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คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการรับขวัญบัณฑิต วันที่ 23 กรกฎาคม  2556  เพื่อเป็นการแสดงความยินดี
กับบัณฑิตที่จบการศึกษาและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันร ะหว่างบัณฑิตใหม่

คณะวทิ ยาศาสตร์ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี 2556
ในวนั องั คารท่ี 16 กรกฎาคม  2556 ณ วัดดอนสามสิบ  อ.บางเลน  
จ.นครปฐม

คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีพิธีการหล่อเทียนพรรษาระหว่าง       
วันท่ ี 9 -11 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณโถงหน้าภาควิชาชีววิทยา      
เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอันดงี าม ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

nce
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รองศาสตราจารย์ ดร.พิฑูร ตรีว ิจิตรเกษม ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วม
ลงนามในบนั ทึกข อ้ ต กลงความรว่ มมอื ก ารวจิ ยั ภายใต้โครงการวจิ ยั เรือ่ ง การ
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รัสเซีย
อาจารย์ ดร.รัตนา ศรีทัศน์ ฝึกอบรมในลักษณะการปฏิบัติ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม เดินทางไปปฏิบัติ
งานตา่ งประเทศทำหน้าทีห่ วั หน้าท มี ก ารแข่งขันเคมีโอลิมปิกร ะหว่าง
ประเทศ ณ กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 13 – 25
กรกฎาคม 2556
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล ได้รับเชิญเป็น
ประธานก รรมการป ระเมิ น คุ ณ ภาพก ารศึ ก ษาภ ายใน     
คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555 วันท ี่ 18 กรกฎาคม
2556 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
อาจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง เข้าร ว่ มประชุมแ ละเสนอ
ผลงานทางวชิ าการในการประชุมว ชิ าการนานาชาติ 2013 International
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ลิ้มบุพศิริพร และอาจารย์ ดร.จิราภา ลิ้มบุพศิริพร เข้าร่วมประชุม
และเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The
Asian Mathematical Conference 2013 (AMC2013)  ณ เมือง
Busan ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวนั ท่ี 30 มิถนุ ายน 2556 – วันที่
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รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น เข้าร่วมประชุม
Plenary Speakers ในการประชุม 2013 KWMS The 10th
International Conference ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่าง
วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2556
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉ าย นายยทุ ธศกั ดิ์ บุญรอด
และนายเฉลิมชัย งามดี ศึกษาดูงานการผลิตแผ่นโพลีคาร์บอเนต    
เพื่อใช้ในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันท ี่ 19 – 23 มิถุนายน 2556 โดยบริษัท อินเตอร์ ควอลิตี้
เซ็นเตอร์ จำกัด
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สารอ ิ น ทรี ย ์ ร ะเหยง ่ า ย (VOCs)

รัตชนก โชควิวัฒนา sc27

สารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือ Volatile organic compounds
เรียกยอ่ ๆ ว่า VOCs หมายถงึ สารเคมีท รี่ ะเหยได้ง า่ ยในอณ
ุ หภูมปิ กติ
และมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย ในอุณหภูมิปกติทั่วไป
สารนี้จะอยูใ่นรูปของของเหลว มีคุณสมบัติชะล้างไขมัน และละลาย
สารเคมีอื่นๆ ได้ด ี มีก ลิ่นหอมฉุน ระเหยได้ง่าย ไวไฟ และมีอันตราย
ต่อร่างกาย เช่น เบนซีน โทลอู ีน สไตรีน มีเทน ไวนิลคลอไรด์ อะซิ
โตน แอลกอฮอล์ เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติในการชะล้างไขมันและ
ละลายสารเคมีอ นื่ ๆ ได้ด ี จึงน ยิ มนำมาใช้ในอตุ สาหกรรมและกจิ กรรม
รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร VOCs เป็นส่วนประกอบ
ประเภทตา่ งๆ เช่น การผลิตส ารเคมี การผลิตส ี อุตสาหกรรมปโิ ตรเคมี
การผลิตกาว การผลิตเครื่องหนัง การผลิตยาและเวชภัณฑ์ การผลิต
/
ผลต่อสุขภาพจากการสัมผัสสาร VOCs
สารเคมีกำจัดศัตรูพ ืชและสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบสารนไี้ด้จาก
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ระคายคอ ปวดหวั คลืน่ ไส้ อาเจียน คัดจมูก หายใจลำบาก หอบหดื
การใช้สารเคมีกำจัดwww.il.mahidol.ac.th
ศ ัตรูพืชในการเกษตร การทาสีบ้าน ฯลฯ
2. ผลเรื้อรัง เมื่อสัมผัสสาร VOCs เป็นระยะเวลานานๆ      
www.dpm.nida.ac.th
จะทำให้ม โี อกาสเกิดโรคมะเร็ง ตับถ กู ท ำลาย ไตวาย ระบบประสาท
ส่วนกลางเสียหาย
ดังนั้นการได้เมื่อทราบถึงอันตรายของสาร VOCs แล้ว
เราควรที่จะป้องกันตนเองจากการได้รับสารดังกล่าว โดยเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสาร VOCs หรือม ีแต่น ้อยมาก  หลีกเลี่ยงการอยู่
ในห้องที่เพิ่งทาสีเสร็จใหม่ๆและเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบาย
อากาศภายในห้อง เลือกใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีตัวกรองบรรจุผง
ถ่านเนื่องจากผงถ่านสามารถดูดซับสารเคมีจากอากาศได้ ลดการ
สัมผัสกับสารเคมีทำละลาย เช่น ทินเนอร์ แลคเกอร์ โดยการสวม
หน้ากากป้องกันสารเคมีและสวมถุงมือยาง หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำ   
จากขวดพลาสติกที่ทิ้งไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงๆ เช่น ในรถยนต์
หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะบรรจุที่เป็นโฟม พลาสติก อุ่นอาหารใน
ไมโครเวฟ และเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีการจราจรหนาแน่นให้ม ากที่สุด
เป็นต้น ฯลฯ
รูปที่ 1 แหล่งกำเนิดของสาร VOCs

สาร VOCs เข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง ได้แก่
1. ทางการหายใจ : ได้รับโดยการสูดดมเอาไอระเหยของสาร
?R73NZ 2 8@M1<J/-d3NZ=NDK? VOCs S7f5DbA57?I!F6
VOCs ที่มาจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
2. ทางผิวหนัง : ได้รับจากการสัมผัสโดยตรง เช่น การสัมผัส /
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ไอ ของสารเคมีที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ และ การสัมผัสกับเครื่อง
<K:VEc
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หนังสือ การดแู ลสขุ www.il.mahidol.ac.th
ภาพให้ปลอดภัยและภยั จากสารประกอบอนิ ทรียร์ ะเหยหรือสารวโี อซี (VOCs)
ใช้ที่มีสาร VOCs เป็นต้น
www.dpm.nida.ac.th
www.il.mahidol.ac.th
3. ทางปาก : ได้รับโดยการดื่มน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อนสาร
www.dpm.nida.ac.th
VOCs  การใช้ภาชนะจำพวกพลาสติก โฟม รวมทั้งการสูบบุหรี่

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
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