
จากคณบดี

	 ปีงบประมาณ	2553	กำลัง	จะ	หมด	ไป	พร้อม	กับ	การ	เกษียณ	อายุ	ราชการ	ของ	บุคลากร	ของ	คณะ	วิทยาศาสตร์	ใน	ปี	นี้	มี	ถึง	6	ท่าน	

ด้วย	กัน	 เป็น	ที่	น่า	เสียดาย	เพราะ	ทุก	ท่าน	ต่าง	ก็	เป็น	บุคลากร	ที่	มี	คุณค่า	ของ	คณะฯ	 ทั้ง	สิ้น	 	 ได้	มุ่ง	มั่น	 ทุ่มเท	 และ	เป็น	ส่วน	สำคัญ														

ที่	ช่วย	พัฒนา	คณะฯ	ของ	เรา	มา	จนถึง	ทุก	วัน	นี้		ใน	โอกาส	นี้	ผม	ขอ	ขอบคุณ	รอง	ศาสตราจารย์	พิภพ		พรหม	สุทธิ	รักษ์		อาจารย์	ดร.ชาคร											

วิ	ภูษณ	วนิช		รอง	ศาสตราจารย์	ไพบูลย์		รัตน	ประเสริฐ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	วิทยา	พงษ์	มาลา		อาจารย์	ผา	นิต		เวช	กาญจนา	และ	นาย	จำปา		

ยะ	หอม	และ	ขอ	ให้	ผู้	ที่	เกษียณ	ทุก	ท่าน	จง	ประสบ	แต่	ความ	สุข	สมหวัง	ใน	ช่วง	วัย	หลัง	เกษียณ	ซึ่ง	เรา	ชาว	คณะ	วิทยาศาสตร์	จะ	ได้	รำลึก	

ถึง	คุณ	งาม	ความ	ดี	ของ	ท่าน	ตลอด	ไป

ปีที่ 16 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2553

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 และ	คณบดี	คณะ	วิชา	

ต่างๆ	 ร่วม	จัด	งาน	เลี้ยง	เกษียณ	อายุ	ราชการ	เพื่อ	

เป็น	เกียรติ	แก่	 อาจารย์	 ดร.ชาคร	 	 วิ	ภูษณ	วนิช					

รอง	อธกิารบด	ี(สนาม	จนัทร)์	และ	เปน็	อดตี	คณบด	ี	

คณะ	วิทยาศาสตร์	 โดย	จัด	ขึ้น	ที่	 Vatel	 ภัตตาคาร	

อาหาร	ฝรั่งเศส	ของ	วิทยาลัยนานาชาติ	 โดย	มี	

ศาสตราจารย์	เกียรติคุณ			คุณ	หญิง	ไข	ศรี	ศรี	อรุณ	

นายก	สภา	มหาวิทยาลัย	ให้	เกียรติ	เป็น	ประธาน					

ใน	งาน

 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงาน

“สานสัมพันธ์วันอำลา”วัน	พุธ	ท่ี		15		กันยายน	2553	ณ	

บริเวณโถง	ช้ัน	ล่าง	อาคาร	วิทยาศาสตร์	 4	 คณะ	วิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 มี	ผู้	เกษียณ	อายุ	ราชการ	 ประจำ	ปี	

2553	 จำนวน	 4	 ท่าน	คือ	 รอง	ศาสตราจารย์	ไพบูลย์								

รัตน	ประเสริฐ	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	วิทยา	 พงษ์	มาลา	

อาจารย์	ผา	นิต	 เวช	กาญจนา	 	 และ	นาย	จำปา	 ยะ	หอม								

ผู	้เขา้	รว่ม	โครงการ	เกษยีณ	อาย	ุราชการ	กอ่น	กำหนด	2	ทา่น	

คือ	รอง	ศาสตราจารย์	พิภพ	พรหม	สุทธิ	รักษ์	และ	อาจารย์	

ดร.ชาคร	วิ	ภูษณ	วนิช	



รปู	ที	่2	แผนที	่ศกัยภาพ	พลงังาน	

แสง	อาทิตย์	ฉบับ	ใหม่

 คณะวิทยาศาสตร์ จัด

โครงการ การจัดการความรู้

เพื่อพัฒนางานของบุคลากร

สายสนบัสนนุ	คณะ	วทิยาศาสตร	์

ระหว่าง	เดือน	พฤศจิกายน	2552	

–	กันยายน	2553		โดย	คร้ัง	ท่ี	11	

กำหนด		วัน	ท่ี	9	กันยายน		2553		

ณ	 ห้อง	 4320	 -	 4321	 อาคาร	

วิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์	

	 หน่วย	วิจัย	พลังงาน	แสง	อาทิตย	์ ภาค	วิชา	ฟิสิกส์	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 จัด	สัมมนา	เสนอ	ผล	การ	

ดำเนิน	งาน	โครงการ	ปรับปรุง	แผนที่	ศักยภาพ	พลังงาน	แสง	อาทิตย์	จาก	ข้อมูล	ภาพถ่าย	ดาวเทียม	สำหรับ	ประเทศไทย	เมื่อ	วัน	ที่	

11	สงิหาคม	2553	ณ	โรงแรม			เดอะ	ทว	ินทาว	เวอร	์กรงุเทพฯ	โครงการ	ดงั	กลา่ว	ได	้รบั	ทนุ	วจิยั	จาก	กรม	พฒันา	พลงังาน	ทดแทน	

และ	อนุรักษ์	พลังงาน	(พพ.)

	 หนว่ย	วจิยั	พลงังาน	แสง	อาทติย	์ได	้จดั	ทำ	แผนที	่ศกัยภาพ	พลงังาน	แสง	อาทติย	์ฉบบั	แรก	เมือ่	ระหวา่ง	ป	ีพ.ศ.	2540-2542	

เนื่องจาก	สิ่ง	แวดล้อม	ของ	ประเทศไทย	เปลี่ยนแปลง	ไป	มาก	 ดัง	นั้น	 พพ.	 จึง	ได้	มอบ	หมาย	ให้	หน่วย	วิจัย	พลังงาน	แสง	อาทิตย์	

ดำเนนิ	การ	ปรบัปรงุ	แผนที	่ดงั	กลา่ว	โดย	ใช	้ขอ้มลู	ภาพถา่ย	ดาวเทยีม	ยอ้น	หลงั	จาก	ปจัจบุนั	15	ป	ีผล	การ	ดำเนนิ	งาน	พบ	วา่	ความ	

เข้ม	รังสี	ดวง	อาทิตย์	ใน	ประเทศ	มี	การ	ลด	ลง	เล็ก	น้อย	 โดย	พื้นที่	ซึ่ง	ได้	รับ	รังสี	ดวง	อาทิตย์	สูง	ส่วน	ใหญ่	อยู่	ใน	ภาค	ตะวัน	ออก	เฉียง	

เหนือ	และ	ภาค	กลาง	ส่วน	บริเวณ	ที่	ได้	รับ	รังสี	ดวง	อาทิตย์	ต่ำ	จะ	อยู่	ใน	บริเวณ	เทือก	เขา	ใน				ภาค	เหนือ	ด้าน	ตะวัน	ตก	ของ	ภาค	

กลาง	และ	บริเวณ	เทือก	เขา	ใน	ภาค	ใต้	ทั้งนี้	เพราะ	บริเวณ	ดัง	กล่าว	มี	เมฆ	ปกคลุม	มากกว่า	บริเวณ	อื่นๆ	เมื่อ	เฉลี่ย	ทุก	พื้นที่	พบ	ว่า	

ประเทศไทย	ได้	รับ	รังสี	ดวง	อาทิตย์	ราย	วัน	เฉลี่ย	ต่อ	ปี	เท่ากับ	17.4	เม	กกะ	จูล	ต่อตา	ราง	เมตร	ต่อ	วัน

รูป	ที่	 1	 คณะ	ผู้	ดำเนิน	โครงการ	ปรับปรุง	แผนที่	ศักยภาพ	พลังงาน	แสง	อาทิตย์	จาก	ข้อมูล	ภาพถ่าย	ดาวเทียม	สำหรับ	

ประเทศไทย



ข่าวบุคคล

 ๏ผู้ชว่ยศาสตราจารยดร.รฐัพลอน้แฉง่	เขา้	รว่ม	ประชมุ	

สัมมนา	ทาง	วิชาการ	เรื่อง	การ	ส่ง	เสริม	การ	พัฒนา	นโยบาย	และ	

การ	ปฏิรูป	ของ	ศาล	เกี่ยว	กับ	คดี	สิ่ง	แวดล้อม	ใน	ประเทศไทย							

จัด	โดย	สำนักงาน	ศาล	ยุติธรรม	ร่วม	กับ	องค์การ	เพื่อ	การ	พัฒนา	

ระหว่าง	ประเทศ	ของ	สหรัฐอเมริกา	 (The	 United	 States	

Agency	 for	 International	 Development	 –	 USAID	 )										

และ	เครือ	ข่าย	ความ	ร่วม	มือ	และ	การ	บังคับ	ใช้	เรื่อง	สิ่ง	แวดล้อม	

แห่ง	เอเชีย	(Asian	Environment	Compliance	and	Enforce-

ment	Network	–	AECEN	)	ระหว่าง	วัน	ที่	18	–	19	กันยายน	

2553	ณ	โรง	แรม	ส	วิส	โซ	เทล	เลอ	คองคอร์ด	กรุงเทพฯ

 ๏ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา สรรมณ	ี ได้	รับ	เชิญ	

จาก	สำนักงาน	สิ่ง	แวดล้อม	ภาค	ที่	 5	 เป็น	วิทยากร	ภายนอก	ร่วม	

เสวนา	หวัขอ้	การ	เสวนา	เกีย่ว	กบั	ตวัอยา่ง	ที	่ด	ีใน	การ	ดำเนนิ	งาน	

แกไ้ข	ปญัหา	คณุภาพ	สิง่	แวดลอ้ม	อยา่ง	เปน็			รปู	ธรรม	ที	่สอดคลอ้ง	

กับ	แผนการ	จัดการ	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	ระดับ	ภาค	 พ.ศ.2550	

–	2554	วัน	ที่	16	กันยายน	2553	ณ	โรงแรม	เดอะ	รอยัล	

เจมส์	กอล์ฟ	แอนด์	รีสอร์ท	จ.นครปฐม

 ๏ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช	 เข้า	ร่วม	

ประชมุ	ระดม	ความ	คดิ	เหน็	ใน	การ	ตดิตาม	ประเมนิ	การ	แปลง	แผน	

จัดการ	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	ระดับ	ภาค	 8	 พ.ศ.2550-2554						

ไป	สู่	การ	ปฏิบัติ	 ใน	วัน	ที่	 14	กันยายน	2553	ณ	ห้อง	ประชุม	

สำนักงาน	สิ่ง	แวดล้อม	ภาค	ที่	8	อ.เมือง	จ.ราชบุรี	

 ๏อาจารย์ดร.นฤมลเผือกขาว	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	

บรรยายเรื่อง	 	 เกณฑ์	มาตรฐาน	ของ	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	

อุดมศึกษา	 ของ	คณะ	วิทยาศาสตร์	 วัน	ที่	 8	 กันยายน	 2553					

ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศรีนครินทรวิโรฒ

 ๏ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ อินทวี	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	

สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 (สสวท.)		

เข้า	ร่วม	พิจารณา	ร่าง	แนว	ความ	คิด	หลัก	ของ	เนื้อหา	เพิ่ม	พิเศษ		

วิชา	ฟิสิกส์	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	4	–	6	ใน	วัน	ที่	6	–	7	กันยายน	

2553	ณ	โรงแรม	วิน	เซอร์	สวี	ทส์	กรุงเทพฯ

 ๏อาจารย์ดร.งามจติต์เจยีรกลุประเสรฐิ	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	

ผู้	ให้	คำ	ปรึกษา	และ	แนะนำ	การ	คัด	เลือก	และ	ปรับปรุง	ข้อสอบ	

ปลาย	ภาค	เรียน	ที่	 1	 ปี	การ	ศึกษา	 2553	 รายวิชา	 ว30101	

ฟิสิกส์	พื้น	ฐาน	ใน	ระดับ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	4		ระหว่าง	วัน	ที่	4	

–	5	กันยายน	2553	ณ	โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์	(องค์การ	

มหาชน)	ต.ศาลา	ยา	อ.พุทธ	มณฑล	จ.นครปฐม

 ๏ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชฎาบุญเต็ม 

ได้	รับ	เชิญ		จาก	โรงเรียน	เบญจม	เทพ	อุทิศ	จังหวัด	เพชรบุรี								

เป็น	วิทยากร	ใน	การ	จัด	กิจกรรม	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ							

วชิา	เคม	ีเรือ่ง	การ	แยก	สาร	และ		การ	ไทเทรต	ให	้แก	่นกัเรยีน	

หอ้งเรยีน	พเิศษ	วทิยาศาสตร	์และ	นกัเรยีน	โครงการ	สง่	เสรมิ	

ความ	เป็น	เลิศ	ด้าน	คณิตศาสตร์	–	 วิทยาศาสตร์	ระดับ	ช้ัน	มัธยม			

ศกึษา	ป	ีที	่5		วนั	ที	่4	กนัยายน	2553	ณ		คณะ	วทิยาศาสตร	์

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

 ๏ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน

อาจารย์ดร.เชาวรยี์อรรถลงัรองและอาจารย์ดร.วรญัญู

พูลสวัสดิ์	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	รายวิชา	สรีรวิทยา	

ของ	จุล	ชีววิทยา	 (4032603)	 ให้	กับ	นักศึกษา	หมู่	เรียน	

50/54	โปรแกรม	วชิา	ชวีวทิยา	ประยกุต	์	คณะ	วทิยาศาสตร	์

และ	เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย	ราชภัฎ	นครปฐม	ตลอด	ภาค	

เรียน	ที่	1/2553	ตั้งแต่	วัน	ที่	7	มิถุนายน	2553	–	วัน	ที่	

27	กันยายน	2553

 ๏ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงชัยเตโชวิศาล	ได้รับ	

เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	รายวิชา	พันธุ	ศาสตร์	ของ	จุลินทรีย์	

(4034401)	ให้	กับ	นักศึกษา	หมู่	เรียน	50/54	โปรแกรม	

วิชา	ชีววิทยา	ประยุกต์	 	คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	

มหาวทิยาลยั	ราชภฎั	นครปฐม	ตลอด	ภาค	เรยีน	ที	่1/2553	

ต้ังแต่	วัน	ท่ี	9	มิถุนายน	2553		ถึง	วัน	ท่ี	29	กันยายน	2553

 ๏รองศาสตราจารย์ดร.เรณูเวชรัชต์พิมล	ได้	รับ	เชิญ

	 	 «	 เป็น	ประธาน	กรรมการ	ตรวจ	ประเมิน	คุณภาพ	

การ	ศึกษา	ภายใน	ระดับ	มหาวิทยาลัย	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	

2552		ณ	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี				ราช	มงคล	สุวรรณภูมิ	

ระหว่าง	วัน	ที่	1	–	3	กันยายน	2553		ณ	มหาวิทยาลัย	

เทคโนโลยี	ราช	มงคล	สุวรรณภูมิ	 ศูนย์	หันตรา	 จังหวัด	

พระนครศรีอยุธยา	

	 	 «	 จาก	 มูลนิธิ	เอเชีย	 สถานี	โทรทัศน์	ทีวี	ไทย	

(ThaiPBS)	และ	ดว้ย	การ	สนบัสนนุ	ทาง	วชิาการ	จาก	สถาบนั	

พระ	ปกเกล้า	เข้า	ร่วม	สนทนา	ใน	รายการ	โทรทัศน์	“สิทธิ...

ว	ิวา	ทะ”	หวัขอ้	เรือ่ง	“รฐัธรรมนญู	มาตรา	67…ตคีวาม	เพือ่	

ใคร	ตอน	2”	ออก	อากาศ	ใน	วัน	ที่	7	กันยายน	2553

 ๏นางสุลักษณ์ นามโชติ	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	

ใน	การ	ปฏิบัติ	การ	เทคนิค	การ	ทำ	Blood	smear		วัน	ที่	6	

กันยายน	2553	ณ	โรงเรียน	สิ	ริน	ธร	ราช	วิทยาลัย	



	 	 	จัด	เป็นก	ลุ่ม	สัตว์	ที่	กิน	อาหาร	ได้	หลาก	หลาย	มาก	 เริ่ม	ไป	ตั้งแต่	

นำ้	หวาน	จาก	ดอกไม้	ผล	ไม้	ใบไม้	แมลง	จนถงึ	เหยือ่	ที่	เป็น	สตัว์	ขนาด	ใหญ่	

ขึ้น	ตาม	ลำดับ	จิ้งจก	กิ้งก่า	นก	งู		จนถึง	สัตว์	เลี้ยง	ลูก	ด้วย	นม	ตั้งแต่	ตัว	

เล็กๆ	อย่าง	หนู	 และ	ใหญ่	มาก	ขึ้น	เท่า	ที่	ความ	สามารถ	ของ	นก	จะ	ล่า	มา	ได้	

ถ้า	พูด	ถึง	การ	หากิน	หรือ	การ	ล่า	เหยื่อ	ของ	นก	โดย	เฉพาะ	นก	ที่	หากิน	ใน	น้ำ	

ไม่	ว่า	จะ	กิน	เหยื่อ	พวก	สัตว์	น้ำ	ขนาด	เล็ก	 หรือ	จับ	ปลา	 แต่ละ	ชนิด	จะ	มี	

เทคนคิ	ใน	การ	จบั	เหยือ่	ที	่ตืน่	เตน้	แตก	ตา่ง	กนั	ไป			เชน่	นก	บาง	ชนดิ	อาจ	เปน็	

เพยีง	การ	ลอยตวั	แลว้	จุม่	หวั	ลง	ใต	้นำ้	เพือ่	จบั	เหยือ่	กนิ		บาง	ชนดิ	ใช	้วธิ	ีด	ุเดอืด	

กว่า	นั้น	เช่น	นก	แกน	เน็ท(Gannet)	และ	นก	กระทุง(Pelican)	ที่	ใช้	การ	บิน	

เลง็	ปลา	ใน	นำ้	มา	จาก	บน	ฟา้	นูน้	แลว้	พบั	ปกี	พุง่	ตวั	ดิง่	ลง	มา	จบั	ปลา	ใน	นำ้	ได	้

อย่าง	แม่นยำ	 (รูป	 1-2)	 นอกจาก	นี้	ยัง	มี	นก	บาง	ชนิด	ที่	มี	ความ	สามารถ					

ดำ	นำ้	ไล	่จบั	ปลา	ได	้อยา่ง	คลอ่งแคลว่		สำหรบั	วนั	นี	้เปน็	เพยีง	ตวัอยา่ง	เทคนคิ	

เฉพาะ	ใน	การ	จบั	ปลา	ของ	นก	นอ้ย	ที	่ชือ่	นก	กะ	เตน็	นอ้ย	ธรรมดา(Common	

Kingfisher)

	 นก	กะ	เต็น	น้อย	ธรรมดา	 จาก	ชื่อ	ของ	เขา	ได้	บอก	ราย	ละเอียด	เรื่อง	

ตวั	เอง	ไว	้วา่..เปน็	นก	กะ	เตน็	ตวั	เลก็	(ปลาย	ปาก-ปลาย	หาง	17	เซนตเิมตร)	

ที่	มี	ปาก	ใหญ่	และ	แข็ง	แรง	 (ไว้	จับ	ปลา	ยัง	ไง	ล่ะ)	 ส่วน	คำ	ว่า	 “ธรรมดา”ใน				

ชื่อ	นั้น	หมาย	ถึง	เป็น	นก	ที่	มี	จำนวน	มาก	พบ	ได้	บ่อย	(เพียง	แต่	จะ	มอง	เห็น	

กัน	หรือ	เปล่า)	 จะ	พบ	เขา	ได้	ใน	ทับแก้ว	และ	พื้นที่	ส่วน	ใหญ่	ของ	บ้าน	เรา	ใน	

ช่วง	หน้า	หนาว	 กิน	ปลา	สดๆ	เป็น	อาหาร	หลัก	 !!	 นี่	ละ	เป็น	เรื่อง	ที่มา	ของ				

การ	พัฒนา	เทคนิค	การ	จับ	ปลา	ที่	จะ	พูด	ถึง	ต่อ	ไป		

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3425-5093	โทรสาร	0-3425-5820	E-mail	science@su.ac.th

สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์	ได้ใน	www.sc.su.ac.th	ได้เช่นกัน

กัลยาศรีพุทธชาติ
ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยเทคนิคต้องอาศัยเทคนิค

นก 	 เขา	เริ่ม	กระบวนการ	จับ	ปลา	 ด้วย	การ	ไป	เกาะ	นิ่ง	สงบ	อยู่	

ตาม	กิง่	ไม	้ที	่อยู	่ใกล	้หรอื	ยืน่	ไป	เหนอื	แหลง่	นำ้	ที	่ไม	่สงู	นกั	ขอ	ยำ้	คำ	วา่	

“นิ่ง”	เพราะ	นิ่ง	มาก	จน	ดู	เนียน	ไป	กับ	กิ่ง	ไม้	ที่	เกาะ	ทั้งๆ	ที่	ตัว	มี	สีสัน	

สด	สะดดุ	ตา	ปาน	นัน้	ตอ้ง	อาศยั	คน	ที	่ม	ีสายตา	จบัผดิ	เกง่	หนอ่ย	แบบ	

กลุ่ม	ถ้ำมอง	นก	ละ	 	จึง	จะ	พอ	มอง	เห็น	ตัว	เขา	 ขณะ	ที่	เขา	เกาะ	นิ่งๆ	

นั้น	 ก็	ไม่	ได้	กิน	ลม	ชม	วิว	นะ	 แต่	สายตา	จ้อง	เขม็ง	ดู	ปลา	ที่	ขึ้น	มา	

บรเิวณ	ผวินำ้	เมือ่	เลง็	ตำแหนง่	ปลา	และ	คำนวณ	ระยะ	ดแีลว้	จะ	พุง่	

ตัว	ลง	ไป	จับ	ปลา(รูป	3)	คาบ	ปลา	และ	รวบรวม	พลัง	โผ	กลับ	ขึ้น	จาก	

นำ้	มา	เกาะ	ที	่กิง่	ไม	้อกี	ครัง้	(รปู	4-5)		ถดั	ไป	จะ	เปน็	ขัน้	ตอน	การ	กลนื	

ปลา	ที	่จบั	มา	ได	้	ซึง่	ปลา	ทีไ่หน	จะ	ยอม	ให	้กนิ	งา่ยๆ		ปลา	เขา	จะเกรง็	

และ	งอ	ตวั	ทำให	้นก	กลนื	ไม	่ได	้ตอ้ง	ใช	้เทคนคิ	เสรมิ	ดว้ย	การ	ฟาด	ปลา	

กับ	กิ่ง	ไม้	จน	กระทั่ง	ปลา	ตัว	อ่อน	เพราะ	มึนงง	หรือ	บอบช้ำ	จาก	การ	

ถูก	ฟาด	ผู้	เขียน	เคย	เห็น	ครั้ง	หนึ่ง	เจ้า	กะ	เต็น	น้อย	ต้อง	จับ	ปลา	ฟาด	

ไป	นับ	ครั้ง	ไม่	ถ้วน	กว่า	จะ	ยอม	ให้	กิน	นั่น	อาจ	เป็น	เพราะ	ไม่	เจียม	ตัว			

ไป	จับ	ปลา	ที่	ตัว	ใหญ่	เกิน	ไป	 แต่	สุดท้าย	ก็	คุ้ม	เหนื่อย	ได้	กิน	ปลา						

ก่อน	ที่	จะ	มึน	กัน	ไป	ทั้ง	นก	และ	ปลา

	 จะ	เห็น	ได้	ว่า	การ	เลือก	ตำแหน่ง	เกาะ		การ	กะ	ระยะ	โจมตี	

และ	การ	จับ	ปลา	ฟาด	 เป็น	ปัจจัย	สำคัญ	มาก	ต่อ	ความ	สำเร็จ	ครั้ง	นี้		

นี่	ถ้า	ไม่มี	การ	พัฒนา	เทคนิค	ต่างๆ	ดัง	กล่าว	 อาจ	จะ	เห็น	เจ้า	นก							

กะ	เต็น	น้อย	ธรรมดา	ยืน	เกาะ	กิ่ง	ไม้	และ	เป็น	ลม	ตก	น้ำ	ไป	ด้วย	ความ	

หิว	ก็	เป็น	ได้

ข้อมูล	และ	ภาพ	ประกอบ
http://www.naturia.per.sg/buloh/birds/Alcedo_atthis.htm

http://www.webalice.it/edmtromb/blog/king1.jpg

http://www.greatbigcanvas.com/images/panoramics/medium/Adult-male-

common-kingfisher-Alcedo-atthis-diving-catch-fish-ng1268675.jpg
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