
จากคณบดี

ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	จัด	ปฐมนิเทศ	นักศึกษา	ใหม่	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2556	ใน	วัน	ที่	29	พฤษภาคม		ใน	ปี	นี้	คณะฯ	มี	นักศึกษา	ใหม่	ทั้ง	

ใน	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ปริญญา	โท	และ	ปริญญา	เอก	รวม		743	คน		ขอ	แสดง	ความ	ยินดี	กับ	นักศึกษา	ใหม่	ของ	คณะฯ	ทุก	คน	และ	ขอ	ให้	นักศึกษา							

ทุก	คนใช้	ความ	พยายาม	ให้	เต็ม	ศักยภาพ	ใน	การ	เก็บ	เกี่ยว	ความ	รู้	 วิชาการ	และ	ประสบการณ	์ที่	จะ	เป็น	ประโยชน	์แก่	นักศึกษา	ใน	ระหว่าง	ที่	ศึกษา	อยู่	

ที่	นี่	 คณะฯ	 ได้	เตรียม	ความ	พร้อม	ให้	แก่	นักศึกษา	ใน	ทุกๆ	ด้าน	ทั้ง	การ	จัดการ	เรียน	การ	สอน	การ	จัด	กิจกรรม	นักศึกษา	การ	จัดสรร	ทุน	การ	ศึกษา							

ให	้คำ	ปรกึษาแนะนำ	และ	สิง่	อำนวย	ความ	สะดวก	ที	่จำเปน็	ตอ่	การ	เรยีน	รู	้ม	ีระบบ	และ	กลไก	ใน	การ	ประกนั	คณุภาพ	การ	ศกึษา	เพือ่	กำกบั	การ	ดำเนนิ	

งาน	ของ	คณะฯ	ให	้ประสบ	ความ	สำเรจ็	และ	นำ	ไป	สู	่การ	พฒันา	คณุภาพ	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	ซึง่	เมือ่	ปลาย	เดอืน	นี	้คณะฯ	ไดร้บั	การ	ตรวจ	ประเมนิ	คณุภาพ	

การ	ศึกษา	ภายใน	ระดับ	ภาค	วิชา	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	 2555	 เรียบร้อย	แล้ว	 และ	ขณะ	นี้	อยู่		ระหว่าง	เตรียม	การ	รับ	การ	ตรวจ	ประเมิน	คุณภาพ	ใน							

ระ	ดับ	คณะฯ	ใน	เดือน	มิถุนายนนี้	

	 งาน	ของ	คณะฯ	 นอกจาก	การ	เรียน	การ	สอน	แล้ว	 คณะฯ	 ยัง	มี	ภารกิจ	ใน	การ	ให้	บริการ	ทาง	วิชาการ	เพื่อ	สร้าง	ความ	เข้ม	แข็ง	แก่	ชุมชน	ใน				

หลาย	รูป	แบบ	เช่น	การ	จัด	อบรมสัมมนา	ให้	คำ	ปรึกษา	ตรวจ	วิเคราะห์	และ	เป็น	แหล่ง	อ้างอิง	ทาง	วิชาการ	โดย	การ	ดำเนิน	งาน	ต่างๆ	นอกจาก	จะ	

เกิด	ประโยชน์	แก่	สังคม	และ	ชุมชน	แล้ว	 ยัง	เป็นการ	เพิ่มพูน	ความ	รู้	และ	ประสบการณ์	แก่	คณาจารย์	ใน	การนำ	มา	พัฒนา	หลักสูตร	 การ	จัดการ	เรียน	

การ	สอน	 การ	วิจัย	 และ	ยัง	เป็นการ	สร้าง	เครือ	ข่าย	กับ	หน่วย	งาน	องค์กร	ต่างๆ	 โดย	มี	ผล	การ	ดำเนิน	งาน	ที่	เกิด	จาก	ความ	ร่วม	มือ	ดัง	กล่าว	อย่าง	ต่อ	

เนื่อง	ใน	เดือน	นี้	การ	ดำเนิน	งาน	โครงการ	โอลิมปิก	วิชาการ	ประจำ	ปี	ก็	มี	นักเรียน	ที่	ผ่าน	การ	อบรม	จาก	คณะฯ	ของ	เรา	ได้	รับ	คัด	เลือก	ให้	เข้า	ร่วม	การ	

แข่งขัน	โอลิมปิก	ระดับ	ชาติ	ที่	จัด	ขึ้น	ที่	ศูนย์	สอ	วน.	ต่างๆ	ทั่ว	ประเทศ	ได้	รับ	รางวัล	ทั้ง	เหรียญ	เงิน	และ	เหรียญ	ทองแดง	รวม	16	คน	ด้วย	กัน	คณะฯ		

ขอแสดง	ความ	ยินดี	และ	ชื่นชม	กับ	นักเรียน	เหล่า	นี้	ด้วย

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 จัด	พิธี	ปฐมนิเทศ	นักศึกษา	ใหม่	 ประจำ	ปี	การ	

ศึกษา	2556	วัน	ที่	29		พฤษภาคม	2556		ณ		ห้อง	ไว	วิทย์	พุทธ	า	รี	ชั้น	3	

อาคาร	วิทยาศาสตร์	1	คณะ	วิทยาศาสตร์	

	 คณะ	วทิยาศาสตร	์กำหนดการ	สอบ	สมัภาษณ	์นกัศกึษา	ที	่สอบ	ผา่น	

สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	การ	อุดมศึกษา	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	 2556	 วัน	ที่	

15	พฤษภาคม	2556	ณ	ห้อง	ไว	วิทย์	พุทธ	า	รี	ชั้น	3	อาคาร	วิทยาศาสตร์	

1	คณะ	วิทยาศาสตร์	



s c i e n c e
รายชื่อผู้แทนศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยศิลปากรและรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติประจำปี2556

	3.	เคมี	โอลิมปิก		ระดับ	ชาติ	คร้ัง	ท่ี	9	วัน	ท่ี	29	เมษายน	–	3	พฤษภาคม	2556

			ณ	มหาวิทยาลัย	เชียงใหม่

						อาจารย์	ตัวแทน	ศูนย์:	อาจารย์	ดร.กุล	ทัศน์	สุ	วัฒน์	พิพัฒน์	และ	อาจารย์	ดร.ภาณุ	พันธ์	

ลิมป	ชยา	พร

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ

	 ลำดับ	 ชื่อ	 นามสกุล	 โรงเรียน

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ

	 ลำดับ	 ชื่อ	 นามสกุล	 โรงเรียน

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ

	 ลำดับ	 ชื่อ	 นามสกุล	 โรงเรียน

	 1	 น.ส.	 กุสุมา	 สังขยา	นนท์	 	 ยอ	แซฟ	อุปถัมภ์	(เหรียญ	ทองแดง)

	 2	 นาย	 จิ	รา	กร	 เรือง	โรจน์	 	 จุฬา	ภ	รณ	ราช	วิทยาลัย	เพชรบุรี

	 3	 นาย	 วัชระ	 วิมล	ทรง	 	 นาค	ประสิทธิ์

	4.	ชีววิทยา	โอลิมปิก	ระดับ	ชาติ	ครั้ง	ที่	10	วัน	ที่	4	–	9	เมษายน	2556	ณ	มหาวิทยาลัย	นเรศวร

	 	 อาจารย์	ตัวแทน	ศูนย์	:	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	กัลยา		ศรี	พุทธ	ชาติ		ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	

ดร.สุ	พร	รณญิ	กา	เส็ง	สาย	และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.กุล	นาถ			อบ	สุวรรณ

	 1	 นาย	 ศุภ	ณัฐ	 ปัญญา	จิร	วุฒิ	 พระ	ปฐม	วิทยาลัย	(เหรียญ	เงิน)

	 2	 น.ส.	 ปรัส	รา	 ตัน	สมรส	 สาธิต	แห่ง	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	กำแพงแสน	

	 	 	 	 	 (เหรียญ	ทองแดง)

	 3	 น.ส.	 ธณัฐ	ชฎา	 เหลือง	ประดับ	ใจ	 ยอ	แซฟ	อุปถัมภ์	(เหรียญ	ทองแดง)

	 4	 น.ส.	 ณ	ภัทร	 วิม	ไตร	เมต	 ยอ	แซฟ	อุปถัมภ์

	 5	 นาย	 กิตติ	ศักดิ์	 คุป	ต	วัช	 สิ	ริน	ธร	ราช	วิทยาลัย

	 6	 นาย	 พีร	วัส	 คำ	คล้าย	 หัวหิน	วิทยาลัย

5.	ฟิสิกส์	โอลิมปิก	ระดับ	ชาติ	คร้ัง	ท่ี	12	วัน	ท่ี		13	–	17	พฤษภาคม	2556		ณ	 มหาวิทยาลัย	บูรพา

	 	 อาจารย์	ตัวแทน	ศูนย์	:		อาจารย์	ดร.ชว	รัตน์		ศิริ	วงษ์		อา	จาร	ย์	อรทัย			เขียว	พุ่ม	

และ	อาจารย์	ดร.งาม	จิตต์			เจียร	กุล	ประเสริฐ

	 4	 นาย	 สรัล	 เทา	ศรี	ดี	 	 สุ	คน	ธีร	วิทย์

	 5	 นาย	 โสภณั	ฐ	 กิจ	ประเสริฐ	 	 เบญจม	รา	ชู	ทิศ	ราชบุรี	(เหรียญ	ทองแดง)

	 6	 นาย	 รณ	ภัทร	 ปฐม	า	วัฒนา	กาญ	จน์	 เบญจม	รา	ชู	ทิศ	ราชบุรี	(เหรียญ	ทองแดง)

	 1	 นาย	 ชวัล	วิทย์	 หลี	อาภรณ์	 สุ	คน	ธีร	วิทย์	(เหรียญ	เงิน	และ	ได้	เข้า	อบรม	ค่าย	3	ของ	สสวท.)

	 2	 นาย	 สุทธิ	พันธ์	 อนุ	ศาสน	นันทน์	 นาค	ประสิทธิ์

	 3	 นาย	 สุ	ปาณั	สม์	 สาลี	ทอง	 สาธิต	แห่ง	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	กำแพงแสน

	 	 	 	 	 (เกียรติคุณ	ประกาศ)

	 4	 นาย	 มงคล	ชัย	 สุข	มี	 จุฬา	ภ	รณ	ราช	วิทยาลัย	เพชรบุรี

	 5	 น.ส.	 มิญช	กาญ	จน์		จัน	ลาด	 เบญจม	เทพ	อุทิศ	จังหวัด	เพชรบุรี

	 6	 ด.ช.	 ปิ่น	พงศ์	 สุข	แก้ว	 เบญจม	รา	ชู	ทิศ	ราชบุรี	(เกียรติคุณ	ประกาศ)

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ

	 ลำดับ	 ชื่อ	 นามสกุล	 โรงเรียน

	1.	คณิตศาสตร์	โอลิมปิก	ระดับ	ชาติ	ครั้ง	ที่	10		วัน	ที่	13	-	18	พฤษภาคม	2556		

			ณ	มหาวิทยาลัย	บูรพา	

อาจารย์	ตัวแทน	ศูนย์	:		อาจารย์	ปรีชา			แซ่	ลี้	และ	อาจารย์	ดร.ประพันธ์	พงศ์		พงศ์	ศรีเอี่ยม

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคคล
	 รอง	ศาสตราจารย	์ดร.สบื	สกลุ	อยู	่ยนืยง	และ	อาจารย	์หริญั	รตัน	์สวุรรณ	นท ีได	้

รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	สอน	เสริม	วิชา	แคลคูลัส	และ	วิชา	เคมี	ทั่วไป	ให้	คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	

และ	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม		ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2556

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.เอก	พันธ์	 บางยี่ขัน ได้	รับ	เชิญ	เป็น	คณะ	กรรมการ	

ประเมนิ	คณุภาพ	การ	ศกึษา	ภายใน	ระดบั	ภาค	วชิา	ประจำ	ป	ีการ	ศกึษา	2555	วนั	ที	่27	–	28	

พฤษภาคม	2556	ณ	คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	

 อาจารย	์ดร.กนก	อร	ระยา้	นลิ	เขา้	รว่ม	ประชมุ	ระดม	สมอง	และ	ประชา	พจิารณ	์กนั	

ระหวา่ง	ภาค	รฐั	และ	ภาค	เอกชน	จดั	โดย	กอง	ควบคมุ	วตัถ	ุเสพ	ตดิ	สำนกังาน	คณะ	กรรมการ	

อาหาร	และ	ยา	วัน	ที่	17	พฤษภาคม	2556	ณ	โรงแรม	ริชมอนด์

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์วสิตูร	ว	รส	งา่	ศลิป	์อาจารย	์ดร.รชั	ดา	พร	คณา	วงษ	์อาจารย	์

ดร.ภิญโญ	แท้	ประสาท	สิทธิ์	และ	อาจารย์	โอภาส	วงษ์	ทวี	ทรัพย์		เข้า	ร่วม	งานการ	แข่งขัน	

คอมพวิเตอร	์โอลมิปกิ	ระดบั	ชาต	ิครัง้	ที	่9	ระหวา่ง	วนั	ที	่7	–	10	พฤษภาคม	2556		ณ	ภาค	

วิชา	วิทยาการ	คอมพิวเตอร์	คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์	

ศูนย์	รังสิต	จังหวัด	ปทุมธานี	

 อาจารย์	ดร.โอภา	บาง	เจริญ	พร	พงค์	 เข้า	ร่วม	ประชุม	หัวหน้า	ภาค	วิชา	เคมี	แห่ง	

ประเทศไทย	ครั้ง	ที่	19	ใน	หัวข้อ	เรื่อง	“รูป	แบบ	การ	พัฒนา	หลักสูตร	นานาชาติ	สาขา	เคมี”	

วัน	ที่	17	พฤษภาคม	2556	ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	สงขลา	นครินทร์	

 อาจารย์	 ดร.เฉลิม	พงศ์	 วรวรรโณทัย	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	

วทิยาศาสตร	์และ	เทคโนโลย	ี(สสวท.)เขา้	รว่ม	สงัเกตการณ	์การ	แขง่ขนั	คณติศาสตร	์โอลมิปกิ	

ระดับ	ชาติ	ครั้ง	ที่	10	ระหว่าง	วัน	ที่	12	–	17	พฤษภาคม	2556	ณ	มหาวิทยาลัย	บูรพา	

จังหวัด	ชลบุรี

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.นรงค์	 ฉิม	พาลี ได้	รับ	เชิญ	เป็น	กรรมการ	ประเมิน	

คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	ระดับ	ส่วน	งาน	ระหว่าง	วัน	ที่	24	มิถุนายน	–	31	กรกฎาคม	

2556	และ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	ระดับ	มหาวิทยาลัย	ระหว่าง	วัน	ที่	9	-10	

กันยายน	2556	ณ	มหาวิทยาลัย	บูรพา	ตำบล	แสนสุข	อำเภอ	เมือง	จังหวัด	ชลบุรี

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เรณู	เวช	รัช	ต์	พิมล ได้	รับ	เชิญ

	 	 เป็น	คณะ	กรรมการ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	ระดับ	คณะ	แพทยศาสตร์	

ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	 2555	 วัน	ที่	 6	 –	 7	 มิถุนายน	 2556	 ณ	 คณะ	แพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	นเรศวร

	 	 เป็น	คณะ	กรรมการ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	 ระดับ	ภาค	วิชา	

ประจำปี	การ	ศึกษา	 2555	 วัน	ที่	 9	 –	 10	พฤษภาคม	2556	ณ	คณะ	แพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	นเรศวร

	 อาจารย์	 ดร.สม	เจ	ตน์	 ชัย	ยะ	 อาจารย์	 ดร.สุภาพ	 เกิด	แสง	 และ	อาจารย์	

ดร.สวรรยา	 ศกุน	ตะ	เสถียร	 เข้า	ร่วม	การ	จัดการ	ประชุม	อบรม	การ	วิจัย	ทาง	คณิตศาสตร์	

ระหว่าง	วัน	ที่	 20	 –	 31	 พฤษภาคม	 2556	 ณ	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	

รามคำแหง

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.กนก	พร	สว่าง	แจ้ง	และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัฐ	พล	อ้น	แฉ่ง	

อาจารย์	ดร.ดาว	รุ่ง	สังข์	ทอง	และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.อร	ประภา	ภุม	มะ	กาญ	จนะ	โร	แบร์	

เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	นานาชาติ	The	2nd	Environment	Asia	Conference	on	“Human		

Vulnerability	and	Global	Environmental	Change”	ระหวา่ง	วนั	ที	่15	–	17	พฤษภาคม	

2556	ณ	โรงแรม	A-ONE	The	Royal	Cruise	จังหวัด	ชลบุรี	

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ

	 ลำดับ	 ชื่อ	 นามสกุล	 โรงเรียน

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ

	 ลำดับ	 ชื่อ	 นามสกุล	 โรงเรียน

	 1	 ด.ญ.	 โชติกา	 บุตร	บุรี	 เบญจม	รา	ชู	ทิศ	ราชบุรี	(เหรียญ	ทองแดง)

	 2	 ด.ช.	 ธนากร	 ไกร	ศริ	นท์	 เบญจม	รา	ชู	ทิศ	ราชบุรี

	 3	 ด.ช.	 นาวา	 สน	จีน	 พรหมา	นุ	สรณ์	จังหวัด	เพชรบุรี	(เหรียญ	ทองแดง)

	 4	 นาย	 มนตรี	 ใจดี	 กรรณ	สูต	ศึกษา	ลัย

	 5	 ด.ช.	 ณัฐ	วัชร์	 ภัค	พา	นิ	ชย์	 วิ	สุทธ	รัง	ษี	(เหรียญ	ทองแดง)

	 6	 นาย	 อรรถกร	 เพชร	สด	 ยอ	แซฟ	อุปถัมภ์

	2.	คอมพิวเตอร์	โอลิมปิก	ระดับ	ชาติ	ครั้ง	ที่	9		วัน	ที่	7	-	10	พฤษภาคม	2556	

				ณ	โรงเรียน	สามเสน	วิทยาลัย

			อาจารย์	ตัวแทน	ศูนย์	:	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์วิสูตร	ว	รส	ง่า	ศิลป์		และ	อาจารย์	ดร.รัช	ดา	พร	คณา	วงษ์		

	 1	 นาย	 ตรัย	รัตน์	 ปัญญา	วัฒนา	นุ	กูล	สาธิต	ราชภัฏ	นครปฐม	(เหรียญ	เงิน)

	 2	 นาย	 เจ	นวิชญ์	 รัตน	เย็นใจ	 พรหมา	นุ	สรณ์	จังหวัด	เพชรบุรี	(เหรียญ	เงิน)

	 3	 นาย	 อรรถ	สิทธ์ิ	 สิน	ธัญ	ญา	ธรรม	 เบญจม	เทพ	อุทิศ	จังหวัด	เพชรบุรี	(เหรียญ	ทองแดง)

	 4	 ด.ช.	 ยศ	ธร	 เทียน	รุ่งโรจน์	 เบญจม	รา	ชู	ทิศ	ราชบุรี		(เหรียญ	ทองแดง)

	 5	 นาย	 ปริ	นทร	 ทราย	ทอง	 ยอ	แซฟ	อุปถัมภ์

	 6	 นาย	 เจษฎา	 ช่วย	ชู	วงค์	 นาค	ประสิทธิ์

	 7	 นาย	 ภัค	พล	 พงษ์	ทวี	 พระ	ปฐม	วิทยาลัย



s c i e n c e

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคคล

	 อาจารย์	 ดร.ศุภ	ชัย	ศุภ	ลักษณ์	นารี	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.รัชฎา	บุญ	เต็ม	

และ	อาจารย์	ดร.ศิริ	รัตน์	 ชุ	สกุล	เกรียง ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	เพื่อ	สอน	นักศึกษา	

ระดับ	ปริญญา	ตรี	 ภาค	เรียน	ที่	 3	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	 2555	 -2556	 ระหว่าง	วัน	ที่	

22	 เมษายน	 -14	กรกฎาคม	2556	 โดย	ใช้	ภาษา	อังกฤษ	เป็น	สื่อ	ใน	การ	เรียน	การ	สอน																				

ณ	วิทยาลัย	นานาชาติ	มหาวิทยาลัย	มหิดล	ศาลา	ยา	จังหวัด	นครปฐม

 อาจารย์	รวิ	ทัต	 ภู่	หลำ	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	การ	จัด	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	

หลักสูตร	 เทคนิค	การนำ	เสนอ	โดย	ใช้	หลัก	เซน	 (Presentation	 Zen)	 วัน	ที่	 18	 –	 19	

เมษายน	2556	ณ	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	กิจการ	กระจาย	เสียง	กิจ	การ	โทรทัศน์	และ	

กิจการ	โทรคมนาคม	แห่ง	ชาติ	กรุงเทพฯ

	 อาจารย์	ดร.จันทร์	ดี	ระแบบ	เลิศ ได้	รับ	เชิญ

	 	 เขา้	รว่ม	ประชมุ	วชิาการ	วนั	คลา้ย	วนั	สถาปนา	สถาบนั	ชวีวทิยา	ศาสตร	์โมเลกลุ	

มหาวิทยาลัย	มหิดล	หัวข้อ	วัคซีน	:	โอกาส	และ	ความ	ท้าทาย	ของ	ประเทศไทย	วัน	ที่	20	

พฤษภาคม	2556		ณ	สถาบัน	ชีววิทยา	ศาสตร์	โมเลกุล	มหาวิทยาลัย	มหิดล	ศาลา	ยา	

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	ทำงาน	จัด	ทำ	ร่าง	แผน	แม่บท	การ	พัฒนา	บุคลากร	ด้าน	

วัคซีน	ของ	ประเทศไทย	 ครั้ง	ที่	 6	 เพื่อ	หารือ	และ	ข้อคิด	เห็น	จาก	ผู้	เชี่ยวชาญ	ด้าน	แผน	

ยุทธศาสตร์	วัน	ที่	4	พฤษภาคม	2556	ณ	โรงแรม	ริชมอนด์	จังหวัด	นนทบุรี	

	 อาจารย์	ดร.งาม	จิตต์	 เจียร	กุล	ประเสริฐ	อาจารย์	ดร.ชว	รัตน์	ศิริ	วงษ์	 และ	

อา	จาร	ย์	อรทัย	เขียว	พุ่ม เข้า	ร่วม	การ	แข่งขัน	ฟิสิกส์	โอลิมปิก	ระดับ	ชาติ	ครั้ง	ที่	12	วัน	ที่	

13	–	17	พฤษภาคม	2556	ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	บูรพา	จังหวัด	ชลบุรี

	 อาจารย์	 ดร.สุภาพ	 เกิด	แสง	 เข้า	ร่วม	ประชุม	เป็น	กรรมการ	คัด	เลือก	ผล	งาน	

โครงการ	ประกวด	ผล	งาน	สร้างสรรค์	ของ	คน	มี	ความ	สามารถ	ทาง	คณิตศาสตร์	ระดับ	

ประเทศ	 โดย	การ	ใช้	โปรแกรม	 The	Geometer’s	 Sdetchpad	 	 ประจำ	ปี	 2556	 ใน	

วัน	ที่	 13	 –	 17	 พฤษภาคม	 2556	ณ	 โรงแรม	คลาสสิค	 คามี	โอ	 อยุธยา	 จังหวัด	

พระนครศรีอยุธยา

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ธนิต	ผิว	นิ่ม	 เข้า	ร่วม	ประชุม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	 เพื่อ	จัด	ทำ	

หลักสูตร	โรงเรียน	วิทยาศาสตร์	ระยอง	วัน	ที่	9	–	12	พฤษภาคม	2556	ณ	โรงแรม	แคน	

ทา	รีเบย์	จังหวัด	ระยอง	

 อาจารย์	ดร.นพ	ดล	ชุม	ชอบ	อาจารย์	ดร.พร	ทรัพย์	พร	สวัสด์ิ	อาจารย์	ดร.ทิว	ดี	

มุ	สัน	เที	ยะ	และ	อาจารย์	ดร.สิทธิ	เศรษฐ์	พล	เวียง	เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	คณิตศาสตร์	

บริสุทธิ์	และ	ประยุกต์	ประจำ	ปี	2556	(Annual	Pure	and		Applied	Mathematics	

Conference	2013)	วนั	ที	่9	–	10	พฤษภาคม	2556	ณ	คณะ	วทิยาศาสตร	์จฬุาลงกรณ	์

มหาวิทยาลัย

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.รัฐ	พล	 อ้น	แฉ่ง	 อาจารย์	 ดร.ดาว	รุ่ง	 สังข์	ทอง	 และ											

ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.อร	ประภา	ภุม	มะ	กาญ	จนะ	โร	แบร์	เขา้	รว่ม	ประชมุ	คณะ	กรรมการ	

ประชุม	วิชาการ	นานาชาติ	The	2nd	Environment	Asia	International	Conference	

on	“Human	Vulnerability	and	Global	Environmental	Change	วัน	ที่	7	พฤษภาคม	

2556		ณ	คณะ	สาธารณสุข	ศาสตร์	มหาวิทยาลัย	มหิดล

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.รัชฎา	 บุญ	เต็ม	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	ใน	หัวข้อ	เรื่อง	

“อินทรีย์	เคมี”	วัน	ที่	7	พฤษภาคม	2556	ณ	โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์	

 นาย	เดชา	สุข	มา	และ	นาย	ประกวด	หงษา	ชาติ	ได้	รับ	เชิญ	จาก	โรงเรียน	ราชินี	

บูรณะ	 เป็น	ที่	ปรึกษา	ช่วย	ประดิษฐ์	อุปกรณ์	ถ่วง	เวลา	ให้	แก่	นักเรียน	ที่	เข้า	ร่วม	การ	แข่งขัน	

รายการ	Sci	Fighting	วิทย์	สู้	วิทย์	และ	มี	การ	บันทึก	เทป	โทรทัศน์	ใน	วัน	ที่	27	 เมษายน	

2556	

	 นาง	วัล	นัดดา	 วัฒนา	เพิ่ม	สกุล	 เข้า	ร่วม	ประชุม	ปฏิบัติ	การ	และ	ปฐมนิเทศ	ผู้รับ	

ทุน	ข้าราชการ	ครู	สควค.ระดับ	ปริญญา	โท	วัน	ที่	 6	–	7	 เมษายน	2556	 	ณ	 โรง	แรม								

แอม	บาสเด	อร์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 กำหนดการ	สอบ	สัมภาษณ์	โครงการ	

รับ	นักศึกษา	วิทยาศาสตร์	เพิ่ม	พิเศษ	ระดับ	ปริญญา	ตรี	ประจำ	ปี	การ	

ศึกษา	2556	วัน	ที่	21	พฤษภาคม	2556	ณ	ห้อง	ไว	วิทย์	พุทธ	า	รี	

ชั้น	3	อาคาร	วิทยาศาสตร์	1		คณะ	วิทยาศาสตร์	

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	จัด	โครงการ	แลก	เปล่ียน	เรียน	รู้	“มา	ทำ	วิจัย	

กัน	เถอะ”	เพ่ือ	ส่ง	เสริม	ให้	บุคลากร	ขอรับ	การ	สนับสนุน	วิจัย	จาก	แหล่ง	ทุน	

ท้ัง	ภายใน	และ	ภายนอก	 ผลิตผล	งาน	วิจัย	ท่ี	มี	คุณภาพ	เพ่ือ	ตี	พิมพ์	เผย	

แพร่	 หรือ	นำ	มา	ใช้	ประโยชน์	 เพ่ิม	มาก	ข้ึน	 และ	ให้	ทราบ	ถึง	หลัก	เกณฑ์	

ข้ัน	ตอน	การ	ดำเนิน	งาน	ระเบียบ	ท่ี	เก่ียวข้อง	กับ	สนับสนุน	การ	วิจัย	ของ	

คณะ	วิทยาศาสตร์	 และ	จรรยา	บรรณ	ท่ี	เก่ียวข้อง	กับ	การ	วิจัย	 วัน	ท่ี	 27	

พฤษภาคม	2556	ณ	ห้อง	4103	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4



 

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3424-5300	โทรสาร	0-3424-5333	E-mail	science@su.ac.th

สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์	ได้ใน	www.sc.su.ac.th	ได้เช่นกัน

	 เคย	เห็น	ต้นไม้	มีด	อก	ดวง	ที่	เปลือก	ต้น	กัน	ไหม	 มาก	บ้าง	 น้อย	บ้าง	
หลาย	คน	อาจ	เคย	คิด	ขำๆ	ว่า	 โถ..เป็นต้น	ไม้	แล้ว	ยัง	เป็น	โรค	ผิวหนัง	อีก..น่า	
สงสาร	จัง	ดอก	ดวง	ที่	ดู	คล้าย	กลาก	เกลื้อน	นั้น	อาจ	เป็น	ไล	เคน	(lichen)	ก็ได้	
มา	ทำความ	รู้จัก	เขา	กัน	สัก	หน่อย	เป็นไร	
	 ไล	เคน	 เป็นการ	พร้อมใจ	ใน	การ	อยู่	ร่วม	กัน	 ช่วย	เหลือ	พึ่งพา	ซึ่ง	กัน	
และ	กัน	ของ	รา(fungi)และ	สาหร่าย(algae)ที่	เขา	เรียก	ความ	สัมพันธ์	แบบ	นี้	
วา่	mutualism	โดยที	่เสน้ใย	รา	ชว่ย	หอ่	หุม้	ปกปอ้ง	อนัตราย	ใน	ขณะ	ที	่สาหรา่ย	
ทำ	หนา้ที	่สรา้ง	สาร	อาหาร	จาก	กระบวนการ	สงัเคราะห	์ดว้ย	แสง	(photosyn-
theses)	 ปัจจุบัน	มี	การ	ตั้ง	ชื่อ	วิทยา	ศาสตร์	ของ	ไล	เคน	เสมือน	เป็น	สิ่ง	มี	ชีวิต	
ชนดิ	หนึง่	ทัง้ๆ	ที	่เปน็	สิง่	ม	ีชวีติ	สอง	ชนดิ	มา	อยู	่รว่ม	กนั	และ	ประสบ	ความ	สำเรจ็	
ใน	การ	พึ่งพา	และ	เสริม	กัน	แบบ	สอง	แรง	แข็ง	ขัน	ทำให้	สามารถ	เจริญ	ได้	แม้	ใน	
พื้นที่	หรือ	สิ่ง	แวดล้อม	ที่	โหด	ร้าย	ตั้งแต่	พื้นที่	ที่	หนาว	จัด	อย่าง	เขต	ขั้ว	โลก	(รูป	
ที่1)	ถึง	พื้นที่	ที่	ร้อน	จัด	อย่าง	ทะเล	ทราย	และ	แม้แต่	บน	ผิว	ของ	ขวด	แก้ว	หรือ	
สิ่ง	ก่อสร้าง	ตาม	โบราณ	สถาน	ต่างๆ	(รูป	ที่	2		-	จ.สุโขทัย)	และยัง	สามารถ	
พบ	ได้	ใน	พื้นที่	ทุก	ระดับ	ความ	สูง

กัลยา	ศรี	พุทธ	ชาติไลเคน...ไม่ธรรมดา

	 การ	จะ	ดู	ให้	เห็น	ราย	ละเอียด	
และ	ความ	สวยงาม	ของ	เขา	ต้อง	อาศัย	
อาวธุ	ลบั	หนอ่ย	ไมใ่ช	่อะไร		“แวน่	ขยาย”	
นั่นเอง(รูป	ที่	3)	ซึ่ง	มี	หลาก	หลาย	ขนาด	
รูป	แบบ	และ	ราคา		ถ้า	ประหยัด	หน่อย	ก็	
ใช้	วิธี	ขอยืม	หรือ	ขโมย	แว่น	ส่อง	พระ	ของ	
คุณ	ผู้ชาย(ใน	บ้าน)มา	ก็	ไม่	น่า	จะ	ผิด	

อะไร	แต่	หาก	ใคร	มั่นใจ	ประสิทธิภาพ	ของ	ตา	ตัว	เอง	ก็	ใช้	“เลนส์	สอง	ตา”	ที่	มี	
ประจำ	กาย	คง	ไม่มี	ใคร	บังอาจ	ว่า	อะไร	ได้	
	 ไล	เคน	นอกจาก	สวย	แล้ว	ยัง	มี	ประโยชน์	ด้าน	อื่น	อีก	นัก	วิชาการ	ใน	
ประเทศไทย	ได	้ม	ีการ	ศกึษา	วจิยั	นำ	ไล	เคน	มา	ใช	้เปน็	ดชัน	ีเบือ้ง	ตน้	ของ	คณุภาพ	
อากาศ	ใน	พื้นที่	ต่างๆ	เนื่อง	จาก	ไล	เคน	มี	โครงสร้าง	ที่	รับ	สาร	พิษ	ได้	ง่าย	และ	มี	
การ	ตอบ	สนอง	ที่	ไว	ต่อ	สภาพ	อากาศ	ที่	เปลี่ยนแปลง	 โดย	ได้	จัด	แบ่ง	กลุ่ม									
ไล	เคน	ตาม	ความ	สามารถ	ใน	การ	ทน	ตอ่	สภาพ	อากาศ	เปน็	3	กลุม่	ไดแ้ก	่กลุม่	
ที่	ทน	ได้	มาก(ทนทาน	สูง)		กลุ่ม	ทน	ปาน	กลาง(ทนทาน)			และ	กลุ่ม	อากาศ	ดี	
รวม	ถึง	มี	การ	ตั้ง	ชื่อ	ไล	เคน	ที่	พบ	ใน	บ้าน	เรา	ไว้	อย่าง	น่า	รัก	แสน	สุด	หรู	และ	“ไม่	
ธรรมดา”	
	 จาก	การ	สำรวจ	ของ	ชนัญ	ธิดา	 ชุมแสง	 (2555)	 นักศึกษา	สาว	ตัว	
น้อยๆ(รูป	ที่	4	)		ของ	สาขา	วิชา	เอก	ชีววิทยา	คณะ	วิทยาศาสตร์	มศก.	พบ	
ว่า	ใน	ทับแก้ว	ของ	เรา	มี	ไล	เคน	อยู่	หลาก	หลาย	ชนิด	ที	เดียว	 และ	จาก	ชนิด	ที่	พบ	
ซึ่ง	ส่วน	ใหญ่	เป็นก	ลุ่ม	ทนทาน	และ	ทนทาน	สูง	 	 พอ	ประเมิน	ได้	ว่า	คุณภาพ	
อากาศ	ภายใน	วิทยาเขต	ของ	เรา	อยู่	ใน	ระดับ	ดี	พอใช้	 ซึ่ง	ใน	ที่	นี้	ขอ	ยก	ตัว	อย่าง	
ไล	เคน	บาง	ชนิด	ที่	พบ	ใน	แต่ละ	กลุ่ม
	 กลุ่มทนทานสูง-หัตถ์ทศกัณฑ์กุมน้ำแข็ง	 ไฝพระอินทร์	 และ	 ร้อยรู	
(รูปที่	5-7	ตามลำดับ)

	 พวก	เรา	ลอง	ใช	้ความ	สงบ...สยบ	ความ	รอ้น	เดนิ	ด	ูรอบๆ	บรเิวณ	บา้น	
หรอื	สถาน	ที	่ที	่ไป	เทีย่ว	พกั	ผอ่น	อาจ	เปน็	กรงุเทพ	หรอื	ตา่ง	จงัหวดั	ม	ีสทิธิ	์ได	้
จะ๊เอ	๋กบั	เจา้	ไล	เคน	แสน	สวย	เหลา่	นี	้และ	หนา้ตา	สวย	แปลกๆ	อกี	หลาย	แบบ	
โดย	เฉพาะ	ถ้า	เป็น	ดอย	หรือ	ภู	ที่ไหน	สัก	แห่ง	ดัง	เช่น	ไลเคนในหน่วย	จัดการ	
ต้นน้ำ	ขุน	แม่	ยะ	อำเภอ	ปาย	จังหวัด	แม่ฮ่องสอน		(รูป	ที่	12)
ข้อมูล	และ	รูป	ประกอบ 
				ชนัญ	ธิดา	ชุมแสง.	2555.	ไล	เคน	ใน	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	พระราชวัง	สนาม	จันทร์

				นักสืบ	สายลม	:	คู่	มือ	สำรวจ	ไล	เคน	กรุงเทพฯ	ตรวจ	คุณภาพ	อากาศ	เมือง	(มูลนิธิ	โลก	สี	เขียว)

				http://www.sciencelearn.org.nz/var/sciencelearn/storage/images/contexts/

				icy-ecosystems/sci-media/images/lichen-on-rocks/82982-1-eng-NZ/Lichen-on-

				rocks_full_size_landscape.jpg
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	 กลุ่มทนทาน-แป้งมณโฑ	 สาวน้อยกระโปรงบานบางกอก	
พริกไทยร้อยเม็ด	ธิดามะกอกดำ	(รูปที่	8-11	ตามลำดับ)

หมายเหตุ
ขอแก้ไขรูปภาพในบทความข่าวคณะวิทยาศาสตร์ปีท่ี19ฉบับท่ี4

ประจำเดอืนเมษายน2556เรือ่งเพือ่นบา้น......ที่ควรระวงัโดยกลัยา

ศรีพุทธชาติสามารถดาวโหลดและเปิดอ่านได้ที่www.sc.su.ac.th

จึงขออภัยมาณท่ีน้ีด้วย


