
จากคณบดี

 แม จะ เปน เดือน สุดทาย ของ ปงบประมาณ  แต คณะฯ เรา ยังคงมี กิจกรรม กัน อยาง ตอเนื่อง การ เรียน การ สอน ก็ อยู ใน ชวง จัด สอบปลายภาค    

การ อบรม ประชุม สัมมนา การ พัฒนา บุคลากร ก็ ดำเนินการ อยู หลาย กิจกรรม ดาน งานวิจัย มี อาจารย และ นักศึกษา ของ เรา ไดรับ ทุน โดย นส. วชิราภรณ 

ถู ปา อาง นักศึกษา ภาควิชา จุลชีววิทยา ไดรับ ทุน สนับสนุน การ ศึกษา ระดับ บัณฑิต ศึกษา จาก สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหงชาติ 

( สวทช.)มี ผศ.ดร.บุญ ศรี จง เสรี จิตต เปน อาจารย ปรึกษา  ผศ.ดร.มัลลิกา ปญญา คะโป และนส.กาญจนา  ธนิก กุล นักศึกษา ภาควิชา วิทยาศาสตร 

สิ่งแวดลอม ไดรับ ทุนวิจัย มหาบัณฑิต สกว. สาขา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี จาก สำนักงาน กองทุน สนับสนุน การ วิจัย (สกว.)  และ ยังมี ทุนวิจัย ที่ 

คณะ วิทยาศาสตร กับ สกว. รวม สนับสนุน ทุนวิจัย ใน อัตราสวน รอยละ 50 : 50 โดย มี อ.ดร. เชาว รีย อรรถลัง รอง และ นาย ไช ยวัฒน    นพเกา  นักศึกษา 

ภาควิชา จุลชีววิทยา และ อ.ดร.จันทร ดี  ระแบบ เลิศ และ นาย ดวง เทพ ทอง ดี  นักศึกษา ภาควิชา ชีววิทยา ไดรับ ทุน ดังกลาว และ เปนที่ นาเสียดาย ท่ี 

คณะฯ จะ มี ผู เกษียณ อายุ ราชการ ใน ปนี้ สอง คน ดวยกัน คือ  ผศ.ดร.ปราณี  นิล กรณ และ คุณ จรัญ  หัวใจ ฉ่ำ  ซ่ึง ลวนแต เปน บุคลากร ที่ มี คุณคา ของ 

คณะฯ ท้ังสิ้น  เพราะ ตาง ก็ได มุงมั่น ทุมเท และ เปน สวนสำคัญ ที่ ชวย พัฒนา คณะฯ ของ เรา ขอให ผู ที่ เกษียณ จง ประสบ แต ความ สุข สมหวัง ใน ชวง 

วัย หลัง เกษียณ ซึ่ง เรา ชาวคณะ วิทยาศาสตร จะ ได รำลึกถึง คุณ งาม ความ ดี ของ ทาน ตลอดไป

 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร  

จัดงาน “สาน สัมพันธ  วัน อำลา ”  วันพฤหัสบดีท่ี  17   

กันยายน 2552  ณ บริเวณ โถง ชั้นลาง อาคาร 

วิทยาศาสตร 4 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร มี ผู เกษียณ อายุ ราชการ ประจำป 2552 

จำนวน 2 ทาน คือ  ผูชวย ศาสตราจารย ดร.ปราณี  

นิล กรณ  และ นาย จรัญ  หัวใจ ฉ่ำ

 คณะ วิทยาศาสตร จัด โครงการ การ จัดการ 

ความรู เพ่ือ พัฒนา งาน ของ บุคลากร สาย สนับสนุน 

คณะ วิทยาศาสตร ทุก วันศุกร สุดทาย ของ เดือน 

ระหวาง เดือน เมษายน – กันยายน 2552 โดย คร้ัง ท่ี 

6 หัวขอ การ ติดตาม และ ประเมินผล การนำ การ 

จัดการ ความรู ไป ประยุกต ใช ใน การ ปฏิบัติ งาน และ 

แนวทาง การ พัฒนาการ จัดการ ความรู ใน ป ตอไป 

วันท่ี 14  กันยายน  2552 หอง 4320-4321 อาคาร 

วิทยาศาสตร 4 คณะ วิทยาศาสตร

ปีที่ 15   ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกันยายน 2552



ขาว อบรม สัมมนา

 * คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร รวมกับ โรงเรียน ใน เครือขาย ของ ศูนย  สอวน. คณะ วิทยาศาสตร จัด อบรม โอลิมปก วิชาการ ระหวาง วันท่ี 9 - 22 

ตุลาคม 2552 ซ่ึง ประกอบดวย 5 สาขาวิชา คือ สาขา คณิตศาสตร สาขาวิชา คอมพิวเตอร สาขาวิชา เคมี สาขาวิชา ชีววิทยา สาขาวิชา ฟสิกส

 * 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 สัมฤทธ์ิ ทาง การ ศึกษา ระหวาง วันท่ี 12 – 16 ตุลาคม 

2552  ณ อาคาร วิทยาศาสตร 3 ภาควิชา ฟสิกส คณะ วิทยาศาสตร 

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.รัศมี ชัย สุขสันต ได รับเชิญ เปน กรรมการ 

ฝาย วิชาการ ของ การ ประชุม วิชาการ วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหง 

ประเทศ ไทย ครั้ง ที่ 35 (วทท 35) ภายใต ชื่อ การ ประชุม วา “วิทยาศาสตร 

และ เทคโนโลยี เพื่อ อนาคต ท่ี ดีขึ้น (Science and Technology for a Better 

Future) ระหวาง วันที่ 15 -17 ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัย บูรพา              

(บาง แสน) จังหวัด ชลบุรี

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.รัฐ พล อน แฉง เขารวม ปฏิบัติ งาน 

โครงการ เสริมสราง เครือขาย ใน การ พิทักษสา ธาร ณ สมบัติ ของ แผนดิน  คร้ัง 

ที่ 1 กลุม ภาคใต ตอน ลาง วันท่ี 12 กันยายน 2552 ณ โรงแรม วัฒนา ปารค 

จังหวัด ตรัง

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.บุญ ศรี จง เสรี จิตต ได รับเชิญ เปน 

ผูประเมิน โครงการ ITAP เร่ือง การ จัดทำ ระบบ คุณภาพ ตาม หลักการ ปฏิบัติ 

ท่ี ดี ใน การ ผลิต อาหาร ของ บรรจุภัณฑ พลาสติก ออนตัว ของ บริษัท พงศ ศิลป 

พลาสติก จำกัด วันที่ 21 กันยายน 2552 

 ๏ อาจารย ดร.กลศ พัฒนะ รพี เลิศ ฝกอบรม ใน ลักษณะ การ ปฏิบัติ 

การ วิจัย ตาม โครงการ วิจัย เรื่อง Thai Herbal Traditional Medicines of 

the Discovery of New Anticancer and Anti-infective Compounds”   

ณ สถาบันวิจัย Service de Physique de I’Etat Condense CEA        

Saclay-Orme des Merisiers ประเทศ สาธารณรัฐ ฝร่ังเศส วันท่ี 1 กันยายน 

– 31 ตุลาคม 2552 

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย พงษ ศักด์ิ หนู พันธ ฝกอบรม ใน สาขา ส่ิงแวดลอม 

(วิทยาศาสตร และ วิศวกรรม สิ่งแวดลอม ทาง ดาน การ บำบัด น้ำเสีย แบบ ติด     

กับ ท่ี) ณ Colorado School of Mines ประเทศ สหรัฐอเมริกา วันท่ี 1-30 กันยายน 

2552

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.สุ พรรณี ฉายะ บุตร ได รับเชิญ เปน วิทยากร 

ผูประเมิน โครงการ เร่ือง การ จัดทำ แนวทาง การ จัดต้ัง หนวยงาน ตนแบบ และ 

คูมือ การ บริหาร จัดการ ทรัพยสิน ทาง ปญญา สำหรับ สถาบัน การ ศึกษา หรือ 

องคกร นวัตกรรม ภาครัฐ” วันที่ 16 กันยายน 2552 ณ โรงแรม ริชมอนด   

จ.นนทบุรี

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.วศิน อิงค พัฒนา กุล ได รับเชิญ

  • เปน กรรมการ ประเมิน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน สถาบัน 

บัณฑิต ศึกษา จุฬาภรณ วันท่ี 18  กันยายน 2552

  • เป น กรรมการ ประเม ิน ค ุณภาพ การ ศ ึกษา ภายใน 

มหาวิทยาลัย เกษม บัณฑิต วันที่ 21 กันยายน 2552

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร. จันทนา ผอง เพ็ญศรี เขารวม ประชุม 

วิชาการ และ เสนอ ผล งาน ทาง วิชาการ ใน การ ประชุม นานาชาติ 2009 

IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 

2009) ณ เมือง Jeju ประเทศ สาธารณรัฐ เกาหลี วันที่ 20 – 24       

สิงหาคม 2552 

 ๏  รอง ศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิว นิ่ม ศึกษา ดู งานวิจัย ดาน 

Cell and Molecular Bioscience ณ University of Newcastle ประเทศ 

สหราชอาณาจักร วันที่ 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 2552 

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.ดวง เดือน ไกร ลาศ เขารวม ประชุม 

วิชาการ ใน การ ประชุม วิชาการ 10th International Congress on 

Medical and Applied Malacology ณ เมือง ปูซาน ประเทศ สาธารณรัฐ 

เกาหลีใต วันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2552

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.อารีย ทอง ภักดี ผูชวย ศาสตราจารย 

ดร.โชค พิศิษฐ เทพ สิทธา อาจารย ดร.กุล นาถ อบ สุวรรณ และ  ผูชวย 

ศาสตราจารย ดร.ม ยุวา อารี กิจ เสรี เขารวม ประชุม วิชาการ และ เสนอ 

ผล งาน วิชาการ ใน การ ประชุม วิชาการ นานาชาติ The 23th EUCARPIA 

SYMPOSIUM 2009 Colourful Breeding and Genetics ณ ประเทศ 

เนเธอรแลนด วันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2552

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.เอก พันธ บางย่ี ขัน อาจารย ดร. เชาว รีย 

อรรถ ลง รอง และ อาจารย ดร.วรัญู พูล สวัสดิ์ ได รับเชิญ เปน อาจารย 

พิเศษ รายวิชา สรีรวิทยา ของ จุลชีววิทยา (4032603) ตลอด ภาคเรียน 

ที่ 1/2552 ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฎ นครปฐม 

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโช วิศาล ได รับเชิญ เปน 

อาจารย พิเศษ รายวิชา พันธุศาสตร ของ จุลินทรีย (4034401 ) ตลอด 

ภาคเรียน ที่ 1/2552 ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฎ นครปฐม

 ๏ นาย ยุทธ ศักด์ิ บุญ รอด  เดินทาง ไป เตรียม ฐาน เคร่ือง อบ แหง 

พลังงาน แสง อาทิตย แบบ เรือนกระจก ณ อบต.หัวเรือ จังหวัด 

อุบลราชธานี และ ไป ตรวจสอบ การ ทำงาน เก็บขอมูล วัด ทาง รังสี 

ดวงอาทิตย ณ ศูนย อุตุนิยมวิทยา ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ วันท่ี 2 

กันยายน 2552 และ ซอม เครื ่องมือ วัด ความ เขม รังสี ดวงอาทิตย               

ณ อุตุนิยมวิทยา ปก เซ สปป.ลาว วันที่ 3 กันยายน 2552



ขาว วิจัย

 สำนักงาน กองทุน สนับสนุน การ วิจัย (สกว.) และ คณะ วิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได ประกาศ ผล การ พิจารณา ทุนวิจัย มหาบัณฑิต 

สกว. สาขา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี (Window II) ซ่ึง สกว. และ    

คณะ วิทยาศาสตร รวม สนับสนุน ทุนวิจัย ใน อัตราสวน รอยละ 50 : 50 ใน 

ป 2552 จำนวน 2 โครงการ คือ

 ๏ โครงการ วิจัย เรื่อง “การ ศึกษา องคประกอบ ของ อาหาร 

และ สภาวะ การ หมัก ที่ เหมาะ สมใน การ ผลิต กรด แลคติก จาก เวย โดย 

แบคทีเรีย กรด แลคติก” ของ อาจารย ดร. เชาว รีย อรรถลัง รอง และ นาย 

ไช ยวัฒน    นพเกา (นักศึกษา ระดับ บัณฑิต ศึกษา ภาควิชา จุลชีววิทยา) 

งบประมาณ 200,000 บาท (สอง แสน บาท ถวน) ระยะเวลา 1 ป 6 เดือน 

(1 สิงหาคม 2552 – 31 มกราคม 2554)

 ๏ โครงการ วิจัย เรื่อง “การ ตอบสนอง ของ เซลล T lympho-

cyte ตอ สาร กอ ภูมิแพ จาก ไร ฝุน ชนิด Der f 2 ใน คน ไทย” ของ อาจารย 

ดร.จันทร ดี ระแบบ เลิศ และ นาย ดวง เทพ ทอง ดี (นักศึกษา ระดับ บัณฑิต 

ศึกษา ภาควิชา ชีววิทยา) งบประมาณ 200,000 บาท (สอง แสน บาท 

ถวน) ระยะเวลา 1 ป (1 สิงหาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2553)

 ๏ นาย เฉลิม ชัย งาม ดี เดินทาง ไป ติดตั้ง เครื ่อง อบ แหง พลังงาน           

แสง อาทิตย ณ วิสาหกิจ ชุมชน กลวยตากปุป ผา จังหวัด พิษณุโลก ระหวาง วันท่ี 

10 – 11 กันยายน 2552

 ๏ นางสุ ลักษณ นาม โชติ ได รับเชิญ เปน วิทยากร ใน การ ปฏิบัติ การ 

เทคนิค การ ทำ Blood smear วันท่ี 14 กันยายน 2552 ณ โรงเรียน สิรินธร ราช 

วิทยาลัย

 ๏ นาง ผอง ศรี เผา ภูรี เขารวม ประชุม วิชาการ และ เสนอ ผล งาน ทาง 

วิชาการ ใน การ ประชุม CEST 2009 11th International Conference on 

Environmental Science and Technology – 2009 ณ ประเทศ กรีซ วันที่      

1 – 5 กันยายน 2552 

 ๏ อาจารย ศศิ ประภา หิริ โอตป ได เสร็จสิ้น การ ลา ศึกษาตอ ระดับ 

ปริญญาเอก สาขาวิชา Statistical Theory (Probability)  ณ The Pennsyl-

vania State University ประเทศ สหรัฐอเมริกา และ ได กลับ เขา ปฏิบัติ ราชการ 

ณ คณะ วิทยาศาสตร ตั้งแต วันท่ี 28 สิงหาคม 2552

 ๏ นางสาว ดุจ ดาว จารุ จิต ติ พันธ  วุฒิ Master of Science in Earth 

and Atmospheric Science จาก University of Alberta ประเทศ แคนาดา 

นักเรียน ทุนรัฐบาล กระทรวง วิทยาศาสตร ฯ บรรจุ เปน พนักงาน 

มหาวิทยาลัย ตำแหนง อาจารย ภาควิชา ฟสิกส คณะ วิทยาศาสตร  ต้ังแต 

วันที่ 17 สิงหาคม 2552 และ ไดรับ อนุมัติ ให ลา ศึกษาตอ ระดับ 

ปริญญาเอก สาขาวิชา Genecology จาก University of Bayreuth 

ประเทศ สหพันธ สาธารณรัฐ เยอรมนี  กำหนด 3 ป ตั้งแต วันที่ 25 

สิงหาคม 2552

 ๏ นางวัล นัดดา วัฒนา เพ่ิม สกุล  วุฒิ ศึกษา ศาสตร บัณฑิต 

(ภาษาไทย) เกียรตินิยม อันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัย ศิลปากร บรรจุ 

เปน พนักงาน สถาบัน อุดมศึกษา ตำแหนง นัก วิชาการ ศึกษา  หนวย 

สงเสริม และ พัฒนา ทาง วิชาการ งาน บริการ การ ศึกษา สำนักงาน 

เลขานุการ คณะ วิทยาศาสตร  ต้ังแต วันที่ 1 กันยายน 2552 

 ๏ นางสาว ขนิษฐา เมฆ สวัสดิ์ วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สถิติ) มหาวิทยาลัย ศิลปากร บรรจุ เปน พนักงาน สถาบัน อุดมศึกษา 

ตำแหนง นัก บริหารงาน ทั่วไป หนวย ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา   

งาน แผน และ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา สำนักงาน เลขานุการ  

คณะ วิทยาศาสตร  ตั ้งแต วันที่ 1 กันยายน 2552

  « นางสาว วชิราภรณ ถู ปา อาง นักศึกษา ระดับ บัณฑิต 

ศึกษา ภาควิชา จุลชีววิทยา ไดรับ ทุน สนับสนุน การ ศึกษา ระดับ 

บัณฑิต ศึกษา เพื่อ ทำการ คนควา และ วิจัย เรื่อง “การ โคลน ยีน และ 

การ สราง โปรตีน ฆา ลูกน้ำยุง จาก Bacillus sphaericus และ Bacil-

lus thuringiensis ใน แบคทีเรีย ที่อาศัย ภายใน กระเพาะ ลูกน้ำยุง” 

จาก สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหงชาติ ( สวทช.) 

งบประมาณ 327,000 บาท (สาม แสน สอง หมื่น เจ็ด พัน บาท ถวน) 

ระยะเวลา ไม เกิน 2 ป (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2554) 

โดย มี ผูชวย ศาสตราจารย ดร.บุญ ศรี จง เสรี จิตต เปน อาจารย 

ปรึกษา และ นาย บุญ เฮียง พรม ดอนกอย ( สวทช.) เปน อาจารย 

ปรึกษา รวม

  « ผูชวย ศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญา คะโป และ 

นางสาว กาญจนา  ธนิก กุล (นักศึกษา ระดับ บัณฑิต ศึกษา ภาควิชา 

วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม) ไดรับ อนุมัติ ทุนวิจัย มหาบัณฑิต สกว. 

สาขา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ภายใต การ เช่ือมโยง ภาค การ 

ผลิต กับ งานวิจัย เพ่ือ ทำการ วิจัย เร่ือง “การ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ         

การ บำบัด สี และ ลด การ ใช สารเคมี ใน ระบบ บำบัด น้ำเสีย ของ 

โรงงานฟอก ยอม ผา” จาก สำนักงาน กองทุน สนับสนุน การ วิจัย (สกว.) 

งบประมาณ 285,200 บาท (สอง แสน แปด หม่ืน หา พัน สอง รอย บาท 

ถวน) ระยะเวลา 1 ป (1 สิงหาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2553)



บทความ อวน ไหลลื่น แบบ นก เพนกวิน
         กัลยา ศรี พุทธ ชาติ

 นก เพนกวิน (penguin) เปน นก ท่ี บิน ไมได (flightless) ท่ี ใคร เห็น แลว คง อด ใจชอบ เขา ไมได เพราะ เขา มี ความ นารัก นาเอ็นดู 

อาจจะ ดวย หนาตา จิ้มลิ้ม เหมือน การตูน ตัว อวน ตุยนุย ยิ่ง ถา ได เห็นทา เดิน จะ ยิ่ง ประทับใจ หนัก ยิ่งขึ้น เพราะ เขา มี เอกลักษณ ทา เดิน 

เปนของ ตัวเอง คลาย คน อวน ที่ มี ขา สอง ขาง สั้นๆ และ อยู หางกัน อีกดวย มิหนำซ้ำ พับ เขา ก็ ไมได อีก..บรรยาย เทานี้ คง พอ นึกภาพ ออก   

แต ถา ยัง นึกไมออก....ให สมมติ ตัวเอง เปน นก เพนกวิน แลว ลอง เดิน ดู ใคร จะ ไป รู.....อาจจะ เกิด ความ เอ็นดู ตัวเอง มากข้ึน กวา เดิม ก็ เปนได

 นก เพนกวิน ใน โลก มี มากกวา 10 ชนิด มี ขนาด ตางๆ กัน เชน Emperor Penguins (Aptenodytes forsteri )  หรือ บางคน เรียกวา 

นก เพนกวิน จักร พร รดิ์ ซึ่ง จัด วา เปน นก เพนกวิน ท่ี มี ขนาดใหญ ที่สุด น้ำหนัก ประมาณ 30 -40 กิโลกรัม ตัว สูง 1.2 เมตร (จาก ตัวเลข ความ 

สูง และ น้ำหนัก ไม นาจะ ดู อวน- ตัน ได ขนาดนี้ เลย)  สวน ชนิด ที่ มี ขนาดเล็ก สุด ยิ่ง ดูเหมือน ตุกตา เพราะ มี น้ำหนัก ประมาณ 1 กิโลกรัม    

ตัว สูง 0.35-0.40  เมตร เทานั้น

 ใน ภาพรวม แลว นก เพนกวิน จะ มี ความ คลองแคลว ใน การ ดำ น้ำลง ไป จับ กิน พวกปลา(fish)  หมึก(squid) และ สัตวน้ำ อื่นๆ  

โดยเฉพาะ อยางยิ่ง นก เพนกวิน จักร พร รด์ิ ไดรับ การ ยกยอง วา มี ความ สามารถ ใน การ ดำน้ำ เหนือ ชั้น กวา พรรคพวก เพนกวิน ดวยกัน      

ทั้ง ดำน้ำ ได ลึก (550 เมตร) และ ได นาน(มากกวา 20 นาที)กวา จึง เปน ขอ ไดเปรียบ ที่ ทำให สามารถ หา แหลง อาหาร ที่ ดีกวา ซึ่ง การ              

จะ ทำได ขนาดนี้ ไมใช เรื่อง หมูๆ รางกาย ตอง สามารถ ทน อยู ได ทั้ง แรงดัน ใน น้ำ ลึก และ ใน สภาพ ที่ รางกาย มี ออกซิเจน ต่ำ มากๆ โดย ไม 

เดี้ยง ไป เสีย กอน ที่จะ โผล ขึ้น มา หายใจ อีก ครั้งหน่ึง

 นก เพนกวิน ยังมี อะไรๆ ที่ แตกตาง นก ท่ี บิน ได อีก ที่ สะดุดตา มาก ไดแก หุน ตุยนุย ของ เขา ท่ี แตกตาง อยาง สุดขั้ว จาก กลุม นก ที่ บิน 

ได ซึ่ง จะ มี รูปราง เพรียว ลู ลม แต รู อะไร ไหม หุน ตุยนุย แบบ” ตอรปโด” ของ เพนกวิน นี่ ละ ที่ ชวย ให เคลื่อนที่ ใน น้ำ ได ไหลลื่น ตามหลัก ของ 

ฟสิกส เชียว นะ และ การ ที่ ขา ของ เขา ไมมา เกะกะ อยู บริเวณ ทอง แต เลื่อนไป อยู เกือบ ทาย ตัว นั้น ยิ่ง ชวย เสริม ให ลู ตามน้ำ ไดดี มากขึ้น   

ยัง!  ยัง ไม หมด  ที่นี้ หันมา ดู ปก ท่ี เปน เหมือน ใบ พาย สวนตัว ของ เขา ซิ ชาง แบนเรียบ เนียน ดวย ขน (feathers)เสนเล็กๆ ที่ เรียงตัว อัด แนน 

ที่ ปก ความ แบนเรียบ ของ ปก ท่ี คลาย ใบ พาย (flippers) น้ี เอง ที่ เหมาะ มาก สำหรับ โบก ข้ึน ลง (up and down stroke)เพื่อ เพิ่ม ความเร็ว 

ขณะ อยู ใน น้ำ

สงสัย กัน ไหม วา นอกจาก ดำน้ำ เกง แลว ทำไม เพนกวิน ถึง ทน ความ หนาวเย็น ได เกง นัก

 ไมลืม ใชไหม วา ...เพนกวิน ไมใช ปลา แต เปน นก ที่ เปน สัตว เลือดอุน อีกดวย การ ตอง ลง ไป หากิน และ ทำ กิจกรรม อื่นๆ ใน น้ำ           

ที่ ไมใช น้ำ ทั่วไป  แต เปนน้ำ ที่ เย็น ยะเยือก  ถา ไม เตรียมการ มา ดี อาจจะ แข็ง ตาย กลาย เปน อนุสาวรีย เพนกวิน ไป ก็ได  อาวุธ ลับ ของ การ 

รักษา ความ อบอุน ของ รางกาย ก็ คือ เพนกวิน จะ มี ขน ที่ อัด แนน คลุม บริเวณ ผิว ตัว ดานนอก ไว  นอกจากนี้ ผิว ดานใน ยังมี ปราการ (ฉนวน) 

ดาน สำคัญ อีก ดาน หน่ึง ดวย การ สะสม ไขมัน ไว เปน ชั้น และ มี ความ หนา หลาย เซนติเมตร ทีเดียว...มี ไขมัน เก็บ ไว กับ ตัว ก็ มี ประโยชน นะ จะ

 อาน จบ แลว คน อวน มี กำลังใจ ขึ้น มากมาย   ตอไปน้ี....ใคร มา วา อวน  ขอให ภูมิใจ และ โตกลับ ไป ..

” แม จะ อวน  ก็ อวน ดี มี ประโยชน คลองแคลว และ ไหลลื่น ได อยาง เพนกวิน ก็แลวกัน”


