
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ปที่ 16 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2553

มม

จากคณบดี

 เดือนน้ีคณะฯ จัดประชุมบุคลากรประจำป นับเปนกิจกรรมท่ีมีความสำคัญ
กับคณะฯ อีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งทำใหบุคลากรของเราไดมีสวนรวมในการวางแผน 
ยทุธศาสตร โดยไดรวมกนัเสนอแนะแนวทางการพฒันา แกไขปญหาอปุสรรคตางๆ 
ที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา ไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันและระดมความคิดเพ่ือหา 
แนวทางนำไปใชในการพัฒนางานในดานตางๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริหารจัดการ 
 ในดานงานวิจัย คณะฯ ไดใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ิมอีก 1 ทุน  เพ่ือผลิตผลงาน     
วิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล ISI เร่ือง การศึกษา    
hyperthermophiles จากนำ้พรุอนฝาง อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก จงัหวดัเชียงใหม 
และการโคลนยีน 16S rRNA โดย รศ.ดร.วิโรจน  กนกศิลปธรรม
 นอกจากน้ี ยังมีงานอ่ืนๆ ท่ีไดดำเนินการตอเน่ืองมาตลอดท้ังป คือการสราง           
และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูดวยการเชื่อมโยงการจัดการความรูกับแนวทาง 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งคณะฯ ไดกำหนดไว 2 ประเด็นคือการจัดการ
องคความรูทางดานวิทยาศาสตรของคณาจารย โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนางานวิจัย 
และผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและนำองคความรูที่มีอยูมาถายทอด                   
ในรูปแบบ ของการผลติตำรา นำเสนอสมัมนา เผยแพรผลงานท้ังภายในและภายนอก 
และ องคความรูสำหรับพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายสนับสนุนโดยเนนให
มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานสายตางๆ เปนประจำเดือนละประมาณ                   
1 คร้ัง ซึ่งผลงานของคณะฯ ที่ปรากฏออกมาในทุกดาน แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ 
และผลสำเร็จของงานที่คณาจารย และบุคลากรทุกคนมีสวนรวม

 ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีปดคาย 
โอลิมปกวิชาการ (คาย 2) ปการศึกษา 2552 
เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2553 ณ หอง 4103 
อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร 

 Prof.Dr. Matthias Glaubrecht และ Dr.Nora 
Brinkmann จาก Museum of Natural History Berlin-
Leibniz Institute for Evolutionary and Biodiversity 
Research at the Humboldt University, Berlin, Ger-
many เดินทางมายัง คณะวิทยาศาสตร ระหวางวันที่ 
1 –15 เมษายน 2553 ตามความรวมมือระหวาง Museum 
of Natural History BerlinLeibniz Institute และ 
คณะวิทยาศาสตร โดย Prof.Dr.Matthias Glaubrecht  
ไดรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวม ใหกับนักศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา ซ่ึงไดรับทุน 
โครงการกาญจนาภิเษก(คปก.) และในวันจันทรที่  
5 เมษายน 2553 Prof.Dr.Matthias Glaubrecht  
สัมมนากับคณาจารย และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร  
เรื่อง Diversity and Disparity:Solving the six Darwinian 
“mysteries” ณ หอง 1301 ช้ัน 3 อาคารวิทยาศาสตร 1 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 คณะวิทยาศาสตร ไดพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและอนุมัติใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐาน
ขอมูล ISI จากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร ประจำปงบประมาณ 2553 งบประมาณไมเกิน 150,000 บาท เพ่ิมเติมจำนวน 1 โครงการ ไดแก
  โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษา hyperthermophiles จากน้ำพุรอนฝาง อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก จังหวัดเชียงใหม และการโคลนยีน 16S rRNA”
  โดย รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน  กนกศิลปธรรม
  ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ต้ังแต 1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม รองศาสตราจารยจำนงค 
ธำรงมาศ ผูชวยศาสตราจารยพลูศกัดิ ์อนิทวี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชยั 
เตโชวิศาล อาจารยสุมิตร เขียววิชัย อาจารย ดร.ศิริรัตน ชูสกุลเกรียง 
อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง อาจารยอรทัย เขียวพุม และ 
อาจารยโอภาส วงษทวีทรัพย  ศึกษาดูงานดานนิติวิทยาศาสตร ณ National 
University of Singapore และ Health Science Authority (HAS) 
ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 25 – 27 เมษายน 2553
 ๏ อาจารย ดร.ประเสริฐ ไกรสิงหเดชา ศึกษาดูงานดานการเรยีนการสอน 
ทางวทิยาศาสตร ณ Kazan State University ประเทศรัสเซยี ระหวางวันที ่
30 มีนาคม – 9 เมษายน 2553
 ๏ รองศาสตราจารย ดร.กนกพร สวางแจง รองศาสตราจารย 
ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธีรา สรรมณี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดเิรกฤทธิ ์บวัเวช และ อาจารย ดร.องักศริ ิกลิน่มาล ี
ศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอน ณ Korea Institute of water 
and Environment (K-Water), Konkuk University และ Seoul National 
University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ระหวางวันที ่4 – 10 พฤษภาคม 
2553
 ๏ รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร และ อาจารย 
ดร.กลางพล กมลโชติ ศกึษาดูงานและเย่ียมชมศูนยปฏบิตักิารวจิยั Center 
of Cultural Materials Conservation (CCMC), The University of 
Melbourne และ ศูนย  Synchrotron ณ เมือง Melbourne 
ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 17  เมษายน –12 พฤษภาคม 2553
 ๏ อาจารย ดร.วรัญู พูลสวัสด์ิ  ฝกอบรมในลักษณะการปฏิบัติ 
การวิจัยสาขาวิชาจุลชีววิทยา ณ ศูนย Biopolymer Research Group 
(BRG), The University of New South Wales  ประเทศออสเตรเลีย 
ระหวางวันที่ 18 มีนาคม – 4 มิถุนายน 2553
 ๏ ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ ฝกอบรมในลักษณะ
การปฏิบัติงานวิจัยสาขาวิชาคณิตศาสตร ณ University  of Potsdam 
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางวันที่ 19 มีนาคม – 14 
เมษายน 2553
 ๏ อาจารย  ดร . รัตนา ศรีทัศน  ฝกอบรมในลักษณะการ
ปฏิบัติการวิจัย ในสาขาวิชาคณิตศาสตร ณ University of Potsdam 
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมณี ระหวางวันที่ 15 มีนาคม - 15 
พฤษภาคม 2553

 ๏ อาจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ  เขารวมสัมมนาทาง 
วิชาการและเสนอผลงานวิจัย ณ  Japan Advanced Institute of  
Science and Technology  (JAIST) ประเทศญี่ปุน ระหวางวันท่ี  
5 – 11 มีนาคม 2553 
 ๏ อาจารย ดร.นฤมล เผือกขาว เขารวมประชุมเพ่ือปรึกษา 
หารือเก่ียวกับกิจกรรมอบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร 
โลก ดาราศาสตรและอวกาศ  วันที่ 19  มีนาคม 2553 ณ 
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๏ รองศาสตราจารย ดร.มลิวรรณ บุญเสนอ  ไดรับเชิญเปน 
วิทยากรฝกอบรมบุคลากรในโครงการยกระดับหองปฏิบัติการ           
วิ เคราะห เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ปงบประมาณ 2553 ในหลักสูตร การวิเคราะหน้ำเสีย ไดแก pH 
BOD,COD,SS และ TDS ระหวางวันที่ 7 – 9 เมษายน 2553      
ณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด 
 ๏ อาจารยรวิทัต ภูหลำ ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาการแขงขัน 
คอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 3 – 7 
พฤษภาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ๏ รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง อาจารยอรอนงค 
แชมเล็ก และ อาจารยอรทัย เขียวพุม ไดรับเชิญจาก ภาควิชา 
วิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและ 
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร เปนวทิยากรสอนเสริม 
โครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สำหรับนักศึกษาท่ี 
เขาศึกษาในปการศึกษา 2553 ระหวางวันท่ี 22 – 30 เมษายน 
2553 ณ หอง ศร1201 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ๏ รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย ไดรับเชิญเปนวิทยากร 
ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ Solar Business Bangkok 2010 
ระหวางวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2553 ณ หองบอลรูม ฮอลล เอ     
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ  ไดรบัเชญิจาก 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง    
“การพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา”  วันท่ี 21 เมษายน 
2553 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ

ขาววิจัย่

ขาวบุคคล่



 คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณี  
สงกรานต  พ.ศ. 2553 เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
ของไทย วันพฤหัสบดีท่ี  8 เมษายน  2553 ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ บีช 
รีสอรท จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 คณะวิทยาศาสตรไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 
พัฒนาบุคลากร “ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรคร้ังที่ 6” วันที่ 8 - 9 
เมษายน 2553 ณ โรงแรมหัวหิน บลู เวฟ บีช รีสอรท 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เสนอแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการ 
ปฏิบัติงาน ไดรวมรับรูแผนยุทธศาสตรและมีสวนรวมในการวางแผน   
พัฒนายุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร ดวยกัน

 คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการการจัดการ         
ความรูเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร  ประมาณเดือนละ 1 ครั้ ง 
ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2552 – กันยายน 2553   
โดยครั้งที่ 6 วันที่ 7 เมษายน 2553 ณ  หอง 4103 
อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร 

 คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการการจัดการ  
ความรูเพือ่พัฒนางานของบคุลากรสายสนับสนุน  
คณะวิทยาศาสตร ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง 
ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2552 – กันยายน 
2553 โดยครั้งที่ 5 วันที่ 19 มีนาคม 2553  ณ 
หอง 4320-4321 อาคารวิทยาศาสตร 4 
คณะวิทยาศาสตร 

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์



 เมื่อจากคณะวิทยอันเปนที่รักยิ่งของเรามาไกล ยอมคิดถึงเปน 
ธรรมดาจงึเขาไปเกบ็ตกจาก website ของคณะฯ และไดพบกบับทความพรอม 
คำขูของผูเขียนหนาเดิม วาจะเขียนเรื่องของเหยื่อจนผูลาสูญพันธุไปเลย         
อยากระนั้นเลยเพื่อเปนการชวยชีวิตผูลา ผูเขียนหนาใหมอยางเราขอนำทาน
ผูอานมารูจักกับ Snowflake กันดีกวา (ไมตองสงสัยวาทำไมผูเขียนถึงอยาก
เขียนเร่ืองน้ี เพราะตอนน้ีนอกหนาตางหองพักของผูเขียน หิมะกำลังตกอยางหนัก… 
เดือนกวาแลวท่ีผูเขียนตองมาเผชิญกับความหนาวเหน็บอยูท่ีน่ี)
 Snowflake หรือ ผลึกของหิมะ เปนรูปแบบผลึกในกลุมของ Hexagonal 
crystal ตามรูปแบบผลึกของน้ำแข็ง (รูปที่ 1)นั่นเอง เพราะวาหิมะเกิดจาก 
ไอน้ำควบแนนเปนน้ำแข็ง  ดังนั้นรูปแบบของผลึกของหิมะจึงมีโครงสรางพื้น
ฐานเป็นแบบ Hexagona l  ด้ วยเช่น เดียวกัน โดย snowf lake 
ที่พบโดยทั่วไปมีดวยกันหลายแบบ บางเปนแฉก บางเปนแทง ดังจะเห็นได 
จากรูปท่ีผู เขียนถายเองจากแขนเสื้อกันหนาวของผู เขียน(รูปที่  2) 
จากการทดลองในหองปฏบิตักิาร พบวารปูรางของผลึกหิมะทีแ่ตกตางกนัขึน้
อยูกับอุณหภูมิและความชื้นดังแสดงในแผนภาพโครงผลึก (morphology 
diagram) (รูปท่ี 3) แตทวาเหตุผลที่วาทำไมรูปรางของผลึกจึงแตกตางกัน 
เมื่ออุณหภูมิแตกตางกัน ยังคงเปนปริศนาที่นาพิศวงสำหรับนักฟสิกสซึ่ง       
กำลังพยายามคนหาคำตอบกันอยูในปจจุบัน แมจะยังไมมีใครสามารถยืนยัน
ไดอยางแทจริงวา snowflake มีรูปรางกี่แบบกันแน แตทุกคนก็ยอมรับวา 
ในแตละรปูแบบทีพ่บเหน็กัน ลวนแลวแตงดงามไมแพกนัเลย ไมวาจะเปนแบบ 
column (รูปที่4) แบบ needle (รูปที่ 5)  แบบ plate (รูปที่ 6-8) แบบ 
dendrite (รูปที่ 9-11) และอื่นๆอีกมากมาย
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