
ปที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2555

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดำรัสพระราชทานพรปใหม พ.ศ.2555
 แกพสกนิกรชาวไทย เม่ือคืนวันท่ี 31 ธ.ค.2554 ความวา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานพรปใหมแกประชาชนท้ังหลาย ความวา ประชาชนชาวไทยท้ังหลาย 
บัดน้ีถึงวาระจะข้ึนปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแกทานทุกๆ คน และขอขอบใจทานเปนอยางมาก 
ท่ีรวมกันจัดงานฉลองอายุครบ 7 รอบ ใหอยางเหมาะสมงดงาม ระหวางปท่ีแลว เหตุการณตางๆ ในบานเมือง นับวาเปนปรกติดี 
แตพอเขาปลายป ก็เกิดน้ำทวมคร้ังใหญ เปนเหตุใหประชาชนหลายจังหวัด ตองประสบอันตราย และความเดือดรอนลำบาก 
ความเสียหายคร้ังน้ี ดูจะรายแรงกวาคร้ังไหนๆ ท่ีผานมา ขอน้ีนาจะเปนเคร่ืองเตือนใจอยางสำคัญ ดังท่ีขาพเจาไดกลาวไวหล
ายคร้ังแลววา วิถีชีวิตของคนเราน้ัน จะตองมีทุกข มีภัย มีอุปสรรค ผานเขามาเนืองๆ ไมมีผูใดจะอยูเปนปรกติสุขอยางเดียวไ
ด ทุกคนจึงจะตองเตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการไวใหพรอมเสมอ เพ่ือเผชิญและปองกันแกไขความไมปรกติเดือดรอนตางๆ 
ดวยความไมประมาท ดวยเหตุผล ดวยหลักวิชา และดวยสามัคคีธรรม
 ในปใหมน้ี จึงขอใหประชาชนชาวไทย ไดต้ังตนอยูในความไมประมาท โดยมีสติรูตัว และปญญารูคิดกำกับอยูตลอดเวลา 
ผูใดมีภาระหนาท่ีอันใด ก็เรงกระทำใหสำเร็จลุลวงไปใหทันการณทันเวลา ผลงานท้ังน้ัน จะไดสงเสริมใหแตละคน 
ประสบแตความสุขความเจริญ และทำใหชาติบานเมืองดำรงม่ันคง และกาวหนาตอไปดวยความผาสุกสวัสดี
 ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย จงคุมครองรักษาทานทุกคน ใหมีความสุข ไมมีทุกข ไมมีภัย 
ตลอดศกหนาน้ีโดยท่ัวกัน



 ขอ แสดง ความ ยินดี แด ผู ชวย ศาสตราจารย ปทุม พร เมือง พระ 
อาจารย ประจำ ภาค วิชา ชีววิทยา ได เขา รวม และ เปน สมาชิก ของ โครงการ ได อะตอม (โครงการ นานาชาติ สำหรับ วิทยาศาสตร และ การ ศึกษา 
ดาน สิ่ง แวดลอม และ การ ส่ือสาร) ได ผลิต ชุด ซอฟตแวร e-learning เพื่อ ให ผู ใช ศึกษา และ เขาใจ ความ สัมพันธ ระหวาง กิจกรรม ของ มนุษย              
สิ่ง แวดลอม ใน น้ำ และ ได อะตอม ซอฟตแวร ดัง กลาว ได รับ รางวัล e-Learning Awards 2011 จาก  8th Japan e-Learning Awards

 คณะ วิทยาศาสตร ได พิจารณา ขอ เสนอโครงการ 
วิจัย และ อนุมัติ ให  ทุน อุดหนุน การ วิจัย ประเภท ตางๆ 
ประจำปงบประมาณ 2555 เพิ่ม เติม ดังนี้
 ทุน อุดหนุน การ วิจัย สำหรับ อาจารย หลัง สำเร็จ การ ศึกษา 
ระดบั ปรญิญา เอก จาก กองทนุ สง เสรมิ และ พฒันา คณะ วทิยาศาสตร 
วงเงิน ทุน สนับสนุน ไม เกิน 144,000 บาท จำนวน 2 ทุน ดังนี้
  ผลก ระ ทบ ของ การ ใช สมการ การ เกดิ เมฆ กอ ตวั แนว ตัง้ ชนดิ 
ตางๆ กบั ความ แมนยำ ของ การ จำลอง ฝน ตกหนัก นอก ฤดู ใน ภาค ใต ฝง 
ตะวัน ออก ของ ประเทศไทย โดย อาจารย ดร.สุภาพ เกิด แสง  ระยะ 
เวลา ดำเนิน การ วิจัย 1 ป ต้ังแต 1 กุมภาพันธ 2555 – 31 มกราคม 
2556
  การเต รี ยม และ ศึกษา ทาง กายภาพ และ สมบัติ ทาง แสง ของ 
แกว Bi2O3-B2O3 ท่ี เติม Ce และ Nd โดย อาจารย ดร.อร อนงค 
แชม เล็ก  ระยะ เวลา ดำเนิน การ วิจัย 1 ป ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2555 
– 31 มกราคม 2556

 ทุน อุดหนุน การ วิจัย เพ่ือ ผลิตผล งาน วิจัย ตี พิมพ ใน วารสาร 
วิชาการ จาก กองทุน สง เสริม และ พัฒนา คณะ วิทยาศาสตร จำนวน 
4 ทุน ดังนี้
  การ ปรับ สภาพ เถา หนัก ของ ถานหิน ดวย สาร เคมี เพื่อ ใช ดูด 
ซับ สี ยอม โดย ผู ชวย ศาสตราจารย ดร.ชุติมา จารุ ศิริ พจน วงเงิน ทุน 
สนับสนุน ไม เกิน 170,000 บาท  ระยะ เวลา ดำเนิน การ วิจัย 1 ป 
ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2555 – 31 มกราคม 2556
  การ พัฒนา เสนใย นำ แสง เปน เซนเซอร สำหรับ วัด คา พี เอช 
(pH) โดย อาจารย ดร.ภราดร ภักดี วานิช  วงเงิน ทุน สนับสนุน ไม เกิน 
150,000 บาท ระยะ เวลา ดำเนิน การ วิจัย 1 ป ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 
2555 – 31 มกราคม 2556
  ความ สัมพันธ ทอ เลอ รัน ซ ทั้งหมด บน พีชคณิต เอก ภาค ที่ มี 
long pre-periods  โดย ศาสตราจารย ดร .ฉวีวรรณ รัตน ประเสริฐ 
วงเงิน ทนุ สนบัสนนุ ไม เกนิ 150,000 บาท ระยะ เวลา ดำเนนิ การ วจิยั 
1 ป ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2555 – 31 มกราคม 2556
  แบบ จำลอง ของ สมการ เชิง อนุพันธ ความหนวง ของ 
กระบวนการ ปรับ กระดูก ที่ มี ผล ตอ แคล ซิ โท นิน โดย อาจารย วรรณ ภา 
พนิต สุภา กมล  วงเงิน ทุน สนับสนุน ไม เกิน 150,000 บาท ระยะ 
เวลา ดำเนิน การ วิจัย 1 ป ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2555 – 31 มกราคม 
2556

ขาวบุคคล

ขาววิจัย

 อาจารย ดร.นัยน รัตน กัน ยะ มี เขา รวม ประชุม วิชาการ        
และ เสนอ ผล งาน วิชาการ ใน การ ประชุม วิชาการ 2012 Joint     
Mathematics Meeting ณ เมือง Boston มลรัฐ Massachusetts 
ประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหวาง วัน ที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึง วัน ที่ 16 
มกราคม 2555
 อาจารย ดร.สวรรยา ศกุน ตะ เสถียร ได รับ เชิญ จาก สถาบัน 
สง เสริม การ สอน วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี เปน วิทยากร สอน เสริม 

และ บนัทกึ เทป วีดทีศัน เพ่ือ นำ ออก อากาศ ทาง สถานี โทรทศัน ชอง 11  
วัน ที่ 24 ธันวาคม 2554 และ วัน ที่ 7,14 มกราคม 2555 ณ หอง 
สตู ดิ โอ Central Channel เมืองทอง ธานี กรุงเทพฯ
 ผู ชวย ศาสตราจารย ดร.นัท ธีร า สรร มณี  เขา รวม ประชุม 
คณะ กรรมการ จัด ทำ มาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับ ปริญญา ตรี สาขา วิชา สิ่ง 
แวดลอม วัน ที่ 10 มกราคม 2555 ณ สำนักงาน คณะ กรรมการ และ 
สิ่ง แวดลอม พญาไท กรุงเทพฯ



  เขา รวม ประชุม ใน การ จัด ทำ หลักสูตร ระดับ บัณฑิต ศึกษา 
ทาง ดาน อนุรักษ ศิลป เปน หลัก สูต รบู รณา การ องค ความ รู จาก 
ศาสตร ทาง ดาน ศิลปะ และ วิทยาศาสตร  วัน ที่ 11 มกราคม 2555              
ณ สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 ผู ชวย ศาสตราจารย ดร.ธนา พร ช่ืน อ่ิม เขา รวม ประชุม วิชาการ 
ใน หัวขอ เรื่อง CU Stem cells 4th Annual Meeting โดย เครือ ขาย 
วิจัย Stem cell and regenerative medicine จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 
ระหวาง วัน ท่ี 11 – 12 มกราคม 2555 ณ คณะ แพทยศาสตร จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 อาจารย ดร.สม เจ ตน ชัย ยะ ได รับ เชิญ เปน อาจารย พิเศษ 
รายวิชา ค 23102 คณิตศาสตร พื้น ฐาน ให กับ นักเรียน ระดับ ชั้น 
มัธยมศึกษา ป ที่ 1 ใน โครงการ English Program ภาค เรียน ที่ 
2/2554  ณ โรงเรียน สิ ริน ธร ราช วิทยาลัย จังหวัด นครปฐม
 อาจารย ดร.มาลิน ีชยั ยะ ได รบั เชญิ เปน อาจารย พเิศษ รายวชิา 
ค 23102 คณิตศาสตร พื้น ฐาน ให กับ นักเรียน ระดับ ชั้น มัธยมศึกษา 
ป ที่ 1 และ 2 ใน โครงการ English Program ภาค เรียน ที่ 2/2554  
ณ โรงเรียน สิ ริน ธร ราช วิทยาลัย จังหวัด นครปฐม
 รอง ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทร ฉาย ได รับ เชิญ เปน ผู ให 
ความ รู รายวิชา วิทยาศาสตร ใน ชีวิต ประจำ วัน  ใน หัวขอ ฟสิกส : 
พลังงาน กับ การ ดำรง ชีวิต วัน ที่ 18 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัย แสง 
ธรรม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
 อาจารย รวิ ทัต ภู หลำ ได รับ เชิญ เปน วิทยากร บรรยาย หัวขอ 
Being a Mobile Application Developer วัน ที่ 18 มกราคม 2555 
ณ คณะ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน
 อาจารย ดร.กัมปนาท ธารา ภูมิ ได รับ เชิญ เปน ผู ให ความ รู 
รายวิชา วิทยาศาสตร ใน ชีวิต ประจำ วัน ใน หัวขอ ชีววิทยา : ความ 
หลาก หลาย ทาง ชีวภาพ วัน ที่ 27 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัย แสง 
ธรรม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
 อาจารย ดร.สุภาพ เกิด แสง ได รับ เชิญ เปน คณะ กรรมการ 
ตัดสิน ผล การ ประกวด ผล งาน สรางสรรค ของ คน มี ความ สามารถ ทาง 
คณิตศาสตร โดย ใช โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับ 
ประเทศ วัน ที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงเรียน วิน เซ อร สวี ทส 
กรุงเทพฯ
 รอง ศาสตราจารย ธนิต ผิว นิ่ม  เขา รวม ประชุม วิชาการ 
นานาชาติ The Asia Pacifi c Conference of Young Scientists 
Steering Committee วัน ที่ 8 – 11 กุมภาพันธ 2555 ณ เมือง 
บาหลี ประเทศ อินโดนีเซีย

 ผู ชวย ศาสตราจารย ดร.อริ ศร เทียน ประเสริฐ เขา รวม 
ประชุม ใน การ จัด ทำ หลักสูตร ระดับ บัณฑิต ศึกษา ทาง ดาน อนุรักษ 
ศิลป เปน หลัก สูต รบู รณา การ องค ความ รู จาก ศาสตร ทาง ดาน ศิลปะ 
และ วิทยาศาสตร  วนั ที ่11 มกราคม 2555  ณ สำนักงาน อธกิารบด ี
มหาวิทยาลัย ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 ผู ชวย ศาสตราจารย ดร.วยา พทุธ วงศ เขา รวม ประชมุ วชิาการ 
นานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 
(PACCON2012) หัวขอ Chemistry Beyond  Boundaries    
ระหวาง วัน ที่ 11 – 13 มกราคม 2555 ณ The Empress Hotels 
Chiang Mai 
 ผู ชวย ศาสตราจารย ดล ฤดี ฉิม พาลี และ อาจารย ดร.ศุภ ชัย 
ศุภ ลักษณ นารี ได รับ เชิญ จาก คณะ วิศวกรรมศาสตร และ เทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ศิลปากร เปน ผู บรรยาย การ วิเคราะห หา 
ปริมาณ สาร โดย วิธ ีFlame Atomic Absorption Spectrometry และ 
การ วิเคราะห สาร ดวย เทคนิค ทาง Nuclear Magnetic Resonance 
Spectroscopy  วัน ที่ 11 มกราคม 2555 ณ ภาค วิชา เคมี คณะ 
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร
 รอง ศาสตราจารย พร ทิพย ศรี แดง เขา รวม ประชุม โครงการ 
วจิยั การ ศกึษา หลกั การ พืน้ ฐาน และ การ ประยกุต ใช เทคโนโลย ีเมมเบ 
รน ใน อุตสาหกรรม และ สิ่ง แวดลอม ระยะ ที่ 2  วัน ที่ 13 มกราคม 
2555 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกลา ธนบุรี 
 รอง ศาสตราจารย ดร.สืบ สกุล อยู ยืนยง 
  ได รับ เชิญ เปน อาจารย พิเศษ สอน รายวิชา 612 250-
51 CULCULATION IN FOOD TECHNOLOGY  วัน ที่ 7,14 
มกราคม 2555 ณ คณะ วศิวกรรมศาสตร และ เทคโนโลยี อตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร 
  ได รบั เชญิ เปน อาจารย พเิศษ รายวชิา ค 23102 คณติศาสตร 
พื้น ฐาน ให กับ นักเรียน ระดับ ชั้น มัธยมศึกษา ป ที่ 3 ใน โครงการ Eng-
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 จาก ภาพ 3 เพื่อ ความ สะดวก ใน การ เขียน จึง ลด รูป สวิตซ ให 
ปรากฏ เฉพาะ ชื่อ สวิตซ เทานั้น โดย ถา 2 สวิตซ มีชื่อ เหมือน กัน 
หมายความ วา สวิตซ ทั้ง สอง จะ เปด และ ปด พรอมๆ กัน และ หาก 2 
สวิตซ มีชื่อ แตก ตาง กัน เพียง เครื่องหมาย ~ เชน สวิตซ p และ ~p 
จะ หมายความ วา สวิตซ ทั้ง สอง จะ เปด และ ปด สลับ กัน และ จาก ที่ 
กำหนด เง่ือนไข ของ การ แทน การ ตอ วงจร ดวย ประพจน ทำให วงจร 
ตาม ภาพ 3 สามารถ เขียน แทน ดวย ประพจน และ โดย อาศัย ความ รู 
ทาง ตรรกศาสตร ทำให ทราบ วา ประพจน ดงั กลาว สมมลู กับ ประพจน 
ซึ่ง สามารถ เขียน เปน วงจร ได ตาม ภาพ 4

 ตรรกศาสตร เปน เนื้อหา หน่ึง ซึ่ง คอน ขาง แหง แลง ทำให การ 
เรียน การ สอน ใน ชั้น เรียน เปน เพียง การ เรียน การ สอน ตาม ระบบ ตาม 
ประเพณี ทั้ง ที่ ระบบ ตรรกศาสตร มี บท ประยุกต มากมาย นอกจาก จะ 
เปน รากฐาน สำคัญ ที่ อยู เบ้ือง หลัง การ ประดิษฐ คอมพิวเตอร แลว 
ตรรกศาสตร ยัง ม ีบท ประยกุต ท่ี เกีย่วของ กบั การ ตอ วงจร ของ สวิตซ ซึง่ 
อาศยั เพยีง ความ รู เรือ่ง ตรรกศาสตร เบือ้ง ตน ใน ระดบั มธัยมศกึษา ตอน 
ปลาย ก็ สามารถ เขาใจ ได พิจารณา ภาพ ตอ ไป น้ี

ภาพ 1 a แสดง สวิตซ p เปด กระแส ไฟฟา ไหล จาก A ไป ยัง B ได
ภาพ 1 b แสดง สวิตซ p ปด กระแส ไฟฟา ไม สามารถ ไหล จาก A ไป ยัง B ได

เนือ่งจาก ประพจน ที ่สมมลู กนั ยอม ม ีคา ความ จรงิ เหมอืน กัน ใน ทกุๆ 
กรณี ของ คา ความ จริง ของ ประพจน ยอย ทำให การ เปด-ปด สวิตซ 
จำนวน 4 สวิตซ ดวย วิธี การ ใดๆ ตาม วงจร ไฟฟา ภาพ 3 จะ ให 
ผลลัพธ เหมือน กับ การ เปด-ปด สวิตซ จำนวน 2 สวิตซ ตาม วงจร 
ไฟฟา ภาพ 4 นั่น คือ สามารถ แทน วงจร ไฟฟา ตาม ภาพ 3 ได ดวย 
วงจร ไฟฟา ตาม ภาพ 4 ซึ่ง จะ ทำให ประหยัด สวิตซ ไป ได เทา ตัว
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 เมื่อ กำหนด ให สวิตซ เปด แทน คา ความ จริง เปน จริง และ สวิตซ 
ปด แทน คา ความ จริง เปน เท็จ ภาพ 2 a แสดง การ ตอ วงจร แบบ ขนาน 
แทน วงจร น้ี ดวย p q เพราะ การ ไหล ของ กระแส ไฟฟา จาก A ไป ยัง B 
ตรง กับ ตาราง คา ความ จรงิ ของ ประพจน p q กลาว คือ กระแส ไฟฟา จะ 
ไม สามารถ ไหล จาก A ไป ยัง B ได ใน กรณี เดียว คือ สวิตซ p และ q 
ปด พรอมๆ กัน ภาพ 2 b แสดง การ ตอ วงจร แบบ อนุกรม แทน วงจร 
นี้ ดวย p q เพราะ การ ไหล ของ กระแส ไฟฟา จาก A ไป ยัง B ตรง กับ 
ตาราง คา ความ จริง ของ ประพจน p q กลาว คอื กระแส ไฟฟา จะ สามารถ 
ไหล จาก A ไป ยัง B ได ใน กรณี เดียว คือ สวิตซ p และ q เปด พรอมๆ กัน

กฤษฎา วรพิน  (SC 34)
ตรรกศาสตร์ก ับวงจรไฟฟ้า
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