barking Deer's Mango, Ogbono Nut (แอฟริกา)

     อพ้ืนเมอืง

มะมืน่ ม่ืน (ภาคเหนอื) มะล่ืน หมากลืน่ (สุโขทยั)

บก หมากบก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กะบก จะบก ตระบก

(ภาคกลาง) ชะอัง (ตราด) จำเมาะ (เขมร) หลักกาย (ส่วย)

     ารกระจายตามธรรมชาติ

อินเดยี บงัคลาเทศ ลาว เขมร เวยีดนาม มาเลเซยี

ขึ้นอยู่ตามป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ สูงจาก

ระดบันำ้ทะเล 100-300 เมตร

     กษณะทางชวีวทิยา

เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 10-30 เมตร ลำต้นตรง

เปลา เม่ือมีอายุมากจะแตกพพูอน แตกก่ิงก้านแข็งแรง เปลือก

สีเทาอ่อนปนนำ้ตาล ผิวคอ่นขา้งเรียบ ท่ีแตกเปน็สะเก็ดจะมสีี

ขาวอมเหลอืง เรือนยอดเปน็พุ่มทรงสงูผลัดใบในชว่งส้ัน แตก

ใบใหมไ่ด้รวดเรว็ ใบเด่ียวสีเขียวเขม้แผ่นใบคอ่นข้างหนา ออก

เรียงสลับ ใบดก และแนน่ทบึ ผิวใบเลีย้ง ใบรหีรือรูปไข ่กว้าง

3-10 ซ.ม. ยาว 5-20 ซ.ม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบ

เรียบ มีหูใบยาวม้วนหุ้มยอด ออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์-

เมษายน โดยดอกเป็นแบบ panicle ออกเป็นช่อตามซอกใบ

และปลายก่ิง ดอกมีขนาดเล็กมีสีขาวอมเขียว กลีบดอกมี 5 กลีบ

กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ 10 อัน ผลกระบกออกเป็น

ผลเดีย่วเปน็แบบ drupe มีลักษณะกลมร ีกว้าง 2-3 ซ.ม. ยาว

3-5 ซ.ม. เปลือกผลแขง็ เม่ือสุกจะมสีีเหลือง ภายในผลม ี1

เมล็ด เน้ือเมล็ดมสีีขาวและมน้ีำมัน

ชื่

ชื่

ลั

ก

ชื่      ารปลกู

นิยมปลกูในรปูวนเกษตร หรือปลูกผสมผสานกบัไมอ่ื้น ชอบดนิรว่นปน

ทรายที่มีการระบายน้ำดี

     ระโยชน์

ผ้ึงหลวงชอบทำรงับนกิง่สูงของกระบก บางตน้จะมหีลายรงั ชาวบา้นจงึ

ไม่ได้โค่นตน้กระบก เมล็ดทานได ้ชาวบา้นนำมาคัว่และทาน มีจำหนา่ยตามตลาด

ในภาคเหนอื ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื มหาวทิยาลยัขอนแกน่ได้

คน้คดิเครือ่งมอืกะเทาะเมลด็กระบก โดยใชแ้รงคนแบบงา่ยๆ  กระเทาะได ้ 315

เมล็ดต่อช่ัวโมง คนโบราณทำขา้วรางหรือข้าวกระบกค่ัว ทำโดยเอาเปลือกหุ้มเมล็ด

ออก ตำเมลด็กระบกคัว่ให้แตกมนั ปรงุรสดว้ยนำ้ตาลและเกลอื ตักใส่พิมพ์คล้าย

ถ้วยขนมครก นำไปหมกในหม้อหุงข้าวที่ข้าวเพิ่งจะหุงสุก คลุกข้าวกับน้ำมัน

กระบกผลสุกเป็นอาหารของเก้ง กวาง และนก ไขกระบกมีสีเหลืองนวล มีกลิ่น

เฉพาะ มีปรมิาณไขประมาณรอ้ยละ 70 ส่วนใหญเ่ป็นไขมนัอ่ิมตวั (Lauric acid,

myristo acid) นอกจากนำ้มันจากเมลด็จะใชท้ำอาหารแลว้ ยังสามารถทำเครือ่ง

สำอาง สบู่ และเทียนไข ผลกระบกนำมาใช้ย้อมสีธรรมชาติ โดยจะให้สีเทาดำ

เน้ือไม้แข็ง มีชัน แก่นสีเทาปนนำ้ตาล มีปรมิาณซลิิกาสูง เส้ียนตรง ใสกบตกแตง่

ง่าย เนื้อไม้มีค่าความหนาแน่นประมาณ 0.8-1.1 กรัม/ซ.ม.
2
 นิยมใช้เนื้อไม้

ทำฟืนและถ่านไม ้เครือ่งมือเกษตรกรรม ทำครก สาก ตลอดจนเครือ่งสีข้าว

ก
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  ถูกออกแบบมาโดยใชอ้ลูมินัมเปน็วสัดุ
ประกอบเครือ่ง รอบตวัเครือ่งไม่มีช่องให้เปล่ียนแรมแตอ่ย่างใด ด้าน

ขา้งซ้ายมชีอ่งตอ่ทีช่ารจ์ไฟ ส่วนดา้นขวาเปน็ชอ่งแบบพบัเกบ็ไดซ่้อน

ช่อง USB, Micro DVI และ Audio In เอาไว้ สำหรับฟังก์ชั่นที่ดู

จะโดดเดน่กวา่รุ่นอ่ืนทีอ่อกมากอ่นก็คือ Multi Touch Trackpad ท่ีมี

การใช้งานคล้ายๆ  กับบน iPhone ทั้งการจีบนิ้วกางนิ้วทั้งสอง แต่ที่

พิเศษกว่าคือมีการใช้งานแบบ 3 น้ิวพร้อมกัน และด้วยความบางทีสุ่ด

ในโลกในปัจจุบันน้ีจึงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะใส่ DVD Drive เข้าไปด้วยในตัว

ซึ่งแอปเปิ้ลก็จับ External Super Drive มีความสามารถในการ

บันทึกแผ่น DVD ได้มาขายแยกในราคา $99 อีกด้วย ทางแก้อีก

วิธีหนึง่ท่ีแอปเปิล้เตรยีมไวใ้ห้คือฟังก์ช่ัน Remote Disc ท่ีมีการใชง้าน

คือสามารถนำแผน่ CD หรือ DVD โปรแกรมทต้ีองการลงในเครือ่ง

  ไปใส่ในเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอ่ืนไดท้ั้ง Mac และ

PC จากน้ันก็ใช้ Remote Disc จัดการค้นหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

และเข้าไปที่ CD หรือ DVD นั้น แล้วจัดการลงโปรแกรมผ่านทาง

Wireless

ไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะครับ สำหรับข้อด้อยของ

  น้ันคอืลำโพงเปน็แบบโมโนและแบตเตอรีเ่ปน็แบบถอด
เปล่ียนไม่ได้ ซ่ึงอย่างหลังดูเหมือนจะเป็นข้อด้อยอย่างแรงสำหรับใคร

ที่ชั่งใจกันอยู่ว่าจะซื้อดีหรือไม่ เอาเป็นว่าถ้าแบตเตอรี่เสื่อมหรือแรม

เสียคงต้องยกเข้าศูนย์บริการเท่าน้ัน ส่วนราคา   ท่ีแอปเป้ิล
ตั้งเอาไว้เริ่มต้นที่ $1,799 ถึง $3,098 (ประมาณ 63,000 ถึง

108,430 บาท) โดยสรุปแล้ว   น่าจะเหมาะสำหรับ
การพกพา ผู้ท่ีต้องเดินทาง ทำงานเอกสาร ใช้งานอินเตอร์เน็ต ฟังเพลง

และไม่ได้ทำงานที่หนักจนเกินไป ไม่เช่นนั้นแล้วคงจะต้องหอบหิ้ว

อุปกรณ์เสริมกันไปให้เป็นภาระกันอีกแน่
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ฉบับที่แล้ว เราได้พูดถึงเรื่องสีของดอกไม้และความหมาย

ของดอกไม้ไปแล้ว ฉบับน้ีเราจะมาพูดถึงเร่ืองเส้นท่ีเราใช้ในศิลปะการจัด

ดอกไม้กัน ซึ่งในการจัดดอกไม้แต่ละครั้งนั้น นอกจากเราต้องคำนึงถึง

เร่ืองสีของดอกไม้ และแสงสว่างต่างๆ  แล้ว เส้นก็เป็นปัจจัยหน่ึงซ่ึงบ่งบอก

ความหมายของผลงานที่เรารังสรรค์ขึ้น

เส้นท่ีใช้ในการออกแบบจัดดอกไม้  ประกอบไปด้วยเส้นต้ังตรง

เส้นนอน เส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นหยัก โดยความหมายของเสน้แต่ละเส้นก็

จะใหค้วามหมายทีแ่ตกตา่งกัน

๐ เส้นต้ังตรง ให้ความหมายในท่วงท่าท่ีสง่างาม องอาจ เปิดเผย

น่าเกรงขาม เส้นต้ังตรงน้ีเรามักจะนำมาออกแบบใชกั้บแจกันทรงสูงหรือ

พื้นที่ที่มีความโอ่โถง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสง่างามและน่าเกรงขาม

นั่นเอง

๐ เส้นนอน ให้ความหมายและความรู้สึกที่สงบนิ่งเรียบง่าย

เรียบรอ้ย สบาย และผ่อนคลาย การนำเสน้แนวนอนมาออกแบบการจดั

ดอกไม้ เราก็มักคำนึงถึงการใช้งานเป็นสำคัญ เส้นแนวนอนทีเ่ราพบเห็น

บ่อยก็คือการนำมาออกแบบการจัดดอกไม้บนโต๊ะประชุม เนื่องจาก

บรรยากาศการประชุมอาจจะเกิดความเครียดของผู้เข้าร่วมประชุม

ดอกไม้จึงเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการผ่อนคลาย เรา

จึงต้องนำเส้นมาประกอบการออกแบบให้เกิดความสงบและผ่อนคลาย

มากขึ้น รูปทรงของดอกไม้ที่นิยมจัดตามเส้นแนวนอน ได้แก่ รูปทรง

Horizontal และ Spray-shape

๐ เส้นโค้ง เป็นเส้นที่ให้ความหมายและความรู้สึกนุ่มนวล

อ่อนหวาน ดูแล้วเกิดความอบอุ่นและสบายใจ ส่วนมากการใช้เส้นโค้ง

จึงนิยมนำมาออกแบบการจัดดอกไม้เพื ่อลดความตรึงเครียดของ

บรรยากาศหรือใช้เพื่อลดความแข็งของห้องหรือของพื้นที่ เส้นโค้ง

ได้ถูกนำมาออกแบบการจัดดอกไม้ในรูปทรงโดม (Dome) ซึ่งรูปทรง

น้ีจะช่วยลดความแขง็กระด้างของพ้ืนท่ีได้มาก ท่ีพบเห็นกันจนชินตามาก

ที่สุดคือการจัดดอกไม้แจกันบนโต๊ะรับแขก แต่เส้นโค้งก็ถูกประยุกต์

ไปในการจดัรูปทรงอ่ืนด้วย เช่น รูปทรงพระจนัทร์เส้ียว (Crescent) หรือ

รูปทรงนำ้ตก (Waiting for spring)

๐ เส้นเฉยีงและเสน้หยกั ให้ความรูสึ้กท่ีต่ืนเตน้ เร้าใจ ร่าเริง

มีความหลากหลาย ทำให้เกิดความน่าสนใจ ซ่ึงเส้นหยักถูกนำมาออกแบบ

จัดดอกไมใ้นรปูทรงสามเหลีย่ม (Triangular) รูปทรงพกั (Fan-shape)

ซ่ึงเป็นรูปทรงทีไ่ด้รับความนยิมมากทีสุ่ดในการจดัดอกไม้ เพราะเป็นรูป

ทรงที่จัดง่ายและสามารถใช้ได้กับหลายงานหลายโอกาส

ดงันัน้ เมือ่เราไดรู้จ้กัเส้นตา่งๆ  และความหมายของเสน้แตล่ะ

เส้นแล้ว เราก็มีความเข้าใจในหลักการออกแบบการจัดดอกไม้มากขึ้น

แตก็่ยงัมอีงคป์ระกอบอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งในการออกแบบจดัดอกไมอี้กมาก

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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Mae Fah Luang University hosted for the discussion between

Director of International Affairs of TICA and Assoc.Prof. Nareewan

Chintakanond, Vice-President, Dean, School of Management including 4

Cambodian Scholarship students and their advisors on December 6, 2007.

The topic of discussion aimed to scholarship students of TICA,

conditions of Scholarship students' application and emphasis on students' thesis

which could apply for advantages of both Thailand and scholarship students'

country.

In addition, TICA told that they went to Laos PDR on mid of

December, 2007 to considerate scholarship students of Laos and to publicize

Mae Fah Luang University.

Visit of Thailand International Development Cooperation Agency

(TICA) on December 6, 2007

Visitors: December, 2007

Visit of Rotaract Club of Universiti Teknologi PETRONAS

to Mae Fah Luang University December 7, 2007

Rotaract Club of Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia has

paid a visit to Mae Fah Luang University on December 7,2007. Welcome and

briefing by Assoc. Prof. Nareewan Chintakanond, Vice President and

discussion about Thai culture and socializing with Thai and International

students of Mae Fah Luang University.

The 11th UNESCO-APEID International Conference:

Reinventing Higher Education Toward Participatory and

Sustainable Development 12-14 December 2007

On 12-14 December 2007, UNESCO Bangkok is convening the

11th UNESCO-APEID International Conference: "Reinventing Higher

Education: Toward Participatory and Sustainable Development," at the Imperial

Queens Park Hotel, Bangkok, Thailand. This conference will bring together

400 representatives from 47 Member State of UNESCO, international and

local educational institutions, non-governmental organizations, and the private

sector.

Mae Fah Luang University led by Assoc.Prof. Nareewan

Chintakanond, Vice-President has joined this conference and showcases the

programmes and projects on higher education of Mae Fah Luang University

during the Conference. The Exhibition is very popular side event for the

participants to learn from their colleaugues, and to network and exchange

information.

The 3rd Conference of University Rectors of Thailand

and Indonesia 14-16 December 2007

Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand

Mae Fah Luang University had been the venue for the 3rd

Conference of University Rectors of Thailand and Indonesia. The Conference is

hosted by the Council of University Presidents of Thailand (CUPT). The

objectives of the conference are to enhance positive and collegial relations

among university rectors in Indonesia and Thailand, share visions and exchange

experiences concerning educational aspects, research, art and culture and

respond to and implement the results of the previous conference of

Indonesia-Thailand University Rectors.

The Conference in the afternoon session opened with the discussion

on cooperation between CUPT-CRISU by Prof.Dr. Supachai Yavaprabhas, Chair

Person and the speakers, Assoc.Prof.Dr. Vanchai Sirichana, President of CUPT

and Prof.Dr.Ir.H. Ahmad Mattjik, MSc.,President of CRISU. They already had

a progress and advancement to the academia.

Dear readers,

Greeting from International Connections, come to the end of this

year and welcoming to the year 2008. There are so many things that we

learned from our experience, just keep to be our lesson and try to do our best in

the next year. Well, we have a great conference venue by MFU and more

activities for International Affairs actions. Please take a look and see what we

got.

Any news or comments, please contact I.A. staff, Ms. Nathaphorn at

053-916026.

Until the next issue.

I.A.Editor
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นับจากวันเริ่มจัดตั้งชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครั้ง

แรก เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2549 จนกระทัง่ได้รับการยกฐานะเปน็สมาคมในเดอืน

พฤศจิกายน 2550 ท่ีผ่านมา เป็นเวลา 1 ปีกับ 1 เดือน ซ่ึงคณะกรรมการบรหิาร

สมาคมมุ่งมันปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ่มเทและมุ่งม่ันท่ีจะสร้างองค์กรของนักศึกษา

เก่าให้เข้มแข็งและเป็นที่รู้จักโดยแพร่หลายแก่บุคคลทั่วไปตามที่ได้อาสาเข้ามา

ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสมาคมนักศึกษาเก่าได้พัฒนาและ

มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมใน

เดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา ท่ีประชุมได้เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือให้

คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการ รวมไปถึงให้การสนับสนุน

ส่งเสริมกิจกรรมของสมาคม โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาเก่าจาก

หลากหลายสาขาอาชพี เพ่ือทำหนา้ท่ีดังกล่าวจำนวน 17 ทา่น ประกอบดว้ย



àม่ือเราเอ่ยถึงสถานท่ีท่องเท่ียว บรรยากาศดีๆ  สักท่ี ท่ีแรกท่ีเด็กมอจะเอ่ยถึง คือ "ภูช้ีฟ้า" แต่ไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงภูช้ีฟ้ามันเก่าไปแล้วสำหรับ

เด็กมอท่ีเคยไปมาแล้ว เรากำลังจะพูดถึง "ปาย" เสน่ห์เมืองสามหมอกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยส่วนตัวแล้วผมได้เคยมีโอกาสไปเท่ียวกับครอบครัว

มาแล้ว 1 ครัง้ เราจะทำความรูจั้กกับ "ปาย" กันวา่ ทำไมถงึมีแต่คนอยากจะไปทอ่งเท่ียวทีน่ี่กันมากนกั
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ขอขอบคณุข้อมลูจาก thai-tour.com

ขอขอบคณุรูปภาพจาก sleepouthome.multiply.com

ส่ิงท่ีพลาดไมไ่ด้เม่ือเราไปปายจะตอ้งไปที ่อุทยานแหง่ชาตห้ิวยน้ำดัง แหล่งท่องเทีย่วที่

ได้รับความนยิมอกีแห่งหน่ึง สำหรับผูท่ี้เดินทางจากเชยีงใหมไ่ปปาย ก่อนถึงปายนกัท่องเท่ียวไม่

พลาดทีจ่ะแวะเขา้ไปสัมผสับรรยากาศจดุชมววิ ห้วยน้ำดงั หรือท่ีรู้จักกัน ดอยกิว่ลม จุดชมทะเล

หมอกทีส่วยงามยามอรณุรุ่งท่ีสามารถเหน็พระอาทติยข้ึ์นผา่นไอหมอก นอกเหนอืจากจดุชมววิแล้ว

ยังมี น้ำพุร้อนโปง่เดือด และ เส้นทางเดนิศึกษาธรรมชาตโิปง่เดือด

»ÒÂเป็นเมืองเล็กๆ  ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา ซึ่งเป็นรอยต่อ

ของชายแดนไทย-พม่า ฤดูหนาวที่นี่อากาศจะเย็นจัด ด้วยความที่ถูกโอบ

ด้วยขนุเขา จึงทำใหใ้นหนา้หนาวเมอืงจะถูกปกคลมุไปดว้ยหมอก บรรยากาศ

ค่อนข้างเงียบสงบ ประกอบกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คน ด้วยเอกลักษณ์

เฉพาะตัวเหล่านี้ทำให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

¡ÒÃà Ố¹·Ò§
 • รถโดยสารประจำทางทัง้ธรรมดาและปรบัอากาศ

สายเชยีงใหม-่แม่สะเรยีง-แม่ฮ่องสอน ต้ังแต่เวลา 06.30-21.00 น.

สายเชยีงใหม-่ปาย-แม่ฮ่องสอน ต้ังแต่เวลา 07.00-12.30 น.

 • รถตู้ รับ-ส่ง เชียงใหม-่ปาย ต้ังแต่เวลา 08.00-17.00 น.

 • เครือ่งบิน นกแอร ์บิน เชียงใหม-่ปาย วันละ 2 รอบ
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