ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

จากคณบดี
คณะวทิ ยาศาสตร์ ขอแสดงความยนิ ดีก บั รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ และนางสลุ กั ษณ์  นามโชติ  จากภาควชิ าชวี วิทยา
ที่มีผลงานวิจัยเป็นท ี่ยอมรับโดยได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
ช่วงนี้กำลังจะปิดภาคเรียน นักศึกษาอยู่ในช่วงของการสอบปลายภาค คณะฯ ยังดำเนินภารกิจด้านการเรียนการสอน ในขณะ
เดียวกันก ็มีการเตรียมตัว เตรียมงาน สำหรับก ิจกรรมการพัฒนา และการให้บริการวิชาการในด้านอื่นๆ ที่กำลังจ ะเริ่มขึ้น ประกอบกับในปีนี้
เป็นปีที่คณะฯ ฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งคณะฯ จึงม ีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการจัดอบรมสัมมนา การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ นอกจากกิจกรรมใหม่ที่อยู่ในระหว่างเตรียมงานแล้ว คณะฯ ยังมีกิจกรรมที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ภายใต้โครงการทุน พสวท. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ คณะได้มีโอกาสต้อนรับ
คณะผู้บริหารจาก สสวท. และคณะกรรมการบริหารงานทุน พสวท. ที่มาเยี่ยมชมคณะฯ เพื่อร่วมหารือแ ลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตาม
ประเมินผลการดำเนินง านทุน พสวท.

ขอแสดงความยินดี   รองศาสตราจารย์
ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ หัวหน้าโครงการวิจัย
และผู้ ร่ ว มวิ จั ย นางสุ ลักษณ์ นามโชติ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ พ.อ.หญิง ดร.ธัญญารตั น์ กุญชรบญ
ุ   
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล ที่ได้
รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย
ระดับดี  ประจำปี ๒๕๕๔ เรื่องการติดเชื้อตัวอ ่อน
พยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียของหอยน้ำจืดวงศ์
Thiaridae ในประเทศไทย(Cercarial infections
of freshwater snails family Thiaridae in
Thailand.)

ข่าวบุคคล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมคัดเลือกนักเรียนเคมีโอลิมปิก  
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2555 ณ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)
ได้รับเชิญจาก โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง เทคนิคการไทเทรตและปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ให้แก่
นักเรียนระดับช ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5  ณ ห้องปฏิบัติการ
เคมีอินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 3
มีนาคม 2555
ได้ร บั เชิญเป็นอ าจารย์พ เิ ศษรายวิชา ICCH 211 General Chemistry
IIเพือ่ ส อนนกั ศึกษาระดับป ริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวนั ท ี่ 13 กุมภาพันธ์  9 พฤษภาคม 2555 โดยใช้ภ าษาองั กฤษเป็นส อื่ ในการเรียนการสอน ณ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยม หิดล
ได้รับเชิญเป็นหัวหน้าทีมนำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอ
โครงงาน  Search for SEAMEO Young Scientists:8th  Regional Congress”
ณ Regional Centre for Education in Science and Mathematics Southeast
Asian Ministers of Education Organization ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่
5 – 10 มีนาคม 2555
อาจารย์ ดร.พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ           
เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด
ที่มีประสิทธิผลครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม
2555 ณ โรงแรมโรสการเ์ดนท์ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง
Problem-based education วันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ภาควิชาเทคโนโลยี   
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร
อาจารย์ ดร.กนกอร ระย้าน ิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพ
 รรณญิกา    
เส็งส าย อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลส วัสดิ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เอกพนั ธ์ บางยีข่ นั
และ อาจารย์ ดร.งามจิตต์ เจียรกุลประเสริฐ ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระหว่างวนั ท่ี 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2555 เพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์
สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศ ิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการ
อบรมการเขียนบทความทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)   (กลุ่มวิทยาศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/เภสัชศาสตร์) ให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         
ทุกสาขาวิชา หลักสูตรนานาชาติ และผู้สนใจทั่วไป วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร นครปฐม
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ปัญญาคะโป
ได้ รั บ เ ชิ ญ เ ป็ นวิ ท ยากรจั ด ฝึ ก อ บรมบุ ค ลากรด้ า นส่ิ ง แ วดล้ อ ม           
ประจำโรงงานอุตสาหกรรม วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัย          
สุโขทัยธ รรมาธิราช
		 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยภายใต้
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.บดินทร์ ดำรงศักดิ์ เข้าร ่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และ
ร่วมวางแนวทางการวจิ ยั   ด้าน Micrmagnetic modeling of future recording
technology วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ        
Far Recording Subsystem  บริษัทซีเกทเทคโนโลยี ประเทศไทย

scie
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ
เ ข้ า ร่ ว มก ารสั ม มนาแ ละก ารเ ปิ ด ตั ว ห ลั ก สู ต ร “คณบดี เ พื่ อ ก าร
เปลี่ยนแปลง”  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
ได้รับเชิญจาก ราชบัณฑิตยสถาน โดยคณะกรรมการสหวิทยาการ
เพื่อการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาเรื่อง วิกฤตอุทกภัยใน
ประเทศไทย พ.ศ.2554 : แนวทางแก้ไขด้วยสหวิทยาการเพื่อร ะดมความรแู้ ละ
ประสบการณ์เกีย่ วกบั แ นวทางการแก้ไขปญ
ั หาอทุ กภยั ฯ วันท ี่ 25 มกราคม 2555
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.นฤมล เผือกขาว เข้าร ว่ มประชุมค ณะกรรมการพจิ ารณากลัน่ 
กรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
นครปฐม
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพ ล อ้นแ ฉ่ง เข้าร ว่ มประชุมค ณะอนุกรรมการ
ศึกษาการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับประเมินการแพร่กระจายมลพิษทาง
อากาศ ครั้งที่ 4/2555 วันท ี่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กรมควบคุมม ลพิษ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย ได้ร ับเชิญเป็นวิทยากร (Invited
Speaker) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ครั้งที่ 3 (3rd International
Social Science, Engineering and Energy Conference 2011,  ISEEC 2011)
วันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สามพราน
นครปฐม
รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์ เข้าร่วมประชุมเสวนา
วิชาการพิเศษ เรื่อง Natural Products as a Source of Potential Cancer
Chemo preventive Agents วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ช นื่   ศึกษาดงู าน  APEC-Tsukuba
International Conference VI : Innovation of Mathematics Education
through Lesson Study Challenges to Emergency Preparedness for
Mathematics ณ University of Tsukuba  ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 – 19
กุมภาพันธ์ 2555
อาจารย์รวิทัต ภู่หลำ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง
วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจโลก IT วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา สรรมณี เข้าร่วมประชุมค ณะกรรมการ
จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม  วันที่ 10 กุมภาพันธ์
2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล เข้าร่วมประชุมเพื่อช ี้แจงการ
สนับสนุนก ารดำเนินง านกจิ กรรมการสง่ เสริมก ารบริโภคทเี่ ป็นม ติ รกบั ส งิ่ แ วดล้อม  
วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ดอนเมือง
กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ได้ร ับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชา
ICCH 316 Modern Methods of Analysis และ  ICCH 461 Pharmacological Chemistry เพื่อสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่
13 กุมภาพันธ์   - 9 พฤษภาคม 2555 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียน
การสอน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.ศุ ภ ชั ย ศุ ภ ลั ก ษณ์ น ารี ได้ รั บ เชิ ญ เป็ น อ าจารย์ พิ เ ศษ
รายวิชา ICCH 334 Physical Chemistry II เพื่อส อนนักศึกษาระดับป ริญญาตรี            
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์  - 9 พฤษภาคม 2555 โดยใช้ภาษา
อังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

nce
อาจารย์หิรัญรัตน์ สุวรรณนที ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษรายวิชา
611213-50 Polymer Characterization I ระหว่างวันที่ 4 – กุมภาพันธ์
– 10 มีนาคม 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จารุศ ิริพจน์
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกัน
มลพิษท ี่ยั่งยืน สำหรับ Train the trainer ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2555
ณ สถาบันส ิ่งแ วดล้อม เมืองทองธานี
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Remediation of Contaminated Soil and
Groundwater วันท ี่ 31 มกราคม 2555 ณ คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ และ อาจารย์ว รรณภา พนิตส ุภากมล
ได้รับเชิญจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติเฉพาะทางหัวข้อคณิตศาสตร์ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ วันท ี่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ป ระเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
อาจารย์ ดร.จันทร์ด ี ระแบบเลิศ
เข้าร ว่ มปฏิบตั งิ านเพือ่ พ ฒ
ั นาเทคนิค RT-LAMP สำหรับก ารตรวจหา
เชือ้ ไวรัสอ หิว าต์ส กุ ร ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารกลมุ่ ต รวจสอบชวี ว ตั ถุส ำหรับส ตั ว์ อำเภอ
ปากช่อง จังหวัดน ครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2555

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร
ด้านวัคซีนของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กรม
ควบคุมโรค
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก พานชิ การ เข้าร ว่ มกจิ กรรมโครงการ
Research Zone  ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วันที่ 26 มกราคม 2555 ณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สว่างแจ้ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
ดร. นัทธรี า สรรมณี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท ำมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาตรี สาขาสิ่งแ วดล้อม วันที่ 28 – 30 มกราคม 2555 ณ กัลฟ์สยามโฮ
เตล&รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภล ักษณ์นารี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี
ฉิมพาลี ได้ร ับเชิญเป็นผู้ทรงวุฒิบรรยายพิเศษรายวิชา 621 222 Substance
Determination in Bioprocess Engineering Laboratory  ระหว่างวันที่  11  
- 13 มกราคม 2555   ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์แ ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อริศ ร์ เทียนประเสริฐ และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.รัชฎา บุญเต็ม ได้ร บั เชิญเป็นก รรมการดำเนินก ารโครงการพฒ
ั นาระดับบ ณ
ั ฑิต
ศึกษาทางด้านอนุรักษ์ศิลป์  ณ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
คณะผู้บริหาร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และคณะกรรมการบริหารงานทนุ พสวท. เข้าเยีย่ ม
ชมหารือเชิงนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนิน
งานทนุ พสวท.และพบปะบณ
ั ฑิต พสวท. ทีป่ ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับบัณฑิต
พสวท. และติดตามประเมิน ผลการดำเนินงานศูนย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร จังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์         
ได้ จั ด โ ครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาค ณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร  ให้กับน ักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 300 คน
ในวันที่  18 กุมภาพันธ์  2555  ณ ห้องไววิทย์พุทธารี  อาคาร
วิทยาศาสตร์ 1   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร ภายใต้ข อ้ ต กลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเป็นพี่เลี้ยง
พัฒนาโรงเรียนจฬุ าภร ณราชวทิ ยาลัยเพชรบุร  ี โดยรบั เป็นผ ดู้ ำเนิน
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่
4 หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รอบสอง ประจำปีการ
ศึกษา 2555 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร จังหวัดนครปฐม
จินตนา ตระกูลปักษีโรจน์ SC31

อึ . ...ก็ ม ี ป ระโยชน์ น ะ

(ความลั บ ของมู ล กระต่ า ย)

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีต้นกำเนิดมาจากกระต่ายป่า
ได้รับสารอาหารเพิ่มเติมจาการกินมูลชนิดนี้ แบคทีเรียในลำไส้กระต่าย
โดยมชี อื่ ว ทิ ยาศาสตร์ว า่ Oryctolagus cuniculus กระต่ายบา้ นนนั้ ถ งึ แ ม้วา่  จะผลิต vit.B และ protein ซึ่งออกมากับ cecotropes วิธีนี้จะช่วยให้
จะเชือ่ งแล้วก ต็ าม แต่ก ย็ งั ม นี สิ ยั เดิมอ ยูบ่ า้ ง เช่นก ารชอบขดุ โดยแต่เดิมน นั้  กระต่ายได้สารอาหารเพิ่มข ึ้น 30-40% กระต่ายที่ไม่ได้กิน cecotropes
ใช้ในการขุดโพรงนอน นอกจากนี้กระต่ายยังมีลักษณะพิเศษ คือ ดวงตาที่ บางทีอาจจะป่วยเพราะขาดสารอาหารได้ โดยทั่วไปกระต่ายจะเริ่มกิน
สามารถมองเห็นภาพได้กว้างถึง 190 องศา (มองได้ทั้งข้างหน้า ข้างบน
มูลตั้งแต่
อายุ 4 สัปดาห์ขึ้นไป สำหรับช่วงเวลากลางวัน เราจะพบว่า
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ภาพ 4
V?i4M1SXFjU:Pเ>ช้$:H1i
BUH$ หลับใน
ตอน
าแH#BM=1j
ละHค$!M?"H$1L
ำ่ นอน
ตอนกลางวนั แ ละกลางคนื เป็นส ว่ นใหญ่ นีเ่ ป็น
V?i4M1SXFjU:P>$:H1iH#BM=1jH$!M?"H$1LBUH$
อีกเหตุผลหนึ่งที่จะใช้ในการให้อาหารกระต่าย รวมถึงการเล่นกับกระต่าย ภาพ 3
ในช่วงเวลาตามธรรมชาติของมัน
<M:3P\ 3

<M:3P\ 1

<M:3P\ 1

ภาพ 1

ภาพ 2

ถ้ า เ ผ้ า ดู ก ระต่ า ยใ น
ช่วงเช้าตรู่ อาจเห็นมันทำท่า
แปลก ๆ โดยการเอี๊ยวหัวไป
ด้านหลังจนหัวของมันเข้าไป
อยู่ใต้หาง และมันก็กำลังกิน
มูลข องตวั เองอยู่ ไม่ต อ้ งตกใจ
เพราะมันเป็นพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติแ ละเป็นเรือ่ งสำคัญ
ที่ต้องยอมให้กระต่ายของเรา
ทำสิ่ง นี้ แม้ว่า จะขยะแขยง

ก็ตาม การกระทำนเี้ รียกวา่ coprophagy (กินม ลู ต วั เอง) โดยมลู น นั้ ม าจาก
ส่วนซีกัม (ไส้ติ่ง)ของกระต่าย สำไส้และซีกัมของกระต่ายจะยาวมาก ๆ
(ภาพที่ 1) แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการย่อยไฟเบอร์ก็จะดีด้วยเช่น
กัน ในแต่ละวัน กระต่ายจะถ่ายมูลช นิดนี้ออกมาตอนเช้า ๆ ซึ่งมีลักษณะ
ที่อ่อนนุ่ม (มูลพวงองุ่น) เรียกว่า cecotropes (ภาพที่ 2a)  กระต่ายจะ

<M:3P\ 3

<M:3P\ 4

<M:3P\ 4

ภาพ 5

ภาพ 6

พฤติ
กHรรม
การกินมูลนยี้ ังพบในสัตว์อื่น ๆ ด้วย เช่น สุนัข และ
3P\=M"H$"j
=TAVAK<M::
http://www.mekarn.org/proprf/leng.htm
สัตว์ป ่าบ างชนิด เพื่อค วามอยูร่ อดในกรณีท ขี่ าดแคลนอาหาร นอกจากนี้
http://www.springﬁeldrabbits.co.uk/foodnutrition.htm
มูลของ3Pส\=M"H$"j
ัตhttp://www.petcaregt.com/rabbits/coprophagyinrabbits.html
ว์Hก=TAินVAK<M::
พืชย ังเต็มไปด้วยวิตามินต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่
ทำให้สhttp://www.mekarn.org/proprf/leng.htm
ุนัขป่าเหล่านี้กินมูลเพื่อเสริมสร้างวิตามินและแร่ธาตุให้เพียงพอ
http://www.springﬁeldrabbits.co.uk/foodnutrition.htm
ต่อความ
ต้องการของตัวเอง
http://www.petcaregt.com/rabbits/coprophagyinrabbits.html
ที่มาของข้อมูลและภาพ:
http://www.mekarn.org/proprf/leng.htm
http://www.springfieldrabbits.co.uk/foodnutrition.htm
http://www.petcaregt.com/rabbits/coprophagyinrabbits.html
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