ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

จากคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 29 พฤษภาคม  ในปีนคี้ ณะฯ มีนักศึกษาใหม่ทั้ง
ในระดับป ริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกรวม  743 คน  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ทุกคน และขอให้น ักศึกษา      
ทุกคนใช้ความพยายามให้เต็มศักยภาพในการเก็บเกี่ยวความรู้ วิชาการและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในระหว่างที่ศึกษาอยู่
ที่นี่ คณะฯ ได้เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในทุกๆ ด้านทั้งการจัดการเรียนการสอน การจัดก ิจกรรมนักศึกษา การจัดสรรทุนการศึกษา       
ให้ค ำปรึกษาแนะนำ และสงิ่ อ ำนวยความสะดวกทจี่ ำเป็นต อ่ ก ารเรียนรู้ มีร ะบบและกลไกในการประกันค ณ
ุ ภาพการศกึ ษา เพือ่ ก ำกับก ารดำเนิน
งานของคณะฯ ให้ป ระสบความสำเร็จแ ละนำไปสกู่ ารพฒ
ั นาคณ
ุ ภาพอย่างตอ่ เนือ่ ง ซึง่ เมือ่ ป ลายเดือนนี้ คณะฯ ได้รบั ก ารตรวจประเมินค ณ
ุ ภาพ
การศึกษาภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2555 เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพใน      
ระดับค ณะฯ ในเดือนมิถุนายนนี้
งานของคณะฯ นอกจากการเรียนการสอนแล้ว คณะฯ ยังมีภารกิจในการให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนใน   
หลายรูปแ บบ เช่น การจัดอบรมสัมมนา ให้ค ำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ และเป็นแหล่งอ้างอิงท างวิชาการ โดยการดำเนินง านต่างๆ นอกจากจะ
เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่คณาจารย์ในการนำมาพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ โดยมีผลการดำเนินงานที่เกิดจากความร่วมมือดังกล่าวอย่างต่อ
เนื่อง ในเดือนนี้การดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการประจำปี ก็มนี ักเรียนที่ผ่านการอบรมจากคณะฯของเรา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการ
แข่งขันโอลิมปิกร ะดับชาติที่จัดขึ้นที่ศูนย์ สอวน. ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับรางวัลท ั้งเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รวม 16 คน ด้วยกัน คณะฯ 
ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับน ักเรียนเหล่านี้ด้วย

คณะวทิ ยาศาสตร์ กำหนดการสอบสมั ภาษณ์น กั ศึกษาทสี่ อบผา่ น
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่
15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องไววิทย์ พุทธารี ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์
1 คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการ
ศึกษา 2556 วันที่ 29  พฤษภาคม 2556  ณ  ห้องไววิทย์ พุทธาร ี ชั้น 3
อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์

scie

รายชื่อผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยศ
 ิลปากรและรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันโอลิมปิกว ิชาการระดับชาติ ประจำปี 2556
1. คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับช าติ ครั้งที่ 10  วันที่ 13 - 18 พฤษภาคม 2556  
   ณ มหาวิทยาลัยบ ูรพา
อาจารย์ตัวแทนศูนย์ :  อาจารย์ปรีชา   แซ่ลี้ และอาจารย์ ดร.ประพันธ์พ งศ์  พงศ์ศรีเอี่ยม
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ด.ญ.
ด.ช.
ด.ช.
นาย
ด.ช.
นาย

ชื่อ

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ
นามสกุล
โรงเรียน

โชติกา
ธนากร
นาวา
มนตรี
ณัฐวัชร์
อรรถกร

บุตรบุรี
ไกรศรินท์
สนจนี
ใจดี
ภัคพานิชย์
เพชรสด

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี (เหรียญทองแดง)
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
พรหมานสุ รณ์จงั หวัดเพชรบุรี (เหรียญทองแดง)
กรรณสูตศึกษาลัย
วิสุทธรังษี (เหรียญทองแดง)
ยอแซฟอุปถัมภ์

2. คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับช าติ ครั้งที่ 9  วันท ี่ 7 - 10 พฤษภาคม 2556
   ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
   อาจารย์ตวั แทนศนู ย์ : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วสิ ตู ร วรสงา่ ศลิ ป์  และ อาจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์  
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

นาย
นาย
นาย
ด.ช.
นาย
นาย
นาย

ชื่อ
ตรัยรัตน์
เจนวิชญ์
อรรถสทิ ธิ์
ยศธร
ปรินทร
เจษฎา
ภัคพล

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ
นามสกุล
โรงเรียน
ปัญญาวัฒนานุกูล สาธิตร าชภัฏนครปฐม (เหรียญเงิน)
รัตนเย็นใจ
พรหมานุสรณ์จ ังหวัดเพชรบุรี (เหรียญเงิน)
สินธญ
ั ญาธรรม เบญจมเทพอทุ ศิ จงั หวัดเพชรบุรี (เหรียญทองแดง)
เทียนรุ่งโรจน์
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  (เหรียญทองแดง)
ทรายทอง
ยอแซฟอุปถัมภ์
ช่วยชูวงค์
นาคประสิทธิ์
พงษ์ทวี
พระปฐมวิทยาลัย

3. เคมีโอลิมปิกระดั
 บชาติ ครัง้ ท ่ี 9 วันท่ี 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556
   ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      อาจารย์ตัวแทนศูนย์: อาจารย์ ดร.กุลท ัศน์ สุวัฒน์พ ิพัฒน์ และอาจารย์ ดร.ภาณุพ ันธ์
ลิมปชยาพร
รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
1 น.ส. กุสุมา
สังขยานนท์
ยอแซฟอุปถัมภ์ (เหรียญทองแดง)
2 นาย จิรากร
เรืองโรจน์
จุฬาภร ณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
3 นาย วัชระ
วิมลทรง
นาคประสิทธิ์

ข่าวบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน ระหว่างวันท ี่ 24 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม
2556 และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9 -10
กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดช ลบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล ได้ร ับเชิญ
เป็นค ณะกรรมการประเมินค ณ
ุ ภาพการศกึ ษาภายใน ระดับค ณะแพทยศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยน เรศวร
เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา
ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยน เรศวร
อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ชัยยะ อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง และอาจารย์
ดร.สวรรยา ศกุนตะเสถียร เข้าร่วมการจัดการประชุมอบรมการวิจัยทางคณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สว่างแจ้ง และผช้ ู ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รฐั พล อ้นแฉ่ง
อาจารย์ ดร.ดาวรงุ่ สังข์ทอง และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์
เข้าร ว่ มประชุมวชิ าการนานาชาติ The 2nd Environment Asia Conference on “Human  
Vulnerability and Global Environmental Change” ระหว่างวนั ท ี่ 15 – 17 พฤษภาคม
2556 ณ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise จังหวัดชลบุรี

ลำดับ

ชื่อ

4
5
6

นาย สรัล
นาย โสภณัฐ
นาย รณภัทร

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ
นามสกุล
โรงเรียน
เทาศรีด ี
สุคนธีรว ิทย์
กิจประเสริฐ
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี (เหรียญทองแดง)
ปฐมาวัฒนากาญจน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี (เหรียญทองแดง)

4. ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 4 – 9 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ต ัวแทนศูนย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก ัลยา  ศรีพ ุทธชาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลน าถ   อบสุวรรณ
รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
1
2

นาย ศุภณัฐ
น.ส. ปรัสรา

3
4
5
6

น.ส.
น.ส.
นาย
นาย

ธณัฐชฎา
ณภัทร
กิตติศักดิ์
พีรวัส

ปัญญาจิรว ุฒิ
ตันสมรส

พระปฐมวิทยาลัย (เหรียญเงิน)
สาธิตแ ห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
(เหรียญทองแดง)
เหลืองประดับใจ ยอแซฟอุปถัมภ์ (เหรียญทองแดง)
วิมไตรเมต
ยอแซฟอุปถัมภ์
คุปตวัช
สิรินธรราชวิทยาลัย
คำคล้าย
หัวหินวิทยาลัย

5. ฟิสกิ ส์โอลิมปิกระดับชาติ ครัง้ ท่ี 12 วันท  ่ี 13 – 17 พฤษภาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยบ รู พา
อาจารย์ต ัวแทนศูนย์ :  อาจารย์ ดร.ชวรัตน์  ศิริวงษ์  อาจารยอ์ รทัย   เขียวพุ่ม
และอาจารย์ ดร.งามจิตต์   เจียรกุลประเสริฐ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ
นามสกุล
โรงเรียน

นาย ชวัลวิทย์
นาย สุทธิพันธ์
นาย สุปาณัส ม์

หลีอ าภรณ์
สุคนธรี วทิ ย์ (เหรียญเงิน และได้เข้าอบรมคา่ ย 3 ของสสวท.)
อนุศาสนนันทน์ นาคประสิทธิ์
สาลีทอง
สาธิตแ ห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
(เกียรติคุณป ระกาศ)
นาย มงคลชัย สุขม ี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
น.ส. มิญชกาญจน์ จันลาด
เบญจมเทพอุทิศจ ังหวัดเพชรบุรี
ด.ช. ปิ่นพงศ์
สุขแก้ว
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี (เกียรติคุณป ระกาศ)

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบส กุล อยูย่ นื ยง และอาจารย์ห ริ ญ
ั ร ตั น์ สุวรรณนที ได้
รับเชิญเป็นวิทยากรสอนเสริมว ิชาแคลคูลัส และวิชาเคมีท ั่วไป ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจำปีการศึกษา 2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการ
ประเมินค ณ
ุ ภาพการศกึ ษาภายใน ระดับภ าควชิ าประจำปกี ารศกึ ษา 2555 วันท ี่ 27 – 28
พฤษภาคม 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์แ ละเทคโนโลยีอ ุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
อาจารย์ ดร.กนกอร ระย้าน ลิ เข้าร ว่ มประชุมร ะดมสมองและประชาพจิ ารณ์ก นั 
ระหว่างภาครฐั แ ละภาคเอกชน จัดโดยกองควบคุมว ตั ถุเสพตดิ สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ว สิ ตู ร วรสงา่ ศ ลิ ป์ อาจารย์ ดร.รัชด าพร คณาวงษ์ อาจารย์
ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ และอาจารย์โอภาส วงษ์ทวีท รัพย์ เข้าร่วมงานการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกร ะดับช าติ ครัง้ ท ี่ 9 ระหว่างวนั ท ี่ 7 – 10 พฤษภาคม 2556  ณ ภาค
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
อาจารย์ ดร.โอภา บางเจริญพรพงค์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 19 ในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติสาขาเคมี”
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)เข้าร ว่ มสงั เกตการณ์ก ารแข่งขันค ณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบ ูรพา
จังหวัดชลบุรี

nce
อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม
และอาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชุสกุลเกรียง ได้รับเชิญเป็นอ าจารย์พิเศษเพื่อสอนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 -2556 ระหว่างวันที่
22 เมษายน -14 กรกฎาคม 2556 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส ื่อในการเรียนการสอน                    
ณ วิทยาลัยน านาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
อาจารย์รวิทัต ภู่หลำ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอโดยใช้หลักเซน (Presentation Zen) วันที่ 18 – 19
เมษายน 2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์แ ละ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.จันทร์ด ี ระแบบเลิศได้รับเชิญ
เข้าร ว่ มประชุมว ชิ าการวนั ค ล้ายวนั ส ถาปนาสถาบันช วี วิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ วัคซีน : โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย วันที่ 20
พฤษภาคม 2556  ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้าน
วัคซีนของประเทศไทย ครั้งที่ 6 เพื่อหารือและข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านแผน
ยุทธศาสตร์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดน นทบุรี
อาจารย์ ดร.งามจิตต์ เจียรกุลประเสริฐ อาจารย์ ดร.ชวรัตน์ ศิริวงษ์ และ
อาจารย์อรทัย เขียวพุ่ม เข้าร่วมการแข่งขันฟ ิสิกส์โอลิมปิกร ะดับชาติ ครั้งท ี่ 12 วันที่
13 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการคัดเลือกผลงาน
โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับ
ประเทศ โดยการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sdetchpad   ประจำปี 2556 ใน
วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมคลาสสิค คามีโอ อยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมแคน
ทารีเบย์ จังหวัดระยอง
อาจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ อาจารย์ ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.ทิวดี
มุสันเทียะ และอาจารย์ ดร.สิทธิเศรษฐ์ พลเวียง เข้าร่วมประชุมว ิชาการคณิตศาสตร์
บริสุทธิ์และประยุกต์ ประจำปี 2556 (Annual Pure and  Applied Mathematics
Conference 2013) วันท ี่ 9 – 10 พฤษภาคม 2556 ณ คณะวทิ ยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง อาจารย์ ดร.ดาวรงุ่ สังข์ทอง และ          
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา ภุมม ะกาญจนะ โรแบร์ เข้าร ว่ มประชุมค ณะกรรมการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd Environment Asia International Conference
on “Human Vulnerability and Global Environmental Change วันที่ 7 พฤษภาคม
2556  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง
“อินทรีย์เคมี” วันท ี่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายเดชา สุขมา และนายประกวด หงษาชาติ ได้รับเชิญจากโรงเรียนราชินี
บูรณะ เป็นที่ปรึกษาช่วยประดิษฐ์อุปกรณ์ถ่วงเวลาให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
รายการ Sci Fighting วิทย์สู้วิทย์ และมีการบันทึกเทปโทรทัศน์ในวันที่ 27 เมษายน
2556
นางวัลนัดดา วัฒนาเพิ่มสกุล เข้าร่วมประชุมป ฏิบัติการและปฐมนิเทศผู้รับ
ทุนข้าราชการครู สควค.ระดับปริญญาโท วันที่ 6 – 7 เมษายน 2556  ณ โรงแรม       
แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
คณะวทิ ยาศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ “มาทำวจิ ยั 
กันเถอะ” เพือ่ ส ง่ เสริมให้บ คุ ลากรขอรับก ารสนับสนุนว จิ ยั จ ากแหล่งท นุ 
ทัง้ ภายในและภายนอก ผลิตผลงานวจิ ยั ท่มี ีคณ
ุ ภาพเพือ่ ตีพมิ พ์เผย
แพร่ หรือนำมาใช้ประโยชน์ เพิม่ มากขน้ึ และให้ทราบถงึ หลักเกณฑ์
ขัน้ ตอนการดำเนินงานระเบียบท่เี กีย่ วข้องกบั สนับสนุนการวจิ ยั ของ
คณะวทิ ยาศาสตร์ และจรรยาบรรณทเ่ี กีย่ วข้องกบั การวจิ ยั วันท่ี 27
พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 4103 อาคารวทิ ยาศาสตร์ 4

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการ
รับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการ
ศึกษา 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องไววิทย์ พุทธารี
ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 1  คณะวิทยาศาสตร์

ไลเคน...ไม่ ธ รรมดา
เคยเห็นต้นไม้มีดอกดวงที่เปลือกต้นกันไหม มากบ้าง น้อยบ้าง
หลายคนอาจเคยคิดขำๆว่า โถ..เป็นต้นไม้แล้วยังเป็นโรคผิวหนังอีก..น่า
สงสารจัง ดอกดวงที่ดูคล้ายกลากเกลื้อนนั้น อาจเป็นไลเคน (lichen) ก็ได้
มาทำความรู้จักเขากันสักหน่อยเป็นไร
ไลเคน เป็นการพร้อมใจในการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน ของ รา(fungi)และสาหร่าย(algae)ทีเ่ขาเรียกความสัมพันธ์แบบนี้
ว่า mutualism โดยทีเ่ ส้นใยราชว่ ยหอ่ ห มุ้ ปกป้องอนั ตราย ในขณะทสี่ าหร่าย
ทำหน้าทีส่ ร้างสารอาหารจากกระบวนการสงั เคราะห์ด ว้ ยแสง (photosyntheses) ปัจจุบันมีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของไลเคนเสมือนเป็นสิ่งมีชีวิต
ชนิดห นึง่ ทัง้ ๆทเี่ ป็นส งิ่ ม ชี วี ติ ส องชนิดม าอยูร่ ว่ มกนั และประสบความสำเร็จ
ในการพึ่งพาและเสริมกันแบบสองแรงแข็งขัน ทำให้ส ามารถเจริญได้แม้ใน
พื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมที่โหดร้าย ตั้งแต่พื้นที่ทหี่ นาวจัดอ ย่างเขตขั้วโลก (รูป
ที่1) ถึงพ ื้นที่ที่ร้อนจัดอย่างทะเลทราย และ แม้แต่บนผิวของขวดแก้วหรือ
สิ่งก ่อสร้างตามโบราณสถานต่างๆ (รูปที่ 2  - จ.สุโขทัย) และยังสามารถ
พบได้ในพื้นที่ทุกระดับความสูง
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กัลยา ศรีพุทธชาติ
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กลุ่ ม ทนทาน-แป้ ง มณโฑ สาวน้ อ ยกระโปรงบานบางกอก
พริกไทยร้อยเม็ด ธิดามะกอกดำ (รูปที่ 8-11 ตามลำดับ)

2

การจะดูให้เห็นรายละเอียด
และความสวยงามของเขาต้องอาศัย
อาวุธล บั ห น่อย ไม่ใช่อ ะไร  “แว่นข ยาย”
นั่นเอง(รูปที่ 3) ซึ่งมีหลากหลายขนาด
รูปแ บบและราคา  ถ้าป ระหยัดห น่อยก็
ใช้
วิธีขอยืมหรือขโมยแว่นส่องพระของ
3
คุ ณ ผู้ ช าย(ในบ้ า น)มาก็ ไ ม่ น่ า จ ะผิ ด
อะไร แต่หากใครมั่นใจประสิทธิภาพของตาตัวเอง ก็ใช้ “เลนส์สองตา” ที่มี
ประจำกาย คงไม่มีใครบังอาจว่าอะไรได้
ไลเคน นอกจากสวยแล้ว ยังมีประโยชน์ด้านอื่นอีก นักวิชาการใน
ประเทศไทยได้ม กี ารศกึ ษาวจิ ยั น ำไลเคนมาใช้เป็นด ชั นีเบือ้ งตน้ ข องคณ
ุ ภาพ
อากาศในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากไลเคนมีโครงสร้างที่รับสารพิษได้ง่าย และมี
การตอบสนองที่ไวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยได้จัดแบ่งกลุ่ม         
ไลเคนตามความสามารถในการทนตอ่ ส ภาพอากาศเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ 
ที่ทนได้มาก(ทนทานสูง)  กลุ่มทนปานกลาง(ทนทาน)   และกลุ่มอากาศดี
รวมถึงมกี ารตั้งชื่อไลเคนที่พบในบ้านเรา ไว้อย่างน่ารัก แสนสุดห รูและ “ไม่
ธรรมดา”
จากการสำรวจของชนัญธิดา ชุมแสง (2555) นักศึกษาสาวตัว
น้อยๆ(รูปที่ 4 )  ของสาขาวิชาเอกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศก. พบ
ว่าในทับแก้วของเรามีไลเคนอยู่หลากหลายชนิดทีเดียว และจากชนิดที่พบ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทนทานและทนทานสูง   พอประเมินได้ว่าคุณภาพ
อากาศภายในวิทยาเขตของเราอยู่ในระดับดีพอใช้ ซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่าง
ไลเคนบางชนิดที่พบในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มทนทานสูง-หัตถ์ทศกัณฑ์กุมน้ำแข็ง ไฝพระอินทร์ และ ร้อยรู
(รูปที่ 5-7 ตามลำดับ)
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พวกเราลองใช้ค วามสงบ...สยบความรอ้ น เดินด รู อบๆบริเวณบา้ น
หรือส ถานทที่ ไี่ ปเทีย่ วพกั ผ อ่ น อาจเป็นก รุงเทพหรือต า่ งจงั หวัด มีส ทิ ธิไ์ ด้
จ๊ะเอ๋ก บั เจ้าไลเคนแสนสวยเหล่าน ี้ และหน้าตาสวยแปลกๆอกี ห ลายแบบ
โดยเฉพาะถ้าเป็นด อยหรือภูที่ไหนสักแห่ง ดังเช่นไลเคนในหน่วยจัดการ
ต้นน้ำขุนแม่ยะ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  (รูปท ี่ 12)
ข้อมูลและรูปประกอบ

    ชนัญธิดา ชุมแสง. 2555. ไลเคนในมหาวิทยาลัยศ ิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
    นักสืบสายลม : คูม่ อื สำรวจไลเคนกรุงเทพฯ ตรวจคณ
ุ ภาพอากาศเมือง (มูลนิธโิ ลกสเี ขียว)
    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

หมายเหตุ
ขอแก้ไขรปู ภาพในบทความ ข่าวคณะวทิ ยาศาสตร์   ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 4   
ประจำเดือนเมษายน 2556 เรือ่ ง เพือ่ นบา้ น...... ทีค่ วรระวัง  โดย กัลยา        
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