ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2555

จากคณบดี
คณะวทิ ยาศาสตร์ม กี จิ กรรมทางวชิ าการทห่ี ลากหลายตลอดปี พ.ศ. 2555 นี้ เพือ่ เป็นการฉลองครบรอบ 40 ปี ซึง่ ได้รบั ค วามรว่ มมอื 
จากภาควชิ าตา่ งๆ โดยในเดือนมนี าคมน้ี มีโครงการประชุมเชิงป ฏิบตั กิ ารดา้ นงานวจิ ยั ซ สิ เทมาตคิ ส์และความหลากหลายของสง่ิ มชี วี ติ โดยใช้หอย
น้ำจดื เป็นต้นแบบ ของภาควชิ าชวี วิทยา มีผเู้ ข้าอบรมจำนวน 47 คน จากหน่วยงานตา่ งๆ ทัง้ ภ ายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบัน
การศกึ ษา และหน่วยงานตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สถาบันวิจยั แ ละพฒ
ั นาทรัพยากรประมงนำ้ จดื กรมประมง เป็นต้น  และโครงการอบรมสถิตเิ พือ่ 
การวจิ ยั ของภาควชิ าสถิติ ผูเ้ ข้ารบั การอบรมทง้ั จากภาครฐั และเอกชนเป็นอ าจารย์ นักวชิ าการ ครูมธั ยม นักศึกษาและผทู้ ส่ี นใจจากบริษทั หา้ งรา้ น
ต่างๆ  จำนวน 122 คน จะได้รบั ค วามรเู้ กีย่ วกบั ก ารนำสถิตไิ ปใช้ในการวเิ คราะห์ขอ้ มูล อภิปรายผลการวเิ คราะห์ขอ้ มูลได้อย่างมปี ระสิทธิภาพ
และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปท างสถิตใิ นการวเิ คราะห์ขอ้ มูลและแปลผลการวเิ คราะห์ได้อ ย่างถกู ตอ้ ง

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมโครงการ
บริการวิชาการครบรอบ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การฝึกปฏิบัตกิ ารขั้นต้นด้านงานวิจัยซิสเทมาติคส์
และความหลากหลายของสงิ่ ม ชี วี ติ :  โดยใช้ห อยนำ้ จ ดื เป็นต้นแ บบ
(Principle and Practice of Biosystematics and Biodiversity
research workshop: using freshwater molluscs as a model)
ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2555 ณ  ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดพ
 ธิ เี ปิดค า่ ยโอลิมปิกว ชิ าการ (ค่าย 2) ปีก ารศกึ ษา 2553 เมือ่ 
วันท ี่ 29 มีนาคม   2555  ณ ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์
4 คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคคล
รองศาสตราจารย์วัฒนา เกาศัลย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ รายวิชา   464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง   เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยม หิดล
อาจารย์ ดร.งามจิตต์ เจียรกุลประเสริฐ   ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายความรู้ดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 4 โอลิมปิกวิชาการดาราศาสตร์ ค่าย 2 วันที่ 14 – 17 และ     
วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย
เข้ า ร่ ว มป ระชุ ม กั บ ค ณะอ นุ ก รรมาธิ ก ารเ พื่ อ ชี้ แ จงใ ห้ 
ข้อมูลเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนโดยใช้คุณสมบัติของเกลือหลอมเหลว      
(Molten Salt) ในการสะสมความร้อนเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
และความค้มุ ค่าของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย วันท่ี 21
มีนาคม 2555 ณ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒสิ ภา กรุงเทพฯ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมสัมมนาเชิง
วิชาการ เรื่อง การใช้ข้อมูลภ าพถ่ายจาก geostationary satellites  
ในงาน atmospheric research วันท ี่ 24 เมษายน 2555 ณ สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัด
ปทุมธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทพิ ย์ ศรีแ ดง ได้ร บั เชิญเป็น Scientific
Committee งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และ

scie
เทคโนโลยีเมมเบรนครั้งที่ 10 ปี 2012 หัวข้อเรื่อง เมมเบรนสำหรับ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2555 ณ
โรงแรมอมารีเอเทรียม กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแ สง  ได้ร บั เชิญจ ากสถาบันส ง่ เสริมก าร
สอนวทิ ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)ไปชว่ ยปฏิบตั งิ านตามภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง วิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 – 4 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2556 สัปดาห์ละ 1 วัน
อาจารย์ ดร.พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
อบรมครูผ นู้ ำการเปลีย่ นแปลง  หลักสูตรการจดั การสอนวทิ ยาศาสตร์
ทีเ่ หมาะสมกบั เนือ้ หาตามมาตรฐานหลักสูตร (PCK1) รุน่ ท ี่ 3 ระหว่าง
วันท ี่ 26 – 30 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง เข้าร่วมประชุมคณะ
อนุกรรมการศกึ ษาการใช้แ บบจำลองคณิตศาสตร์ส ำหรับป ระเมินก าร
แพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 26 มีนาคม
2555 ณ กรมควบคุมมลพิษ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม ได้ร บั เชิญเป็นว ทิ ยากร
ให้การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 วันที่ 24 – 25
มีนาคม 2555 ณ สถาบันส ง่ เสริมก ารสอนวทิ ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
(สสวท.)
นายภูวเมศวร์ สิงห์ทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อ
สนับสนุนผ ปู้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังร ะยะสดุ ท้ายในระบบหลักป ระกันส ขุ ภาพ
ถ้วนหน้าให้เข้าถึงการบริการทดแทนไต จังหวัดนครปฐม ครั้งที่
3/2555 วันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม
นางวราภรณ์ เจียนระลึก นายอมรฤทธิ์ ศรีนวล และนาง
อารีย์ ไวอำภี ได้ร บั เชิญเป็นผ ชู้ ว่ ยวทิ ยากรโครงการฝกึ อ บรม ด้านการ
จัดการน้ำเสียเกษตรกรรม (การควบคุม กำกับดูแล และการจัดการ            
น้ำเสียจากภาคเกษตรกรรม) ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม
2555 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
วันท ี่ 9 มีนาคม 2555 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส ิ่งแ วดล้อม
มีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท)เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ ห้อง 1135 อาคาร
วิทยาศาสตร์ 1 มีผู้เข้าร่วม 29 คน

nce
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร ได้
จัดโครงการอบรม “สถิติเพื่อการวิจัย” ในระหว่างวันที่ 26 – 30
มีนาคม 2555  ณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม   ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาโครงงานและซอฟแวร์ วันที่ 13 มีนาคม
2555 ณ ภาควชิ าคอมพิวเตอร์ คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ อบรมโอลิมปิก
วิชาการ สาขาวชิ าชวี วิทยาคา่ ย 2 ระหว่างวนั ท ี่ 5 – 19 มีนาคม
2555 เนือ่ งจากการแข่งขันช วี วิทยาโอลิมปิกร ะดับช าติ ครัง้ ท ี่ 9
ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอ ุบลราชธานี กำหนดจัดขึ้นในวัน
ที่ 4 – 9 เมษายน 2555

คุ ณ ได้ ต ี พ ิ ม พ์ ผ ลงานวิ จ ั ย ครั ้ ง แรกตอนอายุ เ ท่ า ไหร่
ฐาปนี รักษาความดี (sc35)
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารแวดวงวิชาการไม่ว่าจะเป็นสาย
วิทยาศาสตร์ห รือสังคมศาสตร์ เมื่อมีการศึกษาวิจัยจนได้องค์ความรู้
ใหม่ๆ การตพี มิ พ์ผ ลงานในวารสารระดับน านาชาติถ อื ว่าง านวจิ ยั น นั้ 
ได้ร บั ก ารยอมรับในเบือ้ งตน้ ว า่ ม คี ณ
ุ ภาพบางคนอาจจะตพี มิ พ์ผ ลงาน
ของตัวเองหลังจากเริ่มทำงานวิจัยหลายปี หลายคนได้พิมพ์ผลงาน
วิจยั ในรปู แ บบของปริญญานพิ นธ์ เพราะ เป็นเงือ่ นไขบงั คับในการจบ
การศกึ ษา แต่เหล่าห นูน อ้ ยจากโรงเรียนประถม Blackawton ประเทศ
อังกฤษ กลับได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยของตัวเอง ตอนอายุ 8 ขวบ
(ปัจจุบันอายุ 8-10 ขวบ) โดยงานวิจัยของเด็กๆ เริ่มข ึ้นเมื่อ 3 ปีก่อน
จากความสงสัยในชนั้ เรียนเกีย่ วกบั พ ฤติกรรมของผงึ้ ว่า ผึง้ ค น้ หาและ
เลือกดูดน้ำหวานจากดอกไม้โดยพิจารณาจากอะไร หลังจากคุยกับ
เพือ่ นๆ ในกลุม่ แ ละอาจารย์ท ปี่ รึกษา เด็กๆ จึงเริม่ ง านวจิ ยั ข องตนเอง
ซึง่ ศ กึ ษาอยูร่ ว่ ม 2 ปี จึงค น้ พ บวา่ ผึง้ เลือกดดู น ำ้ ห วานจากดอกไม้โดย
พิจารณาจากความสมั พันธ์เชิงพ นื้ ทีข่ องสดี อ ก ผลงานวจิ ยั น ไี้ ด้ร บั ก าร
ตีพิมพ์ในวารสาร Biology letters เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2010

ไม่เพียงพอทีท่ ำให้งานวิจัยสำเร็จ สิ่งส ำคัญ คือ ใจรักในการเรียนรู้
งานวิจัยท างวิทยาศาสตร์น ั้นไม่จ ำเป็นต ้องเป็นเรื่องยาก น่าป วดหัว
และซบั ซ อ้ นเกินก ว่าท คี่ นทวั่ ไปจะเข้าถ งึ แต่อ าจจะเป็นเรือ่ งทวั่ ๆ ไป
ในชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องที่สนุกสนาน สำหรับเด็กๆ เหล่าน ี้ การ
เรียนรทู้ างวทิ ยาศาสตร์เปรียบเสมือนการเล่นเกม ทีม่ กี ฎเบือ้ งตน้ ให้
ผูเ้ ล่นท กุ ค นปฏิบตั ติ าม นอกจากนนั้ เป็นเทคนิคอ สิ ระของผเู้ ล่นแ ต่ละ
คนวา่ จ ะมวี ธิ กี ารเล่นพ ลิกแ พลงไปอย่างไร ขอเพียงไม่ข ดั ก บั ก ฎเบือ้ ง
ต้นข องเกม ดังนั้น การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กๆกลุ่มนี้จึง
เป็นการเล่นสนุกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย โดยมีคำตอบของสิ่งที่
อยากรู้เป็นรางวัล ถึงแม้จะเขียนงานวิจัยเหมือนกับการเล่านิทาน
ด้วยสำนวนของเด็กๆ ภาพประกอบเป็นภาพวาดระบายสี แต่สิ่ง
สำคัญท เี่ ป็นห วั ใจของกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์น นั้ ม อี ยูค่ รบถว้ น
มีก ารตงั้ ส มมุตฐิ าน การออกแบบการทดลองทมี่ กี ารควบคุมต วั แปร
ต่างๆ อย่างรัดกุม การเก็บผลการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลอ
ย่างไม่เอนเอียง อย่างไรกต็ ามดว้ ยตวั ข องเด็กๆ เองคงเป็นเรือ่ งยาก

ถ้าได้อ า่ นบทความวจิ ยั เรือ่ งนจี้ ะทราบทนั ทีว า่ ค นเขียนผลงานตอ้ งเป็น
เด็กแ น่นอน เพราะ ขึน้ ต น้ ด ว้ ยคำวา่ “กาลครัง้ ห นึง่ น านมาแล้ว” (Once
upon a time) สำหรับสำนวนภาษาที่ใช้ในการเล่าเรื่องเหมือนฟัง
เด็กๆ พูดค ยุ ก นั เวลาบรรยายการทดลอง มีเสียงอทุ านประกอบ (‘the
puzzle’ . . .duh duh duuuuhhh) บทความแสดงภาพผลการทดลอง
ทีส่ วยงาม มีช วี ติ ช วี า เขียนดว้ ยลายมือ วาดและระบายสลี งในกระดาษ
ด้ ว ยผี มื อ เ ด็ ก ๆ แทนก ารบั น ทึ ก ผ ลด้ ว ยโ ปรแกรมส ำเร็ จ รู ป ใ น
คอมพิวเตอร์
เด็กเหล่าน อี้ าจจะเป็นน กั ว ทิ ยาศาสตร์ท อี่ ายุน อ้ ยทสี่ ดุ หลายๆ
คนคดิ ว า่ ห นูน อ้ ยเหล่าน เี้ ป็นเด็กอ จั ฉริยะ แต่ค วามฉลาดอย่างเดียวคง

ทีจ่ ะเรียนรู้ “ระเบียบวิธวี ิจัยท างวิทยาศาสตร์” ต้องยกความดคี วาม
ชอบให้อ าจารย์ท ปี่ รึกษาของเด็กๆ เหล่าน ที้ สี่ ร้างแรงบนั ดาลใจและ
มีวิธีการสอนที่กระตุ้นความสนใจของเด็กๆ รวมทั้งสอน “วิธีการ
แสวงหาความรู้” แทนที่จะบอก “คำตอบ” เพียงอย่างเดียว พร้อม
ทั้งให้การสนับสนุนจนทำสำเร็จในที่สุด
P. S. Blackawton et al. 2010. Blackawton bees: Colour and
spatial relationships in bees. Biology letters. doi: 10.1098/
rsbl.2010.1056.
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