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ปีที่ 19 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2555
	 สมเด็จ	พระ	เทพ	รัตน	ราช	สุ	ดาฯ	สยาม	บรม	ราช	กุมารี	 เสด็จ	พระราชดำเนิน	แทน	พระองค์	ใน	พิธี	พระราชทาน	ปริญญา	บัตร	แก่	ผู้	สำเร็จ	

การ	ศึกษา	จาก	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2555	วัน	ศุกร์	ที่	26	กรกฎาคม	2556	ณ	ศูนย์	ศิลป	วัฒนธรรม	เฉลิมพระเกียรติ	

6	รอบ	พระชนมพรรษา	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์	จังหวัด	นครปฐม	ใน	ปี	นี้	บัณฑิต	คณะ	วิทยาศาสตร์	ที่	เข้า	รับ	

พระราชทาน	ปริญญา	บัตร	ราย	ละเอียด	มี	ดังนี้

  	 คณิตศาสตร์	 32	 3	 1	 ฟิสิกส์	 2

	 คณิตศาสตร์	ประยุกต์	 17	 	 	 เคมี	ศึกษา	 2	 	

	 ชีววิทยา	 80	 4	 5	 คณิตศาสตร์		 4

	 เคมี	 78	 1	 8	 สถิติ	ประยุกต์	 1

	 ฟิสิกส์	 56	 1	 	 วิทยาศาสตร์	สิ่ง	แวดล้อม	 7

	 สถิติ	 34	 	 	 นิติวิทยาศาสตร์		 27

	 วิทยาศาสตร์	สิ่ง	แวดล้อม	 64	 	 5	 เคมี	วิเคราะห์	 1

	 วิทยาการ	คอมพิวเตอร์	 27	 	 	 จุล	ชีววิทยา	 1

	 จุล	ชีววิทยา	 28	 	 	 เคมีอินทรีย์	 6

	 เทคโนโลยี	สารสนเทศ		 70	 			 6		 วิทยาการ	คอมพิวเตอร์	 2	

	 	 	 	 	 และ	สารสนเทศ		

	 รวม	จบ	ทั้ง	สิ้น(ราย)	 	486	 9	 	25		 รวม	จบ	ทั้ง	สิ้น		 53		

  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

 ฟิสิกส์		 1

	 เคมีอินทรีย์	 1

	 ชีววิทยา	 1

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญามหาบัณฑิต

สาขา จำนวนที่จบ
เกียรตินิยม

อันดับ1

เกียรตินิยม

อันดับ2
สาขาวิชา จำนวนที่จบ
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ข่าวบุคคล

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

	 คณะ	กรรมการ	นักศึกษา	คณะ	วิทยาศาสตร์	ได้	จัด	โครงการ	รับ	ขวัญ	บัณฑิต	วัน	ที่	23	กรกฎาคม		2556		เพื่อ	เป็นการ	แสดง	ความ	ยินดี	

กับ	บัณฑิต	ที่	จบ	การ	ศึกษา	และ	เป็นการ	เชื่อม	ความ	สัมพันธ์	ที่	ดี	ต่อ	กัน	ระหว่าง	บัณฑิต	ใหม่	

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	จัด	โครงการ	ถวาย	เทียน	พรรษา	ประจำ	ปี	2556	

ใน	วัน	อังคาร	ท่ี	16	กรกฎาคม		2556	ณ	วัด	ดอน	สามสิบ		อ.บางเลน		

จ.นครปฐม	

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 ได้	มี	พิธีการ	หล่อ	เทียน	พรรษา	ระหว่าง								

วัน	ท่ี	9	 -11	กรกฎาคม	2556	ณ	บริเวณ	โถง	หน้า	ภาค	วิชา	ชีววิทยา						

เพื่อ	ให้	บุคลากร	คณะ	วิทยาศาสตร์	 ได้	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	สืบสาน	

วัฒนธรรม	ประเพณี	อัน	ดี	งาม	ได้	ทำนุ	บำรุง	พระพุทธศาสนา



s c i e n c e

ข่าวบุคคล

	 	 คณะ	กรรมการ	ประเมิน	คุณภาพ	ภายใน	คณะ	บริหารธุรกิจ	

มหาวิทยาลัย	ธนบุรี	วัน	ที่	31	กรกฎาคม	2556

 อาจารย์ดร.ทศันวรรณศนูยก์ลาง	เขา้	รว่ม	ประชมุ	และ	เสนอ	

ผล	งาน	ทาง	วิชาการ	ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	นานาชาติ	2013	International	

Computer	Assisted	Assessment	(CAA)	Conference	ณ	ประเทศ	

สห	ราช	อาณาจักร	ระหว่าง	วัน	ที่	6	–	14	กรกฎาคม	2556

 รองศาสตราจารย์ดร.นวรัตน์อนันต์ช่ืนอาจารย์ดร.ประสิทธ์ิ

ลิ้มบุพศิริพรและอาจารย์ดร.จิราภาลิ้มบุพศิริพร	เข้า	ร่วม	ประชุม	

และ	เสนอ	ผล	งาน	ทาง	วิชาการ	ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	นานาชาติ	 The	

Asian	Mathematical	Conference	2013	(AMC2013)		ณ	เมือง	

Busan	ประเทศ	เกาหลีใต้	ระหว่าง	วัน	ท่ี	30	มิถุนายน	2556	–	วัน	ท่ี	

7	กรกฎาคม	2556

 รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น	 เข้า	ร่วม	ประ	ชุม	

Plenary	 Speakers	 ใน	การ	ประชุม	 2013	 KWMS	 The	 10th         

International	Conference	ณ	กรุง	โซล	ประเทศ	เกาหลีใต้	ระหว่าง	

วัน	ที่	19	–	23	มิถุนายน	2556

 รองศาสตราจารย์ดร.เสริมจันทร์ฉายนายยุทธศักด์ิบุญรอด

และนายเฉลิมชัย งามดี ศึกษา	ดู	งานการ	ผลิต	แผ่น	โพ	ลี	คาร์บอเนต					

เพื่อ	ใช้	ใน	ระบบ	อบ	แห้ง	พลังงาน	แสง	อาทิตย์	ที่	ประเทศ	อินโดนีเซีย	

ระหว่าง	วัน	ที่	19	–	23	มิถุนายน	2556	โดย	บริษัท	อินเตอร์	ควอลิตี้	

เซ็นเตอร์	จำกัด

 รองศาสตราจารย์ดร.เสริมจันทร์ฉาย		เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	

เสนอ	ผล	งาน	วิจัย	เรื่อง	Mapping	of	aerosol	optical	depth	from	

meteorological	satellite	data	ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	V	International	

Conference	“Frontiers	of	Nonlinear	Physics”	ระหว่าง	วัน	ที่	28	

กรกฎาคม	–	2	สงิหาคม	2556		ณ	เมอืง	Nizhny	Novgorod	ประเทศ	

รัสเซีย	

 อาจารย์ ดร.รัตนาศรีทัศน์ฝึก	อบรม	ใน	ลักษณะ	การ	ปฏิบัติ	

การ	วิจัย	 สาขา	คณิตศาสตร์	 ณ	 Department	 of	 Mathematics	

and	Statistics,	La	Trobe	University		เมือง	Melbourne	ประเทศ	

ออสเตรเลีย	ระหว่าง	วัน	ที่	15	-	19	กรกฎาคม	2556

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์อินทวี		ศึกษา	ดู	งานการ	จัดการ	

แข่งขัน	ฟิสิกส์	สัประยุทธ์	 ใน	งาน	 International	Young	Physicists’	

Tournament		(IYPT)	ครั้ง	ที่	26	ระหว่าง	วัน	ที่	27	–	29	กรกฎาคม	

2556		ณ	กรุง	ไทเป		ประเทศ	ไต้หวัน	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม เดิน	ทาง	ไป	ปฏิบัติ	

งาน	ตา่ง	ประเทศ	ทำ	หนา้ที	่หวัหนา้	ทมี	การ	แขง่ขนั	เคม	ีโอลมิปกิ	ระหวา่ง	

ประเทศ	ณ	 กรุง	มอสโค	 ประเทศ	รัสเซีย	 ระหว่าง	วัน	ที่	 13	 –	 25	

กรกฎาคม	2556	

 รองศาสตราจารย์ดร.เรณูเวชรัชต์พิมล	ได้	รับ	เชิญ	เป็น

	 	 ประธาน	กรรมการ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน						

คณะ	บริหารธุรกิจ	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	 2555	 วัน	ที่	 18	 กรกฎาคม	

2556	ณ	มหาวิทยาลัย	ธนบุรี

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
 สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	วิจัย	แห่ง	ชาติ	 โดย	 ศาสตราจารย์															

นาย	แพทย์	สุทธิพร	 จิตต์	มิตรภาพ	 เลขาธิการ	คณะ	กรรมการ	วิจัย	แห่ง	ชาติ						

กับ	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 โดย	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.สืบ	สกุล	 อยู่	ยืนยง	

คณบดี	คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	บริษัท	ทานตะวัน	อุตสาหกรรม	จำกัด	 โดย	

รอง	ศาสตราจารย์	ดร.พิฑูร	ตรี	วิจิตร	เกษม	ประธาน	กรรม	กา	รบ	ริษัทฯ	ได้	ร่วม	

ลง	นาม	ใน	บนัทกึ	ขอ้	ตกลง	ความ	รว่ม	มอื	การ	วจิยั	ภาย	ใต	้โครงการ	วจิยั	เรือ่ง	การ	

พฒันา	ตอ่ย	อด	คอม	พาวดิง้	ของ	PLA	สำหรบั	ผลติภณัฑ	์หลอด	พลาสตกิ	ชวีภาพ	

ใน	เชิง	พาณิชย์	ซึ่ง	มี	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.มนัส	แซ่	ด่าน	อาจารย์	ประจำ	ภาค	

วิชา	ฟิสิกส์	คณะ	วิทยาศาสตร์	เป็น	หัวหน้า	โครงการ	เมื่อ	วัน	ที่	15	กรกฎาคม	

2556	ณ	ห้อง	ประชุม	พล	เอก	เนตร	เข	มะ	โยธิน	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	วิจัย	

แห่ง	ชาติ



 

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

รัตชนกโชควิวัฒนาsc27
สารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)

 สารอินทรีย์ระเหยง่าย	หรือ	Volatile	organic	compounds	
เรยีก	ยอ่ๆ	วา่	VOCs	หมาย	ถงึ	สาร	เคม	ีที	่ระเหย	ได	้งา่ย	ใน	อณุหภมู	ิปกต	ิ
และ	มี	ธาตุ	คาร์บอน	เป็น	องค์	ประกอบ	อยู่	ด้วย	 ใน	อุณหภูมิ	ปกติ	ทั่วไป	
สาร	นี้	จะ	อยู่	ใน	รูป	ของ	ของเหลว	มี	คุณสมบัติ	ชะล้าง	ไข	มัน	และ	ละลาย	
สาร	เคมี	อื่นๆ	ได้	ดี	มี	กลิ่น	หอม	ฉุน	ระเหย	ได้	ง่าย	ไวไฟ	และ	มี	อันตราย	
ต่อ	ร่างกาย	เช่น	เบน	ซีน	โท	ลู	อีน	ส	ไต	รีน	มีเทน	ไว	นิล	คลอ	ไรด์	อะ	ซิ	
โตน	 แอลกอฮอล์	 เป็นต้น	 ด้วย	คุณสมบัติ	ใน	การ	ชะล้าง	ไข	มัน	และ	
ละลาย	สาร	เคม	ีอืน่ๆ	ได	้ด	ีจงึ	นยิม	นำ	มา	ใช	้ใน	อตุสาหกรรม	และ	กจิกรรม	
ประเภท	ตา่งๆ	เชน่	การ	ผลติ	สาร	เคม	ีการ	ผลติ	ส	ีอตุสาหกรรม	ปโิตรเคม	ี
การ	ผลิต	กาว	การ	ผลิต	เครื่อง	หนัง	การ	ผลิต	ยา	และ	เวชภัณฑ์	การ	ผลิต	
สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	และ	สัตว์	เป็นต้น	นอกจาก	นี้	ยัง	พบ	สาร	นี้	ได้	จาก	
บุหรี่	 และ	กิจกรรม	ต่างๆ	 ใน	ชุมชน	 เช่น	 การ	เติม	น้ำมัน	ใน	ปั๊ม	น้ำมัน					
ไอ	นำ้มนั	จาก	การ	จราจร	และ	การขนสง่	การ	ใช	้ส	เปรย	์กำจดั	ยงุ	และ	แมลง		
การ	ใช้	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ใน	การเกษตร	การ	ทาสี	บ้าน	ฯลฯ	

$

0-#7?3
DK?FM53?N>d?ISE>$bK> (VOCs)

DK?FM53?N>d?ISE>$bK> E?PF Volatile organic compounds S?N>!>bFX AbK VOCs E=K>2O$ DK?S#=N3NZ?ISE>W0c$bK>V5FQ/E<R=M
7!1M T@I=N4K1Q#K?d6F5S7f5F$#d7?I!F6F>Rb0cA> V5FQ/E<R=M7!1M3JZAW7DK?5N[%IF>RbV5?R7"F$"F$SE@A =N#Q/D=6J1M'I@cK$W"=J5 T@I
@I@K>DK?S#=NFPZ5X W0c0N =N!@MZ5EF=&Q5 ?ISE>W0c$bK> WAW; T@I=NFJ51?K>1bF?bK$!K> S'b5 S65(N5 U3@RFN5 DW1?N5 =NS35 WA5M@#@F
W?0d FI(MU15 TF@!FGF@d S7f51c5 0cA>#Q/D=6J1MV5!K?'I@cK$W"=J5T@I@I@K>DK?S#=NFPZ5X W0c0N %O$5M>=5L=KV'cV5FQ1DKE!??=T@I
!M%!??=7?IS<3
1bK$X S'b5 !K?8@M1DK?S#=N !K?8@M1DN FQ1DKE!??=7]U1?S#=N !K?8@M1!KA 
!K?8@M1S#?PZF$E5J$ !K?8@M1>KT@ISA'<J/-d !K?8@M1DK?S#=N!L%J0BJ1?R:P'T@IDJ1Ad S7f51c5 5F!%K!5N[>J$:6DK?5N[W0c%K!6QE?NZ T@I
!M%!??=1bK$X V5'Q='5 S'b5 !K?S1M=5[L=J5V57eh=5[L=J5 WF5[L=J5%K!!K?%?K%?T@I!K?"5Db$ !K?V'cDS7?>d!L%J0>Q$T@IT=@$  !K?V'c
DK?S#=N!L%J0BJ1?R:P'V5!K?S!C1? !K?3KDN6cK5 H@H 

DK? VOCs S"cKDRb?bK$!K>W0c 3 3K$ W0cT!b
1. 3K$!K?EK>V% : W0c?J6U0>!K?DR00=SFKWF?ISE>"F$DK? VOCs 

3NZ=K%K!!M%!??=1bK$X V5'NAM17?I%LAJ5 
2. 3K$8MAE5J$ : W0c?J6%K!!K?DJ=8JDU0>1?$ S'b5 !K?DJ=8JDDK?S#=N0cA>=PFS7@bK !K?E!?0?bK$!K>"F$DK?S#=N !K?DJ=8JD

@IFF$ WF "F$DK?S#=N3NZ;Qa$!?I%K>F>RbV5FK!KB T@I !K?DJ=8JD!J6S#?PZF$V'c3NZ=NDK? VOCs S7f51c5 
3. 3K$7K! : W0c?J6U0>!K?0PZ=5[LE?PFFKEK?3NZ75S7`gF5DK? VOCs  !K?V'c<K'5I%L:A!:@KD1M! U;= ?A=3J[$!K?DR66QE?NZ 
8@1bFDQ"<K:%K!!K?DJ=8JDDK? VOCs 

 1. 8@S&N>6:@J5 #53NZDJ=8JDDK? VOCs V57?M=K/3NZ=K!F>bK$3J53N3J5V0%I=NFK!K? ?I#K>S#PF$1K 5[L1KWE@ #J5%=R! 
5[L=R!WE@ ?I#K>#F 7A0EJA #@PZ5WDc FKS%N>5 #J0%=R! EK>V%@L6K! EF6EP0

2. 8@S?P[F?J$ S=PZFDJ=8JDDK? VOCs S7f5?I>ISA@K5K5X %I3LVEc=NUF!KDS!M0U?#=IS?Y$ 1J62R!3L@K> W1AK> ?I667?IDK3
DbA5!@K$SDN>EK>
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รูปที่1แหล่งกำเนิดของสารVOCs

รูปที่2ผลิตภัณฑ์ที่มีสารVOCsเป็นส่วนประกอบ

 สารVOCsเข้าสู่ร่างกายได้3ทางได้แก่
	 1.	ทางการ	หายใจ	:	ได้	รับ	โดย	การ	สูด	ดม	เอา	ไอ	ระเหย	ของ	สาร	
VOCs	ที่มา	จาก	กิจกรรม	ต่างๆ	ใน	ชีวิต	ประจำ	วัน	
	 2.	ทาง	ผิวหนัง	:	ได้	รับ	จาก	การ	สัมผัส	โดยตรง	เช่น	การ	สัมผัส	
สาร	เคม	ีดว้ย	มอื	เปลา่	การ	หก	รด	รา่งกาย	ของ	สาร	เคม	ีการ	สมัผสั	ละออง	
ไอ	ของ	สาร	เคมี	ที่	ฟุ้ง	กระจาย	อยู่	ใน	อากาศ	และ	การ	สัมผัส	กับ	เครื่อง	
ใช้	ที่	มี	สาร	VOCs	เป็นต้น	
	 3.	ทาง	ปาก	 :	 ได้	รับ	โดย	การ	ดื่ม	น้ำ	หรือ	อาหาร	ที่	ปน	เปื้อน	สาร	
VOCs		การ	ใช้	ภาชนะ	จำพวก	พลาสติก	โฟม	รวม	ทั้ง	การ	สูบ	บุหรี่	

 ผลต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารVOCs
	 1.	ผล	เฉียบพลัน	คน	ที่	สัมผัส	สาร	VOCs	ใน	ปริมาณ	ที่มา	ก					
อ	ย่าง	ทันที	ทันใด	จะ	มี	อาการ	ระคาย	เคือง	ตา	น้ำตา	ไหล	คัน	จมูก	น้ำมูก	ไหล	
ระคาย	คอ	ปวด	หัว	คล่ืนไส้	อาเจียน	คัด	จมูก	หายใจ	ลำบาก	หอบ	หืด
	 2.	 ผล	เรื้อรัง	 เมื่อ	สัมผัส	สาร	 VOCs	 เป็น	ระยะ	เวลา	นานๆ						
จะ	ทำให	้ม	ีโอกาส	เกดิ	โรค	มะเรง็	ตบั	ถกู	ทำลาย	ไต	วาย	ระบบ	ประสาท	
ส่วน	กลาง	เสีย	หาย
	 ดัง	นั้น	การ	ได้	เมื่อ	ทราบ	ถึง	อันตราย	ของ	สาร	 VOCs	 แล้ว	
เรา	ควร	ที่	จะ	ป้องกัน	ตนเอง	จาก	การ	ได้	รับ	สาร	ดัง	กล่าว	 โดย	เลือก	ใช้	
ผลิตภัณฑ์	ที่	ไม่มี	สาร	VOCs	หรือ	มี	แต่	น้อย	มาก		หลีก	เลี่ยง	การ	อยู่	
ใน	ห้อง	ที่	เพิ่ง	ทาสี	เสร็จ	ใหม่ๆ	และ	เปิด	ประตู	หน้าต่าง	เพื่อ	ระบาย	
อากาศ	ภายใน	ห้อง	 เลือก	ใช้	เครื่อง	ฟอก	อากาศ	ที่	มี	ตัว	กรอง	บรรจุ	ผง	
ถ่าน	เนื่องจาก	ผง	ถ่าน	สามารถ	ดูด	ซับ	สาร	เคมี	จาก	อากาศ	ได้	 ลด	การ	
สัมผัส	กับ	สาร	เคมี	ทำ	ละลาย	เช่น	ทิน	เนอ	ร์	แลคเกอร์	โดย	การ	สวม	
หน้ากาก	ป้องกัน	สาร	เคมี	และ	สวม	ถุงมือ	ยาง	 หลีก	เลี่ยง	การ	ดื่ม	น้ำ				
จาก	ขวด	พลาสติก	ที่	ทิ้ง	ไว้	ใน	บริเวณ	ที่	มี	อุณห	ภู	มิ	สูงๆ	เช่น	ใน	รถยนต์	
หลีก	เลี่ยง	การ	ใช้	ภาชนะ	บรรจุ	ที่	เป็น	โฟม	 พลาสติก	 อุ่น	อาหาร	ใน	
ไมโครเวฟ	และ	เลี่ยง	การ	อยู่	ใน	ที่	ที่	มี	การ	จราจร	หนา	แน่น	ให้	มาก	ที่สุด	
เป็นต้น	ฯลฯ

ที่มาและภาพประกอบ
 หนังสือ	ความ	รู้	เกี่ยว	กับ	สาร	อินทรีย์	ระเหย	ง่าย	(วี	โอ	ซี	)	สำหรับ	ประชาชน

	 หนังสือ	การ	ดูแล	สุขภาพ	ให้	ปลอดภัย	และ	ภัย	จาก	สารประกอบ	อินทรีย์	ระเหย	หรือ	สาร	วี	โอ	ซี	(VOCs)
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