
 

 

 ปที่ 15 ฉบับที่ 03 ประจำเดือนมีนาคม 2552 

 
 ขอแสดงความยินดีในกับ รศ.ดร.เสริม  จันทรฉาย อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส  ท่ีไดรับรางวัลดีเดน สาขาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย               

จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งไดเขารับรางวัลในโอกาสที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ที่ศูนยประชุม        

อิมแพค เมืองทองธานีไปเมื่อตนเดือนที่ผานมา 

 ชวงนี้เปนชวงปดเทอม แตคณะฯ ยังมีกิจกรรมวิชาการอยางตอเนื่อง มีทั้งอบรมใหกับครูและอบรมนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ   และนอกจากจัดอบรม

โอลิมปกวิชาการคาย 2 ประจําป 2551 ซ่ึงจัดเปนประจําทุกปแลว  คณะฯ ยังจัดอบรมเขมใหกับนักเรียน Guest team  ซึ่งเปนผูแทนนักเรียนของศูนย สอวน.       

ในสวนภูมิภาคจํานวน 8 คน ที่จะเขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับทวีปเอเชียที่จะจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในเดือนหนานี้ดวย  

 ดานการวิจัยนั้น นอกจากคณะฯ ไดสนับสนุนทุนวิจัยใหกับคณาจารยของเราแลว ในเดือนน้ีคณาจารยของคณะฯ ยังไดรับทุนวิจัยจากหนวยงาน

ภายนอกอีก 2 ทุน โดยอ.ดร.พัลลภ  คันธิยงค ภาควิชาเคมี ไดรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม จากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผศ.ดร.พงศศักดิ์  หนูพันธ ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับอนุมัติทุนสงเสริมนักวิจัยรุน

ใหมจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอแสดงความยินดีกับอาจารยทั้งสองทานดวย 

 

 คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ

เยาวชน ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 20-21  มีนาคม 2552  ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม

ไบเทค บางนา เพ่ือเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในคณะวิทยาศาสตร ได

นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรที่เปนประโยชนใหเยาวชน 

ผูปกครองและประชาชนผูสนใจทั่วไปไดรับทราบขอมูลความกาวหนาทางวิชาการ ตลอด

จนสรางเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางเครือขายทางวิชาการ ระหวาง

นิสิต นักศึกษา กับผูทรงคุณวุฒิทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งการ

นําเสนอขอมูลทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรทั้งระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา  

 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโอลิมปกวิชาการ (คาย 2)       
ปการศึกษา 2551 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  รวมกับโรงเรียนในเครือขาย ศูนย 

สอวน. คณะวิทยาศาสตร จัดอบรมโอลิมปกวิชาการ (คาย 2) ปการศึกษา 2551 ระหวาง

วันที่   16  มีนาคม  - 4 เมษายน 2552 ประกอบดวย 5 สาขาวิชา คือ เคมี  ชีววิทยา 

ฟสิกส คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม  

 

 ในโอกาสที่กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีจัดการประชุมวิชา

การนานาชาติ “World Alternative Energy Science Expo 2009 (WAESE2009)” 

ที่ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ระหวางวันที่ 5-8 มีนาคม 2552 คณะ

กรรมการจัดการประชุมซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานพลังงานทางเลือกไดคัด

เลือกผูนําวิทยาศาสตรพลังงานทางเลือกดีเดนที่มีบทบาทสําคัญที่ซึ่งทําใหเกิด

ความกาวหนาดานพลังงานทางเลือกในสาขาตางๆ ในการนี้คณะกรรมการไดคัด

เลือกให  รองศาสตราจารย ดร. เสริม จันทรฉาย ไดรับรางวัลดีเดน สาขาเทคโนโลยี

พลังงานแสงอาทิตย และไดรับเชิญใหบรรยายเร่ือง “Solar Energy Potential of 

Southeast Asia” ใหกับผูเขารวมสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 1 รองศาสตราจารย ดร. เสริม  จันทรฉาย รับรางวัลผูนํา

วิทยาศาสตรพลังงานทางเลือกดีเดน  สาขาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยจาก 

ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 ๏ อาจารย ดร.พัลลภ  คันธิยงค ไดรับอนุมัติทุนพัฒนาศักยภาพใน

การทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม เรื่อง “การสังเคราะหสารผลิตภัณฑธรรมชาติ

อัลคาลอยดกลุม สเตโมเอไมดและควิโนลิซิดีน” จากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุน   การวจิยั (สกว.) งบประมาณ

จาํนวน 480,000 บาท (สีแ่สนแปดหมืน่บาทถวน) ระยะเวลาดาํเนนิโครงการ 2 ป (16 

มนีาคม 2552 – 15 มนีาคม 2554) 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศักด์ิ  หนูพันธ ไดรับอนุมัติทุนสงเสริม    

นักวิจัยรุนใหม เรื่อง “การบําบัดไนโตรเจนและลดกาซไนตรัสออกไซด (กาซเรือน

กระจก) โดยกระบวนการบําบัดแบบ SHARON/ANAMOX จากน้ำเสียที่ผาน     

กระบวนการบําบัดทางชีวภาพแบบไมใชอากาศ” จากสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) งบประมาณจํานวน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถวน) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 2 ป (16 มีนาคม 2552 – 15 มีนาคม 2554) 
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ภาควิชาคณิตศาสตร 
 ๏ ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ เขารวมประชุมคณะกรรมการตัดสิน

ผลการสอบขอเขียนผูสมัครรับทุน พสวท.ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ปริญญา-โท-เอก และ

ปริญญาเอก ศึกษาตางประเทศ ประจําปการศึกษา 2552 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2552            

ณ  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 ๏ เขารวมปรึกษาหารือและศึกษาดูงานวิจัยทางสาขาคณิตศาสตรกับผูเชี่ยวชาญ

ชาวตางประเทศ ณ University of Potsdam ระหวางวนัที ่18 มนีาคม – 1 เมษายน 2552 

 ๏ อาจารยวรกฤษณ ศุภพร ฝกอบรมในลักษณะการปฏิบัติการวิจัย ระหวางวันที่ 

7 – 31 มีนาคม  พรอมทั้งลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาคณิตศาสตร               

ณ University of Potsdam ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันที่      

1 เมษายน 2552 เปนตนไป  

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน อนันตชื่น เขารวมประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ครั้งที่ 3/2552 ที่ศูนยวิจัยเฉพาะทางดานคณิตศาสตรศึกษา ระหวางวันที่ 21 -23 มีนาคม 

2552 ณ ศูนยวิจัยเฉพาะทางดานคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ภาควิชาสถิติ 
 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลชนก พานิชการ ไดรับเชิญเปนคณะกรรมการ   

ประชุมวิชาการสถิติประยุกตระดับชาติ ประจําป 2552 ระหวางวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2552 

ณ โรงแรมชลจันทร พัทยา รีสอรท จังหวัดชลบุรี 

ภาควิชาคอมพิวเตอร 
 ๏ รองศาสตราจารย ดร.จันทนา ผองเพ็ญศร ี เขารวมประชุมวิชาการ Microsoft 

Windows OS workshop ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี ระหวางวนัที ่10 – 14 มนีาคม 2552  

 ๏ อาจารยโอภาส วงษทวีทรัพย และ อาจารยกฤษณะ สีพนมวัน เขาอบรม

หลักสูตร กาวแรกสูครูมืออาชีพ รุนที่ 2 – 4 วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2552 โรงแรมโกลเดนบีช ชะ

อํา จังหวัดเพชรบุรี 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ เขารวมประชุม APAN Member 

Meeting คร้ังที่ 27 ณ ประเทศไตหวัน ระหวางวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2552 

 ๏ อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ และอาจารยโอภาส วงษทวีทรัพย ไดรับ

เชิญเปนวิทยากร โครงการอบรมหลักสูตรดานสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 17 

กุมภาพันธ และ 27 กุมภาพันธ 2552 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักงานอธิการบดี 

ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาควิชาเคมี 
 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉมิพาลี  และ นายเกียรต ิอดุมกาญจนานนท ไดรบั

เชิญเปนคณะทํางานพัฒนาบุคลการดานกฬีา และนันทนาการ มหาวิทยาลยัศลิปากร สาํหรบั

การแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที ่ 28 ปบทองเกมส           

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ีจงัหวดันครราชสีมา ระหวางวนัที ่   1-8 พฤษภาคม 2552 

 ๏ อาจารย ดร.นฤมล เผือกขาว  

  - เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนตนแบบและความสอดคลองในการ

นํากรอบมาตรฐคุณวุฒิสูการปฏิบัติ ระหวางวันที่  23,25 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมชลจันทร

พัทยา รีสอรท จังหวัดชลบุรี 

  - เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาตัวอยางเอกสารตามตนแบบ

ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วันท่ี 13 และ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2552   ณ โรงแรมคุมสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ไดรับเชิญเปนผูแปลการบรรยายพิเศษ เรื่อง 

The Success of  Science High School โดย Dr.Leon M.Lederman : Noble Prize 

Laureate in Physics in 1988 and one of founding fathers of the Illinois Mathematics 

and Science Academy (IMSA) USA  วันที่ 26 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารยดร.รัชฎา บุญเต็ม ไดรับเชิญ 

  - เปนอาจารยพี่เลี้ยงใหแกนักเรียน โครงการจัดหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  

ระหวางวันที่ 1 – 15 เมษายน 2552 ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ 

  - เปนวทิยากรใหการอบรมคดัเลอืกวชิาเคมีโอลมิปก ครัง้ที ่2 วนัที1่6 – 17 มนีาคม 

2552 ณ สถาบนัสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 ๏ อาจารย ดร.กลางพล  กมลโชตเิขารวมประชมุเชงิปฏบิตั ิการจดัทาํเกณฑมาตรฐาน

สาขาวิชาศลิปะผาไทย  วนัที ่23,25 มนีาคม 2552 ณ โรงแรมชลจนัทร พทัยา รสีอรท จงัหวดัชลบรุ ี

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร เขารวมประชุมวิชาการ IT 

Meeting for 20th Century in paint and the 2nd meeting of the Asia Pacific 20th 

Century Conservation Art Network (APTCCARN) ณ ประเทศออสเตรเลีย  ระหวางวัน

ที่ 22 – 25 มีนาคม 2552 

ภาควิชาชีววิทยา 
 ๏ อาจารย ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ  ไดรับเชิญเปนกรรมการโครงการ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2552 วันที่ 15 – 16, 28 – 29  

พฤษภาคม ณ อาคาร 50 ป วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และ จังหวัดเพชรบุรี 

 ๏ นางสาวกมลทิพย ปฐมกนก เขารวมประชุมทางวิชาการ เร่ือง นวัตกรรม

การเรียนรู การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ในระหวางวันที่ 13-14 มีนาคม 2552          

ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ๏ อาจารย ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ ไดรับเชิญเปนพิธีกรในงานประชุมเรื่อง     

การพัฒนามะละกอดิบเสนพรอมบริโภคเพ่ือการสงออก วันที่ 24 กุมภาพันธ 2552            

ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม 

 ๏ อาจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศไดรับเชิญ 

  - เปนผูบรรยายและปฏิบัติการ Basic Molecular Techniques Training 

Program ใหแกเจาหนาที่และนักวิจัยวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 ณ บริษัทพีซีแอล โฮลดิ้ง   

จํากัด และบริษัท PCT LAB  

  - วิทยากรใหความรูการจดังานเสวนาความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Forum)    

ครัง้ที ่49 เรือ่ง Food Allergen บรรยายหวัขอเรือ่ง กลไกการเกดิภมูแิพในอาหาร วนัที ่25 มีนาคม 2552 

ณ สถาบนัคนควาและพฒันาผลติภณัฑอาหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร กรงุเทพฯ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ไดรับเชิญเปน 

  - ผูวนิจิฉยัปญหาเบ้ืองตนของโครงการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยขีอง

อตุสาหกรรม (Industrial Technology Assistance Program ITAP ซ่ึงวตัถปุระสงคเพือ่พฒันา

ศกัยภาพของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม SMES ใหมขีดีความสามารถทางเทคโนโลยี

สงูขึน้ของวนัที ่6 มนีาคม 2552  ณ  สหกรณกรนีเนท จาํกดั  วนัที ่10 มนีาคม 2552 

           - คณะบุคคลไทยออแกนนิกฟารม วันที ่ 11 มีนาคม 2552 บริษัท ซิตโต          

(ประเทศไทย) จาํกัด  

  - ผูประเมินผลโครงการเรื่อง การใหคําปรึกษาดานความปลอดภัยอาหาร

และจัดทําระบบ GMP/HACCP/BRC ของกากผลิตนําพริกออรแกนนิก ของคณะบุคคล

ไทยออ-แกนนิกฟารม วันที่ 2 กุมภาพันธ 2552  

ภาควิชาฟสิกส 
 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติ

การหลักสูตร ผูบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ระหวางวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2552           

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 ๏ อาจารยบดินทร ดํารงศักดิ์ ไดเสร็จสิ้นการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาฟสิกส ณ ประเทศสหราชอาณาจักร รายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ ณ คณะ

วิทยาศาสตร ต้ังแตวันที่ 2 มีนาคม 2552 

 ๏ รองศาสตราจารยดร.เสริม จันทรฉาย  

  - ไดรับเชิญเขารวมเปนกรรมการตัดสินการประกวด Thailand Energy 

Awards 2009 ดานพลังงานทดแทน (On-Grid, Off Grid, Biomass  Co-Generation) 

  - เขารวมประชุมการพัฒนาหลักสูตรฟสิกสประยุกต ระดับปริญญาตรี 

(วท.บ) โดยเนนประยุกตดานการใชพลังงานทดแทน  วันที่ 30 มีนาคม 2552                  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

  - ไดรับเชิญเขารวมเปนคณะกรรมการโครงการ จัดประชุมและนิทรรศการ

พลงังานทางเลอืกนานาชาต ิ ระหวางวนัที ่5 – 8 มนีาคม 25582 ณ เมอืงทองธาน ีจงัหวนันทบรุ ี

 ๏ อาจารยประสาน ปานแกว  ฝกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น เพื่อเตรียม

ความพรอมทางดานภาษาสําหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ สถาบันสอนภาษา

อังกฤษ บริติช เคานซิล สาขาปนเกลา กรุงเทพฯ วันที่ 19 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 2552 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 ๏ รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ไดรับเชิญเปน 

  - วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการนักประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
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กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร

อุดมศึกษา รุนที่ 1/2552 ระหวางวันที่ 27 - 29 เมษายน 2552 

  - วิทยากร โครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูงของสถาบันพลศึกษา เรื่องผูบริหาร

กับการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 12 มีนาคม 2552 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและ

บุคลากรทางการศึกษา  

  - เปนผูทรงคุณวุฒิประเมินภายนอกในการประเมินสถาบันอุดมศึกษาใหกับ     

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อประเมิน 

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ  วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2552  

  - กรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วันที่ 18 

กุมภาพันธ 2552 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  - เขารวมโครงการวิจัย และพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระ

ราชดําริ ระหวางวันที่ 7 – 10 เมษายน 2552 ณ พื้นที่เกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอ

เมือง จังหวัดสตูล 

  - เปนวิทยากร โครงการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน

อุดมศึกษา : หลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

การขยายผลหลักสูตรที่ 3 : คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 

31 มีนาคม – 2 เมษายน 2552  ณ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  - เปนวิทยากรในการศึกษาดูงานทางดานการจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงระหวางวันที่ 17-22 เมษายน 2552 ณ ประเทศมาเลเซีย และ

ประเทศอินโดนีเซีย 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป ไดรับเชิญเปนผูทรง

คุณวุฒิเพ่ือพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร วันที่ 2 มีนาคม 2552 ณ วิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย พงศศักด์ิ หนูพันธ  ไดรับเชิญเปนผูดําเนิน

รายการในการประชุมวิชาการส่ิงแวดลอมแหงชาติครั้งที่ 8 ระหวางวันที่ 25 – 27 

มีนาคม 2552     ณ สุรคัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร เร่ือง “การจัดสวนและตกแตง

สวนดวยลวดดัด ”วันศุกรที่ 13 มีนาคม 2552 ณ บริเวณลานไทร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 คณะวิทยาศาสตร จัดอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงานและในชีวิต   

ประจําวัน ใหกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ในโครงการอบรมภาษาอังกฤษครั้งที่ 1  

ระหวางวันที่ 16 มีนาคม – 1 เมษายน 2552 หอง 205 อาคารวิทยาศาสตร 2 วิทยากรโดย 

อาจารยกาญจนา  สุจิต 

๏ ภาควิชาสถิติจัดโครงการสงเสริมวิชาการดานสถิติครั้งที่ 6 วันที่ 9 -11 

มีนาคม 2552 ณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  

 คณะวิทยาศาสตรรวมกับโรงเรียนแกนนําในโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้ 

ภาควิชาคอมพิวเตอร  
 ๏ การบริหารจัดการขาวสารในโรงเรียน” ระหวางวันที่ 9 – 11   มีนาคม 2552  

๏ การใชงานโปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปเพื่อการพัฒนาสื่อดานเทคโนโลยีการ

ศึกษา” ระหวางวันที่ 12 – 13   มีนาคม 2552 

๏ ความรูพื้นฐานทางการทําเหมืองขอมูล”ระหวางวันที่ 18 มีนาคม 2552 

๏ การเขียนโปรแกรมไพธอนเบื้องตน”ระหวางวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2552 

๏ การใชตรรกแบบฟซซี่ในระบบฝงตัวและงานควบคุมกรณีศึกษา การควบคุม

หุนยนต” ระหวางวันที่ 23 -26 มีนาคม 2552 

 



ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนส่ือกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณหากทานมีความประสงคที่จะสง     
ขอเสนอแนะขาวสารหรือที่อยูโปรดแจง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 โทร. 0-3425-5093                    
โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน 
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คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรจัดโครงการ  

 ๏โครงการปลูกปาชายเลน  วันที่ 17 มีนาคม 2552 ณ สถานีพัฒนา

ทรัพยากร   ปาชายเลนท่ี 6 จ.เพชรบุรี 

 ๏โครงการกีฬาอะตอมเกมส ครั้งท่ี 19  ระหวางวันท่ี  19 -  25 มีนาคม 

2552 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กัลยา ศรีพุทธชาติ 

 เมนทะเล (sea urchin) ที่หลายคนติดปากเรียกผิดๆวา หอยเมน (เมนทะเล ไมใชกลุมหอย)  พบไดตามพื้นทราย ซอกหินและแนวปะการัง  อาจฟงดูตลก

ที่มันมีปากอยูดานลางเพราะหากินสาหรายตามพื้นทะเล แตมีกนอยูดานบน ที่เราๆคุนตากันคือ มีหนามแหลมสีดํา สั้นบางยาวบางช้ีขึ้นมารอบๆตัว เพื่อไมใหใครมา

ยุงกับเขา สวนหนามดานลางจะสั้นเพื่อชวยในการเคล่ือนที่  ที่พบกันท่ัวไปเปน เมนดําหนามยาว ซ่ึงหนามสีดําที่ขยับไปมาไดนี้เอง ท่ีใหความรูสึกสยดสยองกับ

หลายๆคนท่ีพบ  หนามท่ีวานี้ใจเสาะมาก เพียงเราไปโดนเบาๆ หนามจะแทงและหักฝงในเน้ือ จากคําร่ำลือตอๆกันมาวาถาถูกแทงเขาละก็ปวดนาดูเชียวละ และ ถา

บังเอิญถูกหนามแทงท่ีสวนใดของรางกาย ใหพยายามหาอะไรทุบๆๆๆและทุบ (นึกถึงคนที่เราไมชอบหนา) ใหหนามที่หักติดเนื้ออยูนั้นละเอียด  จะชวยลดความ

ทรมานจากความปวด และหนามจะถูกสลายไปตามเวลา 

 ผูเขียนมีโอกาสไดพิสูจนความเปราะและความปวดของหนามเมนทะเลมาแลว ทั้งๆที่หาทางหลีกเลี่ยงและเอาตัวรอดมาไดทุกครั้งที่ไดไปดําผิวน้ำดู

ปะการัง และแลวโอกาสดีที่ไดพิสูจนก็มาถึง คือ ชวงที่เรียนดําน้ำ (scuba diving)และฝกออกภาคสนามที่ทะเลครั้งแรก ขณะท่ีนั่งเรียงแถวท่ีพื้นทะเล เพื่อรอฝก

เทคนิคตางๆ  คลื่นคอนขางแรงทําใหเสียการทรงตัว ถูกเมนทะเลทักทายดวยหนามมาสองอันท่ีขอเทา เลนเอาสะดุงโหยง ตีฟน (ตีนกบ) ตะเกียกตะกายหนีจากพื้น
ขึ้นมา ทําเอาเพ่ือนๆในกลุมเกิดความอลเวงไป ชั่วขณะ มามีโอกาสเอาขวดนําทุบหนามท่ีติดอยูเม่ือขึ้นเรือแลว วา

กันตามจริง(กระซิบนะ) ความปวดจากหนามสองอันนั้นก็ไมมากเทาไหร แตที่อาการหนักคือตกใจขวัญกระเจิงซะ

มากกวา 

 ประสบการณอีกครั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2552 น้ีเอง เปนการพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่วิชาสัตว

ไมมีกระดูกสันหลัง (Invertebrate Zoology) มีนักศึกษาสองคนชื่อแบงคกับเนิรฟ (อาจยอมาจาก nervous)       

ลงไปลากถุงแพลงกตอนในน้ำลึกสักหนอยเพื่อเก็บตัวอยาง แบงคที่เดินนําหนารองเสียงดัง “เฮย เมนทะเล 

อยา.....” แตอนิจจา สายไปแลว เนิรฟไดเหยียบเมนทะเลไปเต็มๆสองฝาเทา ยังไงก็ตามนับวาทั้งสองหนุม          

มีสัญชาตญาณที่ดีมาก รีบเปล่ียนเปนตะเกียกตะกายวายน้ำเขาฝงแทนการเดิน กลับถึงฝงไดแบงคไมบนสักคําเพราะไดหนามมาแคสองจุด สวนเนิรฟข้ึนมานั่ง

เหยียดขาทําหนาสมชื่อ(nervous) พรอมกับใชกอนหินทุบหนามที่ฝาเทาอยางเอาเปนเอาตาย เทาที่เห็นไมอยากนับจํานวนเพราะน้ิวทั้งสองมือคงไมพอ  เทาที่คิดได

ขณะนั้นคือ ถาปลอยใหทุบไปเรื่อยๆคงตองพาไปตัดเทาทิ้งเพราะช้ำไปหมด  ผูเขียนจึงตัดสินใจวาคงตองรักษาทางจิต (จิตวิทยา) นาจะเวิรกที่สุด   

 เริ่มตนการรักษาดวยการใหเคี้ยวหมากฝร่ังกอน (ใหเนิรฟคนเดียว เพื่อหลอกลอใหเขารูสึกวาเปนคนพิเศษ) และบอกใหเดินกลับที่พักซึ่งอยูหางไป

ประมาณ 5-600 เมตรโดยระหวางทางที่เดิน ผูเขียนสัญญาวาจะเลาความทรมานตอนท่ีถูกตะขาบกัดใหฟง ชวงแรกเนิรฟจะเดินแบบกระยองกระแยงเพราะเจ็บเทา

เวลาลงน้ำหนักตัว ยังปลอบใจวา”แรกๆก็เจ็บหนอย สักพักจะดีขึ้น”  เดินไป ฟงนิทาน(ตะขาบ)เพลินไป ลักษณะการเดินดูเหมือนคนปกติมากขึ้นเปนลําดับ จนมาถึง

ตอนสุดทายท่ีเลาวาพิษของตะขาบทําใหตองนอนรองครวญครางเพราะปวดแสบปวดรอนตลอดทั้งคืน (บรรยายไมถูก เอาเปนวาคลายกับถูกถลกหนังที่หลังเทาออก

และเทนําเดือดลงไป..พูดถึงยังสยองไมหาย) แมวาหมอจะทั้งทายา กินยา และฉีดยาแลวก็ตาม (ซ่ึงเปนการบอกนัยๆวาปวดของเมนทะเลนะ เด็กๆ) สุดทายพวกเรา

ก็เดินถึงที่พักอยางสบาย  เนิรฟรองออกมาอยางตื่นเตนปนประหลาดใจ  “เวิรกจริงๆครับอาจารย”   ยังคิดในใจเลยวา...ตกลงวาหายปวดไปเลยหรือแคลืมไปชั่วขณะ

เทานั้น ที่แนๆเห็นกลับมาซาสไดเหมือนเดิม 

 ใครท่ีอานบทความแลว  ยังไมเขาใจวาปวดแบบไหน ตองทุบมากนอยอยางไร สนใจใครลองดวยตนเอง  ขอบอกวางานน้ีไมยาก  ไปทะเลคราวหนาลอง

แกลงๆไปลมทับเมนทะเลดู  ขออนุญาตเตือนนิดเดียววา กรุณาเลือกสวนของรางกายใหเหมาะสมดวย เพ่ือใหสามารถทุบหนามที่ติดอยูไดอยางถนัดและสบายใจ  

.........ที่สําคัญอยาลืมมาเลาสูกันฟงบางจะเปนกุศลยิ่งนัก 

 ขอมูลประกอบ http://www.savekohsurin.com/webboard/pixes/2008/Feb/sks11af030ff80feaaee9f8a0.j”เมนทะล” (Sea Urchin) และ            

http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/newsdetail.asp?id=1934 


