ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

เมือ่ ว นั ศกุ ร์ท ่ี 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. คณะวทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติจาก “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง
ไขศรี ศรีอรุณ” นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาและพธิ อี ำลาสถาบัน และงานมหกรรมการสร้างโอกาสทางการศกึ ษา
และอาชีพในสายงานวทิ ยาศาสตร์ ณ ห้อง 4103 อาคารเรียนวทิ ยาศาสตร์ 4
โดยหลังจากเปิดงานเสร็จแล้ว ท่านนายกสภาได้ปาฐกถาเพื่อให้ข้อคิดดีๆ
ในการใช้ช ีวิตข องว่าที่บัณฑิตจ บใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 “รศ.ดร.สืบสกุล        
อยูย่ นื ยง” คณบดีค ณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร นำทมี บ ริหาร และ
หัวหน้างาน เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรกู้ ารบริหารจัดการองค์กร
และบคุ ลากร รวมถงึ ก ารประกันค ณ
ุ ภาพการศกึ ษา ณ ห้องประชุมน ำ้ ในซายน์
(SD-117) อาคารสริ ินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี “ผศ.
ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์” คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ ในข้างต้น

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2556
ดำเนินก ารโดย “ศูนย์โอลิมปิกว ชิ าการ สอวน. มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร” ซึง่ จ ดั ข นึ้ ร ะหว่างวนั ท ี่ 10
- 26 มีนาคม 2557 โดย รองคณบดี อ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ
ผู้ช่วยคณบดีฝ ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์  อ.ดร.วรภาส พรมเสน เป็นผดู้ ำเนินรายการ
และชี้แจงรายละเอียดการเข้าอบรมให้นักเรียนทราบ เมื่อวันจันทร์ท ี่ 10 มีนาคม 2557 เวลา
8.30 น. ณ ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

scie

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครปฐม (ธงฟ้า),    
สําน กั งานจดั หางาน จังหวัดน ครปฐม, บริษทั จ ดั หางาน จ๊อ บส์ด บี ี จำกัด และ
nuffic neso thailand จัดงาน “มหกรรมการสร้างโอกาสทางการศึกษาและ
อาชีพในสายงานวทิ ยาศาสตร์” ขึน้ เมือ่ ว นั ศ กุ ร์ท ี่ 21 กุมภาพันธ์ และวนั เสาร์
ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 น. ณ บริเวณลาน
จอดรถหน้าอ าคารวทิ ยาศาสตร์ 4 คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร
ซึง่ มคี ณาจารย์ บุคคลากร ประชาชน บุคคลทว่ั ไป นักศึกษาจากทกุ คณะวชิ าฯ
เข้าร่วมงานเป็นจ ำนวนมาก
ซึ่งในงานประกอบไปด้วย 1) การสัมมนาพิเศษ เทคนิคการ
สมัครงาน การค้นหางาน 2) การแนะแนวอาชีพ และให้คำปรึกษาด้าน
อาชีพการทดสอบความถนัดท างอาชีพ 3) การรับลงทะเบียนไปทำงานต่าง
ประเทศ 4) ตลาดนดั ทางการศกึ ษาระดับป ริญญาโท-เอก ซือ้ ใบสมัคร พร้อม
สมัครทันที 5) ตลาดนัดแรงงาน สมัครงานกับบริษัทท ี่รองรับตำแหน่งงาน
ทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 35 บริษัท และ 6) เลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคา
ประหยัด

เมือ่ วนั ศกุ ร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.00 15.30 น. และคณะกรรมการนกั ศึกษา คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้จัดโครงการ “สมาธิสร้างปัญญา มาฆบูชาปุณณมี”               
ณ วัดพ ระงาม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดน ครปฐม นำทมี โดย 
อ.โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนา
ระบบงาน พร้อมหัวหน้านักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์โดยกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการนำนักศึกษาช้นั ปีท่ี 1 และผู้แทนนักศึกษาในแต่ละ           
ชัน้ ป   ี เข้าร ว่ มฟงั เทศน์ ฟังธ รรม นัง่ ส มาธิ เพือ่ เสริมส ร้างสติแ ละปญ
ั ญา
เวียนเทียน เลี้ยงพระเพล และบำเพ็ญพ ุทธประโยชน์ให้กับทางวัด

มือ่ ว นั จ นั ทร์ท ี่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ภาควชิ าวทิ ยาศาสตร์ส งิ่ แ วดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมโดย “ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช”
หัวหน้าภ าควชิ าวทิ ยาศาสตร์ส งิ่ แ วดล้อม ได้เข้าร ว่ มกจิ กรรม “คลินกิ ส งิ่ แ วดล้อม เพือ่ 
ประชาชน” ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5
(นครปฐม) อาคารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล  
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการจัด
กิจกรรม และการจัดกิจกรรมคลินิกสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนในครั้งนี้ ได้บูรณาการ
ความร่วมมือก ับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ในพนื้ ทีล่ มุ่ แ ม่นำ้ ท า่ จ นี ซึง่ อ ยูใ่ นพนื้ ทีจ่ งั หวัดช ยั นาท สุพรรณบุรี นครปฐม และจงหวัด
สมุทรสาคร และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการ เพื่อการขับเคลื่อน และบูรณาการความ
ร่วมมือในการจัดการมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่

nce
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี
กับ อาจารย์ ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON 2014 ) ที่จัดโดยสมาคมเคมีแห่ง
ประเทศไทย ณ โรงแรม Centara Hotel and Convention Centre จังหวัด
ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2557 และได้รับรางวัลการนำ
เสนอผลงานแบบบรรยายยอดเยี่ยม (Outstanding Oral Presentation)
จากการนำเสนอผลงานในหวั ข้อเรือ่ ง “Fluorinated I satin Sulfonamides:
Putative PET-Compatible Radiotracers for Molecular Imaging of
Apoptosis”

คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร ขอแสดงความยนิ ดีกบั       
“ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพ ล อ้นแ ฉ่ง” อาจารย์ป ระจำภาควชิ าวทิ ยาศาสตร์
สิง่ แ วดล้อม คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร ในโอกาสได้ร บั ก ารคดั 
เลือกให้ได้รับ “รางวัลศ ิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การ
งาน” เนือ่ งในงานครบรอบ 25 ปี คณะวทิ ยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล
อ้นแฉ่ง เป็นศิษย์เก่าภ าควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ
สิ่งแวดล้อม จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยม หิดล ในสาขาเทคโนโลยีท เี่ หมาะสมเพือ่ ก ารพฒ
ั นาทรัพยากร
จากนนั้ ได้ไปศกึ ษาตอ่ ท ี่ Graz University of Technology ประเทศ Austria
จบการศกึ ษา Dr.-techn. (Mechanical and Environmental Engineering)

คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร
ขอแสดงความยนิ ดีก บั น กั ศึกษาชน้ั ป ที ่ี 4 ของภาค
วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน ทีเ่ ป็น 3 ใน 6
คน ทีผ่ า่ นการสอบขอ้ เขียน และสอบสมั ภาษณ์
จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ให้ได้รบั การคดั เลือกเพือ่ รบั 
ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษา
ต่างประเทศในระดับป ริญญาโท-เอก ประจำปกี าร
ศึกษา 2557 ซึง่ ได้แก่
1.นายวรพันธ์ หอมสมบูรณ์
รหัสนกั ศึกษา 07530036
2.นางสาวชาลินี เค้าฉมิ
รหัสนกั ศึกษา 07530011
3.นางสาวนริศรา เค้าฉมิ
รหัสนกั ศึกษา 07530021
คณะจงึ ขอแสดงความยนิ ดีกบั
นกั ศึกษาทง้ั 3 มาใน ณ โอกาสนค้ี รับ

ข่าวบุคคล
อาจารย์ ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ เข้าร ่วมประชุมคณะอนุกรรม
การฝา่ ยวชิ าการครัง้ ท่ี 2 ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครัง้ ท่ี 10
ทีก่ ำหนดจัดว ันท ี่ 6 – 9 พฤษภาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นั้น ได้ จัด ประชุ ม ค ณะอ นุ ก รรมการฝ่ า ยวิ ช าการใ นวั น ที่ 7
กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.สมพงค์ จิตมั่น เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการเข้าร่วม
ประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ประจำปี 2557 (GYSS 2014)     
วันท ่ี 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยานวทิ ยาศาสตร์ป ระเทศไทย อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์ ดร.ดิ เ รกฤ ทธิ์ บั ว เวช ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์        
ดร.นัทธ รี า สรรมณี นายนที ส่งบ ญ
ุ และนายศกั ดา ใจพนั ธ์ เข้าร ว่ มกจิ กรรมกบั 
สำนักงานสิ่งแ วดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดกิจกรรม “คลินิกส ิ่งแวดล้อม เพื่อ
ประชาชน” ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  
ณ สำนักงานสิ่งแ วดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ รัตส ขุ ได้ร บั เชิญเป็นก รรมการตดั สิน
และร่วมงานประกาศผลผชู้ นะเลิศ โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2556
ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อิมแ พคเมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ปัญญาคะโป ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2557 ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมืองทองธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ เข้าร่วมประชุมหารือใน
การจัดตั้งเครือข ่ายการวิจัยพ ัฒนาวัคซีนชิกุนกันยา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ณ กรมควบคุมโรค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำเยี่ยมชมบริษัทกล้วยไม้ของประเทศไทย      
ในการจดั ประชุมวชิ าการ The 2nd International Orchid Symposium ระหว่าง         
วันท ่ี 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม Golden Tulip Sovereign กรุงเทพฯ
เข้ารว่ มเสวนาเรือ่ งการพฒ
ั นาพนั ธุก์ ล้วยไม้ตดั ดอกสกุลหวาย ครัง้ ท่ี 3
วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย ได้รับเชิญเป็นก รรมการวิพากษ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต (วท.บ) สาขาวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันท่ี 13
กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
อาจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป   Geogebra ระหว่าง    

วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม  Smart Classroom  อาคาร
15 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการ
วิชาการงานประชุมวิชาการนานาชาติ  “The 1st  Environment and Natural
Resources International Conference (ENRIC 2014) : Global Climate
Change and Sustainability Pathways” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
6 – 7 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน
กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 20 ปี ของสถาบันสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงสังคม สูก่ ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน  วันท ี่ 3
กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ชัยยะ
และอาจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติ
การตรวจข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สถาบันส่ง
เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

“สารหนู ” ยาพิ ษ ที ่ ม ี ป ระโยชน์
สารหนู (Arsenic) เป็นธาตุกึ่งโลหะ มีสัญลักษณ์ท างเคมี คือ As มีเลขเชิงอะตอม 33
อยู่ในคาบที่ 4 หมู่ VA ซึ่งมีทั้งในรูปของสารหนูอินทรีย์ และสารหนูอนินทรีย์ สารหนูนั้นเกิดขึ้น
ได้ทั้งในกระบวนการทางธรรมชาติและเกิดข ึ้นจากฝีมือข องมนุษย์   การเกิดข ึ้นทางธรรมชาติน ั้น
เกิดจ ากการชะล้างของชั้นหินและแร่ที่มีสารหนูเป็นองค์ประกอบ เช่น อาร์ซ ีโนไพไรท์ (FeAsS)
จึงทำให้สามารถพบสารหนูได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในดินหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น
ทะเลสาบ แม่นำ้ เป็นต้น และสารหนูยงั พ บจากกระบวนการเกีย่ วกบั สนิ แร่ซง่ึ เป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการสนิ แร่เงิน ตะกัว่ ทองแดง นิกเกิล รวมทง้ั การใช้ปยุ๋ แ ละยาฆา่ แมลงในการเกษตร
ทัง้ ธ าตุแ ละสารประกอบของสารหนูม คี วาม
เป็นพิษมาก โดยสารหนูอนินทรีย์มีความเป็นพิษ
มากกว่าสารหนูอินทรีย์ เมื่อเข้าไปในร่างกายทั้งโดย
การกิน การหายใจ และดูดซึมผ่านผิวหนังและเยื่อบ ุ
จะทำลายระบบทางเดินอ าหารและอวัยวะต่างๆของ
ร่างกายและในทสี่ ดุ ก ท็ ำให้ถ งึ แก่ค วามตาย จึงน ยิ มใช้
เป็นยาเบื่อหนูและนี่จีงเป็นที่มาของชื่อ “สารหนู” ใน
ภาษาไ ทยนี่ เ อง ถ้ า ไ ด้ รั บ ส ารหนู ใ นร ะดั บ เกิ น ค่ า
มาตรฐาน (0.01 มิลิกรัม ต่อลิตร) อาจจะเกิดอาการ
เป็นพ ษิ ส ารหนูเรือ้ รัง ได้แก่ ผิวหนังเปลีย่ นสเี ป็นจ ดุ ส ี
น้ำตาลกระดำกระดา่ ง จุดข าว ๆ กระจัดกระจาย และ
มีผิวสีดำ/เทาตามฝ่ามือฝ่าเท้า ส่งผลต่อระบบเส้น
โลหิต ระบบประสาท ระบบเลือด รวมทั้งก่อให้เกิด
มะเร็งในบางกรณี สารแก้พิษสารหนูท ี่ดีคือเฟร์ริกไฮ
ดรอกไซด์ (Fe(OH)3) หรืออ าจใช้ น้ำป นู ใส (Ca(OH)2)
เนือ่ งจากสารดงั ก ล่าวทำให้อ าร์เซไนต์ท ไี่ ม่ล ะลายเกิด
รูปที่ 1 จักรพรรดิกวางสู (คนกลาง)             
ตกตะกอนออกมา
ถึงแม้จะทราบกันมานานแล้วว่าสารหนูเป็นพิษ แต่ก็ยังเป็นที่ยอมรับกันอยู่ว่าสารหนู
มีประโยชน์อยู่บ้าง โดยในปี วิทยาแบคทีเรียชาว เยอรมันพบว่าสารอินทรียท์ ี่มีสารหนูสามารถใช้
รักษาโรคซิฟิลิสได้และการใช้สารหนูเป็นองค์ประกอบของยารักษาโรคซิฟิลิสยังคงดำเนินต่อมา
เรื่อยๆ ในสมัยที่ยังไม่มีแพนนิซิลลิน นอกจากนี้คนจีนก็ยังใช้สารหนูเป็นส่วนประกอบของยา
สมุนไพรหลายชนิดเมือ่ ป ระมาณกว่า 2-3 พันปีม าแล้ว แต่ในทางตรงกนั ข า้ มสารหนูก จ็ ดั เป็นส าร
พิษท อี่ นั ตรายหากได้ร บั ในปริมาณทมี่ ากเกินไป ดังน นั้ ในบางครัง้ ส ารหนูก ถ็ กู น ำมาเป็นส ารพษิ ท ี่
ใช้ในการฆาตกรรมและการฆ่าตัวต ายด้วย
+4'%36 1 (I#?:??0L#AJ'DQ (%5#@J')

ปรเมธ ทรงธรรมวัฒน์
(SC 35)

ในประวัตศิ าสตร์จ นี ได้ร ะบุไว้ว า่ จ กั รพรรดิก วางสแู ห่ง ราชวงศ์ช งิ (ค.ศ. 1644-1912)
สิ้นพระชนม์เมื่อพ ระชนมายุเพียง 38 พรรษา เนื่องจากอาการพระประชวรซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้
ก็เป็นท โี่ ต้แ ย้งก นั ม านานรว่ มศตวรรษในกลุม่ ผ เู้ ชีย่ วชาญและนกั ว ทิ ยาศาสตร์ข องจนี แต่เมือ่ ว นั 
ที่ 2 พ.ย. 2008 สำนักข่าวไชน่าน ิวส์ได้ร ายงานข่าวถึงผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จ ีนซึ่ง
พบวา่ ม สี ารหนูในปริมาณมากอยูใ่ นกระดูก กระเพาะอาหาร ลำคอ เส้นผม และฉลองพระองค์
ของจักรพรรดิกวางสู จากการค้นพบใหม่นี้   ผู้เชี่ยวชาญได้ระบุว่าการสิ้นพระชนม์ขององค์
จักรพรรดิเกิดจ ากระบบทางเดินอ าหารลม้ เหลวสบื เนือ่ งจากมสี ารพษิ เข้าส รู่ า่ งกาย พร้อมยนื ยัน
ว่ า ส าเหตุ ก ารสิ้ น พระชนม์ ม าจ ากก ารล อบว างยามิ ใ ช่ เ พราะพ ระอ าการป ระชวรต ามที่ 
ประวัตศิ าสตร์ร ะบุไว้ การศกึ ษาภายในสสุ านขององค์จ กั รพรรดิก วางสตู งั้ แต่ป ี 2003 โดยคณะ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีปริมาณสารหนูต ามส่วนต่างๆของร่างกายเป็นจำนวน 201 มิลลิกรัม
ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานที่คนทั่วไปรับได้ ถึง 2,000 เท่า ซึ่งระดับท ี่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
ได้นั้นมีปริมาณเพียง 60-200 มิลลิกรัม นักวิจัยระบุอีกว่า หากได้รับสารหนูเป็นระยะเวลา
นาน จะพบสารหนูท ี่ปลายและกลางเส้นผมเป็นจำนวนมาก แต่กรณีของพระองค์ กลับพ บว่า
ปลายรากผม มีป ริมาณพษิ อ ยูจ่ ำนวนมาก ซึง่ ส ามารถสรุปได้ว า่ พระองค์ถ กู ล อบวางยาพษิ ซึง่ 
การค้นพบนี้เป็นการปิดฉากความลับทถี่ ูกปกปิดมานานมามากกว่า 100 ปี นักวิทยาสาสตร์
ในยุคปัจจุบันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยเหตุอันใด แต่ยังมีคำถามต่อไปที่ว่า
ผู้ใด ?? เป็นผู้วางยาพระองค์

รูปที่ 2 พระเกศาที่ตรวจพบปริมาณ
รูปทR7Xี่53(K5A5=J#
ฉลองพระองค์ที่ห่อหุ้มพระศพ
+4'%36 2 :?HR#BJ3MY1?A(:67?L=+4J/DJ?E5Q
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สารหนูเป็นจำนวนมาก
อย่างไรกต็ ามสารเคมีท กุ ช นิดไม่ว า่ จ ะมอี ยูต่ ามธรรมชาติห รือม นุษย์ส ร้างขนึ้ ม า ล้วน
1#/2น#ำไปใช้ในทางทเี่ป็นคุณประโยชน์ หรือน
ต่างมคี ุณ และมีโทษกันทั้งนั้น อยู่ทมี่ นุษย์เราจ/7ะ
 ำไป
1. http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=119
อุปโภค บริโภคในปริมาณที่พอเหมาะหรือไม่ 2. http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=951000013
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
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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

