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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร



s c i e n c e
กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ข่าวบุคคล

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 จัด	งาน	ทำบุญ	วัน	ขึ้น	ปี	ใหม่	 2556	 เพื่อ	

เป็นการ	อนุรักษ	์ศิลป	วัฒนธรรม	อัน	ดี	งาม	ของ	ไทย	 ใน	วัน	ที่	 27	 ธันวาคม	

2555	 เวลา	 09.00	 น.	 ณ	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์

	 คณะวิทยาศาสตร์	กำหนดจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	พ.ศ.2556	ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮาเฮ	และการประกวดกองเชียร์	วันที่	27	

ธันวาคม	2555	เวลา	10.00	น.		ณ	บริเวณลานไทร	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร



s c i e n c e
 รอง ศาสตราจารย์ ดร.สืบ สกุล อยู่ ยืนยง 

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	รายวิชา	 612250-51							

CALCULATION	 IN	 FOOD	 TECHNOLOGY	 ใน	หัวข้อ	เร่ือง														

อิน	ทิ	เกรท	ขัน้	พืน้	ฐาน	วนั	ที	่26	–	27	ธนัวาคม	2555	ณ	มหาวทิยาลยั	

ศิลปากร	วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์	จังหวัด	นครปฐม

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	รายวิชา	 IMTH	 3102									

Fundamental	Mathematics	ให	้กบั	นกัศกึษา	ชัน้	ป	ีที	่1	ภาค	การ	ศกึษา	

ที่	2	ปี	การ	ศึกษา	2555	ตั้งแต่	วัน	ที่	11	ธันวาคม	2555	ถึง	วัน	ที่	5	

กุมภาพันธ์	2556	ณ	มหาวิทยาลัย	คริสเตียน	จังหวัด	นครปฐม

 อาจารย ์ดร.จนัทร ์ด ีระแบบ เลศิ	เขา้	รว่ม	ประชมุ	เรือ่ง	แนวทาง	

การ	พัฒนา	และ	จัด	ตั้ง	Animal	Testing	Center	ที่	ได้	มาตรฐาน	สากล	

เพื่อ	หา	เรือ	เกี่ยว	กับ	แนวทาง	และ	ความ	เป็น	ไป	ได้	ใน	การ	จัด	ตั้ง	รูป	แบบ	

ใน	การ	พฒันา	และ	ความ	รว่ม	มอื	การ	สนบัสนนุ	การ	ลงทนุ	และ	ประเดน็	

สำคัญ	อีก	ประการ	คือ	แนวทาง	การ	พัฒนา	สู่	ระดับ	ภูมิภาค	อาเซียน	

(Animal	 Testing	 Center	 for	 AEC)	 วัน	ที่	 10	 มกราคม	 2556														

ณ	หอ้ง	ประชมุ	กรม	ควบคมุ	โรค	กรม	ควบคมุ	โรค	กระทรวง	สาธารณสขุ	

จังหวัด	นนทบุรี

 อาจารย์ ดร.ศุภ ชัย ศุภ ลักษณ์ นารี ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ 

ดร.รัชฎา บุญ เต็ม และอาจารย์ดร.ศิริ รัตน์ ชูส กุล เกรียง	 ได้	รับ	เชิญ	

เปน็	อาจารย	์เพือ่	สอน	นกัศกึษา	ระดบั	ปรญิญา	ตร	ีภาค	เรยีน	ที	่2	ประจำ	

ปี	การ	ศึกษา	2555-2556	ระหว่าง	วัน	ที่	7	มกราคม	–	31	มีนาคม	

2556	ณ	วิทยาลัย	นานาชาติ	มหาวิทยาลัย	มหิดล	

 รอง ศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิว นิ่ม ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	ที่	

ปรึกษา	พิเศษ	โครง	งาน	วิทยาศาสตร์	 นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	 5	

โรง	เรียน	จุฬา	ภ	รณ	ราช	วิทยาลัย	เพชรบุรี	ใน	หัวข้อ	เรื่อง	ประสิทธิภาพ	

ของ	เอน	ไซด	์จาก	ผล	ไม	้สำหรบั	ยบัยัง้	โปรตนี	ใน	นำ้	ยางพารา	ที	่ทำให	้เกดิ	

อาการ	แพ้	

 อาจารย ์ดร.ภญิโญ แท ้ประสาท สทิธิ ์เขา้	รว่ม	ประชมุ	ใน	ฐานะ	

คณะ	กรรมการ	กลาง	จดัการ	แขง่ขนั	คอมพวิเตอร	์คอมพวิเตอร	์โอลมิปกิ	

ระดับ	ชาติ	 ครั้ง	ที่	 9	 ประจำ	ปี	 2556	 วัน	ที่	 21	 ธันวาคม	 2555									

ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์	ศูนย์	

รังสิต	จังหวัด	ปทุมธานี	

 ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญ เต็ม และ อาจารย์ ดร.สม เจ ตน์ 

ชัย ยะ เข้า	ร่วม	ประชุม	ปฏิบัติ	การ	พัฒนา	ข้อสอบ	วัดผล	สัมฤทธิ์	วิชา	

ฟิสิกส์	 เคมี	 ชีววิทยา	 คณิตศาสตร์	 และ	คอมพิวเตอร์	 เพื่อ	คัด	เลือก	

นักศึกษา	เข้า	รับ	ทุน	โครงการ	 สควค.	 ระดับ	ปริญญา	โท	ทางการ	ศึกษา	

ปี	การ	ศึกษา	 2556	 วัน	ที่	 21	 –	 23	 ธันวาคม	 2555	ณ	 โรงแรม	

อิมพีเรียล	หัวหิน	บีช	รีสอร์ท	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์

 ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตน ประเสริฐ ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

อาจารย	์พเิศษ	รายวชิา	MTD	512	Teaching	Algebra	ให	้แก	่นกัศกึษา	

ระดบั	บณัฑติ	ศกึษา	(ปรญิญา	โท)	สาขา	การ	สอน	คณติศาสตร	์เริม่	สอน	

ตั้งแต่	วัน	ที่	 12	 มกราคม	 2556	 จน	สิ้น	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	 2/2555					

ณ	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	พระจอมเกล้า	ธนบุรี

 ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.รัฐ พล อ้น แฉ่ง ได้	รับ	เชิญ

	 	 	เป็น	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	เป็น	คณะ	ทำงาน	รวบรวม	ข้อมูล	เพื่อ	

ประกอบ	การ	พิจารณา	การ	ประเมิน	การ	สอน	ให้	กับ	คณะ	วิทยาการ	

จัดการ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วัน	ที่	29	พฤศจิกายน	2555

	 	 	เป็น	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	พิจารณา	ผล	งาน	วิจัย	 ใน	การ	ประชุม	

วชิาการ	ระดบั	ชาต	ิเครอื	ขา่ย	วจิยั	สถาบนั	อดุมศกึษา	ทัว่	ประเทศ	ประจำ	

ปี	2556	หัวข้อ	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	กับ	การ	เข้า	สู่	ประชาคม	

อาเซยีน		ระหวา่ง	วนั	ที	่27	กมุภาพนัธ์		-	1	มนีาคม	2556	ณ	โรงแรม	

โร	สกา	ร์เด้	นท์	อ.สามพราน	จ.นครปฐม

	 	 	เข้า	ร่วม	ประชุม	เตรียม	งานการ	ประชุม	วิชาการ	นานาชาติ	

The	2st	Environment	Asia	International	Conference	on“Human	

Vulnerability	 and	 Global	 Environmental	 Change”	 ที่	จะ	จัด	

ขึ้น	ระหว่าง	วัน	ที่	 15	 –	 17	 พฤษภาคม	 2556	 และ	ประชุม	คณะ	

กรรมการ	วชิาการ	วนั	ที	่10	มกราคม	2556	ณ	คณะ	วศิวกรรมศาสตร	์

มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	กรุงเทพฯ

 รอง ศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวช รัช ต์ พิมล	ได้	รับ	เชิญ

	 	 	เป็น	วิทยากร	 อบรม	ผู้	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	

หลักสูตร	 2	 (สำหรับ	ผู้	ที่	ไม่มี	ประสบการณ์	ประเมิน	คุณภาพ)	 วัน	ที่	

7	–	9	มกราคม	2556	มหาวิทยาลัย	ราชภัฎ	เพชรบุรี

	 	 เป็น	กรรมการ	ตรวจ	ประเมิน	 EQA	 Pre-assessment		

ระดับ	มหาวิทยาลัย	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2555	ระหว่าง	วัน	ที่		6	–	8	

กมุภาพนัธ	์2556	ณ	หอ้ง	ประชมุ	สถาบนั	ยทุธศาสตร	์ทาง	ปญัญา	และ	

วิจัย	มหาวิทยาลัย	ศรีนครินทรวิโรฒ	

	 	 เข้า	ร่วม	เวที	ระดม	ความ	คิด	เห็น	ต่อ	การ	พัฒนา	แผน	ยุทธศาสตร์	

การ	ดำเนิน	งาน	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	กับ	สุข	สุข	 ใน	ประเด็น	มลพิษ	

อุตสาหกรรม	วัน	ที่	18	มกราคม	2556	ณ	สถาบัน	ธรรม	รัฐ	เพื่อ	การ	

พัฒนา	สังคม	และ	สิ่ง	แวดล้อม	กรุงเทพฯ

	 	 เป็น	วิทยากร	บรรยาย	ให้	ความ	รู้	ผลก	ระ	ทบ	จาก	โรง	ไฟฟ้า	

ถ่านหิน	ให้	กับ	ชาว	บ้าน	ใน	พ้ืนท่ี	วัน	ท่ี	19	มกราคม	2556	ณ	หอ	ประชุม	

ประชาคม	อ.กันตัง	จ.ตรัง

 อาจารย ์ดร.ทศัน วรรณ ศนูยก์ลาง	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	ผู	้เชีย่วชาญ	

ตรวจ	สอบ	คุณภาพ	เอกสาร	ประกอบ	การ	เรียน	 วิชา	คณิตศาสตร์	

คอมพิวเตอร์	 รหัส	วิชา	 2201-2402	 สำหรับ	นักเรียน	หลักสูตร	

ประกาศนียบัตร	วิชาชีพ	(ปวช.)	สาขา	งาน	คอมพิวเตอร์	ธุรกิจ	แผนก	

วิชา	คอมพิวเตอร์	ธุรกิจ	วิทยาลัย	อาชีวศึกษา	นครปฐม	จังหวัด	นครปฐม

ข่าวบุคคล



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

	 เรา	เคย	ไดย้นิ	แต	่ชือ่	ธาต	ุอืน่ๆ	มา	ก	็เยอะ	แต	่ม	ีใคร	สกั	กี	่คน	ที	่รูจ้กั	

ธาตุ	หา	ยาก	 (Rare	earth	 elements)	 และ	ยิ่ง	ใน	ปัจจุบัน	ก็	มี	ความ	

สำคญั	มาก	ตอ่	การ	พฒันา	อปุกรณ์	อเิลก็ทรอนกิส์	สมยั	ใหม่	ซึง่	จะ	ขาด	

ไม	่ได	้เชน่	ไอ	โฟน	ฮารด์	ดสิ	ไดร	์กงัหนั	ลม	ผลติ	ไฟฟา้	ตวั	เรง่	ปฏกิริยิา	

ทาง	เคมี	 เซลล์	เชื้อ	เพลิง	 รถไฮ	บริด	 หรือ	ยุธ	โย	ปกรณ์	ทาง	ทหาร	

เป็นต้น	ถ้า	ใคร	ติดตาม	ข่าว	หน้า	หนังสือพิมพ์	จะ	ได้	พบ	ข่าว	จีน	จำกัด	

การ	สง่	ออก	ธาต	ุหา	ยาก	ทำให	้ญีปุ่น่	ผู	้ผลติ	อปุกรณ	์อเิลก็ทรอนกิส	์ราย	

ใหญ่	ของ	โลก	ต้อง	กังวล	แม้แต่	อเมริกา	ก็	ยัง	อยู่	นิ่ง	ไม่	ได้	เนื่องจาก	จีน	

เป็น	ผู้	ผลิต	ราย	ใหญ่	ที่สุด	ของ	โลก	 คิด	เป็น	ร้อย	ละ	 95	 ของ	ความ	

ต้องการ	ทั้งหมด

สุริยา มีเปี่ยมสมบูรณ์  sc32ธาตุหายาก
อนัดบั	แรก	ซึง่	จำนวน	ธาต	ุหา	ยาก	ม	ีอยู	่17	ธาต	ุเรยีง	ตาม	หมายเลข	

อะตอม	ตั้งแต่	 57-71	 ได้แก่	 แลนทานัม	 (La)	 ซีเรียม	 (Ce)	

เพรซีโอดิเมียม	 (Pr)	 นีโอดิเมียม	 (Nd)	 โพรมีเทียม	 (Pm)	

ซาแมเรยีม	(Sm)	ยโูรเพยีม	(Eu)	แกโดลเินยีม	(Gd)	เทอรเ์บยีม(Tb)	

ดิสโพรเซียม(Dy)	โฮลเมียม	(Ho)	เออร์เบียม	(Er)	ทูเลียม	(Tm)	

อิตเทอร์เบียม(Yb)	 และ	ลู	ที	เซี	ยม(Lu)	 และ	ยัง	มี	อีก	 2	 ธาตุ	 คือ	

สแกนเดียม(Sc)	 และ	อิตเทรียม(Y)	 เนื่องจาก	มี	สมบัติ	คล้ายคลึง	

มาก	กับ	ธาตุ	หา	ยาก	จึง	นับ	รวม	ไว้	ใน	กลุ่ม	ของ	ธาตุ	หา	ยาก	ด้วย	

สามารถ	แบ่ง	ธาตุ	หา	ยาก	ได้	เป็น	2	กลุ่ม	ย่อย	คือ	ธาตุ	หา	ยาก	กลุ่ม	

เบา	(Light	rare	earth	elements)	หรือ	กลุ่ม	ซีเรียม	เป็นก	ลุ่ม	ธาตุ	

	 ธาตุ	หา	ยาก	เริ่ม	สนใจ	ครั้ง	แรก	โดย	ชาว	สวีเดน	ปี	พ.ศ.	2330	

โดย	 C.A.	 Arrhenius	 ได้	พบ	แร่	สี	ดำ	ที่	มี	ลักษณะ	พิเศษ	ต่าง	จาก	แร่	

อื่นๆ	 อีก	 7	 ปี	ต่อ	มา	 นัก	เคมี	ชาว	ฟินแลนด์	 Johann	 Gadolin	

สามารถ	แยก	สารประกอบ	ออกไซด	์ของ	ธาตุ	หา	ยาก	ออก	จาก	แร่	สี	ดำ	

เป็น	ครั้ง	แรก	เรียก	Ytttia	และ	ที่มา	ของ	คำ	ว่า	ธาตุ	หา	ยาก	เนื่องจาก	

ธาตุ	เหล่า	นี้	ผสม	อยู่	ใน	สินแร่	 ทำให้	พบ	ได้	ยาก	จึง	เป็น	ที่มา	ของ	คำ	ว่า	

“Rare”	คือ	“หา	ยาก”	ส่วน	คำ	ว่า	“Earth”	มี	ที่มา	จาก	การ	แยก	ธาตุ	

เหล่า	นี้	ออก	จาก	แร่	 แล้ว	พบ	อยู่	ใน	รูป	ของ	สารประกอบ	ออกไซด์	 จึง	

เรียก	ออกไซด์	ว่า	“earth”	

	 ธาต	ุหา	ยาก	คอื	อนกุรม	ของ	ธาต	ุที	่ชือ่	แลน	ทา	ไนด(์Lanthanide	

series)	บาง	ครัง้	จงึ	เรยีก	ธาต	ุหา	ยาก	วา่	แลน	ทา	ไนด	์(Lanthanides)	

หรือ	แลน	ทา	นอยด์	 (Lanthanoids	 )	 เนื่องจาก	ธาตุ	แลนทานัม	อยู่	
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ตารางธาตุ 
 

   สวนแหลงแรธาตุหายากในประเทศไทยจะพบอยูในเหมืองแรดีบุก บริเวณภาคใต สวนใหญเปนธาตุหายากในกลุมเบา 
อยูในรูปของสารประกอบฟอสเฟต(Ce,La,Y,Th)(PO4) โดยมีปริมาณ ซีเรียม 45% แลนทานัม 30% นีโอดิเมียม 20% 
และเพรซิโอดิเมียม5% นอกจากนี้ยังมีธาตุธอเรียมและยูเรเนียมรวมอยูดวยแตมีประปริมาณนอยมาก 
 
 
ขอขอบคุณที่มา   
ศูนยวิจัยและพัฒนาธาตุหายาก สาํนักงานปรณูเพื่อสันต ิ 
 
 

หา	ยาก	ที่	มี	เลข	อะตอม	ตั้งแต่	57	–	62	และ	ธาตุ	หา	ยาก	กลุ่ม	หนัก	

(Heavy	rare	earth	elements)	หรือ	กลุ่ม	อิ	อิตเทรียม	ตั้งแต่	เลข	

อะตอม	 64	 –	 71(รวม	อิตเทรียม	ที่	มี	เลข	อะตอม	 21	 และ	

สแกนเดียม	เลข	อะตอม	39	ด้วย)

	 	 	 ส่วน	แหล่ง	แร่	ธาตุ	หา	ยาก	ใน	ประเทศไทย	จะ	พบ	อยู่	ใน	เหมือง	

แร่ดีบุก	บริเวณ	ภาค	ใต้	 ส่วน	ใหญ่	เป็น	ธาตุ	หา	ยาก	ใน	กลุ่ม	เบา	อยู่	

ใน	รูป	ของ	สารประกอบ	ฟอสเฟต(Ce,La,Y,Th)(PO4)	 โดย	มี	

ปริมาณ	ซีเรียม	45%	แลนทานัม	30%	นีโอดิเมียม	20%	และ	

เพร	ซิ	โอดิ	เมีย	ม5%	นอกจาก	นี้	ยัง	มี	ธาตุ	ธอ	เรียม	และ	ยูเรเนียม	รวม	

อยู่	ด้วย	แต่	มี	ประ	ปริมาณ	น้อย	มาก

 ขอ ขอบคุณ ที่มา  
	 ศูนย์วิจัย	และ	พัฒนา	ธาตุ	หา	ยาก	สำนัก	งาน	ปรณู	เพื่อ	สันติ	

ตาราง ธาตุ


