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ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวทิยาศาสตร์มุง่สร้างบณัฑติ และงานวจิยั ทีม่คีณุภาพและคณุธรรม 

รางวัล Grand Award อันดับที่ ๒
งานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF ๒๐๑๒ สหรัฐอเมริกา

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี 
โรงเรยีนกนัทรารมณ์ จงัหวดัศรสีะเกษ นกัเรยีนจากโครงการ 
Young Scientist Competition (YSC ๒๐๑๒) จาก
ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับรางวัล Grand Award อันดับ ๒         
ได้เงินรางวัล ๑,๕๐๐ เหรียญสหรัฐ จากงานประกวดโครง
งานวทิยาศาสตร์ Intel ISEF ๒๐๑๒ จากโครงงานการศกึษา
ความสัมพันธ์การย่อยสลายอาหารของมดแดงกับคุณค่า
ทางโภชนาการในไข่มดแดง ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพน
ซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕

รางวัลที่ ๒ นายสุรไกร วงศ์โสภา, นางสาวศุภรัตน์ ชาธิพา
 โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์ จังหวัดนครพนม

ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โครงงานกรดจากการหมักน�้าซาวข้าว เพื่อการจับตัวของน�้ายางพารา  

รางวัลที่ ๑ นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี
โรงเรียนกันทรารมณ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โครงงานการศึกษาความสัมพันธ์การย่อยสลายอาหาร

ของมดแดงกับคุณค่าทางโภชนาการในไข่มดแดง  

 รางวัลที่ ๓ นางสาวน�้าฝน  บุตรโท 
โรงเรียนบ้านโนนกุง จังหวัดอ�านาจเจริญ

ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
หัวข้อพิเศษ สาขานวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา

โครงงานมีดกรีดยาง Super Easy 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานของ              
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC ๒๐๑๒) รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่

รางวัลจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC ๒๐๑๒) รอบชิงชนะเลิศ 

Science



          จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดเก่าแก่ มีต�านานเล่าขานสืบต่อกันมาหลาย
ร้อยปี เป็นดินแดนที่มีการอพยพไพร่พลจากเมืองต่าง ๆ   บางส่วนเป็นกลุ่มชนดั้งเดิม
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาก่อน ดังนั้น จึงมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ กลุ่ม
ชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มล้วนมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว นอกเหนือจากความแตกต่าง
ในด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้ว การน�าพรรณพืชมาใช้ประโยชน์
ยังมีความแตกต่างกันด้วย จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาเรื่องราวของ
พืชที่เกี่ยวข้อง กับวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ และควรรวบรวมเป็นฐานข้อมูลไว้
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป 

 ดงันัน้ การศกึษาพฤกษศาสตร์พืน้บ้าน จงึเป็นสิง่ทีไ่ม่อยูไ่กลตวั เพราะจะท�าให้
ได้รับข้อมูลพรรณพืชของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนที่ความรู้
ต่างๆเหล่านี้จะสูญหายไป อันเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกี�าลงัเข้าไปแทนที ่ทัง้นี ้คณะผูว้จิยัได้เลอืกศกึษากลุม่ชาตพินัธุ ์๒ กลุม่ คอื 
กลุ่มชาติพันธุ์บรู และกลุ่มชาติพันธุ์กุลา เป็นล�าดับแรก เนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ขนาดเล็กที่สุด มีวิถีการด�ารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาก และอพยพ
ย้ายถิ่นฐานมาเป็นเวลานานก่อนกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ
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  การด�ารงชวีติมนษุย์นบัจากอดตีจนถงึปัจจบุนั อาศยัปัจจยัจากธรรมชาติ
ที่อยู่รอบตัวเพื่อการอยู่รอด โดยส่วนใหญ่ได้มาจากพืช การเรียนรู้ชนิดพืชและการ
ใช้ประโยชน์จากพืชได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ        
จนกลายเป็นวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจัดว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ดังนั้น
พืชจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญในวิถีชีวิตมนุษย์ ได้แก่ พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชสมุนไพร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย พิธีกรรม ความเชื่อ วรรณกรรม ศิลปกรรม การละเล่นและ
นิทานพื้นบ้าน เป็นต้น การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชของกลุ่มชนหรือ
กลุม่ชาตพินัธุ ์โดยยดึถอืกรรมวธิกีารถ่ายทอดจากบรรพบรุษุทีเ่รยีกว่า พฤกษศาสตร์
พื้นบ้าน (Ethnobotany)จะท�าให้ทราบว่ามีพืชชนิดใดบ้างใช้ประโยชน์ได้ บางชนิด
อาจเป็นพืชชนิดใหม่ (new species) และบางชนิดมีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจในแง่
การบ�าบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบ้าน อาจน�ามาสู่การค้นพบตัวยาส�าคัญในพืชได้

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์บรูและกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี

แก้ว อุดมศิริชาคร: หัวหน้าโครงการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

Sci Knowledge and Research:  ความรู และ งานวิจัย



      ชาวจ�าปา ยนิดต้ีอนรบันกัศกึษาน้องใหม่ทกุท่าน สูค่ณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีเพือ่เป็นการเชือ่มความ
สมัพนัธ์ระหว่าง คณาจารย์ รุน่พี ่รุน่น้อง ทางคณะฯ ได้จดั “พธิปีฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ คณะวทิยาศาสตร์ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๕” 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
พร้อมทั้งหัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวต้อนรับและให้ค�าแนะน�า เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และกฎ
ระเบยีบ ข้อบงัคบัและแนวทางปฏบิตั ิทีเ่ป็นประโยชน์ทีน่กัศกึษาจะต้องใช้ในการศกึษาต่อไป และจดัพธิบีายศรสีูข่วญัรบัน้องใหม่ตาม
ประเพณีอันดีงามที่สืบต่อกันมา

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร ์ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕
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     เมื่อวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัด

โครงการอบรมครวูทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ คอมพวิเตอร์ โลก 

ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยความ

ร่วมมอืระหว่างสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชปูถมัภ์ และคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีเพือ่

สร้างมาตราฐานการพัฒนาครูวิชาชีพอย่างเป็นระบบ

โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
โครงการศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น�าโดยอาจารย์กุลธรา   

มหาดิลกรัตน์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบุคคลากรเข้า

ศึกษาดูงาน ส�านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 

๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ในโครงการศกึษาดงูานนอกสถานที่ 

เพือ่ให้บคุลากรได้รบัความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ๆ น�าไปใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการของ
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่ ๒๔ (TSB 2012) จัดในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรม  สุนีย์ 
แกรนด์โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

Sci Activities :  กิจกรรม คณะ วิทยาศาสตร์



สัจธรรม  เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย เป็นธรรมดา
พักผ่อนเสียบ้าง เพราะว่า 

ถึงเราจะท�าไปมากมายสักเท่าใด ก็เท่านั้นแหละ
เมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆ ก็เอาอะไรไปไม่ได้ แม้แต่สักชิ้นเดียว

เราต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เท่านั้น จึงควรมีการพักผ่อน

พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อ ปัญญา นันทภิกขุ)

หลักพิจารณา ๕ ประการ: อภิณณหปัจจเวกขณะ 
     ๑. เรามีความแก่เป็นธรรมดา...หนีความแก่ไปไม่พ้น
     ๒. เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา...หนีความเจ็บไปไม่พ้น
     ๓. เรามีความตายเป็นธรรมดา...หนีความตายไปไม่พ้น
     ๔. เราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก  ที่ชอบใจ เป็นธรรมดา...
         เราหนีจากกฎเกณฑ์ข้อนี้ไปไม่พ้น
     ๕. ราท�าดีได้ดี  ท�าชั่วได้ชั่ว...
         เราจะหนีจากผลที่เราได้ท�าไว้ไม่ไดเ้ด็ดขาด

Do you know? : ตะคริวเกิดขึ้นได้อย่างไร

 อาการกล้ามเนือ้เกรง็แขง็ และปวดทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ มกัเกดิบรเิวณ
กล้ามเนื้อน่องและต้นขา มีสาเหตุจากการออกก�าลังกายโดยไม่ได้วอร์มอัพ นอน 
นั่ง หรือยืนในท่าที่ไม่สะดวกนานๆ มีภาวะแคลเซียมในเลือดต�่า มีภาวะหลอด
เลือดแดงแข็ง ท�าให้การไหลเวียนของเลือดไปที่ขาไม่สะดวก 
 ตะคริวที่น่อง จะเกิดอาการเกร็ง ปลายเท้าจิกชี้ลงพื้นดิน ให้เหยียดหัว
เข่าตรงและกระดกปลายเท้าขึ้นช้าๆ อาจเอื้อมมือไปดึงปลายเท้าเข้าหาตัว ค้าง
ไว้ประมาณ ๑ - ๒ นาที
 ตะครวิทีต้่นขา  ให้เหยยีดเข่าตรง ยกเท้าขึน้จากพืน้เลก็น้อย กดปลายเท้า
ลง ไม่ควรบีบนวดแรงๆ ขณะที่กล้ามเนื้อก�าลังเกร็งตัว ให้รอจนกล้ามเนื้อคลาย
ตวัแล้วจงึค่อยบบีนวด ไล่จากเอน็ร้อยหวายขึน้มาจนถงึข้อเข่า จะช่วยให้การไหล
เวียนของเลือดกลับไปสู่หัวใจดีขึ้น
 ตะคริวขณะนอน ก่อนนอนควรดื่มนมอุ่น และใช้หมอนรองขาให้สูงขึ้น
จากเตียง ๔ นิ้ว
 ตะคริวจากร่างกายเสียเกลือโซเดียม ให้ดื่มน�้าเกลือแร่

การป้องกัน 
 ๑. ยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆ เพื่อลดโอกาสเกิดตะคริว โดยกระดกเท้าขึ้นลง  
มือแตะปลายเท้าขณะเหยียดเข่า ปั่นจักรยานอยู่กับที่ 
 ๒. ใส่ถุงเท้าตอนนอนเพื่อป้องกันการเกร็งของเท้า และหลีกเลี่ยงการอยู่
ในที่อากาศเย็น 
 ๓. กินอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม เช่น นมและผลิตภัณฑ์นม ปลาตัวเล็ก
ทีก่นิได้ทัง้ก้าง ฯลฯ อาหารทีม่วีติามนิอสีงู เช่น ถัว่เมลด็ต่างๆ ซึง่ช่วยให้เลอืดไหล
เวียนดีขึ้น อาหารที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น กล้วย ส้ม
 ๔. ผู้สูงอายุหรือหญิงตั้งครรภ์ที่มักเป็นตะคริวเวลานอน อาจแก้ไขด้วย
การกินอาหารประเภทปลา ไข่ในมื้อเย็น หรือดื่มนมก่อนนอน 
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 คณะวิทยาศาสตร์  ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ทุกคนที่ได้มี
โอกาสเข้ามาเรียน ท�าให้บรรยากาศในคณะวิทยาศาสตร์คึกคักและสดใสขึ้นมา
ทันที เมืื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ หลายท่านคงได้มีโอกาสชมปรากฏการณ์
แห่งศตวรรษ: ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ โดยภาควิชาฟิสิกส์ ได้น�า
กล้องโทรทรรศน์ที่ติดแผ่นกรองกรองแสงไว้บริการ พร้อมสาธิตโปรแกรมจ�าลอง
สถานการณ์ทางคอมพวิเตอร์เทยีบกบัของจรงิ ณ บรเิวณลานระหว่างอาคารวจิยั
และอาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์นี้หากพลาดชมต้องรอไปอีก 
๑๐๕ ปี  ข้างหน้า หรือจะเกิดขึ้นในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๖๖๐ โน้นเลยคะ

 คณะวิทยาศาสตร์ ขอร่วมไว้อาลัยแก่การจากไป
ของ ผศ.ดร.พิชิต โตสุโขวงค์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
การจากไปของ ผศ.ดร.พิชิต โตสุโขวงค์ นับว่าได้สูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รักและเคารพอย่างสูง ของชาวคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พวกเราขอแสดงความเสียใจแก่
ครอบครวัของผูล่้วงลบัเป็นอย่างยิง่และขอให้ท่านทัง้หลายร่วม
จติอธฐิานให้ดวงวญิญาณของ ผศ.ดร.พชิติ โตสโุขวงค์ ไปสูส่คุติ

ลดความเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตไุด้ ด้วยความปรารถนาดจีาก คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ม.อุบลฯ ร่วมใจขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อก

 โครงการ “ม.อุบลฯร่วมใจ
ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อก” 
เพื่อรณรงค์ปลุกจิตส�านึกให้ผู ้ขับขี่รถ
จกัรยานยนต์ให้สวมหมวกนริภยัให้มาก
ขึ้น การขับขี่อย่างปลอดภัย การปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สามารถ
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