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จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา  ปที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนมิถุนายน 2555 – เดือนกันยายน 2555

 สวสัดีคะ Bionewsletter ฉบบันี ้ขอนาํเสนอโครงการสดุฮอต ! ของ

ภาควชิาฯ ทีไ่ดนาํเสนอไปในฉบบักอน ๆ  มาแลว นัน่คอื โครงการ “สะพายกลอง

สองนก” ซ่ึงนําทีมจัดอบรมการดูนก เพื่อเปนการบริการวิชาการใหกับบุคคล

ทั่วไป โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภลักษณ วิรัชพินทุ รวมถึงงานสัปดาห

วิทยาศาสตร ประจําป 2555 ซึ่งคณะวิทยาศาสตรไดจัดขึ้นทุกป ซึ่งในปนี้

ภาควชิาฯ ไดจดัหองนทิรรศการแสดงผลงานวิชาการของคณาจารยในภาควขิาฯ 

และกิจกรรมอื่น ๆ ที่นาสนใจมากมายในงาน นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัย 

โครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่นาสนใจ มาประชาสัมพันธและเผยแพรอีกเชน

เคยคะ

 สําหรับคอลัมน โทรโขง ฉบับนี้ขอประชาสัมพันธไปยังศิษยเกา และ

ผูสนใจ ที่อยากเขารวมอบรม สัมมนาและกิจกรรมตาง ๆ ของภาควิชาฯ วาในป

นีจ้ะมีอะไรบาง รวมทัง้ขอฝากถงึศษิยเกาของภาควชิาฯ ทกุรุน ทุกทาน หากทาน

มีขอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือมีความประสงคจะลงบทความ หรือขาวเก่ียว

กบัศษิยเกา ทางภาควิชาฯ ยนิดเีปนสะพานสือ่กลางในการเชือ่มตอและประสาน

งานใหอยางเต็มที่ ขอใหแจงความประสงคมาไดที่ภาควิชาฯ นะคะ 

 และสุดทายสําหรับฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับ “ดร. อุบลวรรณ 

บุญฉํ่า” หัวหนาภาควิชาชีววิทยาคนใหม ซึ่งเขารับตําแหนงและเริ่มปฏิบัติงาน

เมื่อตนเดือนสิงหาคมที่ผานมา ขอเชิญอานบทสัมภาษณพิเศษ ไดในฉบับนะคะ 

จากใจบรรณาธิการ

สุนีย สีธรรมใจ

suneese@nu.ac.th

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    ท่ีปรึกษา: ดร. อุบลวรรณ บุญฉํ่า, ดร. เนริสา คุณประทุม, อาจารยนงลักษณ พุมอยู  

บรรณาธกิาร: ดร. สุนยี สีธรรมใจ  กองบรรณาธิการฝายขาว: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศภุลกัษณ วรัิชพินท,ุ  ดร. มลวิรรณ นาคขนุทด, อาจารยนงลกัษณ พุมอยู, ดร. เนรสิา 

คุณประทุม, เรณู สัสดีแพง, จิรวรรณ ตวนโต, สุนันท โพธิ์นอยยัง, วริศราภรณ นอยใจมั่น กองบรรณาธิการฝายประสานงานและเผยแพร:  รมนปวีร หิรัญปยะวงศ, 

วิภาดา วัชรสุนทรกิจ ออกแบบรูปเลม: ห.จ.ก. นานามีเดีย nana-media.com  พิมพที่: โรงพิมพตระกูลไทย

โครงการภาควิชาฯ 

“โครงการชีวสัญจร”

“โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร”

รายงานการคนควาและงานวิจัย

“พืชชนิดใหม สกุลขาวกํ่าผา (Didymocarpus Wall.) 

ของประเทศไทย” 

เรื่องเดนในฉบับ 

“สะพายกลอง สองนก”บรูณาการงานวิจัยสู ... บริการวิชาการ

รายงานพิเศษ

   “หัวหนาภาควิชาชีววิทยาคนใหม: ดร. อุบลวรรณ บุญฉํ่า” 

ภาพเปนขาว

“มอบงานผูบริหารภาควิชาฯ”

“โครงการอบรมความปลอดภัยและมาตรฐานหองปฏิบัติการ”

งานประชุมสัมมนา 

“โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยดานสิ่งแวดลอมฯ”

“การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการวาดภาพทาง

วิทยาศาสตร” (Scientific illustration)”

โทรโขง

“กิจกรรมบริการทางวิชาการของภาควิชาฯ สําหรับศิษยเกาฯ

และผูสนใจ”

แลกเปลี่ยนเรียนรู

“6 วิธี มีมนุษยสัมพันธ (Lisa)” 

สารบัญ
หนา

ทักทายกันกอน

จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา

ปณิธาน

  โลกทัศนกวาง มีภูมิปญญา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตอวิชาชีพ สรางองคความรูใน 

  สาขาวิชาชีววิทยาใหทันตอความกาวหนาของโลกทางวิชาการในสาขาชีววิทยาแหงหนึ่งของ 

  ประเทศไทย”
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โครงการภาควิชาฯ

 ดวยภาควิชาฯ ตระหนักถึงภาระหนาที่หลักในการใหบริการ

วชิาการแกสงัคม จงึไดจดัใหมโีครงการชวีสญัจรขึน้เพีอ่นาํความรูสูชมุชน 

โดยอาจารยชัยชาญ มณรีตันรุงโรจน ไดนาํทมีอาจารยและนสิติในรายวชิา 

258323 กายวิภาคศาสตรของพืช จํานวน 10 คน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

การอบรมเรือ่ง “การใชกลองจลุทรรศน” และ “การศกึษาตวัอยางพชื

และสัตวจากธรรมชาติ” ใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ณ 

โรงเรียนชุมชนสิบสองทาตาลประชาศิริ อําเภอบางกระทุม จังหวัด

พษิณโุลก นบัเปนกิจกรรมหนึง่ในการบรูณาการการเรยีนการสอนกบัการ

ใหบริการวิชาการสูสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งนักเรียนก็จะไดรับความรูทาง

ชีววิทยา เปนการปลูกฝงใหมีใจรักการเรียนทางดานวิทยาศาสตร

สวนนิสิตก็จะไดใชความรู ที่ศึกษามา นําไปถายทอดใหนักเรียน 

เปนการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและชุมชน งานนี้ไดความรูและยัง

ทั้งสนุกและมีความสุขกันแบบเต็มๆ อีกดวย ...

 ในระหวางวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2555 ที่ผานมา ภาควิชา

ชีววิทยารวมกับคณะวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรมในโครงการสัปดาหวัน

วิทยาศาสตร ครั้งที่ 23 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวย

วิทยาศาสตร” ซ่ึงนับเปนกิจกรรมประจําปที่สําคัญของคนวิทยาศาสตร 

โดยมีการจัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตร งานวิจัย และ

วิทยาการตางๆ ใหกับประชาชนที่เขารวมงาน เชน นิทรรศการ Alien 

Species, มหัศจรรยดีเอ็นเอ และโลกใตกลองจุลทรรศน เปนตน 

นอกจากนัน้ในปนีม้กีารจัดแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารยในภาค

วิชาฯ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย

สูสาธารณชนอีกทางหนึ่ง และดวยความตระหนักถึงจิตสํานึกในการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมภาควิชาฯ จึงไดมีกิจกรรมการรณรงคไมใชกลองโฟม 

งานนี้ก็เลยได อิ่มทอง สุขภาพดี ไมมีกลองโฟมอีกดวย
 และนิทรรศการท่ีโดดเดนอีกช้ินหน่ึงในงานนี้ก็คือ การนําเอา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและนวตกรรมทางการศึกษา เรื่อง “สี

ธรรมชาติเพื่อการวาดภาพทางวิทยาศาสตร” มาแสดงเผยแพรและ

ทดลองใช ในการวาดภาพและระบายส ีซ่ึงนาํทมีโดย ดร.อบุลวรรณ บญุฉํา่ 

และนสิติในรายวชิา 258361 การวาดภาพและถายภาพทางวทิยาศาสตร 

จาํนวน 11 คน มารวมกนัจดันทิรรศการ และใหบรกิารวชิาการกบันกัเรยีน 

และประชาชนผูสนใจทั่วไปที่มาเขารวมงาน นับเปนไอเดียสุดเจง ! ที่รวม

กนัไดอยางลงตวั ในการนาํเอาสจีากธรรมชาตทิีเ่ปนภมูปิญญาทองถิน่มา

ใชแทนสสีงัเคราะหจากสารเคมี ในการเรยีนการสอนในรายวชิาดงักลาว... 

งานนี้ไดเพลิดเพลินแบบไรสารเคมีจริงๆ ... 

โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร

โครงการชีวสัญจร

ภาพกิจกรรมและนิทรรศการในงาน

ภาพ ผูเขารวมงานทั้งเด็กและผูใหญ สนุกกับการวาดภาพและระบายสีธรรมชาติ

ภาพ ดร. อุบลวรรณ บุญฉํ่า และนิสิต

ทีมงานนิทรรศการ “สีธรรมชาติ”
ภาพ ... อิ่มทอง สุขภาพดี ไมมีกลองโฟม ... 

ภาพ นิทรรศการ “มหัศจรรยดีเอ็นเอ” ภาพ นิทรรศการ “Alien Species”

ภาพนักเรียนผูเขารับการอบรมฟงคําแนะนําเกี่ยวกับ

การใชกลองจุลทรรศนและศึกษาสวนประกอบของกลองจุลทรรศน

ภาพนักเรียนใหความสนใจและตั้งใจฟงคําแนะนํา

ในการเตรียมตัวอยางเพื่อใชศึกษากอนลงมือปฏิบัติ
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รายงานการคนควาและงานวิจัย 

ดร. ปราณี นางงาม รายงาน

 การสํารวจเพื่อศึกษาทางอนุกรมวิธานเปนสวนหน่ึงของ

คําตอบเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ การสํารวจพืชใน

ประเทศไทยเพื่อทําหนังสือพรรณพฤกษชาติแหงประเทศไทย 

(Flora of Thailand) ก็เชนเดียวกันท่ีตองมีการสํารวจ รวบรวม

ตวัอยางและบรรยายลกัษณะของพืชแตละชนดิในแตละสกลุของทกุ

วงศทีม่รีายงานพบในประเทศ พชืวงศชาฤาษ ี(Gesneriaceae) หรอื 

แอฟริกันไวโอเล็ต ที่เปนชนิดพื้นเมืองของไทยมีอยูดวยกันประมาณ 

25 สกุล 150 ชนิด สกุล Didymocarpus หรือ ขาวกํ่าผา เปนสกุล

ทีไ่ดรบัการศกึษาทบทวนและพบวามชีนดิใหมของโลกทีต่องรายงาน

และไดสงไปตีพิมพแลวในวารสาร The Garden Bulletin Singa-

pore ป 2013 อยูระหวางการตรวจแกไขจากผูเชี่ยวชาญ (peer-

reviewed)   

ซึ่งการศึกษาทางอนุกรมวิธานนี้ถามองอยางผิวเผินก็ดูเหมือนไมมี

อะไรมาก เพียงแตนําตัวอยางมาดูแลวบรรยาย แตจริงๆ แลว การ

ศึกษาทบทวน (revision)  ผูศึกษามีความจําเปนตองไดเห็นตัวอยาง

ตนแบบ (type specimen) จะทําใหมีความมั่นใจวาจะไมเกิดขอผิด

พลาดในการระบุชนิด รวมทั้งมีโอกาสที่จะบอกวามีชนิดที่ไมเหมือน

ในตวัอยางตนแบบทีเ่คยรายงานมาแลว ทาํใหเกดิการคนพบชนดิใหม 

(new species) ซ่ึงเปนความกาวหนาทางอนุกรมวิธานและความ

หลากหลายทางชีวภาพ สกุลขาวกํ่าผาก็เชนเดียวกัน ไดรายงานเปน

ชนิดใหม 3 ชนิด จากจํานวนทั้งหมด 18 ชนิด จะเห็นวาการศึกษา

ทบทวนทางอนุกรมวิธานพืชของประเทศไทยนั้นยังมีความจําเปน

และยังคงตองไดรับการสนับสนุนตอไป

 “พืชชนิดใหม สกุลขาวกํ่าผา (Didymocarpus Wall.) ของประเทศไทย”
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เรื่องเดนในฉบับ

  เรื่องเดนฉบับนี้ มีความภูมิใจขอชวนทานผูอานมารวม

กวนเฮฮาไดสาระ ... ในกิจกรรม “สะพายกลองสองนกในมอนอ” 

ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการบูรณาการงานวิจัยสูการบริการวิชาการสู

สังคมของภาควิชาฯ โดยผูจัดการทีมคนขยัน ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. ศุภลักษณ วิรัชพินทุ นักปกษีวิทยาคนหนึ่งในมอนอ. (มอนอ. 

หมายถึง มหาวิทยาลัยนเรศวร)

 ที่มาของกิจกรรม: จากแนวความคิดท่ีตองการเผยแพร

ผลผลิตจากงานวิจัยและนําไปใชในการบริการวิชาการสูสังคม เริ่มตน

จากผลงานการศึกษาอิสระ เรื่อง “ความหลากหลายของนกใน

มหาวทิยาลยันเรศวร และคูมือดูนกฯ” ของเบญจพรรณ อิน่แกว และ

สุภาวดี บุญพรต ไดผลผลิตคือ หนังสือ “คูมือดูนกในมหาวิทยาลัย

นเรศวร” 

 ตอมาผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภลักษณ วิรัชพินทุ ได

ทําการปรับความสมบูรณของเนื้อหา ดวยความชวยเหลือของหลาย

ฝาย รวมถึง reviewer คือคุณวัชระ สงวนสมบัติ (นักวิชาการ อพวช.) 

และการตรวจสอบ species checklist จากอาจารย Phillip D. 

Round (ม.มหิดล) จากน้ันจึงไดจัดพิมพเพื่อเผยแพรครั้งแรกจํานวน 

500 เลม โดยไดรับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร และการเผย

แพรทางส่ืออิเลคทรอนิกส โดยจัดทําเปน E-book ผานทางเว็บไซต  

http://www.sci.nu.ac.th/NUBirdGuide/

 ในวนันีห้นงัสอื “คูมอืดนูกในมหาวทิยาลยันเรศวร” ไดนาํ

มาใชประกอบกิจกรรม“สะพายกลองสองนกในมอนอ” ในระหวาง

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2555 จํานวน 4 คร้ัง นับเปนการ

บูรณาการงานวิจัยสูการบริการวิชาการสูสังคมที่โดดเดนชิ้นหนึ่งของ

ภาควิชาฯ ทั้งนี้ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู เขารวม

กจิกรรมในการใชหนงัสอืคูมอืดนูกฯ พบวามคีวามพงึพอใจอยูในระดบั 

“มากที่สุด” เกี่ยวกับขนาดรูปเลม สีสัน ภาพประกอบ ขนาดอักษร 

และความสะดวกในการใชงาน 

ภาพนกพิราบในมุมมองสวย ๆ

“สะพายกลองสองนกในมอนอ”  

 บูรณาการงานวิจัย สู ...บริการวิชาการ

ภาพนกพิราบในมุมมองสวย ๆ
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       กิจกรรม “สะพายกลองสองนกในมอนอ” นอกจากจะไดนํา

ผลผลติจากงานวจิยัมาเผยแพรและใชประโยชนแลว ยงัเปนการผลิตผูนาํ

ดนูก (bird leader) รุนใหม จากการรบัสมคัรนิสติในภาควชิาฯ ทีม่คีวาม

สนใจใครรูเกีย่วกับการดนูกมาเขารวมการอบรมเชงิปฏบิตักิารกอนการนาํ

ไปสูการทดสอบการทํางานของ “ผูนําดูนก (bird leader/birders)” ใน

การปฏบิตังิานจรงิในกจิกรรม “สะพายกลองสองนกในมอนอ” ซึง่ผลการ

ดาํเนนิงานสามารถผลติผูนาํดนูก (bird leader) รุนใหม ไดจาํนวนทัง้สิน้ 

8 คน และมีผลการประเมินความพึงพอใจตอผูนําดูนก จากผูเขารวมกิจ

กรรมฯ ในดานการใหบริการและมนุษยสัมพันธมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับ “มากที่สุด”

  

 

           

ภาพ สวนหนึ่งของผูนําดูนก (bird leader/birders) กับ

การปฏิบัติงานจริงในกิจกรรมฯ

  “เพราะนกสีสวย ทาทางนารัก และเสียงรองดึงดูดใจ” 

การดูนกจึงเปนที่นิยมในหมูคนรักนกและผูสนใจท่ัวไปกิจกรรม“สะพาย

กลองสองนกในมอนอ” จึงตองการท่ีจะเผยแพรความรูเก่ียวกับนกใน

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการใชภาพประกอบคําอธิบาย (powerpoint) 

แนะนาํใหความรูเกีย่วกับนกและวธิกีารดูนกทีถ่กูตอง กอนการปฏิบตัจิรงิ

ในการสะพายกล  อ งส  อ งนกที่ อ า ศัยอยู  ใ นธรรมชาติ รอบรั้ ว

มอนอ ซึง่ผลจากการใหความรูเกีย่วกบันก คาํแนะนาํเบือ้งตนในการดนูก 

การแนะนําการใชอุปกรณในการดูนกอันไดแก กลองสองทางไกล และ

หนังสือคูมือดูนกฯ พบวามีผลการประเมินในเรื่องดังกลาวจากผูเขารวม

กิจกรรมฯ อยูในระดับ “มากที่สุด”

      

ภาพ ผูเขารวมกิจกรรมฯ ใชหนังสือคูมือฯ ประกอบการดูนกในโครงการฯ

 ความสาํเร็จในกจิกรรม “สะพายกลองสองนกในมอนอ” ถอืวา

ประสบความสาํเรจ็ในระดบั “มากทีสุ่ด” (95 %) ทัง้ผูรบัผดิชอบโครงการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภลักษณ วิรัชพินทุ ซ่ึงก็คงจะหายเหนื่อยกับ

รอยยิ้มและความตื่นตาตื่นใจของผูเขารวมกิจกรรมเมื่อเจอกับนกสีสัน

สวยงามอยางเชน “นกกระเต็นนอยธรรมดา” รวมดวยชมรมฅนดูนก 

เจาหนาที่ผูประสานงาน นางสาวรมณปวีร หิรัญปยะวงศ ตัวแทนนิสิต

ปริญญาตรี นางสาวอุทุมพร บัวงามดี และตัวแทนนิสิตปริญญาโท

นายวัชรศักดิ์ มาเกิด ที่ชวยเตรียมงานกันอยางขยันขันแข็ง 

 ทายทีส่ดุกค็อื ผูรวมกิจกรรมในโครงการฯ จาํนวนท้ังส้ิน 44 คน 

ที่สมัครเขามารวมกิจกรรมฯ โดยมีทั้งนิสิต บุคลากรและครอบครัว และ

ผูสนใจ ที่มาจากหลากหลายคณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะสห

เวชศาสตร คณะทันตแพทย คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร และ

คณะสังคมศาสตร และขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตรที่ใหการสนับสนุน

การจัดพิมพหนังสือคูมือฯ ขอบคุณภาควิชาชีววิทยา ในการสนับสนุนงบ

ประมาณโครงการในการจัดกิจกรรม “สะพายกลองสองนกในมอนอ”  

ภาพ “นกกระเต็นนอยธรรมดา”สีสวย 

ที่มักจะมาเกาะอยูบริเวณริมบึงใหญใกลวิทยาลัยพลังงานในมอนอ.

ภาพ การใหความรูเกี่ยวกับนก คําแนะนําเบื้องตนในการดูนก

  

           

ภาพ สวนหนึ่งของผูนําดูนก (bird leader/birders) กับ

 ความสาํเร็จในกจิกรรม 

ประสบความสาํเรจ็ในระดบั “มากทีส่ดุ” (95 %) ทัง้ผูรบัผดิชอบโครงการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภลักษณ วิรัชพินทุ ซ่ึงก็คงจะหายเหนื่อยกับ

รอยยิ้มและความตื่นตาตื่นใจของผูเขารวมกิจกรรมเมื่อเจอกับนกสีสัน

สวยงามอยางเชน “นกกระเต็นนอยธรรมดา” รวมดวยชมรมฅนดูนก 

เจาหนาที่ผูประสานงาน นางสาวรมณปวีร หิรัญปยะวงศ ตัวแทนนิสิต

ปริญญาตรี นางสาวอุทุมพร บัวงามดี และตัวแทนนิสิตปริญญาโท

นายวัชรศักดิ์ มาเกิด ที่ชวยเตรียมงานกันอยางขยันขันแข็ง 

      

ภาพ การใหความรูเกี่ยวกับนก คําแนะนําเบื้องตนในการดูนก

 ทายทีส่ดุกค็อื ผูรวมกจิกรรมในโครงการฯ จาํนวนท้ังส้ิน 44 คน 

ที่สมัครเขามารวมกิจกรรมฯ โดยมีทั้งนิสิต บุคลากรและครอบครัว และ

ผูสนใจ ที่มาจากหลากหลายคณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะสห

เวชศาสตร คณะทันตแพทย คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร และ

คณะสังคมศาสตร และขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตรที่ใหการสนับสนุน

การจัดพิมพหนังสือคูมือฯ ขอบคุณภาควิชาชีววิทยา ในการสนับสนุนงบภาพ การใหความรูเกี่ยวกับนก คําแนะนําเบื้องตนในการดูนกภาพ การใหความรูเกี่ยวกับนก คําแนะนําเบื้องตนในการดูนก

6



 เมื่อพูดถึง “ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภลักษณ วิรัชพินทุ” 

หรือ“อาจารยเล็ก” นอกจากจะเปนที่รูจักกันในเรื่องดูนกในมอนอ. แลว 

อาจารยยังไดเขารวมกับคณะวิทยาศาสตรในการจัดแสดงนวตกรรมใน

งาน NU Open House: Innovative Knowledge ณ หางสรรพสินคา

เซ็นทรัล พิษณุโลก ในระหวางวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2555  ที่ผานมา 

ในชื่อ นวตกรรม “คู มือดูนกในมหาวิทยาลัยนเรศวร” ซึ่งจัดเปน

นวตกรรมที่เรียกวา “หนังสือถิ่นเดียว” หมายถึงไมมีใครเหมือนและ

ไมเหมือนใคร เปนเอกลักษณ เฉพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีได

รวบรวมความรูดานนกในมหาวิทยาลัยไว 101 ชนิด โดยแสดงทั้งดาน

นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของนกไวในคูมือฯ โดยความรูนี้เกิดจากงาน

วิจัยสูการผลิตสื่อความหมายทางธรรมชาติ ในรูปแบบของหนังสือ 

 นอกจากความโดดเดนในดานการบรกิารวิชาการ เกีย่วกบัเรือ่ง 

“นก” ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนใหกับนิสิตในรายวิชาปกษีวิทยา 

(Ornithology) แลว อาจารยยงัมีงานสอนและงานเขียนเอกสารประกอบ

การสอนในหลายวชิา เชน วชิานเิวศวทิยา (Ecology) วชิานเิวศวทิยาของ

สัตว (Animal ecology) วิชาสัตวไมมีกระดูกสันหลัง (Invertebrate) 

วิชาสัตววิทยา (Zoology) และวิชาชีววิทยาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ 

(Environmental and Conservation Biology) 

 ในดานงานวิจัยนอกจากการศึกษาทางดานความหลากหลาย

ของนกแลว อาจารยยังมีความสนใจเปนพิเศษในเรื่อง “นกแอนรังขาว” 

และนเิวศวทิยาของนก รวมทัง้มผีลงานวจิยัในดานตาง ๆ  เชน นเิวศวทิยา

การสืบพันธุนกแอนรังขาวในบานรังนก White-nest Swiftlets การ

ออกแบบพื้นที่สรางรังของนกอีแอนในบานรังนก  ซึ่งไดมีการจดอนุสิทธิ

บัตรไปแลวจํานวน 1 ชิ้นงาน และกําลังดําเนินงานอีก 2 ชิ้นงานรวมทั้ง

เปนทีป่รึกษาปรญิญานพินธใหกบันสิติบณัฑติศกึษาของภาควชิาฯ ทีส่นใจ

อีกดวย

 สดุทายขอประชาสมัพนัธโครงการบริการวชิาการและงานวจิยั 

ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภลักษณ วิรัชพินทุ มาใหผูสนใจทุกทาน

ทราบดงันีค้ะสาํหรบันสิติมหาวทิยาลยันเรศวร ผูสนใจอยากเปนผูนาํดนูก 

(bird leader/birders) หรอืผูชวยนกัวจิยันกภาคสนาม (Field research 

assistant Training) มีดังนี้

 - การอบรมผูนําดูนก (bird leader/birders) เพื่อเปนผูนําดู

นกในชมรมฅนดูนก มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการอบรมภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ และมีวุฒิบัตรสําหรับผูผานการอบรม 

 - การฝกการจําแนกนกในการวิจัย เพื่อเปนผูชวยนักวิจัยนก

ภาคสนาม (Field research assistant Training) ทําหนาท่ีเก็บขอมูล

ภาคสนาม และมีคาตอบแทนสําหรับผูชวยวิจัยสําหรับอาจารย และ

นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีดังนี้

 - รบัเปนทีป่รกึษางานวจัิยและโครงงานวทิยาศาสตรทีเ่กีย่วของ

กับนก

 - รับจัดกิจกรรมนักปกษีวิทยารุนเยาวสําหรับโรงเรียนสําหรับ

นิสิต บุคลากร และศิษยเกามหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป มีดังนี้

 - จัดกิจกรรมดูนกนอกสถานที่  เพื่อสรางเครือขายเพื่อนคนดู

นกและการอนุรักษ มีอุปกรณใหยืม เชน กลองสองทางไกล และหนังสือ

คูมือดูนกฯ จัดในชวงเดือนตุลาคม – พฤษภาคม และมีคาใชจายสําหรับ

ผูเขารวมกิจกรรมตามจริง (ไมมีกา รหวังผลกําไร หรือธุรกิจอื่นใด) 

 ถึงตอนนี้หากวาทานสนใจเขารวมกิจกรรม “สะพายกลอง

สองนกในมอนอ” ติดตามขาวสารไดที่ www.sci.nu.ac.th/birding/ 

หรือติดตอสอบถามโดยตรงที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภลักษณ 

วิรัชพินทุ  E-mail: supaluckv@nu.ac.th 

ทายนี้ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภลักษณ วิรัชพินทุ อนุเคราะหให

ขอมูลและภาพ  และขอบคุณภาพนกสวยๆ โดย คุณมาโนช แตงตุม จาก 

http://www.lowernorthernbird.com/checklist.php?cat_id=27&c_

id=148

   กิจกรรมฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กรกฎาคม 2555     

กิจกรรมฯ ครั้งที่ 1 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2555    

 Bionews ขอรวมแสดงความยนิดีในผลแหงความวริยิะ

อุตสาหะของทีมงาน จนประสบผลสําเร็จในที่สุด และขอนํา

เสนอภาพสวนหน่ึงในกจิกรรม “สะพายกลองสองนกในมอนอ” 

ครั้งที่ 1 – 4 มาใหไดชมกันคะ

กิจกรรมฯ ครั้งที่ 3 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมฯ ครั้งที่ 4 

วันที่ 1 สิงหาคม 2555

เรียบเรียงโดย: สุนีย สีธรรมใจ

กิจกรรมฯ ครั้งที่ 1    กิจกรรมฯ ครั้งที่ 2

กิจกรรมฯ ครั้งที่ 3 กิจกรรมฯ ครั้งที่ 4 

 - การอบรมผูนําดูนก (bird leader/birders) เพื่อเปนผูนําดู

วันที่ 18 กรกฎาคม 2555     วันที่ 11 กรกฎาคม 2555    
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วิสัยทัศนในการบริหารงานในตําแหนงหัวหนาภาคฯ

รายงานพิเศษ

 ในโอกาสที่ ดร. อุบลวรรณ บุญฉํ่า ไดเขามารับตําแหนงหัวหนาภาควิชาชีววิทยาคนใหม แทนผูบริหารชุดเดิมที่

หมดวาระ โดยมีการสงมอบงาน ณ หองประชุมภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 Bionewsletter ฉบับนี้จึงขอนํา

เสนอประวัติและผลงาน รวมทั้งวิสัยทัศนในการบริหารงาน และขอรวมแสดงความยินดีในโอกาสรับตําแหนงใหมดวยคะ 

ประวัติสวนตัว: 

• ลกูสาวชาวสวนทเุรียนเมอืงนนท ลุมน้ําเจาพระยา เกดิเมือ่วนัท่ี 2 มีนาคม 2512  

• เขารับราชการที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ

วันที่ 1 มิถุนายน 2538 ถึงปจจุบัน  ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 

ประวัติการศึกษา 

• กศ.บ. วิทยาศาสตร-ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินท

วิโรฒ (วิทยาเขตบางเขน) 

• วท.ม. สัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• วท.ด. วิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานสอนและความสนใจ

• มีงานสอนทางดานนิเวศวิทยาและสัตววิทยา สนใจทางดานความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสัตวใน Class Arachnida และทางดานการวาดภาพทาง

วิทยาศาสตร

งานอดิเรก

• รักการเดินทางทองเที่ยว ชอบปลูกตนไม วาดภาพ 

• ดูสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ วายนํ้า (ถามีเวลา)และเลี้ยงสัตว (แมงปอง) รวมทั้ง

สะสมของที่ระลึกตางๆ เชน เตา งู และสัตวเลื้อยคลาน 

ภาพแกวมังกร ผลงานการวาดภาพ 

เทคนิคสีไมของ ดร.อุบลวรรณ บุญฉํ่า

ภาพ ดร.อุบลวรรณ บุญฉํ่า กับการเดินทางทองเที่ยว เพื่อเสาะแสวงหาความรู ภาพ ดร.อุบลวรรณ บุญฉํ่า กับงานวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายของแมงปองในประเทศไทย”

 “มุ งผลิตบัณฑิตชั้นนําของประเทศ เชี่ยวชาญทางดาน

ชีววิทยาควบคูคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มุงสรางสรรงาน

นวัตกรรมและงานวิจัย เพ่ือนําพาใหสังคมสูการเรียนรู” เพื่อใหบรรลุ

เปาประสงคหลกัของภาควิชาฯ ทีว่า “ภาควิชาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุงม่ันในการพัฒนาองคกรใหมีชื่อเสียง ทางดาน

การวจิยัและนวตักรรม ผลติบัณฑติทีม่คีณุภาพ มคีณุธรรมและมอีตัลกัษณ 

เกงงาน เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต เกงพิชิตปญหา ที่สอดคลองกับ

ความตองการของสังคมและแหลงจางงานระดับแนวหนาของประเทศ 

เปนแหลงบริการถายทอดความรู ทางวิชาการสู ชุมชน และมีระบบ

การบริหารจัดการที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล” โดยปฏิบัติตามแนวทาง 

วัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร น่ันคือ “ยึดม่ันในเหตุผล อุทิศตนเพื่อ

องคกร”

ËÑÇË¹ŒÒÀÒ¤ÇÔªÒªÕÇÇÔ·ÂÒ¤¹ãËÁ‹

ดร. อบุลวรรณ บญุฉํา่ ดร. อบุลวรรณ บญุฉํา่ 
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ผลงานวิชาการ

อุบลวรรณ  บุญฉํ่า. 2554. ความหลากหลายของแมงปองชางในอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง การนําเสนอโปสเตอร การประชุมวิทยาศาสตรวิจัย 

 ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 14-15 มีนาคม 2554

อุบลวรรณ  บุญฉํ่า. 2554. ความหลากหลายของชนิดละแหลงที่อยูอาศัยของแมงปอง (Order Scorpiones) ในภาคเหนือของประเทศไทย การ 

 ประชุม อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย  ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

 ขอนแกน และมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 

Booncham, U., Wongsiri, S. and Thirakhupt, K. 1995. Niche differences between Apis flores and Apis andreniformis in 

 Dry-evergreen forest Thailand. Poster Presentation in International conference on Tropical bees and the environ

 ment. At Pedu Lake, Kedah, Malaysia.

Wongsiri, S., C. Lekprayoon, R. Thapa, K. Thirakhupt, T.E. Rinderer, H. A. Sylvester, B.P. Oldroyd, and U. Booncham. 1997. 

 Comparative Biology of Apis andreniformis and Apis florae in Thailand. Bee World 78: 23-35.

Booncham, U., Thirakhupt, K., Sitthicharoenchai, D., Pradatsundarasar, A., Parsarnpun, S., Seetawan, S. and Suwan, S. 2004. 

 Sexual Dimorphism of the Asian Giant Forest Scorpion Heterometrus laoticus Couzijn, 1981. Poster Presentation in 

 Discovering Biosciences: Interdisciplinary Exploration and Innovation for Understanding of Life’s Mysteries, 9th 

 Biological Sciences Graduate Congress, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand.

Booncham, U., Thirakhupt, K., Sitthicharoenchai, D., Pradatsundarasar, A. and Parsarnpun, S. 2005. Dispersion Pattern of 

 Heterometrus laoticus Couzijn, 1981 (Scorpiones, Scorpionidae) in Mixed Deciduous Forest. Oral Presentation 

 session IV (LT 32).  Theme IV: Biodiversity, Conservation & Ecology, Thursday December 1st, in Exploring the 

 Biofrontiers, 10th Biological Sciences Graduate Congress, Department of Biological Sciences, National University of 

 Singapore, Singapore. 

Chomket W. and Booncham U. 2006 Sexual dimorphism in the Asian Giant Forest Scorpion, Heterometrus petersii (Horell, 

 1876) Kovarik, 1998 (Poster session) 

Booncham, U., Thirakhupt, K. and Prasampun, S. 2007. Species diversity and Distribution of the Genus Heterometrus 

 Ehrenberg, 1828 (Scorpiones, Scorpionidae) in Thailand. (Oral presentation). 1st Research Science Naresuan 

 University 15 -16 March 2007 Naresuan University, Thailand.

 Singkaraj, N., Jareonsuk, H. and Booncham, U. 2007. Species Diversity and Habitat Diversity of Spider (Class Arach

 nida, Order Araneae) in Dry Evergreen Forest, Deciduous Forest, and Dipterocapous Forest at Phitsanulok Wildlife 

 Conservation Developmentand Extension Staion, Phitsanulok. (Oral presentation). 1st Research Science Naresuan 

 University 15 -16 March 2007 Naresuan University, Thailand.

Booncham, U., Sitthicharoenchai, D., Pradatsundarasar, A., Prasarnpun, S. and Thirakhupt, K. 2007.  Sexual Dimorphism 

 in the Asian Giant Forest Scorpion, Heterometrus laoticus Couzijn, 1981. Naresuan University Science Journal. 4(1) 

 April 2007- September 2007.

 ทายนี้ขอขอบคุณ ดร. อุบลวรรณ บุญฉํ่า ที่ใหความอนุเคราะหขอมูล และจากนี้ในอีก 4 ปขางหนา แนนอนวาภาควิชาฯ ของเราจะ

มีการพัฒนากาวหนาตอไปไดอยางดียิ่งๆ ขึ้นไป เราซึ่งเปนสวนหนึ่งขององคกร ทั้งนิสิต คณาจารย และบุคลากร ขอเปนกําลังใจให สู สู นะคะ 

และยนิดทีีจ่ะใหความรวมมอืเพือ่องคกรของเราอยางเต็มความสามารถ ... พลงัแหงทมี สามารถทําไดทกุอยาง และไมมีคาํวา “ไกลเกนิเอือ้ม”... 

ดังคํากลาวของ Henry Ford ผูกอตั้งบริษัทฟอรดมอเตอร ที่วา 

“Coming together is a beginning.

Keeping together is progress.

Working together is success.”

เรื่องโดย: สุนีย สีธรรมใจ
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ภาพเปนขาว 

“โครงการอบรมความปลอดภัยและมาตรฐานหองปฏิบัติการ 

ISO/IEC17025:2005”

 เพือ่เปนการพฒันาความรูในเรือ่งความปลอดภยัและมาตรฐาน

หองปฏิบัติการ ISO/IEC17025 : 2005 ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก

สําหรับนิสิตในการเพ่ิมโอกาสการไดงานทํามากขึ้น และมีคุณสมบัติเปน

ทีต่องการของตลาดแรงงาน ดงันัน้ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศภุลกัษณ วรัิช

พินทุ จึงไดจัดโครงการฯ น้ีขึ้นในระหวางวันที่ 1 – 2 กันยายน 2555 

โดยม ีดร.วสิาข สพุรรณไพบลูย และ ดร.ศริวิรรณ วชิยั อาจารยจากคณะ

วิทยาศาสตรการแพทยเปนวิทยากรใหความรู  โดยนิสิตจะตองมี

การทดสอบวัดความรูกอนและหลังการอบรม ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ

วิทยากร อาจารย และเจาหนาที่ทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของที่ทําใหงานนี้

สําเร็จลงดวยดีคะ

ภาพ วิทยากรบรรยาย ภาพ นิสิตชั้นปที่ 4 ที่เขารวมการอบรมฯ

ภาพถายนิสิตชั้นปที่ 4 รวมกับคณาจารยในภาควิชาฯ หลังพิธีมอบวุฒิบัตร

ภาพ ผูชวยศาสตราจารยสมจิตต หอมจันทร (ขวามือ) 

มอบงานและแสดงความยินดีในการรับตําแหนงหัวหนาภาควิชาฯ 

ใหแก ดร.อุบลวรรณ บุญฉํ่า (ซายมือ)

“มอบงานผูบริหารภาควิชาฯ” 

 ภาพเปนขาวฉบับนี้ ขอรวมแสดงความยินดีกับ ดร.อุบลวรรณ 

บุญฉํ่า พรอมทีมผูบริหารภาควิชาฯ ชุดใหม ในโอกาสรับตําแหนงหัวหนา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 

25 กรกฎาคม 2555
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    งานประชุมสัมมนา 

             โทรโขง              โทรโขง 
 ฉบับนี้ขอปาวประกาศถึงศิษยเกาของภาควิชาฯ รวมทั้งผูสนใจทุกทาน ในการเขารวมกิจกรรมบริการทางวิชาการของภาควิชาฯ 

โดยมีหัวขอการอบรมดังนี้

• พืช GMO และความปลอดภัยทางชีวภาพ   

•  ทบทวนความรูทางชีววิทยาเพื่อสอบวัดความรูครู 

• พันธุศาสตรกับการใชประโยชนทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

• การจําแนกพืชและจัดทําสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน  

• การอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ    

• การอบรมเพาะเลี้ยงกลวยไม  

• การอบรมพฤกษศาสตรและการเก็บตัวอยางพืชเพื่องานวิจัย  

• ความรูเบื้องตนทางดานพันธุศาสตร

• อณูพันธุศาสตร ดีเอ็นเอเทคโนโลยี

• กลองจุลทรรศนและการใชกลองจุลทรรศน

• ความรูทางดานพฤกษศาสตร

• พืชสมุนไพรใกลตัว

ผูสนใจสมัครเขารวมกิจกรรม กรุณาติดตอสอบถามไดที่ ดร. เนริสา คุณประทุม รองหัวหนาภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร เบอรโทรศัพท 055-963302

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยดานสิ่งแวดลอมฯ 

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ ไดเขารวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูงานวิจัยดานส่ิงแวดลอมภายใตเครือขายนัก

วิจัยสิ่งแวดลอม ในหัวขอเรื่อง “การฟนฟูนํ้าใตดินและดินที่ปนเปอนสารอันตราย” ณ โรงแรมอัมรินทรลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดโดย 

ศนูยวจิยัและฝกอบรมดานสิง่แวดลอมกรมสงเสรมิคณุภาพสิง่แวดลอม โดยความรวมมอืกบัคณะวศิวกรรมศาสตร และคณะวทิยาศาสตรการแพทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

• ความรูทางดานสัตวศาสตร

• การเตรียมตัวอยางและการทําสไลดถาวร

• การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

• การเลี้ยงผึ้ง การทํานํ้าผึ้งผสมมะนาว

• การเลี้ยงและการขยายพันธุกลวยไม 

• สะพายกลองสองนกในมหาวิทยาลัยนเรศวร

• เทคนิควิธีการจัดการสิ่งแวดลอม 

• การทําปุยชีวภาพ

• การวาดภาพทางวิทยาศาสตร

• อบรมเกี่ยวกับการหมักไวน การทําสาโท

• อบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

• การอบรมผูนําดูนก NU- Birder training (ใหวุฒิบัตร) 

การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “เทคนิคการวาดภาพทางวิทยาศาสตร” 

(Scientific Illustration)

 เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2555 ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ 

ดร.เนรสิา คณุประทมุ อาจารยนงลกัษณ ยิม้ตระกลู และดร.สนุยี สธีรรมใจ 

ไดเขารวมการอบรม เรือ่ง “เทคนคิการวาดภาพทางวิทยาศาสตร (Sci-

entific Illustration)” โดย อาจารยวิชัย มะลิกุล ผูเชี่ยวชาญดานการ

วาดภาพวทิยาศาสตรในระดบัโลก จากพพิธิภณัฑธรรมชาตวิิทยา สถาบนั

สมทิโซเนยีน ประเทศสหรฐัอเมรกิา ณ จตุัรสัวทิยาศาสตร อพวช. อาคาร

จัตุรัสจามจุรี สามยาน กรุงเทพ ฯ ซึ่งจัดโดย องคการพิพิธภัณฑ

วทิยาศาสตรแหงชาต ิ(อพวช.) ในงานนีไ้ดรบัความรูเกีย่วกับการวาดภาพ

ทางวทิยาศาสตรและเพิม่ประสิทธภิาพในการเกบ็และเผยแพรความรูดาน

ความหลากหลายทางชีวภาพ  พรอมเทคนิคใหม ๆในการวาดภาพ มาใช

ประโยชนทั้งในการเรียนการสอนและในงานวิจัยไดเปนอยางดี 

ภาพ ถายรูปหมูรวมกับอาจารยวิชัย มะลิกุล

ภาพ ระหวางการอบรม (อะแฮม! ตั้งอกตั้งใจกันจริงๆ...)
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จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

แลกเปลี่ยนเรียนรู

“6 วิธี มีมนุษยสัมพันธ (Lisa)”

 1. จรงิใจ ความจรงิใจของเราตอเพือ่นรวมงาน เหมอืนพลงังาน

คล่ืนพิเศษที่คนอ่ืน ๆ สัมผัสได เขารูหรอกคะวาเราจริงใจหรือเสแสรง 

ถาเราไมจริงใจเขาก็จะไมไววางใจในการสรางสัมพันธอันดีกับตัวเรา

 2. ไรรษิยา มวัเปนคนขีอิ้จฉา อยูใกลใครเรากไ็มเปนสขุ เพราะ

เขารูวาเราตองหาทางแขงดีแขงเดนกับเขา ไมเชือดเฉือนดวยวาจา ก็จะ

คอยหาโอกาสปดแขงปดขา แลวอยางนีเ้ขาจะมาคบกบัเราอยางสนทิใจละ

 3. อยาปวนจติ เปนมาดามเจาปญหาเรือ่งมากจกุจกิ ใครทีต่อง

รวมงานกบัคณุตองกมุขมบัตาม ๆ  กัน เขาคงไมอยากสงุสงิดวยแน ๆ  สูไป

สมาคมกับคนที่ทํางานงาย ๆ สบาย ๆ ดีกวากันตั้งเยอะ

         การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานนั้นฝกฝนไดคะ ถาไมรูวาจะเริ่มตนอยางไรก็เริ่มตนดวยขอ 1 แลวคอย ๆ 

ทําอีก 5 ขอที่เหลือสิคะ

 4. คดิมนีํา้ใจ ถาเหน็ใครเหนด็เหนือ่ยควรใหความชวยเหลอื ได

ทั้งออกแรงงานและออกแรงสมองชวยคิดสลับกันไปตามโอกาสเหมาะ ๆ

           5. ไมนินทาชาวบาน ยิ่งชวนเพื่อสุมหัวนินทาคนอ่ืน จะยิ่ง

สรางความเกลียดชังกันใหเกิดขึ้นระหวางเพื่อนรวมงาน คุยถึงคนอื่นดี ๆ  

เขาเถิด แลวจิตใจจะแจมใสไปเองคะ

           6. ออนหวาน และออนโยน ตอใหเราเปนคนเกงกาจท่ีสดุในบรษัิท 

แตแข็งกระดาง พูดจาไมเขาหูคน นึกถึงแตตัวเอง มนุษยที่ไหนก็ไมอยาก

เขามาสานสัมพันธดวยคะ ทุกคนตองการความออนหวานสักนิดก็ชื่นใจ

         ลองใชหลักสรางมนุษยสัมพันธ 6 วิธีนี้ ไมตองใชแมวนางกวัก

ก็มีคนไหลมาเทมาเพื่อคบหากับคุณเองละคะ

ขอบคุณที่มาเรื่องดีๆ: http://hilight.kapook.com/view/48287

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

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลทาโพธิ์

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
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