
จากคณบดี

ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2556

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 กำหนด	จัด	พิธี	ไหว้	ครู	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	 2556				

วัน	พฤหัสบดี	ที่	20		มิถุนายน		2556	พิธี	ไหว้	ครู	เวลา	09.00	น.	และ	มอบ	

รางวัล	ให้	แก่	นักศึกษา	ที่	เรียน	ดี	 ใน	เวลา	 10.00	 น.	 ณ	 ห้อง	 5406	 อาคาร	

วิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สุมิตร์ เขียววิชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาระบบงาน

อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.วรภาส พรมเสน
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ข่าวบุคคล

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	ได้	ดำเนิน	การ	ประกัน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	ทั้ง	ระดับ	ภาค	วิชา	และ	ระ	ดับ	คณะฯ	มา	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	สำหรับ	การ	ประเมิน	คุณภาพ	ประจำ	ปี	

การ	ศึกษา	2555	ใน	ระหว่าง	วัน	ที่	27-28	มิถุนายน	2556	คณะฯ	มี	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภาย	ใต้	องค์	ประกอบ	คุณภาพ	9	ด้าน	ประกอบ	ด้วย	ตัว	บ่ง	ชี้	ปัจจัย	นำ	

เข้า	และ	กระบวนการ	ที่	พัฒนา	โดย	สกอ.	23	ตัว	บ่ง	ชี้	และ	ตัว	บ่ง	ชี้	ผลผลิต	/	ผลลัพธ์	ที่	พัฒนา	โดย	สมศ.	ที่	เป็นก	ลุ่ม	ตัว	บ่ง	ชี้	พื้น	ฐาน	อีก	15	ตัว	บ่ง	ชี้	(สมศ.1-15)	รวม	

จำนวน	38	ตัว	บ่ง	ชี้	โดย	ใช้	เกณฑ์	การ	ประเมิน	ตัว	บ่ง	ชี้	ใน	กลุ่ม	ค	สถาบัน	เฉพาะ	ทาง	ลักษณะ	ที่	1	(ค1)	ซึ่ง	เป็น	สถาบัน	ที่	เน้น	ระดับ	บัณฑิต	ศึกษา	มี	คะแนน	เต็ม	5	คะแนน	

และ	ตัว	บ่ง	ชี้	ที่	เป็น	นโยบาย	ของ	รัฐบาล	จำนวน	1	ตัว	บ่ง	ชี้	(องค์	ประกอบ	ที่	10	สถาน	ศึกษา	3D)		ซึ่ง	คณะฯ	ได้	ประเมิน	ตนเอง	โดย	มี	ผล	การ	ประเมิน	คิด	เป็น	คะแนน	เฉลี่ย	

รวม	ทุก	ตัว	บ่ง	ชี้	ตาม	สกอ.	อยู่	ใน	ระดับ	4.77	และ	ผล	การ	ประเมิน	คิด	เป็น	คะแนน	เฉลี่ย	รวม	ทุก	ตัว	บ่ง	ชี้	ตาม	สกอ.	และ	สมศ.อยู่	ใน	ระดับ	4.59	โดย	คณะ	กรรมการ	ประเมิน	

คุณภาพ	ใน	ครั้ง	นี้	คือ	รศ.ดร.ดุษณี	ธนะ	บริ	พัฒน์	ภญ.รศ.ดร.อวยพร		อภิรักษ์	อร่าม	วง		และ	ภญ.ดร.นพรัตน์	นันท	รัตน	พงศ์	ทั้งนี้	เนื่องจาก	มี	บาง	ตัว	ชี้	วัด	ที่	คณะฯ	ใช้	ร่วม	

กบั	มหาวทิยาลยั	ดงั	นัน้	สำหรบั	ผล	การ	ประเมนิ	ของ	คณะ	กร	รม	การฯ	จงึ	ตอ้ง	รอ	ผล	การ	ตรวจ	ประเมนิ	ใน	ระดบั	มหาวทิยาลยั	ดว้ย	คณะฯ	ขอ	ขอบคณุ	สำหรบั	คำ	แนะนำ	ที	่เปน็	

ประโยชน์	ใน	การ	ปรับปรุง	การ	ปฏิบัติ	งาน	ให้	มี	ประสิทธิภาพ	ยิ่ง	ขึ้น	ขอบคุณ	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	ศิษย์	เก่า	และ	ผู้	ใช้	บัณฑิต	ที่	มี	ส่วน	ทำให้	การ	ประเมิน	คุณภาพ	

การ	ศึกษา	สำเร็จ	ลุล่วง	ด้วย	ดี

	 โรงเรียน	นาย	เรือ	อากาศ	จัด	ประชุม	วิชาการ	 ‘เรือ	อากาศ	

วิชาการ	๕๖’	ใน	โอกาส	ครบ	รอบ	๖๐	ปี	การ	ก่อ	ต้ัง	โรงเรียน	นาย	เรือ	

อากาศ	และ	ได้	เชิญ	คณะ	อาจารย์	ภาค	วิชา	เคมี	คณะ	วิทยาศาสตร์	

ม.ศิลปากร	 ให้การ	บรรยาย	พิเศษ	 ประกอบ	ด้วย	 อ.ดร.กุล	ทัศน์										

สุ	วัฒน์	พิพัฒน์	ใน	หัวข้อ	‘Carbon	Reinforced	Composite	

Materials	for	a	New	Generation	of	Aircraft	Applications’	

ผศ.ดร.นันท	นิตย์	 วา	นิ	ชา	ชีวะ	 ใน	หัวข้อ	 ‘Chemical	 Nano-

Fabrication’	และ	อ.ดร.ชี	วิ	ตา	สุวรรณ	ชวลิต	ใน	หัวข้อ	‘Natural	

Fiber	 Reinforced	 Polymer	 Composites	 for	 Future	

Aircraft		Materials’	พร้อม	ด้วย	อ.ฉันท	นาวัย	นิพิฐ	พงษ์	ร.ศ.ดร.ธนิต	

ผิว	น่ิม	และ	อ.ดร.ณัฐ	วรรณ	เดชะ	ริ	นทร์	คณะ	วิจัย	ร่วม	ใน	วัน	ที่	

๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๖	ณ	สโมสร	นักเรียน	นาย	เรือ	อากาศ	โรงเรียน	

นาย	เรือ	อากาศ	 ดอนเมือง	 และ	เข้า	พบ	 ผู้	บัญชาการ	โรงเรียน	นาย	

เรืออากาศ	พลอากาศโท	 วัธน	 มณี	นัย	 เพื่อ	พูด	คุย	แรก	เปลี่ยน	

ทศันะ	ความ	รว่ม	มอื	ดา้น	การ	วจิยั	ระหวา่ง	โรงเรยีน	นาย	เรอื	อากาศ	

และ	ภาค	วิชา	เคมี	คณะ	วิทยาศาสตร์	ม.ศิลปากร

การปกป้องบรรยากาศชั้นโอโซน
	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.เสริม	 จันทร์	ฉาย	และ	

อาจารย์	 ดร.สุ	มา	มาลย์	 บรร	เทิง	 เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	

ทำงาน	ของ	 The	 Ozone	 Secretariat,	 The	 United	

Nations	 Environmental	 Program	 (UNEP)	 ว่า	ด้วย	

Montreal	protocol	เพือ่	การ	ปกปอ้ง	บรรยากาศ	ชัน้	โอโซน	

ที่	สำนักงาน	องค์การ	สหประชาชาต	ิภาค	พื้น	เอเชีย	แปซิฟิก	

กรุงเทพ	ใน	ระหว่าง	วัน	ที่	24	–	28	มิถุนายน	2556	
	 เรื่อง	ราว	ของ	การ	ปกป้อง	บรรยากาศ	ชั้น	โอโซน	เริ่ม	ต้น	ใน	ปี	 ค.ศ.	 1974	 เมื่อ			

Roland	 และ	 Molina	 ได้	ตี	พิมพ์	ผล	งาน	วิจัย	ซึ่ง	กล่าว	ว่า	สาร	 CFC	 ที่	ใช้	ใน	ส	เปรย์	

และ	เครื่อง	ทำความ	เย็น	ต่างๆ	 จะ	ทำลาย	บรรยากาศ	ชั้น	โอโซน	ซึ่ง	จะ	ส่ง	ผล	ให้	รังสี	

อัลตราไวโอเลต	ที่	พื้น	ผิว	โลก	มี	ค่า	สูง	ขึ้น	 ผล	ดัง	กล่าว	จะ	ทำให้	มนุษย์	มี	โอกาส	เป็น	โรค	

มะเร็ง	ผิวหนัง	มาก	ขึ้น	และ	มี	ผล	ต่อ	ห่วง	โซ่	อาหาร	ของ	โลก	 ผล	การ	วิจัย	นี้	ได้	รับ	การ	ต่อ	

ต้าน	จาก	อุตสาห	กร	รม	ส	เปรย์	และ	การ	ทำความ	เย็น	อย่าง	กว้าง	ขวาง	 จน	กระทั่ง	ใน	ปี	

ค.ศ.	1985	Farman	และ	คณะ	ได้	ค้น	พบ	ozone	hole	ที่	บริเวณ	ทวีป	แอนตาร์กติก	ซึ่ง	

ยนืยนั	ผล	การ	ศกึษา	ของ	Roland	และ	Molina	จาก	ความ	สำคญั	ของ	การ	คน้	พบ	ดงั	กลา่ว		

ใน	ปี	 ค.ศ.	 1987	UNEP	 จึง	ได้	จัดการ	ประชุม	นานาชาติ	ที่	เมือง	Montreal	 ประเทศ	

แคนาดา	 เพื่อ	หยุด	ยั้ง	การ	สูญ	เสีย	บรรยากาศ	ชั้น	โอโซน	และ	ได้	ออก	ข้อ	กำหนด	ที่	เรียก	

ว่า	Montreal	Protocol	ซึ่ง	กำหนด	ให้	ประเทศ	สมาชิก	องค์การ	สหประชาชาติ	ที่	ลง	นาม	

ใน	Protocol	ดัง	กล่าว	รวม	ถึง	ประเทศไทย	วางแผน	การ	หยุด	ใช้	สาร	CFC	ภายใน	ระยะ	

เวลา	ที	่กำหนด	โดย	ลา่สดุ	กำหนด	ให	้หยดุ	ใช	้ใน	ป	ีค.ศ.2016		พรอ้ม	ทัง้	จดั	ตัง้	Scientific	

Assessment	Panel	ซึ่ง	มี	นัก	วิทยาศาสตร์	จาก	ประเทศ	ต่างๆ	เข้า	ร่วม	โดย	กรณี	ของ	

ประเทศไทย			รอง	ศาสตราจารย์	ดร.	เสริม	จันทร์	ฉาย		ได้	รับ	เชิญ	ให้	เข้า	ร่วม	ใน	Panel	

ดัง	กล่าว	 สำหรับ	การ	ประชุม	ที่	กรุงเทพ	ครั้ง	นี้	เป็นการ	ปรับ	แก้	ข้อ	ตกลง	เพื่อ	ให้	ประเทศ	

กำลัง	พัฒนา	สามารถ	ปรับ	ตัว	เข้า	กับ	มาตรการ	ต่างๆ	ที่	กำหนด	ให้	สมาชิก	ปฏิบัติ	ตาม



s c i e n c e
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวบุคคล
(ก๊าซ	อุตสาหกรรม	เคมีภัณฑ์	พื้น	ฐาน	และ	บรรจุ	ภัณฑ์)	วัน	ที่	27	มิถุนายน	2556	

ณ	โรงแรม	เดอะ	ทวิ	น	ทาวเวอร์	กรุงเทพฯ

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.นภ	วรรณ	รัตน	สุข	เข้า	ร่วม	ประชุม	เพื่อ	พิจารณา	

ผล	งาน	รอบ	คดั	เลอืก	โครงการ	ยวุชน	ไทย	รว่มใจ	รกัษ	์นำ้	ป	ี2556	วนั	ที	่26	มถินุายน	

2556	ณ	สำนักงาน	ใหญ่	บริษัท	น้ำ	ประปา	ไทย	จำกัด	(มหาชน)	จ.นครปฐม

	 อาจารย์	 ดร.กัมปนาท	 ธารา	ภูมิ	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	รายวิชา	

261	511	นิเวศวิทยา	วัฒนธรรม	และ	ภูมิ	ทัศน์	วัฒนธรรม	สำหรับ	นักศึกษา	ระดับ	

ปริญญา	โท	วัน	ที่	26	มิถุนายน	2556		คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	วัง	ท่าพระ

	 อาจารย์	ดร.กลาง	พล	กมล	โชติ	

	 	 เขา้	รว่ม	ประชมุ	ผูท้รง	คณุวฒุ	ิใน	สาขา	วชิา	ศลิปะ	ผา้	ไทย	เรือ่ง	การ	จดั	ทำ	

เกณฑ์	การ	ประเมิน	สาขา	วิชา	ศิลปะ	ผ้า	ไทย	 ซึ่ง	เป็นการ	พัฒนา	ต่อ	เนื่องจาก	เกณฑ์	

มาตรฐาน	สาขา	วิชา	ศิลปะ	ผ้า	ไทย	ครั้ง	ที่	2/2556	วัน	ที่	21	มิถุนายน	2556	ณ	

อาคาร	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	อุดมศึกษา

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	รายวิชา	 02743511	 หลัก	การ	ทาง	

นิติวิทยาศาสตร์	ใน	ภาค	ต้น	ปี	การ	ศึกษา	2556	ตั้งแต่	วัน	ที่	10	มิถุนายน	2556	

-14	 ตุลาคม	 2556	 	 ณ	 คณะ	ศิลปะ	ศาสตร์	และ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	

เกษตรศาสตร์	วิทยาเขต	กำแพงแสน	จังหวัด	นครปฐม

	 อาจารย	์ดร.ธญั	นนัท	์วรรณ	ธง	เขา้	รว่ม	การ	อบรม	เชงิ	วชิาการ	เพือ่	แนะนำ	

ทางการ	เขียน	ข้อ	เสนอ	โครงการ	เพื่อ	ขอรับ	ทุน	ส่ง	เสริม	นัก	วิจัย	รุ่น	ใหม่	 ประจำ	ปี	

2557	วัน	ที่	17	มิถุนายน	2556	ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหา	วิทยา	เกษตรศาสตร์	

บางเขน

	 รอง	ศาสตราจารย	์ดร.เรณ	ูเวช	รชั	ต	์พมิล	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	กรรมการ	ประเมนิ	

คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	ระดับ	มหาวิทยาลัย	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2555	ระหว่าง	

วัน	ที่	11	–	13	มิถุนายน	2556	ณ	มหาวิทยาลัย	ศรีนครินทรวิโรฒ	

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.อร	ประภา	ภุม	มะ	กาญจนะ	โร	แบร์	เข้า	ร่วม	การ	

สัมมนา	เชิง	ปฏิบัติ	การ	 “โลก	เสมือน	จริง	และ	สถานการณ์	การ	ฝึก:สาระ	สำคัญ	ของ	

เครื่อง	ช่วย	ฝึก	ยุค	ใหม่”	วัน	ที่	14	มิถุนายน	2556		ณ	สถาบัน	เทคโนโลยี	ป้องกัน	

ประเทศ(องค์การ	มหาชน)	กระทรวง	กลาโหม

	 นาย	ประกวด	 หงษา	ชาติ	 และ	นพ	ดล	 สุข	กล่อม	ชีพ	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	

โรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	เป็น	ผู้	บรรยาย	และ	ฝึก	ปฏิบัติ	ให้	ความ	รู้รายวิชา		

ง	20206	งาน	ไฟฟา้	และ	อเิลก็ทรอนกิส	์เบือ้ง	ตน้	ตลอด	ภาค	เรยีน	ที	่1	ป	ีการ	ศกึษา	

2556	เริ่ม	วัน	ที่	5	มิถุนายน	2556

	 นาย	เดชา	สขุ	มา	ได	้รบั	เชญิ	จาก	โรงเรยีนสาธติ	มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	เปน็	

ผู	้บรรยาย	และ	ฝกึ	ปฏบิตั	ิให	้ความ	รู	้และ	การ	ใช	้เครือ่ง	มอืตา่งๆ	ประกอบ	การ	เรยีน	การ	

สอน	วิชา	ง	20205	งาน	ช่าง	เบื้อง	ต้น	ตลอด	ภาค	เรียน	ที่	1	ปี	การ	ศึกษา	2556	เริ่ม	

วัน	ที่	4	มิถุนายน	2556	

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.เสริม	 จันทร์	ฉาย	 ได้	รับ	เชิญ	สอน	รายวิชา	

วิทยาศาสตร์	ใน	ชีวิต	ประจำ	วัน	หัวข้อ	ฟิสิกส์:พลังงาน	กับ	การ	ดำรง	ชีวิต	วัน	ที่	28	

มิถุนายน	2556	ณ	วิทยาลัย	แสง	ธรรม

	 อาจารย์	ดร.งาม	จิตต์	เจียร	กุล	ประเสริฐ	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	เพื่อ	ให้	

คำ	ปรึกษา	และ	แนะนำ	ใน	การ	คัด	เลือก	และ	ปรับปรุง	ข้อสอบ	กลาง	ภาค	เรียน	ที่	1	ปี	

การ	ศกึษา	2556	รายวชิา	ฟสิกิส	์พืน้	ฐาน	ระดบั	ชัน้	มธัยมศกึษา	ป	ีที	่4	และ	รายวชิา	

สมบัติ	กายภาพ	ของ	สาร	 อุณห	พลศาสตร์	และ	คลื่น	เสียง	 ระดับ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	

ที่	5	วัน	ที่	29	–	30	มิถุนายน	2556	ณ	โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์	จังหวัด	

นครปฐม

	 รอง	ศาสตราจารย	์ดร.กนก	พร	สวา่ง	แจง้	ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.รฐั	พล	

อ้น	แฉ่ง	อาจารย์	ดร.ดาว	รุ่ง	สังข์	ทอง	และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.อร	ประภา	

ภุม	มะ	กาญ	จนะ	โร	แบร์	 เข้า	ร่วม	ประชุม	สมาคม	สถาบัน	อุดมศึกษา	สิ่ง	แวดล้อม	

ไทย	 ครั้ง	ที่	 4/2556	 วัน	ที่	 25	 มิถุนายน	 2556	ณ	คณะ	สาธารณสุข	ศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	มหิดล

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.นรงค์	ฉิม	พาลี

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	กรรมการ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	

มหาวิทยาลัย	บูรพา	ระหว่าง	วัน	ที่	24	มิถุนายน	2556	ถึง	วัน	ที่	31	กรกฎาคม	

2556	 และ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	ระดับ	มหาวิทยาลัย	 ระหว่าง	วัน	ที่	

9	–	10	กันยายน	2556

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	กรรมการ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	 คณะ	

เภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	 2555	 ระหว่าง	วัน	ที่	

27	–	28	มิถุนายน	2556	

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.กุ	ศ	ยา	ปลั่ง	พงษ์	พันธ์	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	

ใน	โครงการ	 Research	 Zone	 ของ	ศูนย์	การ	เรียน	รู้	ทางการ	วิจัย	 ใน	หัวข้อ	เรื่อง	

การ	วิเคราะห์	การ	จัด	กลุ่ม	 (Cluster	 Analysis)	 และ	การ	วิเคราะห์	จำแนก	กลุ่ม	

(Discriminant	Analysis)	วนั	ที	่27	มถินุายน	2556	ณ	สำนกังาน	คณะ	กรรมการ	

วิจัย	แห่ง	ชาติ	

	 อาจารย์	ดร.อังก์	ศิริ	ทิพ	ยา	รมณ์	เข้า	ร่วม	สัมมนา	เรื่อง	การ	ประยุกต์	ใช้	

การ	ประเมนิ	วฎั	จกัร	ชวีติ	ผลติภณัฑ(์LCA)	ใน	ภาค	อตุสาหกรรม	(กา๊ซ	อตุสาหกรรม	

เคมีภัณฑ์	พ้ืน	ฐาน	และ	บรรจุ	ภัณฑ์)	วัน	ท่ี	27	มิถุนายน	2556	ณ	โรงแรม	เดอะ	ทวิ	น	

ทาวเวอร์	กรุงเทพฯ

	 อาจารย์	อภิเษก	 หงษ์	วิทยากร	 เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	 STKS	 เรื่อง	

สารสนเทศ	เพื่อ	งาน	วิจัย	ใน	ยุค	Open	Access	ระหว่าง	วัน	ที่	27	–	28	มิถุนายน	

2556	ณ	โรง	แร	มดิ	เอม	เม	อรัลด์	กรุงเทพฯ	

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.ชุติมา	 จารุ	ศิริ	พจน์	 เข้า	ร่วม	สัมมนา	เรื่อง										

การ	ประยุกต์	ใช้	การ	ประเมิน	วัฎ	จักร	ชีวิต	ผลิตภัณฑ์(LCA)	 ใน	ภาค	อุตสาหกรรม	

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ประจำปีพ.ศ.2556

	 คณะ	วทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	จดั	งาน	สปัดาห์	วทิยาศาสตร์	

ประจำ	ปี	พ.ศ.	2556	เนื่อง	ใน	โอกาส	ครบ	รอบ	70	ปี	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ขึ้น	

ระหว่าง	วัน	ที่	21	–	23		สิงหาคม	2556	ซึ่ง	มี	กิจกรรม	ต่าง	ๆ	ประกอบ	ด้วย	

กิจกรรม	ถวาย	พาน	พุ่ม	สัก	กา	ระ	พระบรม	สาทิสลักษณ์	รัชกาล	ที่	 4	 พระ	บิดา	แห่ง	วิทยาศาสตร์	ไทย,	 การ	แข่งขัน	วาด	ภาพ	ระดับ	มัธยมศึกษา	ตอน	ต้น	 และ	

ระดับ	มัธยมศึกษา	ตอน	ปลาย		การ	แข่งขัน	ตอบ	ปัญหา	ทาง	วิทยาศาสตร์	 ระดับ	มัธยมศึกษา	ตอน	ต้น	และ	ระดับ	มัธยมศึกษา	ตอน	ปลาย		การ	แข่งขัน	เขียน	

โปรแกรม	คอมพิวเตอร์	การ	แข่งขัน	ทักษะ	ทาง	วิทยาศาสตร์		การ	ประกวด	โครง	งาน	วิทยาศาสตร์	การ	แข่งขัน	กล่าว	สุนทรพจน์	และ	กิจกรรม	นันทนาการ	ต่าง	ๆ 		

ณ	บริเวณคณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์	จังหวัด	นครปฐม

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์



 

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3424-5300	โทรสาร	0-3424-5333	E-mail	science@su.ac.th

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

“ฟ้าแลบ ฟ้าแลบ แปล๊ บ ๆ ใส่ หมวก แก๊ป มา เดิน กุ๊ บกั๊บ
ทำบุญ ตั้งแต่ ใด หนอ จะ ได้ ร่วม หอ กับ แม่ ก๋วย จั๊บ
ฟ้า มืด ฟ้า ปิด ฟ้าหลัว น้อง อย่า กลัว พี่ จะ ไป รับ

ฟ้าแลบ ฟ้าแลบ ปั๊บ ๆ พี่ จะ ไป รับ ให้ น้อง รอ แป๊บ”

เพ็ญพร	นิ่มนวล	SC	32
ฟ้าแลบ ฟ้าร ้อง ฟ้าผ่า

	 ไม่	ได	้มา	รอ้ง	เพลง	ให้	ฟงั	แต่	ชว่ง	นี	้เขา้	หนา้	ฝน	หลายๆ	คน	คง	เจอ	กบั	ฝน	ตก	
ทุก	วี่วัน	 บาง	ครั้ง	มี	ฟ้าแลบ	 ฟ้าร้อง	และ	ฟ้าผ่า	ตาม	มา	ด้วย	 เรา	มา	ดู	กัน	ว่า	
ปรากฏการณ์	เหล่า	นี้	เกิด	จาก	อะไร
	 ฟ้าผ่า	เป็นการ	ปลด	ปล่อย	ประจุ	ใน	อากาศ	 ซึ่ง	อาจ	เกิด	ร่วม	กับ	ปรากฏ	กา	
รณ์	อื่นๆ	เช่น	ฝน	ฟ้า	คะนอง	พายุ	ฝุ่น	และ	ภูเขาไฟ	ระเบิด		แต่	ฟ้าผ่า	ที่	เรา	เห็น	ส่วน	
ใหญ	่เกดิ	จาก	การ	ปลด	ปลอ่ย	ประจไุฟฟา้	จาก	เมฆ	ฝน	ฟา้	คะนอง	ที	่นกั	อตุนุยิมวทิยา	
เรียก	ว่า	เมฆ	คิว	มู	โลนิ	ม	บัส	(cumulonimbus)	
	 เมฆ	ฝน	ฟ้า	คะนอง	มี	ลักษณะ	เป็น	ก้อน	ขนาด	ใหญ่	มหึมา	 บริเวณ	ฐาน	เมฆ	
(ขอบ	ล่าง)	สูง	จาก	พื้น	ราว	2	กิโลเมตร	และ	ส่วน	ยอด	เมฆ	 (ขอบ	บน)	อาจ	สูง	ถึง	
20	 กิโลเมตร	 ภายใน	ก้อน	เมฆ	กระแส	อากาศ	ไหล	เวียน	อย่าง	รวดเร็ว	และ	รุนแรง	
ทำให้	หยด	น้ำ	และ	ก้อน	น้ำ	แข็ง	ใน	เมฆ	เสียดสี	กัน	จน	เกิด	ประจุไฟฟ้า	จาก	การ	ศึกษา	
พบ	ว่า	 ประจุ	บวก	มัก	ออ	กัน	อยู่	บริเวณ	ยอด	เมฆ	 ส่วน	ประจุ	ลบ	อยู่	บริเวณ	ฐาน	เมฆ	
ทัง้นี	้ประจ	ุลบ	ที	่ฐาน	เมฆ	อาจ	เหนีย่ว	นำ	ให	้พืน้	โลก	ที	่อยู	่“ใต	้เงา”	ของ	มนั	ม	ีประจ	ุเปน็	
บวก	 (รูป	ที่	1)	 เมื่อ	ยึด	หลัก	การ	ที่	ว่า	ฟ้าผ่า	จะ	เชื่อม	โยง	บริเวณ	สอง	แห่ง	ที่	มี	ประจุ	
ต่าง	กัน	ก็	จะ	พบ	ว่า	ฟ้าผ่า	มี	อย่าง	น้อย	4	แบบ	หลัก	ได้แก่
	 1.	ฟา้ผา่	ภายใน	กอ้น	เมฆ	เปน็การ	เชือ่ม	ตอ่	ประจ	ุลบ	ดา้น	ลา่ง	กบั	ประจ	ุบวก	
ด้าน	บน	ฟ้าผ่า	แบบ	นี้	เกิด	มาก	ที่สุด
	 2.	ฟ้าผ่า	จาก	เมฆ	ก้อน	หนึ่ง	ไป	ยัง	เมฆ	อีก	ก้อน	หนึ่ง	 เช่น	 จาก	ประจุ	ลบ	ใน	
เมฆ	ก้อน	หนึ่ง	ไป	ยัง	ประจุ	บวก	ใน	เมฆ	อีก	ก้อน	หนึ่ง

	 3.	 ฟ้าผ่า	จาก	ฐาน	เมฆ	ลง	สู่	พื้น	 เป็นการ	ปลด	ปล่อย	ประจุ	ลบ	ออก	จาก	
ก้อน	เมฆ	จึง	เรียก	ว่า	ฟ้าผ่า	แบบ	ลบ	(negative	lightning)
	 4.	ฟ้าผ่า	จาก	ยอด	เมฆ	ลง	สู่	พื้น	เป็นการ	ปลด	ปล่อย	ประจุ	บวก	ออก	จาก	
ก้อน	เมฆ	จึง	เรียก	ว่า	ฟ้าผ่า	แบบ	บวก	(positive	lightning)
	 ฟ้าผ่า	ภายใน	ก้อน	เมฆ	(แบบ	ที่	1)	และ	ฟ้าผ่า	ระหว่าง	ก้อน	เมฆ	(แบบ	ที่	
2)	นั้น	ทำให้	เมฆ	เปล่ง	แสง	กระ	พริบ	ที่	คน	ไทย	เรา	เรียก	ว่า	“ฟ้าแลบ”	นั่นเอง	ส่วน	
ฟ้าผ่า	ที่	เป็น	อันตราย	ต่อ	คน	สัตว์	และ	สิ่ง	ต่างๆ	ที่	อยู่	บน	พื้น	ได้แก่		ฟ้าผ่า	แบบ	
ลบ	(แบบ	ที่	3)	และ	ฟ้าผ่า	แบบ	บวก	(แบบ	ที่	4)
	 สว่น	ที	่เรา	ไดย้นิ	เสยีง	ฟา้รอ้ง	นัน้	เนือ่งจาก	อากาศ	ที	่รอ้น	จดั	เนือ่ง	มา	จาก	
กระแส	ไฟฟ้า	ที่	ไหล	ผ่าน	อากาศ	เกิด	การ	ขยาย	ตัวอย่าง	รวดเร็ว	เกิด	เป็น	คลื่น	
กระแทก	 (shock	wave)	 พลังงาน	สูง	 (ลอง	นึกถึง	เสียง	เครื่อง	บิน	ไอพ่น	ที่	ผ่าน	
ศรีษะ	เรา	ไป	ใน	ระยะ	ไม	่ไกล	นกั)	คลืน่	กระแทก	เหลา่	นี	้มา	ถงึ	ห	ูเรา	ไม	่พรอ้ม	กนั	เรา	
จึง	ได้ยิน	เสียง	“ฟ้าร้อง”	ดัง	ครืนๆ	ไล่	ตาม	กัน	มา	เป็น	ชุดๆ							
	 ฟ้าแลบ	และ	ฟ้าร้อง	ใน	พายุ	เกิด	ขึ้น	พร้อม	ๆ	กัน	แต่	มนุษย์	เรา	มอง	เห็น	
ฟ้าแลบ	ก่อน	ต่อ	มา	จึง	ได้ยิน	ฟ้าร้อง	ทั้งนี้	 เพราะ	ว่า	แสง	มี	ความเร็ว	มากกว่า	
เสียง	แสง	มี	อัตราเร็ว	3	x	108	เมตร	ต่อ	วินาที	ส่วน	เสียง	มี	อัตราเร็ว	ใน	อากาศ	
346	เมตร	ตอ่	วนิาท	ีเทา่นัน้	เพราะ	เหต	ุนี	้เมือ่	ม	ีฟา้แลบ	และ	ฟา้รอ้ง	เรา	จงึ	ได	้เหน็	
ฟ้าแลบ	ได้	ทันที	และ	ได้ยิน	เสียง	ฟ้าร้อง	ตาม	มา	ทีหลัง
ที่มา	 :	 บัญชา	 ธน	บุญ	สมบัติ	 รู้ทัน	ฝน	ฟ้า	อากาศ	 	 พิมพ์	ครั้ง	ที่	 1	 สำนัก	พิมพ์	
สารคดี;	กรุงเทพฯ,	2553.

รูป	ที่	1	ประจุ	ที่	เกิด	ใน	เมฆ	ที่	เสียดสี	กัน รูป	ที่	2	ฟ้าผ่า	แบบ	ต่างๆ

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.วัชรพงษ์	และรองศาสตราจารย์	ดร.นวรัตน์	อนันต์ช่ืน	ได้มอบทุนการศึกษา	จำนวน	2	ทุน	ๆ	ละ	5,000	บาท	

ให้แก่	นายปริญญา	สีสำอางค์สาขาวิชาคณิตศาสตร์	และน.ส.วรรณทิวาภรณ์	ใบพะออม	สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นภวรรณ	รัตสุข	บริจาคในนามของคุณนันดา	รัตสุข	ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน	2	ทุน	ๆ	ละ	5,000	บาท	

ให้แก่	น.ส.นันทนา	โสดา	และ	นางสาวปานชนก	จันทร์แก้ว	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

	 	 อาจารย์	ดร.นฤมล	 เผือกขาว	 ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน	3	 ทุน	ๆ	ละ	5,000	บาท	 ให้แก่	นายธีรวัฒน์	 จีนบุบผา	สาขาวิชาเคมี	

นางสาวสร้อยทอง	เกษตรเสริมวิริยะ	สาขาวิชาชีววิทยา	และนางสาวพินพัตร์	อ่ิมสวาสด์ิ	สาขาวิชาสถิติ

	 	 นายอนุพงศ์	ชัยเลิศ	ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่นท่ี	28	ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน	1	ทุน	ๆ ละ	5,000	บาท	ให้แก่่	นางสาวชนิกานต์	

สุขอร่าม	สาขาวิชาเคมี

มอบทุนการศึกษา


