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 ปที่ 15 ฉบับที่ 01 ประจำเดือมกราคม  2552

 ๏ อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ  ไดรับเชิญเปนกรรมการพิจารณา

คัดเลือกครูผูเหมาะสมใหไดรับทุนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไปศึกษาตอ

ระดบัปรญิญาเอกในประเทศสาขาวชิาคอมพวิเตอร ตัง้แตวนัที ่ 9 มกราคม 2552 

เปนตนไป 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ  ไดรับเชิญเปนประธาน

กรรมการคัดเลือกครูผูเหมาะสมใหไดรับทุนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไป

ศึกษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศสาขาวิชาคอมพิวเตอร ณ วันที่ 9 มกราคม 

2552   เปนตนไป 

 ๏รองศาสตราจารย ดร.ธนติ ผวินิม่   ไดรบัเชญิเปนกรรมการคดัเลอืกครผูู

เหมาะสมใหไดรบัทนุของโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณไปศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก

ในประเทศสาขาวชิาเคม ีณ  วนัที ่9 มกราคม 2552 เปนตนไป 

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ  ไดรับเชิญเปนประธาน

กรรมการคัดเลือกครูผูเหมาะสมใหไดรับทุนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไป

ศึกษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร ณ วันที่ 9 มกราคม 

2552 เปนตนไป 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม ไดรับเชิญเปน ผูเชี่ยวชาญ

ตรวจบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ            

ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 

 ๏ อาจารย ดร.พัลลภ  คันธิยงค   ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา 

ICCH 423 Heterocyclic Chemistry  ระดบัปรญิญาตร ี   ภาคเรยีนที ่ 2 ประจาํป

การศึกษา 2551-2552 ระหวางวันที ่ 5  มกราคม – 21 มีนาคม 2552                     

ณ มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา จงัหวดันครปฐม 

 ๏ อาจารย ดร.กลางพล  กมลโชต ิ  เขารวมประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง         

การจดัทาํเกณฑมาตรฐานสาขาวชิาศลิปะผาไทย ใหกบัสาํนกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา  ระหวางวนัที ่26 – 28 ธนัวาคม 2551 ณ บานทะเลสคีรมี รสีอรท 

จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 ๏ อาจารย ดร.นฤมล เผือกขาว เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ            

เรื่องการจัดทํามาตรฐานสาขาวิชาและการปรับปรุงเอกสารตนแบบที่เกี่ยวของ    

ใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระหวางวันที ่ 26 – 28 ธันวาคม 

2551 ณ บานทะเลสคีรมี รสีอรท จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ ไดรับเชิญเปนวิทยากร

บรรยาย เรือ่ง การจดัการ Research & Education Networks วนัที ่15 มกราคม 

2552 ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน วทิยาเขตหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรงุแสง  ลกัษณบญุสง เขารวมประชมุคณบดี

วิทยาศาสตรแหงประเทศไทยและศึกษาดูงาน ณ Sungkyunkwan University 

(SKKU) และ LG Electronics Inc. (LG Science Hall) ระหวาง   วนัที ่17 – 20 

มกราคม 2552 ณ ประเทศเกาหล ี 

 ๏รองศาสตราจารย ดร.เรณ ูเวชรชัตพมิล ไดรบัเชญิเปนวทิยากรและรวม

กจิกรรม โครงการสรางองคความรูเพือ่เฝาระวงัมลพษิ ฟนฟคูณุภาพชวีติและสิง่

แวดลอมโดยพลงั 3 ประสานบวร (บาน วดั โรงเรยีน) กจิกรรมยอยภายใตโครง

การฯดงักลาว ระหวางวนัที ่17 – 18  มกราคม 2552 เรือ่ง รวมพลคนรกัระยองเพือ่

เสรมิสรางคณุภาพชวีติ ณ โรงแรมสตาร จงัหวดัระยอง 

 

 

 

 ด ว ย มี พ ร ะ บ ร ม ร า ช โ อ ง ก า ร โ ป ร ด เ ก ล า ฯ แ ต ง ตั้ ง ใ ห 

รศ.ดร.ฉววีรรณ   รตันประเสรฐิ ดาํรงตาํแหนง ศาสตราจารย ในสาขา

วิชาคณิตศาสตร คณะฯ ขอแสดงความยินดีดวย และก็จะมีกิจกรรม

ฉลองเพือ่เปนการยกยองเชดิชเูกยีรต ิใหแก ศาสตราจารย  ดร. ฉววีรรณ  

รตันประเสรฐิ  อกีทัง้เพือ่เปนขวญั กาํลงัใจ  และจงูใจใหบคุลากรของ

คณะฯ มคีวามมุงมัน่สรางผลงานทางวชิาการตอไป   

 ดานการวจิยั ตามทีค่ณะฯ ไดประกาศใหทนุอดุหนนุการวจิยั

ประเภทตางๆ และทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ประจําปงบประมาณ 

2552 รอบแรก ไปแลว จาํนวน 7 ทนุ นัน้ ในเดอืนนี ้คณะฯ ไดประกาศ 

ใหทนุเพิม่เตมิ อกี 7 ทนุ  เปนทนุสาํหรบัอาจารยปรญิญาเอก 2 ทนุ โดย 

อ.ดร.องักศริ ิกลิน่มาล ีอ.ดร.จนัทรด ี  ระแบบเลศิ  ทนุทัว่ไป  4 ทนุ โดย 

ผศ.กลัยา ศรพีทุธชาต ิผศ.ปทมุพร เมอืงพระ รศ.ดร.จนัทนา  ผองเพญ็ศร ี  

ผศ.ดร.กมลชนก พานชิการ    และเปนทนุสนบัสนนุการเขยีนตาํรา 1 ทนุ 

โดย ผศ.พลูศกัดิ ์ อนิทว ี

 นอกจากกิจกรรมทางดานวิชาการแลว ทั้งภาควิชา

คณติศาสตร และคณะฯ  กจ็ดัโครงการปจฉมินเิทศใหกบันกัศกึษาที่

กาํลงัจะสาํเรจ็การศกึษา มคีณุสมพงษ เหมบตุร  คณุสมถวลิ บญุบานเยน็ 

คณุณฐัพงศ  ฐติมิานะกลุ คณุภคัพงศ ทรงทอง และ คณุสบิแสน  สขุสชุะโน  

ซึง่เปนศษิยเกาของคณะฯ มาใหความรู บอกเลาประสบการณ แนะนาํ

เทคนิคตางๆ ซึ่งจะเปนการเสริมทักษะ และเตรียมความพรอมกอน

ออกไปประกอบอาชพีใหกบั นกัศกึษาเปนอยางด ี นบัเปนอกีกจิกรรม

หนึ่งที่นักศึกษาไมควรพลาด  นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมพัฒนา

ศักยภาพใหกับบุคลากรของคณะฯ ในเรื่อง การจัดการความรูใน

องคกร มีผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรู  ดร.ไพฑูรย  ชวงฉ่ำ     

จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารยสุกานดา          

เมฆทรงกลด จาก โรงพยาบาลพจิติร ขอตอนรบัวทิยากรรบัเชญิทกุๆ 

ทาน และ ขอขอบคุณที่ใหเกียรติมาบรรยายและใหความรูแกคณะฯ 

ไวในโอกาสนี้ดวย 
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 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรษา ปานเจริญ อาจารย ดร.ศุภชัย             

ศภุลกัษณนาร ีและ อาจารย ดร.ศริริตัน ชสูกลุเกรยีง ไดรบัเชญิเปนอาจารยพเิศษ

สอนนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาต ิ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตร ี         

ภาคเรียนที ่ 2 ประจําปการศึกษา 2551-2552 ระหวางวันที ่ 5  มกราคม – 21        

มนีาคม 2552 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารยพลูศกัดิ ์อนิทว ีรองศาสตราจารย สบืสกลุ อยูยนืยง 

และอาจารย ดร. กลางพล กมลโชต ิ ไดรบัเชญิเปนวทิยากรผูทรง คณุวฒุสินบัสนนุ

และเฉลยขอสอบสาํหรบัการแขงขนัตอบปญหาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรและ

คณติศาสตร ชงิถวยรางวลัพระราชทานสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

ใหกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย วันที ่ 17 มกราคม 2552                     

ณ โรงเรยีนบรมราชนินีาถราชวทิยาลยั  จงัหวดัราชบรุ ี

 ๏ อาจารย ดร.กลางพล กมลโชต ิ ไดรบัเชญิเปนวทิยากรโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดลอมสําหรับครูวิทยาศาสตร ระหวางวันที ่ 29 – 31 

มกราคม 2552 ณ มหาวทิยาลยัราชภฎักาญจนบรุ ี

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ ์ หนูพันธ  เขารวมเสนอผลงานทาง

วชิาการภาคบรรยาย เรือ่ง NITROGEN REMOVAL BY ANAMMOX PROCESS 

FROM EFFLUENT OF SLUDGE DIGESTER WITH HIGH AMMONIUM BUT 

LOW CARBON ระหวางวนัที ่12 – 13 มกราคม 2552   ณ โรงแรมรามาการเดนท  

 ๏ผูชวยศาสตราจารย ดร.รฐัพล  อนแฉง ไดรบัเชญิเขารวมตรวจตดิตาม

ความกาวหนาโครงการประกวด “โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนเทคโนโลยีสะอาด”        

ณ คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 ๏ อาจารย ดร.ทศันวรรณ ศนูยกลาง ไดรบัเชญิเปนกรรมการตดัสนิการ

แขงขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที ่ 11 วันที ่ 12 

มกราคม 2552 ณ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรุ ี

 ๏ อาจารย ดร.จนัทรด ีระแบบเลศิ เขารวมงาน Thailand Research Expo 

2009:Road Show ภาคกลาง ครัง้ที ่1 วนัที ่15 มกราคม 2552 ณ โรงแรมจอมเทยีน 

ปาลมบชี โฮเตล็ แอนด รสีอรท พทัยา จงัหวดัชลบรุ ี

 ๏ อาจารย ดร.งามจติต เจยีรกลุประเสรฐิ และ รองศาสตราจารย ดร.เสรมิ 

จันทรฉาย ไดรับเชิญเปนวิทยากรโครงการศึกษาดาราศาสตร วันที ่ 24 มกราคม 

2552 ณ โรงเรยีนหาดใหญวทิยาลยัสมบรูณกลุกนัยา จงัหวดัสงขลา 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม เขารวมประชุมปฏิบัติการ

พิจารณาเอกสารหลักสูตรครูแกนนําหลักสูตร 1 วิทยาศาสตร คณิตศาสตร        

และหลกัสตูร 2 วนัที ่8 – 11 มกราคม 2552 ณ โรงแรมรอยลั เบญ จ กรงุเทพฯ 

 ๏ อาจารย กฤษณะ สีพนมวัน เขารวมประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

และนาํเสนอผลงานวชิาการ ในการประชมุ The 2008 International Conference 

on Embedded and  Ubiquitous Computing (EUC 2008) ระหวางวนัที ่17 – 20 

ธนัวาคม 2551ณ เมอืงเซีย่งไฮ ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร. กุศยา ปลั่งพงษพันธ เขารวมประชุมวิชาการ

และเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Comparison of Maximum Likelihood 

Estimates Between Kotz Type and Normal Distributions ในการประชมุวชิาการ 

The 2009 Hawaii International Conference on Statistics, Mathematics and 

Related Fields ระหวางวนัที ่10 – 18 มกราคม 2552 ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย พรอมดวย นางสาวตรีนุช 

จันทราช และนางสาวรุงรัตน วัดตาล นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาฟสิกส         

เขารวมประชมุและเสนอผลงานวจิยัในการประชมุวชิาการนานาชาต ิ International 

conference on Power a Greener Future: Nonmaterial for Solar Energy 

Conversion (Solar’09) ระหวางวันที ่ 10  - 14 มกราคม 2552 ณ เมือง Luxor 

ประเทศอยีปิต  

 

 คณะวิทยาศาสตร ไดอนุมัติใหทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตางๆ และทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ประจําปงบประมาณ 2552 รอบแรก 

ไปแลว จํานวน 7 โครงการ โดยแบงเปนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 โครงการ ทุนอุดหนุน

การวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 4 โครงการและทุน

สนับสนุนการเขียนตําราจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 โครงการ และคณะวิทยาศาสตรไดพิจารณาขอเสนอ

โครงการรอบแรกเพิ่มเติม และอนุมัติใหทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตางๆ และทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ประจําปงบประมาณ 2552 รอบแรก

เพิ่มเติม ดังนี้ 

 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร งบประมาณโครงการละไมเกิน 100,000 บาท  

จํานวน 4 ทุน  คือ 
 ๏ ”เปลือกไขนกและรังนก: ศึกษาธาตุประกอบและโครงสรางอยางละเอียดของเปลือกไขและลักษณะของรังนก”โดย ผูชวย

ศาสตราจารยกัลยา  ศรีพุทธชาติ   ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 5 มกราคม 2552 – 4 มกราคม 2553 

 ๏ “ความเปนพิษของแคดเมียมและตะกั่วตอเซลลจากชองลําตัว (coelomocytes) ของไสเดือนดิน”โดย ผูชวยศาสตราจารยปทุมพร  

เมืองพระ  ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 5 มกราคม 2552 – 4 มกราคม 2553 

 ๏ “การพัฒนาไลบารีสําหรับการพัฒนางานประยุกตแบบฟซซี่แบบขนาน”โดย รองศาสตราจารย ดร.จันทนา  

ผองเพ็ญศรี    ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 2 กุมภาพันธ 2552 – 1 กุมภาพันธ 2553 

 ๏ “องคประกอบหลักของเมทริกซความแปรปรวนรวมภายใตตัวแบบที่กําหนด”โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลชนก พานิชการ      

ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 2 กุมภาพันธ 2552 – 1 กุมภาพันธ 2553 
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กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร

 ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร 

งบประมาณโครงการละไมเกนิ 100,000 บาท  จาํนวน 2 ทนุ  คอื 

 ๏ “การศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนของเบนซีน โทลูอีน เอทธิลเบนซีน และไซลีน (BTEX) ในตัวอยางอากาศภายในหอพัก : 

กรณศีกึษาหอพกัในมหาวทิยาลยัศลิปากร” โดย อาจารย ดร.องักศริ ิ  กลิน่มาล ี ระยะเวลาดาํเนนิการวจิยั 1 ป ตัง้แต 5 มกราคม 2552 – 4 

มกราคม 2553 

 ๏ “ผลกระทบของสารสกัดไรฝุนชนิด DF และรีคอมบิแนนทโปรตีนชนิด Der f 2 ที่มีตอการสรางไซโตไคนโดยเซลลโมโนนิวเคลียรของ

คนปกติและผูปวยโรคภูมิแพ”โดย อาจารย ดร.จันทรดี  ระแบบเลิศ ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 2 กุมภาพันธ 2552 – 1     

กุมภาพันธ 2553 

 และทุนสนับสนุนการเขียนตําราจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร งบประมาณโครงการละ 30,000 บาท 

จาํนวน 1 ทนุ คอื 

 ๏ “แมเหลก็ไฟฟา”โดย ผูชวยศาสตราจารยพลูศกัดิ ์  อนิทว ี
 

 ๏ คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 300 คน ในวันศุกรที่ 30 

มกราคม   2552  ณ หอง 4103 อาคารวิทยาศาสตร4 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 ๏ คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการอบรมเชิง 

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง”การจัดการความรู 

ในองคกร” วนัที ่22- 23 มกราคม 2552 ณ คณะวทิยาศาสตร 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 ๏ ภาควชิาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร รวมกบั

ศูนยพัฒนาความเปนเลิศดานมลพิษทางอากาศ กรมควบคุมลพิษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   

“การประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ” ระหวางวันที ่ 23-24 

ธนัวาคม 2551 ณ กรมควบคมุมลพษิ โดยมผีูเขารวมรบัการอบรมประมาณ 40 คน 



   ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณหากทานมีความประสงคที่จะสง     

ขอเสนอแนะขาวสารหรือที่อยูโปรดแจง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 โทร. 0-3425-5093                    

โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน 
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 คณะวิทยาศาสตรรวมกับโรงเรียนแกนนําในโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาวิชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

 

 

 ภาควิชาคอมพิวเตอร 

 ๏ การบริหารจัดการขาวสารในโรงเรียน ระหวางวันที่  9 - 11  มีนาคม  2552 

 ๏ การใชงานโปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปเพื่อการพัฒนาสื่อดานเทคโนโลยีการศึกษา วันที่  12–13   มีนาคม  2552 

 ๏ ความรูพื้นฐานทางการทําเหมืองขอมูล  วันที่ 18 มีนาคม 2552   

 ๏ การเขียนโปรแกรมไพธอนเบื้องตนระหวางวันที่19–20 มีนาคม 2552 

 ๏ การใชตรรกแบบฟซซี่ในระบบฝงตัวและงานควบคุม กรณีศึกษาการควบคุมหุนยนต วันที่ 23-26 มีนาคม 2552    
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กัลยา ศรีพุทธชาติ 

 คําวา “ตั้วเฮีย” ไดยินมาจาก รศ. ดร. วศิน อิงคพัฒนกุล แหงภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตั้งแตสมัยที่มีหนวยงานขอใหอาจารยไปชวย

ศึกษาประชากรเหี้ยที่โครงการฯแหลมผักเบี้ย  พอไดยินแลวรูสึกวาเปนคําผวนของ “ตัวเหี้ย” ที่นารักดีก็เลยขอยืมมาใชบาง 

พวกเราที่ทํางานในทับแกวทุกคน ตองมีโอกาสไดจะเอกับตัวเหี้ยแนนอน ความเดนของเขามีมากพอที่เด็กนักศึกษาแอบยกใหเปนสัตวประจํา

มหาวิทยาลัย จนเด็กๆที่วิทยาเขตเพชรบุรีกลุมหนึ่งที่ไดใชชีวิตในมหาวิทยาลัยชวงตนที่ทับแกว เมื่อตองยายไปเรียนที่เพชรบุรีกลัววาจะสูญเสีย

สัญลักษณไป เลย(แอบ)อุมเขาขึ้นรถไปดวย ถึงตอนนี้เวลาผานไปหลายปแลว ตัวเหี้ยคงสรางลูกหลานจนมีจํานวนพอสมควร.... ก็เลนวางไขครั้งละเปน

สิบๆฟอง และคงไดประกาศนียบัตรเชนเดียวกับที่ทับแกว เท็จจริงอยางไรคงตองสอบถามจากอาจารยหรือใครที่มีเหตุใหไปวิทยาเขตเพชรบุรีบอยๆ  คิด

แลวก็ขําดี (ไมใชคิดแลวกลุม)...นี่ถาเด็กๆขยันและมีความพยายามกันขนาดนี้ทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเรียน ปญหาการเรียนไมวาจะเปนโปรตํ่า 

โปรสูง หรือถูกพนสภาพ คงนอยกวานี้จนนาตกใจ 

 พูดถึงตัวเหี้ย แมมีชื่อที่หลายคนไมชอบ มีรูปรางหนาตาที่ไมนามอง แตลองมาดูถึงความนารักในบางมุมของเขากันบาง มุมแรกเลย  ขอนํา

เสนอทาทางในการวายน้ำ...ที่พยายามถายภาพไวหลายครั้งก็ยังไมไดมุมที่ถูกใจ ทาการวายน้ำของเขา...ที่เห็นไดชัดคือ สองขาหนาแนบลําตัว โดยมี

หางโบกไปซายที- ขวาทีชวยใหตัวเคลื่อนไปขางหนา ทาแหวกวายน้ำไปอยางชาๆชางเปนภาพที่ดูไหลลื่น เย็นสบาย...นาอิจฉาซะจริง 

 อกีมมุทีไ่มดอยกวากนั เปนทาขามถนนในทบัแกว (จาํเปนตองระบ ุ เพราะมชีาวเกษตรกาํแพงแสนเขาแยงวา ทาขามถนนของทีโ่นนแตกตางกนั) 

ภาพนีเ้อาเปนขนาดตวันองๆจระเข  เวลาเดนิขามถนนเขาจะเดนิคลายนกัเลงทีเ่ดนิวางกาม  พยายามยกสวนทองขึน้สงูจากพืน้  สายตาเหลอืบมองซาย-

ขวา กอนขามถนนอยางมรีะบบ ถามรีถบนถนน เขาจะหยดุชะงกันดินงึ ลงัเล.....หรอืไมกว็ดัใจกบัเรากอนตดัสนิใจขาม ยกเวนบางตวัเทานัน้ทีค่งคดิอะไร

เพลนิ เดนิขามถนนโดยไมระวงั กเ็ลยตองนอนอยางถาวรบนถนนนัน้ อยางไรกด็ ีระยะหลงันีไ้มคอยเหน็ซากบนถนนนกั อาจเปนเพราะมกีารระวงัตวัดขีึน้?  

จาํนวนประชากรนอยลง?  หรอืพวกเรา (สวนใหญ)ใหความเอน็ด ูยอมหยดุรถใหเขาขามไปอยางปลอดภยั ....จะมใีครสนใจหาคาํตอบนีบ้างนะ 

 

 

 

 

 

 

 ตัวอยางเล็กนอยของความนารักที่แฝงอยูนี ้  ยังไมรวมทาการปนตนไมที่วองไว ปราดเปรียว อยางนายกยอง   แนละ ถาไมปนตนไมเกงแบบนี ้    

มหีวงั ตัว้เฮยี....ตวัเลก็ๆคงตองเขาไปนอนสบายอารมณอยูในทองของพี่ๆ ตวัใหญแนเลย (http://www.naturia.per.sg/buloh/verts/monitor_lizard.htm) 


