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**********************************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

scie

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2556 เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในวันที่ 27 ธันวาคม
2555 เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2556 ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮาเฮ และการประกวดกองเชียร์ วันที่ 27
ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น.  ณ บริเวณลานไทร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

nce

ข่าวบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบส กุล อยู่ยืนยง
ได้ รั บ เ ชิ ญ เ ป็ น อ าจารย์ พิ เ ศษร ายวิ ช า 612250-51       
ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ ได้รับเชิญเป็น
อาจารย์พ เิ ศษรายวิชา MTD 512 Teaching Algebra ให้แ ก่น กั ศึกษา CALCULATION IN FOOD TECHNOLOGY ในหัว ข้ อ เ รื่อ ง              
ระดับบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษา (ปริญญาโท) สาขาการสอนคณิตศาสตร์ เริม่ ส อน อินท เิ กรทขนั้ พ นื้ ฐ าน วันท ี่ 26 – 27 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2556 จนสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2555      ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังส นามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ได้ รั บ เ ชิ ญ เ ป็ น อ าจารย์ พิ เ ศษร ายวิ ช า IMTH 3102         
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Fundamental Mathematics ให้ก บั น กั ศึกษาชนั้ ป ที ี่ 1 ภาคการศกึ ษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ได้รับเชิญ
เ ป็ น ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เ ป็ น ค ณะท ำงานร วบรวมข้ อ มู ล เ พื่ อ ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 5
ประกอบการพิจารณาการประเมินการสอนให้กับคณะวิทยาการ กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
อาจารย์ ดร.จันทร์ด ี ระแบบเลิศ เข้าร ว่ มประชุมเรือ่ งแนวทาง
จัดการ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย ในการประชุม การพัฒนาและจัดตั้ง Animal Testing Center ที่ได้มาตรฐานสากล
วิชาการระดับช าติเครือข า่ ยวจิ ยั ส ถาบันอ ดุ มศึกษาทวั่ ป ระเทศ ประจำ เพื่อหาเรือเกี่ยวกับแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรูปแบบ
ั นาและความรว่ มมอื การสนับสนุนก ารลงทุน และประเด็น
ปี 2556 หัวข้อ เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม กับ การเข้าสู่ประชาคม ในการพฒ
อาเซียน  ระหว่างวนั ท ี่ 27 กุมภาพันธ์  - 1 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม สำคัญอีกประการคือแนวทางการพัฒนาสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
(Animal Testing Center for AEC) วันที่ 10 มกราคม 2556              
โรสการ์เด้นท์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
เข้าร่วมประชุมเตรียมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ห้องประชุมก รมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
st
The 2 Environment Asia International Conference on“Human จังหวัดนนทบุรี
อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Vulnerability and Global Environmental Change” ที่จะจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2556 และประชุมคณะ ดร.รัชฎา บุญเต็ม และอาจารย์ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ได้รับเชิญ
กรรมการวชิ าการวนั ท ี่ 10 มกราคม 2556 ณ คณะวศิ วกรรมศาสตร์ เป็นอ าจารย์เพือ่ ส อนนกั ศึกษาระดับป ริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำ
ปีการศึกษา 2555-2556 ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 31 มีนาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
2556 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล ได้ร ับเชิญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ได้รับเชิญเป็นอ าจารย์ที่
เป็นวิทยากร อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) วันที่ ปรึกษาพิเศษโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในหัวข้อเรื่อง ประสิทธิภาพ
7 – 9 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เป็นกรรมการตรวจประเมิน EQA Pre-assessment   ของเอนไซด์จ ากผลไม้ส ำหรับย บั ยัง้ โปรตีนในนำ้ ย างพาราทที่ ำให้เกิด
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่  6 – 8 อาการแพ้
อาจารย์ ดร.ภิญโญ แท้ป ระสาทสทิ ธิ์ เข้าร ว่ มประชุมในฐานะ
กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมส ถาบันย ทุ ธศาสตร์ท างปญ
ั ญาและ
คณะกรรมการกลางจดั การแข่งขันค อมพิวเตอร์ค อมพิวเตอร์โอลิมปิก
วิจัย มหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิโรฒ
เข้าร ว่ มเวทีร ะดมความคดิ เห็นต อ่ ก ารพฒ
ั นาแผนยทุ ธศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 วันที่ 21 ธันวาคม 2555         
การด ำเนิ น ง านด้ า นสิ่ ง แ วดล้ อ มกั บ สุ ข สุ ข ในป ระเด็ น ม ลพิ ษ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ ศูนย์
อุตสาหกรรม วันที่ 18 มกราคม 2556 ณ สถาบันธรรมรัฐเพื่อก าร รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รชั ฎา บุญเต็ม และ อาจารย์ ดร.สมเจตน์
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผลกระทบจากโรงไฟฟ้า ชัยยะ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชา
ถ่านหินให้กบั ชาวบา้ นในพน้ื ที่ วันท่ี 19 มกราคม 2556 ณ หอประชุม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อค ัดเลือก
นักศึกษาเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา
ประชาคม อ.กันตัง จ.ตรัง
อาจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง ได้ร บั เชิญเป็นผ เู้ ชีย่ วชาญ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม
ตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ อิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2402 สำหรับนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจวทิ ยาลัยอ าชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม

ธาตุ ห ายาก
เราเคยได้ยนิ แ ต่ช อื่ ธ าตุอ นื่ ๆมากเ็ ยอะ แต่ม ใี ครสกั ก คี่ นทรี่ จู้ กั 
ธาตุห ายาก (Rare earth elements) และยิ่งในปัจจุบันก ็มีความ
สำคัญมากตอ่ การพฒ
ั นาอปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ซงึ่ จะขาด
ไม่ได้ เช่น ไอโฟน ฮาร์ดด สิ ไดร์ กังหันล มผลิตไฟฟ้า ตัวเร่งป ฏิกริ ยิ า
ทางเคมี เซลล์เชื้อเพลิง รถไฮบริด หรือยุธโยปกรณ์ทางทหาร
เป็นต้น ถ้าใครติดตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์จะได้พบข่าวจีนจำกัด
การสง่ อ อกธาตุห ายาก ทำให้ญ
 ปี่ นุ่ ผ ผู้ ลิตอ ปุ กรณ์อ เิ ล็กทรอนิกส์ร าย
ใหญ่ข องโลกต้องกังวล แม้แต่อ เมริกาก็ยังอยู่นิ่งไม่ได้ เนื่องจากจีน
เป็น ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นร้อยละ 95 ของความ
ต้องการทั้งหมด

สุริยา มีเปี่ยมสมบูรณ์ sc32

อันดับแ รก ซึง่ จ ำนวนธาตุห ายากมอี ยู่ 17 ธาตุ เรียงตามหมายเลข
อะตอมตั้งแต่ 57-71 ได้แก่ แลนทานัม (La) ซีเรียม (Ce)
เพรซี โ อดิ เ มี ย ม (Pr) นี โ อดิ เ มี ย ม (Nd) โพรมี เ ที ย ม (Pm)
ซาแมเรียม (Sm) ยูโรเพียม (Eu) แกโดลิเนียม (Gd) เทอร์เบียม(Tb)
ดิสโพรเซียม(Dy) โฮลเมียม (Ho) เออร์เบียม (Er) ทูเลียม (Tm)
อิตเทอร์เบียม(Yb) และลูทีเซียม(Lu) และยังมีอีก 2 ธาตุ คือ
สแกนเดียม(Sc) และอิตเทรียม(Y) เนื่องจากมีสมบัติคล้ายคลึง
มากกับธาตุหายากจึงนับรวมไว้ในกลุ่มของธาตุหายากด้วย
สามารถแบ่งธาตุหายากได้เป็น 2 กลุ่มย่อยคือ ธาตุหายากกลุ่ม
เบา (Light rare earth elements) หรือกลุ่มซีเรียม เป็นกลุ่มธ าตุ

ตารางธาตุ

หายากที่มีเลขอะตอมตั้งแต่ 57 – 62 และธาตุหายากกลุ่มห นัก
ธาตุห ายากเริ่มส นใจครั้งแรกโดยชาวสวีเดน ปี พ.ศ. 2330ตารางธาตุ
โดย C.A. Arrhenius ได้พบแร่สีดำที่มีลักษณะพิเศษต่างจากแร่ (Heavy rare earth elements) หรือกลุ่มอิอิตเทรียม ตั้งแต่เลข
สวนแหลงแรธาตุหายากในประเทศไทยจะพบอยูในเหมืองแรดีบุก บริเวณภาคใต สวนใหญเปนธาตุหายากในกลุมเบา
อะตอม 64 – 71(รวมอิตเทรียมที่มีเลขอะตอม 21 และ
อื่นๆ อีก 7 อยู
ปีตในรู
่อมปาของสารประกอบฟอสเฟต(Ce,La,Y,Th)(PO
นักเคมีชาวฟินแลนด์ Johann Gadolin
4) โดยมีปริมาณ ซีเรียม 45% แลนทานัม 30% นีโอดิเมียม 20%
ลขอมะตอม
ด้วอย)ยมาก
สามารถแยกสและเพรซิ
ารประกอบ
องธาตุหา้ยยังาก
อก
ากยแมและยู
ร่สีดำเรเนียสแกนเดี
โอดิอเมีอกไซด์
ยม5%ขนอกจากนี
มีธอาตุ
ธจอเรี
มรวมอยูยดม
วเยแต
ีประปริ39
มาณน
เป็นครั้งแ รก เรียก Ytttia และที่มาของคำว่า ธาตุหายาก เนื่องจาก     ส่วนแหล่งแร่ธาตุหายากในประเทศไทยจะพบอยู่ในเหมือง
ธาตุเหล่านี้ผสมอยู่ในสินแร่ ทำให้พบได้ยากจึงเป็นที่มาของคำว่า แร่ดีบุก บริเวณภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นธาตุหายากในกลุ่มเบา อยู่
ขอขอบคุ
“Rare” คือ “หา
ยาก”ณทีส่่มวานคำว่า “Earth” มีที่มาจากการแยกธาตุ ในรูปของสารประกอบฟอสเฟต(Ce,La,Y,Th)(PO4) โดยมี
ศูนยวิจัยและพัฒนาธาตุหายาก สํานักงานปรณูเพื่อสันติ
เหล่านี้ออกจากแร่ แล้วพบอยู่ในรูปของสารประกอบออกไซด์ จึง ปริมาณ ซีเรียม 45% แลนทานัม 30% นีโอดิเมียม 20% และ
เพรซิโอดิเมียม5% นอกจากนี้ยังมีธาตุธอเรียมและยูเรเนียมรวม
เรียกออกไซด์ ว่า “earth”
ธาตุห ายาก คือ อนุกรมของธาตุท ชี่ อื่ แลนทาไนด์(Lanthanide อยูด่ ้วยแต่มีประปริมาณน้อยมาก
ขอขอบคุณท ี่มา
series) บางครัง้ จ งึ เรียกธาตุห ายากวา่ แลนทาไนด์ (Lanthanides)
ศูนย์วิจัยแ ละพัฒนาธาตุหายาก สำนักง านปรณูเพื่อสันติ
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