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นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกในโครงการทูตนักศึกษา Google
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจ�าปีการศึกษา ๒๐๑๒ 

	 การเปิดตัวโครงการในปีนี้	 ทาง	 Google	 ได้เชิญทูต
นักศึกษาของ	 Google	 ทั้งหมด	 ๑๒๐	 คน	 มาเข้าร่วมการ
ประชุมสุดยอดทูตนักศึกษาที่ส�านักงาน	Google	ณ	ประเทศ
สิงคโปร์	 ระหว่างวันที่	 ๑๐-๑๒	 กรกฎาคม	 โดยจะได้พบกับ
พนักงาน	 Google	 ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับทูตนักศึกษาคนอื่นๆ	 จากสถาบันต่างๆ	 ทั่วภูมิภาคเอเชีย						
ตะวันออกฉียงใต้	 และแน่นอนพวกเขาจะได้รู้จักผลิตภัณฑ์
และบริการของ	Google	มากยิ่งขึ้น!

 หน้าที่ของทูตนักศึกษา Google	 คือเป็นตัวแทนใน
การตดิต่อประสานงานระหว่าง	Google	กบัสถาบนัการศกึษา			
จดักจิกรรมเพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์และบรกิาร
ของ	Google	ให้กับนักเรียน	นักศึกษา	อาจารย์และบุคลากร
ในสถาบันการศึกษา	 อ�านวยความสะดวกและการสนับสนุน
ให้กับสถาบันการศึกษาที่ต้องการใช้	 	 Google	 Apps	 for	
Education	และช่วยให้	Google	เข้าใจวัฒนธรรมในสถาบัน
การศึกษา

	 คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีขอแสดง
ความยินดีกับ	นางสาวละอองดาว เงินมั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 
๔ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร	์ตัวแทน
ของประเทศไทยได้เป็น	๑	ใน	๓๕	คนที่ผ่านการคัดเลือกใน
โครงการทูตนักศึกษา Google เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประจ�าปีการศึกษา ๒๐๑๒

	 หลังจาก	๕	 เดือนเต็มอันเข้มข้นของการคัดสรรบุคคล
ที่เหมาะสมจากหลากหลายสถาบันการศึกษา	 เพื่อเป็นทูต
นักศึกษาของ	Google	(Google	Student	Ambassadors)	
ทตูนกัศกึษาของ	Google	ทีผ่่านการคดัเลอืกจากการทดสอบ
และการสัมภาษณ์ทั้งหมด	จ�านวน	๑๒๐	คน	เป็นตัวแทนจาก	
๔๒	 วิทยาเขต	 ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประกอบ
ด้วยประเทศสิงคโปร์	 มาเลเซีย	 ไทย	 ฟิลิปปินส์	 และอินโดนี
เชยี	ซึง่โครงการนีไ้ด้จดัตัง้ขึน้เป็นครัง้แรกส�าหรบัภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้	 โดยมีนักศึกษาไทย	๓๕	คน	ได้รับการคัด
เลือกในครั้งนี้	

ฉบับที่ ๑๑ ปีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
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คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสร้างบัณฑิต และงานวิจัย ที่มีคุณภาพและคุณธรรม 



วัตถุประสงค์หลัก
	 ๑.	พฒันาเทคนคิและวธิวีเิคราะห์แบบอตัโินมตัทิีง่่ายและสะดวก	เพือ่น�ามาใช้ในการ
วิเคราะห์และประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ	 เพื่อใช้ในการศึกษาคุณสมบัติของ
พืชสมุนไพร	และผลไม้ชนิดต่าง	ๆ	ของไทยในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยเทคนิค
ทีพ่ฒันาขึน้จะเป็นเทคนคิวเิคราะห์แบบอตัโินมตัใินระบบทีม่กีารไหล	ทีม่ตีวัตรวจวดัแบบ
เคมีไฟฟ้า	 (Flow	 injection	 technique	with	electrochemical	detection)	ซึ่งจะ
อาศัยการตรวจวัดแบบแอมเพอร์โรเมทรีที่มีความจ�าเพาะเจาะจงสูง	(high	selectivity)	
	 ๒.	ศกึษาและวเิคราะห์หาปรมิาณสารต้านอนมุลูอสิระ	ทีเ่ป็นองค์ประกอบทางเคมี
ในพชืสมนุไพร	และผลไม้	เพือ่ใช้เป็นฐานข้อมลูในการบ่งชีว่้าสมนุไพรและผลไม้ชนดิในแถบ
ภาค	ตะวันออกเฉียงเหนือมีองค์ประกอบหลักที่เป็นสาร	polyphenols	และมีสมบัติของ
สารต้านอนุมูลอิสระชนิดใด	 และพืชผักชนิดใดบ้างที่มีความเหมาะสมในการน�าไปใช้ปรุง
อาหารหรือน�าไปบริโภค	เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ			
	 ๓.	ประเมนิคณุลกัษณะของเทคนคิทีพ่ฒันาขึน้	โดยการเปรยีบเทยีบการน�าไปใช้ใน
การประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ	

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ท�าการเกษตรเป็นหลัก	 ในแต่ละปีสามารถผลิตและส่ง
ออกพืชผัก	 และผลไม้ได้เป็นจ�านวนมาก	 ปัจจุบันพืชสมุนไพร	 ผัก	 ผลไม้	 รวมทั้งอาหาร
ไทยได้รบัความนยิมอย่างกว้างขวางดงัจะเหน็ได้จากอตัราการเพิม่จ�านวนของร้านอาหาร
ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี	 อาหารไทยขึ้นชื่อว่า
เป็นหนึง่ในอาหารเพือ่สขุภาพ	เนือ่งจากมสีารอาหารครบถ้วนและมเีครือ่งเทศชนดิต่าง	ๆ	
เช่น	กระชาย	ข่า	ตะไคร้	 ใบกระเพรา	ฯลฯ	ที่นอกจากจะมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ	
(antioxidant)	 สูงแล้วยังมีสารที่มีสรรพคุณทางยาเป็นองค์ประกอบในอาหาร	 นอกจาก
อาหารไทยแล้ว	พชืสมนุไพร	และผลไม้	ไทยกเ็ป็นทีน่ยิมเช่นกนั	ดงัจะเหน็ได้จากปัจจบุนัมี
ผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ 	จากพชืสมนุไพร	และผลไม้ไทยออกมาจ�าหน่ายมากมาย	เช่น	ชาใบหม่อน,	
ไวน์กระเจี๊ยบ,	น�้ากระชาย	จึงเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ท�าให้อาหารไทยได้รับความนิยม	
ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาเทคนิควิเคราะห์ที่มีความสะดวก	รวดเร็ว
ขึน้มาใช้ในการประเมนิหาปรมิาณของสารต้านอนมุลูอสิระในพชืสมนุไพร	 และผลไม้ไทย		
เพือ่ใช้เป็นฐานข้อมลูในการเลอืกใช้เป็นวตัถดุบิในการน�ามาท�าเป็นผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ 	เพือ่เพิม่
มลูค่า	รวมทัง้วเิคราะห์หาองค์ประกอบทีม่คีณุสมบตัทิางยา	เช่น	สารประเภท	polyphenols,	
phenolic	acid,	flavan	และ	flavonols	ในพืชสมุนไพร	และผลไม้ชนิดต่าง	ๆ	ของไทย
โดยเฉพาะพืชในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เช่น	ผักเม็ก,	ผักแพ้ว,	ผักติ้ว	ฯลฯ	เป็นต้น
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การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์แอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่ส�าหรับวิเคราะห์และ
ประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างพืชสมุนไพรไทย มะลิวรรณ อมตธงไชย

หัวหน้าโครงการ:	ภาควิชาเคมี	
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	 รองศาสตราจารย์นงนิตย์	 ธีระวัฒนสุข	 อธิการบดี	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 เป็นประธานเปิดงาน“สัปดาห์
วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๕๕” เมือ่วนัที่	๑๗	สงิหาคม	
๒๕๕๕	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จันทร์เพ็ญ	อินทรประเสริฐ		
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กล่าวรายงาน	พร้อมทั้งนี้	อธิการบดีได้
ให้เกยีรตมิอบโล่รางวลัแก่ผูม้ผีลงานของคณะวทิยาศาสตร์	ได้แก่	
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติดีเด่น	ดร.วีรยุทธ 
นลิสระค	ูรางวลัผลงานวจิยัทีต่อบสนองความต้องการชมุชนดเีด่น	
อาจารย์ปรชัญ์  อนิทรศกัดิส์ทิธิ	์	และรางวลันกัวจิยัรุน่ใหม่ดเีด่น	
ดร.เสนอ  ชัยรัมย์ 	และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานผู้สนับสนุน	
และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	
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	 					คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๕ ครั้งที่	๑๔	วันที่	๑๗-	๑๘	
สิงหาคม	๒๕๕๕	เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๐	
พรรษา	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๕	ภายใต้แนวคิด	“วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ” 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๕

ดร.วีรยุทธ นิลสระคู ปรัชญ์  อินทรศักดิ์สิทธิ์ดร.เสนอ  ชัยรัมย์

	 กิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ส่งเสริมให้นักเรียน	นักศึกษา	 เยาวชน	
และประชาชนทั่วไป	 ตระหนักถึงความส�าคัญ	 ของวิทยาศาสตร์ต่อการด�ารงชีวิตที่มีคุณค่า
ของมนุษย์	 ตลอดจนเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อการพัฒนาประเทศ	 ประกอบด้วย	 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 และนิทรรศการ
วิชาการ	 การแข่งขันทางวชิาการ	 เน้นแข่งขนัเพือ่ทดสอบความรู้	 ความสามารถ	 และความ
ถนดัทางวชิาการ	 การจดัการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	 การแข่งขันความสามารถด้าน
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์	การแข่งขัน
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น	 ๆ	 ของแต่ละภาควิชา
ที่จัดไว้ต้อนรับอย่างอบอุ่น

Sci Activities :  กิจกรรม คณะ วิทยาศาสตร์



คณะวิทยาศาสตร์ มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษากรณีบ้านประสบเหตุอัคคีภัย

	 คณะวิทยาศาสตร์	มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนางสาวกนกวรรณ สมใจ นักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ ๔ กรณีบ้าน
ประสบเหตุอัคคีภัย	เมื่อวันศุกร์ที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๕	หน่วยงานที่ได้มอบเงินช่วยเหลือ	ได้แก่	คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	
โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า	คณะวิทยาศาสตร์	สโมสรนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	สมาคมศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ร้านละมุน	
รวมถึงคณาจารย์	บุคลากร	ตลอดจนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	ก็ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ	บริจาคปัจจัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี	เมื่อ
วันที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	อาคารวิจัย	คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

	 คณะวิทยาศาสตร์	 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นที่ ๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ครูที่อยู่ใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจแนวทางการเรียนการสอนและกิจกรรมการทดลองที่เหมาะสมกับเด็กอนุบาลตามแนวทาง
โครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย	ประเทศไทย	เมือ่วนัที	่๑-๒	กนัยายน	๒๕๕๕	เวลา	๐๘.๓๐	-๑๗.๐๐	น.	ณ	ห้องประชมุศรเีมอืงใหม่	ตกึอธกิารบดี	
(หลังใหม่)	วิทยากรโดย	ดร.กานต์ตะรัตน์	วุฒิเสลา	ภาควิชาเคมี	และดร.สุระ	วุฒิพรหม	ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ภาพจาก:	Sura	Wuttiprom

 งานบริหารงานบุคคล	 ส�านักงานเลขนุการ	 คณะวิทยาศาสตร์	 ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
ในวันที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๕	เวลา	๑๓.๐๐-๑๖.๓๐	น.	ณ	ห้อง	KM	อาคารวิจัย	คณะวิทยาศาสตร์	โดยมีจุด
ประสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจในวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	นโยบาย	ภารกจิ	พร้อมทัง้แนวทางใน
การปฏบิตังิานเกีย่วกบัระเบยีบวนิยั	สทิธปิระโยชน์	สวสัดกิาร	และการพฒันาตนในการท�างานได้อย่างเหมาะสม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	วิทยากรโดยอาจารย์ธนาตย์	เดโชชัยพร	รองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล	และวิทยากร
จากกองการเจ้าหน้าที่
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4 Sci Miscs :  เบ็ดเตล็ด

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

ผูช่วย บรรณาธิการ

คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 
โทร. ๐๔๕-๓๕๓๔๐๑-๔ แฟกซ. ๐๔๕-๓๕๓๔๒๒
๘๕ ถ.สถล มารค ต.เมือง ศรีไค อ.วารินช�าราบ 

จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 
ตู ป ณภ. วารินช�าราบ ๓๔๑๙๐
sciinsingh@ubu.ac.th

จัดท�า โดย :
ผศ.ดร.จันทร เพ็ญ  อินทร ประเสริฐ

ดร.นิภา วรรณ พอง พรหม

ผศ.ดร.อนุสรณ นิยม พันธ

ผศ.ดร.อุดม ทิพ ราช

นาย วีร วุฒิ  สังฆ พรม

ผศ.ดร.จิรดา  แฮรบสท

นางสาว สุดารัตน  ค�าไฝ

นางสาวผุสดี เถาวค�า

นางสาวสมหญิง มโนวรกุล

S
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นางสาวกนกพร  บุญแซม
นักวิทยาศาสตร์

กอง บรรณาธิการ

ถ่ายภาพ

 กราฟฟค

นาง วรุณี ไชย กาล

นาย สมบัติ หลัก บุญ

Mr.Stefan Kohbacher

นาย กิตติ พงษ พิทักษ วงษ โยธิน

นาย ประจัก กิจ ระ วี

นายศุภ ชัย เชื้อ พันธ

นางสาว สุดารัตน  ค�าไฝ

Science

Sci Family: ครอบครัว ของ เรา

Sci New Members :

สมาชิกใหม่ ของ เรา


