
  ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจุลชีววิทยา ไดแก นางสาวลักขณา 
ตรวจนอก, นางสาวสุปราณ ีขันต ีและนางสาวศริพิร วรบุตร คณะวทิยาศาสตร 
มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีไดรับรางวัลชนะเลศิที่ 1 การตอบปญหาทางจุลชวีวทิยา 
ในงานโคโลนีเกมส ครั้งที่ 9 ภายใตชื่อ “นนทรีเกมส” ระหวางวันที่ 26-28 ต.ค. 
2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เปนการแขงขันทางวิชาการ และการ
แขงขันกฬีา เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรขีองพี่นองชาวไมโครทุกสถาบัน กอใหเกดิมติรภาพ
และความสามัคคตีอสถาบันการศกึษา

ฉบับที่ 2 ปที่ 2 พฤศจกิายน 2555ขาวสารคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

  ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ในการพระราชทาน
ปรญิญาบตัรแกผูสาํเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีประจาํปการศกึษา 2554 
กันเกรารุนที่ ี21 จํานวนประมาณ 3,500 คน ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา 
และทรงเปดอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีอําเภอ
วารนิชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ีในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจาคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ในการพระราชทาน
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ลักษณะพเิศษ
  1. สามารถเจรญิไดที่อุณหภูมสิูงกวายสีต Saccharomyces cerevisiae (ยสีตขนมปง) 
  2. สามารถผลติเอทานอลไดดทีี่อุณหภูม ิ40 องศาเซลเซยีส ซึ่งยสีต Saccharomyces cerevisiae
     (ยสีตขนมปง) ไมสามารถผลติได
  3. สามารถเจรญิและผลติเอทานอลจากวตัถดุบิทางการเกษตร ซึง่หาไดงายในประเทศไทย เชน นํา้ออย 
     กากนํา้ตาล แปงมัน นํา้คัน้แกนตะวัน เปนตน

<<2 Sci Knowledge and Research:   ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
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ผศ. ดร. ชรดิา ปุกหุต, ดร. สนม โนนกลาง, ดร. ศศธิร หลอเรอืงศลิป, อ. สุรสทิธิ์ สุทธคิําภา
ภาควชิาวทิยาศาสตรชวีภาพ

  กระบวนการผลิตเอทานอลในปจจุบัน
นิยมใชยีสต Saccharomyces cerevisiae ซึ่งใน
ระหวางการผลติจาํเปนตองมกีารควบคมุอณุหภมูิ
ใหอยู ที่ระดับ 30 องศาเซลเซียสเพื่อใหยีสต
สามารถเจรญิและผลติเอทานอลได ซึ่งสงผลใหมี
คาใชจายในเรือ่งของการหลอเยน็ หากเราสามารถ
ผลติเอทานอลไดทีอ่ณุหภมูสิงูเรากจ็ะสามารถลด
ตนทุนในสวนของการหลอเย็นได ดังนัน้ความเปน
ไปไดของการผลติเอทานอลทีอ่ณุหภมูสิงูขึ้นอยูกบั
สายพันธุของยสีตที่ใช ควรเปนยสีตสายพันธุที่ทน
รอนได จงึเปนทีม่าของการคดัแยกเชื้อยสีตทนรอน

  คณะนักวจิัยของมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีไดคนพบยสีตในกลุม คูเวโรมัยซที มารซอิานัส (Yeast, 
Kluyveromyces marxianus) ซึ่งเปนยีสตทนรอนที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลไดที่อุณหภูมิสูงอัน
จะเปนประโยชนอยางมากตอกระบวนการผลติเอทานอล ในระดับอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งยสีตที่แยกไดเปน
ยสีต Kluyveromyces marxianus สายพันธุ UBU 10 สายพันธุ (UBU-1-1, UBU-1-2, UBU-1-3, UBU-1-4, 
UBU-1-5, UBU-1-6, UBU-1-7, UBU-1-8, UBU-1-9, UBU-1-10)



ทุนการศกึษาระดับปรญิญาโท  ภายใตโครงการ TAIST-Tokyo Tech สวทช.

สัมมนาพเิศษภาควชิาเคม ี

¡Ô¨¡ÃÃÁ  Km

  เมื่อวันที่ 7 พฤศจกิายน 2555 ผศ.ดร.จริดา แฮรบสท ผูชวยคณบดฝีายวเิทศสัมพันธ คณะวทิยาศาสตร  ไดเขารวมฟง
บรรยายการประชาสัมพันธโครงการทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (TAIST-Tokyo Tech Academic Road Show 2013) ในสาขา
วศิวกรรมยานยนต สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่ระบบสมองกลฝงตวั และสาขาวศิวกรรมสิง่แวดลอมขัน้สงูและยัง่ยนื 
สวทช. เปนผูสนับสนุนทุน (Scholarship by NSTDA) โดยทมีวทิยากรผูทรงคุณวุฒ ิดร. ปรชีา การนิทร และทมีงานจากสวทช. ณ หอง 
SC 113 เวลา 11.00-12.00 น. ตกึวจิัย คณะวทิยาศาสตร

กจิกรรม KM “สอนอยางไรใน 50 นาท”ี

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรม KM ใหบุคลากรเขา
รวมกิจกรรมในหัวขอ “สอนอยางไรใน 50 นาที” คุณอํานวย 
ดร. สุพจน สบีุตร ภาควชิาคณติศาสตร สถติ ิและคอมพวิเตอร 
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2555 ณ หอง Sc113 เวลา 13.00 น.

 ภาควชิาเคม ีไดจัดสัมมนาพเิศษ วันที่ 7 พ.ย. 2555 หอง Sc 138 ตกึวจิัย โดยผูเชี่ยวชาญ 2 ทานคอื
   1. ศ.ดร. สุวบุญ จริชาญชัย จากวทิยาลัยปโตรเลยีมและปโตรเคม ี ในหัวขอเรื่อง “Nanometallization of chitosan 
on the view point of chemistry approach” เวลา 13.30 น.
   2. ดร. ปุรมิ จารุจํารัส อาจารยภาควชิาเคม ีในหัวขอเรื่อง “Development of inductively coupled plasma spec-
trometry (ICP) based on method and low-cost devices for application in aquaculture and health” เวลา 14.30 น.

 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรม KM ใหบุคลากรเขา
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ งานวิจัยเพื่อทองถิ่น 
(Community-Based Research: CBR) ในวันที่ 21 พ.ย.55 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ หองKM ชัน้ 1 อาคารวจิยั คณะวทิยาศาสตร 
คุณอํานวย โดย อ.กาญจนา ทองทั่ว สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาชุมชนทองถิ่น

“งานวจิัยเพื่อทองถิ่น ”
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อปุกรณ
 1. สเีมจสิดีาํ, นํา้เงนิ, นํา้ตาล 
 2. กระดาษกรองกาแฟ, กรองตะกอนนํา้มนั 
 3. แกวใสนํา้ 

>>>โปรดตดิตามตอนตอไป

“¹íéÒà»Å‹Ò” ª‹ÇÂÅ´»˜ÞËÒÊÔÇ

สมาชกิอาเซยีน
 ปจจบุนั อาเซยีน ประกอบดวยสมาชกิ 10 ประเทศ
ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
บรูไน ตารสุซาลาม เวยีดนาม ลาว พมา และกมัพชูา 
โดยมลีาํดบัการเขารวมเปนสมาชกิ ดงันี้
 ประเทศอนิโดนเีซยี 8 สงิหาคม 2510
 ประเทศมาเลเซยี 8 สงิหาคม 2510
 ประเทศฟลปิปนส 8 สงิหาคม 2510
 ประเทศไทย   8 สงิหาคม 2510
 ประเทศสงิคโปร  8 สงิหาคม 2510
 ประเทศบรไูน ดารสุซาลาม 7 มกราคม 2527
 ประเทศเวยีดนาม 28 กรกฎาคม 2540
 ประเทศลาว   23 กรกฎาคม 2540
 ประเทศพมา   23 กรกฎาคม 2540
 ประเทศกมัพชูา    9 เมษายน 2542

วธิทีดลอง
 1.  ตดักระดาษกรองเปนแถบยาว ๆ
 2. ระบายสีเมจิที่ตองการทดสอบใหเปนแถบหนา โดยหางจาก
ปลายกระดาษประมาณ 1 ซม.
 3. จุมปลายกระดาษในชวงทีเ่วนไว 1 ซม. ลงในนํา้ *ระวงัอยาใหเสน

สทีีข่ดีไวจมนํา้ เพราะสจีะลายลงนํา้

 4. รอด ูสงัเกตแถบสทีีเ่ริม่ไตสงูขึ้นไปบนกระดาษกรอง   
 5. นาํกระดาษไปหนบีผึง่ไว แลวทดลองสตีอไป

เหตุผล
 สสีงัเคราะหเกดิจากการผสมของแมส ีคอื แดง เหลอืง นํา้เงนิ ใน
อัตราสวนไมเทากัน ทําใหเกดิสตีาง ๆ  มากมาย การแยกสดีวยกระดาษ
กรองนี้ เราเรยีกวา "เปอเปอรโครมาโทกราฟ" (Paper Chromatog-
raphy) ซึง่เปนการแยกสารทีผ่สมกนัในปรมิาณนอยใหแยกออกมาเปน
แถบเสนสหีรอืแถบส ีอาศัยสมบัต ิ2 ประการ คอื
 1. สารตางชนดิกันมคีวามสามารถในการละลายในตัวทําละลาย 
(นํา้) ไดตางกัน 
 2. สารตางชนดิกนัมคีวามสามารถในการถกูดดูซบัดวยตวัดดูซบั 
(กระดาษกรอง) ไดตางกัน
 สารที่ละลายในตัวทําละลายไดดีสวนมากจะถูกดูดซับไมดี จึง
เคลื่อนที่ไปไดไกล สวนสารที่ละลายในตัวทําละลายไดไมด ีสวนมากจะ
ถูกดูดซับไดดจีงึอยูใกลจุดเริ่มตน

ตัวอยางการทดลอง

>>>ขอบคุณขอมูลจาก: อพวช.

  นํา้เปลา คอื “นํา้ดืม่ทีส่ะอาด” รางกายเราควร
จะดืม่นํา้อยางนอยวนัละ 8 แกว ซึง่การทีจ่ะลดปญหาสวิได
นัน้ เพราะนํา้ในรางกายถกูขบัออกมาเปนเหงือ่ ซึง่จะชวยขบั
สารพษิและทาํความสะอาดรขูมุขนไปในตวั จงึชวยบรรเทา
ปญหาสวิลงได และถาดืม่นํา้เปลาผสมนํา้มะนาวได จะยิง่ดี
เปนสองเทา เพือ่ผวิสวยไรสวิลองทาํกนัดนูะคะ

>>>ขอบคุณขอมูลจาก: หนังสอืพมิพคมชัดลกึ

ที่ปรกึษา

บรรณาธกิาร

ผูชวย บรรณาธกิาร

คณะ วทิยาศาสตร มหาวทิยาลัย อุบลราชธาน ี
โทร. 045-353401-4 แฟกซ. 045-353422
85 ถ.สถล มารค ต.เมอืง ศรไีค อ.วารนิชําราบ 

จ.อุบลราชธาน ี34190 
ตูปณ. 11 ป ณภ. วารนิชําราบ 34190

sciinsingh@ubu.ac.th

จัดทํา โดย :
ผศ.ดร.จันทร เพ็ญ  อนิทร ประเสรฐิ

ดร.นภิา วรรณ พอง พรหม

ผศ.ดร.อนุสรณ นยิม พันธ

ผศ.ดร.อุดม ทพิ ราช

นาย วรี วุฒ ิ สังฆ พรม

ผศ.ดร.จริดา  แฮรบสท

นางสาว สุดารัตน  คําไฝ

นางสาวผุสด ีเถาวคํา

นางสาวสมหญงิ มโนวรกุล

กอง บรรณาธกิาร

ถายภาพ

 กราฟฟค

นาง วรุณ ีไชย กาล

นาย สมบัต ิหลัก บุญ

นาย ประจัก กจิ ระ วี

นายศุภ ชัย เชื้อ พันธ

นางสาว สุดารัตน  คําไฝ
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