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ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2538 ในนามศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทำหนาที่เปนศูนยกลางในการใหบริการการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร แกคณะวิชาตาง ๆ ตอมาในป พ.ศ. 2548 ไดโอนเขามาอยูในความ
ดูแลของคณะวิทยาศาสตรจึงไดเปลี่ยนชื่อมาเปนศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรยังคงใหบริการการใช
เครือ่ งมืออปุ กรณทางวิทยาศาสตรควบคูไ ปกบั การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจยั ทางดา นวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีภารกิจของ
ศูนยเครือ่ งมือวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีประกอบดวยการวิเคราะหวิจยั ทดสอบ และใหบริการทางวชิ าการแกบคุ ลากรทง้ั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
หนวยงานรัฐ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม
ศูนยเครือ่ งมือวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีมเี ครือ่ งมือและอปุ กรณทางวทิ ยาศาสตรสำหรับใชในการดำเนินการและใหบริการหลายชนิดอาทิ Inductively
Coupled Plasma Emission Spectrometer ใชในการวิเคราะหปริมาณธาตุทั้งทีเ่ ปนโลหะและอโลหะ   Scanning Electron Microscope ใชหาภาพพื้นผิว
วัตถุดวยกำลังขยายและความละเอียดสูง  GC/MS ใชในการแยกสารผสมและตรวจวิเคราะหสารประกอบทแี่ ยกไดทั้งคุณภาพและปริมาณดวยการวัดคามวล
ตอประจุ   SurfaceArea/Particle Size Analyzer and Porosimeter ใชในการวิเคราะหและศึกษาสมบัติพื้นฐานของของแข็งไดแก พื้นผิว ขนาดของอนุภาค
และขนาดของรุพรุน  นอกจากนี้ ศูนยเครือ่ งมือวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยียงั ประสานงานกบั ภาควิชาตางๆ เพือ่ ใหบริการวชิ าการอืน่ ๆ อีกดวย เชน งานตรวจ
วิเคราะหทางจุลชีววิทยา  งานตรวจวิเคราะหทางเคมี เปนตน
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Surface area analysis

Gas Chromatography – Mass – Spectrometer

Particle size analysis

SEM : Scanning electron microscope

ICP: Inductively coupled plasma spectrometry

Fourier transforms Infarred spectroscopy
เครือ่ งมือ

1. Gas Chromatography – Mass – Spectrometer
2. Particle size analyzer
3. Surface area analyzer
4. Scanning electron Microscope/EDS
5. Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometer
6. High performance liquid chromatography
7. X-Ray Diffraction

HPLC High performance liquid chromatography

การใหบริการอน่ื ๆ
๏ การตรวจวเิ คราะหหาโลหะในตวั อยางประเภทตางๆ เชน อาหาร น้ำดืม่ น้ำเสีย เปนตน
๏ การตรวจวเิ คราะหคณุ ภาพของน้ำดืม่ เพือ่ ขอใบอนุญาตจาก อย.
๏ การวเิ คราะหหาคณุ ภาพของนำ้ เสียจากโรงงานอตุ สาหกรรม
๏ วิเคราะหตรวจสอบของวสั ดุชนิดตางๆ ทีใ่ ชในอุตสาหกรรม
เชน อุตสาหกรรมยาพลาสติก โลหะ เปนตน
๏ การตรวจวเิ คราะหคณุ สมบัตทิ างกายภาพและคา พลังงานความรอ น
สถานทีต่ ดิ ตอ  
ศูนยเครือ่ งมือวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชัน้ 1 อาคารวิทยาศาสตร4 คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวงั สนามจันทรจังหวัดนครปฐม73000
โทร.034-252361 034-255093 ตอ 28091-92  
โทรสาร 034-252361 034-255820
URL: http://www.stec.su.ac.th

X-Ray Diffraction
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ขาวบุคคล
๏ อาจารยณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ กำหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 – 15 พฤศจิกายน 2555
๏ รองศาสตราจารย ดร.อารีย ทองภกั ดี ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.โชคพศิ ษิ ฐ เทพสทิ ธา
และ อาจารย ดร.กุลนาถ  อบสวุ รรณ เขารว มประชุมและ เสนอผลงาน   ทางวิชาการในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ I International Orchid Symposium ณ เมือง Taichung
ประเทศสาธารณรัฐไตหวัน ระหวางวันที่ 11 – 17 มกราคม 2553
๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง เปนอาจารยพ ิเศษ บรรยายในหัวขอ
พลังงานทางเลือกและการอนุรกั ษ วันที่ 25 มกราคม 2553 และ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
๏ รองศาสตราจารย ดร.สุดา ตระการเถลิงศกั ดิ  ์ ไดรบั เชิญจาก คณะสถิตปิ ระยุกต
สถาบันบณ
ั ฑิตพฒ
ั นบริหารศาสตร เปนคณะกรรมการการจดั ประชุมวชิ าการสถิตปิ ระยุกต
ระดับชาติ ประจำป พ.ศ. 2553 ในเดือนสงิ หาคม 2553
๏ ผูช ว ยศาสตราจารยพลู ศกั ดิ์ อินทวี รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล  อยูย นื ยง
และ อาจารย ดร.กลางพล กมลโชติ ไดรบั เชิญเปนวทิ ยากรผทู รงคุณวุฒใิ นการเฉลยขอ สอบ

สำหรับการแขงขันตอบปญ
 หาอจั ฉริยภาพทางวทิ ยาศาสตรและคณิตศาสตร ชิงถว ย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจาสริ กิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ วันที่ 16 มกราคม 2553
ณ โรงเรียนบรมราชินนี าถราชวทิ ยาลัย จังหวัดราชบุรี
๏ อาจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ  ไดร ับเชิญ
« เปนวิทยากรบรรยายรายวิชา CH 694 (สัมมนา 2) เรื่อง Design
and  Synthesis of Fluoroionophores and Surface-Based Sensors for the
Detection of  Lithium, Ammonium and  Mercury วันที่ 13 มกราคม 2553 ณ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยร ามคำแหง บางกะป กรุงเทพฯ
« เปนอาจารยพเิ ศษบรรยายรายวิชา ทพชท 306 เคมีใหกบั นกั ศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทนั ตกรรม (ตอเนือ่ ง 2 ป) วันที่ 15
มกราคม 2553 และวนั ที่ 29 มกราคม 2553 ณ คณะทนั ตแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
๏ อาจารย ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษสอน
วิชา ICCH 334 Physical Chemistry II ใหแกนกั ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียน
ที่ 2 ระหวางวันที่ 4 มกราคม – 20 มีนาคม 2553 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยม หิดล

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 จำนวน                
300 คน ในวันที่ 16  มกราคม  2553 ณ หอง 4103 อาคารวิทยาศาสตร4 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวทิ ยาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิ ปากร ไดจดั โครงการจดั การความรูเ พือ่ พฒ
ั นางาน
ของบคุ ลากรสายสนับสนุน คณะวทิ ยาศาสตร ครัง้ ท่ี 3  วนั ที่ 25  มกราคม 2553  ณ หอง 4320   
อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศ ิลปากร  
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บทความ

เพื่อชีวิต....ของเหยื่อ

กัลยา ศรีพุทธชาติ
หลังจากที่รอคอยบทความจากบคุ ลากรและศษิ ยเกาของคณะวทิ ยาศาสตรมาระยะหนึง่ ในทีส่ ดุ บทความของเดือนนก้ี เ็ ปนการเลาเรือ่ งของผเู ขียน
หนาเดิม..อีกแลว  จะถือวาเปนการขูหรือเปลาก็ไมมั่นใจนักวา  ถาไมมีบทความอื่นๆสงเขามาแทรกบาง ผูเขียนหนาเดิมนี้จะแกลงเขียนเทคนิคการตอสู
ปองกันตัวของเหยื่อ จนกระทั่ง ผูลา (predator) พากันอดตายเพราะลาเหยื่อไมได และ..สูญพันธุไปเลย    
เหยื่อ (prey) มีการปองกันตัวเพื่อใหมีชีวิตรอดจากการถกู ลาหลายวิธีมาก เชน  การพรางตา (camouflage) ที่เคยเลาไปแลว มีอยูวิธหี นึ่งที่แปลก
ออกไปเหมือนตีลังกากับการพรางตา ดวยการทำตัวเองใหมีสีสันลวดลายสะดุดตา หรือโชวต ัวใหเห็นกันชัดๆ ซึ่งก ารทำแบบนี้จะสงผลในทางตรงกันขาม
ดวย นั่นค ือ ความโดดเดนนั้น เปนการเตือนผูลาทั้งหลายใหยั้งคิดกอนจะเขาไปยุงดวย เรียกการปองกันตัวน ี้วา aposematic coloration
สัตวสะเทินน้ำส ะเทินบก (amphibians ) เชนกบหลายชนิดที่มสี ีสด เดนสะดุดตาอยางไมนาเชื่อวาจ ะมีอยูในโลกใบนี้ (รูปที่ 1-2 ) สวนมากมพี ิษ...
แบบทผ่ี ลู า ตวั ใดไดเคยลม้ิ ลอง เปนตอ งจำและเข็ดไปตามๆกนั และไมคดิ จะไปขอ งแวะดว ยอกี เลย สวนเจาตัวสดุ สวยสดี ำลายเหลืองญาติๆของกง้ิ กือ (millipedes) ที่ขดตัวอยูน ั้น (รูปที่ 3) สีสันประกาศตัวโจงแจงเพราะเขาสามารถปลอยสารไฮโดรเจนไซยาไนด (hydrogen cyanide ) ที่สามารถทำใหนกที่มา
จับเขากินถึงตายไดและแต ละตัวสามารถสรางสารพิษน ี้ไดหลายครั้งอ ีกดวย

รูปที่ 3
รูปที่ 1

รูปที่ 2

ตัวอยางเหยื่อส ีสดที่ไมไดออกแรงสรางสารพิษดวยตัวเอง แตไปเก็บพิษจ ากที่อื่นม า เชน ผีเสื้อ monarch (Danaus plexippus) เพียงอาศัยความ
สามารถพเิ ศษในการเก็บพษิ รายจากพชื อาหารทต่ี วั เองกนิ ขณะทเ่ี ปนตัวหนอนมาไวปอ งกันตัว (รูปที่ 4 ) นอกจากนี้ ยังมีผเี สือ้ ชนิดอน่ื (Limenitis archippus)
มาอาศัยบารมีของผเี สือ้ monarch ดวยการเลียนแบบสสี นั ซะคลายเชียว (รูปที่ 5)  เพือ่ หลอกวา ตวั เองมพี ษิ และชว ยใหรอดพนจากการถกู จบั กนิ ดว ย  สำหรับ
รูปสุดทาย เปนนกที่ไดรับพิษจ ากการจับผีเสื้อ monarch กินแ ละรีบคายทิ้งอยางทุลักทุเล(รูปที่ 6 )  

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

การปองกันตัวข องเหยื่อแบบสวยๆนี้ เรียกไดอีกชื่อวา warning coloration   ซึ่งนาจะมีความนัย  “เราขอเตือนทานกอนนะ”   และถาใหแ ปลแบบ
โดนใจ ก็คือ “อยาวอนๆ”...เพื่อช ีวิตของตัวเอง
ที่มาของภาพและขอมูลประกอบ
http://media-2.web.britannica.com/eb-media/95/5895-004-81547EBE.jpg
http://apheloria.org/Research/Warning%20coloration_files/1s.jpg
http://animals.lafcadio.net/pics/yukkfactor.jpg
http://www.entomologicalillustration.com/Images/Large-14-Monarch-Butterfly-Illustration-Danaus-plexippus.jpg

ขาวคณะวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณหากทานมี
ความประสงคทจ่ี ะสง ขอ เสนอแนะขา วสารหรือทอ่ี ยูโ ปรดแจงคณะวทิ ยาศาสตรวทิ ยาเขตพระราชวงั สนามจันทรนครปฐม
73000 โทร. 0-3425-5093 โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตร
ไดใน www.sc.su.ac.th  ไดเชนกัน

ขอเชิญคณาจารยและศิษยเกาสงบทความทางวิชาการ
ขนาดครึ่งหนา A4 ลงวารสารรายเดือนคณะวิทยาศาสตร
ม.ศิลปากร  หากไดรับคัดเลือกตีพิมพในวารสาร
จะไดรับคาสมนาคุณ เรื่องละ 500 บาท

