ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2556

ส ถ า บั นส่ งเ ส ริ มก า รส อ น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วม
กับค ณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร
สำนั ก งานค ณะก รรมการก ารศึก ษาข้ัน
พืน้ ฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงาน
พัฒนาวทิ ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งช าติ
(สวทช.) จัดการประชุมว ชิ าการวทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อ
เยาวชน) ครัง้ ท่ี 8 ระหว่างวนั ท่ี 21 - 23
มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์น ทิ รรศการและ
การประชมุ ไบเทค บางนา เพือ่ เปิดโอกาสให้
นักเรียน นิสติ นักศึกษาทม่ี ผี ลงานวจิ ยั ดา้ น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
นำเสนอและเผยแพร่ผ ลงานวจิ ยั ท ม่ี คี ณ
ุ ภาพ
ให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจท่วั ไป
ตลอดจนสร้างเวทีสำหรับการแสดงความ
สามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สร้างเครือข า่ ยทางวชิ าการ ระหว่างนกั เรียน
นิสติ นักศึกษา เยาวชน กับผทู้ รงคณ
ุ วุฒิ
นักวิจัย และนักวิชาการทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ศูนย์ สอวน. คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร
จัดพธิ เี ปิดคา่ ยโอลิมปิกวชิ าการ (ค่าย 2) ปีการศกึ ษา 2556 เมือ่ 
วันท่ี 11 มีนาคม  2556  ณ ห้อง 4103 อาคารวทิ ยาศาสตร์ 4
คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวบุคคล
อาจารย์ ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต ได้รับเชิญจากสำนักงาน
พัฒนาวทิ ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งช าติ (สวทช.)เป็นผ คู้ วบคุมห อ้ ง
นำเสนอผลงานแก่นักศึกษาทุน TGIST NUI-RC และ YSTP วันท ี่ 4
เมษายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดป ทุมธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ศรีพุทธชาติ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ               
อบสวุ รรณ เข้าร ว่ มการแข่งขันโอลิมปิกว ชิ าการ สอวน. ครัง้ ท ่ี 10 ระหว่าง
วันที่ 4 – 9 เมษายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง และอาจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์
วรวรรโณทัย ได้รับเชิญช่วยปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านสาขา
คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและ คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอน
ปลาย วันท ี่ 1 เมษายน 2556 ถึงว นั ท ี่ 31 มีนาคม 2557 ณ สถาบัน
ส่งเสริมก ารสอนวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)

scie
อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ชัยยะ และอาจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์
วรวรรโณทัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมปั้นครีม สอวน. วันที่
3 – 5 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง เข้าร่วมประชุมคณะ
อนุกรรมการศึกษาการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่
กระจายมลพิษทางอากาศ ครั้งที่ 1/2556 วันท ี่ 11 เมษายน 2556
ณ กรมควบคุมมลพิษ
อาจารย์ร วิทัต ภู่หลำ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติ
การเรื่อง เทคนิคการนำเสนอโดยใช้หลักเซน (Presentation Zen)
ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์แ ละกจิ การโทรคมนาคมแห่งช าติ
กรุงเทพฯ

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร ได้โครงการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ เพื่อให้อาจารย์ท่ีบรรจุใหม่ได้มีความเข้าใจในบทบาทและ
หน้าทีข่ องการเป็นอาจารย์และอาจารย์ทป่ี รึกษาซง่ึ ชว่ ยสง่ เสริมให้อาจารย์
สามารถปฏิบตั งิ านบรรลุต ามพนั ธกจิ ข องคณะวทิ ยาศาสตร์ และได้ร บั ค วาม
รูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกบั การจดั การเรียนการสอน การดำเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และการประกัน
คุณภาพ วันท่ี 4 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 4103 อาคารวทิ ยาศาสตร์ 4
คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร

คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร จัดโครงการเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง การหาประสิทธิภาพของขอ้ สอบ เพือ่ ให้คณาจารย์ของคณะวทิ ยาศาสตร์
ได้รับรู้ถึงแนวทางในการจัดทำข้อสอบให้มีประสิทธิภาพมากข้นึ วันท่ี 12
มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 3      
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

nce
คณะวทิ ยาศาสตร์ จัดโครงการพฒ
ั นาจริยธรรมสำหรับบ คุ ลากร “การ
ฝึกสมาธิเบือ้ งตน้ เพือ่ การปฏิบตั งิ านอย่างมปี ระสิทธิภาพ” เพือ่ ให้บคุ ลากรมี
ความรแู้ ละประสบการณ์ในการปฏิบตั สิ มาธิเบือ้ งตน้ ได้อย่างถกู ตอ้ ง สามารถ
นำการฝึกสมาธิไปใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมี
ประสิทธิภาพ วันท่ี 8 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 4103 อาคารวทิ ยาศาสตร์ 4
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ภาควชิ าเคมี คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร ให้การตอ้ นรับ
คณะอาจารย์แ ละนกั ว จิ ยั จ ากโรงเรียนนายเรืออ ากาศ โครงการความรว่ มมอื ด า้ น
งานวจิ ยั ก บั โรงเรียนนายเรืออ ากาศ เรือ่ ง การศกึ ษาการกระจายตวั ข องคาร์บอน
นาโนทิวป ์ที่ม ีผ ลต่อความแข็งแ รงของวัสดุคอมพอสิทอากาศยานไร้นักบิน
วันท ่ี 8 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 1135 อาคารวทิ ยาศาสตร์ 1 คณะวทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศลิ ปากร
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ภาควชิ าคอมพิวเตอร์ คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร
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ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมหนุ่ ยนต์   เรือ่ งการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุม (LEGO)   ปีการศึกษา 2555        
วันท่ี 26  -  28 กุมภาพันธ์ 2556 ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 1227/1
อาคารวทิ ยาศาสตร์ 1 คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจนั ทร์
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คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร จัดโครงการเชิงป ฏิบตั กิ ารเรือ่ ง โยคะเพือ่ 
สุขภาพ วันท่ี 25 – 29 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ออกกำลังกาย SU.ED.Fitness Center คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร

สภาพ.....แรกเกิ ด
ตืน่ เต้นเร้าใจ ตัง้ แต่ช อื่ เรือ่ งกนั เลยทเี ดียว ไม่มปี ญ
ั หาใดๆแม้จ ะโป๊-เปลือย
ตลอดเรื่องก็ตาม เนื่องจากผ่านกรรมการcensor (ผู้เขียน) แล้ว  รับรองว่าเด็กๆ
อ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดี เพียงแต่เด็กๆอาจต้องได้รับการชี้แนะจากผู้ปกครองบ้าง   
พอให้ม บี รรยากาศอบอนุ่ ๆของครอบครัว เรือ่ งนี้ ผูเ้ ขียนยงั ค งวนเวียนอยูก่ บั เรือ่ ง
ของนก (bird) ที่แสนจะน่ารักเช่นเดิม ถือซะว่าเป็นการแทรกความรู้แบบบันเทิง
ไว้สู้กับความวุ่นวายอีกมากมายรอบๆตัว
หลังจ ากเกิดก ารปฏิสนธิข องไข่ก บั อ สุจแิ ล้ว(ในนกนะ) ตัวอ อ่ นจงึ พ ฒ
ั นา
เป็นลำดับผ่านมาตามทางเดินของระบบสืบพันธุ์ตั้งแต่กระบวนการที่ไข่ขาวโอบ
หุ้มไข่แดงและมีเยื่อหุ้ม (membrane) ไข่ขาวอีกชั้น ก่อนจะไปสิ้นสุดที่มเีปลือก
ไข่ (eggshell) มาเป็นด ่านสุดท้าย  โดยไข่จะมีรูปร่างกลม รีหรือ รูปล ูกข่าง และ
สีสนั ล วดลายนานาแบบตามแต่บ รรพบุรษุ ได้ถ า่ ยทอดไว้ให้  ไข่ฟ องนนั้ ก ผ็ า่ นออก
จากทวารร่วม (cloaca) สู่โลกภายนอก จากนั้นยังต้องผ่านขั้นตอนกกไข่จากแม่
นก-พ่อน ก หรือจากทั้งพ่อและแม่อ ีกพักหนึ่งก่อนจะพร้อมออกจากไข่เป็นลูกนก
ตัวเล็กให้พ่อแม่นกและเราได้ชื่นชมกัน
ลูกนกที่ฟักจากไข่หรือเรียกง่ายๆว่า
แรกเกิด จะมีสภาพที่ต่างกัน ซึ่งแบ่งอย่างง่ายๆ
ได้ 2 แบบ คือ แบบทลี่ กู น กทฟี่ กั ตัวแ ล้ว สามารถ
ช่ ว ยเ หลื อ ตั ว เ องไ ด้ ใ นเ วลาสั้ น (precocial
1
young) นั่ น คื อ ห ลั ง จ ากฟั ก จ ากไ ข่ ไ ม่ น าน
สามารถเดินตามพ่อแม่ออกไปหากินได้ ให้นึก
ง่ายๆถึงลูกเป็ด ลูกไก่ ก็แล้วกัน ฟักจากไข่ไม่
นานขนคลุมตัว(feather) ที่เปียกจะแห้งและ
ฟูฟอ่ ง ตาเปิดแ ละขยับแ ขนขาอกี เล็กน อ้ ยกพ็ ร้อม
แสดงความซ่าว่ิงตามแม่ได้ ลูกไก่ น่าจะเป็น
ตัวอย่างทด่ี แี ละใกล้ตวั ทส่ี ดุ รูปท่ี 1 เป็นลกู ไก่ท่ี 2
พัฒนามาแล้ว 18 วัน มองเห็นข นคลุมต วั ช ดั เจนและขาทข่ี นาดใหญ่ส มบูรณ์ มีก ล้าม
เนือ้ ตา่ งๆพร้อมลยุ ตามแม่ได้อ ย่างคล่องแคล่ว...แบบแม่ไปไหนหนูไปดว้ ย  (รูป 2)
แตกตา่ งจากแบบทสี่ องอย่างสนิ้ เชิง ลูกน กทฟี่ กั ตัวอ อกจากไข่ม ามสี ภาพ
ล่อนจ้อน ไม่มีขนคลุมตัว ตายังปิด และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องมีพ่อแม่ค อย
ดูแลทุกๆด้าน ให้ความอบอุ่น ป้องกันอันตราย และหาอาหารป้อน บางคนเรียก
ลูกนกกลุ่มนี้ว่า “ ลูกอ่อนเดินไม่ได้ ”  (altricial young) ช่วงนี้เองที่ทั้งพ่อและแม่

กัลยา ศรีพุทธชาติ

ต้องทมุ่ เทพลังงานเพือ่ ภ าระกจิ ท ยี่ งิ่ ใหญ่น รี้ ะยะหนึง่ ก่อนทลี่ กู จ ะดแู ลตวั เองได้    
ลูกนกแบบนี้ให้นึกถึงลูกนกกระจอกบ้าน นกกางเขนบ้านที่ใกล้ตัวเราเช่นกัน
หรือถ้ายังไม่เห็นภาพ ก็นึกถึงลูกแ มว สุนัข สุดท้ายถ้ายังไม่เห็นภาพอีก ให้ก้ม
ลงมองที่ตัวเอง นั่นละใช่เลย
ตัวอย่างเช่นล กู น กปรอดสวน 2 ตัว
ที่นอนไร้สภาพในรัง (3) จนผ่านไป 10 วัน
กว่าจะโตได้ดังภาพถัดม า(4)  แต่ห ลังจาก
นี้ก็ยังต้องอาศัยการเลี้ยงดูอีกระยะหนึ่งจึง
จะหากินได้เอง เรียกว่าป้อนอาหารกันทั้ง 3
อยูใ่นรังและนอกรัง…..คิดแล้วเหนื่อยแทน
สำหรับช่วงเวลาที่ต้องดูแลลูกจะ
ยาวนานแค่ไหนนนั้ แตกตา่ งกนั ต ามแต่ช นิด
นก บางชนิดใช้เวลาเพียง 2-3 สัปดาห์ แต่
บางชนิดตอ้ งเลีย้ งดูกนั ยาวนานหลายเดือน
หลายปีก็มี ใครสนใจตัวอย่างใกล้ต ัวมากๆ 4
ให้ลองถามคุณพ่อคุณแม่ว ่า ระยะการเลี้ยง
ดูจนกว่าพวกเราจะดูแลตนเองได้น ั้น นานแค่ไหน ....ให้ทำใจนิดนึงก่อน เพราะ
อาจตกใจจนช็อคกับคำตอบที่ได้รับ
อย่างไรกต็ าม สภาพลกู นกแรกเกิด ยังมรี ปู 
แบบทต่ี า่ งออกไปจากสองแบบนอ้ี กี ม ากมาย เช่นส ภาพ
แบบก้ำๆกง่ึ ๆ  ทีเ่ รียกวา่ semi-altricial  ของลกู นกยาง 5
กรอกพนั ธุช์ วา (Javan Pond Heron) ทีแ่ รกฟกั จะมี
สภาพแบบ altricial  แต่มขี นคลุมตวั มาบา้ ง (รูป 5-6)
เรื่องราวของสภาพของลูกนกแรกเกิดยังมี
โยงใยความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆของนกอีก อย่าง
ซับซ้อน ซึ่งถ ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าสู่กันฟัง.....ต่อไป
6
ภาพประกอบ
http://www.thesundayindian.com/en/story/hen-delivers-a-chick-in-freak-birth-in-srilanka/117/33727/
http://www.soulshepherding.org/blog/wp-content/uploads/2011/02/Christ-gathershen-chicks.jpg
http://orientalbirdimages.org/images/data/javan_pond_heron_pe.jpg
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