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 มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2551 
 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคในพิธีพระราชทานปริญญา

บัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

การศึกษา 2551 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552              

ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด

นครปฐม ในปนี้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรที่เขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร รายละเอียดมีดังนี้ 
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร พ.ศ. 2552 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรวมงานสัปดาหวิทยาศาสตร พ.ศ. 2552 ระหวางวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2552  ณ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานพิธีเปดโดยทานผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย กิจกรรมถวายพานพุมสักการะพระบรมสาทิสลักษณ

รัชกาลที่ 4 พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย, การแขงขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การประกวดภาพถาย, การประกวดการจัดพืชน้ำในระบบนิเวศนจําลอง,         

การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร, การบรรยายทางวิชาการ, การประกวดหนังสั้น,การแขงขันสุนทรพจน , การประกวดพานพุมสักการะ, การประกวดวาดภาพ,  

การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร , การแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร, กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ  ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม และสามารถอานรายละเอียดไดที่  HYPERLINK http://www.sc.su.ac.th www.sc.su.ac.th 

 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  ในสวนของคณะวิทยาศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  282  คน ปริญญาโท 80 คน และปริญญาเอก 1 คน  

และในจํานวนนี้มีผูไดรับเกียรตินิยมถึง 25 คน เปนเกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 10 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 15 คน  ในโอกาสนี้ผมขอแสดงความยินดีกับผู

สําเร็จการศึกษาทุกคนดวย 

 วนัที ่23-24 คณะฯ ไดรบัการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ประจาํปการศกึษา 2551 โดยมคีณะกรรมการผูตรวจประเมนิ  คอื รศ.ประดษิฐ  มสีขุ  

คณบดบีณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษณิ    ผศ.ดร.มณปีน  พรหมสทุธริกัษ คณบดคีณะอกัษรศาสตร  และ อ.ธนาทร   เจยีรกลุ  คณบดคีณะดรุยิางคศาสตร  

คณะฯ ขอขอบคณุผูทรงคณุวฒุทิัง้ 3 ทาน ตลอดจนคณาจารย บคุลากร นกัศกึษา ศษิยเกา และผูใชบณัฑติ ทีม่สีวนทาํใหการตรวจประเมนิคณุภาพในครัง้นีส้าํเรจ็ 

ลลุวงไดดวยด ี

 ดานการวิจัย ตามที่คณะฯ ไดประกาศใหทุนการวิจัยภายในคณะฯ สําหรับเดือนนี้คณะฯ ไดใหทุนเพิ่มอีก 10  ทุน  เปนทุนวิจัยสําหรับอาจารยหลัง

สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก 6 ทุน โดย  อ. ดร.กนกอร  ระยานิล อ.ดร.วยา  พุทธวงศ อ.ดร.บดินทร  ดํารงศักดิ์  ผศ.ดร.ธนาพร  ชื่นอิ่ม อ.ดร.คทา  ประดิษฐวงศ  

อ.ดร.เนาวรัตน  มีจันทร เปนทุนวิจัยทั่วไป   2 ทุน โดย ผศ.พูลศักดิ์  อินทวี    และผศ. ดร.พงศศักดิ์  หนูพันธ   และทุนสนับสนุนการเขียนตําราอีก จํานวน 2 

โครงการ โดย อ.ดร.คทา  ประดิษฐวงศ และ ผศ.ดร.โชคพิศิษฐ  เทพสิทธา   ซึ่งสําหรับในปงบประมาณ 2552 นี้ คณะฯ ไดใหทุนวิจัยไปแลวถึง 30 ทุน ดวยกัน   

และนอกจากทุนที่คณะฯ ใหแลว คณาจารยของเรายังไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอกอีก 1 ทุน โดย รศ.ดร.มนัส  แซดาน และคณะ ไดรับทุน

อุดหนุนการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาสูตรคอมพาวดิ้งของ PLA สําหรับอุตสาหกรรมเปาและฉีด (ปที่ 2)” จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และขอแสดง

ความยินดีกับผูไดรับทุนดังกลาวไวในโอกาสนี้ดวย 
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 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ไดรับอนุญาตเดินทางไป

ราชการ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตอเรื่องการดําเนินการ

โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  เพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

กระบี่ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ วันที่ 29 มิถุนายน 2552  

 ๏ ผูชวยศาสตราจารยบัณฑิต ภูริชิติพร ไดรับเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบ

ทดสอบ เรื่อง กําหนดเชิงเสน/แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง กําหนดการเชิงเสน/ บทเรียน

เรื่องกําหนดการเชิงเสน และเว็บเพจเพื่อการศึกษา เรื่องกําหนดการเชิงเสนใหแกนิสิต

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร) มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ 

บรรยายในหัวขอ พลังงานและการอนุรักษพลังงาน วันที่ 9,16 กันยายน 2552         

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ไดรับเชิญเปนผูบรรยายวิชา

การจัดการความขัดแยงดานทรัพยากรปาไม(308532) ใหกับนิสิตปริญญาโท      

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.มนสั  แซดาน และคณะ ไดรบัอนมุตัทินุอดุหนนุการวจิยั 

เรื่อง “การพัฒนาสูตรคอมพาวดิ้งของ PLA สําหรับอุตสาหกรรมเปาและฉีด (ปที ่ 2)”      

จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ (วช.) งบประมาณจํานวน 930,000 บาท        

(เกาแสนสามหมืน่บาทถวน) ระยะเวลาดาํเนนิโครงการ 1 ป (มถินุายน 2552 – มถินุายน 2553) 

  คณะวิทยาศาสตร ไดอนุมัติใหทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตางๆ และทุน

สนบัสนนุการเขยีนตาํรา ประจาํปงบประมาณ 2552 ไปแลว จาํนวน 20 โครงการ โดยแบง

เปนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 7 

โครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก

กองทนุสงเสรมิและพฒันาคณะวทิยาศาสตร จาํนวน 7 โครงการและทนุสนบัสนนุการเขยีน

ตําราจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 6 โครงการ บัดนี ้         

คณะวิทยาศาสตรไดพิจารณาขอเสนอโครงการรอบสุดทาย และอนุมัติใหทุนอุดหนุนการ

วิจัยประเภทตางๆ และทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ประจําปงบประมาณ 2552              

รอบสดุทาย ดงันี ้

 ๏ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร 

จํานวน 2 โครงการ คือ 

  1. การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย” โดยผูชวย

ศาสตราจารยพูลศักดิ์  อินทวีระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 มิถุนายน 2552 – 31 

พฤษภาคม 2553 

  2. การลดไนโตรเจนโดยกระบวนการอนาม็อกกับน้ำเสียที่มีแอมโมเนียมสูง

แตปริมาณคารบอนต่ำ (กรณีใชน้ำเสียจริง) โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศกัดิ ์หนพูนัธ   

ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 15 มิถุนายน 2552 – 14 มิถุนายน 2553 

 ๏ ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 6 โครงการ คือ 

  1. การศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเนื้อไมของตนกรวยปา          

โดย อาจารย ดร.กนกอร  ระยานิล ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 มิถุนายน 

2552 – 31 พฤษภาคม 2553 

  2.การใชแอนธราซนีแอดดกัสในการสงัเคราะห อนัทโีนน เอ โดย อาจารย 

ดร.วยา  พุทธวงศ ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 15 มิถุนายน 2552 – 14 

มถินุายน 2553 

  3.การวิเคราะหทางทฤษฎีและการจําลองทางคอมพิวเตอรเพื่อศึกษา

เซนเซอรวัดมวลความละเอียดสูง โดย อาจารย ดร.บดินทร  ดํารงศักดิ์   ระยะเวลา  

ดําเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 15 มิถุนายน 2552 – 14 มิถุนายน 2553 

  4. การตรวจสอบจุลินทรียทองถิ่นในบอเพาะเลี้ยงเตาจากศูนยอนุรักษ

พันธุเตาทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาพร  ชื่นอิ่ม   

ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 6 เดือน ตั้งแต 15 มิถุนายน 2552 – 14 ธันวาคม 2552 

  5. การใชอัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการแกไขปญหาการจับกลุมของ     

มอดูลซอฟตแวร  โดย อาจารย ดร.คทา  ประดิษฐวงศ  ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป 

ตั้งแต 3 สิงหาคม 2552 – 2 สิงหาคม 2553 

  6. การพยากรณทางเศรษฐศาสตรโดยเทคนิคเวฟเล็ท” โดย อาจารย 

ดร.เนาวรัตน  มีจันทร  ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 3 สิงหาคม 2552 –       

2 สิงหาคม 2553 

 และทุนสนับสนุนการเขียนตําราจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร จํานวน 2 โครงการ คือ 

  1.โครงการเขียนตํารา เรื่อง “โครงสรางการคํานวณแบบไมตอเนื่อง”โดย 

อาจารย ดร.คทา  ประดิษฐวงศ 

  2.โครงการเขียนตํารา เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมฟาแลน

อปซิส”โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคพิศิษฐ    เทพสิทธา 
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 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551  ระหวางวันที่ 23-

24 กรกฎาคม  2552  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รายนามดังตอไปนี้ 

1. รองศาสตราจารย ประดิษฐ  มีสุข  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ กรรมการ 

3. อาจารยธนาทร เจียรกุล   กรรมการ 

4. นางสาวสาวิตตรี ศิลปประเสริฐ         กรรมการและเลขานกุาร 
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สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรปาไมและสิง่แวดลอม ภาคพเิศษ ณ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร กรุงเทพฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2552  

 ๏ อาจารย ดร.ชาคร วิภูษณวนิช ไดรับเชิญรวมเปนคณะกรรมการชั่วคราวปฏิบัติ

หนาที่ คณะกรรมการหอภาพยนตร (องคการมหาชน) ณ หอภาพยนตร(องคกรมหาชน) 

ศาลายา นครปฐม 

 ๏ อาจารย ดร.นฤมล เผือกขาว ไดรับเชิญจาก สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา สํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ใหเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาสูการพัฒนาหลักสูตรและ

รายวิชา ณ มวกเหล็ก เฮลท สปาแอนด รีสอรท อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ 27 – 

29 มิถุนายน 2552 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ  เขารวมประชุมวิชาการ 

28th APAN Meeting 2009 ณ เมือง Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย มีกําหนด 5 วัน 

 คณะวิทยาศาสตร โดย ชมรมขาราชการ พนักงานและลูกจางคณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมโครงการ ไหวพระ ธรรมะสัญจร เพื่อเปนการทํานุบํารุงศิลป

วัฒนธรรมของไทย วันที่ 4 กรกฎาคม 2552  ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 
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 คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการรับขวัญบัณฑิต วันที่ 13 กรกฎาคม  2552  เพื่อเปนการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบการ

ศึกษาและเปนการเชื่อมความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางบัณฑิตใหม  

ระหวางวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2552 

 ๏ รองศาสตราจารยดร. ธนิต ผิวนิ่ม เขารวมประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ 42nd IUPAC Congress 2009       

ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2552 

 ๏ อาจารยวรภาส พรมเสน ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท        

กอนครบกําหนดวันลา และไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก       

(ตอเนื่องจากระดับปริญญาโท) สาขาฟสิกส ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด  

3 ป ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2555 

 ๏ อาจารยธนิญฐอร หาวสุด ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชา

คณิตศาสตร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 

2552 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 
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 กรมควบคุมมลพิษ โดยศูนยพัฒนาความเปนเลิศดานมลพิษทางอากาศ และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การตรวจติดตาม

คุณภาพอากาศแบบ Real-time ในสิ่งแวดลอมเมือง/อุตสาหกรรมโดยการใชเครื่องตรวจวัดจากภาคพื้นดิน ชุดอุปกรณนาโนเทคโนโลยีกาซเซ็นเซอร ชนิดทินเสต็นออกไซด     

และภูมิสารสนเทศ”  ณ หองประชุม 301 กรมควบคุมมลพิษ วันที่ 21 กรกฎาคม 2552 

 วิทยากร 

 1. อาจารย ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร: ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. Assoc. Prof. Honda Kiyoshi: Remote Sensing and GIS Field of Study, Asian Institute of Technology 



   ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณหากทานมีความประสงคที่จะสง     

ขอเสนอแนะขาวสารหรือที่อยูโปรดแจง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 โทร. 0-3425-5093                    

โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน 
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รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3 รูปที่ 4 

¢à“«ª√–™“ —¡æ—π∏å 
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ขอเชิญชวน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และครู อาจารยที่มีความสามารถในการพัฒนา

ซอฟตแวร ทีมละไมเกิน 3 คน เขารวมสมัครขอรับทุนพัฒนาผลงานและสรรหา

สุดยอดโปรแกรมเมอรของประเทศในโครงการ การแขงขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรและประเทศไทย ครั้งที่ 12 (The Twelfth National Software 

Contest:NSC2010) ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

 สนใจสมคัรสงขอมลูเสนอโครงการไดภายในวนัศกุรที ่14 สงิหาคม 2552 ที่

ศนูยประสานงานโครงการ NSC สวนภมูภิาคตะวนัตก (จงัหวดันครปฐม กาญจนบรุ ี

ประจวบครีขีนัธ เพชรบรุ ีราชบรุ ีสมทุรสงคราม สมทุรสาคร และสพุรรณบรุ)ี 

 ติดตอ 
 อาจารยโอภาส วงษทวีทรัพย และ อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง 

 ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 73000 

 โทร. 034-272923 หรือ 034-273050 ตอ 8712, 8719 

 E-mail: oatcomster@gmail.com, anncenter@gmail.com 

 Website: http://www.cp.su.ac.th, http://nsc-su.hi5.com,          

 http://twitter.com/SuNSC 
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กัลยา ศรีพุทธชาติ 

 มดแดง เปนมดที่ทุกคนรูจักกันดี ไมวาจะรูจักจากการไดลิ้มรสความเจ็บเพราะถูกกัด หรืออาจเคยกินอาหารจากผลิตภัณฑ..ไขมดแดง ก็ตาม  วันกอนได

เห็นภาพกระบวนการสรางรังของมดแดงแลวประทับใจมาก ถึงความสามัคคี ความพยายาม ทุมเท อยางสุดชีวิตของสมาชิกมดแดงแตละตัว เลยขอนําเกร็ดความรู

มาเลาสูกันฟง  

 มดแดง มีชื่อภาษาสามัญวา Red Ant หรือ Weaver Ant จัดอยูในสกุลมด Oecophylla  ซึ่งแปลวา ” สรางรังดวยใบไม ”  ในสังคมของมดแดง ประกอบไป

ดวยมดแดงกลุม (วรรณะ) ตางๆ ไดแก ราชินี(Queen)ที่เปนผูผลิตไขและควบคุมกิจกรรมภายในรัง  เพศผู (Male) มีหนาที่ผสมพันธุเพียงอยางเดียว                     

เพศเมยี(Female)  และมดงาน (Worker) ซึง่เปนมดเพศเมยีทีเ่ปนหมนั มหีนาทีห่าอาหาร ดแูลไขและตวัออน และทาํงานตางๆ ภายในรงั พวกมดงานจะมจีาํนวนมาก

ทีส่ดุในรงั  และจะเปนตัวเอกหรือแสดงบทนําในเรื่องนี้....การสรางรัง   เมื่อรูจักสมาชิกในครอบครัวของมดแดงแลว  คราวนี้มาดูการสรางรังของเขากันดีกวา   

 มดแดงจะเลือกสรางรังบนไมยืนตน ที่มีใบขนาดใหญพอสมควรเพื่อใหงายตอการนํามาประกอบเปนรัง ตนไมที่ถูกเลือกใชบอยมาก สวนใหญเปนพืชใบ

เลี้ยงคู เชน ตนมะมวง ตนหูกวาง ตนชมพู เปนตน การสรางรังเริ่มจากการดึงขอบใบสองใบเขาหากันโดยรวมพลชวยกันยึดขอบใบหนึ่งดวยปากและอีกใบหนึ่งดวย

ตีน งานนี้ตองใชแรงจากหลายๆตัวจึงจะสามารถดึงใบมาใกลกันได มดงานทุกตัวถูกยืดจากแรงดึงจนดูเหมือนนากลัววาตัวจะขาดออกจากกันดังภาพที่ 1 (ภาพ : 

คุณวีรพันธ ดุลยากุล ) แตถาใบหางกันมากๆ มดแดงตองใชวิธีตอตัวกันยังกับกายกรรมจากจีน(2)เพื่อใหสามารถดึงใบไดถึง และเมื่อดึงใบมาใกลกันไดแลว ขั้นตอน

ถัดไปก็คือมดงานที่เหลือจะไปขนตัวออนที่อยูในระยะสุดทาย (สรางเสนใยได)แลวพาไปตามแนวขอบใบเพื่อใหขับเสนใยมาเชื่อมระหวางขอบใบทั้งสอง(3)  ทําแบบ

นี้จนกระทั่งประกบใบหลายๆใบเปนรังที่มีผนังลอมรอบดังภาพที่ 4 (ภาพ : คุณวีรพันธ)     

              

 

 

 

 

 

                       

 

 จากการเฝาดูและอานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางรังของมดแดง รูสึกประทับใจมากที่เห็นความรวมมือรวมใจของสมาชิกแตละตัว  ทําใหนึกไปถึงวา ถาพวก

เราเลียนแบบความรวมมือกันแบบมดแดงบาง อุปสรรคใดๆ.....คงไมสามารถมาขวางกั้นเราได 

 ที่มาของขอมูลและภาพประกอบ 

  HYPERLINK “http://www.globio.org/glossopedia/article.aspx?art_id=11&art_nm=Weaver+Ants(รูปที่” http://www.globio.org/glossopedia/

article.aspx?art_id=11&art_nm=Weaver+Ants(รูปที่ 2) 

  HYPERLINK “http://www.flickr.com/photos/15583580@N08/3212256020/” http://www.flickr.com/photos/15583580@N08/3212256020/ 

  HYPERLINK “http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/857/11857/images/animals/456.jpg” http://www.oknation.net/blog/home/

blog_data/857/11857/images/animals/456.jpg 

 http://3.bp.blogspot.com/_aTdanpjotZ4/SfAi5jTuUYI/AAAAAAAAAA4/XXtEkuNPONA/s320/edit.JPG 

 


