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ร่วมๆ 9 ปีแล้ว ท่ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดต้ังข้ึนมา
เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของผองปวงชนที่มีต่อ
พระองค์ท่าน

เมื่อครั้งสมเด็จย่ายังทรงมีพระชนม์ชีพ พระองค์ทรง
ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวไทยในชนบทและบนภูเขาสูง ที่น้อยคนนัก
จะให้ความสนใจ

คนด้อยโอกาสเหล่านี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งใน
ทางการสาธารณสุข ทรงต้ังหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. ให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้คนท่ีเจ็บป่วยในถ่ินทุรกันดาร หรือด้านการ
ศึกษา ทรงจัดต้ังโรงเรียน ตชด. ให้ความรู้กับเด็กในพ้ืนท่ีห่างไกล

อีกเร่ืองท่ีทรงปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง ก็คือการพัฒนาพ้ืนท่ี
ป่าเส่ือมโทรมให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จน
ทำให้เชียงรายเขียวชอุ่มอย่างท่ีเห็นในเวลาน้ี

ในวันท่ี 18 กรกฎาคม ของทุกปี เน่ืองในวันคล้ายวัน
สวรรคตของสมเดจ็ย่า พสกนิกรมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อม
ด้วยหน่วยงานอ่ืนๆ และประชาชนบรเิวณใกล้เคียง จะเข้าร่วมพิธี

     

“ทานหาแม่ฟ้าหลวง” พร้อมเพรียงกันเสมอมา ปีน้ีก็เช่นเดียวกัน
ในช่วงเช้า เร่ิมจากการทำพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาต่อหน้า
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่ง
ประดิษฐานอยู่ ณ ใจกลางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากน้ันก็จึงจะ
ทำการประกอบพิธีสงฆ์ ภายในหอประชุมสมเด็จย่า และต่อด้วยพิธี
ทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา เพ่ือจัดหารายได้นำไปจัดสรรเป็นทุนการ
ศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ จึงเป็นอันเสร็จส้ินพิธี

อน่ึง คำว่า “ทานหา” น้ัน เป็นคำเมืองคำหน่ึง แปลความ
ว่า การอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว คำๆ น้ี ถือเป็นคำ
สำคัญ เพราะจะใช้เรียกเฉพาะกับผู้ท่ีเป็นเจ้านายช้ันผู้ใหญ่ เฉกเช่น
คำว่า “แม่ฟ้าหลวง” ครับ
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น้ำตกขุนแจ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและความ
โดดเด่น ประกอบด้วยน้ำตก 6 ชั้น น้ำตกขุนแจ มี
ต้นน้ำเกิดจากห้วยแม่เจดีย์บนเทือกเขาผีปันน้ำ เป็น
น้ำตกขนาดใหญ่กลางป่าดงดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ
มี 6 ช้ัน แต่ละช้ันสูง 10-20 ม. ไหลตกจากหน้าผาสูง
ลงมายังแอ่งน้ำท่ีใสเย็น และร่มร่ืน บรรยากาศเงียบสงบ
มีทางเดินป่าไปยังน้ำตกช้ันต่างๆ ซ่ึงอยู่ห่างกันประมาณ
100-200 ม. บริเวณน้ำตกมีพ้ืนท่ีสำหรับต้ังแคมป์และ
กางเต็นท์ ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์จากที่ทำ
การอุทยานฯ ประมาณ 2 ช่ัวโมง จากน้ันเดินเท้าต่ออีก
1 ช่ัวโมง เพ่ือไปยังน้ำตก

ส่ิงน่าสนใจ
ดอยลังกา เป็นไฮไลต์ของการเท่ียว อ.ขุนแจ เส้นทาง
เดินป่าข้ึนดอยลังกา ผ่านผาโง้ม ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า
4 วัน ต้องข้ึนดอยชัน และพักแรมบนจุดแคมป์บนดอย
สามารถเลือกเส้นทางข้ึนลงได้ 2 วิธี คือ ข้ึนทางดอย
สันยาว พักแรมคืนแรกที่ผาโง้ม ซึ่งเป็นผาหินโค้ง
ปกคลุมด้วยสายหมอกตลอดปี เดินต่อไปดอยลังกา
หลวง พักแรมคืนท่ี 2 และดอยลังกาน้อย ในคืนท่ี 3
หลังจากนั้นเดินลงทางด้านแม่ตอนหลวง ป่าเมี่ยง
หรือใช้เส้นทางข้ึนทางด้านป่าเม่ียง ซ่ึงอยู่ในเขต อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่ ไปยังดอยลังกาน้อย พักแรมคืนแรก
จากนัน้ ไปดอยลงักาหลวงและผาโงม้ลงดอยทางดา้น
ดอยสันยาวก็ได้ เส้นทางด้านน้ีจะมีช่วงท่ีชันมาก คือ ข้ึน
จากบ้านป่าเม่ียงไปดอยลังกาน้อย เส้นทางชันกว่า 60
องศา หลายคณะจึงเลือกใช้เป็นทางลง

ยอดดอยลังกา สูงประมาณ 2,000 ม. จาก
ระดับน้ำทะเล สูงเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศไทย
ลักษณะเป็นทุ่งหญ้า ป่าสนเขา ป่าดงดิบเขาหย่อมเล็กๆ
อากาศหนาวเย็น สามารถชมทวิทัศน์ได้กว้างไกล เป็น
แนวสันเขารอยต่อ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง

ยอดดอยมด (ดอยผีปันน้ำ) ต้องให้รถไปส่งท่ีบ้านขุนลาว ห่างจากท่ีทำการ
ประมาณ 5 กม. จากน้ันเร่ิมเดินเท้าข้ึนไปยังยอดดอยทีร่ะดับความสูง 1,880
ม. ใช้เวลาอย่างน้อย 1 หรือ 2 คืน เป็นเส้นทางท่ีส้ันกว่าข้ึนดอยลังกาหลวง
แต่ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ต้องพักแรมบนยอดดอย ซ่ึงมีบึงน้ำขนาดเล็กปกคลุม
ด้วยเฟิน มอส เส้นทางเดินไปดอยมดต้องผ่านกิ่วผักดาบหรือสันคมมีด
ลักษณะเป็นทางเดินบนสันเขาแคบๆ สองข้างเป็นหุบเหวเหมือนสันมีด
มีกุหลาบพันปีขึ้นเป็นดง ซึ่งเป็นช่วงที่ท้าทายที่สุดบนเส้นทางเดินดอยนี้
บนยอดดอยนี ้เป็นทุ่งหญ้าแทบไม่มีไม้ใหญ่เลย ลมแรงจัด จึงได้ช่ือว่าดอยมด

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เดือน ต.ค. - ก.พ.
ต้องติดต่อ อุทยานแห่งชาติขุนแจ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
โทร. 0-5360-9262
อุทยานแห่งชาติขุนแจ อยู่หลักกม.56 ทางหลวงหมายเลข 118
ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า
เจ้าหน้าท่ีนำทางวันละ 300 บาท ลูกหาบวันละ 300 บาท
ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
ติดต่อรถไปส่งและรับกลับในวันลงจากดอย 1,000-1,500 บาท
ต้องเตรียมอาหารสำหรับไปแคมป์ สำหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกหาบด้วย

การเดินทาง
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนแจ ตั้งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินสาย

เชียงใหม่ -เชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 56 กิโลเมตร การเดินทางไป
อุทยานแห่งชาติขุนแจ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ

1. จากเชียงใหม่ สามารถเดินทางได้โดยรถปรับอากาศและรถธรรมดา
สายเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด - เชียงราย จากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  แห่งท่ี
2 (อาเขต) หรือน่ังรถสองแถวเล็กสีเหลือง สายเชียงใหม่ - เวียงป่าเป้า ณ ท่ารถ
ถนนไทยวงศ์ แล้วเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 118 จนถึงอำเภอเวียงป่าเป้า
ท่ีหมาย

2. จากเชียงราย สามารถเดินทางโดยรถไดโ้ดยสารประจำทาง และ
รถสองแถวเล็ก ซ่ึงระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงรายร่วม 129 กิโลเมตร
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2550

ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ต้อนรับ คณะ
จากโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยมหิดล จ.กาญจนบุรี
เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องระบบการจัดการ
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรองอาคาร
สำนักงานอธิการบดี ในคร้ังน้ี เจ้าหน้าท่ีส่วนอาคาร
สถานท่ีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ในวันศุกร์ท่ี 13 กรกฎาคม 2550 คณะ
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองศูนย์ฝึก
อบรมแม่เมาะ จ.ลำปาง ให้เกียรติมาศึกษาดูงานด้าน
ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

⌫


เม่ือวันศุกร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2550  ณ ห้องประชุมท่าสุด
คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้เกียรติมาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานในเร่ืองหลักสูตรภาษาไทยเพ่ือการท่องเท่ียวธุรกิจ
ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยครั้งนี้ คณาจารย์ประจำสำนัก
วิชาศิลปศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี





ธรรมะเดลเิวอร่ี เล่ม 1 ธรรมะวยัรุ่น
(สำนักพิมพ์ Phisit Thaioffset, 197 หน้า, ราคา 163 บาท)
ผู้เขียน  พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

ธรรมะเดลิเวอร่ี ได้ยินช่ือน้ีคร้ังแรก ก็รู้ได้เลยว่าต้องเป็นธรรมะทีไ่ม่ธรรมดา เพราะแค่ฟังช่ือดูก็ทันสมัยมากแล้ว

ธรรมะเดลิเวอร่ีชุดแรกท่ีส่งตรงถึงมือ  เป็นหนังสือธรรมะท่ีอ่านสบาย  เข้าใจง่าย
นำไปใช้ได้จริง ของ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ท่ีถ่ายทอดด้วยธรรมขัน้พ้ืนฐาน โดยการ
หยิบยกหลักการเผยแผ่ธรรมะท่ีว่า “แจ่มแจ้ง  จูงใจ  แกล้วกล้า  ร่าเริง” มาเป็นหัวใจ
ธรรมะวัยรุ่นเล่มน้ี ได้นำปัญหาต่างๆ ของวัยรุ่น มาช้ีแนะแนวทางแกไ้ขโดยทางธรรม
สอดแทรกด้วยอารมณ์ขัน อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระมหาสมปองทีจ่ะทำให้
ท่านวางหนงัสือเล่มน้ีไม่ลง

นอกจากผู้อ่านจะได้ข้อคิด ตลอดจนอารมณขั์นจากหนังสือเล่มน้ีแล้ว ยังได้
บุญอีกด้วย เพราะรายไดส่้วนหน่ึงของหนังสือมอบใหมู้ลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

“ใครท่ีอกหัก ลองคิดง่ายๆ ว่าชาติท่ีแล้ว เราคงเคยทำบญุผ้าป่าร่วมกองเดียวกับเขา
มาแต่ไม่เคยคุยกัน ชาติน้ีเราเลยได้กลับมาเจอกัน มาคบกันเพียงไม่นานแล้วก็ต้องเลิกกัน เหมือน
ทอดผ้าป่าเสร็จแล้ว แยกย้ายกันกลับบ้าน ทำบุญด้วยกันมาเท่าน้ี จึงอยู่ด้วยกันได้เพียงเท่าน้ี”

ตอนหน่ึงในบทความ อกหัก (ไม่) ยักตาย ใน หลวงพ่ีศิราณี...ตอบปัญหารัก จากธรรมะเดลเิวอร่ี

วันศุกร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องดอยแง่ม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้การต้อนรับ คณะเภสัช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงมาศึกษาดูงานเก่ียวกับกิจกรรม
5 ส. โดยมี รศ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการให้การต้อนรับ รวมท้ังมีผู้อำนวยการศูนย์
บริการวิชาการ รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน ให้เกียรติมาเป็น
วิทยากรในโอกาสนี้

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้เกียรติเดินทางเข้ามาดูงานของส่วนการเจ้าหน้าที่ ท่ามกลางการ
ต้อนรับอย่างเป็นกันเอง จากเจ้าหน้าท่ีส่วนการเจ้าหน้าท่ี  เม่ือวันศุกร์
ท่ี 20 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา
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สัมภาษณ์พิเศษของเราฉบับน้ี จะพาท่านไปพบกับนักธุรกิจ
รุ่นใหญ่ไฟแรงท่ีพกเอาความสุขและสนุกสนานในการทำงานและการ
เรียนมาอยา่งเตม็เปีย่ม คนทีไ่ม่เคยปลอ่ยโอกาสดีๆ  ในชวิีตใหห้ลุด
ลอยไป ไม่ว่าจะเรือ่งเรียน เร่ืองงาน และเร่ืองการใชชี้วิตการทำงาน
เพ่ือสังคมชุมชนและท้องถ่ิน ในวันน้ีการเรียนรู้ไม่เคยพอ ไม่เคยหยุด
น่ิง การศึกษาสรา้งอะไรในชวิีตบา้ง เราลองมาฟงักันนะคะ

มีทัศนะในเรือ่งของการศกึษาอยา่งไรบา้งคะ
เร่ิมแรกก็มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะชีวิตคน

เราหยดุไมไ่ด้ท่ีจะเรยีนรูอ้ยู่แล้วตามธรรมชาตขิองคน และท่ีผ่านมา
อาจจะเปน็เพราะวา่เราเรยีนผา่นมาหลายแบบ แล้วเรากผ่็านงานมา
หลายด้าน เช่น ด้านบริหารการศึกษา การศึกษาชุมชน พอดีกับว่าเป็น
ช่วงปฏิรูปการศึกษา มันก็ทำให้เรารู้ว่าการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรียนรู้ใน
ตำราแล้วจบ และที่สำคัญเราก็เห็นจากคุณพ่อเป็นตัวอย่างด้วยใน
เร่ืองการเรียน ซ่ึงท่านก็เรียนจบเพียงแค่ ม.3 แต่ในอดีตเชียงรายสมัย
50-60 ปีก่อน ใครจบ ม.6 ได้ ก็แทบจะเป็นข้าราชการไดแ้ล้ว ท่านก็
เรียนหนังสือโดยการไปสอบเอา พอจบจากช้ันตรีได้ก็สอบช้ันโทได้อีก
แล้วเราก็ได้เห็นภาพคุณพ่อจดตำรากม.พวกกม.ท่ีดินไว้ในกระดานข้างฝา
มันก็เห็นภาพอันที ่1 ส่วนอนัที ่2 ก็คือ เราเห็นวา่ระบบการศกึษาใน
ปัจจุบันก็แตกต่างกันไปมีทางเลือกมากข้ึน เราก็รู้ว่าระบบกระแสหลัก
มันเปน็แบบนี ้ระบบ Alternative มันเปน็อยา่งไร ในเรือ่งของ Child
Center จาก Teacher Center เป็น Child Center ก็มาเรยีนรูว่้าจรงิๆ
พอ พรบ.การศึกษาออกมา เราก็มาสังเคราะห์จากประสบการณ ์ก็ทำ
ให้เรารู้ว่ามันมีการเรียนรู้นอกระบบ ในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
ก็สอดคล้องกับที่เราสนใจอยู่ ทีนี้ผมก็ได้เรียนปริญญาตรีทางด้าน
กม.มา และต่อปริญญาโท ก็รู้ว่าสังคมมันมีหลายองค์ความรู้มากมาย
เราก็เลยคิดว่าถ้าเรามุ่งมาในเร่ืองส่วนตัวแล้ว เราก็ควรเติมเต็มในส่ิง
ท่ีเราอยากจะรู้
แล้วความรูใ้นระดบัปรญิญาตรไีด้นำมาใชใ้นการทำงานไหมคะ

ได้ใชค้รบั ได้นำมาใชใ้นการทำงาน ก่อนหนา้น้ีก็ได้ไปฝกึ
ทนายและเรียนเนติบัณฑิตได้คะแนนในระดบัท่ีดีด้วย แต่พอกลับมา
มีครอบครัวก็กลับมาทำงานธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงคำ เป็น
สาขาท่ีต้องทำเครดิตทุกเร่ือง รวมท้ังต้องมีการศึกษาในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น
เร่ืองการเช็คเครดิตลูกค้าก็ต้องทำด้วย ก็ถือว่าได้ทำแทบทุกอย่างครับ

เรียนต่อปรญิญาโทดว้ยใช่ไหมคะ แล้วจุดเร่ิมต้นท่ีคิดจะเรยีนต่อ
ระดบัปรญิญาเอกที ่ม.แม่ฟ้าหลวง

ครับ พอในระดับปริญญาโท ก็มาเรียนต่อท่ีนิด้าเป็นรุ่นท่ี 1
ด้วย เพราะตอนน้ันท่ีเชียงรายก็มีนิด้าเข้ามาเป็นสถาบันแรก เราก็เลย
คิดวา่ เม่ือมีแล้วก็เรียน เพราะแทนทีจ่ะตอ้งเดินทางไปเรยีนถงึเชียง
ใหม่หรือกรุงเทพฯ ก็เรียนทีเ่ชยีงรายซะเลย คราวนีพ้อมหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวงมาเปิด เราก็ได้โอกาส ก็ถือเป็นรุ่นแรก ก็ชอบแล้วก็ภูมิใจ
เพราะเราเองมส่ีวนรว่มในการเรยีกรอ้งท่ีรณรงคใ์ห้มีมหาวทิยาลยัที่
เชียงราย เราก็เรียกร้องตั้งแต่ต้น แล้วตอนที่ไปสอบสัมภาษณ์ที่
ม.แม่ฟ้าหลวง ในระหว่างน่ังรอเราก็มองไปรอบๆ แล้วคิดว่า เม่ือ 10
ปีก่อน ท่ีตรงน้ียังเป็นป่าอยู่เลย แล้วตอนนีเ้ราก็มาน่ังอยู่ ณ ตึกสำนัก
งานอธกิารบด ีแล้วกเ็ลยคดิวา่มนัเปน็ไปไดอ้ยา่งไรทีเ่รามโีอกาสมา
นั่งอยู่ตรงนี้ เราก็เลยเกิดความภาคภูมิใจ และเราก็ได้รับประโยชน์
จากการท่ีเราได้ทำ คือ เป็นหน่ึงในผู้ท่ีเรียกร้องให้มีมหาวิทยาลัย อย่าง
หอการคา้ก็มีท่านโกวทิย ์คุณหมอถนอมศกัด์ิ คุณอนันต ์คุณวิวัฒน์
คุณส่องแสง ท่านเหล่าน้ีเป็นรุ่นพ่ี ผู้หลักผู้ใหญ่ท่ีช่วยกันเราก็เป็นเพียง
ฟันเฟืองเล็กๆในตอนนัน้ เราก็มีโอกาสท่ีได้สัมผัสบรรยากาศในการ
รณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัย และจากการท่ีมีสถาบันการศึกษาท่ีเชียงราย
น่ี ก็ทำใหเ้กิดความภาคภมิูใจ
แล้วในเร่ืองของการทำงาน จุดเริม่ตน้ของการไดม้าเปน็ประธาน
หอการคา้ล่ะคะ มีจุดเริม่ตน้อย่างไร

จรงิๆ หอการคา้มาจากการทีเ่คยเปน็โรตาเรีย่นในสโมสร
โรตารี่เชียงราย เดิมทีผมก็เป็นพนักงานธนาคาร แล้วก็ออกมาทำ
ธุรกิจกับครอบครัวกับภรรยา แล้วก็มีพ่ีท่ีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ชวนไปช่วย
งานในสโมสรโรตารี่ ชวนไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งสโมสร
โรตารี ่จะมคีตพิจนเ์ป็นสากล คือ service above self คือ การบรกิาร
ผู้อ่ืนเหนอืตัวเอง เพราะฉะนัน้จะเหน็ไดว่้าถ้าเราเขา้ใจ คำวา่ service
above self มันก็หมายถึงว่า ความเป็นตัวของตัวเองมันผูกพันกับ
ความเปน็ชมุชนดว้ย มันไมใ่ช่เป็น Individualism อย่างเดียว แต่ตัว
ของเราต้องผูกพันกับชุมชนด้วย ก็เหมือนกับว่าประเทศไทยเปน็ของ
เราทกุคน ประเทศไทยไมใ่ช่ของเราคนเดยีว
ตรงนีเ้ป็นจุดหนึง่ท่ีเป็นการเริม่ตน้ให้คิดเช่นน้ีใช่ไหมคะ

ใช่ครับ  ท่ีน่ีกลุ่มท่ีเป็นนักธุรกิจท่ีเป็นโรตาเรียน  จะเป็นกลุ่ม
นักธุรกิจท่ีเป็นหอการคา้ด้วย เราก็ไม่รู้จักว่าหอการค้าคืออะไร  ก็ถูก
ชักชวนใหไ้ปรว่มงานในหอการคา้

การศกึษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์
   สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ธุรกิจ
- โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ปตท.
- ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ครัวเรือน

กิจกรรมเพือ่สงัคม
- ประธานหอการคา้จงัหวดัเชยีงราย พ.ศ.2548-2549, 2550-2551
- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การคมนาคม วุฒิสภา พ.ศ.2545-2547

- กรรมการก่อตั้งโรงเรียนปิติศึกษา (เชียงรายมอนเตสเซอรี่)
                    และมูลนิธิปิติศึกษา

- นายกก่อตั้งสโมสรโรตารี่เชียงรายเหนือ พ.ศ.2542
- กรรมการมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)
- กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

                   (ห้องเรียนวัดพระแก้ว)
เกยีรตคิณุ

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย
- คนดีศรีเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
- ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2548

 
 ¹ÒÂ¾Ñ²¹Ò ÊÔ·¸ÔÊÁºÑµÔ¹ÒÂ¾Ñ²¹Ò ÊÔ·¸ÔÊÁºÑµÔ¹ÒÂ¾Ñ²¹Ò ÊÔ·¸ÔÊÁºÑµÔ¹ÒÂ¾Ñ²¹Ò ÊÔ·¸ÔÊÁºÑµÔ¹ÒÂ¾Ñ²¹Ò ÊÔ·¸ÔÊÁºÑµÔ

»ÃÐ¸Ò¹ËÍ¡ÒÃ¤éÒàªÕÂ§ÃÒÂ»ÃÐ¸Ò¹ËÍ¡ÒÃ¤éÒàªÕÂ§ÃÒÂ»ÃÐ¸Ò¹ËÍ¡ÒÃ¤éÒàªÕÂ§ÃÒÂ»ÃÐ¸Ò¹ËÍ¡ÒÃ¤éÒàªÕÂ§ÃÒÂ»ÃÐ¸Ò¹ËÍ¡ÒÃ¤éÒàªÕÂ§ÃÒÂ



ขอถามแทนหลายๆ คนท่ีไม่ทราบถงึการทำงานของหอการคา้ว่า
มีหน้าท่ีทำอะไรบา้งคะ

หอการค้าเป็นการทำงานให้กับชุมชนในเรื่องการทำงาน
ในทางธุรกิจ เป็นการรวมตัวของวิชาชีพต่างๆ เพ่ือช่วยพัฒนาท้องถ่ิน
พัฒนาในด้านเศรษฐกิจ scope ก็จะกว้างขึ้น และขณะเดียวกัน
หอการค้า นับเป็นส่ิงท่ีทางรัฐบาลในโลกเห็นว่า เป็นการรวมกันในฐานะ
เคร่ืองมือ เพ่ีอท่ีจะสนองตอบต่อการท่ีจะทำมาหากินของชุมชน คนใน
ชุมชนกป็ระกอบไปดว้ยอาชพีต่างๆ เป็นขา้ราชการใน sector หน่ึง
ไปเลย หรือเป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกร แต่ว่าถ้ามีการรวมตัวกัน
ก็จะเปน็ตวัทีจ่ะชว่ยใหจั้งหวัดรูข่้าวสารได ้เปน็การรวมตวัแล้วจะทำ
ให้เรารู้ว่าใครทำอะไร อยู่ท่ีไหน เป็นกลุ่มอะไร เพราะฉะน้ันเวลาท่ีเค้า
มีปัญหา มีเรื่องเดือดร้อนเราก็จะทราบจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
ขณะเดยีวกนัถ้ารัฐบาลตอ้งการความชว่ยเหลอืก็สามารถทีจ่ะขอการ
สนับสนนุไดเ้พราะมกีารรวมตวักัน
ตอนนี้เราได้ทราบถึงการทำงาน และได้รู้จักกับหอการค้าอย่าง
คร่าวๆ กันแล้ว ขอย้อนกลับมาท่ีเร่ืองของการเรยีนกันบ้าง อยาก
รู้ว่าเราสามารถนำเรือ่งงานมาช่วยในการเรียนปริญญาเอกได้มาก
น้อยเพยีงใด

ได้เยอะมาก คือ เราไดท้ดลองจากการทำจรงิเลย เช่นเรือ่ง
learning  Organization  เราจะต้องทำหอการคา้ให้เป็น เป็น Know-
ledge Base Society เราจะทำอย่างไรให้สังคมเป็นอย่างน้ัน  เราก็ต้อง
พัฒนาองค์กรเราก่อน ตัวเราไม่พูดถึงแล้ว เพราะฉะนั้นองค์กรมัน
ต้องเป็น เป็น Knowledge Base Society แล้วก็ต้องมี KM (Know-
ledge Management) มี Speed  of  Economy สังคมบนพ้ืนฐานความรู้
ต้อง รุก รับ รวดเร็ว คล่องแคล่ว ทุกอย่างต้องเชิงรุก อันน้ีก็คือเอาไป
ทดลองกับสนามจรงิ เหมือนอย่างท่ีคานธี เคยกล่าว "ข้าพเจ้าทดลอง
ความจรงิ"
ในกรณน้ีีหมายถงึคุณพฒันาโชคดตีรงทีไ่ด้เร่ืองของงานและการ
เรียนท่ีค่อนขา้งจะเอือ้ตอ่กัน คือตรงกนัใช่ไหมคะ

ใช่ๆ คือ เร่ืองท่ีหน่ึง เร่ืองทฤษฎทีางสังคมทีเ่รียนในระดบั
ป.โท คือ เร่ืองการบรหิารพฒันา เพราะฉะนัน้ เรากต้็องเรียนรูเ้ร่ือง
ทฤษฎีของสำนักต่างๆ ความคิดของคนในสังคมมีอะไรบ้าง ผลท่ีเกิด
จากความคดิมีอะไรบ้าง ความขดัแย้งหรือการพัฒนาท่ีเกิดน้ัน มีปัญ
หาอุปสรรคอยู่ตรงไหน เพราะเราทำงานความคิดบนความคิดของคน
เพราะฉะน้ัน เราต้องรู้เร่ืองความคิดของคนในสังคม เป็นทฤษฎีต่างๆ
มากมายเรียนมา คราวน้ีก็เลยคิดไปว่าแล้ว ทฤษฎีท่ีมันเกิดข้ึนมาใหม่ๆ
หรือความคิดท่ีของคนในรูปแบบใหม่ มันเกิดข้ึนมาใหม่ๆ และเราไม่
ได้อยู่ในเชียงรายอย่างเดียว เราอยู่ในบริบทส่ิงท่ีจะมากระทบกับเชียง
รายไมว่่าจากตา่งประเทศ ต่างชาต ินักธุรกิจ  ภาครฐั กงสุล อเมรกัิน
กงสุลจีน กงสุลญ่ีปุ่น ฯลฯ จะพอหรอืท่ีจะรบัมอื จะคยุกับเคา้รู้เร่ือง
เหรอ หรอืถ้าเราจะนำความคดิทีเ่รามอียูไ่ปเปน็ประโยชนกั์บเคา้ได้
อย่างไร ให้กับตวัเรา ให้กับชมุชนไดอ้ย่างไร เพราะฉะนัน้ ความคดิ
ของคนท่ีสำคัญ เราก็มองว่าต้องไปเติม เราต้องไปเรียนส่ิงใหม่ๆ อย่าง
เช่นเร่ือง Post Modern เร่ืองน้ีถือเป็นเร่ืองใหม่ สำหรับผมและชมุชน
หรือเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ สำนักคิดใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย ถ้าเรามีแต่
ของเก่าเราคงไมพ่อ

นั่นหมายความเวลาเราเรียนปริญญาเอก ก็แสดงว่าเราไปแลก
เปล่ียนความคดิกัน

ถูกต้องๆ ซึ่งเรื่องนี้ อาจารย์สำคัญมาก เพราะการเรียน
ปริญญาเอก ทำให้เราได้เครื่องมือใหม่เข้ามามีเพื่อน มีอาจารย์ดีๆ
มากขึ้น และได้มาตรฐานด้วย โดยเฉพาะอาจารย์ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง
เชิญมาแตล่ะคน เช่น ท่านอาจารยศุ์ภชัย ยาวะประภาษ ท่านไมไ่ด้
สอนแบบ class room แต่ท่านดึงเอาความคิดของแต่ละคนออกมา ถ้า
กระทบความคิดของอาจารย์ ทำให้สังเคราะห์ได้ เพราะอาจารย์นำเรา
ไปสู่ส่ิงใหม่ๆ คือ เราก็มีของเรา อาจารยก็์มีของเขา
คืออาจารย์จะเป็นผู้มากระตุ้น ให้เราได้มีความคิดใหม่ หรือในบาง
อย่างทีม่องขา้มหรอืคดิไมถึ่งใช่ไหมคะ

ใช่แล้วครับ ผมถือว่าผมโชคดีจริงๆ  โดยเฉพาะบรรยากาศ
ในการเรยีน เพ่ือนรว่มชัน้เรยีน ถือว่าสนุกสนานไมเ่ครยีด แต่ก็หนัก
มาก เพราะต้องเป็นอาจารย์พิเศษด้วย และก็ต้องเรียนด้วย วันเสาร์-
อาทิตย์ ท้ังทำงานด้วย แต่ผมก็ไม่เคยปิดร้านเลยนะครบั ก็ได้คุณพ่อ
มาชว่ยดแูลร้านบา้ง ก็ถือว่าหนักเหมือนกันครบั
ทราบว่าท่านอธิการบดี (รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ) ให้เกียรติมา
บรรยายให้ฟังด้วย

ครับๆ ท่านมีวิธีการสอนที่ทำให้เห็นเป็นภาพได้ คือ
พูดแล้วคนฟังจะเห็นภาพแล้วเข้าใจ เพราะการทำความเข้าใจ  บางคน
ก็คิดเป็นภาพ บางคนก็คิดด้วยความเข้าใจ   บางคนก็ต่อนิดเดียวก็ไป
ต่อได้  คือ มีพุทธิปัญญาทกุคนกต้ั็งใจฟังทีท่่านสอนแลว้ก็ทำความ
เข้าใจว่าส่ิงท่ีท่านสอน ท่ีเสนอมันจะเกิดอะไรตามมาบ้าง  คือใส่เข้าไป
แล้วต้องออกมาบ้าง ต้องออกมาให้ได้ แล้วท่านก็เสนอต่อในเร่ืองของ
ปริญญาโทกับปริญญาเอกต่างกันอย่างไร อย่างปริญญาตรี ปริญญาโท
ในบทท่ีห้า (ของวิทยานิพนธ์) บทสุดท้ายคือข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย
เชิงปฎิบัติ แค่น้ีจบ แต่ในระดบัปรญิญาเอก ต่อจากนัน้อีก คือเป็น
solution เลย เป็น package ว่า ข้อเสนอแนะว่าจะต้องทำอย่างน้ันอย่าง
น้ี มันมีความรูเ้พ่ิมอย่างน้ี มีทฤษฎีประกอบอยา่งน้ี ต้องทำไปอีกเล่ม
หน่ึงเลย หมายความ ว่าให้แนวทาง และให้วิธีทำดว้ย และ rare de-
tail ต่อจากขอ้เสนอแนะ มันเปน็ solution เลย เอาไปแล้วแก้ปัญหา
ได้เลยหรอืพัฒนาได ้น่ีคือ ความแตกตา่งท่ีท่านอธิการบอก บอกวา่
ปริญญาเอกตรงน้ี ผมคิดต่อว่า ถ้าใครเอาเร่ืองท่ีเสนอน่ีไปทำก็เท่ากับ
ว่าคนท่ีเสนอเป็นผู้รู้จริง ในเร่ืองน้ัน เป็นกูรูแล้ว มีคนยอมรับ ไม่ใช่แค่
เป่็น master แล้วเรยีกไดว่้ารู้ราบคาบ
ในเรือ่งน้ันหมดแลว้ เป็นทีย่อมรบั
ของคนในชมุชนแลว้วา่ ถ้าเร่ือง
น้ีตอ้งคนนีล่้ะ น่ีคือ ดษุฎนิีพนธ์
น่ีคือท่ีอาจารยท่์านอธิการ
ถ่ายทอดในวนันัน้
น่ันคอื ความหมาย
ของคำวา่ ปรญิญาเอก
ซ่ึงใครทำไดก็้เยีย่ม

 





สุดท้ายจากการสมัภาษณ์ คุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานหอการคา้จังหวัดเชียงราย ท่านได้ฝาก คำคมเป็น
กำลังใจสำหรบั ทกุทา่น ดว้ยว่า "Life is beautiful" ถึงจะทุกข์จะเหนื่อยชีวิตก็ยังสวยงาม พรอ้มเสยีงหวัเราะและ
รอยย้ิมท่ีทำให้เราได้รู้ว่า ไม่ว่าการงาน จะหนักสักเพียงใด การเรียนรู้ก็จะดำเนินต่อไป พร้อมกับชีวิตท่ีต้องมีความหวัง
เหมอืนกับแววตาทีเ่ปล่งประกาย และเหมอืนช่ือ "พัฒนา" ท่ีก็คงตอ้งพฒันาตอ่ไปอยา่งไมมี่ท่ีส้ินสุดเช่นเดียวกัน

คุณพัฒนา อยากจะฝากอะไรถงึคนท่ีอยากจะมาเรยีนต่อในระดบั
ปรญิญาเอกที ่ม.แม่ฟ้าหลวง บ้างคะ

การเรียนปริญญาเอกมันมีอยู่อันหนึ่งคือ แม้เรามีความรู้
แต่มันน่ิงไม่ได้ มันหยุดน่ิงไม่ได้ อันท่ีหน่ึง เราต้องรู้ว่าการเรียน ป.เอก
โท ตรี เป็นความรู้ท่ีจะได้มาจะทำให้เรามีการพัฒนา เหมือนการ เรียน
รู้ตลอดชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัย อยู่ในระบบด้วย แล้วเราก็เพ่ิมเติม
อันท่ีหน่ึง คือ เราควรจะพัฒนาตัวเองอยู่แล้ว โดยธรรมชาติของมนุษย์
อันทีส่อง โดยงานของเรา อายสุมองเราอาจจะใชไ้ดเ้พียงระยะหนึง่
เพราะทฤษฎีใหม่ๆ มันตามมามากมาย แล้วแต่ละทฤษฎีก็จะมีวิธีการ
เก็บขอ้มูล มีกระบวนการคน้หาความจรงิ แล้วคน้มามนัก็ไม่เหมือน
อันเก่า เพราะฉะน้ัน เราจะทำความเขา้ใจกับมันอย่างไร  ดังน้ัน ความ
รู้มันก็ต้องมีการ Fresh up แล้ว Brush up เพ่ือให้มันมกีารพัฒนา
ปรับปรุงตัวเอง เพ่ือทำความเข้าใจและสามารถนำไปเป็นประโยชน์ใน
ทุกด้านท่ีเราต้องการได้ เพราะฉะน้ันตรงน้ีผมคิดว่ามันเป็นจุดสำคัญ
ว่า ถ้าเราเรียนแล้วเอาไปใช้และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน มันก็เป็นอุดม
การณ์เลยนะที่เราจะสามารถภูมิใจได้ ที่เราจะทำเพื่อบ้านเพื่อเมือง
ของเรา ที่นี่ประเด็นที่อยากให้มาเรียน ก็คือ คนเราไม่พ้นความ
พยายาม ส่ิงใดท่ีเราต้องการแล้วก็ต้องทำให้ได้ แล้วก็มีเร่ืองการพ่ึงตัว
เอง อัตตาหิ อัตตโนนาโถ น่ีแหละสำคัญท่ีสุดเลย เราไม่เร่ิมต้นจากตัว
เรามันก็ไม่สำเร็จ อีกเร่ืองหน่ึงคือเร่ืองภาษาน่ีก็สำคัญ เพราะการท่ีเรา
มีภาษามนัก็จะทำใหเ้ราคน้ควา้ อ่านขอ้ความทีเ่ป็นภาษาองักฤษได้

อย่างน้อยหรือสามารถติดต่อสื่อสารกับคนที่รู้ได้ เพื่อขอความช่วย
เหลือ เพราะฉะนัน้เรือ่งปรญิญาเอกนีภ่าษาสำคญั แต่ว่าภาษานัน้ไม่
ต้องว่าเป็นผู้รู้จริง เพราะว่าจะเอาไปใชเ้ป็นส่ือท่ีเอาไปหาองค์ความรู้
ต่างๆ แล้วก็สามารถท่ีจะคุยกับผู้อ่ืนได้ และต้องมีกำลังใจท่ีดี อาจารย์
ดี ซ่ึงผมเช่ือว่าดีอยู่แล้ว บรรยากาศดี ผมเคยไปสแตนดฟ์อร์ดมาแล้ว
ของเค้าก็เป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบกรกีก็ดูขลังหน่อย ของเราก็ไม่
ต่างกันเลย สวยงาม ผมเห็นมาหลายท่ีแล้ว  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ไม่ได้ต่างจากเมืองนอกท่ีดีๆ เลยนะครับ ยูท่ีมิสซูร่ี ท่ีโคลัมเบีย เรายัง
สวยกวา่เลย ผมคดิวา่การออกแบบ connect กันด ีผู้บรหิารกเ็อาใจ
ใส่ด้วย นิดๆ หน่อยๆ มันเป็น detials ซ่ึงท่านอาจารยก็์ดูได้หมดเลย
ผมคิดว่าการทุ่มเทเอาใจใส่มันก็เป็นแบบแผนที่ดี เป็นวัฒนธรรม
องค์กรด้วย ทุกอย่างเน๊ียบ คือ well done มันดีเลยล่ะ ผมคิดว่าส่ิงท่ีดีๆ
มีเยอะ และในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ให้คำตอบเราได้ ส่ิงท่ีสำคัญ
คือเป็นความโชคดีท่ีมีมหาวิทยาลัยอยู่ท่ีน่ี โอกาสท่ีไปเรียนก็ง่าย ขับรถ
แป๊บเดียวก็ถึง เหมือนเข้าไปก็เป็นอีกโลกหน่ึงท่ีกลับไปเปน็นักเรียน
ได้ มนัหาไมไ่ด้อีกแล้วนะทีจ่ะมโีอกาสแบบนี้

ทำไมถงึเลือกเรยีน MBA ท่ี มฟล.
หนึง่เลยคอืเปน็มหาวทิยาลยัทีต่ัง้มาเพือ่ชาวเชยีงราย
และเป็นสถานศกึษาระดบัสูงท่ีมีมาตรฐานในระดบัดี

โดยคณาจารยแ์ละผู้บรรยายพเิศษล้วนเปน็ผูมี้ความสามารถ
อีกท้ังผมคาดหวงัว่าจะเปน็การพฒันาความรูข้องตวัเราเอง

สุดทา้ยก็คือ สะดวกสำหรบัเราครบัเพราะสามารถ
ทำงานและเรยีนไปดว้ยไดค้รบั

ส่ิงท่ีได้รับและนำไปประยกุต์ใช้เก่ียวกับการเรยีน
ส่ิงแรกเลยก็เป็นเร่ืองของความรู ้และทฤษฎีใหม่ๆ ท่ีมีการ

พัฒนาขึน้มาครบั ซ่ึงเป็นประโยชนม์ากตอ่การพฒันาองคก์รของเรา

นอกจากน้ี เป็นเร่ืองของประสบการณ์จากผู้มีช่ือเสียงท่ีมาถ่ายทอดให้
นะครบั บางเรือ่งบางวธีิดีกว่าอ่านหนงัสือเองเปน็สิบๆ เล่มเลยครบั
และท่ีเราจะไดแ้น่นอนทีสุ่ดเลยนะครบั คือ เพ่ือนๆ ท่ีมาเรียน MBA
ด้วยกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงใน
หน่วยงานตา่งๆ ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อเป็นเครือข่ายท่ีมีประโยชนอ์ย่าง
ย่ิงนะครบั

ส่ิงท่ีอยากจะฝากบอกเกีย่วกับการเรยีนต่อ ป.โท ในปัจจบัุน
การเรยีน ป.โท ไม่ใช่เร่ืองท่ียากครบั แต่อาจตอ้งแบ่งเวลา

ให้ลงตัว การจดัสรรเวลาครบัสำคญัทีสุ่ด ถ้าเราบอกกบัตวัเองวา่ไม่
มีเวลาก็จะไม่มีเสมอไป แต่ที่ต้องทำคือสร้างเวลาให้กับมันครับ
ผมเองตอนท่ีเรียนก็จัดสรรเวลาลำบากพอดู เลยจบช้ากว่าเพ่ือนๆ ไป
เป็นเทอม แต่ก็ไม่ยากเกินไปครบัถ้าเราพยายาม...
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ปัจจุบัน : นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
             นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

วันน้ี "ศิษย์เก่าอยากบอก" จับตัวนักกิจกรรมตัวยงของมฟล.
ที่เพิ่งจบการศึกษาไปหมาดๆ มานั่งพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตหลังจบการ
ศึกษา การทำงาน รวมถงึส่ิงท่ีได้รับจาก มฟล. เพ่ือให้น้องๆ ได้เห็น
ชีวิตอีกแง่มุมหน่ึงของนักศึกษา-นักกิจกรรม

"อัญ" เปิดประเดน็กับ "ศิษยเ์ก่าอยากบอก" ว่า ตลอด 4 ปี
ที่ผ่านมาในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่เคยห่างจากงานกิจกรรมนักศึกษา
อยู่ชม รมอาสาพัฒนา ต้ังแต่เป็นลูกค่าย เป็นเหรัญญิก เป็นสวัสดิการ
จนถึงเป็นประธานชมรม เป็นพวกกิจกรรมลิซึ่ม ไม่ได้ทำกิจกรรม
เหมือนจะขาดใจตาย เรียนมหาวทิยาลยั 4 ปี ออกค่ายมานบัไมถ้่วน
จนเพือ่นๆ ค่อนขอดวา่สำหรบัอัญ อย่าให้การเรยีนมาเบยีดบงัเวลา
ทำกิจกรรม (แอบยิ ้มซะง ั ้น)
กิจกรรมนักศึกษา สำหรับอัญ
ไม่ใช่สิ่งไร้สาระ มันเป็นสิ่งที่แต่ง
แต้มให้ชีวิตการเรียนในรั้วมหา
วิทยาลยั 4 ปีให้มีสีสัน ให้อัญรูจั้ก
เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับสังคมแห่ง
ความเปน็จรงิ เตรยีมพรอ้มสู่การ
เผชิญหน้ากับการอยู่ร่วมกันกับอีก
หลายๆ ชีวิตในสังคม สิ่งที่บอก
ได้ชัดเจนกต็อนทำงาน มันพิสูจน์
ได้ว่าแค่คุณเก่งอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คุณไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้
เพราะเราต้องอยู่ร่วมกับคนอีกมากมายในสังคม ค่ายอาสาสอนให้
อัญรูจั้กมองตนเอง รู้จักอ่อนนอ้ม รู้จักมิตรภาพ และรู้จักการให้โดย
ไม่หวงัประโยชน ์ ส่ิงเหล่านีเ้ป็นตน้ทนุชวิีตใหอั้ญ ก่อนทีจ่ะกา้วไปสู่
วิถีแห่งความเป็นผู้ใหญ่ และจนทุกวันน้ีก็ค่ายอาสาอีกน่ันแหละ ท่ีหล่อ
หลอมความคดิให้อัญปรบัตัวเองกับสังคมไดดี้

ปรับตัวด้านชีวิตความเป็นอยู่และการเรียน (ป.โท) ยากไหม แตก
ต่างจากเรยีนท่ี มฟล. อย่างไร

ด้วยความที่มีต้นทุนเรื่องการใช้ชีวิตพอสมควรจากการ
เป็นเด็กกิจกรรม การปรับตัวกับสังคมมันก็ไม่ยากมากมาย เหมือนแค่
เปล่ียนสถานท่ีและความคุ้นเคย จะมีบ้างก็คิดถึงบ้าน เพราะมาอยู่ไกล
ทำงานที่สมุทรสาคร เรียนที่นครปฐม ไม่มีเวลากลับเลย ส่วนเรื่อง

เรียนโท แน่นอนว่าแตกต่างจากตอนเรียนปริญญาตรีมากๆ จากที่
เคยขีเ้กียจอา่นหนงัสือ ต้องเปลีย่นมาเปน็คน้ควา้ ตามหาขอ้มูลเพ่ิม
เติมจากทีอ่าจารยส์อน ไม่ง้ันตามไมทั่น ย่ิงสาขาท่ีอัญเลือกเรียนตอ้ง
เรียนพืน้ฐานวทิยาศาสตรด้์วย ซ่ึงอัญเรยีนสายศลิป์มาตลอด ทำให้
อัญต้องพยายามมากกว่าเพื่อนที่เรียนด้วยกันหลายเท่าตัว ต่างจาก
ที่เรียนที่แม่ฟ้าหลวงมากตอนนั้นเรียนก็หนักนะ เหนื่อยด้วยอาศัย
เพ่ือนดี แต่มาเรียนโท มีสอบย่อยตลอด มี group discussion ต้องค้น
ควา้เอาเอง ก็เลยทำใหส้ำนึกได้ว่า ตอนปรญิญาตรน่ีีสบายจงันะ

มีอะไรท่ีอยากจะบอกน้องๆ เก่ียวกับการเรียนและทำ กิจกรรมบ้าง

ไม่อยากให้น้องยึดติดกับการมุ่งมันที่จะเป็นบัณฑิตอย่าง
เดียว อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางไปด้วย จริงอยู่ว่า
การทุม่เท และตัง้ใจเรยีนจะนำไปสูห่นทางทีก้่าวหนา้ในชวิีต แต่มัน
จะมีประโยชน์อะไรหากเราต้องโดดเดี่ยวในสังคม อยากให้เป็น
บัณฑิตทีพ่ร้อมรบัใชสั้งคม เป็นบณัฑิตทีก่ล้าใส่ครยุลุยโคลน

ส่วนเรื่องเรียนพี่ไม่อาจแนะนำอะไรได้เพราะพี่ไม่ใช่ตัว
อย่างที่ดีนัก แต่ก็อยากบอกไว้ว่าพี่พิสูจน์ได้แล้วว่า กิจกรรมกับ
การเรียนไปด้วยกันได้เสมอ ไม่เคยมีใครถูกกิจกรรมทำร้ายให้
การเรยีนแย่ลง มีแต่ตัวเราเทา่น้ันท่ีเป็นคนทำใหมั้นแย่ลง พ่ีเช่ือ
เรื่องการจัดการเวลาที่เราสามารถจะกำหนดชีวิตเราเองได้

"¨ÃÔ§ÍÂÙ‹Ç‹Ò¡ÒÃ·Ø‹Áà·áÅÐµÑé§ã¨àÃÕÂ¹
¨Ð¹Óä»ÊÙèË¹·Ò§·Õè¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹ªÕÇÔµ

áµ‹ÁÑ¹¨ÐÁÕ»ÃÐâÂª¹ìÍÐäÃ
ËÒ¡àÃÒµŒÍ§â´´à ṌèÂÇã¹ÊÑ§¤Á"




 

ÃÑº¹ŒÍ§ÍÂ‹Ò§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤• "ÊÑÁ¾Ñ¹¸•©Ñ¹·•¾Õè¹ŒÍ§"
¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ÇÒ§ã¨¼ÙŒãË‹´ÙáÅã¡ÅŒªÔ´

"ไก่ย่างถูกเผา ไก่ย่างถูกเผา มันจะถกูไม้เสียบ มันจะถกู
ไม้เสียบ..." เสียงเพลงสันทนาการหลากหลายเพลงที่ดังกึกก้อง
ทั่วบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง เมือ่เชา้วนัเสารท์ี ่ 2 มถุินายนทีผ่า่นมา
เรียกความสนใจให้เข้าไปเยี่ยมมอง และก็ได้พบกิจกรรม สนุก
สนานอยา่ง "สัมพันธ์ฉันทพ่ี์น้อง" ต้นเสียงครกึครืน้

รอบบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เต็มไปด้วยซุ้ม
สำนกัวชิาทัง้ 8 สำนกัวชิา ซ่ึงแตล่ะซุ้มรุน่พี่ไดจ้ดักจิกรรมสนกุๆ
มันส์ๆ ทดสอบทัง้ความสามคัค ีความอดทน ความซือ่สัตย ์และ
การมีน้ำใจต่อเพ่ือน ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกกัน กิจกรรมดงักล่าวถือ
ว่าได้ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่ีสู่น้อง และเพ่ือนสู่เพ่ือน
ได้เป็นอย่างดี แต่ท้ังน้ีกิจกรรมดังกล่าวมิได้มีการบังคับแต่อย่างใด
หากน้องใหม่คนใดที่ไม่พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมรุ่นพี่ก็ได้จัดสถาน
ท่ีพักไว้ให้น้องๆ พร้อมทีมสวัสดิการท่ีคอยดูแลน้องๆ อย่างใกล้ชิด

¹.È. Ṏ¹ Ø̧Ã¡Ô̈  Á¿Å. ¤ÇŒÒ 2 ÃÒ§ÇÑÅ ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÊØ¹·Ã¾¨¹ìÀÒÉÒ Ṏ¹
ËÑÇ¢ŒÍ"¡ÒÃµŒÍ¹ÃÑºâÍÅÔÁ»Ô¤ Ṏ¹"

คุณผังลี่ เลขานุการเอก ฝ่ายการศึกษาสถานทูตจีน ได้
กล่าวถึงการจัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนในปีนี ้ว่า
HANBAN กำหนดจะจดักิจกรรมการประกวดสนุทรพจนดั์งกล่าว
ท่ีกรุงปักก่ิงในวนัที ่13 สิงหาคม 250  ซ่ึงกิจกรรมนี ้จัดขึน้เปน็ปท่ีี
6 โดยมผู้ีเข้าประกวดจาก 50 กว่าประเทศ

สำหรับการประกวดคัดเลือกผู้แทนจากประเทศไทยนั้น
HANBAN ได้มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาหรือวัฒนธรรมของสถาน
ทูตในประเทศน้ันๆ  สถาบันขงจ๊ือ และสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง
ร่วมกันจัดประกวดในปน้ีี

ซ่ึงในครัง้น้ี นักศึกษาแมฟ้่าหลวงทีไ่ด้รับรางวลั ได้แก่
1. นายพรีพล องอาจรกัษ์อุดร
นักศึกษาชัน้ปท่ีี 3 สาขาวชิาภาษาจนีธุรกิจ
สำนักวิชาศลิปศาสตร ์ ได้รับรางวลัชนะเลศิอันดบั 2
2. นางสาวนติยา อภิเสริมทรพัย์
นักศึกษาชัน้ปท่ีี 3 สาขาวชิาภาษาจนีธุรกิจ
สำนกัวิชาศลิปศาสตร ์ได้รับรางวลัชมเชย

»ÕË¹Öè§¶ÇÒÂ¤ÓÊÑµÂ•µ‹ÍÊÁà ç̈́ Â‹Ò
¨ÐÂÖ́ ÁÑè¹¶×ÍÁÑè¹ã¹à¡ÕÂÃµÔ¢Í§¾ÃÐ¹ÒÁÏ áÅÐà»ç¹¤¹ Ṍ¢Í§ºéÒ¹àÁ×Í§

มฟล. จดัพธีิไหวค้รแูละรบัเปน็ศษิย ์และพิธีถวายสตัย์
ปฏิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา
2550 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีตัวแทน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมจำนวน 19 คน และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีจำนวน 1,700 คนท่ีเข้าร่วมพิธี โดยในการน้ี คณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ได้มาร่วมพิธีเจิมหน้า เพ่ือรับเป็นศิษย์ และร่วม
เป็นสักขีพยานจำนวนมาก

หลังจากเสรจ็พธีิไหวค้รภูายในหอประชมุสมเดจ็ยา่แลว้
นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ออกมาบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือทำ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และได้ทำการบูมมหาวิทยาลัยกันอย่างดังกึกก้อง

สถานทตูประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีรว่มกบัมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
จัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

เมือ่วนัที ่23 มถุินายน 2550 ณ โรงแรมรชัดาซติี้





ภายหลังจากการที ่หน่วยงานหลายฝ่ายเอาจริงเอาจัง
กับการแต่งกายของนักศึกษามากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ หรือแม้แต่คณะกรรมการการอุดมศึกษา จะออก
โรงให้ทุกสถาบันการศึกษาใส่ใจ กับการแต่งกายของนักศึกษาก็ตาม
แต่ดูเหมือนว่าปัญหาน้ี คงจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนฟู และก็คงจะ
ต้องเร่ิมต้นจากครอบครวัเลยทีเดียว

น.ส.กุลชญา คงเมือง (แนต)  นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แสดง
ความคดิเก่ียวกับการแต่งกายของนักศึกษาในปัจจุบันว่า มีท้ังส่วนท่ี
เหมาะสมและไม่เหมาะสม สำหรับส่วนท่ีเหมาะสม ก็คือ การแต่งกาย
ท่ีถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย แต่สำหรับส่วนท่ีไม่เหมาะสม
ก็คือ การแต่งกายของนักศึกษาที่แต่งกายไม่รัดกุม แต่งกายไม่ถูก
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ใส่เสื ้อตัวเล็ก รัดๆ กระโปรงสั ้นๆ
ซ่ึงเป็นการแต่งกายท่ีถือว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา เพราะไม่
ว่าจะอยู่สถาบันไหน ความเป็นนักศึกษาน้ัน ส่ิงแรกท่ีนักศึกษาทุกคน
ควรพงึระลึกไว้ก็คือ “ความภมิูใจในสถาบนัของตนเอง” ซ่ึงกว่าที่
ทุกๆ คน จะได้แต่งกายชุดนักศึกษาน้ัน จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายๆ
อย่าง เพราะฉะน้ันเร่ืองการแต่งกาย จึงเป็นเร่ืองท่ีถือเป็นความภาคภูมิ
ใจท่ีสุดของนักศึกษาค่ะ

กับคำถามที่ว่าคิดอย่างไรกับการที่ภาครัฐออกมารณรงค์
เร่ืองน้ีอย่างจริงจัง นายกฯ คนเก่งกล่าวว่า เป็นความคิดท่ีดีท่ีถือว่าเป็น
จุดเร่ิมต้น เป็นก้าวแรกของการรณรงคเ์ร่ืองการแต่งกาย คิดว่าความ
เป็นไปได้ก็มี ถ้าหากมีความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย หลายๆ องค์กร
ท้ังตัวของสถาบันเอง ร้านค้าท่ีผลิตสินค้าประเภทเส้ือผ้านักศึกษาเอง
ตัวของรุ่นพ่ีรุ่นน้องเองท่ีจะสามารถดูแลกันเองได้ และท่ีสำคัญ เราต้อง
ปลูกจิตสำนึกของตัวนักศึกษาเองด้วย มีการประชาสัมพันธ์ให้เห็น
ถึงข้อดีของเสียของการแต่งกายอย่างชัดเจน ไม่เป็นเพียงนามธรรม แต่
ควรจะทำให้เป็นรูปธรรมกว่าท่ีเป็นอยู่



          น้องแนตยังได้กล่าวต่อว่าสำหรับบทบาทขององค์การนักศึกษา
มฟล. เก่ียวกับเร่ืองการแต่งกาย เราได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของมหา
วทิยาลยั ถึงเรือ่งของการแตง่กายใหถู้กระเบยีบของมหาวทิยาลยั
และมีการประชาสัมพันธ์ให้กับรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยให้แต่งกาย
ให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง โดยทางมหาวิทยาลัยของเรา
ได้ใช้ระบบรุ่นพี่รุ่นน้องสอนกัน โดยฝากเรื่องการแต่งกายให้กับ
รุ่นพ่ีสาขาสอนน้องๆ ของสาขาของตวัเอง

“อยากให้ทุกๆ คนได้มีความภาคภูมิใจในเคร่ืองแต่งกาย
ของสถาบันของตัวเองเป็นอย่างมาก เพราะกว่าท่ีทุกๆ คน จะได้
แต่งกายด้วยเคร่ืองแต่งกายชุดน้ีน้ัน ต้องผ่านอะไรหลายๆ อย่างมา
ถึงจะแลกกับเคร่ืองแต่งกายชุดน้ีได้ ขอให้ทุกๆ คนมีความภาคภูมิ
ใจกับมันด้วยค่ะ และไม่ว่าจะแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักศึกษาหรือ
แต่งกายชุดธรรมดานัน้ ก็ขอให้คำนึงถึงกาลเทศะ คำนึงถึงสถานท่ี
และความเหมาะสมดว้ยคะ่ เพราะการแตง่กายเปน็สิง่แรกทีท่กุๆ
คนจะต้องมองค่ะ” นายกองค์การ มฟล. กล่าวท้ิงท้าย
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ส่วนการกำหนดคณุภาพของทองคำในปจัจุบัน ท่ีวัดความ

บริสุทธ์ิของเน้ือทองเป็น เปอร์เซ็นต์ (%) สามารถคิดเทียบค่าความ
บริสุทธ์ิเป็น กะรัต หรือ เค (K) ได้ดังน้ี

ตารางเทยีบความบรสุิทธ์ิของทองคำจาก
เปอร์เซ็นต์ (%) เป็นกะรัต (K)

    ⌫ 

                     เปอร์เซ็นต์ (%)              กะรตั หรอื เค (K)
99.99 %  (หรอืทอง 100 %) 24 K
96.5 % (มาตรฐานทองรูปพรรณของประเทศไทย)            23.16 K
95.83 % 23 K
91.66 % 22 K
87.49 % 21 K
83.33 % 20 K
79.16 % 19 K
74.99 % (นยิมใชท้ำเครือ่งประดบัประเภทจวิเวลรี)่ 18 K
70.83 % 17 K
66.66 % 16 K
62.49 % 15 K
58.33 % (นยิมใชท้ำเครือ่งประดบัประเภทจวิเวลรี)่ 14 K
54.16 % 13 K
49.99 % 12 K
45.83 % 11 K
41.66 % 10 K
37.49 %   9 K
33.33 %   8 K
29.16 %   7 K
24.99 %   6 K
20.83 %   5 K
16.66 %   4 K
12.49 %   3 K
8.33 %   2 K
4.16 %   1 K

ทองคำบริสุทธ์ิ (24 K หรือ 99.99 %) มีความอ่อนตัวมาก
ไม่สามารถนำมาประดิษฐ์ เป็นเคร่ืองประดับได้มากลายนัก ดังน้ัน ช่าง
ทองจึงต้องผสมโลหะอ่ืนๆ ลงไป เพ่ือปรับเปล่ียนคุณสมบัติทางกาย
ภาพของทองคำให้แข็งข้ึน โลหะท่ีนิยมนำมาผสมกับทองคำ ได้แก่ เงิน
ทองแดง นิเกิล และสังกะสี มากน้อยตามอัตราส่วนสัมพันธ์กับความ
ต้องการของผู้ผลิตการผสมโลหะอื่น ในทองคำนั้นยังทำให้สีของ
ทองคำเปลี่ยนไปตามโลหะที่ผสมอีกด้วย ซึ่งเฉดสีที่เปลี่ยนไปนี้
ข้ึนอยู่กับความนยิมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ ดังตารางต่อไปน้ี
(http://www.namchiang.com/gold_test.htm)

หน่วยน้ำหนักของทองคำทีใ่ช้กันโดยท่ัวไปมีดังน้ี

การแปลงน้ำหนักทองคำ เทียบได้ดังน้ี

ทองคำแท่งโคบัน (Koban Bars)

ทองคำแท่งโดนัท (Doughnut Bars)

ทองคำความบรสุิทธ์ิ 96.5% (มาตรฐานในประเทศไทย)
 ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท
 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท

ทองคำความบรสุิทธ์ิ 99.99%
 ทองคำ 1 กิโลกรัม
 ทองคำ 1 ออนซ์
    ที่มา : สมาคมค้าทองคำ. http://www.goldtraders.or.th/goldinfo.php

        หนว่ย
กรัม
ทรอยเอานซ์

โทลา
ตำลึง
ชิ
บาท (15.2 กรัม)
สลึง (3.8 กรัม)
เฟื้อง
(ครึ่งสลึง = 1.9 กรัม)
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เปอร์เซ็นต์
99.99%
96.5%
91.7%

87.5%
75%

58.3%

41.6%
37.5%
33.3%

 กะรัต
24 K
23.16 K
22 K

21 K
18 K

14 K

10 K
9 K
8 K

         ประเทศที่นิยม
สวิส จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย
ไทย
อินเดีย ตะวันออกกลาง มาเลย์
สิงคโปร์
กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมรกิา
สหรัฐอเมรกิา เยอรมัน
อเมรกิาเหนอื อังกฤษ
สหรฐัอเมรกิา อเมรกิาเหนอื
อังกฤษ
เยอรมัน อิตาลี กรีซ

    เฉดสทีีไ่ด้
ทอง
เหลืองทองเขม้
เหลืองทอง

เหลืองทอง
เหลือง

เหลือง

เหลือง
เหลืองปนเขยีว
เหลืองซีด

ประเทศที่ใช้
ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ ถือว่าเป็นหน่วยสากล
ประเทศทีใ่ชภ้าษาองักฤษ เชน่ อังกฤษ
สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี
ประเทศแถบตะวันออกกลาง อินเดีย ปากีสถาน
ประเทศที่ใช้ภาษาจีน เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง
ประเทศเวยีดนาม
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย

เท่ากับ 15.16 กรัม
เท่ากับ 15.244 กรัม

เท่ากับ 32.1508 ออนซ์
เท่ากับ 31.104 กรัม
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สาเหตุหน่ึงของการเกิดมะเร็ง ปริมาณแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ในลำไส้
จะช่วยลดความเส่ียงของการเป็นโรคต่างๆ ท่ีบริเวณลำไส้  นอกจากน้ี
แบคทีเรียท่ีเป็นประโยชนต่์อลำไส้พวกน้ีจะทำลายสารอันตรายต่างๆ
เช่น สารไนเตรตและไนไตรท ์ก่อนทีส่ารเหล่าน้ีจะเปลีย่นเปน็ไนโตร
ซามนี ซ่ึงเปน็สารกอ่มะเรง็อยา่งหนึง่

นอกจากโยเกริ์ต จะเป็นแหล่งของแบคทีเรียแล้ว ยังเป็น
แหล่งที่อุดมไปด้วยแคลเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยยับยั้งการโตของ
เซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ที่มากจนเกินไปในบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะเป็น
มะเรง็ลำไส้ใหญ่ นอกจากนีแ้คลเซียมยงัรวมตวักับกรดนำ้ดี ซ่ึงเป็น
ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยไม่ระคายเคืองต่อลำไส้ใหญ่ การ
บริโภคอาหารท่ีมีแคลเซียมสูง อาทิเช่น คนในแถบประเทศสแกนดิเน
เวียน จะมีอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ลดลง จากการศึกษาพบว่าการกิน
แคลเซียมวนัละ 1,200 มก. สามารถลดการเกดิมะเรง็ลำไส้ได้ 75 %

เช้ือไวรัสบางชนิด ตลอดจนอาการแพ้อาหาร สามารถทำให้
เซลล์เยื ่อบุผนังลำไส้เสียหายได้ โดยเฉพาะเซลล์ที ่ทำหน้าที ่
ผลิตแลคเตส จึงส่งผลให้เกิดความผิดปกติในการดูดซึมน้ำตาล
แลคโตสช่ัวคราวน้ีคือเหตุผลว่า ทำไมในเด็กท่ีมีโรคติดเช้ือบริเวณทาง
เดินอาหารจนไม่สามารถย่อยนมได้ตามปกติหลังจากติดเชื้อ 1-2
เดือน และเนื่องจากโยเกิร์ตประกอบด้วยน้ำตาลแลคโตสน้อยลง
แต่มีเอนไซม์แลคเตสมากข้ึน ดังน้ัน จึงนิยมใช้โยเกิร์ตเป็นอาหาร เพ่ือ
รักษาอาการท้องเสีย เพราะจะช่วยให้อาการท้องเสียหายเร็วขึ้น
สำหรับบุคคลที่ได้รับยาปฏิชีวนะ การรับประทานโยเกิร์ตจะชว่ยลด
ผลกระทบของยาต่อแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในลำไส้ใหญ่ (เนื่อง
จากยาปฏิชีวนะไม่ได้ออกฤทธ์ิทำลายเฉพาะแบคทเีรียท่ีเป็นอันตราย
แต่จะทำลายแบคทเีรียทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่ร่างกายดว้ย) ดังน้ัน จึงมี
การแนะนำให้กินโยเกิร์ตวันละ 1 ถ้วยในขณะท่ีได้รับยาปฏิชีวนะ และ
รับประทานตอ่เน่ืองอีก 2 สัปดาหห์ลังจากหยดุยาแลว้

อีกทั้งจากการศึกษาในปี 1999 โดยกุมารแพทย์ยังพบ
ด้วยว่าแบคทีเรียแลคโตบาซลัส จะช่วยลดอาการท้องเสียหลังจาก
ท่ีได้รับยาปฏชีิวนะอีกด้วย

     

☺☺☺☺☺

     คุณค่าทางอาหารของโยเกร์ิตนัน้จะมากหรอื
น้อยขึน้อยูกั่บ ปรมิาณแบคทเีรียทียั่ง
มีชีวิตในโยเกร์ิตในขณะทีรั่บประทาน

ดังน้ัน ขบวนการผลติ
การบรรจ ุการเก็บ ตลอดจนการขนสง่ ล้วนแลว้

แต่มีผลต่อคุณภาพของโยเกร์ิต
ถึงแม้ว่าจะไม่มีมาตรฐานท่ีแน่นอนในการกำหนดคุณภาพของโยเกิร์ต
แต่โยเกิร์ตทีดี่ควรมแีบคทเีรียทียั่งมีชีวิต 100 ถึง 1000 ล้านตวัตอ่
ปรมิาณโยเกร์ิต 1 มิลลิกรัม (มก.)

กระเพาะอาหารจดัเปน็ปราการสำคญัในการกำจดัเชือ้โรค
เน่ืองจากความเป็นกรดในกระเพาะสามารถฆ่าแบคท่ีเรียหลายๆ ชนิด
ก่อนที่เชื้อโรคเหล่านี้จะผ่านไปยังลำไส้  แบคทีเรียในโยเกิร์ตก็เช่น
เดียวกัน จะถูกทำลายไปจำนวนหนึ่ง เมื่อผ่านไปที่กระเพาะอาหาร

ดังน้ัน เราจึงจำเป็นต้องรับประทานโยเกร์ิตในปรมิาณท่ีมากพอ เพ่ือ
ให้แบคที่เรียที่มีประโยชน์เหล่านี้จำนวนหนึ่งเหลือรอดผ่านไปยัง
ลำไส้ได้ อย่างไรก็ตาม ในลำไส้เองก็มีแบคทีเรียมากมายหลาย
ประเภทอาศัยอยู่ บางชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกาย บางชนิดไม่มี
ประโยชน์ เมื่อเรารับประทานโยเกริ์ต แบคทีเรียที่อยู่ในโยเกิร์ตจัด
เปน็สิง่แปลกปลอมของรา่งกาย แบคทเีรยีเหลา่นีจ้งึไมส่ามารถทีจ่ะ
เกาะติดผนังลำไส้ได้ ดังน้ัน จึงถูกขับออกจากลำไส้อย่างรวดเร็วในรูป
ของอจุจาระ

การรับประทานโยเกร์ิตให้ได้รับประโยชนเ์ต็มท่ีน้ัน ต้องรับ
ประทานเปน็ประจำและตอ้งเป็นปรมิาณทีม่ากพอ เพ่ือให้มีปรมิาณ
แบคทเีรียในลำไสป้รมิาณหนึง่  เน่ืองจากแบคทเีรียในโยเกร์ิตจะถกู
ขับออกจากรา่งกายในเวลาไมน่านนกั

โยเกร์ิตจดัเปน็ผลติภณัฑ์ประเภท probiotics ซ่ึงหมายถงึ
อาหารที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที ่ยังมีชีวิตซึ ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย เนื่องจากสามารถปรับสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของ
ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ประเภท probiotics นอกจากโยเกิร์ตแล้ว ยังได้แก่
นมเปรีย้ว ผักดอง คีเฟอร์

เน่ืองจากในโยเกิร์ตประกอบดว้ย แบคท่ีเรียแลคโตบาซิลัส
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อลำไส้ ตลอดจนช่วยลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็ง
ลำไส้ แบคทเีรียแลคโตบาซลัิสโดยเฉพาะ Lactobaciillus acidophi-
lus จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่าง
กายในลำไส้ใหญ่ และช่วยลดการเปลี่ยนน้ำดีเป็นกรดน้ำดี ซึ่งเป็น






ช่ื  ออ่ืน
ท่อม (ภาคใต้) อีถ่าง หรือถ่าง

ช่ื  อวงศ์
RUBIACEAE

ก  ารกระจายพันธ์ตามธรรมชาติ
ถ่ินกำเนิดธรรมชาตใินไทยและมาเลเซีย

ลั  กษณะทางชีววิทยา
เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 5-10 เมตร เปลือกเรียบ มีสีเทา

ใบออกตรงข้าม กว้าง 5-10 ซม. ยาว 10-20  ซม. ยอดใบแหลม
เส้น vein ของใบ มี 5-10 คู่

ป  ระโยชน์
คนโบราณใชก้ระท่อมเป็นยาแก้โรคท้องร่วง และมีบันทึก

ว่าการใช้เพียงส่วนน้อยจะช่วยในการยืดระยะเวลาในการร่วมเพศ
ในสมัยก่อน แม่ยายไทยนยิมท่ีจะได้ลูกเขยท่ีเสพกระท่อมมากกวา่
เสพกัญชา เพราะคนท่ีเสพกระท่อมมีความขยัน แต่คนท่ีเสพกัญชามี
ความเกียจคร้าน ทว่า แม่ยายไทยในปัจจุบันไม่ชอบท้ังสองอย่าง

ใบเป็นส่วนของพืชท่ีใช้เสพกันในชนบท  ใบมี 2 ชนิด คือ
ใบท่ีมีเส้นกลางใบสีแดง และใบท่ีมีเส้นกลางใบสีเขียวปนขาว การ
บริโภคกระท่อมนิยมเค้ียวใบสด และเป็นท่ีนิยมในหมูผู้่ใช้แรงงาน
ใบเขียวปนขาวจะมีสารมากกว่า แต่คนเค้ียวใบกระท่อมนิยมท่ีจะทาน
ท้ังสองชนิดไปพร้อมๆกัน

พรรณพืชทานได้ในลุ่มน้ำโขง
สวนพฤกษศาสตรม์หาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Botanical Garden) ได้จัดทำฐานขอ้มูลเก่ียวกับพรรณไม้และพรรณพืชในลุ่มน้ำโขง
พรรณพืชทานไดใ้นลุ่มน้ำโขงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการดงักล่าว

ติดต่อข้อมูลหรือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นได้ท่ี suree@mfu.ac.th

คนไทยนิยมทานใบสด ในตลาดรังสิตแบขายกันใบละบาท
ต่างประเทศนิยมนำมาสูบ จะมีการขายใบปน่กระท่อมขนาด 0.35
ออนซ์ ขายกัน 3.50 เหรียญสหรัฐ ถ้าเป็นใบเส้น vein เขียวราคา
จะแพงข้ึนเป็น 4.50 เหรียญสหรัฐ

กระท่อมผงสามารถชงดื ่มได้
เหมาะสำหรับคนท่ีเป็นโรคซึมเศร้า

สำหรับคนที่ติดฝิ่นในลุ่มน้ำโขง
นยิมใชใ้บกระทอ่มทดแทนฝิน่ได ้ พันธุท์ี่
ปลูกในไทยและมาเลเซียมีสารประกอบ
ของ 9-metroxy-coryanthe-type
monoterpenoid indole alkaloids ใน
กรณีที ่ไม่อาจจะหาวัตถุดิบได้ พื้นที ่บางแห่งจะใช้กระทุ ่มนา
(M. javanica) แทน

กระท่อมมีสารกระตุ้นประสาททีไ่ด้ผลภายในเวลา 5 นาที
สารท่ีออกฤทธ์ิคือ mitragunine มีฤทธ์ิกล่อมประสาทส่วนกลาง ทำให้
เกิดความเข้มแข็ง ไม่เม่ือยล้าหรือเหน่ือยอ่อน ทนงานตรากตรำไดดี้
ในพ้ืนท่ีมีแดด และจะล้มเหลวในการทำงานกลางสายฝน อาการผิด
ปรกติ คือ คอแห้ง มึนเมา เบ่ืออาหาร ผิวดำ น้ำหนักลด ท้องผูก
อุจจาระดำ และมีลักษณะประสาทหลอน

กฎหมายเกี่ยวกับกระท่อมได้มีการนำมาใช้กันอย่างจริง
จัง เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2486 ทำให้กระท่อมกลายเป็นพืชต้อง
ห้าม หากมีพืชชนดินีข้ึ้นอยูใ่นพ้ืนทีถื่อครองจะตอ้งตัดออกไปและ
ห้ามไม่ให้มีการปลูกกระท่อม แต่กระท่อมเป็นพืชพ้ืนเมือง ซ่ึงยากท่ี
จะให้หายไปจากเมืองไทยได้ คนไทยจึงมักแอบปลูกกระท่อม
ไว้ในเขตป่า ริมน้ำ หรือในพ้ืนท่ีห่างไกลจากผู้คน เป็นอาทิ

Mitragyna speciosa (Korth) Havil
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สวัสดีครับชาวไอทีทุกท่านครับ กลับม า
พบกับ Dr.Freak กันอีกคร้ังกับสายฝนอัน
ชุ่มเย็น เมื่อเดือนที่แล้ว Dr.Freak ได้มี
โอกาสไปอบรมดา้น .Net (ดอทเน็ท) ของ
บรษัิทไมโครซอฟตม์า โดยทางวทิยากรได้

กล่าวไว้ว่า ถ้าผู้เข้ารับการอบรมอยากหาข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถหาได้
จาก google หรือ Wikipedia แทนท่ีจะให้ไปท่ีเว็บของไมโครซอฟต์
เพราะเขามีข้อมูลละเอียดกว่าท่ีไมโครซอฟต ์ดังน้ันเจ้า google และ
Wikipedia ต้องมี อะไรดีแน่ๆ Dr.Freak จึงหาข้อมูล มาบอกเล่าชาว
ไอที ท่ียังไม่เคยเข้าไปท่ี Wikipedia ส่วน google น้ันเราเข้าประจำ
อยู่แล้ว

W i k i p e d i a
(www.wikipedida.com)หรือ
สารนุกรมออนไลน์ ท่ีรวบรวมความรู้ทุกประเภทให้เป็นหมวดหมู่ จะมี
ท้ังประเภทความรูท่ั้วไป และความรู้เฉพาะด้าน เช่น สารานุกรมการ
เก่ียวกับการแพทย์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือ
จะกล่าวง่ายๆ ว่า ต้ังแต่เร่ืองไม้จ้ิมฟันถึงดาวเคราะห์แคระ

Wikipedia จะมีเนื้อหาที่
อ่านง่าย และเข้าใจง่าย สารานุกรม
จะใช้การจัดเรียงหัวข้อ 2 ลักษณะ คือ
เรียงตามอักขระ และเรียงตามกลุ่ม
เน้ือหา แต่จุดเด่นของ Wikipedia คือ
คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้ หลาก
หลายอย่าง หาอะไรที่สามารถปรับ
ปรุงได้ ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหา การเขียน

และการใช้ภาษา หรือว่าการจัดรูปแบบ ถ้าอ่านแล้วรู้สึกติดขัด อาจจะ
ขัดเกลาภาษาเพ่ิม เม่ืออ่านแล้วรู้สึกว่าควรเติมเน้ือหา คุณสามารถเพ่ิม
เติมได้อย่างง่ายดาย และไม่ต้องห่วงเลยว่าจะทำให้วิกิพีเดียเสียหาย
เพราะว่าทุกอย่างสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงไปได้เร่ือยๆ

ในหน้าเว็บของ Wikipedia จะมีบทความประจำเดอืน เร่ือง
จากข่าวสารที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ เช่นเรื่องราวของแฮร์รี่พอต
เตอร์, หิมะตกที่กรุงบัวโนสไอเรส หรือในหัวข้อรู้ไหมว่าก็จะมีบท
ความเร่ืองแปลกหรือเร่ืองท่ีเราไม่ค่อยรู้กัน แต่เป็นส่ิงใกล้ตัว เช่น สุนัข
พันธ์ุบาเซนจิ เป็นสุนัขชนิดเดียวในโลกท่ีไม่เห่า หรือจะใช้บริการโครง
การอ่ืนๆ ของ Wikipedia ก็สามารถเลือกใช้ได้ เช่น วิกิพจนานุกรม:
พจนานุกรมและอรรถาภิธาน, วิกิตำรา:ตำราและคู่มือ, วิกิคำคม:

ที่รวบรวมคำคม
สุภาษิต, วิกิซอร์ซ
:เอกสารต้นฉบับ,
วิกิข่าว:แหล่งข่าว
เน้ือหาเสรี, วิกิสปี
ซีส์:สารบบอนุกรม
วิธาน

ตอนน้ีท่านผู้อ่านบทความคงจะสนใจอยากจะเขา้ไปดูแล้ว
สามารถเข้าไปได้ท่ี www.wikipedida.com ได้เลยครับ

สุดท้าย Dr.Freak อยากจะฝากให้
ทุกท่านใช้ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ทอย่างสร้างสรรค์
แล้วท่านจะได้ความรูท่ี้ไม่มีท่ีส้ินสุดครับ








