ปีที่ 16 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2553
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

จากคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์ว ิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 64 โรงเรียน ซึ่งมีทั้งนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์      
การบรรยายทางวิชาการ การประกวดพานพุ่มสักการะ การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การประกวดภาพถ่าย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
การประกวดหนังส นั้ การแข่งขันเขียนโปรแกรม การแข่งขันต อบปญ
ั หาทางวทิ ยาศาสตร์ การแข่งขันท กั ษะทางวทิ ยาศาสตร์ และกจิ กรรมนนั ทนาการตา่ งๆ
ขอขอบคุณโรงเรียนต่างๆ ที่ส่งทั้งผลงานและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน             
ในครั้งนี้ด้วย
คณะวทิ ยาศาสตร์ ได้ลงนามขอ้ ตกลงความรว่ มมอื ทางวชิ าการ ระหว่างโรงพยาบาลตำรวจ กับ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร โดย พลตำรวจโทจงเจตน์    
อาวเจนพงษ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ และ อาจารย์ ดร.อุทัย  ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศ ิลปากร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม     
ข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีกำหนดเวลา 5 ปี ซึ่งจะทำให้สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์บูรณาการร่วมกับความรู้ทางนิติเวชศาสตร์ไปใช้
ในงานนิติวิทยาศาสตร์ สร้างความยุติธรรมในการวินิจฉัยคดี ทั้งสองสถาบันตกลงร่วมมือกันด ้านการเรียนการสอน ร่วมมือกันในการพัฒนาการวิจัยทาง
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพ ัฒนาให้ทั้งส องสถาบันเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และเป็นท ี่ยอมรับของสังคม
ด้านงานวจิ ยั คณะฯ ได้ส นับสนุนท นุ ว จิ ยั ให้บ คุ ลากรเพิม่ อ กี 5 โครงการ เป็นโครงการวจิ ยั  เพือ่ ผ ลิตผลงานวจิ ยั ต พี มิ พ์ในวารสารวชิ าการทปี่ รากฏ
ในฐานข้อมูล ISI 2 โครงการ  โดย ผศ.วิไลภรณ์   บุญญ
 กิจจินดา และผศ.ดร.มยุวา  อารีก ิจเสรี และเป็นทุนวิจัยทั่วไปอีก 3 โครงการ โดย อ.ดร.จิราภา      
ลิม้ บพุ ศริ พิ ร อ.วรรณภา คุณพสุเรือง และรศ.ดร.จันทนา  จันทราพรชยั

หน่ ว ยวิ จั ย พ ลั ง งานแ สงอ าทิ ต ย์ ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานให้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาศักยภาพพลังงานลมของ
ประเทศไทย โดยคณะผู้วิจัยข องโครงการดังกล่าวประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์
ดร. เสริม   จันทร์ฉ าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรุงแสง ลักษณบุญส่ง อาจารย์      
วรภาส พรมเสน และ ดร. อิสระ มะศริ ิ ในการดำเนินโครงการ คณะผวู้ จิ ยั ได้ท ำการ
คำนวณความเร็วลมทั่วประเทศไทย โดยใช้ Atmospheric mesoscale model
และท ำการ run โปรแกรมข องแ บบจ ำลองดั ง ก ล่ า วด้ ว ย supercomputer
ของประเทศเยอรมัน แล้วนำผลที่ได้มาจัดแสดงในรูปแผนที่ศักยภาพพลังงานลม         
ผลการวจิ ยั พ บวา่ สภาพโดยทวั่ ไปของประเทศไทยอยูใ่ นยา่ นลมสงบ แต่จ ะมเี ฉพาะ
บางพื้นที่เท่านั้นท ี่มีลักษณะของพื้นที่ เช่น ยอดเขา หรือช่องเขาที่ช่วยเสริมให้ลมมี
ความเร็วลมสูงในระดับที่สามารถจัดตั้งกังหันลมขนาดใหญ่สำหรับผลิตไฟฟ้าได้
(ความเร็วลมเฉลี่ยต่อปีสูงกว่า 7 m/s) พื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่กระจายกันอยู่ใน
บริเวณภเู ขาในภาคใต้ และบางสว่ นของภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือ รวมถงึ ด า้ นตะวัน
ตกของภาคกลาง คณะผู้วิจัยได้จัดสัมมนาเสนอผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2553 ที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ โดยมีนักวิชาการ นักธุรกิจด้าน
พลังงาน และตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจ เข้าร่วมสัมมนาประมาณ       
130 คน

รูปที่ 1 คณะผู้วิจัยโครงการศึกษาศักยภาพ		

พลังงานลมของประเทศไทย
รูปที่ 2 แผนที่ศักยภาพพลังงานลม

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง   
โรงพยาบาลตำรวจ กับ  มหาวิทยาลัยศลิ ปากร  โดย พลตำรวจโท
จงเจตน์ อาวเจนพงษ์  นายแพทย์ใหญ่ (สบ๘) โรงพยาบาลตำรวจ  
และ อาจารย์ ดร.อุทัย   ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร   วันท ี่ 19 สิงหาคม  2553 ณ ห้องประชุมช นั้ 8 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตำรวจ

คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร จัดง านสปั ดาห์ว ทิ ยาศาสตร์
2553 ระหว่างวันท่ี 18-20 สิงหาคม 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมถวาย
พานพุ่ ม สั ก ก าร ะพ ระบรมส าทิ ส ลั ก ษณ์ รั ช กาลที่ 4 พระบิ ด าแ ห่ ง
วิทยาศาสตร์ไทย, การแสดงนทิ รรศการทางวทิ ยาศาสตร์, การบรรยายทาง
วิชาการ, การประชุมทางวิชาการ, การประกวดหนังสั้น,การแข่งขัน
สุ น ทรพจน์ ,การป ระกวดพ านพุ่ ม สั ก ก าร ะ, การป ระกวดโ ครงง าน
วิทยาศาสตร์, การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์,การแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ , การแข่งขันเขียนโปรแกรม, การแข่งขันทักษะ
ทางวทิ ยาศาสตร์, กิจกรรมนนั ทนาการตา่ ง ๆ ณ บริเวณคณะวทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ผลการประกวดประเภทต่าง ๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2553
1.  การประกวดพานพุ่มสักการะ
ประเภทดอกไม้สด
รางวัลที่    1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
รางวัลที่    2 โรงเรียนราชินบี ูรณะ
รางวัลที่    3 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์
รางวัลที่   1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศ ิลปากร
รางวัลที่   2 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่    3 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย  3  รางวัล
1.  โรงเรียนดรุณา ราชบุรี
2.  โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี
3.  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
2.  การแข่งขันวาดภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ  “บ้านของฉันบนดวงจันทร์”
รางวัลที่  1   โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
รางวัลที่  2   โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ำรุง
รางวัลท ี่  3    โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ  “งมงาย”
รางวัลที่  1  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
รางวัลที่  2   โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
รางวัลที่  3  โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ำรุง

3.  การประกวดภาพถ่าย
รางวัลที่  1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
รางวัลที่  2 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
รางวัลที่  3  มี 2 รางวัล
1.  โรงเรียนราชินีบูรณะ
2.  โรงเรียนราชินีบูรณะ
รางวัลชมเชย 4  รางวัล
1.  โรงเรียนราษฎร์นิยม
2.  โรงเรียนดรุณาราชบุรี
3.  โรงเรียนนารีวุฒิ
4.  โรงเรียนนารีวุฒิ
รางวัลดเีด่น  หัวข้อ “แรงโน้มถ่วง”
   1.  โรงเรียนราชินีบูรณะ
   2.  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
   3.  โรงเรียนนารีวุฒิ
รางวัลดีเด่น หัวข้อ “กฎการคัดเลือกธรรมชาติ”
1.  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
2.  โรงเรียนราษฎร์นิยม
3.  โรงเรียนนารีวุฒิ
รางวัลดีเด่น หัวข้อ “การหักเหของแสง”
1.  โรงเรียนราชินีบูรณะ
2.  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
3.  โรงเรียนดรุณาราชบุรี
4.  การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
รางวัลที่  1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
รางวัลที่  2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
รางวัลที่  3 โรงเรียนจุฬาภร ณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
5.  การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
รางวัลที่  1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อโครงงาน“ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรในการ
ยับยั้งการเกิดเชื้อบนขนมปัง”
รางวัลที่  2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์
ชื่อโครงงาน“กังหันปั่นไฟ”
รางวัลที่  3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อโครงงาน “ผลของความถี่ของคลื่นเสียงที่มผี ลต่อ
การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด”
6.  การประกวดหนังสั้น
รางวัลที่  1 โรงเรียนนารีวุฒิ
รางวัลที่  2 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
รางวัลที่  3 โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล)
รางวัลชมเชย 5 รางวัล
1.  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
2.  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
3.  โรงเรียนสงวนหญิง
4.  โรงเรียนอัมพรไพศาล
5.  โรงเรียนอัมพรไพศาล

7.  การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รางวัลที่  1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รางวัลที่  2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
รางวัลที่  3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
   1.  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
8.  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
รางวัลที่  1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
รางวัลที่  2  โรงเรียนราชินบี ูรณะ
รางวัลที่  3  โรงเรียนอัมพรไพศาล

9.  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่  1 โรงเรียนอัสสัมชัญส มุทรปราการ
รางวัลที่   2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลที่   3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่  1 โรงเรียนอัสสัมชัญส มุทรปราการ
รางวัลที่  2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลที่  3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

ขาวบุ
่ คคล
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล ได้รับเชิญจาก
สถาบันวิจัยแ ละพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นวิทยากรการประชุม
กลุ่มเฉพาะเรื่อง หัวข้อเรื่อง แนวทางการลดผลกระทบของอุตสาหกรรม
มาบตาพุดต อ่ ส งิ่ แ วดล้อมและสขุ ภาพประชาชน วันท ี่ 28 สิงหาคม 2553  
ณ ศูนย์ป ระชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์
กรุงเทพฯ
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรในโครงการ เส้นท างสู่ นวัตว ณิชย์ (Research to Market-R2M)  
ในหัวข้อ ผลงานวิจัยก ับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ วันที่ 21 สิงหาคม
2553 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่
๏ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพ ล อ้นแ ฉ่ง  เข้าร ว่ มประชุมว ชิ าการ
เพื่อนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการเรื่อง ประเทศไทยกับภูมิภาค
อากาศโลก ครั้งท ี่ 1 : ความเสี่ยงและโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการ
สภาพภมู อิ ากาศโลก ระหว่างวนั ท่ี 19 – 21 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดน นทบุรี
๏ อาจารย์สุมิตร์ เขียววิชัย เข้าร่วมประชุมฟังความคิดเห็น
สาธารณะกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ   
พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) วันที่ 10 สิงหาคม
2553 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร
๏ อาจารย์ ดร.วัสร า รอดเหตุภ ยั ได้ร บั เชิญจ ากศนู ย์ค อมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการประชุมฟังความคิด
เห็นส าธารณะกรอบนโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสอื่ สาร ระยะ  
พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) วันที่ 10 สิงหาคม
2553 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๏ อาจารย์ ดร.จิตติ รักบุตร ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในโครงการ
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต ภาคภาษาองั กฤษ  รายวิชา TU 152 Fundamental
Mathematics ระหว่ า งวั น ที่ 9 สิ ง หาคม - 1 ธั นวาคม 2553                     
ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
๏ ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์ ดร.รั ช ฎา บุ ญ เ ต็ ม ได้ รั บ เ ชิ ญ จ าก         

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วม
ประชุมว ชิ าการ เรือ่ ง พัฒนาการคดิ ด ว้ ยกจิ กรรมวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ระหว่างวนั ท่ี 8 – 10 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา สุขมุ วิท 5
กรุงเทพฯ
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์ และ อาจารย์
ดร.จันทร์ด ี ระแบบเลิศ  เข้าร ว่ มประชุมป ระธานสภาอาจารย์ม หาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 7 – 8
สิงหาคม 2553 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๏ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพ าลี ได้ร บั เชิญจ าก วิทยาลัย
เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรัตนโกสินทร์   เป็นวิทยากร
บรรยายเรื่อง การวางแผนและการดำเนินง านจัดการองค์ความรู้ วันที่ 5
สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมแกรนด์ไซน่า ปริน ส์เซท  กรุงเทพฯ
๏ อาจารยอ์ รทัย เขียวพุ่ม   และอาจารย์ว รรณภา คุณพ สุเรือง  
เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับหลักสูตรวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่   4 – 6
สิ ง หาคม 2553 ณ สถาบั น ส่ ง เ สริ ม ก ารส อนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
๏ นายภูวเมศวร์ สิงห์ทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อ
สนับสนุน ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้ ว นห น้ า ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง ก ารบ ริ ก ารท ดแทนไ ตร ะดั บ จั ง หวั ด น ครปฐม                  
ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 4 สิงหาคม 2553 ณ สำนักงานสาธารณสุข                     
จังหวัดนครปฐม
๏ ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ เข้าร่วมประชุม   
คณะกรรมการตดั สินผ ลการคดั เลือกผสู้ มัครรบั ท นุ พสวท.ระดับป ริญญา
ตรี-โท-เอก ปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษาต่างประเทศประจำปี
การศึกษา 2553 วันที่ 4 สิงหาคม 2553 ณ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๏ นางรุ่งอรุณ นิมิตรนิวัฒน์และนางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ์  
เข้ า ร่ ว มโ ครงการฝึ กอ บรมห ลั ก สู ต ร การบ ริ ห ารส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา       
ระดับกลาง รุ่นท ี่ 2   ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม -10 กันยายน 2553                   
ณ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร

ขาววิ
่ จัย
คณะวทิ ยาศาสตร์ ได้พจิ ารณาขอ้ เสนอโครงการวจิ ยั และอนุมตั ิให้ทนุ 
อุดหนุนการวจิ ยั ประเภทตา่ งๆ ประจำปงี บประมาณ 2553 เพิม่ เติม ดังนี้
• ทุนอดุ หนุนการวจิ ยั เพือ่ ผลิตผลงานวจิ ยั ตพี มิ พ์ในวารสารวชิ าการระดับ
นานาชาติทป่ี รากฏในฐานขอ้ มูล ISI จากกองทุนสง่ เสริมแ ละพฒ
ั นาคณะวทิ ยาศาสตร์
วงเงินทนุ สนับสนุน ไม่เกิน 150,000 บาท จำนวน 2 ทุน  ได้แก่
1. “อิทธิพลของพ-ี เอช และความเข้มข น้ ข องแคดเมียมตอ่ ก ารสะสมแคดเมียม
ในตน้ หวั ใจมว่ ง” โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารยว์ ไิ ลภรณ์  บุญญกจิ จนิ ดา และคณะ ระยะ
เวลาดำเนินก ารวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 1 กันยายน 2553 – 31 สิงหาคม 2554
2. “การใช้เซลล์ค มู ลู สั แ ละเซลล์ไข่ส กุ รเพาะเลีย้ งเพือ่ ป ระเมินค วามเป็น
พิษของแคดเมียมและทองแดง” โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มยวุ า  อารีกจิ เสรี
ระยะเวลาดำเนินก ารวจิ ยั 1 ปี ตัง้ แต่ 1 กันยายน 2553 – 31 สิงหาคม 2554

• ทุนอ ดุ หนุนก ารวจิ ยั จ ากกองทุนส ง่ เสริมแ ละพฒ
ั นาคณะวทิ ยาศาสตร์
วงเงินทุนสนับสนุน ไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 3 ทุน ได้แก่
1. “รหัสจากโคนิค”  โดย อาจารย์ ดร.จิราภา  ลิ้มบ ุพศิริพร ระยะเวลา
ดำเนินก ารวจิ ยั 1 ปี ตัง้ แต่ 5 สิงหาคม 2553 – 4 สิงหาคม 2554
2. “แบบจำลองสมการเชิงอ นุพนั ธ์ค วามหน่วงของกระดูก” โดย อาจารย์
วรรณภา  คุณพ สุเรือง   ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 15 กันยายน
2553 – 14 กันยายน 2554
3. “การ พั ฒ น าอั ล ก อริ ทึ ม แ บบข นานส ำหรั บ ส มการแ ม่ เ หล็ ก ”              
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  จันทราพรชัย ระยะเวลาดำเนินก ารวิจัย    
1 ปี ตั้งแต่ 15 กันยายน 2553 – 14 กันยายน 2554

บทความ

ดำ คำคำนี้ไม่ค ่อยเป็นที่ต้องการของใคร ๆ แม้แต่ในผักแ ละผล

ไม้ ผลไม้บางชนิดเมื่อปอกเปลือกทิ้งไว้สักครู่จะพบว่าเนื้อจะเปลี่ยนเป็น
สีน้ำตาลและกลายเป็นส ีคล้ำเกือบดำในที่สุด เช่น มะม่วง แอปเปิ้ล หรือ
ผักบ างชนิด เมือ่ ห นั่ ห รือผ า่ อ อกแล้วแ ต่ย งั ไม่ได้ป รุงเป็นอ าหาร ก็ส ามารถ
เปลีย่ นเป็นส คี ล้ำได้ ทีเ่ ห็นได้ช ดั เจนคอื มะเขือท งั้ ห ลาย ไม่ว า่ ม ะเขือเปราะ
หรือมะเขือยาว

เคยสงสัยห รือไม่ว า่ เพราะเหตุใดเนือ้ ทีข่ าวจวั๊ ะนา่ เจีย๊ ะจงึ เปลีย่ น
เป็นสีคล้ำน่าโยนทิ้งไปได้อย่างนั้น นั่นก็เป็นเพราะว่า ผักและผลไม้เหล่า
นั้นมีสารประกอบจำพวกฟีนอล (phenol) เป็นองค์ประกอบ และเกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชันข ึ้นโดยมีเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซเิดส (Polyphenol
oxidase; PPO) เป็นตัวกระตุ้นให้เปลี่ยนไปเป็นควิโนน (quinone)        
จากนั้นควิโนนจะเกิดการรวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่กลายเป็นสาร           
สีน้ำตาลทเี่รียกรวม ๆ ว่า  เมลานิน (melanin) โดยปกติแล้วเอนไซม์นี้
กับฟ นี อลจะอยูก่ นั ค นละสว่ นกนั แต่เมือ่ เราปอกหรือผ า่ ท ำให้เซลล์พ ชื ถ กู 
ทำลายลง เป็นเหตุให้เอนไซม์และสารตั้งต้นมีโอกาสสัมผัสกันและเกิด
ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้น เกิดเป็นสีน้ำตาลขึ้นที่เนื้อเยื่อในที่สุด นอกจาก
บาดแผล (เมื่อปอกเปลือก) หรือการกัดแทะผลไม้ สีน้ำตาลอาจจะเกิด

กรกช ชั้นจิรกุล
ขึ้นภายในผลได้จากการช้ำเนื่องจากการกระแทกหรือการหล่น
ลงพื้น นอกจากนี้อุณหภูมิต่ำจนเกินไปก็อาจจะทำให้เนื้อเยื่อ
เปลีย่ นเป็นส นี ำ้ ตาลได้ ดังเช่นก ล้วยทแี่ ช่ไว้ในตเู้ ย็นจ ะเห็นเปลือก
เปลี่ยนเป็นสดี ำได้
วิธกี ารปอ้ งกันไม่ให้ผ กั แ ละผลไม้เปลีย่ นเป็นส นี ำ้ ตาลหรือ
สีด ำโดยเร็วก็คือ หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าวขึ้น โดยใช้
สารที่มีคุณสมบัติในการรีดิวซ์ (reducing agent) เช่น วิตามิน
ซี (น้ำม ะนาว หรือน้ำมะขาม) ในการแช่ผ ักและผลไม้ไว้ หรือลด
ปริมาณออกซิเจนลงเพราะออกซิเจนในอากาศทำให้เอนไซม์
PPO สามารถทำงานได้ เมือ่ ไม่มอี อกซิเจนกท็ ำให้เอนไซม์ท ำงาน
ไม่ได้ ทีนี้ก็ไม่...ดำแล้ว

ที่มา
http://californiaagriculture.ucanr.org/landingpage.cfm?article=ca.
v050n03p26&fulltext=yes
http://thekitchenbitch.wordpress.com/category/recipes/entrees/
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