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 เม่ือ วันศุกร ท่ี 5 กุมภาพันธ ท่ีผานมา คณะ วิทยาศาสตร ได มี พิธี ลงนาม ขอตกลง ความ รวมมือ ทาง วิชาการ ระหวาง โรงเรียน นายรอย ตำรวจ กับ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

โดย พล.ต.ท.อมรินทร   อัคร วงษ  ผู บัญชาการ โรงเรียน นายรอย ตำรวจ และ อาจารย ดร.อุทัย  ดุลย เกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร ณ สำนักงาน อธิการบดี  มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร การ ขอตกลง รวมมือ ทาง วิชาการ ใน คร้ังน้ี มี กำหนด เวลา 5 ป ซ่ึง จะ ทำให ท้ังสอง สถาบัน สามารถ นำ ความรู ทาง วิทยาศาสตร     ไป ใช ใน งาน นิติวิทยาศาสตร การ พิสูจน 
หลักฐาน สราง ความ ยุติธรรม ใน การ วินิจฉัย คดี  สนับสนุน การ จัดการ เรียน การ สอน ของ นักศึกษา สอง สถาบัน ท้ัง ใน หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี และ หลักสูตร บัณฑิต ศึกษา ทาง 
ดาน นิติวิทยาศาสตร  และ พัฒนา คุณภาพ หอง ปฏิบัติ การ นิติวิทยาศาสตร ของ คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร และ คณะ นิติวิทยาศาสตร โรงเรียน นายรอย ตำรวจ 
ให ไดมาตรฐาน สากล

 ดาน การ วิจัย คณะฯ เรา โดย รศ.ดร.เสริม จันทร ฉาย และ ผศ.พูล ศักดิ์  อิน ทวี ได รวมกับ สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหงชาติ ( สวทช.) และ คณะ 
วิศวกรรมศาสตร จัด สราง เครื่อง อบ แหง พลังงาน แสง อาทิตย กรีน เฮาส แบบ ม.ศิลปากร  พรอมทั้ง จัด ฝกอบรม การ ผลิต อาหาร สะอาด (GMP) ให กับ วิสาหกิจ ชุมชน ขาว แตน 
น้ำ แตงโม จังหวัด ลำปาง ซึ่ง นับเปน อีก หนึ่ง ความ รวมมือ ทาง ดาน งานวิจัย ที่ เรา มี กับ หนวยงาน ภายนอก  สำหรับ ทุนวิจัย ภายใน คณะฯ เดือน นี้ คณะฯ ได ใหทุน เพิ่มอีก 4 ทุน  

เปน ทุนวิจัย อาจารย หลัง ปริญญาเอก 3 ทุน โดย อ.ดร.ชีวิตา สุวรรณ ชวลิต  อ.ดร.รัตนา ศรี ทัศน  ผศ.ดร. ดิเรก ฤทธ์ิ บัว เวช  และ ทุน ทั่วไป 1 ทุน โดย ผศ.ดร.รัศมี  ชัย สุขสันต 

รวมกับ อ.อภิเษก หงษ วิทยากร

 นอกจาก ผล งาน ทาง ดาน วิชาการ แลว เรา ยังมี กิจกรรม นักศึกษา ท่ี สำคัญ ใน ชวงน้ี ไดแก การ จัด โครงการ ปจฉิมนิเทศ นักศึกษา ของ ภาควิชา คณิตศาสตร และ ภาควิชา 
สถิติ ซ่ึง จัดให กับ นักศึกษา ท่ี กำลัง จะ สำเร็จ การ ศึกษา เปนการ เตรียม ความ พรอม และ เสริม ทักษะ เพ่ือ กาว ออกไป สู โลก ภายนอก ร้ัว มหาวิทยาลัย ซ่ึง เปน กิจกรรม เสริม หลักสูตร 
ที่ เรา ได จัดให กับ นักศึกษา เปนประจำ ทุกป

ปีที่ 16 ฉบับ ที่ 2 ประจำเดือนกุม ภาพันธ 2553

จากคณบดี

 พิธี ลงนาม ขอตกลง ความ รวมมือ ทาง วิชาการ ระหวาง โรงเรียน นายรอย ตำรวจ กับ  มหาวิทยาลัย ศิลปากร โดย 

พล.ต.ท.อมรินทร   อัคร วงษ  ผู บัญชาการ โรงเรียน นายรอย ตำรวจ และ อาจารย ดร.อุทัย  ดุลย เกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร   วันศุกร ที่ 5 กุมภาพันธ 2553 ณ หองประชุม นริศ รานุวัต ติ วงศ  สำนักงาน อธิการบดี  มหาวิทยาลัย ศิลปากร   
ตลิ่งชัน

 ภาควิชา ฟสิกส คณะ วิทยาศาสตร โดย รอง ศาสตราจารย ดร. เสริม จันทร ฉาย ได จัด ประชุม คณะ ผู เช่ียวชาญ ดาน รังสี อัลตราไวโอเลต ใน โครงการ Global Atmospheric Watch (GAW) 

ของ องคการ อุตุนิยมวิทยา โลก (World Meteorological Organization, WMO) ที่ หองประชุม ของ คณะ มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย ศิลปากร วัง ทา พระ โดย มี ผู เขารวม ประชุม จาก ประเทศ ตางๆ 

13 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา 2 คน เยอรมนี 1 คน อังกฤษ 1 คน นอรเวย 1 คน กรีซ 1 คน  สวิส เซอร แลนด 1 คน อารเจนตินา 1 คน ญี่ปุน 1 คน แคนาดา 1 คน ออสเตรีย 1 คน นิวซีแลนด 

1 คน ออสเตรเลีย 1 คน และ ประเทศ ไทย 2 คน ระหวาง วันที่ 8-13 กุมภาพันธ 2553 โดย ที่ประชุม ได จัดทำ มาตรฐาน การ วัด รังสี อัลตราไวโอเลต สำหรับ สถานี ใน ความ ดูแล ของ WMO และ 

หนวยงาน ที่ เกี่ยวของ ทั่วโลก ในการนี้ ผูชวย ศาสตราจารย ดร. จรุง แสง  ลักษ ณ บุญ สง คณบดี คณะ วิทยาศาสตร ได เลี้ยง ตอนรับ คณะ ผู เชี่ยวชาญ ดังกลาว เม่ือ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 

 คณะ ผู เชี่ยวชาญ นี้ จัด ตั้งขึ้น โดย WMO ใน โครงการ Global Atmospheric Watch (GAW) โดย มี รอง ศาสตราจารย ดร. เสริม  จันทร ฉาย เปน ตัวแทน จาก ประเทศ ไทย ทั้งนี้ เพื่อ กำหนด 

มาตรฐาน และ ใหคำปรึกษา ดาน การ วัด รังสี อัลตราไวโอเลต ซึ่ง มี แนวโนม เพิ่มขึ้น เนื่องจาก บรรยากาศ ชั้น โอโซน ที่ ถูก ทำลาย จาก การ ปลอย สาร CFC ข้ึน สู บรรยากาศ ของ โรงงาน อุตสาหกรรม 

และ การ ใช  สาร สเปรย ต างๆ การ เพิ ่มข ึ ้น ของ ร ังส ี 

อัลตราไวโอเลต จะ เพิ่ม ความ เส่ียง ของ การ เกิด โรคมะเร็ง 

ผิวหนัง และ ตอกระจก รวมถึง สงผลกระทบ ตอ พืช และ 

สัตว ตางๆ ปจจุบัน ภาควิชา ฟสิกส ได ทำการ ตรวจวัด รังสี 

อัลตราไวโอเลต ท่ี จังหวัด เชียงใหม อุบลราชธานี สงขลา 

และ ที ่ อาคาร ว.1 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร ขอมูล ท่ี ได จาก การ วัด ดังกลาว จะ เปน ประโยชน 

ตอ การ ติดตาม การ เปล่ียนแปลง ของ รังสี อัลตราไวโอเลต 

ในประเทศ ไทย 
รูป ที่ 1 คณะ ผู เชี่ยวชาญ ดาน รังสี อัลตราไวโอเลต ที่ เดินทาง

  มา รวม ประชุม

รูป ที่ 2 ผูชวย ศาสตราจารย ดร. จรุง แสง  ลักษ ณ บุญ สง

   จัดเลี้ยงตอนรับ และ มอบ ของ ที่ระลึก ผู เขารวม ประชุม
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รูป ที่ 1 เครื่อง อบ แหง พลังงาน แสง อาทิตย กรีน เฮาส แบบ  

 ม. ศิลปากร  ซึ่ง ใช อบ แหง ขาว แตนน้ำ แตงโม
รูป ที่ 2  ขาว แตนน้ำ แตงโม

 คณะ วิทยาศาสตร ได อนุมัต ิใหทุน อุดหนุน การ วิจัย ประเภท ตางๆ ประจำ ปงบประมาณ 2553 เพิ่มเติม ดังนี้
 ทุน อุดหนุน การ วิจัย จาก กองทุน สงเสริม และ พัฒนา คณะ วิทยาศาสตร วงเงิน สนับสนุน ทุน ละ ไม เกิน 100,000 บาท จำนวน 1 โครงการ ไดแก

  ๏ “การ พัฒนาการ วิเคราะห ที่ ใช การ ไหล รวมกับ การ ตรวจวัด เชิง เคมี ไฟฟา”โดย ผูชวย ศาสตราจารย ดร.รัศมี  ชัย สุขสันต และ อาจารย อภิเษก หงษ วิทยากร  
   ระยะเวลา ดำเนินการ วิจัย 1 ป ตั้งแต 2 มีนาคม 2553 – 1 มีนาคม 2554

  ทุน อุดหนุน การ วิจัย สำหรับ อาจารย หลัง สำเร็จ การ ศึกษา ระดับ ปริญญาเอก จาก กองทุน สงเสริม และ พัฒนา คณะ วิทยาศาสตร วงเงิน สนับสนุน ทุน ละ ไม เกิน 100,000 บาท 

จำนวน 3 โครงการ ไดแก

  ๏ “การ สังเคราะห ซิลเวอร โดป ไทเทเนียม ไดออกไซด และ ศึกษา สมบัติ การ เปน โฟโต คะตะ ลิสต”โดย อาจารย ดร.ชีวิตา สุวรรณ ชวลิต  ระยะเวลา ดำเนินการ วิจัย 1 ป  

   ตั้งแต 15 กุมภาพันธ 2553 – 14 กุมภาพันธ 2554

  ๏ “ดีกรี dp(V) ของวา ไรตี้ แบบพ รี โซลิด”โดย อาจารย ดร.รัตนา ศรี ทัศน  ระยะเวลา ดำเนินการ วิจัย 1 ป ตั้งแต 15 กุมภาพันธ 2553 – 14 กุมภาพันธ 2554

  ๏ “CO และ HC ใน ไอเสีย รถ จักรยานยนต”โดย ผูชวย ศาสตราจารย ดร. ดิเรก ฤทธ์ิ บัว เวช  ระยะเวลา ดำเนินการ วิจัย 10 เดือน ตั้งแต 15 กุมภาพันธ 2553 – 15  

   ธันวาคม 2553

ขาววิจัย

 ผู ชวย ศาสตราจารย ดร.จรุง แสง ลักษ ณ บุญ สง 

คณบดี คณะ วิทยาศาสตร และ ผูชวย ศาสตราจารย สรธร   

เกิด เกรียงไกร หัวหนา ภาควิชา ชีววิทยา รวม แสดง ความ ยินดี 
กับ นักศึกษา ปริญญาโท ภาควิชา ชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร 

ท่ี ไดรับ ทุน ปูนซิ เมนต ไทย เน่ืองจาก ปูน ซิ เมนต ไทย ได เล็งเห็น 
ถึง การ อนุรักษ สิ่งแวดลอม จึง ได มอบทุน สนับสนุน การ 
ศึกษาวิจัย และ การ อนุรักษ สิ่งแวดลอม จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 

20,000 บาท ให แก  น.ส.ชม ภูนุท  นุดศุภร น.ส.นพ มาศ   พ่ึง ทรัพย 

น.ส.เพ็ญ สุภา ศรี พรหม ทอง และ น.ส. ศิริ พร  แกว กลม  ภายใต 
ท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ โดย รอง ศาสตราจารย ดร.เรณู เวช รัชต พิมล 

 หนวย วิจัย พลังงาน แสง อาทิตย โดย รอง ศาสตราจารย ดร. เสริม  จันทร ฉาย และ ผูชวย ศาสตราจารย พูล ศักด์ิ  อิน ทวี ได รวมกับ สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร 

และ เทคโนโลยี แหงชาติ ( สวทช.) และ ภาควิชา เทคโนโลยี อาหาร คณะ วิศวกรรมศาสตร และ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม โดย ผูชวย ศาสตราจารย ดร. บุ ศรา กรณ     

มหา โยธี ดำเนินการ จัด สราง เครื่อง อบ แหง พลังงาน แสง อาทิตย กรีน เฮาส แบบ ม. ศิลปากร พรอมทั้ง จัด ฝกอบรม การ ผลิต อาหาร สะอาด (GMP) ให กับ วิสาหกิจ 

ชุมชน ขาว แตน น้ำ แตงโม อ. เมือง จ.ลำปาง เพื่อ ใช อบ แหง ขาว แตน น้ำ แตงโม 

 ขาว แตน น้ำ แตงโม เปน ขนม พ้ืนบาน ของ จังหวัด ลำปาง มี การ ผลิต เพ่ือ จำหนาย อยาง แพรหลาย ใน ภาคเหนือ และ เร่ิมมี การ สง ออกไป จำหนาย ยัง ตางประเทศ 

โดย ใน กระบวนการ ผลิต จะ ตอง นำ ขาวเหนียว ที่ ผสม น้ำ แตงโม ไป ตากแดด กอน นำไป ทอด โดย ทั่วไป ผูผลิต ยัง ใช การ ตากแดด ตาม ธรรมชาติ ซึ่ง มัก ประสบปญหา 

แมลง รบกวน และ การ เปยก ฝน การ ใช เครื่อง อบ แหง พลังงาน แสง อาทิตย เพื่อ การ ตากแหง ขาว แตน จะ ชวย ให ผลิตภัณฑ ที่ ได สะอาด และ ลด การ สูญเสีย จาก การ 

เปยก ฝน ดังนั้น การนำ เทคโนโลยี การ อบ แหง ดวย พลังงาน แสง อาทิตย ไป ใชในงาน นี้ จะ ชวย ให วิสาหกิจ ชุมชน แหงนี้ มี ความ เขมแข็ง และ สามารถ ขยายผล ไป สู 

วิสาหกิจ ชุมชน อื่นๆ ตอไป
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 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได จัด โครงการ จัดการ ความรู เพื่อ พัฒนา งาน ของ 
บุคลากร สาย สนับสนุน คณะ วิทยาศาสตร คร้ัง ที่ 4  วันที่    12 กุมภาพันธ  2553 ณ หอง 4320   อาคาร 
วิทยาศาสตร 1 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร  

ขาวบุคคล

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.สุ พรรณี ฉายะ บุตร  ได รับเชิญ เปน วิทยากร 
บรรยาย ใน ท่ีประชุม 3  ฟอร่ัม ใน หัวขอ “สี ศิลปากร ประดิษฐ” ความ สำเร็จ จาก 
งานวิจัย ใน มหาวิทยาลัย สู สังคม” ใน วันที่ 25 มีนาคม 2553 ณ สำนักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระ จอมเกลา ธนบุรี

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.รั ชฎา บุญ เต็ม ได รับเชิญ จาก สถาบันสง เสริม 
การ สอน วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ( สสวท.)  เขารวม เปน วิทยากร ประชุม ปฏิบัติ 
การ เสริมวาม เขมแข็ง ให กับ ครู พ่ีเล้ียง วิชาการ เรียน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  วันท่ี 

16- 19 มีนาคม 2553 ณ โรงแรม วินเซอร กรุงเทพฯ

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.มนัส แซ ดาน  เขารวม ประชุม วิพากษ หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต และ เปน ผู ทรงคุณวุฒิ วิพากษ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา ฟสิกส วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรม ฮอลิเดย อินน จังหวัด 
เชียงใหม

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย พูล ศักด์ิ อิน ทวี เขารวม ประชุม พิจารณา ราง หนังสือ 
เรียน สาระ การ เรียนรู วิทยาศาสตร เพ่ิมเติม วิชา ฟสิกส หลักสูตร 2551 เลม 3-5 

วันท่ี 15 – 17 กุมภาพันธ 2553 ณ หอง ปฏิบัติ สาขาวิชา ฟสิกส สถาบัน สงเสริม 
การ สอน วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ( สสวท.)

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.ปาน ใจ ธาร ทัศน วงศ  เขารวม ประชุม 29th  

Asia Pacific Advanced Network : APAN   ณ  Sydney, Australia ระหวาง 
วันท่ี  6 – 12 กุมภาพันธ 2553 

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.พงศ ศักด์ิ หนู พันธ ได รับเชิญ เปน วิทยากร 
บรรยาย ใน หัวขอ การ บำบัด น้ำ เสียเชิง ชีวภาพ ข้ันสูง และ แนวทาง การ วิจัย เก่ียวกับ 
การ บำบัด น้ำ เสียเชิง ชีวภาพ ให แก นิสิต หลักสูตร วิทยา ศาสตร ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชา ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม(หลักสูตร นานาชาติ) วันที่ 5 

กุมภาพันธ 2553 ณ คณะ เกษตรศาสตรทรัพยากร ธรรมชาติ และ ส่ิงแวดลอม 

มหาวิทยาลัย นเรศวร จังหวัด พิษณุโลก 

 ๏ อาจารย ดร.กุล นาถ อบ สุวรรณ ได รับเชิญ เปน อาจารย พิเศษ ให ความรู 
แก นักศึกษา ใน หัวขอ เร่ือง การ ปลูก เล้ียง ไมดอก ไมประดับ ใน วันท่ี 5 กุมภาพันธ 

2553 ณ สาย วิชา เทคโนโลยี หลัง การ เก็บเกี่ยว ตึก คณะ ทรัพยากร ชีวภาพ 
และ เทคโนโลยี ช้ัน 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระ จอมเกลา ธนบุรี วิทยาเขต 
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยู ยืนยง ได รับเชิญ จาก คณะ 
วิศวกรรมศาสตร และ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ศิลปากร เปน                   

ผู ทรงคุณวุฒิ เปน ผูบรรยาย พิเศษ รายวิชา 612 250 CALCULATION IN FOOD 

TECHNOLOGY  หัวขอ เร่ือง “การ อินทิเกรต ของ ฟงกชัน และ การ ประยุกต” วันท่ี 

28 มกราคม และ วันท่ี 4,11 กุมภาพันธ 2553 ณ อาคาร 50 ป มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.ดวง เดือน ไกร ลาศ และ นางสุ ลักษณ นาม โชติ 

ได รับเชิญ เปน ผู เช่ียวชาญ รวม ตรวจสอบ คุณภาพ การ วินิจฉัยโรค หนอ นพ ยา ธิท่ี 
สำนักงาน พระ ราช วังฯ กำหนด เพ่ิมเติม ใน พ้ืนท่ี ถ่ิน ทุรกันดาร และ พ้ืนท่ี ภู ฟา พัฒนา 
ตาม โครงการ พระ ราช ดำริ ป 2553 ใน ภาคเหนือ 8 จังหวัด ไดแก นาน แพร พะเยา 

เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ตาก และ เพชรบูรณ ระหวาง วันท่ี 24 มกราคม 

– 14 กุมภาพันธ 2553

 ๏ อาจารย ดร.ทัศน วรรณ ศูนยกลาง ได รับเชิญ เปน กรรมการ ตัดสิน  
การ พัฒนา โปรแกรม คอมพิวเตอร แหง ประเทศ ไทย คร้ัง ท่ี 12 (NSC2010) วันท่ี 

21 มกราคม 2553 ณ คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย บูรพา จังหวัด ชลบุรี

 ๏ นาย เกียรติ อุดม กาญจนา นนท นาง ภัค จิรา สุร นิคม และ นาง ประภา 

เมฆ อรุณ  เขารวม ประชุม โครงการ แลกเปล่ียน เรียนรู ของ บุคลากร สาย สนับสนุน 
ระหวาง หนวยงาน ภายใน มหาวิทยาลัย วิทยาเขต พระ ราช วัง สนาม จันทร ป ท่ี 1 

คร้ัง ท่ี 4 หัวขอ เร่ือง “ปญหา และ การ ดำเนินงาน ของ งาน การ เจาหนาท่ี” วันท่ี 18 

กุมภาพันธ 2553 ณ อาคาร ศึกษา 3 คณะ ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร

กิจกรรมคณะวิทยา ศาสตร
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บทความ
รศ. พ.ต.อ.สันต์ิ สุข วัจน

โรงเรียน นายรอย ตำรวจ รวมกับ คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร
วิทยา พระ ราช วัง สนาม จันทร  พิสูจน สาเหตุ ของ เพลิงไหม

ขาว คณะ วิทยาศาสตร มี จุด มุงหมาย เพื่อ เปน สื่อกลาง ระหวาง คณะ วิทยาศาสตร ศิษยเกา และ ผู มี อุปการ คุณ หาก ทาน มี 
ความ ประสงค ท่ีจะ สง ขอ เสนอแนะ ขาวสาร หรือ ท่ีอยู โปรด แจง คณะ วิทยาศาสตร วิทยาเขต พระ ราช วัง สนาม จันทร นครปฐม 

73000 โทร. 0-3425-5093 โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถ เปด อาน ขาว คณะ วิทยาศาสตร 
ได ใน www.sc.su.ac.th  ได เชนกัน

ขอ เชิญ คณาจารย และ ศิษยเกา สง บทความ ทาง วิชาการ

ขนาด ครึ ่ง หนา A4 ลง ขาว ราย เดือน คณะ วิทยาศาสตร 

ม.ศิลปากร  หาก ไดรับ คัดเลือก ตีพิมพ ใน วารสาร

จะ ไดรับ คา สมนาคุณ เร่ือง ละ 500 บาท

 ภาควิชา คณิตศาสตร  คณะ วิทยาศาสตร จัด โครงการ ปจฉิมนิเทศ 
นักศึกษา ภาควิชา คณิตศาสตร คณะ วิทยาศาสตร วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553 

ณ หอง 1550  ภาควิชา คณิตศาสตร  คณะ วิทยาศาสตร 

 กรณีท่ี บาน อาถรรพ เกิดเหตุ ประหลาด ภายใน บาน เลข ท่ี 167 บาน หนองบัว 

หมู ที่ 6 ตำบล ตะแต บก บาน อ.ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา ซึ่ง เปน บาน ของ นาง นิด 

รวม ครบุรี อายุ 28 ป ซึ่ง อาศัยอยู กับ ครอบครัว ลูกๆ และ หลานสาว รวม 5 ชีวิต 

ตลอด ทั้ง เดือน พ.ย.2552 มา จนถึง วันที่ 6 ธ.ค.2552 ได เกิดเหตุ เพลิง ลุกไหม สิ่งของ 

ที่อยู ภายใน บาน โดย ไม เลือก ชนิด มา มา กวา 10 คร้ัง ใน รอบ เดือน เดียว สราง ความ 

ประหลาดใจ และ ความ หวาดผวา ให แก ครอบครัว “รวม ครบุรี” รวมถึง เพ่ือนบาน ท่ีอยู 

ละแวก ใกลเคียง เปน อยาง มาก 

  ครอบครัว บาน อาถรรพ ไฟไหม เดือน เดียว กวา 10 ครั้ง ผวา หนัก อพยพ 

ครอบครัว ทิ้ง บาน หนี หว่ัน วันดีคืนดี ถูก ไฟ ครอก ยก ครัว เพื่อนบาน บอก เจาของ บาน 

อยาก ลอง ทิ้ง บาน ไว หาก เกิดเหตุ ซ้ำ อีก จะ ยาย หนี ถาวร ขณะ ที่ ผูชวย ผูใหญ บาน จัด 

กำลัง ตำรวจ บาน ตรวจตรา ทุก ชั่วโมง หวั่น ไฟไหม ทั้ง หลัง 

 เหตุ ดังกลาว ทำให ชาวบาน เชื่อ วา เปนเรื่อง ของ ไสยศาสตร ได มี การ เชิญ 

พระ ,หมอผี มา ทำ พิธีกรรม ตางๆ แต เพลิง ก็ ยัง เกิด ลุกไหม อีก  เปน เหตุ เสีย เงินทอง 

ไป จำนวน มาก  ทาง รายการ บาง ออ ทีวี ชอง 5 จึง ได ขอ ความ ชวยเหลือ มายัง ขาพเจา 

และ คณาจารย คณะ นิติวิทยาศาสตร รร.นรต.และ ทาง ภาควิชา เคมี มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร จ.นครปฐม  ให ชวย พิสูจน ความ จริง  ขาพเจา จึง ได เดินทาง ไป ตรวจ สถาน 

ที่เกิดเหตุ  ผล การ ตรวจฯ ประกอบ กับ ขอมูล จาก พยาน และ เจาของ บาน เชื่อได วา 

สาเหตุ เพลิงไหม ใน คร้ังน้ี มาจาก การ ลุกไหม ข้ึน เอง (Spontaneous combustion) ใน 

ลักษณะ ของ chemical action ไมใช เปนเรื่อง ของ ไสยศาสตร ตามที่ ชาวบาน เขาใจ 

แต นาจะ เกิดจาร การ ปนเปอน ของ สารเคมี ที่ลุก ติดไฟ ขึ้น เอง ได เมื่อ ถูก กับ อากาศ จึง 

ได ทำการ ตรวจ เก็บ พยาน หลักฐาน ช้ินสวน ท่ี ถูก เพลิงไหม นำสง มา ตรวจ พิสูจน ท่ี หอง 

ปฏิบัติ การ ทาง เคมี คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร จ.นครปฐม และ จาก 

ความ รวมมือ ของ อาจารยดร.ศุภ ชัย ศุภ ลักษณ นารี, อาจารย ดร. ศิริ รัตน ชู สกุล 

เกรียง และ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.น รงค ฉิม พาลี  ภาควิชา เคมี  ม.ศิลปากรฯ  ได 

ทำ วิเคราะห ชิ้นสวน เพลิงไหม ดังกลาว  พบ สาร ฟอสฟอรัส ขาว ทำให ได ขอสรุป ถึง 

ชนิด ของ สารเคมี ที่ นาจะ เปนสาเหตุ ทำใหเกิด เพลิง ลุกไหม ขึ้น ได เอง  ซึ่ง ถือ คำ ตอบ ท่ี 

คลี่ คลาย คดี ได ใน ระดับ หนึ่ง และ เปน อีก กาว หนึ่ง ของ ความ รวมมือ ระหวาง  รร.นรต.

กับ  ม.ศิลปากร ใน การ ใหบริการ ทาง วิชาการ กับ สังคม   

 ภาควิชา สถิติ คณะ วิทยาศาสตร จัด โครงการ ปจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาควิชา 
สถิติ คณะ วิทยาศาสตร วันที ่ 8 กุมภาพันธ 2553 ณ หอง 1445 ภาควิชา สถิติ      

คณะ วิทยาศาสตร 


