ปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2547
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําบุญวันขึ้นปใหม
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ไดจัดงาน “ทําบุญวันขึ้นปใหม
2547 ” เพื่อเปนการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ณ โถงชั้นลางอาคารวิทยาศาสตร 1 และใน
ตอนกลางวันมีการเลี้ยงสังสรรคปใหมระหวางคณาจารย ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของคณะวิทยาศาสตร

 ⌫⌫
⌦ ⌫ ⌫ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอนวิทยาศาสตรใหนาเรียนและการสรางสื่อไฮเทคราคาถูก”
โดยมีอาจารยจากโรงเรียนแกนนําระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา จํานวน 22 คน โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรชัย หญิง
ประยูร เปนวิทยากร เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2546 ณ หอง 125 อาคารวิทยาศาสตร 3 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูความสามารถดานวิชาการอาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง “การคิดเชิง
คณิตศาสตร 2 (ระดับชวงชั้น 1,2 และ 3) ” โดยมีอาจารยจากโรงเรียนแกนนําระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา จํานวน 22
คน โดยคณาจารยภาควิชาคณิตศาสตรเปนวิทยากร ระหวางวันที่ 11, 18, 28 มกราคม และวันที่ 1, 8, 15, 22 กุมภาพันธ และวันที่ 1, 8,
15 มีนาคม 2547 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร


ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับเทศบาลตําบลชะอํา จัดโครงการบริการทางวิชา
การเพื่อสังคมในหัวขอ “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรผูปรุงอาหาร และผูใหบริการเพื่อบริการนักทองเที่ยวใหมีความ
ปลอดภัยในการบริโภคและพึงพอใจในการใชบริการ” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2546 ณ หองประชุมนิพนธรีสอรท เทศบาลตําบลชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผูเขาอบรมและผูสังเกตการณรวม 140 คน
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี นิลกรณ คณบดีคณะวิทยาสาสตร
มอบเครื่องคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนบานหนองพงนอก อําเภอกําแพงแสน โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง
นครปฐม โรงเรียนวัดหอมเกร็ด (ไพศาลประชานุกูล) อําเภอสามพราน โรงเรียนอนุบาลบานโปง (วัดปลักแรด) อําเภอบานโปง และ
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) อําเภอเมืองนครปฐม โรงเรียนละ 5 เครื่อง เพื่อใชในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2546 ณ หอง 1135 อาคารวิทยาศาสตร 1

⌫

C

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ บริษัท
รอยเตอร ซอฟทแวร (ประเทศไทย) จํากัด จัดโครงการ “การแขงขันเขียนโปรแกรมภาษา C” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 ปการศึกษา
2546 ขึ้น รับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2546 อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.cs.su.ac.th

⌦
นายโสวัจ ตันตระอําไพ รหัส 741171 และนายณัฐพงศ วานิชชินชัย รหัส 742317 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยา
การคอมพิวเตอร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด Java Software Contest ของ Sun Micro Systems
นางสาวมลฤดี สิงหนุกูล รหัส 743016 สาขาวิชาคณิตศาสตร ไดรับทุนการศึกษา จากโครงการเขียนเรียง
ความเพื่อขอรับทุนการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล เปนเงิน 20,000 บาท
คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร จัดโครงการกีฬาวิชาเอกคณะวิทยาศาสตร ในระหวางวันที่ 8-10
ธันวาคม 2546 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการทําบุญวันขึ้นป
ใหม 2547 ในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2546 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการ “แด… ผูสูง
อายุ” ในวันจันทรที่ 12 มกราคม 2547 ณ บานพักคนชรา จังหวัดนครปฐม
คณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการ “วันเด็ก” ในวันศุกรที่ 9 มกราคม 2547 ณ โรงเรียน
บานบึงคา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี


คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญนักวิจัยมาบรรยายพิเศษในหัวขอ "การคาดการณสถานภาพการวิจัย
ดานวิทยาศาสตรกายภาพในประเทศไทย" ในวันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2547 ณ หอง 4103 อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยา
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตเวลา 13.00 - 16.00 น. โดยมีนักวิจัยรวมบรรยายดังนี้
1. รศ.ดร.สุพจน หาญหนองบัว
ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ
ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. รศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
ภาควิชาเภสัชเวท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. รศ.ดร.วัชรพงษ อนันตชื่น
สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
ภาควิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะวิทยาศาสตร มอบเงินรางวัลสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารยดังนี้
• การเผยแพรผลงานวิชาการระดับนานาชาติ รางวัลละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ไดแก
1. ศาสตราจารย ดร.พิทยา ตันติเวชวุฒิกุล ภาควิชาเคมี ผลงานเรื่อง Sulfur-Containing Compounds from
Clinacanthus siamensis ในวารสาร Chem. Pharm. Bull. 51(12), 1423-1425(2003)
2. รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน อนันตชื่น ภาควิชาคณิตศาสตร ผลงานเรื่อง On a Minimum Cutset of
Strongly k-Extendable Graphs ในวารสาร JCMCC 45(2003) หนา 63-78
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ภาควิชาชีววิทยา ผลงานเรื่อง Production of 5Aminolevulinic Acid and Vitamin B12 Using Metabolic Engineering of Propionibacterium
freudenreichii ในวารสาร Fermentation Biotechnology 862 หนา 221-232
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ภาควิชาชีววิทยา ผลงานเรื่อง LOCALIZATION OF
ANTIGENIC MOLECULES OF ADULT FASCIOLA GIGANTICA USING MONOCLONAL
ANTIBODIES AGAINST THE PARASITE TEGUMENTAL ANTIGEN ในวารสาร The Southeast
Asian Journal of Tropical Medicine and Public Healty Volume 34 Supplement 2,2003 หนา 110-113
• การเสนอแบบบรรยายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับประเทศ รางวัลละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท
ถวน) ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา จันทราพรชัย ภาควิชาคณิตศาสตร ผลงานเรื่อง VISUAL PARALLEL
PROGRAMMING FOR AUTOMATIC CODE GENERATION IN C BASED ON MPI ในการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 21 ตุลาคม 2546
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชัยสุขสันต ภาควิชาเคมี ผลงานเรื่อง การตรวจวัดเชิงโพเทนซิโอเมตริก
ของทองแดง (II) โดยใชขั้วคารบอนเพสทที่ดัดแปลงดวยแนพธาซารินในระบบโฟลอินเจกชัน ในการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 21 ตุลาคม 2546
• การเสนอแบบโปสเตอรในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ รางวัลละ 1,000 บาท (หนึ่งพัน
บาทถวน) ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรษา ปานเจริญ ภาควิชาเคมี ผลงานเรื่อง New Limonoids from Sandoricum
koetjape ในการประชุมนานาชาติ Eleventh Asian Symposium on Medicinal Plants, Spices and Other
Natural Products (ASOMPSXI) ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ระหวางวันที่ 26-30 ตุลาคม 2546
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ภาควิชาชีววิทยา ผลงานเรื่อง STUDIES OF THE
INFECTION RATE OF TREMATODE IN THE FISH FROM A WASTEWATER TREATMENT
FACTORY’ POLISHING POND AND BANGYAI CANAL, MUANG DISTRICT, PHUKET
PROVINCE, THAILAND ในการประชุม 4th Seminar on Food and Water-borne Parasitic Zoonoses
2nd International Meethin on Gnathostomiasis Joint Internation Tropical Medicine Meeting 2003
ณ Siam City Hotel, Bangkok, Thailand 2-4 December 2003
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• การเสนอแบบโปสเตอรในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับประเทศ รางวัลละ 500 บาท (หารอยบาท
ถวน) ไดแก
1. อาจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม ภาควิชาเคมี ผลงานเรื่อง ศึกษาวิธีการสังเคราะหและคุณสมบัติเชิงโครงสราง
ของ 4-(cis-2-(4-(5,10,15-Triphenyl-20-porphyrinyl)phenyl)ethen-l-yl)benzaldehyde ในการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 20-22 ตุลาคม 2546


☺ รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับเชิญใหเปนสมาชิกในคณะกรรมการที่
ปรึกษาการตรวจวัดความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยทั่วโลก (SAG/UV) ภายใตโครงการ Global Atmospheric Watch
(GAW) ขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) โดยไดเดินทางไปรวมประชุมคณะกรรมการดังกลาว ณ เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศ
อารเจนตินา ระหวางวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2546 ปจจุบันรองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย อยูระหวางดําเนินโครงการศึกษา
ความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยในประเทศไทย โดยไดรับทุนวิจัยจากสํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
☺ อาจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเขารวมประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัคร
รับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ตางประเทศ ประจําปการศึกษา 2547 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 เวลา 9.0012.00 น. ณ หองประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาครปฏิบัติการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และไดรับ
อนุญาตไปสํารวจเสนทาง สถานที่ศึกษา ดูงาน และเชิญประชุม เพื่อนําคณะนักเรียนไปศึกษาดูงาน ระหวางวันที่ 10-11 ธันวาคม 2546
ณ โครงการพระราชประสงคหุบกระพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และโครงการในพระราชดําริ อําเภอปราณบุรี อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเขารวมประชุมปรึกษาหารือครั้งที่ 3/2546 วันเสารที่ 13 ธันวาคม 2546 เวลา 9.00 น. ณ หองประชุมสนั่น
สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.
☺ อาจารย ดร.กลางพล กมลโชติ อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนกรรมการที่ปรึกษาในการจัดทําคุณลักษณะ
เฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตรและทางการแพทย ณ สํานักนิติวิทยาศาสตรบริการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ถนนแจงวัฒนะ อําเภอ
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ปใหม…….อีกแลว
วศิน อิงคพัฒนากุล
แลววันที่โลกมนุษยหมุนรอบตัวเองมาครบ 365 รอบ และหมุนรอบดวงอาทิตยมาจนบรรจบจุดเริ่มตนอีกครั้งหนึ่งก็มา
ถึง แสดงใหเห็นวาสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น เปนอยู และเปนไปตามธรรมดาของสิ่งนั้น ที่เรียกวา “ธรรมชาติ” ยังคงรักษาสัจจธรรมของมัน
ไวเชนเคย
ในทุกรอบป กอนจะถึงวันเริ่มตนนับหนึ่งกันใหมในปถัดไป หลายสิ่งที่ทุกคนตองประสบ และกระทํากันจนถือวาเปน
กิจวัตรประจําป นอกเหนือจากการหาซื้อของขวัญ หรือ ส.ค.ส. เพื่อมอบใหคนที่เรารัก หรือผูใหญที่เคารพนับถือ รวมทั้งการเขารวม
งานเลี้ยงสังสรรคแลว อีกสิ่งหนึ่งที่มักจะทํากันอยางสม่ําเสมอ คือ การทบทวนยอนเวลากลับไปวาในชวงปที่ผานมานั้น ตนเองได
กระทํา หรือไมไดกระทํา สิ่งดี ๆ ที่ตั้งใจไวหรือไม รวมทั้งคนหาวาในปที่กําลังยางกรายเขามานั้น ตนเองจะดําเนินชีวิตใหมีความสุข
และคุณคาไดอยางไรบาง ซึ่งก็มักจะมีพระสงฆองคเจาทานออกมาชี้แนะหนทางสวางใหอยูเปนนิจ ซึ่งความเปนจริงแลว บุคคลที่จะรู
ดีที่สุดในคําถามดังกลาว คือ ตัวของตัวเองเทานั้น เพราะทุกสิ่งทุกอยางอยูที่จิตใจของคนเทานั้น ซึ่งผูเขียนเองไดวิเคราะหตนเองเชน
กันวา รอบปที่ผานมามีความสุข ความทุกขประการใดบาง สิ่งใดที่ทําใหเกิดทุกข สิ่งใดเปนหนทางแหงความสุข จึงขอนํามาเลาสูกัน
ฟง หากใครจะลองนําไปใชบาง นาจะกอเกิดประโยชนในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ การที่จะทําใหตนเองมีความสุข ปราศจากความทุกขนั้น คง
หนีไมพนการประยุกตหลักธรรม ซึ่งผูเขียนไดดําเนินการกับตนเอง ดังนี้
1. ไมทํารายรางกายตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การตรากตรํากับสิ่งที่บั่นทอนความแข็งแรงสมบูรณของรางกาย และ
การเสพยสิ่งที่ทําลายสุขภาพทางรางกาย เชน เหลา เบียร บุหรี่ การพนัน เปนตน ซึ่งผูเขียนกลาพูดไดอยางเต็มปากเต็มคําวา ไมมีการ
ของแวะกับสิ่งตาง ๆ ที่ยกเปนตัวอยางเหลานี้เลยแมแตนอย
2. ไมทํารายจิตใจตนเอง จากคําโบราณที่วา “ใจเปนนาย กายเปนบาว” จะพบวาคนโบราณใหความสําคัญกับจิตใจมาก
กวารางกาย ซึ่งจากขอเท็จจริงที่ปรากฏพบวา จิตใจที่เขมแข็งตองอยูในรางกายที่แข็งแรง ดังนั้น จึงไมควรทํารายจิตใจตนเอง หรือผู
อื่นในทุกกรณี ควรมองโลกในแงดีตลอดเวลา มีอารมณขันเพื่อผอนคลายความตึงเครียดของรางกาย และจิตใจ
3. มีความสุขกับการทํางาน และทํางานใหมีความสุข ดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ และสังคม ชีวิตของคนวัยทํางานจึง
ตองมีการจัดสรรเวลาการทํางานเปนสัดสวนมากกวาเวลาอื่น ๆ เสมอ ดังนั้น หากสามารถสรางความสุขกับการทํางานไดอยางดีแลว
นอกจากจะเปนการไมทํารายจิตใจตนเองแลว ผลงาน (ที่สุจริต) ที่เกิดจากการทํางานดวยใจ ยอมมีคุณคา และเปนประโยชนตอตนเอง
และสังคมเสมอ
4. เปนนายของเวลา หมายถึง การจัดสรรเวลาใหแกตนเอง และคนรอบขางอยางสมดุล โดยตองหลีกเลี่ยงความวิตก
กังวลกับสิ่งตาง ๆ ที่ยังไมถึงเวลาของการเปนไป มิฉะนั้นแลว ยอมกอใหเกิดความวิตกกังวลโดยไรเหตุผล และอาจนํามาซึ่งความทุกข
ทางใจ และทางรางกายได
อยางไรก็ตาม การจะทําใหชีวิตมีความสุข อาจกระทําไดหลากหลายแนวทาง แตทุกเสนทางที่กําหนดควรจะไมกอให
เกิดการเบียดเบียนสิ่งตาง ๆ และจากแนวทางที่ไดนําเสนอมานี้ หากทานใดปฏิบัติตามไดมากบาง นอยบาง ยอมกอใหเกิดความสุขได
มาก-นอยลดหยอนกันไปตามลําดับ ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของปจเจกบุคคลเปนสําคัญ
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