ปีที่ 18 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

จากคณบดี
มหาวิทยาลัยศ
 ิลปากร กำหนด
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร กำหนดพธิ พี ระราชทานปริญญาบตั ร ประจำปกี ารศกึ ษา 2554 ใน
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
คณะวทิ ยาศาสตร์ มีผ สู้ ำเร็จการศกึ ษาทกุ ระดับร วม 485 คน ในจำนวนนม้ี ผี ไู้ ด้รบั เกียรตินยิ ม 40 คน
เป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 13 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 27 คน ขอแสดงความยินดี
กับผ ู้สำเร็จก ารศึกษาทุกค นด้วย
คณะวทิ ยาศาสตร์ ก่อต งั้ ในปี 2515 ปีน เี้ ป็นป ที คี่ รบรอบ 40 ปี คณะฯ จะมงี านนทิ รรศการ
ทางวชิ าการ เพือ่ เป็นการเฉลิมฉ ลองเนือ่ งในโอกาสดงั ก ล่าว โดยจะจดั ร วมกบั ง านสปั ดาห์ว ทิ ยาศาสตร์
ในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม  มีอ ธิการบดีมหาวิทยาลัยศ ิลปากรให้เกียรติมาเป็นป ระธานในพิธี
เปิดงาน จะมโีรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 70 โรงเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น
การแข่งขันต อบปญ
ั หาทางวทิ ยาศาสตร์ การแข่งขันว าดภาพ การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การแข่งขันท กั ษะทางวทิ ยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตร์ ในงานจะแสดงนทิ รรศการผล
งานทางวิชาการ งานวิจัยที่โดดเด่นของอาจารย์ นักศึกษา หลายสาขาวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสำหรับงานฉลองในวันที่ 15 สิงหาคม ช่วงเย็นจัดงานที่ศูนย์ศิลป
วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  
ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศ ิลปากร ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานด้วย
					
สาขา	        	
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
สถิติ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
จุลช ีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมจบทั้งสิ้น(ราย)
ฟิสิกส์ แบบ1.1
คณิตศาสตร์ แบบ 1.1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทน
พระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผูส้ ำเร็จก ารศกึ ษาจากมหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร
ประจำปีการศึกษา 2554 วันอังคารที่ 31
กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในปีนี้บัณฑิต  
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ ข้ า รั บ พ ระราชทาน
ปริญญาบัตร รายละเอียดมีดังนี้

ระดับปริญญาตรี						

ระดับปริญญามหาบัณฑิต

เกียรตินิยม
เกียรตินิยม
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64
72
39
28
58
33
25
45
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ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

อันดับ 1
1
1
7
1
1
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13
3
1

อันดับ 2
3
2
4
3
5
1
3
2
2
2
27

ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก2
เคมีวิเคราะห์ แผน ก.2
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข
สถิติประยุกต์แ ผน ก2
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก2
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ข
นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก2
นิติวิทยาศาสตร์ แผน ข
จุลชีววิทยา แผน ก2
เคมีอินทรีย์ แผน ก2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ข
รวมจบทั้งสิ้น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ
 ิลปากร จัดง านสัปดาห์ว ิทยาศาสตร์ป
 ระจำปี พ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2555 ระหว่าง
วันที่ 15-17  สิงหาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร ประธานพิธเีปิดโดย นายภร าเดช
พยัฆวิเชียร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรม
ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย, การแสดงนิทรรศการ
ทางวทิ ยาศาสตร์, การบรรยายทางวชิ าการ,  การประชุมท างวชิ าการ,  การแข่งขันส นุ ทรพจน์, การประกวดพาน
พุม่ ส กั ก าระ, การประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตร์,การประกวดภาพถ่าย, การประกวดวาดภาพทางวทิ ยาศาสตร์,       
การแข่งขันต อบปญ
ั หาทางวทิ ยาศาสตร์ , การแข่งขันเขียนโปรแกรม, การแข่งขันท กั ษะทางวทิ ยาศาสตร์, กิจกรรม
นันทนาการตา่ ง ๆ  ณ บริเวณคณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร วิทยาเขตพระราชวังส นามจนั ทร์ จังหวัด
นครปฐม

จำนวนที่จบ
4
1
2
2
3
8
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37
8
5
1
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92

scie

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการนกั ศึกษาคณะวทิ ยาศาสตร์ ได้จ ดั โครงการ
รับข วัญบ ัณฑิต วันท ี่ 27 กรกฎาคม  2555  เพื่อเป็นการแสดง
ความยิ น ดี กั บ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บก ารศึ ก ษาแ ละเป็ น การเ ชื่ อ มค วาม
สัมพันธ์ท ดี่ ีต่อกันระหว่างบัณฑิตใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ โดย ชมรมข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการไหว้พระธรรมะ
สัญจร ตอน ไหว้พระ นนทบุรี แวะชมวิถีวัฒนธรรมรามัญ เพื่อ
เป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันงดงามของไทย สร้างขวัญ
กำลังใจและเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ วันที่
18 สิงหาคม 2555 จังหวัดนนทบุรี

เนื่ อ งใ นโ อกาสค รบร อบ 40 ปี คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร โครงการนติ วิ ทิ ยาศาสตร์ คณะวทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ การสืบสวนคดีอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology Crime             
Investigation) วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร

nce
คณะวทิ ยาศาสตร์ ได้จ ดั โครงการ การจดั การความรู้ ความกา้ วหน้า
และการพัฒนาประสิทธิภาพงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อ
อบรมการพฒ
ั นางานประจำดว้ ยการวจิ ยั วันจ นั ทร์ท ี่ 30 กรกฎาคม 2555
ณ ห้อง 1241 อาคารวิทยาศาสตร์ 1

คณะวิทยาศาสตร์ โดย ชมรมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ ถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการ
ทำนุบำรุงศ ลิ ปวฒ
ั นธรรมของไทย วันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 ณ วัดดอนทอง
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ข่าวบุคคล

ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร ระหว่างวันท ี่ 9 – 10 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ  เข้าร่วมประชุมวิชาการในการ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุมวิชาการนานาชาติ Peak symposium of rice bran oil ณ เมืองปักกิ่ง ระหว่าง
อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรรณธง เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน
วันท ี่ 3 – 6 มิถุนายน 2555
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th   Asia-Pacific Conference on Algal          
อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง เข้าร่วมประชุมวิชาการ Trans disciplinary
Biotechnology (APCAB)  ณ เมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวนั ท่ี 9 – 12
Intercultural Ecological Research for Sustainability (TIERS) ณ Friedrich Schiller
กรกฎาคม 2555
University Jena ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 6 -12 มิถุนายน
อาจารย์ ดร.กลางพล กมลโชติ ได้ร ับเชิญเป็นวิทยากร โครงการประชุมผู้นำ
2555
องค์กรนักศึกษา (การขับเคลื่อนองค์กรนักศึกษาในเชิงพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ไกรสงิ ห์เดชา  เข้าร ว่ มประชุมแ ละเสนอผลงานวชิ าการ
แบบองค์รวม) ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2555 ณ เดอะ เลกาซี่ ริเวอร์แคว
ในการประชุมวิชาการ The 1st International Symposium on Science Centers
รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
and Sustainable Development ณ  Istanbul Technical University กรุง Istanbul,
อาจารย์ ดร.สุมามาลย์ บันเทิง ได้ร ับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ปริมาณ
Turkey, ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2555
รังสีอัลตราไวโอเลตในประเทศไทย” ในการประชุมเชิงวิชาการหัวข้อ เรื่อง Skin Forum
อาจารย์ ดร.โอภา บางเจริญพรพงศ์   ได้รับเชิญเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย  
“Sunscreens : The Cons” วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารมหาวชิรา ลงกรณ   
พิเศษรายวิชา 613 303 INSTRUMENTAL ANALYSIS IN BIOTECHNOLOGY  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพฯ
LABORATORY หัวข้อเรือ่ ง การศกึ ษาสารตวั อย่างโดยเทคนิคทาง Infrared  Spectroscopy”
อาจารย์ ดร.อิสระ มะศริ ิ   เดินท างไปราชการเพือ่ น ำเจ้าห น้าทีข่ องกรมพฒ
ั นา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พ ลังงาน (พพ.) ไปดูงานพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ประเทศ
เทคโนโลยีอ ุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
สเปน ระหว่างวันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล
อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ชัยยะ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกและ
ได้ร บั เชิญเป็นป ระธานกรรมการประเมินค ณ
ุ ภาพภายในคณะบริหารธุรกิจ
ปรับปรุงข อ้ สอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2555 รายวิชาคณิตศาสตร์ วันท ่ี 15 กรกฎาคม
ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยธ นบุรี
2555 ณ โรงเรียนจฬุ าภรณราชวทิ ยาลัย เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ได้รับเชิญเป็นประธานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะวิชา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร   ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปเป็นพี่
วันท ี่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เลี้ยงและช่วยเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการชุมชน ในการจัดแสดงงานของโครงการ
เข้าร ว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรใู้ นงานประชุมว ชิ าการ การประเมินผ ลกระทบดา้ น
Thai-Danish Creative Design Exhibition ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2555
สุขภาพโดยชุมชน ครั้งท ี่ 1 พ.ศ.2555 หัวข้อ “เอชไอเอชุมชน สร้างอำนาจทางปัญญา
ณ ห้องสรรพสินค้า Field’s กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่  15  - 23  
ในการกำหนดอนาคตตนเองและสังคม” ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2555          
กรกฎาคม 2555
ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม ได้ร ับอ นุมัตใิห้เดินท างไปทำหน้าทีเ่ป็น
เข้ารว่ มประชุมแลกเปลีย่ นความคดิ เห็นประเด็น “แผนพฒ
ั นาภาคใต้” วันที่
รองหัวหน้าทีมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศ
13 กรกฎาคม 2555 ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18  กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น   ฝึกอบรมในลักษณะการวิจัย           
ณ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 19
สิงหาคม 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ศรีพุทธชาติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มยุวา
อารีกิจเสรี เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ International Conference on  Nanoscience and Technology ณ ประเทศ
สาธารณรัฐฝ รั่งเศส ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ และ นางสุลักษณ์ นามโชติ            
เข้าร ว่ มประชุมแ ละเสนอผลงานทางวชิ าการ ในการประชุมว ชิ าการนานาชาติ XI European
Multicolloquium of Parasitology ณ ประเทศโรมาเนีย ระหว่างวนั ท ี่ 23 กรกฎาคม – 1
สิงหาคม 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
“ยุทธศาสตร์ก ารทำงานให้มีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2555
ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดล พบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส โตอดิเทพย์   เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ในการประชุม The International conference on Computer, Electrical, and Systems Science, and  Engineering (ICCESSE 2012 ) ณ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล อ้นแฉ่ง เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินก ิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมสถาบันอ ุดมศึก4ษาสิ่งแ วดล้อมไทย  ครั้งที่ 4/2555
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ïćÜđÝøĉâóøóÜýŤ ĕéšøĆïđßĉâđðŨîñĎšìøÜÙčèüčçĉïøø÷ć÷óĉđýþøć÷üĉßć 613 303 INSTRUMENTAL
บางเขน กรุĀĆüง×šเทพฯ
OTECHNOLOGY LABORATORY
ĂđøČęĂÜ ÖćøýċÖþćÿćøêĆüĂ÷ŠćÜēé÷đìÙîĉÙìćÜ Infrared
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อาจารย์ ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก เข้าร่วมประชุมห ารือเกี่ยวกับ  “แนวทางการ
ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเด็กป ระเทศไทย” เพือ่ ร ว่ มมอื เป็นเครือข า่ ยมหาวิทยาลัย
เด็กแ ละวางแผนดำเนินโครงการในระยะยาว  ครั้งที่ 2/2555  วันที่ 25 กรกฎาคม
2555 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคารวิจัยโยธี)
ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี   ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิเพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนักหอสมุด วันที่
27 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยร ังสิต  จังหวัดปทุมธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม  จันทร์ฉาย และ อาจารย์ ดร.สุมามาลย์ บรรเทิง
เข้าร ว่ มประชุมห ารือเกีย่ วกบั ก ารดำเนินง านโครงการ Rainfall estimation from satellite data over Thailand and southwestern China  ระหว่างวนั ท ี่ 29 กรกฎาคม – 1
สิงหาคม 2555 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
อาจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ เข้าร่วมประชุมวิชาการพิษวิทยาในงาน
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน ในโครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่              
30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุม โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ อินทวี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน
ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ถึงว ันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักส วนกุหลาบมัธยม)
นายวิฑูรย์ วรรธนะนิตย์ ศึกษาดูงานด้านการให้บริการเครื่องวิทยาศาสตร์
และศึกษาการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง ณ The University of
Sydney ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 1- 15 กรกฎาคม 2555

ÙèĉêýćÿêøŤ üĆîìĊę 15 ÖøÖãćÙö 2555 è ēøÜđøĊ÷îÝčāćõøèøćßüĉì÷ćúĆ÷ đóßøïčøĊ ĂĞćđõĂßąĂĞć

ค้ า คาร์ บ อนเครดิ ต (ธุ ร กิ จ มลพิ ษ คาร์ บ อนเครดิ ต 3)
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ยั ง น้ อ ยเ ที ย บไ ม่ ไ ด้ กั บ ม าเลเซี ย
อินโดนีเซียหรือประเทศอื่นๆ แต่
ประเทศไทยเองก็มีศักยภาพมาก
พอทีจ่ ะเริม่ ส นใจธรุ กิจน อี้ ย่างจริงจัง
และน่าจะพัฒนาให้เติบโตได้ไม่ยาก
โดยส่วนตัวผู้เขียนมีความเห็นว่าแม้
ประเทศไทยเราจะมศี กั ยภาพในการ
ผลิตแต่ก็ไม่ควรนำออกมาขายเป็น
คาร์บอนเครดิตล่วงหน้าเสียหมด
เพราะไ ม่ แ น่ ว่ า ใ นอ นาคตอ าจถู ก
กำหนดให้ล ดปริมาณการปล่อยก๊าซ
ด้วยก็เป็นได้ เมื่อนั้นประเทศเราก็
อาจจะไม่มีคาร์บอนเครดิตเหลือซึ่ง
จะทำให้ต้องเจ็บกระเป๋ากับค่าปรับ
ซึ่งไม่คุ้มกับราคาขายเอาเสียเลย
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