
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

จากคณบดี

	 เปิด	ภาค	เรียน	ปี	การ	ศึกษา	2552		คณะฯ	มี	นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	จำนวน	

2546	คน		ปริญญา	โท	442		คน	และ	ปริญญา	เอก	39	คน		รวม	3,027	คน		ซึ่ง	นอก	

จาก	คณะฯ	ตอ้ง	สอน	นกัศกึษา	จำนวน	3	พนั	กวา่	คน	นี	้แลว้	ยงั	ม	ีภาระ	หนา้ที	่ใน	ดา้น	อืน่ๆ	

ซึง่	คณะฯ	ตอ้ง	เรง่	ดำเนนิ	การ	ตาม	แผนการ	ปฏบิตั	ิงาน	ประจำ	ป	ีการ	ศกึษา	ใหม	่ซึง่	ม	ีภารกจิ	

ทั้ง	ทาง	ด้าน	การ	เรียน	การ	สอน	การ	บริการ	วิชาการ	การ	วิจัย	การ	พัฒนา	นักศึกษา	ตลอด	

จน	การ	พัฒนา	ทรัพยากร	บุคคล	ของ	คณะฯ	ใน	ทุก	ระดับ		เพื่อ	ให้	เป็น	ไป	ตาม	เป้า	หมาย	ที่	

คณะฯ	 ตั้ง	ไว้	 และ	ยัง	จะ	ต้อง	สอดคล้อง	กับ	การ	วัดผล	คุณภาพ	ทั้ง	ใน	ระ	ดับ	คณะฯ	 และ	

มหาวิทยาลัย

	 ดา้น	การ	วจิยั	ใน	ชว่ง	เดอืน	นี	้คณาจารย	์ของ	คณะฯ	ได	้รบั	ทนุ	วจิยั	ภายนอก	จำนวน	

2	ทุน	 เป็น	ความ	ร่วม	มือ	ใน	การ	สนับสนุน	ทุน	วิจัย	ระหว่าง	สำนักงาน	กองทุน	สนับสนุน	

การ	วจิยั	(สกอ.)		สำนกังาน	กองทนุ	สนบัสนนุ	การ	วจิยั	(สกว.)	และ	มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	

โดย	อาจารย์	ดร.นันท	นิตย์				วา	นิ	ชา	ชีวะ		และ	ทุน	โครงการ	ปริญญา	เอ	กกาญ	จนาภิเษก	

สาขา	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	โดย	มี		รอง	ศาสตราจารย์	ดร.จันทนา	จันทรา	พร	ชัย	

(อาจารย์	ท่ี	ปรึกษา)	และ	นาย	บรรพต	ดล	วิทยา	กุล	(นักศึกษา	ปริญญา	เอก)	เป็น	ผู้รับ	ทุน		

	 สำหรับ	ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	ของ	คณะฯ	 ได้	ให้	เพิ่ม	อีก	 6	 ทุน	 เป็น	ทุน	วิจัย	เพื่อ	

ผลิตผล	งาน	วิจัย	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	วิชาการ	ระดับ	นานาชาติ	ที่	ปรากฏ	ใน	ฐาน	ข้อมูล	 ISI	

จำนวน	2	ทุน	โดย	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ดวง	เดือน		ไกร	ลาศ	และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	

ดร.นัท	ธีร	า	 	 สรร	มณี	 ทุน	วิจัย	สำหรับ	อาจารย์	หลัง	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ระดับ	ปริญญา	เอก	

จำนวน	2	ทุน	โดย	อาจารย์	ดร.จิต	ติ		รัก	บุตร	และ	อาจารย์	ดร.สวรรยา		ศกุน	ตะ	เสฐียร	

ทุน	สนับสนุน	การ	เขียน	ตำรา	จำนวน	2	ทุน	โดย	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.กนก	พร		สว่าง	แจ้ง	

และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.บุญ	ศรี		จง	เสรี	จิตต์

	 สำหรับ	กิจกรรม	พัฒนา	นักศึกษา	 เดือน	นี้	มี	กิจกรรม	ไหว้	ครู	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	

2553		ซึ่ง	นอกจาก	เป็นการ	แสดง	ความ	เคารพ	และ	กตัญญู	ต่อ	ครู	อาจารย์	ที่	ได้	ประสิทธิ์	

ประสาท	วิชา	ความ	รู้	และ	เป็น	ที่	ปรึกษา	ให้	แก่	ลูก	ศิษย์	แล้ว	ใน	กิจกรรม	ดัง	กล่าว	 คณะฯ						

ยัง	ถือ	เป็น	โอกาส	ที่	ดี	ที่	ได้	มี	การ	ประกาศ	คุณ	งาม	ความ	ดี	ของ	นักศึกษา	ตัวอย่าง	โดย	ได้	รับ	

ทุน	เรยีน	ดี	ประเภท	ต่างๆ	เพือ่	เปน็	ขวญั	กำลัง	ใจ	ให	้กับ	นักศึกษา	ที่	มี	ผล	การ	เรยีน	ดี	และ	ทำ	

ชื่อ	เสียง	ให้	แก่	คณะฯ	

	 คณะฯ	พัฒนา	ประสิทธิภาพ	บุคลากร	สาย	สนับสนุน	โดย	เน้น	ให้	มี	การ	เสริม	สร้าง	

ทักษะ	เพิ่มพูน	ความ	รู้	ความ	สามารถ		ตลอด	จน	การ	แลก	เปลี่ยน	เรียน	รู้	ระหว่าง	ผู้	ปฏิบัติ	

งาน	สาย	ต่างๆ	 หา	แนว	ปฏิบัติ	ที่	ดี	 ตลอด	จน	ร่วม	กัน	แลก	เปลี่ยน	ข้อคิด	เห็น	ใน	การ	แก้ไข	

ปญัหา	อปุสรรค	รว่ม	กนั	ซึง่	ใน	ปงีบประมาณ	2553	นี	้คณะฯ	จดั	ให	้ม	ีกจิกรรม	แลก	เปลีย่น	

เรียน	รู้	เป็น	ครั้ง	ที่	8	แล้ว	และ	ได้	รับ	ความ	ร่วม	มือ	จาก	บุคลากร	ของ	คณะฯ	เป็น	อย่าง	ดี	
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดพิธีไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา2553 วันพฤหัสบดีท่ี 17

มิถุนายน2553พิธีไหว้ครูเวลา09.00น.และ

มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี ในเวลา

10.00น.ณห้อง5406อาคารวิทยาศาสตร์4

คณะวิทยาศาสตร์

ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2553



ขาวบุคคล่

ขาววิจัย่

	 ๏	สำนักงาน	กองทุน	สนับสนุน	การ	วิจัย	 (สกอ.)	 และ	สำนักงาน	
กองทุน	สนับสนุน	การ	วิจัย	(สกว.)	ได้	อนุมัติ	ทุน	พัฒนา	ศักยภาพ	ใน	การ	ทำงาน	

วิจัย	ของ	อาจารย์	รุ่น	ใหม่	ซ่ึง	เป็น	ความ	ร่วม	มือ	ใน	การ	สนับสนุน	ทุน	วิจัย	ระหว่าง	

สกอ.	สกว.	และ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	เพ่ือ	ดำเนิน	โครงการ	วิจัย

 เรื่อง	 “การ	ออกแบบ	และ	สังเคราะห์	ฟลู	ออ	โร	ไอ	โอ	โน	ฟ	อร์	เซ็นเซอร์	

เพื่อ	ใช้	ใน	การ	ตรวจ	วัด	ไอออน	ปรอท	อย่าง	จำเพาะ	เจาะจง	โดย	ตรวจ	วัด	การ	

เปลี่ยนแปลง	คุณสมบัติ	ทาง	แสง”	

 โดย	 อาจารย์	 ดร.นันท	นิตย์	 วา	นิ	ชา	ชีวะ	 ระยะ	เวลา	ไม่	เกิน	 2	 ปี	

ตัง้แต	่วนั	ที	่15	มถินุายน	2553	–	14	มถินุายน	2555		วงเงนิ	ทนุ	สนบัสนนุ	

	 ๏	ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.จรงุ	แสง	ลกั	ษณ	บญุสง่	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	กรรมการ	

ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	 	 ระหว่าง	วัน	ที่	 24	–	25	มิถุนายน	2553				

ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศรีนครินทรวิโรฒ			

	 ๏	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เสริม	จันทร์	ฉาย	เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	ฝึก	อบรม	
เชงิ	ปฏบิตั	ิการ	Dongsha	experiment	data	workshop,4th		7-SEAS	planning	

workshop,	 and	 technical	 training	 for	 chemical	 and	 physical																			

measurements	ณ	National	Central	University	 เมือง	Chung-Li	ประเทศ	

ไต้หวัน		ระหว่าง	วัน	ที่	15	–	18	มิถุนายน	2553

	 ๏	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.จันทนา	จันทรา	พร	ชัย
  «	 เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	เสนอ	ผล	งาน	วิชาการ	ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	นานาชาติ	

The	2010	International	Conference	on	Advanced	Science	and		Technology	

ระหว่าง	วัน	ท่ี	23	–	25	มิถุนายน	2553	ณ	เมือง	Miyazeki	I		ประเทศ	ญ่ีปุ่น	

ไม่	เกิน	480,000	บาท	(จาก	สกอ.	และ	สกว.	จำนวน	320,000	บาท	

และ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	จำนวน	160,000	บาท)

	 ๏	สำนักงาน	กองทุน	สนับสนุน	การ	วิจัย	 (สกว.)	 ได้	อนุมัติ	ทุน	
โครงการ	ปริญญา	เอ	กกาญ	จนาภิเษก	 สาขา	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	

ให้	กับ	นาย	บรรพต	ดล	วิทยา	กุล	นักศึกษา	ปริญญา	เอก	สาขา	วิทยาการ	

คอมพิวเตอร์	และ	สารสนเทศ	 โดย	มี	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.จันทนา			

จนัทรา	พร	ชยั	เปน็	ที	่ปรกึษา	วงเงนิ	ทนุ	สนบัสนนุ	ไม	่เกนิ	1,195,000	บาท	

เพือ่	ทำการ	ศกึษา	และ	วจิยั	ระดบั	ปรญิญา	เอก	ระยะ	เวลา	ไม	่เกนิ	3	ป	ีตัง้แต	่

วัน	ที่	1	มิถุนายน	2553	ถึง	31	พฤษภาคม	2556

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 ได้	พิจารณา	ข้อ	เสนอ	โครงการ	วิจัย	และ	อนุมัติ	ให้	ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	ประเภท	ต่างๆ							
ประจำ	ปีงบประมาณ	2553	เพิ่ม	เติม	ดังนี้
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์วงเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน150,000บาทจำนวน2ทุนได้แก่

  “ความหลากหลายของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียที่ได้จากหอยน้ำจืดวงศ์Thiaridaeในประเทศไทย”

	 	 โดย	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ดวง	เดือน		ไกร	ลาศ			ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	1	กรกฎาคม	2553	–	30	มิถุนายน	2554

  “ดัชนีการเจริญเต็มที่สำหรับการตรวจติดตามกระบวนการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมัก”

	 	 โดย	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.นัท	ธีร	า		สรร	มณี	ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	1	กรกฎาคม	2553	–	30	มิถุนายน	2554

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ วงเงินทุนสนับสนุน

ไม่เกิน100,000บาทจำนวน2ทุนได้แก่

  “สมบัติเชิงพีชคณิตของฟังก์ชั่นต่อเนื่องอย่างอ่อน”	โดย	อาจารย์	ดร.จิต	ติ		รัก	บุตร

	 	 ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	1	มิถุนายน	2553	–	31	พฤษภาคม	2554

  “การมีอยู่การลดระดับอัตราของพลังงานและการโบลอัพของผลเฉลยของสมการไฮเพอร์โบลิกสำหรับวิสโคอีลาสติก”

	 	 โดย	อาจารย์	ดร.สวรรยา	ศกุน	ตะ	เสฐียร		ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	1	กรกฎาคม	2553	–	30	มิถุนายน	2554

ทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์วงเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน50,000บาทจำนวน2ทุนได้แก่

  ตำราเรื่อง“การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงสุขภาพ”	โดย	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.กนก	พร		สว่าง	แจ้ง

  ตำราเรื่อง“จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม”	โดย	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.บุญ	ศรี		จง	เสรี	จิตต์

  «	 เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	เสนอ	ผล	งาน	ทาง	วิชาการ	เชิง	ปฏิบัติ	การ	 The	

International	 Workshop	 on	 OpenMP	 (IWOMP	 2010)	 ระหว่าง	วัน	ที่									

13	–	16	มิถุนายน	2553	ณ	ประเทศ	ญี่ปุ่น

	 ๏	รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.สุ	พรรณี	 ฉาย	ะ	บุตร	 	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	สมาคม				

ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา	หัตถกรรม	อาเซียน	AHPADA	Handicraft	Promotion	and		

Development	Association,	AHPADA)		วัน	ที่	5	มิถุนายน	2553	ณ	ประเทศ	

ฟิลิปปินส์

	 ๏	รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.ดวง	เดือน	 ไกร	ลาศ	 และ	นาง	สุ	ลักษณ์	 อยู่คง	

เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	และ	เสนอ	ผล	งาน	วิจัย	ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	The	Foruth	

Asean	Congress	of	Tropical	Medicine	and	Parasitology		ระหว่าง	วัน	ที่			

1	–	4	มิถุนายน	2553	ณ	ประเทศ	สิงคโปร์	



กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 กำหนด	วัน	รับ	การ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	ระดับ									

ภาค	วิชา	และ	สำนักงาน	เลขานุการ	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	 2552	ณ	 ห้อง	 4320-4321	 อาคาร	วิทยาศาสตร	์ 4														

คณะ	วิทยาศาสตร์	กำหนดการ	ประเมิน	คุณภาพ	ดังนี้

	 วัน	ที่	พุธ	ที่	9	มิถุนายน	2553	ภาค	วิชา	คณิตศาสตร์	ภาค	วิชา	ฟิสิกส์	และ	ภาค	วิชา	คอมพิวเตอร์

	 วัน	ที่	พฤหัสบดี	ที่	10	มิถุนายน	2553	ภาค	วิชา	สถิติ	ภาค	วิชา	จุล	ชีววิทยา	และ	สำนักงาน	เลขานุการ

	 วัน	ศุกร์	ที่	11	มิถุนายน	2553	ภาค	วิชา	เคมี	ภาค	วิชา	ชีววิทยา	และ	ภาค	วิชา	วิทยาศาสตร	์ส่ิง	แวดล้อม

	 ๏	อาจารย์	ประหยัด	แสง	งาม	เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	ระดับ	นานาชาติ	
2010	International	Conference	on	Computational	and	Statistical	Science	

Mania	 Philippines.	 June,2010	 ระหว่าง	วัน	ที่	 11	 –	 13	 มิถุนายน	 2553							

ณ	ประเทศ	ฟิลิปปินส์	

	 ๏	รอง	ศาสตราจารย	์ดร.เสรมิ	จนัทร	์ฉาย	และ	อา	จาร	ยว์ร	ภาส	พรม	เสน	
เดิน	ทาง	นำ	เจ้า	หน้าที่	กรม	พัฒนา	พลังงาน	ทดแทน	และ	อนุรักษ์	พลังงาน	 (พพ.)			

ไป	สังเกตการณ์	การ	คำนวณ	ศักยภาพ	พลังงาน	ลม	ที่	 Karlsruhe	 Institute								

Technology	 เมือง	 	 Karlsruhe	 และ	ดู	งาน	ด้าน	พลังงาน	ลม	 ระหว่าง	วัน	ที่	 27	

มิถุนายน		-	3	กรกฎาคม	2553		ณ	ประเทศ	เยอรมัน	

	 ๏	อาจารย์	ดร.กัมปนาท	ธารา	ภูมิ	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ผู้	ให้	ความ	รู้	ใน	รายวิชา	

วิทยาศาสตร์	ใน	ชีวิต	ประจำ	วัน	หัวข้อ	“ชีววิทยา	:	ความ	หลาก	หลาย	ทาง	ชีวภาพ”	

วัน	ที่	 25	 มิถุนายน	 2553	ณ	 วิทยาลัย	แสง	ธรรม	 อำเภอ	สามพราน	 จังหวัด	

นครปฐม

	 ๏	อาจารย	์ดร.กลาง	พล	กมล	โชต	ิเขา้	รว่ม	ประชมุ	เพือ่	ซกั	ซอ้ม	ความ	เขา้ใจ	
ใน	การ	จดั	สมัมนา	เชงิ	ปฏบิตั	ิการ	ระดบั	ภาค	กลาง	และ	ภาค	ตะวนั	ตก	โครงการ	ศกึษา	

ความ	ต้องการ	ด้าน	วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และ	นวัตกรรม	 ของ	ภาค	กลาง									

และ	ภาค	ตะวัน	ตก	 วัน	ที่	 21	 มิถุนายน	 2553	ณ	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	

วิทยาเขต	กำแพงแสน	จังหวัด	นครปฐม

	 ๏	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	พูล	ศักดิ์	อิน	ทวี		ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	บรรยาย	

พิเศษ	หัวข้อ	 “	 กลศาสตร์	และ	เสียง”	 วัน	ที่	 19	 มิถุนายน	2553	 และ	หัวข้อ				

“แสง	ไฟฟ้า	และ	ไฟฟ้า	แม่	เหล็ก”	วัน	ที่	20	มิถุนายน	2553	ณ	โรงเรียน	นาย	ร้อย	

ตำรวจ	อำเภอ	สามพราน	จังหวัด	นครปฐม

	 ๏	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.ธงชัย	 เต	โช	วิศาล	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	

บรรยาย	พิเศษ	 หัวข้อ	 “	 พันธุ	ศาสตร์”	 วัน	ที่	 6	 มิถุนายน	 2553	 และ	 หัวข้อ	

“กายวภิาค	มนษุย	์และ	พชื”	วนั	ที	่13	มถินุายน		2553	ณ	โรงเรยีน	นาย	รอ้ย	ตำรวจ	

อำเภอ	สามพราน	จังหวัด	นครปฐม

	 ๏	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.สุ	พรรณี		ฉาย	ะ	บุตร		ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ผู้	ให้	ความ	

รู้	ใน	รายวิชา	วิทยาศาสตร์	ใน	ชีวิต	ประจำ	วัน	ใน	หัวข้อ	 “เคมี	 :	ปฏิกิริยา	เพื่อ	ชีวิต	 ”	

วัน	ท่ี	11		มิถุนายน	2553	ณ	วิทยาลัย	แสง	ธรรม	อำเภอ	สามพราน	จังหวัด	นครปฐม

	 ๏	อาจารย์	ดร.ศุภ	ชัย	 ศุภ	ลักษณ์	นารี	และ	อาจารย์	ดร.ศิริ	รัตน์	 ชูส	กุล	เกรียง		

ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	บรรยาย	พิเศษ	 หัวข้อ	 “ความ	รู้	พ้ืน	ฐาน	ทฤษฎี	ทาง	เคมี”	 วัน	ท่ี	 5	

มิถุนายน	2553	ณ	โรงเรียน	นาย	ร้อย	ตำรวจ	อำเภอ	สามพราน	จังหวัด	นครปฐม

	 ๏	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัชฎา	บุญ	เต็ม	

  «	 ได	้รบั	เชญิ	จาก	โรงเรยีน	กาฬสนิธุ	์พทิยา	สรรพ	์เปน็	อาจารย	์ที	่ปรกึษา	

พิเศษ	ใน	การ	ทำ	โครง	งาน	วิทยาศาสตร์	และ	การ	วิจัย	ของ	นักเรียน	 โครงการ	จัด	

ห้องเรียน	พิเศษ	วิทยาศาสตร์	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	6	ภาค	เรียน	ที่	1	ปี	การ	ศึกษา	

2553	จำนวน	2	โครง	งาน	

  «	 เขา้	รว่ม	ประชมุ	ปฏบิตั	ิการ	เสรมิ	ความ	เขม้	แขง็	ให	้คร	ูพี	่เลีย้ง	วชิาการ	

และ	ครู	ผู้	สอน	 10	 จังหวัด	ใน	โครงการ	พัฒนา	เครือ	ข่าย	การ	เรียน	รู้	ผู้	สอน	

วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	 ช่วง	ชั้น	ที่	 1-	3	ระหว่าง	วัน	ที่	 18	–	20	มิถุนายน	

2553	ณ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	และ	โรงเรียน	อนุบาล	นครปฐม	

	 ๏	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	วิสูตร	ว	รส	ง่า	ศิลป์	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	

รายวิชา	 424202	 พื้น	ฐาน	การ	เขียน	โปรแกรม	แบบ	โครงสร้าง	 และ	รายวิชา	

424305	หัวข้อ	พิเศษ	ทาง	คอมพิวเตอร์	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	1	ปี	การ	ศึกษา	2553	

ณ	คณะ	บริหารธุรกิจ		มหาวิทยาลัย	ราชธานี	วิทยาเขต	อุดรธานี

	 ๏	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.บุญ	ศรี	จง	เสรี	จิตต์	และ	อาจารย์	ดร.จันทร์	ดี	

ระแบบ	เลิศ	 เข้า	ร่วม	ประชุม	ประธาน	สภา	อาจารย์	มหาวิทยาลัย	แห่ง	ประเทศไทย	

(ปอม	ท.)สมัย	สามัญ	 ครั้ง	ที่	 5/2553	 ระหว่าง	วัน	ที่	 5	 –	 6	 มิถุนายน	 2553						

ณ	โรงแรม	จอม	เทียน	ปาล์ม	บี	ชรี	สอร์ท	พัทยา	จังหวัด	ชลบุรี

	 ๏	นาย	ภวู	เม	ศวร	์สงิห	์ทอง	เขา้	รว่ม	ประชมุ	คณะ	กรรมการ	เพือ่	สนบัสนนุ	

ผู้	ป่วย	ไต	วาย	เรื้อรัง	ระยะ	สุดท้าย	ใน	ระบบ	หลัก	ประกัน	สุขภาพ	ถ้วน	หน้า	ให้	เข้า	ถึง	

การ	บริการ	ทดแทน	ไต	ระดับ	จังหวัด	นครปฐม	ครั้ง	ที่	5/2553	วัน	ที่	3	มิถุนายน	

2533	ณ	สำนักงาน	สาธารณสุข	จังหวัด	นครปฐม

	 ๏	ศาสตราจารย์	ดร.ฉวีวรรณ	รัตน	ประเสริฐ		ได้	รับ	เชิญ	จาก	สถาบัน	

ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี(สสวท.)	 	 เป็น	กรรมการ	สอบ	คัด	

เลือก	ผู้	สมัค	รับ	ทุน	พสวท.	ระดับ	ปริญญา	ตรี-โท-เอก	และ	ปริญญา	เอก	ศึกษา	ต่าง	

ประเทศ	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	 2553	 และ	เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	กรรมการ	ดำเนิน	

การ	สอบ	คัด	เลือก	เพื่อ	พิจารณา	กำหนด	หลัก	เกณฑ์	 วัน	ที่	 2	 มิถุนายน	 2553							

ณ	สถาบันส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี(สสวท.)

	 ๏	ผู้ 	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.รัศมี	 ชัย	สุขสันต์	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น																	

คณะ	กรรมการ	ด้าน	วิชาการ	ใน	การ	จัด	ประชุม	ระดับ	นานาชาติ	 “2nd	 	Regional	

Electrochemistry	Meeting	of	South-East	Asia”	ภาย	ใต้	แนวคิด	Applied																																					

Electrochemistry	for	Modern	Life	



บทความ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3425-5093	โทรสาร	0-3425-5820	E-mail	science@su.ac.th

สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์	ได้ใน	www.sc.su.ac.th	ได้เช่นกัน

	 คณะ	วทิยาศาสตร	์จดั	โครงการ	การ	จดัการ	ความ	รู	้เพือ่	พฒันา	งาน	ของ	บคุลากร	สาย	สนบัสนนุ		

คณะ	วิทยาศาสตร์	 ระหว่าง	เดือน	พฤศจิกายน	2552	–	กันยายน	2553	 โดย	ครั้ง	ที่	 8	กำหนด			

วัน	ที่	29	มิถุนายน	2553		ณ		ห้อง	4320	-	4321	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์	

แก๊สน้ำตา คือ อะไร?

	 ช่วง	ระยะ	เวลา		4-5	ปี	ที่	ผ่าน	มา	เรา	คง	ได้ยิน	คำ	ว่า	แก๊สน้ำตา		กัน	บ่อย	จน	ชิน	หู	ไป	เลย	นะ	คะ	ผู้	เขียน	ก็	เช่น	กัน	และ	ก็	เกิด	ความ	อยาก	รู้	ขึ้น	มา	ว่า	แก๊สน้ำตา	คือ	

อะไร	และ	มี	ผล	ต่อ	สุขภาพ	เรา	อย่างไร	บ้าง				

	 สาร	ที่	ใช้	เป็น	แก๊สน้ำตา	มี	ลักษณะ	เป็น	ฝุ่น	ผง	หลาย	แบบ	เช่น	แก๊ส	ซี	เอ็น	และ	ส	เปรย์	พริก	ไทย		แก๊สน้ำตา	เป็น	สาร	เคมี	ที่	เป็น	อาวุธ	ที่	ใช้	โดย	ตำรวจ	หรือ	ทหาร	

เพื่อ	ใช้	ใน	การ	สลาย	ฝูง	ชน	 หรือ	ทำให้	ฝูง	ชน	อ่อน	กำลัง	ลง	 เป็น	สาร	ที่	ทำให้	เยื่อ	บุ	ต่างๆ	 เช่น	ใน	ช่อง	ปาก	 จมูก	 คอ	 และ	ผิวหนัง	เกิด	การ	ระคาย	เคือง	 	 ถ้า	มี	การ	สูด	หายใจ	

แก๊สน้ำตา	เข้าไป	 จะ	ทำให้	มี	การ	ระคาย	เคือง	ต่อ	เยื่อ	บุ	จมูก	 หลอดลม	และ	ปอด	 ทำให้	 มี	อาการ	ไอ	และ	จาม	 ถ้า	เป็น	มาก	อาจ	ถึง	หลอดลม	อักเสบ	และ	ปอด	อักเสบ	ได้									

การ	สมัผสั	ดวงตา	และ	ผวิหนงั	ม	ีผล	ให	้เกดิ	การ	ไหม	้และ	ระคาย	เคอืง	ทนัท	ีตาม	บรเิวณ	ที	่สมัผสั	กบั	แกส๊นำ้ตา	อาการ	ที	่อาจ	เกดิ	ขึน้	เมือ่	สมัผสั	แกส๊นำ้ตา	ไดแ้ก	่ม	ีอาการ	ปวด	

แสบ	ปวด	ร้อน	ที่	ตา		จมูก	ปาก	ผิวหนัง		มี	น้ำตา	ไหล	ออก	มาก	ทำให้	การ	มอง	เห็น	แย่	ลง	น้ำมูก	ไหล	น้ำลาย	ไหล	ออก	มาก	ไอ	หายใจ	ลำบาก		สับสน	งุนงง	บาง	ครั้ง	เอะอะ	

โวยวาย	ซึ่ง	อาการ	ทั้งหมด	ที่	ว่า	มา	นี้	ใน	คน	ส่วน	ใหญ่	จะ	เป็น	เพียง	ชั่วคราว	เท่านั้น	ไม่มี	ผล	ตกค้าง	ถาวร	อาการ	ไม่	สบาย	จาก	แก๊สน้ำตา	จะ	ดำรง	อยู่	ประมาณ	5-30	นาที	แล้ว	

หาย	ไป	เอง		แต่	ใน	บาง	คน	ผล	ดัง	กล่าว	อาจ	จะ	ตกค้าง	อยู่	นาน	มาก	หรือ	แม้แต่	อันตราย	ต่อ	ชีวิต	ก็ได้			

	 สาร	แก๊สน้ำตา	มี	องค์	ประกอบ	ของ	Methylene	Chloride	ซ่ึง	เป็น	สาร	ท่ี	มี	พิษ	มาก	สามารถ	ทำให้	เกิด	อาการ	สติ	มึนงง	ปวด	หัว	ปวด	เสียว	แขน	ขา	ใจ	ส่ัน	เห็น	ภาพ	

หลอน	หู	แว่ว	สำหรับ	ผู้	หญิง	แก๊สน้ำตา	อาจ	ส่ง	ผล	ทำให้	รอบ	เดือน	ผิด	ปกติ	แท้ง	กะทันหัน	ได้	นอกจาก	น้ี	ยัง	มี	ผล	ต่อ	ระบบ	ทาง	เดิน	อาหาร	และ	ทาง	เดิน	หายใจ	ท่ี	แตก	ต่าง	กัน	

ออก	ไป	ด้วย	สาร	บาง	อย่าง	ท่ี	เป็น	องค์	ประกอบ	ได้	รับ	การ	พิสูจน์	แล้ว	ว่า	สามารถ	ก่อ	ให้	เกิด	มะเร็ง	ความ	ผิด	ปกติ	ของ	ทารก	ใน	ครรภ์	หรือ	แม้แต่	การก	ลาย	พันธ์ุ	ของ	ยีน	ส์		

	 การ	หลีก	เลี่ยง	แก๊สน้ำตา	ใน	ที่	ชุมนุม	นั้น	อาจ	ทำได้	ยาก	เพราะ	เรา	ไม่รู้	อารมณ์	ของ	ตำรวจ	หรือ	ทหาร	ใน	ขณะ	นั้น	ได้	แต่	หาก	ทุก	ฝ่าย	คุย	กัน	ด้วย	เหตุผล	ไม่	ใช้	ความ	

รุนแรง	ภาพ	การ	ใช้	แก๊สน้ำตา	เพื่อ	สลาย	การ	ชุมนุม	ก็	คง	ไม่	เกิด	ขึ้น	ซึ่ง	ผล	ดี	ก็	ไม่	ได้	เกิด	กับ	ใคร	แต่	เกิด	กับ	ประชาชน	และ	ประเทศ	นั่นเอง

 

 ที่มาของภาพและข้อมูลประกอบ
	 http://medicarezine.com/2010/02/tear-gas/
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