
จากคณบดี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

	 ไตรมาส	แรก	ของ	ปงีบประมาณ	2556		คณะ	วทิยาศาสตร์	ของ	เรา	โดย	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เรณ	ูเวช	รชั	ต	์พมิล	ได	้รบั	การ	สนบัสนนุ	

ทุน	จาก	มูลนิธิ	สาธารณสุข	แห่ง	ชาติ		เพื่อ	ปฏิบัติ	งาน	วิชาการ	ใน	โครงการ	การ	สร้าง	เครือ	ข่าย	นัก	วิชาการ	และ	นัก	กฎหมาย	หนุน	เสริม	ชุมชน	ใน	

กระบวนการ	EHIA	เพือ่	เสรมิ	สรา้ง	สขุ	ภาวะ	แวดลอ้ม	และ	การ	พฒันา	ที	่ยัง่ยนื	สำหรบั	ทนุ	วจิยั	ภายใน	คณะฯ	ได	้สนบัสนนุ	ทนุ	วจิยั	ให	้บคุลากร	ไป	

แลว้	4	ทนุ	ดว้ย	กนั		เปน็	ทนุ	วจิยั	สำหรบั	อาจารย์	หลงั	สำเรจ็	การ	ศกึษา	ระดบั	ปรญิญา	เอก	2	ทนุ	โดย	ม	ีผูร้บั	ทนุ	คอื	อาจารย	์ดร.นพ	ดล		ชมุ	ชอบ	

และ	อาจารย์	ดร.สุ	จิ	นันท์		ศักดิ์	สินธุ์	ชัย	และ	ทุน	วิจัย	เพื่อ	ผลิตผล	งาน	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	วิชาการ	2	ทุน		โดย	มี	ผู้รับ	ทุน	คือ	รอง	ศาสตราจารย์	

ดร.ดวง	เดือน		ไกร	ลาศ		และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.อร	ประภา		ภุม	มะ	กาญ	จนะ	โร	แบร์		ขอ	แสดง	ความ	ยินดี	กับ	คณาจารย์	ทุก	ท่าน	ด้วย

	 การ	พัฒนา	บุคลากร	เป็น	ส่ิง	ท่ี	คณะฯ	 ให้	ความ	สำคัญ	และ	สนับสนุน	มา	อย่าง	ต่อ	เน่ือง	 ซ่ึง	กิจกรรม	ท่ี	สำคัญ	อีก	หน่ึง	กิจกรรม	 สำหรับ	

ช่วง	ปลาย	ปี	แบบ	น้ี	คือ	การ	จัด	แข่งขัน	กีฬา	ภายใน	ระหว่าง	บุคลากร	ของ	คณะฯ	มี	ชมรม	ข้าราชการ	พนักงาน	และ	ลูกจ้าง	คณะ	วิทยาศาสตร์	เป็น						

เจ้า	ภาพ	มี	การ	แข่งขัน	กีฬา	หลาย	ประเภท	ท้ัง	แบดมินตัน	เปตอง	เทเบิล	เทนนิส	เซปักตระกร้อ	แชร์	บอล		และ	ฟุต	ซอล	ซ่ึง	นอกจาก	จะ	เป็นการ	

เสริม	สร้าง	ให้	บุคลากร	ของ	คณะฯ	มี	สุขภาพ	แข็ง	แรง	แล้ว	ยัง	เป็น	กิจกรรม	ท่ี	เช่ือม	ความ	สามัคคี	ระหว่าง	หน่วย	งาน	ภาย	ใน	คณะฯ	เอง	ด้วย

	 นอกจาก	การ	ปฏิบัติ	งาน	ตาม	ภารกิจ	หลัก	ของ	คณะฯ	แล้ว	ใน	มีนาคม		2556	ที่	จะ	มา	ถึง	นี้	คณะ	วิทยาศาสตร์	ร่วม	กับ	สถาบัน	ส่ง	

เสริม	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	(สสวท.)	เป็น	เจ้า	ภาพ	จัดการ	ประชุม	วิชาการ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	เพื่อ	เยาวชน	ครั้ง	ที่	8		โดย	ได้	

มี	การ	ประชุม	หารือ	ร่วม	กัน	เมื่อ	วัน	ที่	26	พฤศจิกายน	ที่	ผ่าน	มา	เพื่อ	วางแผน	ดำเนิน	งาน	ใน	การ	จัด	งาน	ดัง	กล่าว

	 มูลนิธิ	สาธารณสุข	แห่ง	ชาติ	ได้	พิจารณา	อนุมัติ	ทุน	เพื่อ	ปฏิบัติ	

งาน	วิชาการ	โครงการ	 “การ	สร้าง	เครือ	ข่าย	นัก	วิชาการ	และ	นัก	กฎหมาย	

หนนุ	เสรมิ	ชมุชน	ใน	กระบวนการ	EHIA	เพือ่	เสรมิ	สรา้ง	สขุ	ภาวะ	แวดลอ้ม	

และ	การ	พัฒนา	ที่	ยั่งยืน”	โดย	มี	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เรณู	เวช	รัช	ต์	พิมล	

เปน็	หวัหนา้	โครงการ	วงเงนิ	สนบัสนนุ	996,710	บาท	ระยะ	เวลา	ดำเนนิ	

งาน	11	เดือน	ตั้งแต่	1	พฤศจิกายน	2555	–	30	กันยายน	2556

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 	 ได้	พิจารณา	ข้อ	เสนอ	โครงการ	วิจัย	และ	

อนุมัติ	ให้	ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	ประเภท	ต่างๆ	 ประจำ	ปีงบประมาณ	

2556	ดังนี้

	 	 ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	สำหรับ	อาจารย์	หลัง	สำเร็จ	การ	ศึกษา	

ระดับ	ปริญญา	เอก	จาก	กองทุน	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา	คณะ	วิทยาศาสตร์	

วงเงิน	ทุน	สนับสนุน	 ไม่	เกิน	 144,000	 บาท	 จำนวน	 2	 โครงการ	

ได้แก่

	 	 	 1.ตวัแปร	การ	แปรผนั	แบบ	ใหม	่และ	คำ	ตอบ	เชงิ	ตวัเลข	แบบ	

เร็ว	สำหรับ	การ	กำจัด	สัญญาณ	รบกวน	แบบ	การ	บวก	และ	แบบ	การ	คูณ	ใน	

การ	ถา่ย	ภาพ	คลืน่	เสยีง	ความถี	่สงู	โดย	อาจารย	์ดร.นพ	ดล	ชมุ	ชอบ	ระยะ	

เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	1	พฤศจิกายน	2555	–	31	ตุลาคม	

2556

ข่าววิจัย

	 	 	 2.ความ	หลาก	หลาย	ของ	ยีสต์	สัมพันธ์	กับ	น้ำ	ผึ้ง	ดิบ	ใน	

ประเทศไทย	 โดย	 อาจารย์	 ดร.สุ	จิ	นันท์	 ศักดิ์	สินธุ์	ชัย	 ระยะ	เวลา	

ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	1	พฤศจิกายน	2555	–	31	ตุลาคม	

2556

	 	 ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	เพื่อ	ผลิตผล	งาน	วิจัย	ตี	พิมพ์	ใน	

วารสาร	วชิาการ	จาก	กองทนุ	สง่	เสรมิ	และ	พฒันา	คณะ	วทิยาศาสตร	์

จำนวน	2	โครงการ	ได้แก่

	 	 	 1.การ	ตรวจ	สอบ	ชนดิ	พนัธุ	์ของ	หอย	นำ้	จดื	Thiara	rudis	

ใน	ประเทศไทย	โดย	รอง	ศาสตราจารย	์ดร.ดวง	เดอืน	ไกร	ลาศ	วงเงนิ	

ทุน	สนับสนุน	ไม่	เกิน	170,000	บาท	ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	

ปี	ตั้งแต่	1	พฤศจิกายน	2555	–	31	ตุลาคม	2556

	 	 	 2.ปรากฏการณ์	เกาะ	ความ	ร้อน	ด้วย	ภูมิ	สารสนเทศ

โดย	ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.อร	ประภา	ภมุ	มะ	กาญ	จนะ	โร	แบร	์วงเงนิ	

ทุน	สนับสนุน	ไม่	เกิน	162,000	บาท	ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	

ปี	ตั้งแต่	3	ธันวาคม	2555	–	2	ธันวาคม	2556



s c i e n c e
กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ข่าวบุคคล

	 คณะ	วิทยาศาสตร	์ มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 จัด	โครงการ	กีฬา	เพื่อ	พัฒนา	สุขภาพ	และ	เชื่อม	ความ	สามัคคี	 ครั้ง	ที่	 8	 ระหว่าง	วัน	ที่	 26	

พฤศจิกายน	–	25	ธันวาคม	2555	เพ่ือ	ให้	บุคลากร	มี	สุขภาพ	พลานามัย	สมบูรณ์	แข็ง	แรง	ท้ัง	ร่างกาย	และ	จิตใจ	ท้ัง	ยัง	สร้าง	ระเบียบ	วินัย	ปลูก	ฝัง	

ความ	สมัคร	สมาน	สามัคคี	มี	น้ำใจ	นักกีฬา	รู้จัก	ความ	อดทน	รู้จัก	การ	ให้	อภัย	ตลอด	จน	เชื่อม	ความ	สัมพันธ์	อัน	ดี	ภายใน	หมู่	คณะ	โดย	จัด	แข่งขัน	

กีฬา	6	ประเภท	ได้แก่	ฟุต	ซอล	แชร์	บอล	แบดมินตัน	เซปัก	ตะกร้อ	เปตอง	และ	เทเบิล	เทนนิส

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	เป็น	เจ้า	ภาพ	

ร่วม	ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	วิทยาศาสตร์	

และ	เทคโนโลยี	เพื่อ	เยาวชน	คร้ัง	ท่ี	8	ซ่ึง	จะ	

จัด	งาน	ณ	ศูนย์	ไบ	เท	ค	บาง	นา	กรุงเทพฯ	

ระหว่าง	วัน	ที่	 22	–	23	มีนาคม	2556	

จึง	ได้	ประชุม	ร่วม	กับ	สถาบัน	ส่ง	เสริม	

วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 (สสวท.)	

เกี่ยว	กับ	การ	จัด	งาน	ดัง	กล่าว	 เม่ือ	วัน	ท่ี	

26	พฤศจิกาบน	 2555	ณ	 ห้อง	 1135	

อาคาร	วิทยาศาสตร์	 1	 คณะ	วิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	นครปฐม



s c i e n c e
หา	ปริมาณ	โลหะ	หนัก	ด้วย	เทคนิค	ทาง	Flame	Atomic	Absorption	

Spectroscopy	วัน	ที่	26	ธันวาคม		2555	ณ	คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	

และ	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม

	 อาจารย์	 ดร.ศุภ	ชัย	 ศุภ	ลักษณ์	นารี	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	

พิเศษ	สอน	วิชา	621	222	Substance	Determination	In	Biopro-

cess	Engineering	Laboratory	หัวข้อ	เรื่อง	สาธิต	การ	วิเคราะห์	สาร	

ด้วย	เทคนิค	ทาง	Nuclear	Magnetic	Resonance	Spectroscopy	

วัน	ที่	 9	 มกราคม	 2556	ณ	 คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	

อุตสาหกรรม

	 อาจารย์	ดร.งาม	จิตต์	เจียร	กุล	ประเสริฐ		เข้า	ร่วม	ประชุม	เพื่อ	

รบั	ฟงั	สรปุ	ผล	การ	ประเมนิ	การ	ดำเนนิ	งาน	ของ	สถาบนัวจิยั	ดาราศาสตร	์

แห่ง	ชาติ	(องค์การ	มหาชน)	วัน	ที่	15	พฤศจิกายน	2555	ณ	โรงแรม	

เดอะ	สุ	โกศล	พญาไทย	กรุงเทพฯ

	 รอง	ศาสตราจารย	์ดร.เสรมิ	จนัทร	์ฉาย	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	วทิยากร	

เพื่อ	อภิปราย	ใน	หัวข้อ	เรื่อง	 โครงการ	พัฒนา	ต้นแบบ	โรง	ไฟฟ้า	ชุมชน	

พลังงาน	ความ	ร้อน	แสง	อาทิตย์	แบบ	ยั่งยืน	สำหรับ	ประเทศไทย	วัน	

ที่	28	พฤศจิกายน	2555	ณ	โรง	แรม	โกลเด้น	ทิว	ลิป	ซอฟเฟ	อริน	

กรุงเทพฯ

	 รอง	ศาสตราจารย์	วัฒนา	 เกา	ศัลย์	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	

พิเศษ	รายวิชา	261	406	วิธี	วิจัย	ทาง	สถาปัตยกรรมศาสตร์	หัวข้อ	

เรื่อง	การ	ใช้	สถิติ	เชิง	พรรณนา	และ	การ	ใช้	สถิติ	เพื่อ	ทดสอบ	สมมติฐาน	

วัน	ที่	 25	 มกราคม	 2556	 1	 –	 8	 กุมภาพันธ์	 2556	ณ	 คณะ	

สถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วัง	ท่าพระ

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.รฐั	พล	อน้	แฉง่	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	อาจารย	์

พิเศษ	วิชาEEV	603	Environmental	Modeling		ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	

วัน	ที่	29	มกราคม	และ	วัน	ที่	5	กุมภาพันธ์	2556	ณ	คณะ	พลังงาน	

สิ่ง	แวดล้อม	และ	วัสดุ	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	พระจอมเกล้า	ธนบุรี		

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย์	ดร.รชัฎา	บญุ	เตม็	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	วทิยากร	

ให้การ	อบรม	คัด	เลือก	ผู้	แทน	ประเทศไทย	ไป	แข่งขัน	คณิตศาสตร์	

วิทยาศาสตร์	 โอลิมปิก	ระหว่าง	ประเทศ	ประจำ	ปี	พ.ศ.	 2556	ครั้ง	

ที่	1	วัน	ที่	15	ตุลาคม	–	3	พฤศจิกายน	2555	ณ	ห้อง	ประชุม	ชั้น	

6	 อาคาร	อำนวย	การ	 	 สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	

เทคโนโลยี		กรุงเทพฯ

	 นาย	ประสิทธิ์	 บัว	น้อย	 	 กรรมการ	ผู้	แทน	คณะ	วิทยาศาสตร์	

สหกรณ์	ออม	ทรัพย์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 เข้า	ศึกษา	ดู	งาน	ที่	สหกรณ์	

เครือ	ข่าย	โค	เนื้อ	 จำกัด	 จังหวัด	นครปฐม	 วัน	ที่	 7	 พฤศจิกายน		

2555	

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.ดวง	เดือน	 ไกร	ลาศ	 เข้า	ร่วม	ประชุม	

ระดม	ความ	คดิ	เรือ่ง	แนวทาง	การ	ให	้ทนุ	วจิยั	ใน	การ	สรา้ง	นวตักรรม	เพือ่	

พฒันา	สงัคม		วนั	ที	่6	พฤศจกิายน	2555	ณ	สำนกังาน	คณะ	กรรมการ	

วิจัย	แห่ง	ชาติ	

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.ธนิต	 ผิว	นิ่ม	 เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	

Strengthening	 Research	 Collaboration	 Between	 Thailand	

and	 Australia	 และ	 International	 Conference	 “Celebrating	

60th	 	 Anniversary	 of	 Australia	 -	 Thailand	 Relations”	 วัน	ที่	

8	–	9	พฤศจิกายน	2555	ณ	Centara	Grand	at	Central	Plaza	

Ladprao	

	 อาจารย์	ดร.นันท	นิตย์	วา	นิ	ชา	ชีวะ	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	

พิเศษ	บรรยาย	เรื่อง	 Design	 and	 Syntheses	 of	 Fluorescence	

and	 Surface-Based	 Sensors	 for	 the	 Detection	 of	 Lithium	

Ammonium	 and	Mercurylons	 วัน	ที่	 23	 พฤศจิกายน	 2555																	

ณ	 คณะ	เภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 วิทยาเขต	พระราชวัง	

สนาม	จันทร์

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.สุ	พรรณี	 ฉาย	ะ	บุตร	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

วิทยากร	 ใน	การ	ประชุม	เรื่อง	 Colors	 :	 A	 Rainbow	 of	Merging	

Scientific	Fields	ใน	หวัขอ้	เรือ่ง	ส	ียอ้ม	ธรรมชาต	ิ(Revival	of	Natural	

Dyes)	วัน	ที่	15	พฤศจิกายน	2555	ณ	อาคาร	พิพิธภัณฑ์	เทคโนโลยี	

ทาง	ภาพ	และ	เทคโนโลย	ีทางการ	พมิพ	์คณะ	วทิยาศาสตร	์จฬุา	ลง	กรณ	์

มหา	วทิ	ยา	ลัย

	 อาจารย์	อภิเษก	หงษ์	วิทยากร	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	

สอน	รายวิชา	 618	 344-50	 Introduction	 to	 Operating	 Sys-

tem	 Engineering	 ภาค	การ	ศึกษา	ปลาย	 ปี	การ	ศึกษา	 2555	ณ	

คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร

	 อาจารย์	ดร.โอภา	 บาง	เจริญ	พร	พงค์	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย	์

พิเศษ	สอน	วิชา	621	222	Substance	Determination	In	Biopro-

cess	Engineering	Laboratory	หัวข้อ	เรื่อง	การ	ศึกษา	สาร	ตัวอย่าง	

โดย	เทคนิค	ทาง	 Infrared	 Spectroscopy	 วัน	ที่	 28	 พฤศจิกายน	

2555	ณ	คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.ดล	ฤดี	 ฉิม	พาลี	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

อาจารย์	พิเศษ	สอน	วิชา	621	222	Substance	Determination	In	

Bioprocess	 Engineering	 Laboratory	 หัวข้อ	เรื่อง	 การ	วิเคราะห์	

ข่าวบุคคล



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

		 จาก	ตำรา	ทาง	ชีววิทยา	 ได้	แบ่ง	สัตว์	ไว้	เป็น	 3	 จำพวก	ตาม	

ลักษณะ	การ	กิน	อาหาร	คือ	สัตว์	กิน	พืช	 (Herbivore)	สัตว์	กิน	สัตว์	

(Carnivore)	 และ	 สัตว์	ที่	กิน	ทั้ง	พืช	และ	สัตว์	 (Omnivore)	 โดย	นัก	

ชวีวทิยา	จดั	มนษุย	์อยู	่ใน	สตัว	์ที	่กนิ	พชื	และ	สตัว	์โดย	ด	ูจาก	ลกัษณะ	ของ	

ฟัน	 และ	ลักษณะ	อื่นๆ	 เช่น	ความ	ยาว	ของ	ลำไส้	 และ	ยัง	มี	อีก	หลาย	

ประเด็น	ที่	บ่ง	บอก	ว่า	แท้จริง	แล้ว	มนุษย์	เป็น	สัตว์	กิน	พืช	

	สิปป์	แสง		สุข	ผล		SC30

แท้จริงแล้ว.....อาหารของมนุษย์เรานั ้นคืออะไรกัน?
	 3.นำ้ลาย	(Saliva)	นำ้ลาย	สตัว์	กนิ	สตัว์	เปน็ก	รด	แต่	นำ้ลาย	

ของ	สัตว์	กิน	พืช	 และ	มนุษย์	ค่อน	ข้าง	เป็น	เบส	 และ	มี	เอ็น	

ไซม์อะไมเลส

	 4.ลักษณะ	ลำไส้	(Shape	of	intestines)	ของ	สัตว์	กิน	สัตว์	

เป็น	ทาง	เรียบ	ตรง	คล้าย	ท่อ	เพื่อ	ให้	อาหาร	ผ่าน	ไป	รวดเร็ว	 แต่	สัตว์	

กนิ	พชื	และ	มนษุย	์ม	ีกระเปาะ	ของ	ลำไส	้จำนวน	มาก	เพือ่	ให	้พชื	และ	

สาร	อาหาร	ดูด	ซึม	อย่าง	ช้าๆ

		 	ดร.อาจอง	ชุมสาย	ณ	อยุธยา	กล่าว	ว่า	มนุษย์	เป็น	สัตว์	กิน	

พืช	เพราะ	ฟัน	ของ	มนุษย์	เรา	สั้น	ทื่อ		เขี้ยว	ไม่	ได้	แหลมคม	เพียง	พอที่	

จะ	ฉีก	กัด	เนื้อ	สดๆ	เหมือน	สัตว์	กิน	สัตว์	(ดัง	ภาพ	ที่	1)	ไม่มี	กง	เล็บ	ที่	

ไว้	ตะปบ	สัตว์	 อีก	ทั้ง	ลำไส้	ที่	แสน	ยาว	ประดัง	สัตว์	กิน	พืช	 (ดัง	ภาพ	ที่	

2-3)	 โดย	สัตว์	กิน	สัตว์	ทั่วไป	แล้ว	จะ	มี	ลำไส้	สั้น	มาก	 เพื่อ	ป้องกัน	

อาหาร	เน่า	เสีย	เกิด	สาร	พิษ	สะสม	ใน	ร่างกาย	จึง	มี	กลไก	ขับ	ถ่าย	ให้	เร็ว	

ที่สุด	มนุษย์	เรา	ใน	ปัจจุบัน	แม้	จะ	มี	ลำไส้	ยาว	มี	ฟัน	ที่	ไม่	ได้	ไว้	ฉีก	เนื้อ	

แต่	เรา	ก็	กิน	เนื้อ	สัตว์	ใน	ปริมาณ	มาก	 เนื้อ	สัตว์	ดัง	กล่าว	บูด	เน่า	ใน	

รา่งกาย	ของ	เรา	ม	ีการ	ดดู	ซมึ	สาร	พษิ	กลบั	ไป	ยงั	เลอืด	กลบั	ไป	ยงั	เซลล	์

ก่อ	ให้	เกิด	โรค	ร้าย	เรื้อรัง	ต่างๆ	หนึ่ง	ใน	นั้น	คือ	มะเร็ง	(Cancer)

		 ม	ีผู	้เปรยีบ	เทยีบ	ใน	หลายๆ	ประเดน็	ไว	้นา่	สนใจ	วา่	แทจ้รงิ	แลว้	

เรา	ควร	จะ	กิน	พืช	สัตว์	หรือ	กิน	ไป	ได้	ซะ	ทุก	สิ่ง	ทุก	อย่าง		ดังนี้

	 1.ความ	ยาว	ลำไส้	(Intestinal	tract	length)	สัตว์	กิน	สัตว์	มี	

ความ	ยาว	ลำ	ใส้	เทียบ	กับ	ลำ	ตัว	3-6	 เท่า	แต่	สัตว์	กิน	พืช	กับ	มนุษย์	มี	

อัตราส่วน	ใกล้	เคียง	กัน	ที่	10-12	เท่า

	 2.ความ	เป็นก	รด	ใน	กระเพาะ	อาหาร(Stomach	 acidity)				

สัตว์	กิน	สัตว์	มี	กรด	ใน	กระเพาะ	เข้ม	ข้น	กว่า	สัตว์	กิน	พืช	และ	มนุษย์	ถึง	

20	เท่า

	 5.กาก	ใย	อาหาร	 (Fiber)	 สัตว์	กิน	สัตว์	ไม่	ต้องการ	กาก	ใย	

อาหาร	 	 แต่	สัตว์	กิน	พืช	และ	มนุษย์	ต้องการ	เพื่อ	ชำระ	ล้าง	ลำไส้	ให้	

สะอาด	เสมอ

	 นอกจาก	นี้	ยัง	มี	ลักษณะ	อื่นๆ	 ที่	กล่าว	มา	แล้ว	ไม่	ว่า	จะ	เป็น	

ลักษณะ	ของ	การ	มี	เขี้ยว	 กรง	เล็บ	ต่างๆ	 ซึ่ง	ไม่	น่า	แปลก	ใจ	เลย	ว่า	

ทำไม	มนุษย์	ปัจจุบัน	ถึง	เป็น	โรค	มะเร็ง	ลำไส้	กัน	เป็น	จำนวน	มาก		

สาเหตุ	ที่	สำคัญ	คง	ปฏิเสธ	ไม่	ได้	ว่า	เป็น	เพราะ	 อาหาร	ที่	เรา	บริโภค	

กัน	มา		สะสม	ตั้งแต่	วัย	เด็ก		วัย	รุ่น		และ	บาง	คน	ก็	อาจ	ล้ม	ป่วย	และ	

เสยี	ชวีติ	กอ่น	ที	่จะ	ถงึ	วยั	ชรา		ตอน	นี	้คณุ	ตดัสนิ	ใจ	ได	้หรอื	ยงั	วา่	แทจ้รงิ	

แล้ว	อาหาร	ของ	มนุษย์	เรา	นั้น	คือ	อะไร	กัน			ถ้า	ได้	คำ	ตอบ	แล้ว	ลอง	

หา	วิถี	ทาง	บริโภค	อาหาร	ที่	ดี	ให้	กับ	ตัว	คุณ	เอง	เพื่อ	สุขภาพ	ที่	แข็ง	แรง	

อายุ	ยืนนาน

แหล่ง	ข้อมูล	อ้างอิง
	 1.	 Herbivore	 or	 Carnivore?	 :	 http://www.vegantraveler.

com/2012/03/herbivore-or-carnivore/	

	 2.	Are	Humans	Carnivores	or	Herbivores?	:	http://www.ste-

vepavlina.com/blog/2005/09/are-humans-carnivores-or-herbivores-2

ภาพ	ที่	1		แสดง	ลักษณะ	ของ	ฟัน		

	มนุษย์		วัว		แมว	สุนัข		ม้า
ภาพ	ที่	 2	 แสดง	ความ	ยาว	ของ	ลำไส้	ของ	สัตว์	

ซ้าย:	สัตว์	กิน	สัตว์			ขวา:	สัตว์	กิน	พืช

ภาพ	ที่	3	แสดง	ลำไส้	ของ	มนุษย์	ความ	

ยาว	รวม	7-8	เมตร

 รองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ รายวิชา 261 406 วิธีวิจัยทางสถาปตยกรรม
ศาสตร หัวขอเรื่อง การใชสถิติเชิงพรรณนา และการใชสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน วันที่ 25 มกราคม 2556 
1 – 8 กุมภาพันธ 2556 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษวิชาEEV 603 Environmental 
Modeling  ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 29 มกราคม และ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2556 ณ คณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

 ผูชวยศาสตราจารยดร.รัชฎา บุญเต็ม ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหการอบรมคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไป
แขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม 
– 3 พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคารอํานวยการ  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  กรุงเทพฯ 
 
 

บทความ 
 

แทจริงแลว.....อาหารของมนุษยเรานั้นคืออะไรกัน ? 

  จากตําราทางชีววิทยา ไดแบงสัตวไวเปน 3 จําพวกตามลักษณะการกินอาหาร คือ สัตวกินพืช (Herbivore)  
สัตวกินสัตว (Carnivore) และ สัตวที่กินทั้งพืชและสัตว (Omnivore) โดยนักชีววิทยาจัดมนุษยอยูในสัตวที่กินพืช
และสัตว โดยดูจากลักษณะของฟน และลักษณะอ่ืนๆ เชนความยาวของลําไส และยังมีอีกหลายประเด็นที่บงบอกวา
แทจริงแลว มนุษยเปนสัตวกินพืช  

   
ภาพที่ 1  แสดงลักษณะของฟน   
 มนุษย  วัว  แมว สุนัข 
 มา 

ภาพที่ 2 แสดงความยาวของลําไสของ
สัตว 
ซาย: สัตวกินสัตว    ขวา: สัตวกินพืช 

ภาพที่ 3 แสดงลําไสของ
มนุษยความยาวรวม 7-8 
เมตร 

   ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กลาววา มนุษยเปนสัตวกินพืช เพราะฟนของมนุษยเราสั้นทื่อ  เขี้ยวไมได
แหลมคมเพียงพอที่จะฉีกกัดเนื้อสดๆ เหมือนสัตวกินสัตว (ดังภาพที่ 1) ไมมีกงเล็บที่ไวตะปบสัตว อีกทั้งลําไสที่แสน
ยาวประดังสัตวกินพืช (ดังภาพที่ 2-3) โดยสัตวกินสัตวทั่วไปแลวจะมีลําไสสั้นมาก เพ่ือปองกันอาหารเนาเสียเกิด
สารพิษสะสมในรางกายจึงมีกลไกขับถายใหเร็วที่สุด มนุษยเราในปจจุบันแมจะมีลําไสยาว มีฟนท่ีไมไดไวฉีกเนื้อ แต
เราก็กินเนื้อสัตวในปริมาณมาก เนื้อสัตวดังกลาวบูดเนาในรางกายของเรา มีการดูดซึมสารพิษกลับไปยังเลือด 
กลับไปยังเซลล กอใหเกิดโรครายเรื้อรังตางๆ หนึ่งในนั้นคือ มะเร็ง (Cancer) 

 

  สิปปแสง  สุขผล  SC30 
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1 – 8 กุมภาพันธ 2556 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
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แขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม 
– 3 พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคารอํานวยการ  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  กรุงเทพฯ 
 
 

บทความ 
 

แทจริงแลว.....อาหารของมนุษยเรานั้นคืออะไรกัน ? 

  จากตําราทางชีววิทยา ไดแบงสัตวไวเปน 3 จําพวกตามลักษณะการกินอาหาร คือ สัตวกินพืช (Herbivore)  
สัตวกินสัตว (Carnivore) และ สัตวที่กินทั้งพืชและสัตว (Omnivore) โดยนักชีววิทยาจัดมนุษยอยูในสัตวที่กินพืช
และสัตว โดยดูจากลักษณะของฟน และลักษณะอ่ืนๆ เชนความยาวของลําไส และยังมีอีกหลายประเด็นที่บงบอกวา
แทจริงแลว มนุษยเปนสัตวกินพืช  

   
ภาพที่ 1  แสดงลักษณะของฟน   
 มนุษย  วัว  แมว สุนัข 
 มา 

ภาพที่ 2 แสดงความยาวของลําไสของ
สัตว 
ซาย: สัตวกินสัตว    ขวา: สัตวกินพืช 

ภาพที่ 3 แสดงลําไสของ
มนุษยความยาวรวม 7-8 
เมตร 

   ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กลาววา มนุษยเปนสัตวกินพืช เพราะฟนของมนุษยเราสั้นทื่อ  เขี้ยวไมได
แหลมคมเพียงพอที่จะฉีกกัดเนื้อสดๆ เหมือนสัตวกินสัตว (ดังภาพที่ 1) ไมมีกงเล็บที่ไวตะปบสัตว อีกทั้งลําไสที่แสน
ยาวประดังสัตวกินพืช (ดังภาพที่ 2-3) โดยสัตวกินสัตวทั่วไปแลวจะมีลําไสสั้นมาก เพ่ือปองกันอาหารเนาเสียเกิด
สารพิษสะสมในรางกายจึงมีกลไกขับถายใหเร็วที่สุด มนุษยเราในปจจุบันแมจะมีลําไสยาว มีฟนท่ีไมไดไวฉีกเนื้อ แต
เราก็กินเนื้อสัตวในปริมาณมาก เนื้อสัตวดังกลาวบูดเนาในรางกายของเรา มีการดูดซึมสารพิษกลับไปยังเลือด 
กลับไปยังเซลล กอใหเกิดโรครายเรื้อรังตางๆ หนึ่งในนั้นคือ มะเร็ง (Cancer) 
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 รองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ รายวิชา 261 406 วิธีวิจัยทางสถาปตยกรรม
ศาสตร หัวขอเรื่อง การใชสถิติเชิงพรรณนา และการใชสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน วันที่ 25 มกราคม 2556 
1 – 8 กุมภาพันธ 2556 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษวิชาEEV 603 Environmental 
Modeling  ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 29 มกราคม และ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2556 ณ คณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

 ผูชวยศาสตราจารยดร.รัชฎา บุญเต็ม ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหการอบรมคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไป
แขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม 
– 3 พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคารอํานวยการ  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  กรุงเทพฯ 
 
 

บทความ 
 

แทจริงแลว.....อาหารของมนุษยเรานั้นคืออะไรกัน ? 

  จากตําราทางชีววิทยา ไดแบงสัตวไวเปน 3 จําพวกตามลักษณะการกินอาหาร คือ สัตวกินพืช (Herbivore)  
สัตวกินสัตว (Carnivore) และ สัตวที่กินทั้งพืชและสัตว (Omnivore) โดยนักชีววิทยาจัดมนุษยอยูในสัตวที่กินพืช
และสัตว โดยดูจากลักษณะของฟน และลักษณะอ่ืนๆ เชนความยาวของลําไส และยังมีอีกหลายประเด็นที่บงบอกวา
แทจริงแลว มนุษยเปนสัตวกินพืช  

   
ภาพที่ 1  แสดงลักษณะของฟน   
 มนุษย  วัว  แมว สุนัข 
 มา 

ภาพที่ 2 แสดงความยาวของลําไสของ
สัตว 
ซาย: สัตวกินสัตว    ขวา: สัตวกินพืช 

ภาพที่ 3 แสดงลําไสของ
มนุษยความยาวรวม 7-8 
เมตร 

   ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กลาววา มนุษยเปนสัตวกินพืช เพราะฟนของมนุษยเราสั้นทื่อ  เขี้ยวไมได
แหลมคมเพียงพอที่จะฉีกกัดเนื้อสดๆ เหมือนสัตวกินสัตว (ดังภาพที่ 1) ไมมีกงเล็บที่ไวตะปบสัตว อีกทั้งลําไสที่แสน
ยาวประดังสัตวกินพืช (ดังภาพที่ 2-3) โดยสัตวกินสัตวทั่วไปแลวจะมีลําไสสั้นมาก เพ่ือปองกันอาหารเนาเสียเกิด
สารพิษสะสมในรางกายจึงมีกลไกขับถายใหเร็วที่สุด มนุษยเราในปจจุบันแมจะมีลําไสยาว มีฟนท่ีไมไดไวฉีกเนื้อ แต
เราก็กินเนื้อสัตวในปริมาณมาก เนื้อสัตวดังกลาวบูดเนาในรางกายของเรา มีการดูดซึมสารพิษกลับไปยังเลือด 
กลับไปยังเซลล กอใหเกิดโรครายเรื้อรังตางๆ หนึ่งในนั้นคือ มะเร็ง (Cancer) 
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