ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกันยายน 2552

จากคณบดี
แมจะเปนเดือนสุดทายของปงบประมาณ แตคณะฯ เรายังคงมีกิจกรรมกันอยางตอเนื่อง การเรียนการสอนก็อยูในชวงจัดสอบปลายภาค
การอบรม ประชุม สัมมนา การพัฒนาบุคลากรก็ดำเนินการอยูหลาย

กิจกรรม ดานงานวิจยั มีอาจารยและนักศึกษาของเราไดรบั ทุน โดย นส.วชิราภรณ
ถูปาอาง นักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.)มี ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต เปนอาจารยปรึกษา ผศ.ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป และนส.กาญจนา ธนิกกุล นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม ไดรับทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และยังมีทุนวิจัยที่
คณะวิทยาศาสตร กับ สกว. รวมสนับสนุนทุนวิจยั ในอัตราสวนรอยละ 50 : 50 โดยมี อ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง และนายไชยวัฒน นพเกา นักศึกษา
ภาควิชาจุลชีววิทยา และ อ.ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ และนายดวงเทพ ทองดี นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ไดรับทุนดังกลาวและเปนที่นาเสียดายที่
คณะฯ จะมีผูเกษียณอายุราชการในปนี้สองคนดวยกัน คือ ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ และคุณจรัญ หัวใจฉ่ำ ซึ่งลวนแตเปนบุคลากรที่มีคุณคาของ
คณะฯ ทั้งสิ้น เพราะตางก็ไดมุงมั่น ทุมเท และเปนสวนสำคัญที่ชวยพัฒนาคณะฯ ของเรา ขอใหผูที่เกษียณ จงประสบแตความสุข สมหวัง ในชวง
วัยหลังเกษียณ ซึ่งเราชาวคณะวิทยาศาสตรจะไดรำลึกถึงคุณงามความดีของทานตลอดไป

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดงาน “สานสัมพันธ วันอำลา ” วันพฤหัสบดีท่ี 17
กันยายน 2552 ณ บริเวณ โถงชั้นลางอาคาร
วิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีผูเกษี
 ยณอายุราชการ ประจำป 2552
จำนวน 2 ทานคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี
นิลกรณ และนายจรัญ หัวใจฉ่ำ

คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการ การจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร ทุกวันศุกรสุดทายของเดือน
ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2552 โดยครัง้ ที่
6 หัวขอ การติดตามและประเมินผลการนำการ
จัดการความรูไป
 ประยุกตใชในการปฏิบตั งาน
ิ และ
แนวทางการพัฒนาการจัดการความรูในปตอไป
วันที่ 14 กันยายน 2552 หอง 4320-4321 อาคาร
วิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร

ขาวอบรมสัมมนา
* คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับโรงเรียนในเครือขายของ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร จัดอบรมโอลิมปกวิชาการ ระหวางวันที่ 9 - 22
ตุลาคม 2552 ซึง่ ประกอบดวย 5 สาขาวิชา คือ สาขาคณิตศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสกิ ส
* ภาควิชาสถิติ ไดจัดอบรมเชิงปฏิบตั การ
ิ เรือ่ ง การวิจยั และการใชสถิตเพื
ิ อ่ พัฒนาการเรียนการสอน ระหวางวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2552 ณ หองปฏิบตั การ
ิ
คอมพิวเตอร ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร
* ภาควิชาฟสกิ สไดจัดอบรมเชิงปฏิบตั การ
ิ เรือ่ ง การสรางสือ่ การสอนและการสรางแบบประเมินผลสัมฤทธิทาง
์ การศึกษา ระหวางวันที่ 12 – 16 ตุลาคม
2552 ณ อาคารวิทยาศาสตร 3 ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร

๏ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชัยสุขสันต ไดรับเชิญเปนกรรมการ
ฝายวิชาการของการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35) ภายใตชื่อการประชุมวา “วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น (Science and Technology for a Better
Future) ระหวางวันที่ 15 -17 ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน) จังหวัดชลบุรี
๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง เขารวมปฏิบัติงาน
โครงการเสริมสรางเครือขายในการพิทกั ษสาธารณสมบัตของ
ิ แผนดิน ครัง้
ที่ 1 กลุมภาคใตตอนลาง วันที่ 12 กันยายน 2552 ณ โรงแรมวัฒนาปารค
จังหวัดตรัง
๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ไดรับเชิญเปน
ผูป ระเมินโครงการ ITAP เรือ่ ง การจัดทำระบบคุณภาพตามหลักการปฏิบตั ิ
ทีดี่ ในการผลิตอาหารของบรรจุภณ
ั ฑพลาสติกออนตัว ของบริษทั พงศศิลป
พลาสติก จำกัด วันที่ 21 กันยายน 2552
๏ อาจารย ดร.กลศ พัฒนะรพีเลิศ ฝกอบรมในลักษณะการปฏิบัติ
การวิจัย ตามโครงการวิจัยเรื่อง Thai Herbal Traditional Medicines of
the Discovery of New Anticancer and Anti-infective Compounds”
ณ สถาบันวิจัย Service de Physique de I’Etat Condense CEA
Saclay-Orme des Merisiers ประเทศสาธารณรัฐฝรัง่ เศส วันที่ 1 กันยายน
– 31 ตุลาคม 2552
๏ ผูช ว ยศาสตราจารยพงษศักดิ์ หนูพันธ ฝกอบรมในสาขาสิง่ แวดลอม
(วิทยาศาสตรและวิศวกรรมสิ่งแวดลอมทางดานการบำบัดน้ำเสียแบบติด
กับที)่ ณ Colorado School of Mines ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 1-30 กันยายน
2552
๏ รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ไดรับเชิญเปนวิทยากร
ผูป ระเมินโครงการ เรือ่ ง การจัดทำแนวทางการจัดตัง้ หนวยงานตนแบบ และ
คูมือการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาสำหรับสถาบันการศึกษาหรือ
องคกรนวัตกรรมภาครัฐ” วันที่ 16 กันยายน 2552 ณ โรงแรมริชมอนด
จ.นนทบุรี
๏ รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ไดรับเชิญ
• เปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ วันที่ 18 กันยายน 2552

• เป น กรรมการ ประเมิ น คุ ณ ภาพ การ ศึ ก ษา ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันที่ 21 กันยายน 2552
๏ รองศาสตราจารย ดร. จันทนา ผองเพ็ญศรี เขารวมประชุม
วิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ 2009
IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE
2009) ณ เมือง Jeju ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 20 – 24
สิงหาคม 2552
๏ รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ศึกษาดูงานวิจัย ดาน
Cell and Molecular Bioscience ณ University of Newcastle ประเทศ
สหราชอาณาจักร วันที่ 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 2552
๏ รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ เขารวมประชุม
วิชาการ ในการประชุมวิชาการ 10th International Congress on
Medical and Applied Malacology ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต วันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2552
๏ รองศาสตราจารย ดร.อารีย ทองภักดี ผูชวยศาสตราจารย
ดร.โชคพิศิษฐ เทพสิทธา อาจารย ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ และ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.มยุวา อารีกิจเสรี เขารวมประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 23th EUCARPIA
SYMPOSIUM 2009 Colourful Breeding and Genetics ณ ประเทศ
เนเธอรแลนด วันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2552
๏ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ บางยีขั่ น อาจารย ดร.เชาวรีย
อรรถลงรอง และ อาจารย ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์ ไดรับเชิญเปนอาจารย
พิเศษ รายวิชาสรีรวิทยาของจุลชีววิทยา (4032603) ตลอดภาคเรียน
ที่ 1/2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล ไดรับเชิญเปน
อาจารยพิเศษรายวิชาพันธุศาสตรของจุลินทรีย (4034401 ) ตลอด
ภาคเรียนที่ 1/2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
๏ นายยุทธศักดิ์ บุญรอด เดินทางไปเตรียมฐานเครือ่ งอบแหง
พลั ง งาน แสง อาทิ ต ย แบบ เรื อ นกระจก ณ อบต.หั ว เรื อ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี และไปตรวจสอบการทำงาน เก็บขอมูลวัดทางรังสี
ดวงอาทิตย ณ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ วันที่ 2
กันยายน 2552 และซอมเครื่องมือวัดความเขมรังสีดวงอาทิตย
ณ อุตุนิยมวิทยาปกเซ สปป.ลาววันที่ 3 กันยายน 2552

๏ นายเฉลิมชัย งามดี เดินทางไปติดตั้งเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย ณ วิสาหกิจชุมชนกลวยตากปุปผา จังหวัดพิษณุโลก ระหวางวันที่
10 – 11 กันยายน 2552
๏ นางสุลักษณ นามโชติ ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการปฏิบัติการ
เทคนิคการทำ Blood smear วันที่ 14 กันยายน 2552 ณ โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย
๏ นางผองศรี เผาภูรี เขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานทาง
วิชาการในการประชุม CEST 2009 11th International Conference on
Environmental Science and Technology – 2009 ณ ประเทศกรีซ วันที่
1 – 5 กันยายน 2552
๏ อาจารย ศศิประภา หิริโอตป ไดเสร็จสิ้นการลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชา Statistical Theory (Probability) ณ The Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดกลับเขาปฏิบัติราชการ
ณ คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2552
๏ นางสาวดุจดาว จารุจิตติพันธ วุฒิ Master of Science in Earth
and Atmospheric Science จาก University of Alberta ประเทศแคนาดา

นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร ฯ บรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหนง อาจารย ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร ตัง้ แต
วันที่ 17 สิงหาคม 2552 และไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชา Genecology จาก University of Bayreuth
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กำหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 25
สิงหาคม 2552
๏ นางวัลนัดดา วัฒนาเพิ่มสกุล วุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรจุ
เปนพนักงานสถาบันอุดมศึกษา ตำแหนง นักวิชาการศึกษา หนวย
สงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา สำนักงาน
เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2552
๏ นางสาวขนิษฐา เมฆสวัสดิ์ วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรจุเปนพนักงานสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหนง นักบริหารงานทั่วไป หน ว ย ประกั น คุ ณ ภาพ การ ศึ ก ษา
งาน แผน และ ประกั น คุ ณ ภาพ การ ศึ ก ษา สำนั ก งาน เลขานุ ก าร
คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2552

ขาววิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดประกาศผลการพิจารณาทุนวิจยั มหาบัณฑิต
สกว. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Window II) ซึง่ สกว. และ
คณะวิทยาศาสตร รวมสนับสนุนทุนวิจยั ในอัตราสวนรอยละ 50 : 50 ใน
ป 2552 จำนวน 2 โครงการ คือ
๏ โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาองคประกอบของอาหาร
และสภาวะการหมักที่เหมาะสมในการผลิตกรด แลคติกจากเวยโดย
แบคทีเรียกรดแลคติก” ของ อาจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง และนาย
ไชยวัฒน นพเกา (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา)
งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ระยะเวลา 1 ป 6 เดือน
(1 สิงหาคม 2552 – 31 มกราคม 2554)
๏โครงการวิจัย เรื่อง “การตอบสนองของเซลล T lymphocyte ตอสารกอภูมิแพจากไรฝุนชนิด Der f 2 ในคนไทย” ของ อาจารย
ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ และนายดวงเทพ ทองดี (นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาภาควิชาชีววิทยา) งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาท
ถวน) ระยะเวลา 1 ป (1 สิงหาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2553)

« นางสาววชิราภรณ ถูปาอาง นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา
ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อทำการคนควาและวิจัยเรื่อง “การโคลนยีนและ
การสรางโปรตีนฆาลูกน้ำยุงจาก Bacillus sphaericus และ Bacillus thuringiensis ในแบคทีเรียที่อาศัยภายในกระเพาะลูกน้ำยุง”
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
งบประมาณ 327,000 บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
ระยะเวลาไมเกิน 2 ป (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2554)
โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต เปนอาจารย
ปรึกษา และนายบุญเฮียง พรมดอนกอย (สวทช.) เปนอาจารย
ปรึกษารวม
« ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป และ
นางสาวกาญจนา ธนิกกุล (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ไดรับอนุมัติทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตการเชื่อมโยงภาคการ
ผลิตกับงานวิจัย เพื่อทำการวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การ บำบั ด สี และ ลด การ ใช สารเคมี ใน ระบบ บำบั ด น้ ำ เสี ย ของ
โรงงานฟอกยอมผา” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
งบประมาณ 285,200 บาท (สองแสนแปดหมืน่ หาพันสองรอยบาท
ถวน) ระยะเวลา 1 ป (1 สิงหาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2553)

บทความ

อวนไหลลื่นแบบนกเพนกวิน

กัลยา ศรีพุทธชาติ
นกเพนกวิน (penguin) เปนนกที่บินไมได (flightless) ที่ใครเห็นแลวคงอดใจชอบเขาไมได เพราะเขามีความนารักนาเอ็นดู
อาจจะดวยหนาตาจิ้มลิ้มเหมือนการตูน ตัวอวนตุยนุย ยิ่งถาไดเห็นทาเดินจะยิ่งประทับใจหนักยิ่งขึ้น เพราะเขามีเอกลักษณทาเดิน
เปนของตัวเอง คลายคนอวนที่มีขาสองขางสั้นๆและอยูหางกันอีกดวย มิหนำซ้ำพับเขาก็ไมไดอีก..บรรยายเทานี้ คงพอนึกภาพออก
แตถายังนึกไมออก....ใหสมมติตัวเองเปนนกเพนกวิน แลวลองเดินดู ใครจะไปรู. ....อาจจะเกิดความเอ็นดูตัวเองมากขึน้ กวาเดิมก็เปนได
นกเพนกวินในโลก มีมากกวา 10 ชนิด มีขนาดตางๆกัน เชน Emperor Penguins (Aptenodytes forsteri ) หรือบางคนเรียกวา
นกเพนกวินจักรพรรดิ์ ซึ่งจัดวาเปนนกเพนกวินที่มีขนาดใหญที่สุด น้ำหนักประมาณ 30 -40 กิโลกรัม ตัวสูง 1.2 เมตร (จากตัวเลขความ
สูงและน้ำหนัก ไมนาจะดูอวน- ตันไดขนาดนี้เลย) สวนชนิดที่มีขนาดเล็กสุดยิ่งดูเหมือนตุกตา เพราะมีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม
ตัวสูง 0.35-0.40 เมตร เทานั้น
ในภาพรวมแลว นกเพนกวินจะมีความคลองแคลวในการดำน้ำลงไปจับกินพวกปลา(fish) หมึก(squid) และสัตวน้ำอื่นๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง นกเพนกวินจักรพรรดิ์ ไดรับการยกยองวามีความสามารถในการดำน้ำเหนือชั้นกวาพรรคพวกเพนกวินดวยกัน
ทั้งดำน้ำไดลึก (550 เมตร) และไดนาน(มากกวา 20 นาที)กวา จึงเปนขอไดเปรียบที่ทำใหสามารถหาแหลงอาหารที่ดีกวา ซึ่งการ
จะทำไดขนาดนี้ไมใชเรื่องหมูๆ รางกายตองสามารถทนอยูไดทั้งแรงดันในน้ำลึกและในสภาพที่รางกายมีออกซิเจนต่ำมากๆโดยไม
เดี้ยงไปเสียกอนที่จะโผลขึ้นมาหายใจอีกครั้งหนึ่ง
นกเพนกวิน ยังมีอะไรๆที่แตกตางนกที่บินไดอีก ที่สะดุดตามากไดแก หุนตุยนุยของเขาที่แตกตางอยางสุดขั้วจากกลุมนกที่บิน
ไดซึ่งจะมีรูปรางเพรียวลูลม แตรูอะไรไหม หุนตุยนุยแบบ” ตอรปโด” ของเพนกวินนี่ละที่ชวยใหเคลื่อนที่ในน้ำไดไหลลื่นตามหลักของ
ฟสิกส เชียวนะ และการที่ขาของเขาไมมาเกะกะอยูบริเวณทอง แตเลื่อนไปอยูเกือบทายตัวนั้นยิ่งชวยเสริมใหลูตามน้ำไดดีมากขึ้น
ยัง! ยังไมหมด ที่นี้หันมาดูปกที่เปนเหมือนใบพายสวนตัวของเขาซิ ชางแบนเรียบ เนียน ดวยขน (feathers)เสนเล็กๆที่เรียงตัวอัดแนน
ที่ปก ความแบนเรียบของปกที่คลายใบพาย (flippers) นี้เองที่เหมาะมากสำหรับโบกขึ้นลง (up and down stroke)เพื่อเพิ่มความเร็ว
ขณะอยูในน้ำ

สงสัยกันไหมวา นอกจากดำน้ำเกงแลว ทำไมเพนกวินถึงทนความหนาวเย็นไดเกงนัก
ไมลืมใชไหมวา ...เพนกวินไมใชปลา แตเปนนกที่เปนสัตวเลือดอุนอีกดวย การตองลงไปหากินและทำกิจกรรมอื่นๆในน้ำ
ที่ไมใชน้ำทั่วไป แตเปนน้ำที่เย็นยะเยือก ถาไมเตรียมการมาดีอาจจะแข็งตายกลายเปนอนุสาวรียเพนกวินไปก็ได อาวุธลับของการ
รักษาความอบอุนของรางกาย ก็คือ เพนกวินจะมีขนที่อัดแนนคลุมบริเวณผิวตัวดานนอกไว นอกจากนี้ผิวดานในยังมีปราการ (ฉนวน)
ดานสำคัญอีกดานหนึ่งดวยการสะสมไขมันไวเปนชั้นและมีความหนาหลายเซนติเมตรทีเดียว...มีไขมันเก็บไวกับตัวก็มีประโยชนนะจะ
อานจบแลว คนอวนมีกำลังใจขึ้นมากมาย ตอไปนี้....ใครมาวาอวน ขอใหภูมิใจและโตกลับไป ..
” แมจะอวน ก็อวนดี มีประโยชน คลองแคลว และไหลลื่นไดอยางเพนกวินก็แลวกัน”

