ปีที่ 17 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2554

จากคณบดี
ในรอบปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยส ำหรับคณาจารย์และบุคลากร รวม 37 ทุน ซึ่ง
จำแนกเป็นทุนวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 12 ทุน ทุนวิจัยเพื่อผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 ทุน
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 8 ทุน และทุนสนับสนุนการเขียนตำรา 6 ทุน และสำหรับปีงบประมาณ 2555 ที่มาถึงนี้ คณะฯ ก็ยัง
สนับสนุนด ้านการวิจัยอ ย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนให้คณาจารย์แ ละบุคลากรของคณะฯ ที่มีความสนใจร่วมส่งโครงการเพื่อรับทุนเพิ่มข ึ้น  
สำหรับก ารให้บ ริการทางวชิ าการ มีก จิ กรรมทจี่ ดั เป็นป ระจำทกุ ป อี กี ห นึง่ ก จิ กรรมคอื ค วามรว่ มมอื ก บั ม ลู นิธิ   สอวน. ในการจดั อ บรม
โอลิมปิกวิชาการ ซึ่งจะมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตกเข้ารับการอบรมที่คณะวิทยาศาสตร์ ขอต้อนรับนักเรียน คณาจารย์
และผปู้ กครองทกุ ๆ ท่าน และขอให้น กั เรียนใช้ค วามพยายามให้เต็มศ กั ยภาพของตนเองเพือ่ เก็บเกีย่ วความรู้ วิชาการและประสบการณ์ท งั้ จ าก
คณาจารย์ผ ู้เชี่ยวชาญและเพื่อนๆ ต่างสถาบัน
นอกจากบุคลากรและนักศึกษาปัจจุบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานของคณะฯ ในด้านต่างๆ แล้ว  ศิษย์เก่าข องคณะวิทยาศาสตร์
ก็ม กี จิ กรรมทดี่ ำเนินง านกนั ม าอย่างตอ่ เนือ่ ง โดยเฉพาะการจดั ง านเพือ่ ร ะลึกถ งึ อ าจารย์ผ ทู้ เี่ กษียณอายุร าชการในแต่ละปี ในปนี จี้ ดั ง านทโี่ รงแรม
Winsor Suites Bangkok เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ในงานนอกจากจะเป็นการระลึกถึงพระคุณของอาจารย์แ ล้ว ยังเป็นโอกาสแสดงความยินดีแก่
ศิษย์เก่าของคณะฯ ทีไ่ด้ร ับการยกย่องให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยอีกด ้วย จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกว ิชาการค่าย 1 เมื่อว ันท ี่ 7 ตุลาคม 2554
ณ ห้อง 5406 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวบุคคล
อาจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ  ได้รับเชิญเป็นอาจารย์
พิเศษรายวิชา ทพชท 306 เคมี บรรยายแก่นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตฯ (ต่อเนื่อง 2 ปี ) ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 11
พฤศจิกายน 2554 – 20 มกราคม 2555 ณ คณะทนั ตแพทย์ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.โอภา   บางเจริญพรพงค์ ได้รับเชิญเป็น ผู้       
ทรงคณ
ุ วุฒปิ ระเมินห ลักสูตรวทิ ยาศาสตรบณ
ั ฑิตส าขาวชิ าเคมี วันท ี่ 28
ตุลาคม 2554 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย ได้รับเชิญเข้าร่วม
ประชุมให้ค วามเห็นเรือ่ งการตรวจวดั แ ละการตรวจสอบปริมาณไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนและเชื้อเพลิงจากผู้ผลิตไฟฟ้าประเภท Solar
Thermal ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับก จิ การพลังงาน กรุงเทพฯ
วันที่ 26 ตุลาคม 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน เข้าร่วมหารือ  
งานวิจัยกับกลุ่มวิจัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 ตุลาคม 2554
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพ ล อ้นแ ฉ่ง ได้ร บั เชิญเป็นว ทิ ยากร
บรรยายหวั ข้อ Geo-informatics on Environmental lssues โครงการ
ฝึกอ บรมนานาชาติ หลักสูตร Health and Geographic Information
System วันท ี่ 25 ตุลาคม 2554 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยม หิดล
อาจารย์ ดร.คทา ประดิษฐ์วงศ์ ได้รับเชิญเป็น ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินขอ้ เสนอโครงการวจิ ยั ของเยาวชนในโครงการพัฒนาอจั ฉรยิ ภาพ
ทางวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน เรือ่ ง การจำแนก
ข้อมูลจ ราจรเพือ่ ว เิ คราะห์ส มรรถนะของเครือข า่ ย (Traffic Data Classification for Network Performance Analysis)  ณ ภาควชิ าวศิ วกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศ าสตราจารย์ ดร.จั น ทนา จั น ทราพ รชั ย อาจารย์ 
โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ อาจารย์ ดร.ภิญโญ แท้ประสาท และนายเมธา              
ลิมปิวรรณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะ
กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ
ครั้งที่ 8 วันที่ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ เดชะรินทร์ ได้รับเชิญจาก คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง

scien
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเวที
นักว ทิ ยาศาสตร์ร นุ่ เยาว์แ ห่งช าติ ครัง้ ท ี่ 7 ประจำปกี ารศกึ ษา 2554 ซึง่ 
กิจกรรมจัดระหว่างวันท ี่ 9 – 12 ตุลาคม 2554 เป็นกรรมการตัดสิน
การแข่งขันก ระบวนการแก้ป ญ
ั หาวทิ ยาศาสตร์ ณ อุทยานวทิ ยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย วันที่ 11 ตุลาคม 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม
ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอโครง
งานวิทยาศาสตร์ภาคบรรยายของนักเรียนไทยและต่างประเทศ               
ในวนั ท ี่ 12 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนมหิดลวทิ ยานสุ รณ์ ซึง่ โครงการ
นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับนานาชาติครั้งที่ 7  
International Student Science Fair 2011 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ได้ รั บ เ ชิ ญ เ ป็ น วิ ท ยากรใ ห้ ก ารอ บรมคั ด เ ลื อ กผู้ แ ทน
ประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ประจำปีพ.ศ.2555 ในการคัดเลือกครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันท ี่ 10
– 26 ตุลาคม 2554 ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบส กุล อยู่ยืนยง
ได้ร บั เชิญเป็นอ าจารย์พ เิ ศษ รายวิชา ค 23101 คณิตศาสตร์
พื้นฐาน 3 โครงการ English Program ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในภาคเรียนที่ 1/2554  ณ โรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
ได้รับเชิญเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)และ
เข้าร่วมประชุมวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์ เข้าร่วมอบรม  
การเขียนบทความวิจัยก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ วันที่ 5 ตุลาคม
2554 ณ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก นางสายชล เขียววชิ ยั นางรงุ่ อรุณ
นิมิตรนิวัฒน์ นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ์ นางบังอร ดำรงสุกิจ
นางสาวปาริชาติ อร่ามสร้อย และนางสาวขนิษฐา เมฆสวัสดิ เข้าร ว่ ม
สัมมนาศูนย์โรงเรียนและศูนย์ม หาวิทยาลัย ทุน พสวท. ระหว่างวันที่
2 – 5 ตุลาคม 2554  ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี
อาจารย์ ดร.พงษ์ล ดั ด า ปัญญาจริ ว ฒ
ุ ิ และอาจารย์ ดร.สุภาพ
เกิดแสง ได้รับเชิญจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

nce

เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาผู้ช่วยในการอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สำหรับครูผู้นำวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่
30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนศรีบุณย านนท์ จังหวัด
นนทบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์ และ อาจารย์
ดร.ดาวรงุ่ สังข์ท อง เข้าร ว่ มสมั มนา  A New Strength in Collaboration with Australia and New Zealand : Science, Technology,
and Innovation  วันที่ 29 กันยายน 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานี
กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.มาลินี ชัยยะ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
รายวิชา ค 23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1-2 โครงการ English

Program ให้ก บั น กั เรียนระดับช นั้ ม ธั ยมศึกษาปที ี่ 1 – 2 ในภาคเรียน
ที่ 1/2554  ณ โรงเรียนสิรินธ รราชวิทยาลัย จังหวัดน ครปฐม
นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท์ ได้รับเชิญเป็นผฝู้ ึกสอนและ
ผูค้ วบคุมน กั กีฬา วอลเลย์บอล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร
ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 36 “ปูแป้งเกมส์” ระหว่างวัน
ที่ 15 – 23 ตุลาคม 2554 โรงเรียนสาธิตม หาวิทยาลัยม หาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
นายสวุ ิทย์ ประวิงวงศ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อ
และเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 7
พฤศจิกายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ศิษย์เก่าถึงศิษย์เก่า
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดงาน “ระลึกพระคุณอาจารย์ คืนสู่บ้านชาววิดยา ประจำปีพุทธศักราช 2554”  เมื่อวันอ าทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554 ณ ห้อง Sky Ballroom  
ชั้น 8 อาคาร Garden Wing โรงแรม Winsor Suites Bangkok สุขุมวิท 20 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแ สดงมุฑิตาจิตแด่อ าจารย์ผู้เกษียณอายุ
ราชการประจำปี พ.ศ.2554 และเพือ่ แ สดงความยนิ ดีแ ก่ศ ษิ ย์เก่าค ณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร ทีไ่ ด้ร บั ก ารยกย่องให้เป็น “นักศึกษา
เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศ ิลปากร ประจำปีการศึกษา 2554”
อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2554
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย นิมจิรวัฒน์ (ภาควิชาเคมี)
2. อาจารย์ฐ ิติรัตน พรประยุทธ (ภาควิชาชีววิทยา)
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑิติยา จิตติหรรษา (ภาควิชาชีววิทยา)
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา (ภาควิชาชีววิทยา)
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์ (ภาควิชาฟิสิกส์)
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อั น ตรายจากก๊ า ซคลอรี น http://www.navy.mi.th/science/Webpage/newdocumen
คลอรีน (Chlorine, Cl2) เป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่ถกู นำมาใช้อย่าง
91.
กว้างขวาง ทัง้ ในโรงงานอตุ สาหกรรมและในบา้ นเรือนดว้ ย อุบตั ภิ ยั ท ี่
เกิดจ ากกา๊ ซคลอรีนในประเทศไทยเรานนั้ ก เ็ คยเกิดข นึ้ ม าแล้วบ อ่ ยครัง้
ดังนั้นจึงขอนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับก๊าซคลอรีน
คลอรีน ในภาวะปกติเป็นก๊าซที่กลิ่นฉุนและมีความจำเพาะ
ซึง่ ใครทเี่ คยได้ก ลิน่ แ ล้วจ ะสามารถจำกลิน่ ข องมนั ได้ด ี ก๊าซคลอรีนเมือ่ 
ทำปฏิกิริยากับน้ำจ ะให้กรดเกลือ ( hydrochloric acid) และ กรดไฮ
โปคลอรัส (hypochlorous acid) ตามสมการ
Cl2 + H2O -----------> HCI + HOCI
กรดไฮโปคลอรสั จ ะแตกตวั ต อ่ ให้เป็นกรดเกลือแ ละออกซิเจน
อิสระ ( oxygen free radical)  ก๊าซคลอรีนจะมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อ
เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย โดยมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนมากกว่า
กรดเกลือ 10-30 เท่า ความรุนแรงของการกัดกร่อนขึ้นกับปริมาณ
ของก๊าซ ระยะเวลาที่สัมผัส และ ปริมาณน้ำในอวัยวะที่สัมผัส

POISINDEX: Computerized Clinical Information
จะมีอาการแสบ
ต
า
จมู
ก
ปากและผิวหนัง มีน้ำมูก น้ำตาไหล ปวด
http://maptaphut-news.blogspot.com/2010/08/2.html
เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อาการที่เกิดจากมีการระคายเคืองต่อ
เยื่อบุทางเดินหายใจได้แก่ ไอ แน่นห น้าอก หายใจลำบาก ในรายที่
รุนแรงอาจทำให้เกิดหลอดลมและปอดอักเสบ จนกระทั่งเป็นภาวะ
น้ำท่วมปอด ( pulmonary edema) ได้ อาการเหล่าน ี้สามารถเกิด
ขึ้นได้ทันทีหลังจากได้สูดดม หรือสัมผัสกับคลอรีน
ดั ง นั้ น ก ารนำก๊ า ซค ลอรี น ม าใ ช้ โ ดยเ ฉพาะโ รงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งมีการใช้คลอรีนจำนวนมาก ผู้ประกอบการจึงต้อง
ดูแลเรือ่ งความปลอดภัยท งั้ ในการใช้แ ละการเก็บร กั ษา เพือ่ ป อ้ งกัน
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รูปที่ 2 ถังบรรจุก๊าซคลอรีนข นาด 100 ลบ.ม. พังล้มลงมาทำให้คลอรีน
>N72N;T1 รั่วไหลออกมา ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

,

รูปที่ 1 การใช้คลอรีนไดออกไซด์ในอุสาหกรรมทำความสะอาดขวด

http://www.navy.mi.th/science/Webpage/newdocument/clo2.htm
POISINDEX:
ก๊าซคลอรีนม ฤี ทธิเ์ ป็นส าร oxidizing
และComputerized
ฟอกสไี ด้ด ี จึงม Clinical
กี าร Information System. Chlorine. 1997, Vol.
91.
http://maptaphut-news.blogspot.com/2010/08/2.html
ใช้ในอุตสาหกรรมผ้า กระดาษ หรือพลาสติก ขบวนการสังเคราะห์

สารเคมีต วั อ นื่ เช่น carbon tetrachloride, trichloroethylene, trichloroethane, vinyl chlorides สารเคมีกำจัดแมลงและสารเคมีกำจัด
วัชพืชบางชนิด
คลอรีนย ังใช้เติมฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา และสระว่ายน้ำ  ใน
อดี ต ก๊ า ซค ลอรี น เ คยถู ก ใ ช้ เ ป็ น อ าวุ ธ เ คมี ช นิ ด ก๊ า ซพิ ษ ใ นชื่ อ ข อง รูปที่ 3 ผลกระทบที่เกิดกับประชาชนกรณีเกิดก๊าชคลอรีนรั่วไหล
ที่นิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด
“Bertholite” ส่วนในบ้านเรือนอาจจะมีก๊าซคลอรีนเกิดขึ้นได้เมื่อท่อ
ระบายน้ำต ัน ทำให้ม ีการผสมกันระหว่างสารฟอกผ้าขาว หรือน้ำยา
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้องน้ำชนิดที่มี ที่มาของภาพและข้อมูลป ระกอบ 				
   http://www.navy.mi.th/science/Webpage/newdocument/clo2.htm
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