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    คณาจารย จาก ภาควชิา ฟสิกส คณะ วทิยาศาสตร   รอง ศาสตราจารย 

ดร. เสริม  จันทร ฉาย รอง ศาสตราจารย จำนงค  ธำรง มาศ   ผูชวย ศาสตราจารย 

ดร. จรุง แสง  ลักษ ณ บุญ สง   และ ผูชวย ศาสตราจารย พูล ศักดิ์ อิน ทวี ได รับเชิญ ให 

รวม เดนิทาง ไป ดงูาน ดาน พลงังาน ลม ที ่ประเทศ สาธารณรฐั ประชาชน จีน กบั คณะ ผู 

เช่ียวชาญ จาก สำนักงาน คณะกรรมการ วิจัย แหงชาติ นำ โดย ศาสตราจารย ดร. วิรุฬห  

สาย คณิต  ศาสตราจารย ดร.สุทัศน ยก สาน     รอง ศาสตราจารย ดร. ปรุง จันทร วงศ 

วิเศษ  ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ และ เจาหนาที่ ระดับสูง ของ สำนักงาน 

คณะกรรมการ วิจัย แหงชาติ ตาม คำ เชิญ จาก International Centre for Climate and 

Environmental Science (ICCES), Chinese Academy of Science       ให เดินทาง 

ไป ดูงาน ดาน พลังงาน ลม ท่ี ประเทศ สาธารณรฐั ประชาชน จีน        ใน ระหวาง วันท่ี 17-25 

ตุลาคม 2552 โดย คณะ ผู ดูงาน ได เดินทาง ไป เยี่ยมชม กังหัน ลม สำหรับ ผลิต ไฟฟา ที ่

มณฑล Hebei โรงงาน ผลิต กังหัน ลม Golden wind เมือง ปกกิ่ง การ วิเคราะห ศักยภาพ 

พลังงาน ลม ท่ี เมือง Hohhot แควน มองโกเลียใน และ ท่ี เมือง Harbin มณฑล Heilongjiang 

ความรู ท่ี ได จาก การ ดูงาน ดังกลาว นับเปน ประโยชน อยางย่ิง ตอ การ พัฒนา แผนท่ี ศักยภาพ 

พลังงาน ลม ของ ประเทศ ไทย ซ่ึง ขณะนี ้หนวย วิจัย พลังงาน แสง อาทิตย ของ ภาควชิา ฟสิกส    

อยู ระหวาง ดำเนินงาน ให กับ กรม พัฒนา พลังงาน ทดแทน และ อนุรักษ พลังงาน  กระทรวง 

พลังงาน

จากคณบดจากคณบดีี

 คณะฯ ได ประกาศ ใหทุน อุดหนนุ การ วิจัย ประจำ ปงบประมาณ 2553 ซ่ึง มี ท้ัง ทุนวิจัย สำหรับ 

อาจารย หลัง สำเร็จ การ ศึกษา ระดับ ปริญญาเอก  ทุนวิจัย ทั่วไป ทุนวิจัย สำหรับ การ พัฒนา และ สราง 

นวัตกรรม การ เรียน การ สอน ทุน ผลิตผล งานวิจัย  และ ทนุ สนับสนุน การ เขียน ตำรา รวม ประมาณ 60 

ทุน ซึ่ง ใน เดือน นี้ ก็ มี ผูรับ ทุน ไป แลว 4 ทุน เปน ทุน ทั่วไป 1 ทุน  โดย ศ.ดร.ฉวี วรรณ   รั ตน ประเสริฐ 

และ ทุนวิจัย เพื่อ ผลิตผล งาน ตีพิมพ ใน วารสาร ระดับ นานาชาติ จำนวน 3 ทุน โดย รศ.ดร.มลิ วรรณ  

บุญ เสนอ  ผศ.ดร.ธงชัย  เตโช วิศาล  และอ.ดร.ศศิ ประภา  หิริ โอตป  นอกจาก ทุน ที่ คณะฯ ให แลว  

คณาจารย ของ เรา ยัง ไดรับ ทุน สนับสนุน การ วิจัย จาก กรม ควบคุม มลพิษ อีก 1 ทุน โดย มี ผศ.ดร.มัลลิกา  

ปญญา คะโป เปน หัวหนา โครงการ วิจัย     

 ดาน กิจกรรม ทาง วิชาการ ใน เดือน นี้ ของ ทุกป นอกจาก จะ มี นักเรียน จาก โรงเรียน ตางๆ เขา 

รับ การ อบรม โอลิมปก วิชาการ ที่ คณะฯ จัด รวมกับ มูลนิธิ  สอวน. ซึ่ง ได จัด เปนประจำ ทุกป แลว เมื่อ 

วันที่ 14 ตุลาคม นี้ ภาควิชา คอมพิวเตอร ได รวมกับ NECTEC   เปน ศูนย ประสานงาน ใน เขต ภูมิภาค 

ตะวันตก สำหรับ การ จัดการ แขงขัน พัฒนา โปรแกรม คอมพิวเตอร แหง ประเทศ ไทย ครั้ง ที่ 12 ได จัด 

พิธี มอบทุน และ ทำสัญญา การ รับ ทุน โครงการ ที่ ผาน การ คัดเลือก ไดรับ เงินทุน 53 โครงการ โดย มี 

อาจารย ดร.ชาคร  วิภูษ ณ วนิช  รอง อธิการบดี(พระ ราช วัง สนาม จันทร) ใหเกียรติ เปน ประธาน ใน 

พิธี  พรอมดวย คุณ กุล ประภา  นาวานุ เคราะห ผู อำนวยการ ฝาย อาวุโส ฝาย พัฒนา ทุน มนุษย ดาน 

ไอที ศูนย  NECTEC และ ยังมี กิจกรรม ที่ คณะฯ รวมกับ  สสวท.จัดให กับ ครู จาก โรงเรียน แกนนำ โดย 

ภาควชิา สถติ ิอบรม เกีย่วกบั การ ใช สถติ ิเพือ่ พฒันาการ เรยีน การ สอน  และ การ สราง ส่ือการสอน และ 

แบบ ประเมินผล สัมฤทธิ์ ทาง การ ศึกษา โดย ภาควิชา ฟสิกส   

 ใน โอกาสนี้ คณะฯ ขอ ตอนรับ คณะครู นักเรียน และ ผู เขารวม กิจกรรม ตางๆ ทุกทาน ดวย

ปีที่ 15 ฉบับ ที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2552
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 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.รั ชฎา บุญ เต็ม 

  « ได รับเชิญ เปน วิทยากร อบรม เทคนิค ปฏิบัติ การ เรื่อง การ จัด      

กิจ กรรมการ เรียนรู ท่ี เนน กระบวนการ คิด ให กับ นักเรยีน โครงการ สงเสรมิ ความ 

เปนเลิศ ดาน วิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร (TSM) ระดับชั้น มัธยมศึกษา ป ที่ 2 

วันที่ 5 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียน กาฬสินธุ พิทยา สรรพ จังหวัด กาฬสินธุ

  « เปน วิทยากร ใหการ อบรม คัดเลือก ผูแทน ประเทศ ไทย ไป แขงขัน 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปก ระหวาง ประเทศ ประจำป 2553 ครั้ง ที่ 1 

ใน วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2552 ณ สถาบัน สงเสริม การ สอน วิทยาศาสตร และ 

เทคโนโลยี

 ๏ อาจารย ดร.จันทร ดี ระแบบ เลิศ เขารวม โครงการ วิจัย และ พัฒนา 

วัคซีน เรื่อง การ พัฒนา วิธี ตรวจวัด  IgG ที่ มี ตอ เชื้อไวรัส เด็ง กี่ และ เชื้อไวรัส 

ชิกุนกุน ยา ระหวาง เดือน ตุลาคม 2552-เดือน มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัย 

มหิดล

 ๏ นาย จรัญ หัวใจ ฉ่ำ ได รับเชิญ เปน วิทยากร พิเศษ ใน หัวขอ จริยธรรม 

กับ การ ทำงาน ให กับ นักศึกษา โครงการ  พสวท.ทุก สาขาวิชา และ นักศึกษา ช้ันป 

ที่ 4 สาขาวิชา ฟสิกส วันที่  20 ตุลาคม 2552 ณ หอง ปฏิบัติ การ ฟสิกส ทั่วไป 

อาคาร วิทยาศาสตร 4 ภาควิชา ฟสิกส คณะ วิทยาศาสตร มหา วิทยาศาสตร 

 ๏ อาจารย ดร. นันท นิตย  วานิ ชา ชีวะ ได รับเชิญ เปน อาจารย พิเศษ 

วิชา  ทพชท 306 เคมี ให กับ นักศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยี บัณฑิต สาขาวิชา 

เทคโนโลยี ทันตกรรม ระหวาง วันที่ 13  พฤศจิกายน และ วันที่ 11 ธันวาคม 

2552   คณะ ทันต แพทยศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล 

 ๏ ศาสตราจารย ดร.ฉวี วรรณ รั ตน ประเสริฐ ได รับเชิญ เปน วิทยากร 

ให ความรู แก บุคลากร สาขาวิชา คณิตศาสตร โรงเรียน มหิดล วิทยา นุสรณ วันที่ 

6,8 ตุลาคม และ วันที่ 12 -14 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียน มหิดล วิทยา นุสรณ

 ๏ อาจารย ดร.ว ยา พุทธ วงศ และ อาจารย ดร. นันท นิตย  วานิ ชา ชีวะ 

เขารวม ประชุม นัก วิจัย รุนใหม พบ เมธี วิจัย อาวุโส สกว.  ณ โรงแรม ฮอลิเดย อินน 

รีสอรท รี เจนท บีช ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี วันที่ 15 – 17  ตุลาคม 2552

ขาวบุคคลขาวบุคคล

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.จันทนา ผอง เพ็ญ ศรี เขารวม ประชุม วิชาการ เร่ือง 

การ พัฒนา เทคโนโลยี เพื่อ สนับสนุน การ เรียน การ สอน และ การ วิจัย ณ สำนักงาน 

คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา  วันที่ 20 ตุลาคม 2552 

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.พงศ ศักดิ์ หนู พันธ และ อาจารย  รวิทัต ภู ห ลำ 

ได รับเชิญ เปน อาจารย พิเศษ รายวิชา 550 371 การ จัดการ ทาง เภสัชศาสตร วันที่ 

17 ธันวาคม 2552 หัวขอ การ จัดการ ของเสีย ของ โรงงาน และ Waste management 

ผูบรรยาย ผูชวย ศาสตราจารย ดร. พงษ ศักด์ิ หนู พันธ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 หัวขอ 

การ จัดการ และ ใช ประโยชน จาก ขอมูล  ผูบรรยาย อาจารย  รวิทัต ภู ห ลำ ณ คณะ 

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

 ๏ อาจารยณัฐ โชติ พรหม ฤทธิ์ ได รับเชิญ เปน อาจารย พิเศษ ราย วิชาการ 

สื่อสาร ขอมูล และ เครือขาย เบื้องตน(7122702)  ตลอด ภาคเรียน ที่ 1/2552                  

ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม 

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.นวรัตน อนันต ชื่น และ อาจารย ดร.จิต ติ รัก บุตร 

ได รับเชิญ เปน ผูบรรยาย ใน การ สัมมนา วิชาการ Franco-Thai Seminar in Pure 

and Applied Mathematics ระหวาง วันที่ 29 – 31 ตุลาคม ณ คณะ วิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัย มหิดล 

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.รัฐ พล อน แฉง

  « เขารวม ประชุม โครงการ เสริมสราง เครือขาย ใน การ พิทักษสา ธาร 

ณ สมบัติ ของ แผนดิน วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ สำนักงาน อธิการบดี ตลิ่งชัน 

กรุงเทพฯ

  « ได รับเชิญ เปน อาจารย พิเศษ  วิชา ENTM 630 AIR QULITY 

MANAGEMENT วันที่ 16,23,30,มกราคม 2553 และ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2553  

ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล 

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารยดร.มัลลิกา ปญญา คะโป เปน วิทยากร บรรยาย 

หลักสูตร ฝกอบรม บุคลากร ดาน สิ่งแวดลอม ประจำ โรงงาน วันที่ 2 ตุลาคม 2552 

และ วันที่ 15 ตุลาคม  2552 ณ สถาบัน สิ่งแวดลอม ไทย (สสท.)

ขาววิจัยขาววิจัย

คณะวิทยาศาสตร ไดพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและอนุมัติใหทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตางๆ ประจำปงบประมาณ 2553 รอบที่ 1 ดังนี้

 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร งบประมาณไมเกิน 100,000 บาทจำนวน 1 ทุน ไดแก

 1. การดำเนินการเอกภาคที่มี pre-periods 0 และ 1” โดย ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ

ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553

 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI จากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร 

งบประมาณไมเกิน 150,000 บาท จำนวน 3 ทุน ไดแก

 1.”พฤติกรรมของยากลุมเตตราไซคลินในชุดจำลองการแพรโดยเปรียบเทียบกับการแพรของยาในรากของตนขาว”โดย รองศาสตราจารย ดร.มลิวรรณ  

บุญเสนอ ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553

 2. “สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแอคติโนมัยซีสในพืช”โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย  เตโชวิศาลระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 

– 30 กันยายน 2553

 3. “สัมประสิทธิ์สหสัมพันธความสอดคลองเชิงพหุสำหรับขอมูลที่มีการวัดซ้ำ”โดย อาจารย ดร.ศศิประภา  หิริโอตป ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 2 

พฤศจิกายน 2552 – 1 พฤศจิกายน 2553
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กิจกรรมคณะวิทยา ศาสตรกิจกรรมคณะวิทยา ศาสตร

 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได จัด พิธี ปด คาย 

โอลิมปก วิชาการ คาย 1 เม่ือ วันท่ี 22 ตุลาคม 2552 ณ คณะ วิทยาศาสตร 

ณ หอง 5406 อาคาร วิทยาศาสตร 4 คณะ วิทยาศาสตร

 ภาควิชา สถิติ ได จัด อบรม เชิง ปฏิบัติ การ เร่ือง  การ วิจัย 

และ การ ใช สถิติ เพ่ือ พัฒนาการ เรียน การ สอน ระหวาง วันท่ี 5 – 9 

ตุลาคม 2552   ณ หอง ปฏิบัติ การ คอมพิวเตอร ภาควิชา สถิติ 

คณะ วิทยาศาสตร

 ภาควิชา ฟสิกส ได จัด อบรม เชิง ปฏิบัติ การ เร่ือง  การ สราง ส่ือการสอน และ 

การ สราง แบบ ประเมินผล สัมฤทธิ์ ทาง การ ศึกษา ระหวาง วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 

2552   ภาควิชา ฟสิกส อาคาร วิทยาศาสตร 3 คณะ วิทยาศาสตร 

สิริ อายุ รวม ใกลเคียง อายุ กรุง รัตนโกสินทร
 ช่ืนม่ืน กับ ความ สำเร็จ ของ งาน กตเวทติา จิต ปย วิศรุต าจารย ทวิสัต ติวาร 

คุณูปการ ศิลปากร ใน วันเสาร ท่ี 31 ตุลาคม 2552 ท่ีผานมา ณ เรือนกระจก บริเวณ 

ศูนย ศิลป วัฒนธรรม เฉลิม พระ เกียรติฯ มหาวิทยาลยั ศิลปากร วิทยาเขต พระ ราช 

วงั สนาม จันทร งาน นี ้ภาควชิา ชีววทิยา บรรจง จัด ขึน้ ใน โอกาส อาย ุครบ รอบ 72 ป 

ของ ผู มี คุณูปการ ตอ ศิลปากร โดย มี ศาสตราจารย เกียรติคุณ คุณหญิง ไข ศรี ศรี อรุณ 

ใหเกียรติ เปน ประธาน ใน งาน และ เนื่องจาก ทาน เปน ผู รวมสมัย ที่ มีอายุ ใกล 72 ป 

ดวย  ภาควิชา ชีววิทยา จึง ถือโอกาส จัดงาน นี้ สำหรับ ศาสตราจารย เกียรติคุณ 

คุณหญิง ไข ศรี ศรี อรุณ  ผศ.ดร.ประดน จา ติ กวนิช และ รศ.เบญจา แสงวรา งาน 

ดำเนิน ไป ดวย ความ อบอุน และ ประทับใจ ไดรับ ผล สำเร็จ สม ความ มุงหมาย คือ 

เปนการ แสดงออก เพือ่ให ทาน ท้ัง 3 รับ รูวา ผล งาน ของ ทาน อยู ใน ความทรงจำ ของ 

คน รุนหลัง เสมอ  เปนการ สราง โอกาส และ สราง บรรยากาศ ให ผู ท่ี รวมสมัย กับ ทาน 

ทั้ง 3 ได พบปะสนทนา กัน  และ ที่ สำคัญ เพื่อให บุคลากร รุนหลัง ได มี โอกาส รวม 

รับรู ถึง สิ่ง ที่ ทาน มี คุณูปการ ตอ ภาควิชา ชีววิทยา ตอ คณะ วิทยาศาสตร และ ตอ 

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
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บทความ

พิธี มอบทุน และ ทำสัญญา การ รับ ทุน

โครงการ แขงขัน พัฒนา โปรแกรม คอมพิวเตอร แหง ประเทศ ไทย ครั้ง ที่ 12 

(The Twelfth National Software Contest : NSC 2010)

ภายใต ศูนย ประสานงาน โครงการ NSC 2010  ภาค ตะวันตก

 เมื่อ วันพุธ ที่  14  ตุลาคม  2552  เวลา  10.30-12.00 น.  ณ  หอง ไว วิทย พุทธา รี  

ศูนย ประสานงาน โครงการ NSC 2010 ภาค ตะวันตก  โดย ความ รวมมือ ของ ศูนย เทคโนโลยี 

อิเล็กทรอนกิส และ คอมพวิเตอร แหงชาต ิ(NECTEC) โดย ฝาย พัฒนา ทุน มนุษย ดาน ไอที รวมกบั 

สำนักงาน สงเสริม อุตสาหกรรม ซอฟตแวร แหงชาติ และ ภาควชิา คอมพิวเตอร คณะ วิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได จัด พิธี มอบทุน และ ทำสัญญา การ รับ ทุน โครงการ NSC 2010  ที่ ผาน 

การ คัดเลือก ไดรับ ทุน จำนวน 53 โครงการ  โครงการ ละ 3,000 บาท  โดย มี อาจารย ดร.ชาคร 

วิภูษ ณ วนชิ รอง อธิการบด ี(พระ ราช วัง สนาม จันทร) ใหเกยีรต ิเปน ประธาน เปดงาน และ มอบทุน  

พรอมทั้ง ให โอวาท แก นักเรียน นิสิต นักศึกษา  และ อาจารย นัก พัฒนา  จำนวน กวา 150 คน ที่ 

เขา รวมงาน ดังกลาว  ภายหลัง เสร็จส้ิน พิธี ได ถายภาพ รวมกับ นัก พัฒนา เปน ท่ีระลึก  โดย มี คุณ กุล 

ประภา นาวานุ เคราะห ผู อำนวยการ ฝาย อาวุโส ฝาย พัฒนา ทุน มนุษย ดาน ไอที เนค เทค  ผูชวย 

ศาสตราจารย ดร.จรุง แสง ลักษ ณ บุญ สง คณบดี คณะ วิทยาศาสตร  รศ.ดร.จันทนา (จันทรา 

พร ชัย) ผอง เพ็ญ ศรี หัวหนา ภาควิชา คอมพิวเตอร  และ อาจารย โอภาส วงษ ทวี ทรัพย หัวหนา 

ศูนย ประสานงาน โครงการ NSC ภาค ตะวันตก  รวม เปน สักขีพยาน  (ติดตาม ความ คืบหนา ของ 

โครงการ NSC ไดที่ http://nsc-su.hi5.com)

เกิด มา คู กัน
กัลยา ศรี พุทธ ชาติ

 ตามหลัก ทาง นิเวศวิทยา แลว สิ่งมีชีวิต บน โลก เรา ไม สามารถ อยู ได เพียงลำพัง ตอง มี ความ 

สัมพันธกับ ชนิด อ่ืนๆ ไม ทาง ใด ก็ ทาง หน่ึง ไม ทาง ตรง ก็ ทางออม  หัวขอ หน่ึง ท่ี กลาว ถึง ใน เร่ือง น้ี คือการ 

วิวัฒนาการ รวมกัน (coevolution) หรือ ให ฟง งาย อีกหนอย เปน...การ ปรับตัว รวมกัน (adaptation)                          

มา เปนเวลา นาน  ซึ่ง คำ วา “ การ ปรับตัว รวมกัน มา ” นี้ หลาย คน อาจ นึกไปถึง แต การ ปรับตัว รวมกัน 

เฉพาะ ในดาน ที่ มี การ ชวยเหลือ กัน สงเสริม กัน   ไมใช เลย เพราะ คำ นี้ มีความหมาย ครอบคลุม ทั้ง    

ดาน บวก หรือ  ดาน ลบ  ฉบับ นี้ ขอ กลาว ถึง การ ปรับตัว รวมกัน ทาง ดาน ลบ กอน

 คู แรก ขอ นำเสนอ...ยีราฟ กับ พืชมีหนาม…..ตอนนี้ ลอง หลับตา นึกถึง พื้นที่ แหงแลง 

โดยเฉพาะ ใน หนาแลง ที่ สัตว กิน พืช (herbivores) ทั้งหลาย ตาง แยงชิง กิน หญา และ พืชสีเขียว ที่ มี 

อยู ไมมาก นัก  พอ พืช บาง ตน บางชนิด มี โอกาส แตกกิ่ง กาน และ ยอด ออน บาง โผลออกมา ดู โลก ได 

ไมนาน บรรดา สัตว เหลานั้น จะก รู กัน เขามา กัด กิน จน หมด คลาย กับ จอง รออยู แลว จาก แรงกดดัน 

นี้ เอง สงผลให พืช เอง มี วิวัฒนาการ ปองกันตัว ขึ้น มา เพื่อให มี โอกาส อยูรอด และ แพรพันธุ ตอไป ได  

ตัวอยาง หนึ่ง ก็ คือ การ มี หนาม ไว ทิ่มแทง ปาก สัตว เหลานี้ ซึ่ง การ ปองกันตัว แบบนี้ สามารถ ปองกัน 

ไดผล ใน ระดับ หน่ึง หรือ กับ สัตว บางชนิด เทาน้ัน เน่ืองจาก สัตว เอง ก็ มี การ ปรับตัว เพ่ือให สามารถ กัด กิน 

พืช ได เชนกนั ในทีน้ี่ ขอ ยกตวัอยาง คูรัก คูแคน ของ พืชมีหนาม เหลานี ้ซ่ึง ก็ คือ ยีราฟ น่ันเอง ท่ี นอกจาก 

จะ ตัว สงู หัวสูง (สวนหัว อยู ใน ระดับสูง) ซึ่ง ไดเปรียบ กวา เพื่อน สัตว ทั่วไป สามารถ กิน กิ่ง และ ใบ ของ 

พืช ใน ระดับสูงๆ  ได แลว (ภาพ)  ยัง พัฒนา วิธีการ กิน พืชมีหนาม เหลานั้น ได อยาง นา แคน ดวย การ มี 

ลิ้น ที่ ยาว สามารถ ยื่น มา ตวัด ใบไม และ ดึง เขา ปาก (ภาพ) โดย ผาน ปราการ หนาม ไมวา จะ สั้น หรือ 

ยาว ไป ได อยาง คลองแคลว และ มี ประสิทธิภาพ 

 คูรัก คูแคน อีก คู ท่ี เคย นำมา เลา สู กัน ฟง แลว คือ นกกาเหวา กับ นก เอ้ียงสา ริกา ท่ี มี วิวัฒนาการ 

ตา มลาง ตามลา ฝาก ฟกไข และ ลูกเลี้ยง กัน มา นาน จัด เปน ตัวอยาง ที่ ดี และ เห็น กัน จะๆ และ หา ดู ได 

ไมยาก ใน ทับ แกว ชวง เดือน กุมภาพันธ-มิถุนายน ตาม ตน ไมสูง เชน ตน จามจุรี  ตน มะพราว........ 

พูดถึง เรื่อง นี้ กี่ ครั้ง ก็ ยัง อด สงสาร นก เอี้ยงสา ริกา (แหง ทับ แกว)ไมได สักที

 ขอคิด จาก เร่ือง น้ี ก็ คือ ส่ิง ตางๆ  บน โลก มัก มี ส่ิง ท่ี คู กัน เสมอ แลว แตวา จะ เปน คู แบบ สงเสรมิ 

กัน หรือ ห้ำห่ัน กัน  ดังน้ัน ถา บังเอิญ ใน ชีวิตจริง ใคร ตอง พบเจอ กับ ปญหา บางอยาง แบบ เกาะ ติดแนน 

สลัด ไม หลุด แม จะ ได พยายาม แกไข อยาง เต็มเหนี่ยว แลว   ขอให 

ผอนคลาย ดวย การ คิด ปลงตก ขำๆ อิง วิชาการ เล็กๆ และ ฟนธง ไป 

เลย วา คง “ เกิด มา คู กัน  ” 

ขาว คณะ วิทยาศาสตร มี จุด มุงหมาย เพื่อ เปน สื่อกลาง ระหวาง คณะ วิทยาศาสตร ศิษยเกา และ ผู มี อุปการ คุณ หาก ทาน มี 

ความ ประสงค ท่ีจะ สง ขอ เสนอแนะ ขาวสาร หรือ ท่ีอยู โปรด แจง คณะ วิทยาศาสตร วิทยาเขต พระ ราช วัง สนาม จันทร นครปฐม 

73000 โทร. 0-3425-5093 โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถ เปด อาน ขาว คณะ วิทยาศาสตร 

ได ใน www.sc.su.ac.th  ได เชนกัน

ขอ เชิญ คณาจารย และ ศิษยเกา สง บทความ ทาง วิชาการ

ขนาด ครึ่ง หนา A4 ลง วารสาร ราย เดือน คณะ วิทยาศาสตร 

ม.ศิลปากร  หาก ไดรับ คัดเลือก ตีพิมพ ใน วารสาร

จะ ไดรับ คา สมนาคุณ เรื่อง ละ 500 บาท


