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สวัสดีค่ะ จุลสารวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 2 นี้ จัดทำเพื่อเผยแพร่ 
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีน่าสนใจ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นโครงการการบริการวิชาการในช่วงเดือนเมษายน -  
กันยายน 2556 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ทั้งนักเรียน นักศึกษา  
กลุ ่มชุมชนในพื้นที ่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง โดย 
เนื้อหาสาระในจุลสารเล่มนี้เป็นการสรุปการดำเนินกิจกรรมและ 
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ประชาชนและ 
ผู้ที่สนใจทั่วไป

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังว่าบทความในจุลสารฉบับนี ้
จะให้ความรู้กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย

กองบรรณาธิการ

ทกัทายกันก่อน

ใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สร้างบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่น

ปรัชญา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนรู้
และบริหารงานที่มีความทันสมัย

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
พัฒนา การเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ 
ที่ผสมผสาน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

ปณิธาน

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
 ของสังคม
2. ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการบริการ
 วิชาการเพื่อพัฒนากำลังคน    
3. พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็น
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
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การบริการวิชาการในชุมชน

โครงการจัดการขยะและเยาวชนไทย
หัวใจรักษ์ ต้นน้ำ  
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม และศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน ร่วมกับภาคีด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงประกอบด้วย  
ชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และมูลนิธิ เอสซีจี จัดกิจกรรมบริการวิชาการข้ึน บริเวณลุ่มลำน้ำเข็ก  
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556 ประกอบด้วย 

1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในการจัดการขยะฯ  
และติดตามต่อยอดโครงการจัดการขยะ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีบูรณาการ 
งานวิจัยแผนการจัดการขยะที่เหมาะสมสำหรับชุมชนฯ ของ  
ดร.สุขสมาน สังโยคะ จัดขึ้น ณ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม  
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 และโรงเรียนห้วยพลู 

2) โครงการบริการวิชาการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพ 
พลังงาน นำโดย นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร ณ โรงเรียนสฤษด์ิเสนา 
พิทยาคม 
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3) โครงการเยาวชนไทยหัวใจรักษ์ 
ต้นน้ำ นำโดย ดร.อรชร ฉิมจารย์ ณ หน่วย 
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูแดงร้อน

โครงการท้ัง 3 เป็นกิจกรรมท่ีบูรณาการ 
การเรียนการสอนและงานวิจัยกับการบริการ 
วิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันและควบคุมมลพิษ ฝึกให ้
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อมได้เรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ให้นักศึกษามีจิตอาสา และสำนึกที่ดีต่อการทำงานเพื่อชุมชน  
ฝึกการทำงานร่วมกัน อันจะทำให้เกิดเป็นพลังของความสามัคคีเพ่ือ 
การเปล่ียนแปลงสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ ทำให้นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจบการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพ...

โครงการบริการวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพันธุ์ไม้หายาก  
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา, อาจารย์  
ดร.สุพัตรา เจริญภักดี, อาจารย์จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, อาจารย์วิรัชยา อินทะกันฑ์ และนักศึกษาคหกรรมศาสตร์  
ออกบริการวิชาการ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพันธุ์ไม้หายาก ณ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ บ้านหนองลวก อำเภอวัดโบสถ์  
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 คน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 
ให้กับชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านอีกด้วย...
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โครงการบริการวิชาการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน  
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย  
อาจารย์ ดร.เฉลิมพร ทองพูน, อาจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย,  
คุณสำเริง นาคผู้ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้บริการวิชาการ 
ให้กับประชาชนกลุ่มแม่บ้านชุมชน ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ  
จังหวัดพิจิตร ในการผลิตยาดม และยาหม่องสมุนไพร ตามโครงการ 
หมู่บ้านเครือข่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งการดำเนินงานได้มุ่งเน้นการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถทำได้ในชุมชน เน้นการใช้ประโยชน์จาก 
สมุนไพรในหมู่บ้าน มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชน...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนงค์  
ศรีโสภา, อาจารย์ ดร. กาญจนา วงค์กระจ่าง, อาจารย์ ดร.สุพัตรา  
เจริญภักดี, อาจารย์จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง และนายอนุรักษ์  
จิตต์บึงพร้าว ออกบริการวิชาการเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันหอม 
ระเหย ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมุนไพร/นวดแผนไทย (ปรมัติ)  
จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการสกัด 
น้ำมันหอมระเหย คุณสมบัติทางเคมีของสารสกัด ชนิดของก้านไม้ 

ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวกระจายกลิ่นที่ดีและการประดิษฐ์ช่อดอกไม ้
เพ่ือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ การออกบริการวิชาการแก่ชุมชนในคร้ังน้ี 
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 และ 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 ซึ่งนอกจากชุมชนจะได้รับความรู้เพื่อ 
ต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจำหน่ายแล้ว นักศึกษายังได้ฝึกทักษะ 
การสกัดสารฝึกทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ชุมชนและ 
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวอีกด้วย...

โครงการบริการวิชาการผลิตภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหย  
วันที่ 8 สิงหาคม 2556

การบริการวิชาการในชุมชน



การบริการวิชาการ
ด้านห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการกับ 
คณาจารย์โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ที่นำนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษา จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์  
ในสาขาวิชาเคมี ชีวิทยา และฟิสิกส์ ของคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนต่อไป...
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วันที่ 29  
มิถุนายน 2556

โรงเรียนตากพิทยาคม 
เข้าศึกษาดูงาน 

ด้านวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการกับ 
คณาจารย์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ที่นำนักเรียนระดับประถม 
ศึกษาตอนปลาย จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานในการเรียนรู้ 
ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้น โดยให้นักเรียนมี 
ความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะทักษะการทดลองปฏิบัติการใน 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร.์..

วันที่ 3  
กรกฎาคม 2556

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
ฝึกเทคนิคปฏิบัติการ 

ทางเคมี

ค่ายวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจ๋ิว คร้ังท่ี 3 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6  
จำนวน 60 คน ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง การปลูกฝังทัศนะคติที่ดีในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ควรเริ่มที่เยาวชน  
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มพูนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และเปิดโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์.์..

ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว  
ครั้งที่ 3 

วันที่ 1 - 3 เมษายน  
2556
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล- 
สงคราม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
(จังหวัดสุโขทัย - จังหวัดตาก) และ เขต 39 (จังหวัดพิษณุโลก -  
จังหวัดอุตรดิตถ์) ได้ร่วมกันคัดเลือกและกำหนดกิจกรรมการจัดค่าย 
ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่ายที่ 2 โดยการจัด 
กิจกรรมในคร้ังน้ี เป็นกิจกรรมค่ายจุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์ 
ให้กับนักเรียน ซ่ึงมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายท้ังหมด 60 คน จาก 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก  
โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ จัดกิจกรรมจุดประกายความคิดด้าน 
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งเพิ่มพูนสาระความรู้และประสบการณ์ในการ 
เรียนรู้ ฝึกทักษะการทำโครงงาน และฝึกทักษะกระบวนการคิด การ 
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในระหว่างท่ีนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดี 
ต่อโลกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี..

ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ วันที่ 22 - 26 เมษายน 2556

ค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  
จังหวัดพิษณุโลก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 80 คน การจัดค่ายคณิตศาสตร์ในคร้ังน้ี เพ่ือเป็นการสร้างเจตคติท่ีดี 
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ และเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการฝึกปฏิบัตินักศึกษาสาขา 
วิชาคณิตศาสตร์ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกการทำงานเป็นทีมอีกด้วย...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาฟิสิกส์กับสาขาวิชาเคมี ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดธรรมจักร และโรงเรียนเทศบาล 5  
วัดพันปี จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 157 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมจากในบทเรียน เพ่ือพัฒนาด้านทักษะกระบวนการให้เต็มศักยภาพของนักเรียน ฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และแสดงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดจนปลูกฝังความรู้สึกในการรัก 
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์อีกด้วย...

ค่ายวิทยาศาสตร์ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  

วันที่ 7 - 8 กันยายน 2556
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมครูกลุ่มระดับสูง (Master teacher) กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2556

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด 
โครงการอบรมครูกลุ่มระดับสูง (Master teacher) กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 67 คน จากครูในโรงเรียนขยายโอกาสและครูระดับ 
ช้ันประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง โดยหลักสูตรดังกล่าวจะ 
เป็นประโยชน์ต่อ ครูท่ีเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ให้มีความรู้ในเน้ือหาสาระและมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และความสามารถในการขยายสู่ครู 
ในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

สาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมกับสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตส่ือและชุดอุปกรณ์ 
การสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาและวัสดุที่มีในท้องถิ่น โดยมีครูจากโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย กำแพงเพชร  
และตาก เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครู 
ในการสร้างสื่อการสอน และสามารถประยุกต์ใช้สื่อร่วมกับการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

อบรมการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ วันที่ 9 สิงหาคม 2556

อบรมการผลิตสื่อและชุดอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาและวัสดุที่มีในท้องถิ่น 
วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2556

ดร.รุ้งเพชร แข็งแรง อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนโลกทั้งระบบ โดยได้รับ 
เกียรติจาก ศาสตราจารย์.ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร บรรยายให้ความรู้ เร่ือง แง่คิดและมุมมองเก่ียวกับ 
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ และวิทยากร จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ ร่วมถึงการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ดิน น้ำ  
อากาศ โดยมีครู นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมอบรม จำนวน 59 คน การจัดอบรม 
ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครูในการสร้างสื่อการสอน และสามารถ 
ประยุกต์ใช้สื่อร่วมกับการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
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การทำผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรหอมและน้ำมันนวดไพล

การผลิตสื่อและชุดอุปกรณ์การสอน 
วิทยาศาสตร์

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เร่ือง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรหอมและน้ำมันนวดไพล  
สำหรับกลุ่มแม่บ้านชุมชนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิม 
มูลค่าสมุนไพรในท้องถ่ิน โดยได้จัดฝึกอบรม การทำยาหม่องสมุนไพร การทำผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรแผนโบราณ การทำน้ำมันนวดไพล 
และการทำพิมเสนน้ำ โดยได้จัด ณ หมู่ท่ี 2 บ้านป่าเรไร ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ท่ี 29 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2556 และทำการติดตามผลภายหลังการฝึกอบรมในวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงการจัดโครงการในคร้ังน้ีได้มี 
การบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความรู้เก่ียวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรในท้องถ่ิน เช่น ไพล ขม้ิน ขม้ินชัน ตะไคร้  
ตะไคร้หอม ใบเตย เป็นต้น โดยสมุนไพรเหล่าน้ีมีการใช้ในชุมชนในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ใช้รับประทาน ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร  
และใช้ในการบำบัดรักษา 2) ความรู้ในการแปรรูปสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม เช่น องค์ความรู้ในการทำยาหม่องสมุนไพร  
การทำผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรแผนโบราณ การทำน้ำมันนวดไพลและการทำพิมเสนน้ำ ซึ่งความรู้ในส่วนนี้จะเกี่ยวกับเทคนิคการสกัด 
ด้วยตัวทำละลาย อาศัยหลักการคือใช้ตัวทำละลายท่ีเหมาะสม ไม่เป็นพิษ เป็นตัวสกัดตัวยาสำคัญหรือสารสำคัญท่ีมีสรรพคุณในการบำบัดรักษา 
ออกจากสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมในสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ 3) ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีรูปลักษณ์สวยงาม ตามความต้องการ
ของผู้บริโภคหรือตามที่ตลาดต้องการ...

การบริการวิชาการโครงการน้ีสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ท่ีสอนใน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้คือ 
ต้องการให้ครูผู้สอนสามารถผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีช่วยพัฒนาความคิด  
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์จากการ 
ได้สร้างสื่อการเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียน โดยใช้ความรู้จากการที่ได้ 
ศึกษามา ซึ่งองค์ความรู้ที่นำมาใช้เป็นการนำความรู้ทางด้านการสั่นพ้อง 
ของเสียง กล่าวคือถ้าคล่ืนเสียงมีความถ่ีเท่ากับความถ่ีธรรมชาติ ก็จะเกิด 
การสั่นอย่างรุนแรง ในที่นี้ได้ใช้คลื่นเสียงเข้าไปในท่อแล้วหาความถี่ที่ 
เหมาะสมกับการสั่นของอนุภาคของอากาศภายในที่ หากเกิดความถี่ที่ 
เหมาะสมอนุภาคจะส่ันอย่างรุนแรงทำให้เกิดเสียงดังข้ึน นอกจากน้ีความรู้น้ี 
ยังสามารถนำไปใช้ในวงการทางวิศวกรรมได้อีกด้วย เช่น ทำโครงสร้างของ 
ตึก อาคาร สะพาน ให้มีความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างไม่สอดคล้องกับ 
ความถี่ทั่วไปที่เกิดขึ้นมา เพื่อป้องกันการสั่นของโครงสร้างอย่างรุนแรง  
เพราะอาจทำให้ตึก อาคาร หรือสะพาน พังถล่มได.้..

อาจารย์กษมะ ดุรงค์ศักดิ์

การสกัดสมุนไพรเพื่อต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยาดม  
ยานวด หรือน้ำหอม น้ัน มีวิธีการสกัดหลักๆ 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ การสกัด 
ด้วยไอน้ำ และการสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยการสกัดด้วยไอน้ำนั้น 
จะอาศัยหลักการ การใช้ไอน้ำพาสารท่ีต้องการออกมา ซ่ึงส่วนมากจะเป็น 
น้ำมันหอมระเหย ส่วนการสกัดด้วยตัวทำละลายนั้น จะใช้ตัวทำละลาย 
ที่เหมาะสมละลายสารที่ต้องการออกมา สารออกฤทธิ์ที่ต้องการใช้เป็น 
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้น หากมีไอเดียสร้างสรรค ์
ทำบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมก็จะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความน่าสนใจ 
และเป็นที่ต้องการของท้องตลาดได.้..

คุณภาพสิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต ให้ปลอดจากสารพิษในชุมชนที่อาศัย 
อยู่ใกล้เหมืองทองคำ

การออกบริการวิชาการเก่ียวกับคุณภาพส่ิงแวด- 
ล้อมและแนวทางการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยจาก 
สารพิษในชุมชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ประกอบกิจการ 
เหมืองแร่ใน อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ในคร้ังน้ี ได้ 
เป็นการรายงานการประเมินผลคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ท้ังคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน ในชุมชน ทำให้ประชาชน 
ในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้เกิดความมั่นใจในการดำรงชีวิต 
อยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข รวมถึงได้ทราบถึง 
แนวทางในการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากสารพิษใน 
การใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเป็นการติดตาม 
ความเดือดร้อนกับประชาชนท่ีเข้าร่วมประชุมเก่ียวกับ 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีพบเจอเป็นรายบุคคล โดยได้ให้ 
คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ยังมี 
ประชาชนที่เดือดร้อนบางรายช่วยตรวจคุณภาพดิน 
และพืชท่ีพบกับปัญญาในพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง 
อีกด้วย ซึ่งการออกบริการวิชาการในครั้งนี้นอกจาก 
จะเป็นการให้บริการแก่ประชาชนแล้ว ยังทำให้ทราบ 
ว่าประชาชนส่วนใหญ่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ 
แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ และเข้าใจถึงผลกระทบ 
จากการดำเนินกิจกรรมจากเหมืองแร่ทองคำมากขึ้น  
โดยไม่ได้ต่ืนตระหนกจนเกินไป และพร้อมท่ีจะคอย 
สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ 
ส่งผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ฯ ด้วย นอกจากน้ี 

ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร และ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์

ดร.เฉลิมพร ทองพูน และ ดร.วิษณุ ธงไชย

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการบริการวิชาการในคร้ังน้ียังได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ 
และศักยภาพในการนำความรู้ท่ีได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้กับ 
ชุมชน ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาที่ร่วมบริการวิชาการนี้ได้หัวข้อสำหรับการทำวิจัย 
ด้วย...
เอกสารอ้างอิง : โครงการวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากเหมือง
แร่ทองคำและการบำบัดโดยวิธีการชีวภาพ กรณีศึกษาตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง 
พิษณุโลก” ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก สกอ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา

ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหย
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ของศูนย์วิทยาศาสตร์

แนวทางการปฏิบัติการให้บริการวิชาการแก่สังคม

งานการบริการวิชาการท่ีผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์มีภารกิจในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง โดยมีการสำรวจความ 
ต้องการการรับบริการวิชาการจากชุมชน การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและ 
เอกชน หมู่บ้าน โรงเรียน ชุมชนและท้องถ่ิน โดยได้กำหนดโครงการบริการวิชาการไว้ในแผนบริการวิชาการ และเสนอต่อ 
คณะกรรมการร่วมพิจารณาเพื่อขออนุมัติโครงการตามแผน และดำเนินโครงการบริการวิชาการตามงบประมาณ 
ท่ีจัดสรร เม่ือแล้วเสร็จสรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยนำผลประเมินผลการดำเนินโครงการเข้าคณะกรรมการ 
ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาโครงการบริการวิชาการในปีต่อไป 

จุดเด่นที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ยังให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2556 โดยร่วมกับหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดนิทรรศการที่เน้นเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับ 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน...

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ

นอกจากนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์มีให้บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การบริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ  
ตรวจสอบตัวอย่าง โดยคิดค่าบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งปีที่ผ่านมามีหลายหน่วยงาน 

ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยมาขอใช้บริการ

มาลินี เห็มลา : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer

หลักการทำงานของเคร่ือง UV เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจวัด 
ปริมาณแสงและค่า intensity ความเข้มข้นในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาว 
ท่ีทะลุผ่านหรือถูกดูดกลืนโดยตัวอย่างท่ีวางอยู่ในเคร่ืองมือ โดยท่ีความยาว 
คลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่าง   
ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อนและสาร อนินทรีย์เม่ือ 
ทำการวัดปริมาณของแสงท่ีผ่านหรือสะท้อนมาจากตัวอยา่งเทียบกับแสง 
จากแหล่งกำเนิดท่ีความยาวคล่ืนค่าต่างๆตามกฎของ Beer-Lambert  
ค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ของสารจะแปรผันกับจำนวนโมเลกุล 
ที่มีการดูดกลืนแสง ดังนั้นจึงสามารถใช้เทคนิคนี้ในระบุชนิดและปริมาณ 
ของสารต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวอย่างได้ 

การให้บริการ รับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ใช้เสริมทักษะการเรียนรู้ 
โรงเรียนในชุมชนมาขอใช้บริการเพ่ืองานวิจัยบุคคลภายในและบุคคลภาย 
นอกโรงเรียนสถานที่ราชการและทั่วไปที่ขอใช้บริการ...

อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว : นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี

หลักการทำงานของเคร่ือง AAS เป็นกระบวนการท่ีอะตอมอิสระ  
(free atom) ของธาตุ ดูดกลืน (absorb) แสงท่ีความยาวคล่ืนระดับหน่ึง 
โดยเฉพาะ ซ่ึงข้ึนอยู่กับธาตุแต่ละธาตุ เน่ืองจากธาตุแต่ละชนิดมีระดับของ 
พลังงานแตกต่างกันจึงมีการดูดกลืนพลังงานได้แตกต่างกัน พลังงานท่ีพอดี 
กับคุณสมบัติเฉพาะของธาตุจะทำให้อิเล็กตรอนของธาตุน้ันๆ เปล่ียนสถานะ  
จากสถานะพ้ืน (ground state) ไปเป็นสถานะกระตุ้น (exited state)  
จากน้ันอะตอมอิสระจะดูดกลืน (absorb) พลังงานท่ีระดับพลังงานจำเพาะ  
ย่ิงมีอะตอมอิสระมากก็ย่ิงมีค่าการดูดกลืน (absorbance) มาก จึงใช้ใน 
การวิเคราะห์ปริมาณของธาตุนั้นๆ ได้

ประโยชน์และการใช้งาน ให้บริการวิเคราะห์ธาตุและโลหะหนัก  
เช่น Cd, Mg, Cu, Pb, K, Fe, Zn และอื่นๆ ในตัวอย่างน้ำ ดิน พืช  
ปุ๋ย แร่ วัสดุต่างๆ อาหารและยา เป็นต้น

การให้บริการ ให้บริการนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เกษตรกร  
โรงงาน บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และบุคคลทั่วไป...

ศิริรัตน์ พันธุ์เรือง : นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี

เครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)
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เครื่อง Scanning electron microscope (SEM)

หลักการทำงานของเคร่ือง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  
เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็คตรอนเป็นแหล่งกำเนิดแสง เป็นเครื่องมือที่ใช ้
ศึกษาลักษณะสัณฐานของวัสดุในระดับจุลภาค กำลังขยายสูง มีความสามารถ 
ในการแยกอย่างละเอียด (resolution) เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐาน 
ของวัสดุ โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมีกำลังขยายมากถึง 
ระดับมากกว่า 100,000 เท่า และสามารถแจกแจงรายละเอียดของภาพ ซ่ึงข้ึน 
กับลักษณะตัวอย่างได้ต้ังแต่ 3 ถึง 100 นาโนเมตร อีกท้ังยังสามารถใช้งานร่วม 
กับเทคนิคการวิเคราะห์อ่ืน เช่น Energy Dispersive Spectrometry  
(EDS) หรือ Wavelength Dispersive Spectrometry (WDS)  
จึงทำให้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด เกิดจาก  
Primary electron ว่ิงไปกระทบพ้ืนผิวของวัตถุ ทำให้มีการสะท้อนกลับของ 
พลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น back-scatter electron, รังสีเอ็กซ์ (X-ray)  
หรือ secondary electron เป็นต้น และตัวรับสัญญาณ (detector)  
ที่ทำหน้าที่รับพลังงานเหล่านั้นแล้วจึงเปลี่ยน secondary electron  
ให้เป็นสัญญาณอิเล็กตรอน (electrical signal) แล้วส่งสัญญาณ 
ไปยังจอภาพ (Cathode ray tube) เพื่อทำให้เกิดภาพที่ตามองเห็นได้  
โดยภาพที่ออกมานั้นจะมีลักษณะ 3 มิติ 

 ให้บริการในชุมชน ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนในการตรวจหา 
ความแตกต่างและตรวจดูพ้ืนผิวของตัวอย่างของตัวอย่าง อาทิเช่น ถ่านกัมมันต์  
(activate charcoal)ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิท่ีแตกต่างกัน หรือตรวจสอบส่ิงมีชีวิต 
และไม่มีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบันได้ให้บริการแก่นักวิจัย อาจารย์ นิสิต  
นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป...

เชาวลิต พึ่งแตง : นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา

หลักการทำงานของ 
เครื่อง เป็นเครื่องที่สามารถ 
สกัดสารแบบอัตโนมัติ ซึ่งม ี
การควบคุมการสกัด 3 ข้ันตอน  
อย่างต่อเนื่อง คือ การสกัด  
การชะล้าง และการทำให้แห้ง  
โดยทำการทดสอบได้ 1  
ตำแหน่ง สูงสุด 4 ตำแหน่ง 
พร้อมกัน จากเร่ิมต้นการสกัด  
เครื ่องจะทำการสกัดอย่าง 

วันเพ็ญ ตรงต่อกิจ : นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา

เครื่องสกัดสารแบบอัตโนมัต ิ
(Soxhlet extraction Apparatus)

ต่อเน่ืองท้ัง 3 ข้ันตอน จนกระท่ังเสร็จส้ินข้ันตอน ภายในเคร่ืองมีแผ่นให้ความ 
ร้อนท่ีสามารถถ่ายเทความร้อน 2 ตำแหน่ง คือตำแหน่งด้านบน และตำแหน่ง 
ด้านล่าง ซึ่งสามารถใช้ได้กับตัวทำละลายท่ีมีจุดเดือดสูง และมีการควบคุม 
ความสูงของตัวทำละลายในแชมเบอร์ด้วยตัวรับสัญญาณแสง ทำให้เพิ่ม 
จำนวนรอบการสกัด เป็นผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนของ 
ตัวทำละลายกับสารที่ทำการสกัด 

ใช้ประโยชน์กับชุมชน คือ เป็นเคร่ืองท่ีใช้ในการสกัดสารในตัวอย่าง 
วัตถุดิบหลายประเภท เช่นวัตถุดิบทางการเกษตร พืช สมุนไพร อาหาร ซ่ึงเป็น 
การสกัดตามวิธีมาตรฐาน เช่น การสกัดไขมัน 

การบริการในชุมชน ให้บริการกับนักศึกษา บุคลากรภายใน 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งชุมชน 
ต่างๆ...

วีระศักดิ์ ทองอ่อน : นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์

จุดประสงค์การทดลอง
1. เพื่อศึกษาหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (g)
2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตกอย่างเสรีของวัตถุ

หลักการทำงานของชุดการตกเสร ีศึกษาการเคลื่อนที่แบบตกอย่างเสรี ซึ่งเป็นการเคลื่อนที ่
ของวัตถุในแนวดิ่ง เนื่องจากการแรงโน้มถ่วงของโลก โดยไม่รวมถึงแรงต้านทานเนื่องจากอากาศ  
ให้ถือว่าความเร่งในการเคล่ือนท่ีของวัตถุจะเท่ากับความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก ซ่ึงมีค่าคงท่ี 
การคำนวณหาค่าปริมาณต่างๆ ในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกอย่างเสรี สามารถคำนวณความเร่ง 
แรงโน้มถ่วงจากสมการ 2

2Sg
t

=
 (g คือ ค่าแรงโน้มถ่วงของโลก (m/s) s คือ ระยะความสูงของมวลตก  

(m) t คือ เวลาของมวลที่ตก (s))
ประโยชน์และการใช้งาน เป็นการศึกษาหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (g)  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตกอย่างเสรีของวัตถุ
การให้บริการ ให้บริการนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป...

ชุดการตกเสรี (Free fall)

การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
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ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ใน 
บ้านเรือนและสำนักงาน การใช้พลังงานในการ 
เดินทางและขนส่ง การใช้พลังงานในกระบวนการ 
ผลิตสินค้าและบริการ ปัญหาที่ตามมาหลังจาก 
มีการใช้พลังงานคือปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม เพราะ 
การได้มาซึ่งพลังงานมาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะ 
เป็นพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานจากน้ำมัน น้ำมันเตา  
ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติจะต้องเกิดจากการเผาไหม้ 
เชื้อเพลิง ซึ่งในกระบวนการเผาไหม้จะทำให้เกิด 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเกิดก๊าซคาร์บอน 
มอนนอกไซด์ รวมถึงอาจจะเกิดก๊าซเรือนกระจก 
ชนิดอื่นๆ ร่วมด้วย ซึ่งก๊าซเหล่านี้เป็นสาเหตุของ 
ปัญหาภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ ดังนั้น 
เม่ือเราใช้พลังงานในปริมาณมากก็จะส่งผลกระทบ 
ผลต่อสภาวะแวดล้อมมากตามไปด้วย การประหยัด 
พลังงานหรือลดการใช้พลังงานจึงเป็นอีกหนทาง 
หนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อนได้ 
เช่นเดียวกัน

การประหยัดพลังงานเป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถ 
ทำได้ เพราะเราทุกคนคือผู้ใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็น 
ท่ีบ้านหรือท่ีทำงาน ซ่ึงหลักการง่ายๆ ในการปฏิบัติ 

ดร.อรชร ฉิมจารย์ : อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร : นักวิชาการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสาธิตประสิทธิภาพพลังงาน

ประหยัดพลังงานเพื่อโลก เพื่อเรา

ตนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดคือ “ปิดเม่ือไม่อยู่  
ถอดเมื่อไม่ใช้” เช่น 

• ปิดสวิตซ์ไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือ 
ออกจากห้อง 

• ปิดเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังท่ีจะไม่อยู่ใน 
ห้องเกิน 1 ช่ัวโมง สำหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ัวไป  
และ 30 นาที สำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5  
ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 

• ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช ้
งานนานเกินกว่า 15 นาที หรือต้ังโปรแกรมพักหน้า 
จอ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่
มีการใช้งาน ติดต่อกันนานกว่า 1 ชั่วโมง 

• ถอดปล๊ักอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเม่ือ 
เลิกการใช้งาน 

นอกจากนี้การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ 
มาตรฐานมีฉลากเบอร์ 5 รวมถึงการตรวจสอบ 
การร่ัวไหลของไฟฟา้จากอุปกรณ์ต่างๆ การมีแผน 
ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด  
เพื่อดูแลรักษาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นแนวทางการปฏิบัติที ่สามารถช่วยประหยัด 
พลังงานได้ 

เอกสารอ้างอิง : http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/ 
index.php?op=history http://www.eppo.go.th/ 
encon/encon-108-T.html

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
เป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการจัดการปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพราะเป็นการประเมิน 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรม 
ต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง  
การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง ซ่ึง 
วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
โดยพิจารณาจาก 3 ส่วน ดังนี้ Scope I : การ 
คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรงจากกิจกรรมต่างๆ  
ขององค์กรโดยตรง เช่น การเผาไหม้ของเคร่ืองจักร  
การใช้พาหนะขององค์กร (ท่ีองค์กรเป็นเจ้าของเอง)  
เป็นต้น Scope II : การคำนวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ทาง 
อ้อมจากการใช้พลังงาน ได้แก่ การซ้ือพลังงานมาใช้ 
ในองค์กร ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน  
เป็นต้น Scope III : การคำนวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 
ทางอ้อมด้านอ่ืนๆ เช่น การเดินทางของพนักงานด้วย 
พาหนะที่ไม่ใช่ขององค์กร การเดินทางไปสัมมนา 
นอกสถานท่ี การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น จะเห็น 
ว่าหากเราใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดการ 
ใช้พลังงานก็จะส่งผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกออกสู่บรรยากาศ เป็นการช่วยโลก และช่วย 
เราไปในเวลาเดียวกัน...

ปัจจุบันปัญหาเร่ืองพลังงานถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ เพราะพลังงานน้ันถือว่า 
เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ มีการใช้พลังงานในการดำเนินธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมด้านต่างๆ รวมถึงในการดำรงชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

บรูไนดารุสซาลาม	
ดอกซิมเปอร์	หรือ	ดอกส้านชะวา		
(SIMPOR)

เมียนมาร์	
ดอกประดู่	
(PADUAK)

กัมพูชา	
ดอกลำดวน	
(RUMDUL)

ฟิลิปปินส์	
ดอกพุดแก้ว	
(SAMPAGUITA	JASMINE)

อินโดนีเซีย	
ดอกกล้วยไม้ราตรี	
(MOON	ORCHID)

สิงคโปร์	
ดอกกล้วยไม้	ตระกูลแวนด้า	
(VANDA	MISS	JOAQUIM)

ลาว	
ดอกจำปาลาว	หรือ	ดอกลีลาวดี	
(CHAMPA)

ไทย
ดอกราชพฤษ์	หรือ	ดอกคูณ	
(RATCHAPHRUEK)

มาเลเซีย	
ดอกชบาแดง	
(BUNGA	RETA)

เวียดนาม	
ดอกบัวสีชมพู	
(PINK	LOTUS	FLOWER)
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ดอกไม้ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ให้อะไรมากกว่าที่คิด
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ว่านเพชรหึง

กำลังกระบือ

ชื่อวิทยาศาสตร ์ : Grammatophyllum specinocum BL.

วงศ์   :  ORCHIDACEAE

ชื่อสามัญ :  Leopard Flower

ชื่ออื่นๆ :  ว่านหางช้าง ว่านงูเหลือม กล้วยกา เอื้องพร้าว
ลักษณะทั่วไป ว่านเพชรหึง เป็นกล้วยไม้ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกล้วยไม้ 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นกล้วยไม้ประเภทแตกกอ มีระบบรากอากาศ และม ี
ลำต้นสูง อาจสูงถึงกว่า 3 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 5 ซม. ใบเป็น 
ใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันบนลำต้น ใบกว้างราว 3 เซนติเมตร ยาวราว  
60 เซนติเมตร ใบอ่อน โค้งลงด้านล่าง ใบเม่ือแก่จัดจะร่วงหลุดไปจากลำต้น 
ทิ้งรอยแผลเป็นไว้เป็นระยะๆ ที่มองคล้ายข้อบนลำต้น ดอกออกราวเดือน 
มิถุนายนถึงตุลาคม โดยจะออกดอกตามบริเวณยอด คร้ังละ 2 - 3 ช่อ และ 
ดอกจะทยอยบานติดต่อกันนานถึง 3 เดือน ช่อดอกมีท้ังชนิดช่อต้ังและช่อห้อย  
แต่ละช่ออาจยาวได้ 1.5 - 2 เมตร ก้านดอกยาว 15 - 30 ซม. ดอกมี 
กลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกหนามีพื้นกลีบสีเหลืองหรือเหลืองอมเขียว ม ี
แต้มน้ำตาลหรือม่วงคล้ายกับลวดลายของเสือ เกสรตัวผู้ 3 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน  
มีรังไข่อยู่ 3 ห้อง ผลมี 3 พู รูปร่างยาว เมื่อผลแก่จะแตกออกเป็น 3 กลีบ  
มีเมล็ดสีดำขนาดเล็กอยู่มากมายปลิวไปตามลม

การปลูก  : เป็นกล้วยไม้ท่ีต้องการแสงแดดค่อนข้างมากคือสามารถ 
ปลูกในที่กึ่งแดดถึงแดดแต่ไม่จัดมากนัก ใช้กาบมะพร้าวสับเป็นเครื่องปลูก 
ขณะต้นยังเล็ก และใช้กาบมะพร้าวสับผสมอิฐแดงทุบเมื่อต้นโตขึ้น ไม่ควร 
รดน้ำจนชุ่มแฉะเพราะจะทำให้กอเน่าง่ายหรือเป็นโรคง่าย

การขยายพันธุ์  :  โดยการแยกหน่อ
สรรพคุณทางยา :  เหตุท่ีคนไทยส่วนใหญ่ในอดีตเรียกเพชรหึงว่าว่า
นนั้นเป็นเพราะเพชรหึงมีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง เช่น ลำต้นมาฝนกับเ
หล้าดื่มหรือใช้กากพอกปากแผล ช่วยถอนพิษ หรือฝนน้ำซาวข้าวทาพอกฝี 
เป็นยาเย็นช่วยแก้พิษตะขาบ แมงป่อง แก้พิษงูกัด รักษาอาการผื่นคันมีน้ำ
เหลือง ลำต้นกับก้านใบหั่นบางๆ ล้างน้ำให้สะอาดแล้วใส่โหลดองกับเหล้า
ไว้ดื่มเป็นประจำช่วยขับลมในลำไส้ บำรุงกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะ...

ชื่อวิทยาศาสตร ์ : Excoecaria cochinchensis Lour.var. 
    cochinchinensis

วงศ์   :  EUPHORBIACEAE

ลักษณะทั่วไป กำลังกระบือ เป็นไม้พุ่มสูงถึง 2 เมตร เกล้ียงมียางขาว  
หูใบขอบเป็นชายครุย กว้าง 0.8 - 1 มม. ยาว 2 - 2.2 มม. ก้านใบยาว  
4 - 11 มม. เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ หรือตรงข้าม รูปไข่กลับ พบน้อยที่เป็น 
รูปรี กว้าง 0.9 - 4.4 ซม. ยาว 4.2 - 14 ซม. โคนสอบแคบ ปลายเรียวแหลม 
หรือเป็นติ่งแหลมยาว 6 - 18 มม. ขอบใบจักฟันเลื่อยค่อนข้างหยักมน  
โดยมีต่อมท่ีซ่ีฟัน เน้ือใบคล้ายกระดาษ หรือค่อนข้างหนามัน ผิวใบด้านสีม่วง 
อมแดง เส้นใบมี 9 - 10 คู่ โค้งเช่ือมปิดใกล้ขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นร่องแห  
ดอกเพศผู้ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 - 1.5 มม. ก้านดอกยาว 0.6 - 0.8 มม.  
กลีบเล้ียงรูปสามเหล่ียม มี 4 กลีบ กว้าง 0.3 - 0.4 มม. ยาว 0.6 - 1 มม.  
เป็นขอบชายครุย เกสรเพศผู้มี 3 อัน แยกจากกัน ยาว 0.8 - 1.1 มม.  
อับเรณูกว้าง 0.4 - .05 มม. ยาว 0.5 - 0.7 มม. สีออกครีมไม่มีเกสร 
เพศเมียเป็นหมัน ส่วนดอกเพศเมีย มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 - 2.8 มม. ก้านดอก 
ย่อยยาว 0.4 - 1 มม. เม่ือเป็นผลยาวถึง 3 มม. กลีบเล้ียงรูปไข่ กว้าง 1 - 1.8 มม.  
ยาว 1 - 1.5 มม. รังไข่มี 3 ช่อง มีออวุล 1 หน่วยต่อหน่องช่อง ก้านเกสรเพศเมีย 
ยาว 0.3 - 0.6 มม. ยอดเกสรเพศเมียไม่แยกเป็นแฉก ยาว 2.5 มม. ผลเป็นพู  
รูปกลมแบบ ขนาดประมาณ 5 - 7 มม. มีจุกขั้นติดกับแกนกลางผลเมื่อแตก

ประโยชน์  : เนื่องจากใบมีสองสี จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ  
ยางจากต้นเป็นพิษมาก ใช้เบื่อปลา

สรรพคุณทางยา :  เนื่องจากท้องใบมีสีแดง จึงเชื่อว่าใช้รักษาโรคที ่
เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบโลหิตบางชนิด ชาวชวาใช้ใบตำเป็นยาพอก 
ห้ามเลือด ตำรายาโบราณใช้ใบกินเป็นยาขับเลือดเสีย และน้ำคาวปลาใน 
สตรีหลังคลอดบุตร

นิเวศวิทยา  : กำลังกระบือ ปลูกประดับท่ัวไป เขตการกระจายพันธ์ุ 
มีถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีปลูกอย่างแพร่หลาย...
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