ปีที่ 17 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

จากคณบดี
มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร กำหนดพธิ พ
ี ระราชทานปริญญาบตั ร ประจำปกี ารศกึ ษา 2553 ในวนั พ
 ฤหัสบดีท ี่ 21 กรกฎาคม
2554 ณ ศูนย์ศลิ ปวฒ
ั นธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวทิ ยาศาสตร์ มีผสู้ ำเร็จการศกึ ษาระดับปริญญาตรี  
378  คน ปริญญาโท 106 คน และปริญญาเอก 1 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับเกียรตินิยม 45 คน เป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน
15 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 30 คน ผมขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนด้วย
และในโอกาสนี้ ผมขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าของคณะฯ ทุกท่าน เข้าร่วมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ซึ่งจ ะมีขึ้นในวันที่ 17-19 สิงหาคม นี้ ในงานจะมีนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การบรรยายทาง
วิชาการ การประกวดพานพุ่มสักการะ การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การประกวดภาพถ่าย การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ การประกวดหนังสั้น การแข่งขันเขียนโปรแกรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศ
 ิลปากร กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2553
สมเด็ จ พ ระเ ทพรั ตนร าช
สุ ด าฯส ยามบ รมร าชกุ ม ารี เสด็ จ
พระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธี
พระราชทานปริญญาบตั รแก่ผ สู้ ำเร็จ
การศกึ ษาจากมหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร
ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2553 วั น
พฤหัสบดีท ี่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ
ศูนย์ศ ลิ ปวฒ
ั นธรรมเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตพ ระราชวั ง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ใน
ปีนี้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร ราย
ละเอียดมีดังนี้
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ข่าวบุคคล
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง ได้รับเชิญ
เป็นก รรมการประเมินค ณ
ุ ภาพการศกึ ษาภายใน สถาบันวิจยั แ ละพฒ
ั นา
ประจำปีการศึกษา 2553 วันท ี่ 1 กรกฎาคม 2554 ณ สถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร
• ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เอกพนั ธ์ บางยีข่ นั เข้าร ว่ มสมั มนาเชิง
ปฏิบตั กิ าร เรือ่ งการอนุรกั ษ์ซ อ่ มสงวนจติ รกรรมฝาผนังจ ากการทำลาย
ด้วยปจั จัยข องสภาพแวดล้อม ระหว่างวนั ท ี่ 29 – 31 กรกฎาคม 2554
ณ จังหวัดน ครปฐม   เพชรบุรี และสมุทรสงคราม
• อาจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ ได้รับเชิญจากกรมควบคุม
โรค เข้าร ว่ มประชุมว ชิ าการ เรือ่ ง การปอ้ งกันค วบคุมโรคและภยั ส ขุ ภาพ
จากสารเคมีแ ละ เป็นว ทิ ยากรบรรยายในหวั ข้อ สรุปป ระเด็นก ารดำเนิน
งานเพื่อการประเมินผลโครงการฯ ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม
2554 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ ได้รับเชิญเป็น
กรรมการตัดสินการประกวดโปสเตอร์ การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่
21 – 22 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์   เข้าร่วมโครงการอบรมและ
ปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมพอลเิ มอร์ช วี ภาพจากจลุ นิ ทรีย์ ระหว่างวนั ท ี่ 29 – 30
มิถุนายน 2554 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์ เข้าร่วมประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) วันที่
14 – 16 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี
• อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ และนายเมธา ลิมปิวรรณ
เข้าร ว่ มประชุมอ บรมการใช้ร ะบบลงทะเบียนออนไลน์ โครงการ การแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แ ห่งป ระเทศไทย ครัง้ ท ี่ 14 (NSC 2012)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

scien
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง เข้าร่วมประชุม
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งที่ 2/2554 วันที่
28 – 29 กรกฎาคม  2554 ณ ห้องประชุมเรือนรับรอง โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดน ครนายก
• ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รฐั พ ล อ้นแ ฉ่ง และ รองศาสตราจารย์
ดร.มลิวรรณ บุญเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอโครงการ
วิจัย เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงของมลพิษ
อุ ต สาหกรรมต่ อ สุ ข ภาพข องป ระชาชนใ นพื้ น ที่ ภ าคก ลาง ณ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน อาจารย์
ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง  ได้รับ
เชิญเป็นอ าจารย์พ เิ ศษรายวิชา สรีรวิทยาของจลุ นิ ทรีย์ (4032603)
ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 26 กันยายน 2554  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล ได้รับเชิญ
เป็นอาจารย์พ ิเศษรายวิชา พันธุศ าสตร์ของจุลินทรีย์ (4034401)
ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 26 กันยายน 2554  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  ศรีพุทธชาติ และ อาจารย์
ดร.กัมปนาท ธาราภมู ิ เข้าร ว่ มสมั มนาทางวชิ าการสตั ว์ป า่ ส วนสัตว์
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ การอนุรักษ์เชิงบูรณาการ ทางรอดของสรรพ
ชีวิต ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2554
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรโครงการประชุมเชิงป ฏิบตั กิ าร : การจดั ท ำยทุ ธศาสตร์ด า้ น
การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี   ระหว่างวันที่ 27 – 28
กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมชมวิว หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

nce

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2554

คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร จัดง านสปั ดาห์ว ทิ ยาศาสตร์ ประจำปี
2554 ระหว่างวันท ี่ 17-19   สิงหาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประธานพิธีเปิดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ
ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมถวายพานพุ่มสัก การะพระบรมส าทิ ส ลั ก ษณ์ รั ช กาลที่ 4          
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย, การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์, การบรรยาย
ทางวิชาการ,   การประชุมทางวิชาการ,   การแข่งขันสุนทรพจน์,   การประกวดพาน
พุ่มส ักการะ, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์,การประกวดภาพถ่าย, การประกวด
วาดภาพทางวทิ ยาศาสตร์,  การแข่งขันต อบปญ
ั หาทางวทิ ยาศาสตร์ , การแข่งขันเขียน
โปรแกรม, การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  ณ บริเวณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม

กิจกรรมวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัด
โครงการรับข วัญบัณฑิต วันที่ 18 กรกฎาคม  2554  เพื่อ
เป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดตี ่อกันระหว่างบัณฑิตใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ โดย ชมรมข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ ถวาย
เทียนพรรษา เพือ่ เป็นการทำนุบำรุงศลิ ปวฒ
ั นธรรมของไทย     
วันท ี่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ วัดพ ะเนียงแตก อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม

น้ ำ มั น สาหร่ า ย เชื ้ อ เพลิ ง อนาคต
ในปจั จุบนั ม นุษย์ม คี วามตอ้ งการเชือ้ เพลิงแ ละพลังงานเพิม่ ม าก
ขึน้ ท ำให้น ำ้ มันม รี าคาสงู แ ละไม่ค งที่ อีกท งั้ ว กิ ฤตขาดแคลนนำ้ มัน ทำให้
มีความจำเป็นที่จะต้องมองหาพลังงานทางเลือกชนิดใหม่มาทดแทน
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้กันอยู่ ซึ่งพลังงานทางเลือกที่กำลัง
เป็นที่สนใจในปัจจุบันคือน้ำมันจากจุลสาหร่าย หรือ Microalgae
เนื่องจากจุลสาหร่ายมีข้อได้เปรียบพลังงานชนิดอื่นตรงที่
1. มีปริมาณซัลเฟอร์ต ่ำ ดังน ั้นการเผาไหม้น้ำมันจากสาหร่าย
จะไม่ก่อให้เกิดก๊าซ SO2 ซึ่งเป็นสาเหตุของฝนกรด
2. มีอ ตั ราการเจริญเติบโตสงู ในสภาวะทเี่ หมาะสมสามารถเพิม่ 
ปริมาณขนึ้ 1 เท่าต วั ได้ท กุ 4 ชัว่ โมงและใช้ร ะยะเวลาเพาะเลีย้ งให้เจริญ
เติบโตสมบูรณ์เพียง 1-2 สัปดาห์ ในขณะที่พืชน้ำมันชนิดอื่น เช่น สบู่
ดำต้องมีอายุอ ย่างต่ำ 14 เดือนจึงจะนำมาสกัดน ้ำมันได้

ฐิฏิมา ธโนศวรรย์ SC35
น้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลท ี่มีค่าประมาณ 42 MJ/kg แต่การนำ
น้ำมันที่ผลิตได้ไปทดลองใช้กับกังหันก๊าซ หม้อไอน้ำ และ
เครื่องยนต์ดีเซล พบว่าสามารถใช้งานได้ แต่หากเก็บไว้นาน
น้ำมันท ผี่ ลิตได้จ ะมคี วามหนืดม ากขนึ้ ซึง่ เมือ่ ส มั ผัสก บั ค วามรอ้ น
ที่เหมาะสมจะกลายเป็นถ่าน ดังนั้นเมื่อผลิตแล้วไม่สามารถเก็บ
ไว้ได้นาน อีกทั้งยังมีความเป็นกรด ภาชนะที่จะเก็บหรือขนย้าย
จึงต้องทนต่อกรด เช่น polypropylene หรือ stainless4 still แต่
จากข้อดีที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ Bio-oil เป็นพลังงานทางเลือก
ชนิ ด ห นึ่ ง ที่ น่ า ส นใจส ำหรั บ ง านวิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ นาป รั บ ปรุ ง
ประสิ
2 ท ธิ ภ าพใ ห้ ไ ด้ เ ป็ น เ ชื้ อ เ พลิ ง ท างเ ลื อ กที่ ดี ขึ้ น ต่ อ ไ ปใ น
อนาคต
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öćÿÖĆChlamy
éĕéšđðŨîîĚĞćöĆîìĊęđøĊ÷ÖüŠć ‘
รูปที่ 1. Light microscopic image ofÖćøîĞ
theć Microalgae
microalgae
3. มีอัตราการสังเคราะห์แสงสูง จึงดึงก๊าซ CO2 ใน
domonas reinhardtii. liquefraction , gasification Ēúą fast pyrolysis đðŨîêšî ēé
บรรยากาศมาใช้เป็นจ ำนวนมาก ดังน นั้ ก ารเพาะเลีย้ ง microalgae
đìĊ÷ïÖĆï 1 ĀîŠü÷îĚĞćĀîĆÖ×ĂÜđßČĚĂđóúĉÜ) ðøąöćè 26.62 MJ/
ควบคูไ่ ปกบั ก ารใช้น ำ้ มันจ าก microalgae อย่างสมดุลจ ะไม่เป็นการ รูปที่ 2. การเพาะเลี้ยง microalgae ในท่อปฏิกรณ์แสงเพื่อ
îĚĞćöĆîìĊęñúĉêĕéšĕðìéúĂÜĔßšÖĆïÖĆÜĀĆîÖŢćà ĀöšĂĕĂîĚĞć ĒúąđÙøČęĂ
ประหยัดพื้นที่
เพิ่มปริมาณก๊าซ CO2 สุทธิในบรรยากาศ เป็นการช่วยลดภาวะ
öĊÙüćöĀîČéöćÖ×ċĚî àċęÜđöČęĂÿĆöñĆÿÖĆïÙüćöøšĂîìĊęđĀöćąÿöÝąÖ
ไว้ในเซลล์
โลกร้อนและยังสามารถขายเป็นคาร์บอนเครดิตเพิ่มมูลค่าได้อีก รูปที่ 3. น้ำมันท ี่ microalgae สะสม
ÙüćöđðŨîÖøé õćßîąìĊęÝąđÖĘïĀøČĂ×î÷šć÷ÝċÜêšĂÜìîêŠĂÖøé đ
รูปที่ 4. Bio-oil ที่ผลิตจาก biomass
ด้วย
ìĞćĔĀš Bio-oil đðŨîóúĆÜÜćîìćÜđúČĂÖßîĉéĀîċęÜìĊęîŠćÿîĔÝÿĞćĀøĆï
4. Microalgae มีการสะสมน้ำมันปริมาณมากภายในเซลล์
ที่มา
จึงนำมาสกัดน้ำมันได้มาก
http://nstda.or.th/index.php/news/1252-2010-03-03-06-57-29      
การนำ Microalgae มาสกดั ได้เป็นน ำ้ มันท เี่ รียกวา่ ‘Bio-oil’
ÖćøîĞć Microalgae öćÿÖĆéĕéšđðŨîîĚĞćöĆîhttp://microscopy.tamu.edu/PoM-03-2008.jpg/image_large
ìĊęđøĊ÷ÖüŠć ‘Bio-oil’ îĆĚîöĊĂ÷ĎŠéšü÷ÖĆîĀúć÷üĉíĊ đßŠî ÖøąïüîÖćø Thermochemical
นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น กระบวนการ Thermochemical
liquefraction , gasification Ēúą fast pyrolysishttp://www.biotechnologie.de/BIO/Navigation/EN/News/people,
đðŨîêšî ēé÷îĚĞćöĆîìĊęñúĉêĕéšöĊÙŠć Heating value (ÙŠćÙüćöøšĂî×ĂÜđßČĚĂđóúĉÜđöČęĂ
liquefraction , gasification และ fast pyrolysis เป็นต้น โดยนำ้ มัน did=99406.html?view=renderPrint
đìĊ÷ïÖĆï 1 ĀîŠü÷îĚĞćĀîĆÖ×ĂÜđßČĚĂđóúĉÜ) ðøąöćè 26.62 MJ/kg àċęÜîšĂ÷ÖüŠćđßČĚĂđóúĉÜôĂÿàĉúìĊęöĊÙŠćðøąöćè 42 MJ/kg ĒêŠÖćøîĞć
ทีผ่ ลิตได้ม คี า่ Heating value (ค่าค วามรอ้ นของเชือ้ เพลิงเมือ่ เทียบ http://www.german-info.com/press_shownews.php?pid=2880
îĚĞćöĆîìĊęñúĉêĕéšĕðìéúĂÜĔßšÖĆïÖĆÜĀĆîÖŢćà ĀöšĂĕĂîĚĞć ĒúąđÙøČęĂÜ÷îêŤéĊđàú óïüŠćÿćöćøëĔßšÜćîĕéš ĒêŠĀćÖđÖĘïĕüšîćîîĚĞćöĆîìĊęñúĉêĕéšÝą
กับ 1 หน่วยน้ำหนักของเชื้อเพลิง) ประมาณ 26.62 MJ/kg ซึ่ง

öĊÙüćöĀîČéöćÖ×ċĚî àċęÜđöČęĂÿĆöñĆÿÖĆïÙüćöøšĂîìĊęđĀöćąÿöÝąÖúć÷đðŨîëŠćî éĆÜîĆĚîđöČęĂñúĉêĒúšüĕöŠÿćöćøëđÖĘïĕüšĕéšîćî ĂĊÖìĆĚÜ÷ĆÜöĊ

ÙüćöđðŨîÖøé õćßîąìĊęÝąđÖĘïĀøČĂ×î÷šć÷ÝċÜêšĂÜìîêŠĂÖøé đßŠî polypropylene ĀøČĂ stainless still ĒêŠÝćÖ×šĂéĊìĊęÖúŠćüöć×šćÜêšî
ìĞćĔĀš Bio-oil đðŨîóúĆÜÜćîìćÜđúČĂÖßîĉéĀîċęÜìĊęîŠćÿîĔÝÿĞćĀøĆïÜćîüĉÝĆ÷đóČęĂóĆçîćðøĆïðøčÜðøąÿĉìíĉõćóĔĀšĕéšđðŨîđßČĚĂđóúĉÜìćÜđúČĂÖìĊę
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