
     น้อมอาลัย ส่งองค์ พระทรงศรี    ราษฏร์โศกี เศร้าฤทัย ไปทั่วหล้า
สิ้นสมเด็จ เพชรรัตน ราชสุดา     ปวงประชา อาลัย เสียใจกัน
     ขอพระองค์ ทรงสถิตย์ ทิพย์พิมาน  สขุส�าราญ แห่งแคว้น แดนสวรรค์
เหล่าทวยราษฏร์ ชาวไทย พร้อมใจพลัน  ส่งองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย

 ขอถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๙
๑ เหรยีญเงนิ ๔ เหรยีญทองแดง  จากศนูย์ สอวน. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ฉบับที่ 7 ปีที่ 1 เมษายน 2555

Faculty of Science Ubon Ratchathani University
www.sci.ubu.ac.th

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๙
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            มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๕ – ๙ เมษายน ๒๕๕๕

ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลดังนี้
เหรียญเงิน
       นายอนุวัฒน์ ค�าศรี  โรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ
เหรียญทองแดง
       นางสาวกมลวรรณ แสนโสม  จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
       นายเนตินัย ไตรพิพัฒน์  ศรีสะเกษวิทยาลัย
       นายเอกวุฒิ มั่นคง  ศรีสะเกษวิทยาลัย
       นายศรัณยู บุณยโพธิ  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

          โครงการการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ถือว่าเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งสาขาวิชา
ชวีวทิยานัน้เป็นอกีแขนงหนึง่ทีม่กีารจดัการแข่งขนัในระดบันานาชาต ิและได้รบั
ความสนใจจากนักเรียนอย่างกว้างขวาง ดังนั้น เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐาน
การศกึษาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ระดบัมธัยมศกึษาของประเทศ ให้เทยีบ
เคยีงได้กบัระดบัมาตรฐานสากล โดยคดัเลอืกนกัเรยีนทีผ่่านการอบรมชวีวทิยา
โอลิมปิก ค่าย ๒ จากศูนย์สอวน.ส่วนภูมิภาค ๑๒ ศูนย์ ศูนย์ละ ๖ คน และศูนย์
กรงุเทพมหานคร ๑๘ คน รวมนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมแข่งขนั จ�านวน ๙๐ คน อาจารย์

ฝ่ายวิชาการผู้แทนศูนย์และผู้สังเกตการณ์จาก ๑๓ ศูนย์ นอกจากนี้ยังมีคณะ 
กรรมการกลางของมูลนิธิ สอวน. ๕ คน คณะกรรมการของศูนย์มหาวิทยาลัย
อบุลราชธาน ีประกอบด้วยคณะกรรมการด�าเนนิการ ๑๐๐ คน นกัศกึษาระดบั
บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาพี่เลี้ยง ๔๐ คน ดังนั้นจ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น ๒๘๐ คน

วัตถุประสงค์
          เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านชีววิทยาในโรงเรียนให้
ทัดเทียมนานาประเทศ
          เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านสติปัญญา 
และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น รวมทั้งนักเรียนที่เป็น
ตัวแทนศูนย์ต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการสาขา ชีววิทยาระดับ
ประเทศ 
          เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมที่จะเป็นผู้แทนประเทศใน
การแข่งขันระดับนานาชาติในสาขาชีววิทยา
          เพื่อให้คณาจารย์จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์มีประสบการณ์
ร่วมกันในการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ มีการแลก
เปลี่ยนความรู้ซึ่งสามารถน�าไปใช้ปรับปรุงการสอน รวมทั้งการพัฒนา

หลักสูตรและรูปแบบการอบรมในสาขาชีววิทยาให้ดีขึ้น

คณะวทิยาศาสตร์มุง่สร้างบณัฑติ และงานวจิยั ทีม่คีณุภาพและคณุธรรม 
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     ไหม เป็นเส้นใยธรรมชาติที่ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในทางการผลิตเครื่องนุ่งห่มเป็นเวลานาน
กว่า ๕ พันปีมาแล้วนับตั้งแต่สมัยจีนโบราณ และมีกระบวนการผลิตเครื่องนุ่งห่มจากเส้นใย
ไหมที่ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของไทยมีคุณภาพ
ดีและถือได้ว่าเป็นผ้าไหมจากเอเชียที่มีความสวยงามที่สุด เนื่องจากผ้าไหมไทยมีลักษณะเด่น
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อน�าไปตัดเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆแล้วจะมีความสวยงาม 
เพราะมีความมันวาวเลื่อมเป็นประกายเงางามอันเกิดจากการทอแสงของเส้นไหมที่ใช้ผลิต 
อกีทัง้ยงัมลีวดลายสวยงามและสสีนัสดใส ผ้าไหมไทยจงึมเีสน่ห์พเิศษสามารถดงึดดูความสนใจและ
จูงใจ ให้เกิดความต้องการซื้อหาไปไว้ใช้หรือเป็นของฝากพิเศษ ดังจะเห็นได้จากในแต่ละปีจะมีนัก
ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาซื้อหาผ้าไหม ไว้เป็นของที่ระลึกเป็นจ�านวนมาก

สินค้าส่งออกที่ท�ารายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างดี เส้นไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ได้จากตัวหนอนไหม ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้มีหน่วยงานของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงไหมอย่างจริงจัง เพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกร อีกทั้งมีการวิจัยด้านตัวหนอนไหมเพื่อให้มีคุณภาพผลิตเส้นใยได้ดีและ
ทนทานต่อโรคต่างๆ พร้อมกบัการพฒันาหม่อนส�าหรบัเลีย้งไหม เพือ่ทีจ่ะท�าให้ได้เส้นไหมทีม่คีณุภาพด ีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าและตลาดโลกได้
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การพัฒนากรรมวิธีการย้อมติดสีของเส้นไหมให้มีความคงทนมากขึ้น

สายันต์ แสงสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

 โดยธรรมชาติของเส้นใยไหมแล้วจะมีความแข็งแรงค่อนข้างมาก มีความ
ยืดหยุ่น เหนียวสูง แต่มีความอ่อนนุ่ม จึงมีการน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมเส้นใยและ
สิ่งทอ ส�าหรับผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วยัง
ได้มีการน�าไปเส้นใยไหมไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
  ประดิษฐ์เป็นเสื้อเกราะกันกระสุน เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของ
มนัทีม่ทีัง้ความเหนยีวและความยดืหยุน่สงู จงึท�าให้มนัสามารถรองรบัแรงกระแทก
และดดูซบัแรงได้เป็นอย่างด ียงัสามารถใช้งานได้คล่องตวัสงูด้วยเพราะว่ามนี�า้หนกั
เบาและไม่ใหญ่ หนักเมื่อเทียบกับเสื้อเกราะกันกระสุนที่ท�าจากวัสดุที่เป็นโลหะ 
        การน�าเส้นไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   
เช่น เครื่องส�าอางแต่งหน้า ดูแลผิว แชมพู ครีมอาบน�้า สบู่ โลชั่นต่างๆ โดยท�าการ
ย่อยเส้นไหมให้เป็นพอลิเมอร์ขนาดเล็ก อาจจะเล็กจนถึงอยู่ในรูปของกรดอะมิ
โน จากนั้นจึงน�ามาผสมเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่น่าสนใจมาก ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในประเทศให้สูงขึ้นได้อีก
       ประโยชน์ในทางการแพทย์ เช่น การประยุกต์ท�าฟิล์มปิดแผล (tis-
sueengineered scaffolds),wound dressing,ไหมเย็บแผล,ระบบน�าส่งยา 
(drug delivery system) ทั้งนี้เพราะมีพื้นที่ผิวจ�าเพาะสูง (high specific su-
face area) รวมทั้งมีความแข็งแรง และทนต่อความร้อนและการน�าไฟฟ้าได้ดี
          ใช้ผลิตเป็น hydrogel การผลิตเป็นเยื่อเลือกผ่าน (membrane) ใช้
ส�าหรับผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดสารทางชีวโมเลกุล (biological sensor) และใช้ใน
งานทางด้านพอลิเมอร์ผสม เป็นต้น

          อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นไหมหรือผ้าไหมที่ย้อมโดยเกษตรกร
ตามจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะในภาคอีสานซึ่งมักจะย้อมโดยสีเคมี  หรือด้วยสีธรรม
ชาติหรือตามภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ตาม จะเกิดการตกสีหรือมีสีซีดจางหลังจากผ่าน
การใช้เป็นได้ระยะหนึ่งหรือมีการซักล้างมากๆ จนท�าให้สีสันของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ไม่น่าสวมใส่อีกต่อไป ซึ่งปัญหาการตกสี สีซืดจางของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม น่าจะมี
สาเหตุมาจากกรรมวิธีในการย้อมสีเส้นไหมของเกษตรกรที่ยังไม่เหมาะสม หรือยัง
ไม่ดีเพียงพอที่จะท�าให้สีย้อมยึดติดกับผ้าไหมอย่างคงทน ไม่หลุดง่าย เวลาซักล้าง

          ดังนั้นในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท�าการศึกษาสมบัติทาง
ด้านกายภาพ สมบัติด้านเคมี สมบัติด้านเชิงกลของไหมพื้นบ้านในจังหวัด
อุบลราชธานี และจากข้อมูลที่ได้จากส่วนนี้จะถูกน�ามาใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการพัฒนาหรือปรับ ปรุงกรรมวิธีการย้อมติดสีของเส้นไหมได้ดีมากขึ้น 
ดังนั้นในโครงการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ตอน คือขั้นแรกจะเป็นการ
ศกึษาสมบตัทิางกายภาพและทางเคมตีลอดจนสมบตัด้ิานต่างๆ ทีเ่ป็นข้อมลู
ที่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการน�าไปพัฒนากรรมวิธีการย้อมให้มี ความคงทน
มากยิ่งขึ้นในขั้นตอนที่สองต่อไป ซึ่งคาดว่าในการศึกษานี้จะได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ทั้งด้านเป็นฐานข้อมูล ส�าคัญส�าหรับคุณสมบัติของไหมในจังหวัด
อบุลราชธาน ีและกรรมวธิกีารย้อมตดิสใีห้มคีวามคงทน และมปีระสทิธภิาพ
ประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน�าไปความรู้และกรรมวิธีนี้ไปถ่ายทอดต่อ
เกษตรกรและจะท�าให้มีการเพิ่ม มูลค่าของผ้าไหมให้มีค่าสูงขึ้นไป และจะ
ท�าให้ผลิตภัณฑ์ไหมของไทยมีศักยภาพสูงในการแข่งขันในตลาดผู้บริโภค
มากยิ่งขึ้น

ดังนั้นถ้าหากปัญหา นี้ได้รับการแก้ไขหรือมีการพัฒนาปรับปรุงกรรมวิธีใน
การ ย้อมสีให้ดียิ่งขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อผ้าไหมของเกษตรกรที่จะได้รับความ 
นิยมมากยิ่งขึ้น และจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้สูงยิ่ง
ขึน้ สดุท้ายรายได้ของเกษตรกรกจ็ะเพิม่มากขึน้ด้วย และดงันัน้การศกึษาถงึ
ปัจจยัต่างๆ ที ่มผีลต่อการตดิสย้ีอมของเส้นไหมจงึเป็นเรือ่งทีส่มควรท�าการ
ศกึษาวจิยัยิง่ รวมทัง้การพฒันาวธิกีารหรอืเทคนคิทีจ่ะช่วยให้ความสามารถ
ในการติดสีย้อมของ เส้นไหมดีขึ้น แต่ก่อนที่จะพัฒนากรรมวิธีการย้อมติด
สีได้ สิ่งที่ส�าคัญอันดับแรก คือ จ�าเป็นจะต้องทราบคุณสมบัติทางเคมีและ
สมบัติทางกายภาพของเส้นไหมก่อน เช่น โครงสร้างทางเคมี (chemical 
structure) ของไหมพืน้บ้านในเขตภมูภิาคนี ้ หมูฟั่งก์ชนัต่างๆ (functional 
groups) การละลายด้วยตัวท�าละลายต่างๆ สารเคมีที่ใช้ก�าจัดเซริซินได้ดี
ควรจะเป็นสารอะไร สภาพพืน้ผวิของไหม (morphology) ในแต่ละขัน้ตอน
เป็นอย่างไร สภาพการทนต่อความร้อนของเส้นไหม (thermal properties) 
ลักษณะการจัดเรียงตัวของโครงสร้างภายใน และ สมบัติเชิงกล เป็นต้น  

          ส�าหรับประเทศไทยจะเน้นการใช้ไหมในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มเป็นหลัก 
เพราะนอกจากจะน�าเงนิเข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาทแล้ว ยงัสร้างงานและ
สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกรตามท้องถิ่นอีกเป็นจ�านวนมาก จึงท�าให้มีหน่วย
งานต่างๆ เข้ามาส่งเสรมิและให้ความรูแ้ก่เกษตรกร ตัง้แต่โครงการปลกูหม่อนเลีย้ง
ไหม โครงการทอผ้าไหมในพระด�าริของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หรือแม้จะเป็น 
กรมส่งเสริมการเกษตร หรือหน่วยงานเอกชนก็เข้ามาลงทุนตรงส่วนนี้มากและยิ่ง
ปัจจุบันมีการส่งเสริมหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ก็ยิ่งสร้างงานและราย
ได้แก่เกษตรกรมากยิ่งขึ้น

Sci Knowledge and Research:  ความรู และ งานวิจัย



ภาควิชาเคมี

โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2012) รอบชิงชนะเลิศ  

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
(YSC ๒๐๑๒) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่๑๑”  (Thailand ICT Contest Fes-
tival ๒๐๑๒) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ -๑๙.๐๐ น. 
ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
ส�านักงานใหญ่

นักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

“วลัยลักษณ์เกมส์” ครั้งที่ ๓๑ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕

ณ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมชาติ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรัง

กีฬาโบว์ลิ่ง  ท�าการแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ต  

 นางวรุณี  ไชยกาล

 นายประจักกิจ  ระวี  

 นายศุภชัย  เชื้อพันธ์  

กีฬากอล์ฟ  ท�าการแข่งขันที่จังหวัดตรัง

  นายสมบัติ   หลักบุญ

กีฬาตะกร้อ

 นายศรชัย  สามสี

กีฬาแบตบินตัน

 นายกิตติพงษ์  พิทักษ์วงโยธิน

 นางสาวสุทธินาถ หนูทองแก้ว

   รางวัลที่  ๑  นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี  โรงเรียนกันทรารมณ์  จังหวัดศรีสะเกษ โครงงานการศึกษาความสัมพันธ์การย่อยสลาย
อาหารของมดแดงกับคุณค่าทางโภชนาการในไข่มดแดง ได้รับทุนการศึกษา ๖๐,๐๐๐ บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดใน
งาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
   รางวัลที่  ๒  นายสุรไกร วงศ์โสภา และ นางสาวศุภรัตน์ ชาธิพา โรงเรียนสหราษฏร์  รังสฤษฏ์ จังหวัดนครพนม โครงงานกรดจาก
การหมักน�้าซาวข้าวเพื่อการจับตัวของน�้ายางพารา ได้รับทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท
          รางวัลที่ ๓ นางสาวน�้าฝน  บุตรโท โรงเรียนบ้านโนนกุง จังหวัดอ�านาจเจริญ หัวข้อพิเศษ สาขานวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา 

โครงงานมีดกรีดยาง Super Easy  ได้รับทุนการศึกษา  ๒๐,๐๐๐ บาท
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          วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ภาควิชาเคมี  ได้จัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
โดยมีวิทยากร ได้แก่ ดร.ชาญ อินทร์แต้ม ดร.รักเกียรติ จิตคติ  ดร.อัญชลี ส�าเภา และ คุณปรีชา 
บุญท�านุก  ณ ห้องประชุมภาควิชาเคมี ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น. โดยวิทยากรได้ให้ความ
รูแ้ละเสนอแนวปฏบิตัทิีด่ด้ีานการเตรยีมเอกสารต่างๆ ทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอก�าหนดต�าแหน่ง 
นอกจากนี้ วิทยากรยังได้เล่าประสบการณ์ในการเตรียมเอกสารและค�าแนะน�าต่างๆ จากผู้ทรง
คุณวุฒิที่ประเมินเอกสารประกอบการสอน ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ในหลายๆ สาขา 
รวม ๒๒ คน ที่เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ให้การด�าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

Sci Activities :  กิจกรรม คณะ วิทยาศาสตร์

กีฬาฟุตบอล ท�าการแข่งขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ผศ.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์

 นายศักดิ์ดา  น้อยนาง

 นายจารุวิทย์  จันทร์ชนะ

 นายไพรินทร์  สุวรรณศรี

 นายวีระยุทธ  นิลสระคู  

กีฬาเทเบิลเทนนิส

  นายกิตติพงษ์  พิทักษ์วงโยธิน

 นายสมประสงค์ ปุณยอุปพัทธ์

      วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุณ  
คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น พร้อมคณะผูบ้รหิาร และบคุลากร
สายสนับสนุน จ�านวนประมาณ ๑๓๐ คน เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏบิตักิารปฏบิตังิานทีด่ ี(good practice) จากนัน้ คณะดงูานได้ออกเดนิทางจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์เชิงศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Do you know? : เคล็ดลับเพื่อถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์

         กระพริบตาให้ถี่ขึ้น    อาการตาแห้งเกิดจากที่เรากระพริบตาน้อยลง 
เนื่องจากมีสมาธิขณะท�างานหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตราการกระพริบตา จะลด
ลงจาก ๒๐-๒๒ ครั้งต่อนาที เหลือเพียง ๖-๘ ครั้งต่อนาที ถ้าไม่อยากตาแห้ง 
ควรจะกระพริบตาให้ถี่ขึ้น หรืออาจใช้น�้าตาเทียมหยอดตา 
เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น
       จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม ให้บริเวณหน้าต่างอยู่ทางด้าน
ข้างของจอคอมพิวเตอร์ เพื่อลดแสงตกสะท้อนบนหน้าจอ ควรจัดให้มีระยะ
ห่างระหว่างจอภาพกับตัวเราประมาณ ๕๐-๗๐ ซ.ม. จัดระดับจอภาพจาก
จุดศูนย์กลางของจอคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ต�่ากว่าระดับสายตาประมาณ ๔-๙ นิ้ว 
ไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต�่าเกินไป  
 ปรบัความสว่างของห้อง ควรปิดไฟบางดวงทีท่�าการรบกวนการท�างาน 
เพราะปัญหาส่วนใหญ่เกดิจากความสว่างทีม่ากเกนิไป ถ้ามแีสงจ้าจากหน้าต่าง 
ควรใช้มูลี่เพื่อปรับแสงให้ผ่านได้เพียงบางส่วน และไม่เข้าตาโดยตรง หลีกเลี่ยง
การใช้เฟอร์นเิจอร์ทีม่ผีวิสะท้อน เช่น โต๊ะสขีาว ควรใช้วสัดทุีม่ผีวิด้าน ทีส่ะท้อน
แสงไม่มากจะดีกว่า
       เลือกใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ เวลาพิมพ์งาน ควรเลือกใช้ขนาดของตัว
อักษรที่ใหญ่พอ และปรับความเข้มของตัวอักษรให้มากขึ้น ซึ่งขนาดตัวอักษร
และความเข้มที่เหมาะสมจะสังเกตได้จากการที่เราอ่านตัวอักษร ได้ในระยะ
ห่างเป็น ๓ เท่าของระยะที่นั่งท�างาน หรือเลือกใช้จอคอมพวิเตอร์ชนิด LCD 
(จอแบน) ซึ่งจะช่วยถนอนสายตาได้ดีกว่าจอแบบเก่า (CRT)
 เลือกใช้แว่นที่เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์ ควรเลือกใช้เลนส์สี
เขียวอ่อน ที่ช่วยให้สบายตาภายใต้แสงจากหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ และ
เพื่อลดแสงสะท้อนจากจอภาพ โดยเลือกแว่นตาที่มีก�าลังขยายส�าหรับระยะ 
๕๐-๗๐ ซ.ม. (ระยะกลาง) ซึ่งค่าก�าลังของเลนส์ดังกล่าวจะแตกต่างจากเลนส์
อ่านหนังสือ หรือเลนส์มองใกล้ทั่วไป  
 พกัสายตา ทกุๆ ชัว่โมง ควรเปลีย่นอรยิาบถ หรอืลกุขึน้ยดืเส้นยดืสาย
บ้าง เพื่อพักสายตาและป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อ
กันเป็น เวลานาน

ที่มา: เอกสารเผยแพร่ ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน - กิมเบล

(โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน) 

 แดดร้อนเปรี้ยงกลางเดือนเมษายนที่ 
ผ่านมา หลายๆ คนคงผ่านพ้นจากเทศกาลแห่ง
ความสุข “เทศกาลสงกรานต์” อย่างแน่นอน
เพราะนอกจากที่เราจะได้สาดน�้าคลายร้อนใน
วันหยุดยาวๆ กันแล้ว ยังจะได้กลับไปรดน�้า
ด�าหัวผู้ใหญ่ที่บ้าน และท่านก็รอคอยที่ลูกหลาน
มาเยี่ยมถิ่นฐานบ้านเกิด ถือเป็นวันครอบครัวที่
พิเศษอีกวันหนึ่งของคนไทย ที่จะได้กลับมาอยู่
พร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างอบอุ่น 

 คณะวิทยาศาสตร์ ก็เป็นก�าลังใจให้นักกีฬามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีทุกท่าน และนักกีฬาชาวคณะวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น 

โบว์ลิ่ง กอล์ฟ ฟุตบอล ตะกร้อ แบตบินตัน และปิงปอง ที่ได้มีโอกาส

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา “วลัยลักษณ์เกมส์” ครั้งที่ ๓๑ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๘ 

เมษายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมชาติ 

จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรัง

 บุคคลากรในส�านักงานและผู ้ติดตาม คณะวิทยาศาสตร ์                

จดัโครงการศกึษาดงูานมหาวทิยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรุ ีเพือ่แลกเปลีย่น

ทัศนคติและแนวทางการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 ในระหว่างวันที่ ๖-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คุณปรีชา บุญท�านุก 

และคณุวราวฒุ ิจนัทร์ศริ ิจะได้เดนิทางไปศกึษาดงูานเมอืงกมิจ ิประเทศ

เกาหลี ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ เตรียมแลกเงินไปเยอะๆ        

พี่น้องชาวคณะวิทยาศาสตร์ รอขนมและของฝากอยู่จ้า

กิจกรรมวันสงกรานต์ 
 ๑. ท�าบุญตักบาตร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต
 ๒. ปล่อยนกปล่อยปลา
 ๓. ให้ทานแก่ผู้ที่ขัดสน เช่น คนชรา เด็กพิการ เด็กก�าพร้า เป็นต้น
 ๔. สรงน�้าพระพุทธรูป และสรงน�้าพระภิกษุสามเณร
 ๕. การรดน�้าขอพรผู้ใหญ่
 ๖. การละเล่นสาดน�้า

 “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสฤกตว่า “ส�-กรานต” แปลว่า ก้าวขึ้น      
ย่างขึ้น หรือการย้ายที่ เคลื่อนที่ โดยหมายความอีกนัยนึงว่า เป็นการเข้าสู่ศักราช
ราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่นั้นเอง เทศกาลสงกรานต์นั้น เป็นประเพณีเก่าแก่ของคน
ไทยสบืทอดกนัมาตัง้แต่โบราณคูก่นัมากบัประเพณตีรษุจนี จงึมกีารเรยีกรวมกนัว่า 
“ประเพณตีรษัสงกรานต์” ซึง่หมายถงึ ประเพณส่ีงท้ายปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่ นัน่เอง

ภาษาและความเชื่อของวันสงกรานต์ในแต่ละภาค

Sci Miscs :  เบ็ดเตล็ด

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

ผูช่วย บรรณาธิการ

กอง บรรณาธิการ

ถ่ายภาพ

 กราฟฟค

คณะ วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 

โทร. 045-353401-4

แฟกซ. 045-353422

85 ถ.สถล มารค ต.เมือง 

ศรีไค อ.วารินช�าราบ 

จ.อุบลราชธานี 34190 

ตู ป ณภ. วารินช�าราบ 

34190

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

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


