
ทุนเรียนดี ๒๕ ทุน  ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท

นางสาวจิราพร  บุญสร้อย
นายเสกสรร  ภูมิคง
นางสาวเกศกนก  พิมพ์สระ
นายกิติกร  สโมสร
นางสาวจตุพร  สิริพงศ์วิรุฬห์
นางสาวฉัตรฤดี  รัตนา
นางสาวอารีรัตน์  เขียวสะอาด
นางสาวสมปอง  โสสว่าง
นายนิรุต  พันพะม่า
นางสาวศิริพร  ค�าจันทร์
นางสาวณัฐกานต์  แสงรัมย์
นางสาวนิภาพร  แสวงนาม

นางสาวเกวรี  สวัสดี 
นางสาวสุปราณี  ขันติ
นายชนะชัย  อุมวรรณ
นายนัฐพงษ์  สุขวิพัฒน์
นางสาวนวาระ  สัมฤทธิ์สกุลชัย
นางสาวชิดกมล  ทูลค�ารักษ์
นางสาวอรอุมา  กาฬหว้า
นางสาวอริสรา  บุญธรรม
นายไพฑูรย์  บุญส่ง
นางสาวละอองดาว  เงินมั่น
นายทศพล  โสภากันต์
นายธีรวัฒน์  แย้มไสย
นายสกนธ์เกียรติ  นาคพันธ์ Science

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕

 ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ 
ได้กล่าวให้โอวาทนักศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาทุนเรียนดีและ
ทนุเรยีนดกีจิกรรมเด่น ในพธิไีหว้คร ูคณะวทิยาศาสตร์ ประจ�าปีการศกึษา 
๒๕๕๕ ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ภาพจาก: สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.
อดุม ทพิราช หวัหน้าภาควชิาฟิสกิส์ ทีไ่ด้รบัรางวลัอาจารย์ดเีด่น
ประเภทอาจารย์อาวโุสดเีด่น สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยม ีพลเอกสรุยทุธ์  จลุานนท์ องคมนตร ีมอบรางวลัอาจารย์ดเีด่น 
จากสมาคมสถาบนัการศกึษาขัน้อดุมแห่งภมูภิาคเอเซยีตะวนัออก
เฉยีงใต้ ประจ�าประเทศไทย สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand 
Awards) เมือ่วนัที ่๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฉบับที่ ๙ ปีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

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

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสร้างบัณฑิต และงานวิจัย ที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผลการเรียนยอดเยี่ยม ๔.๐๐

ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น ๒๐ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ ได้รับ
รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม ๔.๐๐ นางสาวชิดกมล ทูลค�ารักษ์ ได้รับเกียรติ
บัตรจาก รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
ณ ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายเธียรพงษ์   ทาระขจัด
นางสาววาสนา  คุณสิงห์
นายสมคิด  เสตตะกุลชร
นางสาวธนาพร  กอมะณี
นางสาวศิรินทิพย์  ถนอมศรี
นายไกรวิทย์  พารา
นางสาวปิยะนาถ  ศรพรม
นางสาวสุดารัตน์  กิ่งทวยหาร
นายณัฐพล  พิมพ์พรมมา
นายณรงค์เดช  บุตระวงศ์

นายนัฐพล  สุขพันธ์
นายวีระยุทธ  แสนทวีสุข
นายธีระทรัพย์  สมบูรณ์
นางสาวกาญจนา  บุตรจอชัย
นางสาวบงกช  แคนดา
นางสาวสุกัญญา  เทพธีร์
นางสาวศศิวิมล  สนิทบุญ
นางสาวสกุลรัตน์  แสงเมือง
นายนิรันดร์  แก้วนันทะ
นางสาวรัตนา  โอทาตะวงค์
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2 Sci Knowledge and Research:  ความรู และ งานวิจัย

  สารประกอบไฮไดรคาร์บอนไม่อิม่ตวัขนาดเลก็ (olefin) เป็นสารเคมทีีม่จี�าเป็น
ในกระบวนการปิโตรเคมีโดยเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการต่างๆ ซึ่งปกติแล้วจะได้จาก
กระบวนการกลั่นน�้ามันดิบ ในปัจจุบันที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างรวดเร็วท�าให้ 
ความต้องการสารเคมีจ�าพวกน�้ามันหรือสารที่ให้พลังงานได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้
หลายประเทศเริม่มกีารหาพลงังานทดแทน จากแหล่งธรรมชาตอิืน่เพือ่ใช้ในอนาคต โดย
กระบวนการเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็น ไฮโดรคาร์บอน เช่น การเปลี่ยนเอทานอล หรือ
เมทานอลเป็นโอเลฟีน (methanol-to-olefin, MTO) หรือการเปลี่ยนเมทานอลเป็น
ไฮโดรคาร์บอน (methanol-to- hydrocarbon, MTH) เป็นกระบวนการที่ได้รับความ

 กระบวนการเปลีย่นเอทานอลหรอืเมทานอลเป็นสารประกอบ ไฮไดร
คาร์บอนไม่อิม่ตวัขนาดเลก็ (olefin) ดงักล่าวเกดิขึน้ได้ด ีและมปีระสทิธภิาพ
เมือ่มตีวัเร่งทีเ่หมาะสมโดยตวัเร่งซโีอไลต์เป็นตวัเร่งที ่ ใช้กนัมานานกว่า ๓๐ ปี
ซึง่ซโีอไลต์ทีใ่ช้กนัมากเช่น ZSM-5 Chabazite SAPO เป็นต้นซึง่เป็นซโีอไลต์
ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะท�าให้มีราคาแพง ดังนั้น
จึงเป็นสิ่งน่าสนใจมากถ้าเราน�าเอาซีโอไลต์ที่มีราคาถูกมาใช้แทนซีโอไลต์
ดังกล่าวโดยนอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตแล้ว
ยังเป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะใช้คลินอพทิลโอไลต์ซึ่งเป็นซีโอไลต์จากธรรมชาติที่มี
ราคาถูกและมีมากในภาคใต้ ของประเทศไทยมาศึกษาสมบัติการเป็นตัว
เร่งปฏิกิริยาแทนที่ซีโอไลต์สังเคราะห์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามการทดลอง

วัตถุประสงค์หลัก
 ๑. เพื่อศึกษากลไก ขั้นตอน และกระบวนการในการเกิดปฏิกิริยาการเสียน�้าของ
            เอทานอลโดยซีโอไลต์ธรรมชาติ 
 ๒. ศึกษาการดูดซับเอทานอลและเอทอกไซด์ภายในโครงสร้างของซีโอไลต์ 
 ๓. ศึกษาอิทธิพลของโครงสร้างซีโอไลต์และสารมัธยันต์ที่มีต่อการเกิดปฏิกิริยา
            การเสียน�้าของเอทานอล

สนใจอย่างมากและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนเอทานอลหรือ เมทานอลไปเป็นสารประกอบไฮไดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว
ขนาดเล็ก (olefin) จะเกิดผ่านขั้นตอนต่างๆคือเกิดเป็นสารผสมของน�้า และไดเมทิลอีเทอร์ (dimethyl ether, DME) หลังจากนั้น
สารผสมนีจ้ะเกดิต่อไปเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีไ่ม่อิม่ตวั ขนาดเลก็หรอืเกดิเป็นก๊าซโซลนีทีม่ค่ีาออกเทนสงู (methanol-to-
gasoline, MTG) จะเหน็ได้ว่าแอลกอฮอล์ขนาดเลก็ เช่น เมทานอลหรอืเอทานอลเป็นสารตัง้ต้นทีม่คีวามส�าคญัมากในอตุสาหกรรม
ปิโตรเคมี อย่างไรก็ตามกลไก ขั้นตอนการเกิดหรือ อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวยังคลุมเคลืออยู่ ดังนั้นการศึกษากลไก                         
ขัน้ตอน การเกดิจงึมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นในการเข้าใจ การเกดิโอลฟีีนซึง่สามารถน�าไปปรบัปรงุประสทิธภิาพในการเกดิปฏกิริยิาให้ด ียิง่ขึน้ 

ศกึษาสมบตัใินการเป็นตวัเร่งของคลนิอพทลิโอไลต์ ในห้องปฏบิตักิารมคีวามยุง่ยากในการควบคมุตวัแปรต่างๆ สิน้เปลอืงงบประมาณ
วัสดุ สารเคมี บุคลากร และเวลา เพื่อลดปัญหาดังกล่าว การศึกษาเชิงทฤษฎีในระดับอะตอมโดยอาศัยความรู้ทางเคมีควอนตัม 
เช่น Density functional theory (DFT), ONIUM ซึ่งที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ สามารถน�า
มาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาสมบัติ ในการเร่งปฏิกิริยาของคลินอพทิลโอไลต์ได้รวมไปถึงยังสามารถใช้ศึกษากลไก ขั้นตอนและ
กระบวนการทางเคมทีีเ่กดิขึน้ในการเกดิเป็นไฮโดรคาร์บอน โดยความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการเหล่านีจ้ะน�าไปสูก่ารพฒันาและ
ปรับปรุงซีโอไลต์ให้มีสมบัติที่เหมาะสมกับความต้องการ S

cience

การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเร่งปฏิกิริยาการเสียน�้าของเอทานอล
ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติชนิดคลินอพทิลโอไลต์ ชาญ อินทร์แต้ม

ภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร์



PAGE

3

โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ (Open House) ครั้งที่ ๗ 

  คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง หรือครูผู้น�า (Master teacher) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๕

โครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง หรือครูผู้น�า (Master teacher)

 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ พบปะบุคคลากร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๕ ณ ห้อง
ประชุม SC ๑๓๘ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 

คณบดีพบปะบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์

 โครงการเปิดบ้านวทิยาศาสตร์ (Open House) ครัง้ที ่๗ ประจ�าปีการศกึษา 
๒๕๕๕ วนัที ่ ๒๑-๒๒ ม.ิย. ๒๕๕๕ เป็นการเปิดห้องทดลองวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ ได้เห็นการท�าการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ โดยกิจกรรมของภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร ์ เช่น 
หัวข้อ App. มือถือในมือท่าน, สวยสดใสได้ตามใจ Photoshop, สนุกกับการ์ตูน 
Animation 3D, เล่นสนกุ ออกก�าลงักาย และได้ความรูก้บั Web cam, การประยกุต์
ใช้ Augmented Reality ภาควชิาฟิสกิส์ เช่น ห้องวจิยัระดบับณัฑติศกึษา, ห้องเอ๊ก
ซเรย์ศูนย์แก้ว, ห้องเอ๊กซเรย์ผลึก, ห้องทดลองทางวัสดุศาสตร์, ห้องปฏิบัติการทาง
ฟิสกิส์, ห้องปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนกิส์, ห้องปฏบิตักิารดาราศาสตร์ ภาควชิาเคม ีเช่น 
ดกัแด้ไหมกลายเป็นผ้าปิดแผลได้ยงัไง, แกลบข้าวเปลอืกมค่ีาอย่าทิง้, กระบวนการท�า
ยาจากพชืท�ายงัไงนะ, สนกุกบักลเคม,ี กระบวนการจากน�า้ยางพาราดบิมาเป็นของใช้
ท�ากันอย่างไร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น นิทรรศการจุลชีววิทยา ชมห้อง
เพาะเลี้ยงพืชในขวดแก้ว, กิจกรรมเปิดโลกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย, ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์, อะไรรึ...คือดาวซินโดรม เป็นต้น
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Sci Activities :  กิจกรรม คณะ วิทยาศาสตร์

 อบ รม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก า รห ้ อ ง เรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร วันที่ ๒๒-๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและ         
ส่งเสรมิกจิกรรมทางวชิาการเพิม่พเิศษ เช่น การเข้าค่าย
วทิยาศาสตร์ ศกึษาดงูาน/ทศันศกึษา พร้อมทัง้ได้รบัการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ไปน�าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
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ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

ผูช่วย บรรณาธิการ

กอง บรรณาธิการ

ถ่ายภาพ

 กราฟฟค

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

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

ดร.เชิดศักดิ์  บุตรจอมชัย 
อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ 

ดร.บุริม  จารุจ�ารัส 
อาจารย์ภาควิชาเคมี 

S
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 คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัอบุลราชธานไีด้เดนิทางไปศกึษาดงูานเกีย่วกบัการเรยีนการสอน หลกัสตูรวทิยาศาสตร์ศกึษามหาบณัฑติ   
ณ Far East University Gwacheon Foreign Language High School & Gwacheon womans High School เมื่อวันที่ ๖-๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ประเทศเกาหลี

Sci Family: ครอบครัว ของ เรา

Sci New Members :สมาชิกใหม่ ของ เรา

UBU Walk Rally @Science 
 รุน่พีค่ณะวทิยาศาสตร์ จดักจิกรรม Walk Rally เมือ่
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารปฎิบัติการเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมแบ่งเป็นฐานต่างๆ ให้น้องใหม่
หมนุเวยีนเข้าร่วมทัง้ ๑๑ คณะ เพือ่ให้ได้รูจ้กัคณะต่างๆ ในสถาบนั
และสร้างมติรภาพกบัเพือ่นใหม่ต่างคณะ ตลอดจนเป็นการ เชือ่ม
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง กิจกรรมเต็มไปด้วยความ
สนุกสนานและประทับใจ

ภาพจาก: สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์


