ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2553

จากคณบดี
ในรอบปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยส ำหรับคณาจารย์และบุคลากร รวม 30 ทุน ซึ่งจำแนกเป็นทุนวิจัยสำหรับ
อาจารย์หลังส ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 5 ทุน   ทุนวิจัยเพื่อผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI 10 ทุน ทุนวิจัย
ทั่วไป 6 ทุน และทุนส นับสนุนการเขียนตำรา 9 ทุน   และสำหรับป ีงบประมาณ 2554 ที่มาถึงน ี้ คณะฯ ก็ย ังสนับสนุนด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มว งเงิน
ทุนวิจัยสูงขึ้นสำหรับโครงการที่ผลงานวิจัยสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติได้ จึงขอเชิญชวนให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ที่มีความสนใจร่วมส่ง
โครงการเพื่อรับท ุนเพิ่มขึ้น  
นอกจากการพฒ
ั นาดา้ นการวจิ ยั แ ล้ว คณะฯ ยังส นับสนุนก ารพฒ
ั นาบคุ ลากรให้เพิม่ พูนค วามรแู้ ละทกั ษะสำหรับก ารปฏิบตั งิ านในดา้ นตา่ งๆ เพือ่ ให้ค รอบคลุม
ภารกิจของคณะฯ   และในปีนี้ได้ขยายการพัฒนาศักยภาพไปสู่ศิษย์เก่าของคณะฯ โดยได้เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์
สำหรับการใช้ Microsoft Word  Microsoft Excel การใช้แ ละดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้มีศิษย์เก่าของ
คณะฯ ที่ปฏิบัตงิ านในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศ ิลปากรเข้าร่วมด้วย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร ได้ จั ด พิ ธี เ ปิ ด ค่ า ย โอลิ ม ปิ ก
วิชาการค่าย 1 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553
ณ คณะวทิ ยาศาสตร์ ณ ห้อง 5406 อาคาร
วิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์
ดร.จรุงแ สง ลักษ ณบญ
ุ ส่ง คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ และ หัวหน้า
ภาควิชา ให้การต้อนรับ คณะ
คณาจารย์ จากคณะวทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบ ูรพา เข้าเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์
เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี วั น ที่ 1 ตุ ล าคม
2553 ณ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร

ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์ ดร.จรุ ง แ สง ลั ก ษ ณบุ ณ ส่ ง คณบดี             
คณะวทิ ยาศาสตร์ และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารยส์ รธร เกิดเกรียงไกร  หัวหน้า
ภาควิชาชีววิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 6 ตุลาคม 2553 ณ ห้อง 1135
อาคารวิทยาศาสตร์ 1   คณะวิทยาศาสตร์   ที่ได้รับทุนจากบริษัท        
International Laboratory Corp,Ltd  จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 20,000
บาท ให้แก่ น.ส.ศิรพิ ร แก้วกลม น.ส.ชมพูนทุ นุดศภุ ร และ น.ส. เพ็ญสภุ า   
ศรีพรหมทอง ภายใต้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดย รองศาสตราจารย์
ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล

ข่าววิจัย
คณะวทิ ยาศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนการวจิ ยั และการผลิตงานวชิ าการของ
บุคลากร โดยการสนับสนุนทนุ อดุ หนุนการวจิ ยั และทนุ สนับสนับสนุนการเขียนตำรา            
ซึง่ ในปงี บประมาณ 2553 ได้อ นุมตั ใิ ห้ทนุ ประเภทตา่ งๆ ดังนี้
- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท ป่ี รากฏในฐานขอ้ มูล ISI จากกองทุนส ง่ เสริมและพฒ
ั นาคณะวทิ ยาศาสตร์ วงเงินทนุ 
สนับสนุน ไม่เกิน 150,000 บาท จำนวน 10 โครงการ เป็นเงินทง้ั สน้ิ 1,500,000 บาท
- ทุนอ ดุ หนุนก ารวจิ ยั จ ากกองทุนส ง่ เสริมแ ละพฒ
ั นาคณะวทิ ยาศาสตร์ วงเงินท นุ 
สนับสนุน ไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 6 โครงการ เป็นเงินท ง้ั สน้ิ   600,000 บาท
-   ทุนอดุ หนุนการวจิ ยั สำหรับอาจารย์หลังสำเร็จการศกึ ษาระดับปริญญาเอก       
จากกองทุนสง่ เสริมและพฒ
ั นาคณะวทิ ยาศาสตร์ วงเงินทนุ สนับสนุน ไม่เกิน 100,000 บาท
จำนวน 5 โครงการ  เป็นเงินทง้ั สน้ิ   500,000 บาท
-   ทุ น ส นั บ ส นั บ สนุ น ก ารเ ขี ย นต ำราจ ากก องทุ น ส่ง เ สริ ม แ ละพัฒนา                               
คณะวทิ ยาศาสตร์ วงเงินทนุ สนับสนุน ไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 9 โครงการ  เป็นเงิน          
ทัง้ สน้ิ 415,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการวจิ ยั แ ห่งช าติ (วช.) ได้อ นุมตั ทิ นุ อ ดุ หนุนก ารวจิ ยั 
ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2  ทุน  ดังนี้
1. การพัฒนาแผนทีป่ ริมาณฝนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับ
ประเทศไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย เป็นหวั หน้าโครงการวจิ ยั ระยะ
เวลาดำเนินงานวิจัยไม่เกิน 12 เดือน ตั้งแต่ 27 กันยายน 2553 – 26 กันยายน
2554 วงเงินท ุนสนับสนุนไม่เกิน 2,030,000 บาท
2. การพัฒนาตัวตรวจจับไอออนของโลหะด้วยนาโนเซนเซอร์เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการแพทย์ โดยอาจารย์ ดร.บดินทร์   ดำรงศักดิ์ เป็นห ัวหน้าโครงการ
วิจัย ระยะเวลาดำเนินง านวิจัยไม่เกิน 11 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2553 – กันยายน
2554 วงเงินท ุนส นับสนุนไม่เกิน 717,000 บาท

ข่าวบุคคล
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา
บุญเต็ม ได้รบั เชิญเป็นทป่ี รึกษาสาขาวชิ าเคมี ณ โรงเรียนมหิดลวทิ ยานสุ รณ์ เริม่ ตง้ั แต่     
วันที่ 1 ตุลาคม 2553
๏ นายภูวเมศวร์ สิงห์ทอง เข้าร ่วมประชุมค ณะกรรมการเพื่อส นับสนุน  
ผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังร ะยะสดุ ท้ายในระบบหลักป ระกันส ขุ ภาพถว้ นหน้าให้เข้าถ งึ ก าร
บริการทดแทนไตระดับจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 29 กันยายน 2553
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
๏ อาจารย์รวิทัต ภู่หลำ ได้รับเชิญเป็นอ าจารย์พ ิเศษ รายวิชา 550 371
การจดั การทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปกติ และ International ) ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศลิ ปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนั ทร์
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ได้รับเชิญ เป็น Speaker         
งาน CNG-NGV Thailand Forum 2010 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2553         
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส กรุงเทพฯ
๏ รองศาสตราจารย์จำนงค์ ธำรงมาศ ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
วิทยาศาสตร์ในการดำเนินการวจิ ยั ชดุ โครงการ ผูเ้ รียน:ขับเคลือ่ นดว้ ยมาตรฐาน

๏ อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์น ารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา
บุญเต็ม  และอาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูสก ุลเกรียง ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
เพื่ อ ส อนนั ก ศึ ก ษาร ะดั บ ป ริ ญ ญาต รี ภาคเรี ย นที่ 1 ประจำปี ก ารศึ ก ษา        
2553-2554 ระหว่างวนั ท ี่ 20 กันยายน  - 4  ธนั วาคม 2553 วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ อินทวี เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการ
กิจคู่มือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิดีโอคลิปของ NHK สาขา
ฟิสิกส์ วันที่ 21 กันยายน 2553 ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
๏ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ปญ
ั ญาคะโป ได้ร บั เชิญเป็นว ทิ ยากร
บรรยายหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน วันที่ 17
กันยายน 2553 ณ สถาบันสง่ิ แวดล้อมไทย (สสท.)
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู  เวชรัชตพ
์ ิมล ได้รับเชิญจาก สำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานวิชาการเพื่อจัด
ทำรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองสิทธิชุมชน ตามมาตรา 67        
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

กิจกรรมวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงป ฏิบัติการเพื่อพัฒนา    
บุคลากรและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง
จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1. อบรมการใช้ Microsoft Word ขั้นสูง วันที่ 4 ตุลาคม 2553        
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

   2. อบรมการใช้ Microsoft        
Excel วันท ี่   5 ตุลาคม 2553   
ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ            
คณะวิทยาศาสตร์

3. อบรมการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ในห้องบรรยาย วันที่ 6 ตุลาคม 2553 ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์
4 คณะวิทยาศาสตร์

4.อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 28 ตุลาคม 2553     
ณ ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดพิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์                    
ณ ห้อง 5406 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาสถิติ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 โครงการดังนี้
1. การใชสถิตเิ บือ้ งตนเพือ่ การวิจยั ดวย SPSS ระหว่างวันที่
9 – 10 ตุลาคม 2553 ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์  ภาควิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์

2. การใช ส ถิ ติ ร ะดั บ กลางเพื่ อ การวิ จั ย ด ว ย SPSS
ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2553 ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

  2. การใช้ Microsoft Word เพื่อ
พัฒนาเอกสารและสอื่ ก ารสอน วนั ท ี่
27 ตุลาคม 2553ณ ห้อง ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 2 โครงการ ดังนี้
1.การใช้ Microsoft Power Point เพื่อพ
 ัฒนาสื่อการสอน      
วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ณ ห้อง ณ ห้อง ปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะวิทยาศาสตร์
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ดวงตาคู่สวย....ด้วยคอนแทคเลนส์

3. การใช้ Enzymeหรือท เี่ รียกกนั ว า่ น ำ้ ยาลา้ งคราบโปรตีน เป็นน ำ้ ยาทชี่ ว่ ย
ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการปรับสายตา แต่ในขณะนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นทั่วไป โดยเฉพาะ  
ขจั
ด

ค
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โปรตีนที่เกาะติดอยู่ในคอนแทคเลนส์ ควรทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง
บิ๊กอาย  (Big eye) เพราะมีการพัฒนาให้มคี วามสวยงาม โดยการเพิ่มสี ลวดลาย และทำให้
ดวงตาของผู้สวมใส่ดูโต โดดเด่น แต่เคยทราบกันไหมว่าคอนแทคเลนส์ จริงๆ แล้ว ทำมา ถือเป็นการขดั และทำความสะอาดใหญ่ มักจ ะทำเป็นรปู ยาเม็ด ซึง่ ตอ้ งแช่ในนำ้ เกลือ
(ไม่ใช่น้ำกลั่น) หรือน้ำยาคอนแทคเลนส์ที่กำหนดไว้ หลังจากแช่แล้วควรล้าง
จากอะไร ควรใช้อย่างไรและอันตรายหรือไม่
คอนแทคเลนส์น ั้นเป็น Optical disc ที่บางมาก เริ่มจำหน่ายมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 คอนแทคเลนส์อ กี ค รัง้ ด ว้ ยนำ้ ยาดแู ลรกั ษาคอนแทคเลนส์ สำหรับผ ทู้ ใี่ ช้ค อนแทคเลนส์
ªµ¤
สมัยก่อนคอนแทคเลนส์จะเป็นชนิดแข็ง ( Hard lens) วัสดุท ี่ใช้จ ะเป็น polymethyl meth- บิ๊กอาย ควรใช้น้ำยาล้างคราบโปรตีน 1-2 หยด ร่วมกับน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ข อง
µ¸ ¦´¬µªµ¤¸
sc 35
acrylate (PMMA) ซึง่ ไม่ค อ่ ยดี เนือ่ งจากความไม่ส บายตา และขาดงา่ ย ต่อม าได้ม กี ารพฒ
ั นา คุณ แช่ไว้ในตลับประมาณ  24 ชม. และนำออกมาล้างด้วยน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์
เป็นชนิดนิ่ม   (Soft lens) วัสดุที่ใช้จะเปลี่ยนเป็น poly hydroxyethyl methacrylate อีกครั้ง ก่อนนำมาสวมใส่ ทำอย่างนี้เป็นประจำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
4. น้ำยาหล่อล นื่ (lubricating and Rewetting) โดยปกติผ ใู้ ช้ค อนแทคเลนส์
(pHEMA) ซึ่งมีคุณสมบัตใินการอมน้ำได้มากขึ้น ประมาณ 30-80% ทำให้ใส่ได้ นิ่มสบาย
ªµ¼nª¥....oª¥°ÂÁ¨r
มักจ ะมตี าแห้งง า่ ยกว่าค นปกติ ทำให้ม อี าการระคายเคือง น้ำยานจี้ ะชว่ ยให้ต าชมุ่ ช นื้ 
ตาขึ้น
ยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้มีน้ำยาบางชนิดทำมาแบบสำเร็จรูป
5. การดูแลตลับใส่เลนส์ มีผใู้ช้คอนแทคเลนส์จำนวนมากทปี่ ่วยเพราะเชื้อ
โรคที่ปนเปื้อนอยู่ในตลับใส่เลนส์ การดูแลตลับใส่เลนส์จึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งควรล้าง
ทุกว นั ด ว้ ยนำ้ ยาทใี่ ช้ด แู ลรกั ษาคอนแทคเลนส์ให้ส ะอาด ปล่อยให้แ ห้ง ควรขดั ต ลับใส่
คอนแทคเลนส์ส ปั ดาห์ล ะครัง้ ด ว้ ยนำ้ ยาทดี่ แู ลรกั ษาคอนแทคเลนส์ ทิง้ ไว้ให้แ ห้ง หรือ
เปลี่ยนตลับใหม่ทุกๆ 6 เดือน
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ไป เช่น ความใสสะอาด ผิวเรียบ มีความโค้งส ม่ำเสมอ ฯลฯ ซึ่งค วามโค้งที่เปลี่ยนไปอาจ เงือ่ นไขให้ผ ผู้ ลิตห รือน ำเข้าต อ้ งจำหน่ายคอนแทคเลนส์ให้ก บั ส ถานทที่ กี่ ำหนดเท่านัน้
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ทำให้เลนส์ท เี่ คยใช้ได้พ อดีก ลับก ลายเป็นค บั ห รือห ลวมไป หรือใส่ไม่ส บายกไ็ ด้ คอนแทคเลนส์ เช่น สถานพยาบาล ผู้บริโภคไม่ค วรซื้อคอนแทคเลนส์ที่จำหน่ายตามแผงลอยทั่วไป
°ÂÁ¨r´ÊÁ} Optical disc ¸Éµ¤µ Á¦·É¤Îµ®nµ¥¤µ´ÊÂne .«.1950 ¤´¥n°°ÂÁ¨r³Á}·
ทีเ่ คยใสกลับห มองไปทำให้ม องภาพไม่ช ดั ผิวท เี่ คยเรียบบากเป็นร อย ก่อให้เกิดอ าการระคาย
È ( Hard lens) ª´»¸ÉÄo³Á} polymethyl methacrylate (PMMA) ¹ÉÅ¤nn°¥¸ ÁºÉ°µªµ¤Å¤nµ¥µ Â¨³ µn
µ¥
เคืองทงั้ หมดอาจนำไปสกู่ ารตดิ เชือ้ ได้ง า่ ยขนึ้ ดังน นั้ ผูส้ วมใส่จ งึ ค วรนกึ ถึงห ลักอ นามัยในการ ที่มาของภาพและเนื้อหา
n°¤µÅo¤¸µ¦¡´µÁ}··É¤ (Soft lens) ª´»¸ÉÄo³Á¨¸É¥Á} poly hydroxyethyl methacrylate (pHEMA) ¹É¤¸http://bek.storythai.com/200712/entry
ใช้เพื่อดวงตาของคุณ ดังนี้
http://bigeye-bigeye.com/articles/11--contact-lens-make-from.html
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