
ปที่ 19 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2556

 ผู ชวย ศาสตราจารย ชัย ชาญ ถาวร เวช อธิการบดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได ลง นาม บันทึก ขอ ตกลง ความ รวม มือ ทาง วิชาการ 
ระหวาง มหาวิทยาลัย ศิลปากร กับ กอง บัญชาการ ตำรวจ สอบสวน กลาง และ สำนักงาน พิสูจน หลัก ฐาน ตำรวจ พล ตำรวจ โท พงศ พัฒน 
ฉายา พันธุ ผู บัญชาการ ตำรวจ สอบสวน กลาง สำนักงาน ตำรวจ แหง ชาติ ใน การ นี้ รศ.ดร.สืบ สกุล อยู ยืนยง คณบดี คณะ วิทยาศาสตร 
ผศ.ดร.ปาน ใจ ธาร ทัศน วงศ คณบดี บัณฑิต วิทยาลัย พล ตำรวจ โท ดร.ปญญา มา เมน พล ตำรวจ ตรี โกสินทร หิน เธาว พล ตำรวจ ตรี   
อภิ รัตน ปรัก กมะ กุล พัน ตำรวจ เอก วินัย วงษ บุบ ผา พัน ตำรวจ เอก สมภพ เอง สมบุญ ให เกียรติ รวม เปน สักขี พยาน ใน การ ลง นาม ใน วัน 
พฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ หอง ประชุม ชั้น 3 สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร

 ศาสตราจารย เกียรติคุณ คุณ หญิง ไข ศรี ศรี อรุณ ให เกียรติ เปน ประธาน ใน พิธี เปด งาน 
นิทรรศการ ทาง วิชาการ งาน สัปดาห วิทยาศาสตร พ.ศ. 2556 “จุด ประกาย ความ คิด พัฒนา 
วิทยาศาสตร สู อาเซียน”ระหวาง วัน ที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ณ คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร  วิทยาเขต พระราชวัง สนาม จันทร จังหวัด นครปฐม กิจกรรม ภายใน งาน ประกอบดวย       
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 
วทิยาศาสตร การ แขงขนั กลาว สนุทรพจน การ ตอบ ปญหา ทาง วทิยาศาสตร การ ประกวด วาด ภาพ 
ทาง วิทยาศาสตร  การ แขงขัน ทักษะ ทาง วิทยาศาสตร การ แขงขัน เขียน โปรแกรม การ บรรยาย ทาง 
วิชาการ การ ประชุม ทาง วิชาการ กิจกรรม นันทนาการ ตางๆ 



 คณะ วิทยาศาสตร์ ได้ จัด งาน สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2556 ใน ระหว่าง วัน ที่ 21 - 23  สิงหาคม 2556   
นั้น ผลการแข่งขัน กิจกรรม ประเภท ต่าง ๆ มีดังนี้

4.  การ ประกวด โครง งาน ทาง วิทยาศาสตร 
รางวัล ท่ี  1  โรง เรียน จุฬา ภ รณ ราช วิทยาลัย ปทุมธานี  
    ช่ือ โครง งาน“ผล ของ สาร ตัว เติม จาก ของ เหลือ ใช    
    ทางการ เกษตร ใน การผลิต แผน ยาง รอง สน เทา” 
รางวัล ท่ี  2  โรง เรียน ทวี ธาภิเศก 2  
    ช่ือ โครง งาน “นวัตกรรม เครื่อง มือ ตัด ลวด และ สาย ไฟ”
รางวัล ท่ี 3   โรงเรียน บอ สุพรรณ วิทยา 
    ช่ือ โครง งาน “หอ ระบบ สุขาภิบาล บอ เลี้ยง กบ อัตโนมัติ   
    ดวย พลังงาน ทดแทน”
5.  การ แขงขัน เขียน โปรแกรม คอมพิวเตอร
รางวัล ท่ี  1   โรง เรียน อัส สัมชัญ สมุทรปราการ 
รางวัล ท่ี  2  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครปฐม
รางวัล ท่ี  3  โรงเรียน เบญจม เทพ อุทิศ จังหวัด เพชรบุรี 
รางวัล ชมเชย 2 รางวัล
  1.  โรงเรียน เบญจม รา ชู ทิศ ราชบุรี 2.  โรงเรียน ยอ แซฟ อุป ภัมภ
6.  การ แขงขัน กลาว สุนทรพจน
รางวัล ท ่ี 1  โรงเรียน เบญจม เทพ อุ ทิศ จ.เพชรบุรี 
รางวัล ท่ี  2  โรง เรียน จุฬา ภ รณ ราช วิทยาลัย  เพชรบุรี 
รางวัล ท่ี  3   โรง เรียน กาญจนา ภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 
7.  การ แขงขัน ตอบ ปญหา ทาง วิทยาศาสตร
ระดับ มัธยมศึกษา ตอน ตน 
รางวัล ท่ี  1  โรงเรียน นาค ประสิทธิ์    
รางวัล ท่ี  2  โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย 
รางวัล ท่ี  3  โรงเรียน จุฬา กรณ ราช วิทยาลัย เพชรบุรี
ระดับ มัธยมศึกษา ตอน ปลาย 
รางวัล ท่ี  1  โรงเรียน พรหมา นุ สรณ จังหวัด เพชรบุรี  
รางวัล ท่ี  2  โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย  
รางวัล ท่ี  3  โรงเรียน วิ สุทธ รัง ษี

 คณะ วทิยาศาสตร จดั โครงการ พฒันา ขดี ความ สามารถ ใน การ 
ปฏิบตั ิงาน ดวย การ แลก เปล่ียน เรยีน รู เพือ่ ให บคุลากร สาย สนบัสนนุ ของ 
คณะฯ ได มี สวน รวม ใน การ ดำเนิน งาน ดาน การ จัดการ ความ รู พัฒนา/
เพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ปฏิบัติ งาน ของ บุคลากร สาย สนับสนุน วัน ที่ 15 
สิงหาคม 2556 ณ หอง 4103 อาคาร วิทยาศาสตร 4

1.  การ ประกวด พาน พุม สัก กา ระ
1.1 ประเภท ดอกไม สด
รางวัล ที่   1  โรงเรียน เทพศิรินทร นนทบุรี 
รางวัล ที่   2  โรงเรียน นาค ประสิทธิ์ 
รางวัล ที่   3  โรงเรียน กระทุมแบน “วิ เศษ สมุท คุณ” 
รางวัล ชมเชย 3  รางวัล 1. โรงเรียน ราชินี บูรณะ  2.โรงเรียน สตรี 
นนทบุรี  3.โรงเรียน สารสาสน พิทยา 
1.2 ประเภท ดอกไม ประดิษฐ
รางวัล ที่  1  โรงเรียน สตรี นนทบุรี  
รางวัล ที่  2  โรงเรียน เทพศิรินทร นนทบุรี   
รางวัล ที่  3  โรงเรียน สารสาสน พิทยา 
รางวัล ชมเชย  3  รางวัล1.  โรงเรียน กระทุมแบน “วิ เศษ สมุท คุณ”  
2.  โรงเรียน ศรี บุณ ยา นนท 3.  โรงเรียน ศรีอยุธยา ใน พระ อุป ถัมภฯ
2.  การ แขงขัน วาด ภาพ
ระดับ มัธยมศึกษา ตอน ตน หัวขอ  “มังกร บิน”
รางวัล ที่  1  โรงเรียน นารี วุฒิ   
รางวัล ที่  2  โรงเรียน นาค ประสิทธิ์ 
รางวัล ที่  3   โรงเรียน ศรีอยุธยา ใน พระ อุป ถัมภฯ
รางวัล ชมเชย 1 รางวัล  โรงเรียน รัตน ราษฎร บำรุง
ระดับ มัธยมศึกษา ตอน ปลาย หัวขอ  “พญานาค” 
รางวัล ที่  1  โรง เรียน โพธ า วัฒนา เสนี  
รางวัล ที่  2  โรงเรียน รัตน ราษฎร บำรุง 
รางวัล ที่  3  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครปฐม
รางวัล ชมเชย 1 รางวัล โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
กาญจนบุรี 
3.  การ แขงขัน ทักษะ ทาง วิทยาศาสตร
รางวัล ที่  1  โรงเรียน เบญจม เทพ อุทิศ จังหวัด เพชรบุรี  
รางวัล ที่  2   โรงเรียน สตรี สมุทรปราการ  
รางวัล ที่  3  โรง เรียน อัส สัมชัญ สมุทรปราการ  



 อาจารย ดร.ภิญโญ แท ประสาท สิทธิ์ ได รับ เชิญเปน   
กรรมการ พิจารณา ขอสอบ การ แขงขัน การ เขียน โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ACM-ICPC  ระดับ ประเทศไทย ประจำ ป 2556  
แบบ Online วัน ที ่18 สงิหาคม 2556 และ Onsite วัน ท่ี 8 กนัยายน 
2556 ณ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
 รอง ศาสตราจารย ดร.เรณู เวช รัช ต พิมล
  ได รับ เชิญ รวม จัด โครงการ อบรม เชิง ปฏิบัติ การ “นักสืบ 
มลพิษ” ให กับ เยาวชน ใน พื้นท่ี ภาค ตะวัน ออก ท่ี ได รับ ผลก ระ ทบ 
จาก การ ลักลอบ ท้ัง ขยะ และ กาก อุตสาหกรรม รวม ทั้ง ครู อาจารย              
ใน พื้นที่ ปญหา และ บุคลากร ของ กรี นพีช เอเชีย ตะวัน ออก เฉียงใต  
วัน ท่ี 17 – 18 สิงหาคม 2556 ณ ภาค วิชา ชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร
  เขา รวม ประชุม กับ คณะ กรรมาธิการ พลังงาน สภา ผู แทน 
ราษฎร เร่ือง ผล การ ตรวจ สอบ ขอ เท็จ จริง เหตุการณ น้ำมัน ดิบ รั่ว ไหล 
ใน ทะเล ของ บริษัท พี ที ที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) วัน ที่ 
28 สิงหาคม 2556 ณ หอง ประชุม คณะ กรรมาธิการ อาคาร รัฐสภา  
กรุงเทพฯ
 ผู ชวย ศาสตราจารย ดร.กุล นาถ อบ สุวรรณ ได รับ เชิญ เปน 
กรรมการ ตัดสนิ การ ประกวด โปสเตอร การ ประชมุ วิชาการ และ เสนอ 
ผล งาน วิจัย พืช เขต รอน และ กึ่ง รอน คร้ัง ที่ 7 ระหวาง วัน ที่ 1 – 2 
สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกลา ธนบุรี 
(วิทยาเขต บางมด)
 อาจารย ดร.ศรัณย พร มาก ทรัพย  เขา รวม อบรม หลักสูตร 
“กาว แรก สู อาจารย มือ อาชีพ”รุน ที่ 9  ระหวาง วัน ที่ 5 – 9 สิงหาคม 

ขาวบุคคล

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร

2556 ณ สำนักงาน คณะ กรรมการ การ อุดมศึกษา และ บาน อัมพวา 
รีสอรท แอนด สปา จังหวัด สมุทรสงคราม
 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 ระหวาง วัน ที่ 
29 – 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม สุ โกศล  กรุงเทพฯ
 รอง ศาสตราจารย ดร.ดวง เดือน ไกร ลาศ ได รับ เชิญ เปน 
วิทยากร ให ความ คิด เห็น และ รวม ประชุม เตรียม การ สำรวจ ชุมชน  
เพ่ือ ศึกษา สถานการณ โรค หนอน พยาธิ และ โรค โปร โตซัว ใน ลำไส           
ของ ประชาชน คน ไทย ใน พื้นที่ 76 จังหวัด ของ ประเทศไทย และ ปจจัย 
กำหนดการ เปน โรค ป พ.ศ.2557 วัน ท่ี 23 สิงหาคม 2556 ณ หอง ประชุม 
โรงแรม ทับ ขวัญ จังหวัด นนทบุรี
 รอง ศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญา คะ โป เขา รวม ประชุม 
“มหกรรม งาน วิจัย แหง ชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) 
ระหวาง วัน ท่ี 23-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย ประชุม บางกอก คอนเวนชัน 
เซ็นเตอร เซ็นทรัล เวิลด กรุงเทพฯ 
 ผู ชวย ศาสตราจารย ดร.รชัฎา บญุ เตม็ ได รบั เชญิ เปน ที ่ปรกึษา 
สาขา วิชา เคมี ใน ปงบประมาณ 2557 ให แก โรงเรียน มหิดล วิทยา นุ สรณ 
เริ่ม ตั้งแต วัน ที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตน ไป
 อาจารย ดร.กุล ทัศน สุ วัฒน พิพัฒน ได รับ เชิญ เปน อาจารย 
พิเศษ สอน รายวิชา ภาษา อังกฤษ สำหรับ วิทยาศาสตร 2(1500118) 
ให กับ นักศึกษา หมู เรียน 54/29 ตลอด ภาค เรียน ท่ี 1/2556 เร่ิม วัน ท่ี 
6 มิถุนายน – วัน ที่ 19 กันยายน 2556 ณ คณะ วิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฎ นครปฐม

 ขอ แสดง ความ ยินดี กับ นางสาว กุสุมา  สังขยา นนท  นักเรียน 
โรงเรียน ยอ แซฟ อุปถัมภ  ผู เขา รับ การ อบรม โอลิมปก วิชาการ สาขา 
วิชา เคมี ศูนย โอลิมปก วิชาการ สอ วน.มหาวิทยาลัย ศิลปากร ที่ ได รับ 
การ คดั เลอืก จาก มลูนธิ ิสง เสรมิ โอลมิปก วชิาการ และ พฒันา มาตรฐาน 
วิทยาศาสตร ศึกษา ใน พระ อุปถัมภ สมเด็จ พระเจา พี่ นาง เธอ เจา ฟา 
กัลยาณิ วัฒนา กรม หลวง นราธิวาส ราช นครินทร (มูลนิธิ สอ วน.)    
ให รับ ทุน การ ศึกษา มูลนิธิ สอ วน. ประจำ ป การ ศึกษา 2555 โดย        
รอง ศาสตราจารย ดร.สืบ สกุล  อยู ยืนยง คณบดี คณะ วิทยาศาสตร 
ได เปน ผู แทน ของ มูลนิธิ สอ วน. ดำเนิน การ มอบ ทุน การ ศึกษา ให กับ 
นางสาว กุสุมา เมื่อ วัน พุธ ที่ 7 สิงหาคม 2556
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ปรเมธ ทรงธรรมวัฒน (SC 35)
กาแฟสารเสพติดมีประโยชน์

 “กาแฟ” หรือ ใน ภาษา อังกฤษ เรียก วา “Coff ee” มี ราก ศัพท มา 
จาก ภาษา อาหรับ วา “kaweh” ซึ่ง แปล วา แข็งแกรง สำหรับ ความ เปน 
มา ของ กาแฟ ที่ เลา สืบ ตอ กัน มา มี อยู วา เมื่อ ประมาณ ป พ.ศ.1500     
มี เด็ก เลี้ยง แพะ ชาว เยเมน ที่ ชื่อ วา Kadi สังเกต เห็น วา เมื่อ แพะ กิน     
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 
กระปร้ีกระเปรา ใน เวลา ตอ มา เขา พบ วา ถา นำ เมล็ด ของ ผล ไม นั้น ไป 
เผา จะ เกิด กลิ่น หอม ที่ ทำให รูสึก กระฉับกระเฉง นับ ตั้งแต นั้น เปนตน 
มา โลก ก็ รูจัก กาแฟ ซึ่ง เปน เครื่อง ด่ืม ที่ เปน ที่ นิยม ของ คน ทั่ว โลก ใน 
ปจจุบัน กาแฟ น้ัน เปน พืช พื้น เมือง เขต รอน แถบ แอฟริกา และ เอเชีย 
ใต เปนตน ไม ประเภท ไม ผลัด ใบ ซ่ึง อยู ใน วงศ Rubiaceae ตน กาแฟ 
นั้น สามารถ สูง ได ถึง 5 เมตร ใบ ของ ตน กาแฟ มี สี เขียว เขม และ เปน มัน 
โดย เฉลี่ย จะ มี ความ ยาว ประมาณ 10-15 เซนติเมตร และ กวาง 6 
เซนติเมตร ดอก ของ ตน กาแฟ มี สี ขาว มี กลิ่น หอม และ จะ บาน พรอม 
กัน ทั้ง ตน ผล กาแฟ มี ลักษณะ รี ยาว ประมาณ 1.5 เซนติเมตร ผล ออน 
จะ มี สี เขียว เม่ือ สุก สี ของ เมล็ด จะ เปลี่ยน เปน สี เหลือง และ เม่ือ นำ ไป 
ผึ่ง ให แหง สี ของ เมล็ด จะ เปล่ียน เปน สี แดง เขม และ สี ดำ ใน ท่ีสุด        
สวน ใหญ ผล กาแฟ แตละ ผล จะ มี เมล็ด อยู สอง เมล็ด ซ่ึง โดย ปกติ แลว 
ผล กาแฟ จะ สุก ภายใน 7-9 เดือน

100-300 มิลลิกรัม เทากับ การ ดื่ม กาแฟ ประมาณ 2-4 แกว ตอ วัน 
อาการ ติด คาเฟ อนี เปน สิง่ ท่ี นกั ดืม่ กาแฟ กงัวล เพราะ เมือ่ เวลา ที ่ไม ได 
ดื่ม หลาย คน จะ รูสึก ปวด ศีรษะ อารมณ ฉุนเฉียว อาเจียน เช่ือง ชา 
กระ สับ กระสาย ใจ สัน่ เปนตน แต กาแฟ ก ็มี ประโยชน ตอ รางกาย เชน 
กัน โดย มี รายงาน การ วิจัย ตางๆ ออก มา อยาง มากมาย เชน คน ท่ี ดื่ม 
กา แฟบ อยๆ จะ มี ไข มัน ชนิด HDL เพ่ิม ขึ้น ซึ่ง ไข มัน ชนิด นี้ จะ ขับ ไล 
คอเลส ตอ รอ ลออ ก ไป ปองกัน หลอด เลือด แข็ง ตัว และ ใน กาแฟ ยัง มี 
สาร ตาน อนุมูล อิสระ บาง ชนิด ที่ มี คุณสมบัติ ตาน โรค มะเร็ง บาง ชนิด 
และ ลด ความ เหี่ยว ยน ของ ผิวหนัง กาแฟ ยัง มี สวน ชวย เพิ่ม ความ จำ 
ระยะ ส้ัน และ เพ่ิม ไอ คิว นอกจาก น้ี ยัง ชวย เปล่ียน ระบบ เม ตา บอ ลิ ซึม 
ให มี สัดสวน ของ ลิ พิด ตอ คารโบไฮเดรต ที่ ถูก เผา ผลาญ สูง ขึ้น ซึ่ง ชวย 
ลด อาการ ลา กลาม เนื้อ ของ นักกีฬา อีก ดวย
 แมวา กาแฟ จะ เปน สาร เสพ ติด แต ก็ ไม เปน อันตราย ตอ ชีวิต 
มาก นัก ใน ทาง กลับ กัน กาแฟ ก็ ยัง มี ประโยชน อีก ดวย แต การ ดื่ม 
กาแฟ ตอง คำนึง ถึง ปริมาณ ท่ี รางกาย ได รับ ปริมาณ จะ มาก หรือ นอย 
แค ไหน ข้ึน อยู กับ น้ำ หนัก ตัว อายุ เพศ และ ความ แข็ง แรง ของ ผู ดื่ม 
รางกาย จะ แข็ง แรง ได นอกจาก การ รับ ประทาน อาหาร ที่ มี ประโยชน 
ก็ ควร ออก กำลัง กาย ควบคู กัน ไป ดวย

  กาแฟ นั้น มี สาร เสพ ติด ชนิด หนึ่ง ท่ี รูจัก กัน เปน อยาง ดี คือ    
คาเฟ อีน ซึง่ เปน สาร ประ เภท อัล คา ลอย ด ปริมาณ คาเฟ อนี 100-200 
มิลลิกรัม จะ มี ฤทธิ์ ทำให รางกาย ตื่น ตัว กระปรี้กระเปรา แต เมื่อ 
ปริมาณ 250-500 มิลลิกรัม คาเฟ อีน จะ ออก ฤทธ์ิ กระตุน หัวใจ และ 
อาจ ทำให เกิด อาการ ชัก ได คา ความ ปลอดภัย ของ คาเฟ อี นอ ยู ที่      
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