
ปที ่19  ฉบบัเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2556

แนะนำผูบริหารคณะวิทยาศาสตร วาระการดำรงตำแหนง 4 ป พ.ศ. 2556-2560
น้ำมันชีวภาพจากสาหรายขนาดเล็ก
มารูจักผักฮวนหมูกันเถอะ
สารปรุงแตงอาหาร : รูระวัง รูเลือกใช อาหารปลอดภัย ไดรสชาติดี
กิจกรรมความเคลื่อนไหว ภายในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม



ปที ่ 19 เดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2556 ขาวสารคณะวิทยาศาสตร มช. 23สารคณบดี
สวสัดทีานผอูาน ผตูดิตามขาวสารคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม พบกนัอกีครัง้

ในขาวสารคณะวิทยาศาสตร ฉบับที่ 3 ประจำป 2556 กอนอื่นตองขอขอบคุณในน้ำใจและ

ความเสียสละของพี่นองชาววิทยาศาสตร ทั้งอดีตผูบริหาร ผูเกษียณ ศิษยเกา อาจารย บุคลากร

นักศึกษา องคกรตางๆ รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีจิตเปนกุศลทุกทานดวยใจจริง ที่ไดรวม

บริจาคเงินและมีสวนรวมในความสำเร็จของการจัดมหกรรมคอนเสิรตการกุศล “วิทยา มช.

พาเพลนิเพลง” เมือ่วนัที ่ 30 เดอืนเมษายน ทีผ่านมา ณ หองประชมุอาคารโสมสวล ีมหาวทิยาลยั

พายพั ซึง่จดัขึน้เพือ่หารายไดสมทบกองทนุพฒันาคณะฯ สนบัสนนุโครงการบรูณะซอมแซมอาคารเรยีน

หลังแรกของคณะฯ “ตึกเคมี 1” สนับสนุนการปรับปรุงอาคารสถิติ และโครงการจัดซื้อรถบัสคณะ

วทิยาศาสตร จนมยีอดเงนิบรจิาคกวา 1,295,185 บาท คณะวทิยาศาสตรขอรบัรองวาจะนำเงนิทกุบาททกุสตางคไปใชตามวตัถปุระสงค

ของการจดังาน เพือ่ใหเกดิประโยชนตอการเรยีนการสอนและการดำเนนิภารกจิของคณะอยางคมุคา

เดอืนกรกฎาคมนี ้นบัเปนเดอืนที ่ 2 ของการเปดเทอมใหม ประจำปการศกึษา 2556 ทีค่ณะวทิยาศาสตรไดตอนรบันกัศกึษาใหม

รหสั 56 กาวเขาสรูมแดนชางอยางเตม็ตวั ขอแสดงความยนิดกีบัทกุคนอกีครัง้หนึง่ ทีม่คีวามเพยีรพยายาม ฝาฟน แขงขนัจนสามารถ

เขามาเปนลูกชาง มช. ไดสำเร็จ  สำหรับปการศึกษา 2556 นี้ คณะวิทยาศาสตรไดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 668 คน

ปรญิญาโท จำนวน 166 คน และปรญิญาเอก จำนวน 34 คน ในฐานะครคูนหนึง่ปรารถนาใหศษิยตระหนกัอยเูสมอวา เมือ่มโีอกาสเขามา

ศึกษาในสถาบันที่มีเกียรติเชนนี้  ก็ควรประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี มุงมั่นตั้งใจศึกษาเลาเรียน หมั่นเพียรคนควาสิ่งใหมๆ โดยเฉพาะ

ทางดานภาษาตางประเทศ เพือ่เตรยีมความพรอมในการเขาสปูระชาคมอาเซยีน ในป 2558 ซึง่ประเทศไทยจะเขาสสูนามแหงการแขงขนั

ทางเศรษฐกจิกบัประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคอยางเตม็ตวั

สำหรบัเดอืนสงิหาคม 2556 คณะวทิยาศาสตรไดรบัเกยีรตใิหจดังานใหญและสำคญัอยางยิง่อกี 1 งาน คอื งานสปัดาหวทิยาศาสตร

แหงชาตสิวนภมูภิาค ประจำป 2556 ภายใตแนวคดิ “ทนัโลก ทนัวทิย จดุประกายความคดิสอูาเซีย่น” AEC S&T Update มกีจิกรรม

ทีน่าสนใจมากมาย อาท ิการแสดงนทิรรศการทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและการประกวดโครงงานและการแขงขนัทกัษะทางวทิยาศาสตร

ระหวางวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 จึงขอเชิญชวนครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูสนใจทั่วไปเขารวมชมงานและ

รวมกจิกรรมตางๆ ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่http://scw.science.cmu.ac.th

สำหรบัขาวสารความเคลือ่นไหวของคณะวทิยาศาสตรในดานอืน่ๆ ทัง้การจดักจิกรรมทางวชิาการ การวจิยั ความรวมมอืทางวชิาการ

กบัหนวยงานตางๆ และการไดรบัรางวลัเชดิชเูกยีรต ิทานสามารถตดิตามไดภายในขาวสาร ซึง่ฉบบันีม้สีาระวทิยาศาสตรดีๆ  หลากหลาย

เรือ่งราว ทัง้บทความเกีย่วกบัการผลติน้ำมนัชวีภาพจากสาหรายขนาดเลก็ ผลงานการคนควาวจิยัทีเ่ปยมไปดวยคณุประโยชนทัง้ในเชงิวชิาการ

และอุตสาหกรรม และสาระเกี่ยวกับผักฮวนหมู ผักพื้นบานของไทย รวมทั้งสาระวิทยาศาสตร “สารปรุงแตงอาหาร : รูระวัง รูเลือกใช

อาหารปลอดภยั ไดรสชาตดิ”ี

ทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่ติดตามขาวสารคณะวิทยาศาสตร แลวพบกับใหมเดือนตุลาคม 2556

(รองศาสตราจารย ดร. สมัพนัธ  สงิหราชวราพนัธ)

คณบดคีณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
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ผบูรหิารคณะวทิยาศาสตร
วาระการดำรงตำแหนง 4 ป พ.ศ. 2556-2560

แนะนำหวัหนาศนูยวจิยัฯ

และผอูำนวยการศนูยบรกิารฯ ทีไ่ดรบัการแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงใหม ตามวาระคณบดี
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สาระวชิาการ
รองศาสตราจารย ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล*

หองปฏิบัติการวิจัยสาหรายประยุกตสาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม

น้ำมนัชวีภาพจากสาหรายขนาดเลก็

ในปจจบุนัเปนทีท่ราบกนัดวีา เชือ้เพลงิจากถานหนิ

กำลงัใกลหมดไปจากโลกของเรา โอกาสทีพ่ชืในยคุปจจบุนั

จะกลายเปนฟอสซลิถานหนิคงไมมอีกีแลว และน้ำมนัจาก

แหลงธรรมชาตกิก็ำลงัถกูมะรมุมะตมุจากประเทศเจาของ

สถานที่และประเทศอื่นๆ ที่พยายามมาหาประโยชนจาก

ทรพัยากรธรรมชาตเิหลานีก้นัอยางเขมขน นกัวทิยาศาสตร

จึงตองพยายามหาพลังงานจากแหลงใหมๆ ซึ่งคงไมหนี

ไปจากพลังงานชีวภาพที่โลกของเรายังสามารถผลิตได

อยางตอเนื่องและไมมีวันหมด พลังงานชีวภาพอาจไดมา

จากสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู เชน จากพืชน้ำมันทั้งหลาย

ไดแก ถั่วเหลือง ทานตะวัน สบูดำ และปาลมน้ำมัน

เปนตน หรอืไดจากสิง่มชีวีติทีต่ายแลว หรอืเปนซากทีน่ำ

สวนสำคญัเอาไปใชแลว เชน ซงัขาวโพด ฟางขาว หรอืเศษ

ใบไม ใบหญาตางๆ ทีส่ามารถนำมาหมกัใหเปนเอธานอล

โดยใชจุลินทรียซึ่งก็เปนพลังงานสะอาดอีกรูปแบบหนึ่ง

มสีิง่มชีวีติเลก็ๆ อกีชนดิหนึง่ซึง่พงึเปนทีก่ลาวขวญั

กันไมนานนักวาสามารถใหพลังงานแกโลกของเราดวย

ศกัยภาพทีส่งูและไมมวีนัหมด บางคนใหความเหน็วาสิง่มี

ชีวิตนี้เปนความหวังเดียวในโลกของเราก็วาไดที่สามารถ

จะใหพลังงานแกมนุษยชาติอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยและ

ไมจำกัดเวลา สิ่งมีชีวิตดังกลาวคือสาหรายขนาดเล็ก

(microalgae) ซึง่เราจะพบเหน็โดยทัว่ไปทัง้ในน้ำ บนบก

ภาพ 1.  สาหรายขนาดเลก็ (microalgae) ทีผ่ลติกรดไขมนั A; Scenedesmus sp.,  B; Botryococcus sp.,  C; Chlorella sp.,
D; Monoraphidium sp.,  E; Navicula sp.,  F; Chlamydomonas sp., scale bar = 10 μm.
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แมกระทั่งในอากาศซึ่งอยูในรูปของสปอร ที่เห็นชัดเจน

ที่สุดก็คือในน้ำ โดยเฉพาะในน้ำที่มีสีเขียว ทั้งเขียวใส

และเขยีวขนุ ซึง่เราเรยีกสาหรายขนาดเลก็นีว้าแพลงกตอน

พืช สาหรายขนาดเล็กเหลานี้ดำรงชีวิตอยูไดดวยการ

สังเคราะหแสง ซึ่งตองใชกาซคารบอนไดออกไซดและน้ำ

เปนวตัถดุบิ ผลลพัธทีไ่ดคอืน้ำตาลซึง่จะเปนอาหารของพชื

และกาซออกซเิจน จากกระบวนการนีจ้ะมองเหน็ประโยชน

ที่ยิ่งใหญของสาหรายอีกประเด็นหนึ่ง คือการใชกาซ

คารบอนไดออกไซด จึงเทากับวาสาหรายเหลานี้ชวยลด

กาซเรือนกระจก และพรอมกันนั้นก็ใหกาซออกซิเจนแก

แหลงน้ำหรือสิ่งแวดลอม ซึ่งความสำคัญตรงนี้ยิ่งใหญ

ใกลเคียงกับพืชหรือตนไมที่เรายกยองกันวาเปนสิ่งมีชีวิต

ทีช่วยลดกาซเรอืนกระจกทเีดยีว ความสำคญัของสาหราย

ดงักลาว นบัวาชวยในเรือ่งสิง่แวดลอมไดเปนอยางดี

การทีเ่ราใหความสำคญัแกสาหรายขนาดเลก็ในการ

นำมาเปนพลงังานมหีลายประการดวยกนั เริม่จากเซลลของ

สาหรายเหลานี้มีกรดไขมันคอนขางสูง เมื่อเทียบกับพืช

อืน่ๆ โดยทัว่ไปจะมรีาว 20% แตบางชนดิอาจมถีงึ 60-70%

ภาพ 2. สาหรายทีท่ำการเพาะเลีย้งระดบัหองปฏบิตักิาร

ภาพ 3. สาหรายทีท่ำการเพาะเลีย้งระบบบอเปด 10,000 ลติร
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ถาสามารถเลี้ยงสาหรายขนาดเล็กเหลานี้ไดเปนปริมาณ

มากๆ แลวนำมาผานกระบวนการทางเคมีที่ เรียกวา

เอสเทอรฟิเคชนั (esterification) ในทีส่ดุกจ็ะไดไบโอดเีซล

ซึ่งใชเปนน้ำมันเติมรถใหรถวิ่งฉิวไดเลย หรืออาจจะใช

กระบวนการทางกายภาพโดยการเผาดวยความรอนสูงๆ

ที่เรียกวาไพโรไลซิส (pyrolysis) ซึ่งเปนกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีโดยใชความรอน ใน

สภาวะไรอากาศ ซึ่งในที่สุดก็จะไดน้ำมันก็ออกมาเชนกัน

นอกจากนีก้ย็งัมกีระบวนการอืน่ๆ อกีหลายอยางทีส่ามารถ

เปลี่ยนชีวมวลของสาหรายเปนน้ำมันได

สาหรายขนาดเลก็เองกม็สีิง่ทีไ่ดเปรยีบพชืน้ำมนัอืน่ๆ

อีกหลายประการ นอกจากจะมีกรดไขมันสูงดังที่กลาว

มาแลว สาหรายขนาดเลก็ยงัเพาะเลีย้งไดงาย ใชสารอาหาร

ที่ไมซับซอนมากนัก เก็บเกี่ยวไดเร็วราว 2-3 สัปดาหก็

เกบ็เกีย่วไดแลว น้ำเลีย้งสาหรายยงัสามารถใชเลีย้งสาหราย

รนุตอไปไดอกีหลายครัง้ การเลีย้งสาหรายขนาดเลก็ใชพืน้ที่

นอยมาก เมื่อเทียบกับการปลูกพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ

นอกจากนั้นยังใชแรงงานนอยกวาการปลูกพืชน้ำมันชนิด

ตางๆ อกีดวย ขอไดเปรยีบเหลานีน้ำมาซึง่ความหวงัทีจ่ะได

น้ำมนัจากสาหรายขนาดเลก็อยางยิง่ยวด  จงึไดเกดิการวจิยั

อยางกวางขวางทั้งในประเทศแถบทวีปอเมริกา ยุโรป

ออสเตรเลยี แมกระทัง่ในเอเชยี ในประเทศเราเองกม็กีลมุ

นกัวจิยัทีท่ำงานวจิยัเกีย่วกบัสาหรายน้ำมนั หรอืน้ำมนัจาก

สาหรายมาเปนระยะเวลาทีน่านพอสมควร และผลการวจิยั

ก็ดีขึ้นมาตามลำดับ ไมวาจะเปนทีม ปตท. ที่กรุงเทพ

มหานคร หรอืทมีเชยีงใหม (Chiang Mai Cluster) ที่

ประกอบไปดวยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  มหาวทิยาลยัแมโจ

และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ซึง่กไ็ดผลดี

อยูในระดับที่นาพึงพอใจ และนับเปนโอกาสอันดีที่กลุม

เชียงใหมไดรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยในเรื่องพลังงาน

ชีวภาพของสาหรายขนาดเล็กจากบริษัท แอลวีเทคโนโลยี

จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่สรางโรงงานปูนซีเมนต

ในประเทศตางๆ ในกระบวนการผลติปนูซเีมนตจะเกดิกาซ

คารบอนไดออกไซดปริมาณมาก ถานำกาซคารบอนได

ออกไซดเหลานี้มาเลี้ยงสาหรายขนาดเล็กใหเจริญอยาง

รวดเร็วแลวนำมวลของสาหรายมาใชเปนพลังงานอีก

ทางหนึง่ใหกบัโรงงานนาจะเปนแนวคดิทีด่ ีคาดวางานวจิยั

ในเรื่องนี้คงจะสำเร็จภายในป 2556 อยางไรก็ตาม

งานวิจัยสาหรายน้ำมันยังตองดำเนินการตอไปอีกสัก

ระยะหนึ่งและจะเปนประโยชนตอมนุษยชาติจริงๆ

ก็ตอเมื่อสามารถลดตนทุนการผลิตไดอยางสมเหตุสมผล

ซึ่ง ณ เวลานั้น เราคงไดน้ำมันจากสาหรายไปใชเติมรถ

กันทั่วหนาอยางมีความสุข

ภาพ 4. น้ำมนัชวีภาพจากสาหราย (ลกูศรชี้)
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สาระวชิาการ
ธนัยพร  คณุหลวง, ผศ.ดร. เพญ็ศริ ิ ศรบีรุ*ี และ อ.ดร.ภมูน  สขุวงศ*

อาจารยประจำภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

มารูจักผักฮวนหมูกันเถอะ

ผกัฮวนหม ูมชีือ่วทิยาศาสตรคอื Dregea volubilis

Stapf. เปนทั้งสมุนไพรและผักพื้นบานที่พบในภาคเหนือ

และภาคอีสาน ปลูกงาย ราคาถูกและทนแลงไดดี คำวา

“ฮวน” ในภาษาเหนือแปลวา ลำไส ดังนั้นผักฮวนหมู

จงึหมายถงึ ผกัทีม่ลีกัษณะคลายกบัลำไสของหม ูโดยเรยีก

ตามลักษณะของดอกที่คลายกับลำไสหมูและมีรสขม

คลายลำไสออนของหมู คนในทองถิ่นมีการนำผักชนิดนี้

มาปรุงเปนอาหาร แตยังไมเปนที่นิยมในการบริโภค

แพรหลายมากนกัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัพชืเศรษฐกจิอืน่ๆ

การรับประทานผักฮวนหมูนิยมทำเปนผักสดตม

แกลมกับสมตำมะมวง หรือสวนใหญทำใหสุกโดยปรุง

เปนแกงผกัฮวนหม ูผกัฮวนหมมูสีรรพคณุบรรเทาอาการ

ปวดศีรษะ ใบสามารถรักษาแผลอักเสบได รสของ

ผกัฮวนหมมูรีสขมอมหวานมนั ชวยบรรเทาอาการรอนใน

รางกาย ชวยเจริญอาหาร และมีคุณคาทางโภชนาการสูง

ในผักฮวนหมูมีสารสำคัญหลายชนิด สวนใหญเปนสาร

ประกอบฟนอลกิ (phenolic compound) ซึง่สารประกอบ

ฟนอลิกหลายชนิดมีสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ

• ขอมูลทั่วไปของผักฮวนหมู

ชื่อวิทยาศาสตร : Dregea volubilis Stapf.

วงศ : Asclepiadaceae

ชื่อพื้นเมือง : กระทงุหมาบา (กลาง) ผกัฮวน (เหนอื)

ผักมวน (อุดรธานี-สกลนคร-อีสาน)

ผกัโงน ผกังวน ผกังวนหม ู(อสีาน)

• ลกัษณะทัว่ไปของผกัฮวนหมู

ลักษณะทั่วไปของผักฮวนหมูเปนไมเถาเลื้อย

เนื้อแข็งและมีอายุหลายป ลำตนกลม สีน้ำตาลออนและ

เปลีย่นเปนสนี้ำตาลเกอืบดำเมือ่แก ลำตนมรีอยแตกและ

มีจุดสีขาวอยูที่ตามลำตนและใบ ถาหักจะมียางใส ใบ

เปนใบเดีย่วออกตามขอตรงขามกนั ใบเปนรปูไข ไมมหีใูบ

ขอบใบเรยีบหรอืเปนคลืน่เลก็นอย ปลายใบแหลม ฐานใบ

เวากลมเขาหากนัคลายใบโพธิ ์ใบสเีขยีว หลงัใบสเีขยีวออน

กวาหนาใบเลก็นอย ใบเปนมนัและเหน็เสนกลางใบชดัเจน

ใบกวาง 4-17.5 เซนตเิมตร ยาว 6-21.5 เซนตเิมตร ดอก

เปนดอกชอ กลีบดอกสีเขียวออนหรือสีเขียวอมเหลือง
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ออกเปนชอทีซ่อกใบหรอืตามขอ ดอกแตละดอกเปนดอก

สมบรูณเพศ กลบีเรยีง 5 กลบี แยกกนัหรอืตดิกนัทีฐ่าน

เล็กนอย กลีบดอก 5 กลีบติดกันเปนหอที่โคน เวลา

บานกลบีดอกจะกางออก ผลเปนฝกครูปูหอกปลายตดั สี

เขียวออนและมีจุดตามผิวของฝก

• ประโยชนทางยา
เถามีรสเฝอน สรรพคุณแกพิษไข ไขกาฬ ราก

มสีรรพคณุถอนพษิ ขบัพษิรอน พษิฝ พษิไขหวั พษิไขกาฬ

ระงบัความรอน ขบัปสสาวะ และแกพษิน้ำดี

• ประโยชนทางอาหาร
ยอดออน ใบออนและดอกออนนำมาตมหรือลวก

ใหสุกรับประทานเปนผักสดแกลมกับน้ำพริกหรือแจว

ของชาวอีสาน สำหรับชาวเหนือนำผักฮวนหมูมาแกงกับ

ปลาแหงเปนแกงผักฮวนหมู

• การเตรยีมตวัอยางผกัฮวนหมสูดและอบแหง
ผักฮวนหมูสดที่ไดลางดวยน้ำสะอาดผึ่งไวใหแหง

แลวคดัเลอืกเฉพาะสวนทีใ่ชในการทดลอง คอืสวนยอด ใบ

และกานออน สมุตวัอยางผกัฮวนหมสูดแบงเปน 5 กอง

กองละ 5 กรมั เพือ่นำไปสกดัดวยตวัทำละลาย และแบง

ผักฮวนหมูสดใสในกระทงที่เตรียมจากแผนอะลูมิเนียม

หออาหารชั่งน้ำหนักกระทง และใสผักสดลงในกระทง

กระทงละ 5 กรัม แลวนำไปอบแหงในตูอบลมรอนที่

อณุหภมู ิ70 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 24 ชัว่โมง ชัง่น้ำหนกั

กระทงและน้ำหนกัผกัอบแหงทีไ่ด โดยน้ำหนกัผกัอบแหง

ทีไ่ดนัน้สามารถเปรยีบเทยีบเปนผกัสดน้ำหนกั 5 กรมั

• การเตรียมสารสกัดจากตัวอยางผักฮวนหมูสดและ

อบแหง

นำตัวอยางผักฮวนหมูสวนยอด ใบ และกานออน

น้ำหนกั 5 กรมัไปปนละเอยีดดวยเครือ่งปนผกัและผลไม

พรอมกบัตวัทำละลายทีใ่ชสกดัคอื น้ำ, 95% เอธานอล และ

ตวัทำละลายผสมระหวางน้ำและ 95% เอธานอลทีอ่ตัราสวน

ตางๆ กัน จากนัน้กรองอยางหยาบดวยผาขาวบางเพือ่เอา

กากออก นำสารสกัดที่ผานการกรองไปหมุนเหวี่ยง

ดวยเครือ่งหมนุเหวีย่งที ่4,000 รอบตอนาท ีเปนเวลา 5 นาที

แลวเกบ็สารละลายสวนใสไวในขวดสชีาทีอ่ณุหภมู ิ5 องศา

เซลเซยีสจนกวาจะนำไปวเิคราะห

• การวิเคราะหหาปริมาณของสารประกอบฟนอลิก

ทั้งหมดในผักฮวนหมู

ปเปตสารสกัดสวนใสแลวเติมสารละลาย Folin-

Ciocalteau ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 5 นาที

เติมสารละลายโซเดียมคารบอเนต ความเขมขน 7.5%

(w/v) ตัง้ทิง้ไวทีอ่ณุหภมูหิองเปนเวลาอกี 30 นาท ีแลวปรบั

ปริมาตรดวยน้ำปราศจากไอออน จากนั้นนำไปวัดคา

การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร นำคา

ที่ไดไปแปลผลในรูปของปริมาณสารประกอบฟนอลิก

ทั้งหมดโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรด

แกลลกิดงันี้

ปริมาณของสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดของ

ผกัฮวนหมสูดและอบแหงทีใ่ชตวัทำละลายผสมระหวางน้ำ

และ 95% เอธานอลในอตัราสวน 50:50 มปีรมิาณของสาร

ประกอบฟนอลิกทั้งหมดมากที่สุด และผักฮวนหมูสด

มีปริมาณของสารประกอบฟนอลิกมากกวาผักฮวนหมู

อบแหง เพราะองคประกอบหลกัทีเ่ปนสารประกอบฟนอลกิ

ไมทนตอความรอน จึงทำใหเกิดการสลายตัวของสาร

ประกอบฟนอลิกได รวมทั้งชนิดและอัตราสวนของตัว
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ทำละลายที่แตกตางกันมีผลตอปริมาณของสารประกอบ

ฟนอลิกทั้งหมด โดยปริมาณของสารประกอบฟนอลิก

ทั้งหมดของผักฮวนหมูสดและอบแหงที่ใชตัวทำละลาย

ผสมระหวางน้ำและ 95% เอธานอลทีอ่ตัราสวน 50:50 มี

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดมากที่สุด เมื่อ

เปรียบเทียบกับปริมาณของกรดแกลลิกมีคาเทากับ

2.641±0.15 และ 2.018±0.03 มลิลกิรมัตอกรมัของน้ำหนกั

ตวัอยางสด ตามลำดบั

• การวเิคราะหหาสารตานอนมุลูอสิระ

นำสารสกดัของผกัฮวนหมทูัง้สดและอบแหงทีส่กดั

ดวยตัวทำละลายทั้ง 5 อัตราสวนมาเจือจางความเขมขน

ดวยน้ำปราศจากไอออนที ่10, 30, 50 และ 70 เทา ทำให

ไดสารสกัดที่มีความเขมขนตางๆ ผสมกับสารละลาย

DPPH ความเขมขน 0.1 mM ใน 95% เอธานอล ตัง้ทิง้ไว

ทีอ่ณุหภมูหิองเปนเวลา 30 นาท ีแลววดัคาการดดูกลนืแสง

ทีค่วามยาวคลืน่ 517 นาโนเมตร ทดสอบตวัอยางละ 3 ซ้ำ

หลงัจากนัน้คำนวณหารอยละของฤทธิก์ารตานอนมุลูอสิระ

(% inhibition) จากสมการตอไปนี้

แลวนำคารอยละของฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระกับ

ความเขมขนของสารสกดัมาสรางเปนกราฟเพือ่หาคา IC
50

ซึง่คอื คาความเขมขนของสารสกดัทีส่ามารถยบัยัง้อนมุลู

อสิระได 50% ดงันี้

อตัราสวนตวัทำละลาย

น้ำ: 95% เอธานอล (v/v) ผักฮวนหมูสด ผักฮวนหมูอบแหง

100:0 1.25 2.82

75:25 3.24 3.62

50:50 1.38 5.10

25:75 1.15 7.66

0:100 1.44 3.38

คา IC
50
 (มลิลกิรมัตอมลิลลิติร)

เมื่อเปรียบเทียบคา IC
50 
สำหรับการออกฤทธิ์การ

ตานอนมุลูอสิระ DPPH ระหวางสารสกดัผกัฮวนหมทูัง้สด

และอบแหงที่ใชตัวทำละลายสกัดในอัตราสวนตางๆ กัน

พบวา สารสกัดของผักฮวนหมูสดที่ใชตัวทำละลายผสม

ระหวางน้ำและ 95% เอธานอลทีอ่ตัราสวน 25:75 ออกฤทธิ์

ในการตานอนมุลูอสิระ DPPH ไดดทีีส่ดุของผกัฮวนหมสูด

ทีใ่ชตวัทำละลายอืน่ๆ สวนสารสกดัของผกัฮวนหมอูบแหง

ทีใ่ชน้ำเปนตวัทำละลายสกดัออกฤทธิก์ารตานอนมุลูอสิระ

DPPH ไดดทีีส่ดุ

• ขัน้ตอนการวเิคราะหสารดวยเทคนคิ HPLC

แบงการวิเคราะหเปนสองสวน คือ วิเคราะหสาร

มาตรฐานฟนอลิกผสมประกอบดวยกรดแกลลิก กรด

วานลิลกิและกรดพารา-ไฮดรอกซเีบนโซอกิ และวเิคราะห

สารสกัดตัวอยางของผักฮวนหมูสดและอบแหงที่สกัด

ดวยตัวทำละลายผสมระหวางน้ำและ 95% เอธานอล

ทั้งหมดจำนวน 5 อัตราสวน แลวนำโครมาโตแกรมที่ได

มาเปรยีบเทยีบกบัคาเวลาทีส่ารแยกออกมาได (retention

time, RT) ของสารสกัดตัวอยางกับคา RT ของสาร

มาตรฐานฟนอลกิทัง้ 3 ชนดิดงันี้



8 ขาวสารคณะวิทยาศาสตร มช. ปที ่ 19 เดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2556

HPLC โครมาโตแกรมของสารมาตรฐานฟนอลกิผสม (1) กรดแกลลกิ (2) กรดพารา-ไฮดรอกซเีบนโซอกิ  และ (3) กรดวานลิลกิ

HPLC โครมาโตแกรมของสารสกดัผกัฮวนหมสูดทีส่กดัดวย
ตวัทำละลายน้ำและ 95% เอธานอลในอตัราสวน 0:100

HPLC โครมาโตแกรมของสารสกดัผกัฮวนหมสูดทีส่กดัดวย
ตวัทำละลายน้ำและ 95% เอธานอลในอตัราสวน 75:25

จากการวิเคราะหหาองคประกอบของสารประกอบ

ฟนอลกิของสารสกดัผกัฮวนหมดูวยเทคนคิ HPLC พบวา

สามารถแยกสารประกอบฟนอลกิไดเพยีง 1 ชนดิ คอื กรด

แกลลกิ เนือ่งจากคา retention time ทีไ่ดมคีาใกลเคยีง

กับคา retention time ของสารมาตรฐานกรดแกลลิก

ซึ่งพบเฉพาะในสารสกัดของผักฮวนหมูสดที่สกัดดวย

ตวัทำละลายผสมระหวางน้ำกบั 95% เอธานอลทีอ่ตัราสวน

75:25 และ 0:100

หมายเหต ุ บทความนีเ้ปนสวนหนึง่ของการทำปญหาพเิศษระดบัปรญิญาตรขีองนางสาวธนัยพร คณุหลวง โดยม ีผชูวยศาสตราจารย
ดร. เพญ็ศริ ิศรบีรุ ีและอาจารย ดร. ภมูน สขุวงศ อาจารยประจำภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนอาจารย
ทีป่รกึษา

• เอกสารอางอิง

นวลศร ี รกัอรยิะธรรม และอญัชนา เจนวถิสีขุ. 2546. แอนตอิอกซเิดนท สารตานมะเรง็ในผกั-สมนุไพรไทย.พมิพครัง้ที ่ 2. เชยีงใหม:

นพบรุกีารพมิพ. หนา 1-166.

Tsai, T-H., Tsai, P-J. and Ho, S-C. 2005. Antioxidant and anti-inflammatory activities of several commonly used spices.

Journal of Food Science. 70(1): C93-C97.

Sulaiman, S.F., Sajak, A.A.B., Ooi, K.L., Supriatno and Seow, E.M. 2011. Effect of solvents in extracting polyphenols

and antioxidants of selected raw vegetables. Journal of Food Composition and Analysis. 24(1): 506-515.
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สารปรงุแตงอาหาร :
รรูะวงั รเูลอืกใช อาหารปลอดภยั ไดรสชาตดิี

*ฝายประชาสมัพนัธ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

สาระวิทยาศาสตร*

ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียและสวนประกอบ

ของเอนไซม ซึ่งทำใหการเจริญเติบโตของจุลินทรีย

หยดุชะงกัหรอืตายได  นอกจากนีย้งัมผีลตอการแบงเซลล

ยบัยัง้การสงัเคราะหของโปรตนี ทำใหกระบวนการแบงเซลล

หยดุชะงกั จำนวนจลุนิทรยีจะไมเพิม่ขึน้อาหารจงึเสยีชาลง

3. ประเภทเปนพิษไมปลอดภัย เปนอันตราย

ตอชีวิตได เชน น้ำประสานทอง (บอแรกซ ผงกรอบ

เมงแซ เพงแซ)  ทำใหลกูชิน้กรอบ ทำใหแปงมลีกัษณะกรอบ

เปนอนัตรายตอระบบทางเดนิอาหาร ระบบสมอง จะทำให

เกิดไตพิการและเสียชีวิตไดถาไดรับสารนี้ในปริมาณมาก

และเปนเวลานาน โซเดยีมเมตาฟอสเฟต มกัปลอมปนใน

วัตถุดิบตามธรรมชาติที่เรานำมาประกอบอาหาร

รบัประทานกนัทกุเมือ่เชือ่วนั เชน ผกั ผลไม และเนือ้สตัว

ตางๆ นั้น สวนมากตองผานกระบวนการการปรุงแตง

รสชาต ิผสมสวนประกอบตางๆ เพือ่สรางรสชาต ิรสสมัผสั

ใหอรอยถูกปากมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งปรุงแตงเหลานี้มีที่มา

หลากหลาย จากทั้งธรรมชาติโดยตรงและจากการ

สงัเคราะหสารเคมตีางๆ ขึน้มา เพราะฉะนัน้เราจงึควรรจูกั

กบัสารปรงุแตงอาหารชนดิตางๆ รวมทัง้สารพษิในอาหาร

เพื่อจะไดระมัดระวังในการใช ใหไดอาหารที่ทั้งปลอดภัย

และรสชาติดี

สารปรงุแตงอาหาร คอืสารปรงุรสและวตัถเุจอืปนในอาหาร

ที่นำมาใชปรุงแตงสี กลิ่น รส และคุณสมบัติอื่นๆ ของ

อาหาร ม ี3 ประเภทคอื

1. ประเภทที่ไมเปนอันตรายแกรางกาย ไดแก

สีผสมอาหาร ที่ไดจากธรรมชาติ เชน สีเขียวจากใบเตย

และสีเหลืองจากขมิ้น สารเคมีบางประเภท เชน กรด

อะซตีกิ (กรดน้ำสม) และสารเคมทีีเ่ปนสารแตงกลิน่ เชน

น้ำนมแมว

2. ประเภทที่อาจเกิดอันตรายหากใชเกินขนาด

ไดแก สีผสมอาหาร ไดจากการสังเคราะหสารเคมี

แมกฎหมายกำหนดใหใชสสีงัเคราะหสำหรบัผสมอาหารได

แตหากใชในปรมิาณมากและบอยกอ็าจกอใหเกดิอนัตราย

ตอสขุภาพผบูรโิภคได ผงชรูส เปนสารปรงุแตงรสอาหาร

มีชื่อทางเคมีวา โมโนโซเดียมกลูตาเมท ผลิตจากแปง

มนัสำปะหลงัหรอืจากกากน้ำตาล ควรใชผงชรูสประมาณ

1  ชอนชาตออาหาร  10  ถวยตวง  สารเคมทีีใ่ชกนัเสยี

กนับดู  ใชเตมิลงในอาหาร เพือ่ชะลอการเนาเสยีโดยมฤีทธิ์
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ผงชรูส เครือ่งปรงุรสยอดนยิม

ผงชูรส ทำใหทองรวง สียอมผา มักมีการลักลอบใช

ผสมอาหารทำใหมีสีสันสวยงาม อาจทำใหเกิดโรค

กระเพาะอาหารและลำไส และเปนสาเหตุของการเกิดโรค

มะเรง็ กรดซาลไิซลกิ หรอืสารกนับดู เปนอนัตรายตอระบบ

ทางเดนิอาหารอยางมาก โดยอาจทำใหเกดิแผลในกระเพาะ

อาหาร เปนพิษตอระบบประสาท หรือมีอาการแพเปน

แผลตามตวั โซเดยีมคารบอเนต (โซดาซกัผา) ทำใหเนือ้

นมุขึน้ มฤีทธิก์ดัเยือ่บอุอนของระบบทางเดนิอาหาร ทำให

เกิดอาการคลื่นไสอาเจียน ทองรวงรุนแรงจนทำใหเสีย

ชีวิตได โปรโตซัว เชน Entamoebahistolytica พาราสิต เชน

Trichinosis, Tapeworms และไวรสั เชน Poliovirus,

Hepatitis virusเปนตน

จุลินทรียที่ทำใหเกิดพิษภัยอันเนื่องมาจากสารพิษ

ที่สรางขึ้นในขณะที่จุลินทรียเจริญเติบโตแลวปลอยทิ้งไว

ในอาหาร มทีัง้สารพษิของแบคทเีรยีและของเชือ้รา สารพษิ

ทีส่ำคญัทีพ่บ ไดแกสารพษิจาก Clostridiumbotulinum

ซึ่งเปนจุลินทรียที่เปนสาเหตุใหเกิดพิษในอาหารกระปอง

และสารพษิจากเชือ้ราทีเ่รยีกวา aflatoxinมกัจะพบในพชื

ตระกลูถัว่ โดยเฉพาะถัว่ลสิงและผลติภณัฑจากถัว่ลสิง

3. พิษที่เกิดจากสารเคมี ซึ่งปะปนมากับอาหาร

ไดแก สารหนแูละโซเดยีมฟลอูอไรดทีม่อียใูนยาฆาแมลง

หรือยาฆาวัชพืชตางๆ

สารพษิในอาหาร แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก

1. สารพษิทีม่อียตูามธรรมชาต ิ ซึ่งจะพบอยูในพืช

และสัตว สารพิษเหลานี้มักจะมีโทษตอมนุษยดวย

ความรเูทาไมถงึการณ เชน พษิจากเหด็บางชนดิ ลกูเนยีง

แมงดาทะเลเปนพิษ และสารพิษในหัวมันสำปะหลังดิบ

เปนตน

2. สารพิษที่เกิดจากการปนเปอนในอาหารตาม

ธรรมชาติ

จลุนิทรยีทีท่ำใหเกดิพษิเนือ่งจากตวัของมนัเอง มอียู

5 พวก ไดแก แบคทเีรยี เชน Salmonella, Shigella, Vibrio

รา เชน Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Rhizopus

อูมามิ คำโฆษณาทางโทรทัศนที่ติดปากผูชมทั่วไป

เปนผลมาจากอิทธิพลของการโฆษณา ที่มุงสรางจุดขาย

และภาพลักษณที่นาจดจำใหกับผลิตภัณฑผงชูรสยี่หอ

หนึ่ง ซึ่งมีตนกำเนิดเกิดมาจากการคนพบ “รสชาติแหง
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ความอรอย” หรอืในภาษาญีป่นุเรยีกวา “อมูาม”ิ  เมือ่ พ.ศ.

2451 โดยคนพบวาผลกึสนี้ำตาลทีส่กดัจากสาหรายทะเล

คือ กรดกลูตามิกนั้นมีรสชาติใกลเคียงกับซุปสาหราย

ทะเล อาหารดั้งเดิมของชาวญี่ปุน จึงไดจดสิทธิบัตร

จนเปนที่มาของอุตสาหกรรมผงชูรสในปจจุบัน

ผงชรูสเปนสารปรงุแตงอาหารทีแ่ทบทกุครวัเรอืนใช

เสริมรสชาติของอาหารใหกลมกลอมมายาวนานกวา

ศตวรรษ เปนสารที่มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Monoso-

dium-L-Glutamate monohydrate หรอืเอม็เอสจ ี(MSG)

องคประกอบหลกั คอื กรดอะมโิน ทีม่ชีือ่วา “กรดกลตูามกิ”

หรือ “กลูตาเมต” ซึ่งเปนสวนประกอบตามธรรมชาติ

ที่พบไดในอาหารแทบทุกชนิด ผงชูรสมีรสชาติคลาย

เนื้อสัตวและมีรสเปรี้ยว หวาน เค็มและขมปนกัน ใน

การเสริมรสนั้น ผงชูรสจะกระตุนประสาทในปากและ

ลำคอทำใหรูสึกอรอยขึ้น โดยจะทำใหเกิดความรูสึกซา

เลก็นอยและรสตางๆ จะคางอยใูนปากเปนเวลานาน ผงชรูส

จะชวยเสรมิรสชาตไิดดใีนอาหารคาว เชน ตม ผดั แกง

นอกจากนี้ยังทำใหความรูสึกทางดานกลิ่นและรสชาติ

ของวัตถุดิบบางอยางลดลง เชน ความฉุนของหัวหอม

กลิน่ของผกัดบิ เปนตน

ผงชูรสเกิดจากกระบวนการหมักเชนเดียวกับเบียร

น้ำสมสายช ูหรอืโยเกริต โดยกระบวนการผลติจะเริม่ตน

จากการหมักกากน้ำตาลจากออย หรือน้ำตาลจากแปง

มันสำปะหลัง ซึ่งเปนวัตถุดิบธรรมชาติโดยผลิตภัณฑ

สุดทายที่ไดจะเปนผลึกขาวบริสุทธิ์ ละลายน้ำไดงายและ

เขากับอาหารไดทุกชนิด ผงชูรสมักจะผลิตจากแปง

มันสำปะหลัง แลวนำมาผานกระบวนการทางเคมี โดย

การหมกัและตองใชสารเคมหีลายชนดิ เชน กรดกำมะถนั

หรอืกรดซลัฟรูกิ กรดเกลอืหรอืกรดไฮโดรคลอรกิ ยเูรยี

ผงชูรสไมมีประโยชนทางโภชนาการ แตมีโทษ

แอบแฝงหากใชในปริมาณมาก เชน ทำใหเกิดอาการ

แพผงชูรส ซึ่งจะมีอาการชาและรอนวูบวาบที่ปาก ลิ้น

ใบหนา โหนกแกม ตนคอ หนาอก บางคนมีผื่นแดง

เกิดขึ้นตามตัว แนนหนาอก หัวใจเตนชาลง หายใจ

ไมสะดวก จนเปนที่รูจักและเรียกอาการแพชูรสวา

Chinese Restaurant Syndrome หรอื “โรคภตัตาคาร

จนี” โดยจะมอีาการรอนบรเิวณหนา คอและศรีษะ หนาตงึ

บวม กระหายน้ำ แนนหนาอกและปวดศีรษะ อาการที่

เกดิขึน้จะหายไปภายใน 25-30 นาท ี อาการและระยะเวลา

ทีเ่กดิขึน้จะแปรผนัตามปรมิาณผงชรูสทีไ่ดรบัดวย (การได

รบัผงชรูสในขณะทองวาง จะเกดิอาการพษิไดรวดเรว็กวา

เมื่อมีอาหารอยูในกระเพาะอาหาร)

จากขอมูลตางๆ ที่กลาวมา แสดงใหเห็นวาผงชูรส

ไมไดใหประโยชนเพื่อเพิ่มความอรอยใหกับอาหารเทานั้น

ในอีกดานหนึ่งก็อาจกอใหเกิดอันตรายตอรางกายได

ผูบริโภคจึงควรใชผงชูรสในปริมาณที่เหมาะสม และควร

หลีกเลี่ยงในสตรีที่มีครรภและเด็ก เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ลดความเสีย่งตออาการแพและโรคภยัอืน่ๆ ทีอ่าจตามมา

ที่สำคัญคือเพื่อปองกันอาการ “ติดผงชูรส” ที่ทำให

บางคนรูสึกวาอาหารจานใดก็ไมอรอยดังใจ ถาไมไดเติม

ชรูสลงไปสกัเลก็นอย

ขอขอบคณุสาระดีๆ  จาก....

www.ku.ac.th   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

www.pharm.su.ac.th   ภาควชิาเภสชัเคม ีคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

www.brandage.com   www.healthsquare.org    www.kroobannok.com    www.arunsawat.com

www.ajinomoto.com     www.oknation.net



12 ขาวสารคณะวิทยาศาสตร มช. ปที ่ 19 เดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2556

กจิกรรมความเคลือ่นไหว
ภายในคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

อาจารยคณะวทิยาศาสตร ไดรบั 2 รางวลั ในการประชมุสดุยอดมหาวทิยาลยัวจิยัแหงชาต ิครัง้ที ่2

นักวิจัยจากศูนยวิจัยวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร ในคลัสเตอรศูนยความเปนเลิศทางวัสดุศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ สำหรับ
อตุสาหกรรมการแพทย พลาสตกิชวีภาพ กอสรางและอเิลค็ทรอนกิ โครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแหงชาต ิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ไดรบั
รางวัลในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ครั้งที่ 2 (NRU Summit II) จำนวน 2 ทาน ประกอบดวย รองศาสตราจารย
ดร.พิศิษฐ  สิงหใจ หัวหนาภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร และผูรวมโครงการวิจัย ไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอผลงานวิจัยดีเดน
แบบบรรยายของซปุราคลสัเตอรดานอตุสาหกรรม ชือ่เรือ่งงานวจิยัคอื Stretchable and Flexible Macro-Strain Senasors Using Carbon
Nanotubes and Graphite Flakes และ ผชูวยศาสตราจารย ดร.จนัทราวรรณ พมุชศูกัดิ์ อาจารยประจำภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม และ
ผูรวมโครงการวิจัย ไดรับรางวัลโปสเตอรดีมาก ของซุปราคลัสเตอรดานอุตสาหกรรม ชื่อเรื่องงานวิจัยคือ Composite Construction
Materials

การประชมุดงักลาว จดัโดยสำนกับรหิารโครงการสงเสรมิการวจิยัในอดุมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแหงชาต ิ  สำนกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา รวมกบัมหาวทิยาลยัวจิยัแหงชาต ิ9 แหง ระหวางวนัที ่7-8 พฤษภาคม 2556  ณ ศนูยการประชมุแหงชาติ
สิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อแสดงผลงานวิจัยใหผูบริหารระดับสูงของประเทศและประชาชนทั่วไป ไดทราบขอมูล ไดเห็นประโยชนและ
ความสำคญัของโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแหงชาตติอการพฒันาประเทศไทย และเปนเวทแีลกเปลีย่นองคความรเูชงิวชิาการอยางเขมขน
จากผทูรงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณสงู กบันกัวจิยัทีม่ผีลงานเดนจาก 54 คลสัเตอร ของมหาวทิยาลยัวจิยัแหงชาต ิ9 แหง
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บคุลากรคณะวทิยาศาสตร

ไดรบัการคดัเลอืกใหเปนขาราชการพลเรอืนดเีดน ประจำปพทุธศกัราช 2555

นายปริญญา ปญโญ พนักงานประจำหองทดลอง
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนขาราชการพลเรอืนดเีดน ประจำปพทุธศกัราช 2555
โดยเขารับประกาศนียบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ และ
ครฑุทองคำ ในวนัขาราชการพลเรอืน วนัที ่1 เมษายน 2556
ณ ตกึสนัตไิมตร ีทำเนยีบรฐับาล

รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน เปนรางวัลที่มุง
สงเสริมและยกยองขาราชการและลูกจางประจำฝาย
พลเรอืน ทีป่ระพฤตปิฏบิตังิานเปนแบบอยางใหขาราชการ
อืน่ไดประพฤตปิฏบิตัติาม และพฒันาใหดยีิง่ขึน้ ทัง้ในดานการดำรงตน  การปฏบิตัตินใหเปนทีย่อมรบัแกบคุคลผเูกีย่วของ ทัง้ในหนาที่
ราชการและสงัคม ดวยการปฏบิตังิานทีเ่พยีบพรอมดวยจรรยาบรรณขาราชการ ปรากฏชดัเจนเปนทีย่อมรบัและมผีลงานโดดเดน เปน
ประโยชนยิง่กบัภารกจิราชการทีร่บัมอบหมาย รวมถงึผลการปฏบิตัติน ปฏบิตังิานสงผลถงึประชาชนทีเ่ปนผรูบับรกิารเปนสำคญั ซึง่
ดำเนนิการคดัเลอืกโดยกระทรวงศกึษาธกิารตอเนือ่งมาเปนปที ่29

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม รวมกับมูลนิธิสงเสริมโอลิมปก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร-
ศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจา
พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร (มูลนิธิ สอวน.)
เปนเจาภาพจัดการแขงขันเคมีโอลิมปก

ระดบัชาต ิครัง้ที ่9 (The Ninth Thailand Chemistry Olympiad ; 9th TChO) ระหวางวนัที ่29 เมษายน--3 พฤษภาคม 2556 ณ ภาควชิาเคมี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วนัที ่29 เมษายน 2556 มกีารจดัพธิเีปดการแขงขนั โดยรองศาสตราจารย นพ.นเิวศน นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม
กลาวตอนรับผูเขารวมการแขงขัน รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กลาวรายงานความ
เปนมาของการจดังาน และศาสตราจารย นพ. จรสั  สวุรรณเวลา  รองประธานมลูนธิ ิ สอวน. กลาวเปดการแขงขนั  และสำหรบัพธิปีด
ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2556 ไดรบัเกยีรตจิากอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม กลาวปดการแขงขนั คณบดคีณะวทิยาศาสตร กลาวรายงาน

การแขงขนัเคมโีอลมิปกระดบัชาต ิครัง้ที ่9
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การดำเนินการแขงขัน และรองศาสตราจารยเย็นใจ
สมวิเชียร กรรมการบริหาร มูลนิธิ สอวน. กลาว
แสดงความยินดีแกผูไดรับรางวัล ณ หองบรรยาย
SCB2100 อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร

การแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 9
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให
ทัดเทียมนานาประเทศ สงเสริมใหนักเรียนไดแสดง
ความสามารถดานสติปญญาและมีโอกาสเขารวม
แขงขนัวชิาการสาขาเคมใีนระดบัประเทศ และทีส่ำคญั
คือเพื่อคัดเลือกนักเรียนเขารับการอบรมเขม โดย

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนระดับสูงตอไป โดยมีนักเรียนที่ผานการคัดเลือกจากศูนย สอวน. ทั่วประเทศ
จำนวน 14 ศูนย เขารวมแขงขัน ซึ่งทางคณะกรรมการไดดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อมอบรางวัลระดับดีเยี่ยม ดีมากและดี  และ
คัดเลือกนักเรียนที่สอบผานเกณฑ เขาคายเคมีโอลิมปกของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ตอไป
ซึ่งนอกจากจะมีการสอบแขงขันที่เขมขนและไดมาตรฐานแลว ยังมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญภายในจังหวัดเชียงใหม
อาท ิดอยอนิทนนท สวนสตัวเชยีงใหม  อทุยานหลวงราชพฤกษ  และพระตำหนกัดาราภริมย เพือ่นกัเรยีนไดเปดโลกทศันการเรยีนรู
นอกหองเรยีน

มหกรรมคอนเสริตการกศุล “วทิยา มช. พาเพลนิเพลง”

คณะวิทยาศาสตรรวมกับ
ชมรมผูเกษียณคณะฯสมาคมศิษย
เกาคณะฯ และกองทนุพฒันาคณะฯ
จัดมหกรรมคอนเสิรตการกุศล
“วิทยา มช. พาเพลินเพลง” ใน
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556
ณ หองประชุมอาคารโสมสวลี
มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อหารายได
ส มทบกอ งทุ นพั ฒน าคณะฯ
สนบัสนนุโครงการบรูณะซอมแซม
อาคารเรียนหลังแรกของคณะฯ
“ตกึเคม ี1” และโครงการรณรงคหา
ทุนสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร
สถิติ รวมยอดเงินบริจาค ณ วันที่
30 เมษายน 2556 เปนเงินทั้งสิ้น
1,229,350 บาท ซึง่เงนิบรจิาคสวน
หนึง่ทีส่ำคัญไดรบัความอนเุคราะห
จากสมาคมศษิยเกาฯ จำนวน 1 แสน
บาท ศษิยเการนุรหสั 15... จำนวน
1 แสน 1 หมื่นบาท ศ.เกียรติคุณ
ดร. ทวีศักดิ์  ระมิงควงศ  และ
รศ. เกศิณี  ระมิงควงศ  จำนวน
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2 แสนบาท และบรษิทั เชยีงใหม ทนิ-ทงัสเตน จำกดั โดย อาจารยสรินิาฏ  สนุทรารณัย จำนวน 1 แสนบาท
กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การแสดงดนตรีจากวง The Chalado พรอมศิลปนรับเชิญกิตติมศักดิ์ การโชวสเต็ปลีลาศ

สรรสาระเกี่ยวกับกีตาร  รายการ Song Request การขับรองและการแสดงของแขกรับเชิญ การแสดงดนตรีวง DPMT โดยบุคลากร
ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร การแสดงละครเพลงของบุคลากร และการแสดงดนตรีลูกทุงของบุคลากรที่
เกษยีณอายแุละบคุลากรปจจบุนั พรอมหางเครือ่งนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร

พธิลีงนามขอตกลงความรวมมอืระหวาง มช. และเชฟรอน

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ลงนามในขอตกลงความรวมมือเพื่อสนับสนุน
การศึกษาในสาขาธรณีวิทยา รวมกับ คุณจิตติมา  รุจิรัตน ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต
จำกดั ภายใตความรวมมอืของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม และบรษิทั เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลติ จำกดั ในการรวมกนัสนบัสนนุ
พฒันาการศกึษาสาขาธรณวีทิยา คณะวทิยาศาสตร ซึง่บรษิทัเชฟรอนไดมอบทนุสนบัสนนุ จำนวน 6 ลานบาท โดยม ีคณุมเิชลล  กรนี
ผูจัดการใหญภูมิภาคเอเชียใต ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท เชฟรอนเอเชียเซาท จำกัด และรองศาสตราจารย ดร.พิษณุ วงศพรชัย
หวัหนาภาควชิาธรณวีทิยา คณะวทิยาศาสตร พรอมดวยผบูรหิาร คณาจารย รวมเปนสกัขพียาน ณ หองประชมุ 2 ชัน้ 2 อาคาร 40 ป
คณะวทิยาศาสตร ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2556
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภาพ ชูพันธ รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ รองศาสตราจารย ดร.ปยะพงศ เนียมทรัพย
รองคณบดีฝายวิชาการ และรองศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ รวมพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะ
วิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ College of Natural Science and College of Engineering,
Sungkyunkwan University เพือ่สรางความรวมมอืทางวชิาการ ตลอดจนการแลกเปลีย่นองคความรใูนดานตางๆ ระหวางสองสถาบนั 
โดยม ีรองศาสตราจารย นพ.นเิวศน  นนัทจติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมใหการตอนรับ Prof. Yongkeun Son, Dean of
College of Natural Science, Sungkyunkwan University, Republic of Korea และเปนสกัขพียานในการลงนามความรวมมอืทางวชิาการ
ดงักลาว  ณ หองรบัรอง สำนกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  เมือ่วนัที ่ 20 พฤษภาคม 2556

คณะวทิยาศาสตรลงนาม MOU กบั Sungkyunkwan University, Korea
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โครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาและวนัผบูรหิารพบผปูกครองนกัศกึษาใหม ประจำปการศกึษา 2556

คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและวันผูบริหารพบผูปกครองนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2556 โดยมี 
รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กลาวตอนรับนักศึกษาใหมและผูปกครอง พรอมบรรยาย
แนะนำคณะวิทยาศาสตรและผูบริหาร  นอกจากนี้ยังมีการเสวนาจากศิษยเกาคณะวิทยาศาสตรที่ประสบความสำเร็จ นำโดย
คณุชาล ี  ตัง้จรีวงษ นายกสมาคมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร และการบรรยายเกีย่วกบัการเตรยีมความพรอมดานวชิาการและการพฒันา
คุณภาพนักศึกษา โดย อาจารย ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภินนท นันทิยา 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาฯ รวมทั้งการแนะนำการใชหองสมุดคณะวิทยาศาสตร โดย คุณอมรา
อสิระชาญพานชิ หวัหนางานหองสมดุคณะวทิยาศาสตร ณ โรงแรมเชยีงใหมภคูำ เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2556
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พธิเีปดหองเชยีร ประจำป 2556

รองศาสตราจารย ดร.สมัพนัธ  สงิหราชวราพนัธ คณบดคีณะวทิยาศาสตร เปนประธานในพธิเีปดหองเชยีร และมอบสมดุเชยีร
ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 รหัส 56 โดยมีผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร รวมพิธี เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหแก
นกัศกึษาใหม ในการเตรยีมความพรอมทำกจิกรรมตางๆ ของคณะฯ ตลอดปการศกึษา 2556  ณ โถงชัน้ 1 อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร
เมือ่วนัที ่3 มถินุายน 2556

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภินนท  นันทิยา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร เปนประธานในพิธีถอดเนคไท
และมอบสัญลักษณคณะวิทยาศาสตร ใหแกนักศึกษา ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อมอบ
สัญลักษณแสดงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษาชั้นปที่ 2 และกระตุนใหเกิดความรักความสามัคคีกลมเกลียวกัน ณ
ศาลาอางแกว มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เมือ่วนัที ่ 23 พฤษภาคม 2556 

พธิถีอดเนคไทและมอบสญัลกัษณคณะวทิยาศาสตร ประจำป 2556
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พธิไีหวครคูณะวทิยาศาสตร ประจำป 2556

คณะวทิยาศาสตรจดัพธิไีหวคร ูประจำป 2556 เพือ่ใหนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรทกุชัน้ปไดแสดงความเคารพและความกตญัู
ตอคณาจารย ดวยการนำพานดอกไม ธูปเทียน และกรวยดอกไมที่ตกแตงอยางสวยงามมาคารวะคณาจารยโดยพรอมเพรียงกัน ณ
โถงชั้น 1 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โดยมีรองศาสตราจารยปรีชา ลามชาง รองคณบดีฝายบริหาร
เปนประธานในพธิ ีและกลาวโอวาทแกนกัศกึษา ภายในงานมกีารมอบรางวลัเรยีนด-ีกจิกรรมด ีประจำปการศกึษา 2555 และการประกวด
พานไหวคร ู  ซึง่พานของนกัศกึษาชัน้ปที ่ 1 ไดรบัรางวลัชนะเลศิทัง้ประเภทชายและหญงิ พธิไีหวครเูปนกจิกรรมทีค่ณะวทิยาศาสตร
จัดเปนประจำตอเนื่องทุกป เพื่อกลอมเกลาจิตใจใหนักศึกษามีความกตัญู ออนนอมตอครู อาจารย และรวมกันสืบทอดประเพณี
อนัดงีามของไทย

อดตีคณบดมีอบเงนิสมทบกองทนุพฒันาคณะวทิยาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภินนท  นันทิยา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร. ภาณุวรรณ
จนัทวรรณกรู ผชูวยคณบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ รบัมอบเงนิ จำนวน 10,000 บาท จาก รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร
อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร และศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร ณ บริเวณรับรอง
หองคณบด ีชัน้ 2 อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร วนัที ่26 เมษายน 2555



20 ขาวสารคณะวิทยาศาสตร มช. ปที ่ 19 เดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2556

คณะวทิยาศาสตร รบัมอบทนุการศกึษา “ผกูองมะขาม”

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวยผูบริหารและคณะกรรมการสมาคม
ศิษยเกาฯ รับมอบทุนการศึกษา “ผูกองมะขาม” จาก คุณสุธีวรรณ  ศรีอุปโย ศิษยเกาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร รุนรหัส 135…
จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ซึ่งเปนทุนตอเนื่อง เพื่อจัดสรรใหแกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แตขาดทุนทรัพย เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2556  ณ บรเิวณรบัรอง หองคณบด ีชัน้ 2 อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร

ทุนการศึกษา “ผูกองมะขาม” จัดตั้งขึ้นโดยครอบครัวศรีอุปโย เพื่อระลึกถึงผูกองมะขาม หรือ พ.อ. ศิวัช  ศรีอุปโย บุตรชาย
ของคุณสุธีวรรณ  ศรีอุปโย ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ทหารดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2556

รองศาสตราจารยปรชีา  ลามชาง รองคณบดฝีายบรหิาร พรอมดวย อาจารย ดร.ภควรรณ พวงสมบตั ิผชูวยคณบดฝีายวชิาการ
รบัมอบ “ทนุวทิยา 125..” จำนวน 2 หมืน่บาท จาก ผชูวยศาสตราจารย ดร.อรอนงค อารคโีร ในนามผแูทนศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร
รุนรหัส 125... เพื่อจัดสรรเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร จำนวน 2 ทุน ทุนละ 1 หมื่นบาท
ณ บรเิวณรบัรอง หองคณบด ีชัน้ 2 อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร ในวนัที ่12 มถินุายน 2556

คณะวทิยาศาสตรรบัมอบทนุการศกึษาจากศษิยเกาคณะวทิยาศาสตรรนุรหสั 125...
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การสมัมนาผบูรหิารคณะพบศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดี
คณะวทิยาศาสตร เปนประธานในพธิเีปดและกลาวตอนรบัผเูขารวม
การสัมมนาผูบริหารคณะพบศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร ซึ่งจัดขึ้น
เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในประเดน็ตางๆ แสวงหาแหลงทนุและ
สถานทีป่ระกอบการสำหรบัการฝกงานและการทำงานของบณัฑติ
ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธอันดี และความรวมมือระหวาง
ศษิยเกาและผบูรหิารคณะวทิยาศาสตร ทัง้นีศ้ษิยเกาฯ รนุรหสั 22…

ไดบรจิาคเงนิเพือ่สนบัสนนุการปรบัปรงุซอมแซมอาคารเคม ี1 จำนวน 51,200  บาท โดยม ีคณุชาล ี ตัง้จรีวงษ  นายกสมาคมศษิยเกาฯ
เปนผแูทนมอบเงนิจำนวนดงักลาว ณ หองประชมุบวัเรศ คำทอง ชัน้ 2 อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2556
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C.....................................................................................................................................................................................................................

ชือ่ ....................................................................................................................................................

โรงเรยีน/สถาบนั/หนวยงาน ...............................................................................................................

ทีอ่ยทูีต่องการใหจดัสงขาวสาร ...........................................................................................................

............................................อำเภอ..................................จงัหวดั.............................. . . . .

พรอมกบัใบสมคัรนี ้โปรดสอดแสตมปราคา 3 บาท จำนวน 10 ดวง มาดวย

ขอมลูสมาชกิ

เพศ  ชาย  หญงิ

การศกึษา  ประถมศกึษา  มธัยมศกึษาตอนตน  มธัยมศกึษาตอนปลาย  อดุมศกึษา

สถานภาพ  นกัเรยีน  นกัศกึษา  คร/ูอาจารย  ประชาชน

ขอเสนอแนะตอขาวสารคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ใบสมคัรสมาชกิขาวสารคณะวทิยาศาสตร

ทานสามารถสำเนาใบสมัครสมาชิกนี้เพื่อใชกรอกขอมูลและสงใบสมัครมายังคณะทำงานขาวสารฯ

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม อ.เมอืง จ.เชยีงใหม 50200

ที่ปรึกษา

คณบดคีณะวทิยาศาสตร

รองคณบดฝีายบรหิาร

รองคณบดฝีายวชิาการ

ผชูวยคณบดฝีายวชิาการ

รองคณบดฝีายกจิการนกัศกึษา

ผชูวยคณบดฝีายกจิการนกัศกึษา

รองคณบดฝีายแผนและพฒันา

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

หัวหนาภาควิชาชีววิทยา

หวัหนาภาควชิาเคมี

หวัหนาภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม

หวัหนาภาควชิาธรณวีทิยา

หัวหนาภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร

หวัหนาภาควชิาคณติศาสตร

หัวหนาภาควิชาสถิติ

หวัหนาภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร

เจาของ: คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม    พมิพที่: หนวยพมิพเอกสาร คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ขาวสารคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

เปนจลุสารทีจ่ดัทำขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค ดงันี้

• เพือ่รายงานความเคลือ่นไหวทางดานวชิาการ งานวจิยั ของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

• เพือ่เผยแพรและแลกเปลีย่นขาวสารของคณะวทิยาศาสตรกบัหนวยงานหรอืสถาบนัตางๆ

• เพือ่ประชาสมัพนัธคณะวทิยาศาสตร



นามผูรับ

ตดิตามอาน “ขาวสารคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม” ไดที่

www.science.cmu.ac.th
วทิยาศาสตรดำเนนิไปบนพืน้ฐานของการแสวงหาความจรงิอยางมเีหตมุผีล ผานกระบวนการวจิยั เพือ่นำมาซึง่

องคความรทูางวทิยาศาสตรทีผ่านการทดสอบ ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง สัง่สม และถายทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน

คณะวทิยาศาสตรในฐานะองคกรการศกึษา จกัตองใชองคความรทูัง้ทีม่อียแูลวและพงึแสวงหาใหมเพือ่เพิม่พนู

และเสริมสรางภูมิปญญาของบุคคลใหตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานของความเปนวิทยาศาสตร รูจักใชกระบวนการคิด

การใชเหตุและผล เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศตอไป

ปรชัญาคณะวทิยาศาสตร

“คณะวิทยาศาสตรมีความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยในระดับสากล”

หลกัสตูรของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ระดบัปรญิญาตร ี13 หลกัสตูร

ชีววิทยา    จุลชีววิทยา    สัตววิทยา    เคมี      ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี     เคมีอุตสาหกรรม

ธรณีวิทยา   อัญมณีวิทยา     ฟสิกส    วัสดุศาสตร     คณิตศาสตร    สถิติ     วิทยาการคอมพิวเตอร

ประกาศนยีบตัรบณัฑติ 1 หลกัสตูร      วทิยาศาสตรบรูณาการ

ชวีวทิยา

จลุชวีวทิยาประยกุต

การสอนชวีวทิยา

เคมี

การสอนเคมี

เคมีอุตสาหกรรม

ธรณวีทิยา

ธรณศีาสตรปโตรเลยีม**

ฟสกิส

วัสดุศาสตร

ฟสกิสประยกุต

การสอนฟสกิส

คณิตศาสตร

คณิตศาสตรประยุกต

การสอนคณิตศาสตร

สถติปิระยกุต

วทิยาการคอมพวิเตอร***

ธรณฟีสกิสประยกุต*

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม*

ชีวสารสนเทศศาตร

วิทยาศาสตรคณิตศาสตรบูรณาการ

เทคโนโลยชีวีภาพ

(แขนงชวีเคมแีละ

ชวีเคมเีทคโนโลยี

แขนงจลุชวีวทิยาและ

เทคโนโลยจีลุนิทรยี)
@

นิติวิทยาศาสตร
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