ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2557

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2557
แก่พสกนิกรชาวไทย เมื่อคืนวันท
 ี่ 31 ธ.ค.2556 ความว่า
บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าข อส่งค วามปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆคน ให้มคี วามสุข ความเจริญ
และความสำเร็จ สมประสงค์ ในสิ่งที่ปรารถนา
ความปรารถนาของทุกๆคน คงไม่แ ตกต่างกันนัก คือต ้องการให้ตนเอง มีความสุข ความเจริญ และให้บ้านเมือง มีค วามสงบ
ร่มเย็น ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลาย รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้สมบูรณ์แข็งแ รง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มก ำลัง
ข้อสำคัญ จะคิดจะทำสิ่งใด ให้นึกถึงส ่วนรวม และความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตน และงานของชาติ จักได้ดำเนินก้าวหน้าไป
โดยถูกต้อง เที่ยงตรง ไม่ต ิดขัด และบรรลุถึงป ระโยชน์ เป็นความสุข ความเจริญ และความสงบร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา
ขออานุภาพแห่งคณ
ุ พระศรีรตั นตรัย และสง่ิ ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ จงคมุ้ ครองรกั ษาทา่ นทกุ คน ให้ปราศจากทกุ ข์ ปราศจากภยั
ให้มคี วามสขุ กายสขุ ใจ ตลอดศกหน้าน    
้ี โดยทั่วกัน.

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557
เวลา 15.00 น. พลตำรวจตรีนายแพทย์พรชัย        
สุธ รี ค ณ
ุ ผูบ้ งั คับการสถาบันน ติ เิ วชวทิ ยา โรงพยาบาล
ตำรวจ เข้าพ บและหารือเกีย่ วกบั ข อ้ ต กลงความรว่ มมอื 
ทางวิชาการกับค ณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดี
คณะวทิ ยาศาสตร์ และคณะผบู้ ริหารให้การตอ้ นรับ
ร่วมพูดค ุยป รึกษาถึงแ นวทางความร่วมมือร ะหว่าง
คณะวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลตำรวจเพิ่มเติม
ในอนาคต เพื่อพัฒนาโครงการนิติวิทยาศาสตร์
ต่อไป

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

scie

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วม
กับ NECTEC, กระทรวงวิทยาศาสตร์, สสส., มูลนิธิสยามกัมมาจล
และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานภายใต้โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest 2014 :
NSC2014) รอบก่อนชิงชนะเลิศ ระดับภ าคตะวันตก ณ ห้องจัดแสดง
ผลงานใต้อ าคารเรียนรวมวทิ ยาศาสตร์ (ร.วท.) สำหรับก ารจดั การแข่งขัน
ดังก ล่าวถอื เป็นเวทีก ารประกวดแข่งขันก ารพฒ
ั นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ใหญ่ท ี่สุดของประเทศไทย

คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Bunkyo Gakuin    
University Girls’ Senior High School ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมา
เข้าพ บ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบส กุล อยูย่ นื ยง คณบดีค ณะวทิ ยาศาสตร์
และคณาจารย์ของคณะฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์คณะโรงเรียน             
ทั้ ง ส อง ในก ารจั ด ท ำโ ครงง านท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเ ข้ า ท ำการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้กับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนฯ        
เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557

คณาจารย์ข องคณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร เข้ารว่ มกจิ กรรมวพิ ากษ์โครงงานวทิ ยาศาสตร์ ประจำปกี ารศกึ ษา 2556 โรงเรียนจฬุ าภร ณ
ราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ในวันที่ 5 มกราคม 2557 เวลา 8.00 น.-16.00 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
อำเภอชะอำ

nce
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี
กับคุณวร พจน์ จิ้วไม้แดง ศิษย์เก่าสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ รุ่น SC26 รหัส
นักศึกษา 0740292 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศภาพ “สะพานสระแก้วใน
ความทรงจำ” ชื่อภาพ “หิมะตก ทับแก้ว” ซึ่งใช้เทคนิคก ล้อง อินฟาเรด
ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท จากชมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเงินทั้งหมดคุณวรพจน์ จิ้วไม้แดง ได้มอบ
ให้กับชมรมฯ เพื่อใช้ดำเนินงานในชมรมฯ ต่อไป คณะวิทยาศาสตร์      
จึงข อแสดงความยินดี และขอแสดงความชื่นชมในศิษย์เก่า คุณวรพจน์
จิ้วไม้แดง มา ณ โอกาสนี้  จึงป ระกาศมาให้ทราบโดยทั่วก ัน

คณะวทิ ยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ร่วมออกบธู ในงานทบั แก้ว Book Fair มหกรรมหนังสือแ ละสอื่ ก ารเรียนรคู้ รัง้ ท ี่ 8 ทีจ่ ดั ข นึ้ ร ะหว่างวนั ท ี่ 13-19 มกราคม
2557 ณ บริเวณ หน้าหอสมุด ม.ศิลปากร พระราชวังส นามจันทร์

ข่าวบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวน มิ่ ได้ร บั เชิญเป็นผ ใู้ ห้ค ำปรึกษาและ
แนะนำในการคัดเลือกและจัดทำข้อสอบสำหรับการประเมิน ผลการเรียน
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รายวิชา ว30233 อินทรีย์เคมีและ
สารชวี โมเลกุล ในวนั ท่ี 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนมหิดลวทิ ยานสุ รณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม ได้ร ับเชิญเป็นผู้ให้ค ำปรึกษา
และแนะนำในการคดั เลือกและจดั ท ำขอ้ สอบสำหรับก ารประเมินผ ลการเรียน
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รายวิชา ว30231 อินทรีย์เคมีพื้น
ฐาน  ในวันท ี่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ เข้าร่วมเสวนาเรื่องการ
พัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ต ัดดอกสกุลห วาย ครั้งที่ 3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
อาจารยอ์ รทัย เขียวพุ่ม ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการทดสอบ
ทางการศกึ ษาระดับชาติขน้ั พน้ื ฐาน O-NET ระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 ประจำปี
การศกึ ษา 2556 ระหว่างวนั ท่ี 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การทดสอบ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับช าติ
อาจารย์ ดร.อดิศรี เจริญพ
 านชิ และอาจารย์ ดร.มนตรี เอีย่ มพนากิจ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ให้แก่ 
นักเรียนระดับช น้ั ม ธั ยมศึกษาศกึ ษาตอนตน้ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีก ารศกึ ษา 2556           
วันท ี่13 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแ ฉ่ง
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ   
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2556 วันที่ 13 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมประชุมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งที่
1/2557 วันท ี่ 28 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพฯ
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานการ
จัดโครงการ “แนวทางการการทำวิจัยแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary
Research) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.ประสาน ปานแก้ว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้       
เป็นภาษาองั กฤษให้แก่นกั เรียนระดับชน้ั มธั ยมศึกษาชน้ั ปที ่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2         
ปีก ารศกึ ษา 2556 วันท ี่ 13 มกราคม 2557  ณ โรงเรียนสริ นิ ธ รราชวทิ ยาลัย
จังหวัดนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการปรับปรุงข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย
ครั้งท ี่ 2 วันท ี่ 20 มกราคม 2557 ณ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ เข้าร่วม
งานสัมมนาวิชาการ 20 ปี TEI กับทศวรรษข้างหน้า  เรื่อง “ทิศทางการขับ
เคลื่อน การเปลี่ยนแปลงสังคม สู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ ย่างยั่งยืน”  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา
บุญเต็ม และอาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูสก ุลเกรียง ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 –
2557 ระหว่างวันที่ 20  มกราคม – 12 เมษายน 2557 ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสอ่ื ในการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จังหวัดน ครปฐม
อาจารย์ ดร.สิทธิเศรษฐ์ พลเวียง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้
คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษนักเรียนระดับช ั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีก ารศึกษา 2556 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
อาจารย์ ดร.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความ
รู้คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษนักเรียนระดับช ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีก ารศึกษา 2556 ณ โรงเรียนสริ ินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการนำเสนอโครงงานของนักเรียนทุน
พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 7 – 8 มกราคม 2557 ณ ศูนย์
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดน นทบุรี
อาจารย์ ดร.ณิมนาราห์ อยู่คงแก้ว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
บรรยายในหวั ข้อ “ Metallothioneins are required for metal homeostasis
in Arabidopsis” วันท ี่ 6 มกราคม 2557 ณ คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี
อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ชัยยะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการนำเสนอ
โครงงานของนักเรียนทุน พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 6 วันที่ 7 – 8
มกราคม 2557 ณ ศูนย์โรงเรียนศรีบุณย านนท์ จังหวัดน นทบุรี

4

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
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บทความ

กวาจะออกมาได

กว่ า จะออกมาได้

หลังจ ากทไี่ ข่ผ า่ นดา่ นตา่ งๆมาตามเส้นท างการพฒ
ั นาตามลำดับได้แก่ มีไข่ข าว
หุ้ม มีเยื่อหุ้ม จนมีเปลือกไข่ สุดท้ายก็หลุดพ้นออกมาจากตัวแม่นกทางทวารร่วม      
(cloaca) เรื่องราวไม่ได้จบเพียงแค่นั้น ไข่ฟองนั้นจ ะต้องผ่านขั้นตอนอีกช่วงหนึ่ง ก่อนที่
ลูกน กจะได้เวลาฟักออกจากด่านสุดท้าย..เปลือกไข่ (eggshell) นั่นเอง
ขั้นตอนแรกก็คือ ต้องได้รับการฟักจากแม่นก พ่อนก หรือจากทั้งส องฝ่ายแล้ว
แต่ชนิดนกนั้นๆ ส่วนใหญ่ที่พบในนก เป็นแบบที่ทั้งพ่อแม่ช่วยกัน ตามระบบการจับคู่
แบบผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) รองลงไปเป็นแ บบที่เฉพาะแม่นก และเฉพาะพ่อ
นกฟักไข่ต ัวเดียว ตามลำดับ การฟักไข่ หรือ incubation เป็นการที่พ่อแม่นกจะนั่ง5กก
ไข่ห รือก ารนงั่ ท บั เพือ่ ให้ไข่ได้ร บั ค วามอบอุน่ ผ า่ นทางผวิ หนังบ ริเวณทอ้ งทเี่ รียกวา่ 5 brood
patch (รูป 1) ซึ่งโดยทั่วไปในระยะนี้ขนนกที่มีอยู่จะหลุดไปทำให้ผ ิวหนังแ ละความร้อน
จากตัวพ่อแ ม่ส่งผ่านให้ไข่ได้ดียิ่งขึ้น (รูป) เหยี่ยว Peregrine (รูป 2)  
กัลยา ศรีพุทธชาติ

กัลยา ศรีพุทธชาติ

(egg tooth ) ช่วยเจาะเปลือกไข่ แล้วใช้กล้ามเนื้อแข็งแรงบริเวณท้ายทอย (hatching
muscle) ช่วยดันให้เปลือกไข่แตกมากยิ่งขึ้น เท่านั้นไม่พอ ยังส่งเสียงเรียกให้แม่หรือ
พ่อน กชว่ ยจกิ เปลือกไข่อ กี แ รงดว้ ย ดังในรปู ท ี่ 4 ลูกน กยางกรอกพนั ธุช์ วากำลังใช้พ ลัง
ในการเจาะเปลือกไข่พร้อมกับส่งเสียงขอความช่วยเหลือ ซึ่งเราสามารถได้ยินได้ใน
ระยะ 1 เมตร ในรูปย ังสามารถเห็นปุ่มสีขาวของฟันเจาะไข่ได้ ซึ่งจะค่อยๆ
ลดรูปหาย
3
4
ไปภายหลัง
6

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

ขั้นตอนแรกก็คือ ตองไดรับการฟกจากแมนก พอนก หรือจากทั้งสองฝายแลวแตชนิดนกนั้นๆ สวนใหญที่พบ
ในนก เปนแบบที่ทั้งพอแมชวยกัน ตามระบบการจับคูแบบผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) รองลงไปเปนแบบที่
เฉพาะแมนก และเฉพาะพอนกฟกไขตัวเดียว ตามลําดับ การฟกไข หรือ incubation เปนการที่พอแมนกจะนั่ง
กกไขหรือการนั่งทับเพื่อใหไขไดรับความอบอุนผานทางผิวหนังบริเวณทองที่เรียกวา brood patch (รูป 1) ซึง่
โดยทั่วไปในระยะนี้ขนนกที่มีอยูจะหลุดไปทําใหผิวหนังและความรอนจากตัวพอแมสงผานใหไขไดดียิ่งขึ้น (รูป)
เหยี่ยว Peregrine (รูป 2)
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แม้วา่ จ ะผา่ นกระบวนการมากมายกว่าล กู น ก
ตัวน้อยจะได้ออกมาชมโลกที่แสนวุ่นวาย เช่นลูกนก-   
ฟลามิงโกใน รูป 5 แต่นี่เป็นเพียงการเริ่มต ้นของชีวิต
ทีซ่ บั ซ อ้ นอกี ช ว่ งหนึง่ เท่านัน้ ยังม เี รือ่ งตน่ื เต้น หวาดเสียว
แก่ชีวิตน้อยๆรออยู่อีกไม่น้อยเลยโดยเฉพาะช่วงที่ทั้ง
พ่อแ ละแม่น กไม่ได้อยู่ใกล้ๆ ......เจ้านกตัวน้อย
ที่มาของข้อมูลและภาพประกอบ
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http://www.avianweb.com/images/birds/Chick.gif
แม
ว
า

จะผ
า
นกระบวนการมากมายกว
าลูกนกตัวนอยจะไดออกมาชมโลกที่แสนว
http://www.ornithology.com/Lectures/Development.html
ใน รูป 5 แตนี่เปนเพียงการเริ่มตนของชีวิตที่ซับซอนอีกชวงหนึ่งเทานั้น ยังมีเรื่องตื่นเต
http://peregrineflight.files.wordpress.com/2011/04/kestrel2bbrood2bpatch1.jpg
รออยูอีกไมนอยเลยโดยเฉพาะชวงที่ทั้งพอและแมนกไมไดอยูใกลๆ ......เจานกตัวนอย
http://www.malaysianbirds.com/bird-family/photo3/iorac04.jpg

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
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