ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ.2552
วิสัยทัศน์:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ผลิตบัณฑิตให้รับใช้สังคม มีการบริหารงานคุณภาพให้เกิดสมานฉันท์และความเป็นกัลยาณมิตร สร้างความ

เป็นเลิศทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริง ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีภาวะผู้นาและอุดมการณ์ในการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
พบกันอีกแล้วนะคะ ส่าหรับจดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับลดกระหน่่า Summer Season พวกเรา
บางคน คงได้พักผ่อนกันบ้างแล้ว แต่ส่าหรับบางคนรวมทั้ง บก. ด้วย ยังมีภารกิจอีกหลายอย่างในช่วงเดือนหน้า
อย่างไรก็ตามชาวจดหมายข่าว ก็ขอส่งก่าลังใจให้ทุกๆ คนช่วยกันสร้างสรรค์งานไม่ว่าจะเป็นงานสอนภาคฤดูร้อน การเป็นวิทยากร งานวิจัย
และงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาคณะของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปพบกันใหม่ฉบับเดือนเมษายนค่ะ
บรรณาธิการ

ทาอะไรไปบ้าง
1. หลักสูตร ป.โท วิทยาศาสตร์ศึกษา มีครู (สควค.) มาขอร้องให้เปิดรับรอบ 2 คณะฯ ได้ดาเนินการรับเพิ่มอีก 5 คน
รวมแล้ว 25 คน คณะกรรมการได้จัดแผนการเรียนเรียบร้อยแล้ว จะเปิดเรียนภาค 1/2552 นี้ โดยมี สสวท. ให้การสนับสนุนทุน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ maple สาหรับครูคณิตศาสตร์ (23-25 มี.ค. 2552)ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการศึกษาจานวนมาก (70 คน)
3. จัดอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สพท. นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร และกาแพงเพชร ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีครู นักเรียนเข้าร่วมอบรม 60 คน
ผู้บริหารคณะและบุคลากรทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจผลิตผลงานทุกด้านเพื่อความมีชื่อเสียงขององค์กรต้องพยายามสร้าง Brand ต่อไป
ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ
และเตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิต สาหรับ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 วันที่ 10 มี.ค. 2552 ณ ห้องนนทรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการประกันคุณภาพ
ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552 ณ ห้องนนทรี
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
จัดอบรมโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางคณิตศาสตร์ Maple
วันที่ 23 -25 มี.ค. 2552
ณ ห้องเรียนมาตรฐาน 13105
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง“นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี”
วันที่ 24-25 มีนาคม 2552
ณ ห้องนนทรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.มาลิน อนันตนนทก
(สาขาวิชาคหกรรมฯ) ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จาก Curtin University of Technology. (ScEdD)
Australia
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์เสริมศักดิ์ เสมปรางค์
(สาขาวิชาคณิตและสถิติ) ที่เข้าพิธีมงคลสมรสไปเมื่อ
วันที่ 8 มี.ค. 2552 ขอให้มีความสุขและรักกันตลอดไป
นะครับ..
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ชยภรณ ดีเอม
(สาขาวิชาวิทย์ฯสุขภาพ) ที่กาลังมีทายาทคนที่สอง ได้ 2
เดือนกว่าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ ขอให้น้องเกิด
มามีสุขภาพแข็งแรงนะครับ

ขอร่วมอนุโมทนาแก่ อาจารย์ปฏิวชิ ช์ สาระพิน
(สาขาวิชาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม) ที่กาลังจะเข้าพิธีบรรพชา
อุปสมบท ในวันที่ 4 เม.ย. 2552 นี้

© Industrial Technology Research Institute (ITRI) จีนไทเป ให้ทุนการศึกษาต่อ ปริญญาเอก ในสาขา Information Technologies,
Electrical and Electronic Engineering, Optoelectronics and Photonics ประจาปี 2552 ที่ มหาวิทยาลัย National Chiao Tung University หรือ National
Tsing Hua University ส่งใบสมัครภายใน 30 มี.ค. 52 (รายละเอียดติดทีบ่ อร์ดคณะ)
© ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 หลักสูตรคือ
- โครงการกาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 -15 พ.ค. 52
- โครงการการใช้ Microsoft Excel สาหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 -20 พ.ค. 52
- โครงการการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการเขียนโปรแกรม SAS ระหว่างวันที่ 25 -27 พ.ค. 52 (รายละเอียด
ทั้งหมดติดที่บอร์ดคณะ)
© สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 11 ภายใต้
หัวข้อ “เทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่สังคมไทย” ระหว่างวันที่ 2 -3 ก.ค. 52 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
© มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 9 -10 ก.ค.52
(รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
© คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเรื่อง “รู้จักกับการทา Data Mining” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 -27
เม.ย. 52 (รายละเอียดติดทีบ่ อร์ดคณะ)
© คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงาน/เสนอผลงาน “ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีครัง้ ที่ 7 ” ในวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. 52 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
© คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจาปี 2552 ระหว่างวันที่ 21-22
พ.ค. 52 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
© มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการตรวจสอบภายในเบื้องต้น” ระหว่างวันที่ 23 -27 มี.ค. 52 (รายละเอียดติด
ที่บอร์ดคณะ)
© โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง “การสร้างอาชีพเพื่อประกอบธุรกิจขนาด
เล็กปี 2552” ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 52 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
© บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดประชุมวิชาการ ประจาปีครั้งที่ 1 เรื่อง Simulation and Gaming: Its over view and application
ในวันจันทร์ที่ 20 เม.ย. 52 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
© สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดฝึกอบรมบริการวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์การทางานให้มีประสิทธิภาพ ประจาปี 2552”
ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย. 52 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
© คณะสาธารณสุขฯ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม “โปรแกรม Linux Server Networking Service & Administrations” 2 รุ่น
คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มี.ค. – 20 มี.ค. 52 เวลา รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 52 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
© คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษา C” ระหว่างวันที่ 30 -31 มี.ค. 52 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
© ศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล จัดอบรมหลักสูตรผู้นาด้านนันทนาการ เพื่อการพัฒนาเยาชนและองค์กร ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย.
2552 (รายละเอียดติดทีบ่ อร์ดคณะ)
© สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี RNAi เพื่อป้องกนการติดไวรัส
ในกุ้ง” และการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง “เทคโนโลยี RNAi ในการติดโรคไวรัส” วันที่ 28 -30 เม.ย. 52 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
© มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น” ระหว่างวันที่ 7 -10 เม.ย. 52 (รายละเอียด
ติดทีบ่ อร์ดคณะ)
© คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ASIALEX
2009 เรื่อง “Dictionaries in Education” ระหว่างวันที่ 19 -22 ส.ค. 52 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)

ข่าวฝากประสัมพันธ์ : มีการจัดอบรมประชุมวิชาการสถิติระดับชาติ ประจาปี 2552
วันที่ 21 -22 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท
จัดโดย คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์
และสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
สนใจติดต่อที่ http://asconf.nida.ac.th
Tel : 0-2377-5381, 0-2727-3035
เฉลยเกมคณิตศาสตร์ ลับสมองประลองปัญญา (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2552)
บาบูมีวัว 17 ตัว ก่อนตายได้สั่งลูกชายให้แบ่งวัวกันโดยห้ามฆ่าวัว ให้บาบีได้ 1/3 บาโบได้
1/9 ที่เหลือให้บูบู้ ใครมีวิธีช่วยให้สามพี่น้องแบ่งวัวตามที่พ่อแม่สั่งไว้ช่วยบอกที
ตอบ สามคนนี้ต้องไปยืม วัวเพื่อนบ้านมา 1 ตัว ดังนัน้ จะได้ว่า วัวทั้งหมด มีจานวน 18 ตัว
1
18  6
3

เกมชวนคิดคณิตมหัศจรรย์
ให้ย้ายไม้ขดี เพียง 4 ก้าน แล้วทาให้ได้รูสี่เหลี่ยมจัตุรัส
จานวน 3 รูป (จะเฉลยคาตอบใน วารสารฉบับต่อไปค่ะ)

1
18  2
บาโบจะได้ 9
จะเหลือวัวอยู่ทั้งหมด 10 ตัว ซึ่งเป็นของ บูบู้ แต่ต้องนาไปคืนเพื่อน

แล้วค่อยทาการแบ่ง โดย บาบี จะได้ เท่ากับ
บ้าน 1 ตัว ดังนั้น บาบีจะได้วัว 6 ตัว บาโบจะได้วัว 2 ตัว และ บูบจู้ ะได้วัว 9 ตัว

มารีไซเคิลพลาสติกกัน
ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์
วันนี้ผู้เขียนขอเกาะกระแสรักษ์โลก (ที่กาลังมาแรง!) เชิญชวนผู้อ่านทุกคนมาช่วยกันรีไซเคิลพลาสติกกันดีกว่า ก่อนอื่นเรามาทาความรู้จักกับคาว่ารีไซเคิลกันก่อน การรีไซเคิล
(Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กาลังจะเป็นขยะ โดยนาไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนากลับมาใช้ไ ด้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปร
สภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ รีไซเคิลมีความหมายต่างจาก รียูส (Reuse) ซึ่งหมายถึง การนากลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆ ทั้งสิ้น
ในความเข้าใจของคนบางกลุ่มนั้น การรีไซเคิลยังหมายถึง การนาวัสดุเหลือใช้กลับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือพัฒนารูปร่างใหม่ ให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ
เช่น ขวดน้าพลาสติก หากนามาใช้ใส่น้าอีกครั้งเป็น การรียูส แต่ถ้านาเอาขวดนาพลาสติกมาตัดให้เป็นกระป๋อง แล้วนาไปใช้ตักดินบรรจุในถุ ง หรือนาขวดพลาสติกมาตัดครึ่ง เป็นแจกัน
ใส่ดอกไม้ หรือเป็นที่ใส่ปากกา มักถูกเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลขวดน้าพลาสติก
วัสดุที่สามารถนามารีไซเคิลได้นั้นมีหลากหลายชนิด เช่น แก้ว ขวด กระจก พลาสติก กระดาษ และโลหะชนิดต่างๆ แต่วัสดุที่กาลังสร้างปัญหาให้กับโลกและมีเสียงเรียกร้องให้
มีการนากลับมารีไซเคิลมากเป็นอันดับต้นๆ ก็คือเจ้าพลาสติกนั่นเอง
หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า พลาสติกได้เข้ามาเกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมของชีวิต ตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอน ไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟัน ขวดแชมพู ขวดสบู่ ภาชนะใส่อาหาร ขวดน้า
ถุงพลาสติก โทรศัพท์ ปากกา เครื่องใช้สานักงาน ฯลฯ ล้วนทามาจากพลาสติก แทบทั้งสิ้น พลาสติกกลายมาเป็นสิ่งสาคัญในชีวิตประจาวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ยากยิ่งนักที่จะมองหาวัตถุ
อื่นๆ มาแทนที่พลาสติก ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเด่นของพลาสติก คือ มีน้าหนักเบา ทาให้สะดวกต่อการถือหิ้ว และการขนส่ง ตลอดจนมีความทนทานอยู่ได้เป็นเวลานาน ด้วยเหตุนี้
พลาสติกที่ถูกทิ้งเป็นขยะในปัจจุบันจึงคงอยู่ในสภาพแวดล้อมไปอีกนานหลายร้อยปี
อย่างไรก็ดีมีเพียงพลาสติกบางชนิดเท่านั้นมีสามารถนามารีไซเคิลได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการง่ายต่อผู้คนที่จะแยกชนิดของพลาสติก จึงมีการออกสัญลักษณ์มาตรฐานให้ทางผู้ผลิต
แสดงไว้บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเลขที่อยู่ในสัญลักษณ์รีไซเคิล คือ หมายเลขของชนิดพลาสติก ดังแสดงข้างล่างนี้

ต่อหน้า 6

1. โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate, PET, PETE) ใช้ทาขวดบรรจุน้าดื่มขวดบรรจุของดอง ขวดแยม ขวดน้ามันพืช ถาดอาหารสาหรับเตาอบ และเครื่องสาอาง
สามารถนามารีไซเคิลเป็นเส้นใย สาหรับทาเสื้อกันหนาว พรม ใยสังเคราะห์สาหรับยัดหมอน ถุงหูหิ้ว กระเป๋า ขวด
2. โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density polyethylene, HDPE) ใช้ทาขวดนม น้าผลไม้ โยเกิร์ต บรรจุภัณฑ์สาหรับน้ายาทาความสะอาด แชมพูสระผม แป้งเด็ก และถุงหู
หิ้ว สามารถนามารีไซเคิลเป็นขวดใส่น้ายาซักผ้า ขวดน้ามันเครื่อง ท่อ ลังพลาสติก ไม้เทียมเพื่อใช้ทารั้วหรือม้านั่งในสวน
3. โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride, PVC) ใช้ทาท่อน้าประปา สายยางใส แผ่นฟิล์มสาหรับห่ออาหาร ม่านในห้องอาบน้า แผ่นกระเบื้องยาง แผ่นพลาสติกปูโต๊ะ ขวดใส่
แชมพูสระผม ประตู หน้าต่างวงกบ และหนังเทียม สามารถนามารีไซเคิลเป็นท่อน้าประปาหรือรางน้าสาหรับการเกษตร กรวยจราจร เฟอร์นิเจอร์ ม้านั่งพลาสติก ตลับเทป เคเบิล แผ่นไม้เทียม
4. โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่า (Low Density polyethylene, LDPE) ใช้ทาฟิล์มห่ออาหารและห่อของ ถุงใส่ขนมปัง ถุงเย็นสาหรับบรรจุอาหาร สามารถนามารีไซเคิลเป็น
ถุงดาสาหรับใส่ขยะ ถุงหูหิ้ว ถังขยะ กระเบื้องปูพื้น เฟอร์นิเจอร์ แท่งไม้เทียม
5. โพลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP) ใช้ทาภาชนะบรรจุอาหาร เช่น กล่อง ชาม จาน ถัง ตะกร้า กระบอกใส่น้าแช่เย็น ขวดซอส แก้วโยเกิร์ต ขวดบรรจุยา สามารถนามารีไซเคิล
เป็นกล่องแบตเตอรี่ในรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น กันชนและกรวยสาหรับน้ามัน ไฟท้าย ไม้กวาดพลาสติก แปรง
6. โพลิสไตรีน (Polystyrene, PS) ใช้ทาภาชนะบรรจุของใช้เช่น เทปเพลง สาลี หรือของแห้ง เช่นหมูแผ่น หมูหยอง และคุ๊กกี้ นอกจากนั้นยังนามาทาโฟมใส่อาหาร ซึ่งจะเบามาก
สามารถนามารีไซเคิลเป็นไม้แขวนเสื้อ กล่องวิดีโอ ไม้บรรทัด กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ไข่ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
7. พลาสติกชนิดอื่นที่ไม่ใช่พลาสติกทั้ง 6 กลุ่มข้างต้น หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติกหลายชนิด
พลาสติกเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากก็จริง แต่ก็ทาจากวัสดุที่หมดไป (Non-renewable resource) และย่อยสลายได้ช้า เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เราจึงควรใช้พลาสติกอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะทาให้ผู้อ่านรู้จักพลาสติกมากขึ้นและรู้ถึงวิธีที่จะใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุด (พบกันครั้งหน้าจะมาเล่าเรื่องวิธีการรีไซเคิลพลาสติกให้ฟังค่ะ)

อ้างอิง
http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/pep_8_2549_plastic-6.pdf
http://soapchix.wordpress.com
http://th.wikipedia.org

พบแบคทีเรียชนิดใหม่ในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์
แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ทั่วทั้งในดินน้าและอากาศ แม้แต่ในชั้นบรรยากาศก็ยังพบสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อยู่ ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์ในอินเดียค้นพบแบคทีเรียชนิดใหม่ใน
บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์สามชนิด ได้แก่ Janibacter hoylei Bacillus isronensis และBacillus aryabhata การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ใช้บอลลูนขนาด 26.7 ล้านคิวบิก ปล่อยขึ้นไปจาก National
Balloon Facility ในไฮเดอราบัด โดย Tata Institute of Fundamental Research เก็บตัวอย่างอากาศที่ระดับความสูงตั้งแต่ 20 – 41 ก.ม. จากพื้นโลก จากนั้นจึงนาตัวอย่างที่เก็บได้มาวิเคราะห์
ที่ Center for Cellular and Molecular Biology และ National Center for Cell Science
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เก็บได้ พบแบคทีเรียทั้งหมด 12 ชนิด รา 6 ชนิด จากการวิเคราะห์ลาดับเบสของแบคทีเรียพบว่าแบคทีเรีย 9 ชนิดใกล้เคียงกับแบคทีเรียที่พบมาก่อน
บนพื้นโลก อีก 3 ชนิดเป็นชนิดใหม่ ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้พบว่ามีความทนทานต่อรังสียูวีมากกว่าสายพันธุ์ใกล้เคียงกันที่พบบนพื้นโลก การค้นพบนี้ไม่ใช่ข้อสรุปว่าแบคทีเรียเหล่านี้มีที่มาจาก
นอกโลกแต่ถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของการค้นหาต้นกาเนิดของสิ่งมีชีวิต
ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.sciencedaily.com/releases/2009/03/090318094642.htm

บอลลูนที่นาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขึ้นไปเก็บตัวอย่างในชัน้ สตราโตสเฟียร์

เนเธอร์แลนด์ โดนัทแห่งความบริบูรณ์
ชาวดัตช์เชื่อว่า การกินโดนัทซึ่งมีลักษณะกลม

2009 อาหารปีใหม่ คุณค่าที่มากับความเชื่อ
หลายๆ ประเทศเชื่อว่า อาหารที่กินในวันปีใหม่มคี วามสาคัญ และมีผลต่อการ
ดาเนินชีวิตตลอดทั้งปี เรามาดูว่า แต่ละประเทศมีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้าง
องุ่นแห่งความโชคดีของชาวสเปน
ประเทศสเปนทาไร่องุ่นมากที่สุดในโลก และได้ผลผลิต

แบบวงแหวน จะทาให้โชคดี และมีชีวิตครบถ้วน
บริบูรณ์เหมือนรูปร่างของอาหาร

โซบะญี่ปุ่น อายุยืนหมื่นปี
คนญี่ปุ่นนิยมกินบะหมี่ไม่ตัดเส้นที่ชื่อ "โทชิโคชิ

จานวนมาก ชาวสเปนจึงกินองุ่น 12 ผลไปพร้อมกับเสียงนาฬิกา

โซบะ" ต้อนรับปีใหม่ เพราะเชื่อว่า จะทาให้อายุยืนยาว

บอกเวลาเที่ยงคืนในวันสิ้นปี เพื่อต้อนรับความโชคดีตลอด 12

เหมือนเส้นบะหมี่

เดือนข้างหน้า
กรีซ St. Basil's cake แห่งความสุข
ในวันปีใหม่ ชาวกรีกจะทาเค้กสอดใส้เหรียญเงินชิ้นใหญ่
(St.Basil's cake) กินในครอบครัวเพื่อราลึกถึงนักบุญบาซิล ผู้มีความ
เมตตาต่อคนยากจน ซึ่งถึงแก่กรรมในวันที่ 1 มกราคม เชื่อกันว่าสมาชิก
คนใดที่พบเหรียญเงินในชิ้นเค้กนัน้ จะโชคดีตลอดปี

จีน กินปลากินไก่ ให้ความมั่งคั่ง
ชาวจีนนิยมกินปลาในเทศกาลปีใหม่ เพราะเสียงของคานี้ใน
ภาษาจีนพ้องกับคาว่า "เหลือเฟือ" จึงเชื่อว่าจะทาให้มีเหลือกินเหลือใช้
ตลอดทั้งปี และการกินไก่ทงั้ ตัวโดยไม่ตัดส่วนใดออก ก็จะทาให้ชีวิต
ครบถ้วนสมบูรณ์และมั่งคัง่ อีกด้วย

ทาความรู้จักกับมาตรฐาน Open Document
ทุกวันนี้ ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารรูปแบบต่างๆ การใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร
อย่าง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันอย่างเคย
ชินจนเป็นเรื่องปกติแล้ว คนไทยเรามีความคุ้นเคยกับการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสารดังที่กล่าวมา
ข้างต้นที่เรียกรวมๆ กันว่า Microsoft Office นี้มานานนับสิบปีแล้ว นับตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆ ที่ได้รับ
ความนิยมคือ Microsoft Office 97 มาจนถึงปัจจุบัน คือ Microsoft Office 2007 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุด
ในตอนนี้ สาเหตุที่ Microsoft Office ได้รับความนิยมอาจจะเป็นเพราะ ส่วนใหญ่เราจะได้เรียนการใช้
งานโปรแกรมเหล่านี้มาตั้งแต่สมัยเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา มาจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งเกิดเป็น
ความเคยชินในการใช้งานมาจนถึงเมื่อเราทางาน แต่ทราบหรือไม่ครับว่า ความเคยชินในการใช้งาน
โปรแกรมจัดการเอกสารอย่างที่เราทากันอยู่ทุกวันนี้ อาจทาก่อให้เกิดปัญหาบางอย่างกับตัวไฟล์ข้อมูล
เองในอนาคตข้างหน้า ดังเช่นเรื่องต่อไปนี้ครับ
เราจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วไฟล์ข้อมูลที่เราสร้างขึ้นจากโปรแกรมหนึ่ง ไม่สามารถเปิดดูหรือ
แก้ไขได้จากโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากโปรแกรมที่สร้างไฟล์นั้นขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น เราไม่สามารถ
เปิดไฟล์ที่สร้างจาก Microsoft Word ด้วยโปรแกรมอื่นๆ ได้เลยนอกจากใช้ Microsoft Word ที่สร้างมัน
ขึ้นมาจึงจะเปิดได้เนื่องจากรูปแบบไฟล์เอกสารนั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไมโครซอฟต์
ผู้พัฒนา Microsoft Word เท่านั้น ลักษณะนี้เรียกว่า Vendor Lock-In ครับ
ปัญหาที่สืบเนื่องต่อจากนี้ก็คือ หากวันใดวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้า บริษัทไมโครซอฟต์
ต้องการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติสาคัญๆ ของโปรแกรมขึ้นมา แล้วมีผลทาให้ไฟล์เอกสารที่เราสร้าง
ไม่สามารถเปิดได้กับโปรแกรมเวอร์ชันเก่าๆ ตัวอย่างนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วใน Microsoft Office 2007 เช่น
โปรแกรม Microsoft Word 2007 จะบันทึกไฟล์เอกสารเป็นนามสกุล .docx ซึ่งไม่สามารถเปิดได้
กับโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชันที่เก่ากว่าได้เลย (แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเดียวกัน)
หมายความว่าในที่สุดแล้ว การยึดติดกับผลิตภัณฑ์กลับสร้างความไม่แน่ใจแก่ผู้ใช้ว่า ข้อมูลต่างๆ ที่
เราสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมเหล่านี้
จะคงทนต่อไปได้นานเพียงใดหากคุณสมบัติหรืออนาคตของ

อิตาลี ความมั่งมีในถั่วเลนทิล
ชาวอิตาลีกินถั่วเลนทิลในวันแรกของปีเพราะถั่ว
เลนทิลมีรูปร่างคล้ายเหรียญเงิน จึงเป็นสิ่งนาความมั่ง
คั่งร่ารวยมาให้

อเมริกา ถั่วตาดากับความร่ารวย
ถั่วตาดา (Black eyed pea) เป็นอาหารนาโชคของ
ชาวอเมริกัน เพราะเมื่อปรุงสุกแล้ว จะมีสีและลักษณะ
คล้ายเหรียญเงิน แสดงถึงความร่ารวย

โปรแกรมเหล่านั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สร้างมันขึ้นมา
ด้วยสาเหตุนี้จึงได้มีความพยายามที่จะสร้างรูปแบบเอกสารแบบเปิดขี้นมา
นั่นคือรูปแบบ
จะต้องไม่เป็นความลับ และไม่ว่าใครก็ต้องสามารถนารูปแบบนี้ไปพัฒนาโปรแกรมได้ ที่สาคัญรูปแบบ
เอกสารแบบเปิดนี้ ต้องเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างอีกด้วย แนวคิดนี้ได้พัฒนาต่อมาจน
เกิดมาตรฐานของไฟล์เอกสารที่เรียกว่า “Open Document” ขึ้นมา คุณสมบัติสาคัญของ Open Document คือ ไฟล์เอกสารที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมที่ทาตามมาตรฐานนี้ จะต้องสามารถนาไปเปิดกับ
โปรแกรมอื่นๆ ที่ทาตามมาตรฐานนี้ได้ด้วย โดยจะต้องไม่มีการสูญเสียรูปแบบ หรือคุณสมบัติต่างๆ
ภายในไฟล์นั้นๆ ไป
Open Document นั้นได้รับการดูแลโดยองค์การ OASIS (Organization for the Advancement of
Structured Information Standards) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานของข้อมูลชนิดต่างๆ
หลังจากที่สหภาพยุโรปเลือกใช้มาตรฐาน Open Document ในการจัดเก็บไฟล์เอกสารของหน่วยงาน
ตนแล้ว Open Document ก็โด่งดังขึ้นมา ปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐของหลายๆ ประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส ก็เลือกใช้มาตรฐานนี้ในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลเอกสารเช่นกัน นอกจากแก้ไขปัญหาการยึดติดกับ
ผู้ผลิต (Vendor Lock-In) ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Open Document คือ มีโปรแกรมให้เลือกใช้หลากหลาย
และที่สาคัญโปรแกรมที่รองรับมาตรฐาน Open Document ส่วนใหญ่ยังเป็นโปรแกรมฟรี (Freeware) ที่
สามารถดาวโหลดมาใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมอีกด้วย โปรแกรมจัดการเอกสารที่รองรับ
Open Document ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น OpenOffice.org หรือ Google Docs ก็ล้วนแต่เป็น
Freeware ทั้งสิ้น ซึ่งการนามาใช้ในหน่วยงานนั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม และ
ลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์จากการใช้โปรแกรมผิดกฎหมายได้อีกทางหนึ่ง
ในครั้งหน้าผมจะแนะนาให้รู้จักกับโปรแกรม OpenOffice.org โปรแกรมจัดการเอกสาร
ที่รองรับ Open Document และมีความสามารถไม่ด้อยกว่า Microsoft Office เลย อย่าลืมติดตามกันใน
ครั้งต่อไปนะครับ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://www.isriya.com/opendocument, http://en.wikipedia.org/wiki/

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ตรวจสุขภาพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดทาโครงการตรวจ
สุขภาพประจาปีให้แก่คณาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องนนทรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยการ
ตรวจสุขภาพประจาปีในครั้งนี้ คณาอาจารย์และบุคลากรได้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
คณาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการตรวจสุขภาพกว่า ร้อยคน ซึ่งการจัดโครงการตรวจสุขภาพครั้งต่อไป ทาง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะทาการประชาสัมพันธ์ให้คณาอาจารย์และบุคลากรทราบต่อไป
ในช่วงเย็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสโมสรข้าราชการและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับชมรม
รักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสุขภาพเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรข้าราชการและ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับชมรมรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สวรรค์ประชารักษ์ โดยมีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท ได้แก่ แชร์บอลหญิง และบาสเกตบอลชาย ซึ่งในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
เป็นการแข่ ง ขั นครั้ง ที่ 2 โดยในครั้ง แรกแข่ ง ขั นที่ โรงยิ มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ และในครั้งที่ 3 จะกลับมาแข่งขันที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป และทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะทาการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์และ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการต่อไป

-ให้คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับเช็คช่วยชาติ ติดต่อของรับเช็คได้ในวันที่ 27 มีนาคม 2552
เวลา 9.30 – 12.00 ณ ห้องอัมราวดี โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและลาดับที่ของตนเองได้ที่ห้องเซ็นชื่อของคณะฯ
- ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ จ.ระยอง ให้ลงชื่อที่ห้องเซ็นชื่อของคณะฯ
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2552
- ให้คณาจารย์และบุคลากรที่มีหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กรอกแบบสารวจการเช่าชุดในพิธีดังกล่าว
โดยรับแบบฟอร์มที่ห้องเซ็นชื่อคณะฯ และส่งคืนที่ห้องสานักงานคณบดี ภายในวันที่ 3 เม.ย. 2552

มาแรงแซงโค้งเข้าวินก่อนรุ่นพี่หลายคนเป็นทีเ่ รียบร้อยสาหรับ “อ.เสริมศักดิ์ เสมปรางค์”(อ.เต้ย,สาขาคณิตฯ) ทางานได้แค่เทอมเดียว ก็ลั่น
ระฆังวิวาห์ไปเมื่อวันที่ 8 มี.ค. ทีผ่ ่านมาซะแล้ว งานนี้เล่นเอา อ.ชายโสดหลายคนงง
กันเป็นแถว (อะไร..ว้าา..!!) แต่ก็ยังไม่รีบคิดแต่งเพราะส่วนใหญ่อายุยังน้อย แต่ที่น่าเป็นห่วงสุดเห็นจะเป็นพี่ชายสุดหล่อประจาคณะฯ ของเรา
“อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง” อายุ อานาม ก็ไม่ใช่น้อยๆ แล้ว ทางานมาก็ตั้งหลายปีแล้ว แต่ก็ยังครองตัวเป็นโสดให้สาวๆ (บางคน) แอบหวังเล็กๆในใจอยู่
บ้าง เห็นน้องเป็นฝั่งเป็นฝาก่อนอย่างนี้.... สงสัยจะไม่ได้การ น้องทรายแอบ
ได้ยิน อ.ชัยวัฒน์ กระซิบถามกลเม็ดเคล็ดลับกับ อ.เต้ย ได้ใจความว่า.......
อ.ชัยวัฒน์ : เอ่อ...น้องเต้ยพี่ถามหน่อย ทายังไงถึงได้แต่งเร็วขนาดนี้ ? คือพี่อยากแต่งมั่ง..
อ.เต้ย : เอ่อ...(ทาเสียงหล่อ) ไม่ยากพี่ พี่ได้แต่งแน่ๆ ถ้าพี่ทาตามที่ผมบอก
อ.ชัยวัฒน์ : จริงเหรอ.!!(ทาหน้าตาตื่น) บอกพี่มาเลยน้อง
อ.เต้ย
: ข้อ 1. พี่ต้องเลิกเล่นเกมส์ ข้อ 2. พี่ต้องเลิกอ่านการ์ตูน ข้อ 3. พี่ต้องออกมา
เจอผู้คนข้างนอกบ้าง และข้อ 4. พี่ต้องไม่เลือกมาก....มี 4 ข้อ ทาได้มั้ยพี่??
อ.ชัยวัฒน์ : เอ่อ...ข้อ 3 กับข้อ 4 พี่พอทาได้นะ เพราะพี่มันหล่อเลือกได้อยู่แล้ว (จริงเหรอ)
แต่ข้อ 1 กับข้อ 2 คงยากส์ มากเลยล่ะน้องเอ้ย..
อ. เต้ย : ยากยังไงครับพี่ ???
อ. ชัยวัฒน์ : ก็ถ้าให้พี่เลิกเล่นเกม กับเลิกอ่านการ์ตูน มาฆ่าพี่ให้ตายเลยดีกว่ามั้ยน้อง
อ. เต้ย : เฮ่อ....!!งานนี้สงสัยพี่ชัยวัฒน์จะต้องแต่งงานกับเกม หรือไม่ก็หนังสือการ์ตูนแน่ๆ เลย
ครับพี่น้อง ฟันธง!! ฮะ ฮ่า ฮ่า
“ถึงแม้ อ.เต้ย จะออกมาฟันธงแบบนี้ แต่น้องทรายและคณาจารย์ทกุ ท่านก็ยังอยากจะให้ อ.ชัยวัฒน์ สมหวังเจอเนื้อคู่
(ไม่ใช่เนื้อคี่) ซักทีนะพี่นะ” น้องทรายขอร้องงงง......
โดย “น้องทราย 09” (Science’09)

งบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการจัดงานสัปดาห์วท
ิ ยาศาสตร์แห่งชาติสว
่ นภูมภ
ิ าค
ประจ่าปีงบประมาณ 2552
1. ชือ
่ หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. ชือ
่ โครงการทีไ
่ ด้รบ
ั การจัดสรรงบประมาณ
ชือ
่ โครงการ

งบประมาณ

พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

30,000 บาท

นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของฯ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

57,000 บาท

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

12,000 บาท

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12,000 บาท

ประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22,000 บาท

ประกวดภาพวาด/แข่งขันวาดภาพ

15,000 บาท

ประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น

25,000 บาท

แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12,000 บาท

แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40,000 บาท

แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

25,000 บาท

รวมทัง้ สิน
้

250,000 บาท

(สองแสนห้าหมืน
่ บาทถ้วน)

ที่ปรึกษา
ดร.ศุภชัย ทวี
ผศ.ดร.นวลศรี ชานาญกิจ
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล
นายนฤพนธ์ พนาวงศ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.นวลศรี ชานาญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กองบรรณาธิการประจาฉบับ
นางสาวศศิวิมล พรประไพ อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวไอริน ชุ่มเมืองเย็น อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร
นายอภิชาติ บุญมาลัย

อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี
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