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ปีที่ 15 ฉบับ ที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2552

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบรอบ ๘๒ พรรษา

วันที่ ๕ ธันวาคม ปพุทธศักราช ๒๕๕๒

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา
ขอจงทรงพระเจริญ
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ข้ัน พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วันท่ี 24 – 25 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรม รอแยล เบญจา 

กรุงเทพฯ

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.รั ชฎา บุญ เต็ม ได รับเชิญ จาก สถาบัน สงเสริม           

การ สอน วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ( สสวท.)เขารวม ประชุม ปฏิบัติ การ เพื่อ เตรียม     

ความ พรอม สำหรับ การ จัดทำ ส่ือ การ เรียนรู ดวย ตน เอง ตาม เน้ือหา ท่ี ใช อบรม ครู หลักสูตร 

กลาง หลักสูตร ท่ี 3 วันท่ี 24 – 26 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรม อัมพร ริเวอร ไซด รีสอรท 

จังหวัด สมุทรสงคราม

 ๏ อาจารย ดร.นฤมล เผือก ขาว ได รับเชิญ เปน วิทยากร โครงการ สัมมนา 

บุคลากร เร่ือง การ สวนรวม ใน การ บริหาร จัดการ หลักสูตร และ สรางสรรค ม คอ.สาขา 

ศิลปะ ของ คณะ จิตรกรรม และ ประติมากรรม และ ภาพพิมพ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

บรรยาย หัวขอ เร่ือง “การ สราง ความ เขาใจ และ การ มี สวนรวม ของ คณาจารย กับ TQF”          

วันท่ี 11 ธันวาคม 2552 ณ อมร พันธ วิล ลา รีสอรท จังหวัด ระยอง

 ๏ อาจารย ดร.กลาง พล กมล โชติ ได รับเชิญ เปน ท่ีปรึกษา โครงการ “ปรับปรุง 

หอง ปฏิบัติ การ ทดสอบ-ศูนย วิเคราะห ทดสอบ ส่ิงทอ เพ่ือ รองรับ การ วิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ 

สิ่งทอ คุณภาพ สมบัติ พิเศษ และ พัฒนา มาตรฐาน ผลิตภัณฑ สิ่งทอ” ระยะเวลา การ 

ดำเนินงาน ระหวาง วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2552 – 30 กันยายน 2553 และ ได เขารวม ประชุม 

วัน ที 30 พฤศจิกายน 2552 ณ สถาบัน พัฒนา อุตสาหกรรม ส่ิงทอ  กรุงเทพฯ

 ๏ นาย ภู วเมศวร สิงห ทอง เขารวม ประชุม คณะกรรมการ เพื่อ สนับสนุน 

ผูปวย ไต วาย เรื้อรัง ระยะ สุดทาย ใน ระบบ หลักประกัน สุขภาพ ถวนหนา ให เขา ถึง การ 

บริการ ทดแทนไต จังหวัด นครปฐม วันท่ี 17 ธันวาคม 2552 ณ สำนักงาน สาธารณสุข               

จังหวัด นครปฐม 

ขาวบุคคล

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร. นัทธีรา สรร มณี ได รับเชิญ เปน อาจารย พิเศษ รายวิชา 

ส่ิงแวดลอม กับ ภาษา อังกฤษ ใน ชีวิต ประจำวัน ณ โรงเรียน อนุบาล ธีระ นิตย กรุง เทพฯ

 ๏ ศาสตราจารย ดร.ฉวี วรรณ รั ตน ประเสริฐ ได รับเชิญ เปน อาจารย ท่ีปรึกษา 

การ ออกขอสอบ กลาง ภาคเรียน ใน รายวิชา ของ สาขาวิชา คณิตศาสตร ณ โรงเรียน มหิดล      

วิทยา นุสรณ ระหวาง วันท่ี 11 – 12 ธันวาคม 2552

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.อร ประภา ภุม มะกาญจ นะ โร แบร ได รับเชิญ เปน 

อาจารย พิเศษ บรรยาย รายวิชา 080 126 มนุษย กับ สิ่งแวดลอม ภาคการศึกษา ปลาย 

ปการศึกษา 2552  ณ คณะ วิทยา การจัด การ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.อารีย ทอง ภักดี  เขารวม ประชุม คณะกรรมการ จัดทำ 

อนุกรม วิธาน พืช วันจันทร สัปดาห ท่ี 1 – 4 ของ เดือน ณ ราชบัณฑิตยสถาน สนาม เสือปา  

กรุงเทพฯ

 ๏ อาจารย อภิเษก หงษ วิทยากร  ได รับเชิญ เปน กรรมการ ตัดสิน การ แขงขัน 

โครงการ First LEGO League Thailand ณ ลาน กิจกรรม ช้ัน 5 หาง สรรพสินคา เซียร  

รังสิต กรุง เทพฯ

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.ปาน ใจ ธาร ทัศน วงศ เขารวม ประชุม เพ่ือ ปรับปรุง 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ ธุรกิจ คร้ัง ท่ี 2/2552 วันท่ี 

18 ธันวาคม 2552 และ คร้ัง ท่ี 3 วันท่ี 25 ธันวาคม 2552 ณ คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ 

และ การ ส่ือสาร มหาวิทยาลัย ศิลปากร

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย จิต รีบุล พุม ศิริ ได รับเชิญ จาก สถาบัน สงเสริม การ สอน 

วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ( สสวท.)เขารวม ประชุม พิจารณา เน้ือหา และ แนว ทางใน การ 

จัดการ เรียน การ สอน คูมือ ครู รายวิชา ชีววิทยา เพ่ิมเติม เลม ท่ี 3 ตาม หลักสูตร การ ศึกษา 

 หนวย วิจัย พลังงาน แสง อาทิตย  ภาควิชา ฟสิกส  โดย รอง ศาสตราจารย  ดร.   เสริม  จันทร ฉาย  และ ผูชวย ศาสตราจารย    พูล ศักดิ์    อิน ทวี  ได ดำเนินการ จัด 

สราง เครื่อง อบ แหง กรีน เฮาส แบบ  ม. ศิลปากร ให กับ โครงการ อุตสาหกรรม การ เกษตร เขาคอ อัน เนื่อง มาจาก พระ ราช ดำริ  จังหวัด เพชรบูรณ  การ จัด สราง เครื่อง 

อบ แหง ดังกลาว เปน สวนหนึ่ง ของ โครงการ พัฒนา ระบบ อบ แหง พลังงาน แสง อาทิตย ขนาด ใหญ ซึ่ง กรม พัฒนา พลังงาน ทด แทน และ อนุรักษ พลังงาน ได คัดเลือก 

มหาวิทยาลัย ศิลปากร ให เปน ผู ดำเนินงาน

   เครื่อง อบ แหง ที่ จัด สรางขึ้น นี้  โครงการ อุตสาหกรรม การ เกษตร เขาคอฯ  นำไป ใช อบ แหง กลวย แผน  และ เครื่องเทศ ตางๆ   สำหรับ จำหนาย ใน รานคา ของ 

โครงการ  โดย  ฯพ ณฯ  พลเอก พิจิตร  กุล ละ วณิชย    องคมนตรี  ได ทำ พิธีเปด ใชงาน  เมื่อ วัน ที่  1 7   ธันวาคม  2 5 5 2 

รูป ที่ 1  เครื่อง อบ แหง กรีน เฮาส แบบ ม.ศิลปากร ที่ หนวย วิจัย พลังงาน  

 แสง อาทิตย จัด สราง ที่ โครงการ อุตสาหกรรม การ เกษตร เขาคอ 

 อัน เนื่อง มาจาก  พระ ราช ดำริ  จังหวัด เพชรบูรณ

รูป ที่ 2 ฯพ ณฯ พลเอก พิจิตร กุล ละ วณิชย  องคมนตรี ได ทำ พิธีเปด ใชงาน  

 เครื่อง อบ แหง พลังงาน แสง อาทิตย
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ขาวบุคคล

กิจกรรมคณะวิทยา ศาสตร

ทำบุญ ขึ้น ปใหม 2553
 คณะ วิทยาศาสตร จัดงาน ทำบุญ วัน ขึ้น 

ปใหม 2553 เพื่อ เปนการ อนุรักษ ศิลป วัฒนธรรม 

อัน ดีงาม ของ ไทย ใน วันท่ี 28 ธันวาคม 2552 เวลา 

09.00 น. ณ คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร วิทยาเขต พระ ราช วัง สนาม จันทร

 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได จัด โครงการ จัดการ ความรู เพื่อ พัฒนา งาน ของ บุคลากร 

สาย สนับสนุน คณะ วิทยาศาสตร ครั้ง ที่ 2  วันที่ 14  ธันวาคม 2552 ณ หอง 4320   อาคาร วิทยาศาสตร 1 

คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร  

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย พูล ศักดิ์  อิน ทวี เขารวม ประชุม พิจารณา ราง หนังสือ        

เรียน สาระ การ เรียนรู วิทยาศาสตร เพิ่มเติม วิชา ฟสิกส หลักสูตร 2551 วันที่ 14 – 16 

ธันวาคม 2552 ณ สถาบัน สงเสริม การ สอน วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ( สสวท.)

 ๏ อาจารย ดร. เชาว รีย อรรถลัง รอง 

  « ได รับเชิญ จาก สถาบันวิจัย พืชสวน กรม วิชาการ เกษตร เปน วิทยากร สาธิต 

การ ทำ โยเกิรต วันท่ี 10 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณ หนา หอ คำหลวง สวน เฉลิม พระ เกียรติฯ 

ราชพฤกษ 2549 จังหวัด เชียงใหม

  « ได รับเชิญเปน อาจารย พิเศษ รายวิชา เทคโนโลยี การ หมัก (4034610) ให กับ 

นักศึกษา หมู เรียน 49/61 โปรแกรม วิชา ชีววิทยา ประยุกต คณะ วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี 

ตลอด ภาคเรียน ท่ี 2/2552

 ๏ นาย วิฑูรย แซ โงว ได รับเชิญจา คณะ วิศวกรรมศาสตร และ เทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ศิลปากร เปน ผู ทรงคุณวุฒิ บรรยาย พิเศษ รายวิชา 612 651 

ADVANCED FOOD ANALYSIS หัวขอ เรื่อง Scanning Electron Microscopes    

วันท่ี 6 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย เคร่ืองมือ วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี คณะ วิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

 ๏ อาจารย ดร.อังก ศิริ กล่ิน มาลี  ได รับเชิญ เปน วิทยากร การ บรรยาย พิเศษ ให 

ความรู ดาน ส่ิงแวดลอม ให กับ นักเรียน โครงการ หอง เรียนพิเศษ วิทยาศาสตร หัวขอ เร่ือง     

“เรา จะ ชวยกัน ลดผลกระทบ จาก ภาวะ โลก รอน ได อยางไร” วันที่ 11 ธันวาคม 2552                

ณ โรงเรียน ศรัทธา สมุทร จังหวัด สมุทรสงคราม

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย วิสูตร วร สงา ศิลป ได รับเชิญ เปน อาจารย พิเศษ รายวิชา 

424307 โครงสราง ขอมูล และ อัลก อริธึม และ รายวิชา 424307 ระบบ การ จัดการ ฐานขอมูล 

ภาคการศึกษา ท่ี 2 ปการศึกษา 2552 ณ มหาวิท ยา ลัย ราชธานี วิทยาเขต อุดรธานี 

 ๏ ผู ชวย ศาสตราจารย ดร.พงศ ศักดิ ์ หนู พันธ ได รับเชิญ เปน ที ่ปรึกษา 

คณะกรรมการ การ บริหาร จัดการ มลพิษ ใน พ้ืนท่ี จังหวัด สมุทรสาคร ในดาน การ บริหาร จัดการ 

น้ำเสีย ณ  ศาลากลาง จังหวัด สมุทรสาคร

 ๏ อาจารย ดร.วรัญู พูล สวัสด์ิ ได รับเชิญ เปน อาจารย พิเศษ รายวิชา เทคโนโลยี 

การ หมัก (4034610) ให กับ นักศึกษา หมู  เร ียน 49/61 โปรแกรม วิชา ชีววิทยา 

ประยุกต คณะ วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราช ฏัชนคร ปฐม ตลอด 

ภาคเรียน ที่ 2/2552

ทำบุญ ขึ้น ปใหม 2553
 คณะ วิทยาศาสตร จัดงาน ทำบุญ วัน ขึ้น 

ปใหม 2553 เพื่อ เปนการ อนุรักษ ศิลป วัฒนธรรม 

อัน ดีงาม ของ ไทย ใน วันท่ี 28 ธันวาคม 2552 เวลา 

09.00 น. ณ คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร วิทยาเขต พระ ราช วัง สนาม จันทร
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บทความ

รูป ที่ 1 รูป ที่ 2

รูป ที่ 3

รูป ที่ 6

รูป ที่ 4

รูป ที่ 5

การ พราง ตา
กัลยา ศรี พุทธ ชาติ

 การ พราง ตา (camouflage) หมายถึง ทำให มองเห็น ได ยาก หรือ ให ดู กลมกลืน 

ไป กับ สิ่งแวดลอม รอบตัว สิ่งมีชีวิต หลายชนิด มี การ พราง ตา เพื่อ ประโยชน ตางๆ กัน 

ลองดู ตัวอยาง กัน เลย ดีกวา

 เหยื่อ (prey)หลายชนิด พราง ตา เพื่อ ไม ให สะดุดตา ผูลา (predator) ทำให 

มี โอกาส รอดพน จาก การ ถู กลา ได ตัวอยาง ใน รูป เปน ผีเสื้อ กลางคืน (moth) ที่เกาะ 

พัก ตาม ตนไม ใน เวลา กลางวัน จะ ปรับ สี และ ลวดลาย ของ ตัว ให กลมกลืน กับ เปลือกไม 

หรือ ใบไม(รูป ที่ 1 ) และ  ตั๊กแตน ที่ มี รูปราง และ สี ปก กลมกลืน เหมือนกับ เด็ด ใบไม มา 

ทำเปน ปก ยังไง ยังง้ัน ชวย ให รอดสายตา จาก นก ได บาง (รูป ท่ี 2 ) และ รูป สุดทาย ทายสุด 

เปน ไข และ ลูก นก ที่ ฟก แลว ของ นก หัว โต (plover) ที่ ทำรัง วางไข ใน ที่โลง ซึ่ง ลอตาลอใจ 

บรรดา ผูลา ยิ่งนัก  ทั้ง เปลือกไข และ ลูก นก มี สีสัน ที่ กลมกลืน กับ พื้น มาก เรียก ได วา ถา 

ไม เขาใกล จริงๆ จะ มองไมเห็น เลย การ พราง ตัว นี้ นับวาเปน สิ่ง สำคัญมาก ที่จะ ชวย ให 

สามารถ อยู รอดพน ปาก เหยี่ยว ปากกา ไป ได จน โต เต็ม วัย (รูป ที่ 3 )

ขาว คณะ วิทยาศาสตร มี จุด มุงหมาย เพื่อ เปน สื่อกลาง ระหวาง คณะ วิทยาศาสตร ศิษยเกา และ ผู มี อุปการ คุณ หาก ทาน มี 

ความ ประสงค ท่ีจะ สง ขอ เสนอแนะ ขาวสาร หรือ ท่ีอยู โปรด แจง คณะ วิทยาศาสตร วิทยาเขต พระ ราช วัง สนาม จันทร นครปฐม 

73000 โทร. 0-3425-5093 โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถ เปด อาน ขาว คณะ วิทยาศาสตร 

ได ใน www.sc.su.ac.th  ได เชนกัน

ขอ เชิญ คณาจารย และ ศิษยเกา สง บทความ ทาง วิชาการ

ขนาด ครึ่ง หนา A4 ลง วารสาร ราย เดือน คณะ วิทยาศาสตร 

ม.ศิลปากร  หาก ไดรับ คัดเลือก ตีพิมพ ใน วารสาร

จะ ไดรับ คา สมนาคุณ เรื่อง ละ 500 บาท

 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร กำหนด สอบ สัมภาษณ เพื่อ คัดเลือก เขา รับ ทุน ตาม 

โครงการ พัฒนา และ สงเสริม ผู มี ความ สามารถ พิเศษ ทาง วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ( พสวท.) และ โครงการ 

เพชร สนาม จันทร ระดับ ปริญญาตรี ปการศึกษา 2553 วันที่ 1 ธันวาคม 2552

 ผูลา เอง ก็ ใช ยอย มี การนำ เทคนิค 

การ พราง ตัว ไป ใช เพื่อให สามารถ เขาใกล 

เหยื่อ และ ประสบ ความ สำเร็จ ใน การ ลา 

แมแต เสือชีตา (cheetah)  ที่ ไดรับ การ 

ยกยอง วา วิ ่งเร็ว ที ่สุด ใน บรรดา สัตวบก 

แต ชีตา จะ วิ่ง ดวย ความ เร็วมาก ได เพียง 

ชวง สั ้นๆ เทานั ้น ฉะนั ้น เพื ่อให ประสบ 

ความ สำเร็จ หรือ ลด ความ ผิด พลาด ใน การ ลา จึง ตอง ใช เทคนิค ชวยดวย การ คอยๆ 

หมอบคลาน พราง ตัว จน เขาใกล เหยื่อ แลวจึง โจมตี  อีก ตัวอยาง ที่ นารัก แต แฝง ความ 

โหด เล็กๆ ไว ก็ คือ ตั๊กแตน ตอยมวย หรือ ตั๊กแตน ตำ ขาว (praying mantis)กลุม หนึ่ง ที่ 

ปลอมตัว ได เนียน กับ ดอกไม ทั้ง รูปทรง และ สีสัน (รูป ที่ 4-6 ) เพื่อ รอ ลาเหยื่อ ที่ เขามา 

อยาง ไม ระวังตัว

 อยางไร ก็ตาม มี เหย่ือ บางชนิด ทำ ใน ส่ิง ท่ี ตรงกันขาม กับ การ พราง ตา ดวย การ 

ทำ ตัวเอง ให มี สีสัน ลวดลาย สะดุดตา หรือ ให เห็น กัน ชัดๆ ไป เลย ซึ่ง การ ทำ แบบนี้ จะ 

สงผล ในทาง ตรงกันขาม เชนกัน นั่น คือ ความ โดดเดน นั้น เปนการ เตือน ผูลา ทั้งหลาย 

ให ย้ังคิด กอน จะ เขาไป ยุง ดวย  ซ่ึง เปน อีก วิธี หน่ึง ของ การ ปองกันตัว ของ เหย่ือ (apose-

matic coloration)  ไว มี โอกาส จะ เลา สู กัน ฟง ภายหลัง

 สรุป แลว เทคนิค การ พราง ตา น้ี มี ประโยชน กับ ส่ิงมีชีวิต หลากหลาย ดาน มาก ท้ัง 

ผูลา และ เหย่ือ แลว แตวา ส่ิงมีชีวิต น้ัน จะ พราง ตา ดวย วิธี ไหน และ เพ่ือ วัตถุ ประสงค ใด 

ที่มา ของ ภาพ และ ขอมูล ประกอบ
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