
จากคณบดี

	 ใน	รอบ	ปีงบประมาณ	2554	ที่	ผ่าน	มา	คณะฯ	 ได้	ประกาศ	ให้	ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	สำหรับ	คณาจารย์	และ	บุคลากร	รวม	37	ทุน	ซึ่ง	

จำแนก	เป็น	ทุน	วิจัย	สำหรับ	อาจารย์	หลัง	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ระดับ	ปริญญา	เอก	12	ทุน	ทุน	วิจัย	เพื่อ	ผลิตผล	งาน	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	วิชาการ	11	ทุน	

ทุน	วิจัย	เพื่อ	พัฒนาการ	เรียน	การ	สอน	8	ทุน	และ	ทุน	สนับสนุน	การ	เขียน	ตำรา	6	ทุน	และ	สำหรับ	ปีงบประมาณ	2555	ที่มา	ถึง	นี้	คณะฯ	ก็	ยัง	

สนับสนุน	ด้าน	การ	วิจัย	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	จึง	ขอ	เชิญ	ชวน	ให้	คณาจารย์	และ	บุคลากร	ของ	คณะฯ	ที่	มี	ความ	สนใจ	ร่วม	ส่ง	โครงการ	เพื่อ	รับ	ทุน	เพิ่ม	ขึ้น		

	 สำหรบั	การ	ให	้บรกิาร	ทาง	วชิาการ	ม	ีกจิกรรม	ที	่จดั	เปน็	ประจำ	ทกุ	ป	ีอกี	หนึง่	กจิกรรม	คอื	ความ	รว่ม	มอื	กบั	มลูนธิิ			สอ	วน.	ใน	การ	จดั	อบรม	

โอลิมปิก	วิชาการ	ซึ่ง	จะ	มี	นักเรียน	จาก	โรงเรียน	ต่างๆ	ใน	ภูมิภาค	ตะวัน	ตก	เข้า	รับ	การ	อบรม	ที่	คณะ	วิทยาศาสตร์	ขอ	ต้อนรับ	นักเรียน	คณาจารย์	

และ	ผู	้ปก	ครอง	ทกุๆ	ทา่น	และ	ขอ	ให	้นกัเรยีน	ใช	้ความ	พยายาม	ให	้เตม็	ศกัยภาพ	ของ	ตนเอง	เพือ่	เกบ็	เกีย่ว	ความ	รู	้วชิาการ	และ	ประสบการณ	์ทัง้	จาก	

คณาจารย์	ผู้	เชี่ยวชาญ	และ	เพื่อนๆ	ต่าง	สถาบัน	

		 	นอกจาก	บุคลากร	และ	นักศึกษา	ปัจจุบัน	ที่	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	พัฒนา	งาน	ของ	คณะฯ	ใน	ด้าน	ต่างๆ	แล้ว		ศิษย์	เก่า	ของ	คณะ	วิทยาศาสตร์	

ก	็ม	ีกจิกรรม	ที	่ดำเนนิ	งาน	กนั	มา	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	โดย	เฉพาะ	การ	จดั	งาน	เพือ่	ระลกึ	ถงึ	อาจารย	์ผู	้ที	่เกษยีณ	อาย	ุราชการ	ใน	แตล่ะ	ป	ีใน	ป	ีนี	้จดั	งาน	ที	่โรงแรม	

Winsor	Suites	Bangkok	เมื่อ	วัน	ที่	9	ตุลาคม	ใน	งาน	นอกจาก	จะ	เป็นการ	ระลึก	ถึง	พระคุณ	ของ	อาจารย์	แล้ว	ยัง	เป็น	โอกาส	แสดง	ความ	ยินดี	แก่	

ศิษย์	เก่า	ของ	คณะฯ	ที่	ได้	รับ	การ	ยกย่อง	ให้	เป็น	นักศึกษา	เก่า	ดี	เด่น	ของ	มหาวิทยาลัย	อีก	ด้วย	จึง	ขอ	แสดง	ความ	ยินดี	มา	ณ	โอกาส	นี้

ปีที่ 17 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2554

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ได้	จัด	พิธี	เปิด	ค่าย	โอลิมปิก	วิชาการ	ค่าย	1	เมื่อ	วัน	ที่	7	ตุลาคม	2554	

ณ	ห้อง	5406	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประเทศไทย	ใน	พระบรม	รา	ชูป	ถัมภ์ฯ	เป็น	เจ้า	ภาพ	การ	จัด	กิจกรรม	เวที	

นกั	วทิยาศาสตร	์รุน่	เยาว	์แหง่	ชาต	ิครัง้	ที	่7	ประจำ	ป	ีการ	ศกึษา	2554	ซึง่	

กิจกรรม	จัด	ระหว่าง	วัน	ที่	9	–	12	ตุลาคม	2554	เป็น	กรรมการ	ตัดสิน	

การ	แขง่ขนั	กระบวนการ	แก	้ปญัหา	วทิยาศาสตร	์ณ	อทุยาน	วทิยาศาสตร	์

แห่ง	ประเทศไทย	วัน	ที่	11	ตุลาคม	2554	

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัชฎา	บุญ	เต็ม	

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	กรรมการ	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ใน	การนำ	เสนอ	โครง	

งาน	วิทยาศาสตร์	ภาค	บรรยาย	ของ	นักเรียน	ไทย	และ	ต่าง	ประเทศ															

ใน	วนั	ที	่12	ตลุาคม	2554	ณ	โรงเรยีน	มหดิล	วทิยา	น	ุสรณ	์ซึง่	โครงการ	

นำ	เสนอ	โครง	งาน	วิทยาศาสตร์	ของ	นักเรียน	 ระดับ	นานาชาติ	ครั้ง	ที่	 7		

International	Student	Science	Fair	2011	กำหนด	จัด	ขึ้น	ระหว่าง	

วัน	ที่	11	–	14	ตุลาคม	2554	ณ	โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์	

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	ให้การ	อบรม	คัด	เลือก	ผู้ 	แทน	

ประเทศไทย	ไป	แข่งขัน	คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	โอลิมปิก	ระหว่าง	

ประเทศ	ประ	จำ	ปีพ.ศ.2555	ใน	การ	คัด	เลือก	ครั้ง	ที่	1	ตั้งแต่	วัน	ที่	10	

–	26	ตุลาคม	2554	ณ	สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	

เทคโนโลยี	กระทรวง	ศึกษาธิการ

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.สืบ	สกุล	อยู่	ยืนยง 

	 	 ได	้รบั	เชญิ	เปน็	อาจารย	์พเิศษ	รายวชิา	ค	23101	คณติศาสตร	์

พื้น	ฐาน	 3	 โครงการ	 English	 Program	 ให้	กับ	นักเรียน	ระดับ	ชั้น	

มัธยมศึกษา	ปี	ที่	1	–	3	ใน	ภาค	เรียน	ที่	1/2554		ณ	โรงเรียน	สิ	ริน	ธร	

ราช	วิทยาลัย	จังหวัด	นครปฐม

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	กรรมการ	พิจารณา	หลักสูตร	ปรัชญา	ดุษฎี	

บัณฑิต	 สาขา	วิชา	คณิตศาสตร์	 (หลักสูตร	ปรับปรุง	 พ.ศ.2555)และ	

เข้า	ร่วม	ประชุม	วัน	ที่	10	ตุลาคม	2554	ภาค	วิชา	คณิตศาสตร์	คณะ	

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	มหิดล

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.กัณฑ	รีย์	 ศรี	พงศ์	พันธุ์	 เข้า	ร่วม	อบรม		

การ	เขียน	บทความ	วิจัย	ก้าว	ไกล	สู่	ระดับ	นานาชาติ	 วัน	ที่	 5	 ตุลาคม	

2554	ณ	ศึกษา	ศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 อาจารย์	ดร.อร	อนงค์	แช่ม	เล็ก	นาง	สาย	ชล	เขียว	วิชัย	นาง	รุ่งอรุณ	

นิมิตร	นิ	วัฒน์	นางสาว	จิตร	รดี	ตันติ	คชาภรณ์	นาง	บังอร	ดำรง	สุ	กิจ	

นางสาว	ปารชิาต	ิอรา่ม	สรอ้ย	และนางสาวขนษิฐา	เมฆสวสัด	ิเขา้	รว่ม	

สัมมนา	ศูนย์	โรงเรียน	และ	ศูนย์	มหาวิทยาลัย	ทุน	พสวท.	ระหว่าง	วัน	ที่	

2	–	5	ตุลาคม	2554		ณ	โรงแรม	ดุสิต	ธานี	พัทยา	จังหวัด	ชลบุรี

	 อาจารย์	ดร.พงษ	์ลดั	ดา	ปญัญา	จริ	วฒุ	ิและ	อาจารย์	ดร.สภุาพ	

เกิด	แสง	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	 สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	

ข่าวบุคคล

	 อาจารย์	ดร.นันท	นิตย์	 วา	นิ	ชา	ชีวะ	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	

พิเศษ	รายวิชา	 ทพชท	 306	 เคมี	 บรรยาย	แก่	นักศึกษา	หลักสูตร	

เทคโนโลยี	บัณฑิตฯ	 (ต่อ	เนื่อง	 2	 ปี	 )	 ชั้น	ปี	ที่	 3	 ระหว่าง	วัน	ที่	 11	

พฤศจกิายน	2554	–	20	มกราคม	2555	ณ	คณะ	ทนัตแพทย	์ศาสตร	์

มหาวิทยาลัย	มหิดล	เขต	ราชเทวี	กรุงเทพฯ

	 อาจารย์	 ดร.โอภา	 	 บาง	เจริญ		พร	พงค์	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ผู้							

ทรง	คุณวุฒิ	ประเมิน	หลักสูตร	วิทยา	ศาสตร	บัณฑิต	สาขา	วิชา	เคมี	วัน	ท่ี	28	

ตุลาคม	2554	ณ	วิทยาลัย	นานาชาติ	มหาวิทยาลัย	มหิดล	วิทยาเขต	

ศาลา	ยา

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.เสริม	 จันทร์	ฉาย	 ได้	รับ	เชิญ	เข้า	ร่วม	

ประชมุ	ให	้ความ	เหน็	เรือ่ง	การ	ตรวจ	วดั	และ	การ	ตรวจ	สอบ	ปรมิาณ	ไฟฟา้	

จาก	พลังงาน	หมุนเวียน	และ	เชื้อ	เพลิง	จาก	ผู้	ผลิต	ไฟฟ้า	ประเภท	Solar	

Thermal	ณ	สำนกังาน	คณะ	กรรมการ	กำกบั	กจิการ	พลงังาน	กรงุเทพฯ	

วัน	ที่	26	ตุลาคม	2554

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.เอก	พันธ์	 บางยี่ขัน	 เข้า	ร่วม	หารือ			

งาน	วิจัย	กับ	กลุ่ม	วิจัย	ณ	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร	

วัน	ที่	25	ตุลาคม	2554

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.รฐั	พล	อน้	แฉง่	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	วทิยากร	

บรรยาย	หวัขอ้	Geo-informatics	on	Environmental	lssues	โครงการ	

ฝกึ	อบรม	นานาชาต	ิหลกัสตูร	Health	and	Geographic	Information	

System	วัน	ที่	25	ตุลาคม	2554	ณ	คณะ	สิ่ง	แวดล้อม	และ	ทรัพยากร	

ศาสตร์	มหาวิทยาลัย	มหิดล

	 อาจารย์	 ดร.คทา	 ประดิษฐ์	วงศ์	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ผู้	เชี่ยวชาญ	

ประเมิน	ข้อ	เสนอ	โครงการ	วิจัย	ของ	เยาวชน	ใน	โครง	กา	รพัฒ	นา	อัจฉ	ริย	ภาพ	

ทาง	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	สำหรับ	เด็ก	และ	เยาวชน	เร่ือง	การ	จำแนก	

ข้อมูล	จราจร	เพ่ือ	วิเคราะห์	สมรรถนะ	ของ	เครือ	ข่าย	(Traffic	Data	Classi-

fication	for	Network	Performance	Analysis)		ณ	ภาค	วชิา	วศิวกรรม	

คอมพิวเตอร์	คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.จันทนา	 จันทรา	พร	ชัย	 อาจารย์	

โอภาส	วงษ์	ทวี	ทรัพย์	อาจารย์	ดร.ภิญโญ	แท้	ประสาท	และ	นาย	เมธา														

ลิมปิ	วรรณ	 เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	กรรมการ	อำนวย	การ	 และ	คณะ	

กรรมการ	ฝ่าย	วิชาการ	จัดการ	แข่งขัน	คอมพิวเตอร์	โอลิมปิก	ระดับ	ชาติ	

ครั้ง	ที่	 8	 วัน	ที่	ศุกร์	ที่	 14	 ตุลาคม	 2554	 ณ	 ภาค	วิชา	วิศวกรรม	

คอมพิวเตอร์		มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	บางเขน	

	 อาจารย์	 ดร.ณัฐ	วรรณ	 เดชะ	ริ	นทร์	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	 คณะ	

วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	มหิดล	 ร่วม	กับ	สมาคม	วิทยาศาสตร์	แห่ง	
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ข่าวบุคคล เทคโนโลยี	 กระทรวง	ศึกษาธิการ	 เป็น	วิทยา	ผู้	ช่วย	ใน	การ	อบรม	

หลักสูตร	การ	จัดการ	เรียน	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	คณิตศาสตร์	

สำหรับ	ครู	ผู้นำ	วิทยาศาสตร์	และ	คณิตศาสตร์	 รุ่น	ที่	 1	 ระหว่าง	วัน	ที่	

30	กันยายน	–	2	ตุลาคม	2554	ณ	โรงเรียน	ศรี	บุณ	ยา	นนท์	จังหวัด	

นนทบุรี

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.ชุติมา	 จารุ	ศิริ	พจน์	 และ	 อาจารย์	

ดร.ดาว	รุง่	สงัข	์ทอง	เขา้	รว่ม	สมัมนา		A	New	Strength	in	Collabora-

tion	with	Australia	and	New	Zealand	:	Science,	Technology,	

and	 Innovation	 	วัน	ที่	29	กันยายน	2554	ณ	โรงแรม	ดุสิต	ธานี	

กรุงเทพฯ

	 อาจารย์	 ดร.มาลินี	 ชัย	ยะ	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	

รายวิชา	 ค	 23101	 คณิตศาสตร์	พื้น	ฐาน	 1-2	 โครงการ	 English	

Program	ให	้กบั	นกัเรยีน	ระดบั	ชัน้	มธัยมศกึษา	ป	ีที	่1	–	2	ใน	ภาค	เรยีน	

ที่	1/2554		ณ	โรงเรียน	สิ	ริน	ธร	ราช	วิทยาลัย	จังหวัด	นครปฐม

	 นาย	เกียรติ	อุดม	กาญจนา	นนท์	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ผู้	ฝึกสอน	และ	

ผู	้ควบคมุ	นกักฬีา	วอลเลยบ์อล	โรงเรยีนสาธติ	มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	

ใน	การ	แข่งขัน	กีฬา	สาธิต	สามัคคี	ครั้ง	ที่	36	“ปู	แป้ง	เกมส์”	ระหว่าง	วัน	

ที่	15	–	23	ตุลาคม	2554	โรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัย	มหาสารคาม	

จังหวัด	มหาสารคาม

	 นาย	สุ	วิทย์	ประวิง	วงศ์	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ผู้	ฝึกสอน	เซปัก	ตะกร้อ	

และ	เดิน	ทาง	ไป	ร่วม	การ	แข่งขัน	กีฬา	มหาวิทยาลัย	แห่ง	ประเทศไทย	

ครั้ง	ที่	39	รอบ	คัด	เลือก	เขต	กรุงเทพมหานคร	ระหว่าง	วัน	ที่	1	–	7	

พฤศจิกายน	 2554	ณ	 มหาวิทยาลัย	รามคำแหง	 กรุงเทพฯ	 และ	

มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์	ศูนย์	รังสิต	จังหวัด	ปทุมธานี

	 สมาคม	ศิษย์	เก่า	คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร		

ศิษย์เก่าถึงศิษย์เก่า

จัด	งาน	“ระลึก	พระคุณ	อาจารย์	คืน	สู่	บ้าน	ชาว	วิด	ยา	ประจำ	ปี	พุทธศักราช	2554”		เมื่อ	วัน	อาทิตย์	ที่	9	ตุลาคม	2554	ณ	ห้อง	Sky	Ballroom		

ชั้น	8	อาคาร	Garden	Wing	โรงแรม	Winsor	Suites	Bangkok	สุขุมวิท	20	โดย	มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	แส	ดง	มุฑิ	ตา	จิต	แด่	อาจารย์	ผู้	เกษียณ	อายุ	

ราชการ	ประจำ	ป	ีพ.ศ.2554	และ	เพือ่	แสดง	ความ	ยนิด	ีแก	่ศษิย	์เกา่	คณะ	วทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	ที	่ได	้รบั	การ	ยกยอ่ง	ให	้เปน็	“นกัศกึษา	

เก่า	ดี	เด่น	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2554”

	 อาจารย์	ผู้	เกษียณ	อายุ	ราชการ	ประจำ	ปี	พ.ศ.2554

	 	 1.	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.สุร	ชัย	นิม	จิร	วัฒน์	(ภาค	วิชา	เคมี)

	 	 2.	 อาจารย์	ฐิติ	รัตน	พร	ประยุทธ	(ภาค	วิชา	ชีววิทยา)

	 	 3.	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.ฑิ	ติ	ยา	จิต	ติ	หรรษา	(ภาค	วิชา	ชีววิทยา)

	 	 4.	 ผู้	ช่วย	ศาสตรา	จาร	ย์	วิไล	ภ	รณ์	บุญ	ญ	กิจ	จินดา	(ภาค	วิชา	ชีววิทยา)

	 	 5.	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	เลิศ	วิทย์	โอ	วา	สิทธิ์	(ภาค	วิชา	ฟิสิกส์)

	 	 6.	 อาจารย์	ธรรมนูญ	สมาน	พันธุ์	(ภาค	วิชา	ฟิสิกส์)

	 	 7.	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	สงวน	สิริ	รุ่ง	เกียรติ	สกุล	(ภาค	วิชา	ฟิสิกส์)

	 ศิษย์	เก่าฯ	ที่	ได้	รับ	การ	ยกย่อง	ให้	เป็น	“นักศึกษา	เก่า	ดี	เด่น	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ประจำ	ปี	พ.ศ.2554”

	 	 1.	 คุณ	อนันต์	อภิ	วัฒน	ศร	รหัส	ประจำ	ตัว	717051	รุ่น	3	(ประเภท	ผู้	ส่ง	เสริม	สังคม)

	 	 2.	 คุณ	มนตรี	ถิร	ศักดิ์	ธนา	รหัส	ประจำ	ตัว	731102	รุ่น	17	(ประเภท	ผู้	ประกอบ	อาชีพ)

	 	 3.	 ดร.จักรพงษ์	แก้ว	ขาว	รหัส	ประจำ	ตัว	739052	รุ่น	25	(ประเภท	ผู้	ส่ง	เสริม	การ	ศึกษา	วิชาการ)

สมาคม	ศิษย์	เก่า	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ขอ	เชิญ	ศิษย์	เก่าฯ	สมัคร	เป็น	สมาชิก	ของ	สมา	คมฯ	ค่า	บำรุง	สมาชิก	ตลอด	ชีพ	500	บาท	ดู	ราย	ละเอียด	

เพิ่ม	เติม	ได้ที่	 http://alumni.sc.su.ac.th	 หรือ		 ติดต่อ	สอบถาม	ทาง	โทรศัพท์	หมายเลข	 08-4439-8108	 นาย	เอกชัย	 ซ่อนกลิ่น	 เลขานุการ	 สมาคม	ศิษย์	เก่า								

คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	โทร.	08-4439-8108



	 คลอรนี	(Chlorine,	Cl2)	เป็น	ก๊าซ	ชนิด	หนึ่ง	ที่	ถกู	นำ	มา	ใช้	อย่าง	

กวา้ง	ขวาง	ทัง้	ใน	โรงงาน	อตุสาหกรรม	และ	ใน	บา้น	เรอืน	ดว้ย	อบุตัภิยั	ที	่

เกดิ	จาก	กา๊ซ	คลอรนี	ใน	ประเทศไทย	เรา	นัน้	ก	็เคย	เกดิ	ขึน้	มา	แลว้	บอ่ย	ครัง้	

ดัง	นั้น	จึง	ขอ	นำ	เสนอ	เรื่อง	ที่	น่า	สนใจ	เกี่ยว	กับ	ก๊าซ	คลอรีน

	 คลอรีน	 ใน	ภาวะ	ปกติ	เป็น	ก๊าซ	ที่	กลิ่น	ฉุน	และ	มี	ความ	จำเพาะ	

ซึง่	ใคร	ที	่เคย	ได	้กลิน่	แลว้	จะ	สามารถ	จำ	กลิน่	ของ	มนั	ได	้ด	ีกา๊ซ	คลอรนี	เมือ่	

ทำ	ปฏิกิริยา	กับ	น้ำ	จะ	ให้	กรดเกลือ	(	hydrochloric	acid)	และ	กรด	ไฮ	

โป	คลอ	รัส	(hypochlorous	acid)	ตาม	สมการ	

Cl2	+	H2O	----------->	HCI	+	HOCI

	 กรด	ไฮ	โป	คลอ	รสั	จะ	แตก	ตวั	ตอ่	ให้	เปน็ก	รด	เกลอื	และ	ออกซเิจน	

อิสระ	(	oxygen	free	radical)		ก๊าซ	คลอรีน	จะ	มี	ฤทธิ์	ระคาย	เคือง	ต่อ	

เนื้อเยื่อ	ต่างๆ	 ของ	ร่างกาย	 โดย	มี	ฤทธิ์	ใน	การ	กัดกร่อน	มากกว่า	

กรดเกลือ	 10-30	 เท่า	 ความ	รุนแรง	ของ	การ	กัดกร่อน	ขึ้น	กับ	ปริมาณ	

ของ	ก๊าซ	ระยะ	เวลา	ที่	สัมผัส	และ	ปริมาณ	น้ำ	ใน	อวัยวะ	ที่	สัมผัส

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
อันตรายจากก๊าซคลอรีน

จะ	มี	อาการ	แสบ	ตา	จมูก	ปาก	และ	ผิวหนัง	มี	น้ำมูก	น้ำตา	ไหล	ปวด	

เวียน	ศีรษะ	คลื่นไส้	อาเจียน	อาการ	ที่	เกิด	จาก	มี	การ	ระคาย	เคือง	ต่อ	

เยื่อ	บุ	ทาง	เดิน	หายใจ	ได้แก่	ไอ	แน่น	หน้าอก	หายใจ	ลำบาก	ใน	ราย	ที่	

รุนแรง	อาจ	ทำให้	เกิด	หลอดลม	และ	ปอด	อักเสบ	จน	กระทั่ง	เป็น	ภาวะ	

น้ำ	ท่วม	ปอด	(	pulmonary	edema)	ได้	อาการ	เหล่า	นี้	สามารถ	เกิด	

ขึ้น	ได้	ทันที	หลัง	จาก	ได้	สูด	ดม	หรือ	สัมผัส	กับ	คลอรีน

	 ดัง	นั้น	การนำ	ก๊าซ	คลอรีน	มา	ใช้ 	โดย	เฉพาะ	โรงงาน	

อุตสาหกรรม	ซึ่ง	มี	การ	ใช้	คลอรีน	จำนวน	มาก	ผู้	ประกอบ	การ	จึง	ต้อง	

ดแูล	เรือ่ง	ความ	ปลอดภยั	ทัง้	ใน	การ	ใช้	และ	การ	เกบ็	รกัษา	เพือ่	ปอ้งกนั	

อุบัติภัย	ร้าย	แรง	ที่	อาจ	เกิด	ขึ้น	

	 กา๊ซ	คลอรนี	ม	ีฤทธิ์	เปน็	สาร	oxidizing	และ	ฟอก	ส	ีได้	ด	ีจงึ	ม	ีการ	

ใช้	ใน	อุตสาหกรรม	ผ้า	 กระดาษ	 หรือ	พลาสติก	 ขบวนการ	สังเคราะห์	

สาร	เคม	ีตวั	อืน่	เชน่	carbon	tetrachloride,	trichloroethylene,	trichlo-

roethane,	 vinyl	 chlorides	 สาร	เคมี	กำจัด	แมลง	และ	สาร	เคมี	กำจัด	

วัชพืช	บาง	ชนิด

	 คลอรีน	ยัง	ใช้	เติม	ฆ่า	เชื้อ	โรค	ใน	น้ำ	ประปา	และ	สระ	ว่าย	น้ำ		ใน	

อดีต	ก๊าซ	คลอรีน	เคย	ถูก	ใช้	เป็น	อาวุธ	เคมี	ชนิด	ก๊าซ	พิษ	ใน	ชื่อ	ของ	

“Bertholite”	 ส่วน	ใน	บ้าน	เรือน	อาจ	จะ	มี	ก๊าซ	คลอรีน	เกิด	ขึ้น	ได้	เมื่อ	ท่อ	

ระบาย	น้ำ	ตัน	ทำให้	มี	การ	ผสม	กัน	ระหว่าง	สาร	ฟอกผ้า	ขาว	หรือ	น้ำยา	

ล้าง	ห้องน้ำ	ชนิด	ที่	มี	 hypochlorite	 กับ	น้ำยา	ล้าง	ห้องน้ำ	ชนิด	ที่	มี	

แอมโมเนีย	ปฏิ	กริยา	ที่	เกิด	จะ	ทำให้	ได้	กรด	ไฮ	โป	คลอ	รัส

	 เนือ่งจาก	คลอรนี	ม	ีฤทธิ	์กดักรอ่น	ตอ่	เนือ้เยือ่	หรอื	เยือ่	บ	ุที	่สมัผสั	

ถูก	 อาการ	ของ	ผู้	ป่วย	จึง	เป็น	อาการ	ที่	เกิด	จาก	การ	ระคาย	เคือง	ของ	

ผิวหนัง	เยื่อ	บุ	ตา	จมูก	และ	ทาง	เดิน	หายใจ	ผู้	ป่วย	ที่	สัมผัส	ก๊าซ	คลอรีน	

ที่มา	ของ	ภาพ	และ	ข้อมูล	ประกอบ       
			http://www.navy.mi.th/science/Webpage/newdocument/clo2.htm

	 	POISINDEX:	Computerized	Clinical	 Information	System.	Chlorine.	

1997,	Vol.	91.	

			http://maptaphut-news.blogspot.com/2010/08/2.html			
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รูป	ที่	1	การ	ใช้	คลอรีน	ได	ออกไซด์	ใน	อุ	สา	หกร	รม	ทำความ	สะอาด	ขวด	

รูป	ที่	2	ถัง	บรรจุ	ก๊าซ	คลอรีน	ขนาด	100	ลบ.ม.	พัง	ล้ม	ลง	มา	ทำให้	คลอรีน

	 	รั่ว	ไหล	ออก	มา	ที่	นิคม	อุตสาหกรรม	มาบตาพุด

รูป	ที่	3	ผลกระทบที่เกิดกับประชาชนกรณีเกิดก๊าชคลอรีนรั่วไหล		

	 ที่นิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด


