
  ปที่ 15 ฉบับที่ 02 ประจำเดือนกุมภาพันธ 2552 

      ขอแสดงความยินดีในโอกาสที ่ อาจารยฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ ไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ศาสตราจารย ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร และคณะฯ ไดจัดงานฉลองเพื่อเปนการยกยองเชิดชู
เกียรตใิหแก ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รตันประเสริฐ  โดยมทีานอธิการบดี 
อาจารย ดร.อทุยั ดลุยเกษม ใหเกียรตมิาเปนประธานในพิธแีสดงความยินดี
เมือ่วนัที ่19 ทีผ่านมา 
      ตลอดระยะเวลากวา 30 ป ที่อาจารยฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ  เขารับ
ราชการที่คณะวิทยาศาสตรของเรา  อาจารยไดแสดงใหเห็นถึงความเปนผูมี
ความเชี่ยวชาญ เพียบพรอมประสบการณ สามารถสอนวิชาคณิตศาสตรซึ่ง
เปนวิชาที่ยากซับซอนใหนักศึกษาเขาใจ และเห็นถึงความสําคัญ สามารถ
นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนได  อาจารยไดทุมเท แรงกายแรงใจ    
ความรูความสามารถสอน ลูกศิษย จนจบออกไปทํา ชื่อเสียงใหกับคณะฯ 
มากมายหลายรุน ในดานผลงาน วิชาการ อาจารยก็เปนที่รูจักในแวดวงวิชา
การดานคณิตศาสตร ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  อาจารยไดผลิตผล
งานทางวิชาการซึ่งทรงคุณคา ทั้งงานวิจัย หนังสือ  ตํารา  บทความทางวิชา
การตางๆ ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําให คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เปนที่รูจัก และมีชื่อเสียง  
      ผมเชื่อมั่นวาพวกเราทุกคน ไมวาจะเปนคณาจารย เพื่อนรวมงาน 
ตลอดจนลูกศิษยทั้งที่จบไปแลว และท่ีกําลังเรียนอยู ตางก็มีความ        
ภาคภูมิใจ ความช่ืนชมยินดี ในโอกาสที่อาจารยไดรับ โปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง “ศาสตราจารย” ในครั้งนี้ และเชื่อมั่นอีกวาความสําเร็จ
ของอาจารยจะเปน แรงบันดาลใจใหคณาจารยในคณะวิทยาศาสตรของเรา 
ทุมเทเวลาใหกับงานวิชาการจนประสบความสําเร็จเชนเดียวกัน 
 

     เนือ่งในวโรกาสท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอสวนผ้ึง 

จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 หนวยวิจัย

พลังงานแสงอาทิตย ภาควิชาฟสิกส นําโดย รองศาสตราจารย 

ดร.เสริม จันทรฉาย ไดรวมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน นอมเกลาฯ ถวายศูนยสาธิตเทคโนโลยีการอบแหง

พลังงานแสงอาทิตย เพื่อใชในโครงการสงเสริมอาชีพของอุทยานฯ  

ศูนยดังกลาวจัดสรางเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยประกอบดวยเทคโนโลยี

การอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 3 ระบบ ไดแก ระบบอบแหง  

อุโมงคลม ระบบอบแหง กรีนเฮาสแบบ ม. ศิลปากร และระบบอบ

แหงแบบใชความรอนจากหลังคา หลังจากที่ดําเนินการจัดสรางแลว

เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2547 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร นําโดยผูชวยศาสตราจารย ดร. บุศรากรณ  มหาโยธี ได  

ดําเนินการจัดฝกอบรมการทําผลิตภัณฑอบแหงใหกับเจาหนาที่และ

ชาวบานที่อาศัยในพื้นที่ของอุทยานฯ โดยเนนที่การผลิตกลวยตาก

ใหไดสุขอนามัย การพัฒนาบรรจุภัณฑที่สวยงาม  และการใช

ประโยชนจากกลวยอยางครบวงจร โดยจัดจําหนายผลิตภัณฑที่ได

ใหกับนักทองเที่ยวซ่ึงมาเยี่ยมชมอุทยานฯ และที่รานภูฟาของ

โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการ

ดําเนินงานดังกลาวไดมีผูประกอบการผลิตกลวยตาก บางรายนํา

เทคโนโลยีการอบแหงพลังงานแสงอาทิตยไปใชเปนแบบอยางใน

การพัฒนาผลิตภัณฑกลวยตากใหไดมาตรฐานอาหารสะอาด 

(GMP) ตวัอยางเชน วสิาหกจิชมุชนกลวยตากบุปผา อาํเภอบางกระทุม 

จงัหวดัพษิณโุลก 

 
 

 รองศาสตราจารย ดร. เสริม จันทรฉาย และอธิบดีกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานนอมเกลาฯ ถวายศูนยสาธิตเทคโนโลยี

การอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

 ศูนยสาธิตเทคโนโลยีการอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 



2 

U

 ๏ คณะวิทยาศาสตร จัดงานแสดงความยินดีแด ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ เนื่องในโอกาสฉลองตําแหนงศาสตราจารย วันพฤหัสบดีที ่     

19 กมุภาพนัธ 2552  ณ อาคารวทิยาศาสตร 4 คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 ๏ ภาควิชาสถิต ิ คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการสงเสริมวิชาการดานสถิติครั้งที ่ 7 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูทางดานสถิติศาสตร       

ที่ทันสถานการณ  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธ และการทํางานหรือศึกษาตอในอนาคต เมื่อจันทรที ่ 23  กุมภาพันธ  2552 ณ  ภาควิชาสถิต ิ                   

คณะวิทยาศาสตร      

 ๏ ภาควิชาสถติ ิคณะวิทยาศาสตร จดัโครงการปจฉมินเิทศนกัศกึษาภาควชิาสถติ ิคณะวทิยาศาสตร วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ 2552 ณ หอง 1445 ภาควิชาสถติ ิ

คณะวิทยาศาสตร  

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร

 ๏ อาจารยวรรณภา คุณพสเุรือง ไดเสรจ็สิน้การลาศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิา Applied Mathematics ณ The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจกัร และ

ไดกลบัเขาปฏบิตัริาชการ ณ คณะวทิยาศาสตร ต้ังแตวนัที ่30 ธันวาคม 2551 

 ๏ อาจารยโอภาส วงษทวีทรัพย อาจารยกฤษณะ สีพนมวัน เขารวมอบรมหลักสูตร กาวแรกสูครูมืออาชีพ ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหวางวันที่ 25-29 

พฤษภาคม 2552 

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยาย การพัฒนาความคิดในการแกไขปญหาและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ ณ กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     วนัที ่3 กุมภาพนัธ 2552 

 ๏ อาจารย ดร.ประเสริฐ ไกรสงิหเดชา ไดรบัเชญิเปนกรรมการคัดเลอืกครผููเหมาะสมใหไดรบัทนุของโรงเรยีน มหดิลวทิยานสุรณไปศกึษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศ สาขา

ฟสกิส 

 ๏ อาจารย ดร.สพุรรณญกิา เส็งสาย และผูชวยศาสตราจารยวทิยา พงษมาลา เขารวมประชมุบรรณาธกิารกจิหลกัสตูรอบรมคร ูหลกัสตูร 3  ของสถาบันสงเสรมิการสอน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  ณ  โรงแรมรอยลัเบญ็จา ระหวางวนัที ่4 – 6 กมุภาพนัธ 2552 
 ๏ อาจารย ดร.นฤมล เผอืกขาว เขารวมประชมุเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง การพฒันารายละเอียดของหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศึกษา  จดัโดยสาํนกังานคณะ

กรรมการการอดุมศกึษา  วนัที ่24 มกราคม 2552  ณ โรงแรมมริาเคิลแกรนด กรงุเทพฯ 

 ๏ อาจารย ดร.กลางพล กมลโชต ิไดรบัเชญิ จากกองงานวทิยาเขต สาํนกังานอธิการบดี เปนคณะทาํงานศกึษาวเิคราะหการใชพืน้ทีใ่นมหาวทิยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจันทร  

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บญุศร ีจงเสรีจติต ไดรบัเชญิเปนผูประเมนิผลโครงการ เรือ่ง การจัดทาํระบบคุณภาพตามหลักการปฏบิตัทิีด่ใีนการผลติอาหารของบรรจุภณัฑพลาสตกิ

ออนตวั ณ บรษิทั พงศศลิป พลาสตกิ วนัที ่22 มกราคม 2552 
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คณะกรรมการนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร ไดจดัโครงการ 
 ๏ Major Game เปนกจิกรรมทีส่งเสรมิความสามคัครีะหวางนกัศกึษาในสาขาวชิาและสรางความสมัพนัธทีเ่ขมแขง็ย่ิงข้ึนวันที ่3 – 4 กมุภาพนัธ 2552  

 ๏   เปนโครงการแขงขันกีฬาเพื่อใหนักศึกษาทั้ง 5 คณะคือ            

คณะวิทยาศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะเภสัชศาสตร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และคณะวิทยาการจัดการ ไดเชื่อมความสัมพันธระหวางวิทยาเขต    

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สรางความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เม่ือวันท่ี 7 

กุมภาพันธ 2552 

 ๏ “แดผูสูงอายุ” เนื่องโอกาสวันพอแหงชาติโดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน                         

ณ สถานสงเคราะหคนชราบานนครปฐม   ในวันที่ 9 กุมภาพันธ  2552 เวลา 11.00 น.  

 ๏ วนัมาฆบชูา  เพือ่ใหนกัศกึษาไดตระหนกัถงึความสาํคญัของขนบธรรมเนียมประเพณอีนัดงีามและเปนการสบืสานอนรุกัษประเพณวีฒันธรรมไทย

ใหอยูคงสบืไป เม่ือวนัที ่9 กุมภาพนัธ 2552 ณ วดัไรขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 

     ๏  
เปนกิจกรรมที่ใหนักศึกษาทุกชั้นปไดทํา

กจิกรรมรวมกนัมกีารแสดงความสามารถทาง

ดนตรีเพื่อเปนการผอนคลายและสรางความ

สมัพนัธดรีะหวางนักศกึษา วันที ่13 กมุภาพนัธ 

2552 



ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนส่ือกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณหากทานมีความประสงคที่จะสง     
ขอเสนอแนะขาวสารหรือที่อยูโปรดแจง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 โทร. 0-3425-5093                    
โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน 
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 ๏ Bye Senior เพือ่เปนการแสดงความยนิดเีนือ่งในโอกาสทีน่กัศกึษาชัน้ปที ่4 จะจบการศกึษา เมือ่วนัที ่20-21 กมุภาพนัธ 2552  
 

กัลยา ศรีพุทธชาติ 
 จากชือ่เรือ่ง อาจสบัสนวาเปนหนงัจนีกาํลงัภายใน คดิอยูนานวาจะชือ่เรือ่งอะไรด ีคดิมาไดสองชือ่ ตดัสนิใจไมไดเลยควบทัง้สองชือ่ เมือ่อานจบเรือ่งแลว กรณุาชวยตดัสนิ
ดวยวา ชือ่ไหนโดนใจกวากนั 
 สาํหรบัวนันีเ้ปนเรือ่งของนกปรอด (Bulbul) ท่ีเปนญาติๆกนัสามชนิด ไดแก ปรอดสวน ปรอดหวัสเีขมา และปรอดหนานวล ถาใหบอกความแตกตางงายๆของสามชนดินี ้  
กน็าจะเปน   สเีขยีวตุยๆอมน้ำตาลเลก็นอยกลมกลนืกบัใบไมทัว่ไปจะเปนนกปรอดสวน หรอืถาใครสายตาดี(มากๆ)จะเห็นเสนๆสขีาวท่ีบรเิวณหูของเขา รับกบัชือ่สามญัวา Streak-
eared Bulbul สวนนกปรอด หัวสเีขมากม็สีวนหวัสดีาํสมชือ่เชนกนัวา Sooty-headed Bulbul แถมดวยการมกีนสเีหลอืงหรือสแีดงทีพ่อมองเหน็ได สาํหรบัตวัสดุทายปรอดหนานวลทีจ่ะ
มาเย่ียมแถบบานเราชวงหนาหนาว ขามลีกัษณะเดนทีผ่ดัหนานวลตลอดทัง้วนัทัง้คนื มาพรอมกบักนสเีหลอืง จงึไดชือ่สามญัวา Yellow-vented Bulbul  เมือ่รูจกัตวัละครทัง้สามกนัพอ
สมควรแลว จะเริม่เขาเรือ่งเสยีท ี
 ทีห่ลงับานผูเขยีนจะมตีะกราหรอืเรยีกวาตะแกรงจะเหมาะกวา วางไวบนตนมะมวงเพือ่เปนทีว่างบรรดาผลไมใหสตัวทีม่าเยีย่มเยยีน ซึง่สวนมากจะเปน นก กระรอก และ
อาจจะมหีนเูขามาแวะเวียนในบางครัง้  เมนวูนันีเ้ปนกลวยนำ้วางอมๆ 1 หว ีหลงัจากท่ีวางกลวยในตะแกรงไดไมนาน จะมเีสยีงรองของนกปรอดดงัมา มองไปเหน็นกปรอดหนานวล 2 
ตวัท่ีผดัหนาทาแปงมาขาววอก ลงมากินกลวย เสียงของเขาจะมีความกงัวานมากกวาญาตอิกีสองชนดิ กนิไปคยุกนัไปไดสกัพกั ทัง้สองตวักต็องตกใจเพราะมีนกปรอดสวนสามตวับนิ
เขามาเกาะท่ีขอบตะแกรงและกิง่ไมดานขาง พรอมชวยกนัสงเสยีงดงัไลนกปรอดหนานวลท่ีคอนขางจะขีต้กใจหรือระวงัตัวมากยอมหนีไปโดยดีไมไดแสดงทาทางขัดขนืแมแตนอย  ทัง้
สามตวัเขามาแทนท่ีและตัง้หนาต้ังตากนิกลวยอยางเอรด็อรอย ระหวางทีก่นินัน้ความสามคัคปีรองดองเร่ิมหายไป มกีารทะเลาะกันเสยีงดงัตลอดเวลา อาจเปนการแยงตาํแหนงในการ
กนิ หรือ คดิอยากจะกนิโดยไมแบงเพือ่นกไ็มแนใจ 
 เวลาผานไปไมนานนัก ไดยนิเสยีงรองดังอกีแบบพรอมเจาของเสยีงมาปรากฏตัว..นกปรอดหัวสเีขมา นัน่เอง คราวน้ีบนิเดีย่วตัวเดียว มาถึงไมสนใจอะไร โดดลงเกาะบน
กลวยเลย สงเสยีงดงัมากพรอมกบัทาํทาขมขูไลกลุมนกปรอดสวนทัง้สามตวั เลนเอานกัเลงทัง้สามตกใจ และไมรูวาแพทางกนัยงัไง สดุทายเจาสามตวัตองยอมถอยออกมาจากตะแกรง 
ปลอยใหนกัเลงผูมาใหมกนิกลวยอยางสบายอารมณ แตการถอยออกมาก็ไมไดไปไหนไกล ยงัคงเกาะคมุเชงิอยูบนขอบตะแกรง ทาํให ปรอดหวัสเีขมากนิกลวยอยางไมมคีวามสขุนกั 
ตองคอยสงเสยีงและขยับตวัเปนระยะเพ่ือขมขูใหถอยออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ทีเ่ลามาน้ี ไมแนใจวาผูอานจะอนิไปกบัศึกครัง้นีไ้ดแคไหน แตขอยนืยนัวาเหตกุารณจริงตืน่เตนมาก ...คอนเฟรม !! อยางไรกต็าม เหตกุารณนีแ้ฝงเกรด็ความรูเลก็ๆนอยๆ
เกีย่วกับลาํดบัในสังคม (social rank) ของบรรดาปรอดทัง้สามชนดินีว้า ถาเรียงตามลาํดบัตามความสามารถในการแกงแยง (competition) จากสงูไปหาตํา่ ไดแก นกปรอดหวัสเีขมา 
นกปรอดสวน และนกปรอดหนานวล ตามลาํดบั 
 นีเ่ปนเรือ่งราวของศกึแยงชงิกนิกลวยนำ้วาเพยีงหวีเดยีวของบรรดานกปรอดสามชนิด  หรอื ทาํใหเจานกปรอดสวนรูวา “ เหนอืฟา..ยงัมฟีา ” กไ็ดเหมอืนกนั ตกลงวา     
ชื่อเรื่องที่โดนใจคือ...... ?? 

 ภาพซาย นกปรอด
หนานวล (หนาขาว กน
เ ห ลื อ ง ใ น ต ะ แ ก ร ง )  
และนักเลงปรอดสวน
เกาะทีข่อบตะแกรง 
 

ภาพขวา นกปรอดหัวสี
เขมา ( หัวสีดําๆบนหวี
กลวย) กับ ปรอดสวน 2 
ตัว ที่ตองหลบมาเกาะที่
ขอบตะแกรง ภาพเบลอๆ
นั้นเปนปรอดสวนอีกตัวที่
บนิหนเีปนตวัสดุทาย 
 


