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 Bionewsletter ฉบับตอนรับป 2556 นี้ ขอนําเสนอเรื่อง

ราวแห่งความสําเร็จและความสุข ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ถึง

เดือนมกราคม 2556 ในคอลัมนต่างๆ ที่น่าสนใจเอาไวอีกเช่นเคย 

ไม่ว่าจะเปนโครงการภาควิชาฯ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ 

โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร ซ่ึงปน้ีพาไปเปดโลกทัศนและ

มุมมองใหม่กันที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดกันเลยทีเดียว และ

ใครทีช่อบความทาทายพลาดไม่ไดกบัคอลมัน เรือ่งเด่นในฉบบั กบับท

สัมภาณ ดร.อุบลวรรณ บุญฉํ่า กับงานวิจัยแมงปองในประเทศไทย 

รวมถึงเรื่องราวต่างๆ อีกมากมายในฉบับเช่นเคย ติดตามอ่านกันได

เลยค่ะ

 ทายนี้ ขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรกับผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 ทุกท่าน 

และขอส่งความสุขปใหม่ไปถึงท่านผูอ่าน Bionewsletter ทุกท่าน
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3
โครงการภาควิชาฯ

“โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและเชิดชูเกียรตินิสิตดีเดน”

 “โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและเชิดชูเกียรตินิสิต

ดีเดน” เปนสําคัญโครงการหนึ่งท่ีภาควิชาฯ ไดจัดใหมีข้ึนเปนประจํา

ทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต 

และดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาฯ ซ่ึงในปการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา มี

นิสิตที่สําเร็จการศึกษาและเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคาร

ที่ 4 ธันวาคม 2555 จํานวนรวมทั้งสิ้น 86 คน นอกจากนี้ยังจัดพิธีมอบ

รางวัลและเชิดชูเกียรติใหแก่นิสิตดีเด่นในดานต่างๆ เพื่อเปนกําลังใจให

กับนิสิตและเพื่อเปนแบบอย่างท่ีดีใหกับนิสิตปจจุบัน โดยรางวัลเรียน

ยอดเยี่ยมในชั้นปที่ 1 – 4 ไดแก นางสาวภัททิยา แสงโพธิ์ นางสาว

ศิริรัตน อุดอินทร นางสาวอรวรรณ ไทยเจริญ และ นางสาวนฤมล 

เตือนสติ ตามลําดับ รางวัลเรียนดีในชั้นปท่ี 1 – 4 ไดแก นางสาว

ปยะธดิา อทิธ ินางสาวสรินิชุ เขม็คง นางสาวพรรณจนัทรพร ใจบญุ และ

นายวรธรรม ศรีอําไพ ตามลําดับ สําหรับรางวัลกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน 3 รางวัล ไดแก นางสาวชุติพร มณีพลาย นางสาวพิมพ

รัมภา วิชิตนาค และนางสาวมุกรวี การไชนา และรางวัลนิสิตดีเดน

ดานกีฬา คือ นายวรธรรม ศรีอําไพ ซึ่งทั้งหมดเปนนิสิตในระดับ

ปริญญาตรี 

 สําหรบัเวทีการเสวนาบณัฑติทีจ่ดัขึน้ในครัง้นีน้บัว่าไดประโยชน

เปนอย่างมาก โดยบณัฑติทีสํ่าเรจ็การศึกษาไปแลวไดมาพบปะพดูคุยบอก

เล่าประสบการณใหแก่รุ่นนอง อันเปนการเช่ือมความสัมพันธที่ดีและ

การสรางเครือข่ายระหว่างศิษยเก่าอย่างเขมแข็งและยั่งยืน ซึ่งจะนําไป

สู่การพัฒนาภาควิชาฯ ในอนาคตต่อไป 

 ในโอกาสน้ีภาควชิาฯ ขอแสดงความยนิดใีนความสาํเรจ็ของ

ผูสําเร็จการศึกษาทุกทาน และขอเปนกําลังใจในการกาวเดินตอไป

บนทางความสาํเรจ็ ดวยความภาคภมูใิจในศกัดิศ์รแีหงสถาบนันเรศวร

ตลอดไป

“โครงการศึกษาดูงานบุคลากรภาควิชาฯ”
 เมื่อวันท่ี 7 – 9 ธันวาคม 2555 คณาจารยและบุคลากรใน

ภาควิชาฯ ไดเดินทางไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี 

โดยไดเขาชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชยนาวี ซึ่งเปนสถานที่

รวบรวมและเผยแพร่ความรูเก่ียวกับงานทางโบราณคดีใตนํ้า พรอมดวย

เรื่องราวของการพาณิชยนาวีไทย จากน้ันไดเดินทางต่อไปศึกษาดูงาน 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และดํานํ้าดูปะการังที่เกาะหมาก 

โครงการนี้นับว่าคุมค่าการเดินทางจริงๆ เพราะนอกจากจะเปนการเพิ่ม

เติมเสริมความรูเรื่องราวใหม่ๆ แลวยังไดสัมผัสกับทองทะเลแสนงาม 

ที่นานทีปหนจะไดไปเยี่ยมยลใหเต็มอิ่มกันสักครั้ง ...

ภาพ คณะฯ เดินทางเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพาณิชยนาวี จังหวัดจันทบุรี

        ภาพ วาทีร่ อยตรี อ.ประสาน แสงไพบลยู  ประธานมลูนิธคิายวทิยาศาสตร ทางทะเลและการอนรุกัษ  
ให การต อนรบัและนาํคณะฯ เข าเยีย่มชมพืน้ทีป่ าโครงการอนรุกัษ พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรสิมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรรณี จงัหวดัจนัทบรุี

ภาพ ขณะเดินทางไปดํานํ้าดูปะการังที่เกาะหมาก

 จังหวัดตราด

ภาพ คณาจารยในภาควิชาชีววิทยา ถายภาพหมูรวมกับบัณฑิตที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2554



เอื้องจําปาน่าน

4 รายงานการคนควาและงานวิจัย

 จังหวัดนาน เปนจังหวัดท่ีโอบลอมดวยขุนเขา มี

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีเอกลักษณ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ

ที่มีความจําเพาะเจาะจง จึงทําใหสามารถพบเจอทรัพยากรที่

เปนเอกลักษณประจําถิ่นไดไม่ยาก ทั้งสัตว (Fauna) และพืช

พรรณ (Flora) โดยเฉพาะดอกเอื้องหรือกลวยไมที่พบในจังหวัด

น่าน ไม่ว่าจะเปน กุหลาบน่าน (กุหลาบเอราวัณ หรือกุหลาบ

ไอยรา) เอื้องจําปาน่าน ซึ่งปจจุบันมีการนํามาใชประโยชนและ

ปลูกเลี้ยงเชิงการคา หรือแมแต่กลวยไม “ไอยเรศนาน” และ

กลวยไมรายงานใหม่ของประเทศไทยอย่าง “สะแลงนาน” ที่มี

สถานภาพควรค่าแก่การอนุรักษ และมีศักยภาพในการนํามาใช

ประโยชนอย่างย่ังยนืในอนาคตนัน้ ยงัสามารถพบเห็นไดในพ้ืนที่

จําเพาะของจังหวัดน่าน

 เอือ้งกหุลาบนาน (Aerides rosea Lodd. ex Lindl. 

& Paxton) เปนกลวยไมอิงอาศัย ที่ปจจุบันถูกนํามาพัฒนาจน

ไดพันธุแทที่มีความสวยงามและยังถูกนําไปใชเปนพ่อแม่พันธุ

สําหรับการพัฒนาสายพันธุลูกผสมที่สวยงาม ออกดอกเปนช่อ

ตามซอกใบ หอยลง ดอกย่อยสีขาว มีแตมและประสีชมพูเขม มี

กลิ่นหอมในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 

จําปานาน กุหลาบนาน ไอยเรศนาน สะแลงนาน

 เอื้องจําปานาน (Dendrobium sulcatum Lindl.) 

เปนกลวยไมองิอาศยั ออกดอกเปนช่อตามขอ  หอยลง ดอกย่อย

เรยีงแน่นเปนพุม่ สเีหลืองอมสม กลบีประดับสเีขยีวอ่อนอมสีนวล 

ทีโ่คนกลบีปากมีแตมสเีลือดหม ูมกีล่ินหอม พบตามปาดบิเขาโดย

เฉพาะที่จังหวัดน่าน ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม 

 ไอยเรศนาน (Rhynchostylis retusa (L.) Blume 

var. Nan) เปนกลวยไมอิงอาศัย ที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา

บางประการแตกต่างไปจากกลวยไมไอยเรศทัว่ไป ออกดอกเปน

ช่อยาว ดอกมสีีขาว ดอกย่อยเรียงแน่น มแีตมและจดุประสชีมพู

ถงึชมพเูขม มกีลิน่ ออกดอกช่วงเดอืนมถินุายนถงึกรกฎาคม และ

มีแนวโนมจะไดรับการจัดจําแนกออกเปนชนิดพันธุย่อยใหม่ที่

แตกต่างไปจากกลวยไมไอยเรศทั่วไปได

 สะแลงนาน (Vanda cristata Wall. Ex Lindl.) เปน

กลวยไมอิงอาศัยรายงานใหม่ของประเทศไทย (New record 

of Thailand) พบครั้งแรกในพื้นที่ของจังหวัดน่าน และมีความ

สําคญัเนือ่งจากประชากรในธรรมชาติมจํีานวนนอยมาก จาํเปน

ตองไดรับการอนุรักษเพื่อการใชประโยชนอย่างยั่งยืน ออกดอก

เปนช่อ ดอกมีสีเหลืองอ่อนจนถึงเขียว กลีบปากมีสีขาว มีปน

สีนํ้าตาลเขมตั้งแต่โคนถึงปลายกลีบปาก ปลายกลีบปากแยก

ออกเปนแฉกและแฉกย่อย 2 ขาง ออกดอกช่วงเดือนมกราคม

ถึงกุมภาพันธ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุพันธ  กงบังเกิด รายงาน

ดอกเอื้องเมืองนาน (Orchids of Nan)

“ ”

ไอยเรศนานไอยเรศนาน



5เรื่องเดนในฉบับ

 Bionews ฉบับที่ผานมาได แนะนําประวัติและวิสัยทัศน

ของหัวหนาภาควิชาชีววิทยาคนใหม “ดร. อุบลวรรณ บุญฉ่ํา” 

ไปแลว เรื่องเดนในฉบับเลมนี้ มีความภูมิใจขอนําเสนอการศึกษาวิจัย

ที่โดดเดนของ ดร. อุบลวรรณ บุญฉํ่า  ซึ่งมีความสนใจและศึกษาทาง

ดานนเิวศวทิยาของสตัว โดยเฉพาะอยางย่ิงสตัวใน Class Arachnida 

ทีอ่ยูใน Order Scorpiones (แมงปอง) โดยในประเทศไทยยงัมขีอมลู

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแมงปองอยูไมมาก 

 Bionews ไดมีโอกาสสัมภาษณ ดร. อุบลวรรณ บุญฉํ่า ในเรื่อง

ดงักล่าว จงึขอนาํเสนอบทสมัภาษณ “นกัวจิยัแมงปอง” ประจาํภาควชิาฯ 

ดร. อุบลวรรณ บุญฉํ่า หรือ อ.โอ เก่ียวกับชนิด ความหลากหลาย 

ที่อยู่อาศัย และเร่ืองเล่าของการเสาะแสวงหาแมงปองในงานวิจัยของ 

ดร. อุบลวรรณ บุญฉํ่า มาใหไดอ่านกันคะ 

 Bionews: สวัสดีค่ะ อาจารย (ขออนุญาตเรียก อ.โอ นะคะ) ในวันนี้

ขอรบกวนอาจารยไดเล่าถึงงานวิจัยเรื่อง “แมงปอง” ที่อาจารยได

ศกึษาอยู ่เพือ่เผยแพร่งานวจิยัและใหท่านผูอ่านไดรูจกัแมงปองในมมุมอง

ทางชีววิทยาบางไม่มากก็นอยคะ ขอเริ่มคําถามแรกเลยนะคะ “ที่มาที่ไป

ของการศึกษาวิจัยแมงปองมีจุดเริ่มตนอย่างไรคะ” 

อ.โอ: “สวัสดีค่ะ... เน่ืองจากเรียนจบมาทางดานสัตววิทยา เคยศึกษา

วิจัยสัตวหลายชนิด เช่น ผึ้ง และแมลงต่างๆ โดยส่วนตัวชอบเดินทาง 

และสะสมของที่ระลึกเกี่ยวกับสัตวต่างๆ อยู่แลว เช่น เต่า แมงปอง ฯลฯ 

...ครั้งแรกที่ทําใหคิดสนใจมาศึกษาก็คือ ไปเจอ “แมงปองทอด” ก็มาคิด

ดูว่า ในเมืองไทยยังมีคนศึกษาสัตวในกลุ่มน้ีกันนอย ก็เลยเริ่มศึกษามา

เรื่อยๆ รวมถึงสัตวในกลุ่มเดียวกันเช่น แมงมุม เห็บ ไร เปนตน”

Bionews: “ค่ะ อยากทราบว่า โดยปกติแลวเราจะพบแมงปองไดใน

ที่ใดบางคะ”

อ.โอ: “โดยทั่วไปในเวลากลางวันเราจะมีโอกาสพบแมงปองไดนอยมาก 

เพราะแมงปองเปนส่ิงมีชีวิตที่มีการหลบซ่อนตัวไดเก่ง และส่วนใหญ่จะ

ออกหาอาหารในเวลากลางคืนคะ”

Bionews: อย่างนี้นี่เอง แมงปองจึงไดฉายาว่า “เพชรฆาตยามราตรี” 

อาจารยคะ “แมงปองในประเทศไทยมีกี่ชนิดคะ” 

อ.โอ: ประเทศไทยเปนประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตรอนชื้น มีความหลาก

หลายของแหล่งที่อยู ่อาศัยที่ มีความแตกต่างกัน จึงสามารถพบ

แมงปองไดหลากหลายชนิด แมงปองที่พบเห็นบ่อยในประเทศไทย คือ 

“แมงปองชาง” เปนแมงปองที่มีขนาดใหญ่ อยู่ใน Genus Heter-

ometrus Family Scorpionidae ซึ่งมีการกระจายตัวเฉพาะในทวีป

เอเชยี (Prendini et al., 2003) สาํหรบัในประเทศไทยเคยมรีายงานชนดิ

ทีพ่บถงึ 6 ชนดิ จากทัง้หมดทัว่ทวีปเอเชยี 32 ชนดิ (Couzijn, 1981, Ko-

varik, 1995, 2004) เปนตน นอกจากนี้ยังพบชนิดอื่นๆ ที่อยู่ใน Family 

Buthidae และ Family Chearilidae อีกดวย

Bionews: ไดยินมาว่าแมงปองชางมีพิษรุนแรงมากใช่มั้ยคะ

อ.โอ: แมงปองแต่ละชนิดมีพิษรุนแรงแตกต่างกัน พิษของแมงปองทําให

เกิดอาการปวด บวม ชา และอาการตอบสนองต่อพิษของแต่ละคนจะ

แตกต่างกัน หากแพพิษมากก็จะทําใหมีไข คลื่นไส อาเจียน แมงปองชาง 

ชนิด Heterometrus laoticus ที่พบในประเทศไทยมีพิษไม่รุนแรง เมื่อ

โดยต่อยอาจมอีาการคนั และบวมเลก็นอย อย่างไรกต็ามแมงปองทกุชนดิ

มีพิษที่สามารถทําใหเหยื่อเปนอัมพาตและสามารถจับเปนเหยื่อได แต่

มีเพียงแค่ประมาณ 25 ชนิด เท่าน้ันที่มีรายงานว่ามีพิษรุนแรงถึงขั้นท่ี

ทาํใหต่อยมนษุยแลวถงึแก่ความตายได ซึง่ในประเทศไทยยงัไม่มรีายงาน

พบแมงปองดังกล่าว

Bionews: อืม... โดยปกติแลวแมงปองที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ มักชอบ

อาศัยอยู่ในบริเวณใดคะ 

อ.โอ: แมงปองมวีวิฒันาการในการปรบัตวัทางดานรปูร่างและแหล่งท่ีอยู่

อาศัย แมงปองแต่ละชนิดที่อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณท่ีแตกต่างกันก็จะมี

ลักษณะที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยในบริเวณนั้นๆ โดยมีการศึกษาของ 

Stahnke (1966) ไดแบ่งแมงปองออกตามสภาพแหล่งที่อยู่อาศัยออกได

บทสัมภาษณ “ดร.อุบลวรรณ บุญฉํ่า” 
กับงานวิจัยแมงปองในประเทศไทย   

ภาพ ของสะสมของ ดร.อบุลวรรณ บญุฉํา่
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เปน 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ 1 พวกที่อาศัยอยู่ในที่แหงแลง (Psammo-

philie scorpions) กลุ่มที่ 2 พวกที่ชอบอาศัยอยู่ตามเปลือกไม (Errant 

scorpions) กลุ่มที่ 3 พวกที่ชอบอาศัยอยู่ตามซอกรอยแตกของกอนหิน

หรือหนาผาหิน ซอกในผนังถ้ํา (Lithophilic scorpions) และกลุ่มที่ 4 

พวกที่ชอบขุดรูอยู่ในดินตามใตขอนไมและตามใตกอนหินต่างๆ เปนตน 

(Fossorial scorpions) 

Bionews:  อาจารยคะ แลวแมงปองท่ีอาศยัในแหล่งทีอ่ยูท่ีแ่ตกต่างกนันี้ 

จะมีพิษแตกต่างกันมั้ยคะ 

อ.โอ: แหล่งที่อยู ่อาศัยของแมงปอง มักสัมพันธกับรูปร่าง ซ่ึงมีผล

ต่อการอยู่รอดของแมงปองแต่ละชนิด และอาจสัมพันธกับการมีพิษที่

รุนแรง เช่น แมงปองชนิด Androctonus australis  ที่อาศัยอยู่ในทะเล

ทรายจะมีส่วนของหางและต่อมพิษท่ีมีขนาดใหญ่ และมีกามขนาดเล็ก 

เมื่อเทียบกับตัว เปนแมงปองท่ีมีอันตรายอย่างมาก มีผูตายเนื่องจากถูก

แมงปองชนิดนี้ต่อยเปนจํานวนมากในทวีปแอฟริกา และการที่ตัวของ

แมงปองชนิดนี้มีพิษมากเปนส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหแมงปองชนิดนี้อยู่รอดใน

ทะเลทรายไดดี โดยสามารถจับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตนเองมากๆ โดย

ใชพิษในการล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่มากๆ ได เปนตน

ภาพ แมงปองกบัสภาพแหลงทีอ่ยูอาศยั แบงเปน 4 กลุม ตามแบบ

ของ Stahnke (1966)

ภาพ แมงปองชนดิ Androctonus australis อาศยัอยูตามทะเลทราย มีพษิมาก

ที่มาภาพ: http://www.latoxan.com/VENOM/SCORPION/IMG/Androc-

tonus-australis-garzoni.jpg

ภาพ แมงปองชางกับลูกที่อยูบนหลัง

Bionews: อาจารยคะ แลวแมงปองชางที่พบในประเทศไทย จัดอยู่ใน

กลุ่มที่ 4 ใข่มั้ยคะ

อ.โอ: ใช่ค่ะ...แมงปองชางที่พบในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในสกุล Heter-

ometrus เปนพวกที่ชอบขุดรูอยู่ในดินตามใตขอนไมและตามใตกอน

หินต่างๆ โดยจะมีลักษณะกามกลมโต สามารถใชในการขุดดินไดดี และ

สามารถใชหางโคงตัวไปเพื่อขุดดินไดดี 

Bionews: ถาอย่างน้ัน แมงปองพวกที่กามโตหางเล็ก ก็พิษรุนแรง

นอยกว่า พวกกามเล็กหางใหญ่ ใช่มั้ยคะ (อย่างนี้พวกนักกลามก็พิษนอย 

... ต่อยไม่เจ็บ ... ใช่มั้ยคะ อิ อิ)

อ.โอ: อันนี้ไม่แน่ใจคะ (ยิ้ม) ไม่ทราบว่าเก่ียวกับนํ้าหนักดวยหรือเปล่า

นะคะ (อิ อิ)

Bionews: อาจารยคะ ความพิเศษของแมงปอง ที่อาจารยประทับใจคือ

อะไรคะ  

อ.โอ: แมงปองเปนสัตวไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มีอายุยืนหลายป (โดยเฉลี่ย 

3 – 7 ป) ออกลกูเปนตวั และพฤตกิรรมท่ีน่ารกัในการเลีย้งดแูลลกูๆ ของ

แมงปอง เปนความพิเศษและมหัศจรรยที่หาดูไดยาก 

Bionews: เปนที่มาของการศึกษาวิจัยช้ินหนึ่งของอาจารย เรื่อง 

“การกําเนิดและการลอกคราบเพื่อการเติบโตของแมงปอง” ใช่มั้ยคะ ... 

อยากใหอาจารยเล่าใหฟงสักเล็กนอยคะ

อ.โอ: ไดคะ ... การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เปนผลสืบเนื่องจากการวิจัยเรื่อง 

การศึกษาการแพร่กระจาย สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของแมงปอง  

Order Scorpiones , Class Arachnida  ซึ่งมีการเก็บรวบรวมตัวอย่าง

แมงปอง เล้ียงไวในสภาพพืน้ทีท่ีเ่ลียนแบบแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาติ 

จากการเฝาสังเกตและเก็บบันทึกขอมูลอย่างต่อเนื่อง ทําใหเปนแหล่ง

ขอมูลที่ศึกษาในเร่ืองการสืบพันธุและพัฒนาการ รวมทั้งเรื่องพฤติกรรม

ของแมงปองได คะ

Bionews: อยากทราบจังเลยคะว่า ... แมงปองมีพฤติกรรมการเลี้ยงลูก

ที่มหัศจรรยอย่างไรคะ

อ.โอ: ค่ะ ... แมงปองเปนสัตวพวกหนึ่งที่มีความมหัศจรรยในเรื่อง 

การใหกําเนิดลูกและเล้ียงดูลูก แตกต่างจากสัตวที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

ดวยกัน ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการเล้ียงดูลูกของแมงปองชางสกุล 

Heterometrus  หลงัจากทีม่กีารปฏสินธแิลวตวัอ่อนจะมกีารพฒันาอยูใ่น

ทองแม่เปนเวลานาน 8-12 เดอืน แม่แมงปองจะออกลูกมาเปนตวั เมือ่ลกูออก
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มาจะพบพฤติกรรมดูแลลูกโดยแม่แมงปองจะใชขาประคองลูกไวไม่ให

ตกสูพ่ืน้ ลกูทีเ่กดิใหม่ประมาณ 20 ตวัจะไต่ขึน้ไปอยูบ่นหลงัของแม่ นาน

ประมาณ 8-9 วัน แลวลอกคราบครั้งที่ 1 และยังคงอยู่บนหลังแม่ต่ออีก

ประมาณ 3 – 4 วัน จนแข็งแรงแลวจึงลงสู่พื้นดิน ตามธรรมชาติแม่จะ

คอยดูแลลูกเช่น การปอนนํ้าใหลูก ช่วยจับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้ง

ปองกันอันตรายใหลูก ในระยะหลังจากลอกคราบใหม่ๆ ซึ่งจะเปนช่วงที่

อ่อนแอ โดยจะมีการลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโต 7 ครั้ง

ภาพ พฤติกรรมการปอนนํ้าให ลูก

ของแมงปอง

ภาพ พฤตกิรรมดแูลลกูโดยแมแมงปอง

จะใชขาประคองลูกไวไมใหตกสูพื้น

Bionews: แลวจากตัวอ่อนเปนตัวเต็มวัยใชระยะเวลานานเท่าไรคะ  

อ.โอ: โดยรวมระยะเวลาการเจริญเติบโตต้ังแต่แรกเกิดจนเปนตัว

เต็มวัยใชระยะเวลาประมาณ 2 ป คะ และในช่วงชีวิตหนึ่งมีลูกได

อย่างนอย 2 คร้ัง ในโพรงจงึพบลกูหลายๆ รุน่อยูด่วยกัน ซึง่ Shivashankar 

(1994) เรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่า “พฤติกรรมการอยูรวมกันแบบกึ่ง

สังคม (Advanced sub social behavior)”

Bionews: โห ... เปนอะไรที่ประทับใจมากคะ อาจารย ... ไดฟงอาจารย

เล่าเรือ่งแมงปองเลีย้งลกูแลว รูสกึเอน็ดแูมงปองขึน้มาทันทเีลยคะ ...  ถงึ

ตอนนี ้อยากใหอาจารยเล่าประสบการณ ความประทบัใจในการทาํงานนี้

ใหฟงหน่อยคะ

อ.โอ: เรื่องที่ประทับใจก็มีตลอดคะ เพราะว่าเราไปสํารวจ เก็บตัวอย่าง 

เดินทางในปา โดยเฉพาะตองไปตอนกลางคืน บางทีก็จะมีอะไรๆ ให

ตื่นเตนบาง และเปนท่ีน่าแปลกว่าเวลาไปสํารวจแมงปองมักจะเจองูพิษ

แทบทุกครั้ง 

ภาพ ดร.อุบลวรรณ บุญฉํ่า ออกสํารวจแมงปอง พรอมกับทีมงาน

Bionews: อาจารยเคยโดนแมงปองต่อยมั้ยคะ

อ.โอ: เคยคะ เมือ่คราวทีไ่ปเก็บตวัอย่างทีจ่งัหวดัสรุนิทร ปกตแิมงปองจะ

แอบซ่อนตัวอยู่ในรู เราก็จะใชปลายกิ่งไมไปเคาะหนารังเปนจังหวะ เพื่อ

ใหแมงปองออกมา วันนั้นเผอิญว่าตอนที่แมงปองออกมาแลวไม่ทันระวัง 

ก็ตกใจ เลยถูกต่อยที่น้ิวนาง มีอาการใจส่ัน น้ิวบวมดํา นานเปนสัปดาห

กว่าจะหายน่ะค่ะ

Bionews: เปนประสบการณที่น่าตื่นเตนจริงๆ คะ อาจารยคะ แมงปอง

มีความสําคัญในระบบนิเวศอย่างไรบางคะ

อ.โอ: แมงปองเปนผูล่า (predator) ในธรรมชาติ อยู่ในห่วงโซ่อาหารท่ี

สําคัญชนิดหนึ่งในระบบนิเวศ คะ

Bionews: อาจารยคะ สถานการณแมงปองในบานเราตอนนีเ้ปนอย่างไร

บางคะ 

อ.โอ: แมงปองเปนสัตวที่มีอายุยืน มีพฤติกรรมที่น่ารัก แมว่าจะเปน

สัตวมีพิษ แต่ก็ถูกมนุษยจับมาบริโภคซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะไปจับในธรรมชาติ 

ทําใหระบบนิเวศในธรรมชาติเปล่ียนไป โดยเฉพาะแมงปองชางเปนที่

นยิมกนัมาก และเนือ่งจากแมงปองใชเวลาในการตัง้ทองนานเกือบป จาก

ระยะตัวอ่อนกว่าจะเจริญเปนตัวเต็มวัยก็ใชเวลานานถึง 2 ป ทําใหมีแนว

โนมที่จะสูญพันธุไดคะ

Bionews: อาจารยคะ ถาหากนองๆ นสิติสนใจอยากศึกษาเรือ่งแมงปอง

จะมีงานทางดานใดบางคะ

อ.โอ: จากท่ีผ่านมามีนิสิตมาทําการศึกษาทางในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาเพื่อการจัดทําคู่มือในการจัดจําแนกแมงปองชางใน

ประเทศไทย การใชวัสดุรองนอนที่เหมาะสมในการเลี้ยงแมงปอง และ

ประเด็นอื่นๆ เช่น การศึกษาทางดานดีเอ็นเอ เปนตน หากสนใจจริงๆ ก็

มาคยุกนัก่อนไดคะ … เพราะแมงปองยงัเปนสตัวทีย่งัมขีอมลูอีกมากมาย

ที่ยังตองคนหา ....

Bionews: คะ ในวันนี้ไดความรูความเขาใจในเรื่องของแมงปองมากมาย

หลายดานทีเดียวคะ รบกวนเวลามานานทีเดียว ตองขอขอบคุณอาจารย

มากคะ ... สวัสดีคะ

อ.โอ: ยินดีคะ ... สวัสดีคะ

 เปนอยางไรกันบางคะ ... กับเรื่องราวของแมงปอง ไดรูและ

เขาใจชวีติของแมงปองเพิม่ขึน้มากทเีดยีวใชมัย้คะ หลายๆ คนคงรูสกึ

ประทับใจพฤติกรรมที่นารักในการเลี้ยงลูกของแมงปอง และหากไป

เจอแมงปองก็ลองสังเกตกามกับหางเพื่อจะคะเนดูวาเปนแมงปองที่มี

พิษรุนแรงหรือไม ... 

 ทายนี้ก็ขอขอบคุณ ดร. อุบลวรรณ บุญฉํ่า ที่สละเวลามา

ใหสัมภาษณ และใหความอนุเคราะหภาพและเนื้อหาในการจัดทํา ... 

สวัสดีคะ

      บทสัมภาษณโดย: สุนีย สีธรรมใจ

ถูกตอยที่นิ้วนาง มีอาการใจสั่น 

นิ้วบวมดํา นานเปนสัปดาหกวาจะหายนะคะ“
”
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งานประชุมสัมมนา

ภาพเปนขาว

 เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2556 อาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ

ภาควิชาฯ ไดเขาร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนําเสนอผลงานวิจัยในงาน 

“พะเยาวิจัย ครั้งที่ 2: นักวิจัยกับการพัฒนาประเทศ” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย 

ดร. มลิวรรณ นาคขุนทด เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Molecular Systematics in 

Waterlilies Subgenus Lotos Using trnK-matK DNA sequences” ดร.เชิด

ศักดิ ์ทพัใหญ่ เสนอผลงานวจิยัเรือ่ง “In VItro Micropropagation of Asiatic Bit-

ter Yam (Dioscorea hispida Dennst.)” และนายวฒุชิยั ฤทธ ินสิติระดบับณัฑติ

ศึกษา เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of light on in vitro seed germination 

of Eulophia siamensis Rolfe ex Downie.” ในการประชุมดังกล่าว

“พะเยาวิจัย”

“โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ  คาย 1”  ดวยภาควิชาชีววิทยา ร่วมกับคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร หนึ่งใน 

ศูนยสอวน. (ภูมิภาค) ไดจัดอบรมนักเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาจํานวน 36 คน ที่มี

ความสนใจดานชวีวทิยา ใน “โครงการสงเสรมิ

โอลิมปกวิชาการฯ  คาย 1” ในระหวางวันที่ 

13 – 28 ตุลาคม 2555 ณ ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ง

นักเรียนที่สอบผ่านและไดรับการคัดเลือกจาก

ค่าย 1 จะเขารับการอบรมในค่าย 2 ในช่วง

เดือนมีนาคม ต่อไปภาพ นักเรียนที่เขารวมในโครงการ สอวน. คาย 1

ภาพ บรรยากาศในหองเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการในระหวางการเขาคายอบรมฯ

ภาพ ดร. เชิดศักดิ์ ทัพใหญ กับผลงานงานวิจัยที่รวมนําเสนอ

 ดวยภาควิชาชีววิทยา ร่วมกับคณะ



9ศึกษาดูงาน

“โครงการสงเสริมการเรียนรูทางชีววิทยา”

 เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2556 ภาควิชาชีววิทยาไดจัดโครงการสงเสริมการเรียนรูทางชีววิทยา 

ใหกับนิสิตในรายวิชาเอกเลือก จํานวน 4 รายวิชา ไดแก รายวิชา Animal Ecology, Animal Behavior, 

Vertebrate Zoology และ Plant Anatomy โดยเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปนการส่งเสริม

การเรียนรูนอกสถานท่ี อันจะทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง จากการ “ดู รู เห็น และเปนสุข” บนเสนทางเดิน

ศกึษาธรรมชาตกิิว่แม่ปาน ดอยอนิทนนท สวนสตัวเชยีงใหม่ และหน่วยวจิยัประมงนํา้จดืบนพืน้ทีส่งูอนิทนนท โดย

มี รศ.ดร.เพ็ญศิริ นภีรงค ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ ดร.อุบลวรรณ บุญฉํ่า และอาจารยชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน 

เปนอาจารยผูควบคุม 
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             โทรโขง              โทรโขง 

 มากันอีกแลวจา สําหรับโครงการดีๆ “สะพายกลองสองนกในมอนอ.” ครั้งที่ 2 จัดกันไปเปนที่

เรียบรอยกนัอกี 4 ครัง้ งานนีม้ผีูสนใจกนัเพียบ ... แถมไดรบัรางวลั เสือ้ “ฅน ดนูก” ถกูใจไปตามๆ กนังานนี้  

“โครงการ นก-ปา-ฟา-ดาว”
ภาพ กิจกรรมดูนก สรางความสัมพันธระหว่างคนในครอบครัว

 ฝกดนูกในมอนอ. กนัแลว กไ็ปดกัูนต่ออกีที ่อุทยานแห่งชาตนิํา้

หนาว จงัหวดัเพชรบรูณ ดวยโครงการ “นก-ปา-ฟา-ดาว” แหม ... ฟงชือ่

กโ็รแมนตคิแลว แถมดวยการเดนิปา มองฟาใส ดดูาวสวย กนัอกี เรยีกว่า

งานนีจ้ดัเตม็กนัจรงิๆ ขอบคณุเจาของโปรเจคดีๆ  ... ผูช่วยศาสตราจารย 

ดร. ศุภลักษณ วิรัชพินทุ ... กันอีกครั้งนะค่ะ

และนี่คือ ...
ขอเสนอแนะบางสวนจากผูเขารวมกิจกรรมกวา 50 คนในโครงการนี้

“ดีมากๆ เปนกิจกรรมที่ผูบริหารระดับคณะ/มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญ” 

“ทีมงานมคีวามตัง้ใจมากๆ สนกุ ไดดนูก เปนกนัเอง ไดเพือ่น ไดบรรยากาศดีๆ ”

“อยากใหมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก ไดความรูเกี่ยวกับการดูนก”

ภาพ  ฟาก็สวย นกก็สวย  

ภาพ เห็นมั้ยค่ะ 

“ตรง 2 นาฬกานะค่ะ”  

“โครงการ นก-ปา-ฟา-ดาว”

ภาพ กิจกรรมดูนก ... สวยๆ ในปา ภาพ กิจกรรมดูดาว ... ยามคํ่าคืน

ภาพ เดินดูนกที่สนามฟุตบอลและสระนํ้าประปา 

เราเปลี่ยนสถานที่ดูนกไปตามโอกาสอํานวย

ภาพ กิจกรรมดูนก ขยายผลสู่โรงเรียนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 

เด็กนักเรียนและอาจารยโรงเรียนคลองหนองเหล็ก มาร่วมกิจกรรมประมาณ 20 คน
ภาพ Birder ใหความรูเกี่ยวกับนกในมน. เพื่อฝกทักษะ

และความมั่นใจของ birder ใหมากยิ่งขึ้น เปนการสราง

อัตลักษณของนิสิตนานเก่งคน เก่งงานและเก่งพิชิตปญหา ภาพ ตามสัญญา... จับฉลากมอบรางวัล
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             เรื่องนารู             เรื่องนารู             เรื่องนารู

ตอนที่ 1 คําศัพทเกี่ยวกับการกิน 
เรื่องเลา “บูรณาการเรื่องการกิน”

เลาเรื่องโดย อ.บีแมน (อ.สมลักษณ วงศสมาโนดน)

PhagocytePhagocyte
herbivore Gut

omnivoreomnivoreEsophagusEsophagus

PhagocytePhagocyte
Esophagus

PhagocytePhagocyte
 บก.ได มาขอให เขียนเรื่อง “การบริหารการกิน” ซึ่งก็

น่าสนใจอยู ่แลว แต่ผมมาคิดดูว่า ไหนๆ จะเขียนทั้งทีน่าจะเขียน

เรื่องที่เปนการเชื่อมโยงความคิดแบบที่เรียกว่า แผนที่ความคิดหรือ 

Mind mapping ซึ่งจะบูรณาการความรูจากหลายศาสตรเขาดวยกัน

 เรื่องแรกเปนความรู เรื่องรากศัพท ที่เกี่ยวกับทางเดิน

อาหาร วิชาที่ว่าดวยรากศัพท คือ วิชานิรุกติศาสตร ภาษาอังกฤษ

เรยีกว่า Etymology นกึยอนไปตอนผมเรียน

ชีววิทยาใหม่ ศัพทเรื่องทางเดินอาหารมีอยู่

ประมาณ 5-6 คํา ถาเรียนเรื่องระบบย่อย

อาหาร จะใชคําว่า Digestive system แต่

ถาเรียกทางเดินอาหารโดยท่ัวไปจะเรียกว่า 

Alimentary canal ซึง่มคีวามหมายใกลเคยีง

กับคําว่า Digestive tract

 ถาเรียนวิชา Embryology หรือ

คัพภวิทยา เริ่มจากตัวอ่อนพัฒนาจากไซโกต 

จนเกิดตัวอ่อนระยะบลาสตูลา กลุ ่มเซลล

บลาสโตเมียรจะเคลื่อนท่ีเขาไปดานในทําให

เกิดช่องว่างใหม่เรียกว่า ซ่ึงเรียกอีกช่ือหน่ึง

ว่า Archenteron ซ่ึงจะพัฒนาไปเปนทาง

เดินอาหารนั่นเอง 

 ถาเรียนวิชา Anatomy หรือ กายวิภาคศาสตร ศัพทเกี่ยว

กับทางเดินอาหารทั่วๆ ไปของสัตวเราก็จะเรียกกันง่ายๆ ว่า Gut สรุป

วา ศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทางเดินอาหารมีอยางนอย 6 คํา คือ 

Alimentary canal, Archenteron, Digestive system, Digestive 

tract, Gastrocoel, Gut

 เรื่องตอมายังเปนเรื่องรากศัพทเกี่ยวกับการกิน ตอนผมไป

สอนปฏิบัติการเรื่องทางเดินอาหารของกบ นึกถึงคําศัพทภาษาอังกฤษ

ไดหลายคํา ขอยกตัวอย่างมา ๑ คํา คือ คําว่า “หลอดอาหาร” ภาษา

อังกฤษใชคําว่า “Esophagus” ซ่ึงเปนท่อทางเดินอาหารที่อยู่ระหว่าง

คอหอยกบักระเพาะอาหาร คํา Esophagus ถาเขยีนแบบโบราณจะเขยีน

ว่า Oesophagus

 จากคาํ Esophagus นี ้   เราจะไดรากศพัท มาหนึง่คํา คอื คาํว่า 

“Phago_” มาจากภาษากรีก [Greek, from phagein, to eat] ลองมา

ดูศัพทตระกูลนี้กันครับ ตามตัวอย่าง

1. Phagocyte (n) = เซลลพวกหนึ่ง เช่น เซลลเม็ดเลือดขาว

ซึ่งจะกินหรือดูดกินของเสียจากเชื้อจุลินทรียหรือสิ่งแปลกปลอมที่เขามา

ในร่างกาย (กระแสโลหิตหรือเนื้อเยื่อ)

2. Phagocytosis (n) = วิธีการกินแบคทีเรียหรือสิ่งแปลก

ปลอมจากเซลลพวก Phagocyte

3. Phagosome (n) = ถุงเล็กๆ (vesicle) ภายในเซลล เกิด

จากการทีเ่ยือ่หุมเซลลเขาหุมห่อส่ิงแปลกปลอมทีเ่ขามาในเซลลเอาไวโดย

วิธี Phagocytosis

  มาดูรากศัพทเกี่ยวกับการกินอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ 

มาเริ่มจากคําว่า  “devour” ซึ่งมีหลายความหมาย แต่ผม

ใหความหมายภาษาไทยว่า “กินอย่างตะกละตะกลามหรือ

สวาปาม”  ถาใชกับคนกเ็ปนคนทีก่นิแบบไม่มรีะดบัอะไรทํานอง

นัน้ คาํทีต่รงขามกบั devour คอืคาํว่า Gourmet (กรู-เม่) ซึง่มี

ความหมายทาํนองว่าเปน “a person with discriminating 

taste in food and wine” แปลว่า นกักนินกัดืม่ (ทีม่รีะดบั)  

devour มรีากศพัทมาจากภาษาฝรัง่เศสครบั มาดศูพัทชีววทิยา 

ซึ่งเราคุนเคยที่ลงทายดวย _vore, _vorous นะครับ

  1. carnivore (n) = สัตวที่กินเนื้อเปนอาหาร เช่น 

สุนัข แมว เสือ เปนตน (จาก carni=เนื้อ+vore=กิน)  ส่วนคํา

ว่า carnivorous เปนคํา adj เช่น carnivorous bird

  2. herbivore (n) = สัตวที่กินพืชเปนอาหาร เช่น 

วัว, แกะ, แพะ, มา เปนตน [จาก herba(L.)=พืช+vore=กิน] 

ส่วนคําว่า herbivorous (adj) = ที่กินพืชเปนอาหาร

  3. omnivore (n) = สัตวที่กินทั้งพืชและสัตวเปน

อาหาร เช่น คน เปนตน [จาก Omni(L.)= All (ทัง้หมด)+vore=กนิ] ส่วน

คําว่า omnivorous (adj) = ที่กินทั้งพืชและสัตวเปนอาหาร 

 สรุปวา ในสวนน้ี เราจะไดรากศัพทเกี่ยวกับการกิน ๒ คํา 

คือ คําวา “Phago” และ“-vore” ซึ่งจะแตกเปนศัพทอีกหลายคํา 

นอกจากนั้นเราก็จะไดเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกิน และเร่ืองราว

ทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับชีววิทยาดวย

บลาสโตเมียรจะเคลื่อนท่ีเขาไปดานในทําให

  มาดูรากศัพทเกี่ยวกับการกินอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ 

ใหความหมายภาษาไทยว่า “กินอย่างตะกละตะกลามหรือ

  



 ระลึกถึงวันวานท่ีเคยไดรับโปสการดจากเพื่อนรักที่อยู 

แดนไกล ตองแอบมานั่งอานคนเดียวเงียบๆ และแอบยิ้มที่มุมปาก

เล็กๆ เพราะรูสึกถึงความรูสึกดีๆ ที่สงมา พรอมกับภาพสวยแปลก

ตาบนโปสการด แมนวากาลเวลาจะผานไปนานเทาใด รอยยิ้มและ

ความรูสึกดีๆ ยังคงเกิดขึ้นในใจเสมอคราใดที่ไดหยิบขึ้นมาอาน ... 

เสนหของ “โปสการด” อยูทีก่ารบอกเลาความรูสกึดีๆ  และความสขุใจ

ที่เกิดขึ้นทั้งผูใหและผูรับนั่นเอง 

 โปสการด (Postcard) เริ่มมีการส่งกันมาต้ังแต่ปลายรัชกาล

ที่ 5 มีลักษณะคลายกับไปรษณียบัตร มีขนาด 4 คูณ 6 นิ้ว ดานหนึ่ง

เปนรูปภาพและอีกดานหน่ึงสําหรับเขียนท่ีอยู ่ผู  รับและมีส่วนหนึ่ง

เปนพื้นที่ว่างสําหรับเขียนบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ใครที่ไดรับโปสการด

มักจะเก็บไวเปนของสะสมหรือเพ่ือศึกษาเร่ืองราวต่างๆ จากภาพบน

โปสการด นับเปนสิ่งหนึ่งที่ทรงคุณค่าต่อการเรียนรูดานต่างๆ 

 สําหรับคนรักโปสการ ดหรือนักสะสมโปสการ ดที่สนใจ

โปสการดเพื่อส่งความรูสึกดีๆ ในเทศกาลต่างๆ ทางภาควิชาชีววิทยา

ไดนําภาพวาดนก 10 ชนิด จากหนังสือ “คูมือดูนกในมหาวิทยาลัย

นเรศวร” มาจัดทําเปน “โปสการด: สงความรักใตเงาปก” สีสัน

สวยงามน่าสะสม จําหน่ายในราคาชุดละ 50 บาท (ชุดละ 10 แผ่น) 

สนใจติดต่อสั่งซื้อไดที่ ... ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโปสการดเพิ่มเติมได ท่ี: http://

en.wikipedia.org/wiki/Postcard#Early_history_of_postcards 

ขอบคุณภาพโปสการดนกจาก: http://www.sci.nu.ac.th/NUBird-

Guide/  

A. sativa เรียบเรียง

โปสการด: สงความรักใตเงาปก

ภาพ ตัวอยางภาพวาดนกจับแมลง ที่นํามาทําเปนโปสการด

จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

แลกเปลี่ยนเรียนรู

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

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ชําระค่าฝากส่งเปนรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ ๘๕/๒๕๒๑

พิษณุโลก
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