
จากคณบดี

ปีที่ 19 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2556

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 จัด	พิธี	เปิด	ค่าย	โอลิมปิก	วิชาการ	ค่าย	 1	 เม่ือ	วัน	ท่ี	 11	 ตุลาคม	 2556	ประธาน	ใน	พิธี	เปิด								
โดย	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.สืบ	สกุล	อยู่	ยืนยง	คณบดี	คณะ	วิทยาศาสตร์		ณ		คณะ	วิทยาศาสตร์	ณ	ห้อง	5406	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	
คณะ	วิทยาศาสตร์

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	จัด	โครงการ	พัฒนา	ผู้	บริหาร	คณะ	วิทยาศาสตร์		เพื่อ	เป็นการ	เสริม	สร้าง	วิสัย	ทัศน์	พัฒนา	ความ	รู้	และ	ทักษะ	การ	จัดการ	
อกี	ทัง้	ยงั	เปน็การ	เตรยีม	ผู	้ที	่จะ	ได	้รบั	การ	แตง่	ตัง้	ให	้ดำรง	ตำแหนง่	ผู	้บรหิาร	ระดบั	สงู	ให	้เปน็	ผูน้ำ	ที	่ม	ีวสิยั	ทศัน	์ม	ีภาวะ	ผูน้ำ	และ	ม	ีสมรรถนะ	ดา้น	การ	
จัดการ	ที่	ดี	สามารถ	นำ	การ	เปลี่ยนแปลง	และ	ขับ	เคลื่อน	ยุทธศาสตร์	ให้	บรรลุ	วัตถุประสงค์	ได้	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	ณ		วัน	ที่	16	ตุลาคม	2556	
ณ	ห้อง	ประชุม	1135	อาคาร	วิทยาศาสตร์	1	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร



s c i e n c e
ข่าวบุคคลกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.สืบ	สกุล	อยู่	ยืนยง	คณบดี	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	เป็น	ประธาน	ใน	พิธี	เปิด	การ	แข่งขัน	โครงการ	กีฬา	เคมี	

สัมพันธ์	คร้ัง	ท่ี	13(Bonding	Games	13th)ซ่ึง	คณะ	กรรมการ	นักศึกษา	คณะ	วิทยาศาสตร์	ร่วม	กับ	นักศึกษา	ภาค	วิชา	เคมี	ได้	รับ	เกียรติ	ให้	เป็น	เจ้า	ภาพ	

จัด	โครงการ	กีฬา	เคมี	สัมพันธ์	คร้ัง	ท่ี	13	ซ่ึง	จัด	ข้ึน	ระหว่าง	วัน	ท่ี	15		-	17	ตุลาคม	2556	ณ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์	

จังหวัด	นครปฐม

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 ร่วม	กิจกรรม	การ	

เปิด	บ้าน	และ	แสดง	ผล	งาน	ของ	คณะ	วิทยาศาสตร์	 	 เน่ือง	ใน	งาน	วัน	

คล้าย	วัน	สถาปนา	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ครบ	รอบ	70	ปี	“	เปิด	บ้าน	

ศิลปากร	(SU	Open	House)”	วัน	ท่ี	12	ตุลาคม	2556	ณ	หอ	ประชุม	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วัง	ท่าพระ	กรุงเทพฯ	

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ได้	มอบ	วัสดุ	ครุภัณฑ์	

ของ	สำนักงาน	เพ่ือ	นำไปใช้	ประโยชน์	ใน	การ	เรียน	การ	สอน	ของ	นักเรียน	

และ	มอบ	รถยนต์	ทะเบียน	 ย-6316	นครปฐม	 ให้	กับ	โรงเรียน	กง	ลาด	

ตำบล	ห้วย	ด้วน	อำเภอ	ดอนตูม		จังหวัด	นครปฐม	วัน	ท่ี	8	พฤศจิกายน	

2556



s c i e n c e
ข่าวบุคคล

	 อาจารย์	 ดร.นพ	ดล	 ชุม	ชอบ	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย	์ ดร.กลศ	 พัฒนะ	รพี	เลิศ	

และ	อาจารย์	ดร.นัยน์	รตัน์	กนั	ยะ	มี	เป็น	คณะ	กรรมการ	โครงการ	ประชมุ	วชิาการ	สำหรบั	

นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	สาขา	วิชา	คณิตศาสตร์	ประยุกต์	 ครั้ง	ที่	 3	 ใน	เดือน	มีนาคม	

2557		เข้า	ร่วม	ประชุม	ครั้ง	ที่	1	ใน	วัน	ที่	29	ตุลาคม	2556	ณ	สำนักงาน	อธิการบดี	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วิทยาเขต	ตลิ่งชัน

 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.เรณู	 เวช	รัช	ต์	พิมล	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	โครงการ	

“ภมูปิญัญา”กบั	การ	มัน่คง	ดา้น	อาหาร	เพือ่	ให	้ประชาชน	ใน	พืน้ที	่เทศบาล	ตำบล	เกาะ	เพชร	

มี	ความ	รู้	และ	ความ	รู้สึก	หวงแหน	ทรัพยากร	ที่	มี	ค่า	ของ	ชุมชน	วัน	ที่	26	ตุลาคม	2556	

ณ	โรงเรียน	บ้าน	บาง	โหนด	หมู่	ที่	2	บ้าน	โหนด	ตำบล	เกาะ	เพชร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด	

นครศรีธรรมราช

 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.	เสริม	 จันทร์	ฉาย	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	และ	เข้า	ร่วม	

ประชุม	ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	 International	 Conference	 on	 Southeast	 Asian	

Weather	and	Climate	2013	“ASEAN	Adapting	to	Climate	Change”	(ICSA-WC	

2013)	ระหว่าง	วัน	ที่	27	–	29	พฤศจิกายน	2556	จังหวัด	เชียงใหม่	

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.รัชฎา	 บุญ	เต็ม	 และ	 รอง	ศาสตราจารย์	กำ	ชัย											

ตรี	ชัย	รัศมี	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	บรรยาย	การ	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	 กา	รบู	รณา	การ	ทาง	

วิทยาศาสตร์	ให้	แก่	นักเรียน	และ	เจ้า	หน้าที่	ระหว่าง	วัน	ที่	1	–	3	พฤศจิกายน	2556	

 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.นัท	ธีร	า	สรร	มณี	

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	ระดม	ความ	คิด	เห็น	ร่าง	 มคอ.2	 –	 7	 วัน	ที่	 28	 ตุลาคม	

2556	 ศูนย์	ประชุม	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	 บางเขน	

กรุงเทพฯ

	 	 เขา้	รว่ม	ประชมุ	เชงิ	ปฏบิตั	ิการ	และ	การ	ประชมุ	วชิาการ	เรือ่ง	กรอบ	มาตรฐาน	

คุณวุฒิ	และ	การ	ปฏิรูป	การ	เรียน	การ	สอน	ใน	สถาบัน	อุดมศึกษา	วัน	ที่	29	ตุลาคม	2556	

ณ	โรงแรม	เซ็น	จู	รี่	พาร์	ค	กรุงเทพฯ

 รอง	ศาสตราจารย์	วี	รา	นันท์	 พงศา	ภักดี	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	กรรมการ	

จัด	ทำ	พจนานุกรม	ศัพท์	สถิติศาสตร์	 ครั้ง	ที่	 97-16/2556	 วัน	ที่	 25	 ตุลาคม	 2556																

ณ	ราชบัณฑิตยสถาน	สนาม	เสือป่า	กรุงเทพฯ

	 อาจารย์	ดร.ภิญโญ	แท้	ประสาท	สิทธิ์	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	ให้การ	อบรม	คัด	

เลือก	ผู้	แทน	ประเทศไทย	ไป	แข่งขัน	คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	โอลิมปิก	ระหว่าง	ประเทศ	

ประจำ	ปี	พ.ศ.2557	ครั้ง	ที่	1	วัน	ที่	24	ตุลาคม	2556		ณ	สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	

วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	(สสวท.)

 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.นรงค	์ฉมิ	พาล	ี	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	วทิยากร	โครงการ	ประชมุ	

สมัมนา	เชงิ	ปฏบิตั	ิการ	เรือ่ง	“การ	จดัการ	ความ	รู	้เพือ่	พฒันา	สำนกั	หอ	สมดุ	สู	่องคก์ร	แหง่	การ	

เรยีน	รู”้	วนั	ที	่14	ตลุาคม	2556	และ	“การ	บรหิาร	ความ	เสีย่ง	และ	ระบบ	ควบคมุ	ภายใน”	

วัน	ที่	18	ตุลาคม	2556	ณ	สำนัก	หอสมุด	มหาวิทยาลัย	บูรพา	

	 อาจารย	์ดร.ทศัน	วรรณ ศนูยก์ลาง		เขา้	รว่ม	สมัมนา	เรือ่ง	การ	เพิม่	ประสทิธภิาพ	

การ	จัดการ	เรียน	การ	สอน	ด้วย	Google	Apps	for	Education	วัน	ที่	18	ตุลาคม	2556	

ณ	ศูนย์	คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์	จังหวัด	

นครปฐม

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.ธงชัย	เต	โช	วิศาล	เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	เสนอ	ผล	งาน	ใน	

การ	เข้า	ร่วม	ประชุม	ประจำ	ปี	“นัก	วิจัย	รุ่น	ใหม่..พบ..เมธี	วิจัย	อาวุโส	สกว.”	วัน	ท่ี	16	–	18	ตลุาคม	

2556	ณ	โรงแรม	เดอะ	รี	เจ้	นท์	ชะ	อำบีช	รีสอร์ท	หัวหิน	ชะอำ	จังหวัด	เพชรบุรี	

 อาจารย์	ดร.งาม	จิตต์	เจียร	กุล	ประเสริฐ 

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	บรรยาย	ให้	ความ	รู้	ใน	การ	จัด	กิจกรรม	การ	เรียน	

การ	สอน	รายวิชา	 ว30401	 ปฏิบัติ	การ	ดาราศาสตร์	พื้น	ฐาน	 และ	รายวิชา	 ว30402	

ดาราศาสตร์	ข้ัน	สูง	ให้	แก่	นักเรียน	ท่ี	ได้	รับ	การ	คัด	เลือก	เข้า	ค่าย	อบรม	สอ	วน.	วัน	ท่ี	14		-	15	

ตุลาคม	2556	ณ	โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์	ศาลา	ยา	จังหวัด	นครปฐม

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	ให้	 ความ	รู้	กิจกรรม	ทาง	ด้าน	ดาราศาสตร์	ให้	กับ	

นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	 4	 โรงเรียน	 จุฬา	ภ	รณ	ราช	วิทยาลัย	 วัน	ที่	 8	 พฤศจิกายน	

2556		ณ		โรง	เรียน	จุฬา	ภ	รณ	ราช	วิทยาลัย	เพชรบุรี	

	 อาจารย	์ดร.สภุาพ	เกดิ	แสง	เขา้	รว่ม	ประชมุ	และ	เสนอ	ผล	งาน	วจิยั	ใน	การ	ประชมุ	

วชิาการ	นานาชาต	ิThe	13th	EMS	Annual	Meeting	and	11th		European	Conference	

on	Applications	of	Meteorology	(ECAM)	ณ	ประเทศ	สห	ราช	อาณาจักร	ระหว่าง		

วัน	ที่	9	–	13	กันยายน	2556

	 อาจารย์	ดร.ณิ	ชนันท์	 	 เทพ	ศุภ	รัง	ษิ	กุล	 เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	และ	นำ	เสนอ	

ผล	งาน	วิจัย	 หัวข้อ	เรื่อง	 Carbon	 nanotubes	 types	 in	microbial	 fuel	 cells	 for	

wastewater	 treatment	 and	power	generation	 ใน	งาน	ประชุม	5th	 International	

Water	Association-Asia	Pacific	Regional	Group	(IWA-ASPIRE)	Conference	and	

Exhibition	2013”	ระหว่าง	วัน	ที่	8	–	12	กันยายน	2556	ณ	Daejeon	Conventional	

Center	ประเทศ	เกาหลีใต้		

	 อาจารย์	 ดร.ภราดร	 ภักดี	วานิช	 เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	เสนอ	ผล	งาน	วิจัย												

เรื่อง	Design	and	Construct	of	Bending	Plate	for	Fiber	Optic	Pressure	Sensor	

ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	International	Conference	and	Workshops	on	Basic	and		

Applied	Science	and	11th	Regional	Annual	Fundamental	Science	Symposium	

2013	ประเทศ	มาเลเซีย	ระหว่าง	วัน	ที่	3		-	8	กันยายน	2556

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.	รัศมี	ชัย	สุขสันต์	ฝึก	อบรม	ใน	ลักษณะ	การ	ปฏิบัติ	การ	

วิจัย	ทาง	สาขา	วิชา	เคมี	ณ	Kart-Franzens-University	ประเทศ	ออสเตรีย	ระหว่าง	วัน	ที่	

1	–	30	กันยายน	2556	

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.อารีย์	 	ทอง	ภักดี	และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.โชค	พิศิษฐ์			

เทพ	สิทธา	 เข้า	ร่วม	ประชุม	ทาง	วิชาการ	และ	เสนอ	ผล	งาน	 ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	

ICABBBE	2013:International	Conference	on	Agricultural,	Biotechnology	and	

Biosystems	Engineering	ระหว่าง	วัน	ที่	29	–	30	สิงหาคม	2556	ณ	ปารีส	ประเทศ	

ฝรั่งเศส		

	 รอง	ศาสตราจารย	์ดร.ดวง	เดอืน	ไกร	ลาศ	ไป	ราชการ	เพือ่	สำรวจ	ปลา	และ	หอย	

รว่ม	กบั	ผู	้เชีย่วชาญ	จาก	ประเทศ	ญีปุ่น่	และ	นกั	วทิยาศาสตร	์ใน	ประเทศ	กมัพชูา	ตาม	ความ	

รว่ม	มอื	ใน	การ	ทำงาน	เรือ่ง	โรค	พยาธ	ิใบไม	้ตบั	ณ	ประเทศ	กมัพชูา	ระหวา่ง	วนั	ที	่22	–	26	

กันยายน	2556	

	 อาจารย์	 ดร.พร	ทรัพย์	 พร	สวัสดิ์	 เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	เสนอ	ผล	งาน	วิชาการ	

ใน	งาน	ประชุม	วิชาการ	International	workshop	on	Mathematical	Modelling	and	

Scientific	Computing	(MMSC-2013	)	รัฐ	Karnataka	สาธารณรัฐ	อินเดีย	ระหว่าง	

วัน	ที่	22	–	25	สิงหาคม	2556

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.	นันท	นิตย์	วา	นิ	ชา	ชีวะ	เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	และ	

นำ	นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ไป	เสนอ	ผล	งาน	ใน	งาน	ประชุม	 “15th	 Asian	 Chemical	

Congress	(15ACC)	2013”	ณ		Resorts	World	Sentosa	ประเทศ	สิงคโปร์	วัน	ที่	

19	–	23	สิงหาคม	2556

 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.กนก	อร	ระย้า	นิล	 เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	และ	เสนอ	

ผล	งาน	วิจัย	ใน	หัวข้อ	เรื่อง	Cytotoxic	Diterpenoids	 from	Mitrephora	alba	ใน	งาน	

ประชุม	“15th	Asian	Chemical	Congress	(15ACC)	2013”	ณ		Resorts	World	

Sentosa	ประเทศ	สิงคโปร์	วัน	ที่	19	–	23	สิงหาคม	2556

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.วยา	พุทธ	วงศ์	 เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	และ	เสนอ	ผล	

งาน	วิจัย	ใน	หัวข้อ	เรื่อง	“Synthesis	of	Indolecarboxylic	acid	Derivatives	and	Their	

Dual	Action	on	Plant	Growth	Regulatory	and	Antimicrobial	Activity”	 ใน	งาน	

ประชุม	“15th	Asian	Chemical	Congress	(15ACC)	2013”	ณ		Resorts	World	

Sentosa	ประเทศ	สิงคโปร์	วัน	ที่	19	–	23	สิงหาคม	2556

 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ม	ยุวา	อารี	กิจ	เสรี	เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	และ	เสนอ	ผล	

งาน	ใน	การ	ประชุม	ระดับ	นานาชาติ	ICEBESE	2013:	International	Conference	on		

Environmental,	Ecological	Sciences,	and	Engineering		วัน	ที่	15	–	16	สิงหาคม	

2556	ณ	เมือง	เวนี	ส	ประเทศ	อิตาลี	

	 อาจารย์	ดร.สุภาพ	เกิด	แสง	และ	อาจารย์	ดร.เฉลิม	พงศ์	วรวรรโณทัย	ได้	รับ	

เชญิ	เปน็	คณะ	กรรมการ	ตดัสนิ	การ	แขง่ขนั	สรา้งสรรค์	ผล	งาน	คณติศาสตร์	โดย	ใช	้โปรแกรม	

GSP	 วัน	ที่	 8	 พฤศจิกายน	 2556	ณ	 	 โรงเรียน	ราชินี	บูรณะ	 อำเภอ	เมือง	 จังหวัด	

นครปฐม

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์



 

เห่า	ช้าง	(Varanus	rudicollis) ตุ๊ดตู่	(Varanus	dumerilii)

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

………วงศ์ษาคณาเหี ้ย………..

	 อาจารย์	สุ	มิตร์	เขียว	วิชัย	และ	นา	ยก	ฤติ	กร	สามิภักดิ์	เข้า	ร่วม	อบรม	“พื้น	ฐาน	

ด้าน	ระบบ	เครือ	ข่าย	และ	การ	Config	อุปกรณ์	ตาม	การ	ใช้	งาน	ของ	มหาวิทยาลัย”	เพื่อ	ให้	

ความ	รู	้และ	สรา้ง	ความ	เขา้ใจ	ใน	การ	ปฏบิตั	ิงาน	กบั	อปุกรณ	์Alcatel-Lucent	OmniSwitch	

ระหว่าง	วัน	ที่	 15	 –	16	ตุลาคม	2556	ณ	ศูนย์	คอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์	จังหวัด	นครปฐม

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.อร	ประภา	ภุม	มะ	กาญ	จนะ	โร	แบร์		 เข้า	ร่วม	ประชุม	

วิชาการ	และ	เสน	อผล	งาน	วิจัย	ระดับ	นานาชาติ	 “The	 34th	 Asian	 Conference	 on	

Remote	Sensing	(ACRS	2013)”	ระหว่าง	วัน	ที่	19	–	28	ตุลาคม	2556	ณ	เมือง	

บาหลี	ประเทศ	อินโดนีเซีย	 เพื่อ	ทำการ	เผย	แพร่	ผล	งาน	วิจัย	ใน	หัวข้อ	เรื่อง	“Heat	 Island	

based	Geoinformatics”	

	 อาจารย์	ดร.ประพันธ์	พงศ์	พงศ์	ศรีเอี่ยม	อาจารย์	ดร.สมพงศ์	จิตต์	มั่น	และ	

อาจารย์	ดร.เฉลิม	พงศ์	วรวรรโณทัย	เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	กรรมการ	ฝ่าย	Coordination	

ชุด	ที่	สอง	 เพื่อ	เตรียม	ความ	พร้อม	ทาง	วิชาการ	ใน	การ	จัดการ	แข่งขัน	คณิตศาสตร์	โอลิมปิก	

ระหว่าง	ประเทศ	ครั้ง	ที่	56	พ.ศ.	2558	วัน	ที่	18	ตุลาคม	2556	ณ	สถาบัน	ส่ง	เสริม	

การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	(สสวท.)

 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.นวรัตน์	อนันต์	ชื่น	เข้า	ร่วม	เสนอ	ผล	งาน	แบบ	บรรยาย	ใน	

การ	ประชุม	ประจำ	ปี	“นัก	วิจัย	รุ่น	ใหม่..พบ..เมธี	วิจัย	อาวุโส	สกว.”	วัน	ที่	16	–	18	ตุลาคม	

2556	ณ	โรงแรม	เดอะ	รี	เจ้	นท์	ชะ	อำบีช	รีสอร์ท	หัวหิน	ชะอำ	จังหวัด	เพชรบุรี	

	 จาก	เหตุการณ์	ใน	ช่วง	เวลา	5-6	ปี	ที่	ผ่าน	ข่าว	คราว	เกี่ยว	

กับ	เหี้ย	 เข้าไป	กิน	สัตว์	เลี้ยง	ของ	ชาว	บ้าน	ใน	บริเวณ	พื้นที่	ภาค	กลาง	 ของ	ประเทศไทย	ใน	หลายๆ	

จังหวัด	เช่น	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร		สมุทรสงคราม	และ	ราชบุรี	เป็นต้น	รวม	ทั้ง	อาจ	จะ	เป็น	

พื้นที่	อาศัย	ของ	บ้าน	ผู้	อ่าน	หลายๆ	ท่าน	 จาก	เหตุการณ์	ดัง	กล่าว	จึง	ทำให้	การ	ศึกษา	ด้าน	นี้	ค่อยๆ	

ตื่น	ตัว	ขึ้น	 ที่	เห็น	ได้	จาก	มี	ข่าว	ออก	มา	ล่าสุด	 ทาง	สถาบัน	สุวรรณวาจก	กสิ	กิจ	เพื่อ	การ	ค้นคว้า	และ	

พัฒนา	ปศุสัตว์	และ	ผลิต	ภัณฑ์	สัตว์	ม.เกษตรศาสตร์	 วิทยาเขต	กำแพงแสน	 ร่วม	กับ	กรม	อุทยาน	

แห่ง	ชาติ	สัตว์	ป่า	และ	พันธุ์	พืช	ได้	ให้	จัด	สร้าง	ฟาร์ม	วา	รานั	ส	หรือ	เรียก	ภาษ	ทั่วไป	ว่า	ฟาร์ม	เหี้ย	

เพื่อ	ที่	จะ	ศึกษา	ถึง	ความ	เป็น	ไป	ได้ที่	จะ	เลี้ยง	เป็น	สัตว์	เศรษฐกิจ	ชนิด	ใหม่	ของ	ประเทศไทย		

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ธนิต	ผิว	นิ่ม	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	บรรยาย	ให้	ความ	รู้	

หวัขอ้	“เสน้	ทาง	นกั	วจิยั”	ใน	โครงการ	สง่	เสรมิ	และ	พฒันา	อจัฉรยิะ	ภาพ	ดา้น	คณติศาสตร	์

และ	วิทยาศาสตร์	 สำหรับ	นักเรียน	ระดับ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ตอน	ต้น	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	

2556	วัน	ที่	16	ตุลาคม	2556	ณ	โรง	เรียน	จุฬา	ภ	รณ	ราช	วิทยาลัย	เพชรบุรี	อำเภอ	

ชะอำ	จังหวัด	เพชรบุรี

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เรณู	เวช	รัช	ต์	พิมล	เข้า	ร่วม	ประชุม	การ	พิจารณา	ตรวจ	

สอบ	เรื่อง	ร้อง	เรียน	ผลก	ระ	ทบ	จาก	กรณี	อุบัติภัย	น้ำมัน	ดิบ	ของ	บริษัท	 พี	ที	ที	 โกลบอล	

เคมิคอล	 จำกัด	 (มหาชน)	 ไหล	รั่ว	ลง	สู่	ทะเล	จังหวัด	ระยอง	เมื่อ	วัน	ที่	 27	 กรกฎาคม	

2556	ใน	วัน	ที่	8	ตุลาคม	2556		ณ	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	สิทธิ	มนุษย	ชน	แห่ง	ชาติ	

ศูนย์	ราชการ	เฉลิมพระเกียรติ	กรุงเทพฯ

	 อาจารย	์ดร.วรญัญ	ูพลู	สวสัดิ	์นางสาว	จติร	รด	ีตนัต	ิคชาภรณ	์และ	นาย	ณรงค	์

พูล	แก้ว	เข้า	ร่วม	สัมมนา	ใน	หัวข้อ	ASEAN	Research	Landscape:Key	Trends	and	

Beyond		วัน	ที่	1	ตุลาคม	2556	ณ	โรงแรม	เชอราตัน	แก	รนด์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ

	 นาย	เกยีรต	ิอดุม	กาญจนา	นนท	์	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	ผู	้ฝกึสอน	นกักฬีา	วอลเลยบ์อล	

ของ	โรงเรยีนสาธติ	มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	ที	่เขา้	รว่ม	การ	แขง่ขนั	กฬีา	สาธติ-สามคัค	ีครัง้	ที	่

38	“ดอก	แก้ว	เกมส์”	ระหว่าง	วัน	ที่	20	–	26	ตุลาคม	2556	ณ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์	จังหวัด	นครปฐม	

รุจิระ	มหาพรหม	Sc33		

	 ตุด๊ตู	่หรอื	Dumeril’s	monitor	(รปู	ที3่)	ตวั	เดก็	ตัง้แต	่ปลาย	ปาก	ถงึ	คอ	จะ	ม	ีส	ีสม้	หรอื	

ส	ีแดง	เขม้	เมือ่	เจรญิ	เตม็	วยั	ส	ีจะ	จาง	ลง	ม	ีขดี	ส	ีดำ	บรเิวณ	ขอบ	ตา	ถงึ	คอ	ลำ	ตวั	ม	ีแถบส	ีเหลอืง	ตัง้แต	่

คอ	ถึง	ปลาย	หาง	โดย	โต	เต็ม	ที่	จะ	มี	ขนาด	50	ถึง	125	เซนติเมตร

	 ตะกวด	หรือ	Bengal	monitor	(รูป	ที่4)	มัก	จะ	สับสน	กับ	เหี้ย	หรือ	เรียก	สลับ	กัน	แต่	

ตะกวด	ม	ีขนาด	เลก็	กวา่	เหีย้	มาก	และ	ตำแหนง่	ของ	โพรง	จมกู	ตะกวด	จะ	อยู	่ใกล	้ตา	มากกวา่	เหีย้(รปู	

ที6่)	ส	ีของ	ตะกวด	จะ	มสี	ีนำ้ตาล	หรอืส	ีเทา	ซึง่	แตก	ตา่ง	จาก	เหีย้	ม	ีนสิยั	ไม	่คอ่ย	อาศยั	อยู	่ใกล	้แหลง่	

นำ้	หรอื	ชอบ	วา่ย	นำ้	หรอื	หากนิ	ใน	นำ้	เหมอืน	เหีย้	และ	มกั	อาศยั	บน	ตน้ไม	้ชอบ	นอน	ผึง่	แดด	ตาม	กิง่	

ไม้	แต่	หากิน	ตาม	พื้น	ดิน	อยู่	ตามป่า	โปร่ง	มากกว่า	ป่า	ทึบ

	 ดัง	นั้น	วัน	นี้	ผม	จะ	พา	ทุก	ท่าน	 ทุก	คน	

มา	รู้จัก	กับ	ครอบครัว	ของ	ผม	 เอ๊ะ..ไม่ใช่	นะ	ครับ	

ของ	เหี้ย	 หรือ	 ที่	พี่	ฝรั่ง	เขา	เรียก	กัน	ว่า	Monitor	

lizards	 กัน	เสีย	ก่อน	 โดย	การ	จัด	จำแนก	ทาง	

อนุกรม	วิธาน	ตาม	หลัก	วิ	ทยา	ศาต	ร์	 (Animal	

Taxonomy)	จัด	อยู่	ใน	Family	Varanidae	หรือ	

ก็	คือ	 “วงศ์	ษาคณา	เหี้ย’’	 นั่นเอง	 ใน	ส่วน	ของ	
จำนวน	ชนิด	ของ	วงศ์	เหี้ย	ตะกวด	นั้น	ใน	โลก	ของ	เรา	มี	อยู่	ทั้งหมด	ใน	โลก	50	กว่า	ชนิด	แต่	มี	การ	จัด	

จำแนก	ทาง	ชีวเคมี	(DNA)	ทำให้	อาจ	จะ	มี	ชนิด	ที่	เพิ่ม	ขึ้น	เกิน	60	ชนิด	ชนิด	ที่	มี	ขนาด	ใหญ่	ที่สุด	ใน	

โลก	วัด	จาก	ปลาย	หัว	ถึง	ปลาย	หาง	(SVL)	มี	ความยาว	3	เมตร	ขึ้น	ไป	คือ	มังกร	โค	โม	โด	(Varanus	

komodoensis)	(รูป	ที่1)	มี	ถิ่น	ที่	อยู่	ใน	ประเทศ	อินโดนีเซีย	ที่	เดียว	ถือ	เป็น	สัตว์	Endemic	species	

หรือ	สัตว์	เฉพาะ	ถิ่น	นั่นเอง
	 ที่	ผม	พา	ไป	ประเทศ	

เพื่อน	บ้าน	 เป็นการ	ต้อนรับ	

AEC	กนั	เลย	ท	ีเดยีว	ตาม	กระแส	

…ตอน	นี้	เรา	วก	กลับ	เข้า	มา	ใกล้	

ตัว	หน่อย	 วงศ์	เหี้ย	 ตะกวด	ใน	

ประเทศไทย	นี้	มี	อยู่	ทั้งหมด	

4	 ชนิด	 ได้แก่	 เห่า	ช้าง	 ตู๊ด	ตู่	

ตะกวด	และ	เหี้ย		

	 เหี้ย	หรือ	Water	monitor	(รูป	ที่5)	มี	ความยาว	2.5-3	เมตร	ลิ้น	เป็น	แยก	เป็น	แฉก	

คลา้ยง	ูใช	้สำหรบั	รบั	กลิน่	ม	ีลาย	ดอก	ส	ีเหลอืง	พาด	ขวาง	กบั	ลำ	ตวั	ชอบ	อาศยั	อยู	่บรเิวณ	ใกล	้แหลง่	

น้ำ	ว่าย	น้ำ	เก่ง	และ	สามารถ	ดำ	น้ำ	ได้	นาน	ลักษณะ	นิสัย	ขี้	กลัว	และ	จะ	ตื่น	คน	เมื่อ	เห็นจะ	วิ่ง	หนี

			 ข้อมูล	เหล่า	นี้	ทำให้	เรา	พอ	จะ	จำแนก	วงศ์	ษาคณา	เหี้ย	และ	เข้าใจ	เกี่ยว	กับ	สัตว์	ใน	วงศ์	

Family	 varanidae	 ได้	ถูก	ต้อง	ยิ่ง	ขึ้น	 และ	หวัง	ว่า	จะ	ได้	เข้าใจ	ใน	สัตว์	เหล่า	นี้	อย่าง	ลึก	ซึ้ง	ต่อ	ไป	ใน	

อนาคต

ข้อมูล และ รูปภาพ ประกอบ
th.wikipedia.org
http://www.naturephoto-cz.com/photos/kotouc/komodo-dragon-komodo-island-
monitor-6_0940.jpg
http://25.media.tumblr.com/2f3673c2122bfe462e187b95aefcbc3a/tumblr_
mndvwlpMl51rdag7yo1_500.jpg
http://www.naturephoto-cz.com/photos/sevcik/varanus-bengalensis--varanus-
bengalensis-8.jpg
	 	 	 	 วัช	รพงษ์	 ซื่อ	กำเนิด.	 2550.	 	 การ	ศึกษา	นิเวศวิทยา	ของ	เหี้ย	 และ	ผล	จา	การ	ใช้	ประโยชน์	
ใน	โครงการ	ศึกษา	วิจัย	 และ	พัฒนา	สิ่ง	แวดล้อม	แหลม	ผัก	เบี้ย	 อัน	เนื่อง	มา	จาก	พระ	ราชดำริ.	
วิทยานิพนธ์.	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร
						รุจิระ	มหาพรหม.	2553.	การ	ประเมิน	ประชา	การ	และ	พื้นที่	สร้าง	โพรง	บริเวณ	พื้นที่	ตำบล			
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รุจิระ มหาพรหม Sc33   

 

 

 

………วงศษาคณาเหี้ย……….. 
จากเหตุการณในชวงเวลา 5-6 ป ท่ีผาน ขาวคราวเก่ียวกับเหี้ย เขาไปกินสัตว

เล้ียงของชาวบานในบริเวณพื้นท่ีภาคกลาง ของประเทศไทยในหลายๆ จังหวัด เชน 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม และราชบุรี เปนตน รวมท้ังอาจจะเปนพืน้ท่ี
อาศัยของบานผูอานหลายๆ ทาน   จากเหตุการณดังกลาวจึงทําใหการศึกษาดานน้ีคอยๆ 
ตื่นตัวขึ้น ท่ีเห็นไดจากมีขาวออกมาลาสุด ทางสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตวม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดใหจัดสรางฟารมวารานัส หรือ เรียกภาษท่ัวไปวา 
ฟารมเหี้ย เพื่อท่ีจะศึกษาถึงความเปนไปไดท่ีจะเล้ียงเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดใหมของ
ประเทศไทย   

ดงัน้ันวันน้ีผมจะพาทุกทาน ทุกคนมารูจักกับครอบครัวของผม เอะ..ไมใชนะ
ครับของเหี้ย หรือ ท่ีพี่ฝร่ังเขาเรียกกันวา Monitor lizards กันเสียกอน   โดยการจัดจําแนก
ทางอนุกรมวิธานตามหลักวิทยาศาตร (Animal Taxonomy) จัดอยูใน Family Varanidae 
หรือก็คือ “วงศษาคณาเหี้ย’’ น่ันเอง ในสวนของจํานวนชนิดของวงศเหีย้ ตะกวด น้ัน ใน
โลกของเรา มีอยูทั้งหมดในโลก 50 กวาชนิด แตมีการจัดจําแนกทางชีวเคมี (DNA) ทําให
อาจจะมีชนิดที่เพิม่ขึ้นเกิน 60 ชนิด ชนิดที่มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก วัดจากปลายหวัถึงปลาย
หาง (SVL) มีความยาว 3 เมตรขึ้นไป คือ มงักรโคโมโด (Varanus komodoensis) (รูปท่ี1) มี
ถ่ินท่ีอยูในประเทศอินโดนีเซียท่ีเดียว ถือเปนสัตว Endemic species หรือ สัตวเฉพาะถ่ิน
น่ันเอง 

 

 

 

ท่ีผมพาไปประเทศเพื่อนบาน เปนการตอนรับ AEC กันเลยทีเดียวตามกระแส 
…ตอนน้ีเราวกกลับเขามาใกลตัวหนอย   วงศเหี้ย ตะกวดในประเทศไทยน้ีมีอยูทั้งหมด 4 
ชนิด ไดแก เหาชาง ตูดตู ตะกวด และเหีย้   

 

 

 

 

 

 

 

 

เหาชาง หรือ Roughneck monitor (รูปท่ี2)ตัวเต็มวยัมคีวามยาว
ประมาณ 1.3 เมตร มีสีดําเขม มีลายแจง ๆ แนวขวางลําตัว ปากแหลมและเกล็ดบนส้ัน เกล็ด
บนคอใหญเกล็ดจะยอนไปหาศีรษะ ลักษณะแหลม ๆ คลายหนาม อาศยัอยูในปาทึบ และ
หากินบนพื้นดิน ปนตนไมไดเกง พบในปาบริเวณภาคใตของประเทศไทย 

ตุดตู หรือ Dumeril's monitor (รูปท่ี3) ตัวเด็กตั้งแตปลายปากถึงคอ

จะมีสีสมหรือสีแดงเขม เมื่อเจริญเต็มวัยสีจะจางลง มขีีดสีดําบริเวณขอบตาถึงคอ ลําตัวมี
แถบสีเหลืองตั้งแตคอถึงปลายหางโดยโตเต็มท่ีจะมีขนาด 50 ถึง 125 เซนติเมตร 

ตะกวด หรือ Bengal monitor (รูปท่ี4) มักจะสับสนกับเหี้ยหรือเรียก

สลับกัน แตตะกวดมีขนาดเล็กกวาเหี้ยมาก และตําแหนงของโพรงจมูกตะกวดจะอยูใกลตา
มากกวาเหี้ย(รูปท่ี6) สีของตะกวดจะมีสีนํ้าตาลหรือสีเทา ซ่ึงแตกตางจากเหี้ย มีนิสัยไมคอย
อาศัยอยูใกลแหลงนํ้าหรือชอบวายน้ําหรือหากินในนํ้าเหมือนเหี้ย และมักอาศัยบนตนไม 
ชอบนอนผึ่งแดดตามกิ่งไม แตหากินตามพืน้ดิน อยูตามปาโปรงมากกวาปาทึบ 

เหี้ย หรือ Water monitor (รูปท่ี5) มีความยาว 2.5-3 เมตร ล้ินเปนแยก

เปนแฉกคลายงู ใชสําหรับรับกล่ิน มีลายดอกสีเหลืองพาดขวางกับลําตัว ชอบอาศัยอยู
บริเวณใกลแหลงนํ้า วายน้ําเกงและ สามารถดํานํ้าไดนาน ลักษณะนิสัยขี้กลัว และจะตื่นคน 
เมื่อเห็นจะวิ่งหน ี
   ขอมูลเหลาน้ีทําใหเราพอจะจําแนก วงศษาคณาเหี้ย และเขาใจเก่ียวกับสัตวใน
วงศ Family varanidae ไดถูกตองยิ่งขึ้น และหวังวาจะไดเขาใจในสัตวเหลาน้ีอยางลึกซ้ึง
ตอไปในอนาคต 

 

 

 

 

ขอมูล และรูปภาพประกอบ 

th.wikipedia.org 

http://www.naturephoto-cz.com/photos/kotouc/komodo-dragon-komodo-island-monitor-6_0940.jpg 

http://25.media.tumblr.com/2f3673c2122bfe462e187b95aefcbc3a/tumblr_mndvwlpMl51rdag7yo1_500.jpg 

http://www.naturephoto-cz.com/photos/sevcik/varanus-bengalensis--varanus-bengalensis-8.jpg 

วัชรพงษ ซื่อกําเนิด. 2550.  การศึกษานิเวศวทิยาของเหี้ย และผลจาการใชประโยชนในโครงการศึกษาวิจยั และ
พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบีย้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ. วิทยานิพนธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รุจิระ มหาพรหม Sc33   

 

 

 

………วงศษาคณาเหี้ย……….. 
จากเหตุการณในชวงเวลา 5-6 ป ท่ีผาน ขาวคราวเก่ียวกับเหี้ย เขาไปกินสัตว
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ตื่นตัวขึ้น ท่ีเห็นไดจากมีขาวออกมาลาสุด ทางสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควา
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หรือก็คือ “วงศษาคณาเหี้ย’’ น่ันเอง ในสวนของจํานวนชนิดของวงศเหีย้ ตะกวด น้ัน ใน
โลกของเรา มีอยูทั้งหมดในโลก 50 กวาชนิด แตมีการจัดจําแนกทางชีวเคมี (DNA) ทําให
อาจจะมีชนิดที่เพิม่ขึ้นเกิน 60 ชนิด ชนิดที่มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก วัดจากปลายหวัถึงปลาย
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ประมาณ 1.3 เมตร มีสีดําเขม มีลายแจง ๆ แนวขวางลําตัว ปากแหลมและเกล็ดบนส้ัน เกล็ด
บนคอใหญเกล็ดจะยอนไปหาศีรษะ ลักษณะแหลม ๆ คลายหนาม อาศยัอยูในปาทึบ และ
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ตุดตู หรือ Dumeril's monitor (รูปท่ี3) ตัวเด็กตั้งแตปลายปากถึงคอ

จะมีสีสมหรือสีแดงเขม เมื่อเจริญเต็มวัยสีจะจางลง มขีีดสีดําบริเวณขอบตาถึงคอ ลําตัวมี
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ตะกวด หรือ Bengal monitor (รูปท่ี4) มักจะสับสนกับเหี้ยหรือเรียก
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ชอบนอนผึ่งแดดตามกิ่งไม แตหากินตามพืน้ดิน อยูตามปาโปรงมากกวาปาทึบ 

เหี้ย หรือ Water monitor (รูปท่ี5) มีความยาว 2.5-3 เมตร ล้ินเปนแยก

เปนแฉกคลายงู ใชสําหรับรับกล่ิน มีลายดอกสีเหลืองพาดขวางกับลําตัว ชอบอาศัยอยู
บริเวณใกลแหลงนํ้า วายน้ําเกงและ สามารถดํานํ้าไดนาน ลักษณะนิสัยขี้กลัว และจะตื่นคน 
เมื่อเห็นจะวิ่งหน ี
   ขอมูลเหลาน้ีทําใหเราพอจะจําแนก วงศษาคณาเหี้ย และเขาใจเก่ียวกับสัตวใน
วงศ Family varanidae ไดถูกตองยิ่งขึ้น และหวังวาจะไดเขาใจในสัตวเหลาน้ีอยางลึกซ้ึง
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หาง (SVL) มีความยาว 3 เมตรขึ้นไป คือ มงักรโคโมโด (Varanus komodoensis) (รูปท่ี1) มี
ถ่ินท่ีอยูในประเทศอินโดนีเซียท่ีเดียว ถือเปนสัตว Endemic species หรือ สัตวเฉพาะถ่ิน
น่ันเอง 

 

 

 

ท่ีผมพาไปประเทศเพื่อนบาน เปนการตอนรับ AEC กันเลยทีเดียวตามกระแส 
…ตอนน้ีเราวกกลับเขามาใกลตัวหนอย   วงศเหี้ย ตะกวดในประเทศไทยน้ีมีอยูทั้งหมด 4 
ชนิด ไดแก เหาชาง ตูดตู ตะกวด และเหีย้   

 

 

 

 

 

 

 

 

เหาชาง หรือ Roughneck monitor (รูปท่ี2)ตัวเต็มวยัมคีวามยาว
ประมาณ 1.3 เมตร มีสีดําเขม มีลายแจง ๆ แนวขวางลําตัว ปากแหลมและเกล็ดบนส้ัน เกล็ด
บนคอใหญเกล็ดจะยอนไปหาศีรษะ ลักษณะแหลม ๆ คลายหนาม อาศยัอยูในปาทึบ และ
หากินบนพื้นดิน ปนตนไมไดเกง พบในปาบริเวณภาคใตของประเทศไทย 

ตุดตู หรือ Dumeril's monitor (รูปท่ี3) ตัวเด็กตั้งแตปลายปากถึงคอ

จะมีสีสมหรือสีแดงเขม เมื่อเจริญเต็มวัยสีจะจางลง มขีีดสีดําบริเวณขอบตาถึงคอ ลําตัวมี
แถบสีเหลืองตั้งแตคอถึงปลายหางโดยโตเต็มท่ีจะมีขนาด 50 ถึง 125 เซนติเมตร 

ตะกวด หรือ Bengal monitor (รูปท่ี4) มักจะสับสนกับเหี้ยหรือเรียก

สลับกัน แตตะกวดมีขนาดเล็กกวาเหี้ยมาก และตําแหนงของโพรงจมูกตะกวดจะอยูใกลตา
มากกวาเหี้ย(รูปท่ี6) สีของตะกวดจะมีสีนํ้าตาลหรือสีเทา ซ่ึงแตกตางจากเหี้ย มีนิสัยไมคอย
อาศัยอยูใกลแหลงนํ้าหรือชอบวายน้ําหรือหากินในนํ้าเหมือนเหี้ย และมักอาศัยบนตนไม 
ชอบนอนผึ่งแดดตามกิ่งไม แตหากินตามพืน้ดิน อยูตามปาโปรงมากกวาปาทึบ 

เหี้ย หรือ Water monitor (รูปท่ี5) มีความยาว 2.5-3 เมตร ล้ินเปนแยก

เปนแฉกคลายงู ใชสําหรับรับกล่ิน มีลายดอกสีเหลืองพาดขวางกับลําตัว ชอบอาศัยอยู
บริเวณใกลแหลงนํ้า วายน้ําเกงและ สามารถดํานํ้าไดนาน ลักษณะนิสัยขี้กลัว และจะตื่นคน 
เมื่อเห็นจะวิ่งหน ี
   ขอมูลเหลาน้ีทําใหเราพอจะจําแนก วงศษาคณาเหี้ย และเขาใจเก่ียวกับสัตวใน
วงศ Family varanidae ไดถูกตองยิ่งขึ้น และหวังวาจะไดเขาใจในสัตวเหลาน้ีอยางลึกซ้ึง
ตอไปในอนาคต 

 

 

 

 

ขอมูล และรูปภาพประกอบ 

th.wikipedia.org 

http://www.naturephoto-cz.com/photos/kotouc/komodo-dragon-komodo-island-monitor-6_0940.jpg 

http://25.media.tumblr.com/2f3673c2122bfe462e187b95aefcbc3a/tumblr_mndvwlpMl51rdag7yo1_500.jpg 

http://www.naturephoto-cz.com/photos/sevcik/varanus-bengalensis--varanus-bengalensis-8.jpg 

วัชรพงษ ซื่อกําเนิด. 2550.  การศึกษานิเวศวทิยาของเหี้ย และผลจาการใชประโยชนในโครงการศึกษาวิจยั และ
พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบีย้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ. วิทยานิพนธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รุจิระ มหาพรหม Sc33   

 

 

 

………วงศษาคณาเหี้ย……….. 
จากเหตุการณในชวงเวลา 5-6 ป ท่ีผาน ขาวคราวเก่ียวกับเหี้ย เขาไปกินสัตว

เล้ียงของชาวบานในบริเวณพื้นท่ีภาคกลาง ของประเทศไทยในหลายๆ จังหวัด เชน 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม และราชบุรี เปนตน รวมท้ังอาจจะเปนพืน้ท่ี
อาศัยของบานผูอานหลายๆ ทาน   จากเหตุการณดังกลาวจึงทําใหการศึกษาดานน้ีคอยๆ 
ตื่นตัวขึ้น ท่ีเห็นไดจากมีขาวออกมาลาสุด ทางสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตวม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดใหจัดสรางฟารมวารานัส หรือ เรียกภาษท่ัวไปวา 
ฟารมเหี้ย เพื่อท่ีจะศึกษาถึงความเปนไปไดท่ีจะเล้ียงเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดใหมของ
ประเทศไทย   

ดังน้ันวันน้ีผมจะพาทุกทาน ทุกคนมารูจักกับครอบครัวของผม เอะ..ไมใชนะ
ครับของเหี้ย หรือ ท่ีพี่ฝร่ังเขาเรียกกันวา Monitor lizards กันเสียกอน   โดยการจัดจําแนก
ทางอนุกรมวิธานตามหลักวิทยาศาตร (Animal Taxonomy) จัดอยูใน Family Varanidae 
หรือก็คือ “วงศษาคณาเหี้ย’’ น่ันเอง ในสวนของจํานวนชนิดของวงศเหีย้ ตะกวด น้ัน ใน
โลกของเรา มีอยูทั้งหมดในโลก 50 กวาชนิด แตมีการจัดจําแนกทางชีวเคมี (DNA) ทําให
อาจจะมีชนิดที่เพิม่ขึ้นเกิน 60 ชนิด ชนิดที่มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก วัดจากปลายหวัถึงปลาย
หาง (SVL) มีความยาว 3 เมตรขึ้นไป คือ มงักรโคโมโด (Varanus komodoensis) (รูปท่ี1) มี
ถ่ินท่ีอยูในประเทศอินโดนีเซียท่ีเดียว ถือเปนสัตว Endemic species หรือ สัตวเฉพาะถ่ิน
น่ันเอง 

 

 

 

ท่ีผมพาไปประเทศเพื่อนบาน เปนการตอนรับ AEC กันเลยทีเดียวตามกระแส 
…ตอนน้ีเราวกกลับเขามาใกลตัวหนอย   วงศเหี้ย ตะกวดในประเทศไทยน้ีมีอยูทั้งหมด 4 
ชนิด ไดแก เหาชาง ตูดตู ตะกวด และเหีย้   

 

 

 

 

 

 

 

 

เหาชาง หรือ Roughneck monitor (รูปท่ี2)ตัวเต็มวยัมคีวามยาว
ประมาณ 1.3 เมตร มีสีดําเขม มีลายแจง ๆ แนวขวางลําตัว ปากแหลมและเกล็ดบนส้ัน เกล็ด
บนคอใหญเกล็ดจะยอนไปหาศีรษะ ลักษณะแหลม ๆ คลายหนาม อาศยัอยูในปาทึบ และ
หากินบนพื้นดิน ปนตนไมไดเกง พบในปาบริเวณภาคใตของประเทศไทย 

ตุดตู หรือ Dumeril's monitor (รูปท่ี3) ตัวเด็กตั้งแตปลายปากถึงคอ

จะมีสีสมหรือสีแดงเขม เมื่อเจริญเต็มวัยสีจะจางลง มขีีดสีดําบริเวณขอบตาถึงคอ ลําตัวมี
แถบสีเหลืองตั้งแตคอถึงปลายหางโดยโตเต็มท่ีจะมีขนาด 50 ถึง 125 เซนติเมตร 

ตะกวด หรือ Bengal monitor (รูปท่ี4) มักจะสับสนกับเหี้ยหรือเรียก

สลับกัน แตตะกวดมีขนาดเล็กกวาเหี้ยมาก และตําแหนงของโพรงจมูกตะกวดจะอยูใกลตา
มากกวาเหี้ย(รูปท่ี6) สีของตะกวดจะมีสีนํ้าตาลหรือสีเทา ซ่ึงแตกตางจากเหี้ย มีนิสัยไมคอย
อาศัยอยูใกลแหลงนํ้าหรือชอบวายน้ําหรือหากินในนํ้าเหมือนเหี้ย และมักอาศัยบนตนไม 
ชอบนอนผึ่งแดดตามกิ่งไม แตหากินตามพืน้ดิน อยูตามปาโปรงมากกวาปาทึบ 

เหี้ย หรือ Water monitor (รูปท่ี5) มีความยาว 2.5-3 เมตร ล้ินเปนแยก

เปนแฉกคลายงู ใชสําหรับรับกล่ิน มีลายดอกสีเหลืองพาดขวางกับลําตัว ชอบอาศัยอยู
บริเวณใกลแหลงนํ้า วายน้ําเกงและ สามารถดํานํ้าไดนาน ลักษณะนิสัยขี้กลัว และจะตื่นคน 
เมื่อเห็นจะวิ่งหน ี
   ขอมูลเหลาน้ีทําใหเราพอจะจําแนก วงศษาคณาเหี้ย และเขาใจเก่ียวกับสัตวใน
วงศ Family varanidae ไดถูกตองยิ่งขึ้น และหวังวาจะไดเขาใจในสัตวเหลาน้ีอยางลึกซ้ึง
ตอไปในอนาคต 

 

 

 

 

ขอมูล และรูปภาพประกอบ 

th.wikipedia.org 

http://www.naturephoto-cz.com/photos/kotouc/komodo-dragon-komodo-island-monitor-6_0940.jpg 

http://25.media.tumblr.com/2f3673c2122bfe462e187b95aefcbc3a/tumblr_mndvwlpMl51rdag7yo1_500.jpg 
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วัชรพงษ ซื่อกําเนิด. 2550.  การศึกษานิเวศวทิยาของเหี้ย และผลจาการใชประโยชนในโครงการศึกษาวิจยั และ
พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบีย้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ. วิทยานิพนธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รุจิระ มหาพรหม Sc33   

 

 

 

………วงศษาคณาเหี้ย……….. 
จากเหตุการณในชวงเวลา 5-6 ป ท่ีผาน ขาวคราวเก่ียวกับเหี้ย เขาไปกินสัตว

เล้ียงของชาวบานในบริเวณพื้นท่ีภาคกลาง ของประเทศไทยในหลายๆ จังหวัด เชน 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม และราชบุรี เปนตน รวมท้ังอาจจะเปนพืน้ท่ี
อาศัยของบานผูอานหลายๆ ทาน   จากเหตุการณดังกลาวจึงทําใหการศึกษาดานน้ีคอยๆ 
ตื่นตัวขึ้น ท่ีเห็นไดจากมีขาวออกมาลาสุด ทางสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตวม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดใหจัดสรางฟารมวารานัส หรือ เรียกภาษท่ัวไปวา 
ฟารมเหี้ย เพื่อท่ีจะศึกษาถึงความเปนไปไดท่ีจะเล้ียงเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดใหมของ
ประเทศไทย   

ดังน้ันวันน้ีผมจะพาทุกทาน ทุกคนมารูจักกับครอบครัวของผม เอะ..ไมใชนะ
ครับของเหี้ย หรือ ท่ีพี่ฝร่ังเขาเรียกกันวา Monitor lizards กันเสียกอน   โดยการจัดจําแนก
ทางอนุกรมวิธานตามหลักวิทยาศาตร (Animal Taxonomy) จัดอยูใน Family Varanidae 
หรือก็คือ “วงศษาคณาเหี้ย’’ น่ันเอง ในสวนของจํานวนชนิดของวงศเหีย้ ตะกวด น้ัน ใน
โลกของเรา มีอยูทั้งหมดในโลก 50 กวาชนิด แตมีการจัดจําแนกทางชีวเคมี (DNA) ทําให
อาจจะมีชนิดที่เพิม่ขึ้นเกิน 60 ชนิด ชนิดที่มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก วัดจากปลายหวัถึงปลาย
หาง (SVL) มีความยาว 3 เมตรขึ้นไป คือ มงักรโคโมโด (Varanus komodoensis) (รูปท่ี1) มี
ถ่ินท่ีอยูในประเทศอินโดนีเซียท่ีเดียว ถือเปนสัตว Endemic species หรือ สัตวเฉพาะถ่ิน
น่ันเอง 

 

 

 

ท่ีผมพาไปประเทศเพื่อนบาน เปนการตอนรับ AEC กันเลยทีเดียวตามกระแส 
…ตอนน้ีเราวกกลับเขามาใกลตัวหนอย   วงศเหี้ย ตะกวดในประเทศไทยน้ีมีอยูทั้งหมด 4 
ชนิด ไดแก เหาชาง ตูดตู ตะกวด และเหีย้   

 

 

 

 

 

 

 

 

เหาชาง หรือ Roughneck monitor (รูปท่ี2)ตัวเต็มวยัมคีวามยาว
ประมาณ 1.3 เมตร มีสีดําเขม มีลายแจง ๆ แนวขวางลําตัว ปากแหลมและเกล็ดบนส้ัน เกล็ด
บนคอใหญเกล็ดจะยอนไปหาศีรษะ ลักษณะแหลม ๆ คลายหนาม อาศยัอยูในปาทึบ และ
หากินบนพื้นดิน ปนตนไมไดเกง พบในปาบริเวณภาคใตของประเทศไทย 

ตุดตู หรือ Dumeril's monitor (รูปท่ี3) ตัวเด็กตั้งแตปลายปากถึงคอ

จะมีสีสมหรือสีแดงเขม เมื่อเจริญเต็มวัยสีจะจางลง มขีีดสีดําบริเวณขอบตาถึงคอ ลําตัวมี
แถบสีเหลืองตั้งแตคอถึงปลายหางโดยโตเต็มท่ีจะมีขนาด 50 ถึง 125 เซนติเมตร 

ตะกวด หรือ Bengal monitor (รูปท่ี4) มักจะสับสนกับเหี้ยหรือเรียก

สลับกัน แตตะกวดมีขนาดเล็กกวาเหี้ยมาก และตําแหนงของโพรงจมูกตะกวดจะอยูใกลตา
มากกวาเหี้ย(รูปท่ี6) สีของตะกวดจะมีสีนํ้าตาลหรือสีเทา ซ่ึงแตกตางจากเหี้ย มีนิสัยไมคอย
อาศัยอยูใกลแหลงนํ้าหรือชอบวายน้ําหรือหากินในนํ้าเหมือนเหี้ย และมักอาศัยบนตนไม 
ชอบนอนผึ่งแดดตามกิ่งไม แตหากินตามพืน้ดิน อยูตามปาโปรงมากกวาปาทึบ 

เหี้ย หรือ Water monitor (รูปท่ี5) มีความยาว 2.5-3 เมตร ล้ินเปนแยก

เปนแฉกคลายงู ใชสําหรับรับกล่ิน มีลายดอกสีเหลืองพาดขวางกับลําตัว ชอบอาศัยอยู
บริเวณใกลแหลงนํ้า วายน้ําเกงและ สามารถดํานํ้าไดนาน ลักษณะนิสัยขี้กลัว และจะตื่นคน 
เมื่อเห็นจะวิ่งหน ี
   ขอมูลเหลาน้ีทําใหเราพอจะจําแนก วงศษาคณาเหี้ย และเขาใจเก่ียวกับสัตวใน
วงศ Family varanidae ไดถูกตองยิ่งขึ้น และหวังวาจะไดเขาใจในสัตวเหลาน้ีอยางลึกซ้ึง
ตอไปในอนาคต 

 

 

 

 

ขอมูล และรูปภาพประกอบ 
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รุจิระ มหาพรหม Sc33   

 

 

 

………วงศษาคณาเหี้ย……….. 
จากเหตุการณในชวงเวลา 5-6 ป ท่ีผาน ขาวคราวเก่ียวกับเหี้ย เขาไปกินสัตว

เล้ียงของชาวบานในบริเวณพื้นท่ีภาคกลาง ของประเทศไทยในหลายๆ จังหวัด เชน 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม และราชบุรี เปนตน รวมท้ังอาจจะเปนพืน้ท่ี
อาศัยของบานผูอานหลายๆ ทาน   จากเหตุการณดังกลาวจึงทําใหการศึกษาดานน้ีคอยๆ 
ตื่นตัวขึ้น ท่ีเห็นไดจากมีขาวออกมาลาสุด ทางสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตวม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดใหจัดสรางฟารมวารานัส หรือ เรียกภาษท่ัวไปวา 
ฟารมเหี้ย เพื่อท่ีจะศึกษาถึงความเปนไปไดท่ีจะเล้ียงเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดใหมของ
ประเทศไทย   

ดังน้ันวันน้ีผมจะพาทุกทาน ทุกคนมารูจักกับครอบครัวของผม เอะ..ไมใชนะ
ครับของเห้ีย หรือ ท่ีพี่ฝร่ังเขาเรียกกันวา Monitor lizards กันเสียกอน   โดยการจัดจําแนก
ทางอนุกรมวิธานตามหลักวิทยาศาตร (Animal Taxonomy) จัดอยูใน Family Varanidae 
หรือก็คือ “วงศษาคณาเหี้ย’’ น่ันเอง ในสวนของจํานวนชนิดของวงศเหีย้ ตะกวด น้ัน ใน
โลกของเรา มีอยูทั้งหมดในโลก 50 กวาชนิด แตมีการจัดจําแนกทางชีวเคมี (DNA) ทําให
อาจจะมีชนิดที่เพิม่ขึ้นเกิน 60 ชนิด ชนิดที่มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก วัดจากปลายหวัถึงปลาย
หาง (SVL) มีความยาว 3 เมตรขึ้นไป คือ มงักรโคโมโด (Varanus komodoensis) (รูปท่ี1) มี
ถ่ินท่ีอยูในประเทศอินโดนีเซียท่ีเดียว ถือเปนสัตว Endemic species หรือ สัตวเฉพาะถ่ิน
น่ันเอง 

 

 

 

ท่ีผมพาไปประเทศเพื่อนบาน เปนการตอนรับ AEC กันเลยทีเดียวตามกระแส 
…ตอนน้ีเราวกกลับเขามาใกลตัวหนอย   วงศเหี้ย ตะกวดในประเทศไทยน้ีมีอยูทั้งหมด 4 
ชนิด ไดแก เหาชาง ตูดตู ตะกวด และเหีย้   

 

 

 

 

 

 

 

 

เหาชาง หรือ Roughneck monitor (รูปท่ี2)ตัวเต็มวยัมคีวามยาว
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บนคอใหญเกล็ดจะยอนไปหาศีรษะ ลักษณะแหลม ๆ คลายหนาม อาศยัอยูในปาทึบ และ
หากินบนพื้นดิน ปนตนไมไดเกง พบในปาบริเวณภาคใตของประเทศไทย 
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จะมีสีสมหรือสีแดงเขม เมื่อเจริญเต็มวัยสีจะจางลง มขีีดสีดําบริเวณขอบตาถึงคอ ลําตัวมี
แถบสีเหลืองตั้งแตคอถึงปลายหางโดยโตเต็มท่ีจะมีขนาด 50 ถึง 125 เซนติเมตร 
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สลับกัน แตตะกวดมีขนาดเล็กกวาเหี้ยมาก และตําแหนงของโพรงจมูกตะกวดจะอยูใกลตา
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อาศัยอยูใกลแหลงนํ้าหรือชอบวายน้ําหรือหากินในนํ้าเหมือนเหี้ย และมักอาศัยบนตนไม 
ชอบนอนผึ่งแดดตามกิ่งไม แตหากินตามพืน้ดิน อยูตามปาโปรงมากกวาปาทึบ 

เหี้ย หรือ Water monitor (รูปท่ี5) มีความยาว 2.5-3 เมตร ล้ินเปนแยก
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บริเวณใกลแหลงนํ้า วายน้ําเกงและ สามารถดํานํ้าไดนาน ลักษณะนิสัยขี้กลัว และจะตื่นคน 
เมื่อเห็นจะวิ่งหน ี
   ขอมูลเหลาน้ีทําใหเราพอจะจําแนก วงศษาคณาเหี้ย และเขาใจเก่ียวกับสัตวใน
วงศ Family varanidae ไดถูกตองยิ่งขึ้น และหวังวาจะไดเขาใจในสัตวเหลาน้ีอยางลึกซ้ึง
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	 เห่า	ช้าง	หรือ	(รูป	ท่ี2)ตัว	เต็ม	วัย	มี	ความ	ยาว	ประมาณ	1.3	“สี	ดำ”	สี	ดำ	เข้ม	มี	ลาย	แดงๆ	

แนว	ขวาง	ลำ	ตัว	 ปาก	แหลม	และ	เกล็ด	บน	สั้น	 เกล็ด	บน	คอ	ใหญ่	เกล็ด	จะ	ย้อน	ไป	หา	ศีรษะ	 ลักษณะ	

แหลม	ๆ	คล้าย	หนาม	อาศัย	อยู่	ใน	ป่า	ทึบ	และ	หากิน	บน	พื้น	ดิน	ปีน	ต้นไม้	ได้	เก่ง	พบ	ใน	ป่า	บริเวณ	

“ภาค	ใต้”	ภาค	ใต้	ของ	“ประเทศไทย”	ประเทศไทย

เหี้ย	(Varanus	salvator) ตะกวด	(Varanus	begalensis)
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