ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2555

จากคณบดี
เปิดภาคการศึกษาใหม่แล้ว กิจกรรมที่คณะฯ จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเวลานี้คือ พิธีไหว้ครู ซึ่งนอกจากเป็นการแสดงความเคารพ
และกตัญญูต อ่ ค รูอ าจารย์ท ไี่ ด้ป ระสิทธิป์ ระสาทวชิ าความรแู้ ละเป็นท ปี่ รึกษาให้แ ก่ล กู ศ ษิ ย์แ ล้ว  คณะฯ ยังถ อื เป็นโอกาสทดี่ ที ไี่ ด้ม กี ารประกาศ
คุณง ามความดขี องนกั ศึกษาตวั อย่างโดยได้ม อบทนุ เรียนดปี ระเภทตา่ งๆ เพือ่ เป็นข วัญก ำลังใจให้ก บั น กั ศึกษาทมี่ ผี ลการเรียนดแี ละทำชอื่ เสียง
ให้แก่คณะฯ และถือเป็นแ บบอย่างที่ดแี ก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูใ่นปัจจุบัน
ในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม คณะฯ เป็นศ ูนย์จัดอ บรมครู ประจำปี 2555 ในสาขาวิชาเคมี เมื่อวันที่ 2-4 มิถุนายน   
ที่ผ่านมา มีครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมจำนวน 33 คน และเพื่อให้การดำเนินงานพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะฯ                 
มีค ณ
ุ ภาพและรกั ษามาตรฐานของสถาบันอ ดุ มศึกษา คณะวทิ ยาศาสตร์ได้ด ำเนินก ารประกันค ณ
ุ ภาพการศกึ ษาภายในทง้ั ร ะดับภ าควชิ า และระดบั 
คณะฯ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับก ารประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2554 ในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน คณะฯ มีผลการประเมินค ิด
เป็นคะแนน 4.51 อยูใ่นระดับดมี าก โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ อาจารย์
ธนาทร  เจียรกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง คณะฯ ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการ
ปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพยง่ิ ขน้ึ ขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผใู้ ช้บณ
ั ฑิต ทีม่ สี ว่ นทำให้การประเมินคณ
ุ ภาพการศกึ ษา
สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะวทิ ยาศาสตร์ จดั พ ธิ ไี หว้ค รู ประจำปกี ารศกึ ษา 2555 วันพ ฤหัสบดีท ี่ 21 มิถนุ ายน
2555 พิธไีหว้ครู เวลา 09.00 น. และมอบรางวัลให้แก่น ักศึกษาทเี่รียนดี เวลา 10.00 น.       
ณ ห้อง 5406 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์

scie

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดวันรับก าร
ประเมินค ณ
ุ ภาพการศกึ ษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่าง      
วันท่ ี 21 – 22 มิถนุ ายน  2555  ณ ห้อง 1135 อาคารวทิ ยาศาสตร์ 1

คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร เป็ น ศู น ย์ จั ด อ บรมค รู 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ประจำปี
2555 สาขาวชิ าเคมี  ระหว่างวนั ท ่ี 2 – 4
มิถนุ ายน 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษาได้รับรางวัล
นางสาววชิราภรณ์ ถูปาอ่าง นักศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา เข้ารับโล่รางวัล
เกี ย รติ ย ศ ที่ ท ำค ะแนนแ ละวิ ท ยานิ พ นธ์ ย อดเ ยี่ ย ม             
ปี 2554 จากบณ
ั ฑิตว ทิ ยาลัย มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร  โดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ เป็นผู้
มอบโล่รางวัลนี้ เมื่อวันท ี่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00 และ
ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การโคลนยีนและการสร้างโปรตีน   
ฆ่าลูกน้ำยุงจาก Bacillus sphaericus และ Bacillus
thuringiensis ในแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ภายในกระเพาะ
ลูกน้ำย ุง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย         
นักวิจัย สวทช. เป็นอ าจารย์ท ี่ปรึกษาร่วม

nce

ข่าวบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ศึกษาดูงานวิจัย   
ณ Museum of Natural History Berlin, Humboldt University
ประเทศสหพันธ์ส าธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวนั ท ี่ 19 เมษายน 2555
ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สว่างแจ้ง เข้าร่วมประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ The
Second Asian Conference on Sustainability, Energy and       
Environment 2012 ณ เมือง Osaka ระหว่างวันที่ 1 – 12
พฤษภาคม 2555  
อาจารย์ ดร.รัตนา ศรีทัศน์ ฝึกอบรมการปฏิบัติการวิจัย
ในสาขาคณิตศาสตร์ เรื่อง Dualisabilities on Algebras and           
Semigroups ณ  La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย ระหว่าง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2555 ถึงวันท ี่ 23 มิถุนายน 2555
อาจารย์เนาวรตั น์ มีจ นั ทร์ เข้าร ว่ มประชุมว ชิ าการ Statistical
Methods for Infectious Disease ณ The Open University ระหว่าง
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 255 ณ ประเทศสหราชอาณาจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก พานิชการ เข้าร่วม
ประชุ ม วิชาการนานาชาติและเสนอผลงานวิชาการในการประชุม                           
International Conference on Environmental Systems                
Science and Engineering ณ ประเทศญปี่ นุ่ ระหว่างวนั ท ี่ 26 – 31
พฤษภาคม 2555
อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลส วัสดิ์ ฝึกอ บรมในลกั ษณะการปฏิบตั ิ
การวจิ ยั ท างสาขาวชิ าจลุ ช วี วิทยา ณ The University of New South
Wales ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2555 ถึง 
วันที่ 1 มิถุนายน 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  กนกศิลปธรรม ได้รับเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย ในการประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษาแห่งช าติ ครัง้ ท ี่ 24 (The 24th National Graduate
Research Conference ) วันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์ ดร.ชุ ติ ม า จารุ ศิ ริ พ จน์ ฝึ กอ บรม           
เชิงปฏิบัติเรื่อง การนำเสนอผลงานโครงการ CT ของ นักศึกษา และ
แนวคิดง านวจิ ยั ด า้ น CT  ของอาจารย์พ เี่ ลีย้ ง วันท ี่ 8 มิถนุ ายน 2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน
ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 7 – 8
มิถนุ ายน 2555 ณ คณะวศิ วกรรมศาสตร์แ ละเทคโนโลยีอ ตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2555 ณ คณะ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.กลางพล กมลโชติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
โครงการจัดการความรู้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกะปิอนามัย
บ้านกระชา้ ข าว ในหวั ข้อเรือ่ ง กระบวนการพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ วันท ี่ 18
มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
อาจารย์ ดร.ธัญน นั ท์ วรรณธง เข้าร ว่ มฝกึ อ บรมแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ   วันที่ 22 มิถุนายน 2555    
ณ ศูนย์พันธุว ิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
รองศ าสตราจารย์ ดร.จั น ทนา จั น ทราพ รชั ย เข้ า ร่ ว ม
โครงการบริการวิชาการเรื่อง นวัตกรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วันที่ 20 มิถุนายน 2555
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย
		 เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา และเจ้าหน้าที่    
ของบริษัทไบเออร์ไทยที่ประเทศกัมพูชา ในการดำเนินการโครงการ
ความรว่ มทางวชิ าการในการจดั ส ร้างระบบอบแห้งพ ลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจกในประเทศกมั พูชา ระหว่างวนั ท ี่ 27 – 29 มิถนุ ายน
2555
		 ได้ รั บ เ ชิ ญ ส อนร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ใ นชี วิ ต ป ระจำวั น        
ในหวั ข้อ ฟิสกิ ส์: พลังงานกบั ก ารดำรงชวี ติ วันท ี่ 29 มิถนุ ายน 2555
ณ วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง ได้รับเชิญ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒใินการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 9 กรกฎาคม
2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ได้รับเชิญเป็น ผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ระหว่างวันท ี่ 16-17 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรน ารี จังหวัดนครราชสีมา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม ได้ร บั เชิญจ ากสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เดินทางไป
ปฏิบัติงานต่างประเทศ ทำหน้าที่รองหัวหน้าทีม การแข่งขันเคมี
โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 18  กรกฎาคม - 1 สิงหาคม
2555 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา    

รายได้ ม หั ศ จรรย์ . ..คาร์ บ อนเครดิ ต
(ธุ ร กิ จ มลพิ ษ คาร์ บ อนเครดิ ต 2)
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ั นาแล้วเลย
จากที่ได้ก ล่าวไปในตอน “ธุรกิจมลพิษ คาร์บอนเครดิต (1)” การปล่อยกา๊ ซเป็นท างเลือกอนั ด บั ต น้ ๆ ของประเทศพฒ
แล้ ว ว่ า ธุ ร กิ จ ค าร์ บ อนเ ครดิ ต ก็ คื อ ธุ ร กิ จ ซื้ อ ข ายป ริ ม าณก๊ า ซ ทีเดียว แม้จ ะนา่ เสียดายทปี่ ระเทศทมี่ ปี ริมาณการปล่อยกา๊ ซสงู ท สี่ ดุ 
คาร์บอนไดออกไซด์ท ปี่ ระเทศกำลังพ ฒ
ั นาสามารถลดได้  ซึง่ ป ระเทศ ในโลกซงึ่ ก ค็ อื ส หรัฐเมรกิ า ไม่ย อมลงนามในพธิ สี ารเกียว โตเพือ่ ร ว่ ม
ผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตก็คือประเทศพัฒนาแล้วที่ถูกจำกัดปริมาณการ กันลดการปริมาณการปล่อยก๊าซเนื่องจากเกรงว่าจะสูญเสียความ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อที่จะได้ไม่เสียเงินในส่วนของค่า สามารถในการแข่งขันทั้งๆ ทีส่ หรัฐเป็นตวั ตง้ั ตวั ตใี ห้เกิดพธี สี ารฉบับน้ี
ขึน้ ในสมัยรฐั บาลคลนิ ตนั หากสหรัฐซง่ึ มปี ริมาณการปล่อยกา๊ ซสงู ถงึ 5.7
ปรับซึ่งมีราคาสูงก ว่ามาก
เหตุท ใี่ ช้ช อื่ ว า่ ค าร์บอนเครดิตเนือ่ งจากกา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ พันลา้ นตนั เข้ารว่ มดว้ ยก็จะลดปริมาณกา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่
เป็นก๊าซที่สะสมความร้อนไว้ในชั้นบรรยากาศโลกมากกว่าก๊าซชนิด บรรยากาศได้ถงึ 296.4 ล้านตนั เลยทเี ดียว
อื่นๆ แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าจ ะมุ่งแ ต่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
ประเทศ
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพียงชนิดเดียว หากแต่หมายรวมถึงก๊าซทุกชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ
ที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นไนตรัสออกไซด์ มีเทน
สหรัฐ (อันดับ 1)
5.7 พันล้านตัน
หรือก๊าซทมี่ ีส่วนประกอบของคลอโรฟลูออโรคาร์บอน
จีน (อันดับ 2)
3.4 พันล้านตัน
ชนิดของก๊าซและเปอร์เซ็นต์ที่ส่งผ ลให้โลกร้อนขึ้น
รัสเซีย (อันดับ 3)
1.5 พันล้านตัน
ญี่ปุ่น
1.2 พันล้านตัน
อังกฤษ
558 ล้านตัน
ไทย
172 ล้านตัน

ก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกส่วนใหญ่มาจาก
กระบวนการใช้พ ลังงานดงั น นั้ ก ารประหยัดพ ลังงานจะเท่ากับเป็นการ
ช่วยลดภาวะโลกรอ้ นดว้ ย โดยปริมาณกา๊ ซทลี่ ดได้ก ค็ อื ค าร์บอนเครดิต
แม้แต่การประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือการปลูกป่าก็สามารถนำมา
แปลงเป็นค าร์บอนเครดิตได้ โดยการปลูกป า่ 20 ไร่ ได้ค าร์บอนเครดิต
2 ตัน, การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนน้ำมัน 1 หน่วย ได้คาร์บอน
เครดิต 0.6 กิโลกรัม, เปลี่ยนหลอดไฟเป็นฟ ลูอ อเรสเซนต์ห นึ่งด วงได้
คาร์บอนเครดิต 150 ปอนด์, ประหยัดน ำ้ มัน 1 แกลลอน ได้ค าร์บอน
เครดิต 20 ปอนด์ ดังน ั้นเมื่อเทียบกับร าคาคาร์บอนเครดิตต ามตลาด
คาร์บอนปีพ.ศ. 2551 คือ 17-17.35 ยูโรหรือประมาณ 854 บาท
ต่อ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ จะเห็นว่า หากลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซได้ปีละ 10 ล้านตันจะขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้ถึง 170 ล้าน
ยูโร หรือป ระมาณ 8,540 ล้านบาทเลยทเี ดียว! และดว้ ยผลตอบแทน
ทีเ่ ป็นเม็ดเงินจ บั ต อ้ งได้น เี่ องทที่ ำให้ธ รุ กิจค าร์บอนเครดิตเป็นธ รุ กิจท ี่
น่าส นใจและนา่ จ ะดงึ ดูดค วามสนใจจากประเทศกำลังพ ฒ
ั นาให้ห นั ม า
ช่วยกันลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อขายเป็นคาร์บอนเครดิตกัน
มากขึ้น อีกทั้งราคาขายที่ต่ำกว่าค่าปรับมากจึงทำให้การซื้อสิทธิ์ใน

* สถิติจาก World Resources ปี ค.ศ. 2005
แม้ธ รุ กิจค าร์บอนเครดิตจ ะสามารถสร้างรายได้แ ละผลกำไร
มหาศาล หากผลประโยชน์แท้จริงซึ่งมีค่ามากกว่าเงินทองทไี่ด้จาก
พิธีสารเกียวโตนั้นก็คือการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อ
ช่วยบรรเทาความรอ้ นระอุข องอณ
ุ หภูมโิ ลก แม้อ าจชว่ ยสมดุลท เี่ สีย
ไปแล้วให้ก ลับค นื ม าไม่ได้แ ต่อ ย่างนอ้ ยกเ็ ป็นช ะลอวกิ ฤติอ อกไป ต่อ
เวลาให้โลกที่สวยงามใบนี้และคนที่ได้ประโยชน์ก็ไม่ใช่ใครอื่นเลย
นอกจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกซึ่งนั้นก็รวมถึงมนุษย์เราด้วย
นั่นเอง
   ...แล้วพบกันต ่อในตอนสุดท้าย “ค้าคาร์บอนเครดิต” นะค่ะ...
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

*

ขอแก้ ไ ขชื่ อ ผู้ แ ต่ ง บ ทความเ รื่ อ ง “ธุ ร กิ จ ม ลพิ ษ
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