
	 คณะ	วทิยาศาสตร	์	จดั	พธิ	ีไหว	้คร	ูประจำ	ป	ีการ	ศกึษา	2555	วนั	พฤหสับด	ีที	่21	มถินุายน	

2555	พิธี	ไหว้	ครู	 เวลา	 09.00	 น.	 และ	มอบ	รางวัล	ให้	แก่	นักศึกษา	ที่	เรียน	ดี	 	เวลา	 10.00	 น.							

ณ	ห้อง	5406	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์

จากคณบดี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2555

	 เปิด	ภาค	การ	ศึกษา	ใหม่	แล้ว	กิจกรรม	ที่	คณะฯ	จัด	เป็น	ประจำ	ทุก	ปี	ใน	ช่วง	เวลา	นี้	คือ	พิธี	ไหว้	ครู	ซึ่ง	นอกจาก	เป็นการ	แสดง	ความ	เคารพ	

และ	กตญัญู	ตอ่	คร	ูอาจารย	์ที	่ได	้ประสทิธิ์	ประสาท	วชิา	ความ	รู	้และ	เปน็	ที	่ปรกึษา	ให	้แก	่ลกู	ศษิย์	แลว้		คณะฯ	ยงั	ถอื	เปน็	โอกาส	ที	่ด	ีที	่ได	้ม	ีการ	ประกาศ	

คณุ	งาม	ความ	ด	ีของ	นกัศกึษา	ตวัอยา่ง	โดย	ได	้มอบ	ทนุ	เรยีน	ด	ีประเภท	ตา่งๆ	เพือ่	เปน็	ขวญั	กำลงั	ใจ	ให	้กบั	นกัศกึษา	ที	่ม	ีผล	การ	เรยีน	ด	ีและ	ทำ	ชือ่	เสยีง	

ให้	แก่	คณะฯ	และ	ถือ	เป็น	แบบ	อย่าง	ที่	ดี	แก่	นักศึกษา	ที่	กำลัง	ศึกษา	อยู่	ใน	ปัจจุบัน	

	 ใน	ด้าน	การ	ให้	บริการ	ทาง	วิชาการ	แก่	สังคม	คณะฯ	เป็น	ศูนย์	จัด	อบรม	ครู	ประจำ	ปี	2555	ใน	สาขา	วิชา	เคมี	เมื่อ	วัน	ที่	2-4	มิถุนายน			

ที่	ผ่าน	มา	 มี	ครู	ผู้	สอน	ระดับ	มัธยมศึกษา	เข้า	ร่วม	โครงการ	อบรม	จำนวน	 33	 คน	 และ	เพื่อ	ให้การ	ดำเนิน	งาน	พันธ	กิจ	ด้าน	ต่างๆ	 ของ	คณะฯ																	

มี	คุณภาพ	และ	รักษา	มาตรฐาน	ของ	สถาบัน	อุดมศึกษา	คณะ	วิทยาศาสตร์	ได้	ดำเนิน	การ	ประกัน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	ท้ัง	ระดับ	ภาค	วิชา	และ	ระ	ดับ	

คณะฯ	มา	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	สำหรับ	การ	ประเมิน	คุณภาพ	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2554	ใน	ระหว่าง	วัน	ที่	21-22	มิถุนายน	คณะฯ	มี	ผล	การ	ประเมิน	คิด	

เป็น	คะแนน	4.51	อยู่	ใน	ระดับ	ดี	มาก	โดย	คณะ	กรรมการ	ประเมิน	คุณภาพ	ใน	ครั้ง	นี้	คือ	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.มณี	ปิ่น	พรหม	สุทธิ	รักษ์	อา	จาร	ย์	

ธนา	ทร		เจียร	กุล	และ	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.อวยพร		อภิรักษ์	อร่าม	วง	คณะฯ	ขอ	ขอบคุณ	สำหรับ	คำ	แนะนำ	ที่	เป็น	ประโยชน์	ใน	การ	ปรับปรุง	การ	

ปฏิบัติ	งาน	ให้	มี	ประสิทธิภาพ	ย่ิง	ข้ึน	ขอบคุณ	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	ศิษย์	เก่า	และ	ผู้	ใช้	บัณฑิต	ท่ี	มี	ส่วน	ทำให้	การ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	

สำเร็จ	ลุล่วง	ด้วย	ดี



s c i e n c e

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	 เ ป็น	ศูนย์	จัด	อบรม	ค รู 	

วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	คอมพิวเตอร์	

โลก	ดาราศาสตร์	และ	อวกาศ	ประจำ	ปี	

2555	สาขา	วิชา	เคมี		ระหว่าง	วัน	ท่ี	2	–	4	

มิถุนายน	2555	ณ	คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาได้รับรางวัล
	 นาง	สาว	วชิร	าภ	รณ์	 ถู	ปา	อ่าง	 นักศึกษา	ระดับ	

ปริญญา	มหา	บัณฑิต	 สาขา	จุล	ชีววิทยา	 เข้า	รับ	โล่	รางวัล	

เกียรติยศ	 ที่	ทำ	คะแนน	และ	วิทยานิพนธ์	ยอด	เยี่ยม													

ป	ี2554	จาก	บณัฑติ	วทิยาลยั	มหาวทิยาลยั	ศลิปากร		โดย	

ศาสตราจารย์	เกียรติคุณ	 คุณ	หญิง	 ไข	ศรี	 ศรี	อรุณ	 เป็น	ผู้	

มอบ	โล่	รางวัล	นี้	เมื่อ	วัน	ที่	24	พฤษภาคม	2555	ณ	ศูนย์	

ศิลป	วัฒนธรรม	เฉลิมพระเกียรติ	 6	 รอบ	พระชนมพรรษา	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	โดย	มี	ผล	การ	เรียน	เฉลี่ย	4.00	และ	

ทำ	วิทยานิพนธ์	เรื่อง	 การ	โคลน	ยีน	และ	การ	สร้าง	โปรตีน				

ฆ่า	ลูกน้ำ	ยุง	จาก	 Bacillus	 sphaericus	 และ	 Bacillus	

thuringiensis	 ใน	แบคทีเรีย	ที่	อาศัย	อยู่	ภายใน	กระเพาะ	

ลูกน้ำ	ยุง	โดย	มี	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.บุญ	ศรี	จง	เสรี	จิตต์	

เป็น	อาจารย์	ที่	ปรึกษา	 และ	ดร.บุญ	เฮีย	ง	 พรม	ดอน	กอย									

นัก	วิจัย	สวทช.	เป็น	อาจารย์	ที่	ปรึกษา	ร่วม

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	กำหนด	วัน	รับ	การ	

ประเมนิ	คณุภาพ	การ	ศกึษา	ภายใน		ประจำปกีารศกึษา	2554	ระหวา่ง							

วัน	ท่ี	21	–	22	มิถุนายน		2555		ณ	ห้อง	1135	อาคาร	วิทยาศาสตร์	1

ข่าวบุคคล



s c i e n c e
ข่าวบุคคล

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.ดวง	เดือน	 ไกร	ลาศ	 ศึกษา	ดู	งาน	วิจัย			

ณ	Museum	of	Natural	History	Berlin,	Humboldt	University	

ประเทศ	สหพนัธ	์สาธารณรฐั	เยอรมน	ีระหวา่ง	วนั	ที	่19	เมษายน	2555	

ถึง	วัน	ที่	3	พฤษภาคม	2555	

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.กนก	พร	 สว่าง	แจ้ง	 เข้า	ร่วม	ประชุม	

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

Second	 Asian	 Conference	 on	 Sustainability,	 Energy	 and							

Environment	 2012	 ณ	 เมือง	 Osaka	 ระหว่าง	วัน	ที่	 1	 –	 12	

พฤษภาคม	2555		

	 อาจารย์	 ดร.รัตนา	 ศรี	ทัศน์	 ฝึก	อบรม	การ	ปฏิบัติ	การ	วิจัย	

ใน	สาขา	คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 Dualisabilities	 on	 Algebras	 and											

Semigroups	ณ		La	Trobe	University	ประเทศ	ออสเตรเลยี	ระหวา่ง	

วัน	ที่	7	พฤษภาคม	2555	ถึง	วัน	ที่	23	มิถุนายน	2555

	 อาจารย	์เนาว	รตัน	์ม	ีจนัทร	์เขา้	รว่ม	ประชมุ	วชิาการ	Statistical	

Methods	for	Infectious	Disease	ณ	The	Open	University	ระหวา่ง	

วัน	ที่	23	–	24	พฤษภาคม	255	ณ	ประเทศ	สห	ราช	อาณาจักร

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.กมล	ชนก	 พา	นิ	ชกา	ร	 เข้า	ร่วม	

ประชุม	วิชาการ	นานาชาติ	และ	เสนอ	ผล	งาน	วิชาการ	ใน	การ	ประชุม																											

International	 Conference	 on	 Environmental	 Systems																

Science	and	Engineering	ณ	ประเทศ	ญีปุ่น่	ระหวา่ง	วนั	ที	่26	–	31	

พฤษภาคม	2555	

	 อาจารย	์ดร.วรญัญ	ูพลู	สวสัดิ	์ฝกึ	อบรม	ใน	ลกัษณะ	การ	ปฏบิตั	ิ

การ	วจิยั	ทาง	สาขา	วชิา	จลุ	ชวีวทิยา	ณ	The	University	of	New	South	

Wales	ประเทศ	ออสเตรเลีย	ระหว่าง	วัน	ที่	17	เมษายน	2555	ถึง		

วัน	ที่	1	มิถุนายน	2555	

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.วิโรจน์		กนก	ศิลป	ธรรม	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

ผู้ทรง	คุณวุฒิ	พิจารณา	ผล	งาน	วิจัย	 ใน	การ	ประชุม	เสนอ	ผล	งาน	วิจัย	

ระดบั	บณัฑติ	ศกึษา	แหง่	ชาต	ิครัง้	ที	่24	(The	24th	National	Graduate	

Research	Conference	)	วัน	ที่	8	มิถุนายน	2555	ณ	มหาวิทยาลัย	

กรุงเทพ	วิทยาเขต	กล้วยน้ำไท	

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.ชุติมา	 จารุ	ศิริ	พจน์	 ฝึก	อบรม												

เชิง	ปฏิบัติ	เรื่อง	การนำ	เสนอ	ผล	งาน	โครงการ	CT	ของ	นักศึกษา	และ	

แนวคดิ	งาน	วจิยั	ดา้น	CT		ของ	อาจารย	์พี	่เลีย้ง	วนั	ที	่8	มถินุายน	2555	

ณ	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	พระจอมเกล้า	ธนบุรี

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.เอก	พันธ์	บางยี่ขัน 

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็นคณะ	กรรมการ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	

ภายใน	 ระดับ	ภาค	วิชา	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	 2554	 วัน	ที่	 7	 –	 8	

มถินุายน	2555	ณ	คณะ	วศิวกรรมศาสตร	์และ	เทคโนโลย	ีอตุสาหกรรม	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็นกรรมการ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	

ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2554	วัน	ที่	21	–	22	มิถุนายน	2555	ณ	คณะ	

วิศวกรรม	และ	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 อาจารย์	 ดร.กลาง	พล	 กมล	โชต ิ	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	

โครงการ	จัดการ	ความ	รู้	และ	เพิ่ม	มูลค่า	ทาง	เศรษฐกิจ	ของ	กะปิ	อนามัย	

บา้น	กระ	ชา้	ขาว	ใน	หวัขอ้	เรือ่ง	กระบวนการ	พฒันา	ผลติภณัฑ	์วนั	ที	่18	

มิถุนายน	2555	ณ	ห้อง	ประชุม	วิทยาลัย	ชุมชน	สมุทรสาคร	วิทยาลัย	

ชุมชน	สมุทรสาคร	จังหวัด	สมุทรสาคร	

	 อาจารย	์ดร.ธญั	นนัท	์วรรณ	ธง	เขา้	รว่ม	ฝกึ	อบรม	แนวทาง	การ	

ปฏิบัติ	เพื่อ	ความ	ปลอดภัย	ทาง	ชีวภาพ	 	 วัน	ที่	 22	 มิถุนายน	 2555				

ณ	ศูนย์	พันธุ	วิศวกรรม	และ	เทคโนโลยี	ชีวภาพ	แห่ง	ชาติ	(BIOTEC)	

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.จันทนา	 จันทรา	พร	ชัย	 เข้า	ร่วม	

โครงการ	บริการ	วิชาการ	เรื่อง	นวัตกรรม	คุณภาพ	ประสิทธิภาพ	และ	

ประสิทธิผล	เพื่อ	พัฒนาการ	เรียน	การ	สอน	วัน	ที่	20	มิถุนายน	2555	

ณ	คณะ	ศึกษา	ศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร 

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เสริม	จันทร์	ฉาย

  เข้า	ร่วม	ประชุม	กับ	เจ้า	หน้าที่	ของ	กัมพูชา	 และ	เจ้า	หน้าที่					

ขอ	งบ	ริษัทไบ	เอ	อร์	ไทย	ที่	ประเทศ	กัมพูชา	 ใน	การ	ดำเนิน	การ	โครงการ	

ความ	ร่วม	ทาง	วิชาการ	ใน	การ	จัด	สร้าง	ระบบ	อบ	แห้ง	พลังงาน	แสง	อาทิตย์	

แบบ	เรอืน	กระจก	ใน	ประเทศ	กมัพชูา	ระหวา่ง	วนั	ที	่27	–	29	มถินุายน	

2555

  ได้	รับ	เชิญ	สอน	รายวิชา	วิทยาศาสตร์	ใน	ชีวิต	ประจำ	วัน								

ใน	หวัขอ้	ฟสิกิส:์	พลงังาน	กบั	การ	ดำรง	ชวีติ	วนั	ที	่29	มถินุายน	2555	

ณ	วิทยาลัย	แสง	ธรรม	นครปฐม

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.จรุง	แสง	 ลัก	ษณ	บุญส่ง	 ได้	รับ	เชิญ	

เป็น	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ใน	การ	ประเมิน	คุณภาพ	ภายใน	วัน	ที่	 9	กรกฎาคม	

2555	ณ	 คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย	หัวเฉียว	

เฉลิมพระเกียรติ	

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.นรงค์	 ฉิม	พาลี	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ผู้	

ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	สุร	นารี		

ระหว่าง	วัน	ที่	16-17	กรกฎาคม	2555	ณ	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	

สุร	นารี	จังหวัด	นครราชสีมา

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย์	ดร.รชัฎา	บญุ	เตม็	ได	้รบั	เชญิ	จาก	สถาบนั	

ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 (สสวท.)	 เดิน	ทาง	ไป	

ปฏิบัติ	งาน	ต่าง	ประเทศ	 ทำ	หน้าที่	รอง	หัวหน้า	ทีม	 การ	แข่งขัน	เคมี	

โอลิมปิก	ระหว่าง	ประเทศ		ตั้งแต่	วัน	ที่	18		กรกฎาคม	-	1	สิงหาคม	

2555	ณ	กรุง	วอชิงตัน	ดี	ซี	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา				



ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน
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สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์	ได้ใน	www.sc.su.ac.th	ได้เช่นกัน

	 จาก	ที่	ได้	กล่าว	ไป	ใน	ตอน	“ธุรกิจ	มลพิษ	คาร์บอน	เครดิต	(1)”	

แล้ว	ว่า	ธุรกิจ	คาร์บอน	เครดิต	ก็	คือ	ธุรกิจ	ซื้อ	ขาย	ปริมาณ	ก๊าซ	

คารบ์อนไดออกไซด	์ที	่ประเทศ	กำลงั	พฒันา	สามารถ	ลด	ได	้	ซึง่	ประเทศ	

ผู้	ซื้อ	คาร์บอน	เครดิต	ก็	คือ	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	ที่	ถูก	จำกัด	ปริมาณ	การ	

ปล่อย	ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์	เพื่อ	ที่	จะ	ได้	ไม่	เสีย	เงิน	ใน	ส่วน	ของ	ค่า	

ปรับ	ซึ่ง	มี	ราคา	สูง	กว่า	มาก

		 เหต	ุที	่ใช	้ชือ่	วา่	คารบ์อน	เครดติ	เนือ่งจาก	กา๊ซ	คารบ์อนไดออกไซด	์

เป็น	ก๊าซ	ที่	สะสม	ความ	ร้อน	ไว้	ใน	ชั้น	บรรยากาศ	โลก	มากกว่า	ก๊าซ	ชนิด	

อื่นๆ	แต่	ก็	ไม่	ได้	หมายความ	ว่า	จะ	มุ่ง	แต่	การ	ลด	ปริมาณ	การ	ปล่อย	ก๊าซ	

คาร์บอนไดออกไซด์	เพียง	ชนิด	เดียว	หาก	แต่	หมาย	รวม	ถึง	ก๊าซ	ทุก	ชนิด	

ที่	เป็น	สาเหตุ	ให้	เกิด	ภาวะ	โลก	ร้อน	ไม่	ว่า	จะ	เป็น	ไน	ตรัส	ออกไซด์	มีเทน	

หรือ	ก๊าซ	ที่	มี	ส่วน	ประกอบ	ของ	คลอ	โร	ฟลู	ออ	โร	คาร์บอน

ชนิด	ของ	ก๊าซ	และ	เปอร์เซ็นต์	ที่	ส่ง	ผล	ให้	โลก	ร้อน	ขึ้น

      

	 ก๊าซ	ที่	ก่อ	ให้	เกิด	ปรากฏการณ์	เรือน	กระจก	ส่วน	ใหญ่	มา	จาก	

กระบวนการ	ใช	้พลงังาน	ดงั	นัน้	การ	ประหยดั	พลงังาน	จะ	เทา่กบั	เปน็การ	

ชว่ย	ลด	ภาวะ	โลก	รอ้น	ดว้ย	โดย	ปรมิาณ	กา๊ซ	ที	่ลด	ได	้ก	็คอื	คารบ์อน	เครดติ	

แม้แต่	การ	ประหยัด	พลังงาน	ไฟฟ้า	หรือ	การ	ปลูก	ป่า	ก็	สามารถ	นำ	มา	

แปลง	เปน็	คารบ์อน	เครดติ	ได	้โดย	การ	ปลกู	ปา่	20	ไร	่ได	้คารบ์อน	เครดติ	

2	ตัน,	การ	ใช้	พลังงาน	แสง	อาทิตย์	แทน	น้ำมัน	1	หน่วย	ได้	คาร์บอน	

เครดิต	0.6	กิโลกรัม,	เปลี่ยน	หลอด	ไฟ	เป็น	ฟลู	ออ	เรส	เซนต์	หนึ่ง	ดวง	ได้	

คารบ์อน	เครดติ	150	ปอนด,์	ประหยดั	นำ้มนั	1	แกลลอน	ได	้คารบ์อน	

เครดิต	20	ปอนด์	ดัง	นั้น	เมื่อ	เทียบ	กับ	ราคา	คาร์บอน	เครดิต	ตาม	ตลาด	

คาร์บอน	ปีพ.ศ.	2551	คือ	17-17.35	ยูโร	หรือ	ประมาณ	854	บาท	

ต่อ	1	ตัน	คาร์บอนไดออกไซด์	 จะ	เห็น	ว่า	หาก	ลด	ปริมาณ	การ	ปล่อย	

ก๊าซ	ได้	ปี	ละ	10	ล้าน	ตัน	จะ	ขาย	เป็น	คาร์บอน	เครดิต	ได้	ถึง	170	ล้าน	

ยโูร	หรอื	ประมาณ	8,540	ลา้น	บาท	เลย	ท	ีเดยีว!	และ	ดว้ย	ผล	ตอบแทน	

ที	่เปน็	เมด็	เงนิ	จบั	ตอ้ง	ได้	นีเ่อง	ที	่ทำให้	ธรุกจิ	คารบ์อน	เครดติ	เปน็	ธรุกจิ	ที	่

นา่	สนใจ	และ	นา่	จะ	ดงึดดู	ความ	สนใจ	จาก	ประเทศ	กำลงั	พฒันา	ให	้หนั	มา	

ช่วย	กัน	ลด	ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์	เพื่อ	ขาย	เป็น	คาร์บอน	เครดิต	กัน	

มาก	ขึ้น	 อีก	ทั้ง	ราคา	ขาย	ที่	ต่ำ	กว่า	ค่า	ปรับ	มาก	จึง	ทำให้	การ	ซื้อ	สิทธิ์	ใน	

การ	ปลอ่ย	กา๊ซ	เปน็	ทาง	เลอืก	อนั	ดบั	ตน้ๆ	ของ	ประเทศ	พฒันา	แลว้	เลย	

ท	ีเดยีว	แม	้จะ	นา่	เสยีดาย	ที	่ประเทศ	ที	่ม	ีปรมิาณ	การ	ปลอ่ย	กา๊ซ	สงู	ทีส่ดุ	

ใน	โลก	ซึง่	ก	็คอื	สหรฐั	เม	รกิา	ไม	่ยอม	ลง	นาม	ใน	พธิ	ีสาร	เกยี	ว	โต	เพือ่	รว่ม	

กัน	ลด	การ	ปริมาณ	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เนื่องจาก	เกรง	ว่า	จะ	สูญ	เสีย	ความ	

สามารถ	ใน	การ	แข่ง	ขัน	ทั้งๆ	 ท่ี	สหรัฐ	เป็น	ตัว	ต้ัง	ตัว	ตี	ให้	เกิด	พีธี	สาร	ฉบับ	น้ี	

ข้ึน	ใน	สมัย	รัฐ	บาล	ค	ลิน	ตัน	หาก	สหรัฐ	ซ่ึง	มี	ปริมาณ	การ	ปล่อย	ก๊าซ	สูง	ถึง	5.7	

พัน	ล้าน	ตัน	เข้า	ร่วม	ด้วย	ก็	จะ	ลด	ปริมาณ	ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์	ออก	สู่	

บรรยากาศ	ได้	ถึง	296.4	ล้าน	ตัน	เลย	ที	เดียว	

	 *	สถิติ	จาก	World	Resources	ปี	ค.ศ.	2005

		 แม	้ธรุกจิ	คารบ์อน	เครดติ	จะ	สามารถ	สรา้ง	ราย	ได	้และ	ผล	กำไร	

มหาศาล	 หาก	ผล	ประโยชน์	แท้จริง	ซึ่ง	มี	ค่า	มากกว่า	เงิน	ทอง	ที่	ได้	จาก	

พิธี	สาร	เกีย	ว	โต	นั้น	ก็	คือ	การ	ลด	ปริมาณ	ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์	เพื่อ	

ชว่ย	บรรเทา	ความ	รอ้น	ระอ	ุของ	อณุหภมู	ิโลก	แม	้อาจ	ชว่ย	สมดลุ	ที	่เสยี	

ไป	แลว้	ให	้กลบั	คนื	มา	ไม	่ได	้แต	่อยา่ง	นอ้ย	ก	็เปน็	ชะลอ	วกิฤต	ิออก	ไป	ตอ่	

เวลา	ให้	โลก	ที่	สวยงาม	ใบ	นี้	และ	คน	ที่	ได้	ประโยชน์	ก็	ไม่ใช่	ใคร	อื่น	เลย	

นอกจาก	สิ่ง	มี	ชีวิต	ทุก	ชนิด	บน	โลก	ซึ่ง	นั้น	ก็	รวม	ถึง	มนุษย์	เรา	ด้วย	

นั่นเอง

			...แล้ว	พบ	กัน	ต่อ	ใน	ตอน	สุดท้าย	“ค้า	คาร์บอน	เครดิต”	นะ	ค่ะ...

ที่มา
http://www.tlcthai.com

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/usa_s/

global_warming/sec01p01.html

http://www.oknation.net/blog/OKnatureclub/2009/01/13/entry-1

ฐิฏิมา	ธโนศวรรย์	SC35รายได้มหัศจรรย์...คาร์บอนเครดิต 
(ธ ุรกิจมลพิษ คาร์บอนเครดิต2) 

 ประเทศ	 	 ปริมาณการปล่อยก๊าซ

	 	 	คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ

	สหรัฐ	(อันดับ	1)	 	 5.7	พันล้านตัน

จีน	(อันดับ	2)	 	 3.4	พันล้านตัน

รัสเซีย	(อันดับ	3)	 	 1.5	พันล้านตัน

ญี่ปุ่น	 	 	 1.2	พันล้านตัน

อังกฤษ	 	 558	ล้านตัน

ไทย	 	 	 172	ล้านตัน

	 ขอแก้ไขชื่อผู้แต่ง	บทความ	เรื่อง	 “ธุรกิจ	มลพิษ	

คาร์บอน	เครดิต	 (1)”	 ที่ตีพิมพ์ในฉบับปีที่	 18	 ฉบับที่	 5	

ประจำเดือนพฤษภาคม	 2555	 	เป็น	 ฐิฏิ	มา	 ธ	โน	ศวรรย์	

SC35	คณะวิทยาศาสตร์	ขออภัยมา	ณ	ที่นี้ด้วย
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