ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2554

จากคณบดี
มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร เป็นส ถาบันท มี่ ชี อื่ เสียงทางดา้ นงานศลิ ปะและงานสร้างสรรค์ ดังน นั้ พ นั ธกจิ อ ย่างหนึง่ ข องคณะวทิ ยาศาสตร์ค อื 
การนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปผสมผสานกับความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบของคณะวิชาอื่นภายในมหาวิทยาลัย คณะ
วิทยาศาสตร์ จึงมโีครงการความร่วมมือกับค ณะวิชาทางศิลปะอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานวิจัยและงานบริการทางวิชาการ
ในปนี ี้ คณะวทิ ยาศาสตร์ ได้ม โี ครงการวจิ ยั ท สี่ ำคัญโครงการหนึง่ ค อื โครงการนวัตกรรมการเปลีย่ นขยะสงู่ านสร้างสรรค์  ซึง่ เป็นโครงการ
ความร่วมมือร ะหว่างคณะวิทยาศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ และสถาบันวิจัยแ ละพัฒนา โครงการนี้ได้ดำเนินก ารมาเป็นระยะเวลาปีกว่า ได้เริ่ม
ผลิตผลงานวิจัยแ ละงานสร้างสรรค์ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน คณะผู้ดำเนินโครงการ ได้จัดแ สดงนิทรรศการ All about Glass  โดยคัดเลือก
ผลงานที่เกิดจากการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งมีอยู่มากในบ้านเราคือ แกลบ นำมาเผาเป็นแก้วและทำการเพิ่มมูลค่าให้วัสดุดัง
กล่าวให้มีความงามทางศิลปะ ทำเป็นเครื่องประดับต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี จึงขอ
ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการทุกท่าน

• คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบสัมภาษณ์นักศึกษา
ตามโครงการรบั น กั ศึกษาวทิ ยาศาสตร์เพิม่ พ เิ ศษ ระดับป ริญญาตรี ประจำปกี ารศกึ ษา
2554 วันที่ 18 พฤษภาคม 2554  ณ ห้องไววิทย์ พุทธารี ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์
1 คณะวิทยาศาสตร์
• คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร สอบสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษา            
Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554                  
ณ ห้องไววิทย์ พุทธาร ี ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษ ณบุญส่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Innovative Waste Creative Work โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รัชฎา บุญเต็ม เป็นห ัวหน้าโครงการฯ ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะมัณฑนศิลป์ นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 2- 3
พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวบุคคล
• อาจารย์วรภาส พรมเสน   เข้าร่วมประชุมวิชาการ
เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งท ี่ 7 ระหว่างวันท ี่ 3
– 5 พฤษภาคม 2554 ณ Phuket Orchid Resort and Spa
จังหวัดภ ูเก็ต
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน  
ศึกษาดูงานการเพาะเห็ดของเกษตรรายย่อย ณ
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 – 27 เมษายน 2554
ได้รับเชิญเป็นก รรมการประเมินค ุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน  
2554  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอ ุตสาหกรรม
• อาจารย์ ดร.งามจิตต์ เจียรกุลประเสริฐ ได้รับเชิญ
จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒินำนักเรียน
ไปร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 1 – 6 พฤษภาคม 2554 ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• อาจารย์ ดร.นฤมล เผือกขาว ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรอบรมเชิงป ฏิบตั กิ าร กรอบมาตรฐานคณ
ุ วุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา วั น ที่ 29 เมษายน 2554 ณ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท ่าพระ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2554 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
• อาจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ ได้ร ับเชิญจากศูนย์
พัฒนาวชิ าการอาชีวอ นามัยแ ละสงิ่ แ วดล้อม เป็นผ ปู้ ระเมินผ ล
โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน
จังหวัดร ะยอง ปี 2554
• รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง  ได้รับเชิญ
เป็นว ทิ ยากรสอนเสริม  วิชาแคลคูลสั ฟิสกิ ส์ และภาษาองั กฤษ
ในโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ ครั้งท ี่ 6  ระหว่างวันที่
19 – 23 เมษายน 2554 และวันที่ 25 – 29 เมษายน 2554

scien
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
• อาจารย์ อ รอ นงค์ แช่ ม เล็ ก แ ละอ าจารย์ ดร.          
สุมามาลย์ บรรเทิง ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ
สอบเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะในการรายงานโครงการ
วิจยั เพือ่ พ ฒ
ั นาการเรียนการสอนในโครงการวจิ ยั Development
of a New Physics Expectations Survey for Thai     
College Student available for e-learning context ณ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
• รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ได้รบั เชิญ
จากสถาบันคลังสมองของชาติ ให้เข้าร่วมสัมมนา การวัด
คุณภาพบณ
ั ฑิต Collegiate Learning Assessment (CLA)
หลักการปฏิบัติและประเด็นท้าทาย วันที่ 22 เมษายน
2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
• อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ได้รับเชิญเป็น
อาจารย์พเิ ศษรายวิชา ICCH 329 Integrated Laboratory
Techniques in Chemistry II ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการ
ศึกษา 2553 – 2554 ระหว่างวันท ี่ 25 เมษายน – 19  
กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา นครปฐม
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม ได้รับเชิญ
เป็นอาจารย์พิเศษรายวิชา  ICCH 210 General Chemistry I และ ICCH 442 Inorganic Chemistry II ภาคเรียน
ที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 – 2554 ระหว่างวันที่ 25
เมษายน – 19  กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยม หิดล ศาลายา นครปฐม
• อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ได้รับเชิญเป็น
อาจารย์พิเศษรายวิชา ICCH 311 Analytical Chemistry
I ภาคเรียนที่ 3 ประจำปกี ารศกึ ษา 2553 – 2554 ระหว่าง
วันที่ 25 เมษายน – 19  กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

nce

กิจกรรมวิทยาศาสตร์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ จั ด โ ครงการอ บรม              
เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคก าร
เขียน คู่มือการปฏิบัตงิ านครั้งที่ 3 วันที่ 4 เมษายน
2554 ณ ห้อง 4320-4321 อาคารวิทยาศาสตร์ 4
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ SC Cleaning Day
ประจำปี 2554 ณ บริ เ วณ ลานไ ทร และพื้ น ที่ บ ริ เ วณ         
ความรับผิดชอบของภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของ      
คณะวิทยาศาสตร์ วันท ี่ 21 เมษายน 2554

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานพิธีเปดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Innovative Waste Creative Work โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม เปนหัวหนาโครงการฯ ดังกลาว ผูเขารวมประชุมเปน
คณาจารย คณะวิทยาศาสตร คณะมัณฑนศิลป นักศึกษา และบุคลากรจากหนวยงานภายนอก จํานวน 50 คน ระหวางวันที่ 2- 3
พฤษภาคม 2554 ณ หอง 4103 อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิ ษ ในน้ ำ ดื ่ ม ...ภั ย เงี ย บบรรจุ ข วด

ฐิฏิมา ธโนศวรรย์ SC35

Bromate เป็นสารพิษที่มีอันตรายต่อสุขภาพ สามารถเข้าสู่
ก่อนที่จะมาเป็นนำ้ ดมื่ บ รรจุขวดที่เรารบั ป ระทานกนั อยูท่ กุ  ร่างกายได้หากดื่มน้ำทผี่ ่านกระบวนการ Ozonization แม้แต่
วันน ี้ ต้องผา่ นการทำความสะอาดดว้ ยกรรมวิธหี ลายขนั้ ต อน ได้แก่ การใช้น้ำที่ปนเปื้อนล้างหรืออาบ bromate ก็สามารถเข้าสู่
การกรอง รีเวอร์ส ออสโมซิส อัลตร้าไวโอเลต และโอโซน แต่ว ิธีที่ ร่างกายได้ผ ่านดวงตา การรับ bromate เข้าไปในปริมาณเล็ก
มีป ระสิทธิภาพมากทสี่ ดุ คือ การฆา่ เชือ้ ด ว้ ยโอโซน (Ozonization) น้อยจะทำให้เกิดอ าการคลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดทอ้ ง เจ็บช อ่ งทอ้ ง
เนื่องจากโอโซนมีสภาพเป็นสารออกซิไดซ์สูง จึงสามารถลด ท้องร่วง อ่อนเพลีย เมื่อยล้า แต่หากได้รับเข้าไปในปริมาณ
บทความ
ปริมาณจลุ นิ ทรีย์ ลดคา่ BOD และ COD ได้ม าก อีกท งั้ ย งั ส ามารถ มากจะเป็นอ นั ตรายตอ่ ร ะบบประสาทสว่ นกลาง มีผ ลตอ่ ค วาม
สลายตัวได้เองจึงมีความปลอดภัยในการใช้สูง แต่หากน้ำที่นำไป
ฐิฏิมา ธโนศวรรย
SC35ในการได้ยิน เมื่อได้รับเข้าไปเป็นระยะเวลานานจะ
สามารถ
ําดื่ม...ภัยเงียบบรรจุ
ขวด
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ion (Br-) ปะปนอยู่จะได้ bromate ทำให้สูญเสียความสมารถในการได้ยินและอาจเสียชีวิตจาก
ion (BrO3- ) เป็นผลิตภัณฑ์ข ้างเคียง

bromate เป็นส ารไม่มีรส ไม่มีกลิ่น เกิดโดยการนำน้ำซึ่งมี ภาวะไตวายถ้าไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือการรักษาไม่
การปนเปื้อน bromide ion มาผ่านกระบวนการ Ozonization   ประสบผลสำเร็จ เนือ่ งจากปจั จุบนั ย งั ไม่มวี ธิ รี กั ษาอาการทเี่ กิด
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ม ดื่มน้ำทมมี่าณจุี bromate
มขและ
้น COD ไดมา
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ลินทรีย ลดคาเข้BOD

		 Br + O 		

BrO
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