
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2557

พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มี พระ ราช ดำรัส พระราชทาน พร ปี ใหม่ พ.ศ.2557
แก่ พสก นิกร ชาว ไทย เมื่อ คืน วัน ที่ 31 ธ.ค.2556 ความ ว่า

	 เมื่อ	วัน	อังคาร	ที่	 21	 มกราคม	 2557	

เวลา	 15.00	 น.	 พล	ตำรวจ	ตรี	นาย	แพทย์	พร	ชัย								

สุ	ธีร	คุณ	ผู้	บังคับการ	สถาบัน	นิติ	เวช	วิทยา	โรง	พยาบาล	

ตำรวจ	เข้า	พบ	และ	หารือ	เก่ียว	กับ	ข้อ	ตกลง	ความ	ร่วม	มือ	

ทาง	วิชาการ	กับ	คณะ	วิทยาศาสตร์	ม.ศิลปากร	โดย	

รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.สืบ	สกุล	 อยู่	ยืนยง	 คณบดี	

คณะ	วทิยาศาสตร	์และ	คณะ	ผู	้บรหิาร	ใหก้าร	ตอ้นรบั	

ร่วม	พูด	คุย	ปรึกษา	ถึง	แนวทาง	ความ	ร่วม	มือ	ระหว่าง	

คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	โรง	พยาบาล	ตำรวจ	เพิ่ม	เติม	

ใน	อนาคต	เพื่อ	พัฒนา	โครงการ	นิติวิทยาศาสตร์	

ต่อ	ไป

	 บัดนี้	ถึง	วาระ	จะ	ขึ้น	ปี	ใหม่	ข้าพเจ้า	ขอ	ส่ง	ความ	ปรารถนา	ดี	มา	อวยพร	แก่	ท่า	นทุกๆ	คน	ให้	มี	ความ	สุข	ความ	เจริญ	

และ	ความ	สำเร็จ	สม	ประสงค์	ใน	สิ่ง	ที่	ปรารถนา	

	 ความ	ปรารถนา	ของ	ทุกๆ	คน	คง	ไม่	แตก	ต่าง	กัน	นัก	คือ	ต้องการ	ให้	ตนเอง	มี	ความ	สุข	ความ	เจริญ	และ	ให้	บ้าน	เมือง	มี	ความ	สงบ	

ร่มเย็น	ใน	ปี	ใหม่	นี้	จึง	ขอ	ให้	ท่าน	ทั้ง	หลาย	รักษา	สุขภาพ	กาย	สุขภาพ	จิต	ให้	สมบูรณ์	แข็ง	แรง	เพื่อ	ให้	สามารถ	ปฏิบัติ	หน้าที่	ได้	เต็ม	กำลัง	

ข้อ	สำคัญ	จะ	คิด	จะ	ทำ	สิ่ง	ใด	ให้	นึกถึง	ส่วน	รวม	และ	ความ	เป็น	ไทย	ไว้	เสมอ	งาน	ของ	ตน	และ	งาน	ของ	ชาติ	จัก	ได้	ดำเนิน	ก้าวหน้า	ไป	

โดย	ถูก	ต้อง	เที่ยง	ตรง	ไม่	ติดขัด	และ	บรรลุ	ถึง	ประโยชน์	เป็น	ความ	สุข	ความ	เจริญ	และ	ความ	สงบ	ร่มเย็น	ดัง	ที่	ทุก	คน	ตั้งใจ	ปรารถนา	

	 ขอ	อานุภาพ	แห่ง	คุณ	พระ	ศรี	รัตนตรัย	และ	ส่ิง	ศักด์ิสิทธ์ิ	จง	คุ้มครอง	รักษา	ท่าน	ทุก	คน	ให้	ปราศจาก	ทุกข์	ปราศจาก	ภัย	

ให้	มี	ความ	สุข	กาย	สุขใจ	ตลอด	ศก	หน้า	น้ี				โดย	ทั่ว	กัน.	

พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มี พระ ราช ดำรัส พระราชทาน พร ปี ใหม่ พ.ศ.2557
แก่ พสก นิกร ชาว ไทย เมื่อ คืน วัน ที่ 31 ธ.ค.2556 ความ ว่า



s c i e n c e

ข่าวบุคคล

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

	 เมื่อ	วัน	ศุกร์	ที่	 17	 มกราคม	 2557	 เวลา	 9.00	 -	 17.00	 น.	

ภาค	วิชา	คอมพิวเตอร์	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 ร่วม	

กับ	 NECTEC,	 กระทรวง	วิทยาศาสตร์,	 สสส.,	 มูล	นิธิ	สยาม	กัม	มา	จล	

และ	บริษัท	 ไมโคร	ซอฟท์	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 ร่วม	กัน	จัด	นิทรรศการ	

แสดง	ผล	งาน	ภาย	ใต้	โครงการ	การ	แข่งขัน	พัฒนา	โปรแกรม	คอมพิวเตอร์	

แห่ง	ประเทศไทย	 ครั้ง	ที่	 16	 (National	 Software	 Contest	 2014	 :	

NSC2014)	รอบ	ก่อน	ชิง	ชนะ	เลิศ	ระดับ	ภาค	ตะวัน	ตก	ณ	ห้อง	จัด	แสดง	

ผล	งาน	ใต	้อาคาร	เรยีน	รวม	วทิยาศาสตร	์(ร.วท.)	สำหรบั	การ	จดัการ	แขง่ขนั	

ดงั	กลา่ว	ถอื	เปน็	เวท	ีการ	ประกวด	แขง่ขนั	การ	พฒันา	โปรแกรม	คอมพวิเตอร	์

ที่	ใหญ่	ที่สุด	ของ	ประเทศไทย

	 คณะ	ครู	และ	นักเรียน	ของ	โรง	เรียน	จุฬา	ภ	รณ	ราช	วิทยาลัย	

เพชรบุรี	 นำ	คณะ	ครู	และ	นักเรียน	จาก	โรงเรียน	 Bunkyo	 Gakuin				

University	Girls’	Senior	High	School	ประเทศ	ญี่ปุ่น	 เดิน	ทาง	มา	

เขา้	พบ	รอง	ศาสตราจารย	์ดร.สบื	สกลุ	อยู	่ยนืยง	คณบด	ีคณะ	วทิยาศาสตร	์

และ	คณาจารย์	ของ	คณะฯ	 ที่	ได้	ให้	ความ	อนุเคราะห์	คณะ	โรงเรียน														

ทั้ง	สอง	 ใน	การ	จัด	ทำ	โครง	งาน	ทาง	วิทยาศาสตร์	และ	เข้า	ทำการ	

ทดลอง	ใน	ห้อง	ปฏิบัติ	การ	สาขา	วิชา	เคมี	ซึ่ง	เป็น	โครงการ	ความ	ร่วม	มือ	

เป็น	มหาวิทยาลัย	พี่	เลี้ยง	ให้	กับ	ห้องเรียน	วิทยาศาสตร์	ของ	โรง	เรียนฯ								

เมื่อ	วัน	อังคาร	ที่	7	มกราคม	2557

	 คณาจารย์	ของ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	เข้า	ร่วม	กิจกรรม	วิพากษ์	โครง	งาน	วิทยาศาสตร์	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2556	โรง	เรียน	จุฬา	ภ	รณ	

ราช	วิทยาลัย	เพชรบุรี	(โรงเรียน	วิทยาศาสตร์	ภูมิภาค)	ใน	วัน	ที่	5	มกราคม	2557	เวลา	8.00	น.-16.00	น.	ณ	โรง	เรียน	จุฬา	ภ	รณ	ราช	วิทยาลัย	เพชรบุรี	

อำเภอ	ชะอำ



s c i e n c e

ข่าวบุคคล
	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัฐ	พล	อ้น	แฉ่ง	

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	 ให้	ความ	รู้	วิทยาศาสตร์	เป็น	ภาษา	อังกฤษ			

ให้	แก่	นักเรียน	ระดับ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ศึกษา	ชั้น	ปี	ที่	 3	 ใน	ภาค	เรียน	ที่	 2	 ปี	การ	

ศึกษา	 2556	 วัน	ที่	 13	 มกราคม	 2557	ณ	 โรงเรียน	สิ	ริน	ธร	ราช	วิทยาลัย	

จังหวัด	นครปฐม

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	สมาคม	สถาบัน	อุดมศึกษา	สิ่ง	แวดล้อม	ไทย	 ครั้ง	ที่	

1/2557	วัน	ที่	28	มกราคม	2557	ณ	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	บางเขน	

กรุงเทพฯ

	 	 ได้	รับ	เชิญ	ให้	เข้า	ร่วม	ประชุม	หารือ	แนวทาง	ใน	การ	ดำเนิน	งานการ	

จัด	โครงการ	 “แนวทาง	การ	การ	ทำ	วิจัย	แบบ	สห	วิทยาการ	 (Interdisciplinary	

Research)	 วัน	ที่	 12	 กุมภาพันธ์	 2557	ณ	 ห้อง	ประชุม	บัณฑิต	วิทยาลัย	

สำนักงาน	อธิการบดี	ตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ

 อาจารย์	 ดร.ประสาน	 ปาน	แก้ว	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	ให้	ความ	รู้								

เป็น	ภาษา	อังกฤษ	ให้	แก่	นักเรียน	ระดับ	ช้ัน	มัธยมศึกษา	ช้ัน	ปี	ท่ี	 2	 ใน	ภาค	เรียน	ท่ี	2									

ป	ีการ	ศกึษา	2556	วนั	ที	่13	มกราคม	2557		ณ	โรงเรยีน	ส	ิรนิ	ธร	ราช	วทิยาลยั	

จังหวัด	นครปฐม

 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.อริ	ศร์	เทียน	ประเสริฐ	เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	

กรรมการ	ปรับปรุง	ข้อ	กำหนด	สาร	อาหาร	ที่	ควร	ได	้รับ	ประจำ	วัน	สำหรับ	คน	ไทย	

ครั้ง	ที่	2	วัน	ที่	20	มกราคม	2557	ณ	กรม	อนามัย	จังหวัด	นนทบุรี

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ธนติ	ผวิ	นิม่	ได้	รบั	เชญิ	เปน็	ผู	้ให้	คำ	ปรกึษา	และ	

แนะนำ	ใน	การ	คัด	เลือก	และ	จัด	ทำ	ข้อสอบ	สำหรับ	การ	ประเมิน	ผล	การ	เรียน	

ปลาย	ภาค	เรียน	ที่	2	ปี	การ	ศึกษา	2556	รายวิชา	ว30233	อินทรีย์	เคมี	และ	

สาร	ชีว	โมเลกุล	ใน	วัน	ท่ี	8	–	9	กุมภาพันธ์	2557	ณ	โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์	

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัชฎา	บุญ	เต็ม	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ผู้	ให้	คำ	ปรึกษา	

และ	แนะนำ	ใน	การ	คดั	เลอืก	และ	จดั	ทำ	ขอ้สอบ	สำหรบั	การ	ประเมนิ	ผล	การ	เรยีน	

ปลาย	ภาค	เรียน	ที่	2	ปี	การ	ศึกษา	2556	รายวิชา	ว30231	อินทรีย์	เคมี	พื้น	

ฐาน		ใน	วัน	ที่	8	–	9	กุมภาพันธ์	2557	ณ	โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์	

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.กุล	นาถ	อบ	สุวรรณ	เข้า	ร่วม	เสวนา	เรื่อง	การ	

พัฒนา	พันธุ์	กล้วยไม้	ตัด	ดอก	สกุล	หวาย	ครั้ง	ที่	3	วัน	ที่	6	กุมภาพันธ์	2557	

ณ	วิทยาลัย	เกษตร	และ	เทคโนโลยี	เพชรบุรี	จังหวัด	เพชรบุรี

	 อา	จาร	ย์	อรทัย	เขียว	พุ่ม	ช่วย	ปฏิบัติ	หน้าที่	ใน	การ	ดำเนิน	การ	ทดสอบ	

ทางการ	ศึกษา	ระดับ	ชาติ	ข้ัน	พ้ืน	ฐาน	O-NET	ระดับ	ช้ัน	มัธยมศึกษา	ปี	ท่ี	6	ประจำ	ปี	

การ	ศึกษา	2556	ระหว่าง	วัน	ท่ี	15	–	16	กุมภาพันธ์	2557	ณ	ศูนย์	การ	ทดสอบ	

ทางการ	ศึกษา	ขั้น	พื้น	ฐาน	ระดับ	ชาติ

	 อาจารย์	ดร.อดิ	ศรี	เจริญ	พา	นิช	และ	อาจารย์	ดร.มนตรี	เอ่ียม	พนากิจ     

ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	 ให้	ความ	รู้	วิทยาศาสตร์	เป็น	ภาษา	อังกฤษ	 ให้	แก่		

นักเรียน	ระดับ	ช้ัน	มัธยมศึกษา	ศึกษา	ตอน	ต้น	ใน	ภาค	เรียน	ท่ี	2	ปี	การ	ศึกษา	2556											

วัน	ที่13	มกราคม	2557	ณ	โรงเรียน	สิ	ริน	ธร	ราช	วิทยาลัย	จังหวัด	นครปฐม

		 คณะ	วทิยาศาสตร์	ม.ศลิปากร	รว่ม	ออก	บธู	ใน	งาน	ทบัแกว้	Book	Fair	มหกรรม	หนงัสอื	และ	สือ่	การ	เรยีน	รู	้ครัง้	ที	่8	ที	่จดั	ขึน้	ระหวา่ง	วนั	ที	่13-19	มกราคม	

2557	ณ	บริเวณ	หน้า	หอสมุด	ม.ศิลปากร	พระราชวัง	สนาม	จันทร์	

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ขอ	แสดง	ความ	ยินดี	

กับ	คุณ	ว	รพ	จน์	จิ้ว	ไม้แดง	ศิษย์	เก่า	สาขา	วิชา	เอก	ฟิสิกส์	รุ่น	SC26	รหัส	

นักศึกษา	0740292	ที่	ได้	รับ	รางวัล	ชนะ	เลิศ	ภาพ	“สะพาน	สระแก้ว	ใน	

ความ	ทรง	จำ”	ชื่อ	ภาพ	“หิมะ	ตก	ทับแก้ว”	ซึ่ง	ใช้	เทคนิค	กล้อ	งอินฟาเรด	

ได้	รับ	รางวัล	เงินสด	 5,000	 บาท	 จาก	ชม	ศิษย์	เก่า	คณะ	อักษร	ศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 โดย	เงิน	ทั้ง	หมด	คุณ	ว	รพ	จน์	 จิ้ว	ไม้แดง	 ได้	มอบ	

ให้	กับ	ชม	รมฯ	 เพื่อ	ใช้	ดำเนิน	งาน	ใน	ชม	รมฯ	 ต่อ	ไป	 คณะ	วิทยาศาสตร์						

จึง	ขอ	แสดง	ความ	ยินดี	และ	ขอ	แสดง	ความ	ชื่นชม	ใน	ศิษย์	เก่า	คุณ	ว	รพ	จน์	

จิ้ว	ไม้แดง	มา	ณ	โอกาส	นี้		จึง	ประกาศ	มา	ให้	ทราบ	โดย	ทั่ว	กัน



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

กัลยา	ศรีพุทธชาติกว่าจะออกมาได้

	 หลงั	จาก	ที	่ไข	่ผา่น	ดา่น	ตา่งๆ	มา	ตาม	เสน้	ทางการ	พฒันา	ตาม	ลำดบั	ไดแ้ก	่ม	ีไข	่ขาว	

หุ้ม	 มี	เยื่อ	หุ้ม	 จน	มี	เปลือก	ไข่	 สุดท้าย	ก็	หลุด	พ้น	ออก	มา	จาก	ตัว	แม่	นก	ทาง	ทวาร	ร่วม						

(cloaca)	เรื่อง	ราว	ไม่	ได้	จบ	เพียง	แค่	นั้น	ไข่	ฟอง	นั้น	จะ	ต้อง	ผ่าน	ขั้น	ตอน	อีก	ช่วง	หนึ่ง	ก่อน	ที่	

ลูก	นก	จะ	ได้	เวลา	ฟัก	ออก	จาก	ด่าน	สุดท้าย..เปลือก	ไข่	(eggshell)	นั่นเอง

	 ขั้น	ตอน	แรก	ก็	คือ	ต้อง	ได้	รับ	การ	ฟัก	จาก	แม่	นก	พ่อ	นก	หรือ	จาก	ทั้ง	สอง	ฝ่าย	แล้ว	

แต่	ชนิด	นก	นั้นๆ	 ส่วน	ใหญ่	ที่	พบ	ใน	นก	 เป็น	แบบ	ที่	ทั้ง	พ่อ	แม่	ช่วย	กัน	 ตาม	ระบบ	การ	จับ	คู่	

แบบ	ผัว	เดียว	เมีย	เดียว	(monogamy)	รอง	ลง	ไป	เป็น	แบบ	ที่	เฉพาะ	แม่	นก	และ	เฉพาะ	พ่อ	

นก	ฟัก	ไข่	ตัว	เดียว	ตาม	ลำดับ	การ	ฟัก	ไข่	หรือ	incubation	เป็นการ	ที่	พ่อ	แม่	นก	จะ	นั่ง	กก	

ไข	่หรอื	การ	นัง่	ทบั	เพือ่	ให	้ไข	่ได	้รบั	ความ	อบอุน่	ผา่น	ทาง	ผวิหนงั	บรเิวณ	ทอ้ง	ที	่เรยีก	วา่	brood	

patch	(รูป	1)	ซึ่ง	โดย	ทั่วไป	ใน	ระยะ	นี้	ขน	นก	ที่	มี	อยู่	จะ	หลุด	ไป	ทำให้	ผิวหนัง	และ	ความ	ร้อน	

จาก	ตัว	พ่อ	แม่	ส่ง	ผ่าน	ให้	ไข่	ได้	ดี	ยิ่ง	ขึ้น	(รูป)	เหยี่ยว	Peregrine	(รูป	2)		

(egg	tooth	)	ช่วย	เจาะ	เปลือก	ไข่	แล้ว	ใช้	กล้าม	เนื้อ	แข็ง	แรง	บริเวณ	ท้ายทอย	(hatching	

muscle)	ช่วย	ดัน	ให้	เปลือก	ไข่	แตก	มาก	ยิ่ง	ขึ้น	เท่านั้น	ไม่	พอ	ยัง	ส่ง	เสียง	เรียก	ให้	แม่	หรือ	

พอ่	นก	ชว่ย	จกิ	เปลอืก	ไข	่อกี	แรง	ดว้ย	ดงั	ใน	รปู	ที	่4	ลกู	นก	ยาง	กรอก	พนัธุ	์ชวา	กำลงั	ใช	้พลงั	

ใน	การ	เจาะ	เปลือก	ไข่	พร้อม	กับ	ส่ง	เสียง	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ	 ซึ่ง	เรา	สามารถ	ได้ยิน	ได้	ใน	

ระยะ	1	เมตร	ใน	รูป	ยัง	สามารถ	เห็น	ปุ่ม	สี	ขาว	ของ	ฟัน	เจาะ	ไข่	ได้	ซึ่ง	จะ	ค่อยๆ	ลด	รูป	หาย	

ไป	ภาย	หลัง

	 การ	ฟัก	ไข่	ไม่	ได้	ทำ	แบบ	ขอ	ไป	ที	 แค่	นั่ง	ทับ	และ	ให้	ความ	ร้อน	ผ่าน	สู่	ไข่	ไป	ตาม	

ยถากรรม	เท่านั้น	นะ	 ใน	ระหว่าง	นี้	ยัง	มี	การก	ลับ	ด้าน	ไข่	เพื่อ	ให้	ได้	รับ	ความ	ร้อน	สม่ำเสมอ	

ทัว่	ฟอง	เชน่	ที	่เหน็	นก	ฟ	ลา	มงิ	โก	กำลงั	ใช	้จะงอย	ปาก	คอ่ยๆ		กลิง้	ไข	่เพือ่	กลบั	ดา้น	บน	รงั	เนนิ	

ดนิ	(รปู	3)	ซึง่	พฤตกิรรม	นี	้ม	ีความ	สำคญั	มาก	เปน็การ	ปอ้งกนั	ลกู	นก	ใน	ไข	่ไม	่ให	้ตดิ	กบั	เยือ่	

หุม้	ดา้น	ใน	อนั	จะ	สง่	ผล	เสยี	ทำให	้การ	ฟกั	ออก	จาก	ไข	่ไม	่สบาย	เปน็	แนแ่ท	้หลงั	จาก	ผา่น	ชว่ง	

เวลา	การ	ฟัก	ไข่	ซึ่ง	อาจ	เป็น	เพียง	10	วัน	หรือ	นาน	ถึง	80-90	วัน	ใน	นก	บาง	ชนิด	เมื่อ	ถึง	

เวลา	 ลูก	นก	จะ	ใช้	ปุ่ม	บริเวณ	ปลาย	จะงอย	ปาก	ด้าน	บน	หรือ	เรียก	น่า	รักๆ	ว่า	 ฟัน	เจาะ	ไข่	
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o ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหความรูคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

o ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการนําเสนอโครงงานของนักเรียนทุน พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
วันที่ 7 – 8 มกราคม 2557 ณ ศูนยโรงเรียนศรีบุณยานนท จังหวัดนนทบุรี 

 อาจารย ดร.ณิมนาราห อยูคงแกว ไดรับเชิญเปนวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวขอ “ Metallothioneins are 
required for metal homeostasis in Arabidopsis” วันที่ 6 มกราคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

 อาจารย ดร.สมเจตน ชัยยะ ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการนําเสนอโครงงานของนักเรียนทุน พสวท. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วันที่ 7 – 8 มกราคม 2557 ณ ศูนยโรงเรียนศรีบุณยานนท จังหวัดนนทบุรี 

 

 

บทความ 

กวาจะออกมาได 

กัลยา ศรีพุทธชาติ 

หลังจากท่ีไขผานดานตางๆมาตามเสนทางการพัฒนาตามลําดับไดแก มีไขขาวหุม มีเยื่อหุม จนมีเปลือกไข 
สุดทายก็หลุดพนออกมาจากตัวแมนกทางทวารรวม (cloaca)  เรื่องราวไมไดจบเพียงแคนั้น ไขฟองนั้นจะตองผาน
ขั้นตอนอีกชวงหนึ่ง กอนที่ลูกนกจะไดเวลาฟกออกจากดานสุดทาย..เปลือกไข (eggshell)นั่นเอง 

ขั้นตอนแรกก็คือ ตองไดรับการฟกจากแมนก พอนก หรือจากท้ังสองฝายแลวแตชนิดนกนั้นๆ สวนใหญที่พบ
ในนก เปนแบบที่ทั้งพอแมชวยกัน ตามระบบการจับคูแบบผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) รองลงไปเปนแบบที่
เฉพาะแมนก และเฉพาะพอนกฟกไขตัวเดียว ตามลําดับ    การฟกไข หรือ incubation  เปนการที่พอแมนกจะนั่ง
กกไขหรือการนั่งทับเพื่อใหไขไดรับความอบอุนผานทางผิวหนังบริเวณทองที่เรียกวา brood patch (รูป 1) ซ่ึง
โดยทั่วไปในระยะนี้ขนนกท่ีมีอยูจะหลุดไปทําใหผิวหนังและความรอนจากตัวพอแมสงผานใหไขไดดียิ่งขึ้น (รูป) 
เหยี่ยว Peregrine (รูป 2)   
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 การฟกไขไมไดทําแบบขอไปที แคนั่งทับและใหความรอนผานสูไขไปตามยถากรรมเทานั้นนะ ในระหวางนี้ยัง
มีการกลับดานไขเพ่ือใหไดรับความรอนสม่ําเสมอทั่วฟอง เชนที่เห็นนกฟลามิงโกกําลังใชจะงอยปากคอยๆกลิ้งไขเพ่ือ
กลับดานบนรังเนินดิน (รูป 3 ) ซึ่งพฤติกรรมนี้มีความสําคัญมาก เปนการปองกันลูกนกในไขไมใหติดกับเยื่อหุมดาน
ใน อันจะสงผลเสียทําใหการฟกออกจากไขไมสบายเปนแนแท หลังจากผานชวงเวลาการฟกไขซ่ึงอาจเปนเพียง 10 
วัน หรือ นานถึง 80-90 วันในนกบางชนิด เมื่อถึงเวลา ลูกนกจะใชปุมบริเวณปลายจะงอยปากดานบนหรือเรียก
นารักๆวา ฟนเจาะไข (egg tooth ) ชวยเจาะเปลือกไข แลวใชกลามเนื้อแข็งแรงบริเวณทายทอย (hatching 
muscle) ชวยดันใหเปลือกไขแตกมากยิ่งข้ึน เทานั้นไมพอ ยังสงเสียงเรียกใหแมหรือพอนกชวยจิกเปลือกไขอีกแรง
ดวย ดังในรูปที่ 4 ลูกนกยางกรอกพันธุชวากําลังใชพลังในการเจาะเปลือกไขพรอมกับสงเสียงขอความชวยเหลือ ซึ่ง
เราสามารถไดยินไดในระยะ 1 เมตร ในรูปยังสามารถเห็นปุมสีขาวของฟนเจาะไขได ซึ่งจะคอยๆลดรูปหายไป
ภายหลัง 
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 การฟกไขไมไดทําแบบขอไปที แคนั่งทับและใหความรอนผานสูไขไปตามยถากรรมเทานั้นนะ ในระหวางนี้ยัง
มีการกลับดานไขเพ่ือใหไดรับความรอนสม่ําเสมอทั่วฟอง เชนที่เห็นนกฟลามิงโกกําลังใชจะงอยปากคอยๆกลิ้งไขเพ่ือ
กลับดานบนรังเนินดิน (รูป 3 ) ซึ่งพฤติกรรมนี้มีความสําคัญมาก เปนการปองกันลูกนกในไขไมใหติดกับเยื่อหุมดาน
ใน อันจะสงผลเสียทําใหการฟกออกจากไขไมสบายเปนแนแท หลังจากผานชวงเวลาการฟกไขซ่ึงอาจเปนเพียง 10 
วัน หรือ นานถึง 80-90 วันในนกบางชนิด เมื่อถึงเวลา ลูกนกจะใชปุมบริเวณปลายจะงอยปากดานบนหรือเรียก
นารักๆวา ฟนเจาะไข (egg tooth ) ชวยเจาะเปลือกไข แลวใชกลามเนื้อแข็งแรงบริเวณทายทอย (hatching 
muscle) ชวยดันใหเปลือกไขแตกมากยิ่งข้ึน เทานั้นไมพอ ยังสงเสียงเรียกใหแมหรือพอนกชวยจิกเปลือกไขอีกแรง
ดวย ดังในรูปที่ 4 ลูกนกยางกรอกพันธุชวากําลังใชพลังในการเจาะเปลือกไขพรอมกับสงเสียงขอความชวยเหลือ ซึ่ง
เราสามารถไดยินไดในระยะ 1 เมตร ในรูปยังสามารถเห็นปุมสีขาวของฟนเจาะไขได ซึ่งจะคอยๆลดรูปหายไป
ภายหลัง 
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แมวาจะผานกระบวนการมากมายกวาลูกนกตัวนอยจะไดออกมาชมโลกท่ีแสนวุนวาย เชนลูกนกฟลามิงโก
ใน รูป 5   แตนี่เปนเพยีงการเริ่มตนของชีวิตที่ซับซอนอีกชวงหนึ่งเทานั้น ยังมีเรื่องตื่นเตน หวาด เสียวแกชีวิตนอยๆ
รออยูอีกไมนอยเลยโดยเฉพาะชวงที่ท้ังพอและแมนกไมไดอยูใกลๆ ......เจานกตัวนอย  

 

ที่มาของขอมูลและภาพประกอบ 

http://www.avianweb.com/images/birds/Chick.gif 
http://www.ornithology.com/Lectures/Development.html 
http://peregrineflight.files.wordpress.com/2011/04/kestrel2bbrood2bpatch1.jpg 
http://www.malaysianbirds.com/bird-family/photo3/iorac04.jpg 
 

	 แมว้า่	จะ	ผา่น	กระบวนการ	มากมาย	กวา่	ลกู	นก	

ตัว	น้อย	จะ	ได้	ออก	มา	ชม	โลก	ที่	แสน	วุ่นวาย	 เช่น	ลูก	นก	-			

ฟ	ลา	มิง	โก	ใน	รูป	5	แต่	นี่	เป็น	เพียง	การ	เริ่ม	ต้น	ของ	ชีวิต	

ที	่ซับ	ซ้อน	อีก	ช่วง	หน่ึง	เท่าน้ัน	ยัง	มี	เร่ือง	ต่ืน	เต้น	หวาดเสียว	

แก่	ชี	วิ	ตน้อยๆ	รอ	อยู่	อีก	ไม่	น้อย	เลย	โดย	เฉพาะ	ช่วง	ที่	ทั้ง	

พ่อ	และ	แม่	นก	ไม่	ได้	อยู่	ใกล้ๆ	......เจ้า	นก	ตัว	น้อย	
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	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.อร	ประภา	ภุม	มะ	กาญ	จนะ	โร	แบร์	เข้า	ร่วม	

งาน	สัมมนา	วิชาการ	20	ปี	TEI	กับ	ทศวรรษ	ข้าง	หน้า		เรื่อง	“ทิศทาง	การ	ขับ	

เคลื่อน	การ	เปลี่ยนแปลง	สังคม	สู่	การ	จัดการ	ทรัพยากรธรรมชาติ	อย่าง	ยั่งยืน”		

วัน	ที่	3	กุมภาพันธ์	2557	ณ	โรงแรม	อินเตอร์	คอน	ติเนนตัล	กรุงเทพฯ

	 อาจารย์	 ดร.ศุภ	ชัย	 ศุภ	ลักษณ์	นารี	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.รัชฎา	

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

สอน	นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ภาค	เรียน	ที่	2	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2556	–	

2557	ระหว่าง	วัน	ที่	20		มกราคม	–	12	เมษายน	2557	ใช้	ภาษา	อังกฤษ	

เป็น	ส่ือ	ใน	การ	เรียน	การ	สอน	ณ	วิทยาลัย	นานาชาติ	มหาวิทยาลัย	มหิดล	ศาลา	ยา	

จังหวัด	นครปฐม

	 อาจารย์	 ดร.สิทธิ	เศรษฐ์	 พล	เวียง	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	ให้	ความ	รู้	

คณิตศาสตร์	เป็น	ภาษา	อังกฤษ	นักเรียน	ระดับ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	 1	ภาค	เรียน	

ที่	2	ปี	การ	ศึกษา	2556	ณ	โรงเรียน	สิ	ริน	ธร	ราช	วิทยาลัย	จังหวัด	นครปฐม

	 อาจารย์	ดร.สวรรยา	ศกุน	ตะ	เสฐียร	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	ให้	ความ	

รู้	คณิตศาสตร์	เป็น	ภาษา	อังกฤษ	นักเรียน	ระดับ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	2	ภาค	เรียน	

ที่	2	ปี	การ	ศึกษา	2556	ณ	โรงเรียน	สิ	ริน	ธร	ราช	วิทยาลัย	จังหวัด	นครปฐม

	 อาจารย์	ดร.สุภาพ	เกิด	แสง 

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	ให้	ความ	รู้	คณิตศาสตร์	เป็น	ภาษา	อังกฤษ	

นักเรียน	ระดับ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	3	ภาค	เรียน	ที่	2	ปี	การ	ศึกษา	2556	ณ	

โรงเรียน	สิ	ริน	ธร	ราช	วิทยาลัย	จังหวัด	นครปฐม

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	ใน	การนำ	เสนอ	โครง	งาน	ของ	นักเรียน	ทุน	

พสวท.	ระดับ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	6	วัน	ที่	7	–	8	มกราคม	2557	ณ	ศูนย์	

โรงเรียน	ศรี	บุณ	ยา	นนท์	จังหวัด	นนทบุรี

	 อาจารย์	 ดร.ณิ	มนา	ราห์	 อยู่คง	แก้ว	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	พิเศษ	

บรรยาย	ใน	หวัขอ้	“	Metallothioneins	are	required	for	metal	homeostasis	

in	Arabidopsis”	วนั	ที	่6	มกราคม	2557	ณ	คณะ	วทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยั	

บูรพา	จังหวัด	ชลบุรี

	 อาจารย์	ดร.สม	เจ	ตน์	ชัย	ยะ	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	ใน	การนำ	เสนอ	

โครง	งาน	ของ	นักเรียน	ทุน	พสวท.	ระดับ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	6	วัน	ที่	7	–	8	

มกราคม	2557	ณ	ศูนย์	โรงเรียน	ศรี	บุณ	ยา	นนท์	จังหวัด	นนทบุรี


