ปที่ 19 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2556

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานพิสูจนหลักฐานตำรวจ พลตำรวจโทพงศพัฒน
ฉายาพันธุ ผูบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแหงชาติ ในการนี้ รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พลตำรวจโท ดร.ปญญา มาเมน พลตำรวจตรีโกสินทร หินเธาว พลตำรวจตรี
อภิรัตน ปรักกมะกุล พันตำรวจเอกวินัย วงษบุบผา พันตำรวจเอกสมภพ เองสมบุญ ใหเกียรติรวมเปนสักขีพยานในการลงนาม ในวัน
พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดงาน
นิทรรศการทางวิชาการ งานสัปดาหวิทยาศาสตร พ.ศ. 2556 “จุดประกายความคิด พัฒนา
วิทยาศาสตรสูอาเซียน”ระหวางวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม กิจกรรมภายในงานประกอบดวย
พิธี ถวาย พาน พุม สัก กา ระ พระบรม สาทิสลักษณ รัชกาล ที่ 4 พระ บิดา แหง วิทยาศาสตร ไทย
การ แสดง นิทรรศการ ทาง วิทยาศาสตร การ ประกวด พาน พุม สัก กา ระ การ ประกวด โครง งาน
วิทยาศาสตร การแขงขันกลาวสุนทรพจน การตอบปญหาทางวิทยาศาสตร การประกวดวาดภาพ
ทางวิทยาศาสตร การแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร การแขงขันเขียนโปรแกรม การบรรยายทาง
วิชาการ การประชุมทางวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตางๆ

คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบตั งาน
ิ ดวยการแลกเปลีย่ นเรียนรู เพือ่ ใหบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะฯไดมีสวนรวมในการดำเนินงานดานการจัดการความรู พัฒนา/
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 15
สิงหาคม 2556 ณ หอง 4103 อาคารวิทยาศาสตร 4

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2556 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2556
นั้นผลการแข่งขันกิจกรรมประเภทต่าง ๆ มีดังนี้
4. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร
1. การประกวดพานพุมสักการะ
รางวัลที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
1.1 ประเภทดอกไมสด
ชื่อโครงงาน“ผลของสารตัวเติมจากของเหลือใช
รางวัลที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี
ทางการเกษตรในการผลิตแผนยางรองสนเทา”
รางวัลที่ 2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รางวั
ล
ที
่
2
โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
รางวัลที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ”
ชื่อโครงงาน “นวัตกรรมเครื่องมือตัดลวดและสายไฟ”
รางวัลชมเชย 3 รางวัล 1. โรงเรียน ราชินี บูรณะ 2.โรงเรียน สตรี
รางวั
ล
ที
่
3
โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา
นนทบุรี 3.โรงเรียนสารสาสนพิทยา
ชือ่ โครงงาน “หอระบบสุขาภิบาลบอเลี้ยงกบอัตโนมัติ
1.2 ประเภทดอกไมประดิษฐ
ด
วยพลังงานทดแทน”
รางวัลที่ 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี
5. การแขงขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
รางวัลที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี
รางวัลที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รางวัลที่ 3 โรงเรียนสารสาสนพิทยา
รางวัลที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รางวัลชมเชย 3 รางวัล1. โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ”
รางวัลที่ 3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
2. โรงเรียนศรีบุณยานนท 3. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ
รางวั
ลชมเชย 2 รางวัล
2. การแขงขันวาดภาพ
1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2. โรงเรียนยอแซฟอุปภัมภ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หัวขอ “มังกรบิน”
6. การแขงขันกลาวสุนทรพจน
รางวัลที่ 1 โรงเรียนนารีวุฒิ
รางวัลท ี่ 1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจ.เพชรบุรี
รางวัลที่ 2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รางวัลที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
รางวัลที่ 3 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ
รางวั
ลที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
รางวัลชมเชย 1 รางวัล โรงเรียนรัตนราษฎรบำรุง
7. การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวขอ “พญานาค”
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลที่ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
รางวัลที่ 1 โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รางวัลที่ 2 โรงเรียนรัตนราษฎรบำรุง
รางวัลที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
รางวัลที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รางวั
ลที่ 3 โรงเรียนจุฬากรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
รางวัลชมเชย 1 รางวัล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กาญจนบุรี
รางวัลที่ 1 โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี
3. การแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร
รางวัลที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
รางวัลที่ 1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
รางวั
ลที่ 3 โรงเรียนวิสุทธรังษี
รางวัลที่ 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
รางวัลที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกุสุมา สังขยานนท นักเรียน
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ผูเขารับการอบรมโอลิมปกวิชาการ สาขา
วิชาเคมี ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดรับ
การคัดเลือก จากมูลนิธสิ งเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (มูลนิธิ สอวน.)
ใหรับทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. ประจำปการศึกษา 2555 โดย
รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ไดเปนผูแทนของมูลนิธิ สอวน. ดำเนินการมอบทุนการศึกษาใหกับ
นางสาวกุสุมา เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556

ขาวบุคคล
อาจารย ดร.ภิ ญ โญ แท ประสาท สิ ท ธิ์ ได รั บ เชิ ญ เป น
กรรมการ พิ จ ารณา ข อ สอบ การ แข ง ขั น การ เขี ย น โปรแกรม
คอมพิวเตอร ACM-ICPC ระดับประเทศไทย ประจำป 2556
แบบ Online วันที่ 18 สิงหาคม 2556 และ Onsite วันที่ 8 กันยายน
2556 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ดร.เรณู เวชรัชตพิมล
ได รับ เชิญ รวม จัด โครงการ อบรม เชิง ปฏิบัติ การ “นักสืบ
มลพิษ” ให กับ เยาวชน ใน พื้นที่ ภาค ตะวัน ออก ที่ ได รับ ผลก ระ ทบ
จาก การ ลักลอบ ทั้ง ขยะ และ กาก อุตสาหกรรม รวม ทั้ง ครู อาจารย
ในพื้นที่ปญหาและบุคลากรของกรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต
วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2556 ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผูแทน
ราษฎร เรื่อง ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเหตุการณน้ำมันดิบรั่วไหล
ในทะเลของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) วันที่
28 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา
กรุงเทพฯ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ ไดรับเชิญเปน
กรรมการตัดสินการประกวดโปสเตอร การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยพืชเขตรอนและกึ่งรอน ครั้งที่ 7 ระหวางวันที่ 1 – 2
สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(วิทยาเขตบางมด)
อาจารย ดร.ศรัณยพร มากทรัพย เขารวมอบรมหลักสูตร
“กาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ”รุนที่ 9 ระหวางวันที่ 5 – 9 สิงหาคม

2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบานอัมพวา
รีสอรท แอนด สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
อาจารย ดร.วรัญู พูล สวัสดิ์ และ นาย ณรงค พูล แกว
เขา รวม ประชุม ประจำ ป สมาคม ATPAC หัวขอ Thailand-U.S.
Cooperation: From R&D to Commercialization ระหวางวันที่
29 – 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ไดรับเชิญเปน
วิทยากร ให ความ คิด เห็น และ รวม ประชุม เตรียม การ สำรวจ ชุมชน
เพื่อ ศึกษา สถานการณ โรค หนอน พยาธิ และ โรค โปร โตซัว ใน ลำไส
ของประชาชนคนไทยในพื้นที่ 76 จังหวัดของประเทศไทยและปจจัย
กำหนดการเปนโรคป พ.ศ.2557 วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุม
โรงแรมทับขวัญ จังหวัดนนทบุรี
รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป เขารวมประชุม
“มหกรรมงานวิจยั แหงชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013)
ระหวางวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม ไดรับเชิญเปนทีปรึ
่ กษา
สาขาวิชาเคมีในปงบประมาณ 2557 ใหแกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป
อาจารย ดร.กุลทัศน สุวัฒนพิพัฒน ไดรับเชิญเปนอาจารย
พิเศษสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 2(1500118)
ใหกับนักศึกษาหมูเรี
 ยน 54/29 ตลอดภาคเรียนที่ 1/2556 เริม่ วันที่
6 มิถุนายน – วันที่ 19 กันยายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

กาแฟสารเสพติ ด มี ป ระโยชน์

ปรเมธ ทรงธรรมวัฒน (SC 35)

“กาแฟ” หรือในภาษาอังกฤษเรียกวา “Coﬀee” มีรากศัพทมา
จากภาษาอาหรับวา “kaweh” ซึ่งแปลวา แข็งแกรง สำหรับความเปน
มาของกาแฟที่เลาสืบตอกันมามีอยูวา เมื่อประมาณป พ.ศ.1500
มีเด็กเลี้ยงแพะชาวเยเมน ที่ชื่อวา Kadi สังเกตเห็นวาเมื่อแพะกิน
ผล ไม สี แดง ของ ตนไม ชนิด หนึ่ง มัก จะ มี อาการ คึก คะนอง ตื่น ตัว
เขา จึง ลอง รับ ประทาน ผล ไม นั้น ดู บาง ปรากฏ วา มัน ทำให เขา รูสึก
กระปรี้กระเปรา ในเวลาตอมาเขาพบวา ถานำเมล็ดของผลไมนั้นไป
เผาจะเกิดกลิ่นหอมที่ทำใหรูสึกกระฉับกระเฉง นับตั้งแตนั้นเปนตน
มา โลก ก็ รูจัก กาแฟ ซึ่ง เปน เครื่อง ดื่ม ที่ เปน ที่ นิยม ของ คน ทั่ว โลก ใน
ปจจุบัน กาแฟนั้นเปนพืชพื้นเมืองเขตรอนแถบแอฟริกาและเอเชีย
ใต เปนตนไมประเภทไมผลัดใบซึ่งอยูในวงศ Rubiaceae ตนกาแฟ
นั้นสามารถสูงไดถึง 5 เมตร ใบของตนกาแฟมีสีเขียวเขมและเปนมัน
โดยเฉลี่ยจะมีความยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร และกวาง 6
เซนติเมตร ดอกของตนกาแฟมีสีขาว มีกลิ่นหอม และจะบานพรอม
กันทั้งตน ผลกาแฟมีลักษณะรียาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ผลออน
จะมีสีเขียว เมื่อสุก สีของเมล็ดจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง และเมื่อนำไป
ผึ่ง ให แหง สี ของ เมล็ด จะ เปลี่ยน เป น สี แดง เขม และ สี ดำ ใน ที่ สุด
สวนใหญผลกาแฟแตละผลจะมีเมล็ดอยูสองเมล็ด ซึ่งโดยปกติแลว
ผลกาแฟจะสุกภายใน 7-9 เดือน

100-300 มิลลิกรัม เทากับการดื่มกาแฟประมาณ 2-4 แกวตอวัน
อาการติดคาเฟอีนเปนสิง่ ทีนั่ กดืม่ กาแฟกังวลเพราะเมือ่ เวลาทีไม
่ ได
ดื่ม หลายคนจะรูสึกปวดศีรษะ อารมณฉุนเฉียว อาเจียน เชื่องชา
กระสับกระสาย ใจสัน่ เปนตน แตกาแฟก็มีประโยชนตอรางกายเชน
กัน โดยมีรายงานการวิจัยตางๆออกมาอยางมากมาย เชน คนที่ดื่ม
กาแฟบอยๆจะมีไขมันชนิด HDL เพิ่มขึ้น ซึ่งไขมันชนิดนี้จะขับไล
คอเลสตอรอลออกไป ปองกันหลอดเลือดแข็งตัว และในกาแฟยังมี
สารตานอนุมูลอิสระบางชนิดที่มีคุณสมบัติตานโรคมะเร็งบางชนิด
และลดความเหี่ยวยนของผิวหนัง กาแฟยังมีสวนชวยเพิ่มความจำ
ระยะสัน้ และเพิม่ ไอคิว นอกจากนียั้ งชวยเปลีย่ นระบบเมตาบอลิซึม
ใหมีสัดสวนของลิพิดตอคารโบไฮเดรตที่ถูกเผาผลาญสูงขึ้น ซึ่งชวย
ลดอาการลากลามเนื้อของนักกีฬาอีกดวย
แมวากาแฟจะเปนสารเสพติด แตก็ไมเปนอันตรายตอชีวิต
มากนัก ในทางกลับกันกาแฟก็ยังมีประโยชนอีกดวย แตการดื่ม
กาแฟตองคำนึงถึงปริมาณที่รางกายไดรับ ปริมาณจะมากหรือนอย
แคไหนขึ้นอยูกับน้ำหนักตัว อายุ เพศ และความแข็งแรงของผูดื่ม
รางกายจะแข็งแรงไดนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน
ก็ควรออกกำลังกายควบคูกันไปดวย

กาแฟ นั้น มี สาร เสพ ติด ชนิด หนึ่ง ที่ รูจัก กัน เปน อยาง ดี คือ
คาเฟอีน ซึง่ เปนสารประเภทอัลคาลอยด ปริมาณคาเฟอีน 100-200
มิลลิกรัม จะ มี ฤทธิ์ ทำให รางกาย ตื่น ตัว กระปรี้กระเปรา แต เมื่อ
ปริมาณ 250-500 มิลลิกรัม คาเฟอีนจะออกฤทธิ์กระตุนหัวใจและ
อาจ ทำให เกิด อาการ ชัก ได คา ความ ปลอดภัย ของ คาเฟ อี นอ ยู ที่
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