
ปีที่ 19 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2556

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ร่วม	อนุรักษ์	สืบสาน	ประเพณี	ที่	ดี	

งาม	ด้วย	การ	จัด	งาน	ทำบุญ	ตักบาตร	ข้าวสาร		อาหาร	แห้ง	เนื่อง	ใน	งาน	ทำบุญ	วัน	ขึ้น	

ปี	ใหม่	ปี	2557	และ	วัน	ครบ	รอบ	การ	ก่อ	ตั้ง	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

ใน	วัน	ศุกร์	ที่	27	ธันวาคม	2556	เวลา	09.09	น.	ณ	โถง	หน้า	ภาค	วิชา	ชีววิทยา	ชั้น	1	

อาคาร	วิทยาศาสตร์	1

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๖ พรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

**********************************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร



s c i e n c e

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 ม.ศิลปากร	ได้	จัด	โครงการ	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	

เพื่อ	การ	พัฒนา	บุคลากร	สาย	วิชาการ	ให้	เข้า	สู่	ตำแหน่ง	ทาง	วิชาการ	ณ	 ห้อง	

4319-4320	ชั้น	3	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	พิธี	เปิด	โดย	อาจารย์	ดร.ไพโรจน์											

ขาว	สิทธิ	วงษ์	รอง	คณบดี	คณะ	วิทยาศาสตร์	ใน	วัน	พุธ	ท่ี	18	ธันวาคม	2556

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก
และปริญญาโทปีการศึกษา2557
	 คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	เปิด	รับ	สมัคร	นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	เอก	และ	ปริญญา	โท	ภาค	ปกติ	และ	โครงการ	พิเศษ	

ภาค	การ	ศึกษา	ต้น	ปี	การ	ศึกษา	2557	อ่าน	ราย	ละเอียด	เพิ่ม	เติม	ได้ที่	www.graduate.su.ac.th

ข่าวบุคคล

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.	สืบ	สกุล	อยู่	ยืนยง	คณบดี	

คณะ	วิทยาศาสตร์	 นำ	ทีม	คณะ	ผู้	บริหาร	คณะฯ	 เข้า	พบ	

อธิการบดี	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	

ชัย	ชาญ	 ถาวร	เวช	 และ	ผู้	บริหาร	มหาวิทยาลัย	 เพื่อ	มอบ	

กระเช้า	อวยพร	ปี	ใหม่	เนื่อง	ใน	โอกาส	วัน	ขึ้น	ปี	ใหม่	 2557																												

วัน	พฤหัสบดี	ที่	26	ธันวาคม	2556	ณ	สำนักงาน	อธิการบดี	

มหาวิทยาลัยศิลปากร	ตลิ่งชัน



s c i e n c e
ข่าวบุคคล

ทางการ	ศึกษา	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2557	วัน	ที่	11	ธันวาคม	2556	

ณ	โรงแรม	รอยัล	เบญจา	กรุงเทพฯ

	 อาจารย์	ดร.ภาณุ	พันธ์	 ลิมป	ชยา	พร	อาจารย์	ดร.พงษ์	ลัดดา	

ปัญญา	จิร	วุฒิ	 และ	อาจารย์	 ดร.อดิ	ศรี	 เจริญ	พา	นิช	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

วิทยากร	ให้	ความ	รู้	แก่	นักเรียน	โครงการ	ทุน	 พสวท.	 และ	นักเรียน	

โครงการ	ห้องเรียน	พิเศษ	วิทยาศาสตร์	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	6	รายวิชา	

ว	 30292	 วิทยาศาสตร์	เพิ่ม	เติม	เรียน	ล่วง	หน้า	 (AP	 Programe)	

ตาม	หลักสูตร	โปรแกรม	เสริม	วัน	ท่ี	12	–	14,	21	ธันวาคม	2556	และ															

วัน	ท่ี	11	–	12	มกราคม	2557	ณ	โรงเรียน	พระ	ปฐม	วิทยาลัย	จังหวัด	

นครปฐม

	 อาจารย	์ดร.ประพนัธ	์พงศ	์พงศ	์ศรเีอีย่ม	อาจารย	์ดร.สมพงศ	์

จิตต์	มั่น	 และ	อาจารย์	 ดร.เฉลิม	พงศ์	 วรวรรโณทัย	 เข้า	ร่วม	ประชุม	

คณะ	กรรมการ	ฝ่าย	Coordination	ชุด	ที่	สอง	เพื่อ	เตรียม	ความ	พร้อม	

ทาง	วิชาการ	ใน	การ	จัดการ	แข่งขัน	คณิตศาสตร์	โอลิมปิก	วิชาการ	ระหว่าง		

ประเทศ	ครั้ง	ที่	56	พ.ศ.2558	วัน	ที่	20	ธันวาคม	2556	ณ	สถาบัน	

ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	(สสวท.)

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.นภ	วรรณ	รตั	สขุ	เขา้	รว่ม	ประชมุ	หารอื	

เกณฑ์	ตัดสิน	ผู้	ชนะ	เลิศ	โครงการ	ยุวชน	ไทย	ร่วมใจ	รักษ์	น้ำ	ปี	2556		

วัน	ที่	20	ธันวาคม	2556		ณ	สำนักงาน	ใหญ่	บริษัท	น้ำ	ประปา	ไทย	

จำกัด	(มหาชน)	จังหวัด	นครปฐม

 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.รัฐ	พล	 อ้น	แฉ่ง	 เข้า	ร่วม	งาน	ครบ	รอบ	

25	 ปี	 คณะ	วิทยาศาสตร์ประยุกต์	 วัน	ที่	 14	 ธันวาคม	 2556	ณ	

คณะ	วิทยาศาสตร์ประยุกต์	 มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	พระจอมเกล้า	

พระนครเหนือ	

	 อาจารย์	 ดร.วร	ภาส	 พรม	เสน	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	พิธีกร	ดำเนิน	

รายการ	โครงการ	ประชมุ	วชิาการ	และ	เสนอ	ผล	งาน	วจิยั	และ	สรา้งสรรค	์

ระดับ	ชาติ	และ	นานาชาติ	 “ศิลปากร	วิจัย	และ	สร้างสรรค์	 ครั้ง	ที่	 7	 :	

บูรณ	า	การ	ศาสตร์	และ	ศิลป์”	 ระหว่าง	วัน	ที่	 6	 –	8	 ธันวาคม	2556		

ณ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วัง	ท่าพระ	กรุงเทพฯ

	 อาจารย์	 ดร.วรรณ	รัตน์	 รุ่ง	โร	จน์	ธีร	ะ	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	

พิเศษ	 รายวิชา	 612	 250-51	 Calculation	 in	 foo	 technology	

ภาค	การ	ศึกษา	ปลาย	ปี	การ	ศึกษา	 2556	 หัวข้อ	 อิน	ทิ	เกรท	ขั้น																							

พ้ืน	ฐาน	วัน	ที่	27	พฤศจิกายน	2556	และ	วัน	ที่	4	ธันวาคม	2556		

ณ	คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร

	 ศาสตราจารย์	ดร.ฉวีวรรณ	รัตน	ประเสริฐ	และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	

ดร.รชัฎา	บญุ	เตม็	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	กรรมการ	สอบ	คดั	เลอืก	นกัเรยีน	นสิติ	

นกัศกึษา	พสวท.	เพือ่	รบั	ทนุ	ระดบั	ปรญิญา	ตร-ีโท-เอก	ปรญิญา	โท-เอก	

และ	ปริญญา	เอก	ศึกษา	ต่าง	ประเทศ	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2557	และ	

เขา้	รว่ม	ประชมุ	ใน	วนั	ที	่2	ธนัวาคม	2556	ณ	สถาบนั	สง่	เสรมิ	การ	สอน	

วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	(สสวท.)

	 รอง	ศาสตราจารย์	วัฒนา	 เกา	ศัลย์	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	

พิเศษ	รายวิชา	261	410	วิธี	วิจัย	ทาง	สถาปัตยกรรมศาสตร์	สำหรับ	

นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	โท	วัน	ที่	22	,	29	มกราคม	2557	และ	วัน	ที่	

5	กุมภาพันธ์	2557			ณ	คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	วัง	ท่าพระ

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ธนิต	ผิว	นิ่ม	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	

โครงการ	อบรม	 เรื่อง	 การ	เขียน	บทความ	วิชาการ	จาก	ผล	งาน	

วิทยานิพนธ์	เพื่อ	เผย	แพร่	ใน	ระดับ	ชาติ	และ	นานาชาติ	 วัน	ที่	 20	

กุมภาพันธ์	2557		ณ	บัณฑิต	วิทยาลัย	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

	 อาจารย์	ดร.ศุภ	ชัย	ศุภ	ลักษณ์	นารี	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	

พิเศษ	รายวิชา	 621	 222	 -50	 Substance	 Determination	 in							

Bioprocess	Engineering	Laboratory		หัวข้อ	สาธิต	การ	วิเคราะห์	

สาร	ดว้ย	เทคนคิ	ทาง	Nuclear	Magnetic	Resonance	Spectroscopy		

วัน	ที่	 8	 มกราคม	 2557	 	ณ	 คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	ละ	เทคโนโลยี	

อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.สืบ	สกุล	อยู่	ยืนยง		อาจารย์	ดร.วรัญญู	

พูล	สวัสดิ์	และ	อาจารย์	ดร.นพ	ดล	ชุม	ชอบ	เข้า	ร่วม	โครงการ	ประชุม	

สัมมนา	 เรื่อง	การ	ดำเนิน	งาน	ด้าน	ความ	ร่วม	มือ	กับ	ต่าง	ประเทศ:	

เป้าหมายและ	กลยุทธ์	สู่	ความ	เป็น	สากล	ของ	คณะ	วิชา	 มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	 วัน	ที่	 26	 ธันวาคม	 2556	 ณ	 สำนักงาน	อธิ	กาบ	ดี	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ตลิ่งชัน

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.นันท	นิตย์	วา	นิ	ชา	ชีวะ	อาจารย์	ดร.ชว	รัตน์	

ศิริ	วงษ์	อาจารย์	ดร.ชี	วิ	ตา	สุวรรณ	ชวลิต	อาจารย์	ดร.กรกช	ช้ัน	จิร	กุล	

อาจารย์	 ดร.วัน	วิวาห์	 ตุ้ม	น้อย	 อาจารย์	 ดร.สิทธิ	เศรษฐ์	 พล	เวียง	

อาจารย์	ดร.วรรณ	รัตน์	รุ่ง	โร	จน์	ธีร	ะ	และ	อาจารย์	ดร.อร	อนงค์	แช่ม	เล็ก 

ได	้รบั	เชญิ	เปน็	วทิยากร	ใน	การ	อบรม	เชงิ	ปฏบิตั	ิการ	สรา้ง	นวตักรรม	โดย	

ใช้	กระบวนการ	วิจัย	แก่	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	1	และ	4	ระหว่าง	

วัน	ที่	20	–	21	ธันวาคม	2556	ณ	โรง	เรียน	กาญ	จนภิเษก	วิทยาลัย	

นครปฐม	

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.เรณู	 เวช	รัช	ต์	พิมล	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

วิทยากร	โครงการ	อบรม	เกณฑ์	มาตรฐาน	ตัว	บ่ง	ชี้	การ	ประเมิน	คุณภาพ	

การ	ศึกษา	ภายใน	ระดับ	อุดมศึกษา	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	 2556	 และ	

อบรม	เชงิ	ปฏบิตั	ิกา	รบ	ูรณา	การ	บรกิาร	วชิาการ	ระหวา่ง	วนั	ที	่12	–	13	

ธันวาคม	2556	ณ	มหา	วิทยา	ลัย	ราชภัฎ	ว	ไลย	อลงกรณ์	ใน	พระบรม	

ราชูปถัมภ์	จังหวัด	ปทุมธานี

	 อาจารย์	 ดร.สม	เจ	ตน์	 ชัย	ยะ	 และ	อาจารย์	 ดร.เฉลิม	พงศ์	

วรวรรโณทัย		เข้า	ร่วม	ประชุม	ปฏิบัติ	การ	พัฒนา	ข้อสอบ	วัดผล	สัมฤทธิ์	

วชิา	ฟสิกิส	์เคม	ีชวีวทิยา	คณติศาสตร	์และ	คอมพวิเตอร	์เพือ่	คดั	เลอืก	

นักศึกษา	เข้า	รับ	ทุน	โครงการ	ส่ง	เสริม	การ	ผลิต	ครู	ที่	มี	ความ	สามารถ	

พิเศษ	ทาง	วิทยาศาสตร	์และ	คณิตศาสตร์	 (สควค.)	 ระดับ	ปริญญา	โท	



ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3424-5300	โทรสาร	0-3424-5333	E-mail	science@su.ac.th

สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์	ได้ใน	www.sc.su.ac.th	ได้เช่นกัน

พงษ์	ลัด	ดา			ปัญญา	จิร	วุฒิ			เทนนิสสนุกได้ด้วยฟิสิกส์(2)

Sir	Isaac	Newton

	 กฎ	ขอ้	ที	่1	กลา่ว	วา่		“วตัถ	ุที	่อยู	่นิง่	จะ	ยงั	คง	อยู	่นิง่	ตอ่	ไป	และ	วตัถ	ุ

ที่	กำลัง	เคลื่อนที่	จะ	ยัง	คง	เคลื่อนที่	ต่อ	ไป	ด้วย	ความเร็ว	คงที่	ถ้า	ไม่มี	แรง	

ลัพธ์	ภายนอก	มาก	ระ	ทำ”		กฎ	ข้อ	นี้	อธิบาย	ว่า	เกิด	อะไร	ขึ้น	กับ	วัตถุ	เมื่อ	

ไมม่	ีแรง	มาก	ระ	ทำ	ตอ่	วตัถ	ุนัน่	คอื	ลกู	เทนนสิ	จะ	ไม	่สามารถ	เคลือ่นที	่ไป	

มา	บน	สนาม	เทนนิส	ได้	ถ้า	ปราศจาก	กฎ	ข้อ	นี้

	 กฎ	ขอ้	ที	่2	กลา่ว	วา่		“ความเรง่	ของ	วตัถ	ุจะ	เปน็	สดัสว่น	โดยตรง	

กับ	แรง	ลัพธ์	ที่	กระทำ	ต่อ	วัตถุ	 และ	จะ	เป็น	สัดส่วน	ผกผัน	กับ	มวล	ของ	

วัตถุ”	กฎ	ข้อ	ที่	2	ของ	นิว	ตัน	จะ	ตอบ	คำถาม	ที่	ว่า	เกิด	อะไร	ขึ้น	กับ	วัตถุ	

ถ้า	แรง	ลัพธ์	ทั้งหมด	ที่	กระทำ	ต่อ	วัตถุ	ไม่	เป็น	ศูนย์	 นั่น	คือ	 ใช้	ใน	การ	

อธิบาย	ลักษณะ	การ	เคลื่อนที่	ของ	ลูก	เทนนิส	หลัง	จาก	ถูก	ตี	ด้วย	ไม้	

เทนนิส	และ	เคลื่อนที่	ไป	บน	สนาม

เทนนิส	เป็น	กีฬา	ชนิด	หนึ่ง	ที่	มี	ผู้	ความ	สนใจ	กัน	ทั่ว	โลก	ลักษณะ

ที่	เรา	คุ้น	เคย	กัน	คือ	ตี	ลูก	เทนนิส	โดย	ใช้	ไม้	เทนนิส	ที่	เรียก	ว่า	แรก	เก็ต

(racket)	ข้าม	เน็ต	ไป–มา	ระหว่าง	ผู้	เล่น	สอง	ฝั่ง	ของ	สนาม	เมื่อ

พิจารณา	เกม	การ	เล่น	เทนนิส	จะ	พบ	ว่า	มี	ความ	สัมพันธ์	และ	เกี่ยวข้อง	กับ

หลัก	การ	ฟิ	สิ	กส์	เบื้อง	ต้น	ที่	เรา	คุ้น	เคย	กัน	นั่น	คือ	กฎ	การ	เคลื่อนที่	ทั้ง	3

ข้อ	ของ	นิว	ตัน	โดย	กฎ	ทั้ง	สาม	ข้อ	สามารถ	อธิบาย	การ	ตี	เทนนิส	ได้	ดังนี้

	 กฎ	ข้อ	ที่	3	กล่าว	ว่า	“สำหรับ	ทุก	ๆ 	แรง	ที่	กระทำ	บน	วัตถุ	หนึ่ง	

(แรง	กิริยา)	 จะ	มี	แรง	ขนาด	เท่า	กัน	แต่	มี	ทิศทาง	ตรง	กัน	ข้าม	 (แรง	

ปฏกิริยิา)	เกดิ	ขึน้	เสมอ	แต	่กระทำ	บน	วตัถ	ุคนละ	ชิน้”	นัน่	คอื	ลกู	เทนนสิ	

ออกแรง	กระทำ	ต่อ	ไม้	เทนนิส	 ขณะ	เดียวกัน	ไม้	เทนนิส	ก็	จะ	ออกแรง	

เท่า	กัน	แต่	ทิศทาง	ตรง	กัน	ข้าม	กระทำ	ต่อ	ลูก	เทนนิส	

	 นอกจาก	กฬีา	เทนนสิ	แลว้	กฬีา	อืน่ๆ	ก	็ลว้น	ใช	้หลกั	ทาง	ฟสิกิส	์

ทั้ง	นั้น	เช่น	ฟุตบอล		ปิงปอง	และ	แบดมินตัน	เป็นต้น	และ	ความ	

เข้าใจ	ใน	หลัก	การ	ทาง	ฟิสิกส์	จะ	ทำให้	เรา	เล่น	กีฬา	ได้	สนุก	ขึ้น

เอกสาร	อ้างอิง
	 R.	A.	Serway,	“Physics	for	Scientists	and	Engineers”,	Brooks	

/	Cole;	5th	edition	(2000)

	 https://www.msu.edu/~jochmans/physicsoftennis.html
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	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.ดล	ฤดี	 ฉิม	พาลี	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

อาจารย์	พิเศษ	รายวิชา	621	222	-50	Substance	Determination	

in	 Bioprocess	 Engineering	 Laboratory	 	 หัวข้อ	 การ	วิเคราะห์	

หา	ปริมาณ	โลหะ	หนัก	ด้วย	เทคนิค	ทาง	 Flame	 Atomic	 Absorption	

Spectroscopy		วัน	ที่	4	ธันวาคม	2556	ณ	คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	

ละ	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 อาจารย	์ผกา	มาส	พะ	วงษ	์ได	้รบั	เชญิ	เปน็	อาจารย	์พเิศษ	รายวชิา	

621	 212	 55	Mathematical	 Methods	 and	 Operations	 for				

Bioprocess	Engineering	ณ	คณะ	วศิวกรรมศาสตร	์และ	เทคโนโลย	ี

อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

 นาย	เดชา	สขุ	มา	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	วทิยากร	ให	้ความ	รู	้และ	การ	ใช	้

เครื่อง	มือ	ต่าง	ๆ	ประกอบ	การ	เรียน	การ	สอน	วิชา	ง	20224	ทักษะ	

และ	ความ	ปลอดภัย	ใน	การ	ฝึก	ฝีมือ	ตลอด	ภาค	เรียน	ที่	2	ปี	การ	ศึกษา	

2556	เริ่ม	สอน	ตั้งแต่	วัน	ที่	12	ธันวาคม	2556	ณ	โรงเรียนสาธิต	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	


