
ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2556

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	ได้	จัด	โครงการ	ประชุม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	เพ่ือ	พัฒนา	บุคลากร	“ยุทธศาสตร์	การ	พัฒนา	องค์กร	คร้ัง	ท่ี”		9		ใน	วัน	ท่ี	18	–	19	

เมษายน	2556		ณ	โรง	แรม	แอม	บาสเด	อร์	ซิตี้	จอม	เทียน	จังหวัด	ชลบุรี	โดย	การ	ประชุม	ครั้ง	นี้	กำหนด	ให้	คณาจารย์	ข้าราชการ	และ	บุคลากร	

ทุก	คน	เข้า	ร่วม	ประชุม	โดย	ถือ	เป็นการ	ปฏิบัติ	ราชการ	

	 ศูนย์	สอ	วน.	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร		

จัด	พิธี	ปิด	ค่าย	โอลิมปิก	วิชาการ	(ค่าย	2)	ปี	การ	ศึกษา	2556	เม่ือ	

วัน	ท่ี	29	เมษายน	2556		ณ	ห้อง	4103	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	
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กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคคล
	 •	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.กัณฑ	รีย์	 ศรี	พงศ์	พันธุ์	 เข้า	ร่วม	โครงการ	

สัมมนา	วิชาการ	 	 เรื่อง	การ	ใช้	คอมพิวเตอร์	 และ	อุปกรณ์	ไอที	 อย่างไร								

เพื่อ	ยืด	อายุ	การ	ใช้	งาน	ได้	อย่าง	เหมาะ	สม	 วัน	ที่	 23	 เมษายน	 2556																					

ณ	ศูนย์	คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์	

จังหวัด	นครปฐม

	 •	อาจารย์	 ดร.กุล	ทัศน์	 สุ	วัฒน์	พิพัฒน์	 และ	อาจารย์	 ดร.ภาณุพันธ์			

ลิมป	ชยา	พร	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	กรรมการ	และ	เข้า	ร่วม	จัด	กิจกรรม	ค่าย	วิทยาศาสตร์	

ภาค	ฤด	ูรอ้น	สำหรบั	นกัเรยีน	ทนุ	พฒันา	และ	สง่	เสรมิ	ผู	้ม	ีความ	สามารถ	พเิศษ	

ทาง	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 (ทุน	 พสวท.)	 ระดับ	มัธยมศึกษา	 ปี	การ	

ศึกษา	2555	ระหว่าง	วัน	ที่	23	–	29	เมษายน	2556	ณ	ทอ.อ่าว	มะนาว	

กอง	บิน	5	อำเภอ	เมือง	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์	

	 •	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.มนัส	แซ่	ด่าน	 เข้า	ร่วม	ประชุม	ชี้แจง	การ	

ขอรับ	ทุน	ประจำ	ปี	2556	ที่	สภา	วิจัย	แห่ง	ชาติ	 (วช.)	 วัน	ที่	 19	 เมษายน	

2556	ณ	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	วิจัย	แห่ง	ชาติ	(วช.)

	 •	อาจารย์	ดร.นพ	ดล	ชุม	ชอบ	และ	อาจารย์	วรรณ	ภา	พนิต	สุภา	กมล 

ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	บรรยาย	เรื่อง	 “คณิตศาสตร์	กับ	การ	เข้า	สู่	 AEC”	

และ	กิจกรรม...สนุก	กับ	คณิตศาสตร์	วัน	ที่	20	เมษายน	2556	ณ	อุทยาน	

วิทยาศาสตร์	ประเทศไทย	จังหวัด	ปทุมธานี

	 •	อาจารย์	 ดร.สวรรยา	 ศกุล	ตะ	เสถียร	 และ	 อา	จาย์	อรทัย	

เขียวพุ่ม			ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	สอน	เสริม	วิชา	แคลคูลัส	และ	ฟิสิกส์	ระหว่าง	

วัน	ท่ี			20,22-29	เมษายน	2556	ณ	คณะ	วศิวกรรมศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	

อุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์	

จังหวัด	นครปฐม

	 คณะ	วทิยาศาสตร	์จดั	โครงการ	รดนำ้	ดำหวั	สบืสาน	ประเพณ	ีสงกรานต	์พ.ศ.	2556	เพือ่	เปน็การ	อนรุกัษ	์ศลิป	วฒันธรรม	อนั	ด	ีงาม	

ของ	ไทย	วัน	อังคาร	ที่		9	เมษายน	2556		ณ	บริเวณ	โถง	หน้า	อาคาร	วิทยาศาสตร์	1	สำนักงาน	เลขานุการ	คณะ	วิทยาศาสตร์	

	 	 ภาค	วชิา	ฟสิกิส	์คณะ	วทิยาศาสตร	์โดย	รอง	ศาสตราจารย	์ดร.	เสรมิ		

จันทร์	ฉาย	อ.ดร.	สุ	มา	มาลย์		บรร	เทิง	อ.ดร.	รุ่ง	รัตน์	วัด	ตาล	อ.ดร.	อิสระ	มะ	ศิริ	

อ.ดร.	สม	เจ	ตน์	ภัทร	พา	นิช	ชัย	และ	อ.ดร.	วร	ภาส	พรมเสน	ได้	ร่วม	กับ	คณะ	

นัก	วิจัย	ของ	องค์การ	นา	ซ่า	ซึ่ง	นำ	โดย	Dr.	Sichee	Tsay	นัก	วิจัย	จาก	National	

Catral	University	of	Taiwan	ซึ่ง	นำ	โดย	Dr.	George	Lin	ได้	ทำการ	ศึกษา	

ผล	ของ	ฝุ่น	ละออง	จาก	การ	เผา	ป่า	และ	วัสดุ	เหลือ	ใช้	ทางการ	เกษตร	ใน	บริเวณ	

ภาค	เหนือ	ของ	ประเทศไทย	ที่	มี	ต่อ	เมฆ	และ	สภาวะ	ของ	บรรยากาศ	 โดย	ได้	ติด	

ตั้ง	อุปกรณ์	วัด	ทาง	บรรยากาศ	ชนิด	ต่างๆ	 ที่	สถานี	อุตุนิยมวิทยา	ดอย	อ่าง	ขาง	

จังหวัด	เชียงใหม่	ใน	ระหว่าง	เดือน	มีนาคม	-	เมษายน	พ.ศ.	2556	และ	จะ	นำ	

ขอ้มลู	ที	่ได	้มา	ทำการ	วเิคราะห์	เพ่ือ	ให้	ได้	องค์	ความ	รู้	เก่ียว	กับ	กลไก	และ	ผลก	ระ	ทบ	

ของ	ฝุน่	ละออง	ดงั	กลา่ว	ตอ่	ภมู	ิอากาศ	ทัง้	ใน	ระยะ	สัน้	และ	ระ	ยา	ยะ	ยาว	ซึง่	จะ	เปน็	

ประโยชน	์ใน	เชงิ	วชิาการ	และ	เปน็	แนวทาง	ให	้กบั	หนว่ย	งาน	ของ	รฐั	สำหรบั	การ	

ออก	มาตรการ	ต่างๆ	เพื่อ	แก้	ปัญหา	ที่	เกิด	ขึ้น	ต่อ	ไป		

รูป	ที่	1	 คณะ	ทำงาน	จาก	นา	ซ่า	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 และ	 National	 Central	 	

	 University	ไต้หวัน	

รูป	ที่	2	 อุปกรณ์	วัด	ของ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	และ	ของ	นา	ซ่า

1 2



s c i e n c e

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 จัด	โครงการ	พัฒนา	ขีด	ความ	สามารถ	ใน	

การ	ปฏิบัติ	งาน	ด้วย	การ	แลก	เปล่ียน	เรียน	รู้	เพ่ือ	ให้	บุคลากร	สาย	สนับสนุน	

ได้	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	ดำเนิน	งาน	ด้าน	การ	จัดการ	ความ	รู้	 พัฒนา/เพ่ิม	

ประสิทธิภาพ	การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	บุคลากร	สาย	สนับสนุน	จาก	การ	แลก	

เปล่ียน	เรียน	รู้	ร่วม	กัน	ทำให้	ได้	เทคนิค	และ	ความ	รู้	ใหม่	ท่ี	นำ	กลับ	ไป	ใช้	ใน	

การ	ปฏิบัติ	งาน	ได้	วัน	ท่ี	10	เมษายน	2556		ณ	ห้อง	4103	อาคาร	

วิทยาศาสตร์	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคคล

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 ให้การ	ต้อนรับ	

คณะ	คณาจารย์	และ	เจ้า	หน้าท่ี	 คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัย	ราชภัฎ	พิบูล	สงคราม	จังหวัด	พิษณุโลก	ศึกษา	ดู	งาน	ด้าน	

การ	บริหาร	จัดการ	สำนักงาน	คณบดี	 และ	ห้อง	ปฏิบัติ	การ	สาขา	วิชา	

ชีววิทยา	ฟิสิกส์	เคมี	วิทยาศาสตร์	ส่ิง	แวดล้อม	และ	คอมพิวเตอร์	วัน	ท่ี	

9	เมษายน	2556	



 

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3424-5300	โทรสาร	0-3424-5333	E-mail	science@su.ac.th

สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์	ได้ใน	www.sc.su.ac.th	ได้เช่นกัน

	 “เพื่อน	บ้าน”	 คำ	คำ	นี้	ฟัง	ดู	อบอุ่น	 ช่วย	เหลือ	เกื้อกูล	ซึ่ง	กัน	และ	

กัน	ดี	จัง	แต่	เพื่อน	บ้าน	อย่าง	นก	พิราบ	ป่า	ที่	จะ	พูด	ถึง	นี้	เป็น	เพื่อน	บ้าน	ที่	

เจ้าของ	บ้าน	อาจ	ต้อง	พิจารณา	สัก	นิด	 ดัง	ที่	ได้	เคย	เขียน	มา	แล้ว	ว่า	 นก	

พริาบ	ปา่...เดีย๋ว	นี	้เกอืบ	จะ	กลาย	มา	เปน็	นก	พริาบ	เมอืง	อยู	่แลว้	เนือ่งจาก	

สามารถ	ปรบั	ตวั	มา	อยู	่ใกล	้คน	ได	้อยา่ง	ด	ีเยีย่ม	เรือ่ง	หนกั	หนา	สาหสั	ของ	

เขา	ไมใ่ช	่เพยีง	แค	่รงั	และ	มลู	ที	่ทำให	้อาคาร	บา้น	เรอืน	หรอื	สถาปตัยกรรม	

กัลยา	ศรี	พุทธ	ชาติเพื ่อนบ้าน...ที ่ควรระวัง

เป็นก	ลุ่ม	ไร	(mites)	หน้าตา	แบบ	รูป	ที่	4-6		โดย	เบอร์	1	มี	มาก	ที่สุด	

ใน	กลุ่ม	นี้	มี	ถึง	เกือบ	260	ตัว	ต่อ	รัง	รอง	ไป	เป็นก	ลุ่ม	เหา	(Psocop-

terans)	และ	กลุ่ม	ด้วง	(Beetles)	ตาม	ลำดับ	(รูป	ที่	7-8)

	 นกพริาบปา่(Rock	Pigeon)	ม	ีลกัษณะ	การ	สรา้ง	รงั	งา่ยๆ...แบบ	

ว่า	ไม่	เลือก	มาก	และ	ไม่	เรื่อง	มาก	 บางที	พบ	ว่า	แค่	มี	เศษ	พลาสติก	 2-3	

ชิน้	คณุ	พริาบ	ปา่	ก	็รบี	วางไข	่เรยีบรอ้ย	แลว้	ชวีติ	ที	่เรยีบ	งา่ย	ของ	เขา	ไมใ่ช่	

แค่	นั้น	 การ	ขับ	ถ่าย	หรือ	แม้แต่	ซาก	ลูก	ที่	ตาย	 ยัง	คง	อยู่	สะสม	ภายใน	รัง	

(รปู	1-2)	โดย	เฉพาะ	อยา่ง	ยิง่	พริาบ	ปา่	เปน็	นก	ที	่ใช	้รงั	ซำ้	แลว้	ซำ้	เลา่	ตราบ	

ใด	ที	่เจา้ของ	บา้น	ไม	่ไล	่ที	่สิง่	ที	่สะสม	ใน	รงั	จะ	ยิง่	มาก	เปน็	ทวคีณู	แตก	ตา่ง	

จาก	นก	อกี	หลาย	ชนดิ	ที	่จะ	ขบั	ถา่ย	นอก	รงั	หรอื	พยายาม	สง่	ให	้พน้	รงั	รวม	

ทั้ง	ขยัน	ที่	จะ	เก็บ	กวาด	สิ่ง	สกปรก	ต่างๆ	ไป	ทิ้ง	เช่น	เปลือก	ไข่	และ	เศษ	

ซาก	ต่างๆ	หลัง	ที่	ลูก	นก	ฟัก	ออก	จาก	ไข่	แล้ว	เป็นต้น

	 นอกจาก	มูล	ของ	บรรดา	นก	รวม	กัน	ทั้ง	พ่อ	แม่	และ	ลูกๆ	ปริมาณ	

มหาศาล	ที	่สะสม	อยู	่ใน	รงั	แลว้	ยงั	ม	ีสิง่	ม	ีชวีติ	อืน่	อกี	มากมาย	ที	่แฝง	ตวั	อยู	่

ภายใน	รัง	ไม่	ว่า	จะ	เป็น	ด้วง	แมงป่อง	เทียม	เห็บ	เหา	หนังสือ	ไร	มวน	

เรือด.....ซึ่ง	มี	การ	ศึกษา	ใน	รัง	ของ	นก	หลาย	ชนิด	ที่	ส่วน	มาก	สนใจ	กลุ่ม			

สัตว	ขา	ข้อ	 (arthropods)	 	 ซึ่ง	ที่	พบ	ก็	มี	ทั้ง	ที่	เป็น	และ	ไม่	เป็น	ปรสิต	

ภายนอก	ร่างกาย	ของ	นก	(ectoparasite)		กลุ่ม	ที่	พบ	จะ	มี	ความ	คล้าย	

กัน	ใน	นก	หลาย	ชนิด	จาก	การ	ศึกษา	ของ	นันท	ภัค	(2555)	นักศึกษา	

คณะ	วิทยาศาสตร์	 ภาค	วิชา	ชีววิทยา	 ที่	เห็น	กำลัง	ปีน	เก็บ	รังนก	พิราบ	

ป่า	ใน	รูป	ที่	 3	 นั้น	 	 พบ	ว่า	ใน	รัง	ของ	นก	พิราบ	ป่า	 กลุ่ม	ที่	พบ	มาก	ที่สุด	
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ต่างๆ	เสื่อมโทรม	ต่อ	สายตา	

และ	ทำให้	โครงสร้าง	บาง	ส่วน	

ของ	บา้น	พงั	หรอื	ผดิ	รปู	จาก	ปกต	ิ

เท่านั้น	 แต่	ที่	น่า	กลัว	กว่า	นั้น	ก็	

คือ	สิ่ง	ต่างๆ	ที่	สะสม	อยู่	ภายใน	

รัง	ของ	เขา	ต่าง	หาก	

ที	่นา่	สนใจ	อยู	่ตรง	ที	่วา่	เจา้	ตวั	เลก็ๆ	

เหล่า	นี้	 มี	โอกาส	ที่	จะ	ทำให้	เกิด	

ผลก	ระ	ทบ	ตอ่	คน	ที	่อาศยั	อยู	่ใกล้ๆ 	

รัง	 (ชัก	เริ่ม	ไม่	แน่ใจ	แล้ว	ว่า	เรา	ไป	

ใกล้	นก	หรือ	นก	มา	ใกล้	เรา)	ไม่	ว่า	

จะ	เป็น	ตัว	เรือด(วงศ์	Cimicidae)		

โดย	เฉพาะ	อยา่ง	ยิง่	หลาย	ตวั	ที	่จดั	

อยู	่ใน	ลุม่	ไร	ฝุน่	ที	่อาจ	ทำให	้เกดิ	โรค	ภมูแิพ	้ที	่ระบบ	ทาง	เดนิ	หายใจ	และ	

โรค	ผิวหนัง	อักเสบ	เรื้อรัง	นอกจาก	นี้	ไร	บาง	สกุล	ยัง	อาจ	เป็น	พาหะ	นำ	

โรค	ไป	สู่	สัตว์	อื่นๆ	อีก	ด้วยทาง	ที่	ดี	ควร	ป้องกัน	ไม่	ให้	นก	พิราบ	ป่า	มาส	

ร้าง	รัง	และ	มี	ลูก	หลาน	ต่อ	เนื่อง	หลาย	ชั่ว	อายุ	นก	ใน	หรือ	ใกล้	บ้าน	เรา	

ด้วย	หลาก	วิธี	การ	ที่	ใช้	กัน	แพร่	หลาย	ทั่วไป	 เพราะ	จะ	เป็นการ	สะสม	

และ	ทับถม	สิ่ง	ต่างๆ	ภายใน	รัง	จน	เป็น	อันตราย	ต่อ	สุขภาพ	ของ	เรา	 ...

เพื่อน	บ้าน	ของ	เขา

ที่มา
	 นันท	ภัค		โพธิ	สาร		2555.	ความ	หลาก	หลาย	ของ	สัตว์	ขา	ข้อ	ใน	รังนก	

พิราบ	ป่า

	 รัก	ษิณา	 พล	สี	ลา.	 2555.	 ริ้น	ฝอย	ทราย	และ	โรค	อุบัติ	ใหม่:	 โรค	ลิ	ชมา	

เนีย.	Thammasat	Medical	Journal	12:77	-96.

4-ไร	Dermatophagoides	sp.		 5-ไรTydeus	sp.

6-	ไรOrnithonyssus	sp. 7-	เหา	กัด	ขนCuclotogaster	sp.

8-	ด้วง	(Beetles)
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