ปีที่ 20 ฉบับที่ 7 ประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2557

มหาวิทยาลัยศิลปากร ก�ำหนดพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรประจ�ำปีการศึกษา 2556

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ�ำปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในปีนบี้ ณ
ั ฑิตคณะวิทยาศาสตร์ทเี่ ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียดมีดงั นี้
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ�ำปี พ.ศ. 2557
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำ�ปี พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

- พิธถี วายพานพุม่ สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
- การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เชิงวิทยาศาสตร์
- การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์
- การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การบรรยายทางวิชาการ
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
- การประชุมทางวิชาการ
- การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
- การประกวดพานพุม่ สักการะ
- การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
- การแข่งขันค่ายนักศึกษาสืบน้อย (สาขานิตวิ ทิ ยาศาสตร์)
- กิจกรรมนันทนาการต่างๆ
- การประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์
ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานรับขวัญพี่
บัณฑิต ประจ�ำปี 2556 หลังเสร็จสิน้ การฝึกซ้อมในช่วงเช้า
และการถ่ายภาพหมูบ่ ณ
ั ฑิต เมือ่ วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม
2557 ระหว่างเวลา 14.00 - 18.00 น. ณ ถนนเรียบอาคาร
เรียนวิทยาศาสตร์ 3 วนอุทยานลานไทร ห้องไววิทย์ พุทธารี
และอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

scie
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ก�ำหนดสอบสัมภาษณ์นกั ศึกษา Admission
ประจ�ำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7 กรกฎาคม ณ ห้องไววิทย์ พุทธารี
ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ ท�ำบุญหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาส      
วันเข้าพรรษาประจ�ำปี 2557 ณ บริเวณโถงหน้าภาควิชาชีววิทยา เมือ่ ที่ 2
กรกฎาคม 2557 และเดินทางไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอนสามสิบ
ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถี่ส�ำหรับงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 26 มิถุนายน 2557
วิทยากรโดย ดร.กลางพล กมลโชติ อ.สุมิตร์ เขียววิชัย และ นายพงศ์สวัสดิ์
พิชญาพันธุ์ ณ ห้องบรรยาย 4320 ชั้น 3 อาคารวิทย์ 4 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ ม.ศิลปากร และบุคลากร
ต่างๆที่สนใจในการใช้งานเครื่องวิทยุสื่อสาร

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษนักศึกษาโครงการ พสวท.
ระดับปริญญาโท-เอก สาขาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 7
สิงหาคม 2557 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการศึกษาต่อ
การน�ำเสนอผลงาน และการท�ำวิจัยในต่างประเทศ มีการบรรยายโดย
วิทยากร Mr. Graham Brocklehurst ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่ง Foreign language
lecturer ที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ence
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง     
“A New Function of Microsomal Epoxide Hydrolase: Fact or Artifact”
โดย Kasem Nithipatikom, Ph.D. Adjunct Professor Department of
Pharmacology and Toxicology Medical College of Wisconsin, USA
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00 – 11:00น. ณ ห้อง 4103
อาคารวิทยาศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ร่วมกับ ศูนย์ BRG, UNSW ประเทศ
ออสเตรเลีย จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Surgilux:เทคโนโลยีไร้รอยเย็บ” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. John Foster แห่งศูนย์ Biopolymers Research
Group(BRG), BABS ม.นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย  เมื่อวันพุธที่ 16
กรกฎาคม 2557 เวลา 11.30 – 12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ค ณะวิ ท ย า ศ า ส ตร ์ ม.ศิ ล ป า กร                  
จัดโครงการอบรม 6 วิชา 13 วัน 13 กิจกรรม
กั บ โครงการปรั บ พื้ น ฐานนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1          
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - วันที่ 2 สิงหาคม
2557 ณ ห้องไววิทย์ พุทธารี อาคารวิทยาศาสตร์
1 และห้ อ ง 4103 อาคารวิ ท ยาศาสตร์ 4             
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม
เกือบ 500 คน 6 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์
ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
และเน้นการท�ำกิจกรรมในลักษณะ STEM

ข่าวบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ได้รับเชิญเป็น
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส�ำนักหอสมุดกลาง
ประจ�ำปีการศึกษา 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ส�ำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยากรการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การบริหารความเสีย่ งและ
ระบบการควบคุมภายใน” วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน ในวันที่ 17 กรกฎาคม
2557 ณ อาคารวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง เข้าร่วมประชุม ระบบการขนส่งใน
เมืองขนาดใหญ่:ปัญหาและแนวทางแก้ไข วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม
แผนงาน แผนงานนโยบายสาธารณเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (นพม.) ชั้น 4
กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์วรี านันท์ พงศาภักดี ได้รบั เชิญเป็นผูท้ รงคุณวุฒวิ พิ ากษ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2557) วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ได้รบั เชิญจาก ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อ
จัดท�ำเป้าหมายระดับชาติและแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพ    
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง และ อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์
สว่างลาภ ได้รบั เชิญเป็นวิทยากร สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ในกลุม่
สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์วชิ าวิทยาศาสตร์ 3 (ว 22101) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2557 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.มนตรี เอี่ยมพนากิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ 3 (ว 22101)และวิชาวิทยาศาสตร์ 5(ว 23101)  
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมวิชาการฟิสกิ ส์วศิ วกรรม ครัง้ ที่ 1 (The 1st
Engineering Physics Conference – EPC 2014) วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุม โครงการประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ในหัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบฟิลม์ บางแบบสปัตเตอริง” วันที่ 17 กรกฎาคม
2557 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)		
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล
ได้รับเชิญเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับแพทยศาสตร์
ประจ�ำปีการศึกษา 2556 วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2557    ณ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รบั เชิญเป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2556 วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา
ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรุงเทพฯ
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บทความ

อาจารย์ ดร.สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม และอาจารย์ ดร.พงษ์ลัดดา
ปัญญาจิรวุฒิ เข้าร่วมประชุมปฏิบตั กิ ารเตรียมความพร้อมวิทยากร(Core trainer)
ในการน�ำกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชัน้ ที่ 1 – 4 ไปใช้ในการอบรมครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา
และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่าวสะเต็มศึกษาประเทศไทย วันที่ 21 – 24
กรกฎาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.อดิศรี เจริญพานิช ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์วชิ าวิทยาศาสตร์
3 (ว 22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เริ่ม วันที่ 19
พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
นายนพดล สุขกล่อมชีพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมแบบรหัสเปิด (OPENSOURCE) วันที่ 2 – 3 สิงหาคม
2557 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

การต่อสู้เพื่อเผ่าพันธุ์
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กัลยา ศรีพุทธชาติ

ขนาดจะไม่ใหญ่กว่านิดหน่อยก็ตาม  นอกจากนี้ บางชนิดการป้องกันซับซ้อนกว่านั้นโดย
ลงทุนหลอกล่อด้วยการสร้างรังสองชัน้ เพือ่ ให้นกจอมฝากวางไข่ผดิ ทีแ่ ละไข่ไม่ได้รบั การกก
ไข่ หรือเป็นการสร้างรังที่มีเทคนิคป้องกันการเข้ามาฝาก อาจเลือกสถานที่ซ่อนหรือพราง
จากสายตา เช่น รังของนกกระจิบธรรมดาบนต้นข่อย (รูปที่ 5) หรือทำ�ทางเข้ารังให้แคบ
ทีส่ ดุ จนกระทัง่ จอมฝากเข้ามาในรังไม่ได้แม้แต่วธิ เี ด็ดเดีย่ วแบบทิง้ ไพ่ใบสุดท้าย นัน่ คือ การ
ทิ้ ง รั ง เดิ ม ไปสร้ า งรั ง วางไข่ ใ หม่ เ พื่ อ ตั ด ปั ญ หาและให้ ลู ก ได้ มี โ อกาสรอดก็ ต าม ซึ่ ง นั ก
วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้ ได้สรุปเพิ่มเติมว่า นกบางชนิด6อาจมีการใช้วิธีการต่อสู้ป้องกัน
ต่างๆ ที่กล่าวมาผสมผสานกันมากกว่าหนึ่งวิธีเพื่อให้สามารถหลบเลี่ยงจากจอมฝากทั้ง
หลายได้
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ไดอยางเยี่ยมยอด เชนตัวอยางในรูปที่ 4 บรรดาไขทาง
สร้างไข่ที่มีสีสันลวดลายเฉพาะของตัวเองทั้งนี้เพื่อต่อสู้กับนกจอมฝากทั้งหลายมีการพัฒนา
http://www.cam.ac.uk/research/news/natural-bornkillers#sthash.127onItQ.
ดานซายของแตละรูปเปนไขของจอมฝากที่เลียนแบบไขเจาของรั
งไดอยางแนบเนียนแมบางครั้งขนาดจะไมใหญ
วางไข่เลียนแบบไข่เจ้าของรังได้อย่างเยี่ยมยอด เช่นตัวอย่างในรูปที่ 4   บรรดาไข่ทางด้าน
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