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ณัฐกร วิทิตานนท์

กรมป่าไม้จึงได้มีการสำรวจพืน้ท่ีวนอุทยานต่างๆ ดังกล่าว
รวมทัง้พ้ืนทีป่่าสงวนแหง่ชาตแิละพ้ืนทีข้่างเคียง โดยเริม่ดำเนนิการ
สำรวจข้อมูลเบ้ืองต้นในพ้ืนท่ีเม่ือเดือนมกราคม 2544 และกรมป่าไม้
มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกมาควบคุมพื้นที่ๆ จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ
ลำน้ำกก และเดือนกรกฎาคม 2544 กรมป่าไม้ได้จัดแผนงาน
และงบประมาณดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก รวมทั้ง
อนุมัติการก่อสร้างชุดอาคารสำนักงาน ณ บริเวณท่ีต้ังท่ีทำการหน่วย
จัดการต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม ท้องที่ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก มีพ้ืนท่ี ประมาณ 458,110 ไร่
หรือ 732.98 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลมุพ้ืนท่ี 4 อำเภอ
คือ อำเภอแม่จัน อำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย และอำเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชยีงราย โดยไดร้วมพืน้ทีว่นอทุยาน 3 แห่ง

ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับ
การขยายตวัของชมุชน และนักท่องเท่ียวทีเ่ดินทางเขา้มาในพืน้ทีจั่งหวัดเชยีงราย
ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือได้อย่างดีเท่าที่ควร

ได้แก่ วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว
บ่อน้ำร ้อนห้วยหมากเลี ่ยม และวนอุทยานน้ำตกโป่ง
พระบาท ซึ ่งตั ้งอยู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที ่มีอาณาเขต
ใกล้เคียงกันและมีสภาพธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่การ
บริหารจัดการในพ้ืนท่ีดังกล่าวยังไม่มีกฎหมายรองรับ จึงทำให้

จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการอนุมัติให้ใช้พ้ืนท่ีดังกล่าวจากกรมป่าไม้
เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นมา
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ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุของเดือนเมษายน ชาวล้านนา
หรือ “คนเมือง” (คำๆ นี้ เป็นคำที่คนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน
ใช้เรียกตัวเอง สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำวา่ “คนพ้ืนเมือง” น่ันเอง)
ได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมายาวนานใน
ช่วงป๋ีใหม่ของคนเมอืง ท้ังการ “รดนำ้” เพ่ือความรม่เย็นเป็นสุข การ
“ดำหัว” เพื่อแสดงความคารวะต่อผู้อาวุโส และการทำบุญการทาน
เจดีย์ทรายที่วัด เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามความเชื่อตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน

แต่แล้วในช่วงหน้าแล้งปีนี ้ กลับมีสิ ่งอันไม่พึงปรารถนา
มาเยี่ยมเยือนเรา สิ่งที่ว่า ก็คือ “มลพิษจากหมอกควัน” ซึ่งปกคลุม
ไปทั่วทั้งภาคเหนือตอนบน ทำให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่
เข้าขั้นวิกฤติ เพราะอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จนน่าห่วง
จึงใคร่วิงวอนให้ท่านรักษาสุขภาพของตัวเองและผู้อื่นด้วยการร่วมกัน
งดการเผาในที่โล่งทุกๆ ชนิดนะครับ เทศกาล “ปี๋ใหม่เมือง” ปีต่อๆ
ไป จะได้ไม่ต้องเผชิญบรรยากาศขะมกุขะมัวเช่นน้ีอีก





พรรณไม้และสัตว์ป่า
ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก สามารถจำแนกสงัคมพืช

ออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
ป่าดิบเขา พบที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 800 เมตร

ข้ึนไป ในบริเวณยอดดอยชา้ง วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ พันธ์ุไม้ และ
พืชพ้ืนล่าง ได้แก่ ก่อก้างด้าง ก่อพวง ก่อเดือย ก่อสีเสียด พญาไม้
ขุนไม้ มะขามป้อมดง เม่ือย จันทร์ทอง จำปีป่า เม่ียงดอย กุหลาบขาว
คำแดง ก่วมแดง โคลงเคลงขน จุกนารี กำลังช้างสาร กุหลาบหิน
ข่าคม กระเจียวขาว เฟิน ฯลฯ

ป่าดิบแล้ง พบได้ในระดับความสูง 300-600 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเล ในบริเวณท่ีเป็นหุบเขาและริมห้วย พันธ์ุไม้และพืชพ้ืนล่าง
ได้แก่ ยางแดง กระบาก ตะเคียนหิน เค่ียมคะนอง คอแลน กระเบากลัก
พลับพลาข่อยหนาม กระดูกค่าง ชมพู่ป่า หวายขม เครืองูเห่า ปัดแดง
กล้วยดงดำ เฟิน ผักเบี้ยดิน หญ้ากาบไผ่ ลดาวัลย์ และเถายั้งดง
เป็นต้น

ป่าเบญจพรรณ พบขึ้นปกคลุมพื้นที่มากที่สุด ในระดับ
ความสูง 50-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล พันธ์ุไม้และพืชพ้ืนล่าง
ได้แก่ สัก กระพ้ีเขาควาย รกฟ้า ตะแบกเลือด ซ้อ สมอไทย ขะเจ๊าะ
เปล้าหลวง มะกอกป่า ไผ่ซางนวล ไผ่ป่า ไผ่ไร่ ไผ่รวก กระชาย กลอย
ขม้ิน ฯลฯ

ป่าเต็งรัง พบกระจายอยูท่ั่วไปในพ้ืนท่ีต้ังแต่ระดับความสูง
จากน้ำทะเล 400-600 เมตร ข้ึนไป พันธ์ุไม้และพืชพ้ืนล่าง ได้แก่ เต็งรัง
พลวง เหียง กราด แสลงใจ มะขามป้อม ไผ่เพ็ก โจด ฯลฯ

สัตว์ป่าที่สำรวจพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกมีเหลือ
อยู่น้อยมาก เท่าท่ีสำรวจพบ ได้แก่ เก้ง หมูป่า อีเห็น เม่นหางพวง
ล่ินกระต่ายป่า กระรอกท้องแดง กระแตธรรมดา กระจ้อน หนูท้องขาว
นกตะขาบทุง่ นกกางเขนบ้าน นกกระปุดใหญ่ นกขม้ินน้อยธรรมดา
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การเดินทาง
จากจังหวัดเชียงรายไปตามถนนเชียงราย - สี่แยกบ้าน

เด่นห้า ผ่านหน้าค่ายเม็งรายมหาราชเข้าสู่ตำบลดอยฮาง จนถึง
บ้านผาเสรฐิ ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร แล้วเดินทางตอ่ไป
ยังท่ีทำการอุทยานแห่งชาติบริเวณห้วยหมากเล่ียมอีก 1.5 กิโลเมตร
หรือจะล่องมาตามลำน้ำกกด้วยเรือหางยาวหรือแพจากสะพานลำน้ำกก
ในตัวเมืองเชียงราย ถึงบริเวณห้วยหมากเล่ียม ประมาณ 20 กิโลเมตร

นกแซงแซวหางปลา นกปรอดสวน เหย่ียวนกเขา นกเขาใหญ่ ตะกวด
ก้ิงก่าหัวสีแดง งูเขียวหางไหม ้ งูสิง งูสามเหล่ียม งูเห่า กบ เขียด
คางคกบ้าน และปาด เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทั้ง

น้ำตก บ่อน้ำร้อน และทัศนียภาพท่ีสวยงามของลำนำ้กก และยังมี
เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิสำหรับผู้ท่ีสนใจในบริเวณวนอุทยานน้ำตก
ขุนกรณ์ วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว-ห้วยหมากเล่ียม และวนอุทยาน
โป่งพระบาท และยังมีกิจกรรมของชุมชนท่ีต้ังบ้านอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำกก
คือ ทัวร์ช้าง ศึกษาธรรมชาต ิและชมสถานทีท่่องเท่ียว ส่วนใหญ่จะ
ใช้เส้นทางเลียบลำน้ำกกและไปสิ้นสุดที่วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว
-ห้วยหมากเลีย่ม

สิ่งอำนวยความสะดวก
อุทยานแห่งชาติ ยังไม่มีพักไว้บริการนักท่องเท่ียวคงมแีต่

สถานท่ีสำหรับกางเต็นท์ให้บริการนักท่องเท่ียวเท่าน้ัน เน่ืองจากเป็นอุทยาน
แห่งชาติจัดต้ังใหม่ หากสนใจท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว
ต้องจัดเตรียมเต็นท์และอาหารไปเอง

หากนักท่องเท่ียวต้องการข้อมูลเพ่ิม สามารถสอบถามไป
ได้ที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-5360-9238
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เม่ือวันอังคารท่ี 6 มี.ค. เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
เชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ มฟล. เร่งผลิตแพทย์
พยาบาล ทันตแพทย ์ลดความขาดแคลนของประเทศ

          นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
ร่วมลงนามกับ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ในการร่วมมือ
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ
มฟล. ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของสังคม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบน ซ่ึง มฟล. อยู่ติดชายแดนพมา่และลาว

          ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ กล่าวว่า จากการร่วมหารือในคร้ัง
น้ีน้ัน มฟล. จะเริม่ผลิตบุคลากรสาธารณสขุโดยเฉพาะทนัตแพทย์
และพยาบาล เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และเห็นพ้องกันว่า ในระยะแรกจะ
ผลิตบุคลากรสายพยาบาลก่อน ซ่ึงทาง มฟล. มีความพร้อมและเปิดรับ
นศ. สาขาพยาบาลในปกีารศึกษา 2550 แล้ว และจะส่ง นศ. ฝึกงาน
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง
ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน รวมท้ังโรงพยาบาลชมุชนในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด
ส่วนสายทันตแพทย์อยู่ระหว่างการจัดร่างหลักสูตร ซึ่งทาง มฟล.
มีแผนจะทำโครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบทให้กระทรวง
สาธารณสุขเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยจะรับเด็กท้องถ่ินเข้าเรียน
ส่วนการผลิตแพทย์จะดำเนินในระยะต่อไป

          ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ให้สัมภาษณ์ว่า
มฟล. และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดข้อตกลงในการร่วมมือผลิต
และพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพในปริมาณที่เพียงพอต่อการจัดระบบบริการ
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคเหนือตอนบน ซ่ึงมีอัตราความขาดแคลน
แพทย์ พยาบาล และทันตแพทย์สูงมาก

          อธิการบดี มฟล. ยังกล่าวด้วยว่า ในระยะท่ีผ่านมา มฟล.
ได้มีการเตรียมความพร้อมท่ีจะรองรับการผลิตบุคลากรสายสาธารณสุข
โดยการเปิดสำนักวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเปิดสำนักพยาบาล
มาตามสำดบั และในเวลาอันส้ันน้ีเราก็จะเปิดทันตแพทย ์ท้ังน้ี เพ่ือ
ช่วยลดความขาดแคลนด้านบุคลากรที่ประเทศไทยกำลังประสบ
ปัญหาอยู่ในขณะนี้ เราจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จย่า
ท่ีจะให้ประชาชนมสุีขภาพทีดี่ได้รับการดแูลอย่างท่ัวถึง
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เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมเชียงแสน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี
ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษในงาน “การประชุมวิชาการ สมาคม
สถาบันการศึกษาขั ้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครัง้ท่ี 18” ภายใตหั้วขอ้
“Undergraduate Education: Significance, Curriculum Design, and
Quality Assurance” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พิศมัย ศรีอำไพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตัวแทนจาก สออ. เป็นประธานเปดิการประชมุ

อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ว่า
“ในฐานะท่ีทุกท่านเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมารวมตัวกันมากมาย
เช่นน้ีน้ัน ย่อมจะทำให้เห็นว่าการประชุมในคร้ังน้ีจะมีอะไรท่ีน่าสนใจ
อยู่มาก เพราะธรรมชาตขิองนักวิชาการเมือ่มีการรวมตวักันก็จะเกิด
การนำเสนอแนวคดิใหม่ๆ  การวพิากษ ์ วจิารณ ์ ในหลายแงม่มุเพือ่
ให้เกิดการสร้างสรรค์ แต่ทั้งนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ตระหนักว่า
เพียงแค่คิดและพูดยังไม่พอ จะต้องกระทำด้วย เพราะความคิดท่ีเกิด
ข้ึนแล้วไม่ได้ทำก็คือเป็นเพียงความฝัน เราควรจะมารว่มกันทำความ
ฝันให้เป็นจริง เพ่ือประโยชนข์องประเทศชาต”ิ

ด้าน ผศ.ดร.พิศมัย ได้กล่าวเปิดงานว่า การประชุมวิชาการ
ครั้งนี ้ เพื่อเป็นการระดมสมองและสร้างเวทีทางปัญญา อันจะ
นำไปสู่การแลกเปล่ียนความคดิเห็น และข้อเสนอแนะจากการศกึษา
ค้นคว้าของนักวิชาการ เพื่อใช้เป็นกรอบความคิดในการนำเสนอ
Country Report ของประเทศไทย ในการประชมุทางวชิาการระดบั
ภูมิภาคของ ASAIHL ณ Lingnan University, Hong Kong ในช่วง
เดือนพฤษภาคมนี้

“สำหรับการประชุมครั้งนี้มีบทความที่ผ่านการคัดเลือก
จำนวน 14 บทความ ท่ีมาคัดเลือกกันในวันท่ี 2 มี.ค. 50 เพ่ือให้
ได้บทความท่ีเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการนำเสนอระดับภูมิภาค
ของ ASAIHL และบทความทีผ่่านการคัดเลือกยังจะได้นำมาตีพิมพ์
เป็นวารสาร สออ.ประเทศไทย เพ่ือเผยแพร่ไปยังสถาบัน สมาชิกท่ัว
ประเทศ รวมถึงเผยแพร่ในการประชมุ Administrative Board ของ
ASAIHL อีกด้วย” ผศ.ดร.พิศมัย กล่าว

   จากน้ัน รศ.ดร.วันชัย ได้บรรยายพเิศษเร่ือง “บทบาทของ
มหาวิทยาลัยกับความเชือ่ถือของสังคม” ว่า คำว่า มหาวิทยาลัย หรือ
University นั้น หมายถึง แหล่งความรู้ขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ สิ ่งที ่ส ังคมคาดหวังกับมหาวิทยาลัยนั ้นสิ ่งแรกคือ
การผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ออกไปรับใช้สังคมเพื่อให้ประเทศชาติ
พัฒนา หน้าที่อาจารย์นี้ยิ่งใหญ่กว่าคนในรัฐบาล เพราะเป็นอาชีพที่
สร้างคนเขา้ไปในรฐับาล ฉะน้ันคนทีจ่ะทำหนา้ท่ีน้ีได้จะต้องเป็นคนที่
มีความรูค้วามสามารถอยา่งแท้จรงิ

“การที่จะทำให้สังคมมีความเชื่อถือในตัวของมหาวิทยาลัย
น้ัน จะต้องเป็นส่ิงท่ีสร้างสมกันมาพอสมควร ท้ังจากสถาบันและศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยต้องทำให้สังคมเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการดำเนิน
งานอย่างเต็มความสามารถทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ขณะเดียวกัน
จะต้องมีความเป็นกลาง ไม่ฝักฝ่ายใดเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง
การปกครอง หรือด้านเช้ือชาติศาสนา มีความยึดม่ันในสังคมวิชาการ
สร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ท่ีดีให้เกิดแก่สังคม การเป็นท่ีพ่ึงด้านวิชาการกับ
ชุมชน และสิ่งสุดท้ายที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมีคือการมีอุดมการณ์
ของความเป็นมหาวิทยาลัย ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน
สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้สังคมยอมรับและเกิดความเชื่อถือในตัว
มหาวิทยาลัยในท่ีสุด” อธิการบดี มฟล. กล่าวย้ำ

 





De Candolle ผู้เขียนหนังสือ Origin of Cultivate Plants
ระบุว่ากระเทียมมีถิ่นกำเนิดในด้านตะวันตกเฉียงใต้ของไซบีเรีย
แถบประเทศคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน และภาคตะวันตกของจีน
ต่อมาขยายการปลูกกระเทียมไปยังประเทศแถบทะเลเมดิเตอเรเนียน
ยุโรปตอนใต ้และซิซิลี และปลูกกันมากในอินเดียและจีน

กระเทียมชอบอากาศเยน็ ข้ึนได้ต้ังแต่เส้นศูนย์สูตร จนถึง
เส้นรุ้งท่ี 50 ท้ังในแนวเหนือและใต้ กระเทียมท่ีปลูกอยู่ในปัจจุบัน
ได้มีกำเนิดมาจาก Allium longicuspis ปัจจุบันมีสายพันธ์ุมากมาย
ส่วนมากนยิมปลูกกระเทียมขาว

รรณพืชทานได้ในลุ่มน้ำโขง
สวนพฤกษศาสตรแ์มฟ่า้หลวง มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง

ได้จัดทำฐานข้อมูลเก่ียวกับต้นไม้และพรรณพืชกับวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
พรรณพืชทานได้เป็นส่วนหนึ ่งของโครงการดังกล่าว ฉบับนี ้
ขอนำเสนอ “กระเทียม”

ระเทียม (Allium sativum Linn.)ก
ชื่อวงศ์
AMARYLLIDACEAE

ช่ือพ้ืนเมือง
หอมเทียม (เหนือ)  กระเทียมจีน
ปะเช้วา (กะเหร่ียง)

ช่ือในลุ่มน้ำโขง
Da Suen (จีน)
นกำเนิดถิ่

กระเทียมเป็นพืชล้มลุกท่ีมีความสูงประมาณ 30-50 ซม.
ความสูงของต้นกระเทียมแตกต่างกันไปตามลักษณะพันธ์ุ และความ
อุดมสมบูรณ์ของดินท่ีมันข้ึนอยู่ กระเทียมมีหัวใต้ดิน (bulb) ประกอบ
ด้วยหัวเล็กๆ ที่อยู่รวมกันโดยมีเปลือกบางๆ ที่มีสีขาวห่อหุ้มอยู่
2-3 ช้ัน

กระเทียมมีใบกลวงเป็นรูปยาวแคบ และมีปลายแหลม
ส่วนโคนใบหุ้มซ้อนกัน ด้านล่างมีรอยพับเป็นสันตลอดความยาว
ของใบ ดอกออกเป็นช่อ (umbel) มีใบประดับหุ้มเป็นจะงอยยาว
มีกลีบดอกเทียม 6 กลีบ มีสีขาวแต้มสีม่วง หรือสีขาวอมชมพู
ก้านดอกยาว เล็ก ผลเป็นแบบ capsule มีอยู่ 3 พู

กษณะทางชีววิทยาลั

กระเทียมที่ปลูกในประเทศไทยเป็นกระเทียมที่นำมาคัด
พันธ์ุใหม่ ได้แก่กระเทียมพันธ์ุเบาศรีษะเกส กระเทียมพันธ์ุเชียงใหม่
และกระเทียมพันธ์ุหัวใหญ่

ในการปลูกกระเทียม ควรขุดหลุมลึก 30- 40 ซม. ยกแปลง
ปลูกกว้างขนาด 1 เมตร  ดินสูงประมาณ 20 ซม. ใส่ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอก ไร่ละ 2-3 ตัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 10:10:15 ไร่ละ 50-100
กิโลกรัม และผสมให้เข้ากัน ให้น้ำพอดินเปียกแล้วจึงปลูกด้วยกลีบ
กระเทยีม ฝังให้ลึก 1 ซม. หยอดหลมุละกลีบ ปลูกด้วยระยะหา่ง
ระหว่างหัว 10 ซม. และระหว่างแถว 20 ซม. คลุมด้วยหญ้าหรือ
ฟางจะช่วยลดวัชพืชและควบคุมความชื้น รดน้ำเช้าเย็นในช่วงแรก
ต่อไปรด 3-7 วันต่อคร้ัง หรืออาจจะรดน้ำเม่ือใบกระเทียมเร่ิมเห่ียว
สามารถเก็บเก่ียวต้นมาปรุงอาหารได้เม่ืออายุ 50-60 วัน ส่วนมาก
จะปลูกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ไปเก็บเกี่ยวในเดือนเมษายนถึง
เดือนพฤษภาคม การปลูกกระเทียมใช้ต้นทุนไร่ละประมาณ 13,860 บาท

กระเทียมท่ีปลูกในไทยมกัเจอปัญหาโรคใบจดุสีม่วง โรคใบแห้ง
โรคราสนิม โรคใบไหม้ โรคโคนเน่า โรคหัวและรากเน่า เพลี้ยไฟ
และไรกระเทียม การดูแลจึงเป็นเร่ืองจำเป็น แต่ต้องเน้นการแก้ไขปัญหา
เมื่อมีปัญหาเท่านั้น

หลังจากการปลูกกระเทียมต้องมีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ท่ีอุณหภูมิ 10 ํC จะเก็บกระเทียมได้นานถึง 9 เดือน คนในลุ่มน้ำโขง
จะเก็บพันธ์ุกระเทียมไว้เหนือเตาหุงข้าว ก่อนท่ีจะนำไปปลูก หากเก็บ
กระเทียมไม่ดีจะข้ึนรา

ารปลูกและการดูแลพ ก

 MFU NEWSLETTERMFU NEWSLETTERMFU NEWSLETTERMFU NEWSLETTERMFU NEWSLETTERMFU NEWSLETTERMFU NEWSLETTERMFU NEWSLETTERMFU NEWSLETTERMFU NEWSLETTER



NREMNREMNREMNREMNREMNREMNREMNREMNREMNREM suree@mfu.ac.th

กระเทียมส่วนใหญ่จะใช้ในการประกอบอาหาร กระเทียม
หัวมีน้ำร้อยละ 89.9 อินทรวัีตถุ ร้อยละ 13.38 และสารอนนิทรย์ี
ร้อยละ 1.53 ส่วนใบกระเทยีมมีน้ำร้อยละ 87.14 อินทรีวัตถุ ร้อยละ
11.27 และมีสารอนินทรีย์ร้อยละ 1.59

ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของกระเทียมแห้ง
กระเทียม 100 กรัม ประกอบด้วยพลังงาน 140 แคลอร่ี ความช้ืน
63.1 กรัม โปรตีน 5.6 กรัม ไขมัน 0.1 กรัม คาร์โบไฮเดรต 29.1
กรัม เส้นใยอาหาร 0.9 กรัม แคลเซียม 5 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส
140 มิลลิกรัม เหล็ก 5.8 มิลลิกรัม วิตามินเอ 5 หน่วย ธัยอะมิน
0.17 มิลลิกรัม ไรโบฟลาวิน 0.02 มิลลิกรัม ไนอะซิน 5 มิลลิกรัม
วิตามินซี 15 มิลลิกรัม จะเห็นว่ากระเทียมมีคุณค่าต่อผู้บริโภคมาก
และจะชว่ยยอ่ยอาหาร

เคยมีคำพูดท่ีว่าเร่ืองแฟช่ันต้องยกให้ยุโรป เร่ืองท่ีอยู่อาศัย
ต้องยกใหอ้เมรกิา แต่เร่ืองอาหารตอ้งยกใหจี้น อาหารจนีส่วนใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารภาคเหนือหรือภาคใต้จะมีกระเทียมเป็น
องค์ประกอบ  เพราะการใช้กระเทียมมีส่วนทำให้อาหารอร่อย

มีเรื่องเล่าในจีนว่า ชาวสวนคนหนึ่งอยากเป็นหมอเหมือน
กับเพ่ือนบ้าน  สมัยก่อนการสอนหมอเปน็เร่ืองในครอบครวั แต่เขา
ก็ไปหาหมอและขอร้องให้รับเขาเป็นศิษย์ หมอปฏิเสธ เขาเรียนรู้ว่า
หมอชอบสอนสมาชิกในครอบครัวในช่วงเย็นหลังจากที่เลิกงานแล้ว
จึงเอาหูไปแนบฝาผนังเพื่อแอบฟัง ในวันนั้นที่บ้าน หมอพูดว่า เขา
ไม่ได้จ่ายเงินค่ารักษามานานแล้ว จะเก็บค่าดอกเบี้ยหรือเปล่า หมอ
บอกว่าน่าจะเก็บเฉพาะค่าตรวจและค่ายา หมอจึงพูดด้วยเสียงดังว่าลืม
ไปเถิดเร่ืองดอกเบ้ีย ชาวสวนฟังได้เฉพาะส่ีคำหลังท่ีหมอได้พูดเสียงดัง
ขณะนัน้ลงุของชาวสวนปว่ยเปน็โรคกระเพาะ เขาจงึปรงุกระเทยีมไป
ให้ลุงทาน จนหายเป็นปกติ หมอทราบข่าวจึงมาถามว่ารู้จักการฝึก
ใช้ยามาอย่างไร ชาวสวนว่าแอบฟังมาจากท่าน หมอบอกว่าวันน้ันไม่ได้
คุยเร่ืองยาสักหน่อย แต่คุยเร่ืองลืมไปเถิดเร่ืองดอกเบ้ีย แต่ชาวสวนฟัง
เป็นว่าให้เอากระเทียมรักษา หลังจากน้ัน หมอก็รับเขาเป็นศิษย์ และ
มีการใชก้ระเทยีมรกัษาคนใชม้ากขึน้ตัง้แต่บัดนัน้มา

มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพมากกว่า 1,000 เร่ือง แม้แต่สถานีวิทยุ
บีบีซีก็ยังแนะนำให้ทานกระเทียมผงทุกวัน จะช่วยป้องกันการเกิดไข้หวัด
หากจะมีไข้หวัดเกิดขึ้นก็จะหายเร็ว

กระเทียมมีสารประกอบกำมะถัน เม่ือทานเข้าไปจะไม่ได้ย่อย
โดยระบบย่อยอาหาร หากแต่สาร Allyl Methyl Sulfide จะเข้าสู่
ระบบเลอืด และส่งไปตับ และผิวหนังเพ่ือขับถ่ายออกมา

กระเทียมสดและกระเทียมแห้งต่างมีประโยชน์ กระเทียมแห้ง
บางส่วนนำไปทำกระเทียมแผ่น และกระเทียมผง กระเทียมผงจะนำไป
อัดเม็ดหรือบรรจุแคปซูล (350 มิลลิกรัม) เพ่ือสะดวกในการใช ้โดย
เก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิด กระเทียมแก้ปัญหาหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
ใช้ลดน้ำตาลในเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด ช่วยลดไตรกลี
เซอไรด์ ยับย้ังเส้นเลือดตีบ รักษาโรคความดนัโลหิตสูง ช่วยปอ้งกัน
กล้ามเน้ือหัวใจหยุดทำงานเฉียบพลัน ใช้ต้านมะเร็ง เม่ือทุบและท้ิงไว้
10 นาที จะมีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอการเกิด
โรคเสื่อมต่างๆ ใช้ขับเหงื่อ แก้โรคท้องเสีย รักษาโรคกรากเกลื้อน
โดยตำกระเทียมแล้วทาบริเวณท่ีมีปัญหา ทาติดต่อกันไปจนกว่าจะหาย

กระเทียมสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
โรคผวิหนงั มฤีทธิย์บัยัง้การเตบิโตของเชือ้รา เชน่ กราก กระเทยีม
สามารถยับยั ้งการเติบโตของไมซีเลี ่ยม และยังป้องกันการเกิด
แอลฟาอกชินไดด้้วย

กระเทียมมีสาร allin,  allicin, allinase, scardinne A,  และ
scardibnine ญ่ีปุ่นผลิต aged garlic ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ช่วย
ลดกล่ินและสารอ่ืนๆ ท่ีไม่จำเป็น แต่มีสารเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย
โดยจะเสรมิการทำงานของเซลล ์macrophage เซลล์ T-lymphocytes
และการสรา้งแอนตบิอดทีีม่ฤีทธิฆ์า่เชือ้ไวรสัและบกัเตเลยี

ารใช้กระเทียมเป็นอาหารก ารใช้กระเทียมเป็นยาก
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คนจีนในยูนานปลูกกระเทียมโทน  กระเทียมในน้ำเช่ือมนิยม
ทานเป็นอาหารและมีผลทางยาท่ีช่วยขับเหง่ือและขับปัสสาวะ จึงเป็น
สินค้าออกท่ีสำคัญ พันธ์ุกระเทียมโทนไดท้ะลักเข้าไทยทางภาคเหนอื
และนำมาทำกระเทียมดองท่ีมีรสชาติแบบไทยๆ  และเป็นท่ีนิยมกันมาก
อาหารไทย ลาว เขมรและพม่า รวมไปถึงอาหารของชนกลุ่มน้อยจะ
ใช้กระเทียม แม้การปรุงเครื่องแกงก็มีกระเทียมเป็นส่วนประกอบ
แทบท้ังส้ิน อาหารประเภทผดัผัก น้ำแกง แม้น้ำปลาพริกสดของกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้ำโขงจะใช้กระเทียมเจียวมาแต่งรส และในบางกรณีก็ใช้
กระเทียมดอง เหล้าดองก็ใช้กระเทียมเป็นส่วนประกอบเชน่กัน
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ตามที ่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
พระราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดสร้างพระเจ้าล้านทอง
ข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกยีรตฯิ พระองคท่์าน เน่ืองในวโรกาสทีท่รงเจรญิ
พระชนมาย ุ 50 พรรษา พร้อมท้ังทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่ม
ให้อัญเชิญพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มาประดิษฐานเป็น
พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพ่ือเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ
และเปน็ทีสั่กการะของพนกังาน นักศึกษา ตลอดจนพทุธศาสนกิชน
โดยทัว่ไป

ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดสร้างพระพุทธรูปพระเจ้า
ล้านทองฯ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว 5 นิ้ว ขนาด 3 เซนติเมตร และ
เหรียญพระเจ้าล้านทอง เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้บูชาไว้เพื่อ
ความเปน็สิริมงคล มหาวทิยาลยัจงึได้จัดให้มีพิธีมหาพุทธาภิเษกข้ึน
เพ่ือความเปน็สิริมงคล ในระหวา่งวันที ่ 17-19 พฤษภาคม 2550
ณ มณฑลพิธีอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง

 ⌫⌫   ⌫⌫   ⌫⌫   ⌫⌫   ⌫⌫  

ในการจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกคร้ังน้ี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้กำหนดจัดให้มีพิธีท้ังพิธีล้านนาโบราณ และพิธีทางภาคกลาง โดย
ได้กราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทฒาจารย์ (เก่ียว อุปเสโณ)
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศราชวรวิหาร
มาเป็นองค์ประธาน อีกท้ังยังได้กราบอาราธนิมนต์พระมหาเถรานุเถระ
พระเกจิและพระสงฆ์ทรงสมณศักด์ิท่ัวประเทศ ท้ังมหานิกาย ธรรมยุติ
และสายวิปัสสนาธุระ ได้เมตตามาเจริญพระพุทธมนต์และแผ่เมตตาจิต
ปรก รวม 9 ชุด ชุดละ 8 รูป พระมหาเถระสวดคาถาจดุเทียนชัยและ
เจริญพระพุทธมนต ์ 9 รูป พระสงฆ์สวดมนตต๋ั์นแบบล้านนา 2 ชุด
ชุดละ 9 ร ูป และพระสงฆ์เจร ิญพระพุทธมนต์เจ ็ดตำนาน
และสิบสองตำนาน 9 รูป นอกจากน้ียังมี พระสงฆ์สวดเบิกแบบล้านนา
จำนวน 2 ชุด และพระพิธ ีธรรมจากคณะสงฆ์จากวัดสุทัศน์
เทพวรารามอกีจำนวน 2 ชุด ซ่ึงพิธีกรรมจะเริม่ ต้ังแต่เย็นวันท่ี 18
พฤษภาคม 2550 เวลา 13.19 น. เรื่อยไปตลอดทั้งคืน จนถึง
รุ่งเช้าของวันท่ี 19 พฤษภาคม 2550 เวลา 06.00 น.

และก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมในวันที่ 18 นั้น ในวันที่ 17
พฤษภาคม 2550 จะมีพิธีข้ึนท้าวท้ัง 4 หรือท้าวจาตุโลกบาล ซ่ึงเป็น
พิธีแบบทางเหนือ ซ่ึงเป็นพิธีอัญเชิญองค์อินทร์และเทวดาท่ีรักษาเมือง
ทั้ง 4 ทิศ ตลอดจนพระแม่ธรณี และพิธีอัญเชิญพระอุปคุตหรือ
พระอรหันต์ขีณาสพ ซ่ึงเป็นพระอรหันต์ท่ีถือว่ามีฤทธานุภาพมากท่ีสุด
ท่ีสามารถเอาชนะพญามาร (พญาวสัสวดเีทพบตุรมาร) ได้ เพ่ือมา
ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีมีพิธีกรรมการดังกล่าว
และในวนัที ่ 18 พฤษภาคม 2550 เชา้ จะเริม่ดว้ยพธีิบวงสรวงสิง่
ศักดิ์สิทธิ์และการบูชาฤกษ์ จากนั้นจะมีการตั้งมณฑลพิธีเพื่อเชิญ
พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มาประดิษฐานในรัว้ราชวัตร และ
ภายใต้มณฑลพิธีน้ันจะมีการจัดวางศาสตราวุธท้ังหลายไว้ โดยมีความ
เช่ือตามโบราณล้านนาว่าพุทธานุภาพจากพิธีดังกล่าว สามารถท่ีจะข่ม
ศาสตราวธุท้ังหลายไว้ได้
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ส่วนในคนืวันท่ี 18 พฤษภาคม 2550 น้ัน จะมีพิธีกรรม
ท่ีสำคัญพิธีหน่ึงน่ันคือพิธีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส ตามประเพณี
โบราณเช่ือกันว่า “ข้าวทิพย์” หรือ “ข้าวมธุปายาส” เป็นข้าวท่ี นางสุชาดา
ธิดาของเศรษฐีแห่งอุรุเวลาเสนานิคมได้ทำถวายแด่พระโพธิสัตว์ที่
บำเพ็ญทุกรกิริยามานาน 6 ปีนั้น และพระมหาบุรุษนั้นได้เสด็จลุก
จากท่ีประทับ ทรงถือถาดข้าวมธุปายาส เสด็จไปยังฝ่ังแม่น้ำเนรัญชรา
ประทับบ่ายพระพักตร์สู่บูรพาทิศ ทรงปั้นข้าวนั้นเป็นปั้นๆ นับได้
49 ป้ัน เสวยจนหมด แล้วทรงถือถาดลง ไปสู่แม่น้ำน้ันทรงอธิษฐาน
เส่ียงพระบารมีว่า “ถ้าอาตมาจะได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษก สัมโพธิญาณ
แล้ว ขอให้ถาดน้ีจงลอย ทวนกระแสนำ้ข้ึนไป” แล้วทรงลอยถาดทอง
น้ันสู่แม่น้ำเนรัญชรา ขณะน้ัน ด้วยอานุภาพบารมีท่ีส่ังสมมาทำให้ถาด
น้ันลอยทวนกระแสนำ้ และเม่ือได้เสวยข้าวมธุปายาสแล้ว จึงได้บรรลุ
อภิเษกสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า จึงถือกันว่าข้าวทิพย์ เป็นอาหาร
ท่ีดีท่ีสุด สูงท่ีสุด เป็นเลิศและวิเศษกว่าอาหารใดๆ ซ่ึงข้าวทิพย์น้ีจะนำ
ถวายในพิธีเบิกเนตรในเวลา 05.19 น. ของวันรุ่งข้ึน

โดยพิธีทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดขึ้นครั้งนี้
ถือได้ว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นพิธีกรรมทีย่ิ่งใหญ่ท่ีหาได้ยากมาก
ในปัจจุบัน ท้ังน้ี พระสงฆ์ทรงสมณศักด์ิตลอดจนพระมหาเถรานเุถระ
และพระเกจิที่มหาวิทยาลัยได้กราบอาราธนานิมนต์มาครั้งนี้ อาทิ
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทฒาจารย์ (เก่ียว อุปเสโณ) วัดสระเกศราชวร
มหาวิหาร, พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร จ.แพร่,
พระพุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่, พระธรรมวิมลโมลี
วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา, พระธรรมราชานวัุตร วัดพระแก้ว จ.เชียงราย,
พระเทพมงคลมุนี วัดน้ำล้อม จ.ลำปาง, พระเทพนันทาจารย์ วัดพระธาตุ
ช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน, พระเทพสิทธาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทอง) วัดพระธาตุ
ศรีจอมทองวรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่, พระราชวีราคม วัดก้ำก่อ
จ.แม่ฮ่องสอน, พระราชเมธาจารย ์(ธรรมยุต) วัดจำทรายมูล จ.ลำปาง,
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อไชยบูลย์) วัดอนาลโย จ.พะเยา, พระโพธิรังษี
วัดดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ครูบาสามีแสงหล้า วัดพระธาตุสายเมือง
ประเทศพม่า, ครูบาจันทรังสี วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่, ครูบาเจ้าน้อย
วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, พระครูอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ
ติกขวีโร) วัดอุดมวารี จ.เชียงราย, ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่, ครูบาอินทร ปัญญาวัฒโน วัดสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน,
หลวงปู่จัน จันทโชติ วัดหัวกว๊าน จ.เชียงราย เป็นต้น

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และความคิดสร้างสรรค์
ในการนิพนธ์ ในที่สุด “เรื่องสั้นที่...ฉันคิด” บทพระนิพนธ์
เรื่องแรกในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี ที่ทรงร้อยเรียง กลั่นกรองตัวอักษรมาเป็นเรื่องสั้น
สะท้อนการกระทำอนัเปน็ประโยชนต่์อสังคม

โดยเร่ืองย่อเป็นการถ่ายทอดเรือ่งราวผ่านชีวิต และ
ความรู้สึกของหญิงสาวคนหน่ึงซ่ึงสูญเสียลูกสาวไปในอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ เหตุการณ์นี้เป็นแรงบันดาลใจให้เธอเดินทางไป
ยังชนบททีห่่างไกลเพ่ือสานตอ่ความฝนัของลกูสาว และทีน่ั่น
เธอได้พบกับความน่ารักของกลุ่มเด็กๆ ได้พบความสุขจาก
วิถีชีวิตอันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ  เรื่องราวในหนังสือมี
เรื่องราวของปาฏิหาริย์เข้ามาข้องเกี่ยวด้วย ซึ่งการเกิดปาฏิ-
หาริย์ถือเป็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น แต่ปาฏิหาริย์ถ้าจะเกิดขึ้นจริง
น่าจะเกิดจากการที่เราทำให้เกิดขึ้น เพราะถ้าอยู่เฉยๆ คงไม่
มีวันเกิดขึ้น ต้องมีความมุ่งมั่นจะทำให้เกิดสิ่งดีๆ และปาฏิ-
หาริย์อยู่ท่ีใจ อยู่ท่ีตัวเราน่ันเอง

ทรงมีความหวังเพื่อให้คนอ่านเกิดความรู้สึกอยาก
เดินทางสู่โลกกว้าง เพื่อไปทำสิ่งอันเป็นประโยชน์ตอบแทน
สังคม และเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดซ่ึีงพระองค์
เช่ือว่าสังคมนีค้งจะนา่อยู่ข้ึนแน่นอน

โดยรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ พระองค์
จะทรงนำไปใช้เพื่อเริ่มต้นโครงการเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาส
ในเร่ืองการศึกษา ซ่ึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ สอน
วิธีคิด และสอนให้รู้จักใช้ศักยภาพในตัวเองมากข้ึน  และคุณ
ก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการทำความ
ดีได้ กับพอกเก็ต บุ๊ค “เร่ืองส้ันท่ี...ฉันคิด”

“เร่ืองส้ันท่ี...ฉันคิด”
บทพระนิพนธ์อันทรงคุณค่าใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(สำนกัพมิพอ์มรนิทร,์ 145 หนา้, ราคา 225 บาท)
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เม่ือไม่นานมาน้ี ผู้เขียนได้รับโทรศัพท์จากเพ่ือนสนิทเพ่ือขอ
ให้ช่วยต้ังช่ือให้หลานสาวคนแรกทีเ่พ่ิงคลอดได้ประมาณ 1 สัปดาห์
พร้อมกับออกตัวว่า ตนเองไม่สามารถต้ังช่ือให้เองได้ เพราะไม่เช่ียวชาญ
ทางด้านภาษา และเห็นว่า ผู้เขียนเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทย คง
จะมีภูมิรู้ทางด้านการต้ังช่ือให้เป็นสิริมงคลได้ถูกใจญาติพ่ีน้องทุกคน
เป็นแน่ ผู้เขียนรับปากไปด้วยความเกรงใจทั้งที่จริงแล้วก็ไม่เคยได้
ศึกษาทางด้านการต้ังช่ือบุคคลมาก่อน จึงได้ขอข้อมูลเก่ียวกับ วัน เดือน
ปีเกิดของเด็กเอาไว้เพื่อนำไปประกอบกับการค้นคว้าตำราเกี่ยวกับ
การตั้งชื่อต่อไป และด้วยเหตุนี้เองทำให้ผู้เขียนได้มีโอกาสทราบว่า
การตัง้ช่ือบุคคลในสมยัโบราณนัน้มคีวามยุง่ยากไมใ่ช่น้อย ด้วยตอ้ง
อาศัยการดูทักษะมาประกอบให้ได้ช่ือท่ีมีท้ังเดช ศรี และมนตรีประกอบ
กันจึงจะถือว่าเป็นชื่อที่ดี

หลังจากศึกษาตำรับตำราแล้ว ผู้เขียนก็เอาวัน เดือน ปีเกิด
ของหลานสาวตัวน้อยมาประกอบกนั ผลคือ ได้ช่ือหลายช่ือท่ีถูกต้อง
ตามตำราและฟังไพเราะด้วย  ท่ีสุดผู้เป็นเพ่ือนก็เลือกได้ช่ือ “ยศนันท์”
(ยด-สะ-นัน) ซ่ึงหมายถึง ยินดีในยศ ช่ือเสียง เหตุเพราะความหมายดี
เป็นท่ีพอใจโดยทัว่หน้า ท้ังตัวบิดา มารดา และผู้เป็นญาติมิตร และท่ี
สำคัญคือในช่ือน้ันมีคำว่า “ยศ” ซ่ึงเป็นช่ือแรกของผู้เป็นปู่ซ่ึงล่วงลับ
ไปแล้วอยู่ด้วยน่ันเอง หลังจากได้ต้ังช่ือให้หลานสาวไปแล้ว ผู้เขียนก็
ได้มาทบทวนถึงประเพณีการต้ังช่ือบุคคลในสมัยโบราณซ่ึงเขาถือเป็น
เร่ืองสำคัญอย่างย่ิง จะเห็นได้จาก เม่ือบ้านใดมีทารกเกิดใหม่ ผู้เป็น
บิดา มารดามกัจะถือพานดอกไม ้ ธูป เทียน ไปหาผูท่ี้เคารพนบัถือ
ซ่ึงมีท้ังพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ให้เป็นผู้ต้ังช่ือให้เพ่ือความเป็นสิริมงคล
และความกา้วหน้า และเม่ือเจ้าของช่ือน้ันเติบโตขึน้ก็จะยึดถือช่ือน้ัน
เป็นมงคลประจำกายไมใ่คร่จะเปล่ียนกันง่ายๆ นอกเสียจากจะเกิดเหตุ
เภทภัยให้ต้องเปล่ียนช่ือเพ่ือเป็นการสะเดาะเคราะห์ ดังตัวอย่างท่ีปรากฏ
ในวรรณคดไีทยเร่ือง “ขุนช้างขุนแผน” ท่ีนางพิมพิลาไลยเปล่ียนช่ือ
เป็นนางวันทองเพื่อแก้เคล็ดให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

มาถึงปัจจุบัน ความเชื่อในประเพณีเกี่ยวกับการตั้งชื่อแม้
จะยังคงอยู่ แต่หนุ่มสาวรุ่นใหม่ไม่ใคร่จะใส่ใจยึดถือช่ือเดิมเป็นมงคล
ประจำกายเท่าใดนัก การเปล่ียนช่ือก็มิได้เป็นไปเพ่ือต้องการแก้เคล็ด
หรือสะเดาะเคราะห์อันใด หากแต่เป็นไปเพ่ือความโก้เก๋และความเป็น
ผู้มชีือ่อันทนัสมยัในสงัคมเสยีมากกวา่ อันทีจ่รงิชือ่และความหมาย
ของช่ือน้ัน ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่ามีตัวอย่างมากมายท่ีช่ือมีความหมาย
เป็นมงคล เช่น ชื่อดีแต่เจ้าตัวกลับประพฤติสวนทางกับชื่อเสียก็มี
ผู้เขียนมลูีกศิษย์อยู่คนหนึง่ช่ือ นายปราชญ ์ ซ่ึงมีความหมายวา่เป็น
ผู้มีปัญญารอบรู้ แต่ในความเป็นจริงนายนายปราชญ์ คนน้ีกลับสอบตก
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความเกียจคร้านของตนเอง อีกกรณีหน่ึง เป็นลูกศิษย์
ท่ีมีพ้ืนเพมาจากต่างจังหวัด มีช่ือติดตัวมาต้ังแต่เกิดว่า นายสมหมาย
แต่เมื่อมีโอกาสเข้ามาร่ำเรียนในกรุงเทพฯ นายสมหมายคิดว่าชื่อ
ของตนน้ันล้าสมัยไม่เข้ากับยุคเสียแล้ว จึงไปขอเปล่ียนช่ือท่ีอำเภอเป็น
“อเนกคุณ” แล้วจึงมาบอกผู้เขียนภายหลังว่า “อาจารย์ครับต่อจาก
น้ีไปผมไม่ได้ช่ือสมหมายแล้วนะครับ ผมเปล่ียนช่ือเป็นอเนกคุณแล้ว
ครับ” ผู้เขียนไดแ้ต่เพียงยิม้ๆ แล้วถามวา่ทราบความหมายหรอืไม่
เขาตอบว่า ทราบว่าหมายถึงผู้ที่มีคุณประโยชน์มากมาย ผู้เขียนจึง
ส่งพจนานุกรมให้เขาไปแล้วให้เขาเปิดดูความหมายเอาเองด้วยเกรงว่า
หากบอกไปตรงๆ แล้วเขาจะอาย และหวังว่าเขาคงจะทราบและ
เข้าใจได้ว่าแท้จริงแล้ว “อเนกคุณ” น้ัน หมายถึง “ต้นตำแย” น่ันเอง
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วันศุกร์ท่ี 2 มีนาคม 2550 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขต กรุงเทพฯ จำนวน 30 ท่านได้เข้าเย่ียมชมดงูานและฟังบรรยายสรปุจาก
คณบดสีำนักวิชาการจดัการ และหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา เก่ียวกับการบรหิารจัดการตา่งๆ ในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง

วันอังคารท่ี 13 มีนาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎ จันทรเกษม จำนวน 47 คน เข้าเย่ียมชมดูงานด้านห้องสมุด และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและฟังบรรยายผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศเปน็วิทยากรและรว่มต้อนรับ ณ ห้องเธียร์เตอรอ์าคารศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมเสวนากับรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณบดสำนักวิชาการจัดการ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการกับ
ม.แม่ฟ้าหลวง ในวันท่ี 29-30 มีนาคม 2550  ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี

โรงพญาบาลพญาไท นำนักศึกษาหลักสูตรบริการสุขภาพ จำนวน 67 คน เข้าพบรองอธิการบดีวิจัยและบริการวิชาการ
รศ.ดร.เทอด  เทศประทีป และคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในวันพฤหัสบดีท่ี 22 มีนาคม 2550 ณ ห้องดอยแง่ม สำนักงานอธิการบดี
และทางคณะยังได้เข้าเย่ียมชมบรรยากาศโดยรอบของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
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หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สมาคมฝร่ังเศส-ไทย
เชียงราย จัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการภาพถ่าย “เชียงรายใน
สายตาของชาวต่างชาติ”  ขึ้น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รศ.ดร.วันชัย  ศิริชนะ เป็นประธานในพธีิเปิด

การจดันทิรรศการในครัง้นีม้ชีา่งภาพชาวตา่งชาตทิีพ่ำนกัอยู่
ในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมแสดงผลงานถึง 15 คน และชาวไทยอีก
2 คน ซึ่งเนื้อหาของนิทรรศการจะเน้นภาพวิถีชีวิตของชาวเชียงราย
อาทิเช่น ผู้คน ที่พักอาศัย วัดวาอาราม สิ่งปลูกสร้าง การคมนาคม
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนยีมประเพณขีองคน
ในท้องถ่ิน เป็นต้น

               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือ
สมทบทนุจดัสรา้งพระประธานประจำมหาวทิยาลยั เม่ือวันศุกร์ท่ี 2
มีนาคม 2550 ณ โถงอเนกประสงค ์ช้ัน 2 อาคารกิจกรรมนกัศึกษา
และศูนย์อาหาร โดยมีพระธรรมราชานวัุตร รองเจ้าคณะภาค 6 เป็น
ประธานสงฆ์ และรศ.ดร.วันชัย อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพธีิ

“เพื่อให้การจัดสร้างพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ
และวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ สำเร็จลุตามวัตถุประสงค์

มฟล. จึงได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้าง และได้มี
ผู้มีจิตศรัทธาจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมบริจาคเป็นจำนวน 481,271 บาท
ทาง มฟล. จึงได้จัดให้มีพิธีทำบุญทอดผา้ป่าสามัคคี มฟล. ข้ึนเพ่ือ
จะได้นำเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายไปสมทบจัดสร้าง
พระพุทธรูปและพระวิหารต่อไป” ผศ.ปริตนา ประทีปะเสน
รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวรายงาน
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นายบริหาร จันทรรัตน์ (ปุ๊)
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นท่ี 2
รายได้ 3x,xxx บาท

นายสธน เหล่ารุ่งโรจน์ (ธน)
มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) รุ่นท่ี 4

ท่ีผมเลือกเรียนบริหารธุรกิจท่ี ม.แม่ฟ้าหลวง เพราะว่าท่ี
นี่หลักสูตรแน่นมาก ได้มาตรฐาน มีเครือข่ายเกี่ยวกับธุรกิจมาก
ที ่สำคัญอยู ่ใกล้บ้านครับ พี ่ธนกล่าวถึงการเลือกมาเรียนที ่
ม.แม่ฟ้าหลวง ด้วยน้ำเสียงสุขุม จากน้ันได้บอกเล่าถึงการนำความรู้
ไปใช้ว่า “ท้ังในระหว่างท่ีเรียนและเม่ือเรียนจบแล้วผมได้นำความรู้
มาประยุกต์ใช้กับกิจการของทางบ้านคือ บ.ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง
จำกัด ซึ ่งเป็นบริษัทที ่เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื ่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องมืออิเลคโทนิคส์ ฯลฯ มีพนักงานและตัวแทนขายที่เราจะ
ต้องดูแลจำนวนมาก ดังนั ้นการบริหารจัดการจึงเป็นเรื ่องที ่
ละเอียดออ่นและสำคญัมาก”

สำหรับเร่ืองความสำคัญของการเรียน ป.โท น้ัน ผมเห็น
ว่าก็มีความสำคัญนะครับ เพราะอย่างน้อยเมื่อโอกาสของความ
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมาถึงเราก็สามารถจะควา้ไว้ได้ แต่ในบาง
ครั้งการเรียน ป.โท ก็ไม่ได้ช่วยให้ได้งานดี เงินเดือนสูง เพราะ
บริษัทต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงความสามารถ และคุณวุฒิท่ีต้องการ
ด้วย และสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือกำลังจะเริ่มทำธุรกิจ
ผมเห็นว่าควรจะเรียน ป.โท ด้านการบริหารจัดการ เพราะตอน
เราเรียน ป.ตรี เราจะเรียนแต่ทฤษฎีล้วนๆ ไม่ได้ปฏิบัติเลย แต่
ตอนเรียน ป.โท เราจะได้เห็นตัวอย่างธุรกิจ และนำไปใช้ในการ
ทำงานระหว่างเรียนได้ด้วยซึ่งจะทำให้เราได้ทดลองปรับความรู้
ทีเ่รยีนมาประยกุตกั์บงานของเราไดด้ว้ยครบั

มุมมองของนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเกี่ยวกับการเรียนปริญญาโท ระดับการศึกษาที่หลายคน
ให้ความสนใจ ทั้งในเรื่องการพัฒนาหน้าที่การงานหรือการก้าวไปสู่เก้าอี้ผู้บริหาร พี่ธนหรือนายสธนเหล่า
รุ่งโรจน์ นักธุรกิจหนุ่มในตำแหน่งรองกรรมการผูจั้ดการ บ.ทวียนต์ มาร์เก็ตต้ิง จำกัด (จ.เชียงราย) ท่ีมอง
เห็นถึงความสำคัญในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ผมทำงานที่บริษัทนี้มาได้ 3 ปีแล้วครับ ทำใน
ตำแหน่งโปรแกรมเมอร ์ ซ่ึงงานของผมจะตอ้งใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสือ่สารทัง้กับตวังานและกบัหัวหนา้และเพ่ือนรว่มงาน
ซ่ึงการเรียนท่ี ม.แม่ฟ้าหลวงตลอดระยะเวลา 4 ปีน้ัน ช่วยให้
ผมมีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แม้ว่าใน
ช่วงแรกภาษาอังกฤษของผม อาจจะไม่ถูกหลักไวยากรณ์
เท่าไหร่นัก แต่เมื่อเรากล้าที่จะพูดออกไป ก็จะช่วยพัฒนา

“ผมอยากจะฝากกบันอ้งๆ ทีก่ำลังเรยีนอยูไ่มว่า่จะระดบัใดกต็ามนะครบัวา่ไมค่วรทีจ่ะกลวัการพดู
ภาษาอังกฤษ ทุกคนเริม่ตน้เหมอืนกันคอืความไมรู้่ เพราะไชภ่าษาประจำชาตขิองเรา อยู่เพียงแคว่่าใครจะ
กล้ามากน้อยเพียงใด”

ภาษาให้เราได้ และจากประสบการณ์ของผมก็ทำให้
ทราบว่าชาวต่างชาติ เขาไม่สนใจว่าคุณจะพูดถูกต้อง
ตามหลักหรือไม่ เขาสนใจเพียงแต่ว่าเราต้องการสื่อ
อะไรถึงเขาเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากการทำงานกับ
บริษัทของไทย ที่บ้างครั้งจะยึดหลักของไวยากรณ์มาก
จนเกินไป ทำให้คนกลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพราะ
กลัวอับอายถ้าพูดผิด

อีกหน่ึงบัณฑิตท่ีสร้างช่ือเสียงและความภาคภมิูใจให้กับ ม.แม่ฟ้าหลวง ด้วยการเขา้ไปทำงาน
กับบรษัิทต่างชาตท่ีิจะต้องใช้ความรูค้วามสามารถเขา้ประชนัผลงานเตม็ท่ี น่ันก็คือน้องปุ๊ อดีตนักศึกษา
ด้าน IT ของ ม.แม่ฟ้าหลวง ซ่ึงในปัจจุบันทำงานท่ี บ.Litter (บ.ในเครือรอยเตอร์ ประเทศไทย)
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คำว่าสารต้านอนุมูลอิสระเร่ิมเป็นท่ีรู้จักกันมากข้ึน ท้ังจาก
โฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางโทรทัศน์ ทางวิทยุ อินเทอร์เน็ต
หรือผ่านตาจากส่ิงพิมพ์ต่างๆ หลายคนหวงัว่าอาหารเหล่าน้ีจะช่วย
ลดความเสีย่งการเกิดโรคหัวใจ และป้องกันการเกิดโรคมะเรง็ ท้ังน้ี
เพราะปกติไม่นิยมออกกำลังกาย และติดจะชอบบริโภคอาหาร
พลังงานสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคหัวใจและมะเร็งต่างๆ ก่อนอื่นขอกล่าวถึงอนุมูลอิสระเสียก่อน
ว่าเกิดได้อย่างไร เพื่อที่จะนำไปสู่ความเข้าใจและการเลือกอาหาร
ทีเ่ปน็สารตา้นอนมุลูอิสระทีเ่ปน็หวัขอ้ของบทความฉบบันี้

ในโมเลกุลของสารเคมีต้องมีอิเล็กตรอนอยู่เป็นคู่เพื่อ
ความมั่นคง แต่อิเล็กตรอนก็เหมือนกับคนที่เมื่อได้รับการกระตุ้น
จากสิ่งเร้าก็อาจแปรเปลี่ยนจนเกิดการแยกคู่ได้ โดยสิ่งเร้าที่ทำให้
อิเล็กตรอนแยกตวัมาจากคูข่องตนนอกวงโคจรได ้คือ แสง สารเคมี
ความร้อนหรือพลังงานอื่นๆ ซึ่งเป็นผลให้โมเลกุลมีอิเล็กตรอนไม่
ครบคู่ อิเล็กตรอนที่ถูกทอดทิ้งไร้คู่นี้เองที่ทำโมเลกุลถูกเรียกว่า
“อนุมูลอิสระ” จนมีความว่องไวต่อการย้ือแย่งอิเล็กตรอนจากโมเลกุล
ข้างเคียง ทำให้โมเลกุลท่ีถูกแย่งอิเล็กตรอนไปกลายเป็นอนุมูลอิสระ
แทน ต้องก่อกรรมไปแยง่เอาอิเล็กตรอนจากโมเลกลุท่ีอยู่ข้างเคียง
ต่อๆ กันไปกลายเปน็ปฏิกิริยาลูกโซ่

     ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

อนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อไขมัน (โดย

เฉพาะ low density lipoprotein) โปรตีน หน่วยสารพันธุกรรม DNA

และคาร์โบไฮเดรต ซึ่งจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้ ทำให้เพิ่ม

อัตราการเส่ียงต่อการเป็นโรคหลายชนดิ โรคท่ีสำคัญและมีการศึกษา

กันมาก ได้แก่ โรคหลอดเลือดตีบและแข็งตัว โรคมะเร็งบางชนิด

Alzheimer’s disease หรือโรคความจำเสื่อม โรคไขข้ออักเสบ

โรคความแก ่เป็นต้น

อาหารไขมัน เช่น น้ำมัน ถ่ัวเหลือง มีโครงสร้างท่ีเปราะบาง

ที่เอื้อต่อการถูกแสงหรือความร้อนกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระได้ง่าย

แต่เนื่องโดยธรรมชาติของอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนั้นมีอายุสั้นเป็น

นาโนเซค (nanosec) คือ 1 ใน 1,000 ล้านของวินาที จึงทำให้ไม่

สามารถตรวจวัดสารอนุมูลอิสระท่ีหลงเหลืออยู่ในอาหาร มีเพียงผลพวง

ของการเกิดอนุมูลอิสระ อันเกิดจากโครงสร้างโมเลกุลของไขมันมี

การแตกหัก คือ กล่ินเหม็นห่ืน ซ่ึงถ้าบริโภคเข้าไป สารเหล่าน้ีอาจก่อ

ให้เกิดความระคายเคอืงในทางเดนิอาหาร ทำให้เกิดการระบายทอ้ง

ถ่ายเหลวที่ไม่เหมือนกับอาการท้องเสียที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

อ่านมาเท่านี้คงพอจะสร้างความเข้าใจเบื้องต้นถึงคำว่า

สารอนุมูลอิสระได้พอสมควร แต่เร่ืองคงยังไม่จบเท่าน้ี เพราะอนุมูลอิสระ

ยังส่งผลร้ายกาจต่อร่างกายมนุษย์อีกมากมาย ยังมีโรคหรืออาการ

ผิดปกติอีกมากท่ีเกิดจากสารตัวน้ี คร้ังหน้าเราจะได้มาคุยกันต่อเพ่ิมเติม

การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของ

อนุมูลอิสระในรา่งกายของเราเปน็ผล

ทำใหเ้กิดความเสยีหายกบัเซลล์ของ

อวัยวะของรา่งกาย โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในผนังเซลล์ ส่งผลท้ังอย่างเบาๆ

คือเซลล์ตายหรือทำงานไม่ได้ และผล

ร้ายแรงมากถึงข้ันเกิดมะเร็ง อนุมูลอิสระ

ที่ก่อให้เกิดปัญหาในร่างกายมีแหล่งที่มา

2 แหล่ง คือ เกิดจากกลไกการเผาผลาญ

ในรา่งกายทีต้่องใชพ้ลังงานมากๆ เช่น การออกกำลงักายอยา่งหนกั

และเกิดจากภายนอกรา่งกาย เช่น จากมลพิษในอากาศ ฝุ่น ควันบุหร่ี

แสงแดด ความร้อน รังสี และยาบางชนดิ
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สวัสดีครับพบกับ Dr.Freak กันอีกคร้ังหลังจากท่ีกระแสเคร่ืองเล่น
MP3 ท่ีมาแรงแซง gadget ตัวอ่ืนๆ ท่ีทำให้เราๆ ชาวไอทีต้องมีติดตัวกัน
เหมือนโทรศัพท์มือถือก็ว่าได้ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมี gadget
ตัวใหม่ท่ีช่ือว่า PMP (Portable Media Player) เข้ามาแทน โดยเคร่ืองเล่น
ประเภทน้ีมีความสามารถมากกว่าเคร่ืองเล่น MP3 คือสามารถเล่นไฟล์ภาพ
วิดีโอในรูปแบบต่างๆ ไฟล์ภาพ และเก็บข้อมูลได้มากกว่าหลายเท่าตัว
รวมถึงการฟังเพลงท่ีดีข้ึนด้วย โดยในขณะน้ีตามท้องตลาดก็มี PMP หลาก
หลายย่ีห้อ  อาทิ Apple ipod video, Zune, iRiver, Archos, Cowon,
Meizu แต่ถึงอย่างไรแล้ว ราคาของ PMP ยังคงสูงอยู่มาก (ประมาณ 4,000-

25,000 บาท) เพราะยังเป็นเทคโนโลยใีหม่ และการแข่งขันยังไม่
สูงมากนัก แต่ Dr.Freak เช่ือว่าในอนาคตราคาของ PMP คงจะถูก
ลงเทียบเท่าเคร่ืองเล่น MP3 ในปัจจุบัน แต่ถ้าชาวไอทีท่านใดท่ีสนใจ
Dr.Freak ขอแนะนำ (ไม่ได้ค่าโฆษณานะ) ย่ีห้อ Meizu รุ่น mini-
Player M6  ย่ีห้อน้ีเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศจนี แต่ใช้เทคโนโลยี
ของ ipod โดยได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง รุ่นน้ีมีขนาดความจุ
อยู่สามขนาด 2GB/4GB/8GB  สีขาว/ดำ ซึ่งคุณภาพโดยรวม
หลังจากจากการท่ี Dr.Freak ทดสอบแล้วเป็นท่ีน่าพอใจ และราคา
อยู่ในระดับซ้ือได้ คือ ประมาณ 2,000-4,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ
ดังตารางครับ ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.meizuthai.com

อย่างไรก็ตาม Dr.Freak อยากจะให้ชาวไอทีศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ใดๆ เพราะเทคโนโลยมีีการเปล่ียนแปลง
รวดเร็ว หรือซ้ือมาแล้วใช้ได้ไม่คุ้มค่ากับราคาท่ีจ่ายไป อย่าเพียงแต่ว่าตามกระแสเทา่น้ันครับ ใช้จ่ายอย่างพอเพียง อยู่อย่างเพียงพอนะครับ
- ออกแบบเรียบง่าย หรูหรา พกพาสะดวก
- รปูรา่งเพรยีวบาง หนาเพยีง 10 mm จอ TFT-LCD 2.4
น้ิว 320*240 (RGB)
- ปุ่มระบบสัมผัสออกแบบให้เหมาะมือ
- คุณภาพเสียงระดบัมืออาชีพพร้อมปรบัเสียงตามความตอ้งการด้วย EQ
- ปรับเสียงให้เหมาะกับความต้องการ POP, Classical, Rock, Jazz,
Live, Bass Booster, User.
- รองรับไฟล์เพลงหลากหลาย WMA, WMA VBR, WMA
LOSSLESS, OGG, WAV, FLAC
- High Speed USB2.0 Ultra Fast Data Transfer
- High Capacity USB Flash Storage for Removable Disk
- เล่นต่อเน่ืองนานถึง 20 ช่ัวโมง (จากผลทดสอบของบรษัิท)
- เล่นวีดีโอ (AVI), เกมส์, เครื่องคิดเลข, ปฎิทินและนาฬิกาหยุดเวลา

- วิทยุ FM Radio พร้อมปรับเสียง FM EQ และอัดรายการวิทยุ FM
- แสดงเวลาบนหนา้จอ
- รูปภาพพร้อมสไลด์โชว์ : JPG, BMP, GIF Formats
- จัดกลุ่มเพลง จัด playlist ง่ายต่อการหาเพลง
- ไมค์ในตัวพร้อมอัดเสียงคุณภาพสูง
- แสดงเน้ือร้องขณะเล่นเพลง
- จดัการโฟรเ์ดอรง่์ายดาย สามารถอา่นขอ้ความ .txt
- รองรบัหลายภาษา รวมภาษาไทย
- Resume Function
- ต้ังปิดเครือ่งอัตโนมติั
- ต้ังปุ่มล็อก
- อัพเกรดเฟร์ิมแวรใ์หม่ฯ ในอนาคตได้

 Dr-Freak@hotmail.com
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