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	 ใกล้ช้่ว่งเวล้าเกษียีณอายุการทำำางานแล้้ว	ทำำาให้ค้นวยัเกษีียณได้ม้องย้อนอดี้ตโด้ยเฉพาะชี่วติการทำำางานทำี�ได้ท้ำำาประโยช่น์
เพ่�อส่่วนรวม	การได้้เข้้ามาทำำางานในรั�วมห้าวิทำยาล้ัยมห้ิด้ล้	เข้้ามาเป็นส่่วนห้น่�งในการเริ�มส่ร้างวิทำยาเข้ตนครส่วรรค์ข้้�นมาให้ม่
อีกครั�ง	ด้้วยจำำานวนคนน้อยจำ้งต้องร่วมมือร่วมใจำกันอย่างมากได้้มีโอกาส่ช่่วยทำำางานเกือบทำุกส่ถานะ	 ได้้ทำำางานทีำ�ก่อประโยช่น์
เต็มความส่ามารถ	ความร้้ส่่กรักแล้ะผู้กพันต่อการทำำางานในวิทำยาเข้ตนครส่วรรค์คงไม่อาจำกล้่าวได้้ทำั�งห้มด้	
	 วิทำยาเข้ตนครส่วรรค์มีธรรมช่าติทีำ�ร่มร่�น	 มีบรรยากาศทีำ�ทำำาให้้เราใจำเย็น	 นิ�ง	จำ้งก่อให้้เกิด้ส่ติในการทำำางาน	มีทำีมงานทีำ�
พร้อมจำะลุ้ยไปด้้วยกัน	มีชุ่มช่นแล้ะเคร่อข้่ายส่นับส่นุนการทำำางาน	นับว่าเป็นทำี�ทำี�ให้้โอกาส่ได้้ทำำาความด้ี	ทำี�นี�มีส่มเด้็จำพระราช่บิด้า	
ส่ญัลั้กษีณข์้องคณุความด้เีป็นทำี�ยด่้เห้นี�ยวจำติใจำ	การทำี�ได้ก้ราบพระบรมฉายาล้กัษีณข์้องพระองคท์ำา่น	เห้มอืนได้้ซึม่ซึบัพล้งัแห่้ง
ความด้ี	ทำำาให้้เกิด้กำาล้ังใจำ	มุ่งมั�นในการทำำาความดี้	
	 แล้้วเราจำะมคีวามส่ขุ้ได้อ้ยา่งไร	โด้ยส่่วนตวัความส่ขุ้นั�นตอ้งเปน็ความส่ขุ้ทำี�มาจำากตวัเราเอง	ไมห่้วงัพ่�งความส่ขุ้ทำี�มาจำาก
ผู้้อื�น	การทำำาให้้คนรอบข้้างส่บายใจำ	มีรอยยิ�ม	มีความสุ่ข้	ก็ทำำาให้้เรามีความสุ่ข้ได้้เช่่นกัน

อ.วิิลาภรณ์์ เทพผสม
ห้ัวห้น้ากลุ้่มอำานวยการกล้างแล้ะโครงการพิเศษี
โครงการจำัด้ตั�งวิทำยาเข้ตนครส่วรรค์

มห้าวิทำยาล้ัยมห้ิด้ล้นครส่วรรค์
402/1	ม.5	ต.เข้าทำอง

อ.พยุห้ะคีรี	จำ.นครส่วรรค์		60130
โทำรศัพทำ์	:	088-2786883
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นักวิช่าการประมงช่ำานาญการ	
ห้ัวห้น้าศ้นย์วิจัำยแล้ะถ่ายทำอด้เทำคโนโล้ยีปล้าส่วยงาม	
คณะประมง	มห้าวิทำยาล้ัยเกษีตรศาส่ตร์

การเพาะเลี้�ยงปล้า
ส่วยงามเป็นอกีส่าข้า
ห้ น่� ง ข้อง งานการ
เกษีตร 	 ส่ามารถ
ส่รา้งรายได้เ้ปน็อย่าง
มากให้้กับเกษีตรกร
ส่ินค้าปล้าส่วยงาม
เปน็สิ่นค้าทำี�ฟุ่่�มเฟืุ่อย

ราคาจำ้งถ้กกำาห้นด้ด้้วยคุณภาพข้องตัวส่ินค้าเอง	ส่ำาห้รับผู้้ทำี�
ชื่�นช่อบการเลี้�ยงปล้าส่วยงาม	การเลี้�ยงส่ัตว์เห้ล้่านี�เป็นงาน
อด้เิรก	จำะทำำาให้้จิำตใจำข้องผู้้เลี้�ยงเกิด้ความโอบอ้อมอารี	มีความ
รับผูิด้ช่อบต่อการมีช่ีวิตข้องเพ่�อนร่วมโล้ก
	 การศ่กษีาด้้านปล้าส่วยงาม	 เป็นอีกศาส่ตร์
ห้ น่� ง ทีำ� เพิ� ง เ ริ� มมีการศ่กษีา ในประ เทำศ ไทำยมา ไม่นาน	 
ด้ร.ส่ห้ภพ	ด้อกแก้ว	นักวิช่าการประมงช่ำานาญการ	แล้ะด้ำารง
ตำาแห้น่ง	หั้วห้น้าศน้ยว์จิำยัแล้ะถา่ยทำอด้เทำคโนโล้ยปีล้าส่วยงาม
	คณะประมง	มห้าวิทำยาลั้ยเกษีตรศาส่ตร์	 เป็นอีกท่ำานห้น่�งทีำ�
อุทิำศตนให้ก้ับการศ่กษีาในด้้านนี�	ทำ่านได้้ทำำางานการเพาะเล้ี�ยง
ปล้าส่วยงามแล้ะสั่ตว์ทำะเล้ห้ล้ายช่นิด้จำ้งเป็นทำี�ร้้จำักในวงการ
การค้าปล้าส่วยงาม	 โด้ยเริ�มต้นทำำางานทำี�คณะประมง	 ตั�งแต่ 
พ.ศ.	2546	 เริ�มจำากล้้กจำ้างช่ั�วคราวในงานทีำ�ได้้รับมอบห้มาย
ให้้ด้้แล้ปล้าส่วยงามข้องศ้นย์	 จำนกระทัำ�งได้้บรรจำุเป็นพนักงาน

มห้าวิทำยาลั้ย	 โด้ยได้้เริ�มต้นศ่กษีาแล้ะทำำาวิจัำยด้้านการเพาะ
เล้ี�ยงปล้าการ์ต้น	การผูส่มพันธุ์ข้้ามช่นิด้ในปล้าการ์ต้น	การ
อนบุาล้ล้ก้ม้านำ�า	แล้ะการข้ยายพันธ์ุเห็้ด้ทำะเล้เบื�องต้น	ต่อมาได้้
ศ่กษีาการข้ยายพันธ์ุเห็้ด้ทำะเล้ด้้วยการเพาะเลี้�ยงเนื�อเยื�อส่ัตว ์
ด้้วยการตัด้แบ่งช่ิ�นให้้มีข้นาด้เล้็กแล้ะเลี้�ยงในส่ภาวะทำี�เห้มาะ
ส่ม	จำ้งเกิด้เป็นตัวให้ม่เป็นแห้่งแรก	นอกจำากนี�ยังมีการศ่กษีา
ด้้านการเพาะเล้ี�ยงปล้ากัด้เพ่�อให้้ได้้ส่ภาวะทีำ�เห้มาะส่มต่อการ
เล้ี�ยงข้องเกษีตรกร	ศ่กษีาด้้านโรคข้องปล้ากัด้	แล้ะยังได้้รับทำุน
ส่นบัส่นนุจำากส่ำานกังานวจัิำยแห้ง่ช่าตเิพ่�อส่ำารวจำช่นดิ้ข้องปล้า
กดั้ป�าในธรรมช่าติในประเทำศไทำยเพ่�อศก่ษีา	ด้า้นการเพาะเล้ี�ยง	
พันธุกรรม	แล้ะการโคล้นนิ�ง	เพ่�อการอนุรักษี์ต่อไป

ดร.สหภพ  ดอกแก้วิ
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	 ด้้านการอบรมให้้ความร้้ต่อเกษีตรกรแล้ะผู้้ทำี�ส่นใจำ
ด้ร.ส่ห้ภพ	ด้อกแก้ว	 เป็นวิทำยาการอบรมด้้านการเพาะเลี้�ยง
ส่ัตว์ทำะเล้ส่วยงามห้ล้ากห้ล้ายช่นิด้	 อบรมด้้านอาห้ารส่ัตว์
นำ�าส่วยงามมุ่งเน้นใช่้วัตถุดิ้บทีำ�ห้าง่ายแล้ะผูล้ิตได้้ในครัวเร่อน
อีกทัำ�งยังเป็นวิทำยากรบรรยายด้้านการเพิ�มม้ล้ค่าสั่ตว์นำ�า
ส่วยงามด้้วยการถ่ายภาพฝึึกปฏิิบัติจำริงส่ำาห้รับการถ่าย
ภาพแล้ะตกแตง่ภาพ	แนะนำาการตล้าด้ข้องตวัส่ตัวน์ำ�าส่วยงาม
แล้ะภาพถ่าย	นับว่าเป็นการอบรมทีำ�ทัำนส่มัยต่อเทำคโนโล้ยีใน
ปัจำจุำบัน
	 ด้ร.ส่ห้ภพ	เป็นทำี�ยอมรบัในวงการปล้ากดั้ส่วยงาม	ได้้
รับเกียรติ	 เป็นกรรมการส่ำาห้รับตัด้ส่ินการประกวด้ปล้ากัด้
ห้ล้ายสิ่บครั�งต่อปี	เด้นิทำางตัด้สิ่นปล้ากดั้ทัำ�วประเทำศ	แล้ะยงัร่วม

กบักรมประมงจำดั้ทำำามาตรฐานปล้ากดั้ส่วยงาม	มาตรฐานปล้า
กัด้ส่วยงามในประเทำศไทำยอีกด้้วย
	 ด้้านการเรียนการส่อน	 เป็นผู้้ช่่วยส่อนวิช่าปล้า
ส่วยงาม	 เนื�อห้าด้้านการเพาะเลี้�ยงแล้ะการตล้าด้ข้องสั่ตว์นำ�า
ส่วยงาม	วิช่าการเพาะแล้ะอนุบาล้ส่ัตว์ทำะเล้	มีเนื�อห้าด้้านการ
อนุบาล้	 กุ้งข้าว	 กุ้งก้ามกราม	การเตรียมอาห้ารธรรมช่าติ
แพล้งก์ตอนพ่ช่	 แพล้งก์ตอนส่ัตว์	 แล้ะวิช่าพันธุศาส่ตร์ส่ัตว์
นำ�า	 มีเนื�อห้าด้้านการถ่ายทำอด้ลั้กษีณะสี่ข้องปล้ากัด้	 ให้้นิส่ิต
ได้้ฝึึกปฏิิบัติงานจำริงในห้ล้ายๆวิช่า	 รวมถ่งเป็นวิทำยากรให้้
กับห้ล้ายวิทำยาเข้ต	แล้ะ	มห้าวิทำยาล้ัยอื�นๆ	 เช่่น	จำุฬาล้งกรณ์
มห้าวิทำยาล้ัย	มห้าวิทำยาล้ัยเทำคโนโล้ยีราช่มงคล้	เป็นต้น
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ดร.ปิิยะเทพ  อาวิะกุล
อาจำารย์ประจำำาโครงการจำัด้ตั�งวิทำยาเข้ตนครส่วรรค์
มห้าวิทำยาล้ัยมห้ิด้ล้

โปรแกรมภาษีา	R	เป็นโปรแกรม
คำานวณทำางส่ถิติ	 แล้ะกราฟุ่ฟิุ่ก
โด้ยมีจำุด้เด้่นคือ	 เป็นโปรแกรม
ทีำ�ผู้้ ใช่้ส่ามารถนำาไปใช่้ 	 แก้ ไข้
พัฒนา	 ห้ร่อ	 ด้ัด้แปล้งได้้โด้ย

อิส่ระ	(free	software)	จำ้งทำำาให้้โปรแกรมภาษีา	R	ถ้กพัฒนา
อย่างรวด้เร็ว	 โด้ยโปรแกรมภาษีา	 R	 ได้้ถ้กส่ร้างข้้�นโด้ย 
Ross	 Ihaka	 แล้ะ	Robert	Gentleman	ณ	ภาควิช่าส่ถิติ	 
มห้าวิทำยาล้ัยโอ๊คแล้นด้์	 (University	 of	 Auckland)	 ในปี	 
ค.ศ.	1991	แล้ะเริ�มมีการใช่้แพร่ห้ล้ายในปี	ค.ศ.	1993	เป็นต้น
มา	 ซึ่�งปัจำจำุบันได้้มีการพัฒนาโปรแกรมภาษีา	 R	 จำนถ่งรุ่น
ทีำ�	 4.0.1	 (R	 version	 4.0.1)	 นอกจำากนี�โปรแกรมภาษีา	R	
ส่ามารถตอบโจำทำย์ส่ำาห้รับผู้้ทีำ�ต้องการวิเคราะห้์ทำางส่ถิติทีำ�

ตอ้งการความเฉพาะเจำาะจำงในแต่ล้ะศาส่ตร์จำากส่ร้างแพ็คเกจำ	
(package)	ต่าง	ๆ	จำากผู้้เช่ี�ยวช่าญในแต่ล้ะศาส่ตร์	ซึ่�งปัจำจำุบัน
มีจำำานวนแพ็คเกจำถง่	15,791	แพ็คเกจำ	นอกจำากนี�จำุด้เด่้นข้อง
โปรแกรมภาษีา	R	คือ	มีการประมวล้ผูล้ทำางภาพ	ห้ร่อ	กราฟุ่	
ได้้อยา่งโด้ด้เด้น่ไมแ่พโ้ปรแกรมคำานวณทำางส่ถติอิื�น	ๆ 	ส่ำาห้รบั
ทำางศาส่ตรท์ำี�เกี�ยวข้อ้งกบัทำางด้า้นสิ่�งแวด้ล้้อม	ห้รอ่	นเิวศวทิำยา	
กม็กีารใช่โ้ปรแกรมภาษีา	R	วเิคราะห้ท์ำางส่ถติอิยา่งแพรห่้ล้าย
อาทำิเช่่น	การวิเคราะห้์องค์ประกอบห้ล้ัก	(principal	compo-
nent	 analysis;	 PCA)	การวิเคราะห์้แผูนทีำ�การจัำด้กลุ่้มเอง	
(self-organizing	map;	SOM)	ห้ร่อ	การวิเคราะห้์โครงข่้าย
ใยประส่าทำเทีำยม	 (artificial	neural	network;	ANN)	 เป็นต้น	
ซึ่�งการวเิคราะห้ท์ำางส่ถติเิห้ล้า่นี�ได้ม้แีพค็เกจำรองรบัทัำ�งสิ่�น	อาทำิ
เช่่น	ade4	kohonen	แล้ะ	neuralnet	เป็นต้น

โปิรแกรมภาษา R (www.r-project.org)
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ควิามสนใจและควิามเชี่่�ยวิชี่าญ :	นิเวศวิทำยาแห้ล้่งนำ�า	ชี่ววิทำยาประมง	ส่ถิติทำางช่ีววิทำยา	แล้ะการใช้่โปรแกรมภาษีา	R	

 ปจัำจำบุนันี�ทำรัพยากรทำางธรรมช่าติได้ร้บัผูล้กระทำบอย่างมากจำากการเติบโตข้้�นข้องมนษุียช่าติ	จำนบางครั�งอาจำจำะทำำาให้้
เกิด้ความเสี่ยส่มดุ้ล้ทำางทำรัพยากรธรรมช่าติ	 ดั้งนั�นการศ่กษีาในศาส่ตร์เห้ล่้านี�จ้ำงเป็นการวิเคราะห์้ข้้อม้ล้ทีำ�ได้้เกิด้ข้้�นจำริงตาม
ธรรมช่าติ	แล้ะประมวล้ผูล้ทำี�ได้้เพ่�อใช่้เป็นส่ื�อทำี�เป็นตัวแทำนข้องธรรมช่าติในการบอกว่าเกิด้เห้ตุการณ์อะไรข้้�น	เพ่�อนำาผูล้ทำี�ได้้นำา
ไปส่้่กระบวนการจำัด้การความส่มดุ้ล้ระห้ว่างธรรมช่าติกับมนุษีย์
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ควิามพร้อมการเรียนออนไลน์ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคต้ิดเช้ี่�อไวิรัสโคโรนา 
(COVID-19) และการเปิล่�ยนแปิลงของนโยบายการศึึกษา : 

กรณ์่ศึึกษาโครงการจัดต้ั�งวิิทยาเขต้นครสวิรรค์ 
มหาวิิทยาลัยมหิดล

 
	 จำากส่ถานการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรคติด้เช่ื�อ
ไวรัส่โคโรนา	 (COVID-19)	 ตั�งแต่ช่่วงต้นปี	 2563	ทำี�ผู่านมา	 
ส่่งผูล้กระทำบเป็นวงกว้างทัำ�งทำางสุ่ข้ภาพ	 แล้ะเศรษีฐกิจำ	
เนื�องจำากเช่ื�อดั้งกล้า่วส่ามารถติด้ต่อได้้โด้ยงา่ย	จำง้แพร่ระบาด้
อย่างรวด้เร็วทัำ�งในประเทำศไทำยแล้ะต่างประเทำศ	 ด้้วยเห้ตุนี�เอง
รัฐบาล้จำ้งได้้ออกมาตรการทำางกฎห้มายทีำ�จำำาเป็น	 เพ่�อยับยั�ง
จำำานวนผู้้ติด้เช่ื�อแล้ะผู้้เสี่ยชี่วิตไม่ให้้มีมากข้้�น	 โด้ยมีมาตรการ
เน้นการล้ด้ความเส่ี�ยงในการติด้ต่อโรคผู่านการเว้นระยะห่้าง
ทำางสั่งคม	 (Social	Distance)	 รวมไปถ่งมาตรการด้้านการ
ศ่กษีาให้้งด้การเรียนการส่อนในส่ถานศ่กษีา	 แล้ะให้้ผู้้เรียน
ศ่กษีาผู่านระบบออนไล้น์

	 ด้้วยเห้ตุนี� เองเพ่�อตอบส่นองนโนบายดั้งกล่้าว	 
ทำางโครงการจัำด้ตั�งวิทำยาเข้ตนครส่วรรค์	มห้าวิทำยาล้ยัมห้ดิ้ล้
มีการส่ำารวจำความพร้อมข้องผู้้เรียนแล้ะบุคล้ากร	 เพ่�อนำาไป
วางแผูนเตรยีมความพรอ้มส่ำาห้รบัการปรบัเปลี้�ยนรป้แบบการ
เรียนผู่านระบบออนไล้น์ภายใต้ส่ถานการณ์การแพร่ระบาด้
ข้องโรคติด้เช่ื�อไวรัส่โคโรนา	 แล้ะการเปล้ี�ยนแปล้งข้องนโยบาย
การศ่กษีา	 ให้้ยังคงส่ามารถตอบส่นองต่อความต้องการข้อง
ผู้้เรียน	 แล้ะส่อด้คล้้องกับผูล้ลั้พธ์การเรียนร้้ข้องรายวิช่า
(Course	Learning	Outcomes)	ซึ่�งจำะนำาไปส่้่ผูล้ส่ัมฤทำธิ�ใน
การเรียนร้้ข้องผู้้เรียนต่อไป

อาจำารย์ประจำำาโครงการจัำด้ตั�งวิทำยาเข้ตนครส่วรรค์
มห้าวิทำยาล้ัยมห้ิด้ล้

ดร.ปิัณ์ฑารีย์  แต้ป้ิระยูร

อาจำารย์ประจำำาโครงการจำัด้ตั�งวิทำยาเข้ตนครส่วรรค์
มห้าวิทำยาล้ัยมห้ิด้ล้

อ.จิรพล  จิรไกรศึิริ  
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วิิธี่การศึึกษา
	 ใ น ก า รศ่ ก ษี าค รั� ง นี� ใ ช่้ แ บ บส่ำา ร ว จำออน ไ ล้น ์
(Google	 Form)	 แบ่งออกเป็น	 3	 ส่่วน	 คือ	 เคร่�องมือใน
การเรียนออนไล้น์	 (Hardware),	 โปรแกรมในการเรียน	 
(Software)	 แล้ะปัญห้าอุปส่รรคพร้อมทัำ�งความต้องการ
การส่นับส่นุน	 โด้ยผู้้ตอบแบบส่ำารวจำประกอบด้้วยอาจำารย์
บุคล้ากรด้้านการศ่กษีา	 แล้ะนักศ่กษีาทำุกช่ั�นปีในห้ล้ักส้่ตร 
พยาบาล้ฯ 	 ห้ ลั้ก ส้่ตรส่าธารณสุ่ข้ฯ 	 ห้ล้ัก ส้่ตรการ 
ประกอบการฯ	แล้ะห้ล้ักส่้ตรเกษีตรกรปราช่์ญเปร่�อง	จำำานวน
ทัำ�งสิ่�น	 64	 คน	 จำากนั�นวิเคราะห์้ผูล้การศ่กษีาด้้วยส่ถิติเช่ิง
บรรยาย	 ได้้แก่	ค่าเฉลี้�ยแล้ะร้อยล้ะ	 เพ่�อทำำาความเข้้าใจำบริบทำ
การเรียนออนไล้น์

สรุปิผลการศึึกษา
	 จำากการศ่กษีาพบว่าเคร่�องมือทีำ�ใช้่ในการเรียนการ
ส่อนออนไล้น์มากทีำ�สุ่ด้คือส่มาร์ทำโฟุ่น	รองล้งมาคือ	 โน้ตบุ๊ค	
แทำบ็เล้ต็	แล้ะคอมพวิเตอรตั์�งโตะ๊	ตามล้ำาดั้บ	อย่างไรกต็าม	เมื�อ
พิจำารณาถ่งความเร็วข้องอุปกรณ์พบว่าแทำ็บเล้็ตมีความเร็ว
มากทำี�สุ่ด้	รองล้งมาคือ	โน้ตบุค	ส่มาร์ทำโฟุ่น	แล้ะคอมพิวเตอร์
ตั�งโต๊ะ	 ซึ่�งแต่ล้ะอุปกรณ์จำะมีข้้อจำำากัด้แล้ะการใช่้งานทีำ�แตกต่าง
กัน	ซึ่�งส่่งผูล้ต่อประส่ิทำธิภาพในการเรียนการส่อนออนไล้น์	

	 ในส่่วนข้องโปรแกรมการเรียนออนไล้น์พบว่า	 
Webex	มีคะแนนความนิยมในการใช่้เรียนออนไล้น์มากทำี�สุ่ด้
จำากโปรแกรมทีำ�ส่ร้างห้้องเรียนจำำาล้อง	 (Visual	Classroom)	
ห้ากเปน็การจำดั้การเรยีนออนไล้น	์เช่น่	การมอบห้มายงาน	การ
เผูยแพรบ่ทำเรยีน	พบวา่การใช่โ้ปรแกรม	Google	Classroom	
ได้้รบัความนิยมส้่งทีำ�ส่ดุ้	ซ่ึ�งอาจำกล่้าวได้ว้า่โปรแกรมทำี�ส่ามารถ
ใช่้ในการส่อนออนไล้น์	ครอบคลุ้มทัำ�งการส่อนส่ด้ออนไล้น์	แล้ะ
การมอบห้มายงานต่างๆอย่้บนระบบเดี้ยว	 มีแนวโน้มในการ

ได้้รับความนิยม	 เนื�องจำากความส่ะด้วกส่บายในการใช่้งาน
แล้ะอาจำเป็นผูล้มาจำากความคุ้นเคยต่อการใช่้งานโปรแกรม
อีกด้้วย
	 ส่ำาห้รบัในส่ว่นข้องปญัห้าอปุส่รรคแล้ะความตอ้งการ
การส่นับส่นุนในการเรียนการส่อนออนไล้น์	พบว่านักศ่กษีา	
เจ้ำาห้น้าทีำ�	แล้ะอาจำารย	์ส่ว่นให้ญ่มคีวามตอ้งการการส่นบัส่นนุ
อินเตอร์เน็ตความเร็วส่้ง	เพ่�อเพิ�มประส่ิทำธิภาพในการโต้ตอบ
ส่่งข้้อม้ล้ข้่าวส่าร	 แล้ะการเรียนแบบส่อนส่ด้ออนไล้น์ด้้วย	
เนื�องจำากทีำ�ผู่านมาพบปัญห้าเร่�องข้องระบบเคร่อข้่ายทำี�มีการ
ใช่้พร้อมๆ	 กันแล้้วติด้ขั้ด้	ส่่งผูล้ต่อประสิ่ทำธิภาพในการรับร้้
แล้ะความส่นใจำข้องผู้้เรียน	นอกจำากนี�พบว่าผู้้เรียนต้องการ
การส่นับส่นุนอุปกรณ์ทีำ�เห้มาะส่มในการเรียนออนไล้น์	 ได้้แก่
โน้ตบุ๊ค	 ห้ร่อ	 แทำ็บเล็้ต	 เนื�องจำากนักศ่กษีาส่่วนให้ญ่จำะใช้่ 
ส่มาร์ทำโฟุ่นในการเรียนออนไล้น์	 ซ่ึ�งมีข้้อจำำากัด้ในการใช้่
โปรแกรมการเรียนแล้ะมีการแทำรกแซึงความตั�งใจำเรียนเมื�อมี
เส่ียงเรียกเข้้าข้องโซึเช่ียล้มีเด้ียต่างๆ

การนำาไปิใชี่้ปิระโยชี่น์
	 จำากผูล้การวิ เคราะ ห์้แบบส่ำารวจำ	 ผู้้ วิจำัยมี ข้้อ 
เส่นอแนะ	แนวทำางทีำ�ส่ามารถนำาไปใช่้ในการเตรยีมความพรอ้ม
ในการเรียนการส่อนออนไล้น	์เช่น่	การจำดั้ตารางเรยีนออนไล้น์
ให้้ช่ัด้เจำน	 ซ่ึ�งมีระบบทำี�รวบรวมไว้แห้ล้่งเด้ียว	 เพ่�อให้้ผู้้เรียนแล้ะ
ผู้้ส่อนได้้ทำราบข้้อม้ล้ชุ่ด้เด้ียวกันว่าจำะต้องเรียนห้ร่อส่อนวัน
ไห้นเวล้าใด้	ซ่ึ�งจำะส่ะด้วกกว่าการนัด้แยกแต่ล้ะรายวิช่า	ซึ่�งเกิด้
ความส่ับส่น	นอกจำากนี�การทำี�ทำราบอุปกรณ์ในการเรียนข้อง 
ผู้้เรียน	ก็จำะช่่วยให้้ผู้้ส่อนออกแบบสื่�อการส่อนทีำ�ตอบส่นอง
แล้ะแส่ด้งผูล้ในอุปกรณ์นั�นได้้	 เนื�องจำากการแส่ด้งผูล้ข้อง 
ส่มาร์ทำโฟุ่น	 โน๊ตบุ๊ค	 แทำ็บเล็้ตมีความแตกต่างกัน	 ซึ่�งผู้้เรียน
ส่่วนให้ญ่ใช่้ส่มาร์ทำโฟุ่น	 ดั้งนั�น	 ผู้้ส่อนก็ต้องส่ร้างสื่�อทีำ� 
เห้มาะส่มในการแส่ด้งบนจำอข้องส่มาร์ทำโฟุ่น	นอกจำากนี�การ
เลื้อกใช้่โปรแกรมทีำ�ผู้้เรียนมีความคุ้นเคยแล้ะมีการใช้่งานใน
การส่อนออนไล้น์ครบถ้วน	ก็จำะช่่วยให้้ผู้้เรียนส่ามารถเข้้าถ่ง
แล้ะเพิ�มความง่ายข้องการเรียนออนไล้น์อีกด้้วย	
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ผศ.ดร.กิตติคุณ  หม่่พยัคฆ์์
อาจำารย์ประจำำาโครงการจัำด้ตั�งวิทำยาเข้ตนครส่วรรค์
มห้าวิทำยาล้ัยมห้ิด้ล้

		 เมื�อกล้่าวถง่	“ปรส่ิต”	ห้รอ่	“แมล้งวัน”	ห้ล้ายคนคงร้้ส่่ก	คันยิบๆ	ตามผูิวห้นัง	ห้ร่อน่กไปถ่งความน่าข้ยะแข้ยง	ความไม่
ส่ะอาด้	แล้ะอาจำห้วาด้กล้ัวกับเช่ื�อก่อโรคทำี�จำะทำำาให้้เกิด้ความผูิด้ปกติกับร่างกายข้องเรา
	 “ถก้แล้้วครับ”	ในมุมมองข้องคนทัำ�วไปจำะเป็นแบบนั�น	เพราะประส่บการณ์แล้ะการบอกกล่้าวจำากการเลี้�ยงด้แ้ล้ะการศก่ษีา
มุ่งเนน้ไปทีำ�ผูล้กระทำบเชิ่งล้บข้องเจำา้สิ่�งมชี่วีติเห้ล่้านี�	แตต่รงข้า้มกับผูมทีำ�ได้ศ้ก่ษีาแล้ะได้สั้่มผูสั่ความน่าอศัจำรรยข์้องเจำา้ปรส่ติแล้ะ
แมล้งวนัช่นดิ้ตา่งๆ	แล้ะนำามาส่้่ผูล้งานความส่นใจำแล้ะงานวจิำยั	ตั�งแตแ่รกเริ�มทำำางานทีำ�วทิำยาเข้ตแห้ง่นี�	เมื�อป	ีพ.ศ.	2555	(8	ปแีล้ว้)

	 ผูล้งานความส่นใจำแล้ะงานวิจำัย	 ได้้นำามาใช่้ร่วมกับ
การเรยีนการส่อนทีำ�ได้ร้บัมอบห้มาย	ทัำ�งห้ล้กัส่ต้รส่าธารณส่ขุ้
ศาส่ตรบัณฑิิต	 (ส่าธารณสุ่ข้ชุ่มช่น)	 แล้ะศิล้ปศาส่ตรบัณฑิิต
	 (การประกอบการเชิ่งนิเวศวัฒนธรรม)	 	 ในทำางส่าธารณสุ่ข้
	 เจำ้าปรส่ิตแล้ะแมล้งวันช่นิด้ต่างๆ	ถก้นำามาใช่้เป็นส่ื�อห้ล้ักข้อง
การจัำด้การเรยีนการส่อนในรายวชิ่าปรส่ติวทิำยาแล้ะกฏีิวทิำยา
ทำางส่าธารณสุ่ข้	รว่มกบั	อ.ด้ร.ณฐัฐญิา	อัครววิฒันด์้ำารง	แล้ะ	
อ.ด้ร.น.ส่พ.วช่ิระเศกข้์	พีระปัญญสุ่ทำธิ�	ครอบคลุ้มส่ิ�งมีช่ีวิตทำี�
ก่อโรคในคน	แล้ะติด้จำากส่ัตว์ส่้่คน	(Zoonosis)	ด้ังนี�

	 1.	 เช่ื�อโปรโตซัึว	 ได้้แก่	 1)	 อะมีบา	 เช่่น	 เช่ื�อบิด้มีตัว
 Entamoeba histolytica	 2)	 แฟุ่ล้กเจำล้เล้ต	 เช่่น	Giardia 
duodenalis	 3)	 ซิึล้ีเอต	 เช่่น	Balantidium coli	 4)	 ส่ปอโร
ซึัว	 เช่่น	 เช่ื�อมาล้าเรีย	Plasmodium	 spp.	 แล้ะ	5)	อื�นๆ	 เช่่น	
Pneumocystis carinii
	 2.	ห้นอนพยาธิ	ได้้แก่	1)	พยาธิตวักล้ม	เช่น่	พยาธิตวั
จำี�ด้	Gnathostoma spinigerum	2)	พยาธิใบไม้	 เช่่น	พยาธิ
ใบไม้ตับ	Opisthorchis viverrini	 แล้ะ	3)	พยาธิตัวตืด้	 เช่่น	
พยาธิตืด้ห้ม้	Taenia solium 

	 3.	 สั่ตว์ข้าปล้้อง	 ได้้แก่	 1)	 มีพิษี	 (Venomous/Poi-
sonous)	 เช่่น	 แมงด้าถ้วย	2)	 ก่อความรำาคาญ	 เช่่น	 ยุงแม่ไก่ 
Armigeres	 spp.	 3)	 เป็นปรส่ิตภายนอก-ใน	 เช่่น	 ตัวอ่อน
แมล้งวันบุกรุกเนื�อเยื�อ	 (Myaisis)	แล้ะ	4)	 เป็นพาห้ะนำาเช่ื�อก่อ
โรค	 เช่่น	ยุงล้ายบ้านแล้ะยุงล้ายส่วน	 (Aedes aegypti	 แล้ะ	
Aedes albopictus	ตามล้ำาด้ับ)

คณะวิจัยการศึกษาปีัจจัยเส่�ยงต่อการติดเชื้ื�อพยาธิิใบัไม้ตับั ณ รพ.สต.ตะคุ
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	 ในปี	พ.ศ.	 2561	น.ส่.พฤกษีา	 อินทำประเส่ริฐ	 แล้ะ 
นายปรีช่าพล้	อรรคส้่รย์	นักศก่ษีาห้ล้กัส่ต้รฯ	ได้้ทำำาภาคนพินธ์
ช่ั�นป	ี4	ในพ่�นทีำ�ตำาบล้ตะค	ุอำาเภอปกัธงช่ยั	จำงัห้วดั้นครราช่ส่มีา
ร่วมกับโรงพยาบาล้ส่่งเส่ริมสุ่ข้ภาพตำาบล้ตะคุ 	 ได้้แก่	 
คุณกัญญารัตน์ 	 เย็นตะคุ 	 นักวิ ช่าการส่าธารณสุ่ข้	 
(ช่ำานาญการ)	คุณณรงค์	 กาญจำนพิมาย	 เจำ้าพนักงานทำันต
ส่าธารณส่ขุ้	(ช่ำานาญการ)	แล้ะอาส่าส่มคัรส่าธารณสุ่ข้ประจำำา
ห้ม่้บ้าน	 ตรวจำห้าปัจำจัำยเสี่�ยงการติด้เช่ื�อพยาธิใบไม้ตับแล้ะ
ตรวจำคัด้กรองอุจำจำาระตัวอย่างซ่ึ�งทำาง	รพ.ส่ต.ตะคุ	ไม่ได้ต้รวจำ
มาประมาณ	5	ปี	แล้้ว	ผูล้การศ่กษีาพบว่า	กลุ้่มตัวอย่างส่่วน
ให้ญ่ประกอบอาชี่พเกษีตรกร	มีความร้้	ทัำศนคติ	แล้ะพฤติกรรม
ด้ี	 รับประทำานปล้าร้าทีำ�ปรุงสุ่กห้ร่อผู่านกระบวนการแปรร้ปทำี�
สุ่ข้ลั้กษีณะ	 เนื�อดิ้บอื�นๆ	 มีรับประทำานบ้าง	 เช่่น	ห้ม้ดิ้บ	 วัวดิ้บ	
ห้ร่อห้อย	 (ก้อยห้อย)	 เป็นกับแกล้้มค้่กับการด้ื�มสุ่ราห้ร่อเบียร์
แม้ผูล้การตรวจำอุจำจำาระด้้วยวิธี	 Formalin-ethyl	 acetate	
concentration	 technique	 ไม่พบไข่้พยาธิใบไม้ตับ	 แต่พบ 
1)	ซึิส่ต์ข้องโปรโตซึัว	Giardia lamblia	 2)	 ไข้่พยาธิปากข้อ 
Hookworm	 egg	 แล้ะ 	 3 ) 	 ตัว อ่อนพยาธิ เ ส้่นด้้ าย	 
Strongyloides stercoralis	 ซ่ึ�งเป็นปรส่ิตทีำ�ติด้ต่อผู่านการ
ส่ัมผูัส่นำ�าแล้ะด้ิน	เป็นผูล้ให้้ทำาง	รพ.ส่ต.ตะคุ	แล้ะ	อส่ม.	ด้ำาเนิน
การจำัด้ห้ายารักษีาให้้กับกลุ้่มตัวอย่างทำี�ตรวจำพบ

	 ในด้้านแมล้งวัน	มีภาพฝึันถ่งการเรียนร้้ช่ีววิทำยาข้อง
แมล้งวันช่นิด้ต่างๆ	ทำั�งทีำ�มีผูล้กระทำบเช่ิงบวกแล้ะล้บข้องทำาง 
การแพทำย์	การเกษีตร	 แล้ะระบบนิเวศ	จำ้งด้ำาเนินงานวิจำัยเก็บ
รวบรวม	แล้ะมสี่ว่นห้น่�งทีำ�ได้้ตพีมิพ์ในวารส่ารระด้บันานาช่าติ	
ผูล้งานเด้่น	3	ผูล้งาน	ได้้แก่

	 1.	 Three	 sarcophagid	 species	 (Diptera:	 
Sarcophagidae)	newly	recorded	in	Thailand	วารส่าร-
Tropical	Biomedicine	ปี	 ค.ศ.	 2015	 (พ.ศ.	 2558)	พบ
ช่นิด้ข้องแมล้งวันห้ล้ังล้ายทำี�รายงานการพบในประเทำศจำีน 
(ทำเิบต)	แล้ะประเทำศเนปาล้	แตยั่งไมเ่คยมรีายงานในประเทำศไทำย 
Myorhina	 situliformis	 (ตัวอย่างแมล้งวันเพศผู้้	 เก็บจำาก	
ต.เข้าทำอง	อ.พยุห้ะคีรี	จำ.นครส่วรรค์)
	 2.	 Predominance	 of	 blow	 flies	 (Diptera:	 
Calliphoridae)	 among	 insects	 visiting	 flowers	 of	 
Buchanania lanzan	 (Sapindales:	 Anacardiaceae)	
วารส่าร	Applied	Ecology	and	Environmental	Research	
ปี	ค.ศ.	 2017	 (พ.ศ.2560)	 ทีำ�ทำำาให้้อาจำารย์แล้ะบุคล้ากรข้อง
ส่่วนงานวิช่าการแล้ะห้ล้ักส่้ตร	ส่บายใจำกับเส่ียงห้่�งๆ	ทำี�มาตอม

ด้อกข้องตน้มะมว่งห้วัแมงวนั	(B.	lanzan)	คือ	แมล้งวนัห้วัเขี้ยว
ช่นิด้	Stomorhina discolor ไม่ใช่่ผู่�งทำี�มีเห้ล้็กใน	(ภาพทำี�	2)
	 3.	Variation	in	the	time	of	colonization	of	broiler	 
carcasses	by	carrion	flies	in	Nakhonsawan	province,	
Thailand	 วารส่าร	 Journal	 of	Medical	 Entomology	 
ป	ีค.ศ.	2017	(พ.ศ.2560)	ด้ำาเนนิงานวจิำยัในพ่�นทีำ�โครงการจำดั้
ตั�งวิทำยาเข้ตนครส่วรรค์	มห้าวิทำยาล้ัยมห้ิด้ล้	

	 นอกจำากนี�	ร่วมกบันายวษิีณุกรณ์	กวยล้	ีนักวชิ่าการ
ส่าธารณส่ขุ้ข้ององคก์ารบรหิ้ารส่่วนตำาบล้เข้าทำอง	อ.พยหุ้ะครีี	
จำ.นครส่วรรค	์ในการด้้แล้เห้ตสุ่ตัวข์้าปล้้องกอ่ความรำาคาญใน
พ่�นทำี�	คือ	ริ�นนำ�าจำ่ด้	(Midge)	มิถุนายน	พ.ศ.	2563

:	ปรส่ิตวันล้ะตัว	(Daily	Parasite)FACEBOOK

แมลงวันหัวเข่ียวเพศผ่้ชื้นิด Stomorhina discolor

ริ�นนำ�าจืด (Midge)  
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การปิรับสมดุลของผู้สูงอายุหลังการจากไปิของคู่ครอง
“The balance the lives of the elderly after the departure of suitors”

	 การศ่กษีางานวิจำัยครั�งนี�เป็นการศ่กษีาเช่ิงคุณภาพ
โด้ยมีวัตถุประส่งค์เพ่�อเข้้าใจำกระบวนการคลี้�คล้ายความทำุกข้์
ข้องผู้้ส้่งอายุในชุ่มช่นช่นบทำเมื�อค้่ครองจำากไปแล้ะปัจำจัำยทำี�
เกี�ยวข้้อง	 โด้ยใช่้วิธีการเก็บข้้อม้ล้การส่ัมภาษีณ์เช่ิงล่้ก	 แล้ะ
นำามาวเิคราะห์้ข้้อม้ล้ด้ว้ยวธิกีารตรวจำส่อบข้อ้มล้้แบบส่ามเส้่า
ศ่กษีาในผู้้ส่้งอายุทำี�อย้่ในพ่�นทีำ�ตำาบล้เข้าทำอง	อำาเภอพยุห้ะคีรี
จำังห้วัด้นครส่วรรค์	จำำานวนทำั�งห้มด้	12		ราย	เป็นช่าย	6	ราย
เป็นห้ญิง	6	ราย	เป็นผู้้ส่้งอายุวัยกล้าง	(70	–	79		ปี)		จำำานวน		
5		ราย	รองล้งมาเป็นกลุ้่มผู้้ส่้งอายุวัยต้น	(60-69	ปี)		จำำานวน		
4		ราย	แล้ะกลุ้่มผู้้ส่้งอายุวัยปล้าย	(80	ปีข้้�นไป)	จำำานวน		3	ราย	
ตามล้ำาด้ับ
	 ผู้้ส้่งอายุทัำ�ง	 12	คน	ทำุกคนแม้ว่าจำะเส่ียใจำในช่่วงแรก
ข้องการจำากไปมากเพียงใด้	 ก็ส่ามารถคล้ี�คล้ายความทำุกข้์
กลั้บมาเป็นปกติได้้ภายใน	3	 เด้ือน	 เวล้าผู่านไปห้ล้ายปีก็ยังมี
ความระล้ก่ถง่ค้ค่รองทำี�จำากไปแต่ไมม่ภีาวะโศกเศรา้	ในระยะแรก
ข้องการส้่ญเสี่ยผู้้ส่ง้อายุผู้้ช่ายจำะร้้ส่ก่เสี่ยใจำมากกว่าผู้ส้่ง้อายุ

ห้ญงิเพราะมักจำะคิด้ถง่การใช้่ช่วีติรว่มกันเพราะเคยชิ่นกับการ
ได้้รับการปรนนิบัติข้องภรรยา	ส่่วนผู้้ส้่งอายุห้ญิงจำะร้้ส่่กโล้่ง
ใจำส่บายใจำเพราะร้้ส่่กว่าได้้ด้้แล้ส่ามีอย่างเต็มทีำ�แล้้วในตล้อด้
ช่่วงช่ีวิตค้่ทีำ�ผู่านมา	 แล้ะเข้้าใจำในส่ัจำธรรมข้องช่ีวิตว่าทำุกคนก็
ต้องตาย	 	 รวมถ่งประส่บการณ์ช่ีวิตทำี�ผู่านมาก็เป็นส่่วนห้น่�ง
ข้องการยอมรับการส่้ญเส่ีย	ผู้้ทำี�มีโอกาส่ด้้แล้กันก่อนเส่ียช่ีวิต
จำะส่ามารถคลี้�คล้ายความทุำกข้์ได้ดี้้กวา่เพราะได้มี้โอกาส่แส่ด้ง
ความรักแล้ะมเีวล้าเตรยีมใจำบา้งแล้ว้		วิถชีี่วติทีำ�ปรบัส่มดุ้ล้ห้ล้งั
การจำากไปมหี้ล้ากห้ล้าย	ตามความจำำาเปน็	นสิ่ยั	ความช่อบแล้ะ
โอกาส่ข้องแต่ล้ะคน	 	ล้ักษีณะทีำ�เห้มือนกันคือ	ทำุกคนไม่ปิด้กั�น
ตนเองออกจำากส่ังคม	ยังคงรับร้้ข้่าวส่ารจำากวิทำยุ	 เพ่�อนบ้าน		
มีปฏิิส่ัมพันธ์พูด้คุยแล้กเปล้ี�ยนความคิด้เห้็น	รวมทำั�งยังส่นใจำ
มาร่วมกิจำกรรมทีำ�เส่ริมส่ร้างสุ่ข้ภาวะทำั�งสี่�ด้้านข้องศ้นย์ผู้้ส่้ง
อายุฯ	 เพิ�มส่ีส่ันเติมพล้ังให้้มีช่ีวิตช่ีวายิ�งข้้�นแล้ะในผู้้ส่้งอายุวัย
ต้นถ่งวัยกล้างยังมีความคิด้อยากแต่งงานให้ม่เพ่�อมาอย่้เป็น
เพ่�อนกันยามแก่เฒ่า	
 

นางศึศึิธีร มารัต้น์
พยาบาล้วิช่าช่ีพ
ศ้นย์ผู้้ส่้งอายุเข้าทำอง	:
ศ้นย์การแพทำย์มห้ิด้ล้บำารุงรักษี์	จัำงห้วัด้นครส่วรรค์

นายทวีิศึักดิ� ปิฐม

นักกายภาพบำาบัด้
ศ้นย์การแพทำย์มห้ิด้ล้บำารุงรักษี์	จัำงห้วัด้นครส่วรรค์
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การศ่กษีานี�ชี่�ให้้เห้็นว่า	ส่ิ�งส่ำาคัญทำี�สุ่ด้ทีำ�ผู้้ส้่งอายุทำำาห้ล้ังการ
ส้่ญเส่ียค้่ครองคือ	 	 ปรับตัว	 	 ปรับบทำบาทำในครอบครัวให้้ด้ี		
เมื�อเราช่รามากแล้้วอย่าน่กถง่ว่าเราเป็นให้ญ่ในบ้าน		จำะเอาแต่
ใจำตัวเป็นให้ญ่ไม่ได้้		ห้ากแต่ต้องพยายามปรับตัวรับฟุ่ังความ
คดิ้เห็้นคนอื�นให้้มาก		พยายามช่่วยเห้ลื้อตนเองให้้มากทีำ�ส่ดุ้	ไม่
ต้องเป็นภาระให้้ล้้กห้ล้านโด้ยไม่จำำาเป็น	

การนำาไปิใชี่้ปิระโยชี่น์
	 เพื�อเป็นแนวทำางศ่กษีาความทุำกข้์	 จำากการส้่ญเสี่ยค้่
ครองข้องผู้้ส้่งอายเุชื่�อมโยงต่อปัญห้าส่ขุ้ภาพแล้ะส่ภาวะปัญห้า
อื�นๆข้องผู้้ส้่งอายุ	เมื�อเกิด้ภาวะส่ญ้เสี่ยค้ค่รอง	เนื�องจำากภาวะ

การยอมรับการส้่ญเส่ียเป็นภาวะทำี�เกิด้กับผู้้ส่้งอายุได้้ทำุกคน
แล้ะในปัจำจำุบันจำำานวนประช่ากรผู้้ส้่งอายุมีจำำานวนทำี�มากข้่�นจำ่ง
เป็นความเสี่�ยงทีำ�จำะมีผู้้ส้่งอายุทีำ�เหี้�ยวเฉาตายตามกัน	 (เป็นคำา
พ้ด้ประจำำาถิ�นเข้าทำอง)	ห้ากผู้้ส้่งอายุไม่ได้้เตรียมใจำห้รือวางใจำ
ในการจำากไปข้องค่้ครอง	ดั้งนั�นประโยช่น์จำากงานวจัิำยนี�คอืเรา
ส่ามารถนำาไปต่อยอด้พฒันา	เพื�อส่ร้างร้ปแบบการประเมินแล้ะ
ให้้คำาปร่กษีาแก่ผู้้ส่้งอายุ	เมื�อเกิด้ภาวะการส่้ญเส่ียค้่ครองได้้	
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ผศึ.ดร.กิต้ต้ิคุณ์ หมู่พยัคฆ์์ (อ.ฮ้้อปิ)
ชื้่องที่างการติดต่อ   
	 kittikhun.mop@mahidol.ac.th

ความเช่ื้�ยวชื้าญ   
	 เทำคนิคการแพทำย์	
	 ปรส่ิตวิทำยาแล้ะกีฏิวิทำยาทำางการแพทำย์
	 นิติเวช่กีฏิวิทำยา
	 อนุกรมวิธาน	Order	Diptera
	 การจำัด้กระบวนการเรียนร้้เพ่�อการเปลี้�ยนแปล้ง
(Transformative	Education)

ความสนใจและงานอดิเรก 
	 ร้องแล้ะเคล้ื�อนไห้วร่างกายไปตามจำังห้วะเส่ียงเพล้ง
		 ห้ล้งรักในการถ่ายภาพแมล้งแล้ะสิ่�งมีช่วีติข้นาด้เล็้กๆ
	 เป็นเจ้ำาข้องเพจำ	Facebook	 :	 ปรสิ่ตวันล้ะตัว	 แล้ะ	
Blockdit	:	ปรส่ิตทำีล้ะวัน
		 เรียนร้ศ้ลิ้ปะการเคลื้�อนไห้วรา่งกาย	แล้ะการแส่ด้งเพ่�อ
การเรียนร้้ตนเองแล้ะผู้้อื�น

ดร.จุฑารัต้น์  แสงกุล (อ.อ้อม)
ชื้่องที่างการติดต่อ 
	 chutarat.san@mahidol.ac.th

ความเชื้่�ยวชื้าญ
	 นิเวศวิทำยาทำางทำะเล้
	 กัมมันตรังส่ีส่ิ�งแวด้ล้้อม
	 มล้พิษีทำางส่ิ�งแวด้ล้้อม
	 การจัำด้การข้ยะ	แล้ะนำ�าเส่ียชุ่มช่น
	 ส่ื�อการส่อน	Digital	online

ความสนใจและงานอดิเรก 
	 รักการถ่ายภาพธรรมช่าติ
	 ช่ื�นช่อบการส่ำารวจำศ่กษีาธรรมช่าติ	 วัฒนธรรม	
ห้ล้ากห้ล้ายร้ปแบบ	วิ�งเทำรล้ธรรมช่าติ		ปีนเข้า
	 เป็นเจำ้าข้องเพจำ	Facebook	:	กินอะไรดี้เข้าทำอง		เพจำ
แห้ล้่งข้องอร่อยในชุ่มช่น
	 อาส่าส่มัครนักด้ำานำ�าเพ่�อการอนุรักษี์	 ปล้้กปะการัง	
เก็บข้ยะใต้ทำะเล้	วางทำุ่นผู้กเร่อ

แนะนำาอาจารย์ปิระจำาวิิทยาเขต้นครสวิรรค์


