
จากคณบดี

	 	 ถงึ	ชว่ง	เวลา	ของ	การ	เปดิ	ภาค	การ	ศกึษา	ฤด	ูรอ้น	แลว้	กจิกรรม	การ	เรยีน	การ	สอน	ก	็ดำเนนิ	ควบคู	่ไป	กบั	กจิกรรม	ตา่งๆ	ของ	คณะฯ	อกี	เชน่	

เคย	สำหรับ	งาน	ด้าน	บริการ	วิชาการ	มี	ค่าย	อบรม	โอลิมปิก	วิชาการ	ค่าย	2	โดย	นักเรียน	100	คน	จาก	โรงเรียน	ต่างๆ	ของ	ภูมิภาค	ตะวัน	ตก	มา	เข้า	

ค่าย	ซึ่ง	จะ	มี	การ	สอบ	คัด	เลือก	นักเรียน	ผู้	ที่	มี	คะแนน	สูงสุด	6	คน	แรก	ของ	สาขา	วิชา	เพื่อ	เข้า	อบรม	ค่าย	3	ต่อ	ไป	นอกจาก	อบรม	นักเรียน	แล้ว	เรา	

ก	็ม	ีโครงการ	สำหรบั	คร	ูผู	้สอน	ใน	เรือ่ง	ของ	การเต	ร	ียม	ตวัอยา่ง	และ	การ	จำแนก	สตัว์	ไมม่ี	กระดกู	สนั	หลงั	เพือ่	การ	จดั	ทำ	พพิธิภณัฑ์	ให	้เปน็	แหลง่	เรยีน	

รู้	ของ	ท้อง	ถิ่น	ขณะ	เดียวกัน	บุคลากร	ของ	คณะฯ	ก็	ยัง	คง	ได้	รับ	การ	พัฒนา	กัน	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	โดย	มี	ทั้ง	กิจกรรม	ที่	จัด	เป็น	ประจำ	ทุก	ปี	อย่าง	โครงการ	

ประชุม	ยุทธศาสตร์	การ	พัฒนา	องค์กร	ซึ่ง	ครั้ง	นี้	เป็น	ครั้ง	ที่	7	แล้ว	และ	ยัง	มี	กิจกรรม	การ	แลก	เปลี่ยน	เรียน	รู้	ของ	บุคลากร	สาย	สนับสนุน	เรื่อง	คู่มือ	

การ	ปฏิบัติ	งาน	นอกจาก	นี้	ใน	ส่วน	นักศึกษา	ของ	เรา	ภาค	วิชา	เอง	นั้น	ก็	มี	กิจกรรม	ปัจฉิม	นิเทศ	สำหรับ	นักศึกษา	ชั้น	ปี	ที่	4	

	 	 ด้าน	งาน	วิจัย	คณะฯ	ได้	พิจารณา	ให้	ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	ของ	คณะฯ	เพิ่ม	อีก	2	ทุน	เป็น	ทุน	วิจัย	สำหรับ	อาจารย์	หลัง	สำเร็จ	การ	ศึกษา	

ระดับ	ปริญญา	เอก	1	ทุน	โดย	อาจารย์	ดร.มาลินี		ชัย	ยะ	และ	ทุน	เขียน	ตำรา	1	ทุน	โดย	อาจารย์	ดร.นพ	ดล		ชุม	ชอบ	ขอ	แสดง	ความ	ยินดี	กับ	

คณาจารย์	ด้วย

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2554

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.	เสริม		จันทร์	ฉาย	นำ	Dr.	Hal	Maring,	Dr.	Jeffrey											

S.	Reid	และ	Dr.	Brent	Holben	เจ้า	หน้าที่	ระดับ	สูง	ของ	องค์การ	บริหาร	การ	บิน	

และ	อวกาศ	 (NASA)	 ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	 เข้า	พบ	 ดร.	 อุทัย	 ดุลย	เกษม	

อธกิารบดี	มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	เมือ่	วนั	ที	่16	มนีาคม	2554	เพือ่	หารอื	เกีย่ว	กบั	

โครงการ	ความ	ร่วม	มือ	ระหว่าง	ภาค	วิชา	ฟิสิกส์	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	กับ	องค์การ	 NASA	 ด้าน	การ	วิจัย	สภาวะ	ภูมิ	อากาศ	ใน	เอเชีย	ตะวัน	ออก	

เฉียง	ใต้	 ซึ่ง	จะ	ดำเนิน	การ	ใน	ปี	 พ.ศ.	 2555	 โดย	กลุ่ม	วิจัย	ฟิสิกส์	บรรยากาศ	ของ	

ภาค	วิชา	ฟิสิกส์	ซึ่ง	นำ	โดย	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.	เสริม		จันทร์	ฉาย	ได้	รับ	เชิญ	จาก	

NASA	ให้	เป็น	ผู้	ร่วม	วิจัย	หลัก	ของ	โครงการ	

	 ศูนย์ 	 สอ	วน . 	 คณะ	วิทยาศาสตร์ 	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 จัด	พิธี	ปิด	ค่าย	โอลิมปิก	

วิชาการ	(ค่าย	2)				ปี	การ	ศึกษา	2553	เมื่อ	วัน	

ที่	1	 เมษายน	2554		ณ	ห้อง	4103	อาคาร	

วิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์	



กิจกรรมวิทยาศาสตร์ข่าววิจัย

ข่าวบุคคล

science

	 •	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.สุ	พรรณี	ฉาย	ะ	บุตร		เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	เสนอ	ผล	งาน	

วิจัย	ใน	การ	ประชุม	เครือ	ข่าย	วิจัย	AAS-ICA	Joint	Conference	2011	ณ	เมือง	Honolulu	

มลรัฐ	ฮาวาย	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	ระหว่าง	วัน	ที่	30	มีนาคม		-	3	เมษายน	2554	

	 •	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.ปาน	ใจ	ธาร	ทัศน	วงศ์ 	เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	เสนอ	ผล	งาน	

วิชาการ	ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	นานาชาติ	SRII	Global	Conference	2011	ณ	เมือง	San	

Jose,	California	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	ระหว่าง	วัน	ที่	28	มีนาคม	-	9	เมษายน		2554	

	 •	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ธนิต	ผิว	นิ่ม	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	ประจำ	กลุ่ม	ใน	การ	

ประชมุ	ปฏบิตั	ิการ	โครงการ	การ	จดั	ทำ	แผนการ	จดัการ	เรยีน	รู	้ชัน้	มธัยมศกึษา	ป	ีที	่1	ของ	กลุม่	

โรง	เรียน	จุฬา	ภ	รณ	ราช	วิทยาลัย	 (โรงเรียน	วิทยาศาสตร์	ภูมิภาค)ระหว่าง	วัน	ที่	 28	 มีนาคม		

-	1	เมษายน	2554	ณ	โรง	แรม	โกลเด้น	บีช	ชะอำ	จังหวัด	เพชรบุรี

	 •	 รอง	ศาสตราจารย	์ดร.ม	ยวุา	อาร	ีกจิ	เสร	ีผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์กลัยา	ศร	ีพทุธชาต	ิ

และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.	ฑิ	ติ	ยา	จิต	ติ	หรรษา	เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	และ	เสนอ	ผล	งาน	

วิชาการ	ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	นานาชาติ	 The	 Third	 International	 Conference	 on							

Science	and	Technology	for	Sustainable	Development	of	the	Greater	Mekong	

Sub-region	(3rd		STGMS)	and	The	Second	International	Conference	on	Applied	

Science	(2nd		ICAS)		ณ		เมอืง	หลวง	พระ	บาง	ประเทศ	สาธารณรฐั	ประชาชน	ลาว	ระหวา่ง	

วัน	ที่	24	–	25	มีนาคม	2554

	 •	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เสริม	จันทร์	ฉาย	อาจารย์	ดร.อิสระ	มะ	ศิริ	และ	อา	จารย์	

วร	ภาส	 พรม	เสน	 เข้า	ร่วม	ประชุม	ผู้	ใช้	โปรแกรม	และ	ฝึก	อบรม	การ	ใช้	โปรแกรม	คำนวณ					

ความเร็ว	ลม	METEODYN	ของ	บริษัท	METEODYN	ประเทศ	ฝร่ังเศส	และ	โปรแกรม	KAMM		

ของ	มหาวิทยาลัย	Karlsruhe	ประเทศ	เยอรมัน	ระหว่าง	วัน	ท่ี	21	–	30	มีนาคม	2554	

	 •	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.บญุ	ศร	ีจง	เสร	ีจติต	์เขา้	รว่ม	ประชมุ	ประธาน	สภา	อาจารย	์

มหาวิทยาลัย	แห่ง	ประเทศไทย	(ปอม	ท.)		วัน	ท่ี	1	เมษายน	2554		ณ	โรงแรม	เอ	สดี	อ	เวนิ	ว	

กรงุเทพฯ	และ	วนั	ที	่	2	เมษายน	2554	ณ	สำนกังาน	อธกิารบดี	มหาวทิยาลยั	มหดิล	จงัหวดั	

นครปฐม

	 •	 อาจารย์	ดร.กุล	ทัศน์	 สุ	วัฒน์	พิพัฒน์	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	

วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	(สสวท.)	เป็น	วิทยากร	แนะแนว	ศึกษา	ต่อ	ต่าง	ประเทศ	และ	เป็น	

กรรมการ	ตดัสนิ	โปสเตอร	์งาน	ประชมุ	วชิาการ	วทิยาศาสตร	์และ	เทคโนโลย	ีเพือ่	เยาวชน	ครัง้	

ที่	6	ระหว่าง	วัน	ที่	18	–	19	มีนาคม	2554	ณ	ศูนย์	นิทรรศการ	และ	การ	ประ	ชุม	ไบ	เทค	

บางนา	กรุงเทพฯ

	 •	 รอง	ศาสตราจารย	์ดร.เรณ	ูเวช	รชั	ต	์พมิล	ได	้รบั	เชญิ	จาก	สถาบนั	รบัรอง	คณุภาพ	

สถาน	พยาบาล	(องคก์าร	มหาชน)	เปน็	วทิยากร	บรรยาย	หวัขอ้	เรือ่ง	“ยงั	ม	ีตะวนั	ที	่มาบตาพดุ”		

ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	ประจำ	ปี	ระดับ	ชาติ	 เกี่ยว	กับ	การ	พัฒนา	และ	รับรอง	คุณภาพ	โรง	

พยาบาล	(HA	National	Forum)	ครั้ง	ที่	12	ระหว่าง	วัน	ที่	15	–	18	มีนาคม	2554	ณ	

ศูนย์	การ	ประชุม	IMPACT	เมืองทอง	ธานี	

	 •	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.นวรัตน์	อนันต์	ช่ืน	ศึกษา	ดู	งาน	วิจัย	ทาง	ทฤษฎี	กราฟ	ณ	

Vanderbilt	University	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	ระหว่าง	วัน	ท่ี	14	–	26	มีนาคม	2554	

	 •	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัชฎา	บุญ	เต็ม	

	 	 •	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี				(สสวท.)	

เข้า	ร่วม	ประชุม	พิจารณา	ปรับ	ปรุง	วีดิ	ทัศน์	และ	คู่มือ	ประกอบ	การ	ใช้	วิ	ดี	ทัศน์									การ	สอน	เคมี	

เพ่ือ	การ	เรียน	รู้	ด้วย	ตนเอง	เน้ือหา	ตาม	หลักสูตร	อบรม	ครู		หลักสูตร	ท่ี	1,2	และ	3	ระหว่าง	วัน	

ท่ี	28	–	30	มีนาคม	2554	ณ	โรงแรม	วิน	เซอร์	สวี	ทส์			กรุงเทพฯ

	 	 •	ได้	รับ	เชิญ	จาก	 สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	การ	ศึกษา	ขั้น	พื้น	ฐาน	เป็น	

วิทยากร	ประจำ	กลุ่ม	ให้	คำ	แนะนำ	ปรึกษา	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม	ปฏิบัติ	การ	ดัง	กล่าว	ใน	กลุ่ม	

สาระ	การ	เรียน	รู้	วิทยาศาสตร์	:	เคมี	วัน	ที่	21	–	25	มีนาคม	2554	ณ	โรง	แรม	โกลเด้น	

บีช	ชะอำ	จังหวัด	เพชรบุรี

	 	 •	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ที่	ปรึกษา	ใน	การ	ทำ	โครง	งาน	ให้	แก่	นักเรียน	มัธยมศึกษา	

ปี	ที่	4	ณ	โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์	(องค์การ	มหาชน)	จังหวัด	นครปฐม

	 	 •	ได้	รบั	เชญิ	เปน็	วทิยากร	ใหก้าร	อบรม	คดั	เลอืก	วชิา	เคมี	โอลมิปกิ	ครัง้	ที	่2	

วนั	ที	่11	–	12	มนีาคม	2554	ณ	สถาบนั	สง่	เสรมิ	การ	สอน	วทิยาศาสตร	์และ	เทคโนโลย	ี

(สสวท.)

	 •	 อาจารย์	อร	อนงค์	แช่ม	เล็ก	

	 	 •	เข้า	ร่วม	ประชุม	คณบดี	และ	อาจารย์	ศูนย์	 พสวท.	 กิจกรรม	ค่าย	

วทิยาศาสตร	์โครงการ	พสวท.ภาค	ฤด	ูรอ้น	ครัง้	ที	่25	ประจำ	ป	ีการ	ศกึษา	2553	ระหวา่ง	

วัน	ที่	22	–	26	มีนาคม		2554	ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	มหิดล	(พญาไท-

ศาลา	ยา)	

	 	 •	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	กรรมการ	ประเมิน	คุณภาพ	ภายใน	 ประจำ	ปี	 2554							

ณ	คณะ	ศลิปศาสตร	์และ	วทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยั	เกษตรศาสตร	์วทิยาเขต	กำแพงแสน	

ระหว่าง	วัน	ที่	30		มิถุนายน	–	1	กรกฎาคม	2554

	 •	 อาจารย์	ดร.งาม	จิตต์	เจียร	กุล	ประเสริฐ	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	บรรยาย	

วิชา	ดาราศาสตร์	ระหว่าง	วัน	ที่	22	,24,29	และ	30	มีนาคม	2554	ณ	โรงเรียน	มหิดล	

วิทยา	นุ	สรณ์	ศาลา	ยา	จังหวัด	นครปฐม

	 •	 นาย	ภูว	เม	ศวร์	 สิงห์	ทอง	 เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	กรรมการ	เพื่อ	สนับสนุน	ผู้	

ป่วย	ไต	วาย	เรื้อรัง	ระยะ	สุดท้าย	ใน	ระบบ	หลัก	ประกัน	สุขภาพ	ถ้วน	หน้า	ให้	เข้า	ถึง	การ	

บริการ	ทดแทน	ไต	ระดับ	จังหวัด	นครปฐม	ครั้ง	ที่	3/2554	วัน	ที่	17	มีนาคม	2554	ณ	

สำนักงาน	สาธารณสุข	จังหวัด	นครปฐม	

	 •	 อาจารย์	 ดร.จันทร์	ดี	 ระแบบ	เลิศ	 	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	กรม	ควบคุม	โรค	 เป็น	

วิทยากร	และ	เข้า	ร่วม	ประชุม	จัด	ทำ	หลักสูตร	ถ่ายทอด	องค์	ความ	รู้	 ครั้ง	ที่	 2	 วัน	ที่	 16	

มีนาคม	2554	ณ	โรงแรม	สตาร์	อำเภอ	เมือง	จังหวัด	ระยอง	

	 •	 นางสาว	วณีา	อาชพี	โลหะ	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	วทิยากร	ให	้ความ	รู	้ทกัษะ	การ	ใช	้

เครื่อง	มือ	ทาง	วิทยาศาสตร์	 ระหว่าง	วัน	ที่	 26	 –	 27	 กุมภาพันธ์	 2554	ณ	 อาคาร	

เฉลิมพระเกียรติ	โรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

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

พิเศษ	 เรื่อง	 แลก	เปลี่ยน	เรียน	รู้	 วิธี	การ	จัดการ	ความ	รู้	และ	การ	จัด	ทำ	แผนการ	จัดการ	

ความ	รู้	ตาม	แนวทาง	ของ	มหาวิทยาลัย	วัน	ที่	17	กุมภาพันธ์	2554	ณ	คณะ	วิทยาการ	

จัดการ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วิทยาเขต	สารสนเทศ	เพชรบุรี		

	 •	 อาจารย์	 ดร.จันทร์	ดี	 ระแบบ	เลิศ	 และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.บุญ	ศรี						

จง	เสรี	จิตต์	ได้	รับ	เชิญ	จาก	กอง	บริการ	กา	ร	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	เป็น	กรรมการ	

ใน	คณะ	ทำงาน	ศกึษา	ความ	เปน็	ไป	ได	้ใน	การ	เปดิ	สาขา	ที	่เกีย่วขอ้ง	กบั	วทิยาศาสตร	์สขุภาพ		

ณ	วัน	ที่	9	กุมภาพันธ์	2554

	 •	 อาจารย์	ดร.ทัศน	วรรณ	ศูนย์กลาง	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	วิพากษ์	

หลักสูตร	 วท.บ.(เทคโนโลยี	สารสนเทศ)	 	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ทักษิณ									

จังหวัด	พัทลุง

	 คณะ	วิทยาศาสตร์		ได้	พิจารณา	ข้อ	เสนอ	โครงการ	วิจัย	และ	อนุมัติ	ให้	

ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	ประเภท	ต่างๆ	 ประจำ	ปีงบประมาณ	 2554	 เพิ่ม	เติม	

ดังนี้

	 •	ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	สำหรับ	อาจารย์	หลัง	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ระดับ							

ปริญญา	เอก	จาก	กองทุน	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา	คณะ	วิทยาศาสตร์	วงเงิน	ทนุ	สนบัสนนุ	

ไม่	เกิน	144,000	บาท	จำนวน	1	ทุน	ได้แก่

	 1.	กา	รส่งสัม	พรรค	ที่	ต่อ	เนื่อง	เป็น	ช่วง	บน	ซิม	เพล็	กซ์”	

	 โดย	อาจารย์	ดร.มาลินี		ชัย	ยะ	และ	อาจารย์	ดร.สม	เจ	ตน์		ชัย	ยะ

	 ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	1	เมษายน	2554	–	31	

เมษายน	2555

	 •	ทุน	สนับสนุน	การ	เขียน	ตำรา	จาก	กองทุน	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา	

คณะ	วิทยาศาสตร์

	 	วงเงิน	ทุน	สนับสนุน	ไม่	เกิน	50,000	บาท	จำนวน	1	โครงการ	

ได้แก่

	 	 ตำรา	เรื่อง	 “การ	หา	ค่า	เหมาะ	สม	ที่สุด	เชิง	ตัวเลข”โดย	อาจารย์	

ดร.นพ	ดล		ชุม	ชอบ



กิจกรรมวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคคล

science

	 ภาค	วิชา	ชีววิทยา	คณะ	วิทยาศาสตร์		จัด	โครงการ	อบรม	เชิง	

ปฏบิตัิ	การ	เรือ่ง	การเต	ร	ียม	ตวัอยา่ง	และ	การ	จำแนก	สตัว์	ไมม่	ีกระดกู	

สัน	หลัง	เพื่อ	การ	จัด	ทำ	พิพิธภัณฑ์	ให้	เป็น	แหล่ง	เรียน	รู้	ของ	ท้อง	ถิ่น	

วัน	ที่	28	มีนาคม	-1	เมษายน	2554	ณ	ภาค	วิชา	ชีววิทยา	

คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

	 คณะ	วทิยาศาสตร	์ได	้จดั	โครงการ	ประชมุ	

เชงิ	ปฏบิตั	ิการ	เพือ่	พฒันา	บคุลากร	“ยทุธศาสตร	์

การ	พัฒนา	องค์กร	ครั้ง	ที่	 7	 	 และ	จัด	กิจกรรม	

รดนำ้	ดำหวั	เพือ่	เปน็การ	อนรุกัษ	์ศลิป	วฒันธรรม	

อัน	ดี	งาม	ของ	ไทย	ระหว่าง	วัน	ที่	7	–	8	เมษายน	

2554	 	ณ	 	 โรง	แร	มล	องบีช	การ์	เด้น	 	 โฮเต็ล	

แอนด์	สปา	จังหวัด	ชลบุรี	โดย	การ	ประชุม	ครั้ง	นี้	

กำหนด	ให้	คณาจารย์	ข้าราชการ	และ	บุคลากร	

ทุก	คน	เข้า	ร่วม	ประชุม	 โดย	ถือ	เป็นการ	ปฏิบัติ	

ราชการ

	 				 คณะ	วิทยาศาสตร์	จัด	โครงการ	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ

	 	เพือ่	แลก	เปลีย่น	เรยีน	รู	้เรือ่ง	เทคนคิ	การ	เขยีน	คูม่อื	การ	ปฏบิตั	ิ

งาน	ครั้ง	ที่	2วัน	ที่	11	มีนาคม		2554	ณ	ห้อง	4320-4321	อาคาร	

วิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์



	 ใน	ชวีติ	ประจำ	วนั	ของ	คน	เรา	นัน้	ม	ีโอกาส	จะ	ได	้รบั	สาร	เคม	ีเขา้	สู	่รา่งกาย	

ตลอด	เวลา	จาก	การ	ทำ	กิจกรรม	ต่าง	ๆ	ซึ่ง	หาก	มี	ปริมาณ	มาก	พอ	ก็	อาจ	ก่อ	ให้	

เกิด	อันตราย	ต่อ	สุขภาพ	อนามัย	ได้	 แต่	การ	ได้	รับ	สาร	เคมี	เข้า	สู่	ร่างกาย	ที่	อาจ		

นำ	มา	ซึ่ง	ปัญหา	อย่าง	ชัดเจน	คือ	 การ	ต้อง	ปฏิบัติ	งาน	สัมผัส	กับ	สาร	เคมี	ที่	เกิด	

จาก	สิ่ง	แวดล้อม	ใน	การ	ทำงาน	ดัง	นั้น	จึง	เป็น	สิ่ง	จำเป็น	ที่	ผู้	ปฏิบัติ	งาน	กับ	สาร	

เคมี	ทุก	คน	จะ	ต้อง	ทราบ	และ	เรียน	รู้	ถึง	อันตราย	ของ	สาร	เคมี	ใน	สถาน	ที่	ทำงาน	

รวม	ถึง	วิธี	การ	ป้องกัน	และ	ปรับปรุง	แก้ไข	เพื่อ	ให้	สามารถ	ทำงาน	กับ	สาร	เคมี	

ด้วย	ความ	ปลอดภัย	

	 ใน	ฉบบั	นี	้เรา	ม	ีขอ้	แนะนำ	สำหรบั	การ	ทำงาน	กบั	สาร	เคม	ีอยา่ง	ปลอดภยั	

มา	ฝาก	ค่ะ	โดย	มี	ข้อ	กำหนด	ที่	ใช้	กัน	อยู่	ทั่วไป	หรือ	เป็น	ข้อ	ปฏิบัติ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

	 1.	 เก็บ	หรือ	สะสม	สาร	เคมี	ที่	เกิด	ระเบิด	ได้	ง่าย	ให้	น้อย	ที่สุด	และ	เท่า	ที่	

จำเป็น	โดย	ต้อง	กำหนดการ	ใช้	หรือ	การ	เก็บ	รักษา	การ	เคลื่อน	ย้าย	การนำ	ไป	

ใช้	 โดย	ต้อง	มี	เอกสาร	ใน	เรื่อง	ความ	ปลอดภัย	หรือ	การ	เกิด	พิษ	ที่	ทำให้	เกิด	

อันตราย	กับ	ผู้	ที่	เกี่ยวข้อง	หรือ	ผู้	ปฏิบัติ	งาน	แนบ	มา	ด้วย

	 2.	 สาร	เคมี	ทุก	ตัว	ที่	นำ	มา	ใช้	ต้อง	มี	 เอกสาร	ข้อมูล	ความ	ปลอดภัย								

ที่	เรียก	ว่า	Material	Safety	Data	Sheet:	MSDS	แนบ	มา	ด้วย	ซึ่ง	เอกสาร	นี้	

จะ	ระบุ	เรื่อง	ความ	เป็น	พิษ	มาก	น้อย	ของ	สาร	เคมี	แต่ละ	ตัว	 คุณสมบัติ	ของ	สาร	

เคมี	 การ	ปฐมพยาบาล	หาก	เกิด	การ	สัมผัส	 รวม	ถึง	การ	เก็บ	รักษา	และ	การ	

เคลื่อน	ย้ายด้วย

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3425-5093	โทรสาร	0-3425-5820	E-mail	science@su.ac.th

สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์	ได้ใน	www.sc.su.ac.th	ได้เช่นกัน

รัตชนก โชควิวัฒนา  (sc27)

	 ภาค	วิชา	เคมี	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 	 จัด	กิจกรรม		

ปัจฉิม	นิเทศ	และ	การ	อบรม	ระบบ	บริหาร	คุณภาพ	 ISO	

9001	 และ	ระบบ	บริหาร	คุณภาพ	ห้อง	ปฏิบัติ	การ	 	 ISO/

IEC	17025	วัน	ที่	17	–	18	มีนาคม	2554	นักศึกษา	

ระดับ	ปริญญา	ตรี	สาขา	วิชา	เคมี	 50	 คน	ณ	 ห้อง	 4103	

วิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์

การทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย
	 3.	 การ	ใช้	สาร	เคมี	ที่	มี	ไอ	ระเหย	ควร	เตรียม	อยู่	ใน	ตู้	ดู	ควัน	 และ										

มี	อุปกรณ์	ป้องกัน	ที่	เหมาะ	สมใน	การ	สัมผัส	กับ	ผิวหนัง	 หรือ	ส่วน	ต่าง	 ๆ			

ของ	ร่างกาย	ของ	ผู้	ปฏิบัติ	งาน	เช่น	แว่น	ครอบ	ตา	(goggle)		ถุงมือ	ป้องกัน	

เป็นต้น

	 	 4.	 มี	อุปกรณ์	ปฐมพยาบาล	เบื้อง	ต้น	 เมื่อ	เกิด	การ	สัมผัส	ของ								

สาร	เคมี	เช่น	ที่	ล้าง	ตา	ฉุกเฉิน	ฝักบัว	ล้าง	ตัว	ฉุกเฉิน

	 5.	 มี	การ	ทำ	ข้อ	บ่ง	ชี้	ของ	สาร	เคมี	แต่ละ	ประเภท	ใน	การ	ใช้	ให้	ชัดเจน	

ที่	บริเวณ	สถาน	ที่	ปฏิบัติ	งาน	

	 6.	 การ	จัด	เก็บ	ต้อง	แบ่ง	จำพวก	สาร	เคมี	ตาม	ข้อ	กำหนด	ความ	

ปลอดภยั	สากล	และ	สถาน	ที	่เกบ็	สาร	เคม	ีตอ้ง	ม	ีการ	ระบาย	อากาศ	ได	้ด	ีหรอื	

มี	ตู้	เก็บ	ที่	มี	คุณภาพ	 สามารถ	ป้องกัน	การ	รั่ว	ไหล	ของ	สาร	เคมี	 นอกจาก	นี้	

ยัง	ต้อง	มี	การ	ควบคุม	อุณหภูมิ	สำหรับ	สาร	เคมี	บาง	ประเภท	อีก	ด้วย	 เช่น				

สาร	ไวไฟ	เป็นต้น

	 7.	 ปฏิบัติ	ตาม	กฎ	ข้อ	บังคับ	ด้าน	ความ	ปลอดภัย	ใน	การ	ทำงาน										

ที่	ติด	ไว้	ณ	สถาน	ที่	ทำงาน	หรือ	ใน	ห้อง	ปฏิบัติ	การ	เคมี	อย่าง	เคร่งครัด	หาก	

ปฏิบัติ	ได้	ตาม	ที่	กล่าว	มา	ข้าง	ต้น	นี้	 ทุก	ท่าน	ที่	ต้อง	ทำงาน	กับ	สาร	เคมี	ก็	จะ	

ปลอดภัย	ต่อ	ชีวิต	และ	สุขภาพ	อนามัย	ค่ะ

ที่มา	ของ	ภาพ	และ	ข้อมูล	ประกอบ

	 วารสาร	For	Quality	

	 เอกสาร	ความ	ปลอดภัย	ของ	สมาคม	ส่ง	เสริม	ความ	ปลอดภัย	ใน	การ	ทำงาน	 	

	 www.arenda.co.th/blogThai.html	

	 electron.rmutphysics.com/chemist...mid%3D85

 
 

 
  

 
 

1.   

2.    Material Safety Data Sheet: MSDS  
  

  
3.   

  (goggle) ,   
4.    
5.  
6.  

    
 

7.    
    

 

 

 

 

 

   :   For Quality  
  

               www.arenda.co.th/blogThai.html  
              electron.rmutphysics.com/chemist...mid%3D85 

 
 

 
  

 
 

1.   

2.    Material Safety Data Sheet: MSDS  
  

  
3.   

  (goggle) ,   
4.    
5.  
6.  

    
 

7.    
    

 

 

 

 

 

   :   For Quality  
  

               www.arenda.co.th/blogThai.html  
              electron.rmutphysics.com/chemist...mid%3D85 


