ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

จากคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ข องเรา มีคณาจารย์รุ่นใหม่ๆ ซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษา ได้ให้ความสนใจในการผลิตผลงานวิจัยกันอย่างต่อเนื่อง โดย
ในรอบไตรมาสทสี่ องของปนี ี้ มีอ าจารย์ข องเราได้ร บั ก ารสนับสนุนท นุ ว จิ ยั ท งั้ จ ากหน่วยงานภายนอก และภายในคณะฯ รวม 3 ทุนด ว้ ยกนั โดย
อาจารย์ ดร.ศศิป ระภา หิรโิอตป์ ภาควิชาสถิติได้รับการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับโครงการ
วิจัย เรื่อง สัมประสิทธิ์วัดค วามสอดคล้องสำหรับข ้อมูลสองตัวแปร มีระยะเวลาดำเนินก ารวิจัย 1 ปี และสำหรับทุนวิจัยภายในของคณะฯ อีก
2 ทุน เป็นท ุนวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จก ารศึกษาระดับปริญญาเอก รับทุนโดยอาจารย์ ดร.พงษ์ลัดด า ปัญญาจิรวุฒิ ภาควิชาฟิสิกส์ และ
อาจารย์ ดร.รัชด าพร คณาวงษ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ในด้านการพัฒนาภายในคณะฯ ก็มีการจัดกิจกรรมสำหรับบุคลากรเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทั้งทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ รวมถึงศิษย์เก่า
ของคณะวิทยาศาสตร์ แม้จะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณะฯ ยังตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยเมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ท ี่ผ่านมา ได้ม ีศิษย์เก่าของคณะฯ เข้าอบรม การใช้ Microsoft Excel version 2010 ร่วมกับบุคลากรของคณะฯด้วย

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
วันที่ 16 กุมภาพันธ์   2556   ณ 4103  อาคารวิทยาศาสตร์ 4  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ เข้าร่วมประชุม
และเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ International
Conference on Mathematical Sciences ณ Science College
เมือง Nagpur ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ถึง
วันที่  2 มกราคม 2556
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือภาคีส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเองครั้งที่ 2/2556 เรื่อง โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
แวดล้อมและสงั คมเพือ่ ก ารพฒ
ั นาทยี่ งั่ ยืน วันท ี่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
ณ กระทรวงสาธารณสุข
เข้ าร่ ว มป ระชุ มบ ริ ห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร์ชุ ด โ ครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่
1/2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา จันทราพรชัย ได้รับเชิญเป็น
กรรมการตดั สินโครงการประชุมว ชิ าการปริญญาตรีด า้ นคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in
Computing (AUC2) วันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
อาจารย์ ดร.โอภา บางเจริญพรพงค์ เข้าร่วมประชุม                
คณะกรรมการพจิ ารณากลัน่ ก รองหลักสูตรวทิ ยาศาสตรบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ของ
วิทยาลัยน านาชาติ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ศูนย์การเรียนรมู้ หิดล
มหาวิทยาลัยม หิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทพิ ย์ ศรีแดง เข้ารว่ มประชุมโครงการ   
วิจัยเรื่อง “การศึกษาหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เมมเบรนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2” วันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2556 ณ ตึกภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุรี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ได้ร บั เชิญเป็นวทิ ยากร
อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ :
Share to Learn” วันท ่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ สำนักงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

scie
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ปัญญาคะโป  ได้รับเชิญจ าก
มูลนิธสิ ถาบันส งิ่ แ วดล้อมไทย เป็นว ทิ ยากรบรรยายหลักสูตรฝกึ อ บรม
บุคลากรด้านสิ่งแ วดล้อมประจำโรงงานวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556   
ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล ได้รับเชิญเป็น               
ผูอ้ ภิปรายนำการประชุมวชิ าการระหว่างประเทศเรือ่ ง การสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติจากการพัฒนาอุตสาหกรรม วันที่ 1
มีนาคม 2556 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม
เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ Third International Conference on Multifunctional,
Hybrid and Nanomaterials (Hybrid Materials 2013) ณ เมือง
Sorrento ประเทศอิตาลี ระหว่างวันท ี่ 2 – 9 มีนาคม 2556
ศึกษาดงู านและเจรจาความรว่ มมอื ท างงานวจิ ยั ณ Nagoya
Institute of Technology (NIT) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30
มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2556
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ นางสลุ กั ษณ์ นามโชติ
นายสมโภช สัจจ ธ รรมธวัช ปฏิบตั เิ กีย่ วกบั ก ารเก็บข อ้ มูล เก็บต วั อย่าง
หอยนำ้ จ ดื เพือ่ ก ารเปรียบเทียบ  เรือ่ ง การตรวจสอบชนิดพ นั ธุข์ องหอย
น้ำจ ดื Thiararudis ในประเทศไทย ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกมั พูชา
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2556 ด้วยทุนสนับสนุนจาก
กองทุนส ่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสายชล เขียววิชัย และนางรุ่งอรุณ นิมิตรนิวัฒน์ ศึกษา
ดูงานต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล ศึกษาดูงานวิจัย
เรื่อง การแยกสารต้านจลุ ินทรียจ์ ากเชื้อแ อคติโนมัยซีสในพชื สมุนไพร
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท ี่ 27 มีนาคม  - 9
เมษายน 2556
อาจารย์ ดร.กุลท ศั น์ สุว ฒ
ั น์พ พิ ฒ
ั น์  และอาจารย์ ดร.ภาณุพ นั ธ์
ลิมปชยาพร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อนสำหรับ
นักเรียนทนุ พ ฒ
ั นาและสง่ เสริมผ มู้ คี วามสามารถพเิ ศษทางวทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมธั ยมศึกษา ปีการศกึ ษา 2555
ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2556 ณ อาคารที่พักสวัสดิการ
ทอ.อ่าวมะนาว กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

nce

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สำนักงานพฒ
ั นาวทิ ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งช าติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาอนุมัติทุนนักวิจัย
ใหม่ วท. สำหรับโครงการวิจัย เรื่อง สัมประสิทธิ์วัดความสอดคล้อง
สำหรับข อ้ มูลส องตวั แปร โดยม  ี อาจารย์ ดร.ศศิป ระภา หิรโิ อตป์ เป็น
หัวหน้าโครงการ วงเงินส นับสนุน 140,000 บาท ระยะเวลาดำเนิน
การวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
คณะวทิ ยาศาสตร์  จัดโครงการอบรมเชิงป ฏิบตั กิ ารเพือ่ พ ฒ
ั นา
บุคลากรและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
“การใช้ Microsoft Excel Version 2010” วันศุกร์ท ี่ 15  กุมภาพันธ์
2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังส นามจันทร์

ข่าววิจัย
คณะวิทยาศาสตร์   ได้พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย
สำหรับอ าจารย์ห ลังส ำเร็จก ารศกึ ษาระดับป ริญญาเอกจากกองทุนส ง่ 
เสริมแ ละพฒ
ั นาคณะวทิ ยาศาสตร์ ประจำปงี บประมาณ 2556 วงเงิน
ทุนสนับสนุนไม่เกิน 144,000 บาท เพิ่มเติมจำนวน 2 โครงการ
ดังนี้
โครงการวิจัย เรื่อง “การเตรียมฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์
(ZnO) ที่เจือด้วยโลหะทรานสิชัน โดยวิธีโซลเจล” โดย อาจารย์
ดร.พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี ตั้งแต่
1 มีนาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการวจิ ยั เรือ่ ง “เครือ่ งมอื ช ว่ ยนบั จ ำนวนโคโลนีข องเชือ้ 
จุลนิ ทรียแ์ บบอตั โนมัตดิ ว้ ยการประมวลผลภาพดจิ ติ อล” โดย อาจารย์
ดร.รัชด าพร คณาวงษ์ ระยะเวลาดำเนินก ารวจิ ยั 1 ปี ตัง้ แต่ 1 มีนาคม
2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557

พลาสติกเปนวัสดุที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราเปนอยางมากและมีแนวโนมการใชงานที่เพิ่มมากขึ้นเพราะ
ใชทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไมและเหล็กไดเปนอยางดี มีราคาถูก น้ําหนักเบาสามารถผลิตใหมีสมบัติตางๆ ตามที่ตองการ
ได ปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกมีความกาวหนา และทันสมัยมากขึ้น ทําใหมีผลิตภัณฑพลาสติกหลากหลายรูปแบบ และ
สีสันใหเลือกใชอยางมากมาย ดวยสมบัติที่โดดเดนหลายดานทําใหพลาสติกไดรับการยอมรับอยางรวดเร็วและมีปริมาณการใชงาน
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหเกิดขยะพลาสติกในปริมาณสูงมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นการนําพลาสติกกลับมาใชใหมหรือการรีไซเคิล
จึงไดรับความสนใจเปนอยางมากเพราะนอกจากจะชวยลดปริมาณขยะพลาสติกแลวยังเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคาอีกดวย

ความรู ้ เ รื ่ อ ง พลาสติ ก

พลาสติก เป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนัก
โมเลกุลสูง ประกอบด้วยโมเลกุลซ้ำๆ กันต่อกันเป็นโมเลกุลสาย
ยาวๆ ประกอบด้วยธาตุสำคัญ คือ คาร์บอน, ไฮโดรเจน, และ
ออกซิเจน นอกจากนอี้ าจมธี าตุอ นื่ ๆเป็นส ว่ นประกอบยอ่ ย ซึง่ ได้แก่
ไนโตรเจน, ฟลูออรีน, คลอรีน, และกำมะถัน เป็นต้น
บางครั้งพบว่ามกี ารใช้คำว่า “พลาสติก”  และ “โพลิเมอร์”
ในความหมายเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน แต่คำว่า “โพลิเมอร์” มัก
หมายกถึงวัสดุประเภทพลาสติก ยาง เส้นใย และกาว ส่วนคำว่า
ความรูเรื่อง พลาสติ
“พลาสติก” จะหมายถงึ ส ารผสมระหว่างโพลิเมอร์แ ละสารเติมแ ต่ง
พลาสติก เปนสารประกอบพวกไฮโดรคารบอนที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง ประกอบดวยโมเลกุลซ้ําๆ กันตอกันเปนโมเลกุล
เช่นวยธาตุ
สี สสาร
ไซเซอร์และออกซิ
สารเเจนพิ่มนอกจากนี
เสถีย้อรภาพ
ิลเลอร์ อทีย ซึ่่ง
สายยาวๆ ประกอบด
ําคัญ คืพ
อ ลาสติ
คารบอน,กไฮโดรเจน,
าจมีธาตุอื่นและ
ๆเปนสฟ
วนประกอบย
ไดแก ไนโตรเจน,
คลอรี
และกํเาป็มะถั
ถูกฟลูนออรีำนม, า
ใช้นง,าน
นนผเปลินตตนภัณฑ์สำเร็จรูปโดยการขึ้นรูปให้มีรูปทรง

บางครั้งพบวามีการใชคําวา "พลาสติก" และ "โพลิเมอร" ในความหมายเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน แตคําวา "โพลิเมอร"
มักหมายถึงวัสดุประเภทพลาสติก ยาง เสนใย และกาว สวนคําวา "พลาสติก" จะหมายถึงสารผสมระหวางโพลิเมอรและสารเติ ม
แตง เชน สี สารพลาสติกไซเซอร สารเพิ่มเสถียรภาพ และฟลเลอร ที่ถูกนํามาใชงานเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปโดยการขึ้นรูปใหมี
รูปทรงตางๆเชนถัง จาน และชอน เปนตน หากแปลตามรากศัพทคําวา โพลิเมอร หรือ polymer มาจากคํากรีก 2 คํา คือคําวา poly
แปลวามาก และคําวา mer แปลวาหนวย โพลิเมอรจึงแปลวา สารที่มีโมเลกุลประกอบดวยหนวยซ้ําๆกันตอกันเปนสายยาวๆ

ต่างๆเช่นถัง จาน และช้อน เป็นต้น หากแปลตามรากศัพท์คำว่า
โพลิเมอร์ หรือ polymer มาจากคำกรีก 2 คำ คือคำว่า poly แปล
ว่ามาก และคำว่า mer แปลว่าห น่วย โพลิเมอร์จึงแ ปลว่า สารที่มี
โมเลกุลประกอบด้วยหน่วยซ้ำๆกันต่อก ันเป็นสายยาวๆ
พลาสติกเป็นว สั ดุท เี่ ข้าม ามบี ทบาทในชวี ติ ป ระจำวนั ข องเรา
เป็นอย่างมากและมีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเพราะใช้
ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม้แ ละเหล็กได้เป็นอ ย่างด  ี มีร าคา
ถูก น้ำหนักเบาสามารถผลิตให้มีสมบัติต่างๆ ตามที่ต้องการได้
ปัจจุบันเทคโนโลยีก ารผลิตพลาสติกมีความก้าวหน้า และทันสมัย
มากขึ้น ทำให้มีผลิตภัณฑ์พลาสติกหลากหลายรูปแบบ และสีสัน
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นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิต พลาสติกยอยสลายได ซึ่งเปน พลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environmental Friendly
Plastics) หรือ พลาสติกสีเขียว (Green Plastics) ทําใหภาระในการจัดการขยะลดลง และสงผลกระทบโดยรวมตอสิ่งแวดลอมนอย
กวาพลาสติกที่ใชกันอยูทั่วไปในปจจุบัน แตเนื่องจากตนทุนการผลิตที่สูงทําใหพลาสติกยอยสลายได ยังคงมีราคาแพงจึงไมเปนที่
นิยมใชกันเทาที่ควร

ให้เลือกใช้อย่างมากมาย ด้วยสมบัติที่โดดเด่นหลายด้านทำให้
พลาสติกได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วและมีปริมาณการใช้งาน
: http://www2.mtec.or.th/th/special/biodegradable_plastic/index.html
เพิที่ม่มาและภาพประกอบ
ส ูงขึ้นเรื่อยๆ
ส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกในปริมาณสูงมากขึ้น
http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/courses/5513101/termwork/plastics2/pro1.html
ตามไปดว้ ย ดังน นั้ ก ารนำพลาสติกก ลับม าใช้ใหม่ห รือก ารรไี ซเคิล
จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยลด
ปริมาณขยะพลาสติกแล้วยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีก
ด้วย

นอกจากนยี้ งั ม กี ารพฒ
ั นาผลิต  พลาสติกย อ่ ยสลายได้ ซึง่ 
เป็นพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแ วดล้อม (Environmental Friendly Plastics) หรือ พลาสติกสีเขียว (Green Plastics)  ทำให้ภาระ
ในการจดั การขยะลดลง และสง่ ผ ลกระทบโดยรวมตอ่ ส งิ่ แ วดล้อม
น้อยกว่าพลาสติกที่ใช้กันอยูท่ ั่วไปในปัจจุบัน แต่เนื่องจากต้นทุน
การผลิตที่สูงทำให้พลาสติกย่อยสลายได้ ยังคงมีราคาแพงจึงไม่
เป็นที่นิยมใช้กันเท่าที่ควร
ที่มาและภาพประกอบ :
http://www2.mtec.or.th/th/special/biodegradable_plastic/
index.html
http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/
courses/5513101/termwork/plastics2/pro1.html
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