ปีที่ 15 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

htttp://www.sc.su.ac.th

จากคณบดี
คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยของเรา ที่ไดรับการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม วท. จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้ง 3 ทาน ไดแก
อ.ดร.กนกอร ระยานิล เพื่อทำโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบของกรวยปา อ.ดร.บดินทร ดำรงศักดิ์ เรื่อง ชุดคานกลขนาดจิ๋ว
สำหรับใชงานดานเซนเซอรเคมีและชีวภาพ และ อ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ เรือ่ งการสังเคราะหฟลูออเรสเซนตเซนเซอรเพือ่ ใชในการตรวจวัดไอออนทองแดง
นอกจากทุนวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานภายนอกแลวเดือนนี้คณะฯ ไดใหทุนเพิ่มอีก 2 ทุน เปนทุนวิจัยเพื่อผลิตผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ โดยมี
ผูรับทุนคือ อ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ และ รศ.ดร.นวรัตน อนันตชื่น
ตลอดเดือนนี้ คณะฯ มีการแขงขันกีฬาภายในระหวางบุคลากรของคณะฯ โดยมีชมรมขาราชการ พนักงานและลูกจางคณะวิทยาศาสตรเปนเจาภาพ
มีการแขงขันกีฬาหลายประเภท ทั้งแบดมินตัน เปตอง เทเบิลเทนนิส เซปกตระกรอ และฟุตซอล ซึ่งนอกจากจะเปนการเสริมสรางใหบุคลากรของคณะฯ
มีสุขภาพแข็งแรงแลว ยังเปนกิจกรรมที่เชื่อมความสามัคคีระหวางหนวยงานภายในคณะฯ เองดวย

คณาจารยและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร เขารวมพิธีถวายสัตย
ปฏิญาณ เพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน วันที่ 3 ธันวาคม 2552
ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

คณะนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมกับชมรมฅนรักษนก มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำหนังสั้นเรื่อง “นก” สงประกวด
ในงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 9 โดยไดรับรางวัลชนะเลิศ ผูที สนใจ
่ สามารถ
ชมหนังสั้นเรื่องนี้ไดทาง http://www.youtube.com/watch?v=DlaNtzKXSKw
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ขาววิจัย
ศูนยประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (ศนวท.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แจงผลการ
พิจารณาทุนนักวิจยั วิจยั ใหม วท. ประจำป 2552 ใหกับคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 3 โครงการ ไดแก
1. “การศึกษาหาสารออกฤทธิทาง
์ ชีวภาพจากใบของกรวยปา” โดย อาจารย
ดร.กนกอร ระยานิล งบประมาณ 250,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป
ตั้งแต 1 ธันวาคม 2552 – 30 พฤศจิกายน 2553
2. “ชุ ด คาน กล ขนาด จิ ๋ ว สำหรั บ ใช ง าน ด า น เซนเซอร เคมี และ ชี ว ภาพ”
โดย อาจารย ดร.บดินทร ดำรงศักดิ์ งบประมาณ 250,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 ธันวาคม 2552 – 30 พฤศจิกายน 2553
3. “การสังเคราะหฟลูออเรสเซนตเซนเซอรเพื่อใชในการตรวจวัดไอออน
ทองแดง” โดย อาจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ งบประมาณ 220,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 ธันวาคม 2552 – 30 พฤศจิกายน 2553

คณะวิทยาศาสตรไดพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและอนุมัติ
ใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI จากกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร ประจำปงบประมาณ 2553 งบประมาณไม
เกิน 150,000 บาท เพิ่มเติมจำนวน 2 โครงการ ไดแก
1. “การสังเคราะหฟลูออเรสเซนตเซ็นเซอรที่ตอกับแดนซิลฟลูออโรฟอร
เพื่อใชในการตรวจวัดไอออนโลหะหนัก” โดย อาจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 ธันวาคม 2552 – 30 พฤศจิกายน 2553
2. “โครงสรางของกราฟ 3-(gc,2)-critical ที่ไมเปนกราฟ 3-gc-critical “
โดย รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน อนันตชื่น ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต
1 ธันวาคม 2552 – 30 พฤศจิกายน 2553

ขาวบุคคล
๏ รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย เขารวมนำเสนอผลงานวิจยั ในการสัมมนา
รวมไทย – จีน ดานพลังงาน เรือง The 2nd Renewable Enery Workshop between Thailand
and China ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2552
๏ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ฑิติยา จิตติหรรษา เขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงาน
ทางวิชาการในการประชุมวิชาการ Micro Tribe 2009 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
ระหวางวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2552
๏ รองศาสตราจารย ดร.จันทนา ผองเพ็ญศรี เขารวมประชุมวิชาการและเสนอผล
งานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Conference on
Multimedia, Computer Graphics and Broadcasting (MulGraB 2009 ) ณ เมือง Jeju
ประเทศเกาหลีใต ระหวางวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2552
๏ อาจารย ดร.พัลลภ คันธิยงค เขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั ในการ
ประชุมวิชาการ The 11th International Kyoto Conference on New Aspects of Organic
Chemistry (IKCOC-11) ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน
2552
๏ อาจารย ดร.นฤมล เผือกขาว ไดรับเชิญเปนวิทยากร โครงการสัมมนาบุคลากร
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ ง การมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการหลักสูตรและสรางสรรค มคอ. สาขาศิลปะ หัวขอ การสรางความเขาใจและการมีสวนรวมของ
คณาจารยกับ TOF วันที่ 11 ธันวาคม 2552 ณ อมรพันธ วิลลา รีสอรท จังหวัดระยอง
ิ วิจยั ทางวิทยาศาสตร
๏ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง ฝกอบรมการปฏิบตั การ
สิง่ แวดลอม (เครือขายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก)
ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2552 ณ เมือง Niigata ประเทศญี่ปุน
๏ อาจารยศศิประภา หิริโอตป เขารวมสัมมนานักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษาประจำป 2552 วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2552 ณ ชลพฤกษ
รีสอรท จังหวัดนครนายก
๏ อาจารย ดร.อรประภา ภุมมะกาญจน โรแบร เขารวมอบรมเชิงปฏิบตั การ
ิ วิชาการ
นานาชาติ Information Holland Alumni Conference- Content Development Groups
ระหวางวันที่ 3 – 8 พฤศจิกายน 2552 ณ เมือง Hague ประเทศเนเธอรแลนด
๏ อาจารย ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ ไดรับเชิญเปนผูใหความรูในรายวิชาวิทยาศาสตร
ในชีวิตประจำวัน ในหัวขอ ชีววิทยา : ความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
ณ วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม

๏ รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย ไดรับเชิญเปนผูใหความรูในรายวิชา
วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน ในหัวขอ ฟสิกส : พลังงานกับการดำรงชีวิต วันที่ 23
พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม
๏ อาจารย ดร.อังกศิริ กลิ่นมาลี เขารวมสัมมนา US-ASEAN Next-Generation
Cook Stove Workshop วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2552 ณ AIT Conference Center
๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ์ หนูพันธ เขารวมประชุมสมาคมสถาบัน
อุดมศึกษาสิ่งแวดลอมไทย ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ คณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๏ รองศาสตราจารย ดร.เรณู เวชรัชตพิมล ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร วันที่ 14 – 15
พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี
๏ รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ไดรับเชิญเปนผูใหความรูในรายวิชา
วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน ในหัวขอ เคมี : ปฏิกิริยาเพื่อชีวิต วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
ณ วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม
๏ รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ เขารวมประชุมระดมความคิดเห็น
ตอ (ราง)แนวทางการประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหลงน้ำ วันที่ 6
พฤศจิกายน 2552 ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
๏ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ เขารวมประชุมปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วันที่ 22 ตุลาคม 2552 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
๏ อาจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ เขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานทาง
วิชาการในการประชุม Vaccine Third Global Congress ณ Ritz Carlton Hotel ประเทศ
สิงคโปร ระหวางวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2552
๏ รองศาสตราจารย ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ
รายวิชา 761 418 การจัดสงทางธุรกิจ (Business Logistics) ภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2552 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๏ อาจารยกฤษณะ สีพนมวัน ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษรายวิชาการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ ภาคการศึกษา 2/2552 ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กรุงเทพฯ
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กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั การ
ิ
เพือ่ พัฒนาบุคลากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบตั การ
ิ เรือ่ ง“ระบบสาธารณูปโภคเบือ้ งตน
ประจำอาคารคณะวิทยาศาสตร ครัง้ ที่ 3 ” ในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2552 ณ หอง 4320
อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและเชื่อมความ
สามัคคี ครัง้ ที่ 5 เพือ่ ใหบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจเปนการเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร
กีฬาที่แขงขันมี 5 ประเภท คือ แบดมินตัน เปตอง เซปกตะกรอ และเทเบิลเทนนิส
ระหวางวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณลานกีฬา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับเปนสถานที่ฉายภาพยนตร
วิทยาศาสตร ในโครงการเผยแพรและขยายผลเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการ
เรียนรู ครั้งที่ 5(Science Film Festival) ใหกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ เขาชมภาพยนตรในครัง้ นี้ จำนวน
1,000 คน ระหวางวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2552 ณ หอง 5406 อาคารวิทยาศาสตร 4
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนางานของบุคลากร สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร เพื่อให
บุคลากรสายสนับสนุนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทำงาน
รับทราบการดำเนินงานและปญหาที่พบ เพิ่มโอกาสในการรวมแกไขปรับปรุงและ
พัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2552 – กันยายน 2553
โดยครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ณ หอง 4320-4321 อาคารวิทยาศาสตร
4 คณะวิทยาศาสตร

4
เมือ่ วันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนสิรนิ ธรราช
วิทยาลัย ไดพานักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จำนวน 120 คน เขารับฟงการแนะแนวการเรียน
สาขาวิชาคณิตศาสตร และประโยชนของวิชาการคณิตศาสตร
ที ่ ภาควิ ช า คณิ ต ศาสตร คณะ วิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร โดยมีอาจารย ดร.จิตติ รักบุตร อาจารย ดร.รัตนา
ศรีทัศน ใหคำแนะนำในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และอาจารย
ดร.สมเจตน ชัยยะ ใหคำแนะนำในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทความ
ขาดเธอ........ฉันตายแน
กัลยา ศรีพุทธชาติ
สิ่งใดๆที่จำเปนตองอาศัยพึ่งพิงกัน เมื่อสิ่งหนึ่งขาดหรือหายไป ยอมสงผลกระทบกับ
อีกสิ่งที่เหลือ สวนจะกระทบรุนแรงถึงตายหรือไมนั้นขึ้นกับเหตุการณประกอบอื่นๆ แตในเรื่อง
นี้ ถาขาดเธอ..อีกฝายคงตายแน และอาจจะมีการตายมากกวา “ ฉัน ” ก็เปนได
ชีวิตรักของนก สวนใหญเปนการจับคูแบบรักเดียวใจเดียว หรือผัวเดียวเมียเดียว
(monogamy)อยูแล
 ว การจับคูแบบนี้มีมากกวารอยละ 90 ของชนิดนกทีเดียว ซึ่งสูงกวาเมื่อ
เทียบกับสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม เชน คน หมู หมา (ไมมีกาและไก ...เพราะสองตัวหลังนี่เปน
นก ) ที่ลูกออนมีการเจริญพัฒนาในทองของแม จึงมีภาระความจำเปนในการดูแลนอยกวานก
ทีต่ องใชทัง้ เวลาและกองกำลัง (ทัง้ พอและแมชวยกัน) ในการเฝารัง กกไข และปองกันอันตราย
ใหลูก ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเปนการเพิ่มโอกาสใหลูกนกรอดชีวิตมากขึ้น ตัวอยางที่จะทำใหเห็นภาพ
ตามชื่อเรื่องได นาจะเปนชีวิตครอบครัวของนกเงือก (Hornbill) นีละ
่
นกเงือก มีหลายชนิดดวยกัน ลักษณะเดนของเขาก็คือ การมีปากขนาดใหญและมีโหนก
(casque)ที่ขากรรไกรบน (ภาพ) เปนนกที่บินไดดี กินอาหารทั้งพืชและสัตว (omnivores) วันนี้
ขอเลือกตัวแทนเปนนกกก (Great Hornbill, Buceros bicornis) ซึ่งเปนนกเงือกชนิดที่ใหญ
ที่สุด วัดจากปลายปากถึงปลายหาง 122 เซนติเมตรทีเดียว แบงเพศงายๆจากการที่เพศผู
มีสีดำที่ดานหนาโหนกและมีตาสีแดง สวนเพศเมียไมมีสีดำและมีตาสีขาว (ไมเกี่ยวกับความ
ขี้กลัว) ไฮไลทของเรื่องอยูที่วาในฤดูผสมพันธุเขาจะเลือกโพรงตนไมขนาดใหญสำหรับใหวาที่
คุณแมนกเขาไปวางไขและเลี้ยงลูก เมื่อเขาไปแลวจะปดทางเขาดวยเศษอาหาร มูล ดินโคลน
ใหเหลือเพียงชองเล็กๆ พอทีจ่ ะยืน่ ปลายปากรับ-สงอาหารกัน โดยมีพระเอกคือคุณพอนกแสนดี
ทีอ่ ยูด านนอกหาอาหารมาสงให(ภาพ)ทัง้ แมและลูกทีจ่ ะเกิดในเวลาตอมา ซึง่ มีขอมูลวาพอนก
ตองรับบทหนักดวยการบินไปมาสงอาหารมากกวารอยครั้งตอวัน
หลังจากลูกนกโตไดระยะหนึ่งประมาณ 3-4 เดือน พอนกจะเปดปากโพรงใหแม
นกออกมาชวยกันหาอาหารมาปอนลูก...เรียกวาสองแรงแข็งขัน จนกระทั่งอีกประมาณหนึ่ง
เดือนตอมาจึงจะชวยกันเปดปากโพรงใหลูกนกออกมาหัดบินตอไป
เรือ่ งราวชีวติ ครอบครัวรักเดียวใจเดียวนีจะ
้ จบลงอยางมีความสุขอยางแนนอน ถาไมมี
เหตุการณรายเกิดขึน้ กับพอนก ทำใหไมสามารถหาอาหารมาสงได โดยเฉพาะชวงที่แมและลูก
นกยังอยูภายใน

โพรง ครอบครัวทีรออยู
่ ใน
 โพรงตองเดือดรอนอดอาหารตายในทีส่ ดุ ชือ่ เรือ่ งอาจ
ตองเปลี่ยนเปน “ ขาดเธอ........ฉันและลูกตายแน “
เอกสารและภาพประกอบจาก http://www.fieldguides.com/images_birdbuzz/birdbuzz10.jpg
ขาวคณะวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณหากทานมี
ความประสงคทีจ่ ะสงขอเสนอแนะขาวสารหรือทีอ่ ยูโปรด
 แจง คณะวิทยาศาสตรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม
73000 โทร. 0-3425-5093 โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตร
ไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน

ขอเชิญคณาจารยและศิษยเกาสงบทความทางวิชาการ
ขนาดครึ่งหนา A4 ลงวารสารรายเดือนคณะวิทยาศาสตร
ม.ศิลปากร หากไดรับคัดเลือกตีพิมพในวารสาร
จะไดรับคาสมนาคุณ เรื่องละ 500 บาท

