
จากคณบดี

	 มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	เปน็	สถาบนั	ที	่มชีือ่	เสยีง	ทาง	ดา้น	งาน	ศลิปะ	และ	งาน	สรา้งสรรค	์ดงั	นัน้	พนัธ	กจิ	อยา่ง	หนึง่	ของ	คณะ	วทิยาศาสตร	์คอื	

การนำ	องค์	ความ	รู้	ทาง	วิทยาศาสตร์	ไป	ผสม	ผสาน	กับ	ความ	รู้	ทาง	ด้าน	ศิลปะ	และ	การ	ออกแบบ	ของ	คณะ	วิชา	อื่น	ภายใน	มหาวิทยาลัย	 คณะ	

วิทยาศาสตร์	จึง	มี	โครงการ	ความ	ร่วม	มือ	กับ	คณะ	วิชา	ทาง	ศิลปะ	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	ทั้ง	งาน	วิจัย	และ	งาน	บริการ	ทาง	วิชาการ

	 ใน	ป	ีนี	้คณะ	วทิยาศาสตร	์ได	้ม	ีโครงการ	วจิยั	ที	่สำคญั	โครงการ	หนึง่	คอื	โครงการ	นวตักรรม	การ	เปลีย่น	ขยะ	สู	่งาน	สรา้งสรรค	์	ซึง่	เปน็	โครงการ	

ความ	ร่วม	มือ	ระหว่าง	คณะ	วิทยาศาสตร์	คณะ	มัณฑนศิลป์	และ	สถาบันวิจัย	และ	พัฒนา	โครงการ	นี้	ได้	ดำเนิน	การ	มา	เป็น	ระยะ	เวลา	ปีก	ว่า	ได้	เริ่ม	

ผลิตผล	งาน	วิจัย	และ	งาน	สร้างสรรค์	ซึ่ง	เมื่อ	วัน	ที่	29	เมษายน	คณะ	ผู้	ดำเนิน	โครงการ	ได้	จัด	แสดง	นิทรรศการ	All	about	Glass		โดย	คัด	เลือก	

ผล	งาน	ที่	เกิด	จาก	การนำ	เศษ	วัสด	ุเหลือ	ใช้	ทางการ	เกษตร	 ซึ่ง	มี	อยู่	มาก	ใน	บ้าน	เรา	คือ	 แกลบ	 นำ	มา	เผา	เป็น	แก้ว	และ	ทำการ	เพิ่ม	มูลค่า	ให้	วัสดุ	ดัง	

กล่าว	ให้	มี	ความ	งาม	ทาง	ศิลปะ	 ทำ	เป็น	เครื่อง	ประดับ	ต่างๆ	 แสดง	ให้	เห็น	ถึง	การ	ผสม	ผสาน	ระหว่าง	ศิลปะ	และ	วิทยาศาสตร์	ได้	อย่าง	ดี	 จึง	ขอ	

ขอบคุณ	ผู้	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	ดำเนิน	งาน	โครงการ	ทุก	ท่าน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2554

	 •	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	สอบ	สัมภาษณ์	นักศึกษา	

ตาม	โครงการ	รบั	นกัศกึษา	วทิยาศาสตร	์เพิม่	พเิศษ	ระดบั	ปรญิญา	ตร	ีประจำ	ป	ีการ	ศกึษา	

2554	วัน	ที่	18	พฤษภาคม	2554		ณ	ห้อง	ไว	วิทย์	พุทธ	า	รี	ชั้น	3	อาคาร	วิทยาศาสตร์	

1	คณะ	วิทยาศาสตร์

	 •	คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา												

Admissions	 กลาง	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	 2554	 วัน	ที่	 11	 พฤษภาคม	 2554																		

ณ	ห้อง	ไว	วิทย์	พุทธ	า	รี	ชั้น	3	อาคาร	วิทยาศาสตร์	1	คณะ	วิทยาศาสตร์

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.จรุง	แสง	ลัก	ษณ	บุญส่ง	คณบดี	คณะ	วิทยาศาสตร์	เป็น	ประธาน	พิธี	เปิด	

โครงการ	ประชุม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	เรื่อง	 Innovative	Waste	 Creative	Work	 โดย	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	

ดร.รัชฎา	บุญ	เต็ม	เป็น	หัวหน้า	โค	รง	การฯ	ดัง	กล่าว	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม	เป็น	คณาจารย์	คณะ	วิทยาศาสตร์	

คณะ	มัณฑนศิลป์	นักศึกษา	และ	บุคลากร	จาก	หน่วย	งาน	ภายนอก	จำนวน	50	คน	ระหว่าง	วัน	ที่	2-	3	

พฤษภาคม	2554	ณ	ห้อง	4103	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร
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ณ	 คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

	 •	อาจารย์	อร	อนงค์	 แช่ม	เล็ก	และ	อาจารย์	 ดร.										

สุ	มา	มาลย์	บรร	เทิง	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ผู้	เชี่ยวชาญ	ใน	การ	ตรวจ	

สอบ	เครื่อง	มือ	และ	ให้	ข้อ	เสนอ	แนะ	ใน	การ	รายงาน	โครงการ	

วิจัย	เพ่ือ	พัฒนาการ	เรียน	การ	สอน	ใน	โครงการ	วิจัย	Development	

of	 a	 New	 Physics	 Expectations	 Survey	 for	 Thai					

College	Student	available	 for	e-learning	context	ณ	

คณะ	สัตว	ศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	การเกษตร	 มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	

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

จาก	สถาบัน	คลัง	สมอง	ของ	ชาติ	 ให้	เข้า	ร่วม	สัมมนา	 การ	วัด	

คณุภาพ	บณัฑติ	Collegiate	Learning	Assessment	(CLA)	

หลัก	การ	ปฏิบัติ	และ	ประเด็น	ท้าทาย	 วัน	ที่	 22	 เมษายน	

2554	ณ	โรงแรม	รา	มา	การ์	เด้น	กรุงเทพฯ

	 •	อาจารย์	ดร.ศุภ	ชัย	ศุภ	ลักษณ์	นารี	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

อาจารย์	พิเศษ	รายวิชา	ICCH	329	Integrated	Laboratory	

Techniques	in	Chemistry	II	ภาค	เรียน	ที่	3	ประจำ	ปี	การ	

ศึกษา	2553	–	2554	ระหว่าง	วัน	ที่	25	เมษายน	–	19		

กรกฎาคม	 2554	ณ	 วิทยาลัย	นานาชาติ	 มหาวิทยาลัย	

มหิดล	ศาลา	ยา	นครปฐม

	 •	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัชฎา	บุญ	เต็ม	ได้	รับ	เชิญ	

เป็น	อาจารย์	พิเศษ	รายวิชา		ICCH	210	General	Chem-

istry	I	และ	ICCH	442	Inorganic	Chemistry	II	ภาค	เรียน	

ที่	3	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2553	–	2554	ระหว่าง	วัน	ที่	25	

เมษายน	–	19		กรกฎาคม	2554	ณ	วิทยาลัย	นานาชาติ	

มหาวิทยาลัย	มหิดล	ศาลา	ยา	นครปฐม

	 •	อาจารย์	ดร.ศิริ	รัตน์	ชูส	กุล	เกรียง	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

อาจารย์	พิเศษ	รายวิชา	ICCH	311	Analytical	Chemistry	

I	ภาค	เรยีน	ที	่3	ประจำ	ป	ีการ	ศกึษา	2553	–	2554	ระหวา่ง	

วัน	ที่	25	เมษายน	–	19		กรกฎาคม	2554	ณ	วิทยาลัย	

นานาชาติ	มหาวิทยาลัย	มหิดล	ศาลา	ยา	นครปฐม

	 •	อา	จาร	ย์วร	ภาส	 พรม	เสน	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	

เครือ	ข่าย	พลังงาน	แห่ง	ประเทศไทย	ครั้ง	ที่	 7	 ระหว่าง	วัน	ที่	 3	

–	5	พฤษภาคม	2554	ณ	Phuket	Orchid	Resort	and	Spa	

จังหวัด	ภูเก็ต	

	 •	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.เอก	พันธ์	บางยี่ขัน		

	 	 	 ศึกษา	ดู	งานการ	เพาะ	เห็ด	ของ	เกษตร	ราย	ย่อย	 ณ	

จังหวัด	นครราชสีมา	วัน	ที่	26	–	27	เมษายน	2554

	 	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	กรรมการ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	

ภายใน	 คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม	

ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2553	ระหว่าง	วัน	ที่	29	–	30	มิถุนายน		

2554		ณ	คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม

	 •	อาจารย์	 ดร.งาม	จิตต์	 เจียร	กุล	ประเสริฐ	 ได้	รับ	เชิญ	

จาก	โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์	 เป็น	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	นำ	นักเรียน	

ไป	ร่วม	การ	แข่งขัน	ดาราศาสตร์	โอลิมปิก	ระดับ	ชาติ	 ครั้ง	ที่	 8	

ระหว่าง	วัน	ที่	 1	 –	 6	 พฤษภาคม	 2554	 ณ	 จุฬา	ลง	กรณ	

มหาวิทยาลัย	กรุงเทพฯ

	 •	อาจารย์	ดร.นฤมล	เผือก	ขาว	ได้	รับ	เชิญ	เป็น

	 	 	 วทิยากร	อบรม	เชงิ	ปฏบิตั	ิการ	กรอบ	มาตรฐาน	คณุวฒุ	ิ

ระดับ	อุดมศึกษา	 วัน	ที่	 29	 เมษายน	 2554	 ณ	 คณะ	

สถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วัง	ท่าพระ

	 	 	 ผู้ทรง	คุณวุฒิ	วิพากษ์	(ร่าง)	หลักสูตร	สาขา	วิชา	เคมี	

ครั้ง	ที่	 2	 วัน	ที่	 21	 เมษายน	 2554	ณ	 ศูนย์	วิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ราชภัฎ	สงขลา	

	 •	อาจารย์	ดร.จันทร์	ดี	ระแบบ	เลิศ	ได้	รับ	เชิญ	จาก	ศูนย์	

พฒันา	วชิาการ	อาชวี	อนามยั	และ	สิง่	แวดลอ้ม	เปน็	ผู	้ประเมนิ	ผล	

โครงการ	แก้ไข	ปัญหา	มลพิษ	และ	เสริม	สร้าง	คุณภาพ	ชีวิต	ใน	

จังหวัด	ระยอง	ปี	2554	

	 •	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.สืบ	สกุล	อยู่	ยืนยง		ได้	รับ	เชิญ	

เปน็	วทิยากร	สอน	เสรมิ		วชิา	แคลคลูสั	ฟสิกิส	์และ	ภาษา	องักฤษ	

ใน	โครงการ	ปรับ	พื้น	ฐาน	สำหรับ	นักศึกษา	ชั้น	ปี	ที่	 1	 ภาค	วิชา	

วิศวกรรม	อุตสาหกรรม	และ	การ	จัดการ	ครั้ง	ที่	6		ระหว่าง	วัน	ที่	

19	–	23	เมษายน	2554	และ	วัน	ที่	25	–	29	เมษายน	2554	
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	 	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 จัด	โครงการ	อบรม															

เชิง	ปฏิบัติ	การ	เพื่อ	แลก	เปลี่ยน	เรียน	รู้	เรื่อง	เทคนิค	การ	

เขียน	คู่มือ	การ	ปฏิบัติ	งาน	ครั้ง	ที่	3	วัน	ที่	4	 เมษายน	

2554	ณ	ห้อง	4320-4321	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	

คณะ	วิทยาศาสตร์

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 จัด	โครงการ	 SC	 Cleaning	 Day	

ประจำ	ปี	 2554	 ณ	 บริเวณ	 ลาน	ไทร	 และ	พื้นที่	บริเวณ										

ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ของ	ภาค	วิชา	และ	หน่วย	งาน	ต่าง	 ๆ	 ของ							

คณะ	วิทยาศาสตร์	วัน	ที่	21	เมษายน	2554	



ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3425-5093	โทรสาร	0-3425-5820	E-mail	science@su.ac.th

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

ฐิฏิมา ธโนศวรรย์ SC35
พิษในน้ำดื ่ม...ภ ัยเงียบบรรจุขวด

	 กอ่น	ที่	จะ	มา	เป็น	นำ้	ดืม่	บรรจุ	ขวด	ที่	เรา	รบั	ประทาน	กนั	อยู่	ทกุ	

วนั	นี	้ตอ้ง	ผา่น	การ	ทำความ	สะอาด	ดว้ย	กรรมวธิ	ีหลาย	ขัน้	ตอน	ไดแ้ก	่

การก	รอง	รี	เวอร์	สออส	โม	ซิส	อัลต	ร้า	ไว	โอ	เลต	และ	โอโซน	แต่	วิธี	ที่	

ม	ีประสทิธภิาพ	มาก	ทีส่ดุ	คอื	การ	ฆา่	เชือ้	ดว้ย	โอโซน	(Ozonization)	

เนื่องจาก	โอโซน	มี	สภาพ	เป็น	สาร	ออก	ซิ	ไดซ์	สูง	 จึง	สามารถ	ลด	

ปรมิาณ	จลุนิทรยี	์ลด	คา่	BOD	และ	COD	ได	้มาก	อกี	ทัง้	ยงั	สามารถ	

สลาย	ตัว	ได้	เอง	จึง	มี	ความ	ปลอดภัย	ใน	การ	ใช้	สูง	 แต่	หาก	น้ำ	ที่	นำ	ไป	

ผ่าน	กระบวนการ	มี	bromide	ion	(Br-)	ปะปน	อยู่	จะ	ได้	bromate	

ion	(BrO
3
-	)	เป็น	ผลิตภัณฑ์	ข้าง	เคียง	

 

	 bromate	เป็น	สาร	ไม่มี	รส	ไม่มี	กลิ่น	เกิด	โดย	การนำ	น้ำ	ซึ่ง	มี	

การ	ปน	เปื้อน	 bromide	 ion	 มา	ผ่าน	กระบวนการ	 Ozonization		

โดย	 bromide	 ion	 จะ	ถูก	ออก	ซิ	ไดซ์	ด้วย	โอโซน	 (O3)	 กลาย	เป็น	

bromate	(BrO
3
-	)	ดัง	สมการ	

   Br-  +   O
3
   BrO

3
-

โดย	ปริมาณ	ของ	bromate	ที่	เกิด	ขึ้น	จะ	ขึ้น	อยู่	กับ	หลาย	ปัจจัย	ได้แก่	

ความ	เข้ม	ข้น	ของ	bromide	ion	,	ปริมาณ	โอโซน	,อุณหภูมิ	,ค่า	pH	

และ	เวลา	ใน	การ	ผ่าน	น้ำ	ด้วย	โอโซน

ระบบ	ทำความ	สะอาด	น้ำ	ดื่ม	ด้วย	โอโซน

Bromate	 เป็น	สาร	พิษ	ที่	มี	อันตราย	ต่อ	สุขภาพ	 สามารถ	เข้า	สู่	

ร่างกาย	ได้	หาก	ดื่ม	น้ำ	ที่	ผ่าน	กระบวนการ	Ozonization	แม้แต่	

การ	ใช้	น้ำ	ที่	ปน	เปื้อน	ล้าง	หรือ	อาบ	 bromate	 ก็	สามารถ	เข้า	สู่	

ร่างกาย	ได้	ผ่าน	ดวงตา	การ	รับ	bromate	เข้าไป	ใน	ปริมาณ	เล็ก	

นอ้ย	จะ	ทำให	้เกดิ	อาการ	คลืน่ไส	้อาเจยีน	ปวด	ทอ้ง	เจบ็	ชอ่ง	ทอ้ง	

ท้อง	ร่วง	 อ่อนเพลีย	 เมื่อย	ล้า	 แต่	หาก	ได้	รับ	เข้าไป	ใน	ปริมาณ	

มาก	จะ	เปน็	อนัตราย	ตอ่	ระบบ	ประสาท	สว่น	กลาง	ม	ีผล	ตอ่	ความ	

สามารถ	ใน	การ	ได้ยิน	 เมื่อ	ได้	รับ	เข้าไป	เป็น	ระยะ	เวลา	นาน	จะ	

ทำให้	สูญ	เสีย	ความ	สมา	รถ	ใน	การ	ได้ยิน	และ	อาจ	เสีย	ชีวิต	จาก	

ภาวะ	ไต	วาย	ถ้า	ไม่	ได้	รับ	การ	บำบัด	รักษา	หรือ	การ	รักษา	ไม่	

ประสบ	ผล	สำเรจ็	เนือ่งจาก	ปจัจบุนั	ยงั	ไมม่	ีวธิ	ีรกัษา	อาการ	ที	่เกดิ	

จาก	 bromate	 ทำได้	เพียง	รักษา	ตาม	อาการ	เท่านั้น	 ซึ่ง	หาก	

ผู้ใหญ่	ที่	มี	น้ำ	หนัก	ตัว	70	กิโลกรัม	ดื่ม	น้ำ	ที่	มี	bromate	เข้ม	ข้น	

3	µg/L	วัน	ละ	2	ลิตร	ก็	มี	โอกาส	เสี่ยง	ต่อ	อาการ	ดัง	กล่าว	ได้	

ซึ่ง	ขณะ	นี้	องค์กร	อนามัย	โลก	 (WHO)	 ได้	กำหนด	มาตรฐาน	ว่า	

ให้	มี	 bromate	 ใน	น้ำ	ดื่ม	ได้	ไม่	เกิน	 25	 µg/L	 ส่วน	 United	

States	Environmental	Protection	Agency	(EPA)	กำหนด	

มาตรฐาน	ว่า	ให้	มี	ได้	ไม่	เกิน	 10	 µg/L	 แต่	ประเทศไทย	ยัง	ไม่มี	

การ	กำหนด	มาตรฐาน	แต่	อย่างไร

ที่มาของภาพ	:
	 *	Afkhami	 ,A.;	Madrakian	 ,T.;	Bahram,	M.,	Journal	of	

Hazardous	Materials	2005,	B123	,(6),250–255.

	 	 	 	 	 http://www.foodsciencetoday.com/viewContent.

php?content=textword&id=10

					http://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_water#General
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กอนที่จะมาเปนน้ําดื่มบรรจุขวดที่เรารับประทานกันอยูทุกวันน้ี ตองผานการทําความสะอาดดวยกรรมวิธีหลายขั้นตอน ไดแก 

การกรอง รีเวอรสออสโมซิส อัลตราไวโอเลต และโอโซน แตวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การฆาเชื้อดวยโอโซน (Ozonization) 
เนื่องจากโอโซนมีสภาพเปนสารออกซิไดซสูง จึงสามารถลดปริมาณจุลินทรีย ลดคา BOD และ COD ไดมาก อีกทั้งยังสามารถสลายตัว
ไดเองจึงมีความปลอดภัยในการใชสูง แตหากน้ําที่นําไปผานกระบวนการมี bromide ion (Br-) ปะปนอยูจะได bromate ion (BrO3

- ) เปน
ผลิตภัณฑขางเคียง  
                bromate เปนสารไมมีรส ไมมีกลิ่น เกิดโดยการนําน้ําซึ่งมีการปนเปอน bromide ion มาผานกระบวนการ Ozonization โดย 
bromide ion จะถูกออกซิไดซดวยโอโซน (O3) กลายเปน bromate (BrO3

- ) ดังสมการ  
                                                                   Br-  +   O3   →   BrO3

- 
โดยปริมาณของ bromate ที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยูกับหลายปจจัยไดแก ความเขมขนของ bromide ion , ปริมาณโอโซน ,อุณหภูมิ ,คา pH และ
เวลาในการผานน้ําดวยโอโซน 

 

                                   
 
Bromate เปนสารพิษที่มีอันตรายตอสุขภาพ สามารถเขาสูรางกายไดหากดื่มน้ําที่ผานกระบวนการ Ozonization แมแตการใช

น้ําที่ปนเปอนลางหรืออาบ bromate ก็สามารถเขาสูรางกายไดผานดวงตา การรับ bromate เขาไปในปริมาณเล็กนอยจะทําใหเกิดอาการ
คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง เจ็บชองทอง ทองรวง ออนเพลีย เมื่อยลา แตหากไดรับเขาไปในปริมาณมากจะเปนอันตรายตอระบบประสาท
สวนกลาง มีผลตอความสามารถในการไดยิน เมื่อไดรับเขาไปเปนระยะเวลานานจะทําใหสูญเสียความสมารถในการไดยินและอาจ
เสียชีวิตจากภาวะไตวายถาไมไดรับการบําบัดรักษาหรือการรักษาไมประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากปจจุบันยังไมมีวิธีรักษาอาการที่เกิดจาก 
bromate ทําไดเพียงรักษาตามอาการเทานั้น ซึ่งหากผูใหญที่มีน้ําหนักตัว 70 กิโลกรัม ดื่มน้ําที่มี bromate เขมขน 3 µg/L วันละ 2 ลิตร ก็มี

ระบบทําความสะอาดน้ําดื่มดวยโอโซน 
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