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มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
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ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอจงทรงพระเจริญ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบรอบ ๘๒ พรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ปพุทธศักราช ๒๕๕๒
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หนวยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย ภาควิชาฟสิกส โดยรองศาสตราจารย ดร. เสริม จันทรฉาย และผูชวยศาสตราจารย พูลศักดิ์ อินทวี ไดดำเนินการจัด
สรางเครื่องอบแหงกรีนเฮาสแบบ ม.ศิลปากรใหกับโครงการอุตสาหกรรมการเกษตรเขาคออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ การจัดสรางเครื่อง
อบแหงดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดคัดเลือก
มหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนผูดำเนินงาน
เครื่องอบแหงที่จัดสรางขึ้นนี้ โครงการอุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอฯ นำไปใชอบแหงกลวยแผน และเครื่องเทศตางๆ สำหรับจำหนายในรานคาของ
โครงการ โดย ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย องคมนตรี ไดทำพิธีเปดใชงาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552

รูปที่ 2 ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย องคมนตรี ไดทำพิธีเปดใชงาน
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

รูปที่ 1 เครื่องอบแหงกรีนเฮาสแบบ ม.ศิลปากรที่หนวยวิจัยพลังงาน
แสงอาทิตยจัดสรางที่โครงการอุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ
อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ

ขาวบุคคล
๏ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.นัทธีรา สรรมณี ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษรายวิชา
สิง่ แวดลอมกับภาษาอังกฤษในชีวติ ประจำวัน ณ โรงเรียนอนุบาลธีระนิตย กรุงเทพฯ
๏ ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ ไดรับเชิญเปนอาจารยทีป่ รึกษา
การออกขอสอบกลางภาคเรียนในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตร ณ โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ ระหวางวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2552
๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร ไดรับเชิญเปน
อาจารยพิเศษบรรยายรายวิชา 080 126 มนุษยกับสิ่งแวดลอม ภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2552 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๏ รองศาสตราจารย ดร.อารีย ทองภักดี เขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทำ
อนุกรมวิธานพืช วันจันทรสัปดาหที่ 1 – 4 ของเดือน ณ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือปา
กรุงเทพฯ
๏ อาจารยอภิเษก หงษวิทยากร ไดรับเชิญเปนกรรมการตัดสินการแขงขัน
โครงการ First LEGO League Thailand ณ ลานกิจกรรม ชัน้ 5 หางสรรพสินคาเซียร
รังสิต กรุงเทพฯ
๏ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ เขารวมประชุมเพือ่ ปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ครัง้ ที่ 2/2552 วันที่
18 ธันวาคม 2552 และ ครัง้ ที่ 3 วันที่ 25 ธันวาคม 2552 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
๏ ผูช ว ยศาสตราจารยจิตรีบลุ พุม ศิริ ไดรับเชิญจากสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)เขารวมประชุมพิจารณาเนือ้ หาและแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนคูม อื ครูรายวิชาชีววิทยาเพิม่ เติม เลมที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษา

ขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา
กรุงเทพฯ
๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม ไดรับเชิญจากสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)เขารวมประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียม
ความพรอมสำหรับการจัดทำสือ่ การเรียนรูด วยตนเองตามเนือ้ หาทีใช
่ อบรมครูหลักสูตร
กลาง หลักสูตรที่ 3 วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมอัมพรริเวอรไซด รีสอรท
จังหวัดสมุทรสงคราม
๏ อาจารย ดร.นฤมล เผือกขาว ไดรับเชิญ เปนวิทยากรโครงการสัมมนา
บุคลากร เรือ่ งการสวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตรและสรางสรรค มคอ.สาขา
ศิลปะของคณะจิตรกรรมและประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บรรยายหัวขอเรือ่ ง “การสรางความเขาใจและการมีสวนรวมของคณาจารย กับ TQF”
วันที่ 11 ธันวาคม 2552 ณ อมรพันธ วิลลา รีสอรท จังหวัดระยอง
๏ อาจารย ดร.กลางพล กมลโชติ ไดรับเชิญเปนทีป่ รึกษาโครงการ “ปรับปรุง
หองปฏิบตั การ
ิ ทดสอบ-ศูนยวิเคราะหทดสอบสิง่ ทอเพือ่ รองรับการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ
สิ่งทอคุณภาพสมบัติพิเศษ และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑสิ่งทอ” ระยะเวลาการ
ดำเนินงานระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 – 30 กันยายน 2553 และไดเขารวมประชุม
วันที 30 พฤศจิกายน 2552 ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ กรุงเทพฯ
๏ นายภูวเมศวร สิงหทอง เขารวมประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุน
ผูปวย ไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหเขาถึงการ
บริการทดแทนไต จังหวัดนครปฐม วันที่ 17 ธันวาคม 2552 ณ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม
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๏ ผูชวยศาสตราจารยพูลศักดิ์ อินทวี เขารวมประชุมพิจารณารางหนังสือ
เรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มเติม วิชาฟสิกสหลักสูตร 2551 วันที่ 14 – 16
ธันวาคม 2552 ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๏ อาจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง
« ไดรับเชิญจากสถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร เปนวิทยากรสาธิต
การทำโยเกิรต วันที่ 10 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณหนาหอคำหลวง สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ 2549 จังหวัดเชียงใหม
« ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษรายวิชาเทคโนโลยีการหมัก (4034610) ใหกับ
นักศึกษาหมูเรี ยน 49/61 โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตลอดภาคเรียนที่ 2/2552
๏ นายวิฑูรย แซโงว ไดรับเชิญจาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูทรงคุ
 ณวุฒบรรยาย
ิ
พิเศษรายวิชา 612 651
ADVANCED FOOD ANALYSIS หัวขอเรื่อง Scanning Electron Microscopes
วันที่ 6 ธันวาคม 2552 ณ ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

๏ อาจารย ดร.อังกศิริ กลิน่ มาลี ไดรับเชิญเปนวิทยากรการบรรยายพิเศษให
ความรูด านสิง่ แวดลอมใหกับนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร หัวขอเรือ่ ง
“เราจะชวยกันลดผลกระทบจากภาวะโลกรอนไดอยางไร” วันที่ 11 ธันวาคม 2552
ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
๏ ผูช ว ยศาสตราจารยวิสตู ร วรสงาศิลป ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษรายวิชา
424307 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธมึ และรายวิชา 424307 ระบบการจัดการฐานขอมูล
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ์ หนูพันธ ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษา
คณะกรรมการการบริหารจัดการมลพิษในพืน้ ทีจั่ งหวัดสมุทรสาครในดานการบริหารจัดการ
น้ำเสีย ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
๏ อาจารย ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์ ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษรายวิชาเทคโนโลยี
การ หมั ก (4034610) ให กั บ นั ก ศึ ก ษา หมู  เรี ย น 49/61 โปรแกรม วิ ช า ชี ว วิ ท ยา
ประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชฏัชนครปฐม ตลอด
ภาคเรียนที่ 2/2552

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร
ทำบุญขึ้นปใหม 2553

คณะวิทยาศาสตร จัดงานทำบุญวันขึ้น
ปใหม 2553 เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 เวลา
09.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2552 ณ หอง 4320 อาคารวิทยาศาสตร 1
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกเขารับทุนตาม
โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการ
เพชรสนามจันทร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2553 วันที่ 1 ธันวาคม 2552

บทความ

การพรางตา

กัลยา ศรีพุทธชาติ
การพรางตา (camouflage) หมายถึง ทำใหมองเห็นไดยาก หรือใหดูกลมกลืน
ไปกับสิ่งแวดลอมรอบตัว สิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีการพรางตาเพื่อประโยชนตางๆกัน
ลองดูตัวอยางกันเลยดีกวา
เหยื่อ (prey)หลายชนิด พรางตาเพื่อไมใหสะดุดตาผูลา (predator) ทำให
มีโอกาสรอดพนจากการถูกลาได ตัวอยางในรูปเปน ผีเสื้อกลางคืน (moth) ที่เกาะ
พักตามตนไมในเวลากลางวันจะปรับสีและลวดลายของตัวใหกลมกลืนกับเปลือกไม
หรือใบไม(รูปที่ 1 ) และ ตั๊กแตนที่มีรูปรางและสีปกกลมกลืนเหมือนกับเด็ดใบไมมา
ทำเปนปกยังไงยังงัน้ ชวยใหรอดสายตาจากนกไดบาง (รูปที่ 2 ) และรูปสุดทายทายสุด
เปนไขและลูกนกที่ฟกแลวของนกหัวโต (plover) ที่ทำรังวางไขในที่โลงซึ่งลอตาลอใจ
บรรดาผูลายิ่งนัก ทั้งเปลือกไขและลูกนกมีสีสันที่กลมกลืนกับพื้นมาก เรียกไดวาถา
ไมเขาใกลจริงๆจะมองไมเห็นเลย การพรางตัวนี้นับวาเปนสิ่งสำคัญมากที่จะชวยให
สามารถอยูรอดพนปากเหยี่ยวปากกาไปไดจนโตเต็มวัย (รูปที่ 3 )

รูปที่ 1

รูปที่ 3

รูปที่ 2

ผูลาเองก็ใชยอย มีการนำเทคนิค
การพรางตัวไปใช เพื่อใหสามารถเขาใกล
เหยื่อและประสบความสำเร็จในการลา
แมแตเสือชีตา (cheetah) ที่ไดรับการ
ยกยองวาวิ่งเร็วที่สุดในบรรดาสัตวบก
แต ชีตา จะวิ่งดวยความเร็วมากไดเพียง
ช ว ง สั ้ น ๆ เท า นั ้ น ฉะนั ้ น เพื ่ อ ให ประสบ

รูปที่ 4

รูปที่ 6
รูปที่ 5
ความสำเร็จหรือลดความผิดพลาดในการลา จึงตองใชเทคนิคชวยดวยการคอยๆ
หมอบคลานพรางตัวจนเขาใกลเหยื่อแลวจึงโจมตี อีกตัวอยางที่นารักแตแฝงความ
โหดเล็กๆไวก็คือ ตั๊กแตนตอยมวย หรือตั๊กแตนตำขาว (praying mantis)กลุมหนึ่งที่
ปลอมตัวไดเนียนกับดอกไม ทั้งรูปทรงและสีสัน (รูปที่ 4-6 ) เพื่อรอลาเหยื่อที่เขามา
อยางไมระวังตัว
อยางไรก็ตาม มีเหยือ่ บางชนิดทำในสิง่ ทีตรงกั
่ นขามกับการพรางตา ดวยการ
ทำตัวเองใหมีสีสันลวดลายสะดุดตา หรือใหเห็นกันชัดๆไปเลย ซึ่งการทำแบบนี้จะ
สงผลในทางตรงกันขามเชนกัน นั่นคือ ความโดดเดนนั้น เปนการเตือนผูลาทั้งหลาย
ใหยัง้ คิดกอนจะเขาไปยุง ดวย ซึง่ เปนอีกวิธหนึ
ี ง่ ของการปองกันตัวของเหยือ่ (aposematic coloration) ไวมีโอกาสจะเลาสูกันฟงภายหลัง
สรุปแลวเทคนิคการพรางตานี้ มีประโยชนกับสิง่ มีชวี ติ หลากหลายดานมากทัง้
ผูล า และเหยือ่ แลวแตวา สิง่ มีชวี ติ นัน้ จะพรางตาดวยวิธไหน
ี และเพือ่ วัตถุประสงคใด
ที่มาของภาพและขอมูลประกอบ
http://webpub.allegheny.edu/dept/bio/bio220/Milt_lectures/DefenseFigures/CrypticMoth2.jpg
http://www.rmbo.org/v2/web/IMG/science/research/moup_nest_image002.jpg
http://www.tropical-plants-flowers-and-decor.com/images/picorchidMantis111.jpg

ขาวคณะวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณหากทานมี
ความประสงคทีจ่ ะสงขอเสนอแนะขาวสารหรือทีอ่ ยูโปรด
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