
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

	 เม่ือ	วัน	ศุกร์	ท่ี	21	กุมภาพันธ์	2557	เวลา	09.00	น.	คณะ	วิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 ได้	รับ	เกียรติ	จาก	 “ศาสตราจารย์	เกียรติคุณ	 คุณ	หญิง	

ไข	ศรี	 ศรี	อรุณ”	 นายก	สภา	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 กล่าว	เปิด	งาน	ปัจฉิม	นิเทศ	

นกัศกึษา	และ	พธิ	ีอำลา	สถาบนั	และ	งาน	มหกรรม	การ	สรา้ง	โอกาส	ทางการ	ศกึษา	

และ	อาชีพ	ใน	สาย	งาน	วิทยาศาสตร์	ณ	ห้อง	4103	อาคาร	เรียน	วิทยาศาสตร์	4	

โดย	หลัง	จาก	เปิด	งาน	เสร็จ	แล้ว	 ท่าน	นายก	สภา	ได้	ปาฐกถา	เพื่อ	ให้	ข้อคิด	ดีๆ	

ใน	การ	ใช้	ชีวิต	ของ	ว่าที่	บัณฑิต	จบ	ใหม่	ของ	คณะ	วิทยาศาสตร์

	 เมื่อ	วัน	พฤหัสบดี	ที่	 27	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557	 “รศ.ดร.สืบ	สกุล								

อยู	่ยนืยง”	คณบด	ีคณะ	วทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	นำ	ทมี	บรหิาร	และ	

หัวหน้า	งาน	เข้า	ศึกษา	ดู	งาน	และ	แลก	เปลี่ยน	เรียน	รู้	การ	บริหาร	จัดการ	องค์กร	

และ	บคุลากร	รวม	ถงึ	การ	ประกนั	คณุภาพ	การ	ศกึษา	ณ	หอ้ง	ประชมุ	นำ้	ใน	ซายน	์

(SD-117)	อาคาร	สิ	ริน	ธร	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	บูรพา	โดย	มี	“ผศ.

ดร.อุษา	วดี	 ตัน	ติว	รา	นุ	รักษ์”	 คณบดี	คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	บูรพา	

พร้อม	ทั้ง	คณะ	ผู้	บริหาร	หัวหน้า	ส่วน	งาน	และ	บุคลากร	ของ	คณะ	วิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	บูรพา	ให้การ	ต้อนรับ	และ	ร่วม	แลก	เปลี่ยน	ข้อคิด	เห็น	ใน	ประเด็น	

ต่างๆ	ใน	ข้าง	ต้น

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 จัด	อบรม	โอลิมปิก	วิชาการ	 ค่าย	 2	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	 2556	

ดำเนนิ	การ	โดย	“ศนูย	์โอลมิปกิ	วชิาการ	สอ	วน.	มหาวทิยาลยั	ศลิปากร”	ซึง่	จดั	ขึน้	ระหวา่ง	วนั	ที	่10	

-	26	มีนาคม	2557	โดย	รอง	คณบดี	อ.ดร.ไพโรจน์	ขาว	สิทธิ	วงษ์	เป็น	ประธาน	ใน	พิธี	เปิด	และ	

ผู้	ช่วย	คณบดี	ฝ่าย	กิจการ	พิเศษ	และ	ประชาสัมพันธ์		อ.ดร.วร	ภาส	พรม	เสน	เป็น	ผู้	ดำเนิน	รายการ	

และ	ชี้แจง	ราย	ละเอียด	การ	เข้า	อบรม	ให้	นักเรียน	ทราบ	เมื่อ	วัน	จันทร์	ที่	10	มีนาคม	2557	เวลา	

8.30	น.	ณ	ห้อง	4103	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์	ม.ศิลปากร
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ข่าวบุคคล

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

	 มือ่	วนั	จนัทร	์ที	่24	กมุภาพนัธ	์พ.ศ.	2557	ภาค	วชิา	วทิยาศาสตร	์สิง่	แวดลอ้ม	

คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 นำ	ทีม	โดย	 “ผศ.ดร.ดิเรก	ฤทธิ์	 บัว	เวช”	

หวัหนา้	ภาค	วชิา	วทิยาศาสตร	์สิง่	แวดลอ้ม	ได	้เขา้	รว่ม	กจิกรรม	“คลนิกิ	สิง่	แวดลอ้ม	เพือ่	

ประชาชน”	ภาย	ใต้	โครงการ	เมือง	สวย	ใส	ไร้	มลพิษ	ณ	สำนักงาน	สิ่ง	แวดล้อม	ภาค	ที่	5	

(นครปฐม)	อาคาร	บริษัท	ที	โอ	ที	จำกัด	(มหาชน)	ตำบล	วัง	ตะกู	จังหวัด	นครปฐม

	 	 สำหรับ	กิจกรรม	ดัง	กล่าว	ได้	รับ	เกียรติ	จาก	นาย	สุ	พจน์	 โต	วิจักษณ์	ชัย	กุล		

รอง	ปลัด	กระทรวง	ทรัพยากรธรรมชาติและ	สิ่ง	แวดล้อม	 เป็น	ประธาน	เปิด	การ	จัด	

กิจกรรม	และ	การ	จัด	กิจกรรม	คลินิก	สิ่ง	แวดล้อม	เพื่อ	ประชาชน	ใน	ครั้ง	นี้	ได้	บูรณ	า	การ	

ความ	ร่วม	มือ	กับ	ภาค	ส่วน	ต่างๆ	เพื่อ	เผย	แพร่	ประชาสัมพันธ์	สถานการณ์	สิ่ง	แวดล้อม	

ใน	พืน้ที	่ลุม่	แมน่ำ้	ทา่	จนี	ซึง่	อยู	่ใน	พืน้ที	่จงัหวดั	ชยันาท	สพุรรณบรุ	ีนครปฐม	และ	จง	หวดั	

สมุทรสาคร	และ	สร้าง	ความ	รู้	ความ	เข้าใจ	ใน	การ	จัดการ	มลพิษ	และ	รักษา	คุณภาพ	สิ่ง	

แวดล้อม	รวม	ทั้ง	การ	ให้	บริการ	ทาง	วิชาการ	เพื่อ	การ	ขับ	เคลื่อน	และ	บูรณ	า	การ	ความ	

ร่วม	มือ	ใน	การ	จัดการ	มลพิษ	และ	รักษา	สิ่ง	แวดล้อม	จาก	ทุก	ภาค	ส่วน	ใน	พื้นที่

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ร่วม	กับ	บัณฑิต	วิทยาลัย	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร,	 สำนักงาน	การ	ค้า	ภายใน	จังหวัด	นครปฐม	 (ธง	ฟ้า),				

สาํ	นกังาน	จดัหา	งาน	จงัหวดั	นครปฐม,	บรษิทั	จดัหา	งาน	จ	๊อบส	์ดบี	ีจำกดั	และ	

nuffic	neso	thailand	จัด	งาน	“มหกรรม	การ	สร้าง	โอกาส	ทางการ	ศึกษา	และ	

อาชพี	ใน	สาย	งาน	วทิยาศาสตร”์	ขึน้	เมือ่	วนั	ศกุร	์ที	่21	กมุภาพนัธ	์และ	วนั	เสาร	์

ที่	22	กุมภาพันธ์	2557	ระหว่าง	เวลา	09.00	-	18.00	น.	ณ	บริเวณ	ลาน	

จอด	รถ	หนา้	อาคาร	วทิยาศาสตร	์4	คณะ	วทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	

ซ่ึง	มี	คณาจารย์	บุคคล	า	กร	ประชาชน	บุคคล	ท่ัวไป	นักศึกษา	จาก	ทุก	คณะ	วิ	ชาฯ	

เข้า	ร่วม	งาน	เป็น	จำนวน	มาก	

	 	 ซึ่ง	ใน	งาน	ประกอบ	ไป	ด้วย	 1)	 การ	สัมมนา	พิเศษ	 เทคนิค	การ	

สมัคร	งาน	 การ	ค้นหา	งาน	 2)	 การ	แนะแนว	อาชีพ	 และ	ให้	คำ	ปรึกษา	ด้าน	

อาชีพ	การ	ทดสอบ	ความ	ถนัด	ทาง	อาชีพ	3)	การ	รับ	ลง	ทะเบียน	ไป	ทำงาน	ต่าง	

ประเทศ	4)	ตลาด	นดัทางการ	ศกึษา	ระดบั	ปรญิญา	โท-เอก	ซือ้	ใบ	สมคัร	พรอ้ม	

สมัคร	ทันที	5)	ตลาด	นัด	แรงงาน	สมัคร	งาน	กับ	บริษัท	ที่	รองรับตำแหน่ง	งาน	

ทาง	วิทยาศาสตร์	มากกว่า	 35	 บริษัท	 และ	 6)	 เลือก	ซื้อ	สินค้า	ธง	ฟ้า	ราคา	

ประหยัด

	 เม่ือ	วัน	ศุกร์	ท่ี	 14	 กุมภาพันธ์	 2557	 ระหว่าง	เวลา	 08.00	 -	

15.30	น.	และ	คณะ	กรรมการ	นักศึกษา	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	 ได้	จัด	โครงการ	 “สมาธิ	สร้าง	ปัญญา	 มาฆ	บูชา	ปุณณ	มี”															

ณ	วัด	พระ	งาม	(พระ	อาราม	หลวง)	อำเภอ	เมือง	จังหวัด	นครปฐม		นำ	ทีม	โดย		

อ.โอภาส	วงษ์ทวีทรัพย์	ผู้	ช่วย	คณบดี	ฝ่าย	กิจการ	นักศึกษา	และ	พัฒนา	

ระบบ	งาน	 พร้อม	หัวหน้า	นักศึกษา	 คณะ	วิทยาศาสตร์	โดย	กิจกรรม	

ดัง	กล่าว	เป็นการ	นำ	นักศึกษา	ช้ัน	ปี	ท่ี	 1	 และ	ผู้	แทน	นักศึกษา	ใน	แต่ละ												

ช้ัน	ปี		เขา้	รว่ม	ฟงั	เทศน	์ฟงั	ธรรม	นัง่	สมาธ	ิเพือ่	เสรมิ	สรา้ง	สต	ิและ	ปญัญา	

เวียน	เทียน	เลี้ยง	พระเพล	และ	บำเพ็ญ	พุทธ	ประโยชน์	ให้	กับ	ทาง	วัด
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	 คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

ขอ	แสดง	ความ	ยินดี	กับ	นักศึกษา	ช้ัน	ปี	ท่ี	4	ของ	ภาค	

วิชา	คณิตศาสตร์	จำนวน	3	คน	ท่ี	เป็น	3	ใน	6	

คน	 ท่ี	ผ่าน	การ	สอบ	ข้อ	เขียน	 และ	สอบ	สัมภาษณ์	

จาก	สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	

เทคโนโลยี	(สสวท.)	ให้	ได้	รับ	การ	คัด	เลือก	เพ่ือ	รับ	

ทุน	พัฒนา	และ	ส่ง	เสริม	ผู้	มี	ความ	สามารถ	พิเศษ	

ทาง	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	(พสวท.)	ศึกษา	

ต่าง	ประเทศ	ใน	ระดับ	ปริญญา	โท-เอก	ประจำ	ปี	การ	

ศึกษา	2557	ซ่ึง	ได้แก่

	 1.นาย	ว	รพันธ์	หอม	สมบูรณ์	

รหัส	นักศึกษา	07530036

	 2.นางสาว	ชาลินี	เค้า	ฉิม	

รหัส	นักศึกษา	07530011

	 3.นางสาว	นริศ	รา	เค้า	ฉิม	

รหัส	นักศึกษา	07530021

คณะจึงขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาท้ัง3มาในณโอกาสน้ีครับ

ข่าวบุคคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.นทัธรีาสรรมณีนายนทีสง่บญุและนายศกัดาใจพนัธ์เขา้	รว่ม	กจิกรรม	กบั	

สำนักงาน	สิ่ง	แวดล้อม	ภาค	ที่	5	(นครปฐม)	จัด	กิจกรรม	“คลินิก	สิ่ง	แวดล้อม	เพื่อ	

ประชาชน”	ภาย	ใต้	โครงการ	เมือง	สวย	ใส	ไร้	มลพิษ		วัน	ที่	24	กุมภาพันธ์	2557		

ณ	สำนักงาน	สิ่ง	แวดล้อม	ภาค	ที่	5	(นครปฐม)

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.นภวรรณรตัสขุได	้รบั	เชญิ	เปน็	กรรมการ	ตดัสนิ	

และ	ร่วม	งาน	ประกาศ	ผล	ผู้	ชนะ	เลิศ	โครงการ	ยุวชน	ไทย	ร่วมใจ	รักษ์	น้ำ	ปี	2556	

ระหว่าง	วัน	ที่	 18	–	20	กุมภาพันธ์	2557	ณ	อิม	แพค	เมืองทอง	ธานี	 จังหวัด	

นนทบุรี

 อาจารย์ ดร.ภิญโญแท้ประสาทสิทธิ์  เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	อนุกรรม	

การ	ฝ่าย	วิชาการ	คร้ัง	ท่ี	2	ใน	การ	แข่งขัน	คอมพิวเตอร์	โอลิมปิก	ระดับ	ชาติ	คร้ัง	ท่ี	10	

ที่	กำหนด	จัด	วัน	ที่	6	–	9	พฤษภาคม	2557	ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

อุบลราชธานี	 นั้น	 ได้	จัด	ประชุม	คณะ	อนุกรรมการ	ฝ่าย	วิชาการ	ใน	วัน	ที่	 7	

กุมภาพันธ์	2557	ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย	กรุงเทพฯ

 อาจารย์ ดร.สมพงค์ จิตมั่น	 เข้า	ร่วม	กิจกรรม	นำ	เสนอ	ผล	การ	เข้า	ร่วม	

ประชุมสุดยอด	นัก	วิทยาศาสตร์	เยาวชน	โลก	 ประจำ	ปี	 2557	 (GYSS	 2014)					

วัน	ท่ี	26	กุมภาพันธ์	2557	ณ	อุทยาน	วิทยาศาสตร์	ประเทศไทย	อำเภอ	คลองหลวง	

จังหวัด	ปทุมธานี

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 ขอ	แสดง	ความ	ยินดีกับ						

“ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.รฐั	พล	อน้	แฉง่”	อาจารย	์ประจำ	ภาค	วชิา	วทิยาศาสตร	์

สิง่	แวดลอ้ม	คณะ	วทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	ใน	โอกาส	ได	้รบั	การ	คดั	

เลือก	ให้	ได้	รับ	“รางวัล	ศิษย์	เก่า	ดี	เด่น	ด้าน	ความ	สำเร็จ	ใน	อาชีพ/หน้าที่	การ	

งาน”	เนือ่ง	ใน	งาน	ครบ	รอบ	25	ป	ีคณะ	วทิยาศาสตรป์ระยกุต	์มหาวทิยาลยั	

เทคโนโลยี	พระจอมเกล้า	พระนครเหนือ	 	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.รัฐ	พล	

อ้น	แฉ่ง	 เป็น	ศิษย์	เก่า	ภาค	วิชา	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม	เกษตร	อาหาร	และ	

สิ่ง	แวดล้อม	 จาก	คณะ	วิทยาศาสตร์ประยุกต์	 มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	

พระจอมเกล้า	พระนครเหนือ	 และ	จบ	การ	ศึกษา	ใน	ระดับ	ปริญญา	โท	จาก	

มหาวทิยาลยั	มหดิล	ใน	สาขา	เทคโนโลย	ีที	่เหมาะ	สม	เพือ่	การ	พฒันา	ทรพัยากร	

จาก	นัน้	ได	้ไป	ศกึษา	ตอ่	ที	่Graz	University	of	Technology	ประเทศ	Austria	

จบ	การ	ศึกษา	Dr.-techn.	(Mechanical	and	Environmental	Engineering)

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 ขอ	แสดง	ความ	ยินดี	

กับ	 อาจารย์	 ดร.ภาณุ	พันธ์	 ลิมป	ชยา	พร	 อาจารย์	ประจำ	ภาค	วิชา	เคมี	

คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 ใน	โอกาส	ที่	ได้	เข้า	ร่วม	การ	

ประชุม	วิชาการ	ระดับ	นานาชาติ	Pure	and	Applied	Chemistry	Interna-

tional	Conference	2014	(PACCON	2014	)	ที่	จัด	โดย	สมาคม	เคมี	แห่ง	

ประเทศไทย	ณ	โรงแรม	Centara	Hotel	and	Convention	Centre	จงัหวดั	

ขอนแก่น	ระหว่าง	วัน	ที่	8	–	10	มกราคม	2557	และ	ได้	รับ	รางวัล	การนำ	

เสนอ	ผล	งาน	แบบ	บรรยาย	ยอด	เยี่ยม	(Outstanding	Oral	Presentation)	

จาก	การนำ	เสนอ	ผล	งาน	ใน	หวัขอ้	เรือ่ง	“Fluorinated	I	satin	Sulfonamides:	

Putative	PET-Compatible	Radiotracers	for	Molecular	 Imaging	of	

Apoptosis”



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

ปรเมธทรงธรรมวัฒน์

(SC35)
“สารหนู” ยาพิษที ่ม ีประโยชน์

 สารหนู	(Arsenic)	เป็น	ธาตุ	กึ่ง	โลหะ	มี	สัญลักษณ์	ทาง	เคมี	คือ	As	มี	เลข	เชิง	อะตอม	33	

อยู่	ใน	คาบ	ที่	4	หมู่	VA	ซึ่ง	มี	ทั้ง	ใน	รูป	ของ	สารหนู	อินทรีย์	และ	สาร	หนู	อ	นิ	นท	รีย์	สารหนู	นั้น	เกิด	ขึ้น	

ได้	ทั้ง	ใน	กระบวนการ	ทาง	ธรรมชาติ	และ	เกิด	ขึ้น	จาก	ฝีมือ	ของ	มนุษย์		การ	เกิด	ขึ้น	ทาง	ธรรมชาติ	นั้น	

เกิด	จาก	การ	ชะล้าง	ของ	ชั้น	หิน	และ	แร่	ที่	มี	สารหนู	เป็น	องค์	ประกอบ	 เช่น	อาร์	ซี	โน	ไพ	ไรท์	 (FeAsS)	

จึง	ทำให้	สามารถ	พบ	สารหนู	ได้	ทั่วไป	ใน	สิ่ง	แวดล้อม	โดย	เฉพาะ	ใน	ดิน	หรือ	แหล่ง	น้ำ	ธรรมชาติ	 เช่น	

ทะเลสาบ	แม่น้ำ	เป็นต้น	และ	สารหนู	ยัง	พบ	จาก	กระบวนการ	เก่ียว	กับ	สินแร่	ซ่ึง	เป็น	ผลพลอยได้	จาก	

กระบวนการ	สินแร่	เงิน	ตะก่ัว	ทองแดง	นิกเกิล	รวม	ท้ัง	การ	ใช้	ปุ๋ย	และ	ยา	ฆ่า	แมลง	ใน	การเกษตร

	 ใน	ประวตัศิาสตร	์จนี	ได	้ระบ	ุไว	้วา่	จกัรพรรด	ิกวาง	ส	ูแหง่	ราชวงศ	์ชงิ	(ค.ศ.	1644-1912)	

สิ้นพระชนม์	เมื่อ	พระ	ชนมายุ	เพียง	38	พรรษา	เนื่องจาก	อาการ	พระ	ประชวร	ซึ่ง	เรื่อง	ดัง	กล่าว	นี้	

ก	็เปน็	ที	่โต	้แยง้	กนั	มา	นาน	รว่ม	ศตวรรษ	ใน	กลุม่	ผู	้เชีย่วชาญ	และ	นกั	วทิยาศาสตร	์ของ	จนี	แต	่เมือ่	วนั	

ที่	2	พ.ย.	2008	สำนัก	ข่าว	ไช	น่า	นิวส์	ได้	รายงาน	ข่าว	ถึง	ผล	การ	ศึกษา	ของ	นัก	วิทยาศาสตร์	จีน	ซึ่ง	

พบ	วา่	ม	ีสารหน	ูใน	ปรมิาณ	มาก	อยู	่ใน	กระดกู	กระเพาะ	อาหาร	ลำ	คอ	เสน้ผม	และ	ฉลอง	พระองค	์

ของ	จักรพรรดิ	กวาง	สู	 จาก	การ	ค้น	พบ	ใหม่	นี้	 	 ผู้	เชี่ยวชาญ	ได้	ระบุ	ว่าการ	สิ้นพระชนม์	ของ	องค์	

จกัรพรรด	ิเกดิ	จาก	ระบบ	ทาง	เดนิ	อาหาร	ลม้	เหลว	สบื	เนือ่งจาก	ม	ีสาร	พษิ	เขา้	สู	่รา่งกาย	พรอ้ม	ยนืยนั	

ว่า	สาเหตุ	การ	สิ้นพระชนม์	มา	จาก	การ	ลอบ	วางยา	มิใช่	เพราะ	พระ	อาการ	ประชวร	ตาม	ที่	

ประวตัศิาสตร	์ระบ	ุไว	้การ	ศกึษา	ภายใน	สสุาน	ของ	องค	์จกัรพรรด	ิกวาง	ส	ูตัง้แต	่ป	ี2003	โดย	คณะ	

กลุ่ม	ผู้	เชี่ยวชาญ	พบ	ว่า	มี	ปริมาณ	สารหนู	ตาม	ส่วน	ต่างๆ	ของ	ร่างกาย	เป็น	จำนวน	201	มิลลิกรัม	

ซึ่ง	มากกว่า	ค่า	มาตรฐาน	ที่	คน	ทั่วไป	รับ	ได้	ถึง	2,000	เท่า	ซึ่ง	ระดับ	ที่	ทำให้	เกิด	อันตราย	ถึง	ชีวิต	

ได้	นั้น	มี	ปริมาณ	เพียง	 60-200	 มิลลิกรัม	 นัก	วิจัย	ระบุ	อีก	ว่า	 หาก	ได้	รับ	สารหนู	เป็น	ระยะ	เวลา	

นาน	จะ	พบ	สารหนู	ที่	ปลาย	และ	กลาง	เส้นผม	เป็น	จำนวน	มาก	แต่	กรณี	ของ	พระองค์	กลับ	พบ	ว่า	

ปลาย	ราก	ผม	ม	ีปรมิาณ	พษิ	อยู	่จำนวน	มาก	ซึง่	สามารถ	สรปุ	ได	้วา่	พระองค	์ถกู	ลอบ	วางยา	พษิ	ซึง่	

การ	ค้น	พบ	นี้	เป็นการ	ปิดฉาก	ความ	ลับ	ที่	ถูก	ปกปิด	มา	นาน	มา	มากกว่า	100	ปี	นัก	วิ	ทยา	สา	สตร์	

ใน	ยุค	ปัจจุบัน	ได้	พิสูจน	์ให้	เห็น	ว่า	พระองค	์สิ้นพระชนม	์ด้วย	เหต	ุอัน	ใด	 แต่	ยัง	มี	คำถาม	ต่อ	ไป	ที่	ว่า	

ผู้	ใด	??	เป็น	ผู้	วางยา	พระองค์

 รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ปัญญาคะโป ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	

บรรยาย	หลักสูตร	ฝึก	อบรม	บุคลากร	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	ประจำ	โรงงาน	 วัน	ที่	 21	

กุมภาพันธ์	2557	ณ	สถาบัน	สิ่ง	แวดล้อม	ไทย	เมืองทอง	ธานี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ	 เข้า	ร่วม	ประชุม	หารือ	ใน	

การ	จัด	ตั้ง	เครือ	ข่าย	การ	วิจัย	พัฒนา	วัคซีน	ชิ	กุน	กันยา	วัน	ที่	17	กุมภาพันธ์	2557	

ณ	กรม	ควบคุม	โรค

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลนาถอบสุวรรณ

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	นำ	เยี่ยม	ชม	บริษัท	กล้วยไม้	ของ	ประเทศไทย						

ใน	การ	จัด	ประชุม	วิชาการ	 The	2nd	 International	Orchid	 Symposium	 ระหว่าง										

วัน	ท่ี	17	–	18	กุมภาพันธ์	2557	ณ	โรงแรม	Golden	Tulip	Sovereign	กรุงเทพฯ

	 	 เข้า	ร่วม	เสวนา	เร่ือง	การ	พัฒนา	พันธ์ุ	กล้วยไม้	ตัด	ดอก	สกุล	หวาย	คร้ัง	ท่ี	3	

วัน	ที่	6	กุมภาพันธ์		2557	ณ	วิทยาลัย	เกษตร	และ	เทคโนโลยี	เพชรบุรี	

 รองศาสตราจารย์ดร.เสริมจันทร์ฉายได้	รับ	เชิญ	เป็น	กรรมการ	วิพากษ์	

หลักสูตรวิทยา	ศาสตร	บัณฑิต	 (วท.บ)	สาขา	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 วัน	ท่ี	13	

กุมภาพันธ์	2557	ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย	ราชภัฎ	เพชรบุรี	

 อาจารย์ดร.เฉลิมพงศ์วรวรรโณทัย 	 เข้า	ร่วม	อบรม	การ	จัดการ	เรียน	รู้	

คณิตศาสตร์	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	ด้วย	โปรแกรม	สำเร็จรูป	 	 Geogebra	 ระหว่าง					

วัน	ที่	13	–	14	กุมภาพันธ์	2557	ณ	ห้อง	ประชุม		Smart	Classroom		อาคาร	

15	ปี	สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี(สสวท.)	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐพลอ้นแฉ่งได้	รับ	เชิญ	เป็น	คณะ	กรรมการ	

วิชาการ	งาน	ประชุม	วิชาการ	นานาชาติ		“The	1st		Environment	and	Natural	

Resources	International	Conference	(ENRIC	2014)	:	Global	Climate	

Change	 and	 Sustainability	 Pathways”	 ที่	กำหนด	จัด	ขึ้น	ระหว่าง	วัน	ที่	

6	–	7	พฤศจิกายน	2557	ณ	โรงแรม	แก	รนด์	 เม	อร์	เคียว	บางกอก	ฟอร์จูน	

กรุงเทพฯ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรประภาภุมมะกาญจนะโรแบร์ เข้า	ร่วม	

ประชุม	สัมมนา	 20	 ปี	 ของ	สถาบัน	สิ่ง	แวดล้อม	 เรื่อง	 ทิศทาง	การ	ขับ	เคลื่อน	

การ	เปลี่ยนแปลง	สังคม	สู่	การ	จัดการ	ทรัพยากรธรรมชาติ	อย่าง	ยั่งยืน		วัน	ที่	3	

กุมภาพันธ์	2557	ณ	โรงแรม	อินเตอร์	คอน	ติเนนตัล	กรุงเทพฯ

 อาจารย์ดร.พงษ์ลัดดาปัญญาจิรวุฒิอาจารย์ดร.สมเจตน์ชัยยะ 

และอาจารย์ดร.เฉลิมพงศ์วรวรรโณทัยเข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	กรรมการ	ปฏิบัติ	

การ	ตรวจ	ข้อสอบ	วัดผล	สัมฤทธิ์	วัน	ที่	5	–	9	กุมภาพันธ์	2557	ณ	สถาบัน	ส่ง	

เสริม	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	(สสวท.)

	 ถึง	แม้	จะ	ทราบ	กัน	มา	นาน	แล้ว	ว่า	สารหนู	เป็น	พิษ	 แต่	ก็	ยัง	เป็น	ที่	ยอมรับ	กัน	อยู่	ว่า	สารหนู	

มี	ประโยชน์	อยู่	บ้าง	โดย	ใน	ปี	วิทยา	แบคทีเรีย	ชาว	เยอรมัน	พบ	ว่า	สาร	อินทรีย์	ที่	มี	สารหนู	สามารถ	ใช้	

รักษา	โรค	ซิฟิลิส	ได้	และ	การ	ใช้	สารหนู	เป็น	องค์	ประกอบ	ของ	ยา	รักษา	โรค	ซิฟิลิส	ยัง	คง	ดำเนิน	ต่อ	มา	

เรื่อยๆ	 ใน	สมัย	ที่	ยัง	ไม่มี	แพน	นิ	ซิ	ล	ลิน	 นอกจาก	นี้	คน	จีน	ก็	ยัง	ใช้	สารหนู	เป็น	ส่วน	ประกอบ	ของ	ยา	

สมนุไพร	หลาย	ชนดิ	เมือ่	ประมาณ	กวา่	2-3	พนัป	ีมา	แลว้	แต	่ใน	ทาง	ตรง	กนั	ขา้ม	สารหน	ูก	็จดั	เปน็	สาร	

พษิ	ที	่อนัตราย	หาก	ได้	รบั	ใน	ปรมิาณ	ที	่มาก	เกนิ	ไป	ดงั	นัน้	ใน	บาง	ครัง้	สารหนู	ก	็ถกู	นำ	มา	เปน็	สาร	พษิ	ที	่

ใช้	ใน	การ	ฆาตกรรม	และ	การ	ฆ่า	ตัว	ตาย	ด้วย	

	 อยา่งไร	กต็าม	สาร	เคม	ีทกุ	ชนดิ	ไม	่วา่	จะ	ม	ีอยู	่ตาม	ธรรมชาต	ิหรอื	มนษุย	์สรา้ง	ขึน้	มา	ลว้น	

ต่าง	มี	คุณ	และ	มี	โทษ	กัน	ทั้ง	นั้น	อยู่	ที่	มนุษย์	เรา	จะ	นำ	ไป	ใช้	ใน	ทาง	ที่	เป็น	คุณ	ประโยชน์	หรือ	นำ	ไป	

อุปโภค	บริโภค	ใน	ปริมาณ	ที่	พอ	เหมาะ	หรือ	ไม่

อ้างอิง

	http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=119

	http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9510000130332	

รูปที่1จักรพรรดิกวางสู(คนกลาง)
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1. http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=119  
2. http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9510000130332   

	 ทัง้	ธาต	ุและ	สารประกอบ	ของ	สารหน	ูม	ีความ	

เป็น	พิษ	มาก	 โดย	สาร	หนู	อ	นิ	นท	รีย์	มี	ความ	เป็น	พิษ	

มากกว่า	สารหนู	อินทรีย์	 เมื่อ	เข้าไป	ใน	ร่างกาย	ทั้ง	โดย	

การ	กิน	การ	หายใจ	และ	ดูด	ซึม	ผ่าน	ผิวหนัง	และ	เยื่อ	บุ	

จะ	ทำลาย	ระบบ	ทาง	เดิน	อาหาร	และ	อวัยวะ	ต่างๆ	ของ	

รา่งกาย	และ	ใน	ทีส่ดุ	ก	็ทำให	้ถงึแก	่ความ	ตาย	จงึ	นยิม	ใช	้

เป็น	ยา	เบื่อ	หนู	และ	นี่	จีง	เป็น	ที่มา	ของ	ชื่อ	“สารหนู”	ใน	

ภาษา	ไทย	นี่เอง	 ถ้า	ได้	รับ	สารหนู	ใน	ระดับ	เกิน	ค่า	

มาตรฐาน	(0.01	มิ	ลิ	กรัม	ต่อ	ลิตร)	อาจ	จะ	เกิด	อาการ	

เปน็	พษิ	สารหน	ูเรือ้รงั	ไดแ้ก	่ผวิหนงั	เปลีย่น	ส	ีเปน็	จดุ	ส	ี

นำ้ตาล	กระ	ดำ	กระ	ดา่ง	จดุ	ขาว	ๆ 	กระจดักระจาย	และ	

มี	ผิว	สี	ดำ/เทา	ตาม	ฝ่ามือ	ฝ่าเท้า	 ส่ง	ผล	ต่อ	ระบบ	เส้น	

โลหิต	 ระบบ	ประสาท	 ระบบ	เลือด	 รวม	ทั้ง	ก่อ	ให้	เกิด	

มะเร็ง	ใน	บาง	กรณี	สาร	แก้	พิษ	สารหนู	ที่	ดี	คือ	เฟร์	ริก	ไฮ	

ดร	อก	ไซด์	(Fe(OH)
3
)	หรือ	อาจ	ใช้	น้ำ	ปูน	ใส	(Ca(OH)

2
)	

เนือ่งจาก	สาร	ดงั	กลา่ว	ทำ	ให	้อาร	์เซ	ไนต	์ที	่ไม	่ละลาย	เกดิ	

ตก	ตะกอน	ออก	มา
รูปที่2พระเกศาที่ตรวจพบปริมาณ

สารหนูเป็นจำนวนมาก
รูปที่3ฉลองพระองค์ที่ห่อหุ้มพระศพ


