
จากคณบดี

ปีที่ 19 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2556

	 เม่ือ	วัน	พฤหัสบดี	ท่ี	5	กันยายน	2556	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ชัย	ชาญ	ถาวร	เวช		อธิการบดี	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ได้	ให้	เกียรติ	เป็น	ประธาน	
กล่าว	เปิด	งาน	ICSEC2013	พร้อม	กัน	นี้	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.ปาน	ใจ	ธาร	ทัศน	วงศ์	คณบดี	บัณฑิต	วิทยาลัย	และ	รอง	ศาสตราจารย์	
ดร.สืบ	สกุล	 อยู่	ยืนยง	 คณบดี	คณะ	วิทยาศาสตร์	 ได้	ให้	เกียรติ	ร่วม	งาน	ด้วย	 สำหรับ	งาน	 ICSEC2013	 จัด	โดย	ภาค	วิชา	คอมพิวเตอร์													
คณะ	วิทยาศาสตร์	ม.ศิลปากร	ร่วม	กับ	 IEEE	ซึ่ง	งาน	ประชุม	วิชาการ	ทาง	ด้าน	วิทยาการ	คอมพิวเตอร์	และ	วิศวกรรมศาสตร์	ระดับ	นานาชาติ				
ครั้ง	ที่	17	(The	17th	International	Computer	Science	and	Engineering	Conference	(ICSEC2013))	จัด	ขึ้น	ระหว่าง	วัน	ที่	4	-	6	
กันยายน	2556	ณ	โรง	แรม	วิน	ด์	เซอร์	สวี	ท	กรุงเทพฯ	ซ่ึง	ทาง	ภาค	วิ	ชาฯ	และ	คณะฯ	ได้	กำหนด	ให้	เป็นหน่ึงใน	กิจกรรม	ท่ี	ร่วม	เฉลิม	ฉลอง	70	ปี		
ของ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ด้วย

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 จัด	งาน	 “สาน	สัมพันธ์						
วัน	อำลา”	 งาน	เกษียณ	อายุ	ราชการ	ประจำ	ปี	 2556	 วัน	พฤหัสบดี	ที่	 19	
กันยายน	2556	ณ	ช้ัน	ล่าง	อาคาร	เรียน	รวม(รวท.)	คณะ	วิทยาศาสตร์	มี	ผู้	เกษียณ	
อายุ	ราชการ	ได้แก่	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	พูล	ศักด์ิ	 อิน	ทวี	 อาจารย์	 ดร.กลาง	พล		
กมล	โชติ	นาย	ประสิทธิ์	บัว	น้อย	และ	นา	ยมณ	พร	อินทร์	ตา	มา



s c i e n c e
ข่าวบุคคลกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

	 คณะ	อาจารย์	และ	นักศึกษา	จาก	สาขาวิชา	ฟิสิกส์	 คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ	เลย	 มา	ศึกษา	ดู	งาน	นอก	สถาน	ท่ี				

ณ	ภาค	วิชา	ฟิสิกส์	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	เมื่อ	วัน	ที่	3	กันยายน	พ.ศ.	2556

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	จัด	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	ระบบ	สาธารณูปโภค	เบ้ือง	ต้น	ประจำ	อาคาร	คณะ	วิทยาศาสตร์	หัวข้อ	เร่ือง	“อัคคี	ภัย	และ	การ	ป้องกัน	

เบ้ือง	ต้น”	วิทยากร	รับ	เชิญ	จาก	งาน	ป้องกัน	และ	บรรเทา	สาธารณภัย	เทศบาล	นคร	นครปฐม	วัน	ท่ี	20	กันยายน	2556		ณ	ห้อง	4319	ช้ัน	3	อาคาร	

วิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร



s c i e n c e
ข่าวบุคคล

	 ผู้ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.กุล	นาถ	อบ	สุวรรณ	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

กรรมการ	ตดัสนิ	การ	ประกวด	โปสเตอร	์การ	ประชมุ	วชิาการ	และ	เสนอ	

ผล	งาน	วิจัย	พืช	เขต	ร้อน	และ	กึ่ง	ร้อน	 ครั้ง	ที่	 7	 ระหว่าง	วัน	ที่	 1	 –	 2	

สิงหาคม	 2556	ณ	 มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	พระจอมเกล้า	ธนบุรี	

(วิทยาเขต	บางมด)

	 อาจารย์	ดร.ศรัณย	พร	มาก	ทรัพย์		 เข้า	ร่วม	อบรม	หลักสูตร	

“ก้าว	แรก	สู่	อาจารย์	มือ	อาชีพ”รุ่น	ที่	9		ระหว่าง	วัน	ที่	5	–	9	สิงหาคม	

2556	ณ	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	การ	อุดมศึกษา	และ	บ้าน	อัมพวา	

รีสอร์ท	แอนด์	สปา	จังหวัด	สมุทรสงคราม

	 อาจารย์	 ดร.วรัญญู	 พูล	สวัสดิ์	 และ	นาย	ณรงค์	 พูล	แก้ว							

เข้า	ร่วม	ประชุม	ประจำ	ปี	สมาคม	 ATPAC	 หัวข้อ	 Thailand-U.S.	

Cooperation:	From	R&D	to	Commercialization		ระหว่าง	วัน	ที่	

29	–	30	สิงหาคม	2556	ณ	โรงแรม	สุ	โกศล		กรุงเทพฯ

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.ดวง	เดือน	 ไกร	ลาศ	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

วิทยากร	ให้	ความ	คิด	เห็น	และ	ร่วม	ประชุม	เตรียม	การ	สำรวจ	ชุมชน	

เพือ่	ศกึษา	สถานการณ์	โรค	หนอน	พยาธ	ิและ	โรค	โปร	โตซวั	ใน	ลำไส	้ของ	

ประชาชน	คน	ไทย	ใน	พื้นที่	 76	 จังหวัด	ของ	ประเทศไทย	และ	ปัจจัย	

กำหนดการ	เป็น	โรค	ปี	 พ.ศ.2557	 วัน	ที่	 23	 สิงหาคม	 2556							

ณ	ห้อง	ประชุม	โรงแรม	ทับ	ขวัญ	จังหวัด	นนทบุรี

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.มัลลิกา	ปัญญา	คะ	โป	เข้า	ร่วม	ประชุม	

“มหกรรม	งาน	วิจัย	แห่ง	ชาติ	 2556”	 (Thailand	 Research	 Expo	

2013)	ระหวา่ง	วนั	ที	่23-27	สงิหาคม	2556	ณ	ศนูย	์ประชมุ	บางกอก	

คอนเวนชัน	เซ็นเตอร์	เซ็นทรัล	เวิลด์	กรุงเทพฯ	

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.รชัฎา	บญุ	เตม็	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	ที	่ปรกึษา	

สาขา	วิชา	เคมี	ใน	ปีงบประมาณ	2557	ให้	แก่	โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์	

เริ่ม	ตั้งแต่	วัน	ที่	1	ตุลาคม	2556	เป็นต้น	ไป

	 อาจารย์	ดร.กุล	ทัศน์	สุ	วัฒน์	พิพัฒน์	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	

พิเศษ	สอน	รายวิชา	ภาษา	อังกฤษ	สำหรับ	วิทยาศาสตร์	2(1500118)	

ให้	กับ	นักศึกษา	หมู่	เรียน	54/29	ตลอด	ภาค	เรียน	ท่ี	1/2556	เร่ิม	วัน	ท่ี	

6	มิถุนายน	–	วัน	ที่	19	กันยายน	2556	ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	

เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย	ราชภัฎ	นครปฐม

	 อาจารย์	 ดร.จันทร์	ดี	 ระแบบ	เลิศ	 เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	

Meeting	 of	 Institutions	 in	 Thailand	 involved	 in	 Dengue										

Research	ระหว่าง	วัน	ท่ี	4	–	6	กันยายน	2556		ณ	โรง	แร	มอีสท์	อิน	

กรุงเทพฯ

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.นรงค์	 	 ฉิม	พาลี	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

กรรมการ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	 มหาวิทยาลัยบูรพา	

ระหว่าง	วัน	ท่ี	2	–	3	กันยายน	2556	ณ	มหาวิทยาลัย	บูรพา	อำเภอ	เมือง	

จังหวัด	ชลบุรี

	 อาจารย์	 ดร.วัส	รา	 รอด	เหตุ	ภัย	 และ	อา	จาร	ย์	เสฐ	ลัทธ์									

รอด	เหตุ	ภัย	 เข้า	ร่วม	สัมมนา	เรื่อง	 “IPv6	 	 Summit	 2013”	 และ	

กิจกรรม	ทดสอบ	การ	ใช้	งาน	IPv6		วัน	ที่	2	กันยายน	2556	ณ	ห้อง	

แก	รนด์	บอล	รูม	โรงแรม	รา	มา	การ์	เด้นส์	กรุงเทพฯ

	 อาจารย์	 ดร.ภิญโญ	 แท้	ประสาท	สิทธิ์	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

กรรมการ	พจิารณา	ขอ้สอบ	การ	แขง่ขนั	การ	เขยีน	โปรแกรม	คอมพวิเตอร	์							

ACM-ICPC	 	 ระดับ	ประเทศไทย	 ประจำ	ปี	 2556	 	 แบบ	Online						

วัน	ที่	 18	สิงหาคม	2556	และ	Onsite	วัน	ที่	 8	กันยายน	2556									

ณ	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เรณู	เวช	รัช	ต์	พิมล

	 	 ได้	รับ	เชิญ	ร่วม	จัด	โครงการ	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	 “นักสืบ	

มลพิษ”	 ให้	กับ	เยาวชน	ใน	พื้นที่	ภาค	ตะวัน	ออก	ที่	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	

จาก	การ	ลักลอบ	ทั้ง	ขยะ	และ	กาก	อุตสาหกรรม	 รวม	ทั้ง	ครู	อาจารย์	ใน	

พื้นที่	ปัญหา	และ	บุคลากร	ของ	กรี	นพีช	เอเชีย	ตะวัน	ออก	เฉียง	ใต้	วัน	ที่	

17	–	18	สิงหาคม	2556	ณ	ภาค	วิชา	ชีววิทยา	คณะ	วิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	กับ	คณะ	กรรมาธิการ	พลังงาน	 สภา	ผู้	แทน	

ราษฎร	เรื่อง	ผล	การ	ตรวจ	สอบ	ข้อ	เท็จ	จริง	เหตุการณ์	น้ำมัน	ดิบ	รั่ว	ไหล	

ใน	ทะเล	ของ	บริษัท	พี	ที	ที	โกลบอล	เคมิคอล	จำกัด	(มหาชน)	วัน	ที่	

28	สิงหาคม	2556	ณ	ห้อง	ประชุม	คณะ	กรรมาธิการ	อาคาร	รัฐสภา		

กรุงเทพฯ

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์



 

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3424-5300	โทรสาร	0-3424-5333	E-mail	science@su.ac.th

สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์	ได้ใน	www.sc.su.ac.th	ได้เช่นกัน

กัลยา	ศรีพุทธชาติสัมมา...อาชีพ

	 	 แม่	ชี	ทศพร	 ได้	กล่าว	ไว้	ว่า	 “สัมมา	อาชีพ”	 หมาย	ถึง	 การ	เลี้ยง	ชีวิต	ชอบ	 ซึ่ง	มี	ความ	
หมาย	ครอบคลุม	หมด	ตั้งแต่	การ	ประกอบ	อาชีพ	อย่าง	ซื่อสัตย์	ถูก	ต้อง	ด้วย	กฎหมาย	ชอบ	ด้วย	
สังคม	 และ	 ยัง	ต้อง	พึง	ระวัง	ใน	การ	ประกอบ	อาชีพ	ด้วย	 อย่า	ให้	เกิด	 “เจ้า	กรรม	ที่	เกิด	จาก	การ	
ประกอบ	อาชีพ”	เช่น	โกง	ตาชั่ง	การ	เบิก	ใบ	เสร็จ	โกง	ภาษี	หรือ	อะไร	ก็ได้	แล้ว	แต่	นี่	แสดง	ว่า....	
เจ้า	กรรม	นี่	คง	รอ	พวก	เรา	อยู่	ทุกหน	แห่ง	ทุก	ทิศ	ทุก	ทาง
	 	 อาชีพ	แรก	ที่	จะ	พูด	ถึง	 คือ	 พนักงาน	เก็บ	ขยะ	 (รูปที่1)	 ซึ่ง	ได้	มี	โอกาส	เฝ้า	ดู	อย่าง	
เพลดิเพลนิ	ขณะ	ไป	พกั	ใน	โรงแรม	ที	่ตา่ง	ประเทศ	และ	ให	้บงัเอญิ	ได	้หอ้ง	พกั	ตรง	กบั	ถงั	ขยะ	พอ	ดบิ	
พอดี(หรือ	ห้อง	นี้	เหลือ	อยู่	เพราะ	คน	อื่น	ไม่	อยาก	พัก	ก็	ไม่	แน่ใจ)		ขณะ	ที่	เขียน	เรื่อง	ยัง	จำ	กลิ่น	ที่	

โชย	มา	ขณะ	ที	่เขา	ปฏบิตั	ิหนา้ที	่ได	้คอ่น	ขา้ง	แมน่ยำ	หลงั	จาก	ที	่เขา	ใช	้กลไก	ของ	รถ	ขยะ	ยก	ถงั	และ	ถา่ยเท	ขยะ	ไป	อยู	่ใน	รถ	แลว้	เขา	จะ	ชว่ย	กนั	ทำ	ใช	้นำ้	ฉดี	ทำความ	
สะอาด	ทั้ง	ตัว	ถัง	และ	บริเวณ	พื้น	ตาม	ด้วย	การก	วาด	น้ำ	ล้าง	ต่างๆ	จาก	พื้น	ให้	ลง	ท่อ	ระบาย	เรียบร้อย		ทุก	คน	(น่า	จะ	3	คน)	ช่วย	เหลือ	กัน	ทำงาน	ใน	แต่ละ	ส่วน	
อย่าง	คล่องแคล่ว	จน	เรียบร้อย	ก่อน	ที่	จะ	ย้าย	ไป	จัดการ	ถัง	ขยะ	ใน	แหล่ง	ถัด	ไป	

	 	 ที	่ประทบั	ใจ	นา่	จะ	เปน็	อาชพี	การ	ขอ	เงนิ	บรจิาค		ภาพ	แรก	เปน็การ	
ขอ	แบบ	ตรงๆ	 โดย	การ	นั่ง	 พร้อม	อุปกรณ์	ใส่	เงิน	ที่	จะ	ได้	รับ	บริจาค	 มี	สุนัข	
เพือ่น	ยาก	มา	นัง่	เปน็	เพือ่น	(รปู	ที4่	)	หลาย	คน	ที	่เดนิ	ผา่น	ให	้ความ	สนใจ	หยดุ	
มอง	แล้ว	ก็	เดิน	ผ่าน	ไป		เรา	มอง	แล้ว	มอง	อีก	ว่า	เออ	นะ	ช่าง	ทำได้	แบ	บนิ่งๆ	
สบายๆ		สำหรบั	อกี	ภาพ	ที	่ม	ีวตัถปุระสงค	์เดยีวกนั	แต	่เขา	ลงทนุ	หรอื	เรยีก	วา่	
ตอบแทน	ผู้	ที่มา	บริจาค	ด้วย	การ	แสดง	เป็น	หุ่น	ที่	ปั้น	มา	จาก	ปูน(เก่าๆ)	 เดิน	
ผ่าน	ครั้ง	แรก	ไม่	ได้	สะดุด	ใจ	เลย	นึก	เพียง	ว่า	เป็น	รูป	ปั้น	ประ	กอ	บร	อบๆ	โบสถ์	
เก่า	 (รูป	ที่	5)จน	กระทั่ง	ได้ยิน	เสียง	เอะอะ	จาก	นัก	ท่อง	เที่ยว	และ	เข้า	ต่อ	แถว	
เพื่อ	เข้าไป	ถ่าย	รูป	ด้วย	 ถึง	ได้	กลับ	ไป	ดู	อีก	ครั้ง	และ	เข้า	คิว	เพื่อ	ขอ	มี	ส่วน	ร่วม	
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	 	 อด	ไม่	ได้ที่	จะ	นึก	เปรียบ	เทียบ	กับ	คน	
เก็บ	ขยะ	บาง	คน	ที่	ทำ	เป็น	อาชีพ	อิสระ	ส่วน	ตัว(ใน	
บ้าน	เรา	นี่	ละ)	 เคย	เห็น	ตระเวน	เก็บ	ขยะ	ด้วย	วิธี	ที่	
ไม่	นา่	รกั	เทา่	ไหร	่วธิี	การ	โดย	ยอ่	ก	็คอื	เมือ่	มา	ถงึ	ถงั	
ขยะ	 จอด	รถ	ประจำ	ตำแหน่ง(จักรยาน)แล้ว	
เตรียม	เปิด	ปาก	ถุง	พลาสติก	ใบ	ใหญ่	ไว้	สำหรับ	ใส่	
สิ่งของ	ที่	ต้องการ	จาก	นั้น	ใช้	มือ	ข้าง	ขวา	หยิบ	ขยะ	
ขึ้น	มา	จาก	ถัง	เพื่อ	พิจารณา	 	 ถ้า	สรุป	ว่า	ใช่	 “ขาย	
ได้”	 จะ	ส่ง	ให้	มือ	ซ้าย	เพื่อ	ใส่	ถุง	ที่	เตรียม	ไว้	 แต่	ถ้า	

“ไม่ใช่”	เขา	จะ	จับ	เหว่ียง(อาการ	คล้าย	สะ	บัดๆ	แบบ	ไม่	สบ	อารมณ์)	ออก	ไป	นอก	ถงั	รอบๆ	ถงั	ฉะนัน้	ภาระ	กจิ	เกบ็	เสรจ็	สิน้	ขยะ	ใน	ถงั	ประมาณ	80	%	จะ	กระจาย	
ออก	มา	อยู	่นอก	ถงั	โดย	เฉพาะ	อยา่ง	ยิง่	เศษ	อาหาร	ซึง่	เขา	ได	้เท	ออก	เพือ่	เกบ็	เฉพาะ	ถงุ	พลาสตกิ	ไว	้สอบถาม	จาก	ผู	้ที	่อาศยั	แถว	นัน้	ทราบ	วา่	ชาว	บา้น	รา้น	ตลาด	
ไม่	ชอบใจ	และ	จะ	ช่วย	กัน	บอก	ต่อ	และ	ไม่	ให้	เขา	เข้า	มา	รื้อ	เก็บ	ขยะ	บริเวณ	นั้น	อีก	(พยายาม	จะ	ใส่	ภาพ	ประกอบ	แต่	ภาพ	ไม่	ชัด	เนื่องจาก	เป็นการ	แอบ	ถ่าย	จาก	
ระยะ	ไกล	ด้วย	กล้อง	จาก	มือ	ถือ	เลย	แทน	ด้วย	รูป	ร้าน	ขาย	ดอกไม้	และ	ร้าน	ขาย	ขนม)	(รูปท่ี	2-3)..แบบ	น้ี	จะ	เข้า	ข่าย	ของ	กรรม	ท่ี	เกิด	จาก	การ	ประกอบ	อาชีพ	ไหม	นะ	
เป็น	กรรม	ที่	ย้อน	กลับ	มา	เร็ว	ทันใจ	สม	กับ	ยุค	ปัจจุบัน	ด้วย	สิ

ถ่าย	รูป	ด้วย	บ้าง	ขณะ	ที่	ยืน	ใกล้ๆ	ได้	ลอง	ก้ม	ลง	ไป	เพื่อ	พยายาม	สบตา	กับ	หุ่น	นั้น	เขา	กระ	พริบ	ตา(นิด	นึง)และ	พยายาม	อยู่	นิ่งๆ	เพื่อ	รักษา	ภาพ	ลักษณ์	ของ	การ	
เป็น	หุ่น	ไว้	จาก	การ	มอง	ระยะ	ใกล้	ชิด	ได้	เห็น	ว่า	เขา	ปลอม	ตัว	ทั้ง	ตัว	ไม่	เว้น	แม้แต่	สี	ที่	ขนตา	น่า	รัก	ที	เดียว	ละ	จำ	ไม่	ได้	ว่า	บริจาค	เงิน	ไป	เท่าไร	รู้	แต่	ได้ใจ	ไป	เต็มๆ	
เพราะ	เขา	ต้อง	ยืน	ท่า	นี้	ต่อ	เนื่อง	กัน	หลาย	ชั่วโมง
	 	 ขณะ	ที่	เขียน	บทความ	นี้	 ให้	รู้	สึก	ร้อนๆ	ว่า	การ	ประกอบ	อาชีพ	“	สอน	หนังสือ	”	แบบ	เราๆ	ท่านๆ	นี้	คง	ต้อง	เกิด	กรรม	จาก	การ	ทำงาน	บ้าง	ละ	ทั้ง	
แบบ	ตั้งใจ	และ	ไม่	ตั้งใจ	ไม่	ว่า	จะ	กับ	เพื่อน	ร่วม	งาน	หรือ	เด็กๆ	เช่น	หลอก	ให้	เด็กๆ	กลัว	และ	กังวล	ดุ	หรือ	พูด	ให้	เด็ก	ช้ำใจ	รวม	ถึง....และ	อีก	มากมาย		
	 ถ้า	ทุก	คน	จะ	แบ่ง	เวลา	สัก	นิด	ใน	การ	พิจารณา	พฤติกรรม	ตน	ที่	ได้	กระทำ	ไป	ใน	แต่ละ	วัน	 	 อาจ	ช่วย	ลด	นานา“กรรม”	 จาก	การ	ประกอบ	อาชีพ	ได้	อย่าง	
แน่นอน........สัมมา	อาชีพ		สัมมา	อาชีพ
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