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พบ"กระดังงา"พันธุใหมของโลกที่กาญจน  โดยคณะผูศึกษาวิจัย
จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส.สมพร คําชมภู นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา และ รศ.ดร.อารีย ทองภักดี อาจารยท่ีปรึกษาผูศึกษา
วิจัยพรรณไมวงศกระดังงา (FAMILY ANNONACEAE) ในปาเขตตะวันตกของประเทศไทย ไดสํารวจพบพืชวงศ
กระดังงา 2 ใน 40 ชนิด คือ Polyalthia kanchanaburiana S. Khumchompoo & A. Thongpukdee และ Miliusa longiflora 
(Hook. f. & Thomson) Baillon ex Finet & Gagnep. เปนชนิดที่เพ่ิงพบครั้งแรกในประเทศไทย(new record) และหนึ่ง
ในสองชนิดนี้เปนพืชวงศกระดังงาที่เพ่ิงพบเปนครั้งแรกในโลก (new spies) อีกดวย โดยพบที่บริเวณพุปูราชินี อ.ทองผา
ภูมิ จ.กาญจนบุรี เปนถิ่นกระจายพันธุของ "ปูราชินี" ในปจจุบัน ผลจากการคนพบพืชชนิดใหมของโลกครั้งนี้ไดลงตี
พิมพเผยแพรในวารสาร "THAI FOREST BULLETIN" ฉบับที่ 33 ค.ศ.2005 ซึ่งเปนวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการ
ดานอนุกรมวิธานในระดับสากลเปนที่เรียบรอยแลว

สําหรับชื่อพืชชนิดใหมนี้ รศ.ดร.อารียไดตั้งช่ือวิทยาศาสตรของชนิดไววา "Polyalthia kanchanaburiana       
S. Khumchompoo & A. Thongpukdee" ช่ือพ้ืนเมืองใหวา "นมแดงทองผาภูมิ" เนื่องจากลักษณะเดนของดอกที่มีวงเกสร
เพศผูเปนสีแดงหรือชมพู ผนวกกับชื่อพื้นที่เฉพาะที่พบพืชนี้เปนครั้งแรกที่อยูภายในเขตอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ    
นั่นเอง นมแดงทองผาภูมิเปนไมพุม สูง 1-2.5 เมตร รากมีไหลเชื่อมกันระหวางตนแตละตน เหมือนกับท่ีพบในตนปบ   
ดอกเดี่ยว หรือดอกชอกระจุก 2-3 ดอก ออกดอกที่ปลายกิ่ง ตรงขามใบ ระหวางขอ ตามกิ่งแก และที่ลําตน กลีบสีเขียว
แกมชมพู วงเกสรเพศผูสีแดงหรือชมพู ผลแบบผลกลุม มีผลยอย 4-8 ผล กานผลยอยสั้นมาก ผลออนสีเขียว ผลแกสีน้ํา
ตาลแดง พบขึ้นอยูในปาพรุปูราชินี ท่ีความสูง 400-600 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ดอกออกในชวงเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายน ติดผลในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

สําหรับพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีมีรายงานพบครั้งแรกในประเทศไทยคือ Miliusa longiflora มีช่ือพื้นเมืองวา "ปออกา
แซ" เปนไมตนสูง 12-20 เมตร ดอกแบบชอ มีดอกยอย 2-5 ดอก กลีบดอกสีเหลือง-เขียว ผลแบบกลุมมีผลยอย 3-12    
ผล สีเขียว สม แดง และดํา ผลเปนอาหารของนกและสัตวปาบางชนิด มีรสหวานเฝอนๆ จากการตรวจสอบตัวอยาง
พรรณไมแหงพบวาข้ึนอยูในภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต

(หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 ปที่ 29 ฉบับที่ 10199)
(http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0114110249&day=2006/02/11)
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คณะวิทยาศาสตร  จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

♦ ภาควิชาคณิตศาสตร จัดประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร National Conference on Algebra and 
Applications, 5th Conference for Young Algebraists in Thailand ระหวางวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2549 ณ ภาควิชา
คณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

♦ ภาควิชาชีววิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเก็บตัวอยางสัตว การรักษาสภาพ การจําแนก และ
การจัดทําพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูของทองถิ่น” ระหวางวันที่  20 – 25 มีนาคม 2549 และ วันที่ 3 – 8 เมษายน 
2549  ณ  ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร  เปนเจาภาพการจัดประชุมเครือขายสถิติศาสตร
ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร  เปนเจาภาพการจัดประชุมเครือขายสถิติศาสตรภาควิชาสถิติ ในวันศุกรท่ี 24

มีนาคม  2549 เวลา 10.00 น. เปนตนไป  ณ หอง 4320 ตึกวิทยาศาสตร 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม

คณะวิทยาศาสตร จัดประชุมเตรียมความพรอมการจัดกิจกรรมครบรอบ 35 ป
คณะวิทยาศาสตร จัดประชุมผูแทนศิษยเกา เพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมครบรอบ 35 ป คณะวิทยาศาสตร เมื่อ

วันเสารท่ี 18 กุมภาพันธ 2549 ณ หองประชุมนริศรานุวัติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ผูเขารวมประชุมประกอบ
ดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา เจาหนาท่ี ศิษยเกา และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 40 คน

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการอบรม
โอลิมปกวิชาการ (คาย 2) ปการศึกษา 2548

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  รวมกับโรงเรียนในเครือขาย ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร จัดอบรม
โอลิมปกวิชาการ (คาย 2) ปการศึกษา 2548 ระหวางวันที่ 13 – 31 มีนาคม 2549 ประกอบดวย 5 สาขาวิชา คือ เคมี        
ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง      
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร  ไดรับคัดเลือกเปนขาราชการดีเดนประจําป 2548
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติคุณเปนขาราชการ  

พลเรือนดีเดน ประจําป 2548 ซึ่งจะเขารับมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคํา) และหนังสือท่ีระลึกใน
วันขาราชการพลเรือนและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร ไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการดีเดน ประจําป 2548      
กลุมลูกจางประจํา คือ นางสาวยุพา  ทรัพยสมบูรณ  ตําแหนง  นักการภารโรง
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  กิจกรรมเดือนมีนาคม ของคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 มีดังนี้
☺  โครงการปลูกปาชายเลน ระหวางวันที่ 7 – 8  มีนาคม 2549  ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6

อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
☺ โครงการคายเมล็ดพันธุเพ่ือวันพรุงนี้ คร้ังที่ 7  ระหวางวันที่ 13 – 17   มีนาคม 2549  ณ โรงเรียนวัด เวฬุวัน

ตําบลบอสุพรรณ  อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
☺ โครงการกีฬาอะตอมเกมส คร้ังที่ 16  ระหวางวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2549  ณ  มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวัด

เชียงใหม
☺ โครงการวิทยาศาสตรสูชุมชน  ระหวางวันที่ 24  -  30  มีนาคม  2549  ณ โรงเรียนหนองไกเหลือง อําเภอ

เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับอนุญาต
เปนอาจารยบรรยายพิเศษ วิชา  763 341 นโยบายชุมชนและการวางแผนใชท่ีดินในหัวขอ “การจัดการสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนและพระราชบัญญัติและกฎหมายสิ่งแวดลอมในประเทศไทย” ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ 2549 เวลา             
09.00  – 12.00 น. ณ หอง ว 1304 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี

☺ รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ   อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตเปน
วิทยากรใหการอบรมคัดเลือกดําเนินการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรวิทยาศาสตรโอลิมปก   
ระหวางประเทศประจําป พ.ศ.2549 ชวงท่ี 2 ระหวางวันที่ 17 – 25  เมษายน 2549 ณ หองอบรมสาขาคณิตศาสตร ช้ัน 5 
อาคารปฏิบัติการ สสวท.

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตเปนผูบรรยาย
พิเศษ ในหัวขอเรื่อง “Biodiversity” เปนสวนหนึ่งรายวิชา 613 501 Advanced Cellular And Molecular Bioscience  ใน
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2549 เวลา 13.00 – 15.40  น.  ณ หอง ท. 234  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

☺ อาจารย ดร.รัชฎา  บุญเต็ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเขารวมประชุมสัมมนาระดมความคิด
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในวันศุกร
ท่ี 10 กุมภาพันธ 2549 ณ หองประชุมสนั่น สุมิตร ช้ัน 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท. เวลา 09.00 – 16.00  น.

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริศร เทียนประเสริฐ อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรบรรยาย
โครงการพัฒนาระบบบริหารความรูดานวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณจากการทํางานวิจัยดานไขมันและ
โภชนาการ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 เวลา 13.30 – 16.30  น. ณ หองประชุมสมบูรณ วัชโรทัย

ขาวบุคคล

ขาวกิจกรรมนักศึกษา
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☺ รองศาสตราจารย ดร. ธนิต  ผิวนิ่ม  อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Invertebrate Neuropeptide Conference 2006 ณ Hotel Parador San Javier เมือง Guanajuato, 
ประเทศ Mexico ระหวางวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ 2549  ดวยทุนสงเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และทุนสวนตัว

☺ รองศาสตราจารย วศิน  อิงคพัฒนากุล  อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับอนุมัติใหเดิน
ทางไปปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามโครงการมหกรรมการขนสงและโลจิสติกส               
USA- Thailand Logistics Fair and Symposium 2006 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกําหนด 11 วัน ตั้งแตวันที่                 
22    กุมภาพันธ ถึงวันที่ 4   มีนาคม   2549    ดวยทุนของโครงการฯ

☺ นายวรพจน ใจชวงโชติ ลูกจางประจํา สังกัดคณะวิทยาศาสตร ตําแหนงพนักงานขับรถยนต                   
เลขที่ตําแหนง 428  ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว จาก นายวรพจน ใจชวงโชติ เปนนายธิติ ใจชวงโชติ

☺ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2548                    
เพื่อใหนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ไดรับทราบขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนสําหรับเตรียมความพรอมในการหางานและศึกษาตอ 
วันศุกรท่ี 3 มีนาคม เวลา 12.00 – 16.00  น. ณ หอง 1445 อาคารวิทยาศาสตร 1

☺ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร  จัดโครงการสงเสริมวิชาการดานสถิติครั้งท่ี 3 ใหกับนักศึกษาภาควิชา
สถิติ ช้ันปท่ี 3   เรื่อง “การวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ” วิทยากรรับเชิญ นายภานุพงศ พนมวัน, 
นายสุจินต สุขกุมภาพันธ,  นางสาวพนิดา  คงแจม ระหวางวันที่  6 – 8  มีนาคม  2549   เวลา  09.00 – 16.00  น.            
ณ  หอง 1329 อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร

☺ ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 ใหกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมท่ีกําลังจะจบการศึกษาป 2548 ระหวาง      
วันที่  6 – 10  และ 13 มีนาคม 2549 ณ หอง 4103 ว. 4

☺ ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการอบรมการทํา test kit สําหรับการ
วิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหโรงเรียนแกนนําสามารถจัดทํา test kit ไวใชสําหรับวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
เพื่อใชในการเรียนการสอน  อบรมระหวางวันที่ 14 -16 มีนาคม  2549  หอง 4103 อาคารวิทยาศาสตร 4

☺ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรูความสามารถดาน                
วิชาการอาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง “การคิดเชิงคณิตศาสตร 5”  อบรมระหวางวันที่ 17 – 21  เมษายน 2549              
เวลา   09.00 –  16.00  น. ณ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
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⌦

☺โครงการโอลิมปกวิชาการ เขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร
นักเรียนโครงการโอลิมปกวิชาการ    เขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรโดยวิธีพิเศษประจําปการศึกษา 2549  10 สาขาวิชา
ระหวางวันที่ 6 มีนาคม- 7 เมษายน 2549 สอบถามรายละเอียดไดท่ี งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร     โทร. 0-3427-1315 หรือ ท่ี http://www.sc.su.ac.th

☺ โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเขา
ศึกษาในโครงการรับนักศึกษา วิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ ประจําปการศึกษา 2549 สาขาวิชาตาง ๆ 10 สาขาวิชา จําหนาย   
ใบสมัครและรับสมัครตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2549 สอบถามรายละเอียดไดท่ี งานบริการการศึกษา           
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  โทร .  0-3427-1315 หรือ  
http://www.sc.su.ac.th

         ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตรศิษยเกา และผูมีอุปการะคุณ
                  หากทานมีความประสงคที่จะสงขอเสนอแนะ  ขาวสาร  หรือเปล่ียนที่อยูโปรดแจง

            คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000
       โทรศัพท 0-3425-5093  โทรสาร 0-3425-5820  E-mail science@su.ac.th

          สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน http://www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน


