
ปีที่ 16 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2553

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบรอบ ๘๓ พรรษา

วันที่ ๕ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา

ขอจงทรงพระเจริญ



ข่าวบุคคล

ข่าววิจัย

 ๏ อาจารย ์ดร.ศภุ ชยั ศภุ ลกัษณ ์นาร ีได ้รบั เชญิ เป็น อาจารย ์พเิศษ 

สอน รายวชิา ICCH 334 Physical Chemistry II และ รายวิชา ICCH 431 

Advanced Physical Chemistry ระหวา่ง วนั ที ่10 มกราคม – 3 เมษายน 

2554 ณ วิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลา ยา นครปฐม

 ๏ ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.รัช ฏา บุญ เต็ม ได้ รับ เชิญ เป็น อาจารย์ 

พเิศษ สอน รายวชิา ICCH 211 General Chemistry II และ รายวชิา ICCH 

441 Inorganic Chemistry I ระหว่าง วัน ที่ 10 มกราคม – 3 เมษายน 

2554 ณ วิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลา ยา นครปฐม

 ๏ อาจารย์ ดร. ศิริ รัตน์ ชูส กุล เกรียง ได้ รับ เชิญ เป็น อาจารย์ พิเศษ 

สอน รายวิชา ICCH 316 Modern Methods of Analysis และ รายวิชา 

ICCH 461 Pharmacological Chemistry ระหว่าง วัน ที่ 10 มกราคม 

– 3 เมษายน 2554 ณ วิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลา ยา 

นครปฐม

 ๏ อาจารย์ ดร.มาลินี ชัย ยะ ได้ รับ เชิญ เป็น อาจารย์ พิเศษ รายวิชา 

ICNS 015 Refresher Mathematics (Section 4) ประจำ ปี การ ศึกษา 

2553-2554 ระหว่าง วัน ที่ 10 มกราคม  - 3 เมษายน 2554 ณ วิทยาลัย 

นานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลา ยา นครปฐม

 ๏ รอง ศาสตราจารย ์ดร.กนก พร สวา่ง แจง้ ได ้รบั เชญิ เปน็ อาจารย ์

พิเศษ ให้ ความ รู้ เรื่อง การ ประเมิน ผลก ระ ทบ เฉพาะ โครงการ โครงการ 

โรงแรม และ สถาน ทีพ่กั ตาก อากาศ โครงการ อตุสาหกรรม โครงการ ทา่เรอื 

และ โครงการ เขื่อน อ่าง เก็บ น้ำ พื้นที่ ชลประทาน วัน ที่ 8 มกราคม 2554 

ณ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ การ ออกแบบ สิ่ง แวดล้อม มหาวิทยาลัย 

แม่ โจ้  จังหวัด เชียงใหม่

 ๏ รอง ศาสตราจารย์ ดร.สืบ สกุล อยู่ ยืนยง ได้ รับ เชิญ

  « เป็น ผู้ทรง คุณวุฒิ ประจำ ศูนย์ หนังสือ วิชาการ สยาม (Siam 

Academic Press) ซึ่ง เป็น โครงการ ความ ร่วม มือ กับ บริษัท ซี เอ็ด ยูเคชั่น 

จำกัด (มหาชน) เพื่อ ส่ง เสริม การ จัด ทำ เอกสาร ประกอบ การ สอน ตำรา 

เรียน หนังสือ เรียน และ หนังสือ ทั่วไป สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ระ ดับ 

ปวช. ปวส. และ ปริญญา ตรี 

  « เปน็ ผู ้บรรยาย พเิศษ รายวชิา 612 250 CALCULATION IN 

FOOD TECHNOLOGY หัวข้อ เรื่อง กา รอิ นทิ เกรด ของ ฟังก์ชัน และ การ 

ประยุกต์ วัน ที่ 9,16,30 ธันวาคม 2553 ณ คณะ วิศว กร รมาสตร์ และ 

เทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ศิลปากร

 ๏ อาจารย ์ดร.กลาง พล กมล โชต ิได ้รบั เชญิ เป็น วิทยากร โครงการ 

ประชมุ วชิาการ พฒันา ศกัยภาพ ใน การ บรหิาร จดัการ องคก์าร หวัขอ้ เรือ่ง 

การ จัดการ ศึกษา ต่อย อด ของ วิทยาลัย ชุมชน สมุทรสาคร กับ มหาวิทยาลัย” 

สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่ง ชาติ (สวทช.) ได้ อนุมัติ ทุน อุดหนุน โครงการ วิจัย พัฒนา และ วิศวกรรม  “โครงการ การ 

วิจัย การ ผลิต หมึก พิมพ์ อิงค์เจ็ต สี ย้อม ธรรมชาติ สำหรับ พิมพ์ ผ้า ไหม” โดย มี รอง ศาสตราจารย์ ดร.สุ พรรณี  ฉาย ะ บุตร เป็น หัวหน้า โครงการ วิจัย 

ระยะ เวลา ดำเนิน งาน วิจัย ต้ังแต่ วัน ท่ี 20 ธันวาคม 2553 – 19 ธันวาคม 2554 วงเงิน ทุน สนับสนุน ไม่ เกิน 1,996,000 บาท

ใน วนั ที ่23 ธนัวาคม 2553 ณ เขา ใหญ ่รสีอรท์ อำเภอ ปากชอ่ง จงัหวดั 

นครราชสีมา

 ๏ ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตน ประเสริฐ เข้า ร่วม ประชุม 

เพื่อ เตรียม ความ พร้อม ของ ฝ่าย วิชาการ ใน การ เป็น เจ้า ภาพ จัดการ 

แข่งขัน คณิตศาสตร์ โอลิมปิก ระหว่าง ประเทศ ครั้ง ที่ 56 (The 56th  

International Mathematical Olympiad)  วัน ที่ 23 ธันวาคม 2553 

ณ สถาบัน ส่ง เสริม การ สอน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

 ๏ อาจารย์ วรรณ ภา คุณ พสุ เรือง และ อาจารย์ ดร.นพ ดล         

ชุม ชอบ ได้ รับ เชิญ เป็น วิทยากร ใน การ จัด กิจกรรม ค่าย วิทยาศาสตร์ 

ถนน นกั วจิยั...เรยีน รู ้วทิยาศาสตร ์แบบ บรูณาการ สำหรบั นกัเรยีน ระดบั 

ชั้น มัธยมศึกษา ตอน ต้น วัน ที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ บ้าน วิทยาศาสตร์ 

สิ ริน ธร อุทยาน วิทยาศาสตร์ แห่ง ประเทศไทย

 ๏ อาจารย ์ปรชีา แซ ่ลี ้ได ้รบั เชญิ เปน็ วทิยากร ให ้ความ รู ้ใน เรือ่ง 

เรขาคณิต กับ นักเรียน ความ สามารถ พิเศษ คณิตศาสตร์ และ นักเรียน 

ห้องเรียน พิเศษ คณิตศาสตร์ วัน ที่ 21,23 และ 24 ธันวาคม 2553 

ณ โรงเรียน เบญจม รา ชู ทิศ ราชบุรี

 ๏ ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.นัท ธีร า สรร มณี ได้ รับ เชิญ เป็น 

อาจารย์ พิเศษ สอน วิชา สิ่ง แวดล้อม กับ ภาษา อังกฤษ ใน ชีวิต ประจำ วัน 

สำหรับ นักเรียน ชั้น อนุบาล ปี ที่ 2-3 โรงเรียน อนุ บาล ธีร ะ นิตย์            

เขต บางแค กทม.

 ๏ ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.บุญ ศรี จง เสรี จิตต์ เข้า ร่วม ประชุม 

ประธาน สภา อาจารย์ มหาวิทยาลัย แห่ง ประเทศไทย (ปอม ท.)  วัน ที่  

18 ธันวาคม  2553 ณ โรงแรม เซ็น จู รี่ พาร์ ค ราชปรารภ ดินแดง 

กรุงเทพฯ

 ๏ อาจารย์ ดร.ภราดร ภักดี วานิช ได้ รับ เชิญ เป็น กรรมการ 

ผู้ทรง คุณวุฒิ ใน การ ปรับปรุง หลักสูตร วิทยา ศาต รบัณฑิต สาขา วิชา 

เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร หลักสูตร ปรับปรุง ใหม่ พ.ศ. 

2555 

 ๏ ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.รัฐ พล อ้น แฉ่ง 

  « ได้ รับ เชิญ จาก บริษัท น้ำมัน พืช ไทย จำกัด (มหาชน) เข้า 

ร่วม ประชุม คณะ กรรมการ ชุมชน สัมพันธ์ ครั้ง ที่ 3/2553 วัน ที่ 17 

ธันวาคม 2553 ณ ห้อง ประชุม บริษัท น้ำมัน พืช ไทย จำกัด (มหาชน)

  « เขา้ รว่ม ประชมุ สมาคม สถาบนั อดุมศกึษา สิง่ แวดลอ้ม ไทย 

(สอสท) ประเดน็ การ จดั ทำ มาตรฐาน การ ประกอบ วชิาชพี วทิยาศาสตร ์

และ เทคโนโลยี ควบคุม วัน ที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ คณะ สิ่ง แวดล้อม 

และ ทรัพยากร ศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลา ยา นครปฐม



กิจกรรมวิทยาศาสตร์

ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2554
คณาจารย ์และ บคุลากร คณะ วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั ศลิปากร 

เขา้ รว่ม พธิ ีถวาย สตัย ์ปฏญิาณ เพือ่ เปน็ ขา้ราชการ ที ่ด ีและ พลงั ของ แผน่ดนิ 

วัน ที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ หน้า สำนักงาน อธิการบดี วิทยาเขต พระราชวัง 

สนาม จันทร์ คณะ วิทยาศาสตร์ จัด โครงการ อบรม เชิง ปฏิบัติ การ เพื่อ       

แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เรื่อง เทคนิค การ เขียน คู่มือ การ ปฏิบัติ งาน 

เสวนา การ ดำเนิน งาน ของ หัวหน้า งาน 
โครงการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ของ บุคลากร สาย สนับสนุน 

ระหวา่ง หนว่ย งาน ภายใน มหาวทิยาลยั ศลิปากร วทิยาเขต พระราชวงั 

สนาม จันทร์ ปี ที่ 2 ครั้ง ที่ 3 วัน ที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง 

4320-4321 อาคาร วิทยาศาสตร ์4 คณะ วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 

ศิลปากร 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2554
 เพือ่เปน็การอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรมอนัดงีามของไทย ในวนัที ่

29 ธันวาคม 2553 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์



เกิน ตัว  ซึ่ง จะ เห็น นิ้ว ตีน ยาวๆ ได้ ชัดเจน ตอน ที่ เขา ยก ขา และ ตีน โชว์ 

ขณะ กา้ว เดนิ ใน รปู 3-4 ที ่จรงิ ก ็นา่ คดิ เหมอืน นะ นก พรกิ คง ไม ่อดทน 

ม ีนิว้ ตนี ยาว มาก อยา่ง นี ้ถา้ ไมใ่ช ่สิง่ ที ่ม ีประโยชน ์กบั เขา อยา่ง มหาศาล   

เดิน ก็ ยาก ลำบาก เพราะ นิ้ว ที่ ยาว ยัง กับ ขา แมงมุม นั้น ทั้ง เกะกะ 

เก้งก้าง เกาะ ติด เกี่ยว พัน บน พืช น้ำ (แค่ อ่าน ยัง เวียน หัว เลย)  จาก 

ที ่เหน็ ใน ภาพ นิว้ ตนี ม ีความ ยาว นอ้งๆ หนา้ แขง้ เชยีว ละ ลอง คดิ เทยีบ 

ว่า เป็น คน และ มี นิ้ว ยาว ตาม สัดส่วน นี้  เวลา เดิน คง น่า สงสาร และ 

ทลุกัทเุล ไม ่นอ้ย  แต ่ถา้ คดิ ตาม หลกั ของ ฟสิกิส ์เบือ้ง ตน้ (วชิา ที ่เดก็ๆ 

นักศึกษา หลาย คน ชอบ เรียน ซ้ำ หลายๆ ครั้ง..เพื่อ ความ แน่น หนา  

ทาง วิชาการ) การ ที่ มี นิ้ว ตีน ยาว มาก เป็นการ กระจาย น้ำ หนัก ตัว ที่ 

ตกลง บน พืช น้ำ ทำให้ ตัว นก ไม่ จม หรือ จม ลง ใน น้ำ ได้ ยาก เปรียบ 

ไป ก ็คลา้ยๆ กบั คน ที ่ตอ้ง เดนิ อยู ่บน หมิะ จะ ใช ้รองเทา้ ที ่ขนาด ใหญ่ๆ  

หรอื ม ีความ ยาว เพือ่ ชว่ย กระจาย นำ้ หนกั และ ปอ้งกนั ไม ่ให ้เทา้ จม ลง 

ใน หิมะ นั่น ละ.....

เรือ่ง ของ นก พรกิ ไม ่ได ้นา่ สนใจ แค ่ม ีนิว้ ตนี ยาว เกนิ ตวั เทา่นัน้ 

นก กลุ่ม นี้ ยัง มี ระบบ การ จับ คู่ผสม พันธุ์ ที่ น่า ทึ่ง อีก ด้วย แว่วๆ มา ว่า 

เป็น แบบ 1 สาว ต่อ หลาย หนุ่ม ซะ ด้วย  คงจะ ตื่น เต้น กว่า เรื่อง นิ้ว 

ตีน ยาว เป็น แน่แท้........ แล้ว พบ กับ  “สาว หลาย ใจ” ใน โอกาส             

เห มาะๆ

ที่มา ของ ข้อมูล และ ภาพ ประกอบ
http://www.kerenvis.nic.in/birdsfig/bronze-winged-jacana-01.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3560/3783869853_5ab0f1c273.jpg

นก (bird)ชนิด ต่างๆ บน โลก ที่ เรา เห็น บิน กัน ไป บิน กัน มา 

นัน้  นอกจาก บนิ แลว้ เขา ยงั ม ีการ เคลือ่นที ่แบบ อืน่ ได ้อกี ไม ่วา่ จะ เปน็การ 

เดิน วิ่ง กระโดด ว่าย น้ำ รวม ไป ถึง การ ดำ น้ำ อีก ด้วย   สำหรับ นิ้ว ตีน 

ที่ จะ พูด ถึง นี้ หมาย ถึง นิ้ว ของ ขา หรือ รยางค์ หลัง ซึ่ง ยัง มอง เห็น เป็น รูป 

ร่าง “นิ้ว”  ต่าง กับ นิ้ว มือ ที่ จะ อยู่ ที่ รยางค์ หน้า

นิ้ว ตีน ของ นก มี จำนวน แตก ต่าง กัน ออก ไป มี ตั้งแต่ 2 นิ้ว ของ 

นัก วิ่ง ลมกรด อย่าง นก กระจอก เทศ(ostrich) และ 3 นิ้ว เช่น นก อีมู 

(Emu) ญาติๆ ของ นก กระจอก เทศ เขา ละ ทั้งนี้ เพราะ เขา บิน ไม่ ได้ และ 

ต้อง อาศัย การ วิ่ง เร็ว เพื่อ ชีวิต (รอด) ขืน นก กลุ่ม นี้ มี ครบ ทั้ง 4-5 นิ้ว     

คง เร่ง ส ปีด ไม่ ได้ ดี เท่ากับ การ มี นิ้ว จำนวน น้อย และ อาจ ต้อง เข้าไป นอน 

วิง่ อยู ่ใน ทอ้ง ของ ผู ้ลา่ (predator) ตวั ใด ตวั หนึง่ เปน็ แนแ่ท ้ อยา่งไร กต็าม 

นก ส่วน ใหญ่ มี 4 นิ้ว โดย มี การ จัด วาง ตำแหน่ง แตก ต่าง กัน ไป ขึ้น กับ 

ความ เหมาะ สม ของ การ ใช ้งาน อาจ ม ี3 นิว้ อยู ่ขา้ง หนา้ และ 1 นิว้ อยู ่หลงั      

หรือ 2 นิ้ว หน้า 2 นิ้ว หลัง หรือ..อีก หลาย แบบ ซึ่ง จะ ไม่ ลง ราย ละเอียด 

ใน ครั้ง นี้ เพราะ วัน นี้ จะ พูด ถึง เฉพาะ นิ้ว ตีน ของ นก กลุ่ม ที่ ต้อง ใช้ ชีวิต 

ส่วน ใหญ่ เดิน ย่ำ ไป ตาม กอ พืช น้ำ ละคร ตัวเอก ของ เรื่อง นี้ เป็น นก ที่ ชื่อ 

ท้อง ถิ่น (local name) ที่ น่า เอ็นดู ว่า นก พริก (Bronze-winged         

Jacana) (รูป 1)

นก พริก.... ที่ ไม่ ได้ มี เนื้อ รส เผ็ด อย่าง พริก แต่ เขา ได้ สมญา นาม นี้ 

มา จาก การ ที่ มี แถบ สี แดง สด อยู่ บริเวณ โคน จะงอย ปาก (beak) ซึ่ง มอง 

ดู เหมือน คาบ พริก มา ด้วย (รูป 2)  ส่วน ชื่อ สามัญ(common name)ว่า 

Bronze-winged Jacana นั้น มา จาก ปีก ที่ มี สี บรอนซ์ โดด เด่น นั่นเอง

จาก การ ที่ ต้อง ใช้ ชีวิต ส่วน ใหญ่ เดิน ย่ำ ไป ตาม กอ พืช น้ำ  นก พริก 

เลย มี วิวัฒนาการ มี นิ้ว ตีน ที่ ยาว หรือ เรียก แบบ ประ ชด หน่อยๆ ว่า ....ยาว 

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 

พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000 โทร. 0-3425-5093 โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th

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

กัลยา ศรีพุทธชาติ
นิ ้วตีน . . .เกินตัว
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