ปที่ 20 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2557

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการ
พัฒนาผูบริ
 หารคณะวิทยาศาสตร ม.ศิลปากร ครัง้ ที่ 2 วิทยากรรับเชิญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ม.ศิลปากร วันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ หองประชุม 1135 อาคาร
วิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร ม.ศิลปากร
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การพั
ยนการสอนและกิ
จกรรมของนักศึกษา เมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2557 เวลา 10.00น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จัดงานปจฉิมนิเทศ
ประจำปการศึกษา 2556 มีกิจกรรมใหนกั ศึกษารับฟงโอวาทจาก
ตัวแทนคณาจารยตัวแทนนักศึกษากลาวถึงความประทับใจและ
อำลาพิธขอ
ี ขมาไหวครูอาจารยผูกขอมือนักศึกษาและกลาวอวยพร
วันที่ 12 มีนาคม ณ อาคารวิทยาศาสตร 4

ขาวแสดงความยินดี
รอง ศาสตราจารย ดร.สุ พรรณี
ฉายะบุตร และคณะ ที่ผลงานวิจัยได
รับการจดอนุสิทธิบัตร ภายใตชื่อ “องค
ประกอบ น้ ำ ยา ล า ง เล็ บ จาก สาร สกั ด
ธรรมชาติ” เลข ที่ อนุ สิทธิ บัตร 8731
ออก ให โดย กรม ทรั พ ย สิ น ทาง ป ญ ญา
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ผล
งานดังกลาวยังไดรับการตอยอดนำไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยโดยบริษัทผลิต
น้ำยาลางเล็บอีก

นางสาวภูริชญา ศรีสุข นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร
ที่ไดรับรางวัล “KKU-IENC 2014 Best Presentation Award” จาก
บทความเรื่อง “Automatic Feature Weight Assignment Based
on Image Retrieval Using Genetic Algorithm” ในงาน The 5th
KKU International Engineering Conference 2014 ซึ่งจัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 27 - 29
มีนาคม 2557

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเปนกำลัง
ใจใหกับนักศึกษาจากภาควิชาคอมพิวเตอรที่ไดรับรางวัลผล
งานยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาทีมละ 15,000 บาท จากการ
แขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่
16 (National Software Contest 2014:NSC2014) และ
จะเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในงาน “มหกรรมประกวด
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื ่ อ สาร แห่ ง ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 13” ระหวางวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2557 ณ หอประชุม
มหิศร SCB Park Plaza ธนาคารไทยพาณิชย สำนักงานใหญ
(รัชโยธิน) กรุงเทพมหานคร มารวมสงแรงใจใหพวกเขาควา
ชัยชนะ ชื่อเสียง และรางวัลกลับมา

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร
ภาค วิ ช า คอมพิ ว เตอร คณะ วิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดทำการสงมอบคุรุภัณฑเครื่อง
คอมพิวเตอร จำนวน 58 เครื่อง ใหแกโรงเรียนบานนา
ดอกไม และ โรงเรี ย น เครื อ ข า ย ใน จั ง หวั ด นครพนม
โดย พล.อ.สุชาติ ชมพูทวีป หัวหนาฝายเสนาธิการประจำ
(หน.ผสธ.ประจำ) เสธ.ทหาร วิ ท ยาลั ย ป อ งกั น ราช
อาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย (วปอ.สปท.) เปนตัวแทนรับมอบ และมี
ผูชวยศาสตราจารยวิสูตร วรสงาศิลป หัวหนาภาควิชา
คอมพิวเตอร เปน ผูแทนสงมอบ เมื่อวันอังคารที่ 11
มีนาคม 2557

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นำนักศึกษาและ
อาจารยจำนวน 80 คน จากรายวิชา 512203 (512204) นิเวศวิทยา (Ecology)
เขาศึกษาดูงานเพือ่ เปนการเพิม่ พูนความรูและ
 ประสบการณเกีย่ วกับการศึกษาชนิด
พืชและสัตว เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2557 ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาวบุคคล
อาจารย ดร.ธัญ นันท วรรณ ธง เขา รวมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
“มหัศจรรย ความ หลาก หลาย ของ ทรัพยากร ชีวภาพ ในประเทศไทย” วัน ที่ 1
เมษายน 2557 ณ อาคารศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย(CC)
อาจารย ดร.ณิมาราห อยูคงแกว
เขา รวม สัมมนา นักเรียน ทุน รัฐบาล กระทรวง วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ที่สำเร็จาการศึกษาประจำป 2557 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 – 29 มีนาคม
2557 ณ เบลล วิลลา รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา
เขารวมสัมมนาวิชาการเรือ่ ง “Fight for Science การบาน การเมือง
กับการปฏิรปู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” วันที่ 1 เมษายน 2557 ณ หองประชุม
ออดิทอเรียม บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
รอง ศาสตราจารย ดร.บุญ ศรี จง เสรี จิตต เขา รวม ประชุม สัมมนา
เชิงปฏิบตั การ
ิ เรือ่ ง “การอนุรกั ษและปญหาการอนุรกั ษศิลปกรรมในประเทศไทย”
ระหวางวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมลพบุรีอินน จังหวัดลพบุรี

อาจารย ดร.พัลลภ คันธิยงค ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษรายวิชา 613
203-45 Instrumental Analysis in Biotechnology หัวขอ Mass Spectroscopy
วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย เขารวมประชุมพิจารณาราง
กิจกรรม สะ เต็ม แบบ บูรณ า การ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ เทคโนโลยี
วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา โฮเต็ล สุขุมวิท 5
กรุงเทพฯ
อาจารย ดร.สุนีย พงษพินจิ ภิญโญ ไดรับเชิญเปนประธานประจำหองใน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 2 ประจำปการศึกษา 2556 วันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล
หัวหิน ชะอำ บีช รีสอรท แอนด สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย ดร.ประพันธพงศ พงศศรีเอีย่ ม อาจารย ดร.สมพงค จิตตมัน่
และอาจารย ดร.เฉลิมพงศ วรวรรโณทัย เขารวมประชุมคณะกรรมการ ฝาย
Coordination ชุดทีสอง
่ เพือ่ เตรียมความพรอมทางวิชาการในการจัดการแขงขัน
คณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ 56 พ.ศ. 2558 วันที่ 18 มีนาคม
2557 ณ สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
อาจารย ดร.งามจิตต เจียรกุลประเสริฐ ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ว 30403 ปฏิบตั การ
ิ ดาราศาสตรขัน้ สูง ใหแก
นักเรียนทีได
่ รับการคัดเลือกเขาคายอบรม สอวน. ดาราศาสตรครั้งที่ 2 ระหวาง
วันที่ 13,14,16 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ศาลายา จังหวัด
นครปฐม
อาจารย ดร.สม เจ ตน ชัย ยะ ได รับ เชิญ เปนวิทยากร บรรยาย พิเศษ
ใหความรู แก นักเรียน ใน การ จัด กิจกรรม ติว GAT/PAT สำหรับ นักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษา ปที่ 6 ระหวางวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ
จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย ดร.วรรณรัตน รุง โรจนธีระ อาจารย ดร.รัตนา ศรีทัศน อาจารย
ดร.ทิวดี มุสันเทียะ และอาจารย ดร.ผกามาส พะวงษ ไดรับเชิญเปนวิทยากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั การ
ิ พัฒนาความรูทาง
 คณิตศาสตร เรือ่ งการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหและแกปญหา ใหกับนักศึกษา
ชั้นที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

อาจารย ดร.กุลทัศน สุวัฒนพิพัฒน อาจารย ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต
อาจารย ดร.ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย อาจารย ดร.พัฒนาวิศว สวางลาภ อาจารย
ดร.สุมนมาลย จันทรเอี่ยม และอาจารย ดร.เฉลิมพงศ วรวรรโณทัย เขารวม
ศึกษาดูงาน วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ศูนยฝนหลวงหัวหิน ทาอากาศยาน
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
นางสายชล เขียววิชัย ไดรับเชิญเปนวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู “บอกเลา...เพื่อเขาสูตำแหนงชำนาญการพิเศษ เพื่อสรางความเขาใจ
เกีย่ วกับหลักเกณฑในการขอตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายบริหารและ
ปฏิบัติงานทั่วไป วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
นางสาวสาวิณี ปฐมสุริยะพร เขารวมโครงการ การพัฒนาบุคลากร
เพื่อความเขมแข็งของประเทศในดานทรัพยากรธรรมชาติและการชวยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติทางทะเล ระหวางวันที่ 14 – 30 มีนาคม
2557 ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร คายบุรฉัตร กรมการทหารชาง
อ.เมือง จ.ราชบุรี และบริเวณพื้นที่ในจังหวัดชายฝงทะเล
นางกรกมล เลาหบุตร เขารวมสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “บูรณาการ
หลักสูตร สื่อ มีเดีย และเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT) ของหลักสูตรใหม เพื่อ
จัดการเรียนการสอนเชิงสรางสรรค สำหรับเตรียมความพรอมในการแขงขัน
และการเขาสูประชาคมอาเซียน” ระหวางวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2557 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

¦ Ò μ ¡ Ã â Ã ¤ ¨Ô μ
¦Òμ¡Ã âÃ¤¨Ô μ (Psychopath)

(Psychopath)

ชญาดา โชติศรีศุภรัตน (sc33)

บางสวนกลับเปนคนที่มีบุคลิกคอนขางมีเสนหดวยซ้ำ จนทำใหเหยื่อหลายคนหลง
เสนห (Kiehl&Buckholtz, 2010) พฤติกรรมรวมทัง้ บุคลิกเหลานีได
้ ถูกนำไปสรางเปน
ภาพยนตรสยองขวัญที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง เชน Hannibal Lecter ใน The Silence
of the Lambs (รูปที่ 1B) และ Dr Heiter ใน The Human Centipede มันนากลัว
หากคุณจินตนาการวามีคนเหลานี้ปะปนอยูในสังคมทั่วไป แตก็อดแปลกใจไมไดกับ
ความรูใหมนี้ วาสมองที่ตางกันหรือความผิดปกติทางสมองนั้นสามารถทำใหคนเรา
ตางกันไดมากกวาที่เราเคยเขาใจมากอนหนานี้ซะอีก

หลายคนคงเคยสงสัยวาทำไมฆาตกรบางคนสามารถฆาคนไดโดยดูเหมือนไมรู
สึกผิด แตในบางกรณีนักประสาทวิทยาก็ศึกษาแลวพบวาเพราะฆาตรกรเลือดเย็นบาง
คนนั้นมีสมองที่มีความผิดปกติบางอยาง เชน จากการศึกษาพวก Psychopath พบวา
สามารถรับรูความ

รูส กึ เศราและกลัวทีแสดงออก
่
บนใบหนาไดนอยกวาปกติ (Blair et al.,
2001) และไมสามารถรูสึกถึงความแตกตางของเสียงที่แสดงวาคนพูดกำลังรูสึกหวาด
กลัวกับเสียงที่ไมแสดงอารมณได (Blair et al., 2002) โดยความผิดปกติของสมองสวน
Paralimbic (รูปที่ 1A) รวมทั้งสวน amygdala ซึ่งทำหนาที่สำคัญในการควบคุมเหตุผล
และอารมณ (Kiehl, 2006)

1B

1A

ทำใหพวกเคารูส กึ ถึงอารมณบางอยางนอยกวาคนปกติ เชน พวก Psychopath
จะขาดความเห็นอกเห็นใจ ไมมีความสำนึกผิด ไมกลัวภาพที่สยดสยอง รูสึกเจ็บปวด
นอยกวาคนปกติ และไมเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำใหคนพวกนีมี้ แนวโนมที่จะทำ
ผิดกฎหมาย ใน หลาย รูปแบบ และซ้ำซาก เพราะ ไม คอย เรียนรู จากความ ผิดที่เคย กอ
เฉพาะในสหรัฐอเมริกาพบวา 15-35% ของคนที่ถูกจำคุกเปนพวก Psychopath แตฟง
ดูแลวอาจจะคอนขางนาตกใจ เพราะคนเหลานั้นสามารถเรียนรูที จะ
่ แสรงแสดงอารมณ
ที่พวกเคาเหลานั้นบกพรองได เหมือนกับการใสหนากากปดบังความวิกลจริตไวภายใน

อางอิงและที่มาของภาพประกอบ
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