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โครงการสัมมนานิสิตปญหาพิเศษและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557
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“ชีววิทยาเชี่ยวชาญ

สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

น�าความก้าวหน้าสูชุมชน”

ความหลากหลายของแพลงก์ตอนกับคุณภาพน�้า



ปที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม 2558

 สวัสดีคะ Bionewsletter ฉบับนี้ขึ้นปที่ 8 แลวนะคะ ซึ่งในป

ใหมนี้พวกเราชาวชีววิทยามีขาวที่นายินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย 

ดร. สิริลักษณ ชัยจํารัส และผูชวยศาสตราจารย ดร. มลิวรรณ นาคขุนทด 

ไดรบัการกาํหนดตาํแหนงทางวชิาการเปน รศ. และ ผศ. จงึขอรวมแสดงความ

ยินดีมา ณ โอกาสนี้ดวยคะ สําหรับโครงการของภาควิชาฯ ในชวงปลายภาค

เรียนที่ 2 นี้ เปนโครงการที่นิสิตชั้นปที่ 4 ไดนําเสนอผลงานการศึกษาอิสระ

และการปฏบิตัสิหกจิศกึษากอนจบการศกึษา และเนือ่งจากในชวงนีม้กีจิกรรม

ตาง ๆ ทั้งของภาควิชาฯ และทั้งกิจกรรมที่ภาควิชาฯ เขารวมกับคณะ

วทิยาศาสตร จงึขอประมวลภาพกจิกรรมมาใหไดดกูนัในคอลมันภาพเปนขาว 

 สาํหรบัทานผูอานทีส่นใจเกีย่วกบัสาหรายและแพลงกตอน ตดิตาม

อานไดในรายงานการคนควาและวจิยัซึง่เปนผลงานของนสิติทนุเรยีนดรีะดบั

ปริญญาตรีในภาควิชาฯ รวมทั้งคอลัมนเรื่องนารูเกี่ยวกับการการบลูมของ

สาหรายทีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลยันเรศวร และขอแสดงความยนิดกีบั นางสาว

อภวิลัย มาสชรตัน นสิติบณัฑติศกึษาของภาควชิาฯ ทีไ่ดรบัรางวลัการนาํเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิทยาศาสตรวิจัยที่ผานมา ...

 ขอเชิญติดตามเรื่องราวตาง ๆ ในเลมไดเลยคะ ...

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 ที่ปรึกษา: ดร. อุบลวรรณ บุญฉํ่า, ดร. เนริสา คุณประทุม, อาจารยนงลักษณ พุมอยู บรรณาธิการ: 

ดร. สุนีย สีธรรมใจ กองบรรณาธิการฝายขาว: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ, ดร. มลิวรรณ นาคขุนทด, อาจารยนงลักษณ พุมอยู, ดร. เนริสา 

คุณประทุม, เรณู สัสดีแพง, จิรวรรณ ตวนโต, สุนันท โพธิ์นอยยัง, วริศราภรณ นอยใจมั่น กองบรรณาธิการฝายประสานงานและเผยแพร: ฉวีวรรณ เรืองจุย, วิภาดา 

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

โครงการภาควิชา 
โครงการสัมมนานิสิตปญหาพิเศษและสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2557

 

รายงานการคนควาและวิจัย
“ความหลากหลายของแพลงกตอนกับคุณภาพนํ้า” 

รายงานพิเศษ
ขอแสดงความยินดีกับ รศ. และ ผศ. คนใหมของภาควิชาฯ

งานประชุมสัมมนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจัย” ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการ “สาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ” ครั้งที่ 7

ภาพเปนขาว
ประมวลภาพขาวในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 2558

โครงการคืนสูเหยาและศิษยเกาดีเดน 

โครงการโอลิมปกวิชาการคาย 2 ประจําปการศึกษา 2557

โครงการทําบุญตักบาตร ขาวสารอาหารแหง 

โครงการประเพณีสงกรานต 

พิธีปจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปที่ 4

นิทรรศการ “วิทยาศาสตรวิชาการ” ประจําปการศึกษา 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Google Apps for Work 

โครงการจัดทําแผนดานความปลอดภัยในอาคารคณะวิทยาศาสตร

เรื่องนารู 
“ยูกลีนาบลูม”  

แลกเปลี่ยนเรียนรู
“มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยเพื่อสังคม”

สารบัญ หนา

ทักทายกันกอน
จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

 “เปนภาควิชาที่มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ ดานการวิจัยและนวัตกรรม นําความรูภูมิปญญาไทยมาตอยอดเพื่อพัฒนา
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3โครงการภาควิชา

โครงการสัมมนานิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาอิสระ 
 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผานมา ภาควิชา

ชีววิทยา ไดจัดโครงการสัมมนานิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษา

อิสระ เพื่อใหนิสิตชั้นปที่ 4 ไดนําเสนอหัวขอการศึกษาอิสระ

และนําเสนอผลงานจากการไปสหกิจศึกษา ในภาคปลายปการ

ศกึษา 2557 โดยในปนีม้หีวัขอการศกึษาอสิระจาํนวน 19 หวัขอ 

และหนวยงานที่นิสิตเขารวมสหกิจศึกษาจํานวน 20 หนวยงาน 

และในปนี้นอกจากนิสิตชั้นปที่ 3 จะไดเขารวมฟงการสัมมนา

แลวยงัไดมสีวนรวมในการดาํเนนิงานดานพธิกีารและการดาํเนนิ

รายการ นบัวาไดทัง้ความรูและประสบการณในการทาํงานอยาง

ดียิ่ง...

 สําหรับผลการประเมินดานความพึงพอใจในภาพรวม

อยูในระดับดี (4.32) จากผูสงแบบประเมินรอยละ 61 ของผูเขา

รวมโครงการทั้งหมดจํานวน 148 คน และนิสิตที่เขาฟงสัมมนา

สวนใหญมีความเห็นวาการจัดสัมมนาครั้งนี้ไดประโยชนในการ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจากรุนพี่ในการปฏิบัติสห

กิจศึกษาและการศึกษาอิสระอยูในระดับดี (4.17)

ภาพ	บรรยากาศในการสัมมนานิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาอิสระ



4 รายงานการคนควาและวิจัย

“ความหลากหลายของแพลงก์ตอนกับคุณภาพน�้า” 

 สิ่งมีชีวิตที่เรียกกันวา แพลงกตอน (plankton) สวนใหญมีขนาดเล็ก ดํารงชีวิตลองลอยไปตามกระแสนํ้าและกระแสลม 

ชนิดของแพลงกตอนจําแนกตามคุณสมบัติในการสังเคราะหแสง ไดเปน 2 กลุม คือ แพลงกตอนพืช (phytoplankton) และ

แพลงกตอนสัตว (zooplankton) การศึกษาชนิดและความหลากหลายของแพลงกตอน มีความสําคัญในการศึกษาระบบนิเวศ

ในแหลงนํ้าและยังสามารถใชเปนดัชนีทางชีวภาพ (bioindicator) บงบอกคุณภาพนํ้าในสิ่งแวดลอมได

 การศึกษาวิจัยของ นางสาวสุภัทรา แกวมณี นิสิตทุนพสวท. สังกัดภาควิชาชีววิทยา ในหัวขอ “การศึกษาความหลาก

หลายของแพลงกตอน และคุณภาพนํ้าในอางเก็บนํ้าประปาและสระนํ้าบริเวณลานสมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พิษณุโลก” แสดงใหเห็นวาแหลงนํ้าทั้งสองบริเวณมีความหลากหลายของแพลงกตอนตางชนิดกันโดยแพลงกตอนพืชสกุลที่พบ

มากในอางเก็บนํ้าประปา ไดแก Pseudanabaena และ Synedra สวนสระนํ้าบริเวณลานสมเด็จพระนเรศวร สกุลที่พบมาก 

ไดแก Cylindrospermopsis และ Pseudanabaena สําหรับแพลงกตอนสัตวพบเพียง 6 สกุล 5 ไฟลัม นอกจากนี้ผลการ

ศึกษายังพบวาชนิดของแพลงกตอนที่พบมีความสัมพันธกับคุณภาพนํ้าทางดานกายภาพและเคมี โดยการพบแพลงกตอนพืชสกุล 

Cosmarium และ Staurastrum ซึง่เปนแพลงกตอนพชืทีใ่ชเปนดชันชีีว้ดัคณุภาพนํา้นิง่ทีม่คีณุภาพดี (Oligotrophic status) 

บรเิวณอางเกบ็นํา้ประปาใหผลการศกึษาสอดคลองกบัคณุภาพของนํา้ทีม่คีณุภาพดกีวานํา้ในสระนํา้บรเิวณลานสมเดจ็พระนเรศวร 

เนื่องจากมีคาปริมาณออกซิเจนละลายที่ระดับความลึก 3 เมตรมากกวา โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) 

ภาพ แพลงกตอนพืชสกุล Cosmarium (รูปซายมือ) และ Staurastrum (รูปขวามือ) ที่ใชเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพนํ้า

 จากการศกึษาครัง้นี ้แสดงใหเหน็ถงึการใชแพลงกตอนเปนดชันทีางชวีภาพในการประเมนิคณุภาพนํา้อยางงายได โดยการ

พิจารณาถึงชนิด ปริมาณ และการแพรกระจาย รวมกับการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางกายภาพและเคมี โดยแพลงกตอนพืช

สามารถใชบงบอกระดับคุณภาพนํ้าไดคอนขางดี อยางไรก็ตามยังมีขอจํากัดในการวินิจฉัยชนิดของแพลงกตอนซึ่งตองอาศัยความ

ชํานาญในการจําแนกชนิด ... 

สุนีย สีธรรมใจ รายงาน

อางอิงจาก: สุภัทรา แกวมณี เนริสา คุณประทุม และสุนีย สีธรรมใจ. 2558. ความหลากหลายของแพลงกตอน และคุณภาพนํ้าในอางเก็บนํ้าประปาและสระนํ้าบริเวณ

 ลานสมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. ในรายงานการประชุมวิชาการ สาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 25-27 มีนาคม 2558. 

 โรงแรมนารายณ กรุงเทพมหานคร.



5รายงานพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. และ ผศ. คนใหมของภาควิชาฯ

 เปนที่นายินดีอีกครั้งสําหรับภาควิชาชีววิทยา ที่ได “รองศาสตราจารย” และ “ผูชวยศาสตราจารย” คนใหมประจํา

ภาควิชาชีววิทยา “รองศาสตราจารย ดร. สิริลักษณ ชัยจํารัส” และ “ผูชวยศาสตราจารย ดร. มลิวรรณ นาคขุนทด” 

 Bionewsletter ฉบบันี ้จงึขอนาํเสนอประวตัแิละผลงาน โดยยอของอาจารยทัง้สองทาน เพือ่เปนการประกาศเกยีรตคิณุ 

และรวมแสดงความยินดีในโอกาสที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในครั้งนี้ดวยคะ ...

รองศาสตราจารย์	ดร.	สิริลักษณ์	ชัยจ�ารัส

 รศ.ดร.สริลิกัษณ ชยัจาํรสั เปนหนึง่ในบคุลกรของภาค

วิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีความ

รูความสามารถและมีผลงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพซึ่ง

เปนที่ยอมรับและตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศมาอยางตอเนื่อง 

 รศ.ดร.สิริลักษณ ชัยจํารัส จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ University of 

Hanover ณ สาธารณรัฐเยอรมนี และยังไดรับทุนฝกอบรม

เพิ่มเติมทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ประเทศอิตาลี เยอรมัน 

และญี่ปุ น เนื่องดวยมีความสนใจและเชี่ยวชาญในงานดาน 

Renewable resource technology, Ethanol fermenta-

tion, Enzyme and cell immobilization, Biopolymer; 

polyhydroxybutyrate (PHB), Probiotics and prebiotic, 

Beta-glucan and yeast supplements รศ.ดร.สิริลักษณ ชัย

จํารัส จึงไดทําการศึกษาคนควาวิจัยดวยความมานะทุมเท จึง

ทาํใหมผีลงานทางวชิาการ ดานการวจิยัหลายเรือ่ง โดยลาสดุใน

ป 2558 ไดตีพิมพผลงานในวารสาร Aquaculture (IF=1.83) 

ในเรื่อง “Effects of dietary supplementation with beta- 

glucan and synbiotics on immune gene expression 

and immune parameter under ammonia stress in 

Pacific white shrimp” นอกจากผลงานดานการวิจัยแลวยังมี

ผลงานการจดอนสุทิธบิตัรเรือ่ง “Extraction and purification 

method for brew’s yeast beta-glucan” เปนตน รวมทั้ง

ผลงานหนังสือเรื่อง “Utilization of renewable resources 

technology for value-added products” 

 ผลงานของ รศ.ดร.สิริลักษณ ชัยจํารัส ในดานงานวิจัย

ลวนเปนที่ประจักษชัดถึงความมุงมั่นตั้งใจในการทํางานไดเปน

อยางดี ซึ่งความรูและประสบการณที่สะสมมานานกวา 13 ป 

ลวนถูกนํามาถายทอดใหกับนิสิตที่สนใจในรายวิชาเทคโนโลยี 

ชวีภาพเบือ้งตน ดวยความเอาใจใสและปรารถนาดตีอนสิติทีจ่กั

ไดนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในภายภาคหนาตอไป

 ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.

สิริลักษณ ชัยจํารัส ในโอกาสไดรับการกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการเปน “รองศาสตราจารย” และขอเปนกําลังใจในการ

ทํางานและสรางสรรคผลงานเพื่อรวมกันพัฒนาภาควิชาฯ 

ตอไป

ส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยและหนังสือ

ของ	รศ.ดร.สิริลักษณ์	ชัยจ�ารัส

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	แสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.สิริลักษณ์	ชัยจ�ารัส

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	แสดงความยินดีกับส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยและหนังสือ
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 ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด เปนนักพฤกษศาสตรรุน

ใหมที่ศึกษาและทํางานวิจัยทางดาน Plant Systematics โดย

นาํเทคนคิทางชวีโมเลกลุ (Molecular Biology) เขามาประยกุต

ใชในงานดาน Phylogeny ของพืช โดยเฉพาะพืชในวงศบัวสาย

ซึ่งเปนหนึ่งในผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด ที่ได

ทําการศึกษาวิจัยมานานกวา 8 ป

 ผศ.ดร.มลวิรรณ นาคขนุทด จบการศกึษาระดบัปรญิญา

เอก จากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ในสาขาวทิยาศาสตรชวีภาพ 

มคีวามชาํนาญพเิศษทางดาน Plant Systematics (Molecular 

markers and Phylogeny) และ Molecular Biology (DNA 

cloning and Gene Expression) มีผลงานวิจัยรวมกับสถาบัน

ตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร มหาวิทยาลัยฮองกง และ Virginia Polytech-

nic Institute and State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ ผศ.ดร.มลิวรรณ   นาคขุนทด ยังไดรับทุนสนับสนุน

งานวิจัยมาโดยตลอดนับตั้งแตป พ.ศ. 2551 มาจนถึงปจจุบัน มี

ผลงานวจิยัตพีมิพทัง้ในวารสารระดบัชาตแิละนานาชาต ิรวมทัง้

ไดนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับชาติอยาง

ตอเนื่อง โดยในการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมอนุกรม

วธิานและซสิตเทมาตกิแหงประเทศไทยครัง้ที ่4 ทีผ่านมา ไดรบั

รางวัลชมเชยในการนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอรสาขาพืช

 นอกจากงานวจิยัซึง่เปนหนึง่ในภารกจิหลกัแลว ผศ.ดร.

มลิวรรณ นาคขุนทด ยังไดเปดสอนรายวิชาเลือกในรายวิชา

เทคโนโลยีดีเอ็นเอ (DNA Technology) ซึ่งเปนรายวิชาที่นิสิต

จะไดเรียนรูในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานทางดาน

ชีวโมเลกุลโดยเฉพาะ ซึ่งในปจจุบันนี้นับวามีความสําคัญเปน

อยางมากในสาขาชีววิทยา โดยการนําเทคนิคทางชีวโมเลกุลไป

ประยุกตใชในการจัดจําแนกชนิดของพืช ซึ่งจะเปนประโยชน

ทางดานอนกุรมวธิานและความหลากหลายทางชวีภาพเปนอยาง

ยิง่ ดงันัน้ผลงานการศกึษาวจิยัของ ผศ.ดร.มลวิรรณ นาคขนุทด 

สามารถนาํไปบรูณาการควบคูกบังานทางดานการเรยีนการสอน

ไดเปนอยางด ีสาํหรบัผลงานดานการเขยีนบทความของ ผศ.ดร.

มลิวรรณ นาคขุนทด เชน เรื่อง Goniothalamus ไมดอกหอม 

และ บัวฉลองขวัญ King of Siam ก็ไดรับการเผยแพรในจุลสาร 

Bionewsletter ของภาควิชาชีววิทยา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงาน

ดานการบริการทางวิชาการในรูปแบบหนึ่ง

 ดังจะเห็นประจักษแลววาผลงานของ ผศ.ดร.มลิวรรณ 

นาคขุนทด มีความโดดเดนและมีคุณคาในงานวิจัยทางดาน 

Plant Systematics ซึ่งเปนประโยชนและเปนการพัฒนางาน

ทางดานพฤกษศาสตรไดเปนอยางมาก

 ณ โอกาสนี้ ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดี

กับ ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด ในโอกาสไดรับการกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการเปน “ผูชวยศาสตราจารย” และขอให

ยึดมั่นในหนาที่และสรางสรรคผลงานเพื่อรวมกันพัฒนาภาค

วิชาฯ ตอไป ... 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	มลิวรรณ	นาคขุนทด

   สวนหนึ่งของผลงานวิจัยและหนังสือ

     ของ ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร แสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด

ขอขอบคุณ: รศ.ดร.สิริลักษณ ชัยจํารัส และ ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด อนุเคราะหใหขอมูล
เรียบเรียงโดย: สุนีย สีธรรมใจ



7งานประชุมสัมมนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7
	 เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2558 ที่ผานมา ภาควิชาชีววิทยา ไดเขารวมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจัย” 

ครั้งที่ 7 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรับเปนเจาภาพหลัก รวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา สําหรับปาฐกถารับเชิญหัวขอทางชีววิทยา ไดแก การบรรยาย เรื่อง “งานวิจัยไพรเมทในประเทศไทย” โดย ศ.ดร.สุจินดา 

มาลัยวิจิตรนนท จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการบรรยายที่นาสนใจและสรางแรงบันดาลใจในการทํา

วิจัยไดเปนอยางดี สําหรับในสวนของการนําเสนอผลงานวิจัยในกลุมสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ นางสาวอภิวัลย มาสชรัตน นิสิตบัณฑิตศึกษาของ

ภาควิชาฯ ไดรับรางวัลชมเชยในการนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “พัฒนาการทางสัณฐานวิทยาของเซลลสืบพันธุ ลูกปลากัดปาอีสาน”

การประชุมวิชาการ “สาหรายและแพลงก์ตอนแหงชาติ” ครั้งที่ 7
  เมือ่วนัที ่25 – 27 มนีาคม 2558 ทีผ่านมา มหาวทิยาลยัพระจอบเกลาธนบรุเีจาภาพจดัการประชมุรวมกบัชมรมสาหราย

และแพลงกตอนแหงประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ “สาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ” ครั้งที่ 7 ในหัวขอ สาหรายและ

แพลงกตอน: เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี และเศรษฐกิจที่มั่นคง ณ โรงแรมนารายณ กรุงเทพมหานคร โดย ดร.สุนีย สีธรรมใจ อาจารย

ประจําภาควิชาฯ ไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร และรวมเขาประกวดภาพถายสาหรายในธรรมชาติ ในการ

ประชุมครั้งนี้ดวย ... 

ภาพ	นางสาวอภิวัลย์มาสชรัตน์	รับรางวัลการน�าเสนอผลงาน	และภาพบรรยาการในพิธีเปดงานฯ

ภาพถ่ายสาหร่ายในธรรมชาติที่ส่งเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการฯ
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 ภาพเปนขาว

ประมวลภาพขาวในชวงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2558

ภาพ	นายสรรเสริญ	วีระพจนานันท์	ศิษย์เก่าของภาควิชาชีววิทยาได้รับมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	จาก	ศ.ดร.สุจินต์	จินายน	อธิการบดี

ภาพ	บรรยากาศการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในโครงการโอลิมปกวิชาการ	ค่าย	2	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพ	พธิปีดโครงการฯ	(ภาพซ้ายมอื)	นกัเรยีนทีเ่ดนิทางไปแข่งขนัชวีวทิยาโอลมิปกระดบัชาตคิรัง้ที	่12	ณ	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา	(ภาพขวามอื)

 ภาพกจิกรรมในงาน เสอืเหลอืงคนืถิน่ “มนตรกัวดิยา” ในโครงการคนืสูเหยาและศษิยเกาดเีดน จดัโดยงานกจิการนสิติและศษิยเกาสมัพนัธ 

คณะวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2558 ที่ผานมา โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย สุมประดิษฐ และนายสรรเสริญ วีระพจนานันท ศิษยเกาของภาควิชา

ชีววิทยาไดรับมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน จาก ศ.ดร.สุจินต จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีดวยนะคะ

 ภาพกิจกรรมในพิธีปดและมอบวุฒิบัตรในโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา (สวอน.) 

คาย 2 ประจําปการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 8 - 22 มีนาคม 2558 โดยเปนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกจากคาย 1 เมื่อเดือนตุลาคม 2557 ที่ผานมา 

สําหรับในปนี้มีนักเรียนเขาคาย 2 รวมทั้งสิ้น 21 คน และภาพนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนไปแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 12 

ระหวางวนัที ่3 – 7 เมษายน 2558 ณ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา โดยนายวชิญะ สวุรรณครี ีจากโรงเรยีนมธัยมสาธติมหาวทิยาลยันเรศวร 

ไดรบัรางวลัเหรยีญทองแดง และไดรบัสทิธิเ์ขาคาย สสวท. เพือ่เขาสูการแขงขนัในระดบันานาชาต ิขอชืน่ชมในความสามารถและความมานะพยายาม

ของนักเรียนทุกคน ขอใหประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจนะคะ ... 

โครงการคืนสูเหย้าและศิษย์เกาดีเดน

โครงการโอลิมปกวิชาการ คาย 2 ประจ�าปีการศึกษา 2557
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ภาพอาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ	ร่วมในกิจกรรมโครงการท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2558	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	…	สาธุ

	 ภาพคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา	พร้อมใจกันเข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์	ประจ�าปี	2558	ที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเมื่อวันที่	8	เมษายน	2558	โดย

มีการสืบสานประเพณีอันดีงามในกิจกรรมการรดน�้าด�าหัวอาจารย์อาวุโส	และการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย	...	งานนี้	แต่งชุดไทยกันงามกันแต้	ๆ	เน้อเจ้า	

	 ภาพกิจกรรมนิสิตชั้นปีที่	4	ภาควิชาชีววิทยา	เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2558	จัดโดย	งานกิจการนิสิต	คณะวิทยาศาสตร์	โดยในงานมี

การบรรยาย	เรื่อง	“การก้าวทันเทคโนโลยี	ก้าวทันโลก”	โดย	ดร.เอกสิทธิ์	เทียมแก้ว	พิธีจุดเทียนคาราวะครู	คณบดีกล่าวปัจฉิมโอวาท	…	

โครงการท�าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง 

โครงการประเพณีสงกรานต์ 

พิธีปจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4
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	 ภาพกิจกรรมการน�าเสนอผลงานปัญหาพิเศษและสหกิจศึกษา	ของนิสิตภาควิชาชีววิทยา	ชั้นปีที่	4	ในนิทรรศการ	“วิทยาศาสตร์วิชาการ”	ประจ�าปีการ

ศึกษา	2557	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2558	โดยมีการน�าเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาอิสระในรูปแบบ	poster	presentation	ส�าหรับรางวัลในระดับภาค

วิชา	ผลงานการศึกษาอิสระรางวัลชนะเลิศ	คือ	นายเชษฐา	แก้วสว่าง	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	และ	2	ได้แก่	นางสาวพรพรรณ	วัฒนรัตน์	และนางสาวสิรินุช	เข็ม

คง	และรางวัลชมเชย	2	รางวัล	คือ	นางสาวเบญจวรรณ	สุนทรบุตร	และนายพีรวิชญ์	ธรรมภาษา	ผลงานสหกิจศึกษารางวัลโปสเตอร์ดีเด่น	ได้แก่	นางสาวทัศหทัย	

ใจชนะ	และนางสาวสุประวีณ์	ครุฑอ�่า	(ภาควิชานิติเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)	นางสาววิลาวัลย์	นรารัตนประดิษฐ์	นางสาววิริยา	อุประ	

และนางสาวอัจฉราวรรณ	พักใส	(สถาบันพยาธิวิทยา	ศูนย์อ�านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า)	นางสาวอมรรัตน	์พรหมทรงศิล	(ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน	คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล)	นางสาวรัชนีกร	ดวงตาด�า	(องค์การสวนพฤกษศาสตร์)	นายธนาวุฒิ	สุภาพรม	และนางสาวนิพัทธา	จันทร์ฟัก	(โรงพยาบาล

มะเร็งล�าปาง)	

	 ภาพกิจกรรมอาจารย์และบุคลากรภาควิชาชีววิทยา	เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม	Google	Apps	for	Work	เมื่อวันที่	26-27	พฤษภาคม	2558	

เพื่อเรียนรู้การน�าโปรแกรมมาใช้ในการพัฒนางาน	…	ต่อไป	

	 ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่หน่วยดูแลรักษาความสะอาดและหน่วยรักษาความปลอดภัยของภาควิชาชีววิทยา	ได้เข้าร่วมในโครงการจัดท�าแผนด้านความ

ปลอดภัยในอาคารคณะวิทยาศาสตร์	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2558	ที่ผ่านมา	โดยวิทยากรจากทีมบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อบต.ท่าโพธิ์	และเจ้า

หน้าที่จากบริษัทฮิตาชิ	ประเทศไทย	…	ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาลิฟท์ขัดข้อง	…

นิทรรศการ “วิทยาศาสตร์วิชาการ” ประจ�าปีการศึกษา 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Google Apps for Work 

โครงการจัดท�าแผนด้านความปลอดภัยในอาคารคณะวิทยาศาสตร์
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เรื่องนารู

 ยูกลีนา (Euglena) เปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว (unicel-

lular organism) จัดอยูในอาณาจักรโปรติสตา (Kingdom 

Protista) นักสาหรายวิทยาจัดยูกลีนาไวในดิวิชั่นยูกลีโนไฟตา 

(Euglenophyta) (John et al., 2003) ยูกลีนาเปนสิ่งมีชีวิตที่

มลีกัษณะคลายทัง้พชืและสตัว โดยมอีวยัวะทีใ่ชในการเคลือ่นที่

คือ แฟลกเจลลัม (flagellum) อยูบริเวณปลายดานหนาของลํา

ตัว มีคลอโรพลาสต (chloroplasts) ทําใหสามารถสรางอาหาร

ไดโดยขบวนการสังเคราะหแสง (photosynthesis) ยูกลีนาดํา

รงชีวิตอยูตามแหลงนํ้าจืดในธรรมชาติทั่วไป

 ในป ค.ศ. 2013 หนวยงานดานสิ่งแวดลอมของรัฐ

โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Ohio Environmental Pro-

tection Agency) ไดรายงานสาเหตขุองปรากฏการณนํา้เปลีย่น

เปนสแีดงวาเกดิจากการบลมูของสาหราย (algal bloom) ชนดิ 

Euglena sanguinea ซึ่งมีรงควัตถุสีแดงชนิดแอสตาแซนธิน 

(astaxanthin) โดยในเดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 2012 พบ 

Euglena bloom ในทะเลสาบ Dillon ยูกลีนาชนิดนี้สามารถ

สรางสารพิษ “ichthyotoxin หรือ euglenophycin” ที่

มีโครงสรางทางเคมีคลายกับพิษของมดคันไฟ และอาจเปน

อนัตรายตอสตัวนํา้และมนษุยหากไดรบัเขาไป ทัง้นีจ้ากงานวจิยั

เบือ้งตนพบวาสารประกอบคารบอนมปีระสทิธภิาพในการกาํจดั

สารพิษชนิดนี้ได ...

 ในมหาวิทยาลัยนเรศวรมีสระนํ้าขนาดใหญตั้งอยู

ระหวางถนนดานขางอาคารคณะวิทยาศาสตรและถนนเสน

ทางไปหอสมุด ซึ่งพบลักษณะฝาสีนํ้าตาลแดงลอยอยูทั่วบริเวณ 

เมื่อประมาณตนเดือนกุมภาพันธที่ผานมา และเมื่อเก็บตัวอยาง

นํ้าดังกลาวไปสองดูดวยกลองจุลทรรศนในหองปฏิบัติการ พบ

สาหรายชนดิ Euglena sp. เปนจาํนวนมาก จงึตัง้ขอสนันษิฐาน

วา Euglena ที่พบอาจเปนชนิด Euglena sanguinea ที่

ทําใหเกิดการบลูมเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นในรัฐโอไฮโอ อยางไร

ก็ตามการเกิดลักษณะเชนนี้สามารถบงบอกถึงคุณภาพของนํ้า

ที่ไมดี เนื่องจากธาตุอาหารในนํ้ามีปริมาณมาก ทําใหสาหราย

มีการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็ว ซึ่งคลายกับ

ปรากฏการณขี้ปลาวาฬในนํ้าทะเลที่มีสาเหตุมาจากสาหรายใน

กลุมไดโนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellates) …

ภาพ	“ยูกลีนาบลูม”	มีลักษณะเปนฝ้าสีแดงลอยอยู่บนผิวน�้า ภาพถ่าย	Euglena	sp.	ที่พบจากน�้าในสระ	ที่มีการบลูม

A.	sativa	เรียบเรียง

อ้างอิงจาก:	Spigot	News.	2013.	Seeing	Red:	Emerging	Harmful	Algal	Blooms.	A	Newsletter	for	Ohio’s	Public	Drinking	Water	Systems.	July,	

Vol.6,	Issue	1.	(http://epa.ohio.gov/portals/28/documents/pws/spigotJuly2013web.pdf)	

“ยูกลีนาบลูม”
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จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

 แลกเปลี่ยนเรียนรูู

 หนึ่งในเปาหมายของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่กําหนดไว คือ 

การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation-

base University) ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับและสรางผูนําทางการวิจัย

ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ... อันเปนภารกิจหลักที่สําคัญรองจาก

ภาระการสอนของอาจารยในมหาวทิยาลยัทีท่กุคนตระหนกัอยูเสมอ และ

เมื่อไดอานบทสัมภาษณของ ศ.นพ.วิจารณ พานิช ที่กลาววา “... เราไม

ตองไปทาํวจิยัถงึโลกพระจนัทร แตเราควรทาํวจิยัในลกัษณะ Knowledge 

Translation ตองทาํงานวจิยัเพือ่นาํเอาความรูมาใช มาประยกุตใชใหเขา

กับสภาพบานเมืองของเรา แคนี้ก็ทําใหเราฉลาดขึ้นเยอะแลว สามารถ

เขียนบทความตีพิมพอะไรไดเยอะแยะ ...” นับเปนการจุดประกายความ

คิดในการทําวิจัยไดเปนอยางดี 

 และในมุมมองสวนหนึ่งของ ศ.นพ.วิจารณ พานิช ถึงเรื่อง

บทบาทของมหาวทิยาลยัไทย คอื “... มหาวทิยาลยัของเรายงัไมเปนสวน

หนึง่ของสงัคม เราแยกตวั เราไมสรางตวัจากการทาํหนาทีร่วมกนักบัสงัคม 

ทาํหนาทีร่วมกนักบัสงัคมแปลวา ไปทาํงานรวมเคยีงบาเคยีงไหลอยางเทา

เทียม เคารพคนอื่น เคารพหนวยราชการ เคารพชาวบาน เคารพคนใน

ทองถิ่น เคารพคนในอุตสาหกรรม วา เขามีความรูสวนหนึ่ง แลวเราก็มี

ความรูสวนหนึ่ง จากนั้นก็มาทํางานดวยกัน ชวยกันยกระดับความรูของ

สังคมขึ้น มหาวิทยาลัยตองเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับตัวเอง ไมใชคิดวา ฉันรู 

ฉันฉลาด ฉันมาชวยคุณ ฉันเปนเทวดามาโปรด อยางนี้ก็ ไมใช ...” 

 เมือ่อานแลวทาํใหไดเขาใจวา นอกจากองคความรูทีไ่ดจากการ

ทําวิจัยแลว สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยจะนําไปสูการพัฒนาใหเกิด

การมสีวนรวมรบัผดิชอบตอสงัคมในบทบาทของมหาวทิยาลยั อนัจะเปน

กลไกทีส่าํคญัในการขบัเคลือ่นใหเกดิการพฒันาดานการศกึษาของชมุชน

และประเทศชาติไดอยางดียิ่ง และสิ่งนี้ก็เปนอีกหนึ่งในเปาหมายของ

มหาวิทยาลัยนเรศวรในการเปนมหาวิทยาลัยของปวงชนที่มีความผูกผัน

ของชุมชนและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา (Public 

Participation) ในขณะที่บุคลากรและนิสิตมีความผูกพันและจิตสํานัก

รับผิดชอบตอชุมชนและสังคม (University Social Responsibility) ... 

“มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยเพื่อสังคม”

A. sativa เรียบเรียง

อางอิง: สาธินีย วิสุทธาธรรม. 2556. บทสัมภาษณ ศ.นพ.วิจารณ พานิช 

“มหาวิทยาลัยไทยตองเปลี่ยนลุคสใหมเพื่อสังคม สรางจิตสํานึกใหมการศึกษา” 

สํานักขาวอิศรา ใน http://goo.gl/5uiB6d

25 ป 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

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

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลทาโพธิ์

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ ๘๕/๒๕๒๑

พิษณุโลก

 


