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รําลึกและอาลัย:  งานวันท่ีระลึก ศาสตราจารย ดร.อุดม กกผล 
 

การจากไปของทานอดีตหัวหนาภาควิชาเคมี 2 สมัย ศาสตราจารย ดร.อุดม กกผล อยางกะทันหัน นํามา
ซึ่งความโทมนัสแกพวกเรานิสิตเกาภาควิชาเคมีและบุคลากรภาควิชาเคมีทุกคน เพ่ือเปนการระลึกถึงคุณ
ความดีของอาจารย หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ กองทุนศาสตราจารย ดร.อุดม กกผล จึงจัดงาน “วันท่ี
ระลึก ศาสตราจารย ดร.อุดม กกผล” ขึ้น ณ หองประชุม 100 ป ศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ 1119/1 
ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552  
 กิจกรรมประกอบดวยการบรรยายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ ซึ่งเปน
งานวิจัยที่ไดรับการบุกเบิกและสนับสนุนอยางตอเนื่องโดย ศ.ดร. อุดม และงานวิจัยเดนอื่นๆ ของภาควิชา 
ถึงแมอาจารยจะจากพวกเราไปแลว แตคุณูปการที่อาจารยฝากไวใหภาควิชาเคมีนั้นยังจะอยูในใจของพวก
เราตลอดไป พรอมกนันี้พวกเราขอสงกําลังใจให รศ. ดร.ศิริรัตน กกผล และครอบครัวดวย 
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กําหนดการประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ชวงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2552 
ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน เวลา 17.30 น. ณ หอง 1108 อาคารมหามกุฏ 

 
อังคาร 12 พฤษภาคม 2552 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ครั้งที่ 4/2552 
อังคาร 9 มิถุนายน 2552 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ครั้งที่ 5/2552 
อังคาร 14 กรกฎาคม 2552 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ครั้งที่ 6/2552 
อังคาร 11 สิงหาคม 2552 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ครั้งที่ 7/2552 
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จดหมายขาว “น้ําใจนองพ่ี เคมีจุฬาฯ” กลับมาพบกับทานอีกครั้ง  
จากที่เคยเปนจดหมายขาวราย 2 เดือน แตบางชวงหายไป เกือบ 
จะกลายเปนจดหมายขาวรายป คราวนี้ เรากลับมาพรอมสัญญาวา 
จะออกใหตรงเวลา โดยปรับใหเปนจดหมายขาวราย 4 เดือน 
กําหนดออกในชวงเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม  
แมระยะเวลาจะทอดออกไป แตมาพรอมจํานวนหนาท่ีมากขึ้น  
16 หนาหรือ 1 ยกเต็ม 
 
ภายในเลม ทานจะไดพบขาวคราวของภาควชิาใน เรื่องเลาชาวเคมี 
บทความดาน เศรษฐกิจและอตุสาหกรรม โดยศาสตราภิชาน
บัญชา ชุณหสวสัดิกุล และสาระทางเคมีใน Chemistry of the 
month แตในฉบับน้ีจําตองผัดไวกอน บ.ก.ขอรบัผิดไวเอง 
เน่ืองจากเดือนเมษายนมีวันหยุดมากมาย จึงมีเวลาทํางานนอยมาก  
 
นอกจากนี้ เพื่อให “น้ําใจนองพ่ี เคมีจุฬาฯ” เปนพื้นท่ีสําหรับ 
นิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ทุกคน จึงขอเปดคอลัมน “ขาวฝากอยากบอก” 
สําหรับนิสิตเกาทุกทานที่ตองการสงขาวคราวถงึกัน ไมวาจะเปน
การแจงขาวขึ้นบานใหม ประกาศแตงงาน บวชลูกชาย รับขวัญ
หลานสาว แสดงความยินดีกับผูไดรับรางวลัตางๆ งานเลี้ยงรุน
ยอยๆ หรือขาวใดๆ ก็ตาม 
 
กองบรรณาธิการจะพยายามปรับปรุง “น้ําใจนองพ่ี เคมีจุฬาฯ”  
ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้นตอๆ ไป  
 
 

บ.ก. บอกกลาว 
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ศาสตราภิชานบัญชา ชุณหสวัสดิกุล 
มีนาคม 2552 

 

วิกฤติเศรษฐกิจ 
 

 
เม่ือเปดหนาหนังสือพิมพ เปดดูโทรทัศน เปดฟงวิทยุ 

เราไมแคลวที่จะไดยินขาวการวิเคราะหและการวิจารณเรื่อง
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ ความจริงแลว พวกเรา
กําลังเผชิญวิกฤติ ท้ังดานการเมือง สังคม พลังงานและ
สิ่งแวดลอม แตเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจสงผลกระทบตอ
ความเปนอยูของทุกคน จึงเปนสิ่งท่ีพวกเราใหความสนใจ
มากเปนพิเศษ ทามกลางวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ บริษัทที่เคย
เขมแข็งในอดีตหลายบริษัทก็ไมอาจรอดพนจากผลกระทบ 
หลายแหงกําลังประสบปญหา ท้ังการขาดทุนและการขาด
สภาพคลองทางการเงิน และเริ่มทยอยลดคนงานแลว ลาสุด
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดเสนอนโยบายผาน
สภาฯ อนุมัติเงินชวยเหลือวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ 5 แสน
กวาลานบาท สรุปแลว รัฐบาลประเทศตางๆ ท่ัวโลกตาง
ระดมเงินเขาชวยเหลือ กอบกูวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ดวยเงิน
หลายลานลานเหรียญสหรัฐฯ  

เหตุของวิกฤติครั้งนี้มาจากหลายปจจัย ผูเชี่ยวชาญบาง
ทานบอกวา เกิดขึ้นจากความไมสมดุลของประเทศผูนําเขา
และประเทศผูสงออก แตสิ่งท่ีพวกเรารับรู คือ วิกฤติ
เศรษฐกิจนี้เกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูนําดาน
เศรษฐกิจของโลก ดําเนินนโยบายการเงินผิดพลาด โดย
ตนเหตุของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐฯ มีสวนคลาย
กับการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 
2540 โดยเริ่มตนจากการท่ีภาคอสังหาริมทรัพยเติบโต
อยางรวดเร็ว สินทรัพยในภาคอสังหาริมทรัพยสวนใหญ
เปนหลักทรัพยท่ีไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน เกิดเปนหนี้ดอย
คุณภาพ (subprime) ขึ้น ในขณะเดียวกัน ภาคการเงินของ
สหรัฐฯ ไดเจริญเติบโตเกินกวาภาคการผลิตสามเทาตัว จึง
เกิดฟองสบู ท้ังภาคอสังหาริมทรัพยและภาคการเงิน เม่ือ
อสังหาริมทรัพยมีราคาและปริมาณเกินความตองการ ฟอง
สบูในภาคอสังหาริมทรัพยจึงแตก และลุกลามมาซึ่งการเกิด
ฟองสบูแตกในภาคการเงิน ตามมาดวยภาคการผลิต 
เพราะอุปสงคท่ีหดหาย การตกต่ําของราคาสินคาอุปโภค 
เกิดการวางงานในภาคการผลิตและบริการในสหรัฐฯ ยุโรป 
(และญ่ีปุน) ผลพวงนี้ลุกลามไปประเทศตางๆ ท่ัวโลก 
 

เกิดอะไรขึ้นในภาคการเงินสหรัฐอเมริกา 
ใน 10 กวาปที่ผานมา 

โดยธรรมชาติแลว ชาวอเมริกันจะจับจายใชสอยโดยนํา
เงินอนาคตมาใช บานคือทรัพยสินหลักท่ีคนอเมริกันนําไป
จํานองกับธนาคาร เพ่ือนําเงินมาจับจายใชสอย ถาหากราคา
อสังหาริมทรัพยสูงขึ้น ธนาคารก็จะใหคาบานสูงขึ้น ทําให
คนอเมริกันใชจายเพ่ิมขึ้น ขณะที่ราคาอสังหาริมทรัพยอยู
ในชวงขาขึ้น ดอกเบี้ยที่ลดลงในชวง 10 กวาป ทําใหภาค
อสังหาริมทรัพยเติบโตขึ้นอยางมาก สถาบันการเงินมีการ
ปลอยกูอยางเพลิดเพลิน และมีการแขงขันแยงลูกคาโดย
เสนอวงเงินกูท่ีสูงกวา และสูงกวามูลคาของทรัพยสิน สงผล
ใหเกิดฟองสบูขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ พอ
เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว จึงสงผลกระทบกับการชําระหนี้ท่ีเริ่ม
มีปญหา และทําใหราคาอสังหาริมทรัพยลดต่ําลง สถาบัน
การเงินที่ปลอยกูในตลาดอสังหาริมทรัพยจึงประสบปญหา
สภาพคลอง ในขณะนั้น ธนาคารและสถาบันการเงินใหญๆ 
ในสหรัฐฯ อยาง Lehman Brothers และ AIG ไดเขามา
เก่ียวของ โดยธนาคารที่ปลอยกูใน subprime ก็ออกตรา
สารซีดีโอ (Collateralized Debt Obligation) หรือตราสาร
ท่ีแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ออกมาขาย และนําเงินที่
ไดไปปลอยกูเพ่ิม Lehman Brothers และ AIG เขามาซื้อ
ตราสารหนี้เหลานี้สูงถึง 1,100,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ นี้
คือ subprime ใน subprime ของตลาดการเงินในสหรัฐฯ 
จากเดิมที่ตลาดนี้เปนของผูเลนระดับรอง แตผันตัวผูเลนสู
สถาบันการเงินหลักผานตราสารซีดีโอ พอหนี้ subprime มี
ปญหา เริ่มจากแฟนนี่เมและเฟรดดีแมค ซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย โดยยอดสินเชื่อท่ีอยูอาศัยที่สถาบันทั้ง
สองรับค้ําประกันหรือถือครอง มีมูลคารวมกันราวครึ่งหนึ่ง
ของมูลคาสินเชื่อท่ีอยูอาศัยทั้งหมดของสหรัฐฯ ประสบ
ปญหาในเดือนมกราคม 2551 จนถูกโอนมาเปนของรัฐใน
เดือนกันยายน ทําใหซีดีโอถูกลดระดับความนาเชื่อถือลง
เรื่อยๆ ผลก็คือมูลคาสินทรัพยหายไปอยางตั้งเนื้อตั้งตัวไม
ทัน ท้ัง Lehman Brothers และ AIG และลามไปถึงสถาบัน
การเงินใหญๆ ท้ังในสหรัฐฯ และยุโรป 

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
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ในภาคพื้นเอเชียของเรา หลังวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป 

พ.ศ. 2540 ประเทศตางๆ ในเอเชียไดพัฒนาอุตสาหกรรม
จนเปนผูสงออกรายใหญใหสหรัฐฯ และยุโรป แมแต
ประเทศไทยก็ไดสงออกเปนจํานวนมากกวา 70% ของ 
GDP ประเทศ (40% ของการสงออกจะอยูระหวางประเทศ
เอเชียดวยกัน) เม่ือประเทศผูนําเขาประสบปญหา ปริมาณ
การสั่งซื้อจึงลดลงอยางรวดเร็วในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของ
ป 2551 สิงคโปร ไตหวัน และเกาหลี ไดรับผลกระทบ
อยางรุนแรงในอุตสาหกรรมสงออก โดยเฉพาะดานธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส ปริมาณและราคาสินคาอุปโภคลดลงอยาง
รวดเร็ว ราคาน้ํามันดิบลดลงจาก 147 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
บารเรล ลงมาต่ําสุด 34 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล คาเงิน        
รูเบิลของรัสเซียและเงินวอนของเกาหลีใตลดฮวบลงอยาง 
รวดเร็ว จนรัฐบาลทั้งสองตองเอาเงินสํารองประเทศจํานวน
มากออกมาซื้อรูเบิลและวอนไมใหตกต่ําลงไปกวานี้ ในขณะ
ท่ีจีนและอินเดียซึ่งกําลังเติบโตขึ้นมาเปนผูนําเศรษฐกิจ ก็
ประสบปญหาเชนกัน แตท้ังสองประเทศยังพอมีตลาดและ
ความตองการภายในประเทศรองรับไวไดบาง แมจะไดรับ
กระทบจากตลาดการสงออก 

วิกฤติเศรษฐกิจจะลากยาวไปนานแคไหน นักวิชาการ
หลายทานมองวา วิกฤติครั้งนี้นาจะนานและฟนตัวไดก็อยาง
ชาๆ ท้ังนี้ หากถามวาปญหาดานการเงินของสหรัฐฯ หยุด
หรือยัง คําตอบคือยัง เพราะอนุพันธตางๆ ในระบบการเงิน
ของสหรัฐฯ มีมากมาย และเปน 15–20 เทาของ GDP 
ประเทศ สถาบันการเงินตางยังไมกลาปลอยสินเชื่อสูภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพราะตนทุนในอนุพันธเหลานี้ยัง
สูงมาก ในขณะที่ยังมีบานจํานวนกวาลานหลังถูกยึด ฉะนั้น 
การนําเขาสินคาจากประเทศเอเชียจะเปนไปอยางชาๆ   แม 

 
เศรษฐกิจอาจเริ่มหยุดตัวในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของป 
2552 และตองใชระยะเวลาในการปรับตัวราว 2-3 ปใน
ทุกๆ ประเทศ  

 
แลวเราจะฟนฝาอุปสรรคครั้งน้ีไปอยางไร 

ผูเขียนมองวานี่คือโจทยท่ีนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม 
ตองรีบดําเนินการทันที “วิกฤติคือสถานการณท่ีมีปญหา
มากมาย ตองลงมือแกไขอยางรวดเร็ว เพ่ือใหสถานการณ
นั้นไมเลวรายยิ่งขึ้นหรือเกิดอันตราย” การแกไขวิกฤติตอง
ทําอยางทันที เนื่องจากแตละสถาบัน แตละบริษัท จะมี
ความแตกตางของปญหาแตกตางกันออกไป จึงเปนหนาท่ี
ของผูบริหารระดับสูงท่ีตองใชเวลากับสิ่งนี้อยางจริงจัง โดย
ในระยะสั้น ผูบริหารระดับสูงตองระงับวิกฤติท่ีเกิดขึ้นกับ
องคกร โดยใชหลักการบริหารจัดการงบประมาณใหสอดรับ
กับรายไดท่ีคาดวาจะได นําระบบคํานวณตนทุนการผลิต
และคาใชจายเปนตัวควบคุมการบริหารงบประมาณ บริหาร
บุคลากร และเวลาการผลิตใหสอดคลองกับสิ่งท่ีตองผลิต 
เนนผลลัพธจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บริหารเงิน
สดไมใหขาดสภาพคลอง เขมงวดดานการเงิน เรงรัดการ
เพ่ิมรายไดจากตลาดใหม และสรางสรรคผลิตภัณฑใหม 
ขณะเดียวกัน ทามกลางวิกฤติ ยอมเปนโอกาสขององคกรที่
จะแกไขและสรางขีดความสามารถใหองคกร แกไขจุดออน
และสรางวัฒนธรรมขององคกรใหม สรางคานิยมใหมของ
องคกรในเรื่องคนเกง คนดี กําจัดกฎระเบียบเกาท่ีเปนตัว
ถวงความสามารถในการแขงขันไดกับโลกาภิวัตน รวมทั้ง
ฝกอบรมและเรงพนักงานใหรักองคกร รักการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง พัฒนาเทคโนโลยีในองคกร เพ่ือ
รอรับการกลับมาอีกครั้งของโอกาส....  

 

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

นิสิตภาควิชาเคมีไดรับรางวัลชนะเลิศ CGI Award for Young Scientists 2008 
      สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ รวมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
(Chulabhorn Research Institute, CRI) จัดประกวดโครงงานวิจัย
และขอเสนองานวิจัย  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ปรากฏวา 
น.ส.วิศุษฏญา วรวะลัย นิสิตระดับปริญญาโท สาขาเคมีอินทรีย 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ CGI Award for Young Scientists 2008 จาก
โครงงานงานวิจัยเรื่อง “(+)-proto-Quercitol, ไครัลบล็อก
เอนกประสงคจากธรรมชาติ สําหรับการสังเคราะห 5-amino-1,2,3,4-
cyclohexanetetrols ซึ่งเปนสารยับย้ังเอนไซม α-glucosidase”        
โดยไดรับรางวัลเปนเงิน 30,000 บาท พรอมโลหพระราชทานจาก 

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ทั้งนี้มี ผศ. ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล                    
และ อ. ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ เปนอาจารยที่ปรึกษา 
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คืนสูเหยา ชาวเคมี จุฬาฯ ประจําป 2552 

 
ภาควิชาเคมีรวมกับชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ จัดงาน “คืนสูเหยาประจําป 2552” เมื่อวันอาทิตยที่ 1 กุมภาพันธ 2552 

โดยมีพิธีทําบุญ ณ หองประชุม 100 ป ศ. ดร.แถบ นีละนิธิ ระหวางเวลา 9.00-11.00 น. และมีงานเลี้ยงสังสรรครวม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ ระหวางเวลา 11.00-15.00 น. ซึ่งภายในงานประกอบดวยพิธีแสดงมุทิตา
จิตนักเคมอีาวุโส การมอบรางวัลนิสิตเกาเคมีฯ ดีเดน การจับฉลากของรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ 
ศาสตราจารย ดร.สุพจน หารหนองบัว คณบดีและคณะผูบริหารของคณะวิทยาศาสตร ไดใหเกียรติมารวมงานดวย  

สําหรับผูไดรับรางวัลนิสิตเกาดีเดนมี 8 ทาน ดังนี้ 
1. นักบริหารดีเดน  
 คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ (รุน 38)  และ คุณประวิทย สันติวัฒนา (รุน 45) 
2. นักวิชาการดีเดน 
 ศ. ดร.อัญชลี ทัศนาขจร (รุน 47) และ รศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย (รุน 57) 
3. ผูบําเพ็ญประโยชนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีเดน 
 ศ. ดร.โสภณ เริงสําราญ (รุน 36) และ ดร.วันทนีย จองคํา (รุน 41) 
4. ผูมีคุณูปการตอภาควิชาเคมี 
 รศ.เกษมศรี วัชรสกุณี (รุน 23) และ คุณอารีรัตน อารัณยอังกูร (รุน 39) 
 

   
 
คณาจารยและนิสติภาควิชาเคมีไดรับการคัดเลือกใหเปน 
ผูแทนประเทศไทยเขารวมการประชุมผูไดรับรางวลัโนเบล  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) ไดจัดใหมีการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยในสาขาเคมีเพ่ือ
เขารวมการประชุมของผูไดรับรางวัลโนเบล ซึ่งจัดโดย Foundation Lindau Nobel Prize Winners Meeting at Lake 
Constance ณ เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี และไดทราบวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ทรงรวมในการคัดเลือกผูแทนดวย ในปนี้มีคณาจารยและนิสิตของภาควิชาเคมีไดรับการคัดเลือกทั้งหมด 4 ทานไดแก  

1. อาจารย ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา 
2. นางสาวรณพร ตันติเวชวุฒิกุล  นิสิตชั้นปที่ 4 
3. นางสาวศิรินันท กุลชาติ   นิสิตชั้นปที่ 4 
4. นายธนิษฐ ปราณีนรารัตน    นิสิตเกาภาควิชาเคมี ปจจุบันศึกษาปริญญาเอกที่  

University of Wisconsin, Madison, USA 
ขอแสดงความยินดีกับทุกทานที่จะไดมีโอกาสกระทบไหลนักวิชาการระดับโลก กองบรรณาธิการจะติดตอขอภาพบรรยากาศใน
งานจากทานเหลานี้มาฝากในลําดับตอไป 



 

6 |  
 

 
ความสําเร็จดานงานวิจัย  

 

 

Marker เพื่อตรวจสอบน้ํามันเถื่อน 
 จากความสําเร็จในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิต 
สาร Marker มานานกวาสิบป ทีมวิจัยของ รศ. ดร.อมร  
เพชรสม ซึ่งประกอบดวย ศ. ดร.โสภณ เริงสําราญ, รศ. 
ดร.ธรรมนูญ หนูจักร และ ดร.สมสลวย สุวรรณประสพ 
สามารถผลิต Marker เพ่ือตรวจสอบน้ํามันเถ่ือนขึ้นเปน
ครั้งแรกในประเทศไทย  

Marker ซึ่งใชวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศและ
เทคโนโลยีเฉพาะที่ผูวิจัยไดคิคคนพัฒนาขึ้น ซึ่งยากตอ
การเลียนแบบ    สามารถจะบงบอกแหลงที่มาของน้ํามัน   

และทําการวิเคราะหเชิงปริมาณได รวมท้ังมีความปลอดภัยและประหยัดกวา Marker ที่นําเขาจากตางประเทศ ไดรับ   
อนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 และการถายทอดเทคโนโลยีสูอุตสาหกรรมจริงก็ไดดําเนินการผานสถาบัน
ทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งไดเจรจากับบริษัท เอส.เอ็น.บี.ยูไนเต็ด เคมีคอล จํากัด จนเปน
ผลสําเร็จ และชวยดําเนินการทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในอนุสิทธิบัตรสาร Marker เพ่ือตรวจสอบน้ํามันเถ่ือน และ
คุณลักษณะที่เหนือกวา Marker รายอื่นๆ ก็สงผลใหนายแสวง บุญญาสุวัฒน กรรมการผูจัดการบริษัทเอส.เอ็น.บี.
ยูไนเต็ด เคมีคอล จํากัด ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิในงานประดิษฐดังกลาวจากจุฬาฯ ชนะการประมูลขาย Marker ใหกรม
สรรพสามิต ซึ่งมีผูผลิต Marker รายอื่นๆ จากตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี เขารวมดวย ความสําเร็จครั้งนี้
ทําใหประเทศเกาหลีและอินโดนีเซียใหความสนใจโดยติดตอขอซ้ือสาร Marker ดวยเชนกัน 

 
เทคโนโลยีซลิเวอรนาโนพรอมใช 
สําหรับภาคอุตสาหกรรม 

 ในปนี้ รศ. ดร.สนอง เอกสิทธิ์ นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ป 
2551 ไมทําใหพวกเราผิดหวังอีกเชนกัน โดยการควารางวัล
ผลงานประดิษฐคิดคน รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตรเคมี
และเภสัช จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จาก
งานวิจัยเรื่อง  เทคโนโลยีซิลเวอรนาโนพรอมใชสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม  

เทคโนโลยีดังกลาวเปนระบบการผลิตอนุภาคนาโนซิลเวอร
ดวยกระบวนการทางเคมีที่ไมมีความซับซอน ไมจําเปนตอง
ออกแบบหรือสรางเครื่องมือใหม   ศักยภาพเชิงพาณิชยที่สูงจึง 

 

 
เปนที่มาของการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม โดยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 ที่ผานมา มีพิธีลงนามสัญญาการ
ถายทอดเทคโนโลยีซิลเวอรนาโนระหวางจุฬาฯ กับบริษัทไลออน (ประเทศไทย) จํากัด และกลุมบริษัทในเครืออินโนเวชั่น 
โดยมีศาสตราจารย นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ และคุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการผูจัดการบริษัท     
ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด พ่ีเคมีเกาของเรา เปนประธานในพิธี พรอมกับมีการแถลงขาวแกส่ือมวลชนเกี่ยวกับการนํา
อนุภาคซิลเวอรนาโนไปใชในผลิตภัณฑผงซักฟอก ทําใหเส้ือผาที่ผานการซักไมเกิดกลิ่นอับจากเชื้อแบคทีเรีย รวมท้ังยัง
ลดการนําเขาอนุภาคนาโนจากตางประเทศ คงตองยกความดีครั้งนี้ใหกับคุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล อดีตประธานชมรมฯ 
และประธานกลุมบริษัทในเครืออินโนเวชั่นที่ทําใหเกิดความรวมมือครั้งนี้ขึ้นได 
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รางวัล – ความสําเร็จ 
 

คณาจารยและนิสติเกาภาควิชาเคมีไดรับรางวัลจากสมาคมเคมีแหงประเทศไทย 
ในการประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference 2009 (PACCON 2009) ซึ่งจัดขึ้นที่

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหวางวันที่ 14-16 มกราคม 2552 สมาคมเคมีแหงประเทศไทย (Chemical Society 
of Thailand; CST) ไดทําพิธีมอบโลหรางวัลพระราชทานจาก ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย-
ลักษณอัครราชกุมารี ในประเภทตางๆ โดยในปนี้ มีคณาจารยและนิสิตเกาจากภาคเคมีไดรับรางวัล 3 ทาน ไดแก  
1. รศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย  ไดรับรางวัลนักเคมีรุนใหมดีเดน 

ประจําป พ.ศ. 2551 (สาขาเคมอิีนทรีย)/2008 CST Award           
for Distinguish Young Chemist 

2. รศ. ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธ์ิ ไดรับรางวัล Wiley-CST  
Award   for   Outstanding   Publication   2008   จาก 
ผลงานเรื่อง   Topological    Polymerization   of   tert-
Butylcalix[4]arenas  Containing  Diynes   ซึ่งตีพิมพใน   
วารสาร Macromolecules ป 2008  

3. ดร.ชาติไทย แกวทอง ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนประจําป พ.ศ. 2551/2008 Merck-CST Award for Distinguish 
Dissertation จากผลงานเรื่อง “Synthesis and Binding Properties of Ditopic Receptors Based on Hexahomo- 
triazacalix[3]arene and Electrochemically Active Dendrimers” 

ผูไดรับรางวัลจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อในนามของผูแทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลเดียวกันในระดับนานาชาติตอไป 
 

คณาจารยและบคุลากรภาควิชาเคมีไดรับรางวลัจากคณะวิทยาศาสตร 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและคณาจารยภาควิชาเคมีที่ไดรับรางวัลจากคณะวิทยาศาสตรประจําป 2552 ซึ่งไดมีพิธี         

มอบรางวัลจากทานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ในงานคืนสูเหยาของสมาคมนิสิตเกาคณะวิทยาศาสตร และงานวัน
สถาปนาคณะวิทยาศาสตร ในวันที่ 30 มกราคม 2552 ดังมีรายนามตอไปนี้ 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน กกผล นิสิตเกาวิทยาศาสตร จุฬาฯ ดีเดน 
2. รองศาสตราจารย ดร. อมร เพชรสม นักวิจัยที่ไดรับการอางอิงสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร 
3. รองศาสตราจารย ดร. พลกฤษณ แสงวณิช นักวิจัยรุนเยาวดีเดน สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร 
4. คุณประยูร พงษพิทยากร รางวัลผลงานวิจัยดีเดนของสายสนับสนุน 
 

    
 

อาจารยภาควิชาเคมีไดรับทุนวิจยัจากมูลนิธิโทเรฯ 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล ซึ่งไดรับทุนดานวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเรเพ่ือการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศ
ไทย ประจําป 2551 จากโครงการเรื่อง “การสกัดแยกกลัยโคไซดจากใบมะตูมและ
ใบปอกระเจาโดยใชโพลิเมอริกเรซิน” โดยมีพิธีมอบทุนจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่โรงแรมปารคนายเลิศ แรฟเฟลส 
อินเตอรเนชันแนล เมื่อวันที่ 9 กมุภาพันธ 2552 ที่ผานมา 
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รางวัล – ความสําเร็จ 
 

คณาจารยและนิสติภาควิชาเคมีไดรับรางวลัจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาฯ 
เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและใหกําลังใจแกบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีพิธีประกาศเกียรติคุณและ

มอบรางวัลแกบุคลากรที่สรางชื่อเสียงและมีผลงานดีเดนทั้งทางดานการเรียนการสอนและการวิจัยขึ้นเปนประจําทุกป โดยในป
นี้ มีคณาจารยและนิสิตเกาของภาควิชาเคมีไดรับรางวัลมากเปนประวัติการณถึง 6 รางวัล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1.  คุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล ไดรับประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชานเงนิทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มาเอดะ 
2.  รศ. ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3.  รศ. ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธ์ิ ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประเภทอาจารยและนักวิจัย จากผลงานเรื่อง “อินดิเคเตอร 

บอกอุณหภูมิจากนาโนแอกกรีเกตของไดแอเซทิลีน” 
4. รศ. ดร.ธรรมนูญ หนูจักร ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก ประเภทอาจารยและนักวิจัย จากผลงานเรื่อง “ไมโครอิมัลชัน 

อิเล็กโทรไคเนทิกโครมาโทกราฟสําหรับการแยกและการวิเคราะหสารประเภทไฮโดรโฟบิก: ทฤษฎีของรีเทนชันและคาการ
แยกสารและการประยุกตกับตัวอยางจริง” 

5. ดร.ชาติไทย แกวทอง นิสิตเกาภาควิชาเคมี ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประเภทนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต จากผลงานเรื่อง 
“การสังเคราะหและสมบัติการจับของตัวรับไดทอปกประเภทเฮกซาโฮโมไตรเอซาคาลิกซ[3]เอรีนและเดนไดรเมอรที่วองไว
ทางเคมีไฟฟา” โดยมี รศ. ดร.บัญชา พูลโภคา เปนอาจารยที่ปรึกษา 

6. ดร.วิทยา เงินแท นิสิตเกาภาควิชาเคมี ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประเภทนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต จากผลงานเรื่อง “การ
สังเคราะหซิลิกาเจลดัดแปรทางเคมีสําหรับการเพิ่มความเขมขนของโลหะหนัก” โดยมี ผศ. ดร.วัลภา เอ้ืองไมตรีภิรมย เปน
อาจารยที่ปรึกษา 

 

 
 

คณาจารยภาควิชาเคมีไดรับทุนระดับนานาชาติไปทําวิจัยในตางประเทศ 

    

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.พัชณิตา ธรรมยงคกิจ ที่ไดรับทุน 
Marie Curie Research Fellowship จาก European Union เพ่ือไปทํา
วิจัยดานเซลลแสงอาทิตยในสถาบันที่มีชื่อเสียงคือ Linz ในประเทศ
ออสเตรีย เปนเวลา 2 ป และกับ รศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย ที่ไดรับทุน 
Alexander von Humboldt Research Fellowship จาก Alexander von 
Humboldt Foundation, Germany เพ่ือไปทําวิจัยที่ University of 
Regensburg สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี เปนเวลา 1 ป  
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ประชุม – สัมมนา – วิชาการ 
 

สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ สาขาเคมีประยุกต 
นับเปนครั้งแรกหลังจากเปดหลักสูตรนานาชาติสาขาเคมีประยุกตเปนเวลาเกือบส่ีป ที่ภาควิชาเคมีไดจัดใหมกีารปรับปรุง

หลักสูตรเพ่ือปรับใหมีคุณภาพดีขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรจัดขึ้นที่หองประชุม 100 ป ศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ  1119/1  
ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ ในวันที่ 19 มีนาคม 2552 ที่ผานมา มีคณาจารยจากทุกสาขาวิชาเขารวมประชุมและใหความคิดเห็น
เพ่ือการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเปนจํานวนมาก การประชมุดําเนินไปดวยความเรียบรอยดวยการทํางานอยางแข็งขันของ
ทีมงานจากฝายวิชาการ ซึ่งนําโดย ผศ. ดร.สุชาดา จูอนุวัฒนกุล 
 

สัมมนาบุคลากร 
ภาควิชาเคมีตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จึงได

จัดใหมีการสัมมนาบุคลากร โดยการไปทัศนศึกษาที่จังหวัดเพชรบูรณ และท่ีอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ระหวางวันที่ 21-23 
มีนาคม 2552 ที่ผานมา โดยไดรับเกียรติจาก ดร.อาภรณ เลิศปรัชญา ศิษยเกาเคมี ภรรยาผูมากความสามารถของผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ปรีชา เลิศปรัชญา รองหัวหนาภาควิชาเคมีฝายวางแผน เปนวิทยากรใหตลอดรายการ นอกจากจะได
สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ทานวิทยากรจัดขึ้นแลว ในคราวนี้ยังไดแวะนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ไดชมวัดเนรมิต
วิปสสนา พระอุโบสถที่สรางดวยศิลาแลง แวะชมสวนหินผางาม ตนไมยักษ คุณหมิงเมืองเลย อีกดวย ถึงแมวาอากาศจะรอน
อบอาวและมีปญหาขลุกขลักเรื่องรถในการเดินทางนิดหนอย แตคงไมมีใครปฏิเสธวาการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้นับเปนการ
พักผอนใหหายเหนื่อยจากการงานหนักตลอดปการศึกษาที่ผานมาไดดีทีเดียว  
 

 

นอกจากนี้ ภาควิชายงัไดจัด ประชุม สมัมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ  
ณ หองประชมุ 100 ป ศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ  1119/1 อาคารมหามกุฎ ดังน้ี  
1.  การอบรมหลักสูตร “Estimation of Measurement Uncertainty for Chemists” วันที่ 1-3 ธันวาคม 2551  
2.  งานประชุมและเผยแพรนวัตกรรมและความรูดานความปลอดภัยทางอาหาร วันที่ 16-17 ธันวาคม 2551  
3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การแยกสารสกัดจากผลิตภัณฑธรรมชาติและทําใหบริสุทธิ์ดวยเทคนิค Preparative Column 

Chromatography” รวมกับบริษัท Buchi (Thailand) Ltd. ในวันที่ 20 มกราคม 2552 
4.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิควิธีทางโครมาโทกราฟแผนเคลือบบาง Thin Layer Chromatography (TLC: From 

classical to innovation)” รวมกับ บริษัท เมอรค จํากัด ในวันที่ 30 มกราคม 2552  
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ทองเที่ยว – ทศันศึกษา 
 

 
 
 
ดอนหอยหลอดและตลาดน้ําอัมพวา 

ชวงหยุดสุดสัปดาหวันจักรี ชมรมนิสิตเกาภาควิชาเคมีจัดกิจกรรม
ไปเที่ยวดอนหอยหลอดและตลาดน้ําอัมพวา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2552 
โดยมีคุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานชมรมฯ ทานแรกเปนเจาภาพ 
พาแวะเที่ยวและรับประทานอาหารอรอยที่ดอนหอยหลอด ลองเรือชม
วัดที่ภายในแกะสลักดวยไมสวยสดงดงาม นมัสการพระพุทธรูปที่
ประดิษฐานใตตนโพธิ์ และเดินทางตอไปยัง “บานอิงธาร” บานริมน้ําอัน
สงบและรมรื่นของคุณบัญชา ซึ่งก็เล้ียงตอนรับเปนอยางดีดวยอาหาร
ทะเลยางรสเลิศ ตามดวยล้ินจี่แสนอรอย จากนั้นจึงไดมีการประชุม
คณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ครั้งที่ 3/2552 งานนี้ไดรับ
ความกรุณาจากคุณปฐม แหยมเกตุ ประธานชมรมฯ ทานที่สอง และ
คุณประวิทย สันติวัฒนา ประธานชมรมฯ คนปจจุบัน และทานรอง
ศาสตราจารย แมน อมรสิทธิ์ เขารวมการประชุม กอนกลับบานทุกคน
ไดมีโอกาสแวะเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาในบรรยากาศตอนค่ําดวย  

 
 

   
 

  
 

เมอืงหอยหลอด  
ยอดลิน้จี ่ 

มีอทุยาน ร.๒  
แมกลองไหลผาน  

นมสัการหลวงพอบานแหลม 

“ 

”
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 ประเดิมพื้นที่แจงขาวคราวของนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ดวยขาวจาก               
ที่ปรึกษาชมรมฯ รองศาสตราจารย แมน อมรสทิธ์ิ เกี่ยวกับเรื่อง 
“พระราชบญัญัติสงเสรมิวชิาชีพวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี พ.ศ. 2551”    
ซึ่งมีผลบังคับใชแลว โดยกําหนดวิชาชีพควบคุมสี่สาขาดวยกัน (วิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขานิวเคลียร สาขาการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ สาขาการผลิต การ
ควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย และสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย
และการใชจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค) แตที่สําคัญคือการกอตั้ง สภาวชิาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ซึ่งมีขาววาสมาชิกสวนใหญมาจากสาย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข มีสมาชิกสายวิทยาศาสตรกายภาพนอยมาก 
สมควรที่นักเคมีอยางเราๆ จะตองไปเปนสมาชิกเพื่อชวยกันดูแลให
วิชาชีพของเราไปในทิศทางที่ควรจะเปน ทานอาจารยแมนรับปากวาจะ
เขียนเรื่องนี้ให “นํ้าใจนองพ่ี เคมีจุฬาฯ” ฉบบัหนา ระหวางนี้ สามารถหา
รายละเอียดเพิ่มเติม พรอมใบสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพฯ ไดที่เว็บไซตของ
สภาวิชาชีพ http://www.most.go.th/cstp/ หรือเว็บไซตสมาคมเคมีแหง
ประเทศไทย http://www.chemsocthai.org/science-act  อดีต
ประธานชมรมฯ และที่ปรึกษาชมรม คุณปฐม แหยมเกตุ มีดําริวาชาวเคมี
หลายๆ ทานก็ตีกอลฟกันอยูแลว แตตางคนตางมีกวนของตนเอง เราชาว
เคมเีหมือนกัน นาจะมีโอกาสมาออนกรีนรวมกันแบบสบายสบายดีกวา 
เปนการสังสรรคกันตามประสานักหวดกานเหล็กไปในตัว จึงรับอาสาเปน    
พองานจัดกิจกรรม “กวนกอลฟ ชาวเคมี” ในวันที่ 6-7 มิถนุายน 2552 ขึ้น 
ผูสนใจแจงความประสงคที่คุณกาญจนา คลังเพ็ชร โทร 02-218-7605 
ภายใน 31 พฤษภาคม 2552 งานนีเ้พื่อความเฮฮาตามประสาคนชื่นชม
กีฬาแบบเดียวกันเทานั้น ไมใชกอลฟการกุศลคะ  ขาวฝากอีกเรื่อง
จากเพื่อนๆ เคมีรุน 73 บัณฑิตหมาดๆ ที่รับปริญญาไปไดไมถึงปดี เพื่อ
สงกําลังใจใหสาวนอยสดใส ดวงตากลมโต ตะวนัฉาย ลีพรม “น้ําหวาน” 
ซึ่งปวยเปนมะเร็งรายแรง Squamous cell carcinoma CA of tongue 
ตองผาตัดตอมน้ําเหลืองออกทั้งสองขาง เพื่อปองกันไมใหมะเร็งลามไป
ตามทอน้ําเหลือง เปนการผาตัดที่ยาวนานถึง 17 ชั่วโมง ตอนนี้น้ําหวาน
ตองรับการฉายแสงอีก 30 ครั้ง แลวรับคีโมตออีก 6 เดือน พรอมกับทํา
กายภาพบําบัดอีกหลายดาน เพื่อนๆ ของน้าํหวานไดเปดบัญชี เพื่อชวย
ระดมทุนใหสาวนอยที่ยังคงราเริงเสมอ แมรางกายจะทุกขทรมานปานใด 
เพื่อนๆ พี่ๆ และอาจารย สามารถสมทบทุนไดที่ ธนาคารไทยพาณิชย 
สาขามาบุญครอง เลขที่บัญชี 172-214-0996 ชื่อบัญชี พัชนีและพัชรา-
ภรณ นอกจากนั้น น้ําหวานไดเขียนอีเมลมาฝากขอบคุณทุกคนสําหรับ
กําลังใจดวยคะ  สงเรื่องลงคอลัมน ขาวฝากอยากบอก ไดทางอีเมล 
cuchemalumni@gmail.com โดยตั้งชื่ออีเมลวา “ขาวฝากอยากบอก” 
ทั้งนี้ บ.ก.ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอนขอความตามความเหมาะสม  

เกร็ดเล็กๆนอยๆ เกี่ยวกับเมืองแมกลอง 
 
 สมุทรสงคราม หรือแมกลอง เปนจังหวัดเลก็ๆ  
อยูหางจากกรุงเทพไปทางตะวันตกเฉยีงใต
ประมาณ 75 กิโลเมตร โดยมีแมน้ําแมกลอง
ไหลผานไปออกยังอาวไทย 
 จังหวัด “เล็กพรกิขี้หนู” แมจะมีพื้นที่เล็กๆ แค
สามอําเภอ (อําเภอเมือง อัมพวา และบางคนที) 
แตมีของดีมากมาย ทั้งวัดวาอารามและคูคลอง 
วากันวาเฉพาะวดัก็มถีึงเกือบ 200 วัด โดย
สวนใหญเปนวัดเกาแกโบราณ ไมนับอาหาร
และผลไมหลากหลาย ทั้งลิ้นจี่ สมโอ ปลาทู 
และหอยหลอด โดยมีงาน “เทศกาลกินลิ้นจี่
และของดีเมืองแมกลอง” ทุกเดือนเมษายน 
 ลิ้นจี่พันธุคอมของแมกลองมีคําขวญัวา  
“หนามตั้ง หนังตงึ เนื้อเตง ลองชาด”   
หนามตั้ง หมายถงึเปลือกมีหนามแหลมเลก็
ละเอยีด หนังตึง คือเมื่อลิ้นจี่แกจัด เปลือก 
จะบางจนตึงและมีสีแดงสด เน้ือเตง คือเนื้อ
หนา แหงกรอบ สีขาวขุน หอม รสหวานอม
ฝาด และ ลองชาด หมายถึงเมื่อแกจัด ผิวเนื้อ
ดานในผลเปนรองสีชมพลูึก 
 สมโอขาวใหญ เปนสมโอผลใหญ รสหวาน 
เนื้อเปนสีขาว ไมเละ  
 หอยหลอดเปนหอยทะเลกาบคู รูปรางคลาย
หลอดกาแฟ ยาว 7-8 ซม. เสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 1 ซม. เปลือกสนี้ําตาลออน เนื้อสี
ขาวขุน สวนหัวนิ่ม สวนปลายเหนยีว ชอบ        
ฝงตัวตามตะกอนดินโคลนปนทรายบริเวณ
ปากแมน้ําที่ชาวบานเรียกวาทรายขีเ้ปด การ 
จับ หอยหลอดจะใชปูนขาวหยอดลงไปในรู 
ชวงที่เหมาะสําหรับการจับมากที่สดุคือเดือน  
ม.ค.-พ.ค. เพราะกลางวันน้ําลดมาก สันดอน
โผลพนน้ํา หอยหลอดทําอาหารไดหลายอยาง 
ทั้งทอดกรอบ ตมยํา และผัดฉา ซึ่งเปนเมนูฮิต 
 ปลาทูโปะแมกลอง เปนปลาสั้น มีลักษณะเดน 
คือหนาเปนสามเหลี่ยม ตัวสั้น แบน เนื้อเยอะ 
ลําตัวสเีงินหรืออมเขียว ตาดํา หรอืพูดกันแบบ
สั้นๆ ไดวา “หนางอ คอหัก” 

ขาวฝากอยากบอก 



 

12 |  
 

 

 

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

 
 
 
 

 

สวัสดีครบั พ่ีๆ เพ่ือนๆ และนองๆ ชาวเคมจุีฬาทุกคน 
ผมขอขอบคุณพี่ๆ และนองๆ ชาวเคมี จุฬาฯ ทุกทานที่ใหความไววางใจ 

เลือกผมมาเปนประธานชมรมตอจากพี่บัญชา ชุณหสวัสดิกุล (รุน 34) และพี่ปฐม 
แหยมเกตุ (รุน 36) ที่ผานมานั้น ชมรมของเรามีกิจกรรมตางๆ มากมาย ทัง้การ
ชวยเหลือนิสิตที่ตองการทุนสนับสนุนในการศึกษา การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ใหความรูที่เกี่ยวกับทางดานเคมี รวมถึงการจัดงานคืนสูเหยาชาวเคมี ซึ่งหลาย
กิจกรรมเราไดรับการตอบรับดวยดี 

 วัตถุประสงคของชมรมคือเปนศูนยรวมใหเพื่อนชาวเคมี จุฬาฯ กวา 2000 คนไดทํากิจกรรมรวมกัน              
และเปนที่ส่ือสารความรูทางดานวิชาการทั้งทางดานเคมีและอื่นๆ ระหวางนิสิตที่จบไปแลว ทั้งที่ทํางานใน
ภาคเอกชนกับที่ทํางานวิจัย คณาจารยที่สอนอยูตามมหาวิทยาลัย และสถาบันตางๆ รวมถึงเปน                            
ที่ใหความชวยเหลือแกนองๆที่กําลังเรียนและจบการศึกษาใหม 

ในปจจุบันการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทั้งทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตองอาศัยความรู                  
ทางวิทยาศาสตรเปนอยางมาก เคมีก็เปนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่สําคัญท่ีชวยไดเปนอยางดียิ่ง ซึ่ง 
พวกเราชาวเคมี จุฬาฯ ไดมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด แตเปนที่นาเสียดายวาความรวมมือ
ระหวางนักเคมีดวยกันเพื่อเสริมใหวิชาชีพเคมเีปนที่ตระหนักในสังคมยังมีอยูนอย เราคงตองชวยกันเพื่อให
วิชาชีพทางดานเคมีนีม้ีความเขมแข็งขึ้น  

แนนอนวากิจกรรมตางๆ ของชมรมจะไมสามารถสําเร็จไดถาไมไดรับความรวมมือจากพวกเราชาวเคมี                   
จุฬาฯ ผมจึงใครขอเชิญชวนใหพวกเราตดิตามขาวสารชมรมไดจากทั้งทางจดหมายขาวและเว็บไซตของชมรม         
เพื่อที่วาหากมีโอกาส จะไดมาชวยกันเสนอความคิดเห็นและชวยกันทํางานตามแตโอกาสและเวลาที่อํานวย 

สุดทายนี้ขอเชิญชวนใหพวกเราชาวเคมี จุฬาฯ ที่ยังไมไดเปนสมาชิกชมรมเชิญสมัครเขาเปนสมาชิกของ          
ชมรมได ชวงนีก้ําลังมีโปรโมชั่นที่นาสนใจที่เดียวสําหรับทานที่ตองการจะเปลี่ยนจากสมาชิกรายปมาเปน            
สมาชิกตลอดชีพ สามารถหาขอมูลการสมัครเปนสมาชิกไดในจดหมายขาวฉบับนี้ 

 
       ประวิทย สันติวัฒนา  
        10 เมษายน 2552 

 

คุยกับประธานชมรม 
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คณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมจีุฬาฯ ประจําป พ.ศ. 2552-2553 
 
1. รองศาสตราจารยแมน อมรสิทธิ์ รุนที่ 21 ที่ปรึกษา 
2. นายบัญชา ชุณหสวัสดิกุล รุนที่ 34 ที่ปรึกษา 
3. นายปฐม แหยมเกตุ รุนที่ 36 ที่ปรึกษา 
4. ศาสตราจารย ดร.โสภณ เริงสําราญ รุนที่ 36 ที่ปรึกษา  
5. นายประวิทย สันติวัฒนา รุนที่ 45 ประธาน 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทร ชวศิริ รุนที่ 50 รองประธาน  
7. รองศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน กกผล รุนที่ 36 กรรมการ 
8. นางจินตนา เฉลิมชัยกิจ รุนที่ 38 กรรมการ 
9. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน รุนที่ 41 กรรมการ 
10. ดร.อาภรณ เลิศปรัชญา รุนที่ 44 กรรมการ 
11. นายยุทธนา เจียมตระการ รุนที่ 50 กรรมการ 
12. ดร.ปารมี เพ็งปรีชา  รุนที่ 54 กรรมการ  
13. นายสิทธิศักดิ์ อาชายินดี รุนที่ 57 กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา พุดหอม รุนที่ 61 กรรมการ 
15. นายครรชิต กิตติคุณ รุนที่ 69 กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวรักษ เฟองสวัสดิ์ รุนที่ 58 กรรมการและสาราณียกร 
17. อาจารย ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา รุนที่ 63 กรรมการและเหรัญญิก 
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ อ่ิมย้ิม รุนที่ 60 กรรมการและนายทะเบียน 
19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลภา เอ้ืองไมตรีภิรมย รุนที่ 56 กรรมการและเลขานุการ 
20. รองศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ หนูจักร รุนที่ 57 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

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

 
 
 
 

ถามนกัเคมีวาสารอะไรในพริกที่ทาํใหรูสึกเผ็ด คาดวาหลายคนคงตอบไดไมตองคดิวา capsaicin เผลอๆ บางคน
จะบอกไดดวยวาสูตรโครงสรางคอื 8-methyl-N-vanillyl-6-nonenamide แตใครจะรูบางวา พริกขี้หนูที่วาเผ็ดแสน
เผ็ดของเรานัน้เผด็ขนาดไหนกนั  

อันวาความเผ็ดของพริกนั้น มีหนวยการวัดทีเ่รียกวา สโควิลล (Scoville, SHU) ตามนักวิทยาศาสตรชาวเยอรมนั 
วิลเบอร สโควิลล ซึ่งก็วัดจากปรมิาณของสารแคปไซซินในพริกนัน่เอง จากขอมูลลาสุด พรกิที่เผ็ดที่สุดในโลก จนได
สมญานามวาพรกิปศาจ คือพริกบุตโจโลเกยี (Bhut Jolokai) ความเผ็ด 1,001,304 SHU แหลงที่ปลกูก็ไมไกลจาก
บานเรา นั่นคือทีร่ัฐอัสสมัและนาคาแลนด ประเทศอินเดยี  

สวนเจาของความเผ็ดรอนจากแคลิฟอรเนียทีถู่กโคนอันดับไป คือ เรดซาวีนาฮาบาเนโร (Red Savina Habanero) 
ซึ่งเผ็ด 580,000 SHU อันดับสามคือฮาบาเนโร (Habanero) ความเผ็ด 200,000-500,000 SHU พบมากใน
คอสตารกิา เม็กซิโก รัฐเทกซสัและแคลฟิอรเนยีในประเทศสหรฐัอเมริกา สําหรับพริกขี้หนูไทย (Thai Bird Pepper)        
มีความเผ็ดที่ 100,000-350,000 SHU นับเปนอันดับ 4 

เกร็ดเลก็นอยนี้เพื่อจะบอกวาพรกิขี้หนเูม็ดจิ๋วของพี่ไทยนั้นตดิอันดับที่ 4 ของโลกทีเดยีว สวนพริกหวาน  
(bell pepper) ไมนาจะเรียกวาพริกแลว เพราะมีความเผ็ดเปน 0  

(ที่มา http://www.stks.or.th/blog/?p=1296) 
 

รูไวใชวา... 
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ขอมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2552  

(ตัวเลขหลังชื่อสมาชิกคือรุนของทาน) 
 

แพลทินัม เพชร ทอง เงิน นิสิต รวม 
2 7 86 31 24 150 

 

 สมาชิกแบบแพลทินัม    
 คุณศิริบุญ พูลสวัสดิ ์(39) คุณอารีรัตน อารัณยอังกูร (39)   
 สมาชิกแบบเพชร    
 น.ต.เกียรติศักดิ์ นุตาลัย (12) ศ. ดร.โสภณ เริงสําราญ (36) คุณธงชัย คงศักดิ์ไพศาล (39) คุณสหัส ศุภพิมล (44) 
 ศาสตราภิชานบัญชา ชุณหสวัสดิกุล (34) คุณเอกสิทธ์ิ บัวสรวง (37) รศ.อรุณี คงศักดิ์ไพศาล (39)  
 สมาชิกแบบทอง    
 ศ. ดร.เผด็จ สิทธิสุนทร (16) คุณขวัญ อ่ึงตระกูล (39) คุณประวิทย สันติวฒันา (45) คุณสมพร เหลืองอรามชัย (56) 
 รศ.แมน อมรสิทธ์ิ (21) คุณจันทรเพ็ญ ใจธีรภาพกุล (39) คุณพิชัย จินดาทองประภา (45) คุณอาทิตยา วีรกาญจนา (56) 
 ผศ.พิไล ชูแสง (24) ดร.อัญชรี ธูปตากอง (39) คุณสุพัตรา ลีลาภิวฒัน (46) ผศ. ดร.วรวีร โฮเวน (57) 
 รศ.สุวลี จันทรกระจาง (27) คุณสาธิต อารีสินพทิักษ (40) คุณเล็ก ลีลาภิวัฒน (46) คุณสิทธิศักดิ์ อาชายินดี (57) 
 คุณชดชอย เอ่ียมพงษ (28) คุณสุทัศน ลิ้มประดิษฐานนท (40) คุณไกรสีห วงศอนวัช (48) รศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย (57) 
 รศ.เกษร วีรชาโต (28) คุณลักขณา ลีละยุทธโยธิน (41) คุณสันทนา ธิติรังสี (48) คุณศิริวรรณ ทั้งวงศเจริญ (57) 
 คุณสันต หวังเจริญ (28) ผศ.พรพรรณ อุดมกาญจนนันท (41) คุณเบญจวรรณ นิ่มอนงค (48) ดร.ประวิทย สิงหโตทอง (57) 
 คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี (33) ผศ.ดร.สุชาดา จูอนวัฒนกุล (43) พล.ต.ประเสริฐ ธีรคุปต (5) ดร.บุญชวน อิมราพร (59) 
 ดร.สุเมธ ลิ่มอติบูลย (33) คุณนันทิวัฒน ประทีปะวณิช (43) ผศ. ดร.วรินทร ชวศิริ (50) คุณไกรธวัช ศรีเบญจรัตน (59) 
 คุณจิราภา สุวรรณประกร (33) คุณอุดมสิน เจริญวุฒิพงศ (43) คุณจีระพันธ จินดา (50) คุณสิทธิศักดิ์ อนันตประยูร (60) 
 คุณสุรีย นรินทรสรศักดิ์ (33) คุณสุภรณ นาวีเรืองรัตน (43) คุณชลธิชา มหัทธนารักษ (50) ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช (60) 
 คุณประสาน แกวเกษ (34) คุณวินิต ณ ระนอง (44) คุณธนสาร สุรวุฒิกุล (50) คุณสุพจน อวนเจรญิกุล (60) 
 คุณประสพพร พาทยกุล (35) คุณศุภางค เชิงชวโน (44) คุณสุเมธ เวทางคยะมาตร (50) ดร.ดวงกมล นันทศรี (61) 
 รศ. ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา (36) คุณโฆษิต เลิศพรมสนธิ์ (44) รศ. ดร.สุภา หารหนองบัว (51) พ.ต.ต.หญิงศิริพร จันทขันธ (61) 
 คุณปฐม แหยมเกตุ (36) คุณกาญจนา อนุรักษกมลกุล (44) คุณวราภรณ พาราสขุ (51) คุณภาคภูมิ คํานวณศิริ (63) 
 ศ. ดร.สุดา เกียรติกําจรวงศ (37) คุณธารินี อัตตาภิบาล (45) รศ. ดร.วุฒิชัย พาราสุข (51) คุณสลิลทิพย ประเทอืงสุขศรี (68) 
 คุณประพนัธ อริยเมธี (38) คุณทวีชัย ชื่นสุขสันต (45) คุณมานิต ตันติศิริวัฒน (51) คุณคุณาวุฒิ ใจแน (72) 
 คุณโอภาส โอรสาโรจน (38) คุณดวงรัตน งามไพบูลย (45) คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ (53) รศ. ดร.นวลพรรณ จันทรศิริ  
 คุณวัฒน ีเจริญสวรรค (38) คุณศักดิ์ณรงค ลิมปภาสวัต (45) คุณสุขจิต พงษเจริญ (54) คุณศิริพร ลีวรรณนภาใส  
 รศ. ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท (38) คุณอารยะ สุคนธขจร (45) คุณกิติพงษ สระทองลอม (54) ดร.อัจฉรา เพียรวณิช  
 ดร.วรางคณา เอ่ียมแกว (39) คุณสุปรียา แสงหิรัญ (45) คุณชัชชัย กีรติวรสกลุ (55)  
 คุณดัยนา คีระสมบูรณ (39) คุณภานุช เ พชรบัวศักดิ์ (45) รศ. ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธ์ิ (56)  
 สมาชิกรายป (แบบเงิน)     
 รศ.สุภาพ บุณยะรัตเวช (20) คุณสมจิตต รุจิเมธาภาส (42) ผศ. ดร.ปกรณ วรานุศุภากุล (59) คุณปกรณ คุมตรีทอง (63) 
 รศ.สอาดศรี กาญจนาลัย (22) คุณเพ็ญจิตร จิตรนําทรัพย (50) ดร.พุทธรักษา วรานุศุภากุล (60) คุณณัฐิยา กุญชร ณ อยุธยา (63) 
 ผศ.มานิดา หโยดม (22) คุณศิริพร ไกรลาศศิริ (50) ผศ. ดร. ปรีชา ภูวไพรศิริศาล (61) ผศ. ดร.โสมวดี ไชยอนันตสุจริต  
 คุณดวงใจ ลิ้มสกุล (31) คุณวิภารัตน รัตนยานนท (53) ผศ. ดร.ขนิษฐา พุดหอม (61) คุณนฤมล เกิดสา  
 รศ.กรรณิการ สิริสิงห (31) คุณวราวุธ ปริกนันท (55) ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา (63) คุณหนึ่งฤทัย สุพนัธุวณิช  
 คุณชัยวัฒน เชวงชัยยง (31) รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร (57) คุณนาฏสุดา ดานศิริ (63) คุณอลิศา ชะนะมา  
 นาวาเอกมานะ นาคแนวดี (41) รศ. ดร.พลกฤษณ แสงวณิช (57) คุณศศิธร ประกายเลิศลักษณ (63) คุณนัญชนา ศรีคงอยู  
 คุณภัทณีญา ไชยสขุ (42) ผศ. ดร.เสาวรักษ เฟองสวัสดิ์ (58) คุณอาภันดา พฤกษชาติศิริ (63)  
 สมาชิกนิสิต     
 คุณกฤติธี วรรณจักร (73) คุณกรทิพย วัชระธํารงกุล (73) คุณสราญ กรบงกชมาศ (73) คุณคมพันธ วงศปญญาภรณ (73) 
 นายอาทิตย วงศอัจฉริยา (73) คุณกนิษฐิกา สําเนียงแจม (73) นางสาววรรณนภา ลีดอกไม (73) คุณศุภวรรณ ถิระโสภณ (73) 
 นายไตรรัตน กุลศิริวัฒน (73) คุณเอกสิทธ์ิ ปนรัตน (73) คุณสิริรัตน เพ็ญศิริกุล (73) คุณณัชฌา พาณิชยวงศ (73) 
 คุณเจนจิรา ภูริรักษพิติกร (73) คุณภัทรพร นําศรีนิรันดร (73) คุณกรองกาญจน วิวัฒนวิศวกร (73) คุณรุงนภา คงสังข (73) 
 คุณสุธีรา ตันติวัฒนกูล (73) คุณเจนจิรา ปานชมพู (73) คุณอมรเศรษฐ เตชพฤทธินันท (73) คุณสิริกาญจ ชิววิว (73) 
 คุณธัญชนก อุดมทรัพย (73) คุณประเสรฐิ แซเบ (73) คุณธัชชา สามพิมพ (73) คุณกนกพร คําทิพย (73) 
 

ทานที่สมัครสมาชิกแลวแตยังไมมีรายชื่อของทาน
ปรากฎอยูในรายนามสมาชิกชมรมฯ กรุณาติดตอ     
นายทะเบียน (ผศ. ดร. อภิชาติ อิ่มยิ้ม) หรือ
เลขานุการชมรมฯ (ผศ. ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย)

ตรวจสอบสมาชิกภาพไดที่เว็บไซต http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni/index.htm ภายใตหัวขอ “รายชื่อสมาชิก”            
โดยสามารถแจงปญหาเกี่ยวกับสมาชิกภาพไดที่ ผศ. ดร.อภิชาติ อิ่มย้ิม ตรวจสอบและแกไขขอมูลนิสิตเกาไดที่หัวขอ “ทําเนียบนิสิตเกา” 
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ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ  
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย  
254 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 E-mail: cuchemalumni@gmail.com 
โทรศัพท 02-218-7596-7 โทรสาร 02-218-7598, 02-254-1309  
 

 

ใบสมัครสมาชิก 
 

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................................................................................  
เขาศึกษาเคมี จุฬาฯ ปการศึกษา .......................................................................................................................  
ที่อยู  เลขท่ี .......................  หมูบาน .................................................  ซอย ..............................................  
 ถนน ..................................................................  ตําบล/แขวง .........................................................  

 อําเภอ/เขต .........................................................  จังหวัด ................................................................ 
 รหัสไปรษณีย .......................... โทรศัพท .................................... โทรสาร ......................................  

 E-mail .............................................................................................................................................  
ที่ทํางาน เลขท่ี ....................... ซอย ...................................................... ถนน ..............................................  
 ตําบล/แขวง ....................................................... อําเภอ/เขต ..........................................................  
 จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย ......................................................  
 โทรศัพท ............................................................ โทรสาร ...............................................................  
ตําแหนงปจจุบัน ................................................................................................................................................  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ............................................................... สาขา ..................................................................  
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ........................................................................................................................................  
สมัครสมาชิกประเภท 
   รายป (เงิน) 300 บาทตอป*    ตลอดชีพแบบทอง 3,000 บาท 
   ตลอดชีพแบบเพชร 10,000 บาท   ตลอดชีพแบบแพลทินัม 20,000 บาท 
   นิสิตสมาชิก 150 บาทตอป    สมาชิกสถาบัน 2,000 บาทตอป 
 * หากชําระตอเนื่องกัน 10 ปจะไดรับการปรับสถานภาพเปนสมาชิกตลอดชีพแบบทอง 
วิธีชําระเงินคาสมาชิก 
   เงินสด 
   โอนเงินเขา บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขา สภากาชาดไทย 
  ชื่อบัญชี “ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ เลขท่ีบัญชี 045-2-942-48-4 
  (กรุณาแฟกซสําเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-218-7598, 02-254-1309) 
   ธนาณัติ หรือเช็ค ส่ังจาย “ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ” ปณ. จุฬาฯ 
 

ลงนาม .................................................................. 

พิเศษ  สมาชกิรายปสามารถเปลี่ยนสถานภาพเปนสมาชิกตลอดชีพไดเพยีง 1,000 บาท ภายใน 31 พฤษภาคม 2552 เทาน้ัน 

แจงชื่อและสงหลักฐานหรือรายละเอียดการโอนเงนิมาที่ชมรมนิสิตเกาเคมี จฬุาฯ ทางไปรษณยี โทรสาร ทาง SMS ที่ 083-054-3557 
หรืออีเมล cuchemalumni@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ ผศ. ดร.อภิชาติ อิ่มยิม้ โทร 02-218-7607, 083-054-3557 
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วัน เวลา กิจกรรม สถานที่ 

จันทร 1 มิถุนายน 2552 - วันเปดเรียนภาคการศึกษาตน  
พุธ 2 กรกฎาคม 2552 11.00-13.00 งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมเคมีจุฬาฯ อาคารมหามกุฏ 
พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2552 
ศุกร 10 กรกฎาคม 2552 

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 2552 - นําสมาชิก CCAC ทัศนศึกษา/เย่ียมชมโรงงาน กําหนดในภายหลัง  
โปรดติดตามทางเว็บไซต 

อังคาร 3 พฤศจิกายน 2552 13.00-16.00 เสวนาทิศทางและวิชาชีพของชาวเคมี ปที่ 5 หอง 308 อาคารมหามกุฏ 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม: ผศ. ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย โทรศัพท 02-218-7607 โทรสาร 02-218-7598, 02-254-1309 
e-mail: cuchemalumni@gmail.com  website: http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni/ 

 
 
 

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

 
 
 

 

ชมรมนสิิตเกาเคม ีจฬุาฯ 
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

 
 กรุณาสง 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

     

ทานสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ แลวหรือยงั One spirit…One vision 

ปฏิทินกิจกรรมภาควิชาเคมีและชมรมนิสิตเกาเคมี 




