
 

 รูปที่ 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรุงแสง  ลักษณบุญสง และ             

รองศาสตราจารย ดร. เสริม จันทรฉายพรอมดวยผูบริหารระดับสูงของกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานและผูบริหารระดับสูงของกรมอุตุนิยมวิทยา

ของสหภาพพมาทําการตรวจเยี่ยมสถานีวัดรังสีดวงอาทิตยท่ีเมืองยางกุง  

 ปีที่ 15 ฉบับที่ 05 ประจําเดือนพฤษภาคม 2552
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คณะวิทยาศาสตร จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2552 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 ณ  หองไววิทย พุทธารี ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร 1 

คณะวิทยาศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรุงแสง  ลักษณบุญสง และรองศาสตราจารย 

ดร. เสริม จันทรฉาย พรอมดวยผูบริหารระดับสูงของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงานเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีวัดความเขมรังสีดวงอาทิตยที่

ประเทศสหภาพพมาในระหวางวันที่ 14 - 16  พฤษภาคม 2552 สถานีวัดดังกลาว

จัดตั้งโดยหนวยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงานในโครงการความรวมมือดานพลังงานทดแทนระหวาง

ประเทศไทยและสหภาพพมา โดยในโครงการดังกลาวไดจัดตั้งสถานีวัดความเขม

รังสีดวงอาทิตยที่เมืองตางๆ ในสหภาพพมา 5 แหง ไดแก Yangon, Naypyidow, 

Mandalay, Meiktila และ Shwebo ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบในการจัดทํา

แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยใหกับสหภาพพมาตอไป  

 ในรอบปการศึกษาที่ผานมา คณะฯ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งดาน

วชิาการ ดานการบรกิาร  และงานอบรมพฒันา  เดอืนนีเ้ปนเดอืนสดุทายของป

การศึกษา 2551 ซึ่งคณะฯ ก็มีอีกงานหนึ่งที่จัดเปนประจําทุกป  คือการจัด

ประชุมบุคลากรประจําป นับเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญกับคณะฯ อีก

กิจกรรมหนึ่ง ซึง่ทาํใหบคุลากรของเราไดมสีวนรวมในการวางแผนยทุธศาสตร  

โดยไดรวมกนัเสนอแนะแนวทางการพฒันา แกไขปญหาอปุสรรคตางๆ ทีเ่กดิขึน้ 

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วชิาการ  ตลอดจนไดรวมระดมความคดิเพือ่หาแนวทางนาํไปใชในการพฒันา

งานใหเปนทีน่าพอใจ  

 ในดานงานวจิยัทีค่ณะฯ เราไดรวมกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนรุกัษพลงังาน เมือ่วนัที ่ 14-16 ทีผ่านมา ผม และ รศ.ดร.เสรมิ  จนัทรฉาย 

พรอมดวยผูบริหารระดับสูงของกรมฯ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาน ี

วัดความเขมรังสีดวงอาทิตยที่ประเทศสหภาพพมา ที่เราไดไปจัดตั้ง

สถานวีดัความเขมรงัสดีวงอาทติยไวถงึ 5 แหง ซึง่นบัเปนอกีหนึง่ความ

รวมมอืทางดานงานวจิยัทีเ่รามกีบัประเทศเพือ่นบาน 

 และสืบเนื่องจากที่คณะฯ ไดจัดอบรมโอลิมปกวิชาการใหกับ

นักเรียนภูมิภาคตะวันตกประจําปนี้ เราไดคัดเลือกนักเรียนจากสาขา

วิชาตางๆ เขารวมการแขงขันโอลิมปกระดับชาติที่จัดขึ้นที่ศูนย สอวน. 

ตางๆ ทั่วประเทศ นั้น นักเรียนที่เขารับการอบรมจากเรา ไปไดรางวัล

ทั้งเหรียญเงิน เหรียญทองแดง และเกียรติคุณประกาศ รวม 19 คน 

ดวยกัน คณะฯ ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับนักเรียนเหลานี้ดวย 
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 ๏ ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ ไดรับเชิญเปนวิทยากร      

จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร ในการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปก

ระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 28 เมษายน 2552 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

 ๏ รองศาสตราจารยจํานงค ธํารงมาศ รองศาสตราจารยดร.มนัส แซดาน 

และผูชวยศาสตราจารยพูลศักดิ์ อินทวี ไดรับเชิญในการปฏิบัติงานการแขงขัน

ฟสิกสโอลิมปก ระดับทวีปเอเชีย ระหวางวันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2552 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัลลิกา 

ปญญาคะโป และนางสาวผองศรี เผาภูรี  เขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงาน

วิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2009 International Symposium on 

Environmental Science and Technology (2009 ISEST) ณ เมืองเซี่ยงไฮ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระหวางวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2552 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชัยสุขสันต เขารวมประชุมและเสนอผล

งานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเยี่ยมชมหองปฏิบัติการทาง

เคมีวิเคราะหทางไฟฟา ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2552 

 ๏ อาจารย ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะโรแบร  ไดรับเชิญเปนผูประเมิน

บทความวารสาร Trends Research in Science and Technology                   

ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม ไดรับเชิญเปนวิทยากร ในการ

ประชุมปฏิบัติการครูแกนนําพบครูผูสอนในวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2552         

ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ไดรับเชิญเปน 

  - วิทยากรบรรยาย แนวคิดในการจัดการทรัพยากรปาไมในมิติ         

สิ่งแวดลอม วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร    

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  - เขารวมประชุมเสนอรางผลงานวิจัย โครงการติดตามประเมิน

ผลการทําประโยชนและสรางรายไดจากการใชความรูและประสบการณของผู     

สูงอายุ และโครงการแลกเปลี่ยนการจัดการความรูดานการเตรียมความพรอม    

แกสงัคมผูสงูอายใุนชมุชน วนัที ่20 – 23 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมปางเวยีงทอง 

จงัหวดัลาํปาง  

  - กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา       

คณะอักษรศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 วันที่ 25 -26 และ 28 – 29 

พฤษภาคม 2552 ณ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  - ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน 

นันทนาการ และการทองเที่ยว ในภาคตนปการศึกษา 2553 วันที่ 18 พฤษภาคม 

2552 ณ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง  

  - ไดรับเชิญเปนวิทยากรหัวขอ Air Quality Modeling and Its 

Application วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ณ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

  - เขารวมสัมมนา Modern Earth Watching for Global 

Climate, Air Pollution and Weather Studies วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 

2552 ณ กรมควบคุมมลพิษ 

 ๏ อาจารย ดร.นฤมล เผือกขาว  

  - ไดรับเชิญเปนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ โครงการประชุมสัมมนา

คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2552เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

  -เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา วันที่ 1และ 3 พฤษภาคม 2552    

ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอรท เขาใหญ นครราชสีมา 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี  นิลกรณ  รองศาสตราจารย

วีรานันท พงศาภักดี และ รองศาสตราจารย วัฒนา เกาศัลย เขารวมประชุม

เสนอรางรางานผลการวิจัย โดยจัดรวมกับการจัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยน

การจัดการความรูดานการเตรียมความพรอมแกสังคมผูสูงอายุในชุมชนของ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรม

ปางเวียงทอง จังหวัดลําปาง 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารยสรธร เกิดเกรียงไกร ไดรับเชิญเปนอาจารย

ฝายวิชาการในการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติครั้งที่ 6 ระหวางวันที่     

2 – 6 พฤษภาคม 2552 ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน 

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง อาจารยอรอนงค แชมเล็ก 

และ อาจารยอรทัย เขียวพุม ไดรับเชิญเปนวิทยากรสอนเสริมรายวิชา 

แคลคูลัส และ ฟสิกส ปการศึกษา 2552 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

และการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ไดรับเชิญเปนกรรมการ

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตรเขตรอนแหงประเทศไทย ณ สมาคม

ปรสิตวิทยาและอายุรศาสตรเขตรอนแหงประเทศไทย 

 ๏ นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาคณะอักษรศาสตรประจําปการศึกษา 

2551 ระหวางวันที่ 18 – 19 , 25 – 26 ,28 – 29 พฤษภาคม 2552                

ณ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ 
 ตามที่มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) กําหนดจัดการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ในสาขาวิชาตาง ๆ ซึ่ง  คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย ศิลปากร ศูนย สอวน.    

ในเขตภูมิภาคตะวันตกไดจัดนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกและอาจารยผูควบคุมทีมเขารวมการแขงขันและผลการการแขงขันมีดังนี้ 

 1.การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ   ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   ระหวางวันที่ 26 - 30 เมษายน 2552 
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ขาวอบรมสัมมนา

 คณะวิทยาศาสตรไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

บุคลากร “ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรครั้งที่ 5” ในวันที่  21 – 22  พฤษภาคม 

2552 ณ โรงแรมหินสวยน้ำใส จังหวัดระยอง   

 

 คณะวิทยาศาสตรไดจัดโครงการอบรมการใชภาษา PHP      

เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต ระหวางวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2552       

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารวิทยาศาสตร 3 คณะวิทยาศาสตร    



   ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณหากทานมีความประสงคที่จะสง     

ขอเสนอแนะขาวสารหรือที่อยูโปรดแจง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 โทร. 0-3425-5093                    

โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน 

4 ¢à“«§≥–«‘∑¬“»“ µ√å 

∫∑§«“¡ ‰ª‡¢“¥‘π°—π‡∂Õ– 
กัลยา ศรีพุทธชาติ 

 เขาดิน เปนคําที่เรียกงายๆแทนคําวา สวนสัตว  ไมทราบมีที่มาอยางไร รูแตวาเด็กๆมากกวา 80 % ชอบไปมาก ตอนเรียนหนังสือผูเขียนจะชวนเพื่อน     

หรือญาติๆไปเขาดินเกือบทุกอาทิตย สมัยโนนถาจําไมผิดเสียคาเขาตั้ง 5 บาท เขาไปแลวไมเคยสนใจเลยวาเขาดินกวางแคไหน เดินดูสัตวและเลี้ยงอาหารสัตว     

เสียทั่วดวยความสนุก เพิ่งทราบมาวาที่บริเวณเขาดินวนาหรือสวนสัตวดุสิตเคยมีการสรางหลุมหลบภัยสาธารณะมากอน ในราวป พ.ศ.2484 ตอมาเมื่อสงครามสงบ 

จึงเปลี่ยนและปรับปรุงเปนสวนสัตวของประชาชนจนถึงเดี๋ยวนี้ 

  เขาดิน เปนที่รวมของบรรดาสัตวนานาชนิด เรียกวาไปที่นี่จะไดพบ ทั้งเสือ สิง(โต) กระทิง แรด ....และอีกมากมาย รวมถึงที่พักผอนหยอนใจอีกหลายแบบ 

ปจจุบันมีการจัดการพื้นที่ขางในดีขึ้น ไมวาจะเปนมุมสัตวตางๆ รานคา อาหาร สวนสนุก และยังมีอาคารสําหรับจอดรถ ซึ่งก็ยังไมพอตอจํานวนรถที่เขามา ตองอาศัย

จอดตามขางถนนภายในที่เดินดูสัตวอยูดี  ครั้งลาสุดเมื่อ 3 อาทิตยที่ผานมา ไดมีโอกาสไปใชบริการเขาดินอีกครั้งในวันของครอบครัว (วันอาทิตย) หลังจากตกลงกัน

ไมไดวาจะไปไหนดี เลยพูดเลนๆวาไปเขาดินกันไหม ไมนาเชื่อวาไดรับการตอบรับทันทีจากสมาชิกอีกสองคนในบาน   

 เมื่อมาถึงเขาดินตามมติครอบครัว จายคาผานประตูรวมทั้งรถและคนไปรวม 200 บาท มีการลดราคาใหกับบุคคลบางกลุม (ไมบอกหรอกนะใหไปดูเอง) ที่

พวกเราสนใจคือกลุมสุดทายนี่ละ “ยกเวนคาเขาใหกับคนพิการ พระ และ ส.ว. (60 ปขึ้นไป)”  นึกดีใจอยูวาอีกไมนานเราจะมีโอกาสใชสิทธิ์นี้แลว (ส.ว.)  หลังจากขับ

รถวนนิดหนอยก็โชคดีไดที่จอดบริเวณชั้นลางใกลทางออกพอดี เริ่มตนลงความเห็นเปนเสียงเดียวกันวา “ขึ้นรถไฟพวง กันดีกวา” สบายและสนุกดวย (ดีหนอยที่เขา

ไมมีการจํากัดอายุของผูโดยสาร) แถมมีเทปบรรยายถึงสถานที่หรือสัตวที่รถวิ่งผานอีกดวย นั่งไปไดสักพัก  นาฬกาชีวภาพ (เสียงทองรอง) ของใครบางคนเตือนใหรู

วาลงจากรถไฟไปหาขาวกลางวันกันดีกวา 

 รานอาหารที่แวะนั่งทานขาว เขาสรางคลายถ้ำจําลองทําใหดูสนุกแปลกตา โตะที่นั่งอยูริมน้ำ มองออกไปเห็นเรือถีบหลากสีที่มีใหเชา แลนสวนกันไปมา ไกล

ออกไปหนอยเปนเกาะขนาดยอมอยูตรงกลางของบึงใหญ มีอาคารอยูหนึ่งหลัง ไมแนใจวามีไวเพื่อการใด แตที่มองเห็นมีสมาชิกตั้วเฮีย-ตัวเหี้ยเดินสวนสนามอยู

หลายตัวทีเดียว บางก็นอนอาบแดด บางก็ลงวายน้ำขางเกาะ ซึ่งดูๆพวกเขาไมคอยสบายใจเทาไหรเพราะคนชอบถีบเรือเขาไปดูเขาใกลๆ 

 นอกจากไดดูความนารักของสัตวในกรงและอานความรูที่มีใหตามจุดตางๆแลว ยังเขาไปชมการแสดง ” สัตวปานารัก” (จายคาเขา 20 บาท) ที่เห็นมากัน

เปนครอบครัวซะสวนมาก มีบางที่เปนคูหนุมสาว แตภาพรวมแลวทุกคนที่นั่งบนอัฒจันทรดูตื่นเตน ยิ้มแยม รอคอยการแสดงที่มีอยูประมาณ 4-5 ชุด ขอยกตัวอยาง

พอเปนกับแกลม พระเอกตัวแรกวันนั้นเปนนากน้ำจืด ที่แสดงการเก็บขยะขวดพลาสติกที่พื้นไปทิ้งในถัง เจาตัวนี้พอเรียนรูวาเมื่อทิ้งขยะแลวจะไดรางวัล แทนที่จะวิ่ง

ไปเก็บขวดใหมมาทิ้ง กลับใชทางลัดดวยการคาบขวดในถังขึ้นมาเพื่อขอรับรางวัลอีกรอบ......ฉลาดใชไดเลย  

         

 

 

 

 

    รถไฟพวง                         วิวจากโตะอาหาร    

คงเลารายละเอียดไดเพียงเทานี้ แตขอเชิญชวนใหทุกทานไปรําลึกความหลังสมัยเด็กที่เขาดินกันเถอะ สําหรับทานที่มีลูกหลาน ที่นี่เด็กๆ จะไดความสนุกและเกิด

ความรักบรรดาสัตวตางๆที่ไดพบ ซึ่งคาดวาจะสงผลระยะยาวใหเกิดความรักสัตวโลกและเพื่อนมนุษยตอไป............ไปเขาดินกันเถอะ 

 (ขอมูลประกอบ http://www.thailantern.com/main/boards/index.php?showtopic=1717) 

 ภาควิชาชีววิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบความเปนพิษในสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีดานไบโอเซนเซอรและไมโครเบียลฟูเอลเซลล 

Environmental Toxicity Assessment Biosensors & Microbial Fuel Cell Technologies) ในระหวางวันที่ 2-3 มิถุนายน 2552 ณ ภาควิชาชีววิทยา  


