
จ า กคณบด ี

	 ขอ	แสดง	ความ	ยินดี	 	 รอง	ศาสตราจารย์	

ดร.	 ดวง	เดือน	 ไกร	ลาศ	 หัวหน้า	โครงการ	วิจัย	

และ	ผู้	ร่วม	วิจัย	 นาง	สุ	ลักษณ์	 นาม	โชติ	 ผู้	ช่วย	

ศาสตราจารย์	พ.อ.หญิง	ดร.ธัญ	ญา	รัตน์	กุญชร	บุญ		

รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.	 วศิน	 อิง	ค	พัฒนา	กุล	 ที่	ได้	

รับ	รางวัล	สภา	วิจัย	แห่ง	ชาติ:	 รางวัล	ผล	งาน	วิจัย	

ระดับ	ดี		ประจำ	ปี	๒๕๕๔	เรื่อง	การ	ติด	เชื้อ	ตัว	อ่อน	

พยาธิ	ใบไม้	ระยะ	เซ	อร์	คา	เรีย	ของ	หอย	น้ำ	จืด	วงศ์	

Thiaridae	ใน	ประเทศไทย(Cercarial	infections	

of	 freshwater	 snails	 family	 Thiaridae	 in	

Thailand.)

	 คณะ	วทิยาศาสตร	์ขอ	แสดง	ความ	ยนิด	ีกบั	รอง	ศาสตราจารย	์ดร.ดวง	เดอืน		ไกร	ลาศ	และ	นาง	ส	ุลกัษณ	์	นาม	โชต	ิ	จาก	ภาค	วชิา	ชวีวทิยา	

ที่	มี	ผล	งาน	วิจัย	เป็น	ที่	ยอมรับ	โดย	ได้	รับ	รางวัล	ผล	งาน	วิจัย	ระดับ	ดี	จาก	สภา	วิจัย	แห่ง	ชาติ	ซึ่ง	ได้	มี	พิธี	มอบ	รางวัล	ใน	วัน	ที่	2	กุมภาพันธ์	2555

	 ช่วง	นี้	กำลัง	จะ	ปิด	ภาค	เรียน	 นักศึกษา	อยู่	ใน	ช่วง	ของ	การ	สอบ	ปลาย	ภาค	 คณะฯ	 ยัง	ดำเนิน	ภารกิจ	ด้าน	การ	เรียน	การ	สอน	 ใน	ขณะ	

เดียวกัน	ก็	มี	การเต	รี	ยม	ตัว	เตรียม	งาน	สำหรับ	กิจกรรม	การ	พัฒนา	และ	การ	ให้	บริการ	วิชาการ	ใน	ด้าน	อื่นๆ	ที่	กำลัง	จะ	เริ่ม	ขึ้น	ประกอบ	กับ	ใน	ปี	นี้	

เป็น	ปี	ที่	คณะฯ	ฉลอง	ครบ	รอบ	40	ปี	ของ	การ	ก่อ	ตั้ง	คณะฯ	จึง	มี	กิจกรรม	ที่	หลาก	หลาย	ทั้ง	การ	จัด	อบรม	สัมมนา	การ	ประชุม	วิชาการ	ระดับ	ชาติ	

และ	นานาชาติ	นอกจาก	กิจกรรม	ใหม่	ที่	อยู่	ใน	ระหว่าง	เตรียม	งาน	แล้ว	คณะฯ	ยัง	มี	กิจกรรม	ที่	ดำเนิน	งาน	มา	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	โดย	ความ	ร่วม	มือ	กับ	

สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	(สสวท.)		ภาย	ใต้	โครงการ	ทุน	พสวท.	เมื่อ	วัน	ที่	23	กุมภาพันธ์	คณะ	ได้	มี	โอกาส	ต้อนรับ	

คณะ	ผู้	บริหาร	จาก	สสวท.	และ	คณะ	กรรมการ	บริหาร	งาน	ทุน	พสวท.	ที่มา	เยี่ยม	ชม	คณะฯ	เพื่อ	ร่วม	หารือ	แลก	เปลี่ยน	ความ	คิด	เห็น	และ	ติดตาม	

ประเมิน	ผล	การ	ดำเนิน	งาน	ทุน	พสวท.	

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555



s c i e n c e
ข่าวบุคคล

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัชฎา	บุญ	เต็ม	

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	ให้การ	อบรม	คัด	เลือก	นักเรียน	เคมี	โอลิมปิก		

ครั้ง	ที่	2	ประจำ	ปี	2555	วัน	ที่	24	–	25	มีนาคม	2555	ณ	สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	

สอน	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	(สสวท.)

	 	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	 โรงเรียน	สงวน	หญิง	จังหวัด	สุพรรณบุรี	 เป็น	วิทยากร	

บรรยาย	ให้	ความ	รู้	 เรื่อง	 เทคนิค	การ	ไทเทรต	และ	ปฏิบัติ	การ	เคมีอินทรีย์	 ให้	แก่	

นักเรียน	ระดับ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	4	และ	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	5		ณ	ห้อง	ปฏิบัติ	การ	

เคมีอินทรีย์	 ภาค	วิชา	เคมี	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 วัน	ที่	 3	

มีนาคม	2555

	 	 ได	้รบั	เชญิ	เปน็	อาจารย	์พเิศษ	รายวชิา	ICCH	211	General	Chemistry	

IIเพือ่	สอน	นกัศกึษา	ระดบั	ปรญิญา	ตร	ีภาค	เรยีน	ที	่2	ระหวา่ง	วนั	ที	่13	กมุภาพนัธ	์	-	

9	พฤษภาคม	2555	โดย	ใช	้ภาษา	องักฤษ	เปน็	สือ่	ใน	การ	เรยีน	การ	สอน	ณ	วทิยาลยั	

นานาชาติ	มหาวิทยาลัย	มหิดล	

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	หัวหน้า	ทีม	นำ	นักเรียน	ไป	เข้า	ร่วม	การ	แข่งขัน	นำ	เสนอ	

โครง	งาน		Search	for	SEAMEO	Young	Scientists:8th		Regional	Congress”	

ณ	Regional	Centre	for	Education	in	Science	and	Mathematics	Southeast	

Asian	Ministers	of	Education	Organization	ประเทศ	มาเลเซีย	ระหว่าง	วัน	ที่	

5	–	10	มีนาคม	2555

	 อาจารย์	 ดร.พงษ์	ลัด	ดา	 ปัญญา	จิร	วุฒิ	 เข้า	ร่วม	ประชุม	ปฏิบัติ	การ											

เต	รี	ยม	ความ	พร้อม	เพื่อ	พัฒนา	หลักสูตร	การ	จัดการ	เรียน	รู้	ตาม	มาตรฐาน	ตัว	ชี้	วัด	

ที่	มี	ประสิทธิผล	ครู	ผู้นำ	การ	เปลี่ยนแปลง	รุ่น	ที่	2	ระหว่าง	วัน	ที่	4	–	8	มีนาคม	

2555	ณ	โรงแรม	โร	สกา	ร์	เดน	ท์	ริ	เวอร์	ไซด์	อำเภอ	สามพราน	จังหวัด	นครปฐม

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.เอก	พันธ์	 บางยี่ขัน	 เข้า	ร่วม	สัมมนา	 เรื่อง	

Problem-based	 education	 วัน	ที่	 2	 มีนาคม	 2555	ณ	 ภาค	วิชา	เทคโนโลยี				

การ	ศึกษา	คณะ	ศึกษา	ศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 อาจารย์	 ดร.กนก	อร	 ระย้า	นิล	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.สุ	พร	รณญิกา				

เสง็	สาย	อาจารย	์ดร.วรญัญ	ูพลู	สวสัดิ	์ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.เอก	พนัธ	์บางยีข่นั	

และ	อาจารย์	ดร.งาม	จิตต์	 เจียร	กุล	ประเสริฐ	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	กรรมการ	ประเมิน	

คุณภาพ	ภายใน	ระหว่าง	วัน	ท่ี	13	–	18	กุมภาพันธ์	2555	เพ่ือ	เตรียม	ความ	พร้อม	

ใน	การ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	 2554	 และ	การ	

ประเมิน	คุณภาพ	ภายนอก	รอบ	สาม	 (สมศ.)	 ณ	 ห้อง	ประชุม	นริศ	รา	นุ	วัด	ติ	วงศ์	

สำนักงาน	อธิการบดี	ตลิ่งชัน	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.ธนิต	 ผิว	นิ่ม	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	 โครงการ	

อบรม	การ	เขียน	บทความ	ทาง	วิชาการ	 (ภาษา	อังกฤษ)	 	 (กลุ่ม	วิทยาศาสตร์/

วิศวกรรมศาสตร์/เภสัชศาสตร์)	 ให้	ความ	รู้	แก่	นักศึกษา	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา									

ทุก	สาขา	วิชา	หลักสูตร	นานาชาติ	และ	ผู้	สนใจ	ทั่วไป	วัน	ที่	28	กุมภาพันธ์	2555	

ณ	ศูนย์	คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	นครปฐม

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.มัลลิกา	ปัญญา	คะ	โป	

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	จัด	ฝึก	อบรม	บุคลากร	ด้าน	ส่ิง	แวดล้อม												

ประจำ	โรงงาน	อุตสาหกรรม	 วัน	ท่ี	 24	 กุมภาพันธ์	 2555	 ณ	 มหาวิทยาลัย										

สุโขทัย	ธร	รมาธิ	ราช	

  เข้า	ร่วม	สัมมนา	วิชาการ		เรื่อง	การนำ	เสนอ	ผล	การ	ศึกษา	วิจัย	ภาย	ใต้	

โครงการ	พัฒนา	และ	ส่ง	เสริม	ความ	ร่วม	มือ	เครือ	ข่าย	นัก	วิจัย	สิ่ง	แวดล้อม	 วัน	ที่	 1	

กุมภาพันธ์	2555	ณ	โรงแรม	เอเชีย	ราชเทวี	กรุงเทพฯ

	 อาจารย์	ดร.บดินทร์	ดำรง	ศักดิ์	เข้า	ร่วม	ประชุม	แลก	เปลี่ยน	ความ	รู้	และ	

ร่วม	วาง	แนวทาง	การ	วิจัย		ด้าน	Micrmagnetic	modeling	of	future	recording	

technology	 วัน	ที่	 22	 –	 24	 กุมภาพันธ์	 2555	ณ	 ห้อง	ประชุม	ปฏิบัติ	การ								

Far	Recording	Subsystem		บริษัท	ซี	เกท	เทคโนโลยี	ประเทศไทย

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ดวง	เดือน	ไกร	ลาศ	

	 	 	เข้า	ร่วม	การ	สัมมนา	และ	การ	เปิด	ตัว	หลักสูตร	 “คณบดี	เพื่อ	การ	

เปลี่ยนแปลง”		วัน	ที่	28	กุมภาพันธ์	2555	ณ	โรงแรม	เซ็น	จู	รี่	พาร์	ค	กรุงเทพฯ

	 	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	 ราชบัณฑิตยสถาน	 โดย	คณะ	กรรมการ	สห	วิทยาการ	

เพื่อ	การ	วิจัย	และ	พัฒนา	ร่วม	กับ	ภาคี	เครือ	ข่าย	จัด	สัมมนา	เรื่อง	 วิกฤต	อุทกภัย	ใน	

ประเทศไทย	พ.ศ.2554	 :	 แนวทาง	แก้ไข	ด้วย	สห	วิทยาการ	เพื่อ	ระดม	ความ	รู้	และ	

ประสบการณ	์เกีย่ว	กบั	แนวทาง	การ	แกไ้ข	ปญัหา	อ	ุทก	ภยัฯ	วนั	ที	่25	มกราคม	2555	

ณ	สำนักงาน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย	ราชภัฎ	จันทร	เกษม	กรุงเทพฯ

	 อาจารย	์ดร.นฤมล	เผอืก	ขาว	เขา้	รว่ม	ประชมุ	คณะ	กรรมการ	พจิารณา	กลัน่	

กรอง	หลักสูตร	วิทยา	ศาสตร	บัณฑิต	สาขา	วิชา	เคมี	หลักสูตร	ปรับปรุง	พ.ศ.	2555		

วัน	ที่	6	กุมภาพันธ์	2555	ณ	สำนักงาน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย	มหิดล	ศาลา	ยา	

นครปฐม

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.รฐั	พล	อน้	แฉง่	เขา้	รว่ม	ประชมุ	คณะ	อนกุรรมการ	

ศึกษา	การ	ใช้	แบบ	จำลอง	คณิตศาสตร์	สำหรับ	ประเมิน	การ	แพร่	กระจาย	มลพิษ	ทาง	

อากาศ	ครั้ง	ที่	4/2555	วัน	ที่	16	กุมภาพันธ์	2555	ณ	กรม	ควบคุม	มลพิษ

		 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เสริม	จันทร์	ฉาย	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	(Invited	

Speaker)	ใน	งาน	ประชุม	วิชาการ	ระดับ	นานาชาติ		ครั้ง	ที่	3	(3rd	International	

Social	Science,	Engineering	and	Energy	Conference	2011,		ISEEC	2011)	

วัน	ที่	 2	–	5	กุมภาพันธ์	2555	ณ	 โรงแรม	โร	สกา	ร์เด้น	 ริ	เวอร์	ไซด์	 สามพราน	

นครปฐม

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.กัณฑ	รีย์	 ศรี	พงศ์	พันธุ์	 เข้า	ร่วม	ประชุม	เสวนา	

วิชาการ	พิเศษ	 เรื่อง	Natural	 Products	 as	 a	Source	of	Potential	Cancer	

Chemo	preventive	Agents	วัน	ที่	3	กุมภาพันธ์	2555	ณ	คณะ	เภสัชศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 รอง	ศาสตราจารย	์ดร.นวรตัน	์อนนัต	์ชืน่		ศกึษา	ด	ูงาน		APEC-Tsukuba	

International	 Conference	 VI	 :	 Innovation	 of	 Mathematics	 Education	

through	 Lesson	 Study	 Challenges	 to	 Emergency	 Preparedness	 for	

Mathematics	ณ	University	of	Tsukuba		ประเทศ	ญี่ปุ่น	ระหว่าง	วัน	ที่	10	–	19	

กุมภาพันธ์	2555

	 อาจารย์	รวิ	ทัต	ภู่	หลำ	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	การ	อบรม	เชิง	วิชาการ	เรื่อง	

วัย	รุ่น	ยุค	ใหม่	ใส่ใจ	โลก	 IT	วัน	ที่	17	กุมภาพันธ์	2555	ณ	วิทยาลัย	อาชีวศึกษา	

นครปฐม

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.นัท	ธีร	า	สรร	มณี	เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	กรรมการ	

จัด	ทำ	มาตรฐาน	คุณวุฒิ	ระดับ	ปริญญา	ตรี	สาขา	สิ่ง	แวดล้อม		วัน	ที่	10	กุมภาพันธ์	

2555	ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	(บางเขน)

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.ธงชัย	เต	โช	วิศาล	เข้า	ร่วม	ประชุม	เพื่อ	ชี้แจง	การ	

สนบัสนนุ	การ	ดำเนนิ	งาน	กจิกรรม	การ	สง่	เสรมิ	การ	บรโิภค	ที	่เปน็	มติร	กบั	สิง่	แวดลอ้ม		

วัน	ที่	 10	 –	 11	 กุมภาพันธ์	 2555	ณ	 โรงแรม	เอเชีย	 แอร์	พอร์ต	 ดอนเมือง	

กรุงเทพฯ

	 อาจารย์	ดร.ศิริ	รัตน์	ชูส	กุล	เกรียง	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	รายวิชา	

ICCH	316	Modern	Methods	of	Analysis	และ		ICCH	461	Pharmacologi-

cal	Chemistry	เพื่อ	สอน	นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ภาค	เรียน	ที่	2	ระหว่าง	วัน	ที่	

13	กุมภาพันธ์		-	9	พฤษภาคม	2555	โดย	ใช้	ภาษา	อังกฤษ	เป็น	สื่อ	ใน	การ	เรียน	

การ	สอน	ณ	วิทยาลัย	นานาชาติ	มหาวิทยาลัย	มหิดล	

	 อาจารย์	 ดร.ศุภ	ชัย	 ศุภ	ลักษณ์	นารี	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	

รายวิชา	ICCH	334	Physical	Chemistry	II	เพื่อ	สอน	นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี												

ภาค	เรียน	ที่	2	ระหว่าง	วัน	ที่	13	กุมภาพันธ์		-	9	พฤษภาคม	2555	โดย	ใช้	ภาษา	

อังกฤษ	เป็น	สื่อ	ใน	การ	เรียน	การ	สอน	ณ	วิทยาลัย	นานาชาติ	มหาวิทยาลัย	มหิดล	



s c i e n c e
	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	ทำงาน	จัด	ทำ	ร่าง	แผน	แม่บท	การ	พัฒนา	บุคลากร	

ด้าน	วัคซีน	ของ	ประเทศไทย	ครั้ง	ที่	1/2555	วัน	ที่	8	กุมภาพันธ์	2555	ณ	กรม	

ควบคุม	โรค	

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.กมล	ชนก	พา	น	ิชกา	ร	เขา้	รว่ม	กจิกรรม	โครงการ	

Research	Zone		ของ	ศูนย์	การ	เรียน	รู้	ทางการ	วิจัย	วัน	ที่	26	มกราคม	2555	ณ	

สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	วิจัย	แห่ง	ชาติ	(วช.)

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.กนก	พร	 สว่าง	แจ้ง	 และ	 ผู้	ช่วย	ศาสตรา	จาร	ย์					

ดร.	นัท	ธีรา	สรร	มณี	เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	กรรมการ	จัด	ทำ	มาตรฐาน	คุณวุฒิ	ระดับ	

ปริญญา	ตรี	สาขา	สิ่ง	แวดล้อม	วัน	ที่	28	–	30	มกราคม	2555	ณ	กัลฟ์	สยาม	โฮ	

เตล&รีสอร์ท	จังหวัด	ชลบุรี

	 อาจารย์	ดร.ศุภ	ชัย	ศุภ	ลักษณ์	นารี	และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.ดล	ฤดี	

ฉิม	พาลี	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ผู้ทรง	วุฒิ	บรรยาย	พิเศษ	รายวิชา	621	222	Substance	

Determination	in	Bioprocess	Engineering	Laboratory		ระหว่าง	วัน	ที่		11		

-	 13	มกราคม	2555	 	ณ	คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.อร	ิศร	์เทยีน	ประเสรฐิ	และ	ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์

ดร.รชัฎา	บญุ	เตม็	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	กรรมการ	ดำเนนิ	การ	โครงการ	พฒันา	ระดบั	บณัฑติ	

ศึกษา	ทาง	ด้าน	อนุรักษ์	ศิลป์		ณ	บัณฑิต	วิทยาลัย		มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 อาจารย์	หิรัญ	รัตน์	 สุวรรณ	นที	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ผู้	บรรยาย	พิเศษ	รายวิชา	

611213-50	 Polymer	 Characterization	 I	 ระหว่าง	วัน	ที่	 4	 –	 กุมภาพันธ์	

–	 10	 มีนาคม	 2555	ณ	 คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.ชุติมา	จารุ	ศิริ	พจน์

	 	 เข้า	ร่วม	โครงการ	ฝึก	อบรม	การ	จัดการ	สิ่ง	แวดล้อม	และ	การ	ป้องกัน	

มลพิษ	ที่	ยั่งยืน	สำหรับ	Train	the	trainer	ระหว่าง	วัน	ที่	1	–	3	กุมภาพันธ์	2555	

ณ	สถาบัน	สิ่ง	แวดล้อม	เมืองทอง	ธานี

	 	 เข้า	ร่วม	สัมมนา	เรื่อง	Remediation	of	Contaminated	Soil	and	

Groundwater	วนั	ที	่31	มกราคม	2555	ณ	คณะ	วศิวกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยั	

เกษตรศาสตร์

	 อาจารย์	 ดร.นพ	ดล	 ชุม	ชอบ	 และ	 อาจารย์	วรรณ	ภา	 พนิต	สุภา	กมล   

ได้	รับ	เชิญ	จาก	 สำนักงาน	พัฒนา	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	แห่ง	ชาติ	 (สวทช.)		

เป็น	วิทยากร	การ	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	เฉพาะ	ทาง	หัวข้อ	คณิตศาสตร์	 โครงการ	บ้าน	

นัก	วิทยา	ศาสตร์	น้อยฯ	วัน	ที่	2	กุมภาพันธ์	2555	ณ	บ้าน	วิทยาศาสตร์	สิ	ริน	ธร	

อุทยาน	วิทยาศาสตร์	ประเทศไทย	จังหวัด	ปทุมธานี	

	 อาจารย์	ดร.จันทร์	ดี	ระแบบ	เลิศ 

	 	 เขา้	รว่ม	ปฏบิตั	ิงาน	เพือ่	พฒันา	เทคนคิ	RT-LAMP	สำหรบั	การ	ตรวจ	หา	

เชือ้	ไวรสั	อห	ิวาต	์สกุร	ที	่หอ้ง	ปฏบิตัิ	การก	ลุม่	ตรวจ	สอบ	ชวี	วตัถ	ุสำหรบั	สตัว	์อำเภอ	

ปากช่อง	จังหวัด	นครราชสีมา	ระหว่าง	วัน	ที่	23	–	27	มกราคม	2555

ข่าวบุคคล

	 คณะ	กรรมการ	ฝ่าย	กิจการ	นักศึกษา	คณะ	วิทยาศาสตร์									

ได้ 	จัด	โครงการ	ปัจฉิม	นิ เทศ	นักศึกษา	คณะ	วิทยาศาสตร์ 	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร		ให้	กับ	นักศึกษา	ชั้น	ปี	ที่	4	จำนวน	300	คน	

ใน	วัน	ที่		18	กุมภาพันธ์		2555		ณ	ห้อง	ไว	วิทย์	พุทธ	า	รี		อาคาร	

วิทยาศาสตร์	1			คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

	 คณะ	ผู้	บริหาร	 สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	

เทคโนโลย	ี(สสวท.)	และ	คณะ	กรรมการ	บรหิาร	งาน	ทนุ	พสวท.	เขา้	เยีย่ม	

ชม	หารือ	เชิง	นโยบาย	และ	แลก	เปลี่ยน	ความ	คิด	เห็น	เกี่ยว	กับ	การ	ดำเนิน	

งาน	ทนุ	พสวท.และ	พบปะ	บณัฑติ	พสวท.	ที	่ปฏบิตัิ	งาน	ใน	มหาวทิยาลยั	

ศิลปากร	เพื่อ	ประชาสัมพันธ์	ทุน	สนับสนุน	การ	ทำ	วิจัย	สำหรับ	บัณฑิต	

พสวท.	 และ	ติดตาม	ประเมิน	ผล	การ	ดำเนิน	งาน	ศูนย์	มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	 เมื่อ	วัน	ที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2555	 ณ	 คณะ	วิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	จังหวัด	นครปฐม



	 กระต่าย	เป็น	สัตว์	เลี้ยง	ลูก	ด้วย	นม	ที่	มี	ต้น	กำเนิด	มา	จาก	กระต่าย	ป่า	

โดย	มชีือ่	วทิยาศาสตร	์วา่	Oryctolagus	cuniculus	กระตา่ย	บา้น	นัน้	ถงึ	แมว้า่	

จะ	เชือ่ง	แลว้	กต็าม	แต	่ก	็ยงั	ม	ีนสิยั	เดมิ	อยู	่บา้ง	เชน่	การ	ชอบ	ขดุ	โดย	แต	่เดมิ	นัน้	

ใช้	ใน	การ	ขุด	โพรง	นอน	นอกจาก	นี้	กระต่าย	ยัง	มี	ลักษณะ	พิเศษ	คือ	ดวงตา	ที่	

สามารถ	มอง	เห็น	ภาพ	ได้	กว้าง	ถึง	190	องศา	 (มอง	ได้	ทั้ง	ข้าง	หน้า	ข้าง	บน	

และ	ข้าง	หลัง)	เพื่อ	ให้	รอดพ้น	จาก	ศัตรู	ต่าง	ๆ	นี่เอง	ดวงตา	กระต่าย	มี	ความ	

ไว	ต่อ	แสง	มากกว่า	มนุษย์	ถึง	8	เท่า	โดย	ประมาณ	สิ่ง	ที่	ต้อง	ระวัง	สำหรับ	การ	

จะ	เลีย้ง	กระตา่ย	ก	็คอื	กระตา่ย	ม	ีกระดกู	ที	่เปราะ	บาง	มาก	ดงั	นัน้	จะ	ตอ้ง	ระวงั	

ใน	ส่วน	นี้	ด้วย	โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ถ้า	จะ	ซื้อ	ให้	เด็ก	ๆ	เลี้ยง

	 กระต่าย	เป็น	สัตว์	Crepuscular	เนื่องจาก	พวก	มัน	จะ	ปรากฏ	ตัว	ใน	

ตอน	เชา้	และ	คำ่	นอน	หลบัใน	ตอน	กลาง	วนั	และ	กลาง	คนื	เปน็	สว่น	ใหญ	่นี	่เปน็	

อีก	เหตุผล	หนึ่ง	ที่	จะ	ใช้	ใน	การ	ให้	อาหาร	กระต่าย	รวม	ถึง	การ	เล่น	กับ	กระต่าย	

ใน	ช่วง	เวลา	ตาม	ธรรมชาติ	ของ	มัน

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3424-5300	โทรสาร	0-3424-5333	E-mail	science@su.ac.th

สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์	ได้ใน	www.sc.su.ac.th	ได้เช่นกัน

จินตนา	ตระกูลปักษีโรจน์	SC31

ภาพ	1

ภาพ	3

ภาพ	5 ภาพ	6

ภาพ	4

ภาพ	2

อึ....ก ็ม ีประโยชน์นะ (ความลับของมูลกระต่าย)

	 ถ้า	เผ้า	ดู	กระต่าย	ใน	

ช่วง	เช้า	ตรู่	 อาจ	เห็น	มัน	ทำท่า	

แปลก	ๆ	โดย	การ	เอี๊ยว	หัว	ไป	

ด้าน	หลัง	จน	หัว	ของ	มัน	เข้าไป	

อยู่	ใต้	หาง	 และ	มัน	ก็	กำลัง	กิน	

มลู	ของ	ตวั	เอง	อยู	่ไม	่ตอ้ง	ตกใจ	

เพราะ	มัน	เป็น	พฤติกรรม	ตาม	

ธรรมชาต	ิและ	เปน็	เรือ่ง	สำคญั	

ที่	ต้อง	ยอม	ให้	กระต่าย	ของ	เรา	

ทำ	สิ่ง	นี้	 แม้ว่า	จะ	ขยะแขยง	

ได้	รับ	สาร	อาหาร	เพิ่ม	เติม	จา	การ	กิน	มูล	ชนิด	นี้	 แบคทีเรีย	ใน	ลำไส้	กระต่าย	

จะ	ผลิต	vit.B	และ	protein	ซึ่ง	ออก	มา	กับ	cecotropes	วิธี	นี้	จะ	ช่วย	ให้	

กระต่าย	ได้	สาร	อาหาร	เพิ่ม	ขึ้น	30-40%	กระต่าย	ที่	ไม่	ได้	กิน	cecotropes	

บางที	อาจ	จะ	ป่วย	เพราะ	ขาด	สาร	อาหาร	ได้	 โดย	ทั่วไป	กระต่าย	จะ	เริ่ม	กิน	

มูล	ตั้งแต่	อายุ	 4	 สัปดาห์	ขึ้น	ไป	 สำหรับ	ช่วง	เวลา	กลาง	วัน	 เรา	จะ	พบ	ว่า	

กระต่าย	จะ	ถ่าย	ออก	มา	เป็น	มูล	แข็ง	ๆ 	ก้อน	ๆ 	มูล	นี้	จะ	ไม่มี	ประโยชน์	ทาง	

โภชนาการ	(ต้อง	เอา	ไป	ทิ้ง)	(ภาพ	ที่	2b)		

	 พฤติกรรม	การ	กิน	มูล	นี้	ยัง	พบ	ใน	สัตว์	อื่น	ๆ	ด้วย	เช่น	สุนัข	และ	

สัตว์	ป่า	บาง	ชนิด	เพื่อ	ความ	อยู่	รอด	ใน	กรณี	ที่	ขาดแคลน	อาหาร	นอกจาก	นี้	

มูล	ของ	สัตว์	กิน	พืช	ยัง	เต็ม	ไป	ด้วย	วิตามิน	ต่าง	ๆ	ซึ่ง	อาจ	เป็น	เหตุผล	หนึ่ง	ที่	

ทำให้	สุนัข	ป่า	เหล่า	นี้	กิน	มูล	เพื่อ	เสริม	สร้าง	วิตามิน	และ	แร่	ธาตุ	ให้	เพียง	พอ	

ต่อ	ความ	ต้องการ	ของ	ตัว	เอง

ที่มา	ของ	ข้อมูล	และ	ภาพ:
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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!NAL$!O5=TA"H$1LBUH$H>Ti Y=i1jH$1!X% U:?MK=L5U7n5:@1O!??=1M=4??='M1OVAKU7n5U?R\H$EN#L)3P\1jH$>H=XFj!?K1iM>"H$U?M3NEO\$5P] 

V=jBiM%K">KV">$![1M= !M?!?K3N5P]U?P>!BiM coprophagy (!O5=TA1LBUH$) W0>=TA5L]5=M%M!EiB5(P!L= (YEj1O\$)"H$!?K1iM> ENYEjVAK

(P!L="H$!?K1iM>%K>MB=M! Z (<M:3P\ 1) VE0$XFjUF[5BiM#BM=EM=M?2X5!M?>iH>Y;U6H?k![%K0P0jB>U'i5!L5 X5V1iAKBL5 !?K1iM>%K

2iM>=TA'5O05P]HH!=M1H5U'jM Z (Q\$=PAL!D/K3P\HiH55Si= (=TA:B$H$Si5) U?P>!BiM cecotropes (<M:3P\ 2a)  !?K1iM>%KY0j?L6EM?HMFM?

U:O\=U1O=%M!M?!O5=TA'5O05P] V6#3PU?P>X5ANYEj!?K1iM>%K8AO1 vit.B VAK protein (Q\$HH!=M!L6 cecotropes BO4P5P]%K'iB>XFj!?K1iM>

Y0jEM?HMFM?U:O\="Q]5 30-40% !?K1iM>3P\Y=iY0j!O5 cecotropes 6M$3PHM%%K7fB>U:?MK"M0EM?HMFM?Y0j W0>3L\BY7!?K1iM>%KU?O\=!O5

=TA1L]$V1iHM>S 4 EL70MFk"Q]5Y7 ENF?L6'iB$UBAM!AM$BL5 U?M%K:6BiM !?K1iM>%K2iM>HH!=MU7n5=TAV"[$ Z !jH5 Z =TA5P]%KY=i=P

7?KW>'5k3M$W<'5M!M? (1jH$UHMY73O]$) (<M:3P\ 2b)  

:@1O!??=!M?!O5=TA5P]>L$:6X5EL1BkHR\5 Z 0jB> U'i5 ES5L" VAKEL1Bk7fM6M$'5O0 U:R\H#BM=H>Ti?H0X5!?/P3P\"M0V#A5HMFM? 

5H!%M!5P]=TA"H$EL1Bk!O5:R'>L$U1[=Y70jB>BO1M=O51iM$ Z (Q\$HM%U7n5UF1S8AF5Q\$3P\3NXFjES5L"7fMUFAiM5P]!O5=TAU:R\HUE?O=E?jM$BO1M=O5VAK

V?i4M1SXFjU:P>$:H1iH#BM=1jH$!M?"H$1LBUH$

    

   

<M:3P\ 1

<M:3P\ 2 

   

         

<M:3P\ 3 <M:3P\ 4

     

3P\=M"H$"jH=TAVAK<M::

http://www.mekarn.org/proprf/leng.htm

http://www.springfieldrabbits.co.uk/foodnutrition.htm

http://www.petcaregt.com/rabbits/coprophagyinrabbits.html

<M:3P\ 2 

   

         

<M:3P\ 3 <M:3P\ 4

     

3P\=M"H$"jH=TAVAK<M::

http://www.mekarn.org/proprf/leng.htm

http://www.springfieldrabbits.co.uk/foodnutrition.htm

http://www.petcaregt.com/rabbits/coprophagyinrabbits.html

กต็าม	การก	ระ	ทำ	นี	้เรยีก	วา่	coprophagy	(กนิ	มลู	ตวั	เอง)	โดย	มลู	นัน้	มา	จาก	

ส่วน	ซีกั	ม	 (ไส้ติ่ง)ของ	กระต่าย	 สำ	ไส้	และ	ซีกั	ม	ของ	กระต่าย	จะ	ยาว	มาก	 ๆ	

(ภาพ	ที่	1)	แสดง	ให้	เห็น	ว่า	ความ	สามารถ	ใน	การ	ย่อย	ไฟเบอร์	ก็	จะ	ดี	ด้วย	เช่น	

กัน	ใน	แต่ละ	วัน	กระต่าย	จะ	ถ่าย	มูล	ชนิด	นี้	ออก	มา	ตอน	เช้า	ๆ	ซึ่ง	มี	ลักษณะ	

ที่	อ่อน	นุ่ม	(มูล	พวง	องุ่น)	เรียก	ว่า	cecotropes	(ภาพ	ที่	2a)		กระต่าย	จะ	

	 คณะ	วทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	ภาย	ใต้	ขอ้	ตกลง	

ความ	ร่วม	มือ	ทาง	วิชาการ	 ระหว่าง	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	และ	

สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	การ	ศึกษา	ขั้น	พื้น	ฐาน	 ใน	การ	เป็น	พี่	เลี้ยง	

พฒันา	โรง	เรยีน	จฬุา	ภ	รณ	ราช	วทิยาลยั	เพชรบรุ	ี	โดย	รบั	เปน็	ผู	้ดำเนนิ	

การ	สอบ	คัด	เลือก	นักเรียน	เพื่อ	เข้า	ศึกษา	ใน	ระดับ	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	

4	หลักสูตร	โรงเรียน	วิทยาศาสตร์	ภูมิภาค	รอบ	สอง	ประจำ	ปี	การ	

ศึกษา	2555	วัน	ที่	18	กุมภาพันธ์	2555	ณ	อาคาร	วิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	จังหวัด	นครปฐม


