
ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรของ ผศ. ดร.ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ  

“ชีวสัญจร” โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก



จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา  ปที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนมิถุนายน 2556 – เดือนกันยายน 2556

 Bionewsletter ฉบบันี ้ภมูใิจนาํเสนอผลงานบรกิารวชิาการ

ที่ประทับใจของภาควิชาฯ ในคอลัมนเรื่องเดนในฉบับ “โครงการชีว

สัญจร ณ โรงเรียนบานคลองหนองเหล็ก” บานใกลเรือนเคียง

ของเรานี่เอง ความนารัก สนใจใฝรูของเด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ ในการทํา

กิจกรรมฐานที่ใหความรูและความสนุก ความตั้งใจของพี่ ๆ นิสิตที่ชวยกัน

จดักิจกรรมใหกบันอง ๆ  และความรวมแรงรวมใจของอาจารยในภาควชิาฯ 

ในการจดัโครงการนี ้ทัง้หมดทัง้มวลเปนความประทบัใจและความรูสกึดี ๆ  

ทีไ่ดเหน็ทกุ ๆ  คนมคีวามสขุ และนีก่ค็อื “การบรกิารวชิาการ” ทีแ่ทจรงิ  

 นอกจากนีย้งัมกีารประชมุวชิาการ และโครงการตาง ๆ  ทีจ่ดัขึน้

ในชวงนี้ โดยทั้งอาจารยและนิสิตในภาควิชาฯ ไดมีสวนรวมดวยชวยกัน

ในการสรางสรรคผลงาน และนําสูการเชื่อมโยงเพื่อบูรณาการความรูจาก

การเรียนการสอน การวิจัย นําไปสูการบริการบริการวิชาการ อยางเปน

รปูธรรม เชน สวนหนึง่ในผลงานการวจัิยทีเ่ปนประโยชนเกีย่วกบับานรงันก

ของ ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ ที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

 รวมถึงเรือ่งนาสนใจอืน่ๆ และตอนจบของเรือ่งเลาบรูณาการเรือ่ง

การกิน ของ อ.บีแมน ติดตามอานกันไดเลยคะ

จากใจบรรณาธิการ

สุนีย สีธรรมใจ

suneese@nu.ac.th

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา “ชีววิทยาเชี่ยวชาญ สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม นําความกาวหนาสูชุมชน”

ปณิธาน “ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มุงมั่นในการพัฒนาองคกรให  

    มีชื่อเสียง ทางดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ

   มีอัตลักษณที่สอดคลองกับความตองการของสังคม เปนแหลงบริการถายทอดความรูทางวิชาการ

   สูชุมชน”

วิสัยทัศน “เปนภาควิชาที่มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ ดานการวิจัยและนวัตกรรม นําความรูภูมิปญญาไทยมาตอยอดเพื่อพัฒนา

 ความรูสูสากล มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน ผลิตบัณฑิตชั้นนําของประเทศ ที่เพียบพรอมดวยความรู

 ควบคูคุณธรรม สามารถสรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน และนําพาสังคมสูการเรียนรู” 

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:  วิไลรัตน สุริยา, วิภาดา วัชร

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

โครงการภาควิชาฯ  

“โครงการชีวสัมพันธ ทําบุญภาควิชา และบําเพ็ญประโยชน” 

รายงานการคนควาและงานวิจัย  

“ผลงานวิจัยที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรประเภทสิ่งประดิษฐ”

เรื่องเดนในฉบับ 

“ชีวสัญจร” โรงเรียนบานคลองหนองเหล็ก

ภาพเปนขาว 

“สัปดาหวิทยาศาสตร”

“โครงการอบรมอบรมดูนกเบื้องตน”

งานประชุมสัมมนา 

“การประชุมวิชาการและเสวนากลวยไมประเทศไทย ครั้งที่ 1” 

โทรโขง

กิจกรรม “ชมรมคนดูนก” 

เรื่องนารู

เรื่องเลาบูรณาการเรื่องการกิน ตอนที่ 2 “การบริหารการกิน”

แลกเปลี่ยนเรียนรู

อะไร ๆ ก็ … “KM” 

สารบัญ
หนา

ทักทายกันกอน

จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา

ปณิธาน

  มีชื่อเสียง ทางดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ

  มีอัตลักษณที่สอดคลองกับความตองการของสังคม เปนแหลงบริการถายทอดความรูทางวิชาการ

  สูชุมชน”
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โครงการภาควิชาฯ

ภาพกิจกรรม “โครงการชีวสัมพันธ ทําบุญภาควิชา และบําเพ็ญประโยชน”

 เปนกิจกรรมหนึ่งของภาควิชาฯ ที่จัดใหมีขึ้นในชวงสัปดาห

แรกของทุกปการศึกษา เพือ่เสรมิสรางใหเกดิความรกัและความสามคัคี

ของสมาชกิในภาควชิาฯ อกีทัง้ยงัเปนสวนหนึง่ของการผลติบณัฑติ และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแก 

กิจกรรมสนับสนุนดานทํานุบํารุงศาสนา เพื่อสงเสริมคุณธรรม และสราง

ความรกัในวฒันธรรมความเปนไทย กจิกรรมคณาจารยพบนสิติ รุนพีพ่บ

รุนนอง และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนจิตอาสา กิจกรรมสรางเสริมสุข

ภาพและความสามัคคีในภาควิชาฯ ซึ่งเปนการชวยสรางบรรยากาศให

นิสิตใหมปรับตัวและดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข

 สําหรับในปการศึกษา 2556 นี้ ไดจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 

2556 ซึ่งเปนชวงเปดภาคเรียนตน โดยมีจํานวนผูเขารวมงานกวา 

“โครงการชีวสัมพันธ์ ทําบุญภาควิชา และบําเพ็ญประโยชน์”
300 คน ประกอบดวย นสิติทกุชัน้ป ท้ังระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศึกษา 

คณาจารยและบคุลากรในทกุสายงาน ซึง่ไดรวมแรงรวมใจจดักจิกรรมและ

มารวมงานโดยพรอมเพรียงกัน 

 สาํหรบักจิกรรมตาง ๆ  ภายในงานไดแก การทาํบญุเลีย้งพระ 

พิธีบูชาคุณเพื่อใหนิสิตไดระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 

คณุบดิามารดาและครอูาจารย กจิกรรมพบอาจารยท่ีปรึกษาเพือ่พบปะ

พูดคุยปรึกษาหารือเรื่องตาง ๆ  เชน การเรียน การเงิน หรือการดําเนิน

ชีวิตนิสิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรมพัฒนาภาควิชาฯ เพื่อฝกใหนิสิต

มีจิตอาสา รูรักสามัคคีและเสียสละเพื่อสวนรวม สุดทายคือกิจกรรม

กีฬาสัมพันธเพื่อสรางมิตรภาพอันดีระหวางกันภายในหมูคณะ อันจะ

เปนพลังอันเขมแข็งของภาควิชาฯ ตอไปในอนาคต
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 ความเปนมา : เริม่จากนกแอนกินรงั ซึง่

เปนนกที่สรางรังที่มนุษยนํามารับประทานเปน

อาหารเสริมบํารุงสุขภาพประเภท “ซุปรังนก” 

ซึ่ งมีราคาแพงมากต้ังแต วัตถุดิบคือรังนก

ของจริง ซ่ึงสรางจากนกแอนรังขาวที่อาศัย

จากเกาะตามธรรมชาติ ที่มีราคาแพงในระดับ

กโิลกรัมละนบัแสนบาท และสนนราคาจะลดลง

หากเปนรงันกทีส่รางจากนกแอนรังขาวทีอ่าศัย

ตามบานราง วัด หรือส่ิงกอสรางโดยมนุษย 

ซ่ึงมรีาคานบัหมืน่บาท ความแพงตัง้แตวตัถดุบินี ้

ทําใหซุปรังนกของแทมีราคาสูงไปดวย

 นกแอนรังขาว มีการเขาอยูอาศัยใน

บานรางของคน เมื่อประมาณเกือบสามสิบป

มานี ้จงึทาํใหเกดิธรุกจิสรางบานเพือ่ใหนกอาศยั

อยู โดยเรยีกวาเปน “บานรงันก” หรอื “ฟารม

รังนก” การที่นกจะเขาอาศัยสรางรังในบานได 

พื้นที่ผิวภายในบานตองเหมาะสม ซึ่งศาสตร

ของการสรางพื้นที่ที่เหมาะสม ยังไมมีการเปด

เผยหรือทําการวิจัยทางวิทยาศาสตรมากนัก 
หมายเหตุ: 

1. ผูสนใจสิ่งประดิษฐเพื่อใชในการเพิ่มผลผลิตในบานรังนกหรือกรณีที่พื้นที่ผิวมีปญหาหรือไมเพียงพอ 

   สามารถติดตอไดที่: กองบริการวิชาการและจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. ไมสามารถเผยแพรรูปประกอบได เพื่อปองกันการลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ

   ขอมูลเพิ่มเติม: http://www.gotoknow.org/blog/krulek,http://123.242.146.33/scientist/10995

   ภาพประกอบ: http://www.yingthai-mag.com/?q=magazine/นั่งรถไฟกินลมชมวิววัดชองลม-วัดสุทธิวาตวราราม

“แผงไมพื้นที่สรางรังตรงมุมฉาก”  
เลขที่อนุสิทธิบัตร  8375  

เลขที่คําขอ 1103001354  

“แผงไมพื้นที่สรางรังตรงมุมฉาก”  
เลขที่อนุสิทธิบัตร  8375  

เลขที่คําขอ 1103001354  

ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร “ประเภทสิ่งประดิษฐ์”
 จนกระทั่งเม่ือป 2552 เปนตนมา 

ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ อาจารยประจํา

ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั

นเรศวร ไดทําการวิจัยเก่ียวกับพื้นที่ผิวให

นกเกาะเพือ่ทาํรงั โดยไดรบัการสนบัสนนุทุนจาก

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร และทุน

จากสํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ(วช.) 

รวมกบัทนุสวนตวั โดยไดรบัความอนเุคราะหให

พื้นที่วิจัย ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดชองลม) 

จังหวัดสมุทรสาคร และเจาของบานรังนกใน

จังหวัดสมุทรสงคราม นราธิวาส ชุมพร และ

ตรัง ทําใหไดขอมูลจนพัฒนาสิ่งประดิษฐท่ี

พสิูจนทางการวิจยัไดวา “นกเลือกใชเปนพืน้ที่

สรางรัง” และเปนที่มาของการจดอนุสิทธิบัตร

ประเภทสิง่ประดษิฐท้ังสองชิน้งาน คอื “แผงไม

พื้นที่สรางรังตรงมุมฉาก” และ “แผงไมพื้นที่

สรางรังตรงมุม 130 องศา” 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ รายงาน

จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา  ปที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนมิถุนายน 2556 – เดือนกันยายน 2556

         รายงานการคนควาและงานวิจัย          รายงานการคนควาและงานวิจัย 

วันที่ยื่นคําขอ 

 วันที่ 15 ธันวาคม 2554

วันที่อนุมัติจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

 26 กันยายน 2556 

เจาของผลงานอนุสิทธิบัตร 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ชื่อผูประดิษฐ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
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เรื่องเดนในฉบับ

เริ่มต้น ... งานการเรียนการสอน  พัฒนา ... งานวิจัย

เชื่อมโยง ... งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   บูรณาการสู ... งานบริการวิชาการ

... สี่พันธกิจรวมเปนหนึ่งเดียว ...

“ชีวสัญจร ณ โรงเรียนบานคลองหนองเหล็ก”
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ ... ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

 “ปุก” กะ “ปก” เรียนอยูที่ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  ในวันนี้ภาควิชาฯ 

มีการจัดโครงการ “ชีวสัญจร ณ โรงเรียนบาน

คลองหนองเหล็ก” ตามมาดูเขาทั้งสองคน

ทํากิจกรรมกัน เห็นทีตองมีอะไรดี ๆ แน ...

ณ ... โรงเรียนบานคลองหนองเหล็ก 

ปุก: ที่นี่โรงเรียนบานคลองหนองเหล็ก ที่เราจะมาทํากิจกรรมวันนี้กัน 

ปก: ถึงแลวเหรอ ... อยูใกลดีนะ ปนจักรยานมายังไมทันเหนื่อยเลย 

ปุก: ... อืม ไปกันเถอะ นอง ๆ รออยูแลว 

พิธี ... เปดโครงการ “ชีวสัญจร ณ โรงเรียนบานคลองหนองเหล็ก”

ปุก:  เราไปทําความรูจักนอง ๆ กันนะ  

ปก:  นอง ๆ นั่งฟงกันเรียบรอยนารักจัง

ปุก: ..ตื่นเตนเหมือนกันนะเนี่ย ยืนหนาชั้นอยางนี้นะ          

ปุก: เคารพธงชาติกอนนะ                                ปก: เสร็จแลวมาจัดกลุมนอง ๆ 

เขาฐานกิจกรรมเลยนะ

ปุก: จัดนองเปน ๕ กลุมนะ เรามีกิจกรรม ๕ ฐาน แบงตามรายวิชา

ที่เรียนนะ เพื่อนแตละคนเรียนตามความชอบและความถนัด 

มีทั้งวิชานก วาดรูป plant growth ECB แลวก็ animal behavior

ปก: ok เลย เมื่อวันที่ประชุมเตรียมความพรอมกับอาจารย 

เรายังจดไวเลย ... แบบนี้ดีนะ ทุกคนไดมีสวนรวมในการชวยกัน 

คิดเตรียมกิจกรรมที่จะมาสอนนอง ๆ ไดทํางานเปนทีม สนุกดี 

ปุก: ใชแลว ... จะไดรูวาที่เรียนไปนะ เขาใจจริงหรือเปลา 

ปก: ชัวรอยูแลว ... เต็มพุงมาเลยละวันนี้ ไปกัน ... 

เราพานอง ๆ ไปเขาฐานกิจกรรมกันเถอะ

เวลา ... ๘ นาฬกา ยืนตรงเคารพธงชาติ

 “ปุก” กะ “ปก” เรียนอยูที่ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  ในวันนี้ภาควิชาฯ 

มีการจัดโครงการ 

คลองหนองเหล็ก”

ทํากิจกรรมกัน เห็นทีตองมีอะไรดี ๆ แน ...

ปุก: 

ปก: 

ปุก:

ปุก:  เราไปทําความรูจักนอง ๆ กันนะ   เราไปทําความรูจักนอง ๆ กันนะ  

ปก: เสร็จแลวมาจัดกลุมนอง ๆ 

พิธี ... เปดโครงการ “ชีวสัญจร ณ โรงเรียนบานคลองหนองเหล็ก”
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ปุก: ฐานแรก นอง ๆ จะได

     สัมผัสกับ “โลกมหัศจรรยใต

     กลองจุลทรรศน” 

ปก: ไดรูวิธีการใชกลองจุลทรรศน  

     และไดเห็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก ๆ 

     ที่ไมเคยไดเห็นอีกดวย  

ฐานที่ ๒ ... การใหความรูทางนิเวศวิทยา ผานกิจกรรมการพับกระดาษ

ฐานที่ ๓ ... การวาดรูปทางวิทยาศาสตรจากสีธรรมชาติ

ปุก: ฐานที่ ๒ การใหความรูทางนิเวศวิทยา ผานกิจกรรมการพับกระดาษ 

ปก: นําการเลนพับกระดาษมาเกี่ยวโยงเปนเรื่องราวที่ใหความรูไปดวย สนุกแบบมีสาระดีนะ

ปุก: ฐานนี้มีดอกไมสวย ๆ ดวยนะ เปนการนําภูมิปญญาไทยเรื่องสีธรรมชาติ มาใหนอง ๆ ไดเรียนรูกันแบบสด ๆ เชียวละ 

ปก: ใชแลว ... เราจําไดตอนที่เรียน อาจารยทําเปนงานวิจัยดวยนะ 

ปุก: มีวิทยากรรับเชิญพิเศษมาสอนดวยนะ

ปก: มืออาชีพเลยจะบอกให โชดดีจริง ๆ 

      พวกเราจะไดเรียนรูรวมกันไปดวย

ปุก: นอง ๆ ตั้งใจเรียนกันมาก ไดกันคนละหลาย ๆ สีไปเลย 

ปก: สวยแบบธรรมชาตินี่ ... ปลอดภัยดีนะ 

       (หมายถึง ... คนหรือเปลานา?)

ฐานที่ ๑ ... โลกมหัศจรรยใตกลองจุลทรรศน

ปก:



7ฐานที่ ๔ ... ปกษีจูเนียร

ปุก: ฐานนองนกตัวนอย ๆ ใหความรูเกี่ยวกับนกชนิดตาง ๆ 

      และการวาดภาพนก

ปก: เปนการปลูกฝงใหเด็ก ๆ รักและรูคุณคาของการอนุรักษธรรมชาติ 

ฐานที่ ๕ ... แยกขยะรักษบานเกิด

ปุก: ฐานสุดทายนี้ เปนเรื่องของการแยกขยะ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  

ปก: ดีมากเลย เด็ก ๆ จะไดเกิดจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอตนเอง

     

เวลา ... ๑๕ นาฬกา สรุปกิจกรรมฐานแตละกลุม

      ปุก: อันนี้ฐานเพิ่มพลังสมองจา ...

ปก: ทันเวลาพอดีหิวแลวดวย ขอหมํ่าไอติมดวยนะ

ปุก: อาว! เปนไงบางปก (กําลังทําทาจะหาว) ... กิจกรรมบริการวิชาการ

      กับฐานทั้ง ๕ ในวันนี้

ปก: ออ! เปนประสบการณที่ดีมาก ไดนําความรูมาถายทอดใหกับนอง ๆ 

      รูสึกวาเรามีคุณคานะที่ไดทําประโยชนตอ สวนรวม อยางที่เขาบอก

      ไวนะ “คาของคนอยูที่ผลของงาน” 

ปุก: ใช ... ดูพวกเรามีความสุขกันทุกคนเลยนะ สงยิ้มใหกันตลอดเลย 

ปก: อืม ... แลวเราก็ไดเรียนรูอะไรหลายอยางมาก ทั้งการแกปญหาและ

      การทํางานรวมกับผูอื่น 

ปุก: “การบริการวิชาการ” ก็คือการนําองคความรูท่ีมีมาถายทอด ท้ังท่ี

      ไดจากตํารา การวิจัย และภูมิปญญาไทยที่มีอยูแลว เพื่อประโยชน

 อยางเปนรูปธรรม นอง ๆ ที่เขารวมกิจกรรมในแตละฐานก็ไดรับ  

 ความรูและประโยชนผานการปฏิบัติจริง

ปก: อยางนี้เรามาทํากิจกรรมนิสิตที่นี่บางก็ดีนะ ... ไหน ๆ ก็อุตสาหมา

สรางเครือขายไวแลว ฮิ ๆ 

ปุก: งั้นกลับกัน ... ไปคิดโครงการกิจกรรมนิสิตกันเถอะ 

ปก: วันนี้เลยเหรอ ...  ไดเลยจา บาย บาย กอนนะจะ    

 และในที่สุดโครงการ “ชีวสัญจร ณ โรงเรียนบานคลองหนองเหล็ก” ก็เสร็จสิ้นลงอยางสมบูรณ ดวยความรวมมือรวมใจของนิสิต 

อาจารย และบุคลากรของภาควิชาฯ ที่สําคัญก็คือ นอง ๆ นักเรียน และอาจารยโรงเรียนบานคลองหนองเหล็ก ที่ไดอนุเคราะหใหความรวมมือ

เปนอยางดียิ่ง สําหรับสรุปผลการประเมินจากผูรวมโครงการทั้งหมดกวา 100 คน พบวาอยูในเกณฑดีมาก-มากที่สุด ซ่ึงนับวาเปนดัชนีชี้วัด

ความสําเร็จของโครงการนี้ไดเปนอยางดีทีเดียว ...

เรยีบเรยีงโดย: สนุยี สีธรรมใจ

ปุก:

ปก:
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“โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ” 

 ดวย สมาคมอนรุกัษนกและธรรมชาติ

แหงประเทศไทย ไดจัด “โครงการอบรม

อบรมดูนกเบื้องตน” ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติ

และทองเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โปงกอนเสา 

อ.แกงคอย จ. สระบุรี เม่ือวันท่ี 21 – 22 

กนัยายน 2556 สาํหรบัผูสนใจนกและธรรมชาติ 

หวัขอในการอบรม อาทเิชน ... นกกับส่ิงแวดลอม

และประโยชน จากการดูนก การใช คู  มือ

ดูนก การใชอุปกรณดูนก การวาดภาพนก

ในธรรมชาติ การจดบันทึก การแนะนําแหลง

ดูนกในเมืองไทย ... โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ

“โครงการอบรมดูนกเบื้องต้น”
และประสบการณระดับแนวหนาของเมืองไทย 

จัดกันแบบเต็ม ๆ ทั้งภาคบรรยายและภาค

ปฏิบัติอยางนี้แลว ... ไฉนเลยใครจะพลาด ... 

ผศ.ดร.ศภุลกัษณ วริชัพนิท ุดร.อบุลวรรณ บญุฉํา่ 

และ ดร.เนริสา คุณประทุม จึงจับมือชวนกัน

เดินทางไปไกลถึงสระบุรี เพื่องานนี้โดยเฉพาะ  

แถมใจดี ... ดวยเม่ือกลับมาจากการอบรมฯ 

ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ ยังเปนแกนนําใน

การจัดกิจกรรมถายทอดความรู และเทคนิค

การวาดภาพนกสวย ๆ ที่ไดเรียนรู มาใหกับ

ผูสนใจอีกดวย นับวาคุมคาจริง ๆ คะ

“นักเรียนที่เขาชมงานไดทดลองใชสีธรรมชาติ

เพื่อการวาดภาพทางวิทยาศาสตร”
“นิทรรศการแสดง

ตัวอยางสิ่งมีชีวิต”    

“สิ่งมีชีวิตภายใต

กลองจุลทรรศน”

“นิทรรศการ

โครงกระดูกสัตว”          
“ที่สุดแหงที่สุดของนก”

“มหัศจรรยแหงผึ้ง”                 “ศาสตรและศิลป

แหงการพับกระดาษ”

 ภาควิชาชีววิทยาร วมกับคณะ

วิทยาศาสตร ได จัดกิจกรรมงานสัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 24 ประจํา

ป 2556 ในระหวางวันที่ 18-20 สิงหาคม 

2556 ในหัวขอ “ทันโลก ทันวิทย จุดประกาย

ความคดิสูอาเซยีน” มกิีจกรรมและนทิรรศการ

ความรูทางชวีวทิยาใหกบันกัเรยีน นสิตินกัศกึษา 

และประชาชนผูสนใจทั่วไปที่มาชมงาน และใน

ปนี้มีการเปดใหเขาชม “พิพิธภัณฑธรรมชาติ

วิทยา” ของภาควิชาฯ ซ่ึงไดจัดแสดงตัวอยาง

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตวออกเปนหมวดหมูในทาง

วิทยาศาสตร ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมาก 

นอกจากนี้กิจกรรมที่นาสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง

คือ “การวาดภาพทางวิทยาศาสตร” ที่จัด

ในปนี้ เปนการบูรณาการการเรียนการสอนใน

รายวชิา 258361 การวาดภาพทางวทิยาศาสตร 

โดยใหนิสิตท่ีเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเผยแพร

ความรู ในการวาดภาพทางวิทยาศาสตร มี

การนําผลงานวิจัย “สีธรรมชาติเพื่อการวาด

ภาพทางวิทยาศาสตร” ของ ดร.อุบลวรรณ 

บุญฉํ่า และอาจารยชัยชาญ มณีรัตนรุงโรจน 

โดยการใชสีธรรมชาติซ่ึงเปนภูมิปญญาไทยที่

มีใชกันมานานในชีวิตประจําวัน ไดนํามาให

ทดลองและประยุกตใชกับการวาดภาพทาง

วิทยาศาสตร พรอมกับจัดกิจกรรมใหนักเรียน

และผูเขาชมงานไดปฏิบัติและทดลองเห็นกัน

จริง ๆ ... ซึ่งนับวาเปนการบูรณาการแบบครบ

วงจรทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาจนถึงการบริการ

วิชาการในงานนี้ดวย ... 

“นักเรียนที่เขาชมงานไดทดลองใชสีธรรมชาติ“นักเรียนที่เขาชมงานไดทดลองใชสีธรรมชาติ“นักเรียนที่เขาชมงานไดทดลองใชสีธรรมชาติ “นิทรรศการแสดง “สิ่งมีชีวิตภายใต

“นิทรรศการ “ที่สุดแหงที่สุดของนก”“ที่สุดแหงที่สุดของนก”

“มหัศจรรยแหงผึ้ง”                 “ศาสตรและศิลป
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งานประชุมสัมมนา

 โทรโขง

“การประชุมวิชาการและเสวนากล้วยไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 1” 
 เม่ือวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2556 ที่ผ านมา 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดย ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล และทีมงาน ได ร วมกัน

จัดการประชุมฯ เปนครั้งแรก โดยมีผูเขารวมประชุมไดแก 

นักวชิาการ ชาวสวนกลวยไม สมาคมและชมรมกลวยไม นสิิต

คณาจารย และผูสนใจเขาประชุมกวา 200 คน 

 งานนี้นับเปนการรวมตัวของคนรักกลวยไมท่ีไดมา

รวมกันเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่องกลวย ๆ (ไม) กันแบบ เปดโปง

กันจริง ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดการพัฒนาในวงการกลวยไมซึ่งมี

ความสาํคญัทัง้ในดานการเกษตรและเศรษฐกจิของประเทศไทย

ตอไป โดยไดรับเกยีรติจาก ศ.ดร.สุจินต จินายน อธกิารบด ีมาเปน

ประธานกลาวเปดงานฯ พรอมปาฐกถา เรื่อง “ความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีของกลวยไมในประเทศไทยกับบทบาท

ในระดับโลก” นอกจากนีย้งัมผูีทรงคณุวฒุท้ัิงภาครฐัและเอกชน 

ไดใหเกียรติมาเปนวิทยากรบรรยายใหความรูในหัวขอตาง ๆ 

เกี่ยวกับสถานการณกลวยไมของประเทศไทย ความกาวหนา

ของเทคโนโลยีการผลิตกลวยไม ความหลากหลายของสาย

พันธุกลวยไมในประเทศไทย ปญหาเกี่ยวกับโรคแมลงศัตรูของ

กลวยไม รวมทั้งการปลูกเลี้ยงกลวยไมเพื่อการสงออก ซึ่งนับ

เปนประโยชนตอผูเขารวมประชุมอยางมากทีเดียว
ภาพบรรยากาศ “การประชุมวิชาการและเสวนากลวยไมประเทศไทย ครั้งที่ 1”  

 ดวยตอนนี้ในภาควิชาฯ 

ชมรมที่ Hot & Hit ที่สุดก็คงไมมี

ใครเกิน “ชมรมคนดูนก” ไปได 

ตอนนี้มีขาว Update และกิจกรรม

ของชมรมมาบอกกัน ... เรื่องแรก คือ 

ติดตามขาวและกิจกรรมชมรมฯ ไดที่ 

Facebook “NU Bird Watching 

Club” เรือ่งทีส่อง คอื สมคัรกจิกรรม

ประจําปของชมรมฯ ไดแลวที ่http://

www.sci.nu.ac.th/birdertrain-

ing2/bird_portal.php โดยประกอบ

ดวย กจิกรรม “สะพายกลองสองนก

ในมอนอ” ซึ่งปนี้จัดเปนปที่ 3 แลว 

“อบรมผูนําดูนก” และ “นก-ปา-

ฟา-ดาว#6” ซึ่งจะจัดในชวงเดือน

มีนาคม 2557 ที่จะถึงนี้ 

 สําหรับนอง ๆ ป1 ที่ได

เขารับฟงการแนะนําชมรมฯ ไป

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผานมา แลว

สนใจสมัครเขาชมรมฯ รีบตัดสิน

ใจกันไดแลวนะคะ จะไดมาเปน ... 

ผูสืบสายเลือด(เอย! ไมใช) ผูรวม

ชมรมฯ กันนะ ... สนใจรายละเอียด

เพิม่เตมิสอบถามไดที ่ชมรมฯ หรอืที ่

ผศ.ดร.ศภุลกัษณ วริชัพนิทุ อาจารย

ที่ปรึกษาชมรมฯ ไดเลยจา ... ชมรม 

“คนดูนก” ยินดีตอนรับคะ …

ภาพขาวกิจกรรมโครงการของชมรมคนดูนก

กิจกรรมแนะนําชมรมฯ 

ใหกับนอง ๆ ป 1              

เสื้อชมรมคนดูนก 

รุน “ปกหลัก in love” ที่นี่เร็ว ๆ นี้

กิจกรรม “ชมรมคนดูนก”

ภาพขาวกิจกรรมโครงการของชมรมคนดูนก

เสื้อชมรมคนดูนก 
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 ตอไปเปนเรื่องเลา เก่ียวกับ “การบริหารการกิน” ครับ เรื่อง

การกินเปนสัญชาติญาณของมนุษย เม่ือเราเกิดมาแลวก็ตองกิน ทารก

แรกคลอด คลอดมาไดไมถงึชัว่โมงกจ็ะเกดิความหวิ แลวกจ็ะรองไหอยาก

กินนม ถาไดกินนมสนองความอยากแลวก็จะหยุดรอง

 ถาเราตั้งใจเอาสติ-ปญญาเขาไปเรียนรูเก่ียวกับรางกายของ

เราในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง เชน ความหิวและการกินนี้ เราก็จะไดความรูที่

ตกผลกึพฒันาไปเปนปญญาไดมากเลยทเีดียว ซึง่ผมจะลองวเิคราะหและ

สังเคราะหดูดังตอไปนี้

 ความหิวแรกเริ่มเดิมทีเป นสัญชาติญาณเอาตัวรอดของ

มนุษย พอหิวก็จะเกิดความอยาก (กิน) ความอยากนี้เป นตัณหา

อยางหนึ่ง พอเด็กไดกินนม ลิ้นไดสัมผัสกับนํ้านม ก็จะเกิดความอรอย 

ความอรอยนีจ้ดัเปนกิเลส คอืตวัหลง เมือ่หลงใหลในความอรอยแลวกจ็ะ

ยึดติด เชน ตองกินนมผงยี่หอนั้นยี่หอนี้ ความยึดติดนี้ก็เปนกิเลส ดังนั้น 

ถาคดิใหดแีลว คนเรากเ็ปนทาสของตณัหาและกเิลสนีไ้มรูจกัหมดส้ิน นีค่ดิ

แคเรื่องเล็กๆ เรื่องเดียวนะครับ

 กลับมาเรื่องการบริหารการกินแบบวิทยาศาสตรดีกวา คือ 

ในปจจุบันนี้ เราพบวาคนไทยเปนโรคอวนกันมากขึ้น ซึ่งโรคนี้จะแกได 

เมื่อคนเราสนใจที่จะเรียนรูเรื่องตัวเอง และบริหารตัวเองใหไดกอนที่จะ

ไปบริหารคนอื่น เรื่องแรกๆ ที่เราควรคิดจะบริหาร ก็คือเรื่องของการกิน

นี่เอง

 เดี๋ยวน้ีเราไปถามเด็กประถมบางคนก็พอตอบไดแลวว า 

คารโบไฮเดรต 1 กรมั เมอืเผาผลาญไปจะใหพลงังาน 4 กโิลแคลอร ีโปรตนี 

1 กรัม ใหพลับงาน 4 กิโลแคลอรี และไขมัน 1 กรัม ใหพลังงาน 9 กิโล

แคลอรี ซึ่งถาออกขอสอบแบบเลือกตอบ นักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งตอง

ตอบถูกไดคะแนนเต็ม

 ความรูแบบนี้เขาเรียกวาเปนขอมูลซึ่งยังไมไดนําไปวิเคราะห

และสังเคราะห ยังเปนความรูแบบแยกสวนซึ่งยังไมสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได ผมจะทิ้งปญหาไวตรงนี้กอน

 ยอนกลับมาท่ีรางกายและสุขภาพของเรา เมื่อเราไปพบ

แพทย กอนพบแพทย คุณพยาบาลจะใหเราชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง 

ตรวจสอบชีพจร และวัดความดัน นี่คือขอมูลพื้นฐานท่ีแพทยตองทราบ

ในคนไขแตละคน

 เรามาดูเฉพาะเรื่องนํ้าหนักและสวนสูงนี่บอกอะไรเราเกี่ยวกับ

สุขภาพและพฤติกรรมการกินไดบางเม่ือเรานําตัวเลขนํ้าหนักของแตละ

คนซึง่มหีนวยเปนกโิลกรัม นาํไปหารดวยความสูงของแตละคนซึง่มกัจะมี

หนวยเปนเซนตเิมตร แตในทีน่ีจ้ะใชหนวยทีเ่ปนเมตร เชน คนทีม่คีวามสงู 

160 เซนติเมตร เทียบเทากับความสูง 1.60 เมตร เปนตน 

 เมือ่นาํ นํา้หนกั/(สวนสงูเปน ม.)² จะไดตวัเลขมาคาหนึง่ เรยีกวา 

ดัชนีมวลกาย ภาษาอังกฤษใชคําวา  Body Mass Index ใชคํายอวา BMI  

โดยมีหนวยเปน กิโลกรัมตอเมตร² แตตัวเลขที่ไดสวนมากจะไมใสหนวย

เพราะละไวในฐานที่เขาใจ 

 ผมขอกลาวโดยสรุปเลยวา ตัวเลขคา ดัชนีมวลกาย 

(BMI=Body Mass Index) ใหประโยชนอะไรแกเราบางเปนขอๆ 

ดังตอไปนี้

 เปนตวัเลขเพือ่ประเมนิไขมนัในรางกาย และชีว้ดัวา “เราอวน/

ผอมเกินไปหรือไม”

 เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเปนโรค

 คํานวณไดจากสูตร BMI = นํ้าหนัก/(สวนสูงเปน ม.)² 

 คานอยกวา 18.5 นํา้หนกัตวัตํา่กวาเกณฑ อาจเปนโรคขาดอาหาร

 คาปกติอยูระหวาง 18.5-23.4

เรื่องเลา  “บูรณาการเรื่องการกิน”    
ตอนที่ 2 การบริหารการกิน
โดย อ.บีแมน  

จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา  ปที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนมิถุนายน 2556 – เดือนกันยายน 2556

             เรื่องนารู             เรื่องนารู

 ผมขอกลาวโดยสรุปเลยวา ตัวเลขคา ดัชนีมวลกาย 

(BMI=Body Mass Index) ใหประโยชนอะไรแกเราบางเปนขอๆ 

ดังตอไปนี้

 เปนตวัเลขเพือ่ประเมนิไขมนัในรางกาย และชีว้ดัวา 

ผอมเกินไปหรือไม”

 เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเปนโรค

 คํานวณไดจากสูตร BMI = นํ้าหนัก/(สวนสูงเปน ม.)² 

 คานอยกวา 18.5 นํา้หนกัตวัตํา่กวาเกณฑ อาจเปนโรคขาดอาหาร

 คาปกติอยูระหวาง 18.5-23.4
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 คาระหวาง 23.5-28.4 จัดวานํ้าหนักเกิน ควรลดนํ้าหนัก

 คามากกวา 30 จัดวาเปนโรคอวน ตองรีบลดนํ้าหนัก

 คามากกวา 40 อวนมาก อันตราย

          ตอนผมอายุ 20 ป เรียนปริญญาตรี มีสวนสูง 1.70 เมตร 

นํ้าหนัก 62 กิโลกรัม คํานวณคาดัชนีมวลกายไดเทากับ 21.45 ซ่ึงเปน

คาปกติ ถัดมาอีก 20 ป อายุ 40 ป มีสวนสูงเทาเดิม แตนํ้าหนักเพิ่มมา

อีก 23 กิโลกรัมกลายเปน 85 กิโลกรัม คํานวณคาดัชนีมวลกายไดเทากับ 

29.41 จดัวาเปนพวกนํา้หนกัเกนิจนใกลทีจ่ะเปนโรคอวน คุณหมอแนะนาํ

ใหคุมอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก 

 โจทยคือถาคุณตองการลดนํ้าหนักคุณจะมีวิธีการอยางไร....

สําหรับผมเริ่มจากการไปสังเกตฉลากโภชนาการ ซึ่งก็คือฉลากที่มี

การแสดงขอมูลโภชนาการของผลิตภัณฑอาหารที่ติดไวบนภาชนะ

บรรจุเพื่อใหผูบริโภคไดทราบถึงคุณสมบัติของสินคาเหลานั้น โดยแสดง

เปนกรอบขอมลูโภชนาการ ซึง่ระบรุายละเอยีดของชนดิและปรมิาณสาร

อาหารที่มีในอาหารน้ัน ทําใหเราทราบวาอาหารท่ีเรารับประทานเขาไป

มีสารอาหารอะไรบาง ปริมาณเทาไร และปริมาณน้ันคิดเปนเทาไรของ

ปริมาณทีเ่ราควรไดรบัในแตละวนั ซึง่กรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข ได

กําหนดไววา โดยเฉลี่ยคนไทยตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

ตอวัน 

 ถาพลงังานเหมาะสมทีเ่ราตองการคอืวนัละ 2,000 กโิลแคลอรี 

สามารถคํานวณหา ปริมาณคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ที่ควรรับ

ประทานในแตละวันได ดังนี้ 

 ตองการพลังงานจากคารโบไฮเดรต รอยละ 60 

 คิดเปน (60/100) x 2,000 = 1,200 กิโลแคลอรี 

 ซึ่งจะตองไดจากคารโบไฮเดรต 1,200/4 = 300 กรัม

 ตองการพลังงานจากโปรตีน รอยละ 10 

 คิดเปน (10/100) x 2,000 = 200 กิโลแคลอรี 

 ซึ่งจะตองไดจากโปรตีน 200/4 = 50 กรัม 

 ตองพลังงานจากไขมัน ไมเกินรอยละ 30  

 คิดเปน (30/100) x 2,000 = 600 กิโลแคลอรี 

 ซึ่งจะตองไดจากไขมัน 600/9 =ไมเกินวันละ 65 กรัม

 ถาคิดเฉพาะคารโบไฮเดรตอยางเดียว โจทยขอตอมาคือ ใน

วัฒนธรรมที่คนไทยรับประทานขาวเปนอาหารหลัก เราตองทานขาวสุก

วั นละกี่ ก รั ม  จึ ง จะ ได 

พลังงานเทียบเทา 1,200 

กิโลแคลอรี

  ผ ม คิ ด เ อ า เ อ ง ว  า 

คาํตอบรอยละ 90 จะตอบ

วา ทานขาวสุข 300 กรัม

ตอวัน หรือ 3 ขีดตอวัน

จะเผาผลาญเปนพลังงาน

เทากับ 1,200 กิโลแคลอรี 

ซ่ึงนาจะเปนคําตอบที่ไม

ถูกตอง เพราะลืมคิดไปวา 

คารโบไฮเดรต 300 กรัม 

(นํา้หนักแหง) จึงเผาผลาญ

ใหพลังงานงาน 1,200 กโิลแคลอรี ซึง่นาจะเทยีบเทากบัขาวสาร 300 กรมั 

(กรณีที่ไมนําเรื่องใยอาหารในเมล็ดขาวมาเกี่ยวของดวย) 

 เมื่อเรานําขาวสาร 300 กรัม มาหุงในหมอหุงขาวโดยเติมนํ้า

สะอาดตามคําแนะนําขางถุง เมล็ดขาวจะอุมนํ้ากลายเปนขาวสวยหรือ

ขาวสุกที่หุงจนขึ้นหมอ ปริมาณจะเพิ่มข้ึนประมาณ 3 เทา จากขาวสาร 

3 ขีด กลายเปนขาวสวยประมาณ 9 ขีด

        ขาวสวย 1 ทพัพ ีหนกัประมาณ 60 กรมั ใหพลังงานประมาณ 78 -80 

กิโลแคลอรี ถาเราทานขาวสวยแบบลดนํ้าหนัก ควรทานวันละ 7-8 ทัพพี 

และหลีกเลี่ยงอาหารพวกทอดและผัด ซึ่งจะไดพลังงานจากไขมันมาก 

 มีการคํานวณคาประมาณการว า หากจะลดนํ้าหนักตัว 

1 กโิลกรมั ภายใน 1 สปัดาห ตองรบัประทานอาหารแบบขาดดลุพลงังาน

วันละ 1,000-1,100 กิโลแคลอรี่ ติดตอกัน 7 วัน จึงจะลดนํ้าหนักได 

1 กิโลกรัม (คนที่ไมไดออกกําลังกาย-คุมเรื่องอาหารอยางเดียว)

               สรุปวา หากผมตองการลดนํ้าหนักสัปดาหละ 1 กิโลกรัม 

โดยไมไดออกกําลังกาย ควบคุมอาหารอยาง
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จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา  ปที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนมิถุนายน 2556 – เดือนกันยายน 2556

จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

แลกเปลี่ยนเรียนรู

 มาถึงวันนี้เชื่อวาในแวดวงการศึกษาคงมีนอยคนที่ไมเคย

ไดยินหรือไมเคยรูจัก “KM (Knowledge management)” หรือ 

“การจัดการความรู” หลาย ๆ คนคงเคยเปนผูจัดประชุมหรือเขารวม

ประชุมทํากิจกรรม KM ... แลวความหมายท่ีแทจริงของ “KM” คือ

อะไร มวีธิกีารดาํเนนิการอยางไร ลองมาแลกเปลีย่นเรยีนรูกันเพือ่การนาํ

ไปใชอยางถูกตอง ความหมายของการจัดการความรู โดย ศ.นพ.วิจารณ 

พานิช กลาววา “... การจัดการความรู หรือ KM” คือ เครื่องมือ เพื่อใช

ในการบรรลุเปาหมายอยางนอย 3 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุ

เปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน และบรรลุเปาหมาย

การพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดังนั้นการจัดการ

ความรู จึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง เมื่อไรก็ตามที่มีการเขาใจ

ผิด เอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเขา

มา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรูเทียมหรือปลอม ซึ่ง

เปนการดาํเนนิการเพยีงเพือ่ใหไดชือ่วามกีารจดัการความรูเทานัน้เอง ... ” 

 มาถึงตรงนี้ก็พอเขาใจแลววาการดําเนินการจัดการความรูมี

เปาหมายอยู ที่ งาน คน และองคกร เปนหัวใจสูความสําเร็จใน

การจัดการความรู แตถาหากทําเพราะถูกบังคับ ทําเพราะใคร ๆ ก็ทํา 

ดูทันสมัย ก็จะนําไปสูความลมเหลวได 

 “KM” จงึเปนเครือ่งมือหน่ึงในการนํามาใชในการพฒันาและ

ประเมนิความสาํเรจ็ขององคกร ซึง่ปจจบุนัถกูนาํมาใชอยางแพรหลาย 

และทายนี้มีคําคมเกี่ยวกับ “KM” มาฝากคะ

KM is a journey, not a destination.

    การจัดการความรูเปนการเดินทาง ไมใชเปาหมายปลายทาง

A little knowledge that acts is worth more than much knowl-

edge that is idle.

     ความรูเพยีงเลก็นอยเพือ่ปฏบิตัมิคีามากกวาความรูมหาศาลทีอ่ยูเฉย ๆ

 Knowledge is not what you know, but is what you do.

    ความรูไมใชเพียงการรู แตเปนการกระทํา

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่: http://kmi.or.th/

ขอบคุณขอมูลดี ๆ จาก: http://iad.dopa.go.th/km/km_des.html

             A. sativa เรียบเรียง 

อะไร ๆ ก็  ….. “KM”
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