ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2556

คณะวทิ ยาศาสตร์ ได้จดั โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พฒ
ั นาบคุ ลากร “ยุทธศาสตร์การพฒ
ั นาองค์กรครัง้ ท”่ี   9  ในวนั ท่ี 18 – 19
เมษายน 2556  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยการประชุมครั้งนี้ กำหนดให้คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร
ทุกคนเข้าร่วมประชุม โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ

ศูนย์ สอวน. คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร  
จัดพธิ ปี ดิ คา่ ยโอลิมปิกวชิ าการ (ค่าย 2) ปีการศกึ ษา 2556 เมือ่ 
วันท่ี 29 เมษายน 2556  ณ ห้อง 4103 อาคารวทิ ยาศาสตร์ 4

scie

ข่าวบุคคล
• รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส แซ่ด ่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการ
ขอรับท ุน ประจำปี 2556 ที่สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 19 เมษายน
2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
• อาจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ และอาจารย์ว รรณภา พนิตส ภุ ากมล
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คณิตศาสตร์กับการเข้าสู่ AEC”
และ กิจกรรม...สนุกกับค ณิตศาสตร์ วันที่ 20 เมษายน 2556 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
• อาจารย์ ดร.สวรรยา ศกุลตะเสถียร และ อาจาย์อรทัย
เขียวพุ่ม   ได้ร บั เชิญเป็นวทิ ยากรสอนเสริม วิชา แคลคูลสั และฟสิ กิ ส์ ระหว่าง
วันท    
่ี 20,22-29 เมษายน 2556 ณ คณะวศิ วกรรมศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

1

2

รูปที่ 1 คณะทำงานจากนาซ่า มหาวิทยาลัยศ ิลปากร และ National Central
University ไต้หวัน
รูปที่ 2 อุปกรณ์วัดข องมหาวิทยาลัยศ ิลปากรและของนาซ่า

• รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์ เข้าร ่วมโครงการ
สัมมนาวิชาการ   เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที อย่างไร        
เพื่อยืดอายุการใช้งานได้อย่างเหมาะสม วันที่ 23 เมษายน 2556                     
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนั ทร์
จังหวัดนครปฐม
• อาจารย์ ดร.กุลทศั น์ สุวฒ
ั น์พพิ ฒ
ั น์ และอาจารย์ ดร.ภาณุพนั ธ์   
ลิมปชยาพร ได้ร บั เชิญเป็นก รรมการ และเข้าร ว่ มจดั ก จิ กรรมคา่ ยวทิ ยาศาสตร์
ภาคฤดูร อ้ น สำหรับน กั เรียนทนุ พ ฒ
ั นาและสง่ เสริมผ มู้ คี วามสามารถพเิ ศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ปีการ
ศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2556 ณ ทอ.อ่าวมะนาว
กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาควชิ าฟสิ กิ ส์ คณะวทิ ยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสริม  
จันทร์ฉาย อ.ดร. สุมามาลย์  บรรเทิง อ.ดร. รุง่ รตั น์ วัดตาล อ.ดร. อิสระ มะศริ ิ
อ.ดร. สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย และ อ.ดร. วรภาส พรมเสน ได้ร่วมกับคณะ
นักวิจัยขององค์การนาซ่า ซึ่งน ำโดย Dr. Sichee Tsay นักวิจัยจ าก National
Catral University of Taiwan ซึ่งนำโดย Dr. George Lin ได้ทำการศึกษา
ผลของฝุ่นละอองจากการเผาป่าและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในบริเวณ
ภาคเหนือของประเทศไทยที่มีต่อเมฆและสภาวะของบรรยากาศ โดยได้ติด
ตั้งอุปกรณ์วัดทางบรรยากาศชนิดต่างๆ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาดอยอ่างขาง
จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2556 และจะนำ
ข้อมูลท ไี่ ด้ม าทำการวเิ คราะห์ เพือ่ ให้ได้อ งค์ค วามรเู้ กีย่ วกบั ก ลไกและผลกระทบ
ของฝนุ่ ล ะอองดงั ก ล่าวตอ่ ภ มู อิ ากาศทงั้ ในระยะสนั้ แ ละระยายะยาว ซึง่ จ ะเป็น
ประโยชน์ในเชิงว ชิ าการ และเป็นแ นวทางให้ก บั ห น่วยงานของรฐั สำหรับก าร
ออกมาตรการต่างๆ เพื่อแ ก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต ่อไป  

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

คณะวทิ ยาศาสตร์ จัดโครงการรดน้ำด ำหัวส บื สานประเพณีส งกรานต์ พ.ศ. 2556 เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ศ ลิ ปวฒ
ั นธรรมอนั ด งี าม
ของไทย วันอ ังคารที่  9 เมษายน 2556  ณ บริเวณโถงหน้าอาคารวทิ ยาศาสตร์ 1 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

nce
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ
คณะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิ ลู สงคราม จังหวัดพษิ ณุโลก ศึกษาดงู านดา้ น
การบริหารจัดการสำนักงานคณบดี และห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
ชีววิทยา ฟิสกิ ส์ เคมี วิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อมและคอมพิวเตอร์ วันท่ี
9 เมษายน 2556

คณะวทิ ยาศาสตร์ จัดโครงการพฒ
ั นาขดี ความสามารถใน
การปฏิบตั งิ านดว้ ยการแลกเปลีย่ นเรียนรเู้ พือ่ ให้บ คุ ลากรสายสนับสนุน
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ พัฒนา/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบคุ ลากรสายสนับสนุนจากการแลก
เปลีย่ นเรียนรรู้ ว่ มกนั ทำให้ได้เทคนิคและความรใู้ หม่ทน่ี ำกลับไปใช้ใน
การปฏิบตั งิ านได้ วันท่ี 10 เมษายน 2556  ณ ห้อง 4103 อาคาร
วิทยาศาสตร์ คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร

เพื ่ อ นบ ้ า น...ที ่ ค วรร ะวั ง
“เพื่อนบ้าน” คำคำนี้ฟังดูอบอุ่น ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันดีจัง แต่เพื่อนบ้านอย่างนกพิราบป่าที่จะพูดถึงนี้ เป็นเพื่อนบ้านที่
เจ้าของบ้านอาจต้องพิจารณาสักนิด ดังที่ได้เคยเขียนมาแล้วว่า นก
พิราบปา่ ...เดีย๋ วนเี้ กือบจะกลายมาเป็นน กพริ าบเมือง อยูแ่ ล้ว เนือ่ งจาก
สามารถปรับต วั ม าอยูใ่ กล้ค นได้อ ย่างดเี ยีย่ ม เรือ่ งหนักห นาสาหัสข อง
เขาไม่ใช่เพียงแค่ร งั แ ละมลู ท ที่ ำให้อ าคารบา้ นเรือนหรือส ถาปัตยกรรม
ต่ า งๆเ สื่ อ มโทรมต่ อ ส ายตา
และทำให้โครงสร้างบางส่วน
ของบา้ นพงั ห รือผ ดิ ร ปู จ ากปกติ
เท่านั้น แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็
คือสิ่งต่างๆที่สะสมอยู่ภายใน
รังของเขาต่างหาก
1

กัลยา ศรีพุทธชาติ

เป็นกลุ่มไร (mites) หน้าตาแบบรูปที่ 4-6  โดยเบอร์ 1 มีมากที่สุด
ในกลุ่มนี้ มีถึงเกือบ 260 ตัวต่อร ัง รองไปเป็นกลุ่มเหา (Psocopterans) และกลุ่มด้วง (Beetles) ตามลำดับ (รูปที่ 7-8)

4
4-ไร Dermatophagoides sp.  

5
5-ไรTydeus sp.
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ภายนอกร่างกายของนก (ectoparasite)  กลุ่มที่พบจะมีความคล้าย ที่มา
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คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา ที่เห็นกำลังปีนเก็บรังนกพิราบ
ป่าในรูปท ี่ 3 นั้น   พบว่าในรังของนกพิราบป่า กลุ่มที่พบมากที่สุด

รักษิณา พลสีลา. 2555. ริ้นฝอยทรายและโรคอุบัติใหม่: โรคลิชมา
เนีย. Thammasat Medical Journal 12:77 -96.
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