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น ้ำใจน้องพี่ เคมีจุฬำฯ 
จดหมำยข่ำวชมรมนิสิตเก่ำเคมี จุฬำฯ  

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 

 

 
 
 
ภาควิชาเคมีจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 

2555 เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ใต้โถงอาคาร
มหามกุฎ งานนี้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตทุกชั้นปี ทั้งตรี 
โทและเอก เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง นอกจากกิจกรรม
แจกรางวัลบนเวทีซึ่งทุกคนต้องลุ้นกันทุกครั้งที่ประกาศ
รางวัลแล้ว อาจารย์น้องใหม่หลายท่านยังขึ้นเวทีร้องเพลง 
เรียกเสียงกรี๊ดจากน้อง ๆ นิสิตได้อย่างเกรียวกราวไม่แพ้
นักร้องซุปเปอร์สตาร์เลยทีเดียว ส่วนบรรยากาศด้านล่าง
ก็มีกิจกรรมล้วงไข่ ลุ้นหมีใหม่ พร้อมกับของรางวัลอีก
เพียบ งานนี้กลับบ้านพร้อมรางวัลกันทั่วหน้า ใครพลาด
ไปนับว่าน่าเสียดาย ของดีมีปีละหนเท่านั้นจ้า 

 ภาควิชาเคมี จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ประจ าปี 2555  

วำดเส้นโดย นำยกิตติพงษ์ สำนุวงษ์ เคมีรุ่น 74 
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ครั้งที่ 2/2555 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ห้องชมรมนิสิตเก่าเคมีฯ (1102/2) 18.00 น. เป็นต้นไป 
ครั้งที ่3/2555 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 ห้องชมรมนิสิตเก่าเคมีฯ (1102/2) 18.00 น. เป็นต้นไป 
ครั้งที่ 4/2555 วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 ห้องชมรมนิสิตเก่าเคมีฯ (1102/2) 18.00 น. เป็นต้นไป 
ครั้งที่ 5/2555 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 ห้องชมรมนิสิตเก่าเคมีฯ (1102/2) 18.00 น. เป็นต้นไป 
สอบถามรายละเอียดการประชุม : ผศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ โทร. 02-218-7587  

                 หรือคุณกาญจนา คลังเพ็ชร โทร. 02-218-7605 ต่อ 805 โทรสาร 02-218-7598, 02-254-1309 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

น ้ำใจน้องพ่ี เคมีจุฬำฯ 
จดหมายข่าวของชมรมนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ 
 
 

วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกและภาควิชาเคมี 
จุฬาฯ ในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของสมาชิก 
ภาควิชาและความเคลื่อนไหวในวงการเคม ี
 
 

ที่ปรกึษำ  
ประธานชมรมนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ  
(คุณธนสาร สุรวุฒิกุล) 
หัวหน้าภาควิชาเคมี  
(ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ) 
 
 

บรรณำธิกำร 
นายเธียรดนัย เสริมบุญไพศาล 
 

กองบรรณำธิกำรด้ำเนินกำร  
รศ.ดร.วรวีร์ โฮเว่น 
ผศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ 
นางสาวรัญชนา คล้ายอุดม 
 
 

สถำนทีต่ิดต่อ  
ชมรมนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ ภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท ์02-218-7596-7 
โทรสำร 02-218-7598,02-254-1309 
e-mail: cuchemalumni@gmail.com 
website:www.chemistry@sc.chula.ac.th/ 
alumni 
Facebook: www.facebook.com/groups/ 
243751348985508  
 
 

จดหมายข่าว น ้ำใจน้องพี่ เคมีจุฬำฯ ฉบับสวัสดีปีใหม่ 2555 
ขอส่งความสุขมาให้ผู้อ่านทุกท่านพร้อมกับน าข่าวสารของชมรม
นิสิตเก่าและภาควิชาเคมีมาน าเสนอทุกท่านเช่นเคย  

ส่งท้ายปีเก่ากับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของบ้านเรา หลายคนต้อง
ประสบกับภัยจากน้องน้ าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในยามยากนี้เรา
กลับได้เห็นน้ าใจและการช่วยเหลือกันของคนไทยด้วยกัน รวมถึง
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ผลิตออกมาเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การด ารงชีวิตขณะประสบภาวะน้ าท่วม ในฉบับนี้ขอรวบรวม
กิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ภาควิชาเคมีในช่วงอุทกภัย แสดงน้ าใจน้องพี่เคมี 
จุฬาฯ จะเป็นอย่างไรขอให้ติดตามกันในหน้า 8 ต่อไป 

ในฉบับนี้มีบทความน่าอ่านจากท่านอดีตประธานชมรม 
ศาสตราภิชาน บัญชา ชุณหสวัสดิกุล และขอน าเสนอข่าวคราวของ
ภาควิชาเคมีเช่นเดิม ช่วงน้ าท่วมนี้อะไร ๆ ก็เงียบเหงา กิจกรรม
หลายอย่างถูกงด แต่เมื่อภาวะกลับสู่ปกติกิจกรรมของภาควิชาเคมี
เราต่อแถวยาวเรียงหน้าน าเสนอเช่นเคย เช่น งานจุฬาฯ วิชาการ 
แม้จะเลื่อนออกไปในปีการศึกษาหน้า แต่ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 
2555 ก็มีงานเปิดบ้านเคมี ดูพี่จุฬาฯ แสดงศักยภาพด้านวิชาการ
ของภาควิชาของเรา บรรยากาศจะสนุกสนานเป็นอย่างไรเปิดอ่าน
ต่อในเล่มได้เลยเช่นกัน 

ก่อนจากกันไป บ.ก. ฝากกลอนสุภาพ “ให้” แด่ท่านผู้อ่านทุก
ท่าน ให้มีแต่ความสุขตลอดศก 2555 นี้ครับ 

           ให้อำยุ วรรณะ พละเลิศ 
ให้ประเสริฐสุขศรีทุกแห่งหน 
ให้มีเกียรติทรัพย์สินน่ำยินยล 
ให้มงคลรังสฤษดิ์สัมฤทธิ์เอย 

 

 บ.ก. บอกกล่าว 

  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ  
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แด่  
พี่ๆ น้องๆ ชาวเคมี จุฬาทุกท่าน 
 

 ผ่านพ้นไปอีกปีแล้ว  ส าหรับปี  2554 ที่
นับเป็นปีแห่งภัยพิบัติของประเทศไทย และหลายๆ 
ประเทศทั่วโลก น้ าท่วมครั้งนี้ได้พิสูจน์ถึงความมีจิตใจ
เอื้ออาทรของคนไทยได้เป็นอย่างดี น้ าใจที่หลั่งไหลมา
ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันที่ประสบความทุกข์ยาก 
ถึงแม้จะมีคนบางส่วนที่แสดงความเห็นแก่ตัวออกมา
บ้างโดยเฉพาะผู้มีอ านาจทั้งหลาย  การท าความดีหรือ
ความชั่ว ไม่จ าเป็นต้องประกาศ ก็ย่อมรู้กันดีอยู่ที่ใจ 
กรรมดีย่อมได้รับผลที่ดี กรรมชั่วย่อมได้รับผลที่ไม่ดี 
 เนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ท าให้ทางชมรม
นิสิตเก่าเคมี จุฬา ต้องงดและเลื่อนกิจกรรมบางอย่าง
ออกไป รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ จะ
การเปลี่ยนแปลงก าหนดการต่างๆ แล้วจะแจ้งให้ทุก
ท่านทราบในภายหลังครับ 
 กลับมาเรื่องภัยพิบัติอีกที ความเปลี่ยนแปลง
ของโลกเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ ทั้งสภาวะโลกร้อน
ผิดปกติ แผ่นดินไหว น้ าท่วม พายุ โรคระบาด และ
อื่นๆ อยากให้ทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจกับการ
เปลี่ยนแปลงให้ได้  โลกจะไม่เหมือนเดิม อย่าไปยึดติด
กับสิ่งใด เช่น หากจ าเป็นต้องย้ายที่อยู่ เพื่อรักษาชีวิต
ไว้ ก็ต้องยอม อย่าประมาท และเตรียมรับมือกับทุกๆ 
สิ่งด้วยความมีสติ ดั่งเช่น ปัจฉิมโอวาทขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานก่อนดับขันธ์ปรินิพพานว่า 
"ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนท่านทั้งหลาย สังขาร
ทั้งหลายมีความเสื่อม ความสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่าน
ทั้งหลาย จงบ าเพ็ญไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา ให้
บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด" 

ธนสาร สุรวุฒิกุล 
 

คงไม่ช้าเกินไปที่จะกล่าว  
สวัสดีปีใหม่ พี่น้องเคมีจุฬาฯ  

 

ปี พ.ศ. 2554 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว เชื่อว่าเรา
ชาวเคมี จุฬาฯ ทุกคน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่ รวมทั้งปัญหาท้าทายต่างๆ มากมาย สิ่ง
เหล่านี้จะทวีความท้าทายและแรงกดดันให้พวกเรา
ต้องเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกมาก
ขึ้นทุกวัน  

ผมขอเป็นตัวแทนของภาควิชาเคมี จุฬาฯ
ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้ง ที่ช่วยเหลือและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชาเคมีตลอดปีที่
ผ่านมา ทั้งคณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิต
ปัจจุบันทุกท่านที่ได้เสียสละและทุ่มเทเป็นอย่างดียิ่ง 
แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจ แต่ก็ได้ร่วมแรง
ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ภารกิจ ต่างๆ ให้กับภาควิชา
เคมีของเราด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จนภารกิจต่างๆ 
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งการทุ่มเทก าลัง
กายและก าลังใจเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
ขณะเกิดวิกฤติการณ์น้ าท่วมโดยตลอดตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา  

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2555 ที่เวียน
มาถึงนี้ ขอให้คุณความดี ความตั้งใจ ความเสียสละ 
ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติมาตลอดส่งผลให้ทุกท่าน
เกิดปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม และขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล 
โลกที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดประทานพรให้ทุก
ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ 
มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและสัมฤทธิผลใน
สิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

วรินทร ชวศิริ 
  

คุยกับประธานชมรม คุยกับหัวหน้าภาควิชาเคมี 
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ศาสตราภิชาน บัญชา ชุณหสวัสดิกุล 
มกราคม 2555  

 

  
 ชีวิตคนเราผ่านหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต
มากมาย บางครั้งต้องตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตัวเอง
คิดว่าดีที่สุด ถูกบ้าง ผิดบ้าง แต่ทุกครั้งที่ตัดสินใจ
คือจุดเริ่มต้นของการเดินทาง  ชีวิตต้องเดินต่อไป
ในสิ่งที่เราเลือกไว้ให้ถึงสิ่งที่ตั้งความหวังไว้ บอก
ตัวเองเสมอว่า 
 “ความส าเร็จเป็นผลตอบแทนจากการไม่
จ านนต่ออุปสรรค” 
 “ชีวิตไม่เคยเว้นวรรคจากอุปสรรค” 
 “จงเผชิญกับมันอย่างท้าทาย” 
 “มีค าตอบเสมอถ้าเราพยายามและไม่ย่อท้อ” 
 หลาย ๆ ครั้งที่คนเราต้องตัดสินใจภายใต้
สภาวะที่ซับซ้อน มนุษย์เรามักจะตัดสินใจอาศัย
ประสบการณ์จากอดีตและจากอารมณ์ในขณะนั้น 
บางครั้งตัดสินใจภายใต้ความรู้สึกของความมั่นใจ 
(Gut) บางคนบ่อยครั้งที่ตัดสินใจโดยไม่ตัดสินใจ 
โดยปล่อยให้เหตุการณ์ผ่านไป (Decision by not 
decision) หลาย ๆ คนตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขของ
การประนีประนอม  หรืออาจตัดสินใจโดยไม่รู้
เป้าหมายที่ต้องการ 
 มาในยุคของเศรษฐกิจที่มนุษย์ท างานเพราะ
ต้องการความอยู่รอด ความต้องการฐานะทาง
สังคม ความมั่นคง “เงิน” และสิ่งตอบแทนเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มนุษย์ท างานหนัก แต่ความ
ต้องการใน “เงิน” บางครั้งมากเกินไปและอยากได้
ในสิ่ งที่ตัว เองไม่ควรได้  ท าให้มนุษย์บางคน

ตัดสินใจท าในสิ่งที่ผิด และบางครั้งก็เบี่ยงเบนสิ่งที่
ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูก นี่คือวิกฤตสังคมที่เกิดขึ้นเพราะ
การตัดสินใจด้วยความอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่
ควรได้ 
 ส าหรับองค์กรการที่ผู้น าขององค์กรสามารถ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์  
และน าการตัดสินใจนั้นไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ต่อเนื่อง การตัดสินใจทุกครั้งต้องอยู่ภายใต้ข้อมูลที่
ถูกต้อง  รวมถึงถูกต้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
วางไว้ องค์กรจึงจะเติบโตไปในอนาคต และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร 
 ขบวนการตัดสินใจ คือ ขบวนการต่อเนื่อง
ตั้งแต่เราเสาะหาข้อมูลของปัญหา การเสนอข้อมูล  
และวิ เคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง  จะน าไปสู่
ขบวนการตัดสินใจ  จากนั้นจึงออกเป็นมาตรการ
ของการท างาน  ติดตามผลงานเป็นระยะ แก้ไขใน
สิ่งที่เบี่ยงเบนไปให้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  แต่
ทุกครั้ ง ในขบวนการตัดสินใจต้องมีบุคคลที่
เกี่ยวข้องทั้งระบบมาร่วมปรึกษาหารือ  ตั้งแต่
เริ่มต้นจนจบแผนงานเหล่านี้  การตัดสินใจทุกครั้ง
คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางระยะยาว เพื่อให้ได้
เป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ต้องการ 
 ตลอดเวลาที่ท างานผ่านการอบรมขบวนการ
ตัดสินใจมาหลายๆ ทฤษฎี ทฤษฏีการตัดสินใจจะ
เน้นการคิดวิ เคราะห์ข้อมูล  โดยน าเหตุการณ์ 
ปัญหาจากข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์หาค าตอบที่ดี

Chemistry Talk 
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ที่สุด  แต่ละทฤษฎีของการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
มักเนน้แก้ไขปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการหาข้อมูล
ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้  เอาปัญหามาแผ่และ
แก้ไขปัญหาตามเหตุการณ์และข้อมูลที่ ได้มา  
ทฤษฎีเหล่านี้จะมุ่งเน้นการใช้การวิเคราะห์เชิง
ข้อมูลและมักจะพบว่าปัญหาต่างๆ มักถูกแก้ไขไป
ตามเหตุการณ์นั้น ๆ   ส่วนปัญหาอื่นๆ จะเกิดขึ้น
ซ้ าแล้วซ้ าอีก  ทุกคนมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
ปัญหาใหม่  ก็ตั้งหน้าตั้งตาแก้ไขปัญหาใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา 
 Breakthrough Thinking ของ Dr.Gerald 
Nadler และ Dr.Shozo Hibino คืออีกแนวทางหนึ่ง
ของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งสอง
ท่านชี้ให้เห็นว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกปัญหาจะ
มีความแตกต่างกันไป (its own uniqueness)  แม้
ปัญหาที่ เกิดขึ้นจะดูคล้ายกัน แต่ เราจะใช้วิธี
แก้ปัญหาเหตุการณ์ที่ผ่านไปมาแก้ปัญหาที่เรา
ก าลังเผชิญอยู่ ไม่ได้   และทุกครั้ งที่ เราใช้วิธี
แก้ปัญหาในเชิงข้อมูลมากไป  เราจะมองเห็น
ปัญหาเฉพาะที่เห็นหรือเกิดขึ้น วิธีการวิเคราะห์
ปัญหาเชิงข้อมูลเป็นการแก้ปัญหาหนึ่ง  และแล้ว
บางครั้ง เมื่อแก้ไขปัญหาหนึ่งแล้ว อาจเกิดปัญหา
อื่นๆ ตามมาซ้ าแล้วซ้ าอีก  แต่มนุษย์มักจะเข้าใจ
ว่าปัญหาที่ตามมาไม่ได้เกิดจากปัญหาเดิม  ความ
จริงปัญหาหนึ่ง ๆ คือปัญหาใหญ่ในระบบถ้าแก้ไข
ปัญหาไม่ถูกต้อง อาจน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ ตามมา  
 นักวิชาการสองท่านนี้ยังชี้ให้เห็นว่าหลายๆ 
องค์กรพอเจอปัญหา มักจะตั้งคณะกรรมการพิเศษ
ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้น ๆ คณะกรรมการนี้จะตั้ง
ต้นค้นหาข้อมูล และเมื่อข้อมูลเยอะขึ้นมุมมองของ
แต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปท าให้หาจุดลงตัวและ
ร่วมมือกันได้ล าบาก ในหนังสือแนะน าว่าการ
แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพคือการมองให้เห็นถึง
จุดประสงค์ (Target Purpose) ของเหตุการณ์ที่เรา

ก าลังเผชิญเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเป้าหมาย
ของการแก้ปัญหา (Purpose of the solution) 
 Dr.Gerald และ Dr.Hibino จึงได้เสนอหลัก 
7 ประการใน Breakthrough Thinking ไว้ว่า  
1. ให้มองว่าปัญหาทุกปัญหามีความแตกต่างกัน 

(Unique) และปัญหาทุกปัญหาต้องมีวิธี
แก้ปัญหาของมันเอง (Unique Solution) 

2. ให้มองถึงเป้าหมายและทิศทางที่ต้องไป 
(Focus on target purpose) และขยาย
เป้าหมายนั้นออกไปในขอบเขตที่กว้าง 

3. เป้าหมายและทิศทางที่ต้องไปนี้จะให้แนวทาง
ในสิ่งที่ต้องท าในระยะสั้นเพื่อให้ได้มาซึ่ง
วัตถุประสงค์หลักที่ใหญ่กว่า 

4. ปัญหาทุกปัญหาคือส่วนหนึ่งของปัญหาใหญ่
ในระบบ  ถ้าแก้ไขไม่ถูก การแก้ปัญหาหนึ่ง
อาจน าไปสู่ปัญหาอ่ืนในระบบได้ 

5. อย่าไปมุ่งเน้นการหาข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา 
ข้อมูลมากมายอาจท าให้เราจมอยู่ในจุดเล็กๆ 
ท าให้มองไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องไป 

6. มนุษย์เราคือผู้แก้ปัญหาและด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนงานที่ต้องปฏิบัติ  เราต้องน า
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า (Value-Chain) 
มาร่วมหารือให้มาก  อย่าจมอยู่กับข้อคิดเก่าๆ 
หรอืการแก้ปัญหาเก่าๆ ที่เคยใช้ 

7. น าแผนงานไปด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  มีการ
ตรวจสอบแก้ไขในสิ่งที่เบี่ยงเบน 

 ด้วยหลักทั้ ง  7  ข้อนี้ ของ Breakthrough 
Thinking เป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงเราจาก
ปัจจุบันไปสู่อนาคตที่ดีกว่า โดยน าเอาหลักการ 
Breakthrough Thinking ของ Dr.Nadler และ 
Dr.Hibino มาปฏิบัติในองค์กรอินโนเวชั่น  ได้เห็น
ผลของการแก้ปัญหาและตั้งทิศทางขององค์กรที่จะ
สร้างความเจริญอย่างยั่งยืนได้  
 ดังตัวอย่างเช่น โดยธรรมชาติโรงงานผสม
ยาง (Rubber Compound) จะเป็นโรงงานที่เต็มไป
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ด้วยฝุ่นของคาร์บอน  โดยเฉพาะตัวเครื่องผสมนั้น
เป็นแบบใช้แรงงานเป็นหลัก  ผู้บริหารตั้งเป้าว่า
อยากให้โรงงานที่เต็มไปด้วยฝุ่นนี้เป็นโรงงาน
สะอาด ผู้จัดการฝ่ายผลิตแนะน าให้ใช้เครื่องดูดฝุ่น
ดูดเอาฝุ่นออกมาจากเครื่องจักรและใช้คนงานเช็ด
ล้างท าความสะอาด  ส่วนพื้นให้ใช้เครื่องขัดพื้น
ทุกๆ 3-7 วัน  ตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่าฝุ่น
ไม่ได้ลดน้อยลงเลย  แต่ค่าใช้จ่ายส าหรับการท า
ความสะอาดสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้ งค่าแรงงาน ค่า
เครื่องดูดฝุ่นและเครื่องขัดพื้น  เนื่องจากมีการขัด
พื้นบ่อยในที่สุดพื้นโรงงานก็หลุดล่อน  ต้อง
ซ่อมแซมพื้นโรงงานทุกๆ 2 ปี  และทุกๆ คนยุ่งกับ
การแก้ ไ ขปัญหา เพื่ อ ให้ โ ร ง ง านสะอาดอยู่
ตลอดเวลา 
 จากที่ผมอ่านเรื่อง Breakthrough Thinking 
ของ Dr.Gerald และ Dr.Nadler แล้ว จึงประชุม
ผู้จัดการโรงงาน  ผู้จัดการฝ่ายผลิต  ผู้จัดการ
เทคนิค  ผู้จัดการวิศวกรรมและผู้จัดการควบคุม
คุณภาพ  มาท าความเข้าใจถึงการแก้ไขปัญหาที่
ถูกต้อง โดยเริ่มต้นไม่ให้น าเอาข้อมูลเก่า ๆ มา
พิจารณา แต่ให้ทุกคนมองหาเป้าหมายและทิศทาง
ที่เราจะไป (Set purpose of target) เริ่มจากให้ทุก
คนหันไปสนใจในเป้าหมายของโรงงานสะอาดก่อน  
หลังจากชักจูงให้ทุกคนมองให้ถึงเป้าหมายที่ใหญ่
ขึ้น ในที่สุดที่ประชุมลงความเห็นว่าเป้าหมายใหญ่
ของโรงงานนี้ คือ โรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
(High performance) หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความ
สะอาดและประสิทธิภาพของการผลิต 
  
 

 เมื่อทุกคนมองเห็นถึงเป้าหมายใหญ่ที่จะเป็น
โรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  แล้วโรงงานที่
สะอาดจึงเป็นปัจจัยย่อยในปัจจัยใหญ่ของโรงงานที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด  เมื่ อได้ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์แล้ว ในที่ประชุมได้หันมาวิเคราะห์ว่า
ปัจจัยอะไรที่จะต้องด าเนินการแก้ไข  และ ณ บัดนี้
โรงงานผสมยางของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเป็น
โรงงานที่สะอาดมีภาวะแวดล้อมที่ดีต่อการท างาน 
เครื่องจักรได้รับการปรับปรุงเรื่อยมาตั้งแต่ติดตั้ง
ระบบดูดอากาศที่มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งในทุก
ขั้นตอนการผลิต ต้องมีการซ่อมบ ารุงที่ถูกต้อง 
หมั่นเปลี่ยนซีลล์ของเครื่องจักรใหม่อยู่เสมอ 
 ณ โรงงานใหม่สองโรงสุดท้าย เครื่องจักร
เป็นระบบออโตเมติกที่ทันสมัย  มีระบบการส่งถ่าย
คาร์บอน น้ ามัน และสารเคมี  เป็นระบบปิด  
พนักงานได้รับการอบรมให้รักเครื่องจักรที่ตัวเอง
ท างาน (My machine) มีการฝึกอบรม 5 ส ตลอด
ทั่วทั้งองค์กร ขณะเดียวกันพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อรับเทคโนโลยี
ใหม ่นั่นคือระบบควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
ที่น าเข้ามาท าแทนระบบเก่า สิ่งที่ตามมาคือการ
ฝึกอบรมให้ฝ่ายเทคนิคทุกคนรู้จักเครื่องจักรระบบ
ใหม่ที่น าเข้ามานี่ คือ ประสิทธิภาพที่เห็นจากการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้วัตถุประสงค์ของเป้าหมายใหญ่
ที่สอดคล้องกับทิศทางที่จะไปขององค์กรในระยะ
ยาวต่อไป 
 ดังนั้นการน าเอา Breakthrough Thinking 
มาใช้ในการตั้งวิสัยทัศน์และทิศทางที่องกรในระยะ
ยาว ก็ได้ผลดีเช่นกัน  

   
 
 
 
 

กำรกินบ๊วยช่วยเพิ่มก้ำลังได้ เพราะคนเรามีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย 
เนื่องมาจากมีปริมาณกรดในเลือดสูง และร่างกายไม่สามารถปรับสมดุล
ของความเป็นด่างได้ทัน แต่บ๊วยมีความเป็นด่าง pH 7.35 ซึ่งใกล้เคียงกับ
เลือดของคนเรา จึงช่วยถ่วงดุลความเป็นด่างได้ และยังมีเกลือแร่อีกหลาย
ชนิดซึ่งจ าเป็นต่อร่างกายอีกด้วย 
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      ผลงานและรางวัล  

รำงวัล CST High Impact Chemist Award 2011 
ทีมข่าวน้ าใจน้องพี่เคมี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.

อรวรรณ ชัยลภำกุล ที่ได้รับรางวัล CST High Impact Chemist 
Award 2011 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย (Chemical Society of 
Thailand, CST) โดยเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี เมื่อวันที่ 
11 มกราคม 2555 ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and 
Applied Chemistry Conference 2012 (PACCON 2012) ณ ห้อง
ประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  

นิสิตเคมีได้รับรำงวัลจำกกำรน้ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวชิำกำร PACCCON 2012 
ในปีนี้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยร่วมกับ ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จัดการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry Conference 2012 หรือ PACCON 2012 ภายใต้หัวข้อเรื่อง 
“Chemistry beyond boundaries” เมื่อวันที่ 11-13 มกรำคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนิสิตจาก
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุม และนิสิตปริญญาเอกภาควิชาเคมีได้รับรางวัล
ยอดเย่ียมจากการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย จ านวน 2 รางวัล ดังนี้  

1. น.ส.อมรำ อภิลักษณ์ นิสิตปริญญา
เอก จากผลงานวิจัยเรื่อง Silver Nanoparticles 
for Colorimetric Detection of Mercury(II) Ion 
using Paper-Based Device   

2. น.ส. วรำทิพย์ ศิริพรนพคุณ นิสิต
ปริญญาเอก จากผลงานวิจัยเรื่อง Cyclodextrins 
Discrimination by Tricationic Phenylene-
Ethylene Fluorophore 

ขอเสียงปรบมือดัง ๆ ให้กับนสิิตคนเก่งของภาควิชาเคมอีีกครั้งนะครับทกุคน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
                 อำจำรย์ ดร.สกุลสุข อุ่นอรุโณทัย (เคมี รุ่น 69) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จาก University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2553 ในสาขาวิชา
เคมีวัสดุ โดยมี Prof. John A. Rogers เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
คือ Conjugated Carbon Monolayer Membranes: Synthesis and Integration Techniques 
ศึกษาเกี่ยวกับแผ่นฟิล์มคาร์บอนซึ่งมีขนาดบางมาก ระดับนาโนเมตร จนถือว่าเป็นวัสดุ 2 มิติ หรือ
ที่รู้จักกันดีว่า กราฟีน (Graphene) และยังมีโอกาสไปท าวิจัยที่ Konan University ประเทศญี่ปุ่น 
 กับ Prof. Kensuke Akamatsu ด้านการเคลือบผิวพลาสติกด้วยโลหะโดยใช้ปฏิกิริยาเคมี หัวข้อวิจัยที่สนใจในปัจจุบันคือ 
การสังเคราะห์กราฟีนบนฟิล์มทองแดงด้วยวิธีตกเคลือบด้วยไอเคมี (Chemical Vapor Deposition, CVD) นอกจากนี้ยังสนใจ
การใช้กราฟีนแผ่นเล็ก (graphene flakes) กับอุปกรณ์รับรู้ ประเภทต่าง ๆ  

 

แนะน าอาจารย์ใหม่ 
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      กิจกรรม  

ชำวเคมี จุฬำฯ รวมใจ ช่วยภัยน ้ำท่วม 
ในช่วงเหตุการณ์น้ าท่วมที่ผ่านมา หลาย ๆ คนต้องประสบกับความทุกข์ยากล าบากเพียงใด คงจะไม่ต้องกล่าวถึงใน

ที่นี้อีกครั้ง แม้ว่าบางคนจะโชคดี ไม่ได้ประสบกับปัญหาน้ าท่วมโดยตรง แต่ก็ต้องเกิดความกังวลใจ เพราะการด าเนินชีวิตใน
แต่ละวันต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน จุฬาฯ ของเราเองก็ไม่ได้ประมาทในเรื่องดังกล่าวและให้ความช่วยเหลือบุคลากรและนิสิต
ที่ประสบกับปัญหาน้ าท่วมอย่างเต็มที่ และเมื่อช่วยเหลือคนในบ้านกันเองได้เรียบร้อยแล้ว ก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือต่อไปให้กับ
บุคคลภายนอกบ้าง ส่วนของคณะวิทยาศาสตร์เองก็ไม่รอช้า ผลิตนวัตกรรมจากองค์
ความรู้ของแต่ละภาควิชาออกแจกจ่ายให้กับประชาชนอยู่ตลอด เป็นการรวมพลังท า
ความดี คนละไม้ละมือของทั้งคณาจารย์ นิสิต ท าหน้าที่เพื่อสังคมในครั้งนี้ จะมี
อะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย 

แอลกอฮอล์เชื้อเพลิงแข็ง ในยามน้ าท่วมการใช้เชื้อเพลิงย่อมท าได้
ล าบาก รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ จึงได้น าทีมชาวเคมีน าแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงแข็งบรรจุ
ลงกระป๋อง ซึ่งแต่ละกระป๋องใช้จุดไฟได้นานประมาณ 30 นาที ต้มน้ าดื่มได้ประมาณ 
2 ลิตร หรือหุงข้าวได้ 2-3 กระป๋อง หมดปัญหาแก๊สไม่มี ไฟฟ้าไม่ติด แอลกอฮอล์
แข็งกระป๋องนี้ยังมีข้อดีคือถ้าใช้ไม่ได้ น ามาจุดใหม่ได้อีก และกากที่เหลือก็ไม่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยแอลกอฮอล์แข็งนี้แจกไปพร้อมกับชุดผลิตน้ าประปาแบบ
พกพา ซึ่งมีลักษณะคล้ายเครื่องกรองน้ า (กรองน้ าก่อน แล้วน ามาต้มเพื่อบริโภค) ซึ่ง
ได้ผลิตและแจกไป 3,000 ชุด โดยได้รับบริจาคกระป๋องจากบริษัท แสตนดาร์ด แคน 
จ ากัด จ านวน 15,717 ใบ 

สเปรย์อนุภาคซิลเวอร์นาโน ชื่อเก๋ไก๋น่าใช้นี้ ส าหรับฉีดพ่นเพื่อก าจัด
แบคทีเรีย สาเหตุของกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ และยังป้องกันการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียบนพื้นผิวของเครื่องใช้ หรือผนังภายในบ้านของเรา ไม่ว่าจะเป็น พื้นไม้ 
พลาสติก ผ้า พรม พอลิเมอร์ สูตรเฉพาะของ รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ประกอบด้วย
อนุภาคระดับนาโนเมตรของโลหะเงินรูปร่างทรงกลม ขนาด 5 -20 นาโนเมตร 
กระจายตัวในเอทิลแอลกอฮอล์ 15% สเปรย์นี้ได้รับความนิยมมาก เพราะผลิตแจกไป
กว่า 6,000 ขวด โดยได้รับงบประมาณจากจุฬาฯ จ านวน 500,000 บาท 

เจลอนามัยซิลเวอร์นาโน สูตรของ รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ เช่นกัน ส าหรับ
ทาผิวหนังเพ่ือป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย กลิ่นอับและกลิ่นเหม็นเมื่อต้องอยู่ในที่อับ
ชื้นเป็นเวลานาน โดยแจกเป็นแพ็คคู่กับมีดทองแดงแกะปลิง ของภาควิชาชีววิทยา 
จ านวน 1.000 ชุด 

น้้ายาท้าความสะอาดและก้าจัดเชื้อโรค น าทีมโดย ศ.ดร.โสภณ เริงส าราญ และทีมงานคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งผลิต
ออกมา 2 สูตร คือ สูตรออร์แกนิก ใช้ท าความสะอาดและก าจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่าง ๆ บริเวณผนังและพื้นผิวทุกชนิด 
ส่วนสูตรที่สองเป็นสูตรคลอรีน ใช้ต่อเนื่องจากสูตรแรกในการก าจัดเชื้อรา ซึ่งน้ ายาทั้งสองสูตรได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
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จุฬาฯ ผลิตและบรรจุลงในถุงฟ้ืนฟู ของจุฬาฯ ชนิดละ 5,000 ขวด และบริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอล จ ากัด บริจาคโซเดียมไฮ
โปคลอไรด์ จ านวน 2,500 ลิตร นอกจากนั้นยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ กทม. 
ผลิตอีกสูตรละ 10,000 ลิตร ส าหรับแจกจ่ายเพื่อท าความสะอาดโรงเรียนในสังกัด กทม. จ านวนเกือบ 500 แห่ง และต้องขอ
เรียกว่าออเดอร์ครั้งใหญ่มาก เนื่องจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. สนับสนุนสารเคมี บรรจุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ ายาท า
ความสะอาดนี้อีก 100,000 ขวด พร้อมกับร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ช่วยกันท าความสะอาดบ้านพักสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมาอีกด้วย  

นอกจากนั้นนิสิตเก่ า
ของภาควิชาเคมีท่านหนึ่งยังได้ประสานงานในนามบริษัท ฮันทซ์แมน (ประเทศไทย) 

จ ากัด และบริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ ขอบริจาคเรือ 100 ล า ซึ่งท าจากถังน้ ามันผ่าครึ่ง เคลือบด้วยโฟมพิเศษหล่อขึ้นรูป ท าให้เรือนี้
มีลักษณะพิเศษคือใช้ได้ทั้งสองด้านไม่ว่าคว่ าหรือหงาย และเสื้อชูชีพอีกจ านวน 300 ตัว ซึ่งคณะได้น าไปมอบผ่านมูลนิธิเพื่อน
พึ่ง(ภา) ซึ่งร่วมกับจุฬาฯ ออกจากจ่ายให้กับผู้ประสบภัย และครอบครัวข่าว 3 ของไทยทีวีสีช่อง 3 อีกจ านวน 10 ล า  

ในส่วนของภาควิชาอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ยังร่วมกันผลิตสิ่งของออกมาแจกจ่าย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีก
มากมาย อาทิ เครื่องตรวจสอบไฟรั่วจากภาควิชาฟิสิกส์ ชุดข้าวหุงสุกและกับข้าวพร้อมบริโภคจากภาควิชาเทคโนโลยีทาง
อาหาร  แผ่นพับให้ความรู้เรื่องสัตว์ที่ควรระวังในช่วงอุทกภัย จากภาควิชาชีววิทยา การตรวจคุณภาพน้ าประปาและน้ าดื่มจาก
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เอกสารให้ความรู้เรื่องการใช้อีเอ็มบอล และคู่มือการเตรียมตัวเข้า
บ้านหลังน้ าลด โดยคณะวิทยาศาสตร์ 

ถ้าหากจะขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมามากมายนั้น ขาดไม่ได้คงจะต้องขอขอบคุณคณาจารย์ นิสิต
เก่า นิสิตปัจจุบัน รวมถึงบุคลากรของภาควิชาเคมี ที่แข็งขันออกมาเป็นอาสาสมัครกันอย่างมากมาย ซึ่งถ้าหากขาด
อาสาสมัครทุกคนแล้ว แม้จะมีสิ่งของบริจาคมามากมายเท่าใด ก็คงจะไม่สามารถจัดสรรและแปรรูปออกมาเป็นนวัตกรรมและ
ชุดช่วยเหลือเหล่านี้ออกมาได้ เรียก
ได้ว่า ทุกครั้งที่คณะต้องการความ
ช่วยเหลือ เพียงแค่บอกผ่านกันปาก
ต่อปาก หรือใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง 
เฟสบุ๊คกันวันต่อวัน ก็จะมีอาสาสมัคร
มามากมายทั้งไทยและเทศมาช่วยกัน
งานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย   



  

10 |  
 

 
 
 

        กิจกรรม 

พิธีท้ำบุญภำควิชำ เนื่องในวันคล้ำยวนัสถำปนำคณะวิทยำศำสตร์ จุฬำฯ  
          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ภาควิชาเคมีจัดพิธีท้ำบุญภำควิชำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาฯ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุม 100 ปี ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ชั้น 11 อาคารมหามกุฎ 
โดยมีคณะผู้บริหารภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธี พร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสนี้ผู้แทน
ภาควิชาและส่วนงานต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงจุฬาฯ เข้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ภาควิชา โดย ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ 
หัวหน้าภาควิชา เป็นผู้รับมอบของขวัญและมอบของที่ระลึกในนามภาควิชาเคมี  

 

พิธีมอบประกำศเกียรติคุณ “คนดีศรีเคมี จุฬำฯ” ประจ้ำปี 2555 
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ภาควิชาเคมี ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีเคมี จุฬำฯ” ประจ าปี 

2555 ณ ห้องประชุม 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ ภาควิชาเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ ที่ได้สร้างชื่อเสียงโดดเด่นอยู่ในแวดวงวิชาชีพแขนงต่างๆ  แสดงศักยภาพแห่งการเป็น
นิสิตเก่าภาควิชาเคมี จุฬาฯ ให้สาธารณชนได้ประจักษ์ โดยการคัดเลือกครั้งนี้ นิสิตเก่าแต่ละรุ่นเป็นผู้สรรหาผู้ที่สมควรได้รับ
การยกย่องให้รับรางวัลนี้และเสนอชื่อกลับมาที่ภาควิชา บรรยากาศงานการมอบรางวัลเต็มไปด้วยความชื่นมื่น โดยได้รับ
เกียรติจาก รศ.อินทิรำ หำญพงษ์พันธ์ และ รศ.ดร.ศิริรัตน์ ก๊กผล มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับผู้เข้ารับรางวัล  
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อำจำรย์ ดร.น้ำพล อินสิน (เคมี รุ่น 68) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพฤศจิกายนปี 2553 
โดยได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลตลอดระยะเวลาการศึกษาปริญญาเอก  หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก คือการปรับเปลี่ยนทางเคมีบนพื้นผิวของ superparamagnetic 
nanoparticles เพื่อใช้ประโยชน์กับระบบทางชีวภาพ หัวข้องานวิจัยที่สนใจในปัจจุบัน คือ การ
ออกแบบและสังเคราะห์ multifunctional inorganic nanoparticles เพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 
สิ่งแวดล้อม และเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม 

       

 
รุ่นที่ 11 ศ.เกียรติคุณ ก้ำจร มนุญปิจุ ราชบัณฑิต 
รุ่นที่ 13 ศ.ดร.กฤษณำ ชุติมำ ราชบัณฑิต 
รุ่นที่ 21 รศ.แม้น อมรสิทธิ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 
รุ่นที่ 36 คุณมัทนำ  อึ งสุประเสริฐ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
รุ่นที่ 37 ดร.สิทธิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาบริษัท Agilent Technologies Ltd. 
รุ่นที่ 43 คุณชำญชัย เรืองรัตนอัมพร กรรมการผู้จัดการบริษัท TOPchem Co, Ltd. 
รุ่นที่ 45 คุณประวิทย์ สันติวัฒนำ กรรมการบริหารบริษัท น้ ามันบริโภคไทย จ ากัด 
รุ่นที่ 46 คุณสุรพงษ์ ศุภจรรยำ กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นโอเค พรีซิซั่น คอม

โพเนนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
รุ่นที่ 50 คุณยุทธนำ เจียมตระกำร หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Compound and Formulation: SCG Chemicals 

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี โพลิโอเลฟินส์ จ ากัด  
และ บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ ากัด 

รุ่นที่ 52 คุณพรศักดิ์ เรำพัฒนำนนท์ ผู้จัดการประจ าภูมิภาค บริษัท ดาว คอร์นนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
รุ่นที่ 57 รศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาฯ 

และอาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 
รุ่นที่ 58 คุณสุชำดำ ดีชัยยะ บริษัทไทยออยล์ จ ากัด 
รุ่นที่ 60 ผศ.ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ หัวหน้าโปรแกรมเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รุ่นที่ 63 คุณภำคภูมิ ค้ำนวณศิริ บริษัท SNB united Chemicals จ ากัด 
รุ่นที่ 64 คุณปณิธำน บุญส่ง นักวิทยาศาสตร์ 6 กองวิเคราะห์คุณภาพน้ า การประปานครหลวง 

รุ่นที่ 68 ผศ.ดร.วิทยำ เงินแท้ อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รุ่นที่ 69 คุณอมรำ อภิลักษณ์ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 
รุ่นที่ 70 อ.ดร.วิจิตรำ เดือนฉำย อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
รุ่นที่ 72 คุณพร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 
รุ่นที่ 74 คุณเธียรดนัย เสริมบุญไพศำล นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 
รุ่นที่ 75 คุณชำตนิวัต สุขส้ำรำญ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 
BSAC รุ่นที่ 3 คุณธนภัทร พงศ์กุลภำ ศึกษาต่อปริญญาโท ด้านเคมีอินทรีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนะน าอาจารย์ใหม่ 

รางวัล “คนดศีรีเคมี จุฬาฯ” ประจ าปี 2555 
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       กิจกรรม 

ภำควิชำเคม ีร่วมจัดงำน CU Open House “เปิดรั วจำมจุรี ดูพีจุ่ฬำฯ”  
         ในปีที่แล้วจุฬาฯ วิชาการ งานใหญ่ของชาวจุฬาฯ ก็ถูกพิษน้ าท่วมท าให้ต้องเลื่อนการจัดงานออกไปไม่มีก าหนด เมื่อ
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทางคณะกรรมการจัดงานจึงมีด าริให้จัดงาน CU Open House “เปิดรั วจำมจุรี ดูพี่จุฬำฯ” ขึ้นใน
วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2555 โดยย่อบรรยากาศงานจุฬาฯ วิชาการให้เล็กลง เน้นแนะแนวทุกคณะในจุฬาฯ ค้นหาค าตอบ
คณะที่ใช่ ส่วนของภาควิชาเคมีเอง นอกจากนิทรรศการแนะน าภาควิชาแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านเคมี พร้อม
กับเปิดบ้านเคมี พาน้องมัธยมศึกษาเข้าชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้ได้สัมผัสกลิ่นอายของความเป็นนักเคมี รวมถึงสนุกสนาน
กับกิจกรรมล้วงไข่แจกรางวัลให้น้อง ๆ กลับบ้านไปกันทั่วหน้า งานนี้ต้องขอขอบคุณ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกคนที่
ช่วยกันจัดงานอย่างแข็งขัน แม้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ทุกคนก็มาช่วยกันเปิดประตูบ้าน ต้อนรับแขกกันอย่างเต็มที ่    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิสิต BSAC เข้ำร่วมประกวดโครงงำนระดับโลก  
         ฉบับที่แล้ว ได้น าเสนอข่าวการประกวดโครงงาน SIFE National 
Exposition ซึ่งนิสิตหลักสูตรเคมีประยุกต์ได้น า โครงกำร Soil Booster 
“น ้ำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน” เข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน SIFE World Cup 2011 ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2554 แม้จะไม่ได้
รางวัลชนะเลิศ แต่นิสิตคนเก่งของเรา นำยชูชัย จิตรตวิโรจน ์(กอล์ฟ) และนำยวิชญ์พล โมทนียชำติ (ต้น)  ก็สามารถน าทีม
ผ่านเข้าไปถึงรอบ 16 ทีมสุดท้ายได้ จากทั้งหมด 36 ประเทศ ต้องขอเสียงปรบมือเป็นก าลังใจให้น้อง ๆ ของเราในครั้งนีด้้วย 

อำลัย ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชีย่วสกุล นิสติเก่ำ เคมี จุฬำฯ รุ่น 1 ถึงแก่อนิจกรรม 
         ภาควิชาเคมีและวงการวิทยาศาสตร์ต้องสูญเสียบุคคลส าคัญ 
ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะไตวายระยะ
สุดท้าย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 สิริอายุ 98 ปี ศ.ดร.ประดิษฐ์
ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกของประเทศไทย และเป็น
นิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ รุ่นที่ 1 ถือได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์
ของประเทศไทย เป็นปูชนียบุคคลทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
เคมีต่อสังคมและประเทศชาติมากมาย  ทีมข่าวน้ าใจน้องพี่เคมี จุฬาฯ 
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเชี่ยวสกุล มา ณ ที่นี้ 
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สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม: 
รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง โทร. 02-218-7634 
E-mail: supasorn.p@chula.ac.th 

 

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทั้งแบบส่องผ่านและแบบส่องกราด 
(บนขวาในรูป) ของอนุภาคนาโนเคอร์คิวมินจากพอลิเมอร์ที่ใช้ต่างชนิดกัน 

 

                                                                                    ประชาสัมพันธ์ 

ภำควิชำเคม ีจุฬำฯ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีเคมีสำกล  
       ในฉบับท่ีแล้วได้แจ้งไปว่า IUPAC 
(International Union of Pure and 

Applied Chemistry) ได้ประกาศให้ปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 2011) เป็นปีเคมี
สากล หรือ International Year of Chemistry (IYC 2011) ภาควิชา
เคมีจึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระดังกล่าว

ภายใต้หัวข้อ “Celebrating the International Year of Chemistry: Our Life, Our Future” โดยความร่วมมือกับสมาคมเคมี
แห่งประเทศไทยฯ สถานทูตโปแลนด์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 
4 อาคารจัตุรัสจามจุรี ในระหวา่งวันที่ 2 มีนำคม – 2 เมษำยน 2555 ตั้งแต่ 10.30-19.30 น. โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้อง
นิสิตเก่าพาลูกจูงหลาน มาร่วมตื่นตาตื่นใจกับนิทรรศการประวัติและผลงานของ Marie Curie ที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน รวมทั้ง
กิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายที่จัดไว้รอท่านอยู่ อาทิ  

- นิทรรศกำรประวัติและผลงำนของ Marie Curie นักเคมีหญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล  
- กำรประกวดภำพถ่ำยภำยใต้หัวข้อ “เคมีกับชีวิต” (หมดเขตรับผลงาน 27 ก.พ. 55 ประกาศผล 24 มี.ค. 55) 
- กำรแข่งขันตอบปัญหำทำงเคมี “Chem-Challenge” ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงทุนการศึกษา

กว่า 20,000 บาท (หมดเขตรับสมัคร 10 มี.ค. 55  แข่งขัน 17 มี.ค. 55) 
- พูดคุยกับ 4 หัวใจแห่งขุนเขำเคมี 4 นักล่ำฝัน นักเรียนทุนอำนันทมหิดล สำขำวิชำเคมี ถึงแนวทางแห่ง

ความส าเร็จในการเรียนวิชาเคมี (17 มี.ค. 55) 
- นวัตกรรมจำกห้องแลปเคมีสำมย่ำน...สู่สยำมประเทศ พร้อมกับชมการสาธิต Small Scale Chemistry Lab และ

ร่วมทดลองด้วยอุปกรณ์จิ๋วแต่แจ๋ว ในวันที่ 3-4 และ 10-11 มี.ค. 55 
สามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมภายในงานได้ทางเว็บไซต์ของภาควิชาเคมี www.chemistry.sc.chula.th 
 

Chemistry of the Month  
 

กำรกักเก็บเคอร์คิวมินในอนุภำคนำโนพอลิเมอร์ 
     ผลงานวิจัยนี้ได้รับค าวิจารณ์ดี ๆ จากวารสารวิทยาศาสตร์ใน

ต่างประเทศ พร้อมกับได้รับเลือกให้เป็น key scientific articles ในวารสาร 
Global Medical Discovery นอกจากนั้นยังน าไปใช้ในด้าน anti-ageing กับผิวหนัง และถ่ายทอดให้กับบริษัท Vet Superia 
ซึ่งปัจจุบันก าลังด าเนินการผลิตและจ าหน่ายเป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องส าอางทั้งในและต่างประเทศ 

งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการกักเก็บเคอร์คิวมินลงในอนุภาค
ของนาโนพอลิเมอร์ที่กระจายตัวได้ดีในน้ า อนุภาคที่ได้
สามารถจุเคอร์คิวมินได้มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก 
และกระบวนการกักเก็บมีประสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ 90 
ท าให้ขยายผลไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้ดี 
อนุภาคนาโนเคอร์คิวมินที่ได้จากงานวิจัยนี้กระจายตัวได้ดี
ในน้ า และท าให้เคอร์คิวมินที่อยู่ภายในไม่สลายตัวอย่าง
รวดเร็วแม้ได้รับแสง อนุภาคนาโนเคอร์คิวมินยังแสดง

สมบัติการน าส่งเคอร์คิวมินลงสู่ผิวหนังชั้นต่าง ๆ ได้ดีผ่านช่องทาง hair follicle และผิวหนังที่มีการทาโลชั่นที่ผสมอนุภาคนี้
แสดงค่าระดับอนุมูลอิสระต่ ากว่าผิวหนังที่ทาโลชั่นทั่วไปมากกว่าร้อยละ 90 ภายใต้แสงแดด การใช้นาโนเคอร์คิวมินจึงให้ผล
ดีกว่าการใช้เคอร์คิวมินทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญ 
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ตุ๊กตาครอบครัวเคมีในเครื่องแบบนิสิต  
มีให้เลือก 2 แบบชาย-หญิง 

พิเศษสุด สั่งซื้อวันนี้สลักเลขประจ าตัวนิสิต ฟร!ี!!! 

กรอบรูปครอบครัวเคมี จุฬาฯ  
พร้อมให้คุณเก็บความทรงจ าสมัยเป็นนิสิตแล้ววันนี้ 

สั่งซื้อ โทร. 022187605 ต่อ 805 

 ควันหลงงำนปีใหม่ หลายคนแอบแปลกใจโดยเฉพาะคนนอก เมื่อเห็นบรรดาอาจารย์น้องใหม่ภาค
เคมีขึ้นจับไมค์โชว์ลูกคอและน้ าเสียงใสๆ พร้อมกับเสียงกรี๊ดจากบรรดาลูกศิษย์พ่อยกแม่ยกแฟนคลับชูป้าย
ไฟป้ายเชียร์กันคึกคัก ฟากนิสิตก็ไม่เบา ส่งตัวแทนทุกชั้นปีครวญเพลงเรียกเสียงกรี๊ดบ้าง สรุปแล้วงานนี้จะ

รุ่นไหน ๆ ก็ไม่มีใครยอมใครจริงๆ    สองงำนใหญ่ชนกัน รับแจ้งจากคณะฯ มาว่าเชิญพี่เก่าเคมี 

จุฬาฯ ร่วมงาน วิทยำคืนเหย้ำ พี่เก่ำ-พบน้อง’55 วันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 55 หน้าตึกฟิสิกส์ 1 เวลา 18.00 น. 
เป็นต้นไป งานนี้มีแต่ฟรีกับฟรี แต่ก่อนจะไปพบปะกัน อย่าลืมเชียร์ฟุตบอลประเพณีช่วงเย็นกันก่อนด้วยนะ
ทุกคน  จะเรียกว่าข่าวร้ายแต่ก็ร้ายในมุมดี เมื่อสมำคมเคมีฯ จัดโครงกำรสอบรับรองมำตรฐำน
ควำมรู้เคมีครั งที่ 1 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์นี้ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีนี้จะเป็นรุ่นแรกที่เข้าสอบตามโครงการ
ดังกล่าว น้อง ๆ บ่นอุบว่าสอบเร็วไปนิด ตั้งตัวกันไม่ค่อยติด แต่มองในระยะยาว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักเคมีไทยไงจ๊ะ   ขอแสดงความเสียใจกับคุณจิรพล จิรนัยรำดุล เคมีรุ่น 49 สูญเสียคุณพ่อ เมื่อวันที่ 
31 ม.ค. 55  แม้จะผ่านน้ าท่วมมาพักใหญ่แล้ว แต่ยังขอขอบคุณทุกคนครอบครัวชาวเคมีที่ช่วยเหลือทั้ง
แรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดมา ทั้งทีมของท่านคณาจารย์ ศ.ดร.โสภณ เริงส้ำรำญ 
รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และ รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ และรุ่นพี่รุ่นน้องเคมีหลายท่านได้เป็นสื่อกลาง
ประสานความช่วยเหลือรวมถึงบริจาคสิ่งของให้กับภาควิชา เพื่อน าไปช่วยผู้ประสบภัย ส่วนรุ่นน้องเล็กอย่าง
นิสิตปัจจุบันก็แข็งขันช่วยกันเตรียมของแพ็คของกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เรียกว่าน้ าใจน้องพี่เคมี จุฬาฯ 
จริง ๆ เอ้า! ขอเสียงชาวเคมีกันหน่อยเร็ว         ส่งเรื่องเล่าข่าวแซวลงคอลัมน์ ข่าวฝากอยากบอก มาที่ 
cuchemalumni@gmail.com โดยตั้งชื่อว่า “ข่าวฝากอยากบอก” ทั้งนี้ บ.ก. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอน
ข้อความตามความเหมาะสม  

ข่าวฝากอยากบอก 
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ชมรมนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 

 

ใบสมัครสมำชิก 
(ถ้าข้อมูลท าเนยีบนิสิตเก่าของท่านบนเว็บไซต์ http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni ถูกต้อง ให้กรอกเฉพาะขอ้ 1, 6-11) 

1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................... หมายเลขสมาชิก (ถ้ามี) ......................... 
2. เข้าศึกษาเคมี จุฬาฯ ปีการศึกษา ...................................... ระดับ ..................... เป็นนิสิตเคมี จุฬาฯ รุ่นที่ ........................ 
3. ทีอ่ยู่  เลขที่.............................. หมู่บ้าน .............................................  ซอย .................................................................. 

ถนน ......................................................................................... ต าบล/แขวง ....................................................... 
อ าเภอ/เขต ........................................... จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................ 
โทรศัพท์ ..................................................................................  โทรสาร ............................................................. 

4. ทีท่ างาน ชื่อหน่วยงาน .................................................................................................................................................... 
เลขที่.............................. ซอย ..................................................  ถนน .................................................................. 
ต าบล/แขวง ..............................................................................  อ าเภอ/เขต ........................................................ 
จังหวัด ....................................................................................  รหัสไปรษณีย์ .................................................... 
โทรศัพท์ ............................................................................. โทรสาร .................................................................... 

5. E-mail : .......................................................................................................................................................................... 
6. ต าแหน่งปัจจุบัน .............................................................................................................................................................. 
7. วุฒิการศึกษาสูงสุด .......................................................................... สาขา ..................................................................... 
8. ความเชี่ยวชาญพิเศษ ...................................................................................................................................................... 
9. ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร    ไปรษณีย์ถึงที่บ้าน    ไปรษณียถ์ึงที่ท างาน    E-mail    ไม่ต้องการ 
10. การสมัครสมาชิกชมรมฯ  

 รายปี 300 บาทต่อปี*    ตลอดชีพแบบทอง 3,000 บาท 
 ตลอดชีพแบบเพชร 10,000 บาท    ตลอดชีพแบบแพลทินัม 20,000 บาท 
 นิสิตสมาชิก 150 บาทต่อปี    สมาชิกสถาบัน 2,000 บาทต่อปี 
* หากช าระต่อเนื่องกัน 10 ปี จะได้รับการปรับสถานภาพเป็นสมาชิกตลอดชีพแบบทอง 

11. วิธีช าระเงินค่าสมาชิก (เฉพาะผู้สมัครสมาชิก) 
 เงินสด 
 โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย 

ชื่อบัญชี “ชมรมนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ” เลขทีบ่ัญชี 045-2-942-48-4 
(กรุณาแฟกซ์ส าเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-218-7598, 02 -254-1309 หรือ cuchemalumni@gmail.com) 

 ธนาณัติ หรือ เช็ค สัง่จ่าย “ชมรมนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ” ปณ. จุฬาฯ 

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

 

หมายเลขสมาชิก  

− 
(ส าหรับนายทะเบียน) 

ส้ำหรับเจ้ำหน้ำที่-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ได้รับเงินแล้ว ลงชื่อ .............................. ...../......./........  ออกใบเสร็จรับเงินแล้ว เลขที่................. ลงชื่อ .............................. ...../......./........ 
 ส่งใบเสร็จและบัตรสมาชิกแล้ว ลงชื่อ .............................. ...../......./........  บันทึกลงฐานข้อมูลแล้ว ลงชื่อ ............................. ...../......./........ 

 
(ปรับปรุงโดย อภิชาติ วันที่ 1 ก.ค. 52) 
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วัน เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2555 16.00-19.00 น. การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 68  
สนามกีฬาศุภชลาศัย 

25 กุมภาพันธ์ 2555 18.00-23.00 น. วิทยาคืนเหย้า พี่เก่า – พบน้อง’55  หน้าตึกฟิสิกส์ 1 
2 มีนาคม – 2 เมษายน 2555 10.30-19.30 น. นิทรรศการวิทยาศาสตร ์Celebrating the 

International Year of Chemistry: Our Life, 
Our Future 

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. 
ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี 

2 มีนาคม 2555 13.00-16.00 น. เสวนา ”ทิศทางวิชาชีพของชาวเคมี” ปีที่ 7 ห้อง 308 อาคารมหามกุฎ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

3 มีนาคม 2555 9.00-16.00 น. กีฬาฮาเฮ Sportday เคมี  สนามกีฬาในร่ม จุฬาฯ 
 

 

สอบถามเพิ่มเติม: ผศ. ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ โทร. 02-218-7587 หรือคุณกาญจนา คลังเพ็ชร โทร. 02-218-7605 ต่อ 805 
โทรสำร 02-218-7598, 02-254-1309 E-mail: cuchemalumni@gmail.com Website: http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni/ 
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ชมรมนิสิตเก่ำเคมี จุฬำฯ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 02-218-7596-7, 02-218-7625 โทรสาร 02-254-1309, 02-218-7598 
E-mail: cuchemalumni@gmail.com 

 
 กรุณาส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ท่านสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ แล้วหรือยงั One spirit…One vision 
 

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมี และชมรมนิสิตเก่าเคมี 


