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ปท่ี 10 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนเมษายน  พ.ศ.2547

พิธีมอบเกียรติบัตรผูเขารวมกิจกรรมคายอบรมโอลิมปก
วิชาการ (คาย 2)

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรแกผูเขารวมกิจกรรมคายอบรมโอลิมปกวิชาการ (คาย 2)
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  เปนประธาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 ณ หองไววิทย  พุทธารี
อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม


ตามที่คณะวิทยาศาสตรมุงหวังที่จะสานเจตนารมยของศิษยเกา และศิษยปจจุบันในการสรางสัญลักษณประจําคณะฯ

ขึ้น โดยเห็นพองรวมกันจัดทําปายคณะวิทยาศาสตร แตในการดําเนินการดังกลาว จําเปนตองใชงบประมาณสูงถึง 280,000 บาท ดวย
เหตุนี้คณะฯ และชมรมศิษยเกาจึงใครขอรับบริจาคทุนทรัพยจากศิษยเกาเพื่อระดมทุนใหเพียงพอในการจัดทําปายดังกลาว และให
แลวเสร็จทันในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจัดในชวงประมาณเดือนกรกฎาคม 2547

ผูมีความประสงคจะอนุเคราะหทุนทรัพยเพื่อการนี้ โปรดกรุณาบริจาคโดยการโอนเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) สาขานครปฐม เลขท่ีบัญชี 701-1-84893-2  ชื่อบัญชี “คณะวิทยาศาสตร”

ผูบริจาคโดยการโอนเงิน ขอความกรุณาสงสําเนาการโอนเงินมาที่
คุณบรรณพร      จาคีไพบูลย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
อําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  73000
หรือโทรสาร 0-3425-5820
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⌫
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  สวทช. ประชุมสรุปความพรอมที่จะ

เปนเครือขายการดําเนินงานจัดใหมีระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและถายทอดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูชุมชนในภูมิภาค
ตะวันตก และใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนการบริหารการวิจัยเพื่อพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนจาก สวทช.  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ณ หอง 1135 อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

⌦
 คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ “ปลูกปาชายเลน” ณ อุทยานแหง

ชาติเขาสามรอยยอด อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547


☺ ผูชวยศาสตราจารยดิเรกฤทธิ์  บัวเวช  ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและอาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวด

ลอม  เขารวมสัมมนาผูนําองคกรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 19-21 เมษายน 2547 ณ เพชรริมธารรีสอรท อําเภอทายาง
จังหวัดเพชรบุรี

☺ อาจารย ดร.นฤมล  เผือกขาว หัวหนาภาควิชาเคมีและอาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับเชิญเปนกรรมการสอบคัดเลือก
ครูวิชาการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ต้ังแตเวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

☺ รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการสอบคัดเลือก
ครูวิชาการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ต้ังแตเวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
และไดรับเชิญเปนวิทยากรการอบรมการเขาคายคัดเลือกวิชาคณิตศาสตรโอลิมปก ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 12 มีนาคม – วันที่ 9 เมษายน
2547  ณ หองอบรมสาขาคณิตศาสตร ช้ัน 5 อาคารปฏิบัติการ สสวท.

☺ อาจารย ดร.รัชฎา  บุญเต็ม  อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับเชิญเปนวิทยาการการเขาคายคัดเลือกวิชาเคมีโอลิมปก ใน
วันที่ 27 มีนาคม 2547 และวันที่ 16 เมษายน 2547 ณ สสวท.

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย   เตโชวิศาล  อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปดูงานและทําวิจัย
เรื่อง Isolation of Bioactive Components from Streptomyces sp. CMU 130 ณ เมืองคุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดวย
ทุนตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ประจําปงบประมาณ 2547 (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) มีกําหนด 30 วัน ต้ังแตวันที่ 1-30 เมษายน 2547

☺ อาจารยเสฐลัทธ  รอดเหตุภัย อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ณ University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร ดวยทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรฯ) มี
กําหนด 3 ป ต้ังแตวันที่ 23 มีนาคม 2547
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☺ อาจารยวัสรา  รอดเหตุภัย อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ณ University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร ดวยทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) มีกําหนด 3 ป ต้ังแตวันที่ 23 มีนาคม 2547

☺ อาจารยเนาวรัตน   มีจันทร อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ณ University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร ดวยทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) มีกําหนด 3 ป ต้ังแตวันที่ 30 มีนาคม 2547

☺ รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ และรองศาสตราจารยไพบูลย  รัตนประเสริฐ อาจารยประจําภาควิชา
คณิตศาสตร ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปดูงานวิจัยสาขาวิชาคณิตศาสตร ณ Potsdam University ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 28 วัน ต้ังแตวันที่ 3-30 เมษายน 2547

☺ รองศาสตราจารย ดร.อารีย  ทองภักดี รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหเดิน
ทางไปดูงานดานการดําเนินการพัฒนาการเรียนและการสอน และการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ระดับโรงเรียนในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน บัลกาเรีย และอังกฤษ ดวยทุนของ สสวท. ตามโครงการความรวมมือเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีระดับโรงเรียน มีกําหนด 12 วัน ระหวาง
วันที่ 12-22 เมษายน 2547


☺ นายเกียรติ   อุดมกาญจนานนท  ขาราชการตําแหนง เจาหนาที่บุคคล ระดับ 6 หนวยการเจาหนาที่ งานบริหารและ

ธุรการ สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร แตงตั้งใหรักษาการในตําแหนง หัวหนางานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร อีกตําแหนงหนึ่ง ต้ังแตวันที่ 22 มีนาคม 2547

ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณ
หากทานมีความประสงคที่จะสงขอเสนอแนะ ขาวสาร หรือเปลี่ยนที่อยูโปรดแจง

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
โทรศัพท 0-3425-5093  โทรสาร 0-3425-5820  E-mail science@su.ac.th
สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน

mailto:science@su.ac.th
mailto:science@su.ac.th
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คน-ดาบ-และปากกา

วศิน อิงคพัฒนากุล
เคยคิดกันบางหรือไมวา เพราะเหตุใด ธรรมชาติจึงสรางคนเราใหเกิดมามีอวัยวะแตละช้ิน แตละสวนอยูในจํานวน

ระหวาง 1หรือ 2 ช้ินเสมอโดยอวัยวะที่มีจํานวน 2 ช้ินมักจะอยูคนละดานกันของรางกาย สวนอวัยวะที่มีเพียงช้ินเดียวนั้น สวนใหญ
มักจะอยูตรงสวนแกนกลางของรางกายเสมอ และมักจะเปนอวัยวะสําคัญของรางกายเกือบทั้งหมด เหตุผลทางวิทยาศาสตรประการ
หนึ่งคงจะเนื่องจากคนเรามีลักษณะสมมาตรในตัวเอง ดังนั้น ธรรมชาติจึงจัดการวางตําแหนงอวัยวะใหมีลักษณะสมดุลอยางลงตัว
เหมาะสม

ดวยความจําเปนหลายประการในการดํารงชีวิตของคนในยุคอดีตที่มีความวิวัฒนแตกตางจากสรรพสัตวทั้งหลาย
ทั้งปวง คนเราจําเปนตองพึ่งพาธรรมชาติเพื่อใหดํารงเผาพันธุไวไดอยางยั่งยืน แตดวยความออนดอยตามธรรมชาติของคน บีบบังคับ
ใหตองอยูอาศัยรวมกันเปนสัตวสังคม พรอมกับการพัฒนาเครื่องไมเครื่องมือเพื่อเอาชนะธรรมชาติ ดวยสาเหตุสําคัญทั้งสองประการ
นี้เอง สังคมของคนจึงตองมีกฎเกณฑในการอยูรวมกันเพื่อใหเกิดความสงบสุข และเมื่อมีการกําหนดกฏเกณฑขึ้น สิ่งที่ติดตามมาคือ
การแบงชนชั้นของคนออกเปน 2 กลุมใหญ คือผูบังคับการใชกฏเกณฑ และผูถูกบังคับตามกฏเกณฑ ซึ่งการดําเนินการใหเปนไป
ตามกฏเกณฑอาจใชวิธีการทั้งดานการบังคับขมขู หรือการชักจูง อยางไรก็ตาม ในบางยุคบางสมัย หรือในบางพื้นที่ ผูบังคับการใชกฏ
เกณฑอาจดําเนินการกับผูถูกบังคับตามกฏเกณฑในลักษณะเกินขอบเขต หรือเกินจากความอดทนอดกลั้น ทําใหเกิดการลุกฮือขึ้นตอสู
หรือตอตานผูบังคับการใชกฏเกณฑนั้น ผลที่เกิดขึ้น คือ การกําราบปราบปราม และอุปกรณหนึ่งที่นิยมใชกันมาในยุคอดีตในการ
ปราบปราม คือ “อาวุธ” ที่เรียกวา “ดาบ” ซึ่งยอมเปนอาวุธที่มีความแหลมคมนาสะพรึงกลัวเปนอยางยิ่ง

ปจจุบัน ถึงแมการควบคุมดวยกฏเกณฑตาง ๆ จะยังคงมีอยู แตไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีขึ้น สังคมมี
ความยุติธรรมมากขึ้น การเอารัดเอาเปรียบลดนอยลง ความจําเปนในการใชอาวุธจําพวกดาบไดลดความจําเปนลงตามกาลเวลาแหง
การวิวัฒนของสังคม แตสิ่งที่เกิดขึ้นในกาลตอมา กลับเปนสิ่งที่มีความปาเถื่อนเลือดเย็นมากขึ้นกวาเดิม โดยในปจจุบันไมมีความจํา
เปนตองประหัตประหารกันดวยดาบใหตองลมตายลงไปตอหนาตอตา แตคนเราก็ยังสามารถเขนฆากันไดอยางนุมนวลดวยอาวุธสมัย
ใหมที่เรียกวา “ปากกา” ซึ่งมีลักษณะเปนแทงที่มีรูปราง สีสัน และขนาดแตกตางกันไป แตโดยทั่วไปจะมีลักษณะเปนแทงความยาวอยู
ระหวาง 3-8 นิ้วฟุต ขนาดกระชับมือ ทําดวยวัสดุแตกตางกันตั้งแตไม พลาสติก ไปจนกระทั่งโลหะชนิดตาง ๆ สวนสนนราคามีความ
แตกตางกันตั้งแตราคาไมก่ีบาท จนขยับขึ้นไปเปนหลักหมื่น หรือหลักแสนบาท แตสิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งของปากกาทุกดาม
คือ ตองบรรจุ “น้ําหมึก” ไวภายในตัวปากกา ซึ่งปจจุบัน อาจจําแนกเปน 3 ชนิดใหญ ๆ คือ หมึกซึม หมึกแหง และหมึกเคมี ซึ่งความ
โหดรายนากลัวนั้น ไมไดอยูที่ปากกาแตประการใด แตอยูที่อวัยวะบางชิ้นสวนของคนใชปากกา นั่นคือ สมองที่ชาญฉลาด และหัวใจ
ที่ใชวัดคุณคาของความเปนคน

คมปากกาไดรับการยอมรับมาเนิ่นนานแลววามีความเหนือกวาคมดาบ เนื่องดวยสามารถขีดเขียนความจริงใหเปน
เท็จ เขียนความเท็จใหเปนจริงได สามารถสราง หรือทําลายความเชื่อถือศรัทธาของมวลชน สามารถปลุกระดม หรือยับยั้งความบาคลั่ง
ของฝูงชน ฯลฯ ขึ้นอยูกับสมอง และหัวใจของความเปนคนของผูใชปากกา ดังนั้น ผูอานจึงจําเปนตองใชวิจารณญาณในการตรวจ
สอบไตรตรองดวยความเปนธรรมอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อใหเกิดความรอบคอบรัดกุม

ไมใชทุกคนจะมีความสามารถในการใชปากกาขีดเขียนขอความเพื่อสงเสริม หรือทําลายใครไดดั่งใจ แตทุกคนที่
ใชประโยชนจากคมปากกาควรไดตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอยูเสมอ

ทานเปนคนหนึ่งที่ใชประโยชนจากคมปากกาในมือของทานเพื่อสงเสริม หรือทําลายใครอยูหรือเปลา ?
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