
 ปที่ 15 ฉบับที่ 04 ประจําเดือนเมษายน 2552

 
 เมษายน นับเปนเดือนที่มีวันหยุดตอเนื่องกันหลายวัน แตคณะฯ เราก็ยังคงจัดกิจกรรมทางวิชาการกันอยางตอเนื่อง ทั้งการเปดสอน
ภาคฤดูรอน ทั้งการจัดอบรมใหครู และนักเรียน ซึ่งเปนงานท่ีเราทํากันมาเปนประจํา และนอกจากกิจกรรมที่เราจัดใหกับโรงเรียนและหนวย
งานตางๆ แลว ในคณะฯ เราเอง เราก็มีกิจกรรมสําหรับบุคลากรของเรามาตั้งแตตนเดือน เร่ิมที่การรดน้ำดําหัวสืบสานประเพณีสงกรานต 
ซึ่งบุคลากรของเราก็รวมกิจกรรมกันอยางสนุกสนาน  และเนื่องจากคณะฯ ไดสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากร  ซ่ึงไดจัด
อบรมใหความรูเรื่องการจัดการความรูอยางเปนระบบมาไดระยะหนึ่งแลว น้ัน เดือนน้ีบุคลากรสายสนับสนุนของเราก็มีกิจกรรมการจัดการ
ความรู โดยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวางสายงานตางๆ ท้ังจากภาควิชา และจากสํานักงานเลขานุการคณะฯ ซึ่งเปนการนํา
เอาแนวทางของการจัดการความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับการทํางาน  คาดวาหลังจากจบกิจกรรมในวันนั้นแลว แตละคนคงได
เทคนิคการทํางานใหมๆ จากเพื่อนรวมงานกลับไปใชไดบาง 
 ดานการวิจัยนั้น แมวาคณาจารยของเราจะมีภาระงานสอนคอนขางมาก  แตคณาจารยของเรา ก็ยังทุมเทเวลาใหงานวิจัย ซึ่ง
นอกจากคณาจารยของเราจะไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกแลว ทุนวิจัยของคณะฯเอง ซ่ึงตั้งแตเริ่มปงบประมาณน้ีมา คณะฯได
อนุมัติใหทุนไปแลว 14 โครงการ และเดือนนี้ก็มีผูไดรับทุนเพิ่มอีก 6 โครงการ เปนทุนวิจัย 3 โครงการ โดย รศ.ดร. วิโรจน  กนกศิลปะธรรม  
ผศ. ดร.มยุวา  อารีกิจเสรี  อ.ดร.วรัญู  พูลสวัสดิ์   และทุนเขียนตําราอีก 3 โครงการ โดย รศ. ดร.สุดา  ตระการเถลิงศักด์ิ    ผศ. ดร.มยุวา  
อารีกิจเสรี  และ อ.ดร.วรัญู  พูลสวัสดิ์    
 และสําหรับในเดือนหนานี้ วันที่ 21-22 พฤษภาคม คณะฯ จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีสําคัญ กอนเปดภาคเรียนปนี้ โดยจะมีโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ”ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร” ซ่ึงปนี้เปนปที่ 5 แลวที่เราจัดกันมาอยางตอเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ และขอให
บุคลากรของคณะฯ เราเขารวมกิจกรรมในคร้ังนี้อยางพรอมเพรียงกันเชนเคยครับ 

 อบรมครูหลักสูตรกลาง สาขาวิชาฟสิกส เคมี และชีววิทยา ประจําป 2552 
 คณะวิทยาศาสตร รวมกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
เครือขายสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนาครู  ดําเนินการอบรมครูหลักสูตรกลาง ประจําป 2552  ภายใต
โครงการความรวมมือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ       
การเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  ซ่ึงไดจัดตอเนื่องมาเปนปที่ 3  
 ในป 2552คณะฯ รับเปนศูนยฝกอบรมครูฯ ใน 3 สาขาวิชา ไดแก  
  - สาขาวิชาเคมี      (20-25 เมษายน 2552) 
  - สาขาวิชาฟสิกส       (20-26 เมษายน 2552)     
  - สาขาวิชาชีววิทยา    (20-26 เมษายน 2552)   
 ณ อาคารวิทยาศาสตร 4  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร  โดยมีผูเขารวมรับการอบรมเปนครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่ใกลเคียงจังหวัดนครปฐม จํานวนสาขาวิชาละประมาณ 40 คน 
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 ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   จัดพิธีปดคายโอลิมปกวิชาการ (คาย 2) ปการศึกษา 2551 
  ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีปดคายโอลิมปกวิชาการ (คาย 2) ปการศึกษา 2551  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรุงแสง  
ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานในพิธี เมื่อวันศุกรที่ 3 เมษายน 2552 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล ศึกษาดูงานวิจัยใน
หองปฏิบัติการ ณ Yunnan University เมืองคุน หมิง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 12 – 26 พฤษภาคม 2552 
 ๏ รองศาสตราจารย ดร.เรณู เวชรัชตพิมล ศึกษาและเย่ียมชม
หองปฏิบัติการในประเทศญ่ีปุน 3 แหง ไดแก Life Science 
Department, Osaka City University หองปฏิบัติการบริษัทเครื่อง
สําอาง Nihon Kolmar Co.Ltd.และ Research Laboratories of 
Denso Co.Ltd. ณ ประเทศญี่ปุน  ระหวางวันที่ 3 – 7 เมษายน 2552 
และทัศนศึกษาพิพิธภัณฑและศิลปวัฒนธรรม ระหวางวันที่ 8 – 12 
เมษายน 2552 ณ ประเทศญี่ปุน  
 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริศร เทียนประเสริฐ  ศึกษาและ
เยี่ยมชมหองปฏิบัติการในงานวิจัยเรื่อง Omega-3  fatty acids and 
immune response ระหวางวันที่ 9 – 20 เมษายน 2552 ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย 
 ๏ รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ไดรับเชิญเปน 
  - กรรมการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ
ทรัพยากรปาไม  ภาคการศึกษาที่ 2/2552 ณ สาขาวิชาสงเสริม
การเกษตรและสหกรณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

  - กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการ
ศึกษา 2551 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยนานาชาติ  
 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง เขารวม
ประชุมประชุมคณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 2/2552 วัน
ที่ 24 - 25 เมษายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 ๏ รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ และนางสุลักษณ 
อยูคง เขารวมปฏิบัติงานในโครงการศึกษาสถานการณโรคหนอน
พยาธิและโปรโตซัว ในประเทศไทย ป พ.ศ.2552 ระหวางวันที่ 19 – 
30 เมษายน 2552 ณ กรมควบคุมโรค  
 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง  ไดรับเชิญเปน
วิทยากร บรรยายในหัวขอ Air Quality Modeling and its 
application วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ณ คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศักด์ิ หนูพันธ เขารวมประชุม
เทคนิคพิจารณเก่ียวกับขอสรุปขั้นตนของการกําหนดทิศทางงานวิจัย
ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม วันท่ี 23 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเอเชีย  
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กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร

 คณะวิทยาศาสตร ไดอนุมัติใหทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตางๆ และ
ทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ประจําปงบประมาณ 2552 รอบแรก ไปแลว 
จํานวน 14 โครงการ โดยแบงเปนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 5 โครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ
อาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 6 โครงการและทุนสนับสนุนการเขียนตํารา
จากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 3 โครงการ และ
คณะวิทยาศาสตรไดพิจารณาขอเสนอโครงการรอบแรกเพ่ิมเติม และอนุมัติ
ใหทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตางๆ และทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ประจํา
ปงบประมาณ 2552 เพิ่มเติม ดังนี้ 
 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร จํานวน 2 ทุน  คือ 
  1. “การโคลนและการหาลําดบันวิคลโีอไทดของยนี 16S rRNA และ
การหาปริมาณ G+C ของโครโมโซมของ Pikanate   5017:อาเคียชอบรอนชนดิ
ใหม เจรญิท่ี 100 oC “ รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน  กนกศลิปธรรม ระยะเวลา
ดาํเนนิการวจิยั 1 ป ตัง้แต 1 เมษายน 2552 – 31 มนีาคม 2553 
  2. “การแสดงสัณฐานวิทยาและองคประกอบธาตุเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณของเปลือกไขลูกเตาตนุ เตากระ และเตามะเฟอง เพื่อการอนุรักษ : 
วิเคราะหดวย Secondary electron imaging (SEI) และ Energy dispersive 

X-ray analysis (EDX)” โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุวา        
อารีกิจเสรี ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 4 พฤษภาคม 
2552 – 3 พฤษภาคม 2553 
 ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนสงเสริมและพัฒนา   
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 ทุน คือ 
  ◊ “การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมเฮพาริเนส 
และการทดสอบกิจกรรมเอนไซมเบ้ืองตน (ปที่ 1)” โดย อาจารย 
ดร.วรัญู  พูลสวัสดิ์ ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต            
1 พฤษภาคม 2552 – 30 เมษายน 2553 
 และทุนสนับสนุนการเขียนตําราจากกองทุนสงเสริม
และพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทุน คือ 
  ◊ จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม โดย อาจารย ดร.วรัญู     
พูลสวัสดิ์ 
  ◊ การวิเคราะหการถดถอย โดย รองศาสตราจารย    
ดร.สุดา  ตระการเถลิงศักดิ์ 
  ◊ ไมโครสโคปกเทคนคิทางชีววทิยา  โดย ผูชวยศาสตราจารย                       
ดร.มยวุา  อารีกจิเสร ี
 

ขาววิจัย

 คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการรดน้ำดํา
หัวสืบสานประเพณีสงกรานต  พ.ศ. 2552 เพื่อ
เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
วันพฤหัสบดีที่  9 เมษายน   2552   ณ บริเวณโถง
อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร  

 คณะวิทยาศาสตรไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร “ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรครั้งท่ี 5” ในวันที่       
21 – 22 พฤษภาคม 2552  ณ  โรงแรมหินสวยนําใส จังหวัดระยอง โดยการประชุมครั้งนี้ กําหนดใหคณาจารย ขาราชการ และบุคลากร
ทุกคนเขารวมการประชุม โดยถือเปนการไปปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร จะปดทําการระหวางวันดังกลาว 



ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนส่ือกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร 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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 คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการ การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร ทุกวันศุกรสุดทายของ
เดือนระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2552 โดยคร้ังที่ 1 วันท่ี 24 เมษายน 2552 หอง 4320-4321 อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร 

กัลยา ศรีพุทธชาติ 
 ระยะนี้ใครไมพูดถึงการประหยัดพลังงาน...เปนเชยมาก  ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้มากขึ้น มีการปรับตัวเพื่อการประหยัดพลังงาน
กันหลายๆเร่ือง...เชน หลายคนเปลี่ยนจากการขับรถเปนการขี่จักรยาน/มอเตอรไซด หรือเดินมาทํางาน  เปดแอรที่บานหรือที่ทํางานเทาที่จําเปน หรือ 
บางคนลงทุนยายไปสิงอยูหรือหยิบงานไปทําเปนหลักเปนฐานในหางสรรพสินคาที่เปดแอรเย็นฉ่ำในวันหยุด (ไหนๆก็เปดแอรอยูแลว)  รวมถึงมีการ
วางแผนการท่ีรัดกุมยิ่งขึ้นเม่ือจะขับรถออกจากบานแตละครั้งเพื่อใหคุมคากับพลังงานน้ำมันที่ใช........ ซึ่งลวนมีประโยชนทั้งกับตนเอง และตอโลกท่ีนา
อยูของพวกเรา 
 นก ไมนอยหนาในเรื่องความพยายามในการประหยัดพลังงานเชนกัน เน่ืองจากนกมีอุณหภูมิภาย ในรางกายสูงกวาสัตวกลุมอื่น ทําใหเขามี
โอกาสที่จะสูญเสียพลังงานความรอนสูภายนอกสูงกวาพวกเราและตองใชพลังงานมากมายในการรักษาอุณหภูมิที่สูงนั้นไว โดยมีการปรับตัว (หรือจะ
เรียกวาวิวัฒนาการ) หลายอยางเพื่อการนี้  เชนที่เคยพูดถึงการนอนของนกวามีการพองขนที่ตัว ทําใหมีชองวางระหวางผิวตัวกับขนคลุมตัวซึ่งเปน
เหมือนการมีฉนวนที่ดีชวยปองกันการสูญเสียความรอนจากรางกาย และยังพับสวนหัวและคอไปซุกเก็บไวใตขนบริเวณไหลอีกดวย นกบางชนิดเวลา
นอนจะเกาะตนไมเรียงแถวเบียดตัวกันหลับอยางนาอิจฉา ที่พบบอยใกลๆตัวเชน นกเขาชวา ที่จะยืนเรียงกัน 3-4 ตัวหลับ  
 ยังมีพฤติกรรมอีกอยางที่ชวยประหยัดพลังงานของนก  ถาใครเคยสังเกตนกท่ีมี ขายาว และคอยาว เชนบรรดานกน้ำหลายชนิด ชวงเวลาหยุด
พักจากกิจกรรมอื่นๆในระหวางวัน เขาจะยืนดวยขาขางเดียว โดยพับขาอีกขางเก็บซอนไว (อยางมิดชิดและแนบเนียน)  ท้ังนี้เปนการลดพื้นท่ีผิวที่จะ 
สูญเสียความรอนจากรางกายสูภายนอกนั่นเอง โดยเฉพาะสวนขาที่ไมคอยมีขนปกคลุม จึงเปนสวนที่สูญเสียความรอนไดงาย  ภาพที่นกเก็บพับสวนหัว
และยืนดวยขาขางเดียว จะมองดูแปลกๆ เหมือนไมใชนก นาจะเปนตะเกียบผอมๆที่เสียบลูกชิ้นปลาไวมากกวา  ที่แนจริงและนาชมเชยมากๆก็คือ   
การที่เขายืนหลับขาเดียวไดนิ่งมาก ไมมีโอนเอนหรือสัปหงกเหมือนพวกเรา   
 ถาสนใจอยากเห็นภาพความนิ่งที่วานี้ ลองพาตัวเองเลี้ยวเขาสวนสัตวที่ไหนสักแหง เจาะจงไปที่บริเวณนกน้ำ เชน นกอีโกง นกยางควาย หรือ
จะใหสะใจและสะตาตองไปกรงที่มีนกขนาดใหญหนอย อาจเปนนกกาบบัว หรือนกฟลามิงโก รอในชวงที่เขาหยุดพักจากภาระกิจสําคัญๆรับรองไดเห็น
แน  ไมจําเปน ตองแอบดูหรอกนะ เพราะนกๆในสวนสัตวเขาคุนและชินกับรูปราง หนาตาประหลาดๆของพวกเราอยูแลว  
 และเมื่อเห็นนกยืนขาเดียว ก็อยาลืมลองแขงความแข็งแรงและความนิ่งกันดู (แบบไมตองอายผูคนรอบขาง) ใหรูกันไปเลยวาใครแน ..... 
และใครจะประหยัดพลังงานไดมากกวากัน 
         
 
  นกฟลามิงโกยืนขาเดียว 
  และพับสวนหัวซุกไว                           


