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จดหมายข่าวของชมรมนิสิตเก่าเคมี จฬุาฯ

ปีที ่๗ ฉบบัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๔

 
   

       
        ๏  สวัสดีปีเถาะ  ๒๕๕๔  ๏ 
 

 ปีเถาะมาบรรจบ  ขอท่านพบความสําราญ  

เงินทองมีเจอืจาน  ได้พบพานแต่เรื่องด ี

 ครอบครัวสุขหรรษา  ไร้โรคามาย่าํยี  

คุณพระอํานวยศร ี ปี ๕๔ อํานวยชัย 
 

เฉลิมฉลองย่ิงใหญ่  “๑๐๐ ปี เคมี จฬุาฯ” 
เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปีทีม่กีารเรยีนการสอนวชิา
เคมใีนประเทศไทย ภาควชิาเคม ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้
รว่มกบัชมรมนิสติเก่า เคม ี จุฬาฯ จดักจิกรรมขึน้ทีจ่ตุัรสัจามจุร ี
เมือ่วนัที ่ 4–6 พฤศจกิายน 2553 ทัง้การเสวนาเชงิวชิาการและ
เทคโนโลย ี เวริก์ชอ็ปดา้นสมนุไพร นิทรรศการ การแสดงทาง
วทิยาศาสตร ์ กจิกรรมการละเลน่หลากหลาย และการแขง่ขนั 
Chemistry Sudoku ต่อเน่ืองดว้ยงานคนืสูเ่หยา้ชาวเคมใีนวนัที ่ 7 
พฤศจกิายน 2553 ตดิตามรายละเอยีดไดใ้นเลม่ 
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กาแฟกลายเป็นเครื่องดืม่ยอดนิยมทีห่ลายคนตอ้งสรรหามาดืม่ทกุวนั สาํหรบัคนเรยีนเคม ีคงรูว้า่ 
กาเฟอนีทีม่มีากในกาแฟนัน้มชีื่อทางเคมวีา่ 1,3,7-trimethylxanthine สูตรเคม ี C8H10N4O2 มฤีทธิ์ทาํใหส้มองตื่นตวั

เน่ืองจากไปแทนที ่adenosine ทีท่าํใหง้ว่งเหงาหาวนอน และเพิม่ปรมิาณ dopamine ทาํใหอ้ารมณด์ขีึ้น การเพิม่ปรมิาณ

โดพามนีน่ีเองทีม่สี่วนทาํใหช้าวโลกตดิกาแฟกนังอมแงม  
แต่นกัเคมจีะรูไ้หมหนอวา่ กาแฟขมๆ ทีผ่่านการคัว่นานๆ นัน้มกีาเฟอนีนอ้ยกวา่กาแฟทีผ่่านการคัว่นอ้ยๆ เสยีอกี คาํพดู

ทีว่า่ยิง่ขมจะยิง่ตื่นตวัจงึไมเ่ป็นความจรงิ และทีบ่อกวา่ใหด้ืม่กาแฟถอนอาการเมาคา้งนัน้ ก็ยงัไมไ่ดผ้ลอกีดว้ย 
     ทีม่า http://coffeetea.about.com/cs/caffeine/a/caffeinefacts.htm 
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น้ําใจนอ้งพี ่เคมีจุฬาฯ ฉบบัน้ี มาลา่ไปมาก ถา้ใหแ้กต้วัแบบ 

นํา้ขุน่ๆ ก็อาจบอกไดว้า่เรามโีอกาสในการฉลองปีใหมไ่ดห้ลายรอบ  

ท ัง้ตรุษฝรัง่ ปีใหมส่ากล ตรุษจนี ตรุษไทย อย่ากระนัน้เลย ออกตอน

ตรุษจนีจะไดก้ลางๆ ฉลองไดค้รบทกุตรุษแลว้กนั ส่วนความจรงิทีว่า่ 

บ.ก.ไรป้ระสทิธภิาพในการตามงานนัน้ บ.ก.ขออบุไวไ้มบ่อกใคร จุ ๊จุ ๊

 เน้ือหาในจดหมายขา่วฉบบัน้ีเป็นการยอ้นรอยกจิกรรม “100 ปี  

เคมี จุฬาฯ” และงานคนืสู่เหยา้แทบจะลว้นๆ เรยีกวา่เอาใจคนทีพ่ลาด 

งานกนัสุดๆ คนทาํงานเขาทาํกนัเหน่ือยยากจรงิๆ ก็ขนาดเสร็จงานเป็น 

เดอืนแลว้ ยงัอยากขอพกักนัอยู่เลย   

 ในงานคนืสู่เหยา้ฉลอง 100 ปีเคม ีจฬุาฯ มกีารจดัทาํหนงัสอืทีร่ะลกึ

เพือ่วาระพเิศษหน่ึงเดยีวน้ีขึ้น โดย ผศ. ดร.วลัภา เอื้องไมตรภีริมย ์

เลขานุการชมรมฯ เคมรุ่ีน 56 คนเก่งของเราเป็นบรรณาธกิาร ทาํแบบ

ไมไ่ดห้ลบัไมไ่ดน้อน ตามประสาคนชอบอ่านหนงัสอืจนตูห้นงัสอืลน้ 

แสนลน้ ขอแนะนาํใหร้บีหามาเกบ็ไว ้มเีกร็ดเลก็เกร็ดนอ้ยทีค่นอยู่จฬุาฯ 

มานานอย่างบ.ก.ก็เพิง่จะไดรู้ ้สมาชกิชมรมคนไหนอยากได ้ตดิต่อขอรบั

ไดท้ีภ่าควชิาฯ ค่าจดัส่งฟร!ี คนทีย่งัไมเ่ป็นสมาชกิ บก.ขอเสนอโปรโมชนั
สมคัรสมาชกิ รบัหนงัสอืทีร่ะลกึฟร ี(ฮา) 

 กรรมการชมรมนิสติเก่าเคม ีจฬุาฯ ชดุปจัจบุนักาํลงัจะครบวาระแลว้ 

ใครทีอ่ยากร่วมดว้ยช่วยกนั หรอืมแีนวคดิเจง๋ๆ ในการทาํงาน รบีสาํแดง

เจตจาํนงไดท้ี ่ผศ. ดร.วรนิทร ชวศิร ิหวัหนา้ภาค ขอกระซบิวา่ท่านใจดี

มากและมกัมขีนมนมเนยมาฝากเสมอ (นัน่...เอาของกนิเขา้ลอ่ ฮา)  

 น้ําใจนอ้งพี ่เคมีจุฬาฯ ฉบบัหนา้คงจะมาพรอ้มกรรมการชมรมฯ  

ชดุใหม ่ทมีงานชดุปจัจบุนัขอถอืโอกาสสวสัดชีาวเคมทีกุท่านเป็นการส่ง

ทา้ย ในวาระตรุษ (ทกุตรุษ) น้ี ขอใหท้กุท่านสวสัดมีชียั มสีตใินทกุๆ 

ขณะดว้ยเทอญ 

ทิ้งทา้ย ขอขอบคุณรูปหนา้ปกจากอ.อรุณศิร ิ(เคม ี55) และศวรรศทีช่่วยทาํ

รูปเลม่มาตลอดดว้ยความซาบซึ้งใจอย่างยิง่ค่ะ 

 บ.ก. บอกกลา่ว 

รูไ้วใ้ช่ว่า... 
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สวสัดีปีกระต่าย พี่ๆ นอ้งๆ ชาวเคมี จุฬาฯ ทกุท่าน 
     

ผมขอเป็นตวัแทนภาควชิาเคม ี 

ขอบคุณคณาจารย ์นิสติเก่า นิสติ 
ปจัจบุนัและผูม้อีปุการคุณทกุท่าน 
ทีส่ละแรงกายแรงใจ กาํลงัปญัญา 
กาํลงัทรพัย ์และอืน่ๆ ร่วมสรา้ง 
ใหปี้ 2553 เป็นปีแห่งความทรงจาํ 
ในหนา้ประวตัศิาสตรข์องภาควชิา 
เคม ีในการฉลองครบรอบ 100 ปีการเรยีนการสอนเคม ี

ในประเทศไทย  
หน่ึงในกจิกรรมต่อเน่ืองคอื “โครงการผา้ป่าตารางธาต”ุ 

มอบใหส้ถานศึกษาท ัว่ประเทศทีป่ระสงคจ์ะมตีารางธาตุ

ขนาดใหญ่ตดิหอ้งเรยีน ซึง่ภาควชิาเคมเีป็นแกนนาํในการ

ดาํเนินการ นิสติเก่าและผูส้นใจสามารถบรจิาคเงนิจดัทาํ

ตารางธาตขุนาดใหญ่ในนามบคุคลหรอือนุเคราะหใ์นฐานะ

ผูส้นบัสนุนก็ได ้(ตดิต่อทีภ่าควชิา) เราจะมอบตารางธาตใุห ้

สถานศึกษาตัง้แต่เดอืนมกราคมเป็นตน้ไป 

ในปีน้ี ภาควชิาเคมขีองเรามเีรื่องน่ายนิดอีย่างต่อเน่ือง 

อาท ินกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิประจาํปี 2553 (รศ. ดร.ธรียุทธ 
วไิลวลัย)์ รางวลัผลงานวจิยัดเีด่นของ สกว. (รศ. ดร.มงคล 
สุขวฒันาสนิิทธิ์) รางวลัจากนิทรรศการ Seoul International 
Invention Fair (SIIF) 2010 ณ กรุงโซล เกาหลใีต ้(รศ. 
ดร.สนอง เอกสทิธิ์ และคณะ) รางวลัจลุมงกฏุยกย่องเชดิชู

เกยีรตคิณาจารยแ์ละบคุลากรของคณะวทิยาศาสตร ์(รศ.ดร.

ศิรริตัน ์กก๊ผล, คุณปิยะวรรณ กลิน่ระรวย เป็นตน้) อ่าน

รายละเอยีดไดท้ีเ่วบ็ไซตภ์าควชิาและคณะวทิยาศาสตร ์
ทา้ยสุด ขออาํนาจคุณพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิ์สทิธิ์

ท ัว่สากลโลก ดลบนัดาลใหพ้ีน่อ้งชาวเคม ีจฬุาฯ ทกุท่าน

ประสบแต่ความสุขสดชื่น สมหวงัในสิง่ทีป่รารถนา มสุีขภาพ

แขง็แรงและมจีติใจแจ่มใสตลอดปี 2544 และตลอดไปครบั 
 

ขอบคุณครบั 

วรนิทร ชวศิร ิ

คยุกบัประธานชมรม สาสนจ์ากหวัหนา้ภาค 

สวัสดีครับ พี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ ชาวเคมี จุฬาฯ  
 

ป 2553 ผานไปแลวอยาง
รวดเร็ว มีเหตกุารณตางๆ  
ที่ทําใหพวกเราชาวไทยเกิด
ความเครียดมากมาย ทั้ง
ทางดานการเมอืง และภัย
ธรรมชาติ อยางไรก็ดี ในชวง
ปลายปดูอะไรอะไรจะดีข้ึน  

ดัชนีตลาดหุนปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ทองคํา 
มีราคาสูงข้ึนจนทําลายสถิตหิลายครั้ง แตอัตราเงิน
เฟอที่สูงข้ึนก็ดูจะตามหลอกหลอนเราอยูเหมือนกัน 
โดยเฉพาะการปรับอัตราคาแรงเพิ่มข้ึน 8-17 บาท
ทั่วประเทศจะสงผลตออัตราเงินเฟอในป 2554 
อยางแนนอน แตผูใชแรงงานก็คงมีความสุขกับ
ของขวัญปใหมที่รัฐบาลมอบใหช้ินน้ี 

สําหรับกิจกรรมของชมรมนิสิตเกาเคมีจฬุาฯ 
ที่รวมกับภาควิชาเคมีจุฬาฯในป 2553 อันเปน 
ปที่ครบรอบ 100 ปการเรียนการสอนวิชาเคมีใน
ประเทศไทย ที่กําลังจะผานไปน้ีก็มีมากมาย ซึ่งตอง
ขอบคุณอาจารยหลายทานที่สละเวลาพักผอนมา
ชวยงานชมรมดวยความเต็มใจ และขอบคุณพี่ๆ 
นองๆ ที่เขารวมประชุมและใหขอเสนอแนะ 
ซึ่งทําใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปดวยดี 

สุดทายในโอกาสที่ยางเขาสูปใหม 2554 น้ี 
ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยใหชวย
ปกปองคุมครองประเทศไทยใหผานพนวิกฤติตางๆ 
ไปไดดวยดี ขอใหพระเจาอยูหัวของเราทรงมีพระ
พลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุย่ิงยืนนาน และ
ขอใหประชาชนชาวไทยมีความสุขความเจริญ 
ตลอดป 2554 ดวยเทอญ 

      
 ประวิทย สันตวัิฒนา  

       ธันวาคม 2553 
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ประชมุ – สมัมนา  
 

ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาฯ จบัมอืกบั Institute of Molecular Science (IMS), Sokendai University, Japan 
จดัการประชุม The Inaugural CU-IMS: The Overseas Sokendai Lecture in Bangkok 2010 ขึน้เมือ่วนัที ่ 20-21 ตุลาคม 
2553 ทีผ่า่นมา ณ หอ้งประชุม ศ. ดร.แถบ นีละนิธ ิซึง่เป็นการประชุมวชิาการรว่มอยา่งเป็นทางการครัง้แรก นบัตัง้แต่มกีารเซน็
สญัญาความรว่มมอืใหม้กีารแลกเปลีย่นบุคลากรไปทาํวจิยั 1-3 เดอืน โดยทีผ่า่นมามอีาจารยข์องภาควชิา 3 ทา่นเดนิทางไป 
IMS มาแลว้ ไดแ้ก่ อ. ดร.สมัฤทธิ ์วชัรสนิธุ,์ อ. ดร.ปารฉิตัร วนลาภพฒันา และลา่สดุ ผศ. ดร.ววิฒัน์ วชริวงศก์วนิ ซึง่เป็นกาํลงั
สาํคญัในการชว่ยหวัหน้าภาควชิาจดัการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยการบรรยายโดยคณาจารยจ์ากภาควชิาเคมผีูเ้ป็นตวัแทนหน่วย
วจิยัต่างๆ 7 ทา่น และโดยคณาจารยจ์าก IMS อกี 7 ทา่น รวมทัง้การเสนอผลงานโดยอาจารยแ์ละนิสติอกี 26 เรือ่ง นอกจากน้ี 
คณะจาก IMS ไดใ้ชโ้อกาสน้ีสมัภาษณ์คณาจารยจ์ากภาควชิาเคมผีูส้มคัรไปทาํวจิยัโดยโครงการแลกเปลีย่นกบั IMS ในปีหน้า
ดว้ย อกีไมน่านคงไดท้ราบวา่คณาจารยท์า่นใดมโีอกาสหนีรอ้นไปเทีย่วและทาํวจิยัทีญ่ีปุ่น่ชว่งปิดเทอมเป็นเวลา 3 เดอืน 
 

   
   
 

 

การประชมุ The Second Regional Electrochemistry Meeting of South-East Asia (REMSEA 2010) 
เสรจ็สิน้ไปแลว้กบัการประชุมวชิาการนานาชาตทิางเคมไีฟฟ้า REMSEA 2010 หวัขอ้ Applied Electrochemistry in 

Modern Life ซึง่จดัขึน้ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่16-19 พฤศจกิายน 2553 โดยมผีูเ้ขา้รว่ม
ประชุมจาก 17 ประเทศ การประชุมประกอบดว้ยการบรรยายโดย 5 Plenary speaker 5 ทา่น Keynote speaker 6 ทา่น Invited 
speakers 16 ท่าน และการแสดงผลงานแบบบรรยายและโปสเตอรข์องผูเ้ขา้รว่มประชุมอกี 97 เรือ่ง ทัง้น้ีไดร้บัการสนบัสนุนการ
จดัประชุมจาก International Society of Electrochemistry และสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ 

นอกจากเน้ือหาวชิาการอนัเขม้ขน้แลว้ การประชุมยงัมไีฮไลตท์ีน่่าสนใจคอืการจดัฟอรัม่ One day Student Symposium 
on Electrochemical Sensor Forum เปิดโอกาสใหนิ้สติไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ และไดร้บัคาํแนะนําทางวชิาการจาก
ผูท้รงคุณวฒุ ิโดยไดร้บัเกยีรตจิาก รศ. ดร.วรีศกัดิ ์สรุะเรอืงชยั พนัธมติรทีด่จีาก Biosensor group มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ ธนบุร ี รบัหน้าที ่ Chair of Student Symposium การประชุมครัง้น้ีจะสาํเรจ็ไมไ่ดห้ากปราศจากหวัแรงใหญ่อยา่ง รศ. 
ดร.อรวรรณ ชยัลภากุล นกัวจิยัทางเคมไีฟฟ้าระดบัประเทศ นกัลา่รางวลัอกีคนของภาควชิาทีก่าํลงัต่อควิขึน้แทน่ศาสตราจารย ์
มารบัหน้าทีเ่ป็นเลขานุการจดัการประชุม โดยมฝีา่ยสนบัสนุนสาํคญัไดแ้ก่ อ. ดร.ปารฉิตัร วนลาภพฒันา รวมทัง้ศษิยเ์ก่าและ
ศษิยป์จัจุบนัจาก Electrochemical Group ทีม่ ีรศ. ดร.อรวรรณ ชยัลภากุล เป็นหวัหน้า  

ไดย้นิวา่งานน้ีมนีกัแสดงโขนมอืดทีีห่า่งวงการไปนานเน่ืองจากภารกจิทางวชิาการ รศ. ดร.ตะวนั สขุน้อย จากภาควชิาเคมี
ประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั และ อ. ดร.ศุภวนิ วชัรมลู หวัหน้าภาควชิา
วทิยาศาสตรท์ัว่ไป คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาฯ  ศษิยเ์ก่าบา้นปลายเนินของ  ผศ. ดร. มล.ศริพิสัตร ์ไชยนัต ์  ใหเ้กยีรตมิาแสดงชุด 

   

“รจนาเสีย่งพวงมาลยั” ในงานเลีย้งปิดการประชุม 
ผูเ้ขา้รว่มการประชุมยงัไดช้มความน่ารกัของทายาท
เคม ี“น้องญีปุ่น่” บุตรสาวคนเลก็ของ รศ. ดร.นาตยา 
งามโรจนวณิชย ์ ทีพ่าผองเพือ่นจากสาธติจุฬาฯ มา
ราํอวยพรดว้ย เอาเป็นวา่งานน้ีใชค้วามสามารถของ
ชาววทิยาศาสตรล์ว้นๆ ไมเ่วน้แมก้ารแสดงศลิปะ 
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“100 ปี เคมี จุฬาฯ”      4-6 พฤศจิกายน 2553       จัตุรัสจามจุรี  

พลาดไมได นานปม ี

    
 

    การแข่งขนัโบวล่ิ์ง 
    กจิกรรมน้ี Prelude เพราะจดัขึน้ลว่งหน้า ในชว่งเชา้ของวนัอาทติยท์ี ่31 ตุลาคม 2553 ณ Blu-O Rhythm@Bowl Major   
    สขุมุวทิ-เอกมยั โดยมรีางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิประเภททมีทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนถว้ยรางวลัจาก รศ.แมน้ อมรสทิธิ ์ และ
คุณประวทิย ์สนัตวิฒันา ประธานชมรมฯ คนปจัจุบนั ถว้ยรางวลัประเภทบุคคลหญงิและชาย ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนจาก ศ. ดร.
โสภณ เรงิสาํราญ และ รศ. ดร.ศริริตัน์ ก๊กผล รวมทัง้รางวลัทมีบูบ้ี ้ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนจาก ผศ. ดร.วรนิทร ชวศริ ิหวัหน้า
ภาควชิาเคม ีทัง้น้ีมผีูส้มคัรเขา้แขง่ขนัทัง้หมด 31 ทมี นบัวา่ไมน้่อยสาํหรบัการประชาสมัพนัธล์ว่งหน้าไมถ่งึ 2 เดอืน แต่ขอบอก
ขาํๆ วา่ทมีสว่นใหญ่กเ็ป็นลกูศษิยแ์ละอาจารยแ์ถวน้ีแหละ แต่อยา่งน้อยงานน้ีกไ็มข่าดทุน แถมมกีาํไรให ้อ. ดร.สมัฤทธิ ์วชัรสนิธุ ์
และคุณกาญจนา คลงัเพชร (คุณนุ้ย) เจา้หน้าทีฝ่า่ยบุคลากร ภาควชิาเคม ี หวัแรงใหญ่ของกจิกรรมน้ีได้
ชื่นใจหายเหน่ือย มทีา่เก๊กสวยของคุณนุ้ยและภาพเก๊กหล่อของอ.สมัฤทธิค์ูก่บัอ.ไพฑรูยม์าฝากดว้ย 

สว่นสาวสวยน่ารกัทีเ่ป็นพธิกีรคู่กบั ผศ. ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล นัน้ ไมใ่ชนิ่สติหรอือาจารยภ์าควชิา
เคมแีต่อยา่งใด โปรดอยา่หลงดใีจไป เธอคอืพรติตีข้อง Blu-O Rhythm@Bowl เกบ็ภาพครอบครวัเคมี
น่ารกัซึง่มรีุน่หลานมารว่มแจมกจิกรรม ทาํใหลุ้งตุย้ (ผศ. ดร.วรนิทร ชวศริ)ิ ไดย้ิม้อิม่ใจไดอ้ยา่งทีเ่หน็ 
เอ…วา่แต่วา่ระหวา่งลกูโบวล์ิง่กบัพงุลุงตุย้ อะไรกลมกวา่กนัน้า ???  
 

    
 

   

จดหมายข่าวฉบับนี้ขอยกให้เป็นฉบับพิเศษในการบอกเล่ากิจกรรมที่ภาควิชาเคมีร่วมกับชมรมนิสิตเก่า เคมี 
จุฬาฯ จัดข้ึนเพ่ือฉลองโอกาสครบรอบ 100 ปี การเรียนการสอนเคมีในประเทศไทย ซึ่งมีจุดเร่ิมท่ีภาควิชา
เคมี จุฬาฯ ของพวกเรา ตั้งแต่คร้ังเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือน เม่ือปี พ.ศ. 2453 ก่อนการตั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดงานท่ีมีหัวหน้าภาควิชาเคมี ผศ. ดร.วรินทร ชวศิริ เป็นท่ี
ปรึกษา เห็นพ้องต้องกันว่าเราน่าจะเปิดตัวสู่สาธารณชนมากข้ึน จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัตุรัสจามจุรี
ในช่วงวันท่ี 4-6 พฤศจิกายน 2553 ท่ีผ่านมา ท้ังการสัมมนาวิชาการ นิทรรศการ การแข่งขันโบว์ลิ่ง 
เวิร์กช็อป และกิจกรรมหลากรูปแบบ ขอเก็บไฮไลต์แต่ละกิจกรรมมาฝากท่านท่ีพลาดโอกาสมาร่วมงาน 

พ่องานกับรุ่นพี่  
(อ.สัมฤทธ์ิกับอ.ไพฑูรย์) แม่งาน (คุณนุ้ย) 

ลุงตุ้ย (อ.วรินทร) 

สาวสวยกับพิธีกรจําเป็น 

ครอบครัวเคมี 

31 
Oct 
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         การเสวนาพิเศษ “นวตักรรมทางเคมีเพ่ืออตุสาหกรรมแห่งอนาคต” 
 กจิกรรมน้ีเกดิขึน้จากแนวคดิของทา่นคณบดคีณะวทิยาศาสตรผ์ูม้วีสิยัทศัน์กวา้งไกล ศ. ดร.สพุจน์ หารหนองบวั หน่ึงใน
คณาจารยข์องภาควชิาเคม ีทีเ่ลง็เหน็วา่ในโอกาสครบ 100 ปี เราน่าจะมกีจิกรรมแบบผูใ้หญ่ๆ (ไมใ่ชแ่บบเดก็ๆ ทีพ่วกเราถนดั) 
ทีเ่น้นการใหค้วามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม จงึไดจ้ดัออกมาในรปูแบบ Technical Seminar ซึง่จดัขึน้ 2 วนั คอืในวนัที ่4-
5 พ.ย. 53 ณ หอ้งประชุมชัน้ 14 จตุัรสัจามจุร ีซึง่เป็นพืน้ทีข่องหลกัสตูรสหสาขาวชิา ธุรกจิเทคโนโลยแีละการจดัการนวตักรรม 
(Technopreneurship and Innovation Management Program) ทีม่ ี รศ. ดร.ศุภวรรณ ตนัตยานนท ์ เป็นประธานหลกัสตูร 
สถานทีเ่รยีบหร ู ดดู ี ทนัสมยั สมกบัชื่อของหลกัสตูร การสมัมนาในวนัแรก มเีน้ือหาเกีย่วขอ้งกบัแนวโน้มและทศิทางของ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่ต่ีอการพฒันาและการเตบิโตทางธุรกจิของประเทศ โดยเน้นเชญิเฉพาะระดบั CEO ของบรษิทั ทัง้น้ี
ไดร้บัเกยีรตจิากผูม้ชีื่อเสยีงระดบัประเทศมารว่มงาน ไดแ้ก่  
 คุณไชยยศ จริาเมธากร รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร กลา่วเปิดงาน 
 คุณพยงุศกัดิ ์ชาตสิทุธผิล ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย มาบรรยายเรือ่ง “2011 Business direction” 
 ศ. นพ.สริฤิกษ์ ทรงศวิไิล ผูอ้าํนวยการศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ และนายกสมาคมนาโนเทคโนโลยแีหง่ประเทศ

ไทย มาบรรยายเรือ่ง “The Situation of Nanotechnology in Thailand” 
 ดร.วไิลพร เจตนจนัทร ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเทคโนโลย ี บรษิทั เอสซจี ี และ Dr.Andreas Waechtler Senior, 

Scientist in Advanced Technologies Development จาก Merck KGaA, Germany มารว่มบรรยายในหวัขอ้ 
“Breakthrough Innovation: Sustainable Business Growth” ในมมุมองขององคก์รทีแ่ต่ละทา่นสงักดั ซึง่ทัง้ 2 ทา่น 
รวมทัง้คุณวรีะศกัดิ ์สตุณัฑวบิลูย ์ผูอ้าํนวยการลกูคา้ธุรกจิรายกลาง นครหลวง ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) และ 
รศ. ดร.ศุภวรรณ ตนัตยานนท ์ซึง่ปจัจุบนัดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมเคมแีหง่ประเทศไทยฯ และ President-Elect ของ 
Federation of Asian Chemical Society ไดใ้หเ้กยีรตเิป็นวทิยากรรว่มกนัเสวนาซึง่จดัเป็น Table Talk ภายใตห้วัขอ้ 
“Development of Thailand Technology and Innovation” โดยมคีุณเพชรรตัน์ เอกแสงกุล ประธานกติตมิศกัดิก์ลุม่
อุตสาหกรรมเคม ีและนายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย ทาํหน้าทีเ่ป็นผูด้าํเนินรายการ การสมัมนาในวนัแรกไดร้บัการสนบัสนุน
การจดังานจากบรษิทั เมอรค์ ซึง่ไดแ้สดงนิทรรศการรว่มกบันิทรรศการสว่นอื่นของภาควชิาฯ ดว้ย 

 สว่นกจิกรรมในวนัทีส่องไดร้บัการสนบัสนุนจากพีใ่หญ่ใจดขีองเรา ศาสตราภชิานบญัชา ชุณหสวสัดกุิล ประธานบรษิทัใน
เครอือนิโนเวชนั อดตีประธานชมรมฯ ทีน่อกจากจะเป็นผูว้างโปรแกรมแลว้ ยงัสนบัสนุนงบประมาณในการจดัสมัมนาดว้ย ทา่น
ไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใหค้วามรูก้บัระดบัปฎบิตักิารในองคก์ร วทิยากรทีม่าบรรยายมดีงัน้ี 
 Mr.Montri Simagrai, Former Country Manager of DuPont Thailand and Vietnam มาบรรยายเรือ่ง  

“Roadmap to Create Technology and Innovation” รว่มกบั คุณบญัชา ชุณหสวสัดกุิล 
 Ms. Shanna Moore, Sustainability Director, DuPont Packaging & Industrial Polymers มาบรรยายเรือ่ง 

“Advanced Packaging Materials for Food Industry” 
 Dr.Homi C. Bhedwar, Director of DuPont Knowledge Center มาบรรยายเรือ่ง “DuPont Biotechnology  

in Creating Innovative Materials” 
 Mr.Suthep Kwanpian, Section Manager Styrenic R&D Section และ Mr.Ronnapa Phonthong, Assistant 

Manager Styrenic R&D Section จาก IRPC มาบรรยายเรือ่ง “IRPC Research Group on How to Create 
Innovative Polymers” 
 

  

   

4-5 
Nov 
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           นิทรรศการประวติัและผลงาน     
 

  
 

    

 การจดันิทรรศการประกอบดว้ยเน้ือหาทีเ่ป็นประวตัคิวามเป็นมาของภาควชิาฯ ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั รวมทัง้เหตุการณ์
สาํคญัๆ ทีส่รา้งชื่อเสยีงใหภ้าควชิาทีท่าํในลกัษณะเป็น Time line นอกจากน้ียงัมปีระวตัขิอง ศ. ดร.แถบ นีละนิธ ิ ผูม้บีทบาท
สาํคญัต่อการพฒันาทัง้ทางดา้นวชิาการและวจิยัของภาควชิาฯ ในสว่นผลงานทีเ่ป็นงานวจิยั ภาควชิาฯ ไดค้ดัเลอืกผลงานวจิยั
เดน่ๆ ของคณาจารย ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีม่กีารยืน่จดสทิธบิตัร และบางสว่นไดร้บัการพฒันาไปสูผ่ลติภณัฑท์ีใ่ชจ้รงิแลว้ อนั
ไดแ้ก่ ดนิประดษิฐม์หศัจรรยท์ีท่าํจากน้ํายางพารา ผลงานของ รศ. ดร.ศุภศร วนิชเวชารุง่เรอืง เจลแบตเตอรี-่แบตเตอรีแ่หง้
สญัชาตไิทยแท ้ผลงานของ รศ. ดร.อรวรรณ ชยัลภากุล อนุภาคนาโนของโลหะ ผลงานของ รศ. ดร.สนอง เอกสทิธิ ์วสัดุเรอืง
แสงและเปลีย่นสตีามอุณหภมู ิผลงานของทมีงานทีม่ ีรศ. ดร.มงคล สขุวฒันาสนิิทธิ ์เป็นหวัหน้า และผลติภณัฑจ์ากสมนุไพรของ 
ศ. ดร.โสภณ เรงิสาํราญ ซึง่นอกจากจะนําผลติภณัฑม์าขายแลว้ อาจารยย์งับรกิารนวดฟรโีดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยอกีดว้ย ไดข้า่ววา่
คนทีไ่ดป้ระโยชน์ไปเตม็ๆ กลายเป็นบุคลากรในภาควชิาฯ ทีเ่วยีนกนัไปใชบ้รกิาร  
 สาํหรบัรปูประกอบทีเ่หน็เป็นเดก็น้อยนัน้เป็นผลติภณัฑม์ชีวีติของภาควชิาเคม ี มสีทิธบิตัรรองรบั โดยสาวน้อยในชุด
เต่าทองนัน้ กะวา่จะสง่ไปเป็นนางแบบโฆษณา “Mamy Poko” ถา้ไดอ้ยา่งไร คงทาํใหค้รอบครวัของ ผศ. ดร.วราวฒุ ิตัง้พสธุาดล 
ซึง่รวยอยูแ่ลว้ รวยขึน้อกี ฮา... 
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   กิจกรรม เกม และการจาํหน่ายของท่ีระลึก 
  เพือ่เป็นการหารายไดเ้ขา้ภาควชิา หวัหน้าภาควชิาเคมจีงึมี

แนวคดิจดัทาํของทีร่ะลกึจาํหน่ายในโอกาสครบรอบ   “100 ปี เคม ี
จุฬาฯ” นายแบบและนางแบบทีเ่หน็ในภาพโฆษณาน้ี ขอยนืยนัวา่
เป็นลกูศษิยข์องเราจรงิๆ สวยหลอ่ไมแ่พนิ้สติคณะอื่นเลยใชไ่หม  
พีเ่ก่าอาจบอกวา่สมยัฉนัไมเ่หน็มดีดูแีบบน้ีเลย  คงบอกไดแ้คว่า่ 
ยคุสมยัเปลีย่นไปจรงิๆ  ผลติภณัฑท์ีจ่าํหน่ายมทีัง้ปากกา แกว้  
แผน่รองเมาส ์ทีค่ ัน่หนงัสอื กระเป๋าผา้ และเสือ้ยดื ทา่นใดสนใจ 

 
 

  

ซือ้เป็นทีร่ะลกึ สามารถตดิต่อมาทีภ่าควชิาฯ ได ้เขา้ใจวา่ยงัพอมอียูบ่า้ง  
การหารายไดอ้กีสว่นทีเ่ราไดท้าํตดิต่อกนัมาราว 2-3 ปีแลว้คอื “เกมลว้งไข”่ ดเูหมอืนครัง้น้ีจะมรีายไดเ้ป็นกอบเป็นกาํมากกวา่ทุก
ครัง้ ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่คนไทยทัว่ไปใหค้วามสนใจการเสีย่งโชคอยา่งจรงิจงั บางคนไมไ่ดส้นใจดนิูทรรศการของเราสกันิด แต่แวะ
มาอุดหนุนเกมลว้งไข ่ ไดข้า่ววา่พนกังานขายตามรา้นต่างๆ ในจตุัรสัจามจุร ี ไมเ่วน้แมแ้ต่แมบ่า้น กม็าเป็นลกูคา้กนัทัง้สิน้ 
บุคลากรภาคฯ เรากไ็มน้่อยหน้า อุดหนุนกนัแทบทุกคน 
 

Chemistry 
Sudoku 

 
 

 
 

 
 

 

ฟงัแลว้พวกเราอาจจะงงวา่ซโูดกุกบัเคมเีกีย่วกนัไดอ้ยา่งไร จรงิๆเป็นดว้ยความ
บงัเอญิทีค่าํวา่ “Chemistry” มอีกัษร 9 ตวั เทา่กบัจาํนวนตวัเลข 1-9 ซึง่ใชเ้ป็นฐานในการ
เลน่ซโูดกุ ประกอบคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าฯ ของเราคนหน่ึง คุณลกัขณา ลลีะยทุธ
โยธนิ บิก๊บอสของบรษิทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูส้นบัสนุนการจดัการ
แขง่ขนัซโูดกุระดบัประเทศ ทาํใหเ้กดิแนวคดิจะจดั Chemistry Sudoku ขึน้ การจดั
กจิกรรมน้ีไดส้มาคมครอสเวริด์เกม เอแมท็ คาํคม และซโูดกุ แหง่ประเทศไทย (Thailand 
Crossword Game Amath Kumkom and Sudoku Association) เป็นผูด้าํเนินการจดัการ
แขง่ขนัและรบัสมคัร การแขง่ขนัแบง่เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ มธัยมศกึษาตอนปลาย อุดมศกึษา 
และบุคคลทัว่ไป ทัง้น้ี บรษิทัเซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั สนบัสนุนรางวลัเป็น
ทุนการศกึษาใน 2 ระดบัแรก และเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยในการจดัการ การคดิปรศินา และคา่
วสัดุอุปกรณ์ทัง้หมด สว่นรางวลัสาํหรบับุคคลทัว่ไป หวัหน้าภาควชิาฯ หาสปอนเซอรเ์ป็น
แพก็เกจทวัร ์กรงุเทพฯ-เชยีงใหม ่ 

การแขง่ขนัรอบคดัเลอืกจดัขึน้ในชว่งเชา้วนัที ่ 6 พ.ย. 53 ณ หอ้ง M01 อาคาร
มหามกุฏ นอกจากจะมแีฟนพนัธุแ์ทซ้โูดกุ มาแขง่ขนัแลว้ เรายงัไดม้อืสมคัรเลน่ซึง่เป็นนิสติ
ในภาควชิาฯ อกีจาํนวนหน่ึง รวมทัง้อาจารยท์ีม่ารว่มสนุกอกี 3 ทา่น ไดแ้ก่ รศ. ดร.วฒุชิยั 
รศ. ดร.วราภรณ์ พาราสขุ และ อ. ดร.พทุธรกัษา วรานุศุภากุล ซึง่มฝีีมอืไมย่อ่ยเลยทเีดยีว 
เพราะ รศ. ดร.วราภรณ์ ไดผ้า่นเขา้รอบชงิชนะเลศิในระดบับุคคลทัว่ไป แต่เน่ืองจากตดิ
ราชการต่างจงัหวดั ไมส่ามารถแขง่ขนัต่อได ้ อ. ดร.พทุธรกัษา ซึง่อยูใ่นลาํดบัถดัไป จงึ
ไดร้บัสทิธิเ์ลน่ในรอบชงิชนะเลศิ ทาํใหภ้าควชิาฯ ไดป้ลืม้ทีม่นีกัเคมแีขง่ขนักบัมอือาชพีได ้ 

สว่นในรอบชงิชนะเลศิ ซึง่จดัขึน้ในชว่งบา่ยวนัเดยีวกนั ณ บรเิวณ ลาน
อเนกประสงค ์ จตุัรสัจามจุร ีการแขง่ขนัมลุีน้ระทกึทัง้ 3 รุน่ ผลเป็นไปตามความคาดหมาย
วา่รางวลัทัง้หมดตกเป็นของแฟนพนัธุแ์ทม้อือาชพี ไมไ่ดเ้ป็นของนิสติเราสกัรางวลั แต่
กจิกรรมน้ีกท็าํใหนิ้สติไดร้ว่มสนุกและเกดิแนวคดิวา่เป็นกจิกรรมทีน่่าจะจดัไดอ้กีในอนาคต 
งานน้ีถา้ไมไ่ด ้อ. ดร.คเนศ วงษ์ระว ีอาจารยห์นุ่มหลอ่ไฟแรงทีเ่พิง่กลบัมาชว่ยประสานงาน 
ประกอบกบัแรงผลกัดนัของพีใ่หญ่ของเรา ผศ. ดร.วลัภา เอือ้งไมตรภีริมย ์ทีล่งมอืเรยีกคน
ดว้ยตนเองในชว่งก่อนปิดรบัสมคัร รว่มกบัผศ. ดร.เสาวรกัษ์ เฟ่ืองสวสัดิ ์ และนายศรณัญ ู
สอนกาํเนิด นิสติเคม ี ชัน้ปีที ่ 3 กค็งไมไ่ดผ้ลงานออกมาเรยีบรอ้ยขนาดน้ี เอา้ ขอเสยีง
ปรบมอืดงัๆ เป็นกาํลงัใจใหทุ้กคนดว้ย  
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C@H Hunting 
 กจิกรรมน้ีเกดิขึน้จากแนวคดิอนัชาญฉลาดและสรา้งสรรคข์อง ผศ. ดร.เสาวรกัษ์ เฟ่ืองสวสัดิ ์สาราณียกรคนเก่งของชมรมฯ 
ประกอบกบัคาํแนะนําของทา่นวทิยากรคอื รศ.สชุาตา ชนิะจติร อดตีอาจารยป์ระจาํภาควชิาเคมทีีน่่ารกัของเรา อดตีผูช้่วย
ผูอ้าํนวยการและทีป่รกึษาวชิาการฐานความรูเ้รื่องความปลอดภยัดา้นสารเคม ี สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั ทีต่อ้งการให้
ความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัในการใชส้ารเคมกีบัคนทัว่ไปในรปูแบบทีไ่มใ่ชก่ารบรรยาย ซึง่อาจทาํใหผู้ฟ้งัเบื่อ แต่เป็นรปูแบบ
ของการแขง่ขนัตอบปญัหาภายใตช้ื่อ “Chemistry at Home Hunting (C@H Hunting)” หรือ “เกมล่าสมบติัเคมี”  
 การแขง่ขนัจดัขึน้ในชว่งเชา้ของวนัที ่6 พ.ย. 53 ผูแ้ขง่ขนัแบง่เป็นทมี ทมีละ 3 คน ใหแ้ต่ละทมีตอบคาํถามเกีย่วกบัสารเคมี
ทีอ่ยูใ่นผลติภณัฑท์ีใ่ชภ้ายในบา้น โดยมวีตัถุประสงคใ์หต้ระหนกัถงึอนัตรายของสารเคมทีีอ่ยูใ่กลต้วั วธิใีชอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้
การหาขอ้มลูเหลา่น้ีไดเ้องจากการสบืคน้ทางอนิเทอรเ์น็ตและการอ่านฉลากสนิคา้  
 กจิกรรมน้ีไดร้บัความเอือ้เฟ้ือสถานทีจ่าก Lotus Express ชัน้ใตด้นิของจตุัรสัจามจุร ี โดยใหผู้แ้ขง่ขนัเขา้ไปหาคาํตอบจาก
สนิคา้ภายในหา้ง และประธานชมรมฯ คุณประวทิย ์ สนัตวิฒันา มอบน้ํามนัราํขา้วคงิสเ์ป็นรางวลัใหผู้แ้ขง่ขนัทีส่ง่คาํตอบครบทุก
ขอ้ งานน้ีได ้ ผศ. ดร.ไพฑรูย ์ รชัตะสาคร อาจารยร์ุน่ใหมส่ดุหลอ่อกีทา่น รบัหน้าทีด่าํเนินรายการรว่มกบั รศ.สชุาตา วทิยากร
ทีม่าใหค้วามรูป้ระกอบคาํเฉลยของแต่ละคาํถาม กจิกรรมน้ีนอกจากจะสรา้งความสนุกเพลดิเพลนิแลว้ ยงันํามาซึง่สาระความรูท้ี่
เป็นประโยชน์อกีดว้ย  
 

     
 
 “เคลด็ลบัและเทคนิคในการเรียนการสอบวิชาเคมี” 

การบรรยายหวัขอ้น้ีมทีัง้สองวนั โดยวนัพฤหสับดทีี ่
4 วทิยากรคอือาจารยบ์ิก๊ ดร.ธนพงษ์ กรธีาดาํรงเดช 
และวนัศุกรท์ี ่5 อาจารยเ์ต ้ดร.โรจน์ฤทธิ ์โรจนธเนศ  

 

 
 

 
 

รวมภาพกิจกรรมและการแสดงบนเวที 
การแสดงของวงดนตร ี K-Me band โดยนิสติเคม(ีเป็นหลกั)จาก
หลากหลายชัน้ปี และกลเคมโีดยนิสติเคมปีี 3 ทาํใหห้นุ่มตวัเลก็ 
“น้องปุณ” ผลติผลของอ.บุษยรตัน์ (เคม ี60) จอ้งตาแป๋วทเีดยีว 

    

   



 

10 |  
 

งานคืนสู่เหย้า 
ภาควชิาเคมรีว่มกบัชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ จดังาน “คืนสู่เหย้าประจาํปี 2553” เมือ่

วนัอาทติยท์ี ่ 7 พฤศจกิายน 2553 โดยมพีธิทีาํบุญเลีย้งพระ ณ หอ้งประชุม 100 ปี ศ. ดร.
แถบ นีละนิธ ิระหวา่งเวลา 8.00-9.30 น. หลงัจากนัน้เป็นกจิกรรมพเิศษ ทีไ่มเ่คยจดัมาก่อน
คอื Campus Tour ดว้ยรถไฟฟ้าประหยดัพลงังาน เพือ่ใหพ้ีเ่ก่าชมตกึเคม ี1 และ 3 โฉมใหม ่
รวมทัง้บรรยากาศทีเ่ปลีย่นไปของจุฬาฯ ในชว่งเวลา 09.45-10.45 น.ตามดว้ยงานเลีย้งสงัสรรค์
รว่ม รบัประทานอาหารกลางวนั ซึง่ในปีน้ีจดัเป็นซุม้อาหาร ณ ศาลาพระเกีย้ว จุฬาฯ ระหวา่ง
เวลา 11.00-15.00 น. ภายในงานประกอบดว้ยพธิแีสดงมทุติาจตินกัเคมอีาวโุส การมอบรางวลั
นิสติเก่าเคมฯี ดเีดน่ ซึง่ในปีน้ีมผีูไ้ดร้บัรางวลัทัง้หมด 6 ทา่น จากรางวลัทัง้หมด 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.  รางวลันักบริหารดีเด่น: ดร.อาํนาจ สทิธตัตระกลู และ ดร.บุญธรรม นิธอุิทยั 
2.  รางวลันักวิชาการดีเด่น: ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.เสาวรภย ์บวัเลก็-ลิม้เจรญิ  

และ รองศาสตราจารย ์ดร.อมร เพชรสม 
3.  รางวลัผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีดีเด่น:  

คุณไพโรจน์ ดาํรงเกยีรตเิวช 
4.  รางวลัผูมี้คณูุปการต่อภาควิชาเคมี: รองศาสตราจารย ์ดร.ศริริตัน์ ก๊กผล 

 ปีน้ีเราไดนิ้สติปจัจุบนั “เคมแีบนด”์ มาขบักลอ่มระหวา่งรบัประทานอาหาร นอกจากน้ียงัมกีารจบัฉลากของรางวลัเหมอืน
ทีจ่ดัขึน้เป็นประจาํทุกปี โดยรางวลัใหญ่สดุในปีน้ีเป็นสรอ้ยคอทองคาํ ตอ้งขอชื่นชมเคมรีุน่ 47 ซึง่นําทมีโดย ศ. ดร.อญัชล ีทศันา-
ขจร อาจารยป์ระจาํภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาฯ ทีพ่าเพือ่นรว่มรุน่มารว่มงานเกอืบครบ ถงึแมท้า่นจะไมใ่ชอ่าจารย์
ประจาํภาควชิาเคม ี แต่สปิรติความเป็นศษิยเ์ก่ายงัแรงกลา้ น่านบัถอืและควรเอาเป็นแบบอยา่งจรงิๆ อกีรุน่ทีส่ปิรติแรงไมแ่พก้นั
คอื เคมรีุน่ 56 นําทมีโดย ผศ. ดร.วลัภา เอือ้งไมตรภีริมย ์ทีเ่รยีกเพือ่นๆ มาไดม้ากพอสมควร อกีทา่นคอื รศ. ดร.สนอง เอกสทิธิ ์
ทีถ่งึแมไ้มไ่ดม้า แต่กส็ง่ภาพถ่ายตราสญัลกัษณ์ “100 ปี เคม ีจฬุาฯ” ทีท่าํจากอนุภาคนาโนทองคาํ มาใหป้ระมลูเพือ่นํารายไดเ้ขา้
ชมรมฯ ซึง่คุณประวทิยแ์ละเพื่อนรว่มรุน่ไดป้ระมลูและมอบภาพถ่ายดงักลา่วใหภ้าควชิาเคมเีกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  
 ไมรู่เ้ป็นเพราะวา่กระแสเศรษฐกจิทีถ่ดถอย การอ่อนประชาสมัพนัธ ์ หรอืเหตุผลกลใด จงึทาํใหผู้ร้ว่มงานมจีาํนวนบางตา 
กวา่ทุกปีมาก เหน็ผูร้ว่มงานน้อยกวา่คนจดังาน ทมีงานกเ็ขา่อ่อนไปตามๆกนั เลยกะวา่ต่อไปน้ีคงไมจ่ดักจิกรรมทุกปีแลว้ เพราะ
ศษิยเ์ก่าอาจเบื่อทีจ่ะมาเจอกนับอ่ยๆ งานน้ีผูท้ีเ่หน่ือยไมแ่พค้ณะกรรมการชมรมฯ คอื ผศ. ดร.โสมวด ี ไชยอนนัตส์จุรติ รอง
หวัหน้าภาควชิาเคม ีฝา่ยบรหิาร ทีถ่งึแมท้า่นจะไมใ่ชศ่ษิยเ์ก่า แต่กช็ว่ยประสานงานดแูลการจดังานตัง้แต่ตน้จนจบ นอกจากน้ียงั
มอีาจารยท์ีน่่ารกัอยา่ง รศ. ดร.อรวรรณ ชยัลภากุล ทีไ่มใ่ชศ่ษิยเ์ก่าเชน่กนั ใหเ้กยีรตมิารว่มงานในฐานะชาวเคม ีจุฬาฯ ดว้ย 
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ท่องเที่ยว – ทศันศึกษา   

 
 

แคมปสัทวัร์...ในร ัว้จามจุรี 
 
 
 
 
 
ถา้สงัเกตด ูจะเหน็วา่จดหมายขา่ว “น้ําใจน้องพี ่เคมจีุฬาฯ” ของเรามคีอลมัน์เกีย่วกบั
เรือ่งทอ่งเทีย่วๆ มาตลอด ฉบบัน้ีกเ็ชน่กนั แต่จะพาไปใกล้ๆ  แคใ่นรัว้จามจุรน่ีีเอง 
 ในวนังานคนืสูเ่หยา้ 7 พฤศจกิายน 2553 ทีผ่า่นมา หลงัเสรจ็พธิทีาํบุญชว่งเชา้ 
ระหวา่งรอเริม่งานคนืสูเ่หยา้ในชว่งก่อนเทีย่ง คณะทาํงานคนืสูเ่หยา้คดิวา่แทนทีจ่ะ 
ใหศ้ษิยเ์ก่า คณาจารยอ์าวโุสนัง่รอเฉยๆ น่าจะจดัเทีย่วรอบจุฬาฯ ดกีวา่ โดยเฉพาะ
เมือ่ตกึเคม ี1 ซึง่มหาวทิยาลยัขอคนืไป (หลงัจากทีช่าวเคมไีดโ้ยกยา้ยมายงัอาคาร
มหามกุฏ) ไดเ้ริม่เปิดทาํการอกีครัง้หน่ึงแลว้ 
 ไดเ้วลาลอ้หมนุ รถพรอ้ม คนพรอ้ม ศษิยเ์ก่าตัง้แต่รุน่ 4 อยา่ง  
ม.ล.อนงค ์นิลอุบล ศษิยป์จัจุบนัทีม่าคอยตอ้นรบัและถ่ายรปู จนถงึผลติผล 
ของชาวเคมอียา่งน้องปนั น้องปนู (ลกู อ.ปกรณ์ รุน่ 59 + อ.พทุธรกัษา รุน่ 60)  
กข็ึน้รถโดยสารภายในจุฬาฯ วิง่ดว้ยพลงังานไฟฟ้าไปเทีย่วชมพืน้ทีร่อบจุฬาฯ  
เรยีกวา่อายขุองลกูทวัรห์ลากหลายมาก ตัง้แต่ 90 ปี ถงึ 3 ขวบ! 
 ทวัรเ์ริม่จากการตามไปดตูน้ไมป้ระจาํคณะวทิยาศาสตร ์cannon ball  
ทีย่า้ยทีไ่ปมาจนศษิยเ์ก่ามนึวา่ตอนน้ีตน้ไมป้ระจาํคณะอยูท่ีไ่หนแน่ เอาเป็นวา่ 
ใครทีอ่ยากเหน็ตน้ไมป้ระจาํคณะ ตอนน้ีไปชมไดท้ีข่า้งตกึขาว ใกลต้กึของ 
ภาควชิาเทคโนโลยทีางภาพถ่ายจา้ 
 เป้าหมายหลกัของแคมปสัทวัรค์งเป็นการเยีย่มเยอืนตกึเคม ี1 สถานทีเ่รยีน 
อนัเป็นความผกูพนัมาหลายรุน่ (ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัทีเ่ปิดอาคารใหเ้ราชม 
เป็นการพเิศษในวนัอาทติย ์และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอบคุณหนุ่มๆ เคมทีีช่ว่ย 
ดแูล ยกรถเขน็พาศษิยอ์าวโุสไต่บนัไดขึน้ไปชมตกึ) สาํหรบัเราชาวเคมต่ีอแต่น้ีไป  
ตกึเคม ี1 คงเป็นเพยีงความทรงจาํ เน่ืองจากมหาวทิยาลยัไดป้รบัโฉมภายในเพือ่ 
เป็น “อาคารศลิปวฒันธรรม” อยา่งหรหูรางดงาม เรยีกเสยีงฮอืฮาวา่ตกึเคมงีามได้
ขนาดน้ีเลยหรอืน่ี ขณะน้ีการปรบัปรงุยงัไมแ่ลว้เสรจ็ด ีแต่สาํหรบัศษิยเ์ก่าอยา่งเรา  
กร็ูส้กึยนิดทีีม่หาวทิยาลยัใสใ่จแมใ้นรายละเอยีดเลก็น้อย อยา่งการอนุรกัษ์ป้าย 
เลขหอ้งเดมิเอาไว ้
 ทีเ่รยีกเสยีงฮอืฮาไดไ้มแ่พก้นัคอืตกึเคม ี3 ในชือ่ใหมว่า่ “พพิธิภณัฑ ์
มหาวทิยาลยั” ทีส่วยงามดว้ยโครงสรา้งกระจกครอบโครงสรา้งเดมิ ไมเ่หลอืคราบ 
ตกึโทรมๆ ทีเ่คยชนิตากนัอกีเลย  
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รถไฟฟ้าไดพ้าชาวเคมไีปวนดเูทวาลยั สถานทีท่ีบ่ณัฑติจุฬาฯ ทุกคนตอ้งรูจ้กั 
(อยา่งน้อยกว็นัถ่ายรปูรบัพระราชทานปรญิญาบตัร) ชมลานจามจุรหีา้ตน้ ทีเ่รยีก
เสยีงฮาไดเ้มือ่ไกดพ์ลาด ถามวา่ใครอายมุากกวา่ตน้จามจุรทีีท่รงพระราชทานไว ้
เมือ่ปี 2502 ปีบา้ง (เกอืบทัง้คนัรถ!) จากนัน้แวะพกักนิน้ําทีศ่ษิยป์จัจุบนัเตรยีมมา
ตอ้นรบัทีล่านดา้นขา้งหอประชุมจุฬาฯ ทีข่ณะน้ีไดป้รบัปรงุพืน้ทีเ่ป็นสวนหยอ่มไว ้
ชื่นชมภมูทิศัน์ ก่อนทีจ่ะกลบัมาเขา้งานคนืสูเ่หยา้ทีจ่ดัทีศ่าลาพระเกีย้ว (ทีจ่ะเหน็วา่
ตกึออกแบบใหเ้ป็นรปูพระเกีย้วไดช้ดัๆ จากอาคารมหามกุฏน่ีแหละ) รถไฟฟ้าพา
คณะทวัรข์า้มไปดมูหาวทิยาลยัฝ ัง่สาํนกัอธกิารบด ีทีม่อีาคารใหม่ๆ  เกดิขึน้มากมาย 
ไมว่า่จะเป็นอาคารจามจุร ี9 และ “sport complex” สนามกฬีาแหง่ใหมท่ีส่รา้งขึน้
เสรจ็ทนัใชใ้น “จามจุรเีกมส”์ กฬีามหาวทิยาลยัครัง้ที ่38 ทีจุ่ฬาฯ เป็นเจา้ภาพ 
รวมถงึอาคารเดมิทีย่งังามเสมออยา่ง เรอืนไทย เรอืนจุฬานฤมติ เรอืนภะรตราชา 
หอกลาง สนามกฬีาในรม่หรอืสนามจุ๊บทีป่รบัปรงุทาสใีหมส่ะอาดตา เป็นตน้ 
 ชมจุฬาฯ เชา้วนัอาทติยแ์ลว้ใหรู้ส้กึภมูใิจวา่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัของเรา
งดงามจรงิๆ ใครทีไ่มไ่ดม้าเยีย่มจุฬาฯ นานแลว้ ลองแวะมาพสิจูน์ด ู

 

ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน นิสิตทุกคน ท้ังท่ีเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ท้ังท่ีสังกัดภาควิชาเคมีและไม่สังกัด
ภาควิชาเคมี ท่ีได้สละแรงกาย แรงใจ พลังสมอง มาร่วมกันจัดกิจกรรมอันย่ิงใหญ่ในครั้งนี้  

ขอขอบคุณบุคลากรของภาควิชาทุกคน ท้ังคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ซึ่งบางท่านแม้จะไม่ได้เป็นคณะทํางาน แต่ก็แวะเวียน
มาให้กําลังใจและร่วมกิจกรรมกับพวกเรา ถึงแม้บางกิจกรรมจะดูราวกับว่าวางแผนเอง จัดเอง ร่วมกิจกรรมเอง แต่เราก็มี
ความภาคภูมิใจในผลงานระดับหนึ่ง 

สําหรับพวกเราท่ีเป็นอาจารย์เต็มเวลา งานหลักคือการสอนและวิจัย ไม่ใช่นักจัดงานกิจกรรมมืออาชีพ งานนี้อาจมี
ข้อบกพร่องท่ีทําให้หลายคนมีอาการ “ไม่ปลื้ม” เพราะการจัดพ้ืนท่ีไม่โดนใจหรือเพราะความอ่อนแอในการประชาสัมพันธ์ จน
บางท่านส่งคําตําหนิติติงเป็นอีเมลนิรนามถึงหัวหน้าภาควิชาฯ ว่าเราใช้เงินมหาศาลในการจัดงานในพ้ืนท่ีหรูอย่างจัตุรัสจามจุรี 
โดยท่ีไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่าจุฬาฯ ให้ความอนุเคราะห์ อนุญาตให้เราใช้พ้ืนท่ีได้ฟรี โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเช่าอุปกรณ์
บางอย่างและค่าไฟฟ้าเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม พวกเราขอน้อมรับข้อผิดพลาดและคําวิจารณ์ทุกประการด้วยความเคารพ ไม่ขอแก้ตัวใดๆ เพราะให้กลับไป
ทําใหม่ก็ไม่รู้จะทําได้ดกีว่านี้หรือเปล่า แต่ท่ีแน่ๆ ตอนนี้ขอตัวไปเร่งมือเขียนเปเปอร์ เพ่ิมเครดิตทางวิชาการให้ตัวเองจะดีกว่า 
เพราะเวลาผลงานท่ีส่งไปตีพิมพ์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์โดยคนอ่ืนท่ีไม่รู้จัก ต่างชาติต่างภาษา หน้าตาไม่เคยเห็น มันปวดใจ
น้อยกว่าโดนพวกเดียวกันเองวิจารณ์เยอะเลย 

8 9 10 

  
 
 
 
 
 

.1. รถไฟฟ้าทีพ่าเราทวัร ์.2. ภายในหอ้งประชมุ 

ใหม่เอีย่ม .3. หนุ่มๆ คอยดูแลศิษยเ์ก่าอาวุโส  

ม.ล. อนงค ์นิลบุล เคม ีรุ่น 4 .4. โถงทางเขา้  

ซึง่ยงัคงเกบ็รกัษาป้ายหอ้ง 101/1 ไวอ้ย่างด ี 

.5-6. บรรยากาศบรเิวณลานระหวา่งตกึเคม ี1 

และเคม ี3 7. ลานหนา้เคม ี1 .8. ชกัภาพ

ร่วมกนัเป็นทีร่ะลกึหนา้ตกึ .9. อาคารจามจรุ ี9 - 

สนามกฬีาในร่ม .10. เรอืนไทยกลางนํา้ 
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Chemistry of the Month 

 
สารยบัยัง้เซลลม์ะเรง็จากลาํตน้ขา้วหลามดง  
Goniothalamus laoticus 
 

 มะเรง็เป็นโรคทีค่รา่ชวีติประชากรโลกมากทีส่ดุโรคหน่ึง การรกัษาหรอืชะลออาการทีเ่กดิจากมะเรง็มหีลายวธิดีว้ยกนั สมนุไพร
คอืวธิหีน่ึงทีค่นเริม่สนใจมากขึน้ รศ. ดร.สนัต ิ ทพิยางค ์ แหง่ภาควชิาเคม ี จุฬาฯ ไดศ้กึษาสารออกฤทธิย์บัยัง้เซลลม์ะเรง็จากพชื
สมนุไพรไทย พบวา่สิง่สกดัไดคลอโรมเีทนของลาํตน้ขา้วหลามดง (Goniothalamus laoticus) ใหฤ้ทธิท์ีด่ ีและเมือ่นํามาทาํใหบ้รสิทุธิ ์
โดยวธิทีางโครมาโทกราฟี พสิจูน์สตูรโครงสรา้งดว้ยวธิต่ีางๆ พบวา่ นอกจากสารทีเ่คยมรีายงานมาก่อน 8 ชนิด คอื pinocembrin 
(1), altho-lactone (2), goniopypyrone (3), 5-hydroxy-3-amino-2-aceto-1,4-naphthoquinone (4), goniofufurone (5), 2-epi-altho 
lactone (6), 3-methyl-1H-1-azaanthracene-2,9,10-trione (7) และgriffithazanone A (8) แลว้ ยงัพบแอลคา-ลอยดใ์หม ่1 ชนิด คอื 
laoticuzanone A (9) เมือ่นําสารทัง้หมดทีแ่ยกไดไ้ปทดสอบฤทธิค์วามเป็นพษิต่อเซลลม์ะเรง็ ชนิด KB และ HeLa พบวา่สาร 1,9, 8, 
4 และ 2 แสดงความเป็นพษิต่อเซลลม์ะเรง็ชนิด KB ที ่ IC50 = 0.55, 0.95, 1.50, 1.70 และ 2.40 μg/ml ในขณะทีส่าร 9, 8, 4, 1, 2 
และ 7 มคีวามเป็นพษิต่อเซลลม์ะเรง็ชนิด HeLa  ที ่IC50 = 0.50, 0.60, 1.60, 3.00, 3.10 และ 4.00 μg/ml ตามลาํดบั   
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Chemistry of the Month 
 
การดดัแปรแร่ดินเหนียวเพ่ือกาํจดั 
ไอออนปรอท(II) ออกจากน้ํา  
 

 ปญัหาเรือ่งการปนเป้ือนของโลหะหนกัในสิง่แวดลอ้มเป็นปญัหาสาํคญัทีน่กัเคมใีหค้วามสนใจ การใชว้สัดุธรรมชาตมิาดดัแปลง
เพือ่กาํจดัสารปนเป้ือนเหลา่น้ีทาํใหล้ดตน้ทุนและไมก่่อใหเ้กดิพษิอื่นๆ ต่อสิง่แวดลอ้ม ดงัเช่นงานวจิยัหน่ึงของภาควชิาเคมนํีาโดยผศ. 
ดร.เฟ่ืองฟ้า อุ่นอบ ทีเ่ตรยีมตวัดดูซบัจากแรด่นิเหนียว (เฮกโทไรต)์ เพือ่กาํจดัไอออนปรอท(II) จากน้ํา โดยการต่อตดิดว้ย 3-แอมโิน
โพรพลิไทรเอโทซลิไซเลนผา่นปฏกิริยิาของหมูไ่ฮดรอกซลิบนผวิเฮกโทไรต ์ จากนัน้ตามดว้ย เอทลิ-2-โบรโมโพรพโิอเนต และ 2-(3-
(2-อะมโินเอทลิไทโอ)โพรพลิไทโอ)เอทานามนี ตามลาํดบั 
 ผลการศกึษาพบวา่พืน้ทีผ่วิของเฮกโทไรตท์ีด่ดัแปรดว้ยหมูฟ่งักช์นัอนิทรยีม์คีา่ลดลงจาก 54.48 เป็น 16.48 ตารางเมตรต่อกรมั 
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การดดัแปรแรด่นิเหนียวดว้ย 2-(3-(2-อะมโินเอทลิไทโอ)โพรพลิไทโอ)เอทานามนี 

และสามารถดดูซบัไอออนของปรอท(II) 
ไดม้ากกวา่เฮกโทไรตท์ีไ่มไ่ดป้รบัปรงุ
พืน้ผวิ ประสทิธภิาพการกาํจดัไอออน
ปรอท(II) ทีช่ว่งพเีอชเริม่ตน้ 3-8 เมือ่ใช้
เวลาในการสกดั 60 นาท ี มคีา่เทา่กบั 
24.08 มลิลกิรมัต่อกรมั และความแรง
ของไอออนทีเ่พิม่ขึน้ทาํใหป้ระสทิธภิาพ
การกาํจดัมคีา่ลดลง 

 

สอบถามขอ้มลูและรายละเอยีดเพิม่เตมิ: รศ.ดร.สนัต ิทพิยางค ์หน่วยวจิยัผลติภณัฑ์
ธรรมชาต ิภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรงุเทพ 10330 
โทรศพัท ์02-218-7624 โทรสาร 02-218-7598 e-mail: santi.ti@chula.ac.th 
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O

O

O

H

CH3R

8  R = H 
9  R = OH 

สอบถามขอ้มลูและรายละเอยีดเพิม่เตมิ: ผศ.ดร.เฟ่ืองฟ้า อุ่นอบ หน่วยวจิยัการวเิคราะหเ์ชงิสภาวะ
แวดลอ้ม ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โทรศพัท ์0-2218-7609 
โทรสาร 0-2218-7598 e-mail: fuangfa.u@chula.ac.th 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553  

(ตวัเลขหลงัชื่อสมาชกิคอืรุน่ของทา่น) 
 

แพลทินัม เพชร ทอง เงิน นิสิต รวม 
2 8 254 7 - 271 

 

สมาชิกแบบทอง    
คุณชยัวฒัน์ เชวงชยัยง (31) ศ.เกยีรตคิุณ ดร.เสาวรภย ์บวัเลก็-ลิม้เจรญิ (34)  
คุณดวงใจ ลิม้สกุล (31) คุณนุ้ย แซ่โซว (37) คุณวรรณจนา วรรณะพาหุณ (56) ดร.ภสัสรพ์ล งามอุโฆษ (63) 
คุณสมพร สทุธาโรจน์ (31) คุณฐปณี อุน่อารยีกุ์ล (47) คุณสจุริา เสถยีรวงศา (62) คุณครรชติ กติตคิุณ (69) 
รศ.กรรณิการ ์สริสิงิห (31) คุณศุภรพนัธุ ์บรรลอืสทิธุ ์(48) คุณแมน ผวิเหลอืงด ี(63) ดร.สกุลสขุ อุน่อรุโณทยั (69) 
คุณชลติ ลมิจติต ิ(32) รศ.ดร.ประกอบ กจิไชยา (48) คุณกรองทพิย ์มาทะ (63) คุณณฏัฐพล อสิรเสรรีกัษ์ (70) 
ดร.อาํนาจ สทิธตัตระกลู (32) คุณพรชยั เครอืกาญจนา (51) คุณนาฏสดุา ดา่นศริ ิ(63) คุณอาทติย ์วงศอ์จัฉรยิา (73) 
คุณสงวน มหาศริมิงคล (34) รศ.ดร.ชาครติ สริสิงิห (56) คุณลกัษณาพร ธาราชวีนิ (63)  
สมาชิกรายปี (แบบเงิน)     
ดร.อนวชั อาชวาคม (staff)    
 
 

 
         

 
  

 

 พิธีกรหนาใหม ทีผ่านๆ มาเวลาภาควิชาฯ จัดงานทีไร ก็หนีไมพนพึ่งบริการของพิธีกรหนาเดิมๆ อยาง  
อ.จุม วัลภา (56) อ.ฝน วรวีร และ อ.วุฒ วราวุฒิ (เคมี 57) อ.กบ ปกรณ (59) อ.แกะ  อภิชาติ (60) อ.ไบท 
ไพฑรูย (62) แตกิจกรรม “100 ปเคมี จุฬาฯ” ที่ผานไปสดๆ รอนๆ เราไดเหน็พิธีกรหนาใหมอีกสองทาน คือ  
อ.ฉัตร ปาริฉัตร เคมี รุน 63 อดีตนักรองซียูแบนด ที่นอกจากจะเปนพิธีกรแลว ยังอดรนทนไมไหว ขอข้ึนเวทีไป
รองเพลงรวมแจมกับนิสิตรุนหลาน...เอย รุนนอง และอีกทานทีต่องยกน้ิวใหคือ อ.ออบ ดร.คเณศ วงศระวี เคมีรุน 
68 ที่กลับมาไดไมนาน ก็ออกลีลาเปนพิธีกรและรองคาราโอเกะ เรียกเสียงกรี๊ดจากนิสิตสาวๆ เพียบ น่ีขนาดบอก
วา “ผมทําไมไดหรอก” นะเน่ีย ไมวางไมคเลยทีเดียว    ความพยายามเปนเลิศ สวนอาจารยนองใหม
ซิงๆ อีกคน คือ อ.เล็ก ดร.สกุลสุข อุนอรุโณทัย เคมี 69 ผูซึ่งทํานํ้าหนักหายไปหลายสิบกิโลในระหวางทําปรญิญา
เอก มีงานอดิเรกเปนการถายภาพ และมีความอดทนเปนเลิศในการเก็บภาพ “subject” ใหดูดีใหได สรุปวาถาใคร
ถูก อ.เล็ก ถายภาพบอยๆ ก็....นะ   คือความภูมิใจ คนชวยจัดรูปเลม “นํ้าใจนองพีเ่คมี จุฬาฯ” ฝาก
ขอสังเกตวา มีขาว อ.ปุก รศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย เคมี 57 ไดรางวัลทุกฉบับเลยเนอะ ขอบอกวาทานเพิ่งไดรับ
รางวัลระดับชาติมาอีกหน่ึงรางวัลแลว (แอบพลิกดูกอนไดจาก “สาสนจากหัวหนาภาค” หนา 3) เรียกไดวาเปน
ความภูมิใจของพวกเราชาวเคมีจริงๆ คนอะไร ขนาดตวัอยูไกลถึงตางประเทศก็ยังทวงงานคนทางเมืองไทยได มี
ประสิทธิภาพม่ักๆ     

แสดงเฉพาะช่ือสมาชิกใหม่  
เปลี่ยนหรอืต่อสมาชิกภาพ 
ตรวจรายนามสมาชิกชมรมฯ ไดท้ี่ 

www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni 

ตรวจสอบสมาชิกภาพไดท้ี่เว็บไซต ์http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni/index.htm ภายใตห้วัขอ้ “รายช่ือสมาชิก”          
โดยสามารถแจง้ปญัหาเกี่ยวกบัสมาชิกภาพไดท้ี่ ผศ. ดร.อภชิาต ิอิม่ยิ้ม ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลนิสติเก่าไดท้ี่หวัขอ้ “ทาํเนียบนิสติเกา่” 

ข่าวฝากอยากบอก 
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ชมรมนิสิตเกา่เคมี จฬุาฯ 
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
254 ถนนพญาไท เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
Tel. 02-218-7596-7 Fax. 02-254-1309, 02-218-7598 
E-mail: cuchemalumni@gmail.com      Website: http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni 

 

ใบสมคัรสมาชิก 
(ถา้ขอ้มลูทาํเนียบนิสติเก่าของทา่นบนเวบ็ไซต ์http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni ถูกตอ้ง ใหก้รอกเฉพาะขอ้ 1, 6-11) 

1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................... หมายเลขสมาชกิ (ถา้ม)ี ............................ 
2. เขา้ศกึษาเคม ีจุฬาฯ ปีการศกึษา ...................................... ระดบั ..................... เป็นนิสติเคม ีจุฬาฯ รุน่ที ่........................... 
3. ทีอ่ยู ่ เลขที.่............................. หมูบ่า้น .............................................  ซอย ..................................................................... 

ถนน ......................................................................................... ตาํบล/แขวง .......................................................... 
อาํเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั .................................................... รหสัไปรษณีย ์........................... 
โทรศพัท ์..................................................................................  โทรสาร ................................................................. 

4. ทีท่าํงาน ชื่อหน่วยงาน ....................................................................................................................................................... 
เลขที.่............................. ซอย ..................................................  ถนน ..................................................................... 
ตาํบล/แขวง ..............................................................................  อาํเภอ/เขต ............................................................ 
จงัหวดั ....................................................................................  รหสัไปรษณีย ์.......................................................  
โทรศพัท ์............................................................................. โทรสาร ....................................................................... 

5. E-mail : ............................................................................................................................................................................. 
6. ตาํแหน่งปจัจบุนั ................................................................................................................................................................. 
7. วฒุกิารศกึษาสงูสดุ .......................................................................... สาขา ........................................................................ 
8. ความเชีย่วชาญพเิศษ ......................................................................................................................................................... 
9. ชอ่งทางรบัขอ้มลูขา่วสาร    ไปรษณียถ์งึทีบ่า้น    ไปรษณียถ์งึทีท่าํงาน    E-mail    ไมต่อ้งการ 
10. การสมคัรสมาชกิชมรมฯ  

 รายปี 300 บาทต่อปี*    ตลอดชพีแบบทอง 3,000 บาท 
 ตลอดชพีแบบเพชร 10,000 บาท    ตลอดชพีแบบแพลทนิมั 20,000 บาท 
 นิสติสมาชกิ 150 บาทต่อปี    สมาชกิสถาบนั 2,000 บาทต่อปี 
* หากชาํระต่อเนือ่งกนั 10 ปี จะไดร้บัการปรบัสถานภาพเป็นสมาชกิตลอดชพีแบบทอง 

11. วธิชีาํระเงนิคา่สมาชกิ (เฉพาะผูส้มคัรสมาชกิ) 
 เงนิสด 
 โอนเงนิเขา้ บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา สภากาชาดไทย 

ชื่อบญัช ี“ชมรมนิสติเก่าเคม ีจฬุาฯ” เลขทีบ่ญัช ี045-2-942-48-4 
(กรณุาแฟกซส์าํเนาหลกัฐานการโอนเงนิมาที ่02-218-7598, 02 -254-1309 หรอื cuchemalumni@gmail.com) 

 ธนาณตั ิหรอื เชค็ สัง่จา่ย “ชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ” ปณ. จุฬาฯ 

ลงนาม ................................................. 
วนัที ่........./................/.......................... 

 
 

หมายเลขสมาชกิ  

− 
(สาํหรบันายทะเบยีน) 

สาํหรบัเจ้าหน้าท่ี-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ไดร้บัเงนิแลว้ ลงชือ่ .............................. ...../......./........  ออกใบเสรจ็รบัเงนิแลว้ เลขที.่................ ลงชือ่ .............................. ...../......./........ 
 สง่ใบเสรจ็และบตัรสมาชกิแลว้ ลงชือ่ .............................. ...../......./........  บนัทกึลงฐานขอ้มลูแลว้ ลงชือ่ ............................. ...../......./........ 

 
(ปรบัปรงุโดย อภชิาต ิวนัที ่1 ก.ค. 52) 
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วนั เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
ศุกร ์4 กุมภาพนัธ ์2554 12.30-16.00 น. ปจัฉิมนิเทศ นิสติปี 4 คณะวทิยาศาสตร ์ หอ้ง 220 ตกึแถบ  

คณะวทิยาศาสตร ์
เสาร ์5 กุมภาพนัธ ์2554 -- กฬีาฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร ์ สนามศุภชลาศยั 
อาทติย ์6 กุมภาพนัธ ์2554 9.00-12.00 น. Sports day - กฬีาเคมฮีาเฮ สนามกฬีาในรม่ จุฬาฯ 
มนีาคม 2554 -- งานประชุมวชิาการ คณะวทิยาศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาฯ 

อาทติย ์10 – จนัทร ์18 
กรกฎาคม 2554 

-- การแขง่ขนัฟิสกิสโ์อลมิปิกระหวา่งประเทศ คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาฯ 

พฤศจกิายน 2554 -- จุฬาวชิาการ 54 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 

สอบถามเพิม่เตมิ: ผศ. ดร.วลัภา เอือ้งไมตรภีริมย ์โทร. 02-218-7607 หรอืคุณกาญจนา คลงัเพช็ร โทร. 02-218-7605 ต่อ 805 
โทรสาร 02-218-7598, 02-254-1309 E-mail: cuchemalumni@gmail.com Website: http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni/ 
 

 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 
 
 

 

ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02-218-7596-7, 02-218-7625 โทรสาร 02-254-1309, 02-218-7598 
E-mail: cuchemalumni@gmail.com 

 
 กรณุาส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ท่านสมคัรเป็นสมาชิกชมรมฯ แลว้หรอืยงั One spirit…One vision 
  

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลยั ภาควิชาเคมี และชมรมนิสิตเก่าเคมี 


