
ปที่ 20 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2557

 ภาค วิชา เคมี คณะ วิทยาศาสตร  จัด งาน ปจฉิม นิเทศ 
ประจำ ป การ ศกึษา 2556 ม ีกจิกรรม ใหนกัศกึษา รบั ฟง โอวาท จาก 
ตัวแทน คณาจารยตัวแทน นักศึกษากลาว ถึง ความ ประทับ ใจ และ 
อำลาพิธ ีขอ ขมาไหว ครอูาจารย ผกู ขอ มอื นกัศกึษา และ กลาว อวยพร  
วัน ที่ 12 มีนาคม ณ  อาคาร วิทยาศาสตร 4 

 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได จัด โครงการ 
พัฒนา ผู บริหาร คณะ วิทยาศาสตร ม.ศิลปากร คร้ัง ท่ี 2 วิทยา กรรับ เชิญ 
ผู ชวย ศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริ วงศ คณบดี คณะ วิทยาการ จัดการ 
ม.ศิลปากร วัน ที่ 19 มีนาคม 2557 ณ หอง ประชุม 1135 อาคาร 
วิทยาศาสตร 1 คณะ วิทยาศาสตร ม.ศิลปากร 

 รอง ศาสตราจารย ดร .สืบ สกุล อยู ยืนยง คณบดี               
คณะวิทยาศาสตร พรอมคณะผูบริหารและบุคลากร เขา รวม 
โครงการ ประชุม การ แลก เปลี่ยน เรียน รู การนำ เกณฑ คุณภาพ      
การ ศึกษา เพื่อ การ ดำเนิน การ ที่ เปน เลิศ ไป ใช ใน การ ประกัน 
คุณภาพ การ ศึกษา ภระหวางวันท่ี 10-12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม  
เซ็น จู รี พาร ค กรุงเทพฯ

	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ได้จัดพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ	ระหว่าง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั	และ	มหาวทิยาลยัศิลปากร	โดยมวีตัถปุระสงค์

ในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้	 การพัฒนางาน

วิจัย	 การบริการวิชาการ	 การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์	 ตลอดจน

การพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา	 เมื่อวันท่ี	 27	

มีนาคม	2557	เวลา	10.00น.	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร



 นางสาว ภู ริชญา ศรีสุข นักศึกษา ระดับ ปริญญา มหา บัณฑิต 
หลกัสตูร วทิยาการ คอมพวิเตอร และ สารสนเทศ ภาค วชิา คอมพิวเตอร 
ที่ ได รับ รางวัล “KKU-IENC 2014 Best Presentation Award” จาก 
บทความ เรื่อง “Automatic Feature Weight Assignment Based 
on Image Retrieval Using Genetic Algorithm” ใน งาน The 5th 
KKU International Engineering Conference 2014 ซึ่ง จัด โดย 
คณะ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน ระหวาง วัน ที่ 27 - 29 
มีนาคม 2557

ขาวแสดงความยินดี

 รอง ศาสตราจารย ดร.สุ พรรณี   
ฉาย ะ บุตร และ คณะ ที่ ผล งาน วิจัย ได 
รับ การ จด อนุ สิทธิ บัตร ภาย ใต ชื่อ “องค 
ประกอบ น้ำยา ลาง เล็บ จาก สาร สกัด 
ธรรมชาติ” เลข ที่ อนุ สิทธิ บัตร 8731 
ออก ให โดย กรม ทรัพยสิน ทาง ปญญา 
เมื่อ วัน ที่ 21 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ ผล 
งาน ดงั กลาว ยงั ได รบั การ ตอย อด นำ ไป ใช 
ประโยชน ใน เชิง พาณิชย โดย บริษัท ผลิต 
น้ำยา ลาง เล็บ อีก

 คณะ วทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั ศลิปากร ขอ เปน กำลงั 
ใจ ให กับ นักศึกษา จาก ภาค วิชา คอมพิวเตอร ที่ ได รับ รางวัล ผล 
งาน ยอด เยี่ยม ทุน การ ศึกษา ทีม ละ 15,000 บาท จาก การ 
แขงขัน พัฒนา โปรแกรม คอมพิวเตอร แหง ประเทศไทย ครั้ง ที่ 
16 (National Software Contest 2014:NSC2014) และ 
จะ เปน ตัวแทน เขา รวม การ แขงขัน ใน งาน “มหกรรม ประกวด 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร แห่ง ประเทศไทย 
ครัง้ ที ่13” ระหวาง วนั ที ่12 - 14 มนีาคม 2557 ณ หอ ประชมุ 
มหิศร SCB Park Plaza ธนาคาร ไทย พาณิชย สำนักงาน ใหญ 
(รัช โยธิน) กรุงเทพมหานคร มา รวม สง แรง ใจ ให พวก เขา ควา 
ชัยชนะ ชื่อ เสียง และ รางวัล กลับ มา



ขาวบุคคล

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร

 อาจารย ดร.พลัลภ คนัธ ิยงค ได รบั เชญิ เปน อาจารย พเิศษ รายวชิา  613 
203-45 Instrumental Analysis in Biotechnology หวัขอ Mass Spectroscopy 
วัน ที่ 25 มีนาคม 2557 ณ คณะ วิศวกรรมศาสตร และ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร
 รอง ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทร ฉาย เขา รวม ประชุม พิจารณา ราง 
กิจกรรม สะ เต็ม แบบ บูรณ า การ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ เทคโนโลยี  
วัน ที่ 17 – 18 มีนาคม 2557 ณ โรง แร มรอแยล เบญจา โฮเต็ล สุขุมวิท 5 
กรุงเทพฯ
 อาจารย ดร.ส ุนยี พงษ พนิจิ ภญิโญ ได รบั เชญิ เปน ประธาน ประจำ หอง ใน 
โครงการ ประชุม วชิาการ ระดบั ชาติ คณะ วทิยาการ จดัการ มหาวิทยาลัย ศลิปากร 
ครั้ง ที่ 2 ประจำ ป การ ศึกษา 2556 วัน ที่ 14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม โน โว เทล 
หัวหิน ชะอำ บีช รีสอรท แอนด สปา อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี

 อาจารย ดร.ธัญ นันท วรรณ ธง เขา รวม สัมมนา ทาง วิชาการ เรื่อง 
“มหัศจรรย ความ หลาก หลาย ของ ทรัพยากร ชีวภาพ ใน ประเทศไทย” วัน ที่ 1 
เมษายน 2557 ณ อาคาร ศูนย ประชุม อุทยาน วิทยาศาสตร ประเทศไทย(CC) 
 อาจารย ดร.ณิ มา ราห อยูคง แกว 
  เขา รวม สัมมนา นักเรียน ทุน รัฐบาล กระทรวง วิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี ที่ สำเร็จ า การ ศึกษา ประจำ ป 2557 ครั้ง ที่ 1 วัน ที่ 28 – 29 มีนาคม 
2557 ณ เบลล วิลลา รีสอรท เขา ใหญ จังหวัด นครราชสีมา
  เขา รวม สัมมนา วิชาการ เร่ือง “Fight for Science การบาน การเมือง   
กบั การ ปฏริปู วทิยาศาสตร และ เทคโนโลย”ี วนั ที ่1 เมษายน 2557 ณ หอง ประชุม 
อ อดิ ทอเรียม บาน วิทยาศาสตร สิ ริน ธร อุทยาน วิทยาศาสตร แหง ประเทศไทย
 รอง ศาสตราจารย ดร.บุญ ศรี จง เสรี จิตต เขา รวม ประชุม สัมมนา           
เชงิ ปฏบิตั ิการ เรือ่ง “การ อนรุกัษ และ ปญหา การ อนรุกัษ ศลิปกรรม ใน ประเทศไทย” 
ระหวาง วัน ที่ 28 – 30 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม ลพบุรี อินน จังหวัด ลพบุรี 

 ภาค วิชา ชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร นำ นักศึกษา และ 
อาจารย จำนวน 80 คน จาก รายวิชา 512203 (512204) นิเวศวิทยา (Ecology)  
เขา ศกึษา ด ูงาน เพือ่ เปนการ เพิม่พนู ความ รู และ ประสบการณ เกีย่ว กบั การ ศกึษา ชนดิ 
พืช และ สัตว เมื่อ วัน ที่ 17 - 18 มีนาคม 2557 ณ อุทยาน แหง ชาติ เขา ใหญ จังหวัด 
นครราชสีมา

 ภาค วิชา คอมพิวเตอร คณะ วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได ทำการ สง มอบ คุรุ ภัณฑ เครื่อง 
คอมพิวเตอร จำนวน 58 เครื่อง ให แก โรงเรียน บานนา 
ดอกไม และ โรงเรียน เครือ ขาย ใน จังหวัด นครพนม       
โดย  พล.อ.สชุา ต ิชมพ ูทวปี หวัหนา ฝาย เสนาธิการ ประจำ 
(หน.ผสธ.ประจำ) เสธ.ทหาร วิทยาลัย ปองกัน ราช 
อาณาจักร สถาบัน วิชาการ ปองกัน ประเทศ กอง บัญชาการ 
กองทัพ ไทย (วปอ.สปท.) เปน ตัวแทน รับ มอบ และ มี 
ผู ชวย ศาสตราจารย วิสูตร ว รส งา ศิลป หัวหนา ภาค วิชา 
คอมพิวเตอร เปน ผู แทน สง มอบ เมื่อ วัน อังคาร ที่ 11 
มีนาคม 2557



ขาวคณะวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณหากทาน
มีความประสงคที่จะสงขอเสนอแนะขาวสารหรือที่อยูโปรดแจง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 โทร. 0-3424-5300 โทรสาร 0-3424-5333 E-mail science@su.ac.th
สามารถเปดอานขาววิทยาศาสตร ไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน

ชญาดา โชติศรีศุภรัตน (sc33)¦ Ò μ ¡ Ã â Ã ¤ ¨Ô μ 

(Psychopath)

1A

 อาจารย ดร.ประพันธ พงศ พงศ ศรีเอ่ียม อาจารย ดร.สม พงค จิตต ม่ัน  
และ อาจารย ดร.เฉลิม พงศ วรวรรโณทัย เขา รวม ประชุม คณะ กรรมการ ฝาย 
Coordination ชดุ ที ่สอง เพือ่ เตรียม ความ พรอม ทาง วชิาการ ใน การ จดัการ แขงขนั 
คณิตศาสตร โอลิมปก ระหวาง ประเทศ ครั้ง ที่ 56 พ.ศ. 2558 วัน ที่ 18 มีนาคม 
2557 ณ สถาบัน สง เสริม วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี (สสวท.)
 อาจารย ดร.งาม จติต เจยีร กลุ ประเสรฐิ ได รบั เชิญ เปน วทิยากร ใน การ จดั 
กจิกรรม การ เรยีน การ สอน รายวชิา ว 30403 ปฏบิตั ิการ ดาราศาสตร ขัน้ สงู ให แก 
นักเรียน ที่ ได รับ การ คัด เลือก เขา คาย อบรม สอ วน. ดาราศาสตร ครั้ง ที่ 2  ระหวาง 
วัน ที่ 13,14,16 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียน มหิดล วิทยา นุ สรณ ศาลา ยา จังหวัด 
นครปฐม
 อาจารย ดร.สม เจ ตน ชัย ยะ ได รับ เชิญ เปนวิทยากร บรรยาย พิเศษ 
ให ความ รู แก นักเรียน ใน การ จัด กิจกรรม ติว GAT/PAT สำหรับ นักเรียน ชั้น 
มัธยมศึกษา  ป ท่ี 6 ระหวาง วัน ท่ี 5 – 6 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียน เบญจม เทพ อุทิศ 
จังหวัด เพชรบุรี 
 อาจารย ดร.วรรณ รตัน รุง โร จน ธรี ะ อาจารย ดร.รตันา ศรี ทศัน อาจารย 
ดร.ทิว ดี มุ สัน เที ยะ และ อาจารย ดร.ผกา มาส พะ วงษ ได รับ เชิญ เปน วิทยากร 
โครงการ อบรม เชิง ปฏิบัติ การ พัฒนา ความ รู ทาง คณิตศาสตร เร่ือง การ เรียน การ สอน 
วิชา คณิตศาสตร ที่ เนน กระบวนการ คิด วิเคราะห และ แก ปญหา ให กับ นักศึกษา 
ชั้น ที่ 3 วัน ที่ 9 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฎ นครปฐม

 อาจารย ดร.กุล ทัศน สุ วัฒน พิพัฒน อาจารย ดร.ชี วิ ตา สุวรรณ ชวลิต 
อาจารย ดร.ณฐั วรรณ วรวรรโณทยั อาจารย ดร.พฒันา ว ิศว สวาง ลาภ อาจารย 
ดร.สุมน มาลย จันทร เอี่ยม และ อาจารย ดร.เฉลิม พงศ วรวรรโณทัย เขา รวม 
ศึกษา ดู งาน วัน ที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ศูนย ฝน หลวง หัวหิน ทา อากาศยาน 
หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ 
 นาง สาย ชล เขียว วิชัย ได รับ เชิญ เปน วิทยากร โครงการ แลก เปลี่ยน 
เรียน รู “บอก เลา...เพ่ือ เขา สู ตำแหนง ชำนาญ การ พิเศษ เพ่ือ สราง ความ เขาใจ 
เกีย่ว กบั หลกั เกณฑ ใน การ ขอ ตำแหนง ทาง วชิาการ ของ บคุลากร สาย บรหิาร และ 
ปฏิบัติ งาน ทั่วไป วัน ที่ 20 มีนาคม 2557 ณ คณะ ศึกษา ศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 
 นางสาว สา วิณี ปฐม สุริยะ พร เขา รวม โครงการ การ พัฒนา บุคลากร 
เพ่ือ ความ เขม แข็ง ของ ประเทศ ใน ดาน ทรัพยากรธรรมชาติ และ การ ชวย เหลือ 
ประชาชน เมื่อ เกิด ภัย พิบัติ ธรรมชาติ ทาง ทะเล ระหวาง วัน ที่ 14 – 30 มีนาคม 
2557 ณ ภาค วิชา ชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร คาย บุร ฉัตร กรม การ ทหาร ชาง 
อ.เมือง จ.ราชบุรี และ บริเวณ พื้นที่ ใน จังหวัด ชายฝง ทะเล
 นาง กร กมล เลา ห บุตร เขา รวม สัมมนา ทาง วิชาการ เร่ือง “บูรณ า การ 
หลักสูตร สื่อ มีเดีย และ เทคโนโลยี สารสนเทศ(MIT) ของ หลักสูตร ใหม เพื่อ 
จัดการ เรียน การ สอน เชิง สรางสรรค สำหรับ เตรียม ความ พรอม ใน การ แขงขัน 
และ การ เขา สู ประชาคม อาเซียน” ระหวาง วัน ที่ 6 – 7 มีนาคม 2557 ณ คณะ 
ศึกษา ศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

 ทำให พวก เคา รูสึก ถึง อารมณ บาง อยาง นอย กวา คน ปกติ เชน พวก Psychopath 
จะ ขาด ความ เห็น อก เห็นใจ ไมมี ความ สำนึก ผิด ไม กลัว ภาพ ที่ สยดสยอง รูสึก เจ็บ ปวด 
นอย กวา คน ปกติ และ ไม เห็น ความ ผิด พลาด ที่ เกิด ขึ้น ทำให คน พวก นี้ มี แนว โนม ที่ จะ ทำ 
ผิด กฎหมาย ใน หลาย รูป แบบ และ ซ้ำซาก เพราะ ไม คอย เรียน รู จาก ความ ผิด ที่ เคย กอ 
เฉพาะ ใน สหรัฐอเมริกา พบ วา 15-35% ของ คน ที่ ถูก จำ คุก เปน พวก Psychopath แต ฟง 
ดู แลว อาจ จะ คอน ขาง นา ตกใจ เพราะ คน เหลา นั้น สามารถ เรียน รู ที่ จะ แสรง แสดง อารมณ 
ที่ พวก เคา เหลา นั้น บกพรอง ได เหมือน กับ การ ใส หนากาก ปดบัง ความ วิกลจริต ไว ภายใน 

บาง สวน กลับ เปน คน ที่ มี บุคลิก คอน ขาง มี เสนห ดวย ซ้ำ จน ทำให เหยื่อ หลาย คน หลง 
เสนห (Kiehl&Buckholtz, 2010) พฤติกรรม รวม ทัง้ บคุลกิ เหลา นี ้ได ถกู นำ ไป สราง เปน 
ภาพยนตร สยอง ขวัญ ที่ มีชื่อ เสียง หลาย เรื่อง เชน Hannibal Lecter ใน The Silence 
of the Lambs (รูป ที่ 1B) และ Dr Heiter ใน The Human Centipede  มัน นา กลัว 
หาก คุณ จินตนาการ วา มี คน เหลา นี้ ปะปน อยู ใน สังคม ทั่วไป แต ก็ อด แปลก ใจ ไม ได กับ 
ความ รู ใหม นี้ วา สมอง ที่ ตาง กัน หรือ ความ ผิด ปกติ ทาง สมอง นั้น สามารถ ทำให คน เรา 
ตาง กัน ได มากกวา ที่ เรา เคย เขาใจ มา กอน หนา นี้ ซะ อีก

¦Òμ¡Ã âÃ¤¨Ôμ (Psychopath)
 หลาย คน คง เคย สงสยั วา ทำไม ฆาตกร บาง คน สามารถ ฆา คน ได โดย ด ูเหมอืน ไมรู 
สึก ผิด แต ใน บาง กรณี นัก ประสาท วิทยา ก็ ศึกษา แลว พบ วา เพราะ ฆาต รกร เลือด เย็น บาง 
คน นั้น มี สมอง ที่ มี ความ ผิด ปกติ บาง อยาง เชน จาก การ ศึกษา พวก Psychopath พบ วา 
สามารถ รบั รู ความ รูสกึ เศรา และ กลวั ที ่แสดงออก บน ใบหนา ได นอย กวา ปกติ (Blair et al., 
2001) และ ไม สามารถ รูสึก ถึง ความ แตก ตาง ของ เสียง ที่ แสดง วา คน พูด กำลัง รูสึก หวาด 
กลัว กับ เสียง ที่ ไม แสดง อารมณ ได (Blair et al., 2002) โดย ความ ผิด ปกติ ของ สมอง สวน 
Paralimbic (รูป ที่ 1A) รวม ทั้ง สวน amygdala ซึ่ง ทำ หนาที่ สำคัญ ใน การ ควบคุม เหตุผล 
และ อารมณ (Kiehl, 2006) 
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