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ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดำรัสพระราชทานพรปใหม พ.ศ.2556
 แกพสกนิกรชาวไทย เมื่อคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2555 ความวา 

 “ประชาชน ชาว ไทย ทัง้ หลาย บดันี ้ถงึ วาระ จะ ขึน้ ป ใหม ขาพเจา ขอ สง มอบ ความ ปรารถนา ด ีมา อวยพร แก ทาน ทกุ คน 
ให มี ความ สุข มี ความ เจริญ และ ความ สำเร็จ สม ประสงค ใน สิ่ง ที่ ปรารถนา ขาพเจา ขอ ขอบใจ ทาน เปน อยาง มาก ที่ พรั่ง พรอม 
กัน มา ให กำลัง ใจ แก ขาพเจา ใน คราว วัน เกิด ดวย ความ หวัง ดี จาก ใจ จริง น้ำใจ ไมตรีจิต ที่ ทุก คน ทุก ฝาย แสดงออก ใน วัน นั้น 
ยัง ประทับ อยู ใน ความ ทรง จำ ของ ขาพเจา ไมรู ลืม

 ใน ป ใหม นี ้ขาพเจา ยงั ปรารถนา อยาง ยิง่ ที ่จะ เหน็ คน ไทย ได ทำ จติ ทำใจ ให มัน่คง อยู ใน ความ เมตตา และ หวงั ด ีตอ กนั 
ดูแล เอาใจ ใส กัน ชวย เหลือ เกื้อกูล กัน ให กำลัง ใจ แก กัน และ กัน ผูกพัน กัน ไว อยาง ญาติ และ ฉัน มิตร ทุก คน ทุก ฝาย ก็ได รวม 
มือ กัน สรางสรรค ความ สุข ความ เจริญ มั่นคง ให แก ตน และ ชาติ ได ดั่ง ท่ี ตั้งใจ ปรารถนา ขอ อานุภาพ แหง คุณ พระ ศรี รัตนตรัย 
และ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ จง คุมครอง รักษา ทาน ทุก คน ให ปราศจาก ทุกข ปราศจาก โรค ภัย ให ม ีความ สุข กาย สุขใจ ตลอด ศก หนา  
นี้ โดย ทั่ว กัน”



ข่าววิจัย

สัมมนา ทาง นวัตกรรม และ เทคโนโลยี การ ศึกษา เรื่อง สมรรถนะ ไอที 
สมรรถนะ นกั เทคโนโลย ีสู การ พฒันา องคกร วัน ที ่19 มกราคม 2556 
ณ ภาค วิชา เทคโนโลยี การ ศึกษา คณะ ศึกษา ศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 
 ผู ชวย ศาสตราจารย ดร.รัฐ พล อน แฉง เขา รวม สัมมนา 
“แนวทาง การ จดั ทำ แผน แมบท ชมุชน กองทุน โรง ไฟฟา อยาง ม ีสวน รวม” 
วัน ที่ 18 มกราคม 2556 ณ คณะ สาธารณสุข ศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ศูนย รังสิต 
 นาง สุ ลักษณ นามโชติ ได รับ เชิญ เปน ที่ ปรึกษา การ พัฒนา        
หอง ปฏบิตั ิการ ทาง เน้ือเยือ่ วทิยา และ ขบวนการ จัด ทำ สไลด ถาวร วนั ที ่   
28 – 29 มกราคม 2556 ณ  ศูนย สตัว ทดลอง แหง ชาต ิมหาวทิยาลยั 
มหิดล

 รอง ศาสตราจารย ดร.จันทนา จันทรา พร ชัย  เขา รวม ประชุม 
เพือ่ พฒันา ขอ เสนอ โครงการ ทุน วจิยั ดาน การ บรหิาร จดัการ ทอง เทีย่ว 
ระหวาง วช.และ สกว. วัน ที่ 28 มกราคม 2556 ณ หอง ประชุม รวย 
ปญญา โรงแรม มา รวย การ เดน 
 อาจารย ดร.กลาง พล กมล โชติ เขา รวม ประชุม ผูทรง คุณวุฒิ 
ใน สาขา วชิา ศลิปะ ผา ไทย เรือ่ง การ จดั ทำ เกณฑ การ ประเมนิ สาขา วิชา 
ศิลปะ ผา ไทย” วัน ที่ 24 ม.ค.2556 ณ หอง ประชุม พัน เอก อาทร ชน 
เห็น ชอบ อาคาร สำนักงาน คณะ กรรมการ การ อุดมศึกษา
 อาจารย ดร.เสาวลักษณ อราม พงศา นุ วัต อาจารย อร วรรณ 
เชาว ลิต และ อาจารย ดร.กรัญญา สิทธิ สงวน เขา รวม โครงการ 

สัมมนาทางนวัตกรรมแล เทคโนโลยีการศึกษา เร่ือง สมรรถน ไอที

ขาวบุคคล

  สถาบันวิจัย และ พัฒนา มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได พิจารณา 
อนุมัติ ทุน อุดหนุน การ วิจัย จาก เงิน ของ สำนักงาน คณะ กรรมการ       
การ อุดมศึกษา ประจำ ปงบประมาณ 2556 สำหรับ ชุด โครงการ 
วิจัย เรื่อง กา รบู รณา การ การ ออกแบบ และ พัฒนา เชิง วิทยาศาสตร 
และ วิศวกรรม สำหรับ การ สรางสรรค ผลิตภัณฑ ตกแตง ภายใน โดยมี       
รอง ศาสตราจารย ดร.สุ พรรณี ฉาย ะ บุตร เปน ผู อำนวย การ ชุด โครงการ วิจัย 
วงเงิน สนับสนุน 670,000 บาท ระยะ เวลา ดำเนิน การ วิจัย 1 ป
 
  มูล นิธิ โท เร เพ่ือ การ สง เสริม วิทยาศาสตร ประเทศไทย    
ได พิจารณา จัดสรร เงิน ทุน ชวย เหลือ การ วิจัย ดาน วิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี ครั้ง ที่ 19 สำหรับ โครงการ การ สังเคราะห อนุพันธ ของ 
สารประกอบ อิน โดล เชื่อ มกับอะ ซิ พิน ที่ มี ฤทธิ์ เปน สาร ควบคุม การ 
เจรญิ เตบิโต ของ พชื และ ตาน โรค พชื โดย มี ผู ชวย ศาสตราจารย ดร.วยา  
พทุธ วงศ เปน หวัหนา โครงการ วงเงนิ สนบัสนนุ 200,000 บาท ระยะ 
เวลา ดำเนิน การ วิจัย 1 ป



กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร

 คณะ วิทยาศาสตร  จัด กิจกรรม 5 ส SC Cleaning Day  
ประจำ ป 2556 วัน ที่ 7 กุมภาพันธ 2556 ณ พื้นที่ ความ รับ ผิด ชอบ 
ของ ภาค วชิา และ หนวย งาน สังกดั คณะ วิทยาศาสตร เพือ่ การ จัด สภาพ 
แวดลอม ที่ ดี และ สราง จิตสำนึก ใน การ ทำ กิจกรรม 5ส รวม กัน ของ 
บุคลากร คณะ วิทยาศาสตร



ขาวคณะวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณหากทาน
มีความประสงคที่จะสงขอเสนอแนะขาวสารหรือที่อยูโปรดแจง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 โทร. 0-3424-5300 โทรสาร 0-3424-5333 E-mail science@su.ac.th
สามารถเปดอานขาววิทยาศาสตร ไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน

 “อ โรค ยา ปร มาลา ภา” ความ ไมมี โรค เปน ลาภ อัน ประเสริฐ 
เชื่อ วา ทุก คน ตองการ มี สุขภาพ รางกาย ที่ แข็ง แรง ไมมี โรค ภัย 
เบียดเบียน ใช ชีวิต อยาง มี ความ สุข แต ใน ความ เปน จริง แลว เรา คง 
ไม สามารถ หลีก หนี ความ เจ็บ ไข ได ปวย ไป พน
 ปจจุบัน นี้ โรค ที่ ครา ชีวิต คน ไทย เปน จำนวน ไม นอย คือ     
“โรค มะเร็ง” โรค มะเร็ง เกิด จาก เซลล รางกาย มี ความ ผิด ปกติ ที่ สาร 
พันธุกรรม หรือ DNA ทำให เซลล มี การ แบง ตัว เพิ่ม จำนวน อยาง 
รวดเร็ว และ มากกวา ปกติ ทำให เกิด กอน เนื้อ ผิด ปกติ และ ใน ที่สุด ก็ 
จะ ทำให เกดิ การ ตาย ของ เซลล ใน กอน เนือ้ นัน้ เนือ่งจาก ขาด เลอืด ไป 
เลี้ยง มะเร็ง ที่ พบ ได บอย ใน เพศ หญิง คือ มะเร็ง เตา นม และ มะเร็ง 
ปาก มดลกู แต สำหรบั เพศ ชาย มะเร็ง ที ่พบ ได บอย คือ มะเร็ง ตบั และ 

ปรเมธ ทรงธรรมวัฒน sc35
มะเร็ง เร ื ่องใกล้ตัว ไม่ร ู ้ ไม ่ได้แล้ว

พบ ใน เพศ ชาย มากกวา เพศ หญงิ โดย รอย ละ 50 ของ ผู ปวย จะ พบ 
มะเร็ง ชนิด นี้ ที่ บริเวณ ขา โดย เฉพาะ บริเวณ เขา รอง ลง มา คือ แขน 
นอกจาก นี้ ยัง สามารถ เกิด ขึ้น ได ตาม บริเวณ สะโพก คอ และ ศีรษะ 
ได อีก ดวย สำหรับ การ รักษา นั้น อาจ ทำ โดย การ ผาตัด เพื่อ นำ กอน 
มะเร็ง และ เน้ือเย่ือ ใกล เคียง ออก และ ทำการ ฉาย รังสี โดย ใช รังสี 
พลังงาน สูง ซึ่ง อาจ ให กอน การ ผาตัด เพื่อ ลด ขนาด เน้ือ งอก หรือ 
หลัง การ ผาตัด หรือ ใช ยา เคมี บำบัด ซึ่ง เปนการ ให ยา ทาง เสนเลือด 
หรือ การ รับ ประทาน เพื่อ ทำลาย เซลล มะเร็ง
 คง ปฏิเสธ ไม ได แลว วา โรค มะเร็ง เปน เรื่อง ที่ อยู ใกล ตัว ของ 
คน เรา ทกุ คน เรา สามารถ เรยีน รู ที ่จะ ปองกัน ตวั เอง ให หาง ไกล จาก 
โรค มะเรง็ ได ทัง้ การ รบั ประทาน อาหาร ที ่ม ีประโยชน และ หมัน่ คอย 

มะเร็ง ปอด โดย สวน มาก เรา มัก มี ความ เขาใจ วา มะเร็ง จะ เกิด ขึ้น กับ 
อวัยวะ ภายใน อยาง ท่ี กลาว มา ขาง ตน เทานั้น แต ใน ความ เปน จริง 
แลว มะเร็ง สามารถ เกิด ขึ้น ได กับ อวัยวะ ทุก สวน ใน รางกาย ของ เรา
 synovial sarcoma เปน มะเร็ง ชนิด หนึ่ง ของ มะเร็ง เนื้อเยื่อ 
ออน (soft tissue sarcoma) ที่ พบ ได นอย แต มัก พบ ได บอย ใน วัย 
รุน มากกวา ผู สูง อายุ  ซึ่ง มัก พบ ใน เด็ก วัย รุน เฉล่ีย อายุ อยู ที่ 26.5 
ป และ ประมาณ รอย ละ 30 ของ ผู ปวย มีอายุ นอย กวา 20 ป และ 

สังเกต อาการ ผิด ปกติ ตางๆ ใน รางกาย หาก พบ ความ ผิด ปกติ ควร 
ไป พบ แพทย ทันที เพื่อ เพิ่ม โอกาส ใน การ รักษา มาก ข้ึน รางกาย ที่ 
แข็ง แรง เกิด จาก การ ดูแล ของ เรา เอง
   
ที่มา แหลง ขอมูล
http://www.student.chula.ac.th/~50370522/cancer.htm
http://www.yourcancertoday.com/Cancers/Synovial%20
Sarcoma/164
http://en.wikipedia.org/wiki/Synovial_sarcoma

รูป ที่ 1 เครื่อง ฉาย รังสี

รูป ท่ี 2 สาร อาหาร ท่ี ตาน มะเร็ง มัก อยู ใน ผัก และ ผล ไม ที่ มี สีสัน ตางๆ


