ปีที่ 16 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฏาคม 2553
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

จากคณบดี
มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร กำหนดพธิ พี ระราชทานปริญญาบตั ร ประจำปกี ารศกึ ษา 2552 ในวนั จ นั ทร์ท ี่ 12 กรกฎาคม
2553 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ      
ปริญญาตรี   279  คน และปริญญาโท 68 คน ในจำนวนนี้มผี ู้ได้รับเกียรตินิยม 20 คน เป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน    
8 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 12 คน ผมขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จก ารศึกษาทุกค นด้วย
วันที่ 14-15 กรกฎาคม คณะฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปกี ารศึกษา 2552 โดยมี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ คือ รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร.ถวัลย์  ฤกษ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   รองศาสตราจารย์ ดร.มณีป ิ่น  พรหมสุทธิรักษ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และอาจารย์ธนาธร  
เจียรกุล คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ คณะฯ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงก ารปฏิบัตงิ านให้ม ีประสิทธิภาพยิ่งข ึ้น  ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ทีม่ ีส่วน
ทำให้การประเมินคุณภาพการศึกษาสำเร็จล ุล่วงด้วยดี โดยในปีการศึกษา 2552 คณะฯ มีผลการประเมินค ิดเป็นค ะแนน
2.63 อยู่ในระดับด ีมาก และสำหรับในปีการศึกษา 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการพัฒนา
เกณฑ์ก ารประเมินค ณ
ุ ภาพการศกึ ษาภายใน ซึง่ ต วั บ ง่ ช ที้ ใี่ ช้ว ดั ค วามสำเร็จก จ็ ะมกี ารปรับเปลีย่ นไปจากเดิม คณะฯ ต้องมกี าร
พัฒนา มีการปรับแ ผนยุทธศาสตร์ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับก ารประเมินในปีต่อๆ ไป  
ในโอกาสนี้ ผมขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าของคณะฯ ทุกท่าน เข้าร่วมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18-20 สิงหาคม นี้ ในงานจะมนี ิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การบรรยาย
ทางวิชาการ การประกวดพานพุ่มสักการะ การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การประกวดภาพถ่าย การประกวด      
โครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดหนังส ั้น การแข่งขันเขียนโปรแกรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์
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    คณะกรรมการนกั ศึกษาคณะวทิ ยาศาสตร์      
ได้จ ดั โครงการรบั ข วัญบ ณ
ั ฑิต วันท ี่ 9 กรกฎาคม  
2553 เพื่ อ เ ป็ น การแ สดงค วามยิ น ดี กั บ
บัณฑิตท จี่ บการศกึ ษาและเป็นการเชือ่ มความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบัณฑิตใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานสัปดาห์ว ิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2553

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2553
ระหว่างวันที่ 18-20  สิงหาคม 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร ซึ่งมกี ิจกรรมต่าง ๆ
ประกอบด้วยกิจกรรมถวายพานพุ่มสักการะพระบรม-สาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย,
การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์, การบรรยายทางวิชาการ, การประชุมทางวิชาการ, การประกวดหนังสั้น,
การแข่งขันสุนทรพจน์ ,การประกวดพานพุ่มสักการะ, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์, การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์, การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ , การแข่งขันเขียนโปรแกรม,การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังส นามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.sc.su.ac.th

คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร รับการตรวจสอบและประเมินคณ
ุ ภาพการศกึ ษาภายใน ประจำปกี าร
ศึกษา 2552 ระหว่างวนั ท ่ี 14 – 15 กรกฎาคม  2553 โดยคณะกรรมการประเมินค ณ
ุ ภาพการศกึ ษาภายในคณะวทิ ยาศาสตร์
ประจำปกี ารศกึ ษา 2552 ซึง่ ป ระกอบดว้ ยผทู้ รงคณ
ุ วุฒจิ ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รายนามดงั ตอ่ ไปน้ี
1.รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร.ถวัลย์  ฤกษ์งาม
ประธานกรรมการ
2.รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปน่ิ พรหมสทุ ธิรกั ษ์
กรรมการ
3.อาจารยธ์ นาทร เจียรกลุ
กรรมการ
4.นางสาวสาวติ ตรี ศิลประเสรฐิ
กรรมการและเลขานุการ
5.นางสาววรรณา ศิลประเสรฐิ
กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานุการ
6.นางสาวจติ รรดี ตันติคชาภรณ์
ผูป้ ระสานงาน

ขาวบุ
่ คคล
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแ สง ลักษณบุญส่ง ได้รับเชิญ
- เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน        
ให้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2553
- เป็นประธานกรรมการการประเมินค ุณภาพกายใน ของสถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
- เป็นร องประธานกรรมการประเมินค ณ
ุ ภาพภายใน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจำปกี ารศกึ ษา 2553 ระหว่างวนั ท ี่ 1 – 2 กรกฎาคม 2553
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
บรรยายการศกึ ษาตอ่ ท างดา้ นวทิ ยาศาสตร์พ นื้ ฐ านให้ก บั น กั เรียนชนั้ ม.ต้น และ
ม.ปลาย วันท ี่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
๏ อาจารย์อภิเษก หงส์วิทยากร และอาจารย์กฤษณะ สีพนมวัน       
ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ระหว่างวันท ี่ 29  กรกฎาคม  - 2 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์การ
ค้าเซียร์รังสิต จังหวัดป ทุมธานี
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ   เข้าร่วมประชุมและ
เป็นประธานในการเสนอผลงานภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการเรื่องการ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4 วันที่ 22

กรกฎาคม 2553  ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ
๏ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูสก ุลเกรียง อาจารย์ ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ
และ อาจารย์อรทัย เขียวพุ่ม เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับ
หลักสูตรวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ระหว่าง 
วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2553  ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพฯ
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ปัญญาคะโป  ได้ร ับเชิญเป็นวิทยากร
การสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 ครั้งที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
เรื่อง บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย วันที่
19 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ป ระชุมสถาบันวิจัยจุฬาภร ณ์
๏ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพ ล อ้นแ ฉ่ง เข้าร ว่ มประชุมส มาคมสถาบัน
อุดมศึกษาสงิ่ แ วดล้อมไทย (สอสท) ครัง้ ท ี่ 4/2553 วันท ี่ 15 กรกฎาคม 2553
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี  
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล  
- ศึกษาดูงาน  Japan Sustainable  Industrial Development  
“ถอดบทเรียนจากคาวาซากิ-ชิบะ สู่มาบตาพุด อุตสาหกรรมและชุมชนเกื้อกูล
กันอย่างยั่งยืน” วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2553 ณ ประเทศญี่ปุ่น
- ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุด

สิทธิป ระโยชน์ภ ายใต้ร ะบบหลักป ระกันส ขุ ภาพถว้ นหน้า วันท ี่ 2 กรกฎาคม 2553
ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
- ร่วมประชุม เรื่อง ศักยภาพการรองรับมลพิษและการพัฒนา       
(Carrying Capacity) ครัง้ ท ี่ 1 วันท ี่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ กรมสง่ เสริมค ณ
ุ ภาพ
สิ่งแวดล้อม  กรุงเทพฯ
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย ได้รับเชิญเป็นผู้ให้ความรู้ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ในหัวข้อ “ฟิสิกส์ : พลังงานกับการดำรง
ชีวิต” วันที่ 9 กรกฎาคม  2553 ณ วิทยาลัยแ สงธรรม อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม

๏ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ  ได้ร ับเชิญเป็นวิทยากร
และร่วมปฏิบัติงานภาคสนาม ในกิจกรรมการสำรวจพยาธิในคน สัตว์รังโรค
และโฮสท์กึ่งกลาง ในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยฯ จังหวัดพิษณุโลก วันที่    
7 – 20 กรกฎาคม 2553
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ อินทวี ได้รับเชิญจาก สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการกิจ
คู่มือค รูร ายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2 หลักสูตร 2551 วันท ี่ 5 – 7 กรกฎาคม
2553  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์ โดย ชมรมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ ถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ณ วัดพะเนียงแตก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศ ิลปากร จัดสัมมนาเชิงป ฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและแลกเปลี่ยน
ความคดิ เห็นก บั ห น่วยงานทเ่ี กีย่ วข้อง ของโครงการวจิ ยั ก บั ส ถาบันเทคโนโลยีแ ห่งเชีย ภายใต้ก ารสนับสนุนข องรฐั บาลไทย เรือ่ ง ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
การสับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติในรถสาธารณะ ที่มีต่อ      
คุณภาพอากาศและการเปลีย่ นแปลงภมู อิ ากาศในกรุงเทพมหานคร พิธเี ปิดโดย          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์             
วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม 4320 อาคารวิทยาศาสตร์ 4   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
งานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2552 – กันยายน 2553 โดยครั้งที่ 9 กำหนด วันท ี่ 19
กรกฎาคม  2553 ณ ห้อง 4320 - 4321 อาคารวิทยาศาสตร์ 4
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ ศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส หน่วยงาน
ภายนอก ณ  การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง จังหวัดส ุพรรณบุรี
วันที่ 29   - 30 กรกฎาคม 2553 และ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
การศึกษาดูงานวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง 4103 ชั้น 1 อาคาร
วิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันท ี่ 19 กรกฎาคม 2553  รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร เป็นป ระธานในพิธี
เปิดการแสดงนิทรรศการวาดวิทย์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ภาพวาดที่ได้คัดเลือกมาจัดแสดงครั้งนี้ เป็น ผลงานภาพวาด        
ทางชีววิทยา ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ
วาดภาพทางชีววิทยา (512 171) ในปีการศึกษา 2552 นอกจากนี้      
อาจารยธ์ ญ
ั ญ
 ล กั ษณ์ สุน ทรมัฏฐ์ นักว าดภาพทางชวี วิทยา ซึง่ เป็นอ าจารย์
พิเศษในวิชานี้ ให้เกียรตินำภาพวาดของอาจารย์ ร่วมแสดงกับลูกศิษย์   
ในนิทรรศการนี้ด้วยโดย นิทรรศการวาดวิทย์ได้จัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชม
ระหว่างวันท ี่ 19 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2553 ณ ห้องโถง ชั้น 1      
หอสมุดก ลาง มหาวิทยาลัยศ ิลปากร วิทยาเขตพระราชวังส นามจันทร์

บทความ
ความสำคัญของ.....ทางออก

คำว่า ”ทางออก” ในที่นี้ ไม่เกี่ยวกับก ารพบทางออกในการแก้ไขปัญหาแต่
อย่างใด แต่เป็นเรื่อง..... ทางออกของสิ่งขับถ ่ายและอื่นๆจากร่างกายของสิ่งมีชีวิต  
ที่มนุษย์อย่างเราๆท่านๆ จะมี 2 ช่องสำหรับคุณ ผู้ชาย นั่นคือ ช่องขับถ่าย
อุจจาระ(ทวารหนัก-anus) ช่องปสั สาวะ  ส่วนคณ
ุ ผ หู้ ญิงจ ะแถมชอ่ งคลอด (vagina)
อีกหนึ่งช่องเพิ่มขึ้นมามากกว่าผู้ชาย   ซึ่งเรื่องนี้จะไม่ขอลงรายละเอียดของมนุษย์
เพราะทกุ ค นจะมขี อ้ มูลแ ละรายละเอียดของตนเองมากมายลน้ เหลืออ ยูแ่ ล้ว มาพดู 
ถึงทางออกของนกกันดีกว่า
นกมีช่องทางออกเหมือนกัน เพียงแต่ประหยัดม ากเพราะมีเพียงช่องเดียว
เท่านั้นเรียกว่า ”cloaca”   ซึ่งมีคำแปลที่กินใจตามราชบัณฑิตยสถาน ว่า “ทวาร
ร่วม” การที่นกมีช่องเดียวนี้เอง จึงหมายถึงว่า มีอะไรๆก็ออกทางช่องนลี้ ะ ไม่ว่า
จะเป็น อุจาระจากสำไส้ใหญ่ ปัสสาวะจากไต และหน่วยสืบพันธุ์(ไข่และอสุจิ)    
จากรังไข่และอัณฑะ(ตามลำดับ) สิ่งต่างๆจากทั้ง 3 ระบบนี้จะถูกลำเลียงมา
รวบรวมอยู่บริเวณ cloaca นี่เอง…….โดยที่ส่วนท้ายสุดหรือ สุดท้ายของ cloaca
(proctodaeum)นี้จะมีกล้ามเนื้อที่พัฒนามีความแข็งแรงเพื่อผลักดันหรือส่งสิ่ง
ต่างๆออกไปได้ไกลๆ โดยเฉพาะสิ่งขับถ่ายจากสำไส้ใหญ่ และไต  ทั้งนีท้ ั้งน ั้นเพื่อ
สุ ข อ นามั ย ห รื อ ค วามส ะอาดข องรั ง ห รื อ บ ริ เ วณที่ อ าศั ย ข องน กเ อง ตั ว อย่ า ง            
จากรปู ท แี่ สดงพลังค วามแข็งแ รงของกล้ามเนือ้ บ ริเวณ cloaca ส่งส งิ่ ข บั ถ า่ ยทงั้ จ าก
สำไส้ใหญ่ และไตปะปนกนั อ อกมาของนกเพนกวิน (Penguin) และนกกระเต็นน อ้ ย
ธรรมดา(Common Kingfisher) (รูป 1 และ 2 ) ส่วนอกี ภาพเป็นภาพนา่ รกั 

กัลยา ศรีพุทธชาติ

ของลกู น กเงือก(Hornbill) ทีห่ นั ก น้ จ อ่ ท ปี่ ากโพรงเพือ่ ส ง่ ส งิ่ ข บั ถ า่ ย
ให้พุ่งไกลลอดผ่านช่องโพรงต้นไม้ที่อาศัยอย่างแม่นยำ(รูป 3 )...
เท่าน ี้ โพรงกส็ ะอาด  มิฉ ะนัน้ ค งตอ้ งนอนอยูด่ ว้ ยกนั อ กี น านจนกว่า
หนูน กจะโตและออกจากโพรงได้
และหน้าที่ที่สำคัญยิ่งยวดอีกอย่างของส่วนนี้ ก็คือต้อง
พยายามส่งอสุจิจากตัว ผู้ไปให้ตัวเมียในขณะที่จับคู่ผสมพันธุ์  
เนื่องจากนกส่วนใหญ่ไม่ได้มีองคชาติ (penis) เป็นต ัวช ่วยส่งอสุจิ
เหมือนสัตว์อื่น ฉะนั้นนกตัวผู้จึงต้องส่งอสุจิในขณะที่ cloaca      
มาแตะกัน ช่วงสั้นๆ (cloacal kiss) นีล่ ะ(รูป 4)
....นีเ่ ป็นความสำคัญของทางออกระดับเผ่าพนั ธุเ์ ชียวนะ

รูปที่ 3
ทีม่ าของภาพประกอบ

รูปที่ 4

http://actinglikeanimals.files.wordpresscom/2010/02/12908686291
1116069.jpg
http://people.eku.edu/ritchisong/gullsmating.jpg

รูปที่ 1

รูปที่ 2
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