ปีที่ 16 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2553

จากคณบดี
ปีงบประมาณ 2553 กำลังจะหมดไปพร้อมกับการเกษียณอายุร าชการของบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ในปีนี้มีถึง 6 ท่าน
ด้วยกัน เป็นที่น่าเสียดายเพราะทุกท่านต่างก็เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของคณะฯ ทั้งสิ้น   ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท และเป็นส่วนสำคัญ             
ที่ช่วยพัฒนาคณะฯ ของเรามาจนถึงทุกวันนี้  ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์พ ิภพ  พรหมสุทธิร ักษ์  อาจารย์ ดร.ชาคร           
วิภษู ณวนิช  รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  รัตนประเสริฐ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วทิ ยา พงษ์มาลา  อาจารย์ผานติ   เวชกาญจนา และนายจำปา  
ยะหอม และขอให้ผทู้ ี่เกษียณ ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข สมหวัง ในช่วงวัยห ลังเกษียณ ซึ่งเราชาวคณะวิทยาศาสตร์จ ะได้รำลึก
ถึงคุณงามความดีของท่านตลอดไป
คณะวิทยาศาสตร์ และคณบดีคณะวิชา
ต่างๆ ร่วมจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการเพื่อ
เป็นเกียรติแก่ อาจารย์ ดร.ชาคร   วิภูษณวนิช     
รองอธิการบดี (สนามจนั ทร์) และเป็นอ ดีตค ณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดข ึ้นที่ Vatel ภัตตาคาร
อาหารฝ รั่ ง เศสข องวิ ท ยาลั ย นานาชาติ โดยมี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นประธาน    
ในงาน
คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร  จัดง าน
“สานสมั พันธ์  วันอำลา ”  วันพธุ ท   ่ี 15  กันยายน 2553 ณ
บริเวณโถงชน้ั ลา่ งอาคารวทิ ยาศาสตร์ 4 คณะวทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี
2553 จำนวน 4 ท่านคือ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์        
รั ตนป ระเสริ ฐ ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์วิ ท ยา พงษ์ ม าลา
อาจารย์ผานิต เวชกาญจนา   และนายจำปา ยะหอม        
ผูเ้ ข้าร ว่ มโครงการเกษียณอายุร าชการกอ่ นกำหนด 2 ท่าน
คือ รองศาสตราจารย์พ ิภพ พรหมสุทธิรักษ์ และ อาจารย์
ดร.ชาคร วิภ ูษณวนิช

รูปที่ 1 คณะผู้ดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับ
ประเทศไทย

รูปท ี่ 2 แผนทีศ่ กั ยภาพพลังงาน
แสงอาทิตย์ฉบับใหม่

หน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสัมมนาเสนอผลการ
ดำเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จ ากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม  เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โครงการดงั ก ล่าวได้ร บั ท นุ ว จิ ยั จ ากกรมพฒ
ั นาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
หน่วยวจิ ยั พ ลังงานแสงอาทิตย์ได้จ ดั ท ำแผนทีศ่ กั ยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ฉ บับแ รกเมือ่ ร ะหว่างปี พ.ศ. 2540-2542
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก ดังนั้น พพ. จึงได้มอบหมายให้หน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์
ดำเนินก ารปรับปรุงแ ผนทีด่ งั ก ล่าว โดยใช้ข อ้ มูลภ าพถ่ายดาวเทียมยอ้ นหลังจ ากปจั จุบนั 15 ปี ผลการดำเนินง านพบวา่ ความ
เข้มรังสีดวงอาทิตย์ในประเทศมีการลดลงเล็กน้อย โดยพื้นที่ซึ่งได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และภาคกลาง ส่วนบริเวณที่ได้รับรังสีด วงอาทิตย์ต่ำจะอยู่ในบริเวณเทือกเขาใน   ภาคเหนือ ด้านตะวันต กของภาค
กลาง และบริเวณเทือกเขาในภาคใต้ ทั้งนีเ้พราะบริเวณดังกล่าวมีเมฆปกคลุมมากกว่าบริเวณอื่นๆ เมื่อเฉลี่ยทุกพื้นที่พบว่า
ประเทศไทยได้ร ับรังสีดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต ่อปีเท่ากับ 17.4 เมกกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน

คณะวิ ท ยาศาสตร์ จั ด
โครงการ การจั ด การค วามรู้     
เพื่ อ พั ฒ นาง านข องบุ ค ลากร
สายสนับสนุน คณะวทิ ยาศาสตร์
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552
– กันยายน 2553  โดยครัง้ ท่ี 11
กำหนด  วันท่ี 9 กันยายน  2553  
ณ ห้อง 4320 - 4321 อาคาร
วิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคคล
๏ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ดร.รัฐพ ล อ้นแ ฉ่ง เข้าร ว่ มประชุม
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมก ารพัฒนานโยบายและ
การปฏิรูปของศาลเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย       
จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับองค์การเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (The United States
Agency for International Development – USAID )          
และเครือข่ายความร่วมมือและการบังคับใช้เรื่องสิ่งแวดล้อม
แห่งเอเชีย (Asian Environment Compliance and Enforcement Network – AECEN ) ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน
2553 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา สรรมณี ได้รับเชิญ
จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เป็นวิทยากรภายนอกร่วม
เสวนา หัวข้อ การเสวนาเกีย่ วกบั ต วั อย่างทดี่ ี ในการดำเนินง าน
แก้ไขปญ
ั หาคณ
ุ ภาพสงิ่ แ วดล้อมอย่างเป็น  รปู ธ รรมทสี่ อดคล้อง
กับแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค พ.ศ.2550
– 2554 วันที่ 16 กันยายน 2553 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส์ กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท จ.นครปฐม
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช เข้าร่วม
ประชุมร ะดมความคดิ เห็นในการตดิ ตามประเมินก ารแปลงแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค 8 พ.ศ.2550-2554      
ไปสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 14 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสิ่งแ วดล้อมภาคที่ 8 อ.เมือง จ.ราชบุรี
๏ อาจารย์ ดร.นฤมล เผือกขาว ได้ร ับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายเรื่อง   เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 8 กันยายน 2553     
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิโรฒ
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ อินทวี ได้รับเชิญจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
เข้าร่วมพิจารณาร่างแนวความคิดหลักของเนื้อหาเพิ่มพิเศษ  
วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในวันท ี่ 6 – 7 กันยายน
2553 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
๏ อาจารย์ ดร.งามจติ ต์ เจียรกลุ ป ระเสริฐ ได้ร บั เชิญเป็น
ผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 รายวิชา ว30101
ฟิสิกส์พื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างวันที่ 4
– 5 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การ
มหาชน) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม
ได้รับเชิญ  จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี        
เป็ นวิ ท ยากรใ นก ารจั ด กิ จ กรรมอ บรมเ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก าร      
วิชาเคมี เรือ่ ง การแยกสารและ การไทเทรต ให้แ ก่น กั เรียน
ห้องเรียนพเิ ศษวทิ ยาศาสตร์ และนกั เรียนโครงการสง่ เสริม
ความเป็นเลิศดา้ นคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ระดับชน้ ั มธั ยม   
ศึกษาปที ี่ 5  วันท ี่ 4 กันยายน 2553 ณ  คณะวทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน
อาจารย์ ดร.เชาวรยี ์ อรรถลงั ร อง และ อาจารย์ ดร.วรัญญู
พูลสวัสดิ์ ได้ร ับเชิญเป็นอาจารย์พ ิเศษ รายวิชาสรีรวิทยา
ของจุลชีววิทยา (4032603) ให้กับนักศึกษาหมู่เรียน
50/54 โปรแกรมวชิ าชวี วิทยาประยุกต์  คณะวทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยร าชภัฎน ครปฐม ตลอดภาค
เรียนที่ 1/2553 ตั้งแต่ว ันที่ 7 มิถุนายน 2553 – วันที่
27 กันยายน 2553
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล ได้รับ
เชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
(4034401) ให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 50/54 โปรแกรม
วิชาชีววิทยาประยุกต์   คณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยร าชภัฎน ครปฐม ตลอดภาคเรียนที่ 1/2553
ตัง้ แต่วนั ท ่ี 9 มิถนุ ายน 2553  ถึง วันท่ี 29 กันยายน 2553
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู  เวชรชั ตพ์ มิ ล ได้รบั เชิญ
« เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา
2552  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2553  ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
« จาก มู ล นิ ธิ เ อเชี ย สถานี โ ทรทั ศ น์ที วี ไ ทย
(ThaiPBS) และดว้ ยการสนับสนุนท างวชิ าการจากสถาบัน
พระปกเกล้า เข้าร่วมสนทนาในรายการโทรทัศน์ “สิทธิ...
วิว าทะ” หัวข้อเรือ่ ง “รัฐธรรมนูญ มาตรา 67…ตีความเพือ่ 
ใคร ตอน 2” ออกอากาศในวันที่ 7 กันยายน 2553
๏ นางสุลักษณ์ นามโชติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ในการปฏิบัตกิ ารเทคนิคการทำ Blood smear  วันที่ 6
กันยายน 2553 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

กัลยา ศรีพุทธชาติ

ต้องอาศัยเทคนิค

นกจัดเป็นกลุ่มสัตว์ที่กินอาหารได้หลากหลายมาก เริ่มไปตั้งแต่

น้ำหวานจากดอกไม้ ผลไม้ ใบไม้ แมลง จนถึงเหยือ่ ที่เป็นสตั ว์ขนาดใหญ่
ขึ้นตามลำดับ จิ้งจก กิ้งก่า นก งู   จนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตั้งแต่ตัว
เล็กๆอย่างหนู และใหญ่มากขึ้นเท่าที่ความสามารถของนกจะล่ามาได้
ถ้าพูดถ ึงการหากินหรือการล่าเหยื่อของนก โดยเฉพาะนกทหี่ ากินในน้ำ
ไม่ว่าจะกินเหยื่อพวกสัตว์น้ำขนาดเล็ก หรือจับปลา แต่ละชนิดจะมี
เทคนิคในการจบั เหยือ่ ท ตี่ นื่ เต้นแ ตกตา่ งกนั ไป   เช่น นกบางชนิดอ าจเป็น
เพียงการลอยตัวแ ล้วจ มุ่ ห วั ล งใต้น ำ้ เพือ่ จ บั เหยือ่ ก นิ   บางชนิดใช้ว ธิ ดี เุ ดือด
กว่านั้น เช่น นกแกนเน็ท(Gannet) และนกกระทุง(Pelican) ที่ใช้การบิน
เล็งป ลาในนำ้ ม าจากบนฟา้ น นู้ แล้วพ บั ป กี พ งุ่ ต วั ด งิ่ ล งมาจบั ป ลาในนำ้ ได้
อย่างแม่นยำ (รูป 1-2) นอกจากนี้ยังมีนกบางชนิดที่มีความสามารถ    
ดำนำ้ ไล่จ บั ป ลาได้อ ย่างคล่องแคล่ว  สำหรับว นั น เี้ ป็นเพียงตวั อย่างเทคนิค
เฉพาะในการจบั ป ลาของนกนอ้ ยทชี่ อื่ นกกะเต็นน อ้ ยธรรมดา(Common
Kingfisher)

1

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

เขาเริ่มกระบวนการจับปลา ด้วยการไปเกาะนิ่งสงบอยู่
ตามกงิ่ ไม้ท อี่ ยูใ่ กล้ห รือย นื่ ไปเหนือแ หล่งน ำ้ ท ไี่ ม่ส งู น กั ขอยำ้ ค ำวา่
“นิ่ง” เพราะนิ่งม ากจนดูเนียนไปกับกิ่งไม้ที่เกาะ ทั้งๆทตี่ ัวมสี ีสัน
สดสะดุดต าปานนนั้ ต้องอาศัยค นทมี่ สี ายตาจบั ผิดเก่งห น่อยแบบ
กลุ่มถ้ำมองนกละ จึงจะพอมองเห็นตัวเขา ขณะที่เขาเกาะนิ่งๆ
นั้น ก็ไม่ได้กินลมชมวิวนะ แต่สายตาจ้องเขม็งดูปลาที่ขึ้นมา
บริเวณผวิ น้ำ เมือ่ เล็งต ำแหน่งป ลาและคำนวณระยะดแี ล้ว จะพงุ่ 
ตัวลงไปจับปลา(รูป 3) คาบปลาและรวบรวมพลังโผกลับข ึ้นจาก
น้ำม าเกาะทกี่ งิ่ ไม้อ กี ค รัง้ (รูป 4-5)  ถัดไปจะเป็นข นั้ ต อนการกลืน
ปลาทจี่ บั ม าได้  ซึง่ ป ลาทไี่ หนจะยอมให้ก นิ ง า่ ยๆ  ปลาเขาจะเกร็ง
และงอตวั ท ำให้น กกลืนไม่ได้ ต้องใช้เทคนิคเสริมด ว้ ยการฟาดปลา
กับกิ่งไม้จนกระทั่งปลาตัวอ่อนเพราะมึนงงหรือบอบช้ำจากการ
ถูกฟาด ผู้เขียนเคยเห็นครั้งหนึ่ง เจ้ากะเต็นน ้อยต้องจับปลาฟาด
ไปนับค รั้งไม่ถ ้วนกว่าจ ะยอมให้ก ิน นั่นอ าจเป็นเพราะไม่เจียมตัว   
ไปจับปลาที่ตัวใหญ่เกินไป แต่สุดท้ายก็คุ้มเหนื่อยได้กินปลา     
ก่อนที่จะมึนกันไปทั้งนกและปลา
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จะเห็นได้ว่า การเลือกตำแหน่งเกาะ  การกะระยะโจมตี
และการจับปลาฟาด เป็นปัจจัยสำคัญมากต่อความสำเร็จครั้งนี้  
นกกะเต็นน้อยธรรมดา จากชื่อของเขาได้บอกรายละเอียดเรื่อง นี่ถ้าไม่มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆดังกล่าว อาจจะเห็นเจ้านก      
ตัวเองไว้ว า่ ..เป็นน กกะเต็นต วั เล็ก (ปลายปาก-ปลายหาง 17 เซนติเมตร) กะเต็นน้อยธรรมดายืนเกาะกิ่งไม้และเป็นลมตกน้ำไปด้วยความ
ที่มีปากใหญ่และแข็งแรง (ไว้จับปลายังไงล่ะ) ส่วนคำว่า “ธรรมดา”ใน    หิวก็เป็นได้
ชื่อนั้น หมายถึงเป็นน กที่มจี ำนวนมาก พบได้บ่อย (เพียงแต่จะมองเห็น ข้อมูลและภาพประกอบ
http://www.naturia.per.sg/buloh/birds/Alcedo_atthis.htm
กันหรือเปล่า) จะพบเขาได้ในทับแก้วและพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านเราใน http://www.webalice.it/edmtromb/blog/king1.jpg
ช่วงหน้าหนาว กินปลาสดๆเป็นอาหารหลัก !! นี่ละเป็นเรื่องที่มาของ    http://www.greatbigcanvas.com/images/panoramics/medium/Adult-malecommon-kingfisher-Alcedo-atthis-diving-catch-fish-ng1268675.jpg
การพัฒนาเทคนิคการจับปลาที่จะพูดถึงต่อไป  
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