
 

 
 

นํ้าใจนองพี่ เคมีจุฬาฯ 
จดหมายขาวของชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ
ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๒

 

 
   

แสดงความยินดี:   งานวันพระราชทานปริญญาบัตร  
 

แลวชวงเวลาที่บัณฑิตทุกคนรอคอยก็มาถึง “’งานวันรับพระราชทานปริญญาบัตร” สําหรับปการศึกษา 2551 นี้ 
ภาควิชาเคมีมีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาท้ังส้ิน 122 คน (ปริญญาตรี 96 คน ปริญญาโทและเอก 26 คน) พิธีรับ
พระราชทานปริญญาบัตรจัดใหมีขึ้นในระหวางวันท่ี 9-10 กรกฎาคม 2552 โดยในปนี้มนีิสิตหลักสูตรนานาชาต ิ
สาขาเคมีประยุกต จบการศึกษาเปนรุนแรกจํานวน 4 คน 

กอนหนานั้น เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 ภาควิชาเคมีรวมกับชมรม
นิสิตเกาเคมี จุฬาฯ จัดงานเล้ียงแสดงความยินดีใหบัณฑิตใหมของ
ภาควิชาเคมีท่ีหองประชุม 100 ป ศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ โดยมี
หัวหนาภาควิชาเคมีเปนผูแทนคณาจารยกลาวแสดงความยินดี และมอบ
ของที่ระลึกใหบัณฑิต นอกจากนี้ ทานอดีตประธานชมรมฯ คุณปฐม 
แหยมเกตุ และประธานชมรมฯ คนปจจุบัน คณุประวิทย สันติวัฒนา ให
เกียรติมารวมงานดวย 

      

     ยอนกลับไปเมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2552 ภาควิชาเคมียังไดจัดเล้ียงอาหารวาง
เพ่ือแสดงความยินดีกับคณาจารย นิสิตเกา และบุคลากรท่ีสรางชื่อเสียงใหกับภาควิชา  
ท่ีหองประชุม 100 ป ศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ ซึ่งผูไดรับรางวัลในชวงปท่ีผาน
มามีหลายทานดวยกัน ไดแก ศาสตราภิชานบัญชา ชุณหะสวัสดิกุล, รศ. ดร.ศิริรัตน 
กกผล, รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ, คุณประยูร พงษพิทยากร, รศ. ดร.อมร เพชรสม, รศ. 
ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล, รศ. ดร.สนอง เอกสิทธิ์, รศ. ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์, รศ.
ดร.พลกฤษณ แสงวณิช, รศ. ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย, ผศ. ดร.วรวีร โฮเวน และ ผศ. ดร.
ปรีชา ภูวไพรศิริศาล 
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กําหนดการประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ชวงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2552 
ทุกวันอังคารท่ี 2 ของเดือน เวลา 17.30 น. ณ หอง 1108 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 

 
ครั้งท่ี 8/2552 อังคาร 8 กันยายน 2552 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ครั้งท่ี 4/2552 
ครั้งท่ี 9/2552 อังคาร 13 ตุลาคม 2552 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ครั้งท่ี 5/2552 
ครั้งท่ี 10/2552 อังคาร 10 พฤศจิกายน 2552 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ครั้งท่ี 6/2552 
ครั้งท่ี 112552 อังคาร 8 ธันวาคม 2552 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ครั้งท่ี 7/2552 
 

สอบถามรายละเอียด:  ผศ.ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย โทร 02-218-7607 หรือคุณกาญจนา คลังเพ็ชร โทร 02-218-7605  
 โทรสาร 02-218-7598/02-254-1309 
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“น้ําใจนองพี่ เคมีจุฬาฯ” ฉบับนี้ มบีทความมาใหอานหลากหลาย อาทิ 

บทเรยีนจากบริษัท General Motors ในบทความดาน เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม โดยศาสตราภิชานบญัชา ชุณหสวัสดิกุล บทความพิเศษ

เกีย่วกับ พรบ.สงเสริมวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก   
รศ.แมน อมรสทิธิ์ (แอบกระซิบวา อ.แมน สงบทความกอนใครๆ   
ดังนั้น ตัวเลขสมาชิกในเว็บไซตอาจเปลีย่นแปลงได) สาระทางเคมี     
ใน Chemistry of the month ฉบับนี้พูดถึงผลการศกึษาการใช

มะสังมารกัษาโรคหัวใจขาดเลือด และยังมีประสบการณตรงจาก

เหรัญญิกของชมรมฯ จากการรวมประชุมรางวัลโนเบลที่ลนิเดาอกีดวย 
 

ที่สําคัญ จดหมายขาวฉบับนี้ จะเริ่มโหมโรงเหตกุารณสําคัญของภาควิชา

ที่จะเกิดขึน้ในปหนา นั่นคือ “100 ป เคมี จุฬาฯ” ซึ่งเปนโอกาสทีก่าร

เรียนการสอนเคมีในประเทศไทยจะครบ 100 ปในป พ.ศ. 2553 (กอนที่

จะตั้งเปนภาควิชาเสยีอีก) โอกาสพิเศษแบบนี้ ควรตองมีตราสัญลกัษณ

ประกอบ จะออกแบบเองก็ใชที่ จึงจัดประกวดการออกแบบสัญลักษณ

ขึ้น แมเงินรางวัลจะไมมาก แตก็เชื่อวาศิษยเกาที่มหีัวศิลปคงไมเมนิที่จะ

รวมดวยชวยกนั  
 

ชมรมฯหวังจะเปนสื่อกลางระหวางศิษยเกาและภาควิชา ไมนานมานี้ 

งานวิจัยของอาจารยในภาควิชาไดพัฒนากลายเปนผลิตภัณฑในตลาด 

ชมรมฯ จึงอาสาพาสมาชกิไปดูโรงงานผลิตภัณฑดงักลาว รายละเอียดใน

เลม สวนโปรโมชันสมัครสมาชกิตลอดชีพในราคาพิเศษซึ่งสิน้สุดลงแลว 

ทําใหมีสมาชกิตลอดชีพเพิ่มขึ้นหลายคน ตรวจรายช่ือไดในเลมเชนกัน 
 

แลวพบกนัฉบับหนาในเดือนสงทายป... 
 

 บ.ก. บอกกลาว 
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สวัสดีครับ พ่ีๆ เพ่ือนๆ และนองๆ ชาวเคมีจุฬาทุกคน 
 

กอนอ่ืนตองขอแสดง

ความยินดีกับนองๆ  
บัณฑิตใหมชาวเคมีจุฬาฯ 
ปการศึกษา 2551 ท่ีรับ

พระราชทานปริญญาไป

ในชวงตนเดือนกรกฎาคม 
ท่ีเพิ่งผานมา ซ่ึงมีนิสิตท่ีจบ

จากภาคเคมีจุฬาฯในปนี้กวา 100 คน ท้ังท่ีจบในระดับ

ปริญญาตรีและท่ีสูงกวา ผมหวังเปนอยางย่ิงวา  
นองๆ บัณฑิตใหมนี้จะมาเปนกําลังสําคัญของกองทัพ

นักวิทยาศาสตรไทยในอนาคต ผมตองขออนุญาตใช 
คําวากองทัพนักวิทยาศาสตรเพราะตองการใหพวกเรา 
มีความภูมิใจและรวมพลังเปนน้ําหนึ่ง ใจเดียวกันเพื่อ

ผลักดันวิทยาศาสตรไทยใหมีความสามารถในการ

แขงขันท่ีสูงมากย่ิงข้ึน 
 ความรูทางเคมีถือเปนความรูพื้นฐานท่ีสําคัญของ

วิชาทางวิทยาศาสตรแขนงอ่ืนๆ เชน Food Science, 

Bio-Chemistry หรือ Material Science เปนตน ซ่ึง 
ทําใหนิสิตท่ีจบจากภาควิชาเคมีไปสามารถจะไปทํางาน

ไดหลายดาน ขอใหมีความมุงมั่น นําความรูท่ีไดศึกษา

มาไปใชใหเปนประโยชน และชวยพัฒนาประเทศให

เจริญกาวหนาท้ังทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 สุดทายนี้หวังวานองๆ ท่ีจบใหมจะมีโอกาสไดเขา

รวมกิจกรรมของชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ในอนาคต 

และ ไดกลับมาเยี่ยมบานเคมี จุฬาฯ เปนคร้ังคราว

เพื่อใหมีคงความผูกพันและชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกัน  
และกันตอๆ ไป 
 
 ประวิทย สันติวัฒนา  
   5 สิงหาคม 2552 
 

สวัสดี พี่ๆ นองๆ ชาวเคมี จุฬาฯ ทุกทาน 
     

 ในนามของภาควิชาเคมี ขอเรียน

ทุกทานดวยความภูมิใจวาจากอดีต

ถึงปจจุบัน ภาควิชาเคมีของเราได

คงไวซึง่ความเปนหน่ึงแหงคุณภาพ

ดานการเรียนการสอน การผลิต

บัณฑิต และการวิจัย ซึง่เปนท่ี

ยอมรับและอางอิงในระดับชาติ

และนานาชาติ การคงไวซึ่งคุณภาพดังกลาวอยางยั่งยืนไมใช

เรื่องงายนักดวยปจจัยตางๆ และการแขงขันในโลกท่ีหมุนไป

ขางหนาอยางรวดเร็วเชนปจจุบัน อยางไรก็ตาม ภาควิชา

ตระหนักถึงภาระดังกลาว และจะพยายามทุกวิถทีางท่ีจะ

ดํารงความเปนเลิศทางเคมีเพื่อศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของเรา  
      ในครอบครัวขนาดใหญของภาควิชาเคมี จุฬาฯ ท่ี

ประกอบดวยนิสิตปจจุบัน ท้ังระดับปริญญาบัณฑิตและ

บัณฑิตศึกษา คณาจารย และเจาหนาท่ี นับเปนความโชคดี 

ท่ีครอบครัวของเรายังมีพลังท่ียิง่ใหญจากนิสิตเกาเคมีผูซึ่ง  

มีสวนชวยเหลือในความสําเร็จของภาควิชา ท้ังทางตรงและ

ทางออม ตลอดมา ขอขอบคุณชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ     

ท่ีใหขอคิดเห็นและจัดใหมีกิจกรรมหลากหลายขึน้ ทําใหเกิด

ความใกลชิดและความผูกผันระหวางพ่ีเกากับนิสิตปจจุบัน 

รวมทั้งคณาจารยภาควิชาเคมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะยังผลสู

ความสําเร็จอยางยั่งยืนของภาควิชาเคมีของเรา  
ในโอกาสน้ีขอเชญินิสิตเกาทุกทานท่ีจบการศึกษาจาก

ภาควิชาไปแลวสมัครเปนสมาชิกของชมรมนิสติเกาเคมีฯ 

และหากพี่ๆ นองๆ ชาวเคมีมีขอคิดเห็นหรือขอแนะนําการ

ดําเนินการเพื่อความเปนเลิศของภาควิชา โปรดเสนอแนะได

โดยตรงท่ีภาควิชาหรือผานชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ก็ไดครับ 
 
  ขอบคุณครับ 

 วรินทร ชวศิริ 

      

คุยกับประธานชมรม สาสนจากหัวหนาภาค 

คําถามคลายเครียด: ไกอะไรเอย เปนฆาตกร (ดูเฉลยไดท่ีคอลัมน “ขาวฝากอยากบอก”) 
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ศาสตราภิชานบัญชา ชุณหสวัสดิกุล 
สิงหาคม 2552 

 

การเติบโตและลมสลายของ GM 
 

 
ตลอดระยะเวลา 100 ปในธุรกิจรถยนต บริษัท 

General Motors (GM) ไดสรางตํานานรถยนตและ

เกียรติประวัติมากมาย รถหลายรุนของ GM สรางความ
หวือหวาใหชีวิตชาวอเมริกัน มหาวิทยาลยับริหารธุรกิจ

ชั้นนําของอเมริกายกเรื่องราวของ GM เปนกรณีศึกษา
Gerald Meyers ศาสตราจารยสอนวิชาบรหิารธุรกิจที่ 

University of Michigan ยกยองความสามารถในการ
สรางรถยนตที่ดลใจผูใช และสามารถครอบคลุมตลาด

และความตองการของผูใชไดมากที่สุด แตแลว GM 
กลับสะดุดขาตัวเองดวยการตลาดที่ผิดพลาด การเขาสู 

Chapter 11* สรางความเจ็บปวดแกพนักงาน ผูบริหาร  

ตัวแทนจําหนาย และสหภาพแรงงานของ GM อยางยิ่ง   
 
กอกําเนิด General Motor และเจริญเติบโต 
ภายใตการนําของ Alfred P Sloan 
 ในป 1908 William C. Durant ผูออกจากโรงเรียน
กลางคัน ไดกอต้ังบริษัท Buick Motor และรวม

บริษัทผูผลิตรถยนตเล็กๆ ไดแก Oldsmobile, Cadillac 
และ Oakland เขาดวยกัน โดยเปลี่ยนช่ือบรษิัทเหลาน้ัน

เปน Pontiac และ Chevrolet 
 ภายใตการนําของ Alfred P. Sloan ซ่ึงเปนวิศวกร
จากสถาบัน MIT ในทศวรรษ 1920 GM มีนโยบาย

การตลาดวา จะผลิตรถยนตเพื่อสนองความตองการ

ผูใชในแตละระดับรายได 
Chevrolet: รถยนตสําหรับผูตองการใชรถ 
Pontiac และ Oldsmobile: รถยนตสําหรบัผูที่มีฐานะ
การเงินและสังคมอีกระดับ 
Cadillac: รถยนตสําหรับผูรักความหรูหราและสุขสบาย 
  
 ขณะที่ Henry Ford ประสบความสําเร็จในการสราง
รถยนต Ford Model T ดวยทฤษฎีที่มองวา รถยนตเปน
พาหนะที่คงทนและราคาประหยัด โดยเนนการผลิต

ดวยระบบสายพาน (Assembly Line) และมีแบบ

มาตรฐานใหเลอืก (มีตัวเลือกไมมาก) แต Ford ละเลย
ที่จะตอบสนองผูบริโภคที่มีฐานะการเงินดี และอยากได

ทางเลือกในการมีรถยนตตามแบบที่ตนชอบ และในป 

1932 GM แซง Ford ข้ึนมาเปนผูนําในธุรกิจรถยนต 
และครองตําแหนงผูนํามาตลอด 77 ปตอมา โดย

ในชวงหน่ึง GM มีสวนแบงในตลาดรถยนตอเมริกาถึง 
52% ขณะที่รถยนต Corvette และ Camaro สรางความ
หวือหวาใหวงการรถยนตอยางสุดๆ  
 
รถเล็กจากญ่ีปุน 
 การถดถอยของ GM เริ่มต้ังแตรถยนตญ่ีปุนเริ่มเขา
มาในตลาดสหรัฐฯ เมื่อป 1970 ดวยรถยนตน่ังขนาด

เล็ก ประหยัดนํ้ามัน และคุณภาพที่คงทน ชาวอเมริกัน

เริ่มหันไปซ้ือ Toyota และ Honda ที่ประหยัดทั้งนํ้ามัน
และคาบํารุงรักษา ในป 1985 GM ลงทุนหลายพันลาน
เหรยีญฯ สรางยี่หอ Saturn ซ่ึงเปนรถยนตขนาดเล็กที่
แยกโรงงานออกมา โดยหวังจะดึงสวนแบงการตลาดคืน 
 แตในชวงกลางป 1990 GM กลับเพิม่ยี่หอ Saab 
และ Hummer ซ่ึงเปนรถยนตขนาดใหญที่ใชในราชการ
ทหารเพื่อทาํการตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) GM 
ใชกลยุทธในการตอสูกับ Toyota และ Honda โดยสราง
รถยนตยี่หอตางๆ ออกมาจํานวนมาก รวมทั้งการลงทุน

เพิ่มเพื่อพลิกฟน Oldsmobile ใหคืนชีพ แตกลับละเลย

ที่จะพัฒนา Saturn ตอไป 
 
ทฤษฎีการสรางแบรนดใหมเพื่อแขงกับรถญ่ีปุน 
 ในป 2000 Rick Wagoner CEO คนใหมของ GM 
ตัดสินใจทิ้ง Oldsmobile และยอมสูญเงิน 2,000 ลาน

เหรยีญฯ จายคาชดเชยตัวแทนจําหนายรถ Oldsmobile 
แลวหันไปปลุกชีวิต Saturn อยางจริงจัง Wagoner 
วาจาง Robert Lutz อดีตผูบริหาร Chrysler ซ่ึงไดชื่อวา
เปนปรมาจารยดานรถยนต มาพัฒนารถยนต GM โดย
ใหความสนใจรถเล็ก Buick, Pontiac และ Saturn ตลอด 

5–6 ปตอมา Robert Lutz ไมสามารถทาํใหยี่หอ Buick 
La Crosse, Pontiac G6 และ Saturn Aura ประสบ
ความสําเร็จได ขณะที่ Chevrolet ซ่ึงเปนรถติดตลาด
ของ GM ไมไดรับการเหลยีวแล 

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
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 ในป 2005 GM ประสบภาวะขาดทุน 8,650 ลาน

เหรยีญฯ และจากผลประกอบการต้ังแตป 2003 ถึง 

2007 รถยนต Saturn, Saab และ Hummer รวมกันทํา
ใหบริษัทขาดทนุกวา 1,100 ลานเหรียญฯ ตอป 

ในขณะที่ Prius Hybrid ของ Toyota สรางความฮือฮาใน
ตลาดรถยนต Hummer กลับถูกมองวากินนํ้ามันและทํา
ใหรายไดของ GM หดหาย ในที่สุด เดือนมกราคม 

2008 ปรมาจารยรถยนต Robert Lutz ก็ถอดใจ บอก
ให Rick Wagoner ถอดรถหลายยี่หอจาก GM  แตสาย
เกินไปเสียแลว หุนของ GM ปดตํ่าสุดในรอบ 54 ป 
 
วิกฤติเศรษฐกจิ – วิกฤตอุตสาหกรรมรถยนต 
 วิกฤติการเงินและอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ ทําให

ตอนสิ้นป 2007 และ 2008 ยอดขายรถยนตใน

สหรัฐฯ ลดลงอยางมาก Chrysler และ GM ตางเผชิญ
ภาวะวิกฤติ โดย Rick Wagoner ยอมรับวา GM กําลัง
ขาดสภาพคลอง ทั้งสองบริษัทยื่นขอความชวยเหลือ

จากรัฐบาลสหรัฐฯ และในเดือนกุมภาพันธ 2009 

ประธานาธิบดี Obama ไดต้ังคณะกรรมการศึกษาขอ

เรียกรองของ Chrysler และ GM โดย Chrysler ตองเขา
สูมาตรา Chapter 11 ในเดือนพฤษภาคม สวน GM ตาม
ไปในเดือนตอมา ในที่สุดคณะกรรมการศึกษารถยนต

ของ Obama ก็บังคับให Chrysler, GM และ UAW 
(United Auto Workers) รับผิดชอบ โดย GM ตองลด
การผลิตรถยนตสี่ยี่หอ (Saab, Saturn, Pontiac และ 
Hummer) ลดตัวแทนจําหนายหลายพันแหง ปดโรงงาน

ที่ขาดทุน สัญญาใหมจาก Treasury Dept. บังคับให
พนักงาน UAW ทํางานเกินสัปดาหละ 40 ชั่วโมงจึงจะ

ไดคาลวงเวลา ตัดทอนผลประโยชนตางๆ และโอน

พันธบัตรที่พนักงาน UAW เขามาเปนหุน เหลาน้ีคือ

แผนชุบชีวิตใหมของ GM ในอนาคต 
 
จีนจะเปนผูผลิตรถยนตรายใหญท่ีสุด 
 นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนดวยการลด

ภาษีรถยนตและใชมาตรการกระตุนการใชจาย สงผลให

ชวง 5 เดือนที่ผานมา อุตสาหกรรมรถยนตจีนเติบโต

อยางกาวกระโดด ตัวเลขการจําหนายรถยนตของจีน

เมื่อเดือนพฤษภาคมอยูที่ 1.1 ลานคัน จีนกลายเปน

ผูผลิตรถยนตรายใหญที่สุด 10–11 ลานคันตอป GM 
มีโครงการรวมพัฒนารถยนตกับ Cherry ของจีน ขณะที่

บริษัท Sichuan Tengzhong Heavy Industrial 
Machinery กําลังเจรจาขอซ้ือ Hummer จาก GM สวน 

Fiat เขาไปซื้อหุน Chrysler และขอซ้ือกิจการ Vauxhall 
และ Opel จาก GM เพื่อเปนฐานขยายตลาดในยุโรป
และอเมริกาใต 
  
 เสนทางธุรกิจของ GM จะเปนกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ 
ทั้งดานการตลาดและการพัฒนาเทคโนโลยี การที่ GM 
มุงเนนการสรางแบรนดใหมๆ การเขาสูตลาด และ

มองขามการพฒันาเทคโนโลยีที่ผูบริโภคตองการ อัน

ไดแกรถประหยัดนํ้ามัน เปนขอผิดพลาดที่เราทุกคน

ตองนํามาเปนบทเรียน  
 

*Chapter 11 เปนสวนหนึ่งของกฎหมายเร่ืองการลมละลายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตใหปรับโครงสรางองคกรใหมได – บ.ก. 
 

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

คณาจารยภาควิชาเคมีมีสวนรวมในความสําเร็จของการแขงขนัเคมีโอลิมปก 

ความสามารถของตัวแทนนักเรียนไทยที่ไปแขงขันเคมีโอลิมปก
ระหวางประเทศคร้ังท่ี 41 ณ Cambridge/Oxford ประเทศอังกฤษ 
ระหวางวันท่ี 18-27 กรกฎาคม 2552 ทําใหประเทศไทยไดเหรียญ
เงินกลับบานท้ังหมด 4 เหรียญ ในปนี้มีอาจารยท่ีเปนผูนําทีม 4 ทาน 
คือ ผศ. ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล, รศ. ดร.ธรรมรัตน อารีย, ผศ. ดร.วรวรรณ  
พันธุมนาวิน และ ผศ. ดร.อรุณศิริ ชิตางกูร จากภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาฯ นอกจากนี้ยังมีคณาจารยในภาควิชาเคมีอีก
หลายทานท่ีอยูเบ้ืองหลังการติวเขมตลอด 3 เดือนท่ีผานมา เชน  
ผศ. ดร.ยงศักด์ิ ศรีธนาอนันต และ อ. ดร.อมราวรรณ อินทศิริ  
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พิธีไหวครู ทําบุญเลี้ยงพระประจําป และมอบรางวัลของภาควิชา 
 

ภาควิชาเคมีจัดใหมีพิธีไหวครูและทําบุญเล้ียงพระในชวงกอนเปดภาคการศึกษาตนเปนประจําทุกป สําหรับปนี้ไดจัดใหมี
กิจกรรมขึ้นในวันท่ี  28 พฤษภาคม 2552 ท่ีหอง 308 อาคารมหามกุฏ โดยในชวงเชา จัดใหมีพิธีไหวครูและมอบโลรางวัลเรียนดี
และความประพฤติเรียบรอยแกนิสิต จากนั้นไดนิมนตพระสงฆจํานวน  9 รูปจากวัดปทุมวนาราม มาฉันเพลและรับสังฆทาน 
พรอมใหศีลใหพรเพ่ือเปนสิริมงคลแกนิสิตและคณาจารย  

นอกจากนี้ ฝายวิจัย ภาควิชาเคมี ไดจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสงเสริมและสรางกําลังใจใหคณาจารยและนิสิตท่ีสรางผลงาน
ทางดานการวิจัยดีเดน ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการ Chem-CU Quality Awards โดยในปนี้มีผูไดรบัรางวัลประเภทตางๆดังนี้คือ 

1. รางวัลผลงานวิจัยดีเดน 

• รศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย จากผลงานตีพิมพในวารสาร Anal. Chem. 

• ศ. ดร.สุพจน หารหนองบัว ผลงานตีพิมพในวารสาร Biophys. J. 

• รศ. ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ ผลงานตีพิมพในวารสาร Langmuir และ Macromolecules 

• ผศ. ดร.ณัฐชนัญ ลีพิพัฒนไพบูลย ผลงานตีพิมพในวารสาร J. Chromatography A 
2. รางวัลผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงสูงสุด: ผศ. ดร.ณัฐชนัญ ลีพิพัฒนไพบูลย 
3. รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน: ผศ. ดร.อภิชาติ อ่ิมย้ิม และ ผศ. ดร.ขนิษฐา พุดหอม 
4. รางวัลวิทยานิพนธดีเดนสําหรับนิสิตปริญญาเอก: ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ 
5. รางวัลวิทยานิพนธดีเดนสําหรับนิสิตปริญญาโท: นางสาวหฤทัย แสงจรัสวิชัย 

โดยรางวัลท่ีมอบใหเปนเกียรติบัตร และงบประมาณจากสโตรเคมีสําหรับอาจารย และเปนเงินรางวัลสําหรับนิสิต 
 

    
 

 
 
 

คณาจารยภาควิชาเคมีไดรบัทุนระดับนานาชาติไปทําวิจัยในตางประเทศ 

      

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยภาควิชาเคมี 2 ทานท่ีไดรับทุน
ระดับนานาชาติไปทําวิจัยตางประเทศเปนเวลา 1 ป อ. ดร.อมราวรรณ 
อินทศิริ ไดรับทุนวิจัยเรื่อง Toxicity assessment of nanomaterials  
ท่ี School of Risk and Safety Sciences, Faculty of Science, 
University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย และ อ. ดร. 
นิปกา สุขภิรมย ไดรับทุน The International Scholar Exchange 
Fellowship  (ISEF),   Program   of   the   Korea   Foundation  for  

Advanced Studies เพ่ือไปทําวิจัยเรื่อง Fabrication and electrochemical properties of LiCo1-xMnx O2 film electrodes 
using the electrospray deposition technique with colloidal precursors ท่ี Yonsei University ประเทศเกาหลี 
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 Chemistry of the Month 
 

สารตานการเกาะกลุมของเกล็ดเลือดจากมะสัง 
ปรีชา ภูวไพรศิริศาล,1 เสริม สุรพนิิจ, 1 รัตติมา จีนาพงษา2 และ สันติ ทพิยางค1 
Preecha.p@chula.ac.th 
1หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
2คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
    โรคหัวใจขาดเลือดเปนสาเหตุที่ทําใหคนไทยเสียชีวิตมากเปนอันดับสองรองจากอุบัติเหตุ ผูปวยที่เปนโรคนี้จะมี
ผนังหลอดเลือดหัวใจตีบตันเนื่องจากการเกาะตัวของเกล็ดเลือด (platelet aggregation) ในรายที่มอีาการรุนแรงจะ
เสียชีวิตเฉียบพลันหากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที ปจจุบันแพทยนิยมใหยาละลายเกล็ดเลือด เชน aspirin, 
ibuprofen และ heparin เพื่อลดการอุดตันในหลอดเลือด คณะผูวิจัยไดศึกษาสารกลุม furanocoumarin จากรากมะสัง 
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(Feroniella lucida) ในการยับยั้งการเกาะกลุมของเกลด็เลือด การทดลองโดยใชเกล็ด
เลือดของอาสาสมัครพบวา feroniellin B ซึ่งเปนสารชนิดใหมที่แยกไดจากรากมะสัง
สามารถยับยั้งการเกาะกลุมของเกล็ดเลือดไดดีกวายา ibuprofen ถึง 39 เทา นอกจากนี้ 
สารกลุม furanocoumarin สามารถยับยั้งการเกิด lipedperoxidation ไดดีเทียบเทากับ 
α-tocopherol ซึ่งแสดงใหเหน็วาสารกลุมดังกลาวมีแนวโนมในการนํามาพัฒนาเปนยา
รักษาโรคหัวใจขาดเลือด และสามารถปองกันการกลับมาเกิดโรคซ้ําไดอีก 

 

 
การยับยั้งการเกาะกลุมของเกล็ดเลือดโดย (a) feroniellin B และ (b) ยา ibuprofen จากกราฟ สาร feroniellin B ที่
ความเขมขนเพียง 0.352 mM ใหผลการยับยั้งเทียบเทากับการใชยา ibuprofen ที่ความเขมขน 11.40 mM  

 

 --------------- 
เอกสารอางอิง [1] Phuwapraisirisan, P.; Surapinit, S.; Sombund, S.; Siripong. P.; Tip-pyang, S. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 3685-3688. 
 [2] Phuwapraisirisan, P.; Surapinit, S.; Tip-pyang, S. Phytother. Res. 2006, 20, 708-710. 
 

เสื้อชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ  
สีคอโปโลสีครีม ปกสีเหลืองสด กระเปาปกโลโกชมรมฯ 

  

ราคาตัวละ 250 บาท 
มี 2 ขนาด คือ รอบอก 36 นิ้ว และ 42 นิ้ว 

 

ส่ังซื้อไดทีคุ่ณกาญจนา คลังเพ็ชร โทร 02-218-7605 
(คาจัดสงฟรี) 

 

รายไดหลังจากหักคาใชจายแลว 
สําหรับสนับสนุนกิจกรรมชมรมฯ 
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พระราชบญัญัติสงเสริมวชิาชีพ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กับนักวิทยาศาสตร 
 

เรียน นักวิทยาศาสตรทุกสาขาวิชา (โดยเฉพาะนักเคมี) ทีร่ักทุกทาน 
 

บัดนี้เราไดมี พ.ร.บ. สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แลว และผูสําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรทุกคน
จะมีอาชีพวิทยาศาสตร ตอไปนี้ถามีใครถามวาทานมีอาชีพอะไร ทานสามารถตอบไดทันทีวามีอาชีพวิทยาศาสตร แต
เทาท่ีเปนอยูในขณะนี้ นักวิทยาศาสตรที่สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตขาดความสนใจในอาชีพของตัวเอง ดังจะ
เห็นไดวา เมื่อมีการเลือกต้ังในสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูมีสิทธิเลือกต้ังคณะกรรมการสภาวิทยาศาสตรตองเปน
สมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และขณะนี้มีผูที่สมัครเปนสมาชิกแลวและเปนนักวิทยาศาสตรธรรมชาติ
ประมาณ 1,400 คน ถือวานอยมากเมื่อเทียบกับกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพซึ่งมีกวา 8,900 คน เมือ่เปนเชนนั้น นายก
สภาวิทยาศาสตรจึงเปนผูที่สําเร็จวิชากลุมนี้โดยไมมีการเลอืกต้ัง เนื่องจากมีผูสมัครคนเดียว ซึ่งเชื่อวานาจะเปนการตก
ลงกันมากอน ผมเองไดรับการกาํหนดใหเปนคณะกรรมการสรรหาและเลอืกต้ัง จึงไมมีสิทธ์ิสมัคร แตเนื่องจากผมทํางาน
เบื้องหลังอยูแลว จึงอยากใหขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหทานไดทราบดังนี ้

คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึง่ม ี4 กลุม คือ 
1. กลุมวิทยาศาสตรธรรมชาติ ไดแก 
 นายมนตรี จุฬาวัฒนฑล (ชีวภาพ) 
 นายมานิต รุจวิโรดม (ฟสิกส) 
 นายธวัช ชิตตระการ (ฟสิกส) 
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก 
 นายไพฑูรย พรหมเทศ 
 นายสนอง คลํ้าฉิม 
 นายบุญมี คลายจันทร 
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร ไดแก 
 นายเปยมศักด์ิ เมนะเศวต 
 นายไตรเทพ วิชยโกวิทเทน 
 นางสาวรัตนา กวยเจริญพาณิชก 
4. กลุมวิชาสหวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 นายวิเทียน นลิดํา (เคมี) 
 นายวุฒนิพงษ วราไกรสวัสด์ิ 
 นางละออศรี เสนาะเมือง 

สําหรับนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโลโนยี คือ คณุนิรุจน อุทธา ซึ่งในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม ไดกําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีต่องมีขอบังคับ

ควบคุม เพือ่ปองกันมิใหเกิดความเสียหายและเปนอุบัติภัยแรงที่เปนอันตรายโดยตรงกับประชาชนและสังคม ผูที่ทํา
หนาท่ีนี้ จะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนด พ.ร.บ. ไดกําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยคีวบคุม มี 4 สาขา 
ไดแก สาขานิวเคลียร สาขาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ สาขาการผลิด 
การควบคุม และการจัดการสารเคมี (พวกเคมีควรจะเขามามีบทบาท) และสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการใช
จุลินทรียที่กอใหเกิดโรค 

บทความพิเศษ 

แรงสนับสนุนจากพวกเรา

เทานั้นที่จะทําใหสภาวิชาชีพ

ของพวกเรามีความเขมแข็ง 

สามารถตอสูหรือมีบทบาท

อื่นๆ ที่สําคัญของประเทศได 
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สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรสามารถเสนอแนะตอรัฐมนตรีวาการทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหกําหนดสาขา
วิชาชีพที่ตองควบคุมเพิ่มออกเปนพระราชกฤษฎีกาได 

ทานคงเหน็แลววา สภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอาํนาจในการดําเนินงานหลายประการ โดยสามารถอาน
รายละเอียดไดจาก พ.ร.บ. อาํนาจหนาที่เหลานั้นรวมไปถงึการออกกฎเกณฑ ขอบงัคบั คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร ทั้งที่ตองควบคมุและไมควบคมุ ซึ่งควรที่จะตองมีจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรกํากับดูแล สภาฯ เปนผู
มีบทบาทที่สําคัญในการเสนอและพิจารณาใหขอคิดเหน็ ขอควรปฏิบัติ และขอบังคับตางๆ ที่จะออกมาบังคับใช และโดย
ที่สมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรนั้นคอนขางกวางขวาง จึงมีสมาคมและองคกรในสาขาอื่นๆ เขาไปออกกฎหมายโดย
อางอิงกับวิชาชีพของตน ทัง้ที่ไดเลาเรียนหรือมคีวามรูนอยกวาผูประกอบวิชาชีพตัวจริงเสียดวยซ้ํา โดยเฉพาะวิชาชีพ
ทางเคมี เชน หัวหนาฝายวิเคราะหทางเคมีตองเปนเภสัชกร เปนตน  

เพราะฉะนั้น ถาพวกเราไมสนใจแมแตจะสมัครเปนสมาชิก วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็คงถูกสมาคม
วิชาชีพอื่นดําเนินการแทน หรืออาจหายไปจากวงการ แรงสนับสนุนจากพวกเราเทานั้นที่จะทําใหสภาวิชาชีพของพวก
เรามีความเขมแข็ง สามารถตอสูหรือมีบทบาทอื่นๆ ที่สําคัญของประเทศได ผมขอวิงวอนใหนักวิทยาศาสตรทุกคนรีบ
สมัครเปนสมาชิกเสีย ถาสมัครชาก็อาจตองเสียคาสมัครแพงก็ไดนะ 

สมัครไดที่  สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร 
 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 

 โทรศัพท 02-354-4466 ตอ 138  โทรสาร 02-644-9131 
 หรือ website: www.ops.go.th/ps 

รศ.แมน อมรสิทธ์ิ 
 

 ทุนการศึกษาและการอบรม 
 

บริษัทในเครอืเคมีอินโนเวชันมอบทุนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ภาควิชาเคมีไดรับความอนุเคราะหจากศาสตรา- 
ภิชานบัญชา ชุณหะสวัสดิกุล (เคมีรุน 34) 
ประธานกลุมบริษัทในเครือเคมีอินโนเวชั่น และ
อดีตประธานชมรมฯ ในการใหทุนการ ศึกษาแก
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปละ 1 ทุน เปนเวลา 10 
ป เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป ในปนี้
จัดพิธีมอบขึ้นในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2552 ณ 
หองประชุมตอพงศ โทณะวณิก 

 

การอบรมครูเคมี 
ภาควิชาเคมีรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) และสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท) จัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให
ครูผูสอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใตโครงการความรวมมือ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิทยา-
ศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ขึ้น ระหวางวันท่ี 20-25 เมษายน 2552 ซึ่ง
ในปนี้มีผูเขารวมอบรมทั้งหมด 40 ทาน ในนามของภาควิชา ตองขอขอบคุณ
คณาจารยและเจาหนาท่ีทุกทานท่ีมีสวนชวยดูแลและประสานงาน ทําให
กิจกรรมสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เปนท่ีประทับใจแกผูมาอบรมเปนอยางยิ่ง 
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ประสบการณตางแดน 
 

 

การประชุมรวมกบันักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล สาขาเคม ี 
ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา เคมี จุฬาฯ รุน 63 

 

“ถาคุณกําลังจะมีโอกาสไดพบบุคคลคนหนึ่งที่คุณปลื้มมากที่สุด คุณจะรูสึกอยางไร” 
 

 

วันนี้จะขอเลาประสบการณที่วานี้ใหพี่นองชาวเคมี 
จุฬาฯ ไดอานกัน เรื่องนี้นาจะเริ่มตนจากการท่ีขาพเจา 
ผูเปนทั้งอาจารยสอนเคมีและนักวิจัยคนหนึง่ มีความฝง
ใจต้ังแตเด็กวา นักวิทยาศาสตรที่ไดรับ รางวัลโนเบล 
หรือที่เรียกวา Nobel Laureate เปนผูประสบความ 
สําเร็จสูงสุด มีความสามารถเปนเลิศในการคนควาวิจัย
องคความรูใหมที่สงผลกระทบตอประชากรโลก ดังนั้น 
นักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบลจึงเปรียบเสมือน Idol ของ
ขาพเจา และแลววันหนึ่ง ขาพเจาก็มีโอกาสอันดียิ่งเมื่อ
ไดรับคัดเลือกใหเปนหนึ่งในหกของตัวแทนนักวิทยา-
ศาสตรรุนเยาวจากประเทศไทย เพื่อเขารวมการประชุม
ผูไดรับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ณ เมืองลนิเดา (The 
Nobel Laureate Meeting at Lindau on Chemistry) 
ระหวางวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคมที่ผานมา 
ขาพเจารูสึกวา ตัวเองชางโชคดีเหลือเกนิที่ไดเขารวม
กิจกรรมในครั้งนี ้

การประชุมผูไดรับรางวัลโนเบลจะจัดขึ้นเปนประจํา
ทุกป ในชวงกลางป ณ เมืองลินเดา สหพันธรัฐเยอรมน ี
ปนี้ตรงกับครั้งที่ 59 โดยสาขาที่จัดงานจะสลับกันไป 
เพื่อเปดโอกาสใหนักวิทยาศาสตรหัวกะทิรุนเยาวจาก
นานาประเทศประมาณหารอยกวาคน ไดแลกเปลี่ยน
ส่ือสารกับนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบลกวา 20 คน ทัง้
ในเชิงวิชาการและการใชชีวิตดานอื่นๆ ตลอดเวลากวา
หนึ่งสัปดาหที่เมืองลินเดา ซึง่เปนเกาะเล็กๆ ทางตอน
ใตของประเทศเยอรมน ี บริเวณทะเลสาบคอนสแตนซ 
(Lake Constance) พรมแดนธรรมชาติระหวางเยอรมน ี
ออสเตรีย และสวิตเซอรแลนด  

กิจกรรมในการประชุมแบงตามชวงเวลาออกเปน 3 
สวน ชวงเชาจะเปนการบรรยายของนักวิทยาศาสตร  

รางวัลโนเบล บางทานบรรยายถึงงานวิจยัที่ไดรางวัล
หรืองานวิจัยในปจจุบัน บางทานเลาเรื่องงานสาธารณ-
ประโยชนและงานอดิเรกของตน สวนบางทานใหขอคดิ 
และพูดถึงแนวทางการดําเนินชีวิตของนักวิทยาศาสตร 

  

 
กับ Prof. Rudolph Marcus นักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล    
ในดวงใจ เจาของ Marcus Theory เก่ียวกับทฤษฎีการถายเท
อิเล็กตรอน  

 

กิจกรรมในชวงบาย ซึ่งเปนสองชั่วโมงของการ
อภิปรายกลุมยอยระหวางนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล
และนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ถือไดวาเปนชวงเวลาที่นา
ต่ืนเตนและนาประทับใจที่สุด เพราะนักวิทยาศาสตรรุน
เยาวจะไดมีโอกาสซักถามนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล
อยางเปนกันเองในทุกๆ เรื่อง การอภิปรายกลุมยอย
ชวงนี้ไมเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก ไมวาจะเปนผู
ทรง คุณวุฒิหรือส่ือมวลชน ไดเขามาสังเกตการณเลย 
ซึ่งถอืวาเปนสิทธิพิเศษของพวกเรานักวิทยาศาสตรรุน
เยาวอยางแทจริง  

และในชวงค่ําๆ ของทุกวันก็จะมีกิจกรรมสังสรรค 
เชน งานเลี้ยง  งานเตนรําพื้นเมือง  และคอนเสิรตเพลง 
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คลาสสิก เพื่อเปดโอกาสใหนักวิทยา-
ศาตรรุนเยาวไดรูจักนักวิทยาศาสตร
รางวัลโนเบล และเพื่อนนักวิทยา-
ศาสตรรุนเยาวดวยกันเองมากขึ้น  

ในวันสุดทายของการประชุม มี
ประเพณีสืบตอกันมา ใหผูเขาประชุม
ทุกคนลองเรือสําราญไปยังเกาะไมเนา 
ซึ่งเปนเกาะสวนตัวของ Count Lennart Bernadotte   
ผูริเริ่มการประชุมนี้ เพื่อเขารวมการเสวนาพิเศษ และ
เขารวมพิธีปดการประชุมอยางเปนทางการ ภายใต
บรรยากาศที่รมรื่นสวยงามของตนไมดอกไมนานาพันธุ 

 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกลาฯ 
ใหนักวิทยาศาสตรรุนเยาวชาวไทยไดเขาเฝาฯ ระหวางการเดินทาง

ไปยังเกาะไมเนา 
 

ประสบการณและความประทับใจตางๆ ที่ไดจากการ
ประชุมในครัง้นี้ เปนส่ิงล้าํคาเกินจะบรรยายไดหมด 
ขาพเจาไดสนทนากับนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล   ผู 

เปนเสมือน Idol ของตนเองอยางใกลชิด ได
ขอคิดดีๆ ทั้งในดานการงานและการใชชีวิต 
ซึ่งทั้งหมดนี้คงเกิดขึ้นไมได หากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ไมทรงพระราชทานโอกาส โดยเลือกให
ขาพเจาเปนหนึ่งในคณะนักวิทยาศาสตรรุน
เยาวชาวไทยที่ไดเขารวมการประชุมกับนัก 

วิทยาศาสตรรางวัลโนเบลที่เมืองลินเดาในปนี้ ขาพเจา
รูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน นอกจากนี้ 
ตองขอบคุณคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิของโครงการ
ลินเดา สวทช. และผูเกี่ยวของทั้งหมด ที่ชวยใหการเขา
รวมการประชมุครั้งนี้สําเร็จไปไดดวยดี 

หลากหลายคําถามที่มีอยูในใจเสมอมาเกี่ยวกับนัก 
วิทยาศาสตรรางวัลโนเบลไดรับคําตอบอยางชัดเจน ไม
วาทางตรงหรือทางออม จากการประชุมนี้ ขาพเจาได
เรียนรูวา กวานักวิทยาศาสตรจะไดรับรางวัลโนเบลอนั
ทรงเกียรตินั้น พวกเขาตองเสียสละ มุงมั่น และทุมเท
ในการทํางานวิจัยมากเพียงไหน  

หลายครั้งที่มีการอางถึงงานวิจัยระดับรางวัลโนเบล
วา เปนการคนพบโดยบังเอญิ แตถาจะมองใหลึกลงไป 
การท่ีจะรูจักและสังเกตเห็นความบังเอิญที่นาสนใจก็
ไมใชเรื่องงายเลย  

เหนือส่ิงอื่นใด นักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบลยังย้ํา
วา “เราตองรกัและเห็นความสําคัญของส่ิงที่เราคนควา
กอน เพื่อเปนแรงผลักดันใหเราเดินหนาตอไป”   

 
 

 

 

“เราตองรักและ 
เห็นความสําคัญ 
ของสิ่งที่เราคนควา     

เพื่อเปนแรงผลักดัน  

ใหเราเดินหนาตอไป” 

 

ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาเคมีคนแรกคือ Jacobus H. Hoff ในป ค.ศ. 1901 จากผลงานดานอัตราเร็วของปฏิกิริยา สมดุลเคมี และความ

ดันออสโมสิส (ใครจํา Van’t Hoff factor ไดบาง?)    Osamu Shimomura, Martin Chalfire และ Roger Y. Tsien คือผูไดรับ
รางวัลโนเบลสาขาเคมีครั้งลาสุด ป 2008 สําหรับการคนพบและพัฒนาโปรตีนเรืองแสงสีเขียว (GFP green fluorescent protein)    

สุดยอดนักเคมี Frederick Sanger ไดรับรางวัลโนเบลถึง 2 ครั้งในป 1958 และ 1980 จากงานดานอินซูลินและการหาลําดับเบสในกรด
นิวคลีอิก    เงินรางวัลโนเบลเพ่ิมข้ึนจาก 150,782 SEK (Swedish Kroner) ในป 1901 เปน 10 ลาน SEK ในป 2001 คิดเปนเงิน

บาทก็ราวๆ 47.5 ลานบาทแคน้ันเอง    แมรางวัลแรกจะเปนงานทางเคมีฟสิกัล แตงานวิจัยทางเคมีท่ีไดรับรางวัลโนเบลมากท่ีสุดคืองาน

ทางดานเคมีอินทรีย  23 รางวัลจาก 100 รางวัล    ขอความภาษาละติน Inventas vitam juvat excoluisse per artes บน
เหรียญรางวัลสาขาเคมีและฟสิกสแปลคําตอคําไดวา inventions enhance life which is beautified through art   

 

(ขอมูลจากเว็บไซต http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/) 
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 กาลเกษียณ เดือนกันยายนเปนเดือนแหง “กาลเกษียณ” 
ไปตามครรลองชีวิตการทํางาน และในป พ.ศ. 2552 น้ี “เพชร
ชมพูจุฬาฯ” แหงภาควิชาเคมี ผูซึง่เปนครูอาจารย เปน
แบบอยาง เปนกําลังสําคัญของภาควิชาฯ เขาสูวงลอของ “กาล
เกษียณ” ถึง 6 คน ไดแก ศาสตราจารย ดร.โสภณ เริงสําราญ,  
รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน การเท่ียง,  ผูชวยศาสตราจารย 
นัยนา ชวนเกริกกุล,  อาจารย ดร.นันทิตา (ชมพูนุช) คําทอง,  
นายประยูร พงษพิทยากร และ นางชนิดา    วิยกาญจน โอกาส
น้ี ชมรมนิสิตเกาเคมี ขอเชิญชวนนิสิตเกาเคมสีงขอความส้ันๆ 
ความทรงจํา/ความรูสึกดีๆ ถึง”เพชรชมพูจุฬาฯ” ผูเกษียณอายุ
ราชการทั้งหก มายัง wanlapa.a@chula.ac.th หรือ โทรสาร 
02-218-7598 / 02-254-1309 (โปรดระบุ “กาลเกษียณ” บน
เอกสารดวย) หรือที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2552 เพื่อที่ชมรมฯ จะเปนส่ือกลาง
สงขอความใหถึงมือทานผูอาวุโสของภาควิชาเคมีตอไป  

สมาชิกใหม ขอแสดงความยินดีกับเคมีรุน 60 ที่มีสมาชิก     
ตัวนอยเพิ่มข้ึนอีกคน เหมียว สมศักด์ิ และ ฮุง อัจฉรา     
เพียรวณิช (ตนหม่ันเพียร) ประสบความสําเร็จในการ
เลียนแบบวอลท ดิสนียอีกครั้ง เพราะหนุมนอย(มาก กดปุม
ลิฟตยังไมถึงเลย) “มิกก้ี” เพิ่งมีนอง “มินน่ี” ตามมาติดๆ 
แอบไดยินวา รุน 60 อีกหลายคนอยากใหลูกตัวเองมีนองบาง  
ก็ขอใหสําเร็จแบบครอบครัวเหมียวดิสนียเร็วๆ นะจะ    

โชคดีหรือโชคราย ยังไมไปไหนไกลจากรุน 60 (เลขสวย ชวย
ไมได) เริ่มไมแนใจวาแลวควรจะยินดีหรือเสียใจกับ หญิง 
“ดวง” ดี ทีไ่ดไปทาํวิจัยที่เกาหลีนาน 1 ป  ก็ตอนน้ีเทรนด
เกาหลีกําลังมาแรง หลายคนเลยหมายม่ันปนมือวาจะตามไป
เที่ยวเกาหลีดวย แวววามีผูสงใบสมัครแลวสอง สวนที่จะ
ตามมาน้ันยังไมรู แลวหญิงดวง   จะเหลือเวลาทําวิจัยม้ัยนอ... 

 เฉลยคําถาม ไกอะไรเปนฆาตกร ติ๊กตอก ติ๊กตอก ก็ ไก
จิกเด็กตายบนปากโอง ไง (จะโดนฆาม้ัยเน่ีย) แลวคนรุนใหม
ไดทองกันม้ัยนอประโยคแบบน้ี แค คะ/คะ จะ/จะ ยังสะกด
ผิดกันอยูเลย  สงเรื่องเพื่อลงคอลัมน ขาวฝากอยากบอก 
ได โดยสงอีเมลมาที่ cuchemalumni@gmail.com พรอมตั้ง
ช่ือวา “ขาวฝากอยากบอก” ทั้งน้ี บ.ก. ขอสงวนสิทธ์ิในการตัด
ทอนขอความตามความเหมาะสม  

ขาวฝากอยากบอก 
ขอเชิญนักเรียน นสิิต นักศึกษา  
และบุคคลท่ัวไป รวมประกวด 
ออกแบบตราสัญลักษณ 

 

“100 ป เคมี จุฬา” 
 
 

ชิงเงินรางวลั 
5,000 บาท 

 

 
ขอกําหนดของตราสัญลกัษณ 

  ตองส่ือความหมาย ภายใตแนวคิด  
      “100 ป เคมี จฬุาฯ” 
  ใชขอความภาษาไทย และ/หรือ ภาษา 
อังกฤษประกอบ โดยไมกาํหนดขนาด
และรูปแบบของตัวเลขหรือตัวอักษรที่ใช 

  ออกแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
เชน PhotoShop, Illustrator, AutoCad 
เปนตน 

 

การสงผลงานเขาประกวด 

สงผลงานเขาประกวดทางไปรษณียภายใน  
วันอังคารที ่ 15 กันยายน 2552  

สงมาที…่ 
ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 
ถนนพญาไท เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 
หรือ Email: kanjana.kl@chula.ac.th 

 

การตัดสนิและการประกาศผล 
วันพุธที่ 30 กนัยายน 2552 ผานทาง 
www.chemistry.sc.chula.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่

คุณกาญจนา คลังเพ็ชร  
 โทรศัพท 02-218-7605 

E-mail: kanjana.kl@chula.ac.th 
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ขอมูล ณ วันท่ี 7 สิงหาคม 2552  

(ตัวเลขหลังชื่อสมาชิกคือรุนของทาน) 
 

แพลทินัม เพชร ทอง เงิน นิสิต รวม 
2 7 214 20 - 243 

 

สมาชิกแบบแพลทินัม    
คุณศิริบุญ  พูลสวัสด์ิ (39) คุณอารีรัตน  อารัณยอังกูร (39)   
สมาชิกแบบเพชร    
น.ต.เกียรติศักด์ิ  นุตาลัย (12) ศ. ดร.โสภณ  เริงสําราญ (36) คุณธงชัย  คงศักด์ิไพศาล (39) คุณสหัส  ศุภพิมล (44) 
ศาสตราภิชานบัญชา  ชุณหสวัสดิกุล (34) คุณเอกสิทธ์ิ  บัวสรวง (37) รศ.อรุณี  คงศักด์ิไพศาล (39)  
สมาชิกแบบทอง    
พล.ต.ประเสริฐ  ธีรคุปต (5) คุณสุชัย  รัตนเจียเจริญ (41) คุณสุเมธ  เวทางคยะมาตร (50) ดร.พัฒทรา สวัสดี (60) 
ศ. ดร.เผด็จ สิทธิสุนทร (16) คุณจิระ  กาญจนพันธุ (41) คุณประไพพิศ  กิจชนะชัย (50) คุณสุพจน  อวนเจริญกุล (60) 
น.อ.หญิงอุไรโฉม  ณ ถลาง (21) คุณทวี  เหมือนมี (41) คุณธนสาร  สุรวุฒิกลุ (50) ผศ. ดร.สมศักด์ิ เพียรวณิช (60) 
คุณแพทอง สุวรรณรัฐ (21) รศ. ดร.อมร  เพชรสม (41) คุณชลธิชา  มหัทธนารักษ (50) คุณสิทธิศักด์ิ  อนันตประยูร (60) 
รศ.แมน อมรสิทธ์ิ (21) ผศ.พรพรรณ  อุดมกาญจนนันท (41) คุณจีระพันธ  จินดา (50) ผศ. ดร.ขนิษฐา  พุดหอม (61) 
รศ.สอาดศรี  กาญจนาลัย (22) ดร.ลักขณา  ลีละยุทธโยธิน (41) ผศ. ดร.วรินทร  ชวศิริ (50) ผศ. ดร.ปรีชา  ภูวไพรศิริศาล (61) 
คุณวัจนา มะลิกุล  (22) คุณสมจิตต  รุจิเมธาภาส (42) คุณวิยะดา  จิรนัยราดุล  (51) พ.ต.ต.หญิงศิริพร  จันทขันธ (61) 
คุณพันธุเทพ โชตินุชิต (22) คุณนวพร  อนันตสินกุล  (42) คุณมานิต  ตันติศิริวัฒน (51) ดร.ดวงกมล  นันทศรี (61) 
คุณสายสวาท อมาตยกุล (22) คุณชาลี  กิตติพรพมิล (43) รศ. ดร.วุฒิชัย  พาราสุข (51) ดร.วริพัสย  เจียมปญญารัช (62) 
คุณกมลเนตร สุสังกรกาญจน (22) ผศ. ดร. ปรีชา  เลิศปรัชญา  (43) รศ. ดร.วราภรณ  พาราสุข  (51) คุณวิชัย  สิริสุขสุคนธ (62) 
น.อ.หญิงแฉลม ทองสิมา (22) คุณนันทิวัฒน  ประทีปะวณิช (43) รศ. ดร.สุภา  หารหนองบัว  (51) คุณศิริรัตน  ชางมงคล (62) 
ดร.รุจา ฟองเพ็ชร (22) คุณสุภรณ  นาวีเรืองรัตน (43) รศ. ดร.ศุภศร  วนิชเวชารุงเรือง (52) ผศ. ดร.พัชณิตา  ธรรมยงคกิจ (63) 
รศ.อินทิรา หาญพงษพันธ (22) คุณอุดมสิน  เจริญวุฒิพงศ (43) คุณพรพรรณ  ปริญญาธนกุล (53) ดร.ปาริฉัตร  วนลาภพัฒนา (63) 
ผศ.มานิดา หโยดม (22) ผศ. ดร.สุชาดา  จูอนวัฒนกุล  (43) พ.ต.ท.นิรันดร  ทองฤทธ์ิ (53) คุณรุงทิพย  ภัทรธีรานนท (63) 
ผศ.พิไล ชูแสง  (24) ดร.อาภรณ เ ลิศปรัชญา (44) คุณวิภารัตน  รัตนยานนท (53) คุณภาคภูมิ  คํานวณศิริ (63) 
รศ.สุวลี จันทรกระจาง (27) คุณกาญจนา  อนุรักษกมลกุล (44) คุณสมนึก  เต็งชาตะพันธุ (53) คุณโชติรส  จรแจงจันทร (64) 
รศ.เกษร วีรชาโต (28) คุณโฆษิต  เลิศพรมสนธ์ิ (44) คุณธนัฐพล  สอนศิรินภัส (54) ดร.สัมฤทธ์ิ  วัชรสินธุ (65) 
คุณชดชอย เอ่ียมพงษ (28) คุณศุภางค  เชิงชวโน (44) ดร.ปารมี  เพ็งปรีชา  (54) คุณเมธา  เสนทอง (65) 
คุณสันต หวังเจริญ (28) คุณวินิต ณ ระนอง (44) คุณกิติพงษ  สระทองลอม (54) คุณพิรุณ  โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ (65) 
พล.อ.ต.ทวีศักด์ิ อยูสาธร (30) คุณพีรภา โพธ์ิธนาวานิช (45) คุณสุขจิต  พงษเจริญ (54) ดร.จตุรงค  สุภาพพรอม (65) 
รศ. ดร.ประศักด์ิ  ถาวรยุติการต (32) คุณสันต ิสุนทรหฤทัย (45) ผศ. ดร.วรวรรณ  พันธุมนาวิน (55) ดร.นฤมล สวัสดิพฤกษา (66) 
คุณจิราภา  สุวรรณประกร (33) คุณพิชัย จินดาทองประภา (45) คุณชัชชัย  กีรติวรสกุล (55) คุณอนุพัทธ  โพธิสถิตยืนยง (66) 
คุณสุรีย นรินทรสรศักด์ิ (33) คุณประวิทย สันติวฒันา (45) คุณจิราภรณ   ชัยสมบัติ (56) คุณณรงคชัย  วรอดิศักด์ิ (68) 
ดร. สุเมธ ลิ่มอติบูลย (33) คุณภานุช เพชรบัวศักด์ิ  (45) ผศ. ดร.ยงศักด์ิ ศรีธนาอนันต (56) คุณนิติบดี  ศุขเจริญ (68) 
คุณบุญฤทธ์ิ  มหามนตรี (33) คุณสุปรียา  แสงหิรัญ (45) คุณปราณ ี วัดสาทร   (56) คุณวรรณา  บรรณรกัษกุล (68) 
คุณประสาน  แกวเกษ (34) คุณอารยะ  สุคนธขจร (45) นางสมฤดี  ปรีดาพิทักษกุล (56) คุณสลิลทิพย  ประเทืองสุขศรี (68) 
คุณประสพพร พาทยกุล (35) คุณศักด์ิณรงค ลิมปภาสวัต (45) คุณบุญสม  วัชรชาญชัย (56) คุณปยะ  ตันนะไพบรูณ (69) 
คุณดรรชน ี ดีมาก (36) คุณดวงรัตน งามไพบูลย (45) ผศ. ดร.วัลภา เอ้ืองไมตรีภิรมย (56) คุณกนกวรรณ  จันทรโฮง (71) 
รศ.ชุติมา  คูคูสมุทร (36) คุณทวีชัย ชื่นสุขสันต (45) รศ. ดร.บัญชา พูลโภคา (56) คุณ กานติภา  สิทธ์ิเหลาถาวร (71) 
รศ. ดร.ศิริรัตน  กกผล  (36) คุณธารินี อัตตาภิบาล (45) คุณสุทธิพงศ  ธัญญะพิเศษศักด์ิ (56) คุณคุณาวุฒิ  ใจแน (72) 
คุณปฐม  แหยมเกตุ (36) คุณรัตนา เอ็งอุทัยวัฒน  (46) คุณนภาพร  ศรัทธาพิสิฐ (56) คุณทวิชชา  หงษวิบลูผล (74) 
รศ. ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา (36) คุณรัตนา ผองเมฆินทร (46) คุณวันฉัตร  ชื่นชม  (56) คุณบุญธิดา  เอ้ือพิพัฒนากุล (74) 
ผศ. ดร.สมบูรณ  แกวปนทอง (37) คุณเสาวภาค สุขตระกูลเวศ (46) คุณสมพร    เหลืองอรามชัย (56) คุณเอกพล  รัตนางกูร (74) 
รศ.วลัยพรรณ เหลืองดิลก (37) คุณปยะนาฎ วัฒนโกสิน (46) คุณอาทิตยา   วีรกาญจนา (56) คุณอังควรา  เพชราวุฒิไกร (74) 
รศ. ดร.ภควดี  สุทธิไวยกิจ      (37) คุณเล็ก ลีลาภิวัฒน (46) รศ. ดร.มงคล    สุขวัฒนาสินิทธ์ิ (56) คุณอัญญรัตน  คลายโพธ์ิทอง (74) 
ศ. ดร.สุดา  เกียรติกําจรวงศ (37) คุณสุพัตรา ลีลาภิวัฒน (46) รศ. ดร.ชาคริต  สิริสงิห (56) คุณพรวลัญช  กองกิตติวงศ (74) 

ทานที่สมัครสมาชิกแลวแตยังไมมีรายช่ือของทาน

ปรากฎอยูในรายนามสมาชิกชมรมฯ กรุณาติดตอ     

นายทะเบียน (ผศ. ดร. อภิชาติ อิ่มยิ้ม) หรือ

เลขานุการชมรมฯ (ผศ. ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย) 
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คุณวิทูร  จิราภัย (38) คุณสุรพงษ ศุภจรรยา (46) รศ. ดร.พลกฤษณ  แสงวณิช (57) คุณสายวรี  สีหา (74) 
คุณบุญศรี  สินธวารยัน (38) ดร.อธิชา  ฉายสุวรรณ (46) รศ.ดร.ธรรมนูญ  หนูจักร (57) คุณปณต  วิเศษจิตร (74) 
รศ.เทพจํานงค  แสงสุนทร (38) คุณวรรณ ี ฉายะศรีวงศ (47) คุณสุภาภรณ  จันทนลัญจกร (57) คุณบรรจงศักด์ิ  ล้ําเหลือ (74) 
รศ. ดร.ศุภวรรณ  ตนัตยานนท (38) ดร.ยุวรี  อินนา (47) นางอารีย  ไวยรัชพานิช (57) คุณพนิดา  เลิศอัศวไชย (74) 
คุณวัฒน ี เจริญสวรรค (38) คุณวรรณา  ยินดียั่งยืน (47) คุณผองศรี  ตั้งกิติวงศพร (57) คุณธนรัตน  ภิสัชเพ็ญ (74) 
คุณโอภาส  โอรสาโรจน (38) คุณพนวสนัต  เอ่ียมจันทน (47) ผศ. ดร.วราวุฒิ  ตั้งพสุธาดล (57) คุณศุภสิตา  ยิ่งยง (74) 
คุณประพนัธ  อริยเมธี (38) คุณปนัดดา  บุญกาญนพาณิชย (47) รศ. ดร.ธีรยุทธ  วิไลวัลย (57) คุณปาริชาติ  เกตุคํา (74) 
ดร.วรางคณา  เอ่ียมแกว  (39) คุณสุภาณ ี หิรัญธนกิจจากุล (47) คุณสิทธิศักด์ิ  อาชายินดี (57) คุณฐิติมา  สุริวัฒน (74) 
ดร.อัญชรี  ธูปตากอง (39) คุณทัศนีย  คุณานพรัตน (48) คุณศิริวรรณ  ท้ังวงศเจริญ (57) คุณพิมพพิมล  อเนกธีรกุล (M.Sc.) 
คุณจันทรเพ็ญ  ใจธีรภาพกุล (39) คุณเบญจวรรณ  นิ่มอนงค (48) ผศ.ดร. วรวีร โฮเวน (57) นายวรัญ  หาญวงศฤทธ์ิ (M.Sc.) 
คุณขวัญ  อ่ึงตระกูล  (39) คุณสันทนา  ธิติรังสี (48) ดร.ประวิทย  สิงหโตทอง (57) ดร.อัจฉรา  เพียรวณิช (Ph.D.) 
คุณดัยนา  คีระสมบรูณ (39) คุณไกรสีห  วงศอนวัช (48) คุณไกรธวัช ศรีเบญจรัตน (59) รศ. ดร.สมใจ เพ็งปรีชา (Staff) 
อ.มาละตี  ทัยคุปต  (40) คุณจิรพล  จิรนัยราดุล (49) ดร.บุญชวน  อิมราพร (59) รศ. ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล (Staff) 
คุณธารทิพย  ยงสกุลโรจน (40) คุณดุจฤดี  สินธุมงคล (50) ผศ. ดร.เฟองฟา  อุนอบ (60) รศ. ดร.นวลพรรณ จันทรศิริ (Staff) 
คุณเจษฎา  ชัยจรีนันท (40) คุณทิพวรรณ  เสง่ียมมหาศาล (50) ผศ. ดร.อภิชาติ  อ่ิมยิ้ม (60) ผศ. ดร.โสมวดี ไชยอนันตสุจริต (Staff) 
คุณสุทัศน  ลิ้มประดิษฐานนท (40) คุณนาร ี เหลาจําเริญ (50) ดร.พุทธรักษา  วรานุศุภากุล  (60) คุณศิริพร  ลีวรรณนภาใส (-) 
คุณสาธิต  อารีสินพิทักษ (40) คุณยุทธนา  เจียมตระการ (50) ผศ. ดร.บุษยรัตน  ธรรมพัฒนกิจ (60)  
คุณชูชาติ  ผลวิวัฒน (41) คุณวิภา  เชิดชูสกุลชัย (50) ดร.นิปกา  สุขภิรมย (60)  
สมาชิกรายป (แบบเงิน)     
รศ.สุภาพ  บุณยะรตัเวช (20) คุณภัทณีญา  ไชยสุข (42) ผศ. ดร.ปกรณ  วรานุศุภากุล (59) คุณนาฏสุดา  ดานศิริ (63) 
คุณชัยวัฒน  เชวงชัยยง (31) คุณศิริพร  ไกรลาศศิริ (50) คุณณัฐิยา  กุญชร ณ อยุธยา (63) คุณนัญชนา  ศรีคงอยู (-) 
รศ.กรรณิการ  สิริสิงห (31) คุณเพ็ญจิตร  จิตรนาํทรัพย (50) คุณปกรณ  คุมตรีทอง (63) คุณอลิศา  ชะนะมา (-) 
คุณดวงใจ  ลิ้มสกุล (31) คุณวราวุธ  ปริกนันท (55) คุณอาภันดา  พฤกษชาติศิริ (63) คุณหนึ่งฤทัย  สุพันธุวณิช (-) 
นาวาเอกมานะ นาคแนวดี (41) ผศ. ดร.เสาวรักษ เฟองสวัสด์ิ (58) คุณศศิธร  ประกายเลิศลักษณ (63) คุณนฤมล  เกิดสา (-) 
 

 
 

 

 

 

 

C C A C  tour: Chulalongkorn Chemistry Alumni Club Tours  
ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ มีความต้ังใจอยางย่ิงท่ีจะเปนส่ือกลางใหสมาชิกชมรมฯ และครอบครัว มีโอกาสพบปะสังสรรค 

แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ รูจักกันในวงกวาง รวมท้ังเปนการพักผอนสบายๆ สไตลเคมี ทามกลางพ่ีนองผองเพ่ือน 
 

 

                   

ตรวจสอบสมาชิกภาพไดท่ีเว็บไซต http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni/index.htm ภายใตหัวขอ “รายช่ือสมาชิก”         
โดยสามารถแจงปญหาเก่ียวกับสมาชิกภาพไดท่ี ผศ. ดร.อภิชาติ อิ่มย้ิม ตรวจสอบและแกไขขอมูลนิสิตเกาไดท่ีหัวขอ “ทําเนียบนิสิต

 

CCAC Tours ขอเชิญชวนสมาชกิชมรมฯ และครอบครัวไปเย่ียมชม
การผลิต  “เปาซิลเวอรนาโน”  สูตรซักกลางคืนไมงอแดด ท่ี

โรงงานอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยไดรับความ

กรุณาจากคุณบุญฤทธ์ิ มหามนตรี (ศิษยเกาเคมี รุนท่ี 33) กรรมการ

ผูจัดการบริษัทไลออน (ประเทศไทย) จํากัด และหัวเรือใหญ คุณบัญชา 

ชุณหสวัสดิกุล (ศิษยเกาเคมี รุนท่ี 33 อดีตประธานชมรมฯ) ประธาน

กลุมบริษัทในเครืออินโนเวชั่น “เปาซิลเวอรนาโน” เกิดจากความ
รวมมือถายทอดเทคโนโลยีระหวางภาควิชาเคมี จุฬาฯ กบับริษัทไลออน 
นับเปนการขยายความรูความสามารถและงานวิจัยของชาวเคมีสูภาค 
อุตสาหกรรม เปนผลผลิตท่ีสรางความภาคภูมิใจใหภาควิชาเคมีอยางย่ิง    
     จากน้ัน ทัศนศึกษา เกาะสีชัง ชมพิพธิภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน 

อดีตพระราชวังฤดูรอนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

วัดอัษฎางคนิมติร ซึ่งมีโบสถและเจดียศิลปะยุโรป เรือนไมริมทะเล 

บรรยากาศสวยงามนาชม 
 

ผูสนใจโปรดสํารองที่น่ังที่คุณกาญจนา คลังเพ็ชร โทร 02-218-7605 ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2552 

 

ศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2552 
 

07.30 น.  รถออกจากคณะวิทยาศาสตร จุฬา  
09.30-12.00 น. ฟงบรรยายและเย่ียมชมการผลิต 
 เปาซิลเวอรนาโนท่ีโรงงานอุตสาห- 
 กรรมเครือสหพัฒน อ.ศรีราชา  
 จ.ชลบุรี    
12.00-13.00 น รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30-16.00 น. ทัศนศึกษาท่ีเกาะศรีชัง 
18.30 น.  ถึงคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 
 

คาใชจาย สมาชิก 200 บาท/คน 
 ผูติดตาม 400 บาท/คน  
 (ชําระเงินในวันเดินทาง) 

40 คน 
เทาน้ัน 



 

15 |  
 

 

 

ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน 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 

 

ใบสมัครสมาชิก 
(ถาขอมูลทําเนียบนิสิตเกาของทานบนเว็บไซต http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni ถูกตอง ใหกรอกเฉพาะขอ 1, 6-11) 

1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................... หมายเลขสมาชิก (ถามี) ............................ 
2. เขาศึกษาเคมี จุฬาฯ ปการศึกษา ...................................... ระดับ ..................... เปนนิสิตเคมี จุฬาฯ รุนท่ี ........................... 
3. ท่ีอยู  เลขท่ี.............................. หมูบาน .............................................  ซอย ..................................................................... 

ถนน ......................................................................................... ตําบล/แขวง .......................................................... 
อําเภอ/เขต ........................................... จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย ........................... 
โทรศัพท ..................................................................................  โทรสาร ................................................................. 

4. ท่ีทํางาน ชื่อหนวยงาน ....................................................................................................................................................... 
เลขท่ี.............................. ซอย ..................................................  ถนน ..................................................................... 
ตําบล/แขวง ..............................................................................  อําเภอ/เขต ............................................................ 
จังหวัด ....................................................................................  รหัสไปรษณีย .......................................................  
โทรศัพท ............................................................................. โทรสาร ....................................................................... 

5. E-mail : ............................................................................................................................................................................. 
6. ตําแหนงปจจบัุน ................................................................................................................................................................. 
7. วุฒิการศึกษาสูงสุด .......................................................................... สาขา ........................................................................ 
8. ความเชี่ยวชาญพิเศษ ......................................................................................................................................................... 
9. ชองทางรับขอมูลขาวสาร    ไปรษณียถึงท่ีบาน    ไปรษณียถึงท่ีทํางาน    E-mail    ไมตองการ 
10. การสมัครสมาชิกชมรมฯ  

 รายป 300 บาทตอป*    ตลอดชีพแบบทอง 3,000 บาท 
 ตลอดชีพแบบเพชร 10,000 บาท    ตลอดชีพแบบแพลทินัม 20,000 บาท 
 นิสิตสมาชิก 150 บาทตอป    สมาชิกสถาบัน 2,000 บาทตอป 

* หากชําระตอเน่ืองกัน 10 ป จะไดรับการปรับสถานภาพเปนสมาชิกตลอดชีพแบบทอง 

11. วิธีชําระเงินคาสมาชิก (เฉพาะผูสมัครสมาชิก) 
 เงินสด 
 โอนเงินเขา บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขา สภากาชาดไทย 

ชื่อบัญชี “ชมรมนิสิตเกาเคมี จฬุาฯ” เลขท่ีบัญชี 045-2-942-48-4 
(กรุณาแฟกซสําเนาหลักฐานการโอนเงินมาท่ี 02-218-7598, 02 -254-1309 หรือ cuchemalumni@gmail.com) 
 ธนาณัติ หรือ เช็ค ส่ังจาย “ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ” ปณ. จุฬาฯ 

ลงนาม ................................................. 
วันท่ี ........./................/.......................... 

 
 

หมายเลขสมาชิก  

−  
(สําหรับนายทะเบียน) 

สําหรับเจาหนาท่ี-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ไดรับเงินแลว ลงชื่อ .............................. ...../......./........  ออกใบเสร็จรับเงินแลว เลขที่................. ลงชื่อ .............................. ...../......./........ 
 สงใบเสร็จและบัตรสมาชิกแลว ลงชื่อ .............................. ...../......./........  บันทึกลงฐานขอมูลแลว ลงชื่อ ............................. ...../......./........ 

 
(ปรับปรุงโดย อภิชาติ วันที่ 1 ก.ค. 52) 
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วัน เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

พุธ 23 กันยายน 2552 11.00-14.00 น. งานเล้ียงเกษียณอายุบุคลากรของภาควิชา หองประชุม ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ 
ชั้น 11 อาคารมหามกุฎ 
คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 

ศุกร 9 ตุลาคม 2552 7.30-18.30 น. CCAS Tours เย่ียมชมการผลิตเปาซิลเวอร 
นาโน ท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
และทัศนศึกษาท่ีเกาะสีชัง ชลบุรี  
(รายละเอียดหนา 14) 

อ.ศรีราชา ชลบุรี  
 

อังคาร 3 พฤศจิกายน 2552 13.00-16.00 น. เสวนา “ทิศทางและวิชาชีพของชาวเคมี”        
ปท่ี 5 

หอง 308 อาคารมหามกุฏ 
คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม: ผศ. ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย โทร. 02-218-7607 หรอืคุณกาญจนา คลังเพ็ชร โทร. 0-2-218-7605 

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

 
 กรุณาสง 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

     

ทานสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ แลวหรือยงั One spirit…One vision 
 

ปฏิทินกิจกรรมภาควิชาเคมีและชมรมนิสิตเกาเคมี 


