
ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 ธันวาคม 2554

Faculty of Science Ubon Ratchathani University

www.sci.ubu.ac.th

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เนื่องในโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

Sci Hall of Fame : บุคคลดีเด่น

 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานขีอแสดงความยนิดกีบั ดร.วรียทุธ นลิสระค ู ทีไ่ด้รบัคดัเลอืกให้รบั
รางวลันกัวจิยัรุน่ใหม่ดเีด่นประจ�าปี 2554 โดยโครงการจดัตัง้กองส่งเสรมิการวจิยัฯ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ประวตัโิดยย่อ ดร.วรียทุธ นลิสระคู
การศกึษา
 - ปร.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2553 : อาจารย์ทีป่รกึษา รศ.ดร.สาธติ แซ่จงึ  หวัข้อ
วทิยานพินธ์ Iterative methods for nonlinear 
operators in Banach spaces
 - วท.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น 2549
 - ศศ.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น 2546: เกยีรตนิยิมอนัดบั 2

การท�างาน
 - ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ ประจ�าภาค
วชิาคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

อบุลราชธาน ีตัง้แต่ปี 2553 จนถงึปัจจบุนั

ทนุวจิยั
 - 2011-2013: The Thailand Research 
Fund and The Commission on Higher Education 
(MRG5480166)
 - 2011-2014: The Excellence Center in 
Mathematics

รางวลัทีไ่ด้รบั
 - รางวลัผลการศกึษายอดเยีย่มระดบัมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร์ ประจ�าปีการศกึษา 2548  มลูนธิิ
ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นลีะนธิิ
 - รางวลัผลการศกึษายอดเยีย่มระดบัดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร์ อนัดบัที ่ 2 ประจ�าปีการศกึษา 
2552
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2 Sci Knowledge and Research: ความรู้และงานวิจัย

การใช้เปลอืกไข่เหลอืทิง้เป็นสารตวัเตมิในยางธรรมชาต ิและยางธรรมชาติ

อพิอกไซด์ Using of Waste Eggshell as a Bio-filler in Natural 

Rubber (NR) and Epoxidize Natural Rubber (ENR)

ที่มาและความส�าคัญของโครงการวิจัย
 เนื่องจากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการขยายพื้นที่ปลูก
ยางพาราเป็นจ�านวนมาก ซึ่งชาวเกษตรกรสวนยางส่วนใหญ่มักจะ
ส่งขายในรูปของวัตถุดิบ เช่น น�้ายางสดและยางแผ่นแห้งท�าให้สูญ
เสียโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของยางพาราในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้
เนื่องมาจากการท�าผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาตินั้น จ�าเป็นต้องมี
การใส่สารเคมีหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งสารเคมีตัวส�าคัญที่จะช่วยใน
การลดต้นทุนของการท�าผลิตภัณฑ์และเสริมสมบัติของยาง เช่น 
ความแข็ง และความสามารถในการแปรรูป ก็คือ สารตัวเติมใน
กลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งในปัจจุบัน แคลเซียมคาร์บอเนตที่
ใช้ในอุตสาหกรรมยางจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติอยู่ในรูปของหินปูนหรือผลิตภัณฑ์จากเศษหินอ่อนจาก
เหมืองแร่ ซึ่งมีสิ่งสกปรกเจือปนค่อนข้างมากและแหล่งผลิตก็มี
เฉพาะที่ ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงเอาเปลือกไข่ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งใน
ธรรมชาติมาให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในอุตสาหกรรมยาง โดยจาก
การศึกษาพบว่าเปลือกไข่ (Egg shell) มีส่วนประกอบส่วนใหญ่
เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCo

3
) จึงน่าจะเป็นไปได้ที่จะใช้เปลือก

ไข่เป็นทางเลอืกในการใช้เป็นสารตวัเตมิในกลุม่แคลเซยีมคาร์บอเนต

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาอิทธิพลของชนิดของสารตัวเติมและชนิดของยาง
ต่อสมบัติด้านต่างๆ ของยางคอมปาวด์และยางวัลคาไนซ์ที่ใช้ยาง
ธรรมชาติและยางธรรมชาติอิพอกไซด์ พบว่า ยางที่ใช้แคลเซียม
คาร์บอนเนตจากเปลือกไข่ไก่ที่ไม่มีการปรับปรุงผิว (ECC) มีค่า
ความหนืดมูนนี่ ความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการ
ยืดจนขาด ความต้านทานต่อการผิดรูปเมื่อขาด ความต้านทานต่อ
การฉีกขาด ความแข็ง และความต้านทานต่อตัวท�าละลาย สูงกว่า 
CaCo

3
 เล็กน้อย และมีค่าสูงกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือก

ไข่ที่มีการปรับปรุงผิวด้วยความร้อน (ECC-600) และแคลเซียม
คาร์บอเนตจากเปลือกไข่ที่มีการทรีทต์ผิวด้วยกรดสเตียริก (ECC-
St) ตามล�าดับ ส่วนสัณฐานวิทยา พบว่า CaCo

3
 และ ECC มี

การกระจายตัวที่ดีใกล้เคียงกันและสม�่าเสมอ มากกว่า ECC-600 
และ ECC-St เมื่อเปรยีบเทยีบชนดิของยางพบว่า ทีส่ารตวัเตมิชนิด
เดียวกัน ยาง ENR-25 จะมีค่าความหนืดมูนนี่ ความด้านทานต่อ
แรงดึง ความแข็ง และความด้านทานต่อตัวท�าลาย สูงกว่ายาง NR 
ส่วน ความสามารถในการยืดจนขาด ความต้านทานต่อการผิดรูป
เมื่อขาด และความต้านทานต่อการฉีกขาด ต�่ากว่ายาง NR จาก
ลักษณะสัณฐานวิทยา พบว่า การกระจายตัวของสารตัวเติมใดๆใน
ยาง ENR-25 จะมีการกระจายตัวที่ดีและสม�่าเสมอกว่ายาง NR 
เมื่อศึกษาปริมาณของ ECC ที่ปริมาณแตกต่างกัน คือ 0, 25, 50 
และ 75 phr ในยาง ENR-25 พบว่า การเพิ่มปริมาณ ECC ส่ง

ผลให้ค่าความหนดืมนูนี ่ความแขง็ และความต้านทานต่อตวัท�าลาย 
มีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนความต้านทานแรงดึง ความสามารถในการยืดจน
ขาดความต้านทานต่อการผดิรปูเมือ่ขาด และความต้านทานต่อการ
ฉีกขาด มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณ ECC จากลักษณะสัณฐานวิทยา 
พบว่า การเพิ่มปริมาณ ECC ส่งผลให้มีปริมาณสารตัวเติมกระจาย
ตัวในยางมากขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ
 การน�าวัสดุเหลือทิ้งในธรรมชาติอย่างเปลือกไข่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งแล้ว
ยังเป็นการลดปัญหาขยะตกค้างได้อีกด้วย ในทางอุตสาหกรรมยาง
แคลเซียมคาร์บอเนตนับเป็นสารตัวเติมที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
เช่น อุตสาหกรรมฟองยาง ยางพื้น ยางขวางถนน รองเท้า และ
ลูกโป่งเป็นต้น ซึ่งจะท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีราคาต้นทุนต�่า และ
ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแปรรูป รวมทั้งสมบัติเชิงกลด้วย

โดย ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน์ และ อาจารย์กวิชาติ กะเตื้องงาน
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3Sci Activities : กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

APEC-Ubon Ratchathani International Symposium 2011
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “APEC-Ubon Ratchathani Inter-
national Symposium 2011: Innovation on Problem Solving-Based Mathematics Textbooks and 
E-Textbooks” ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2554 โดยมี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวเปิดประชุม ดร.สุนีย์ จุไรสินธุ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารนโยบายเปิดเสรีการ
ศกึษา กล่าวต้อนรบั ดร.ปัญญา แก้วกรียรู ทีป่รกึษาด้านพฒันากระบวนการเรยีนรู ้สพฐ. กล่าวมอบนโยบาย โดย

มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับอาทิ เช่น ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.บริบูรณ์ เนาวประทีป หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์
ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และ ผศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อให้เกิดการศึกษาความร่วมมือเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อการเรียน
การสอนคณติศาสตร์ในวฒันธรรมทีแ่ตกต่างในกลุม่ประเทศสมาชกิเอเปค ทัง้นีม้หาวทิยาลยัอบุลราชธานไีด้มอบหมายให้ภาควชิาคณติศาสตร์ สถติ ิและ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เป็นหลักในการประสานงานและด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้

NSC 2012
  ในการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 
(NSC 2012) ณ ห้องประชุม COLA วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 
2554 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 16 คน เข้าร่วมพิธี
รับมอบทุนสนับสนุนโครงการ คณะวิทยาศาสตร์จึงขอแสดง

ความยินดีกับนักศึกษา ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ

นายศราวุธ ศรีสมบัติ เกมส์โปงลางบน iPad

นายมนสิช กิตติยศธาดา มูนนี่ผจญภัย

นายภูมินทร์ ใจช่วง ป้อมปืนปะทะหุ่นยนต์

นายศุภนัฐชัย พูลภิสัย สลัดอวกาศผจญภัย

นายสุบรรณ วาไชยะ ระบุต�าแหน่งภายในอาคารด้วย

เครือข่ายไวเลสแลนในอุปกรณ์มือถือ

นายวรวิช บุญสอน ระบบจัดการข้อความบนแอนดรอยด์

นางสาวกษมา ดอกดวง จะวาดจะเขียนก็โทรออกได้

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ

นางสาวนริศา กาฬมาตย์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริตี้ส�าหรับหนังสือการ์ตูน 
3 มิติ เรื่องพระมหาชนก

นางสาวธารารัตน์ วงษ์พรม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์ ส�าหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววรรณิศา ศรีจันทร์ โปรแกรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

นางสาววราภรณ์ ทามณี เว้าอีสาน-โปรแกรมแปลงข้อความภาษาไทยเป็นเสียงพูดอีสาน

นางสาวธัญพร ปีนะถา พจนานุกรมอัจฉริยะภาษามือไทย

นางสาวดวงจันทร์ ภูนบผา ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนลงพุงและแนะน�าอาหาร
ส�าหรับผู้ป่วย

นางสาวชื่นนภา บุญตาเพศ ระบบวินิจฉัยโรคพริกโดยใช้เทคนิคการจ�าแนกข้อมูล

นายพลวัฒน์ แก่นอ้วน โปรแกรมประยกุต์บนแอนดรอยด์เพือ่แสดงภาพในอดตีโดยใช้เทคโนโลยี 
ออกเมนเตดเรียลลิตี้

นางสาวยุพาพรรณ ศรีดาชาติ ระบบตรวจแก้ค�าผิดภาษาไทย

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

YSC 2012
  เมือ่วนัพธุที ่2 พฤศจกิายน 2554 ณ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีดร.กว้าน สี
ตะธนี ประธานโครงการ YSC 2012 และ ผศ.ดร.
จนัทร์เพญ็ อนิทรประเสรฐิ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 
หัวหน้าศูนย์ประสานงาน ได้ให้เกียรติมอบทุนการ
พัฒนาโครงงาน โครงงานละ 3,000 บาท ให้แก่
นักเรียนในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Yong Scientist Compe-
tition (YSC 2012) ส�าหรับในปีนี้มีนักเรียนส่งข้อ
เสนอโครงงานดังกล่าวเข้าประกวดทั้งสิ้นจ�านวน 
207 โครงงาน จาก โรงเรยีนในภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ ซึ่งมีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือก จ�านวน 49 
โครงงาน แบ่งเป็นโครงงานประเภทบุคคล จ�านวน 
4 โครงงาน และ โครงงานประเภททีมอีกจ�านวน 
45 โครงงาน

น�้าใจจากคณะวิทยาศาสตร์
  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ผศ.ดร.
จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ คณบดีคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีพร้อม
ด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้น�าเครื่องตีเยื่อ
กระดาษไปมอบให้กบัโรงเรยีนบ้านบะไห ต�าบล

IT Camp for Youth 2011
  ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายไอทีส�าหรับเยาวชน (IT Camp for 

Youth 2011) โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกว่า 80 

ห้วยยาง อ�าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธาน ีเพือ่ให้เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละศกึษาวสัดเุหลอืใช้ 
เช่น การน�ากระดาษมารไีซเคลิเป็นผลติภณัฑ์กระดาษ ดอกไม้ รปูภาพนนู-ต�่า เพือ่จ�าหน่าย
ให้กับผู้ที่สนใจ สร้างรายได้และส่งเสริมกิจกรรมให้กับโรงเรียนและชุมชนดังกล่าว

คน และกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่เพิม่พนูทกัษะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศประกอบไปด้วย วิชา E-Leaning, web design, 

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, Multimedia และ Computer 

Graphic ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลา 5 วันก็

ส�าเร็จไปด้วยดี น้องๆ นักเรียนมัธยมปลายที่มาร่วมค่ายต่าง

กไ็ด้ความรูป้ระสบการณ์ และความประทบัใจกลบัไปอย่างเตม็

อิ่ม
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4 Sci Miscs : เบ็ดเตล็ด

Sci Family: ครอบครัวของเรา
  ก็ผ่านไปแล้วส�าหรับฤดูฝนอันชุ่มฉ�่าที่ยังคงทิ้งหลักฐานเป็นน�้าท่วมขังในบางพื้นที่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามสถานการณ์น�้าท่วมในหลายๆ พื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายลงแล้ว 
พร้อมต้อนรับสายลมหนาวในเดือนธันวาคมนี้ เผลอแป๊บเดียวจุลสาร Sci Insight ก็ก้าวมาถึงฉบับที่ 3 แล้ว ก่อนอื่นก็ขอเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเด่นของครอบครัวของเรา
ในช่วงนี้ซึ่งนั่นก็คือกิจกรรม “คณบดีพบปะบุคลากร” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณบดีได้พบปะบุคลากรไม่เพียงแต่ชาวส�านักงานเท่านั้น
แต่บุคลากรทุกท่านที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นการท�าความ
เข้าใจ ซักถามปัญหาต่างๆ และแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างบุคลากร ในช่วงนี้คณบดีของเราก็มีเวลาพบปะกลุ่มบุคลากรบ่อยขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งก็ว่าได้ ไม่น่า
สงสัยเลยว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราเติบโตและเข้มแข็ง ได้ขนาดนี้คงเป็นเพราะผู้บริหารที่เสียสละเวลามาพบปะ พร้อมเปิดใจรับฟังข้อคิดเห็น ท�าความเข้าใจ และให้
ค�าปรึกษาบุคลากรเป็นประจ�าเช่นนี้นี่เอง
  ทั้งนี้ในกิจกรรมคณบดีพบปะบุคลากรนี้ ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ ยังได้ให้เกียรติมอบรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมจากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร. แถบ  
นีละนิธิ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลจ�านวน 7 คน ดังต่อไปนี้

รางวลัผลการศกึษายอดเยีย่มทางวทิยาศาสตร์ระดบัมหาวทิยาลยั ชัน้ปีที ่1
 1. นางสาวนวาระ สัมฤทธิ์สกุลชัย สาขาวิชาเคมี
 2. นางสาวสุปราณี ขันตี  สาขาวิชาเคมี
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1. นายธิวากรณ์ พิมพ์สา  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. นางสาวพรพินิจ นิจสุข  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 1. นางสาววันเพ็ญ ธรรมเนียมต้น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 2. นางสาวญาใจ ใจสุข  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 3. นายธีระศักดิ์ ผุดผ่อง  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Sci New Members: สมาชิกใหม่ของเรา
บุคลากรใหม่ประจ�าภาควิชาคณิตศาสตร์ 

คุณบุษรินทร์ โจมพรม

ต�าแหน่งผู้ช่วยสอน

สาขาวิทยาการคอมพิวเต
อร์

Do you know? : 5 เคล็ดลับในการดูแลผิวหน้าและผิวกายหนาวนี้
 1. เมือ่อากาศหนาวมาเยอืน ความชืน้ในอากาศ
จะลดลง ร่างกายจงึดงึน�า้มาใช้มากขึน้ ท�าให้ผวิหนงั
เกดิอาการแห้งหรอืแตกเป็นขยุได้ง่าย สิง่แรกทีต้่อง
ท�าคอืการดืม่น�า้เปล่า (ไม่เยน็) ให้เยอะขึน้ เพราะ
ร่างกายจะดดูซมึน�า้เปล่าเข้าสูเ่ซลล์ได้รวดเรว็กว่าน�า้
ชนดิอืน่
 2. ช่วงนี้ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวกายที่
ระบไุว้ส�าหรบัผวิแห้งโดยเฉพาะ ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็น
ผลติภณัฑ์ประเภทออยล์หรอืเนือ้ครมีเข้มข้นสงู (เนือ้
บัตเตอร์) ส่วนเนื้อโลชั่นจะเหมาะกับช่วงหน้าร้อน
มากกว่า

 3. ถงึแม้อากาศจะหนาวแค่ไหน กต้็องข่มใจไว้ ไม่อาบน�้าทีร้่อนจดั (เกนิ 34 องศาเซลเซยีส) เพราะไขมนัทีเ่คลอืบตามผวิหนงัจะถกูล้างออกไปได้มากกว่า
ปกติ
 4. พกลปิบาล์มตดิกระเป๋าไว้เสมอ หากเนือ้ลปิบาล์มบนรมิฝีปากเริม่แห้งเมือ่ไรให้รบีหยบิมาทาทนัที
 5. เคลด็ลบัฟ้ืนฟผูวิแห้งเป็นขยุเบือ้งต้น ให้น�าผ้าขนหนหูรอืผ้าส�าลชีบุนมรสจดืเยน็ๆ มาวางบนผวิหนงัส่วนทีแ่ห้งหรอืระคาย

Credit: ข้อมูลจาก Beauty U Can Touch

อาจารย์พนิดา ผดุงเ
วียง

ต�าแหน่งอาจารย์ 

ประจ�าสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

 นอกจากกิจกรรมคณบดีพบปะบุคลากรแล้ว อีกกิจกรรมที่โดดเด่นของครอบครัวของ
เราเหน็จะเป็นการทอดกฐนิสามคัคเีกษตรอสีานใต้ เพือ่เป็นการสนบัสนนุและท�านบุ�ารงุศลิป
วฒันธรรมไทย และเพือ่ให้นกัศกึษาได้แสดงออกถงึความมจีติอาสาและจติสาธารณะ อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จึงได้ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเกษตรอีสานใต้ ทอดถวาย เพื่อสร้างศาลา
การเปรียญ ณ บ้านหนองไข่นก ต�าบลโพธิ์ใหญ่ อ�าเภอวารินช�าราบจังหวัดอุบลราชธานี 
กองบรรณาธิการก็ขออนุโมทนาสาธุกับประชาชนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจวัฒนธรรมไทยเหล่านี้ด้วย 

For free, for fun : กิจกรรมร่วมสนุก
ส�าหรับท่านผู้อ่านจุลสาร Sci Insight ฉบับที่ 3 ที่อยากจะได้เสื้อสวยรักโลกหลากสีจากคณะวิทยาศาสตร์ไปใส่เก๋ๆ ในหน้าหนาวนี้ ท่านสามารถตอบค�าง่ายๆ 
ต่อไปนี้ “เหตุใดความชุ่มชื้นในผิวคนเราจึงลดลงในฤดูหนาว” เพียงแค่ส่งค�าตอบ พร้อมกับขนาดเสื้อและสีที่ต้องการมาตามที่อยู่กองบรรณาธิการ เท่านั้นท่าน
ก็สามารถได้เสื้อฟรีไปครอง (ด่วน! เฉพาะผู้ที่ส่งค�าตอบมา 3 ท่านแรกเท่านั้น) หมดเขต 31 ธันวาคม 2554

จัดท�าโดย :
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ

ดร.นิภาวรรณ พองพรหม

ผศ.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์

ผศ.ดร.อุดม ทิพราช

นายวีรวุฒิ สังฆพรม

ผศ.ดร.จีรดา แฮร์บส์ท

นางสาวมัณฑนา ต้นพันธ์

นางวรุณี ไชยกาล

นายสมบัติ หลักบุญ

Mr.Stefan Kohbacher

นายกิตติพงษ์ พิทักษ์วงษ์โยธิน

นางสาวสมหญิง มโนวรกุล

นายประจักกิจ ระวี

นายศุภชัย เชื้อพันธ์

นายอรรถวุฒิ ศรีสุข

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ถ่ายภาพ

กราฟฟิค

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โทร. 045-353401-4

แฟกซ์. 045-353422

85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค 

อ.วารินช�าราบ 

จ.อุบลราชธานี 34190 

ตู้ ปณภ. วารินช�าราบ 34190

sciinsingh@ubu.ac.th


