ปที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2555

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั มีพระราชดำรัสพระราชทานพรปใหม พ.ศ.2555
แกพสกนิกรชาวไทย เมือ่ คืนวันที่ 31 ธ.ค.2554 ความวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานพรปใหมแกประชาชนทัง้ หลาย ความวา ประชาชนชาวไทยทัง้ หลาย
บั ด นี้ถึง วาระจะขึ้น ป ใ หม ข า พเจ า ขอส ง ความปรารถนาดี มาอวยพรแก ทา นทุ ก ๆ คน และขอขอบใจท า นเป น อย า งมาก
ทีร่ ว มกันจัดงานฉลองอายุครบ 7 รอบ ใหอยางเหมาะสมงดงาม ระหวางปทแ่ี ลว เหตุการณตา งๆ ในบานเมือง นับวาเปนปรกติดี
แตพอเขาปลายป ก็เกิดน้ำทวมครั้งใหญ เปนเหตุใหประชาชนหลายจังหวัด ตองประสบอันตราย และความเดือดรอนลำบาก
ความเสียหายครั้งนี้ ดูจะรายแรงกวาครั้งไหนๆ ที่ผานมา ขอนี้นาจะเปนเครื่องเตือนใจอยางสำคัญ ดังที่ขาพเจาไดกลาวไวหล
ายครั้งแลววา วิถีชีวิตของคนเรานั้น จะตองมีทุกข มีภัย มีอุปสรรค ผานเขามาเนืองๆ ไมมีผูใดจะอยูเปนปรกติสุขอยางเดียวไ
ด ทุกคนจึงจะตองเตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการไวใหพรอมเสมอ เพื่อเผชิญและปองกันแกไขความไมปรกติเดือดรอนตางๆ
ดวยความไมประมาท ดวยเหตุผล ดวยหลักวิชา และดวยสามัคคีธรรม
ในปใหมน้ี จึงขอใหประชาชนชาวไทย ไดต้งั ตนอยูในความไมประมาท โดยมีสติรตู ัว และปญญารูคิดกำกับอยูตลอดเวลา
ผู ใ ดมี ภ าระหน า ที่ อั น ใด ก็ เ ร ง กระทำให ส ำเร็ จ ลุ ล ว งไปให ทั น การณ ทั น เวลา ผลงานทั้ ง นั้ น จะได ส ง เสริ ม ให แ ต ล ะคน
ประสบแตความสุขความเจริญ และทำใหชาติบา นเมืองดำรงมัน่ คง และกาวหนาตอไปดวยความผาสุกสวัสดี
ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลาย จงคุม ครองรักษาทานทุกคน ใหมคี วามสุข ไมมที กุ ข ไมมภี ยั
ตลอดศกหนานีโ้ ดยทัว่ กัน

ขอแสดงความยินดี แด ผูชวยศาสตราจารยปทุมพร เมืองพระ

อาจารยประจำภาควิชาชีววิทยา ไดเขารวมและเปนสมาชิกของโครงการไดอะตอม (โครงการนานาชาติสำหรับวิทยาศาสตร และการศึกษา
ดานสิ่งแวดลอม และการสื่อสาร) ไดผลิตชุดซอฟตแวร e-learning เพื่อใหผูใชศึกษาและเขาใจความสัมพันธระหวางกิจกรรมของมนุษย
สิ่งแวดลอมในน้ำและไดอะตอม ซอฟตแวรดังกลาวไดรับรางวัล e-Learning Awards 2011 จาก 8th Japan e-Learning Awards

ขาววิจัย
คณะ วิ ท ยาศาสตร ได พิ จ ารณา ข อ เสนอโครงการ
วิ จั ย และ อนุ มั ติ ให ทุ น อุ ด หนุ น การ วิ จั ย ประเภท ต า งๆ
ประจำปงบประมาณ 2555 เพิ่มเติม ดังนี้

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารยหลังสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร
วงเงินทุนสนับสนุน ไมเกิน 144,000 บาท จำนวน 2 ทุน ดังนี้
ผลกระทบของการใชสมการการเกิดเมฆกอตัวแนวตัง้ ชนิด
ตางๆ กับความแมนยำของการจำลองฝนตกหนักนอกฤดูในภาคใตฝง
ตะวันออกของประเทศไทย โดย อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ระยะ
เวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2555 – 31 มกราคม
2556
การเตรียมและศึกษาทางกายภาพและสมบัติทางแสงของ
แกว Bi2O3-B2O3 ทีเติ
่ ม Ce และ Nd โดย อาจารย ดร.อรอนงค
แชมเล็ก ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2555
– 31 มกราคม 2556

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร
วิชาการจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จำนวน
4 ทุน ดังนี้
การปรับสภาพเถาหนักของถานหินดวยสารเคมีเพื่อใชดูด
ซับสียอม โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา จารุศิริพจน วงเงินทุน
สนับสนุน ไมเกิน 170,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป
ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2555 – 31 มกราคม 2556
การพัฒนาเสนใยนำแสงเปนเซนเซอรสำหรับวัดคาพีเอช
(pH) โดย อาจารย ดร.ภราดร ภักดีวานิช วงเงินทุนสนับสนุน ไมเกิน
150,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 กุมภาพันธ
2555 – 31 มกราคม 2556
ความสัมพันธทอเลอรันซทั้งหมดบนพีชคณิตเอกภาคที่มี
long pre-periods โดย ศาสตราจารย ดร .ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
วงเงินทุนสนับสนุน ไมเกิน 150,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการวิจยั
1 ป ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2555 – 31 มกราคม 2556
แบบ จำลอง ของ สมการ เชิ ง อนุ พั น ธ ความหน ว ง ของ
กระบวนการปรับกระดูกที่มีผลตอแคลซิโทนิน โดย อาจารยวรรณภา
พนิตสุภากมล วงเงินทุนสนับสนุน ไมเกิน 150,000 บาท ระยะ
เวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2555 – 31 มกราคม
2556

ขาวบุคคล
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
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 16
มกราคม 2555
อาจารย ดร.สวรรยา ศกุนตะเสถียร ไดรับเชิญจากสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนวิทยากรสอนเสริม

และบันทึกเทปวีดที ศั นเพือ่ นำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ชอง 11
วันที่ 24 ธันวาคม 2554 และวันที่ 7,14 มกราคม 2555 ณ หอง
สตูดิโอ Central Channel เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธีรา สรรมณี เขารวมประชุม
คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่ง
แวดลอม วันที่ 10 มกราคม 2555 ณ สำนักงานคณะกรรมการและ
สิ่งแวดลอม พญาไท กรุงเทพฯ

ผู ชวย ศาสตราจารย ดร.อริ ศร เทียน ประเสริฐ เขา รวม
ประชุม ใน การ จัด ทำ หลักสูตร ระดับ บัณฑิตศึกษา ทาง ดาน อนุรักษ
ศิลป เปนหลักสูตรบูรณาการองคความรูจากศาสตรทางดานศิลปะ
และวิทยาศาสตร วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วยา พุทธวงศ เขารวมประชุมวิชาการ
นานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference
(PACCON2012) หัวขอ Chemistry Beyond Boundaries
ระหวางวันที่ 11 – 13 มกราคม 2555 ณ The Empress Hotels
Chiang Mai
ผูชวยศาสตราจารยดลฤดี ฉิมพาลี และอาจารย ดร.ศุภชัย
ศุภลักษณนารี ไดรับเชิญจาก คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูบรรยายการวิเคราะหหา
ปริมาณสารโดยวิธี Flame Atomic Absorption Spectrometry และ
การวิเคราะหสารดวยเทคนิคทาง Nuclear Magnetic Resonance
Spectroscopy วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารยพรทิพย ศรีแดง เขารวมประชุมโครงการ
วิจยั การศึกษาหลักการพืน้ ฐานและการประยุกตใชเทคโนโลยีเมมเบ
รนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 วันที่ 13 มกราคม
2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง
ได รับ เชิญ เปน อาจารย พิเศษ สอน รายวิชา 612 25051 CULCULATION IN FOOD TECHNOLOGY วันที่ 7,14
มกราคม 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษรายวิชา ค 23102 คณิตศาสตร
พื้นฐาน ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโครงการ English Program ภาคเรียนที่ 2/2554 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม
ได รับ เชิญ เปนวิทยากร และ เขา รวม ประชุม ปฏิบัติ การ
เตรียมวิทยากรแกนนำเครือขาย PCK 1 วิทยาศาสตร ระหวางวันที่
14 – 17 มกราคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี

เขารวมประชุมในการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทาง ด า น อนุ รั ก ษ ศิ ล ป เป น หลั ก สู ต รบู รณา การ องค ความ รู จาก
ศาสตรทางดานศิลปะและวิทยาศาสตร วันที่ 11 มกราคม 2555
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธนาพร ชืน่ อิม่ เขารวมประชุมวิชาการ
ในหัวขอเรื่อง CU Stem cells 4th Annual Meeting โดยเครือขาย
วิจยั Stem cell and regenerative medicine จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระหวางวันที่ 11 – 12 มกราคม 2555 ณ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
อาจารย ดร.สมเจตน ชัยยะ ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ
รายวิชา ค 23102 คณิตศาสตรพื้นฐาน ใหกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ป ที่ 1 ใน โครงการ English Program ภาค เรียน ที่
2/2554 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
อาจารย ดร.มาลินี ชัยยะ ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษรายวิชา
ค 23102 คณิตศาสตรพื้นฐาน ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 และ 2 ในโครงการ English Program ภาคเรียนที่ 2/2554
ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย ไดรับเชิญเปน ผูให
ความรูรายวิชา วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน ในหัวขอ ฟสิกส :
พลังงานกับการดำรงชีวิต วันที่ 18 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยแสง
ธรรม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อาจารยรวิทัต ภูหลำ ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายหัวขอ
Being a Mobile Application Developer วันที่ 18 มกราคม 2555
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาจารย ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ ไดรับเชิญเปน ผูใหความรู
รายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน ในหัวขอ ชีววิทยา : ความ
หลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยแสง
ธรรม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ไดรับเชิญเปนคณะกรรมการ
ตัดสินผลการประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทาง
คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับ
ประเทศ วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงเรียนวินเซอรสวีทส
กรุงเทพฯ
รอง ศาสตราจารย ธนิต ผิว นิ่ม เขา รวม ประชุม วิชาการ
นานาชาติ The Asia Paciﬁc Conference of Young Scientists
Steering Committee วันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ 2555 ณ เมือง
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ตรรกศาสตร์ ก ั บ วงจรไฟฟ้ า
ตรรกศาสตรเปนเนื้อหาหนึ่งซึ่งคอนขางแหงแลง ทำใหการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนเปนเพียงการเรียนการสอนตามระบบ ตาม
ประเพณี ทั้งที่ระบบตรรกศาสตรมีบทประยุกตมากมาย นอกจากจะ
เปน รากฐาน สำคัญ ที่ อยู เบื้อง หลัง การ ประดิษฐ คอมพิวเตอร แลว
ตรรกศาสตรยังมีบทประยุกตทีเกี
่ ย่ วของกับการตอวงจรของสวิตซ ซึง่
อาศัยเพียงความรูเรื
 อ่ งตรรกศาสตรเบือ้ งตนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายก็สามารถเขาใจได พิจารณาภาพตอไปนี้

ภาพ 1
ภาพ 1 a แสดงสวิตซ p เปด กระแสไฟฟาไหลจาก A ไปยัง B ได
ภาพ 1 b แสดงสวิตซ p ปด กระแสไฟฟาไมสามารถไหลจาก A ไปยัง B ได
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ภาพ 3

จากภาพ 3 เพื่อความสะดวกในการเขียน จึงลดรูปสวิตซให
ปรากฏ เฉพาะ ชื่อ สวิตซ เทานั้น โดย ถา 2 สวิตซ มีชื่อ เหมือน กัน
หมายความวาสวิตซทั้งสองจะเปดและปดพรอมๆ กัน และหาก 2
สวิตซมีชื่อแตกตางกันเพียงเครื่องหมาย ~ เชน สวิตซ p และ ~p
จะหมายความวาสวิตซทั้งสองจะเปดและปดสลับกัน และจากที่
กำหนดเงื่อนไขของการแทนการตอวงจรดวยประพจน ทำใหวงจร
ตามภาพ 3 สามารถเขียนแทนดวยประพจน และโดยอาศัยความรู
ทางตรรกศาสตรทำใหทราบวาประพจนดังกลาวสมมูลกับประพจน
ซึ่งสามารถเขียนเปนวงจรไดตามภาพ 4

ภาพ 4

ภาพ 2

เมื่อกำหนดใหสวิตซเปด แทนคาความจริงเปนจริง และสวิตซ
ปด แทนคาความจริงเปนเท็จ ภาพ 2 a แสดงการตอวงจรแบบขนาน
แทนวงจรนี้ดวย p q เพราะการไหลของกระแสไฟฟาจาก A ไปยัง B
ตรงกับตารางคาความจริงของประพจน p q กลาวคือกระแสไฟฟาจะ
ไมสามารถไหลจาก A ไปยัง B ไดในกรณีเดียวคือ สวิตซ p และ q
ปดพรอมๆ กัน ภาพ 2 b แสดงการตอวงจรแบบอนุกรม แทนวงจร
นี้ดวย p q เพราะการไหลของกระแสไฟฟาจาก A ไปยัง B ตรงกับ
ตารางคาความจริงของประพจน p q กลาวคือกระแสไฟฟาจะสามารถ
ไหลจาก A ไปยัง B ไดในกรณีเดียวคือ สวิตซ p และ q เปดพรอมๆ กัน

เนือ่ งจากประพจนทีสมมู
่ ลกันยอมมีคาความจริงเหมือนกันในทุกๆ
กรณีของคาความจริงของประพจนยอย ทำใหการเปด-ปดสวิตซ
จำนวน 4 สวิตซดวยวิธีการใดๆ ตามวงจรไฟฟาภาพ 3 จะให
ผลลัพธเหมือนกับการเปด-ปดสวิตซ จำนวน 2 สวิตซ ตามวงจร
ไฟฟาภาพ 4 นั่นคือสามารถแทนวงจรไฟฟาตามภาพ 3 ไดดวย
วงจรไฟฟาตามภาพ 4 ซึ่งจะทำใหประหยัดสวิตซไปไดเทาตัว
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