

ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุของเดือนเมษายน ชาวล้านนา
หรือ “คนเมือง” (คำๆ นี้ เป็นคำที่คนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน
ใช้เรียกตัวเอง สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่า “คนพืน้ เมือง” นัน่ เอง)
ได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมายาวนานใน
ช่วงปีใ๋ หม่ของคนเมือง ทัง้ การ “รดน้ำ” เพือ่ ความร่มเย็นเป็นสุข การ
“ดำหัว” เพื่อแสดงความคารวะต่อผู้อาวุโส และการทำบุญการทาน
เจดีย์ทรายที่วัด เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามความเชื่อตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
แต่แล้วในช่วงหน้าแล้งปีนี้ กลับมีสิ่งอันไม่พึงปรารถนา
มาเยี่ยมเยือนเรา สิ่งที่ว่า ก็คือ “มลพิษจากหมอกควัน” ซึ่งปกคลุม
ไปทั่วทั้งภาคเหนือตอนบน ทำให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่
เข้าขั้นวิกฤติ เพราะอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จนน่าห่วง
จึงใคร่วิงวอนให้ท่านรักษาสุขภาพของตัวเองและผู้อื่นด้วยการร่วมกัน
งดการเผาในที่โล่งทุกๆ ชนิดนะครับ เทศกาล “ปี๋ใหม่เมือง” ปีต่อๆ
ไป จะได้ไม่ตอ้ งเผชิญบรรยากาศขะมุกขะมัวเช่นนีอ้ กี

ณัฐกร วิทติ านนท์


⌫     ⌫   
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก มีพน้ื ที่ ประมาณ 458,110 ไร่
หรือ 732.98 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพืน้ ที่ 4 อำเภอ
คือ อำเภอแม่จนั อำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย และอำเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รวมพืน้ ทีว่ นอุทยาน 3 แห่ง
ได้แก่ วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว
บ่ อ น้ ำ ร้ อ นห้ ว ยหมากเลี ่ ย ม และวนอุ ท ยานน้ ำ ตกโป่ ง
พระบาท ซึ่ง ตั้ง อยู่ใ นเขตป่า สงวนแห่ ง ชาติ ท ี ่ ม ีอ าณาเขต
ใกล้เคียงกันและมีสภาพธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่การ
บริหารจัดการในพืน้ ทีด่ งั กล่าวยังไม่มกี ฎหมายรองรับ จึงทำให้
ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับ
การขยายตัวของชุมชน และนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือได้อย่างดีเท่าที่ควร
กรมป่าไม้จงึ ได้มกี ารสำรวจพืน้ ทีว่ นอุทยานต่างๆ ดังกล่าว
รวมทัง้ พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติและพืน้ ทีข่ า้ งเคียง โดยเริม่ ดำเนินการ
สำรวจข้อมูลเบือ้ งต้นในพืน้ ทีเ่ มือ่ เดือนมกราคม 2544 และกรมป่าไม้
มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกมาควบคุมพื้นที่ๆ จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ
ลำน้ำกก และเดือนกรกฎาคม 2544 กรมป่าไม้ได้จัดแผนงาน
และงบประมาณดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก รวมทั้ง
อนุมตั กิ ารก่อสร้างชุดอาคารสำนักงาน ณ บริเวณทีต่ ง้ั ทีท่ ำการหน่วย
จัดการต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม ท้องที่ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง
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จังหวัดเชียงราย โดยได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ใช้พน้ื ทีด่ งั กล่าวจากกรมป่าไม้
เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นมา


   
 
  

นกแซงแซวหางปลา นกปรอดสวน เหยีย่ วนกเขา นกเขาใหญ่ ตะกวด
กิง้ ก่าหัวสีแดง งูเขียวหางไหม้ งูสงิ งูสามเหลีย่ ม งูเห่า กบ เขียด
คางคกบ้าน และปาด เป็นต้น

พรรณไม้และสัตว์ปา่
ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติลำน้ำกก สามารถจำแนกสังคมพืช
ออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
ป่าดิบเขา พบที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 800 เมตร
ขึน้ ไป ในบริเวณยอดดอยช้าง วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ พันธุไ์ ม้ และ
พืชพืน้ ล่าง ได้แก่ ก่อก้างด้าง ก่อพวง ก่อเดือย ก่อสีเสียด พญาไม้
ขุนไม้ มะขามป้อมดง เมือ่ ย จันทร์ทอง จำปีปา่ เมีย่ งดอย กุหลาบขาว
คำแดง ก่วมแดง โคลงเคลงขน จุกนารี กำลังช้างสาร กุหลาบหิน
ข่าคม กระเจียวขาว เฟิน ฯลฯ
ป่าดิบแล้ง พบได้ในระดับความสูง 300-600 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเล ในบริเวณทีเ่ ป็นหุบเขาและริมห้วย พันธุไ์ ม้และพืชพืน้ ล่าง
ได้แก่ ยางแดง กระบาก ตะเคียนหิน เคีย่ มคะนอง คอแลน กระเบากลัก
พลับพลาข่อยหนาม กระดูกค่าง ชมพูป่ า่ หวายขม เครืองูเห่า ปัดแดง
กล้วยดงดำ เฟิน ผักเบี้ยดิน หญ้ากาบไผ่ ลดาวัลย์ และเถายั้งดง
เป็นต้น
ป่าเบญจพรรณ พบขึ้นปกคลุมพื้นที่มากที่สุด ในระดับ
ความสูง 50-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล พันธุไ์ ม้และพืชพืน้ ล่าง
ได้แก่ สัก กระพีเ้ ขาควาย รกฟ้า ตะแบกเลือด ซ้อ สมอไทย ขะเจ๊าะ
เปล้าหลวง มะกอกป่า ไผ่ซางนวล ไผ่ปา่ ไผ่ไร่ ไผ่รวก กระชาย กลอย
ขมิน้ ฯลฯ
ป่าเต็งรัง พบกระจายอยูท่ ว่ั ไปในพืน้ ทีต่ ง้ั แต่ระดับความสูง
จากน้ำทะเล 400-600 เมตร ขึน้ ไป พันธุไ์ ม้และพืชพืน้ ล่าง ได้แก่ เต็งรัง
พลวง เหียง กราด แสลงใจ มะขามป้อม ไผ่เพ็ก โจด ฯลฯ
สัตว์ป่าที่สำรวจพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกมีเหลือ
อยูน่ อ้ ยมาก เท่าทีส่ ำรวจพบ ได้แก่ เก้ง หมูปา่ อีเห็น เม่นหางพวง
ลิน่ กระต่ายป่า กระรอกท้องแดง กระแตธรรมดา กระจ้อน หนูทอ้ งขาว
นกตะขาบทุง่ นกกางเขนบ้าน นกกระปุดใหญ่ นกขมิน้ น้อยธรรมดา

การเดินทาง
จากจังหวัดเชียงรายไปตามถนนเชียงราย - สี่แยกบ้าน
เด่นห้า ผ่านหน้าค่ายเม็งรายมหาราชเข้าสู่ตำบลดอยฮาง จนถึง
บ้านผาเสริฐ ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไป
ยังทีท่ ำการอุทยานแห่งชาติบริเวณห้วยหมากเลีย่ มอีก 1.5 กิโลเมตร
หรือจะล่องมาตามลำน้ำกกด้วยเรือหางยาวหรือแพจากสะพานลำน้ำกก
ในตัวเมืองเชียงราย ถึงบริเวณห้วยหมากเลีย่ ม ประมาณ 20 กิโลเมตร
แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทั้ง
น้ำตก บ่อน้ำร้อน และทัศนียภาพทีส่ วยงามของลำน้ำกก และยังมี
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สำหรับผูท้ ส่ี นใจในบริเวณวนอุทยานน้ำตก
ขุนกรณ์ วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว-ห้วยหมากเลีย่ ม และวนอุทยาน
โป่งพระบาท และยังมีกจิ กรรมของชุมชนทีต่ ง้ั บ้านอยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ้ กก
คือ ทัวร์ชา้ ง ศึกษาธรรมชาติ และชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ส่วนใหญ่จะ
ใช้เส้นทางเลียบลำน้ำกกและไปสิ้นสุดที่วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว
-ห้วยหมากเลีย่ ม
สิ่งอำนวยความสะดวก
อุทยานแห่งชาติ ยังไม่มพี กั ไว้บริการนักท่องเทีย่ วคงมีแต่
สถานทีส่ ำหรับกางเต็นท์ให้บริการนักท่องเทีย่ วเท่านัน้ เนือ่ งจากเป็นอุทยาน
แห่งชาติจดั ตัง้ ใหม่ หากสนใจทีจ่ ะเดินทางไปท่องเทีย่ ว นักท่องเทีย่ ว
ต้องจัดเตรียมเต็นท์และอาหารไปเอง
หากนักท่องเทีย่ วต้องการข้อมูลเพิม่ สามารถสอบถามไป
ได้ที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5360-9238
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เมือ่ วันอังคารที่ 6 มี.ค. เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
เชี ย งแสน มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง (มฟล.) ปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ มฟล. เร่งผลิตแพทย์
พยาบาล ทันตแพทย์ ลดความขาดแคลนของประเทศ
นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิ รจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมลงนามกับ รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดี มฟล. ในการร่วมมือ
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ
มฟล. ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยเฉพาะในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน ซึง่ มฟล. อยูต่ ดิ ชายแดนพม่าและลาว
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการร่วมหารือในครัง้
นีน้ น้ั มฟล. จะเริม่ ผลิตบุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะทันตแพทย์
และพยาบาล เพือ่ แก้ปญ
ั หาขาดแคลนใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และเห็นพ้องกันว่า ในระยะแรกจะ
ผลิตบุคลากรสายพยาบาลก่อน ซึง่ ทาง มฟล. มีความพร้อมและเปิดรับ
นศ. สาขาพยาบาลในปีการศึกษา 2550 แล้ว และจะส่ง นศ. ฝึกงาน
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง
ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน รวมทัง้ โรงพยาบาลชุมชนในพืน้ ที่ 4 จังหวัด
ส่วนสายทันตแพทย์อยู่ระหว่างการจัดร่างหลักสูตร ซึ่งทาง มฟล.
มีแผนจะทำโครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบทให้กระทรวง
สาธารณสุขเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยจะรับเด็กท้องถิน่ เข้าเรียน
ส่วนการผลิตแพทย์จะดำเนินในระยะต่อไป
ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดี มฟล. ให้สมั ภาษณ์วา่
มฟล. และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดข้อตกลงในการร่วมมือผลิต
และพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพในปริมาณที่เพียงพอต่อการจัดระบบบริการ
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคเหนือตอนบน ซึง่ มีอตั ราความขาดแคลน
แพทย์ พยาบาล และทันตแพทย์สงู มาก
อธิการบดี มฟล. ยังกล่าวด้วยว่า ในระยะทีผ่ า่ นมา มฟล.
ได้มกี ารเตรียมความพร้อมทีจ่ ะรองรับการผลิตบุคลากรสายสาธารณสุข
โดยการเปิดสำนักวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเปิดสำนักพยาบาล
มาตามสำดับ และในเวลาอันสัน้ นีเ้ ราก็จะเปิดทันตแพทย์ ทัง้ นี้ เพือ่
ช่วยลดความขาดแคลนด้านบุคลากรที่ประเทศไทยกำลังประสบ
ปัญหาอยู่ในขณะนี้ เราจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จย่า
ทีจ่ ะให้ประชาชนมีสขุ ภาพทีด่ ไี ด้รบั การดูแลอย่างทัว่ ถึง
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เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมเชียงแสน
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดี
ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษในงาน “การประชุมวิชาการ สมาคม
สถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครัง้ ที่ 18” ภายใต้หวั ข้อ
“Undergraduate Education: Significance, Curriculum Design, and
Quality Assurance” โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอำไพ
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตัวแทนจาก สออ. เป็นประธานเปิดการประชุม

จากนัน้ รศ.ดร.วันชัย ได้บรรยายพิเศษเรือ่ ง “บทบาทของ
มหาวิทยาลัยกับความเชือ่ ถือของสังคม” ว่า คำว่า มหาวิทยาลัย หรือ
University นั้น หมายถึง แหล่งความรู้ขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถ
เข้ า ถึ ง ได้ สิ ่ ง ที ่ ส ั ง คมคาดหวั ง กั บ มหาวิ ท ยาลั ย นั ้ น สิ ่ ง แรกคื อ
การผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ออกไปรับใช้สังคมเพื่อให้ประเทศชาติ
พัฒนา หน้าที่อาจารย์นี้ยิ่งใหญ่กว่าคนในรัฐบาล เพราะเป็นอาชีพที่
สร้างคนเข้าไปในรัฐบาล ฉะนัน้ คนทีจ่ ะทำหน้าทีน่ ไ้ี ด้จะต้องเป็นคนที่
มีความรูค้ วามสามารถอย่างแท้จริง
“การที่จะทำให้สังคมมีความเชื่อถือในตัวของมหาวิทยาลัย
นัน้ จะต้องเป็นสิง่ ทีส่ ร้างสมกันมาพอสมควร ทัง้ จากสถาบันและศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยต้องทำให้สงั คมเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีศกั ยภาพในการดำเนิน
งานอย่างเต็มความสามารถทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ขณะเดียวกัน
จะต้องมีความเป็นกลาง ไม่ฝกั ฝ่ายใดเป็นพิเศษ ไม่วา่ จะเป็นด้านการเมือง
การปกครอง หรือด้านเชือ้ ชาติศาสนา มีความยึดมัน่ ในสังคมวิชาการ
สร้างสรรค์สง่ิ ต่างๆ ทีด่ ใี ห้เกิดแก่สงั คม การเป็นทีพ่ ง่ึ ด้านวิชาการกับ
ชุมชน และสิ่งสุดท้ายที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมีคือการมีอุดมการณ์
ของความเป็นมหาวิทยาลัย ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน
สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้สังคมยอมรับและเกิดความเชื่อถือในตัว
มหาวิทยาลัยในทีส่ ดุ ” อธิการบดี มฟล. กล่าวย้ำ

อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ว่า
“ในฐานะทีท่ กุ ท่านเป็นนักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒมิ ารวมตัวกันมากมาย
เช่นนีน้ น้ั ย่อมจะทำให้เห็นว่าการประชุมในครัง้ นีจ้ ะมีอะไรทีน่ า่ สนใจ
อยูม่ าก เพราะธรรมชาติของนักวิชาการเมือ่ มีการรวมตัวกันก็จะเกิด
การนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ การวิพากษ์ วิจารณ์ ในหลายแง่มมุ เพือ่
ให้เกิดการสร้างสรรค์ แต่ทั้งนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ตระหนักว่า
เพียงแค่คดิ และพูดยังไม่พอ จะต้องกระทำด้วย เพราะความคิดทีเ่ กิด
ขึน้ แล้วไม่ได้ทำก็คอื เป็นเพียงความฝัน เราควรจะมาร่วมกันทำความ
ฝันให้เป็นจริง เพือ่ ประโยชน์ของประเทศชาติ”
ด้าน ผศ.ดร.พิศมัย ได้กล่าวเปิดงานว่า การประชุมวิชาการ
ครั้งนี้ เพื่อเป็นการระดมสมองและสร้างเวทีทางปัญญา อันจะ
นำไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ค้นคว้าของนักวิชาการ เพื่อใช้เป็นกรอบความคิดในการนำเสนอ
Country Report ของประเทศไทย ในการประชุมทางวิชาการระดับ
ภูมภิ าคของ ASAIHL ณ Lingnan University, Hong Kong ในช่วง
เดือนพฤษภาคมนี้
“สำหรับการประชุมครั้งนี้มีบทความที่ผ่านการคัดเลือก
จำนวน 14 บทความ ทีม่ าคัดเลือกกันในวันที่ 2 มี.ค. 50 เพือ่ ให้
ได้บทความทีเ่ ป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการนำเสนอระดับภูมภิ าค
ของ ASAIHL และบทความทีผ่ า่ นการคัดเลือกยังจะได้นำมาตีพมิ พ์
เป็นวารสาร สออ.ประเทศไทย เพือ่ เผยแพร่ไปยังสถาบัน สมาชิกทัว่
ประเทศ รวมถึงเผยแพร่ในการประชุม Administrative Board ของ
ASAIHL อีกด้วย” ผศ.ดร.พิศมัย กล่าว
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พ รรณพืชทานได้ในลุ่มน้ำโขง

ก ารปลูกและการดูแล

สวนพฤกษศาสตร์แม่ฟา้ หลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ได้จดั ทำฐานข้อมูลเกีย่ วกับต้นไม้และพรรณพืชกับวัฒนธรรมลุม่ น้ำโขง
พรรณพื ช ทานได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของโครงการดั ง กล่ า ว ฉบั บ นี ้
ขอนำเสนอ “กระเทียม”

กระเทียมที่ปลูกในประเทศไทยเป็นกระเทียมที่นำมาคัด
พันธุใ์ หม่ ได้แก่กระเทียมพันธุเ์ บาศรีษะเกส กระเทียมพันธุเ์ ชียงใหม่
และกระเทียมพันธุห์ วั ใหญ่
ในการปลูกกระเทียม ควรขุดหลุมลึก 30- 40 ซม. ยกแปลง
ปลูกกว้างขนาด 1 เมตร ดินสูงประมาณ 20 ซม. ใส่ปยุ๋ หมักหรือ
ปุย๋ คอก ไร่ละ 2-3 ตัน ใส่ปยุ๋ เคมีสตู ร 10:10:15 ไร่ละ 50-100
กิโลกรัม และผสมให้เข้ากัน ให้นำ้ พอดินเปียกแล้วจึงปลูกด้วยกลีบ
กระเทียม ฝังให้ลกึ 1 ซม. หยอดหลุมละกลีบ ปลูกด้วยระยะห่าง
ระหว่างหัว 10 ซม. และระหว่างแถว 20 ซม. คลุมด้วยหญ้าหรือ
ฟางจะช่วยลดวัชพืชและควบคุมความชื้น รดน้ำเช้าเย็นในช่วงแรก
ต่อไปรด 3-7 วันต่อครัง้ หรืออาจจะรดน้ำเมือ่ ใบกระเทียมเริม่ เหีย่ ว
สามารถเก็บเกีย่ วต้นมาปรุงอาหารได้เมือ่ อายุ 50-60 วัน ส่วนมาก
จะปลูกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ไปเก็บเกี่ยวในเดือนเมษายนถึง
เดือนพฤษภาคม การปลูกกระเทียมใช้ตน้ ทุนไร่ละประมาณ 13,860 บาท
กระเทียมทีป่ ลูกในไทยมักเจอปัญหาโรคใบจุดสีมว่ ง โรคใบแห้ง
โรคราสนิม โรคใบไหม้ โรคโคนเน่า โรคหัวและรากเน่า เพลี้ยไฟ
และไรกระเทียม การดูแลจึงเป็นเรือ่ งจำเป็น แต่ตอ้ งเน้นการแก้ไขปัญหา
เมื่อมีปัญหาเท่านั้น
หลังจากการปลูกกระเทียมต้องมีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 10 Cํ จะเก็บกระเทียมได้นานถึง 9 เดือน คนในลุม่ น้ำโขง
จะเก็บพันธุก์ ระเทียมไว้เหนือเตาหุงข้าว ก่อนทีจ่ ะนำไปปลูก หากเก็บ
กระเทียมไม่ดจี ะขึน้ รา

ก ระเทียม (Allium sativum Linn.)
ชื่อวงศ์
AMARYLLIDACEAE

ชือ่ พืน้ เมือง
หอมเทียม (เหนือ) กระเทียมจีน
ปะเช้วา (กะเหรีย่ ง)

ชือ่ ในลุม่ น้ำโขง
Da Suen (จีน)

ถิ่ นกำเนิด
De Candolle ผูเ้ ขียนหนังสือ Origin of Cultivate Plants
ระบุว่ากระเทียมมีถิ่นกำเนิดในด้านตะวันตกเฉียงใต้ของไซบีเรีย
แถบประเทศคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน และภาคตะวันตกของจีน
ต่อมาขยายการปลูกกระเทียมไปยังประเทศแถบทะเลเมดิเตอเรเนียน
ยุโรปตอนใต้ และซิซลิ ี และปลูกกันมากในอินเดียและจีน
กระเทียมชอบอากาศเย็น ขึน้ ได้ตง้ั แต่เส้นศูนย์สตู ร จนถึง
เส้นรุง้ ที่ 50 ทัง้ ในแนวเหนือและใต้ กระเทียมทีป่ ลูกอยูใ่ นปัจจุบนั
ได้มกี ำเนิดมาจาก Allium longicuspis ปัจจุบนั มีสายพันธุม์ ากมาย
ส่วนมากนิยมปลูกกระเทียมขาว

ลั กษณะทางชีววิทยา
กระเทียมเป็นพืชล้มลุกทีม่ คี วามสูงประมาณ 30-50 ซม.
ความสูงของต้นกระเทียมแตกต่างกันไปตามลักษณะพันธุ์ และความ
อุดมสมบูรณ์ของดินทีม่ นั ขึน้ อยู่ กระเทียมมีหวั ใต้ดนิ (bulb) ประกอบ
ด้วยหัวเล็กๆ ที่อยู่รวมกันโดยมีเปลือกบางๆ ที่มีสีขาวห่อหุ้มอยู่
2-3 ชัน้
กระเทียมมีใบกลวงเป็นรูปยาวแคบ และมีปลายแหลม
ส่วนโคนใบหุ้มซ้อนกัน ด้านล่างมีรอยพับเป็นสันตลอดความยาว
ของใบ ดอกออกเป็นช่อ (umbel) มีใบประดับหุ้มเป็นจะงอยยาว
มีกลีบดอกเทียม 6 กลีบ มีสีขาวแต้มสีม่วง หรือสีขาวอมชมพู
ก้านดอกยาว เล็ก ผลเป็นแบบ capsule มีอยู่ 3 พู
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ก ารใช้กระเทียมเป็นอาหาร

ก ารใช้กระเทียมเป็นยา

กระเทียมส่วนใหญ่จะใช้ในการประกอบอาหาร กระเทียม
หัวมีนำ้ ร้อยละ 89.9 อินทรีวตั ถุ ร้อยละ 13.38 และสารอนินทรีย์
ร้อยละ 1.53 ส่วนใบกระเทียมมีนำ้ ร้อยละ 87.14 อินทรีวตั ถุ ร้อยละ
11.27 และมีสารอนินทรียร์ อ้ ยละ 1.59
ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของกระเทียมแห้ง
กระเทียม 100 กรัม ประกอบด้วยพลังงาน 140 แคลอรี่ ความชืน้
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 จะเห็นว่ากระเทียมมีคณ
ุ ค่าต่อผูบ้ ริโภคมาก
และจะช่วยย่อยอาหาร
เคยมีคำพูดทีว่ า่ เรือ่ งแฟชัน่ ต้องยกให้ยโุ รป เรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย
ต้องยกให้อเมริกา แต่เรือ่ งอาหารต้องยกให้จนี อาหารจีนส่วนใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารภาคเหนือหรือภาคใต้จะมีกระเทียมเป็น
องค์ประกอบ เพราะการใช้กระเทียมมีสว่ นทำให้อาหารอร่อย

มีเรื่องเล่าในจีนว่า ชาวสวนคนหนึ่งอยากเป็นหมอเหมือน
กับเพือ่ นบ้าน สมัยก่อนการสอนหมอเป็นเรือ่ งในครอบครัว แต่เขา
ก็ไปหาหมอและขอร้องให้รับเขาเป็นศิษย์ หมอปฏิเสธ เขาเรียนรู้ว่า
หมอชอบสอนสมาชิกในครอบครัวในช่วงเย็นหลังจากที่เลิกงานแล้ว
จึงเอาหูไปแนบฝาผนังเพื่อแอบฟัง ในวันนั้นที่บ้าน หมอพูดว่า เขา
ไม่ได้จ่ายเงินค่ารักษามานานแล้ว จะเก็บค่าดอกเบี้ยหรือเปล่า หมอ
บอกว่าน่าจะเก็บเฉพาะค่าตรวจและค่ายา หมอจึงพูดด้วยเสียงดังว่าลืม
ไปเถิดเรือ่ งดอกเบีย้ ชาวสวนฟังได้เฉพาะสีค่ ำหลังทีห่ มอได้พดู เสียงดัง
ขณะนัน้ ลุงของชาวสวนป่วยเป็นโรคกระเพาะ เขาจึงปรุงกระเทียมไป
ให้ลุงทาน จนหายเป็นปกติ หมอทราบข่าวจึงมาถามว่ารู้จักการฝึก
ใช้ยามาอย่างไร ชาวสวนว่าแอบฟังมาจากท่าน หมอบอกว่าวันนัน้ ไม่ได้
คุยเรือ่ งยาสักหน่อย แต่คยุ เรือ่ งลืมไปเถิดเรือ่ งดอกเบีย้ แต่ชาวสวนฟัง
เป็นว่าให้เอากระเทียมรักษา หลังจากนัน้ หมอก็รบั เขาเป็นศิษย์ และ
มีการใช้กระเทียมรักษาคนใช้มากขึน้ ตัง้ แต่บดั นัน้ มา
มีผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากกว่า 1,000 เรือ่ ง แม้แต่สถานีวทิ ยุ
บีบซี กี ย็ งั แนะนำให้ทานกระเทียมผงทุกวัน จะช่วยป้องกันการเกิดไข้หวัด
หากจะมีไข้หวัดเกิดขึ้นก็จะหายเร็ว
กระเทียมมีสารประกอบกำมะถัน เมือ่ ทานเข้าไปจะไม่ได้ยอ่ ย
โดยระบบย่อยอาหาร หากแต่สาร Allyl Methyl Sulfide จะเข้าสู่
ระบบเลือด และส่งไปตับ และผิวหนังเพือ่ ขับถ่ายออกมา
กระเทียมสดและกระเทียมแห้งต่างมีประโยชน์ กระเทียมแห้ง
บางส่วนนำไปทำกระเทียมแผ่น และกระเทียมผง กระเทียมผงจะนำไป
อัดเม็ดหรือบรรจุแคปซูล (350 มิลลิกรัม) เพือ่ สะดวกในการใช้ โดย
เก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิด กระเทียมแก้ปัญหาหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
ใช้ลดน้ำตาลในเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด ช่วยลดไตรกลี
เซอไรด์ ยับยัง้ เส้นเลือดตีบ รักษาโรคความดันโลหิตสูง ช่วยป้องกัน
กล้ามเนือ้ หัวใจหยุดทำงานเฉียบพลัน ใช้ตา้ นมะเร็ง เมือ่ ทุบและทิง้ ไว้
10 นาที จะมีความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระ ช่วยชะลอการเกิด
โรคเสื่อมต่างๆ ใช้ขับเหงื่อ แก้โรคท้องเสีย รักษาโรคกรากเกลื้อน
โดยตำกระเทียมแล้วทาบริเวณทีม่ ปี ญ
ั หา ทาติดต่อกันไปจนกว่าจะหาย
กระเทียมสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
โรคผิวหนัง มีฤทธิย์ บั ยัง้ การเติบโตของเชือ้ รา เช่น กราก กระเทียม
สามารถยับยั้งการเติบโตของไมซีเลี่ยม และยังป้องกันการเกิด
แอลฟาอกชินได้ดว้ ย
กระเทียมมีสาร allin, allicin, allinase, scardinne A, และ
scardibnine ญีป่ นุ่ ผลิต aged garlic ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ชว่ ย
ลดกลิน่ และสารอืน่ ๆ ทีไ่ ม่จำเป็น แต่มสี ารเสริมภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย
โดยจะเสริมการทำงานของเซลล์ macrophage เซลล์ T-lymphocytes
และการสร้างแอนติบอดีทม่ี ฤี ทธิฆ์ า่ เชือ้ ไวรัสและบักเตเลีย

คนจีนในยูนานปลูกกระเทียมโทน กระเทียมในน้ำเชือ่ มนิยม
ทานเป็นอาหารและมีผลทางยาทีช่ ว่ ยขับเหงือ่ และขับปัสสาวะ จึงเป็น
สินค้าออกทีส่ ำคัญ พันธุก์ ระเทียมโทนได้ทะลักเข้าไทยทางภาคเหนือ
และนำมาทำกระเทียมดองทีม่ รี สชาติแบบไทยๆ และเป็นทีน่ ยิ มกันมาก
อาหารไทย ลาว เขมรและพม่า รวมไปถึงอาหารของชนกลุม่ น้อยจะ
ใช้กระเทียม แม้การปรุงเครื่องแกงก็มีกระเทียมเป็นส่วนประกอบ
แทบทัง้ สิน้ อาหารประเภทผัดผัก น้ำแกง แม้นำ้ ปลาพริกสดของกลุม่
ประเทศลุม่ น้ำโขงจะใช้กระเทียมเจียวมาแต่งรส และในบางกรณีกใ็ ช้
กระเทียมดอง เหล้าดองก็ใช้กระเทียมเป็นส่วนประกอบเช่นกัน
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ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
พระราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จัดสร้างพระเจ้าล้านทอง
ขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติฯ พระองค์ทา่ น เนือ่ งในวโรกาสทีท่ รงเจริญ
พระชนมายุ 50 พรรษา พร้อมทัง้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้อัญเชิญพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มาประดิษฐานเป็น
พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เพือ่ เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจ
และเป็นทีส่ กั การะของพนักงาน นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน
โดยทัว่ ไป
ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดสร้างพระพุทธรูปพระเจ้า
ล้านทองฯ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว 5 นิ้ว ขนาด 3 เซนติเมตร และ
เหรียญพระเจ้าล้านทอง เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้บูชาไว้เพื่อ
ความเป็นสิรมิ งคล มหาวิทยาลัยจึงได้จดั ให้มพี ธิ มี หาพุทธาภิเษกขึน้
เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2550
ณ มณฑลพิธีอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
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ในการจัดพิธมี หาพุทธาภิเษกครัง้ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ได้กำหนดจัดให้มพี ธิ ที ง้ั พิธลี า้ นนาโบราณ และพิธที างภาคกลาง โดย
ได้กราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสโณ)
ประธานคณะผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศราชวรวิหาร
มาเป็นองค์ประธาน อีกทัง้ ยังได้กราบอาราธนิมนต์พระมหาเถรานุเถระ
พระเกจิและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิท์ ว่ั ประเทศ ทัง้ มหานิกาย ธรรมยุติ
และสายวิปสั สนาธุระ ได้เมตตามาเจริญพระพุทธมนต์และแผ่เมตตาจิต
ปรก รวม 9 ชุด ชุดละ 8 รูป พระมหาเถระสวดคาถาจุดเทียนชัยและ
เจริญพระพุทธมนต์ 9 รูป พระสงฆ์สวดมนต์ตน๋ั แบบล้านนา 2 ชุด
ชุ ด ละ 9 รู ป และพระสงฆ์ เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เ จ็ ด ตำนาน
และสิบสองตำนาน 9 รูป นอกจากนีย้ งั มี พระสงฆ์สวดเบิกแบบล้านนา
จำนวน 2 ชุ ด และพระพิ ธ ี ธ รรมจากคณะสงฆ์ จ ากวั ด สุ ท ั ศ น์
เทพวรารามอีกจำนวน 2 ชุด ซึง่ พิธกี รรมจะเริม่ ตัง้ แต่เย็นวันที่ 18
พฤษภาคม 2550 เวลา 13.19 น. เรื่อยไปตลอดทั้งคืน จนถึง
รุง่ เช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม 2550 เวลา 06.00 น.
และก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมในวันที่ 18 นั้น ในวันที่ 17
พฤษภาคม 2550 จะมีพธิ ขี น้ึ ท้าวทัง้ 4 หรือท้าวจาตุโลกบาล ซึง่ เป็น
พิธแี บบทางเหนือ ซึง่ เป็นพิธอี ญ
ั เชิญองค์อนิ ทร์และเทวดาทีร่ กั ษาเมือง
ทั้ง 4 ทิศ ตลอดจนพระแม่ธรณี และพิธีอัญเชิญพระอุปคุตหรือ
พระอรหันต์ขณ
ี าสพ ซึง่ เป็นพระอรหันต์ทถ่ี อื ว่ามีฤทธานุภาพมากทีส่ ดุ
ทีส่ ามารถเอาชนะพญามาร (พญาวัสสวดีเทพบุตรมาร) ได้ เพือ่ มา
ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี ตลอดช่วงระยะเวลาทีม่ พี ธิ กี รรมการดังกล่าว
และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 เช้า จะเริม่ ด้วยพิธบี วงสรวงสิง่
ศักดิ์สิทธิ์และการบูชาฤกษ์ จากนั้นจะมีการตั้งมณฑลพิธีเพื่อเชิญ
พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มาประดิษฐานในรัว้ ราชวัตร และ
ภายใต้มณฑลพิธนี น้ั จะมีการจัดวางศาสตราวุธทัง้ หลายไว้ โดยมีความ
เชือ่ ตามโบราณล้านนาว่าพุทธานุภาพจากพิธดี งั กล่าว สามารถทีจ่ ะข่ม
ศาสตราวุธทัง้ หลายไว้ได้

ส่วนในคืนวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 นัน้ จะมีพธิ กี รรม
ทีส่ ำคัญพิธหี นึง่ นัน่ คือพิธกี วนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส ตามประเพณี
โบราณเชือ่ กันว่า “ข้าวทิพย์” หรือ “ข้าวมธุปายาส” เป็นข้าวที่ นางสุชาดา
ธิดาของเศรษฐีแห่งอุรุเวลาเสนานิคมได้ทำถวายแด่พระโพธิสัตว์ที่
บำเพ็ญทุกรกิริยามานาน 6 ปีนั้น และพระมหาบุรุษนั้นได้เสด็จลุก
จากทีป่ ระทับ ทรงถือถาดข้าวมธุปายาส เสด็จไปยังฝัง่ แม่นำ้ เนรัญชรา
ประทับบ่ายพระพักตร์สู่บูรพาทิศ ทรงปั้นข้าวนั้นเป็นปั้นๆ นับได้
49 ปัน้ เสวยจนหมด แล้วทรงถือถาดลง ไปสูแ่ ม่นำ้ นัน้ ทรงอธิษฐาน
เสีย่ งพระบารมีวา่ “ถ้าอาตมาจะได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษก สัมโพธิญาณ
แล้ว ขอให้ถาดนีจ้ งลอย ทวนกระแสน้ำขึน้ ไป” แล้วทรงลอยถาดทอง
นัน้ สูแ่ ม่นำ้ เนรัญชรา ขณะนัน้ ด้วยอานุภาพบารมีทส่ี ง่ั สมมาทำให้ถาด
นัน้ ลอยทวนกระแสน้ำ และเมือ่ ได้เสวยข้าวมธุปายาสแล้ว จึงได้บรรลุ
อภิเษกสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า จึงถือกันว่าข้าวทิพย์ เป็นอาหาร
ทีด่ ที ส่ี ดุ สูงทีส่ ดุ เป็นเลิศและวิเศษกว่าอาหารใดๆ ซึง่ ข้าวทิพย์นจ้ี ะนำ
ถวายในพิธเี บิกเนตรในเวลา 05.19 น. ของวันรุง่ ขึน้

โดยพิธีทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดขึ้นครั้งนี้
ถือได้วา่ มีความศักดิส์ ทิ ธิ์ และเป็นพิธกี รรมทีย่ ง่ิ ใหญ่ทห่ี าได้ยากมาก
ในปัจจุบนั ทัง้ นี้ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิต์ ลอดจนพระมหาเถรานุเถระ
และพระเกจิที่มหาวิทยาลัยได้กราบอาราธนานิมนต์มาครั้งนี้ อาทิ
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสโณ) วัดสระเกศราชวร
มหาวิหาร, พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดพระบาทมิง่ เมืองวรวิหาร จ.แพร่,
พระพุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดียห์ ลวง จ.เชียงใหม่, พระธรรมวิมลโมลี
วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา, พระธรรมราชานุวตั ร วัดพระแก้ว จ.เชียงราย,
พระเทพมงคลมุนี วัดน้ำล้อม จ.ลำปาง, พระเทพนันทาจารย์ วัดพระธาตุ
ช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน, พระเทพสิทธาจารย์ วิ. (หลวงปูท่ อง) วัดพระธาตุ
ศรีจอมทองวรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่, พระราชวีราคม วัดก้ำก่อ
จ.แม่ฮอ่ งสอน, พระราชเมธาจารย์ (ธรรมยุต) วัดจำทรายมูล จ.ลำปาง,
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อไชยบูลย์) วัดอนาลโย จ.พะเยา, พระโพธิรงั ษี
วัดดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ครูบาสามีแสงหล้า วัดพระธาตุสายเมือง
ประเทศพม่า, ครูบาจันทรังสี วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่, ครูบาเจ้าน้อย
วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, พระครูอดุ มวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ
ติกขวีโร) วัดอุดมวารี จ.เชียงราย, ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่, ครูบาอินทร ปัญญาวัฒโน วัดสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน,
หลวงปูจ่ นั จันทโชติ วัดหัวกว๊าน จ.เชียงราย เป็นต้น





“เรือ่ งสัน้ ที.่ ..ฉันคิด”
บทพระนิพนธ์อันทรงคุณค่าใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

(สำนักพิมพ์อมรินทร์, 145 หน้า, ราคา 225 บาท)

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และความคิดสร้างสรรค์
ในการนิพนธ์ ในที่สุด “เรื่องสั้นที่...ฉันคิด” บทพระนิพนธ์
เรื่องแรกในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี ที่ทรงร้อยเรียง กลั่นกรองตัวอักษรมาเป็นเรื่องสั้น
สะท้อนการกระทำอันเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
โดยเรือ่ งย่อเป็นการถ่ายทอดเรือ่ งราวผ่านชีวติ และ
ความรูส้ กึ ของหญิงสาวคนหนึง่ ซึง่ สูญเสียลูกสาวไปในอุบตั เิ หตุ
ทางรถยนต์ เหตุการณ์นี้เป็นแรงบันดาลใจให้เธอเดินทางไป
ยังชนบททีห่ า่ งไกลเพือ่ สานต่อความฝันของลูกสาว และทีน่ น่ั
เธอได้พบกับความน่ารักของกลุ่มเด็กๆ ได้พบความสุขจาก
วิถีชีวิตอันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เรื่องราวในหนังสือมี
เรื่องราวของปาฏิหาริย์เข้ามาข้องเกี่ยวด้วย ซึ่งการเกิดปาฏิหาริย์ถือเป็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น แต่ปาฏิหาริย์ถ้าจะเกิดขึ้นจริง
น่าจะเกิดจากการที่เราทำให้เกิดขึ้น เพราะถ้าอยู่เฉยๆ คงไม่
มีวันเกิดขึ้น ต้องมีความมุ่งมั่นจะทำให้เกิดสิ่งดีๆ และปาฏิหาริยอ์ ยูท่ ใ่ี จ อยูท่ ต่ี วั เรานัน่ เอง
ทรงมีความหวังเพื่อให้คนอ่านเกิดความรู้สึกอยาก
เดินทางสู่โลกกว้าง เพื่อไปทำสิ่งอันเป็นประโยชน์ตอบแทน
สังคม และเพือ่ เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีซง่ึ พระองค์
เชือ่ ว่าสังคมนีค้ งจะน่าอยูข่ น้ึ แน่นอน
โดยรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ พระองค์
จะทรงนำไปใช้เพื่อเริ่มต้นโครงการเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาส
ในเรือ่ งการศึกษา ซึง่ เป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ สอน
วิธคี ดิ และสอนให้รจู้ กั ใช้ศกั ยภาพในตัวเองมากขึน้ และคุณ
ก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการทำความ
ดีได้ กับพอกเก็ต บุค๊ “เรือ่ งสัน้ ที.่ ..ฉันคิด”
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เมือ่ ไม่นานมานี้ ผูเ้ ขียนได้รบั โทรศัพท์จากเพือ่ นสนิทเพือ่ ขอ
ให้ชว่ ยตัง้ ชือ่ ให้หลานสาวคนแรกทีเ่ พิง่ คลอดได้ประมาณ 1 สัปดาห์
พร้อมกับออกตัวว่า ตนเองไม่สามารถตัง้ ชือ่ ให้เองได้ เพราะไม่เชีย่ วชาญ
ทางด้านภาษา และเห็นว่า ผูเ้ ขียนเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทย คง
จะมีภมู ริ ทู้ างด้านการตัง้ ชือ่ ให้เป็นสิรมิ งคลได้ถกู ใจญาติพน่ี อ้ งทุกคน
เป็นแน่ ผู้เขียนรับปากไปด้วยความเกรงใจทั้งที่จริงแล้วก็ไม่เคยได้
ศึกษาทางด้านการตัง้ ชือ่ บุคคลมาก่อน จึงได้ขอข้อมูลเกีย่ วกับ วัน เดือน
ปีเกิดของเด็กเอาไว้เพื่อนำไปประกอบกับการค้นคว้าตำราเกี่ยวกับ
การตั้งชื่อต่อไป และด้วยเหตุนี้เองทำให้ผู้เขียนได้มีโอกาสทราบว่า
การตัง้ ชือ่ บุคคลในสมัยโบราณนัน้ มีความยุง่ ยากไม่ใช่นอ้ ย ด้วยต้อง
อาศัยการดูทกั ษะมาประกอบให้ได้ชอ่ื ทีม่ ที ง้ั เดช ศรี และมนตรีประกอบ
กันจึงจะถือว่าเป็นชื่อที่ดี
หลังจากศึกษาตำรับตำราแล้ว ผูเ้ ขียนก็เอาวัน เดือน ปีเกิด
ของหลานสาวตัวน้อยมาประกอบกัน ผลคือ ได้ชอ่ื หลายชือ่ ทีถ่ กู ต้อง
ตามตำราและฟังไพเราะด้วย ทีส่ ดุ ผูเ้ ป็นเพือ่ นก็เลือกได้ชอ่ื “ยศนันท์”
(ยด-สะ-นัน) ซึง่ หมายถึง ยินดีในยศ ชือ่ เสียง เหตุเพราะความหมายดี
เป็นทีพ่ อใจโดยทัว่ หน้า ทัง้ ตัวบิดา มารดา และผูเ้ ป็นญาติมติ ร และที่
สำคัญคือในชือ่ นัน้ มีคำว่า “ยศ” ซึง่ เป็นชือ่ แรกของผูเ้ ป็นปูซ่ ง่ึ ล่วงลับ
ไปแล้วอยูด่ ว้ ยนัน่ เอง หลังจากได้ตง้ั ชือ่ ให้หลานสาวไปแล้ว ผูเ้ ขียนก็
ได้มาทบทวนถึงประเพณีการตัง้ ชือ่ บุคคลในสมัยโบราณซึง่ เขาถือเป็น
เรือ่ งสำคัญอย่างยิง่ จะเห็นได้จาก เมือ่ บ้านใดมีทารกเกิดใหม่ ผูเ้ ป็น
บิดา มารดามักจะถือพานดอกไม้ ธูป เทียน ไปหาผูท้ เ่ี คารพนับถือ
ซึง่ มีทง้ั พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ให้เป็นผูต้ ง้ั ชือ่ ให้เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล
และความก้าวหน้า และเมือ่ เจ้าของชือ่ นัน้ เติบโตขึน้ ก็จะยึดถือชือ่ นัน้
เป็นมงคลประจำกายไม่ใคร่จะเปลีย่ นกันง่ายๆ นอกเสียจากจะเกิดเหตุ
เภทภัยให้ตอ้ งเปลีย่ นชือ่ เพือ่ เป็นการสะเดาะเคราะห์ ดังตัวอย่างทีป่ รากฏ
ในวรรณคดีไทยเรือ่ ง “ขุนช้างขุนแผน” ทีน่ างพิมพิลาไลยเปลีย่ นชือ่
เป็นนางวันทองเพื่อแก้เคล็ดให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

มาถึงปัจจุบัน ความเชื่อในประเพณีเกี่ยวกับการตั้งชื่อแม้
จะยังคงอยู่ แต่หนุม่ สาวรุน่ ใหม่ไม่ใคร่จะใส่ใจยึดถือชือ่ เดิมเป็นมงคล
ประจำกายเท่าใดนัก การเปลีย่ นชือ่ ก็มไิ ด้เป็นไปเพือ่ ต้องการแก้เคล็ด
หรือสะเดาะเคราะห์อนั ใด หากแต่เป็นไปเพือ่ ความโก้เก๋และความเป็น
ผูม้ ชี อ่ื อันทันสมัยในสังคมเสียมากกว่า อันทีจ่ ริงชือ่ และความหมาย
ของชือ่ นัน้ ถ้าพิจารณาให้ดจี ะเห็นว่ามีตวั อย่างมากมายทีช่ อ่ื มีความหมาย
เป็นมงคล เช่น ชื่อดีแต่เจ้าตัวกลับประพฤติสวนทางกับชื่อเสียก็มี
ผูเ้ ขียนมีลกู ศิษย์อยูค่ นหนึง่ ชือ่ นายปราชญ์ ซึง่ มีความหมายว่าเป็น
ผูม้ ปี ญ
ั ญารอบรู้ แต่ในความเป็นจริงนายนายปราชญ์ คนนีก้ ลับสอบตก
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความเกียจคร้านของตนเอง อีกกรณีหนึง่ เป็นลูกศิษย์
ทีม่ พี น้ื เพมาจากต่างจังหวัด มีชอ่ื ติดตัวมาตัง้ แต่เกิดว่า นายสมหมาย
แต่เมื่อมีโอกาสเข้ามาร่ำเรียนในกรุงเทพฯ นายสมหมายคิดว่าชื่อ
ของตนนัน้ ล้าสมัยไม่เข้ากับยุคเสียแล้ว จึงไปขอเปลีย่ นชือ่ ทีอ่ ำเภอเป็น
“อเนกคุณ” แล้วจึงมาบอกผูเ้ ขียนภายหลังว่า “อาจารย์ครับต่อจาก
นีไ้ ปผมไม่ได้ชอ่ื สมหมายแล้วนะครับ ผมเปลีย่ นชือ่ เป็นอเนกคุณแล้ว
ครับ” ผูเ้ ขียนได้แต่เพียงยิม้ ๆ แล้วถามว่าทราบความหมายหรือไม่
เขาตอบว่า ทราบว่าหมายถึงผู้ที่มีคุณประโยชน์มากมาย ผู้เขียนจึง
ส่งพจนานุกรมให้เขาไปแล้วให้เขาเปิดดูความหมายเอาเองด้วยเกรงว่า
หากบอกไปตรงๆ แล้วเขาจะอาย และหวังว่าเขาคงจะทราบและ
เข้าใจได้วา่ แท้จริงแล้ว “อเนกคุณ” นัน้ หมายถึง “ต้นตำแย” นัน่ เอง
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วันศุกร์ท่ี 2 มีนาคม 2550 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขต กรุงเทพฯ จำนวน 30 ท่านได้เข้าเยีย่ มชมดูงานและฟังบรรยายสรุปจาก
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ และหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา เกีย่ วกับการบริหารจัดการต่างๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎ จันทรเกษม จำนวน 47 คน เข้าเยีย่ มชมดูงานด้านห้องสมุด และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและฟังบรรยายผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรและร่วมต้อนรับ ณ ห้องเธียร์เตอร์อาคารศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา

โรงพญาบาลพญาไท นำนักศึกษาหลักสูตรบริการสุขภาพ จำนวน 67 คน เข้าพบรองอธิการบดีวิจัยและบริการวิชาการ
รศ.ดร.เทอด เทศประทีป และคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพในวันพฤหัสบดีท่ี 22 มีนาคม 2550 ณ ห้องดอยแง่ม สำนักงานอธิการบดี
และทางคณะยังได้เข้าเยีย่ มชมบรรยากาศโดยรอบของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมเสวนากับรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณบดสำนักวิชาการจัดการ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการกับ
ม.แม่ฟา้ หลวง ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2550 ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี
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หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นำ้ โขง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ร่วมกับ สมาคมฝรัง่ เศส-ไทย
เชียงราย จัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการภาพถ่าย “เชียงรายใน
สายตาของชาวต่างชาติ” ขึ้น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ณ
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ เชี ย งแสน อ.เชี ย งแสน จ.เชี ย งราย
โดยงานนี ้ ไ ด้ ร ั บ เกี ย รติ จ ากอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง
รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ เป็นประธานในพิธเี ปิด

การจัดนิทรรศการในครัง้ นีม้ ชี า่ งภาพชาวต่างชาติทพ่ี ำนักอยู่
ในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมแสดงผลงานถึง 15 คน และชาวไทยอีก
2 คน ซึ่งเนื้อหาของนิทรรศการจะเน้นภาพวิถีชีวิตของชาวเชียงราย
อาทิเช่น ผู้คน ที่พักอาศัย วัดวาอาราม สิ่งปลูกสร้าง การคมนาคม
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของคน
ในท้องถิน่ เป็นต้น

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จัดพิธที อดผ้าป่าสามัคคีเพือ่
สมทบทุนจัดสร้างพระประธานประจำมหาวิทยาลัย เมือ่ วันศุกร์ท่ี 2
มีนาคม 2550 ณ โถงอเนกประสงค์ ชัน้ 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
และศูนย์อาหาร โดยมีพระธรรมราชานุวตั ร รองเจ้าคณะภาค 6 เป็น
ประธานสงฆ์ และรศ.ดร.วันชัย อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธี
“เพื่อให้การจัดสร้างพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ
และวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ สำเร็จลุตามวัตถุประสงค์
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มฟล. จึงได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้าง และได้มี
ผูม้ จี ติ ศรัทธาจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมบริจาคเป็นจำนวน 481,271 บาท
ทาง มฟล. จึงได้จดั ให้มพี ธิ ที ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มฟล. ขึน้ เพือ่
จะได้นำเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายไปสมทบจัดสร้าง
พระพุ ท ธรู ป และพระวิ ห ารต่ อ ไป” ผศ.ปริ ต นา ประที ป ะเสน
รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวรายงาน


นายบริหาร จันทรรัตน์ (ปุ)๊
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุน่ ที่ 2
รายได้ 3x,xxx บาท
อีกหนึง่ บัณฑิตทีส่ ร้างชือ่ เสียงและความภาคภูมใิ จให้กบั ม.แม่ฟา้ หลวง ด้วยการเข้าไปทำงาน
กับบริษทั ต่างชาติทจ่ี ะต้องใช้ความรูค้ วามสามารถเข้าประชันผลงานเต็มที่ นัน่ ก็คอื น้องปุ๊ อดีตนักศึกษา
ด้าน IT ของ ม.แม่ฟา้ หลวง ซึง่ ในปัจจุบนั ทำงานที่ บ.Litter (บ.ในเครือรอยเตอร์ ประเทศไทย)
ผมทำงานที่บริษัทนี้มาได้ 3 ปีแล้วครับ ทำใน
ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ซึง่ งานของผมจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสือ่ สารทัง้ กับตัวงานและกับหัวหน้าและเพือ่ นร่วมงาน
ซึง่ การเรียนที่ ม.แม่ฟา้ หลวงตลอดระยะเวลา 4 ปีนน้ั ช่วยให้
ผมมีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แม้ว่าใน
ช่วงแรกภาษาอังกฤษของผม อาจจะไม่ถูกหลักไวยากรณ์
เท่าไหร่นัก แต่เมื่อเรากล้าที่จะพูดออกไป ก็จะช่วยพัฒนา

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

“ผมอยากจะฝากกับน้องๆ ทีก่ ำลังเรียนอยูไ่ ม่วา่ จะระดับใดก็ตามนะครับว่าไม่ควรทีจ่ ะกลัวการพูด
ภาษาอังกฤษ ทุกคนเริม่ ต้นเหมือนกันคือความไม่รู้ เพราะไช่ภาษาประจำชาติของเรา อยูเ่ พียงแค่วา่ ใครจะ
กล้ามากน้อยเพียงใด”

นายสธน เหล่ารุง่ โรจน์ (ธน)
มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) รุน่ ที่ 4
มุมมองของนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเกี่ยวกับการเรียนปริญญาโท ระดับการศึกษาที่หลายคน
ให้ความสนใจ ทั้งในเรื่องการพัฒนาหน้าที่การงานหรือการก้าวไปสู่เก้าอี้ผู้บริหาร พี่ธนหรือนายสธนเหล่า
รุง่ โรจน์ นักธุรกิจหนุม่ ในตำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ บ.ทวียนต์ มาร์เก็ตติง้ จำกัด (จ.เชียงราย) ทีม่ อง
เห็นถึงความสำคัญในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ทีผ่ มเลือกเรียนบริหารธุรกิจที่ ม.แม่ฟา้ หลวง เพราะว่าที่
นี่หลักสูตรแน่นมาก ได้มาตรฐาน มีเครือข่ายเกี่ยวกับธุรกิจมาก
ที ่ ส ำคั ญ อยู ่ ใ กล้ บ ้ า นครั บ พี ่ ธ นกล่ า วถึ ง การเลื อ กมาเรี ย นที ่
ม.แม่ฟา้ หลวง ด้วยน้ำเสียงสุขมุ จากนัน้ ได้บอกเล่าถึงการนำความรู้
ไปใช้วา่ “ทัง้ ในระหว่างทีเ่ รียนและเมือ่ เรียนจบแล้วผมได้นำความรู้
มาประยุกต์ใช้กับกิจการของทางบ้านคือ บ.ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง
จำกั ด ซึ ่ ง เป็ น บริ ษ ั ท ที ่ เ ป็ น ตั ว แทนจำหน่ า ยเครื ่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
เครื่องมืออิเลคโทนิคส์ ฯลฯ มีพนักงานและตัวแทนขายที่เราจะ
ต้ อ งดู แ ลจำนวนมาก ดั ง นั ้ น การบริ ห ารจั ด การจึ ง เป็ น เรื ่ อ งที ่
ละเอียดอ่อนและสำคัญมาก”

สำหรับเรือ่ งความสำคัญของการเรียน ป.โท นัน้ ผมเห็น
ว่าก็มีความสำคัญนะครับ เพราะอย่างน้อยเมื่อโอกาสของความ
ก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานมาถึงเราก็สามารถจะคว้าไว้ได้ แต่ในบาง
ครั้งการเรียน ป.โท ก็ไม่ได้ช่วยให้ได้งานดี เงินเดือนสูง เพราะ
บริษทั ต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงความสามารถ และคุณวุฒทิ ต่ี อ้ งการ
ด้วย และสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือกำลังจะเริ่มทำธุรกิจ
ผมเห็นว่าควรจะเรียน ป.โท ด้านการบริหารจัดการ เพราะตอน
เราเรียน ป.ตรี เราจะเรียนแต่ทฤษฎีล้วนๆ ไม่ได้ปฏิบัติเลย แต่
ตอนเรียน ป.โท เราจะได้เห็นตัวอย่างธุรกิจ และนำไปใช้ในการ
ทำงานระหว่างเรียนได้ด้วยซึ่งจะทำให้เราได้ทดลองปรับความรู้
ทีเ่ รียนมาประยุกต์กบั งานของเราได้ดว้ ยครับ
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คำว่าสารต้านอนุมลู อิสระเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั กันมากขึน้ ทัง้ จาก
โฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางโทรทัศน์ ทางวิทยุ อินเทอร์เน็ต
หรือผ่านตาจากสิง่ พิมพ์ตา่ งๆ หลายคนหวังว่าอาหารเหล่านีจ้ ะช่วย
ลดความเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจ และป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ทัง้ นี้
เพราะปกติไม่นิยมออกกำลังกาย และติดจะชอบบริโภคอาหาร
พลังงานสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคหัวใจและมะเร็งต่างๆ ก่อนอื่นขอกล่าวถึงอนุมูลอิสระเสียก่อน
ว่าเกิดได้อย่างไร เพื่อที่จะนำไปสู่ความเข้าใจและการเลือกอาหาร
ทีเ่ ป็นสารต้านอนุมลู อิสระทีเ่ ป็นหัวข้อของบทความฉบับนี้
ในโมเลกุลของสารเคมีต้องมีอิเล็กตรอนอยู่เป็นคู่เพื่อ
ความมั่นคง แต่อิเล็กตรอนก็เหมือนกับคนที่เมื่อได้รับการกระตุ้น
จากสิ่งเร้าก็อาจแปรเปลี่ยนจนเกิดการแยกคู่ได้ โดยสิ่งเร้าที่ทำให้
อิเล็กตรอนแยกตัวมาจากคูข่ องตนนอกวงโคจรได้ คือ แสง สารเคมี
ความร้อนหรือพลังงานอื่นๆ ซึ่งเป็นผลให้โมเลกุลมีอิเล็กตรอนไม่
ครบคู่ อิเล็กตรอนที่ถูกทอดทิ้งไร้คู่นี้เองที่ทำโมเลกุลถูกเรียกว่า
“อนุมลู อิสระ” จนมีความว่องไวต่อการยือ้ แย่งอิเล็กตรอนจากโมเลกุล
ข้างเคียง ทำให้โมเลกุลทีถ่ กู แย่งอิเล็กตรอนไปกลายเป็นอนุมลู อิสระ
แทน ต้องก่อกรรมไปแย่งเอาอิเล็กตรอนจากโมเลกุลทีอ่ ยูข่ า้ งเคียง
ต่อๆ กันไปกลายเป็นปฏิกริ ยิ าลูกโซ่

อนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อไขมัน (โดย
เฉพาะ low density lipoprotein) โปรตีน หน่วยสารพันธุกรรม DNA
และคาร์โบไฮเดรต ซึ่งจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้ ทำให้เพิ่ม
อัตราการเสีย่ งต่อการเป็นโรคหลายชนิด โรคทีส่ ำคัญและมีการศึกษา
กันมาก ได้แก่ โรคหลอดเลือดตีบและแข็งตัว โรคมะเร็งบางชนิด
Alzheimer’s disease หรือโรคความจำเสื่อม โรคไขข้ออักเสบ
โรคความแก่ เป็นต้น
อาหารไขมัน เช่น น้ำมัน ถัว่ เหลือง มีโครงสร้างทีเ่ ปราะบาง
ที่เอื้อต่อการถูกแสงหรือความร้อนกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระได้ง่าย
แต่เนื่องโดยธรรมชาติของอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนั้นมีอายุสั้นเป็น

การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของ

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

อนุมลู อิสระในร่างกายของเราเป็นผล

สามารถตรวจวัดสารอนุมลู อิสระทีห่ ลงเหลืออยูใ่ นอาหาร มีเพียงผลพวง

ทำให้เกิดความเสียหายกับเซลล์ของ

ของการเกิดอนุมูลอิสระ อันเกิดจากโครงสร้างโมเลกุลของไขมันมี

อวัยวะของร่างกาย โดยเฉพาะอย่าง

การแตกหัก คือ กลิน่ เหม็นหืน่ ซึง่ ถ้าบริโภคเข้าไป สารเหล่านีอ้ าจก่อ

ยิง่ ในผนังเซลล์ ส่งผลทัง้ อย่างเบาๆ

ให้เกิดความระคายเคืองในทางเดินอาหาร ทำให้เกิดการระบายท้อง

คือเซลล์ตายหรือทำงานไม่ได้ และผล

ถ่ายเหลวที่ไม่เหมือนกับอาการท้องเสียที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

ร้ายแรงมากถึงขัน้ เกิดมะเร็ง อนุมลู อิสระ

อ่านมาเท่านี้คงพอจะสร้างความเข้าใจเบื้องต้นถึงคำว่า

ที่ก่อให้เกิดปัญหาในร่างกายมีแหล่งที่มา

สารอนุมลู อิสระได้พอสมควร แต่เรือ่ งคงยังไม่จบเท่านี้ เพราะอนุมลู อิสระ

2 แหล่ง คือ เกิดจากกลไกการเผาผลาญ

ยังส่งผลร้ายกาจต่อร่างกายมนุษย์อีกมากมาย ยังมีโรคหรืออาการ

ในร่างกายทีต่ อ้ งใช้พลังงานมากๆ เช่น การออกกำลังกายอย่างหนัก ผิดปกติอกี มากทีเ่ กิดจากสารตัวนี้ ครัง้ หน้าเราจะได้มาคุยกันต่อเพิม่ เติม
และเกิดจากภายนอกร่างกาย เช่น จากมลพิษในอากาศ ฝุน่ ควันบุหรี่
แสงแดด ความร้อน รังสี และยาบางชนิด
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สวัสดีครับพบกับ Dr.Freak กันอีกครัง้ หลังจากทีก่ ระแสเครือ่ งเล่น
MP3 ทีม่ าแรงแซง gadget ตัวอืน่ ๆ ทีท่ ำให้เราๆ ชาวไอทีตอ้ งมีตดิ ตัวกัน
เหมือนโทรศัพท์มือถือก็ว่าได้ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมี gadget
ตัวใหม่ทช่ี อ่ื ว่า PMP (Portable Media Player) เข้ามาแทน โดยเครือ่ งเล่น
ประเภทนีม้ คี วามสามารถมากกว่าเครือ่ งเล่น MP3 คือสามารถเล่นไฟล์ภาพ
วิดีโอในรูปแบบต่างๆ ไฟล์ภาพ และเก็บข้อมูลได้มากกว่าหลายเท่าตัว
รวมถึงการฟังเพลงทีด่ ขี น้ึ ด้วย โดยในขณะนีต้ ามท้องตลาดก็มี PMP หลาก
หลายยีห่ อ้ อาทิ Apple ipod video, Zune, iRiver, Archos, Cowon,
Meizu แต่ถงึ อย่างไรแล้ว ราคาของ PMP ยังคงสูงอยูม่ าก (ประมาณ 4,00025,000 บาท) เพราะยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ และการแข่งขันยังไม่
สูงมากนัก แต่ Dr.Freak เชือ่ ว่าในอนาคตราคาของ PMP คงจะถูก
ลงเทียบเท่าเครือ่ งเล่น MP3 ในปัจจุบนั แต่ถา้ ชาวไอทีทา่ นใดทีส่ นใจ
Dr.Freak ขอแนะนำ (ไม่ได้คา่ โฆษณานะ) ยีห่ อ้ Meizu รุน่ miniPlayer M6 ยีห่ อ้ นีเ้ ป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน แต่ใช้เทคโนโลยี
ของ ipod โดยได้รบั การยอมรับกันอย่างกว้างขวาง รุน่ นีม้ ขี นาดความจุ
อยู่สามขนาด 2GB/4GB/8GB สีขาว/ดำ ซึ่งคุณภาพโดยรวม
หลังจากจากการที่ Dr.Freak ทดสอบแล้วเป็นทีน่ า่ พอใจ และราคา
อยูใ่ นระดับซือ้ ได้ คือ ประมาณ 2,000-4,000 บาท โดยมีคณ
ุ สมบัติ
ดังตารางครับ ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.meizuthai.com
อย่างไรก็ตาม Dr.Freak อยากจะให้ชาวไอทีศกึ ษาข้อมูลให้ดกี อ่ นการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ เพราะเทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลง
รวดเร็ว หรือซือ้ มาแล้วใช้ได้ไม่คมุ้ ค่ากับราคาทีจ่ า่ ยไป อย่าเพียงแต่วา่ ตามกระแสเท่านัน้ ครับ ใช้จา่ ยอย่างพอเพียง อยูอ่ ย่างเพียงพอนะครับ
- ออกแบบเรียบง่าย หรูหรา พกพาสะดวก
- รูปร่างเพรียวบาง หนาเพียง 10 mm จอ TFT-LCD 2.4
นิว้ 320*240 (RGB)
- ปุม่ ระบบสัมผัสออกแบบให้เหมาะมือ
- คุณภาพเสียงระดับมืออาชีพพร้อมปรับเสียงตามความต้องการด้วย 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
- เล่นต่อเนือ่ งนานถึง 20 ชัว่ โมง (จากผลทดสอบของบริษทั )
- เล่นวีดีโอ (AVI), เกมส์, เครื่องคิดเลข, ปฎิทินและนาฬิกาหยุดเวลา

- วิทยุ FM Radio พร้อมปรับเสียง FM EQ และอัดรายการวิทยุ FM
- แสดงเวลาบนหน้าจอ
- รูปภาพพร้อมสไลด์โชว์ : JPG, BMP, GIF Formats
- จัดกลุ่มเพลง จัด playlist ง่ายต่อการหาเพลง
- ไมค์ในตัวพร้อมอัดเสียงคุณภาพสูง
- แสดงเนือ้ ร้องขณะเล่นเพลง
- จัดการโฟร์เดอร์งา่ ยดาย สามารถอ่านข้อความ .txt
- รองรับหลายภาษา รวมภาษาไทย
- Resume Function
- ตัง้ ปิดเครือ่ งอัตโนมัติ
- ตัง้ ปุม่ ล็อก
- อัพเกรดเฟิรม์ แวร์ใหม่ฯ ในอนาคตได้
Dr-Freak@hotmail.com
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