
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ปที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2553

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

จากคณบดี

 ในชวงภาคฤดูรอน คณะฯ เปดสอนหลายรายวิชาใหกับนักศึกษา เพื่อเปนการแบงเบาการสอนในภาคการศึกษาปกติ 

นอกจากการเรียนการสอนแลว ก็จะมีกิจกรรมบริการวิชาการหลายกิจกรรมที่จะมีขึ้นในเดือนนี้ เริ่มจากคายโอลิมปกวิชาการซึ่งรอบนี้ก็เปน

คาย2/2552แลว มีนักเรียน 100 คน จากโรงเรียนตางๆ ของภูมิภาคตะวันตกมาเขาคายฯ ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกผูที่มีคะแนนสูงสุด 6 

คนแรกของสาขาวิชา เพื่อเขาอบรมคาย 3 ตอไป และไมเพียงแตมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนเทานั้น ในปนี้คณะฯ ของเรา ไดเปนเจาภาพจัด 

คายวิทยาศาสตรภาคฤดูรอน พสวท. ครั้งที่ 24 โดยการสนับสนุนจาก สสวท. เปนการเปดโอกาสใหทั้งนิสิต นักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา 

จากสถาบนัตางๆ รวม 7 สถาบนั ทีม่นีสิตินกัศกึษารบัทนุตามโครงการ พสวท. ไดมโีอกาสทำกจิกรรมรวมกนั เปนการแลกเปลีย่นประสบการณ 

ความคิดเห็นตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางดำเนินงานโครงการฯ ในพิธีเปดคายฯ คณะฯ ไดเชิญ รศ.ดร.เสริม  จันทรฉาย 

จากภาควิชาฟสิกส มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประสบการณในการทำงานวิจัยดานพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งอาจารยเสริมก็ทำงานวิจัยดาน

นี้มาประมาณ 30 ปแลว เปนผูท่ีประสบความสำเร็จ และมีผลงานเปนท่ียอมรับ นอกจากน้ีในสวนของภาควิชาเองน้ันก็มีกิจกรรมการใหบริการ      

ทางวิชาการ ที่ไดดำเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจัดอบรมโครงการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ      

ส่ิงแวดลอมชุมชนเพ่ือใหชุมชนมีอุปกรณตรวจวัดและเฝาระวังคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีเปนเคร่ืองมืออยางงาย ผลิตใชไดเอง ภาควิชาฟสิกส โดย 

รศ.ดร.เสริม  จันทรฉาย ไดจัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบกรีนเฮาสระดับ 

อตุสาหกรรม โดยมผีูเขารวมสมัมนาจากมหาวทิยาลยั หนวยราชการ และภาคธรุกจิ  จงึขอขอบคณุคณาจารย บคุลากร และนกัศกึษาของคณะฯ 

ทกุทานทีม่สีวนเกีย่วของ ทีช่วยกนัเตรยีมงานและรวมกนัเปนเจาภาพใหการตอนรบัคณะผูบรหิาร  คร ูอาจารย ผูแทนจากชมุชน นสิติ นกัศกึษา 

และนักเรียนจากสถาบันตางๆ  ดวย

 ในโอกาสนีผ้มขอแสดงความยนิดกีบัอาจารยของเราทีไ่ดรบัอนมุตัใิหดำรงตำแหนงทางวชิาการเพิม่ขึน้อกี 3 ทาน คอื ผศ.ดร.สพุรรณญกิา  

เส็งสาย  ผศ.ดร.นภวรรณ  รัตสุข และ รศ.ดร.มัลลิกา  ปญญาคะโป

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนสถาบันสงเสริม 

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการ “คายวิทยาศาสตร 

ภาคฤดูรอน พสวท. คร้ังท่ี 24 : วิทยาศาสตรกับวิถีชีวิตชุมชนภูมิภาค ตะวันตก” 

ระหวางวันท่ี 22 – 26 มีนาคม 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเปด 

โอกาสใหนิสิต/นักศึกษาทุนพสวท. จากศูนยมหาวิทยาลัย 7 ศูนยไดแก 

ศู นย จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ทยาลั ย  ศู นย มหาวิ ทยาลั ย เ กษตรศาสตร   

ศนูยมหาวทิยาลยัขอนแกน  ศนูยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  ศนูยมหาวทิยาลยัมหดิล  

ศูนยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และ ศูนยมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมีโอกาส 

รูจักและทำกิจกรรมรวมกัน ให เกิดการเรียนรู ในเรื่องของการปรับตัว 

ความรับผิดชอบ การทำงานรวมกันและความอดทน สงเสริมใหนิสิต/

นักศึกษาไดฝกทักษะ การนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการ และเปนแนวทาง   

การสรางเครือขายในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางศูนย 

มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้  ยังเปนโอกาสใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการฯ และผูที่

เกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแกไขปญหา อุปสรรคตาง ๆ รวมถึง 

ขอเสนอแนะที่จะทำใหโครงการ พสวท. ดำเนินการไดตามวัตถุประสงคและ 

มีประสิทธิภาพ



 ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร โดยรองศาสตราจารย ดร. เสริม จันทรฉาย           

ไดจัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบอบแหงพลังงานแสง      

อาทติยแบบกรนีเฮาสระดบัอตุสาหกรรม ทีโ่รงแรมเดอะทวนิทาวเวอร กรงุเทพ เมือ่วนัที ่26 

กุมภาพันธ 2553 โดยมีผูเขารวมสัมมนาจากมหาวิทยาลัย หนวยราชการ และภาคธุรกิจ 

ประมาณ 90 คน 

รูปที่ 1 ทีมงานของหนวยวิจัยพลังงานแสงอาทิตยซึ่งรวมดำเนินโครงการ

( ก )  ต น แบบ ร ะบบอบแห ง แบบก รี น เ ฮ าส

ระดับอุตสาหกรรม ซึ่งพัฒนาที่ภาควิชาฟสิกส 

มหาวทิยาลยัศลิปากรและ ระบบอบแหงทีจ่ดัสรางใช

งานที่ตางๆ ไดแก (ข) วิสาหกิจชุมชนอำเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม (ค) โครงการในพระราชดำริ 

บ ริ ษั ท อุ ต ส าหก ร ร ม เ กษต ร เ ข า ค อ  จ ำ กั ด 

จังหวัดเพชรบูรณ และ (ง) กลุมเกษตรกรองคการ 

บริหารสวนตำบลหัวเรือจังหวัดอุบลราชธานี

 โครงการดังกลาวเปนความรวมมือระหวางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ     

พลังงานกับหนวยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย ภาควิชาฟสิกส เพื่อพัฒนาระบบอบแหงพลังงาน 

แสงอาทิตยระดับอุตสาหกรรม โดยหนวยวิจัยพลังงานแสงอาทิตยไดดำเนินการพัฒนาระบบ 

อบแหงแบบกรีนเฮาสที่สามารถอบแหงผลิตภัณฑสดไดครั้ งละ 1,000 กิ โลกรัม 

ซึ่งมีระบบใหความรอนเสริมจาก LPG BURNݥR ทำใหสามารถใชงานไดในชวงเวลาที่ฝนตก 

หรือแสงอาทิตยไมเพียงพอ หลังจากที่พัฒนาตนแบบที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดผลดีแลว 

ไดทำการสรางระบบอบแหงดังกลาว เพื่อใชงานในสถานที่ตางๆ 3 แหง ไดแก  

ที่วิสาหกิจชุมชนดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่ออบแหงมะเขือเทศแชอิ่ม 

ที่โครงการในพระราชดำริ บริษัท อุตสาหกรรมเกษตรเขาคอ จำกัด อำเภอเขาคอ 

จังหวัดเพชรบูรณ เพื่ออบแหงกลวย และที่กลุมเกษตรกรองคการบริหารสวนตำบลหัวเรือ 

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออบแหงพริก ระบบอบแหงที่ติดตั้งดังกลาวสามารถชวย

วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร เพิ่ มประสิทธิภพการแปรรูปผลิตผลการ เกษตร 

และเพิ่มรายไดใหเกษตรกร โครงการนี้จึงนับเปนอีกกาวหนึ่งของการนำเทคโนโลยีที่วิจัยและ 

พัฒนาจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรออกรับใชชุมชน 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพใน

การดำเนนิการจดัคายวทิยาศาสตรภาคฤดรูอนโครงการพฒันาและสงเสรมิผูมคีวาม

สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)ครั้งที่ 24 ระหวางวันที่ 22 

– 26 มีนาคม 2553  ไดรับความอนุเคราะห จาก ผูจัดการฝายสรรหาทำเล บริษัท 

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดคาย บริจาคหมวก 

จำนวน 400 ใบ 

 คณาจารยคณะวิทยาศาสตรไดรับตำแหนง

ทางวิชาการ จำนวน 3 ราย

 อาจารย ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย 

อาจารยประจำภาควิชาชีววิทยา ไดรับแตงตั้งให 

ดำรงตำแหนงทางวิชาการ เปนผูชวยศาสตราจารย 

ตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2551

 อาจารย ดร.นภวรรณ รัตสุข  อาจารย  

ประจำภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  ไดรับแตงต้ัง

ใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ เปนผูชวยศาสตราจารย 

ต้ังแตวันท่ี 4 มกราคม 2550

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มัลลิกา ปญญาคะโป  

อาจารยประจำภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ไดรับ     

แตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ เปนรองศาสตราจารย 

ต้ังแตวันท่ี 28  พฤษภาคม  2551

ก)

ข)

ค)

ง)



๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐผล อนแฉง เขารวมประชุม        

Technical Hearing การปรับปรุงแบบจำลองคณิตศาสตรสำหรับพ้ืนท่ี 

มาบตาพุด  วันท่ี  26  กุมภาพันธ   2553  ณ  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กรุงเทพฯ 

๏ รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป ไดรับเชิญเปนวิทยากร 

บรรยายหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรดานส่ิงแวดลอมประจำโรงงาน  วันท่ี 26 

กุมภาพันธ 2553 ณ  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย (สสท.) กรุงเทพฯ 

 ๏ อาจารยอภิเษก หงษวิทยากร ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหความรู   

และขอเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการออกแบบเทคโนโลยี 

และการคิดสรางสรรคดวยหุนยนต และสรางความเขาใจในกติกา       

การแขงขัน ในการประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน       

ของศูนยหุนยนตประจำจังหวัดและจัดทำกติกาการแขงขันหุนยนต 

ระหวางวันท่ี 8 – 9 กุมภาพันธ 2553 ณ KU HOMݥ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ

 ๏ อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง และ อาจารย ดร.สุนีย 

พงษพินิจภิญโญ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษาวันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ 2553    

ณ คณะวิทยาการ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 ๏ อาจารย ดร.นฤมล เผือกขาว

  « เขารวมประชุมรับฟงขอเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติ 

ในการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 

ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  « ไดรับเชิญเปนวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ         

การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา วันที่ 20 

กุมภาพันธ 2553 ณ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

  « ไดรับเชิญเปนกรรมการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ตามที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร

แหงประเทศไทย (ทวท.) ไดรวมกันจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี โครงการวิจัย เรื่อง การจัดทำกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรม      

โอลิมปกวิชาการ (คาย 2) ปการศึกษา 2552

 ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร  

รวมกับโรงเรียนในเครือขาย ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร 

จัดอบรมโอลิมปกวิชาการ (คาย 2) ปการศึกษา 2552 

ระหวางวันที่   15  มีนาคม  - 2 เมษายน 2553 ประกอบดวย 

5 สาขาวิชา คือ เคมี  ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร 

และคอมพิวเตอร ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

 ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ โครงการ  

ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอมชุมชน” 

ระหวางวนัที ่15 – 19 มนีาคม 2553 เพือ่ใหชมุชนมอีปุกรณ

ตรวจวัด     และเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เปนเครื่องมือ

อยางงายผลติไดเองในชมุชน โดยมผีูเขารวมอบรมครัง้นีไ้ดแก 

ชมรมเรารักแมน้ำทาจีน เครือขายเกษตรอินทรีย ครูโรงเรียน 

องคการบริหารสวนตำบล เทศบาลและบริษัทเอกชนตางๆ 

รวมจำนวน 130 คน  

ขาวบุคคล่

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์



 แอมโมเนีย (Ammonia) เปนกาซท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและ 

เปนสวนหน่ึงของ วัฏจักรไนโตรเจน (nitrogen cycle)  ท่ีอุณหภูมิและ 

ความดันปกติแอมโมเนียจะมีสถานะเปนกาซไมมีสี มีกล่ินฉุนรุนแรง 

ซึ่งทำใหเกิดการระคายเคืองได แตถาอยูภายใตความดันและอุณหภูมิ

เย็นจะมีสถานะเปนของเหลว  กาซแอมโมเนียเปนสารเคมีท่ีถูกจัด 

จำแนกความอันตรายไวเปนประเภท (class) 2.3 คือ กาซพิษ (toxic 

gas) และกัดกรอน (corrosive) และยังจัดเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 โดยมีการนำมาใชประโยชน

อยางหลากหลายท้ังดานเกษตรกรรม เชน ปุยแอมโมเนียไนเตรต 

และทางอุตสาหกรรม เชน กาซแอมโมเนียสำหรับทำความเย็นของ 

อุตสาหกรรมหองเย็น โรงงานผลิตน้ำแข็ง ซ่ึงเปนโรงงานอุตสาหกรรม   

ประเภทหน่ึงท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดอันตรายจากสารเคมีดังกลาวและ

กอใหเกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอม

 การเกิดอุบัติภัยจากการร่ัวไหลของกาซแอมโมเนีย ไดสงผล 

กระทบและความเสียหายตอทรัพยสิน สุขภาพของประชาชน 

และส่ิงแวดลอม เน่ืองจากมีคุณสมบัติท่ีเปนกาซพิษ เม่ือเกิดอุบัติเหตุ     

ร่ัวไหลออกมาจะทำใหเกิดความเส่ียงกับผูปฏิบัติงานบริเวณน้ัน หรือใกล

เคียงกันเสียชีวิตไดเลยหากระบบระบายอากาศไมดีรวมท้ังอาจเกิดระเบิด

จากภาชนะบรรจุได เพราะคุณสมบัติท่ีสามารถติดไฟไดเม่ือไดรับความ 

รอนสูงเปนเวลานาน และเปนสาเหตุให จำเปนตองหลอเย็นเม่ือตอง        

เคล่ือนยายจากท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม  เม่ือสูดดมเขาไปจะทำใหเกิด 

อาการระคายเคืองอยางรุนแรง เกิดแผลไหมในระบบทางเดินหายใจ 

หายใจส้ัน เจ็บหนาอก มีอาการชัก หมดสติ และเสียชีวิต หากสัมผัส

โดนแอมโมเนียจะทำใหผิวไหมอันเน่ืองมาจากความเย็น (Cold Burn) 

และถาสัมผัสโดนดวงตาจะทำใหตาบอด หากปนเปอนสูแหลงน้ำจะ

สงผลใหปลาและสัตวน้ำตายได  ท้ังยังทำใหพืชเกิดการ  ไหมท่ีใบ 

และลำตนจนแหงตายอีกดวย การเกิดอุบัติภัยดังกลาวสวน ใหญจะ 

เกิดจากความประมาทและความรูเทาไมถึงการณของผู ท่ีเก่ียวของ          

รวมถึงมีสาเหตุมาจากปญหาดานเทคนิค และการจัดการอุบัติภัย ดังน้ัน

สถานประกอบการท่ีมีการใชกาซแอมโมเนียจะตองมีมาตรการดาน 

ความปลอดภัยท้ังการตรวจสอบ การปองกัน และแผนฉุกเฉิน 

กรณีกาซแอมโมเนียร่ัวไหลอีกดวย

รัตชนก โชควิวัฒนา (SC27)

รูปท่ี 1 :ใบไมท่ีไหม และแหงตาย เม่ือไดรับสัมผัสกับแอมโมเนีย      

รูปท่ี 2 :สภาพแวดลอมบริเวณท่ีมีการร่ัวไหลของกาซแอมโมเนีย

รูปท่ี 3 : การปนเปอนลงสูแหลงน้ำทำใหปลาและสัตวน้ำตาย 

ผลกระทบจากการร่ัวไหลของกาซแอมโมเนีย
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