ปีที่ 19 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2556

เมือ่ วนั พ ฤหัสบดีท่ี 5 กันยายน 2556 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ชยั ช าญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิ ปากรได้ให้เกียรติเป็นประธาน
จากคณบดี

กล่าวเปิดง าน ICSEC2013 พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์
ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติร่วมงานด้วย สำหรับงาน ICSEC2013 จัดโดยภาควิชาคอมพิวเตอร์             
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ร่วมกับ IEEE ซึ่งงานประชุมวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ    
ครั้งที่ 17 (The 17th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2013)) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6
กันยายน 2556 ณ โรงแรมวนิ ดเ์ ซอร์ สวีท กรุงเทพฯ ซึง่ ทางภาควชิ าฯ และคณะฯ ได้กำหนดให้เป็นหนึง่ ในกจิ กรรมทร่ี ว่ มเฉลิมฉลอง 70 ปี 
ของมหาวิทยาลัยศ ิลปากรด้วย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน “สานสัมพันธ์      
วันอำลา” งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2556 วันพฤหัสบดีที่ 19
กันยายน 2556 ณ ชัน้ ล า่ ง อาคารเรียนรวม(รวท.) คณะวทิ ยาศาสตร์ มีผ เู้ กษียณ
อายุราชการได้แก่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พลู ศกั ดิ์ อินทวี อาจารย์ ดร.กลางพล  
กมลโชติ นายประสิทธิ์ บัวน ้อย และ นายมณพร อินทร์ตามา

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

scie

คณะอาจารย์แ ละนกั ศึกษาจากสาขาวิชาฟสิ กิ ส์ คณะวทิ ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยร าชภัฏเลย มาศกึ ษาดงู านนอกสถานท่    ี
ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

คณะวทิ ยาศาสตร์ จัดอ บรมเชิงป ฏิบตั กิ ารระบบสาธารณูปโภคเบือ้ งตน้ ป ระจำอาคารคณะวทิ ยาศาสตร์ หัวข้อเรือ่ ง “อัคคีภ ยั แ ละการปอ้ งกัน
เบือ้ งตน้ ” วิทยากรรบั เชิญ จากงานปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร นครปฐม วันท่ี 20 กันยายน 2556  ณ ห้อง 4319 ชัน้ 3 อาคาร
วิทยาศาสตร์ 4 คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร

nce

ข่าวบุคคล

อาจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
Meeting of Institutions in Thailand involved in Dengue          
Research ระหว่างวนั ท่ี 4 – 6 กันยายน 2556  ณ โรงแรมอีสท์อนิ
กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์   ฉิมพาลี ได้รับเชิญเป็น
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา
ระหว่างวนั ท ่ี 2 – 3 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยบรู พา อำเภอเมือง
จังหวัดช ลบุรี
อาจารย์ ดร.วั ส ร า รอดเหตุ ภั ย และอ าจ ารย์ เสฐลั ท ธ์          
รอดเหตุภัย เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “IPv6   Summit 2013” และ
กิจกรรมทดสอบการใช้งาน IPv6  วันที่ 2 กันยายน 2556 ณ ห้อง
แกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.ภิ ญ โญ แท้ ป ระสาทสิ ท ธิ์ ได้ รั บ เ ชิ ญ เ ป็ น
กรรมการพจิ ารณาขอ้ สอบการแข่งขันก ารเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์        
ACM-ICPC   ระดับประเทศไทย ประจำปี 2556   แบบ Online      
วันที่ 18 สิงหาคม 2556 และ Onsite วันที่ 8 กันยายน 2556         
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรัชตพ
์ ิมล
ได้รับเชิญร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสืบ
มลพิษ” ให้กับเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบ
จากการลักลอบทั้งขยะและกากอุตสาหกรรม รวมทั้งครูอาจารย์ใน
พื้นที่ปัญหาและบุคลากรของกรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันที่
17 – 18 สิงหาคม 2556 ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทน
ราษฎร เรื่อง ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล
ในทะเลของบริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) วันที่
28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมค ณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา  
กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ ได้รับเชิญเป็น
กรรมการตดั สินก ารประกวดโปสเตอร์ การประชุมว ชิ าการและเสนอ
ผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 – 2
สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(วิทยาเขตบางมด)
อาจารย์ ดร.ศรัณยพร มากทรัพย์   เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
“ก้าวแรกสู่อาจารย์ม ืออาชีพ”รุ่นท ี่ 9  ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม
2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบ้านอัมพวา
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดส มุทรสงคราม
อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ และนายณรงค์ พูลแก้ว       
เข้าร่วมประชุมประจำปีสมาคม ATPAC หัวข้อ Thailand-U.S.
Cooperation: From R&D to Commercialization  ระหว่างวันที่
29 – 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมสุโกศล  กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรให้ความคิดเห็นและร่วมประชุมเตรียมการสำรวจชุมชน
เพือ่ ศ กึ ษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิแ ละโรคโปรโตซัวในลำไส้ข อง
ประชาชนคนไทยในพื้นที่ 76 จังหวัดของประเทศไทยและปัจจัย
กำหนดการเป็ น โ รคปี พ.ศ.2557 วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2556       
ณ ห้องประชุมโรงแรมทับขวัญ จังหวัดนนทบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ปัญญาคะโป เข้าร่วมประชุม
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo
2013) ระหว่างวนั ท ี่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ป ระชุมบ างกอก
คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม ได้ร บั เชิญเป็นท ปี่ รึกษา
สาขาวชิ าเคมีในปงี บประมาณ 2557 ให้แ ก่โรงเรียนมหิดลวทิ ยานสุ รณ์
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
อาจารย์ ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์ ได้รับเชิญเป็นอ าจารย์
พิเศษสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2(1500118)
ให้กบั นกั ศึกษาหมูเ่ รียน 54/29 ตลอดภาคเรียนท่ี 1/2556 เริม่ วนั ท่ี
6 มิถุนายน – วันที่ 19 กันยายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยร าชภัฎนครปฐม

สั ม มา...อาชี พ

กัลยา ศรีพุทธชาติ

แม่ชีทศพร ได้กล่าวไว้ว่า “สัมมาอาชีพ” หมายถึง การเลี้ยงชีวิตชอบ ซึ่งมีความ
หมายครอบคลุมหมด ตั้งแต่การประกอบอาชีพอย่างซื่อสัตย์ ถูกต้องด้วยกฎหมาย ชอบด้วย
สังคม และ ยังต้องพึงระวังในการประกอบอาชีพด้วย อย่าให้เกิด “เจ้ากรรมที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพ” เช่น โกงตาชั่ง การเบิกใบเสร็จ โกงภาษี หรืออ ะไรก็ได้แล้วแต่ นี่แสดง
 ว่า....
เจ้ากรรมนี่คงรอพวก
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อาชีพแรกที่จะพูดถึง คือ พนัก งานเก็บขยะ (รูปที่1) ซึ่งได้มีโอกาสเฝ้าดูอย่าง
เพลิดเพลินข ณะไปพกั ในโรงแรมทตี่ า่ งประเทศ และให้บ งั เอิญ ได้ห อ้ งพกั ต รงกบั ถ งั ข ยะพอดบิ 
พอดี(หรือห ้องนี้เหลืออยู่ เพราะคนอื่นไม่อยากพัก ก็ไม่แน่ใจ)  ขณะที่เขียนเรื่องยังจ ำกลิ่นท ี่ 1
โชยมาขณะทเี่ ขาปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ค อ่ นขา้ งแม่นยำ หลังจ ากทเี่ ขาใช้ก ลไกของรถขยะยกถงั แ ละถา่ ยเทขยะไปอยูใ่ นรถแล้ว เขาจะชว่ ยกนั ท ำใช้น ำ้ ฉ ดี ท ำความ
สะอาดทั้งต ัวถ ังแ ละบริเวณพื้น ตามด้วยการกวาดน้ำล ้างต่างๆจากพื้นให้ล งท่อร ะบายเรียบร้อย  ทุกค น (น่าจ ะ 3 คน) ช่วยเหลือก ันท ำงานในแต่ละส่วน
อย่างคล่องแคล่วจนเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปจัดการถังขยะในแหล่งถัดไป

อดไม่ได้ที่จะนึกเปรียบเทียบกับคน
เก็บขยะบางคนที่ทำเป็นอาชีพอิสระส่วนตัว(ใน
บ้านเรานี่ละ) เคยเห็นตระเวนเก็บขยะด้วยวิธีที่
ไม่น า่ ร กั เท่าไหร่ วิธกี ารโดยยอ่ ก ค็ อื เมือ่ ม าถงึ ถ งั 
ขยะ จอดร ถป ระจำต ำแหน่ ง (จั ก รยาน)แล้ ว
เตรียมเปิดปากถุงพลาสติกใบใหญ่ไว้สำหรับใส่
สิ่งของที่ต้องการ จากนั้นใช้มือข้างขวาหยิบขยะ
ขึ้นมาจากถังเพื่อพิจารณา   ถ้าสรุปว่าใช่ “ขาย
3
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ได้” จะส่งให้มือซ้ายเพื่อใส่ถุงที่เตรียมไว้ แต่ถา้
“ไม่ใช่” เขาจะจบั เหวีย่ ง(อาการคล้ายสะบดั ๆแบบไม่ส บอารมณ์) ออกไปนอกถงั รอบๆถงั ฉะนัน้ ภ าระกจิ เก็บเสร็จส นิ้ ขยะในถงั ป ระมาณ 80 % จะกระจาย
ออกมาอยูน่ อกถงั โดยเฉพาะอย่างยงิ่ เศษอาหารซงึ่ เขาได้เทออกเพือ่ เก็บเฉพาะถงุ พ ลาสติกไว้ สอบถามจากผทู้ อี่ าศัยแ ถวนนั้ ทราบวา่ ชาวบา้ นรา้ นตลาด
ไม่ชอบใจและจะช่วยกันบ อกต่อและไม่ให้เขาเข้ามารื้อเก็บขยะบริเวณนั้นอีก (พยายามจะใส่ภาพประกอบ แต่ภาพไม่ช ัดเนื่องจากเป็นการแอบถ่ายจาก
ระยะไกลดว้ ยกล้องจากมอื ถอื เลยแทนดว้ ยรปู รา้ นขายดอกไม้และรา้ นขายขนม) (รูปที่ 2-3)..แบบนจ้ี ะเข้าขา่ ยของกรรมทเ่ี กิดจากการประกอบอาชีพไหมนะ
เป็นกรรมที่ย้อนกลับมาเร็วทันใจสมกับยุคป ัจจุบันด้วยสิ
ทีป่ ระทับใจนา่ จ ะเป็นอ าชีพก ารขอเงินบ ริจาค  ภาพแรกเป็นการ
ขอแบบตรงๆ โดยการนั่ง พร้อมอุปกรณ์ใส่เงินที่จะได้รับบริจาค มีสุนัข
เพือ่ นยากมานงั่ เป็นเพือ่ น (รูปท 4ี่ ) หลายคนทเี่ ดินผ า่ นให้ค วามสนใจ หยุด
มอง แล้วก็เดินผ่านไป  เรามองแล้วมองอีกว่า เออนะ ช่างทำได้แบบนิ่งๆ
สบายๆ  สำหรับอ กี ภ าพทมี่ วี ตั ถุประสงค์เดียวกัน แต่เขาลงทุนห รือเรียกวา่ 
ตอบแทนผู้ที่มาบริจาค ด้วยการแสดงเป็นหุ่นทปี่ ั้นมาจากปูน(เก่าๆ) เดิน
ผ่านครั้งแรกไม่ได้สะดุดใจเลย นึกเพียงว่าเป็นรูปปั้นประกอบรอบๆโบสถ์
เก่า (รูปที่ 5)จนกระทั่งได้ยินเสียงเอะอะจากนักท่องเที่ยวและเข้าต่อแถว
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เพื่อเข้าไปถ่ายรูปด้วย ถึงได้กลับไปดูอีกครั้งและเข้าคิวเพื่อขอมีส่วนร่วม
ถ่ายรูปด ้วยบ้าง ขณะที่ยืนใกล้ๆได้ลองก้มลงไปเพื่อพยายามสบตากับหุ่นน ั้น เขากระพริบตา(นิดน ึง)และพยายามอยู่นิ่งๆเพื่อร ักษาภาพลักษณ์ของการ
เป็นหุ่นไว้ จากการมองระยะใกล้ชิด ได้เห็นว่าเขาปลอมตัวทั้งต ัวไม่เว้นแ ม้แต่สีที่ขนตา น่ารักทเีดียวละ จำไม่ได้ว่าบริจาคเงินไปเท่าไร รู้แต่ได้ใจไปเต็มๆ
เพราะเขาต้องยืนท ่านตี้ ่อเนื่องกันหลายชั่วโมง
ขณะที่เขียนบทความนี้ ให้รู้สึกร้อนๆว่า การประกอบอาชีพ “ สอนหนังสือ ” แบบเราๆท่านๆนี้ คงต้องเกิดกรรมจากการทำงานบ้างละทั้ง
แบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ ไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงาน หรือเด็กๆ เช่น หลอกให้เด็กๆกลัวและกังวล ดุหรือพูดให้เด็กช้ำใจ รวมถึง....และอีกมากมาย  
ถ้าทุกคนจะแบ่งเวลาสักนิดในการพิจารณาพฤติกรรมตนที่ได้กระทำไปในแต่ละวัน   อาจช่วยลดนานา“กรรม” จากการประกอบอาชีพได้อย่าง
แน่นอน........สัมมาอาชีพ  สัมมาอาชีพ
ข้อมูลประกอบ
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