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ซึ่งเปนวันแหงความทรงจําวันหน่ึงของพวกเราชาวชีววิทยา

ทุกคน นอกจากนี้ยังมีขาวรายงานการสํารวจและศึกษากลวยไม

ที่คนพบใหมที่จังหวัดนาน นําทีมวิจัยโดยผูชวยศาสตราจารย 

ดร. อนุพันธ กงบังเกิด สําหรับโทรโขงคอลัมนประชาสัมพันธ

ฉบับนี้ขอแนะนําหนังสือคูมือดูนกในมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ง

กําลังอยูในระหวางการจัดทํา  รวมถึงโครงการและกิจกรรม

อื่น ๆ ที่นาสนใจ ของภาควิชาฯ มานําเสนอและเผยแพรอีก
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ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา “วิทยาการกาวหนา ชีววิทยากาวทัน”

ปณิธาน “มุงผลิตบัณฑิต สาขาชีววิทยาใหมีความรู และสามารถบูรณาการวิทยาการตาง ๆ และใหมี 

   โลกทัศนกวาง มีภูมิปญญา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตอวิชาชีพ สรางองคความรูใน 

   สาขาวิชาชีววิทยาใหทันตอความกาวหนาของโลกทางวิชาการในสาขาชีววิทยาแหงหนึ่งของ 

   ประเทศไทย”

วิสัยทัศน “มุงมั่นใหผูเรียนมีความรูความเขาใจแนวคิดหลักของชีววิทยา สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ 

    นิสิตใหเปนผูมีความคิดเชิงวิเคราะห นําไปสูการสรางสรรคดวยตนเอง เพื่อผลิตบัณฑิตที่  

    สามารถนําความรู ภูมิปญญาไทยมาตอยอดพัฒนาสูความเปนสากล” 

Bionewsletter    จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา 

จัดทําโดย:  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร    ที่ปรึกษา: ผูชวยศาสตราจารยสมจิตต หอมจันทร,  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุพันธ กงบังเกิด,

ดร. อบุลวรรณ บญุฉํา่, ดร. ปราณี นางงาม  บรรณาธิการ: ดร. สนุยี สธีรรมใจ  กองบรรณาธกิารฝายขาว: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศภุลกัษณ วริชัพนิท,ุ  ดร. มลวิรรณ นาคขนุทด, 

อาจารยนงลักษณ พุมอยู, เรณู สัสดีแพง, จิรวรรณ ตวนโต, สุนันท โพธิ์นอยยัง, วริศราภรณ นอยใจมั่น, หทัยรัตน เลขสุข  กองบรรณาธิการฝายประสานงานและเผย

แพร:  รมนปวีร หิรัญปยะวงศ, วิภาดา วัชรสุนทรกิจ ออกแบบรูปเลม: ห.จ.ก. นานามีเดีย nana-media.com  พิมพที่: โรงพิมพตระกูลไทย

โครงการภาควิชาฯ 
“โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและเชิดชูเกียรตินิสิตดีเดน”

รายงานการคนควาและงานวิจัย  
“สะแลงนาน” กลวยไมรายงานใหมของประเทศไทย

เรื่องเดนในฉบับ  

“งานมุทิตาจิต ผูชวยศาสตราจารย ดร. คงศักดิ์ พรอมเทพ”

งานประชุมสัมมนา 
“การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ”และ “พะเยาวิจัย”

ภาพเปนขาว

ศึกษาดูงาน

โทรโขง
“ใครชอบดู (นอง) นก มาทางนี้จา !”

เรื่องนารู

“พืชสมุนไพร ภูมิปญญาไทย”

แลกเปลี่ยนเรียนรู
“การไหว 3 ระดับ”

สารบัญ
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ทักทายกันกอน หนา

จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา

ปณิธาน

  โลกทัศนกวาง มีภูมิปญญา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตอวิชาชีพ สรางองคความรูใน 

  สาขาวิชาชีววิทยาใหทันตอความกาวหนาของโลกทางวิชาการในสาขาชีววิทยาแหงหนึ่งของ 

  ประเทศไทย”

วิสัยทัศน

    นิสิตใหเปนผูมีความคิดเชิงวิเคราะห นําไปสูการสรางสรรคดวยตนเอง เพื่อผลิตบัณฑิตที่  



“คณาจารย์และบัณฑิตใหม่ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ในโอกาสวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2554 

ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”

โครงการภาควิชาฯ

“โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและเชิดชูเกียรตินิสิตดีเดน”

 ในโอกาสที่บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําป

การศึกษา 2553 ไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวัน

ที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาฯ 

จึงไดจัด “โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและเชิดชู

เกียรตินิสิตดีเดน” เพื่อรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหา

บัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาฯ ซึ่งในปนี้มีจํานวน

รวมทั้งสิ้น 88 คน และจัดพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติให

แกนสิติดเีดนดานความเปนเลศิทางวชิาการ และดานความมี

คุณธรรมจรยิธรรม เพือ่เปนตวัอยางอนัดแีกนสิติทัว่ไปโดยใน

ปนี้มีทั้งหมด 7 รางวัล คือ

 “รางวลัคนเกงทีห่นึง่ของชัน้ปที ่1 ถงึ ชัน้ปที ่4 ไดแก  

นางสาวศิริรัตน อุดอินทร นายธีระพงค สีสมุทร  นางสาว

นฤมล เตือนสติ และนางสาวนวลเนตร จุลบุตร ตามลําดับ 

สําหรับรางวัลอื่น ๆ ไดแก “รางวัลบัณฑิตที่เปนที่หนึ่งใน

ใจของรุนนองและผองเพื่อนชาวชีววิทยา” ไดแก นายบวร 

คุณากรนุรักษ นิสิตปริญญาโท ชั้นปที่ 1 “รางวัลที่หนึ่งในใจ

มหาชนชาวชีววทิยา” ไดแก นายณฐัวฒุ ิวงศอนนัต นสิติชัน้

ปที ่4 และ “รางวลับณัฑติทีเ่ปนทีห่นึง่ในใจอาจารยและเจา

หนาที่ภาควิชาชีววิทยา” ไดแก นางสาวปรียานุช พิลากุล 

บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา ซ่ึงโครงการนีจั้ดเปนเวทหีนึง่ซึง่เปด

โอกาสใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลวไดมีโอกาสพบปะ

พูดคุยกับนิสิตปจจุบัน ระหวางเพื่อนบัณฑิตดวยกัน และ

คณาจารยในภาควิชาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บอก

เลาประสบการณ อันจะเปนการเชื่อมความสัมพันธที่ดี และ

การสรางเครือขายกับศิษยเกาอยางเขมแข็งและยั่งยืน เพื่อ

ประโยชนในการพัฒนาภาควิชาฯ ในอนาคตตอไป 

 ทายที่สุดนี้ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีใน

ความสําเร็จกับบัณฑิต มหาบัญฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

ทุกทานอีกครั้งหนึ่ง และขอเปนกําลังใจใหทุกคนประสบ

ความสําเร็จ และมีความภาคภูมิใจในปริญญาบัตรและ

ศักดิ์ศรีแหงสถาบันนเรศวรตลอดไป
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รายงานการคนควาและงานวิจัย 

สะแลงนาน เปนกลวยไมอิงอาศัย พบใน

หุบเขาบริเวณริมลําธารธรรมชาติ ที่มีสังคมปาเปน

ปาดบิเขา ในเขตรอยตอระหวางประเทศไทย และประเทศสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ บานสะเกี้ยง อําเภอสันติสุข 

จงัหวดันาน ทีค่วามสงูจากระดบันํา้ทะเล ประมาณ 1,450 เมตร 

  ลั ก ษ ณ ะ โ ด ย ทั่ ว ไ ป ท า ง สั ณ ฐ า น วิ ท ย า 

รากมีสีขาว ปลายรากสีเขียว ลําตนเจริญทางปลายยอด 

ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปแถบ แผนใบพับเขาหากัน

เปนรองตามยาว ปลายใบเวาไมเทากันตรงกลางมีติ่ง

แหลม โคนใบเปนกาบหุมตน ขอบใบเรียบ ชอดอกแบบชอ

กระจะ ตั้งขึ้น แทงออกจากดานขางลําตน จํานวนดอกยอย 

3-11 ดอก ดอกขนาด 2.5-5 ซม. กลีบเลี้ยงบนรูปขอบขนาน 

ปลายกลีบมน โคนกลีบตัด ขอบกลีบเรียบ กลีบเลี้ยงขางรูป

รีจนถึงรูปไขกวาง ปลายกลีบมน โคนกลีบมนมีแถบสีมวง

ขนาดเล็กเปนขีดตรงโคนกลีบ หรือเปนจุดสีมวงตอแถบสี

มวงขนาดเล็ก 2-3 ขีด ขอบกลีบเรียบ กลีบดอกรูปแถบ แผน

กลีบบิดมวนเปนเกลียว ปลายกลีบมน โคนกลีบสอบ ท้ังหา

กลีบสีเหลืองจนถึงสีเหลืองอมเขียวออน แผนกลีบอวบหนา 

กลีบปาก สีครีมจนถึงสีขาว แยกเปนสามแฉก แฉกขางรูป

สามเหลี่ยมแผตั้งขึ้น แฉกกลางรูปขอบ โคนกลีบปากเปน

แองลึก กลางกลีบปากมีลายสีแดงมวงเขมอมนํ้าตาลจนถึงสี

นํ้าตาลแดง เปนแถบตามแนวยาว ปลายกลีบปากแยกเปน

สองแฉกปลายแหลมจนถึงแยกออกเปนสองแฉก เสาเกสร

รูปทรงกระบอก ปลายเสาเกสรแผเปนปก อับเรณูแบงเปน

สองกลุม มีกานชูอับเรณูและแปนเหนียว 

  นับเป นกล วยไม ที่ยั งไม มีรายงานการค นพบ

ในประเทศไทยมากอน (New record of Thailand) 

และเป นการค นพบเป นครั้ งแรกในประเทศไทยโดย 

อาจารยเจริญชัย คีรีสัตยกุล อาจารยประจําโรงเรียนบาน

หวยฟอง อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน 

 ตอมาคณะผูวิจัยที่ประกอบดวย ผศ.ดร.อนุพันธ 

กงบงัเกดิ อาจารยประจาํภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ ไดเขาสํารวจและนําตัวอยาง

มาศึกษาและทําการจัดจําแนกจนทราบวา สะแลงนาน เปน

กลวยไมที่ยังไมมีรายงานการคนพบในประเทศไทยมากอน

 การคนพบในครัง้นี ้นบัเปนกาวสาํคญัในการศกึษา

ความหลากหลายทางชีวภาพของกลวยไมในประเทศไทย 

ที่แสดงใหเห็นวายังคงมีทรัพยากรพันธุกรรมกลวยไมของ

ไทยอีกเปนจํานวนมากที่ยังรอการคนพบในอนาคต       

“สะแล่งน่าน” กล้วยไม้รายงานใหม่ของประเทศไทย
 Vanda cristata Wall. ex Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl.: www.216 (1833). 

 Homotypic Synonyms: Aerides cristata (Wall. ex Lindl.) Wall. ex Hook.f., Fl. Brit. India 6: 53 (1890). 

 Trudelia cristata (Wall. ex Lindl.) Senghas exRoeth, Orchidee (Hamburg) 58: 707 (2007 publ. 2008).

 Synonyms:  Aerides cristatum (Lindl.) Wall. Ex Hook. 1890; Luisia Striata (Rchb.f.) Kraenzl 1893; 

 Vanda cristata Lindl. 1828; Vanda striata  Rchb.f. 1868

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุพันธ์  กงบังเกิด รายงาน
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เพลง: รางวัลของครู”
ขับรองโดย: ธนพร แวกประยูร

     ทุกคําบนวา คือความปรารถนาดี

ใชความเมตตาปราณี คอยชี้หนทางเดินให

รอยเหนื่อยพันหนัก กลั่นเปนรักและหวงใย

เพื่อทําหนาที่ยิ่งใหญ เปนคนผูใหวิชา

     ทุมเทเพื่อศิษย จากจิตวิญญาณของครู

แสงเทียนเพื่อการเรียนรู ยังสูยังสองเรื่อยมา

ใหศิษยถึงฝง ดวยแรงหวังแรงศรัทธา

เหนื่อยกายและใจ ทวา เปนสุขอยูทุกนาที

     *ความภูมิใจมิไดอยูในพานไหวครู

แตอยูในวันที่รูวาศิษยนั้นไปไดดี

เรือจางลําแกรง ยังพายสุดแรงที่มี

พอพิมพแมพิมพวันนี้ ยังพิมพคนดีสุดแรงหัวใจ

     **ทุกคนคือศิษย ตลอดชีวิตของครู

ถอยคําชื่นชมเชิดชู ไมตองใหครูก็ได

รูถูกรูผิด มีชีวิตที่สดใส

สิ่งนั้นที่ครูฝนใฝ เพื่อเปนแรงใจใหครู

ที่มา: http://news.ksp.or.th/kru54/p_17_2.php

 

 เมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2554 คณาจารย   นิสิต และ

บุ คลากร ในภาควิ ช าชี ว วิ ทยา ได  ร  วมกั นจั ด งานมุทิ ต าจิ ต 

แด่ผูชวยศาสตราจารย ดร. คงศักดิ์ พรอมเทพ ทานอาจารยอาวุโส

ผูเปนทีเ่คารพรกัของนสิติและบคุลากรทกุคนในภาควชิาฯ ในโอกาสนี้

ขอนาํเพลง “รางวลัของคร”ู มอบแทนความรูสกึเคารพรกัและคิดถงึ

ทานอาจารยไว ณ ที่นี้ดวยคะ

เรื่องเดนในฉบับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ พร้อมเทพ

อาจารย์ประจำาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานมุทิตาจิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ พร้อมเทพ
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จากนั้ันนิสิต ป.โท และ ป.เอก ร้องเพลง “ทานตะวัน” (เนื้อร้องโดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และทำานองโดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เป็นบทเพลงที่ไพเราะทั้งเนื้อหา

และดนตรีด้วยฝีมือชั้นครู เคยมีผู้ยกย่องว่าเพลงทานตะวันเป็นเพลงของครู อาจเป็นเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ช่วยให้เกิดกำาลังใจ เกิดความอาจหาญที่จะต่อสู้กับ

อุปสรรคอย่างไม่ท้อถอย) ซึ่งเข้ากับบรรยากาศในงานได้ดีมาก ตามด้วยบทกลอนซึ้ง ๆ จากตัวแทนนิสิต ป.ตรี ทำาให้งานนี้ดูขลังอยู่ไม่น้อยทีเดียว ... 

(แฮ่ ๆ แต่ไม่ถึงกับสยึ๋มกึ๋ยหรอกนะค่ะ ...)

เปิดงานแบบ surprise อาจารย์เต็มที่ เมื่ออาจารย์ นิสิต และบุคลากรในภาค

วิชาฯ ตั้งแถวมอบดอกไม้แด่อาจารย์ โดยมีเสียงเพลงพระคุณที่สามจากนิสิต

ร้องดงัก้องไปท้ังตกึ นำาพาอาจารย์เดนิเข้าสูเ่วทีจดังาน (เป็นช่วงหนึง่ทีซ่ึง้และ

ประทับใจมาก จนนำ้าตาคลอเบ้าไปตาม ๆ กัน ฮือ ๆ ... ) 

ตามด้วย วีดีทัศน์ ภาพประวัติผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ พร้อมเทพ และความในใจจากอาจารย์ นิสิต และบุคลากรในภาควิชาฯ ซึ่งจัด

ทำาเป็นพิเศษแบบเฉพาะกิจ ... หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะค่ะ ... เวทีในงานฯ จัดขึ้นที่หน้าภาควิชาฯ ด้วยทีมงานร่วมด้วยช่วยกันของนิสิต และบุคลากรทุก

ฝ่าย โดยจัดฉากแบบเรียบ ๆ แต่เท่ห์และเคร่งขรึม แถมด้วยประโยคที่พวกเราชาวชีววิทยาอยากมอบให้กับอาจารย์ คือ “ครู คือ ครูของพวกเรา ตลอดไป”  

(จากใจจริง ๆ นะค่ะ ... อาจารย์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ พร้อมเทพ
ครู คือ ครู ของพวกเราตลอดไป 6



สุนีย์ สีธรรมใจ เรื่องและภาพ

ตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในภาควิชาฯ มอบของที่ระลึกแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ พร้อมเทพ (เสร็จงานนี้ถ้าใครไปบ้านอาจารย์ เห็นรูป

ขนาดเท่าตัวจริงของอาจารย์ ก็อย่าเผลอสวัสดีไปล่ะ ... ฮิ ๆ) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ พร้อมเทพ กล่าวปจฉิมโอวาทแก่นิสิต คณาจารย์ 

และบุคลากรในภาควิชาฯ

คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรในภาควิชาฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ พร้อมเทพ ... แม้เวลาจะนำามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง แต่ความสุข 

ความทรงจำา จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป ... ค่ะ

ขอนําภาพบรรยากาศซึ้ง ๆ ในวันงานฯ มาลง

ใน Bionews ฉบบันี ้เพือ่เกบ็ไวแทนความทรงจาํ

และระลึกถึงทานอาจารยตลอดไปคะ
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“การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ”

ภาพเปนขาว 
 ฉบับนี้ภาพเปนขาว ขอรวมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารยปรียานันท แสนโภชน ในโอกาสรับตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุริศักดิ์ ประสานพันธ ในโอกาสรับตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร และผูชวยศาสตราจารย ดร. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ ในโอกาสรับตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารยปรียานันท แสนโภชน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย ดร. สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร (ขวามือ) 

มอบงานและแสดงความยินดีในการรับตําแหนงใหแก ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. สุริศักดิ์ ประสานพันธ (ซายมือ) 

งานประชุมสัมมนา 
ดวยในระหวางวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2554 ดร. มลิวรรณ นาคขุนทด ไดนํานิสิตปริญญาตรีและโท จํานวน 4 คน ไดแก 

นางสาวสุพัตรา สบายใจ นางสาวนวลเนตร จุลบุตร นายณัฐวุฒิ วงศอนันต และนายวสันต เอื้อมลฉัตร เขารวมนําเสนอผล

งานวจิยัในโครงการสมัมนาวชิาการเรือ่ง “การพฒันาบวัใหเปนพชืเศรษฐกจิ” คร้ังท่ี 9 ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลมิพระ

เกียรติฯราชพฤกษ 2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม

ดวยในระหวางวันท่ี12 - 13 มกราคม 2555 ผศ.ดร.อนุพันธ กงบังเกิด   ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ และ ดร.สุนีย สีธรรมใจ รวมกับนิสิตภาควิชาชีววิทยา 

นางสาวหทัยรัตน เลขสุข นายธนากร วงศา นางสาวพันธิ ตรากมล นิสิตปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ นายวุฒิชัย ฤทธิ นายวิชาญ แฟงเมือง นางสาวกฤษณธร  ศรีภูเวียง 

นายอรรณพ เทียมแกว นายบวร คุณากรนุรักษ นิสิตปริญญาโท และนายณัฐพงศ แกวทุง นิสิตปริญญาตรี สาขาชีววิทยา ชั้นปที่ 4 ไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย และเขารวมประชุม

วิชาการ โครงการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 1: ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน ในระหวางวันที่ 12 – 13 มกราคม 2555 ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ในภาพ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิบูลย วัฒนาธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ ใหเกียรติถายภาพรวมกับอาจารย และนิสิตที่เขารวมนําเสนอผลงานวิจัยใน 

โครงการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 1

“พะเยาวิจัย” 
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ศึกษาดูงาน

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุพันธ กงบังเกิด ไดนํานิสิต

ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีววิทยากลวยไม  และ

รายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จํานวนทั้งสิ้น 21 คน 

เดินทางไปศึกษาดูงาน “งานกลวยไม ชางชนชาง” 

ครั้งที่ 6 ณ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เมื่อ

วันที่ 15 มกราคม 2555 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ที่ผานมา คณาจารยจากภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเขาศึกษาดูงาน ณ ภาค

วชิาชวีวทิยา มหาวทิยาลยันเรศวร โดยม ีผูชวยศาสตราจารยสมจิตต หอมจันทร หวัหนาภาควชิาชวีวทิยา และผูชวยศาสตราจารย 

ดร. ศุภลักษณ วิรัชพินทุ ใหการตอนรับ และนําคณะดูงานเขาชมหองปฏิบัติการ ของภาควิชาฯ 

นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา ชั้นปที่ 3 – 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การควบคุมศัตรูพืชและสัตวโดยชีววิธี  จํานวนทั้ง

สิ้น 20 คน ไดเขาศึกษาดูงาน ณ ศูนยบริหารศัตรูพืช พิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันดี 

วัฒนชัยยิ่งเจริญ และนางสาววิภาดา วัชรสุนทรกิจ เปนผูควบคุม โดยนอกจากนิสิตจะไดรับความรูที่นาสนใจจากวิทยากรประจํา

ศนูยฯ แลว ยงัไดรบัคาํแนะนาํจากรุนพีท่ีอ่ยูระหวางการฝกงานทีศ่นูยฯ อกีดวย นบัวาเปนประโยชนตอนสิิตเปนอยางมากทเีดยีว
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 กิจกรรมหนึ่งในชวงปลายฝนตนหนาวท่ีนิยมและ

สนุกสนานเปนที่สุดอันหนึ่ง ก็คือ การออกไปดูนก ชมธรรมชาติ 

ในตอนเชาตรู มหาวิทยาลัยนเรศวรก็เปนอีกแหงหนึ่งท่ียังคงมี

นกหลากหลายชนิดใหไดชื่นชมกัน โทรโขงฉบับนี้มีความภูมิใจ

นําเสนอ หนังสือ “คูมือดูนกในมหาวิทยาลัยนเรศวร” ซึ่งที่เห็น 

(ในภาพ) เปนตนฉบบัดัง้เดมิซึง่เปนผลงานจากรายวชิาการศกึษา

อสิระในหวัขอเรือ่ง “ความหลากหลายของนก และคูมอืดนูกใน

มหาวิทยาลัยนเรศวร” ของ นางสาวเบญจพรรณ อิ่นแกว และ

นางสาวสภุาวดี บญุพรต โดยม ีผูชวยศาสตราจารย ดร. ศภุลกัษณ 

วิรัชพินทุ เปนอาจารยที่ปรึกษา และปจจุบันไดทําการปรับปรุง

แกไขดังที่เห็น (ในภาพ ซึ่งอยูในระหวางดําเนินการจัดพิมพเพื่อ

เผยแพร)  เพื่อใหหนังสือ “คูมือดูนกในมหาวิทยาลัยนเรศวร” 

มีความสมบูรณยิ่งขึ้นในอันที่จะเผยแพรความรูเกี่ยวกับนกและ

รูจักชนิดของนกที่พบภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร อีกท้ังยังเปน

แหลงขอมูลที่เปนประโยชนในการอางอิง สําหรับนักอนุรักษนก

ไดเปนอยางดี 

ภาพหนังสือ คูมือดูนกฯ 

ผลงานจากรายวิชาการศึกษาอิสระ

เรื่องโดย : ศุภลักษณ วิรัชพินทุ

ภาพโดย : ณัฐชยา นัจจนาวากูล

ภาพหนังสือ คูมือดูนกฯ ฉบับปรับปรุง

ใครชอบดู (น้อง) นกมาทางนี้จ้า ! 

โทรโขง 

 โดยเริ่มแรก หนังสือเลมนี้จะนําไปใชในกิจกรรม “สะพาย

กลองสองนกใน ม.น.” (กิจกรรมดูนกในมหาวิทยาลัย) ที่จะเปด

ใหบุคลากร นิสิต และผูสนใจในมหาวิทยาลัยรวมกิจกรรมในชวง

เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555 นี้ ใครสนใจสามารถติดตามและ

ดูประกาศรับสมัครทาง www.sci.nu.ac.th ซึ่งโทรโขงจะไดนํามา

กิจกรรมดีๆ ที่นาสนใจนี้มาเลาสูกันฟงอีกเรื่อยๆ

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภลักษณ วิรัชพินทุ และทีมงาน  กําลังตั้งกลองดูนกให

เด็ก ๆ ไดสัมผัสกับความงามแหงสีสัน ของนกในธรรมชาติ

“นักดูนกสมัครเลน

วัยเยาว จา !”

 ภาพเบื้องหลังของกูรูนักดูนก (อะแฮม! เทห มั้ยละ)
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เรื่องนารู

 ชื่อ “พญาวานร” หลาย ๆ คนคงคิดไปถึงหนุมานใน

เรื่องทศกัณฐ แตแทจริงแลวชื่อนี้คือ พืชสมุนไพร ที่มีถิ่นกําเนิด

ในประเทศเวียดนาม (ภาษาเวียดนามเรียกวา “ฮวานง็อก”) 

และถูกนําเขามาในไทยสมัยสงครามเวียดนาม “พญาวานร” 

มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pseuderanthemum palatiferum เปน

ไมพุมเตีย้ ลาํตนเปนรปูสีเ่หลีย่มมน ผวิเรยีบสเีขยีว ชอบแสงแดด

ราํไร ลกัษณะใบเปนใบเดีย่วเรยีวแหลม มดีอกเปนดอกชอ ขยาย

พันธุโดยการปกชํา 

                                       

 สวนที่เปนประโยชนในการนํามาเปนสมุนไพรคือ สวน

ของใบ ซึ่งมีองคประกอบทางเคมีเปนสารฟลาโวนอยด และ

สารอื่นๆ ที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ตานแบคทีเรียและเช้ือรา 

มีหลักฐานจากเอกสารฮานอย 2-9-1995 ถึงสรรพคุณของพญา

วานรไวมากมาย ตัวอยางเชน รักษาอาการปวดเม่ือยตามรางกาย 

อาการคอพอก ตับอกัเสบ ไตอกัเสบ ไขหวดั โรคกระเพาะอาหาร 

โรคตา โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งปอด และอ่ืนๆ สําหรับ

ในประเทศไทย มีรายงานการนําใบพญาวานรมาใชในการรักษา

โรคประมาณ 22 โรค และผลจากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ 

ฤทธิ์ตานจุลินทรียและตานมะเร็งของสมุนไพรพญาวานร 

(ฮวานง็อก) พบวาสารสกัดหยาบจากใบพญาวานรสามารถตาน

เชื้อจุลินทรีย Salmonella spp. และ Escherichia coli ได 

รวมทั้งมีผลตานเซลลมะเร็งตับและมะเร็งปากมดลูกได (Srisu-

voramas et al., 2008) 

 ปจจุบันผลิตภัณฑสมุนไพร“พญาวานร” มีวาง

จําหนายในทองตลาดหลายรูปแบบ เชน ชา ยาหมอง ยาดม 

สบูเหลว หรือเปนแคปซูล และดวยความเชื่อของสรรพคุณ

ของใบพญาวานรจงึทาํใหราคาจาํหนายของใบพญาวานรแหง

มรีาคาสูงถึงกิโลกรัมละ 5,000 บาท นับวาสรรพคณุและราคา

สมกับชื่อพญาวานรจริง ๆ เชียว ... 

“พืชสมุนไพร ภูมิปญญาไทย”

พญาวานร หลาย ๆ คนคงคิด

ไปถึงหนุมานในเรื่องทศกัณฐ 

บทความนี้เรียบเรียงจาก: รายงานเรื่องพืชสมุนไพร ของนางสาวนิศารัตน ขัดแพร นิสิตชั้นปที่ 4 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา 258423 

พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ ปการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตไดทํากิจกรรมคนควาเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจที่ใชเปนพืชสมุนไพร จากบทความและงานวิจัย 

เพื่อนําเสนอรายงานและอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน อันจะเปนการฝกกระบวนการคิด และการเรียนรูอยางยั่งยืนใหกับนิสิต และการเรียนรูอยางยั่งยืนใหกับนิสิต ... 

อีกทั้งยังใหนิสิตตระหนักถึงพืชสมุนไพรอันเปนภูมิปญญาไทยที่ทรงคุณคาแกการสืบสานและอนุรักษไวตอไป

ขอขอบคุณ: ดร. มลิวรรณ นาคขุนทด อาจารยผูสอน ที่กรุณาอนุเคราะหใหขอมูล

เอกสารเพิ่มเติม: Srisuvoramas, B. et al. 2008. Studies on Antimicrobial Effect of Pseuderanthemum palatiferum (Hoan Ngoc) Crude Extract by 

the Participatory of this Medicinal Plant User. Phetchabun: Faculty of Science and Technology, Phetchabun Rajabhat University, Thailand. 

ใบพญาวานร

ดอกพญาวานร

A. sativa เรียบเรียง
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วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยอยางหนึ่งที่เปนเอกลักษณ 

ก็คือ การไหว ซึ่งใชเพื่อทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ หรือ

กลาวลา ซึ่งก็เปนเรื่องงายๆ ที่ทําไดไมยาก แลกเปลี่ยนเรียนรู

ฉบับนี้ ขอกลาวถึงรูปแบบการไหวที่ถูกตอง การวางระดับของ

มือและการกมศีรษะ ซึ่งมี ๓ ระดับ คือ ระดับที่ 1 การไหวพระ

รตันตรยั ประณมมอืขึน้ กมศรีษะ จรดหวัแมมอืทีก่ลางหวางคิว้ 

น้ิวช้ีจรดสวนบนของหนาผาก กมศรีษะใหหนาขนานกบัพืน้ คอม

หลังพอประมาณ ระดับที่ 2 การไหวผูมีพระคุณ ผูอาวุโส และ

ผูที่เคารพนับถืออยางสูง ประณมมือใหนิ้วหัวแมมือจรดปลาย

จมูก นิ้วชี้จรดหวางคิ้ว และระดับที่ 3 การไหวบุคคลทั่วไปและ

ผูที่เสมอกัน ประณมมือขึ้น กมศีรษะเล็กนอย หัวแมมือจรดที่

ปลายคาง นิ้วชี้แตะที่จมูก คอมหลังพอประมาณ ... 

 จึงขอเชิญชวนพวกเราชาวชีววิทยา มาเตรียมแผน

ยทุธศาสตร “งามอยางไทย สูอาเซยีน” กนับางดีมัย้ จะไดโชว

เอกลกัษณและวฒันธรรม ไทยอนัดงีามนีใ้หกบัชาวอาเซยีน ...

“การไหว 3 ระดับ”

จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

แลกเปลี่ยนเรียนรู

A. sativa เรียบเรียง 

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับการไหว้ 3 ระดับ

  ที่มา: http://zedth.exteen.com/20071028/entry
         http://th.wikipedia.org/wiki/การไหว้

จัดทําโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทรศัพท 0-5596-3302 โทรสาร 0-5596-3301

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลทาโพธิ์

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ ๘๕/๒๕๒๑

พิษณุโลก

www.sci.nu.ac.th/biology


