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มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
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จากคณบดี
เมือ่ วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธทีผ่ า นมา คณะวิทยาศาสตร ไดมีพิธลงนาม
ี
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางโรงเรียนนายรอยตำรวจ กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดย พล.ต.ท.อมรินทร อัครวงษ ผูบั ญชาการโรงเรียนนายรอยตำรวจ และ อาจารย ดร.อุทยั ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร การขอตกลงรวมมือทางวิชาการในครัง้ นี้มีกำหนดเวลา 5 ป ซึง่ จะทำใหทัง้ สองสถาบันสามารถนำความรู ทางวิทยาศาสตร ไปใชในงานนิตวิ ทิ ยาศาสตร การพิสจู น
หลักฐาน สรางความยุตธิ รรมในการวินจิ ฉัยคดี สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสองสถาบันทัง้ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทาง
ดานนิติวิทยาศาสตร และพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะนิติวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยตำรวจ
ใหไดมาตรฐานสากล
ดานการวิจัย คณะฯ เราโดย รศ.ดร.เสริม จันทรฉาย และ ผศ.พูลศักดิ์ อินทวี ไดรวมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และคณะ
วิศวกรรมศาสตร จัดสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยกรีนเฮาสแบบ ม.ศิลปากร พรอมทั้งจัดฝกอบรมการผลิตอาหารสะอาด (GMP) ใหกับวิสาหกิจชุมชนขาวแตน
น้ำแตงโม จังหวัดลำปาง ซึ่งนับเปนอีกหนึ่งความรวมมือทางดานงานวิจัยที่เรามีกับหนวยงานภายนอก สำหรับทุนวิจัยภายในคณะฯ เดือนนี้คณะฯ ไดใหทุนเพิ่มอีก 4 ทุน
เปนทุนวิจัยอาจารยหลังปริญญาเอก 3 ทุน โดย อ.ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต อ.ดร.รัตนา ศรีทัศน ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช และทุนทั่วไป 1 ทุน โดย ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต
รวมกับ อ.อภิเษก หงษวิทยากร
นอกจากผลงานทางดานวิชาการแลว เรายังมีกิจกรรมนักศึกษาทีสำคั
่ ญในชวงนีได
้ แก การจัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาของภาควิชาคณิตศาสตร และภาควิชา
สถิติ ซึง่ จัดใหกับนักศึกษาทีกำลั
่ งจะสำเร็จการศึกษา เปนการเตรียมความพรอม และเสริมทักษะเพือ่ กาวออกไปสูโลก
 ภายนอกรัว้ มหาวิทยาลัย ซึง่ เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เราไดจัดใหกับนักศึกษาเปนประจำทุกป

พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางโรงเรียนนายรอยตำรวจกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
พล.ต.ท.อมรินทร อัครวงษ ผูบั ญชาการโรงเรียนนายรอยตำรวจและ อาจารย ดร.อุทยั ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2553 ณ หองประชุมนริศรานุวัตติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน

ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร โดยรองศาสตราจารย ดร. เสริม จันทรฉาย ไดจัดประชุมคณะผูเชี
 ย่ วชาญดานรังสีอัลตราไวโอเลตในโครงการ Global Atmospheric Watch (GAW)
ขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization, WMO) ที่หองประชุมของคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดยมีผูเขารวมประชุมจากประเทศตางๆ
13 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา 2 คน เยอรมนี 1 คน อังกฤษ 1 คน นอรเวย 1 คน กรีซ 1 คน สวิสเซอรแลนด 1 คน อารเจนตินา 1 คน ญี่ปุน 1 คน แคนาดา 1 คน ออสเตรีย 1 คน นิวซีแลนด
1 คน ออสเตรเลีย 1 คน และประเทศไทย 2 คน ระหวางวันที่ 8-13 กุมภาพันธ 2553 โดยที่ประชุมไดจัดทำมาตรฐานการวัดรังสีอัลตราไวโอเลต สำหรับสถานีในความดูแลของ WMO และ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั่วโลก ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรุงแสง ลักษณบุญสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเลี้ยงตอนรับคณะผูเชี่ยวชาญดังกลาว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553
คณะผูเชี่ยวชาญนี้ จัดตั้งขึ้นโดย WMO ในโครงการ Global Atmospheric Watch (GAW) โดยมีรองศาสตราจารย ดร. เสริม จันทรฉาย เปนตัวแทนจากประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อกำหนด
มาตรฐานและใหคำปรึกษาดานการวัดรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากบรรยากาศชั้นโอโซนที่ถูกทำลายจากการปลอยสาร CFC ขึ้นสูบรรยากาศของโรงงานอุตสาหกรรม
และ การ ใช สาร สเปรย ต า งๆ การ เพิ ่ ม ขึ ้ น ของ รั ง สี
อัลตราไวโอเลตจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง
ผิวหนัง และตอกระจก รวมถึงสงผลกระทบตอพืช และ
สัตวตางๆ ปจจุบันภาควิชาฟสิกสไดทำการตรวจวัดรังสี
อัลตราไวโอเลตที่จังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี สงขลา
และที่อาคาร ว.1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขอมูลทีได
่ จากการวัดดังกลาวจะเปนประโยชน
ตอการติดตามการเปลีย่ นแปลงของรังสีอัลตราไวโอเลต
ในประเทศไทย
รูปที่ 1 คณะผูเชี่ยวชาญดานรังสีอัลตราไวโอเลตที่เดินทาง
มารวมประชุม

รูปที่ 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรุงแสง ลักษณบุญสง
จัดเลี้ยงตอนรับและมอบของที่ระลึกผูเขารวมประชุม
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หนวยวิจยั พลังงานแสงอาทิตย โดยรองศาสตราจารย ดร. เสริม จันทรฉาย และผูช ว ยศาสตราจารย พูลศักดิ์ อินทวี ไดรวมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. บุศรากรณ
มหาโยธี ดำเนินการจัดสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยกรีนเฮาสแบบ ม. ศิลปากร พรอมทั้งจัดฝกอบรมการผลิตอาหารสะอาด (GMP) ใหกับวิสาหกิจ
ชุมชนขาวแตนน้ำแตงโม อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อใชอบแหงขาวแตนน้ำแตงโม
ขาวแตนน้ำแตงโมเปนขนมพืน้ บานของจังหวัดลำปาง มีการผลิตเพือ่ จำหนายอยางแพรหลายในภาคเหนือ และเริม่ มีการสงออกไปจำหนายยังตางประเทศ
โดยในกระบวนการผลิตจะตองนำขาวเหนียวที่ผสมน้ำแตงโมไปตากแดดกอนนำไปทอด โดยทั่วไปผูผลิตยังใชการตากแดดตามธรรมชาติ ซึ่งมักประสบปญหา
แมลงรบกวนและการเปยกฝน การใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการตากแหงขาวแตนจะชวยใหผลิตภัณฑที่ไดสะอาดและลดการสูญเสียจากการ
เปยกฝน ดังนั้นการนำเทคโนโลยีการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยไปใชในงานนี้จะชวยใหวิสาหกิจชุมชนแหงนี้มีความเขมแข็งและสามารถขยายผลไปสู
วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ตอไป

รูปที่ 1 เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยกรีนเฮาสแบบ
ม. ศิลปากร ซึ่งใชอบแหงขาวแตนน้ำแตงโม

รูปที่ 2 ขาวแตนน้ำแตงโม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุง แสง ลักษณบุญสง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร และ ผูชวยศาสตราจารยสรธร
เกิดเกรียงไกร หัวหนาภาควิชาชีววิทยา รวมแสดงความยินดี
กับนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
ทีได
่ รบั ทุนปูนซิเมนตไทย เนือ่ งจากปูนซิเมนตไทยไดเล็งเห็น
ถึงการอนุรักษ สิ่งแวดลอม จึง ไดมอบทุนสนับสนุน การ
ศึกษาวิจัยและการอนุรักษสิ่งแวดลอม จำนวน 4 ทุน ๆ ละ
20,000 บาท ใหแก น.ส.ชมภูนทุ นุดศุภร น.ส.นพมาศ พึง่ ทรัพย
น.ส.เพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง และ น.ส.ศิรพร
ิ แกวกลม ภายใต
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ โดย รองศาสตราจารย ดร.เรณู เวชรัชตพิมล

ขาววิจัย
คณะวิทยาศาสตร ไดอนุมัตให
ิ ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตางๆ ประจำปงบประมาณ 2553 เพิ่มเติม ดังนี้
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร วงเงินสนับสนุนทุนละไมเกิน 100,000 บาท จำนวน 1 โครงการ ไดแก
๏ “การพัฒนาการวิเคราะหที่ใชการไหลรวมกับการตรวจวัดเชิงเคมีไฟฟา”โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชัยสุขสันต และอาจารยอภิเษก หงษวิทยากร
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 2 มีนาคม 2553 – 1 มีนาคม 2554
ทุนอุดหนุนการวิจยั สำหรับอาจารยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร วงเงินสนับสนุนทุนละไมเกิน 100,000 บาท
จำนวน 3 โครงการ ไดแก
๏ “การสังเคราะหซิลเวอรโดปไทเทเนียมไดออกไซดและศึกษาสมบัตการ
ิ เปนโฟโตคะตะลิสต”โดย อาจารย ดร.ชีวติ า สุวรรณชวลิต ระยะเวลาดำเนินการวิจยั 1 ป
ตั้งแต 15 กุมภาพันธ 2553 – 14 กุมภาพันธ 2554
๏ “ดีกรี dp(V) ของวาไรตี้แบบพรีโซลิด”โดย อาจารย ดร.รัตนา ศรีทัศน ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 15 กุมภาพันธ 2553 – 14 กุมภาพันธ 2554
๏ “CO และ HC ในไอเสียรถจักรยานยนต”โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 10 เดือน ตั้งแต 15 กุมภาพันธ 2553 – 15
ธันวาคม 2553
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ขาวบุคคล
๏ รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ไดรับเชิญเปนวิทยากร
บรรยายในทีป่ ระชุม 3 ฟอรัม่ ในหัวขอ “สีศิลปากรประดิษฐ” ความสำเร็จจาก
งานวิจัยในมหาวิทยาลัยสูสังคม” ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 ณ สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๏ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม ไดรับเชิญจากสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เขารวมเปนวิทยากรประชุมปฏิบตั ิ
การเสริมวามเขมแข็งใหกับครูพีเ่ ลีย้ งวิชาการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วันที่
16- 19 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมวินเซอร กรุงเทพฯ
๏ รองศาสตราจารย ดร.มนัส แซดาน เขารวมประชุมวิพากษหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตและเปนผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสกิ ส วันที่ 20 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน จังหวัด
เชียงใหม
๏ ผูช ว ยศาสตราจารยพูลศักดิ์ อินทวี เขารวมประชุมพิจารณารางหนังสือ
เรียนสาระการเรียนรูวิ ทยาศาสตรเพิม่ เติม วิชาฟสกิ ส หลักสูตร 2551 เลม 3-5
วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ 2553 ณ หองปฏิบตั สาขาวิ
ิ
ชาฟสกิ ส สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๏ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ เขารวมประชุม 29th
Asia Pacific Advanced Network : APAN ณ Sydney, Australia ระหวาง
วันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ 2553
๏ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ์ หนูพันธ ไดรับเชิญเปนวิทยากร
บรรยายในหัวขอ การบำบัดน้ำเสียเชิงชีวภาพขัน้ สูง และแนวทางการวิจยั เกีย่ วกับ
การบำบัดน้ำเสียเชิงชีวภาพ ใหแกนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ 5
กุมภาพันธ 2553 ณ คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

๏ อาจารย ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษใหความรู
แกนักศึกษาในหัวขอเรือ่ ง การปลูกเลีย้ งไมดอกไมประดับ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ
2553 ณ สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตึกคณะทรัพยากรชีวภาพ
และเทคโนโลยี ชัน้ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขต
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
๏ รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง ไดรับเชิญจากคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปน
ผูทรงคุ
 ณวุฒเป
ิ นผูบ รรยายพิเศษ รายวิชา 612 250 CALCULATION IN FOOD
TECHNOLOGY หัวขอเรือ่ ง “การอินทิเกรตของฟงกชนั และการประยุกต” วันที่
28 มกราคม และวันที่ 4,11 กุมภาพันธ 2553 ณ อาคาร 50 ป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
๏ รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ และ นางสุลักษณ นามโชติ
ไดรับเชิญเปนผูเชี
 ย่ วชาญรวมตรวจสอบคุณภาพการวินจิ ฉัยโรคหนอนพยาธิท่ี
สำนักงานพระราชวังฯ กำหนดเพิม่ เติมในพืน้ ทีถิ่ น่ ทุรกันดารและพืน้ ทีภู่ ฟาพัฒนา
ตามโครงการพระราชดำริ ป 2553 ในภาคเหนือ 8 จังหวัด ไดแก นาน แพร พะเยา
เชียงราย เชียงใหม แมฮอ งสอน ตาก และเพชรบูรณ ระหวางวันที่ 24 มกราคม
– 14 กุมภาพันธ 2553
๏ อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง ไดรับเชิญเปนกรรมการตัดสิน
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 12 (NSC2010) วันที่
21 มกราคม 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
๏ นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท นางภัคจิรา สุรนิคม และนางประภา
เมฆอรุณ เขารวมประชุมโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูของ
 บุคลากรสายสนับสนุน
ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรปที่ 1
ครัง้ ที่ 4 หัวขอเรือ่ ง “ปญหาและการดำเนินงานของงานการเจาหนาที”่ วันที่ 18
กุมภาพันธ 2553 ณ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานของ
บุคลากร สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 4 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 ณ หอง 4320 อาคาร
วิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

4
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร วันที่ 9 กุมภาพันธ 2553
ณ หอง 1550 ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชา
สถิ ต ิ คณะ วิ ท ยาศาสตร วั น ที ่ 8 กุ ม ภาพั น ธ 2553 ณ ห อ ง 1445 ภาควิ ช า สถิ ต ิ
คณะวิทยาศาสตร

บทความ

รศ. พ.ต.อ.สันติ์ สุขวัจน

โรงเรียนนายรอยตำรวจรวมกับคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาพระราชวังสนามจันทร พิสจู นสาเหตุของเพลิงไหม
กรณีทบ่ี านอาถรรพเกิดเหตุประหลาดภายในบานเลขที่ 167 บานหนองบัว
หมูที่ 6 ตำบลตะแตบกบาน อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนบานของนางนิด
รวมครบุรี อายุ 28 ป ซึ่งอาศัยอยูกับครอบครัว ลูกๆและหลานสาว รวม 5 ชีวิต
ตลอดทั้งเดือน พ.ย.2552 มาจนถึงวันที่ 6 ธ.ค.2552 ไดเกิดเหตุเพลิงลุกไหมสิ่งของ
ที่อยูภายในบาน โดยไมเลือกชนิด มามากวา 10 ครั้งในรอบเดือนเดียว สรางความ
ประหลาดใจและความหวาดผวาใหแกครอบครัว “รวมครบุร”ี รวมถึงเพือ่ นบานทีอ่ ยู
ละแวกใกลเคียงเปนอยางมาก
ครอบครัวบานอาถรรพ ไฟไหมเดือนเดียวกวา 10 ครั้ง ผวาหนักอพยพ
ครอบครัวทิ้งบานหนี หวั่นวันดีคืนดีถูกไฟครอกยกครัว เพื่อนบานบอกเจาของบาน
อยากลองทิ้งบานไวหากเกิดเหตุซ้ำอีกจะยายหนีถาวร ขณะที่ผูชวยผูใหญบานจัด
กำลังตำรวจบานตรวจตราทุกชั่วโมงหวั่นไฟไหมทั้งหลัง
เหตุดังกลาวทำใหชาวบานเชื่อวาเปนเรื่องของไสยศาสตร ไดมีการเชิญ
พระ ,หมอผี มาทำพิธีกรรมตางๆ แตเพลิงก็ยังเกิดลุกไหมอีก เปนเหตุเสียเงินทอง
ไปจำนวนมาก ทางรายการบางออ ทีวชี อง 5 จึงไดขอความชวยเหลือมายัง ขาพเจา
และคณาจารยคณะนิติวิทยาศาสตร รร.นรต.และ ทางภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ.นครปฐม ใหชวยพิสูจนความจริง ขาพเจา จึงไดเดินทางไปตรวจสถาน
ที่เกิดเหตุ ผลการตรวจฯประกอบกับขอมูลจากพยานและเจาของบานเชื่อไดวา
สาเหตุเพลิงไหมในครัง้ นีมาจาก
้
การลุกไหมขึน้ เอง (Spontaneous combustion) ใน
ลักษณะของ chemical action ไมใชเปนเรื่องของไสยศาสตรตามที่ชาวบานเขาใจ
แตนาจะเกิดจารการปนเปอนของสารเคมีที่ลุกติดไฟขึ้นเองไดเมื่อถูกกับอากาศ จึง
ไดทำการตรวจเก็บพยานหลักฐานชิน้ สวนทีถู่ กเพลิงไหมนำสงมาตรวจพิสจู นทีห่ อง

ปฏิบัติการทางเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม และจาก
ความรวมมือของ อาจารยดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี, อาจารย ดร.ศิริรัตน ชูสกุล
เกรียง และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี ภาควิชาเคมี ม.ศิลปากรฯ ได
ทำวิเคราะหชิ้นสวนเพลิงไหมดังกลาว พบสารฟอสฟอรัสขาว ทำใหไดขอสรุปถึง
ชนิดของสารเคมีที่นาจะเปนสาเหตุทำใหเกิดเพลิงลุกไหมขึ้นไดเอง ซึ่งถือคำตอบที่
คลี่คลายคดีไดในระดับหนึ่งและเปนอีกกาวหนึ่งของความรวมมือระหวาง รร.นรต.
กับ ม.ศิลปากร ในการใหบริการทางวิชาการกับสังคม

ขาวคณะวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณหากทานมี
ความประสงคทีจ่ ะสงขอเสนอแนะขาวสารหรือทีอ่ ยูโปรด
 แจง คณะวิทยาศาสตรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม
73000 โทร. 0-3425-5093 โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตร
ไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน

ขอเชิญคณาจารยและศิษยเกาสงบทความทางวิชาการ
ขนาด ครึ ่ ง หน า A4 ลง ข า ว ราย เดื อ น คณะ วิ ท ยาศาสตร
ม.ศิลปากร หากไดรับคัดเลือกตีพิมพในวารสาร
จะไดรับคาสมนาคุณ เรื่องละ 500 บาท

