
ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2556

	 สถา บัน 	ส่ ง 	เ ส ริม 	การ 	สอน	

วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 (สสวท.)	 ร่วม	

กับ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	การ	ศึกษา	ข้ัน	

พ้ืน	ฐาน	 (สพฐ.)	 สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	

การ	อุดมศึกษา	 (สกอ.)	 และ	 สำนักงาน	

พัฒนา	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	แห่ง	ชาติ	

(สวทช.)	จัดการ	ประชุม	วิชาการ	วิทยาศาสตร์	

และ	เทคโนโลยี	เพ่ือ	เยาวชน	 (วทท.	 เพ่ือ	

เยาวชน)	คร้ัง	ท่ี	8	ระหว่าง	วัน	ท่ี	21	 -	23	

มีนาคม	พ.ศ.	2556	ณ	ศูนย์	นิทรรศการ	และ	

การ	ประ	ชุม	ไบ	เทค	บางนา	เพ่ือ	เปิด	โอกาส	ให้	

นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ท่ี	มี	ผล	งาน	วิจัย	ด้าน	

วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และ	เทคโนโลยี	

นำ	เสนอ	และ	เผย	แพร่	ผล	งาน	วิจัย	ท่ี	มี	คุณภาพ	

ให้	แก่	เยาวชน	และ	ประชาชน	ผู้	สนใจ	ท่ัวไป	

ตลอด	จน	สร้าง	เวที	สำหรับ	การ	แสดง	ความ	

สามารถ	 แลก	เปล่ียน	ความ	คิด	เห็น	และ	

สร้าง	เครือ	ข่าย	ทาง	วิชาการ	ระหว่าง	นักเรียน	

นิสิต	 นักศึกษา	 เยาวชน	 กับ	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	

นัก	วิจัย	 และ	นัก	วิชาการ	ทาง	วิทยาศาสตร์	

คณิตศาสตร์	และ	เทคโนโลยี

 ศูนย์	สอ	วน.	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

จัด	พิธี	เปิด	ค่าย	โอลิมปิก	วิชาการ	(ค่าย	2)	ปี	การ	ศึกษา	2556	เม่ือ	

วัน	ท่ี	11	มีนาคม		2556		ณ	ห้อง	4103	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	

คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร



s c i e n c e
	 อาจารย์	 ดร.สม	เจ	ตน์	 ชัย	ยะ	 และ	อาจารย์	 ดร.เฉลิม	พงศ์	

วรวรรโณทัย	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	กิจกรรม	ปั้น	ครีม	 สอ	วน.	 วัน	ที่	

3	–	5	เมษายน	2556	ณ	โรงเรียน	เบญจม	เทพ	อุทิศ	จังหวัด	เพชรบุรี

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.รัฐ	พล	 อ้น	แฉ่ง	 เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	

อนุกรรมการ	ศึกษา	การ	ใช้	แบบ	จำลอง	คณิตศาสตร์	สำหรับ	การ	แพร่	

กระจาย	มลพิษ	ทาง	อากาศ	ครั้ง	ที่	1/2556	วัน	ที่	11	เมษายน	2556	

ณ	กรม	ควบคุม	มลพิษ

	 อาจารย์	รวิ	ทัต	ภู่	หลำ	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	

การ	เรื่อง	 เทคนิค	การนำ	เสนอ	โดย	ใช้	หลัก	เซน	 (Presentation	 Zen)	

ระหว่าง	วัน	ที่	18	–	19	เมษายน	2556	ณ	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	

กจิการ	กระจาย	เสยีง	กจิการ	โทรทศัน	์และ	กจิการ	โทรคมนาคม	แหง่	ชาต	ิ

กรุงเทพฯ

	 อาจารย์	 ดร.ชี	วิ	ตา	 สุวรรณ	ชวลิต	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	สำนักงาน	

พฒันา	วทิยาศาสตร	์และ	เทคโนโลย	ีแหง่	ชาต	ิ(สวทช.)เปน็	ผู	้ควบคมุ	หอ้ง	

นำ	เสนอ	ผล	งาน	แก่	นักศึกษา	ทุน	TGIST	NUI-RC	และ	YSTP	วัน	ที่	4	

เมษายน	2556	ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย	

ธรรมศาสตร์	ศูนย์	รังสิต	จังหวัด	ปทุมธานี

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	กัลยา	ศรี	พุทธ	ชาติ		ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	

ดร.สุ	พร	รณญิ	กา	 เส็ง	สาย	 และ	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.กุล	นาถ															

อบ	สุวรรณ	เข้า	ร่วม	การ	แข่งขัน	โอลิมปิก	วิชาการ	สอ	วน.	คร้ัง	ท่ี	10	ระหวา่ง	

วัน	ที่	4	–	9	เมษายน	2556	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	

จังหวัดพิษณุโลก

	 อาจารย์	 ดร.สุภาพ	 เกิด	แสง	 และ	อาจารย์	 ดร.เฉลิม	พงศ์	

วรวรรโณทัย	 ได้	รับ	เชิญ	ช่วย	ปฏิบัติ	งาน	ใน	ส่วน	ที่	เกี่ยวข้อง	ด้าน	สาขา	

คณิตศาสตร์	มัธยมศึกษา	ตอน	ต้น	และ	 คณิตศาสตร์	มัธยมศึกษา	ตอน	

ปลาย	วนั	ที	่1	เมษายน	2556	ถงึ	วนั	ที	่31	มนีาคม	2557	ณ	สถาบนั	

ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	(สสวท.)

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคคล

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	จัด	โครงการ	เชิง	ปฏิบัติ	การ	

เร่ือง	การ	หา	ประสิทธิภาพ	ของ	ข้อสอบ	เพ่ือ	ให้	คณาจารย์	ของ	คณะ	วิทยาศาสตร์	

ได้	รับ	รู้	ถึง	แนวทาง	ใน	การ	จัด	ทำ	ข้อสอบ	ให้	มี	ประสิทธิภาพ	มาก	ข้ึน	 วัน	ท่ี	 12	

มีนาคม	 2556	 ณ	 ห้อง	ปฏิบัติ	การ	คอมพิวเตอร์	 อาคาร	วิทยาศาสตร์	 3						

คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ได้	โครงการ	ปฐมนิเทศ	

อาจารย์	ใหม่	 เพ่ือ	ให้	อาจารย์	ท่ี	บรรจุ	ใหม่	ได้	มี	ความ	เข้าใจ	ใน	บทบาท	และ	

หน้าท่ี	ของ	การ	เป็น	อาจารย์	และ	อาจารย์	ท่ี	ปรึกษา	ซ่ึง	ช่วย	ส่ง	เสริม	ให้	อาจารย์	

สามารถ	ปฏิบัติ	งาน	บรรลุ	ตาม	พันธ	กิจ	ของ	คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	ได้	รับ	ความ	

รู้	ความ	เข้าใจ	เก่ียว	กับ	การ	จัดการ	เรียน	การ	สอน	 การ	ดำเนิน	การ	ตาม	กรอบ	

มาตรฐาน	คุณวุฒิ	ระดับ	อุดมศึกษา	แห่ง	ชาติ	 พ.ศ.2552	 และ	การ	ประกัน	

คุณภาพ	วัน	ท่ี	4	มีนาคม	2556	ณ	ห้อง	4103	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	

คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร



s c i e n c e

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคคล

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	จัด	โครงการ	พัฒนา	จริยธรรม	สำหรับ	บุคลากร	“การ	

ฝึก	สมาธิ	เบ้ือง	ต้น	เพ่ือ	การ	ปฏิบัติ	งาน	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ”	 เพ่ือ	ให้	บุคลากร	มี	

ความ	รู้	และ	ประสบการณ์	ใน	การ	ปฏิบัติ	สมาธิ	เบ้ือง	ต้น	ได้	อย่าง	ถูก	ต้อง	สามารถ	

นำ	การ	ฝึก	สมาธิ	ไป	ใช้	ใน	การ	ปฏิบัติ	งาน	และ	ดำเนิน	ชีวิต	ประจำ	วัน	อย่าง	มี	

ประสิทธิภาพ	วัน	ท่ี	8	มีนาคม	2556	ณ	ห้อง	4103	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4

	 ภาค	วิชา	คอมพิวเตอร์	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

จัด	โครงการ	การ	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	 	 เพ่ือ	การ	เรียน	รู้	และ	ฝึก	ประสบการณ์	

ใน	การ	เขียน	โปรแกรม	คอมพิวเตอร์	ใน	การ	ควบคุม	หุ่น	ยนต์	 	 เร่ือง	การ	เขียน	

โปรแกรม	คอมพิวเตอร์	เพ่ือ	การ	ควบคุม	 (LEGO)	 	 ปี	การ	ศึกษา	 2555								

วัน	ท่ี	26		-		28	กุมภาพันธ์	2556	ห้อง	ปฏิบัติ	การ	คอมพิวเตอร์	1227/1	

อาคาร	วิทยาศาสตร์	1	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วิทยาเขต	

พระราชวัง	สนาม	จันทร์

	 ภาค	วิชา	เคมี	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ให้การ	ต้อนรับ	

คณะ	อาจารย์	และ	นัก	วิจัย	จาก	โรงเรียน	นาย	เรือ	อากาศ	โครงการ	ความ	ร่วม	มือ	ด้าน	

งาน	วิจัย	กับ	โรงเรียน	นาย	เรือ	อากาศ	เร่ือง	การ	ศึกษา	การก	ระ	จาย	ตัว	ของ	คาร์บอน	

นา	โน	ทิว	ป์	ที่	มี	ผล	ต่อ	ความ	แข็ง	แรง	ของ	วัสดุ	คอม	พอ	สิ	ทอา	กา	ศ	ยาน	ไร้	นักบิน	

วัน	ท่ี	8	มีนาคม	2556	ณ	ห้อง	1135	อาคาร	วิทยาศาสตร์	1	คณะ	วิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร
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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

	 ตืน่	เตน้	เรา้ใจ	ตัง้แต	่ชือ่	เรือ่ง	กนั	เลย	ท	ีเดยีว	ไมม่	ีปญัหา	ใดๆ	แม	้จะ	โป-๊เปลอืย	

ตลอด	เรื่อง	ก็ตาม	เนื่องจาก	ผ่าน	กรรมการcensor	(ผู้	เขียน)	แล้ว		รับรอง	ว่า	เด็กๆ	

อ่าน	ได้	ผู้ใหญ่	อ่าน	ดี	 เพียง	แต่	เด็กๆ	อาจ	ต้อง	ได้	รับ	การ	ชี้แนะ	จาก	ผู้	ปกครอง	บ้าง			

พอ	ให	้ม	ีบรรยากาศ	อบ	อุน่ๆ	ของ	ครอบครวั	เรือ่ง	นี	้ผู	้เขยีน	ยงั	คง	วน	เวยีน	อยู	่กบั	เรือ่ง	

ของ	นก	(bird)	ที่	แสน	จะ	น่า	รัก	เช่น	เดิม	ถือ	ซะ	ว่า	เป็นการ	แทรก	ความ	รู้	แบบ	บันเทิง	

ไว้	สู้	กับ	ความ	วุ่นวาย	อีก	มาก	มาย	รอบๆ	ตัว	

	 หลงั	จาก	เกดิ	การ	ปฏสินธ	ิของ	ไข	่กบั	อสจุ	ิแลว้(ใน	นก	นะ)	ตวั	ออ่น	จงึ	พฒันา	

เป็น	ลำดับ	ผ่าน	มา	ตาม	ทาง	เดิน	ของ	ระบบ	สืบพันธุ์	ตั้งแต่	กระบวนการ	ที่	ไข่	ขาว	โอบ	

หุ้ม	ไข่	แดง	และ	มี	เยื่อ	หุ้ม	(membrane)	ไข่	ขาว	อีก	ชั้น	ก่อน	จะ	ไป	สิ้น	สุด	ที่	มี	เปลือก	

ไข่	(eggshell)	มา	เป็น	ด่าน	สุดท้าย		โดย	ไข่	จะ	มี	รูป	ร่าง	กลม	รี	หรือ	รูป	ลูก	ข่าง	และ	

สสีนั	ลวดลาย	นานา	แบบ	ตาม	แต	่บรรพบรุษุ	ได	้ถา่ยทอด	ไว	้ให	้	ไข	่ฟอง	นัน้	ก	็ผา่น	ออก	

จาก	ทวาร	ร่วม	(cloaca)	สู่	โลก	ภายนอก	จาก	นั้น	ยัง	ต้อง	ผ่าน	ขั้น	ตอน	กก	ไข่	จาก	แม่	

นก-พ่อ	นก	หรือ	จาก	ทั้ง	พ่อ	และ	แม่	อีก	พัก	หนึ่ง	ก่อน	จะ	พร้อม	ออก	จาก	ไข่	เป็น	ลูก	นก	

ตัว	เล็ก	ให้	พ่อ	แม่	นก	และ	เรา	ได้	ชื่นชม	กัน	

กัลยา ศรี พุทธ ชาติสภาพ.....แรกเกิด

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	จัด	โครงการ	เชิง	ปฏิบัติ	การ	เร่ือง	โยคะ	เพ่ือ	

สุขภาพ	วัน	ท่ี	25	–	29	มีนาคม	2556	ณ	ศูนย์	ออก	กำลัง	กาย	SU.ED.Fitness	Center	คณะ	

ศึกษา	ศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

ตอ้ง	ทุม่เท	พลงังาน	เพือ่	ภาระ	กจิ	ที	่ยิง่	ใหญ	่นี	้ระยะ	หนึง่	กอ่น	ที	่ลกู	จะ	ดแูล	ตวั	เอง	ได	้			
ลูก	นก	แบบ	นี้	ให้	นึกถึง	ลูก	นก	กระจอก	บ้าน	 นก	กางเขน	บ้าน	ที่	ใกล้	ตัว	เรา	เช่น	กัน	
หรือ	ถ้า	ยัง	ไม่	เห็น	ภาพ	ก็	นึกถึง	ลูก	แมว	สุนัข	สุดท้าย	ถ้า	ยัง	ไม่	เห็น	ภาพ	อีก	ให้	ก้ม	
ลง	มอง	ที่	ตัว	เอง	นั่น	ละ	ใช่	เลย	

	 ลูก	นก	ที่	ฟัก	จาก	ไข่	หรือ	เรียก	ง่ายๆ	ว่า	

แรก	เกิด	จะ	มี	สภาพ	ที่	ต่าง	กัน	ซึ่ง	แบ่ง	อย่าง	ง่ายๆ	

ได	้2	แบบ	คอื	แบบ	ที	่ลกู	นก	ที	่ฟกัตวั	แลว้	สามารถ	

ช่วย	เหลือ	ตัว	เอง	ได้	ใน	เวลา	สั้น	 (precocial	

young)	 นั่น	คือ	หลัง	จาก	ฟัก	จาก	ไข่	ไม่	นาน	

สามารถ	เดิน	ตาม	พ่อ	แม่	ออก	ไป	หากิน	ได้	 ให้	นึก	

ง่ายๆ	ถึง	ลูก	เป็ด	 ลูกไก่	 ก็	แล้ว	กัน	 ฟัก	จาก	ไข่	ไม่	

นาน	ขน	คลุม	ตัว(feather)	 ที่	เปียก	จะ	แห้ง	และ	

ฟฟูอ่ง	ตา	เปดิ	และ	ขยบั	แขน	ขา	อกี	เลก็	นอ้ย	ก	็พรอ้ม	

แสดง	ความ	ซ่า	ว่ิง	ตาม	แม่	ได้	 ลูกไก่	 น่า	จะ	เป็น	

ตัวอย่าง	ท่ี	ดี	และ	ใกล้	ตัว	ท่ีสุด	 รูป	ท่ี	 1	 เป็น	ลูกไก่	ท่ี	

พัฒนา	มา	แล้ว	18	วัน	มอง	เห็น	ขน	คลุม	ตัว	ชัดเจน	และ	ขา	ท่ี	ขนาด	ใหญ่	สมบูรณ์	มี	กล้าม	

เน้ือ	ต่างๆ	พร้อม	ลุย	ตาม	แม่	ได้	อย่าง	คล่องแคล่ว...แบบ	แม่	ไป	ไหน	หนู	ไป	ด้วย		(รูป	2)

	 แตก	ตา่ง	จาก	แบบ	ที	่สอง	อยา่ง	สิน้	เชงิ	ลกู	นก	ที	่ฟกัตวั	ออก	จาก	ไข	่มา	ม	ีสภาพ	

ล่อนจ้อน	ไม่มี	ขน	คลุม	ตัว	ตา	ยัง	ปิด	และ	ช่วย	เหลือ	ตัว	เอง	ไม่	ได้	ต้อง	มี	พ่อ	แม่	คอย	

ดู	แล	ทุกๆ	ด้าน	ให้	ความ	อบอุ่น	ป้องกัน	อันตราย	และ	หา	อาหาร	ป้อน	บาง	คน	เรียก	

ลูก	นก	กลุ่ม	นี้	ว่า	“	ลูก	อ่อน	เดิน	ไม่	ได้	”		(altricial	young)	ช่วง	นี้	เอง	ที่	ทั้ง	พ่อ	และ	แม่	

	 ตวัอยา่ง	เชน่	ลกู	นก	ปรอด	สวน	2	ตวั	

ที่นอน	ไร้	สภาพ	ใน	รัง	(3)	จน	ผ่าน	ไป	10	วัน	

กว่า	จะ	โต	ได้	ดัง	ภาพ	ถัด	มา(4)	 	แต่	หลัง	จาก	

นี้	ก็	ยัง	ต้อง	อาศัย	การ	เลี้ยง	ดู	อีก	ระยะ	หนึ่ง	จึง	

จะ	หากิน	ได้	เอง	 เรียก	ว่า	ป้อน	อาหาร	กัน	ทั้ง	

อยู่	ใน	รัง	และ	นอก	รัง…..คิด	แล้ว	เหนื่อย	แทน

	 สำหรับ	ช่วง	เวลา	ที่	ต้อง	ดูแล	ลูก	จะ	

ยาวนาน	แค	่ไหน	นัน้	แตก	ตา่ง	กนั	ตาม	แต	่ชนดิ	

นก	บาง	ชนิด	ใช้	เวลา	เพียง	2-3	สัปดาห์	แต่	

บาง	ชนดิ	ตอ้ง	เลีย้ง	ดู	กนั	ยาวนาน	หลาย	เดอืน	

หลาย	ปี	ก็	มี	ใคร	สนใจ	ตัวอย่าง	ใกล้	ตัว	มากๆ	

ให้	ลอง	ถาม	คุณ	พ่อคุณ	แม่	ว่า	ระยะ	การ	เลี้ยง	

ดู	จนกว่า	พวก	เรา	จะ	ดูแล	ตนเอง	ได้	นั้น	นาน	แค่	ไหน	....ให้	ทำใจ	นิด	นึง	ก่อน	เพราะ	

อาจ	ตกใจ	จน	ช็อค	กับ	คำ	ตอบ	ที่	ได้	รับ	

	 อย่างไร	ก็ตาม	 สภาพ	ลูก	นก	แรก	เกิด	 ยัง	มี	รูป	

แบบ	ท่ี	ต่าง	ออก	ไป	จาก	สอง	แบบ	น้ี	อีก	มากมาย	เช่น	สภาพ	

แบ	บก้ำๆ	ก่ึงๆ		ท่ี	เรียก	ว่า	semi-altricial		ของ	ลูก	นก	ยาง	

กรอก	พันธ์ุ	ชวา	 (Javan	Pond	Heron)	 ท่ี	แรก	ฟัก	จะ	มี	

สภาพ	แบบ	altricial		แต่	มี	ขน	คลุม	ตัว	มา	บ้าง	(รูป	5-6)	

	 เรื่อง	ราว	ของ	สภาพ	ของ	ลูก	นก	แรก	เกิด	ยัง	มี	

โยงใย	ความ	สัมพันธ์	กับ	ปัจจัย	อื่นๆ	ของ	นก	อีก	อย่าง	

ซับ	ซ้อน	ซึ่ง	ถ้า	มี	โอกาส	จะ	ได้	มา	เล่า	สู่	กัน	ฟัง.....ต่อ	ไป

ภาพ ประกอบ

http://www.thesundayindian.com/en/story/hen-delivers-a-chick-in-freak-birth-in-sri-

lanka/117/33727/

	http://www.soulshepherding.org/blog/wp-content/uploads/2011/02/Christ-gathers-

hen-chicks.jpg

	http://orientalbirdimages.org/images/data/javan_pond_heron_pe.jpg
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