
 

 
 

นํ้าใจนองพี่ เคมีจุฬาฯ 
จดหมายขาวของชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ

ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๓

 
   

               ปขาลถึงกาลเยือน ขอผองเพื่อนเกษมศรี 
คุณพระคุมคนดี เงินทองมี ปราศโรคา 
 ดิถีป ๒๕๕๓ ฤกษยามน้ีมีวาสนา 
๑๐๐ ป เคมี จุฬาฯ สุขถวนหนา สถาพร 

กองบรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินตราสัญลักษณ 100 ป เคมี 

 

 

  
 
ชมรมนิสิตเกาเคมีฯ และภาควิชาเคมี ขอขอบคุณผูท่ีรวมสงผลงานตราสัญลักษณเขาประกวดเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ป 
เคมี จุฬาฯ ในป พ.ศ. 2553 ถึง 50 ชิ้น ปรากฏวาผลงานท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศเปนของนางสาวมาริสา วงษแกว นิสิตเกาเคมี
รุนท่ี 70 ปจจุบันเปนนักวิจัยท่ี SCG PAPER PLC ชมรมนิสิตเกาเคมีฯ และภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีดวยใจจริง 
 

  
(ดวยขอจํากัดเรื่องสีในการพิมพจดหมายขาว สีของ 
ตราสัญลักษณในจดหมายขาวฉบับพิมพจึงผิดไปจาก 
สีจริงซึ่งเปนสีชมพู ทานสามารถชมรูปสีไดในจดหมาย
ขาวฉบับสีในเว็บไซต http://www.chemistry.sc. 
chula.ac.th/alumni/ - บ.ก.) 

 ตัวเลข 100 แสดงถึงปท่ีครบรอบ (ใชสัญลักษณ infinity แทน
เลข 00) และระบุชวงปกอต้ังจนถึงปจจุบัน  

 สัญลักษณ infinity ประกอบขึ้นจากวง benzene และตัวอักษร 
chemistry เพ่ือแสดงวา ภาควิชาเคมีเปนสวนหนึ่งในการ
พัฒนาของจุฬาฯ อยางไมมีท่ีส้ินสุด 

 ตราสัญลักษณเนนโทนสีชมพูซึ่งเปนสีประจําจุฬาฯ โดยใช        
สีชมพูเขมท่ีเลข 100 เพ่ือเนนวาครบ 100 ป และใชสีชมพูออน
กับชื่อมหาวิทยาลัย 
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กําหนดการประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ชวงเดือนมกราคม – เมษายน 2553 
ทุกวันอังคารท่ี 3 ของเดือน เวลา 17.30 น. ณ หอง 1108 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 

 
ครั้งท่ี  1/2553 อังคาร 19 มกราคม 2553 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ครั้งท่ี 1/2553 
ครั้งท่ี  2/2553 อังคาร 16 กุมภาพันธ 2553 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ครั้งท่ี 2/2553 
ครั้งท่ี  3/2553 อังคาร 16 มีนาคม 2553 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ครั้งท่ี 3/2553 
ครั้งท่ี  4/2553 อังคาร 20 เมษายน 2553 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ครั้งท่ี 4/2553 
 

สอบถามรายละเอียด:  ผศ. ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย โทร 02-218-7607 หรือคุณกาญจนา คลังเพ็ชร โทร 02-218-7605 ตอ 805 
 โทรสาร 02-218-7598/02-254-1309 

 

 
 

นํ้าใจนองพี่ เคมีจุฬาฯ 
จดหมายขาวของชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ 
 

วัตถุประสงค  
เพ่ือเปนส่ือกลางระหวางสมาชิกและภาควิชา 
ในการเผยแพรขาวสารขอมูลของสมาชิก 
ภาควิชาและความเคล่ือนไหวในวงการเคมี 
 

ท่ีปรึกษา  
ประธานชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ  
(คุณประวิทย สันติวัฒนา) 
หัวหนาภาควิชาเคมี  
(ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ) 
 

บรรณาธิการ 
ผศ. ดร.เสาวรักษ เฟองสวัสด์ิ  
 

กองบรรณาธิการดําเนินการ  
ผศ. ดร.วรวีร โฮเวน 
ผศ. ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย 
ผศ. ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม 
ผศ. ดร.ปาริฉัตร วนลาภวัฒนา 
ศวรรศ 
 

สถานท่ีติดตอ  
ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 02-218-7596-7  
โทรสาร 02-218-7598, 02-254-1309  
e-mail: cuchemalumni@gmail.com 
website: www.chemistry@sc.chula.ac.th/ 
alumni 

 

กวา “นํ้าใจนองพี่ เคมีจุฬาฯ” ฉบับนี้จะถึงมือทานสมาชิก ทีมงานคง

สามารถกลาวคําวาสวัสดีปขาลไดเต็มปากเต็มคํา หวังวาปนี้เสือคงไมหิว 

ไมดุ ใหตองมีคําหอยทายปชวนใจเสียเหมือนปวัวบาที่กําลังจะหมดไป  
 
มีคนสงสัยทําไมจดหมายขาวราย 4 เดือน ที่กําหนดวาจะออกในเดือน

เมษายน สิงหาคม และธันวาคม ถึงออกเอาเดือนสุดทาย อยางฉบบัที่

แลวออกเดือนสิงหาคม ทําไมจึงเขยีนวาเปนฉบับพฤษภาคม – สิงหาคม 

2552 ไมเปนกันยายน – ธันวาคม 2552 ...นัน่สิ ขอตอบแบบยืดอกรับ 
วาเปนความผิดบ.ก.เอง แตก็มเีหตุผลนะ คือ สังเกตไดวาเราไมคอย

ประสบความสําเร็จกับการแจงขาวลวงหนาสกัเทาไหร (ก็แนละ นานๆ 

ออกทีเสียขนาดนี้) สวนขาวกิจกรรมยอนหลัง เราไมมีพลาด แตเพือ่

ไมใหแตกตางจากสิ่งตพีิมพทั่วไปที่ออกลวงหนา ฉบับนี้จึงเปลี่ยนหวั 
ใหเปนฉบบัมกราคม 2553 แทน  
 
ป 2553 นี้ เปนปที่มีการเรียนการสอนเคมีในประเทศไทยครบรอบ 100 

ป แตเพื่อเรยีกวาระพิเศษนี้ใหกระชับ จึงขอเรียกโอกาสนี้วา “100 ป 

เคมี จุฬาฯ” แมวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัจะยังไมครบ 100 ปแหง 
การสถาปนาจนกวาจะป 2560 กต็ามทีเถิด วาแลว บ.ก.ขอถือโอกาสนี้

ปะเหลาะสมาชิกใหชวยกันโหมวาระพิเศษนี้ ดวยการใชตราสัญลักษณ 

“100 ป เคมี จุฬาฯ” ฝมือนิสิตเกาของภาควิชาฯ ในสื่อตางๆ ที่ทาน

พอจะทําได ซึ่งขณะนี้ไดมีการนําตราสัญลักษณขึน้แสดงบนเว็บไซตของ

ภาควิชาฯ ที่ www.chemistry.sc.chula.ac.th แลว ทานสามารถ 
คลิกขวาที่รปูเพื่อจัดเก็บรปูในรูปแบบ bmp เพื่อใชงานไดเลย  
 
สวัสดีปใหม 2553 ขอสติพึงอยูกบัทุกทาน พรอมพลานามยัทีส่มบรูณ

แข็งแรงดวยเทอญ... 

 

 บ.ก. บอกกลาว 
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สวัสดี พี่ๆ นองๆ ชาวเคมี จุฬาฯ ทุกทาน 
     

เรื่องแรกท่ีจะขอเรียนใหทราบ 
ก็คือ การเฉลิมฉลองวาระ 
ครบรอบ 100 ปเคมี จุฬาฯ  
ในป 2553 ในปใหมท่ีจะถึงน้ี 
จึงจะเปนปพิเศษท่ีภาควิชาจะ 
มีกิจกรรมตางๆ อยางตอเน่ือง 
เพื่อวาระสําคัญดังกลาว  
หลายกิจกรรมเปนกิจกรรมท่ีรังสรรครวมกันระหวาง  
ภาควิชากับชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ท่ีผานมาแลวไดแก การ

ประกวดโลโก 100 ปเคมี จุฬาฯ ซึ่งคิดวาทุกทานคงเห็นโลโก

ดังกลาวแลว หรือสามารถชมไดจากเว็บไซตของภาควิชาเคมี 

(www.chemistry.sc.chula.ac.th)  หลายกจิกรรมเปน
กิจกรรมทางวิชาการ เชน การจัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ การจัดสัมมนาและปฏิบัติการ โครงการจัดทําตํารา

วิชาการ เปนตน อีกหลายกิจกรรมไดรับความรวมมือจาก

ชมรมผูปกครองและคณาจารยหลักสูตรเคมีประยุกต  
จึงขอถอืโอกาสน้ีเรียนเชิญพ่ีๆ นองๆ เคมี จุฬาฯ ทุกทาน 
เขารวมกิจกรรมตางๆ ซึ่งสามารถติดตามปฏิทินกิจกรรม 
ไดทางเว็บไซตของภาควิชา หากทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม

โปรดติดตอภาควิชาหรือบอกผานชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ  
ก็ไดครับ 
 กวาจดหมายขาวฉบับน้ีจะสงถึงทุกทานคงใกลถงึ 
วันปใหม กระผมใครถือโอกาสน้ีอาราธนาคุณพระศรี

รัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ัวสากลโลก ดลบันดาลใหพี่ๆ 

นองๆ ชาวเคมีจุฬาฯ ทุกทานประสบแตความสุข สวัสดี  
มีสุขภาพท่ีแขง็แรง มีแรงกายและใจท่ีดีตลอดไปครับ 

 
  ขอบคุณครับ 

 วรินทร ชวศิริ 
 

คุยกับประธานชมรม สาสนจากหัวหนาภาค 

สวัสดีปใหม 2553 ครับ 
 
 ในโอกาสทีป่เกาจะผานไป 
 และปใหมจะเขามาถึงน้ี 
 ขออาราธนาคุณพระศรี 
 รัตนตรัยจงดลบันดาลให 
 พวกเราชาวเคมี จุฬาฯ  
 ตลอดจนประเทศของเรา 
 ใหมีความสุขสงบ ปราศจาก
อันตรายและอุบัติเหตุ (ทางการเมือง)ใดๆ และมี
ความรักใครสามัคคีปรองดองกัน เพื่อพวกเรา 
จะไดมีเวลาและกําลังใจในการทุมเททํางานและ
ดําเนินชีวิตกันอยางเต็มที ่
 ตอนน้ีพวกเราทั้งหลายที่ทํางานอยูคงกําลัง 
วุนอยูกับการปดตัวเลขขายหรือสรุปผลการทํางาน
ของปที่กําลังจะผานไป และวางแผนการดําเนินการ
สําหรับปตอไป สวนทานอาจารยและนองๆ นิสิต 
ก็คงกําลังวุนอยูกับการสอบกลางภาคเรียนที่สอง  
ก็ขอใหทุกทานผานทุกอยางไปไดดวยดี 
 สําหรับในป พ.ศ. 2553 น้ีจะเปนปที่ 100  
ของการเร่ิมมีการเรียนการสอนเคมีในประเทศไทย 
ในโรงเรยีนขาราชการพลเรือน ซึ่งตอมาก็คือ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยน่ันเอง ชมรมนิสิตเกา 
เคมี จุฬาฯ จะมีการจัดกิจกรรมหลายอยางเพื่อ
เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปน้ี ซึ่งหวัง 
เปนอยางย่ิงวาเราจะไดรับความรวมมือจาก 
พี่ๆนองๆตลอดจนคณาจารย และนิสิตปจจุบัน 
เปนอยางดี 
 

ประวิทย สันตวัิฒนา 
4 ธันวาคม 2552 
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ศาสตราภิชานบัญชา ชุณหสวัสดิกุล 
ธันวาคม 2552 

 

หลังวิกฤติเศรษฐกิจ โลกจะเดินไปทิศทางไหน 
 
ถือเปนขาวครึกโครม และเปนที่ฮือฮากันในรอบเดือน

ในกรณีที่ดูไบเวิลด (Dubai World) เลื่อนการชําระหน้ี
จํานวนกวา 3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ออกไป 6 เดือน 

ทําใหมีการวิจารณกันวา เศรษฐกิจโลกที่มทีีทาจะเริ่ม

คลี่คลายไปในทางบวกและเร่ิมฟนตัวข้ึน กลับทรุดลง

อยางรวดเร็ว อยากใหพวกเราหันกลับมามองดูตัวเลข

ความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจากดูไบเวิลด ซ่ึงเปนผูลงทุน

ดานอสังหาริมทรัพยยักษใหญที่สุดของดูไบ โดยมีหน้ีกู
รวมกวา 6 หมืน่ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใชในการสราง

เกาะรูปปาลม (the Palm Island) พรอมบานพักและ

โรงแรมสุดหรหูลายแหงในดูไบ และอสังหารมิทรัพย

อ่ืนอีกหลายแหงทั่วโลก ผลสืบเน่ืองมาจากภาวะวิกฤติ

เศรษฐกิจระลอกใหญทําใหฟองสบูของอสังหาริมทรัพย

ในโครงการดูไบเวิลดถูกกระทบอยางหนัก สงผลใหดูไบ

เวิลดขอพักชําระหน้ีออกไปอีก 6 เดือน 
เมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนต้ังแต 

subprime ในสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2007 ลามมา

เปนวิกฤติเศรษฐกิจในป ค.ศ. 2008 ถึง 2009 ที่

ไอเอ็มเอฟประมาณการณวา ทั่วโลกสูญเงินจํานวนกวา 

4 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน

ต้ังแตป ค.ศ. 2007-2009 ทําใหสถาบันการเงินหลาย

แหงทั่วโลกที่จาํตองปดกิจการลง รวมทัง้ประเทศใน

ยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งยุโรปตะวันออก ตองสญูเสีย

เงินจํานวนมหาศาล คาดคะเนโดยประมาณอยูที่ 1.5 

ลานลานเหรียญสหรัฐฯ สวนประเทศในเอเชียไดรับ

ความเสียหายจากวิกฤติที่เกิดข้ึนในครั้งน้ีไมมากนัก 

ทั้งน้ี เปนผลมาจากบทเรียนวิกฤติเศรษฐกิจในป ค.ศ. 

1997 ทีท่ําใหประเทศในเอเชียระมัดระวังในการกูยืม

เงินจากตางประเทศมากยิ่งข้ึน 
 
วิกฤติเศรษฐกจิท่ีเกิดขึ้นนี้ ถงึจุดสุดทายหรือยัง?    
 ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจคาดวา วิกฤติเศรษฐกิจ

ในสหรัฐฯ มาถึงจุดสูงสุดแลว ประเทศในเอเชียหลาย

ประเทศเร่ิมเงยหนาไดต้ังแตไตรมาสท่ี 3  แตปญหา

การเงินของสหรัฐฯ ยังมีมากเน่ืองจากภาคอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรพัย หน้ีที่ดอยคาจากเงินกูและพันธบัตรที่

มีตนทุนสูง ปจจัยเหลาน้ียังคงเปนภาระอันหนักหนวง

ในภาคการเงินของสหรัฐฯ ขณะที่ภาคการเงินของยุโรป

ก็ยังไมฟนตัวเทาที่ควร เพราะภาระทีเ่กิดจากเงินกูของ

ประเทศยุโรปตะวันออกยังสะสางไมหมด และปญหา

ดูไบเวิลดก็มีผลกับธนาคารในยุโรปเปนสวนใหญ สวน

ประเทศญ่ีปุนน้ัน มีการคาดคะเนวาแมวาเศรษฐกิจของ

ญ่ีปุนที่กําลังฟนตัวเงยหัวข้ึนมาบางแลว แตคาดวาใน

อนาคตขางหนา เศรษฐกิจของญ่ีปุนจะยังคงออนไหว 

ข้ึน-ลงอยูในระดับ 1-3% ไปเรื่อยๆ ทั้งน้ี เน่ืองจาก

ปญหาเศรษฐกิจมหภาคของญ่ีปุนยังไมไดรับการแกไข 

เชนเดียวกับเศรษฐกิจในสหรฐัอเมรกิา ทั้งน้ีทั้งน้ัน

เพราะหน้ีภาครฐับาลของทั้ง 2 ประเทศยังคงมีอัตรา

การเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ คิดเปนประมาณรอยละ 30% ของ
รายไดรวมของประเทศ (GDP) น่ันเอง 
 
การเติบโตของเศรษฐกิจหลังป ค.ศ. 2009 

นักเศรษฐกิจคาดวา GDP ของโลกในอีก 2-3 ป

ขางหนาคงไมสามารถเติบโตไดเกิน 2-3% (GDP ของ

โลกในป ค.ศ. 2007 เติบโตอยูที่ 4.7%) เน่ืองจากการ
คาดคะเนวาผูบริโภครายใหญที่สุดในอดีต คือ สหรัฐ 

อเมริกาและยุโรป จะยังไมสามารถฟนตัวข้ึนมาได

ภายในระยะเวลา 2-3 ปน้ีน่ันเอง  
ชาวอเมริกันตางตองชวยเหลือตนเอง เพื่อตอสูกับ

ปญหารายไดและหน้ีสินที่กอไว ไมวาจะเปนในภาคสวน

ของอสังหาริมทรัพย และราคาที่ยังไมสามารถฟนตัวได

ในขณะนี้ ซ่ึงยังสงผลตออัตราการวางงานของประชากร

ในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงปจจุบันมีคาเฉลีย่อยูที ่ 10.2% 
ถึงแมวาประธานาธิบดีของสหรัฐฯ จะอัดฉีดเม็ดเงิน

จํานวนมากเขาไปในเศรษฐกิจ โดยหวังจะสรางงานให

ประชากรของสหรัฐฯ และควบคุมอัตราการวางงาน

ไมใหเกิน 6% ก็ตาม จุดน้ีทําใหกําลังซ้ือที่มีจํานวน

มหาศาลหดหายไป และสิ่งตางๆ เหลาน้ีก็เกิดข้ึนใน

ประเทศยุโรปเชนกัน ทําใหประเทศตางๆ ในเอเชียที่

หวังพึ่งการเติบโตจากการสงออกสินคาไปยังประเทศใน

ยุโรปและสหรฐัอเมริกา ไมสามารถทาํการขยายตลาด

ไดตามเปาหมายในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเชนน้ี 

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
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ประเทศในเอเชีย ซ่ึงเคยประสบปญหาวิกฤติเมื่อป 

ค.ศ. 1997 ตางมีประสบการณการกูเงินมาแลว ทําให

ภาวะวิกฤติและวิกฤติการณทีเ่กิดข้ึนในครั้งน้ี ไมสงผล

กระทบในภาคการเงินมากนัก มีเพียงปญหาดานการ

สงออกที่มีอัตราลดลงเทาน้ัน เราเห็นตัวอยางจากจีน 

ซ่ึงมีเศรษฐกิจในชวงเร่ิมตน (young economic) และมี
เงินตราตางประเทศหมุนเวียนชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจ

มากมาย จีนเปนประเทศที่ไมไดรับผลกระทบจากวิกฤติ

ในครั้งน้ีมากนัก และคาดวาจะเปนเพียงประเทศเดียวที่

ยังคงมีอัตราการเติบโต 8-10% ในชวง 2-3 ป

ขางหนา สวนเกาหลีซ่ึงมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจอยาง

หาวหาญดวยระบบการจัดการดานการเงินในการพัฒนา

ธุรกิจ ถึงแมวิกฤติเศรษฐกิจครั้งน้ีสงผลใหภาคธรุกิจ

ไดรับผลกระทบคอนขางมาก แตเน่ืองจากรัฐบาล

เกาหลีไมยอมใหภาคธุรกิจตองประสบปญหาเชนในป 

ค.ศ. 1997 ภาคธุรกิจของเกาหลีจึงรอดพนภาวะวิกฤติ

ครั้งน้ีได และยังคงมีนโยบายผลักดันใหประเทศพัฒนา

ตอไปอยางตอเน่ือง 
 
สถานการณในประเทศไทย  
 วิกฤติเศรษฐกิจทําให GDP ของไทยติดลบ 7.1% 
ในไตรมาสท่ี 1 ติดลบ 4.9% ในไตรมาสที่ 2 ติดลบ 

2.8% ในไตรมาสที ่3 และคาดวาจะยังคงติดลบ 1-2% 

ในไตรมาสสุดทายของปน้ี เน่ืองจากอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวและสงออกของไทยเริ่มฟนตัวดีข้ึน ทั้งสินคา

อิเล็กทรอนิกส เชน hand disc drive, IC และสินคา
ทางการเกษตร ซ่ึงเปนตัวนําการสงออกที่สาํคัญ สวน

สินคาจําพวกรถยนตมีอัตราการสงออกอยูที ่ 50% 
ขณะที่ในป ค.ศ. 2008 มีอัตราการสงออกลดลงถึง 

45% (จํานวน 1.2 ลานคัน) จึงมีการฟนตัวอยางชาๆ 

โดยรวมแลวภาคเศรษฐกิจไทยในป ค.ศ. 2010 เปน

ตนไป จะมีการเจริญเติบโตอยางชาๆ ประมาณการณวา 

GDP ในป ค.ศ. 2010 จะเติบโตรอยละ 2.5% ทั้งน้ี
ทั้งน้ัน เพราะภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอการลงทุน 

สงผลใหมีการลงทุนนอยลงโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิด

จากการชะลอโครงการ 65 โครงการในเขต

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงสงผลกระทบตอการลงทุน

ไปแลวกวา 300,000 ลานบาท ซ่ึงถือเปนวิกฤติทาง

การเงินและการลงทุนทีส่ําคัญในไทย อีกทั้งอัตราการใช

กําลังการผลิตที่มี ณ ปจจุบันแคเพียง 64% เทาน้ัน  
 แตในภาวะวิกฤติน้ี ไทยสามารถรักษาเสถียรภาพ

ทางการเงินไวได ประสบการณจากวิกฤติตมยํากุงทีส่ง 

ผลกระทบอยางมากเมื่อป ค.ศ. 1997 ทําใหธนาคาร

แหงประเทศไทยประคับประคองและรักษาเสถียรภาพ

ทางการเงินไดอยางดี ธนาคารทุกแหงในประเทศมีหน้ี

เสียในระดับ 6% เทาน้ัน ขณะที่อัตราเงนิเฟอในสาม

ไตรมาสแรกเปนลบ แตคาดวาอัตราเงินเฟอในไตรมาส

ที่ 4 จะเพิม่ข้ึน ดังน้ันธนาคารแหงประเทศไทยและ

รัฐบาลจึงตองใหความสําคัญและพยายามควบคุมอัตรา

เงินเฟอไมใหสงูเกิน 4% ในปหนาและปตอๆ ไป  
 สิ่งที่ทุกฝายกําลังจับตามองคือปญหาการเมอืง ซ่ึง

นับเปนปญหาที่มีความสําคัญยิ่งและเปนปจจัยออนไหว

ที่สุด ที่สงผลกระทบตอสภาวการณเติบโตและถดถอย

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน และที่สาํคัญ 

ปญหาโครงการตางๆ ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด

จะตองไดรับการแกไขอยางถูกตองและรวดเร็ว ในขณะ 

เดียวกัน นโยบายของรัฐบาลที่มีมาตรการชวยกระตุน

เศรษฐกิจในชวงตนปที่ผานมา ซ่ึงมีผลเพียงแคชวย

เสรมิสรางสภาพคลองใหเศรษฐกิจ และกําลังถูกจับตา

มองและทวงติงวา น่ีคืองบประมาณหน่ึงในกอนสุดทาย

ที่รัฐบาลจะสามารถหาได ถาหากรัฐบาลใชเงินกอนน้ีไป

เพียงเพ่ือชวยสรางสภาพคลองทางเศรษฐกิจเทาน้ัน สิ่ง

ที่เกิดตามมาจะสงผลตอเศรษฐกิจมหภาคในระยะยาวที่

ไมไดรับการเหลียวแล ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยเองไม

มีเงินลงทุนในภาคสาธารณูปโภคของประเทศอีกตอไป 

และสิ่งสาํคัญที่สุดในตอนน้ี คือหน้ีสาธารณะของรัฐบาล

ชุดน้ีมาถึงจุดสงูสุดแลว คือ 60% ของรายไดรวม 

(GDP) ของประเทศ 

นอกจากปจจัยทางเศรษฐกิจและปญหาการเมือง

ภายในประเทศที่รุมเราแลว นักการเงินและนัก

เศรษฐกิจตางต้ังคําถามวา ประเทศไทยจะแกปญหาที่

เกิดข้ึนน้ีอยางไรกับ 
1. เศรษฐกิจโลกทีเ่ติบโตข้ึนอยางชาๆ และภาคการ

สงออกของประเทศจะหันไปในทิศทางไหน 
2. คาเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ออนตัวลงอยาง

ตอเน่ือง ในขณะที่เวียดนามลดคาเงินดองลง ทาํให

อุตสาหกรรมหลายประเภทของไทยกําลังตกอยูในภาวะ

เสียเปรียบในการแขงขันกับเวียดนาม 
3. ประเทศไทยจะมีมาตรการปองกันการไหลเขา

ของเงินทุนจากสหรัฐอเมริกามาสูเอเชียอยางไร ถาหาก

รัฐบาลไมมีมาตรการปดก้ันที่ดีพอ ภาวะ asset bubble 
จะเกิดข้ึนอีกครั้ง 

4. การแขงขันที่เขมขนกับการคาเสรีทีเ่กิดข้ึน 
5. ปญหา 65 โครงการของมาบตาพุด   
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งานเลี้ยงเกษียณอายุ 
 

เมื่อวันพุธท่ี 23 กันยายน 2552 ท่ีผานมา ภาควิชาเคมีไดจัดใหมีงานเล้ียงใหกับคณาจารยและบุคลากรท่ีเกษียณอายุ
ราชการในปนี้ ซึ่งมีจํานวนท้ังส้ิน 8 ทาน ไดแก ศ. ดร.โสภณ เริงสําราญ รศ. ดร.พิพัฒน การเท่ียง ผศ.นัยนา ชวนเกริกกุล, 
อ. ดร.นันทิตา คําทอง คุณประยูร พงศพิทยากร คุณชนิดา วิยกาญจน คุณวรรณวิภา วรสงาศิลป, คุณอาภาพร ปริตรานันท 
ขึ้นท่ีหองประชุม 100 ป ศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ ชั้น 11 อาคารมหามกุฎ  

ขอเก็บภาพบรรยากาศอันอบอุนมาฝาก และในนามของนิสิตเกาและนิสิตปจจุบัน ขอนอมแสดงความขอบคุณกับความ
ทุมเทและเสียสละท่ีทุกทานไดทํางานใหกับภาควิชาจนกระท่ังภาควิชามีความกาวหนามาจนถึงปจจุบัน  
 

    
  

ทุนวิจัย - การศึกษา 

 
ทุนเมธีวิจัยอาวุโสจากสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
 เขียนขาวลงจดหมายขาวใหชมรมฯมาต้ังนาน ยังไมเห็นฉบับไหนไมมีขาวการรับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติของอาจารยทานนี้
เลย อีกครั้งกับความสําเร็จของ รศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย (เคมีรุน 57) ท่ีคราวน้ีไดรับ ทุนเมธีวิจัยอาวุโส จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ซึ่งเปนทุนท่ีมอบใหนักวิจัยชั้นนําท่ีมีผลงานวิจัยดีเดนเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดยทําหนาท่ี
เปนหัวหนาทีมวิจัยผลิตผลงานวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหมในอนาคต ผูไดรับทุนไดเขารับพระราชทานโลเกียรติยศจาก สมเดจ็
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอังคารท่ี 29 กันยายน 2552 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

 งานวิจัยท่ีไดรับทุนของ รศ. ดร.ธีรยุทธ เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยของเพป
ไทดนิวคลีอิกแอซิด ซึ่งเปนสารเลียนแบบสารพันธุกรรมชนิดใหมท่ีสามารถจับยึด
กับสารทางพันธุกรรมไดอยางจําเพาะเจาะจงและแข็งแรง สามารถพัฒนายารักษา
โรคท่ีทํางานระดับสารพันธุกรรมและการประยุกตใชเปนตัวตรวจสอบสําดับเบส

ของสารพันธุกรรมเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย การ เกษตร และนิติเวชได 
นับเปนทานท่ี 3 ของภาควิชา นับจาก ศ. ดร.สุพจน หารหนองบัว และ รศ. ดร.
ธวัชชัย ตันฑุลานิ ท่ีไดรับทุนนี้ เพ่ือนในรุนฝากความเปนหวงขอใหทานอยา
ทํางานหนักเกินไป นี่ขนาดอายุยังไมถึงเลข 4 ทานก็ไดขึ้นแทนผูอาวุโสแลว 

 
ภาควิชาเคมเีปดบานตอนรับนักเรียนในโครงการ พสวท.  

เมื่อวันอังคารท่ี 20 ตุลาคม 2552 ภาควิชาเคมีและหนวยวิจัย Organic Synthesis, Materials Chemistry and Catalysis, 
Environmental Analysis, Supramolecular Chemistry และ Sensor ไดเปดบานตอนรับนักเรียนโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท) ท่ีเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตร ซึ่งจัดขึ้นโดยฝายวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาฯ เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสสัมผัสกับการเรียนการสอนดานเคมี รวมท้ังไดรับรูความกาวหนางานวิจัยทางเคมี 
และเล็งเห็นความสําคัญของศาสตรทางเคมี 
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การประชุม – สัมมนา – เสวนา 

 

  

การประชุม The 6th International Symposium  
on Advanced Materials in Asia-Pacific Rim 

 
ภาควิชาเคมีเปนเจาภาพในการจัดการประชุมนานาชาติ 
The 6th International Symposium on Advanced 
Materials in Asia-Pacific Rim (The 6th ISAMAP) 
รวมกับศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 
ขึ้นท่ีหอง 207 ชั้น 2 อาคารมหามกุฏ ระหวางวันท่ี 21-
23 พฤศจิกายน 2552  

 การประชุมมีวัตถุประสงคท่ีจะกอใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูและสรางสัมพันธอันดีระหวางนักวิทยาศาสตร วิศวกร 
และผูเกี่ยวของในวงการวัสดุขั้นสูงจากกลุมประเทศในเอเชียแปซิฟก โดยจัดใหมีการนําเสนอผลงานแบบบรรยายโดยคณาจารย 
21 เรื่อง และแบบโปสเตอรโดยนิสิตอีก 46 เรื่อง ในงานนี้ไดรับเกยีรติจาก ศ. ดร.สุพจน หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
มาเปนประธานเปดงาน และการบรรยายโดย ผศ.ดร กฤษฎา สุชีวะ รองผูอํานวยการ MTEC ดวย 

นอกจากกิจกรรมทางวิชาการท่ีเขมขนแลว ผูจัดการ
ประชุมไดจัดงานเล้ียงอาหารค่ํา เพ่ือแสดงความขอบคุณ
ผูเขารวมประชมุท่ีศาลาไทย ภายใตบรรยากาศอบอุนแบบ
ไทยๆ ปดทายดวยกิจกรรมทัศนศึกษาลองเรือไปอยุธยา ซึ่ง
เปนท่ีประทับใจของบรรดาผูเขารวมประชุมชาวตางประเทศ
เปนอยางมาก  
 งานนี้คงประสบความสําเร็จไมไดหากปราศจากความ
ทุมเทของเลขานุการการจัดการประชุม รศ. ดร.ศุภศร วนิช-  
เวชารุงเรือง ผนวกกับการลงแรงและระดมสมองของอาจารย
หลายทาน อาทิ รศ. ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล, รศ. ดร.ธวัชชัย 
ตันฑุลานิ, รศ. ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์, ผศ. ดร.ยงศักด์ิ  
ศรีธนาอนันต, ผศ. ดร.บุษยรัตน ธรรมพัฒนกิจ, อ. ดร.ไพฑูรย 
รัชตะสาคร, อ. ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ และอีกหลายทานจาก
หลายสถาบันท่ีไมอาจกลาวถึงไดท้ังหมด รวมท้ังนิสิตท่ีมา
ชวยงานทุกคน ในนามของภาควิชาเคมีขอขอบคุณทุกทาน
และขอแสดงความยินดีท่ีการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

  

 
  

การประชุมเรือ่ง Innovative Technology of GCMS  
หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ รวมกับบริษัท SciSpec Co., Ltd จัดใหมีการประชุมหัวขอ Innovative Technology of GCMS 
ในวันศุกรท่ี 21 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 - 15.00 ณ หองประชุม 100 ป ศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ ชั้น 11 อาคารมหา-
มกุฎ การประชมุครั้งนี้มีวิทยากร 2 ทานใหเกียรติมาบรรยายคือ Dr. Hans-Joachim Hubschmann บรรยายเรื่อง ”Innovative 
Mass Spectrometry Technology from Thermo Mass Spectrometry Applications on Pesticides, Dioxins and Drugs” และ 
รศ. ดร.พลกฤษณ แสงวณิช บรรยายเรื่อง `”GC/MS Applications for Metabolomic Research” โดยมีผูเขารวมการประชมุกวา 
50 คน ท้ังจากหนวยงานในภาครัฐและเอกชน 
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ทองเท่ียว – ทัศนศึกษา   

 
 

จาก...โรงงานไลออน 
สู...เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 
 
เมื่อวันศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2552 CCAC Tours โดย รศ.แมน  

อมรสิทธิ์ และคุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล นําสมาชิกชมรมฯ และ 
ผูสนใจ จํานวน 27 คน ไปเยี่ยมชมโรงงานไลออนท่ี อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุรี ไดรับการตอนรับอยางอบอุนจากคุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี  
(ศิษยเกาเคมี รุนท่ี 33) กรรมการผูจัดการ บริษัทไลออน (ประเทศ 
ไทย) จํากัด และทีมงานของบริษัทไลออน ทําใหลูกหลานชาวเคมี 
จุฬาฯ ไดเรียนรูการทํางานในองคกรขนาดใหญท้ังทางดานเคมี  
และการบริหารองคกรภายใตสโลแกน “องคกรคนดี”  
 จากนั้นชาว CCAC Tours ไดลงเรือไปทัศนศึกษาท่ีเกาะสีชัง  
สักการะศาลเจาพอเขาใหญ เปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวเกาะสีชังให 
ความเคารพนับถือ ลักษณะเปนถํ้าซึ่งดัดแปลงเปนศาสนสถานที่ 
ผสมผสานดวยสถาปตยกรรมจีนและไทย ภายในถํ้ามีเจาพอเหงเจีย  
ศาลเจาแมกวนอิม วิหารสังกัจจายน เปนตน ชมทัศนยีภาพท่ี 
ชองเขาขาดซึ่งมีหาดทรายขาวสะอาด แวะเยี่ยนเยียน สถานีวิจัย
วิทยาศาสตรทางทะเล สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ชื่นชมบรรยากาศที่พระจุฑาธุชราชฐานทางใตของเกาะ 
สรางในสมัยรัชกาลท่ี 5 เพ่ือเปนท่ีประทับในฤดูรอน ภายในบริเวณ 
มีสภาพภูมิทัศนท่ีงดงาม ดานหนาเปนชายหาดทาวัง ถัดขึ้นไป 
เปนตึกวัฒนา พระตําหนักทรงปนหยา เรือนไมลวดลายขนมปงขิง  
ตึกผองศรีหรือศาลาแปดเหล่ียม ตึกอภิรมย ปดทาย 
ดวยการชื่นชมทัศนียภาพยามอัสดง ณ จุดชมวิว 
พรอมท้ังชวยกันเก็บเศษขยะบริเวณนั้นคนละไม 
ละมือกอนเดินทางกลับจุฬาฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ทะเลงาม 
ขาวหลามอรอย 

ออยหวาน 
จักสานดี 

ประเพณีวิ่งควาย 

 “365 วัน รวมกันทําดี”          อาทิตยลับฟาทีส่ีชัง  

C C A C  tour: Chulalongkorn Chemistry Alumni Club Tours  
ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ มีความตั้งใจอยางย่ิงท่ีจะเปนส่ือกลางใหสมาชิกชมรมฯ และครอบครัว  
มีโอกาสพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ รูจักกันในวงกวาง รวมท้ังเปนการพักผอน

สบายๆ สไตลเคมี ทามกลางพ่ีนองผองเพ่ือน 

เกาะสีชังมีความสําคัญทางประวัติศาสตร เคย
เปนสถานท่ีแปรพระราชฐานและเสด็จประพาส

ของพระเจาอยูหัวของไทยถึงสามพระองค คือ 

รัชกาลท่ี 4, 5 และ 6  

สีชังมีสถานะเปนอําเภอ โดยมีพ้ืนท่ีประมาณ 

18 ตร.กม. มีหมูเกาะบริวาร 8 เกาะ อยูหาง
จากชายฝงศรีราชา 12 กิโลเมตร เรือโดยสาร
จากทาเกาะลอยและทาจรินทร ตลาดศรีราชา 

ใชเวลาประมาณ 40 นาที  

บนเกาะมีถนนสายยาวจากทาเรือ ลดเล้ียวไป

สุดเกาะ ถนนกวางเพียงเมตรกวาๆ พอให

รถสามลอเครื่องวิ่งได เชารถสามลอเครื่อง  

ชมสถานท่ีตางๆ ใชเวลาประมาณช่ัวโมงเศษ 
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 นัดเจอ นัดคุย นัดกิน แววมาวา เคมีรุน 57  
นัดสังสรรครุนกันไปเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 กิน
แบบอินเทรนดดวยอาหารเกาหลีที่ Kayageun Korean 
Restaurant โรงแรมปทุมวันพรินเซส เอ...อาหารเกาหลี 
ที่น่ีอรอยหรือวาคิดถึงหองแผนกนอ ถึงไดนัดกันไมใกล 
ไมไกลจากจฬุาฯ เลย งานน้ีมีขาวอัพเดทอะไรอีก วานบอก
ดวย ^_^    สละโสด ขอแสดงความยินดีกับ โจะ  
ดร.ภัสสรพล งามอุโฆษ เคมีรุน 63 ที่ควาสาวสวย ปุย  
สิตา ศิตลักษ มาเปนสะใภเคมีไดสําเร็จ แถมยังทําใหคนได
คนพบวาอาหารและขนมของโรงแรมพูลแมน (คิงพาวเวอร) 
อรอยมากๆ คนไปงานมีคอมเมนทวาเจาบาวกับเจาสาวใสใจ
รายละเอียดจริงๆ ขนาดกิมมิกของงานเปนแมวคู ยังเปน
แมวขาวและแมวดําคูกัน (เพื่อนคงรูวาโจะจะเปนแมวสี
ไหน) สวนการฮันนีมูน ใครไดยินก็ตารอนไปตามๆ กัน 
เพราะจะไปถึงหมูเกาะมัลดีฟส เจาตัวบอกเสียงกระหย่ิมวา 
“ตองรีบไปกอนเกาะจะจมหายไปครับ” เฮอ อิจฉา    

(กําลังจะ)สละโสด ในงานดีมีสุขของดร.โจะ มีชายหนุม
รุนนองเดินดูทุกมุมอยางตัง้ใจ เคมีรุน 65 เตรยีมตัวฟงขาว
ดีจากเพื่อนรวมรุนเร็วๆ น้ี   สงความหวงใย อ.พน
วสันต เลาใหฟงวานองนํ้าหวาน ตะวันฉาย เคมีรุน 73  
มาที่ภาควิชาฯ เพื่อขอบคุณอาจารยและรุนพี่รุนนองที่สง
กําลังใจและสนับสนุนคาใชจายในการรักษามะเร็งที่ล้ิน 
ตอนน้ีแมยังตองรักษาตัวตอเน่ือง แตเธอก็ยังเริงราและไม
ทดทอ สูๆ นะ ชาวเคมีเปนกําลังใจให    ปล้ีม นาดีใจ 
ที่ชาวเคมีมีความสามารถในการออกแบบ ดูจํานวนผลงานที่
สงเขาประกวดมากถึง 50 ช้ินก็ได แตงานน้ี คะเนวาคนที่
ยินดีกับผลการประกวดมากที่สุดคงไมใชเจาของผลงาน
ชนะเลิศ บี มาริสา เคมีรุน 70 แตเปนอาจารยที่ปรึกษา     
อ.แกะ อภิชาติ เคมีรุน 60 ทีป่านน้ีก็ยังปล้ืมลูกศิษยไมหาย 
ออกนอกหนาไปนิดนึงม้ัยเน่ีย  สงเร่ืองเลาขาวแซว 
ลงคอลัมน ขาวฝากอยากบอก กันมาไดทางอีเมล 
cuchemalumni@gmail.com โดยต้ังช่ืออีเมลวา “ขาว
ฝากอยากบอก” ท้ังน้ี บ.ก.ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอน
ขอความตามความเหมาะสม  

ขาวฝากอยากบอก 

“ประทับใจไลออนและพี่บญุฤทธ์ิ” 

“ผูใหญใจดีพาเด็กๆ เที่ยว” 

   “นิสิตสีฟา  
               อาจารยสีเหลือง  
                                  มาดไมแพกัน” 

“ย้ิมหวานทุกคน” 
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Chemistry of the Month  

 
 
สารยับย้ังเอนไซมแอซีทลิโคลีนเอสเทอเรส 
จากรากมะสงั Feroniella lucida 
    
ผศ. ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล ไดคนพบสารยับย้ังเอนไซมแอซีทิลโคลีนเอสเทอเรส (acetylcholinesterase inhibitors) จากราก
มะสัง Feroniella lucida แอซีทิลโคลีนเอสเทอเรสเปนเอนไซมท่ีทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยาการสลายตัวของสารสื่อประสาทภายใน
สมองหรือแอซีทิลโคลีน ซึ่งเปนสารส่ือประสาทที่จําเปนอยางย่ิงตอความจําของคน หากสารส่ือประสาทนี้มีปริมาณนอยลงจะสงผล   
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สงผลใหเกิดภาวะสมองเส่ือม หรือท่ีเรียกวาโรคอัล-
ไซเมอร (Alzheimer’s disease) ได  
 จากการศึกษาท่ีผานมา สามารถแยก 
furanocoumarin glycoside  ซึ่งมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม
แอซีทิลโคลีนเอสเทอเรสได 4 ชนิด Feronielloside 
(1) เปนสารประกอบชนิดใหมท่ียังไมมีรายงานมา
กอน โครงสรางของสารไดรับการพิสูจนดวยขอมูล
ทางสเปกโทรสโกป รวมกับการวิเคราะหทางเคมี 
สําหรับการจัดเรียงตัวของ chiral center ท่ีตําแหนง 
C-2” ยืนยันโดยวิธีของ Mosher Feronielloside (1) 
ไปทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซมแอ-ซีทิลโคลีนเอสเทอ-
เรส ดวยคา IC50 16.9 มิลลิโมลาร 
  

  
การประชุม – สัมมนา – เสวนา  

 

  

 

เสวนาทิศทางและวิชาชีพของชาวเคมปีที่ 5  “เสนทางสูความสําเร็จ” 
 “เสวนาทิศทางและวิชาชีพของชาวเคมี” เปนกิจกรรมหน่ึงท่ีชมรมนิสิตเกาฯ จัด
รวมกับภาควิชาเคมี เพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพใหแกนิสิตปจจุบัน ท้ัง
ระดับปริญญาตรี โท และเอก ผานความรวมมือของนิสิตเกาเคมี โดยมุงหวังวาจะ
มีสวนชวยใหนิสิตปจจุบันรบัรูสถานภาพทิศทางและวิชาชีพทางดานเคมี เสนทาง
เดินท่ีนักเคมีเลือกได รวมถึงความกาวหนาของสายงาน รวมท้ังยังชวยใหนิสิตได
เตรียมความพรอมในหลาย ๆ ดานกอนออกสูตลาดแรงงาน ในปนี้ ชมรมนิสิต
เกาฯ และภาควิชาเคมี ไดรับเกียรติจากศิษยเกาเคมี 3 คน รวมนําเสนอเสนทาง
ท่ีแตกตางกับความสําเร็จในอาชีพเมื่อวันอังคารท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้  

ดร.อาภรณ เลิศปรัชญา (เคมีรุน 44) เรื่อง คนหาคนเกงใหองคกร  
คุณสันติ สุนทรหฤทัย (เคมีรุน 45) เรื่อง พลิกชีวิตสูการเปนเจาของกิจการ 
ดร.บุญชวน อิมราพร (เคมีรุน 59) เรื่อง มุงหนาวิจัยในภาคเอกชน  

โดยมีคุณประวิทย สันติวัฒนา (เคมีรุน 45) และ รศ. ดร.ธรรมนูญ หนูจักร (เคมี
รุน 57) เปนผูดําเนินการเสวนา ท้ังนี้ มีนิสิตปริญญาตรี โท/เอก และคณาจารย
ภาควิชาเคมีรวมฟงถึง 165 คน ในบรรยากาศคร้ืนเครงและอบอุนของพ่ีนองเคมี 

 

สอบถามขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติม: ผศ.ดร.ปรชีา ภูวไพรศิรศิาล 
หนวยวิจยัผลิตภณัฑธรรมชาติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330 โทรศพัท 02-218-7624 
โทรสาร 02-218-7598 e-mail: Preecha.P@Chula.ac.th 
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Chemistry of the Month  

 
 
การสังเคราะหไดโทปกรีเซบเตอร 
โดยใชคาลิกซ[4] เอรีนเปนโครงสรางพื้นฐาน 
 
 
 
งานวิจัยชิ้นหนึ่งของ รศ. ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิและคณะ เกี่ยวของกับการสังเคราะหซุปราโมเลกุลชนิดใหม (1A) ท่ีมี
ความจําเพาะตอการจับกับไอออนลบและไอออนบวกไดดวยแรงกระทําแบบนอน-โควาเลนซ ซึ่งสามารถใชเปนเซนเซอรไดอีก
ดวย สาร 1A มีโครงสรางพ้ืนฐานเปนคาลิกซ[4]เอรีนและมีซูโดคราวนอีเทอรและเอมิโดเฟอรโรซีนเปนสวนท่ีใชในการจับไอออน
บวกและไอออนลบตามลําดับ 

สําหรับสมบัติการเปนเซนเซอร เฟอรโรซีนท่ีอยูใน
โครงสรางจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีไฟฟาเมื่อสาร 
1A เกิดสารประกอบเชิงซอนกับไอออนลบ จากสมบัติท่ี
กลาวมาขางตนของสาร 1A จึงสามารถนําไปประยุกต
ในกระบวนการทางเคมีและทางชีวภาพได จากการ 
ศึกษาความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับ
ไอออนลบหลายชนิดดวยเทคนิคการไทเทรตโปรตอน
เอ็นเอ็มอาร พบวาสาร 1A มคีวามสามารถในการจับกับ
ไอออนลบตามลําดับ ดังนี้ C6H5COO- > CH3COO- > 
Cl- > H2PO4

- และพบเพ่ิมเติมวาสาร 1A สามารถจับกับ
โมเลกุลของน้ําในโครงสรางไดเชนกัน 
             

การประชุม – สัมมนา – เสวนา  

 
การจัดการประชุมและเผยแพรนวัตกรรมและความรูดานความปลอดภัยทางอาหาร 
ภาควิชาเคมีจัดการประชุมและเผยแพรนวัตกรรมและความรูดานความปลอดภัยทางอาหาร เรื่อง “การปนเปอนอาหารจาก
บรรจุภัณฑ” ในวันอังคารท่ี 29 กันยายน 2552 เวลา 8.00-16.00 น. ณ หองประชุม 100 ป ศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ ชั้น 
11 อาคารมหามกุฎ วัตถุประสงคเพ่ือใหผูประกอบการอาหาร ผูผลิตบรรจุภัณฑ และผูบริโภค ตระหนักถึงอันตรายของสาร
ปนเปอนจากบรรจุภัณฑสูอาหาร ทราบกฎขอกําหนดบรรจุภัณฑของสหภาพยุโรป และเผยแพรผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ
ยอยสลายไดทางชีวภาพ รวมท้ังนวัตกรรมที่นําไปสูการตรวจสอบที่รวดเร็ว ถูกตอง โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิจากท้ัง
หนวยงานภาครัฐและเอกชนมาเปนวิทยากรหลายทาน ไดแก คุณชนะ เย่ียงกมลสิงห (กรรมการวิชาการสมาคมการบรรจุภัณฑ
ไทย), คุณสุมาลี ท่ังพิทยกุล (ผูอํานวยการโครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ), คุณมานิตย กมลสุวรรณ 

(กรรมการผูจัดการ บ. คอนทิเนนตัล บรรจุภัณฑ จํากัด), นพ.วีรฉัตร กิตติ
รัตนไพบูลย (กรรมการผูจัดการบริษัทบรรจุภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอม จํากัด) 
และคณาจารยจากคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ อีก 3 ทาน ไดแก รศ. ดร.อรัญ 
หาญสืบสาย (ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถายและเทคโนโลยีทางการ
พิมพ), ผศ. มล. ศิริพัสตร ไชยยันตร (ภาควิชาเคมี), ผศ. ดร.สุชาดา จันทร
ประทีป (ภาควิชาจุลชีววิทยา) การประชุมไดรบัความสนใจจากผูประกอบซึ่ง
เขารวมการประชุมกวา 80 คน  

สอบถามขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติม: รศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ 
หนวยวิจยัทางซปุราโมเลกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330 โทรศพัท 02-218-7643 
โทรสาร 02-218-7598 e-mail: tthawatc@chula.ac.th  
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Chemistry of the Month  

 
การประยุกตเทคนิค 
เอทีอารเอฟทีไออารไมโครสเปกโทรสโกป 
ในการวิเคราะหบรรจุภัณฑอาหาร 
 
โครงการวิจัยหนึ่งของ รศ. ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ไดแก การวิเคราะหบรรจุภัณฑอาหารดวยอุปกรณไมโครไออารอีแบบสไลด ซึ่งมี
เพชรและเจอรมาเนียมท่ีมีลักษณะทรงกรวยเปนหัวตรวจวัด โดยจะใชรวมกับเทคนิค “คอนแทคและคอลเล็ค” ซึ่งมีหลักการคือ ส่ิง
ปนเปอนบนพ้ืนผิวของบรรจุภัณฑอาหารจะสามารถติดอยูท่ีปลายของหัวตรวจวัดไดโดยการสัมผัสโดยตรงหรือใชของเหลวที่มี
ความเหนียวเพ่ือชวยในการดึงส่ิงปนเปอนออกจากตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคนิคดังกลาวนี้มีขอดีหลายประการคือ ไมทําลายสารตัวอยาง ทําไดงาย และไมตองมีการเตรียมตัวอยาง ส่ิงปนเปอนท่ีติดอยูท่ี
ปลายของหัวตรวจวัดจะถูกวิเคราะหตอดวยเทคนิคเอทีอารเอฟทีไออารไมโครสเปกโทรสโกป จากการวิเคราะหถุงพอลิโพรพิลีน 
ถุงพอลิเอทิลีน และตะเกียบแบบใชแลวท้ิงชนิดตางๆ พบวา ท่ีผิวท้ังดานนอกและดานในของถุงพอลิโพรพิลีนมสีารโอเลเอไมด
ปนเปอนอยู สวนท่ีผิวของตะเกียบมีสารพวกปูนขาวและแว็กซท่ีอาจเปนกรดออกตะเดคาโนอิกหรือกรดสเตียริกปนเปอนอยู แต
ไมพบส่ิงปนเปอนในถุงพอลิเอทิลีน  
 
 

หัวตรวจวัด 

แทนวางสารตัวอยาง 

เอฟทีไออารสเปกโทรมิเตอรตอกับกลองจุลทรรศน 

เส้ือชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ  
สีคอโปโลสีครีม ปกสีเหลืองสด กระเปาปกโลโกชมรมฯ 

  

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

 

ส่ังซื้อไดทีคุ่ณกาญจนา คลังเพ็ชร โทร 02-218-7605 ตอ 805 
(คาจัดสง ฟรี) 

 

รายไดหลังจากหักคาใชจายแลว 
สําหรับสนับสนุนกิจกรรมชมรมฯ 

สอบถามขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติม: รศ.ดร.สนอง เอกสทิธิ์  
หนวยวิจยัทางสเปกโทรสโกป ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330 โทรศพัท 02-218-7588 
โทรสาร 02-218-7598 e-mail: sanong.e@Chula.ac.th 
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ขอมูล ณ วันท่ี 8 ธันวาคม 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) ศาสตราภิชานบัญชา  ชุณหสวัสดิกุล (34) คุณเอกสิทธ์ิ  บัวสรวง (37) รศ.อรุณี  คงศักด์ิไพศาล (39) 
รศ.สุภาพ  บุณยะรตัเวช (20) ศ. ดร.โสภณ  เริงสําราญ (36) คุณธงชัย  คงศักด์ิไพศาล (39) คุณสหัส  ศุภพิมล (44) 
สมาชิกแบบทอง    
พล.ต.ประเสริฐ  ธีรคุปต (5) คุณสุชัย  รัตนเจียเจริญ (41) คุณวิภา  เชิดชูสกุลชัย (50) ดร.พัฒทรา  สวัสดี (60) 
ศ. ดร.เผด็จ  สิทธิสุนทร (16) คุณจิระ  กาญจนพันธุ (41) คุณสุเมธ  เวทางคยะมาตร (50) คุณสุพจน  อวนเจริญกุล (60) 
น.อ.หญิงอุไรโฉม  ณ ถลาง (21) คุณทวี  เหมือนมี (41) คุณประไพพิศ  กิจชนะชัย (50) ผศ. ดร.สมศักด์ิ  เพียรวณิช (60) 
คุณแพทอง  สุวรรณรัฐ (21) รศ. ดร.อมร  เพชรสม (41) คุณธนสาร  สุรวุฒิกลุ (50) คุณสิทธิศักด์ิ  อนันตประยูร (60) 
รศ.แมน  อมรสิทธ์ิ (21) ผศ.พรพรรณ  อุดมกาญจนนันท (41) คุณชลธิชา  มหัทธนารักษ (50) ผศ. ดร.ขนิษฐา  พุดหอม (61) 
รศ.สอาดศรี  กาญจนาลัย (22) ดร.ลักขณา  ลีละยุทธโยธิน (41) คุณจีระพันธ  จินดา (50) ผศ. ดร.ปรีชา  ภูวไพรศิริศาล (61) 
คุณวัจนา  มะลิกุล (22) คุณสมจิตต  รุจิเมธาภาส (42) ผศ. ดร.วรินทร  ชวศิริ (50) พ.ต.ต.หญิงศิริพร  จันทขันธ (61) 
คุณพันธุเทพ  โชตินุชิต (22) คุณนวพร  อนันตสินกุล  (42) คุณวิยะดา  จิรนัยราดุล (51) ดร.ดวงกมล  นันทศรี (61) 
คุณสายสวาท  อมาตยกุล (22) คุณชาลี  กิตติพรพมิล (43) คุณมานิต  ตันติศิริวัฒน (51) ดร.วริพัสย  เจียมปญญารัช (62) 
คุณกมลเนตร  สุสังกรกาญจน (22) ผศ. ดร. ปรีชา  เลิศปรัชญา (43) รศ. ดร.วุฒิชัย  พาราสุข (51) คุณวิชัย  สิริสุขสุคนธ (62) 
น.อ.หญิงแฉลม  ทองสิมา (22) คุณนันทิวัฒน  ประทีปะวณิช (43) รศ. ดร.วราภรณ  พาราสุข (51) คุณศิริรัตน  ชางมงคล (62) 
ดร.รุจา  ฟองเพ็ชร (22) คุณสุภรณ  นาวีเรืองรัตน (43) รศ. ดร.สุภา  หารหนองบัว (51) ผศ. ดร.พัชณิตา  ธรรมยงคกิจ (63) 
รศ.อินทิรา  หาญพงษพันธ (22) คุณอุดมสิน  เจริญวุฒิพงศ (43) รศ. ดร.ศุภศร  วนิชเวชารุงเรือง (52) ดร.ปาริฉัตร  วนลาภพัฒนา (63) 
ผศ.มานิดา  หโยดม (22) ผศ. ดร.สุชาดา  จูอนวัฒนกุล (43) คุณพรพรรณ  ปริญญาธนกุล (53) คุณรุงทิพย  ภัทรธีรานนท (63) 
ผศ.พิไล  ชูแสง (24) ดร.อาภรณ  เลิศปรัชญา (44) พ.ต.ท.นิรันดร  ทองฤทธ์ิ (53) คุณภาคภูมิ  คํานวณศิริ (63) 
รศ.สุวลี  จันทรกระจาง (27) คุณกาญจนา  อนุรักษกมลกุล (44) คุณวิภารัตน  รัตนยานนท (53) ดร.สมสลวย  สุวรรณประสพ (63) 
รศ.เกษร  วีรชาโต (28) คุณโฆษิต  เลิศพรมสนธ์ิ (44) คุณสมนึก  เต็งชาตะพันธุ (53) คุณโชติรส  จรแจงจันทร (64) 
คุณชดชอย  เอ่ียมพงษ (28) คุณศุภางค  เชิงชวโน (44) คุณธนัฐพล  สอนศิรินภัส (54) ดร.สัมฤทธ์ิ  วัชรสินธุ (65) 
คุณสันต  หวังเจริญ (28) คุณวินิต  ณ ระนอง (44) ดร.ปารมี  เพ็งปรีชา (54) คุณเมธา  เสนทอง (65) 
พล.อ.ต.ทวีศักด์ิ  อยูสาธร (30) คุณพีรภา  โพธ์ิธนาวานิช (45) คุณกิติพงษ  สระทองลอม (54) คุณพิรุณ  โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ (65) 
รศ. ดร.ประศักด์ิ  ถาวรยุติการต (32) คุณสันติ  สุนทรหฤทัย (45) คุณสุขจิต  พงษเจริญ (54) ดร.จตุรงค  สุภาพพรอม (65) 
รศ. ดร.เพริศพรรณ  เกรียวสกุล (32) คุณพิชัย  จินดาทองประภา (45) ผศ. ดร.วรวรรณ  พันธุมนาวิน (55) ดร.นฤมล  สวัสดิพฤกษา (66) 
คุณจิราภา  สุวรรณประกร (33) คุณประวิทย  สันติวฒันา (45) คุณชัชชัย  กีรติวรสกุล (55) คุณอนุพัทธ  โพธิสถิตยืนยง (66) 
ดร.สุรีย นรินทรสรศักด์ิ (33) คุณภานุช  เพชรบัวศักด์ิ (45) คุณจิราภรณ  ชัยสมบัติ (56) คุณณรงคชัย  วรอดิศักด์ิ (68) 
ดร.สุเมธ ลิ่มอติบูลย (33) คุณสุปรียา  แสงหิรัญ (45) ผศ. ดร.ยงศักด์ิ  ศรีธนาอนันต (56) คุณนิติบดี  ศุขเจริญ (68) 
คุณบุญฤทธ์ิ  มหามนตรี (33) คุณอารยะ  สุคนธขจร (45) คุณปราณ ี วัดสาทร (56) คุณวรรณา  บรรณรกัษกุล (68) 
คุณประสาน  แกวเกษ (34) คุณศักด์ิณรงค  ลิมปภาสวัต (45) นางสมฤดี  ปรีดาพิทักษกุล (56) คุณสลิลทิพย  ประเทืองสุขศรี (68) 
คุณประสพพร  พาทยกุล (35) คุณดวงรัตน  งามไพบูลย (45) คุณบุญสม  วัชรชาญชัย (56) คุณปยะ  ตันนะไพบรูณ (69) 
คุณดรรชน ี ดีมาก (36) คุณทวีชัย  ชื่นสุขสนัต (45) ผศ. ดร.วัลภา  เอ้ืองไมตรีภิรมย (56) คุณกนกวรรณ  จันทรโฮง (71) 
รศ.ชุติมา  คูคูสมุทร (36) คุณธารินี  อัตตาภิบาล (45) รศ. ดร.บัญชา  พูลโภคา (56) คุณกานติภา  สิทธ์ิเหลาถาวร (71) 
รศ. ดร.ศิริรัตน  กกผล (36) คุณสุชาติ  รัตรเจียรเจริญ (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) คุณ อาทิตยา  วีรกาญจนา (56) คุณอังควรา  เพชราวุฒิไกร (74) 
รศ. ดร.ภควดี  สุทธิไวยกิจ (37) คุณเล็ก  ลีลาภิวัฒน (46) รศ. ดร.มงคล  สุขวฒันาสินิทธ์ิ (56) คุณอัญญรัตน  คลายโพธ์ิทอง (74) 

ทานที่สมัครสมาชิกแลวแตยังไมมีรายช่ือของทาน

ปรากฏอยูในรายนามสมาชิกชมรมฯ กรุณาติดตอ     

นายทะเบียน (ผศ. ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม) หรือ

เลขานุการชมรมฯ (ผศ. ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย) 
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ศ. ดร.สุดา  เกียรติกําจรวงศ (37) คุณสุพัตรา  ลีลาภิวัฒน (46) รศ. ดร.ชาคริต  สิริสงิห (56) คุณพรวลัญช  กองกิตติวงศ (74) 
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) คุณอารีย  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) คุณรณพร  ตันติเวชกุล (74) 
คุณจันทรเพ็ญ  ใจธีรภาพกุล (39) คุณเบญจวรรณ  นิ่มอนงค (48) ผศ. ดร.วรวีร  โฮเวน (57) คุณพิมพพิมล  อเนกธีรกุล (M.Sc.) 
คุณขวัญ  อ่ึงตระกูล (39) คุณสันทนา  ธิติรังสี (48) ดร.ประวิทย  สิงหโตทอง (57) นายวรัญ  หาญวงศฤทธ์ิ (M.Sc.) 
คุณดัยนา  คีระสมบรูณ (39) คุณไกรสีห  วงศอนวัช (48) คุณไกรธวัช  ศรีเบญจรัตน (59) ดร.อัจฉรา  เพียรวณิช (Ph.D.) 
อ.มาละตี  ทัยคุปต (40) คุณจิรพล  จิรนัยราดุล (49) ดร.บุญชวน  อิมราพร (59) รศ. ดร.สมใจ เพ็งปรีชา (Staff) 
คุณธารทิพย  ยงสกุลโรจน (40) คุณสุภาภรณ  สุรินทรศิริรัฐ (49) ผศ. ดร.เฟองฟา  อุนอบ (60) รศ. ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล (Staff) 
คุณเจษฎา  ชัยจรีนันท (40) คุณดุจฤดี  สินธุมงคล (50) ผศ. ดร.อภิชาติ  อ่ิมยิ้ม (60) รศ. ดร.นวลพรรณ จันทรศิริ (Staff) 
คุณสุทัศน  ลิ้มประดิษฐานนท (40) คุณทิพวรรณ  เสง่ียมมหาศาล (50) ดร.พุทธรักษา  วรานุศุภากุล (60) ผศ. ดร.โสมวด ีไชยอนันตสุจริต (Staff) 
คุณสาธิต  อารีสินพิทักษ (40) คุณนาร ี เหลาจําเริญ (50) ผศ. ดร.บุษยรัตน  ธรรมพัฒนกิจ (60) คุณศิริพร  ลีวรรณนภาใส 
คุณชูชาติ  ผลวิวัฒน (41) คุณยุทธนา  เจียมตระการ (50) ดร.นิปกา  สุขภิรมย (60)  
สมาชิกรายป (แบบเงิน)     
คุณชัยวัฒน  เชวงชัยยง (31) คุณศิริพร  ไกรลาศศิริ (50) คุณปกรณ  คุมตรีทอง (63) คุณนัญชนา  ศรีคงอยู 
รศ.กรรณิการ  สิริสิงห (31) คุณเพ็ญจิตร  จิตรนาํทรัพย (50) คุณอาภันดา  พฤกษชาติศิริ (63) คุณอลิศา  ชะนะมา 
คุณดวงใจ  ลิ้มสกุล (31) คุณวราวุธ  ปริกนันท (55) คุณศศิธร  ประกายเลิศลักษณ (63) คุณหนึ่งฤทัย  สุพันธุวณิช 
นาวาเอกมานะ  นาคแนวดี (41) ผศ. ดร.เสาวรักษ  เฟองสวัสด์ิ (58) คุณนาฏสุดา  ดานศิริ (63) คุณนฤมล  เกิดสา 
คุณภัทณีญา  ไชยสุข (42) คุณณัฐิยา  กุญชร ณ อยุธยา (63) คุณชัยชัจ  ชัยณรงค (63)  
 

 
  

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

 
 
 
 

 
นักเคมีอยางเราๆ คงรูจักคารบอนไดออกไซดในรูปของแข็งที่เราเรยีกกันวาน้ําแข็งแหง หรือ dry ice เปนอยางดี  
แตเชื่อหรือไมวา dry ice เคยเปนเคร่ืองหมายการคา (trademark) ของ Dry Ice Corporation ที่สหรัฐอเมริกาใน 
ป ค.ศ. 1925 มากอน กอนที่จะกลายเปนชื่อสามญัทั่วไป แบบเดียวกับทีเ่ราเรยีกผงซักฟอกกันติดปากวาแฟบนัน่แหละ  
 
Genericizied trademark หรือเครื่องหมายการคาที่กลายเปนชื่อสามัญเรยีกสนิคาในกลุมเดียวกันที่พอจะนับเปน
สารเคมีไดยังมีอกีหลายตัว อาท ิ

-  aspirin แมวาจะเปนยังเปนเครื่องหมายการคาสําหรับ acetylsalicylic acid ของบริษัท Byer ในหลาย
ประเทศทั่วโลก แตสําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา แอสไพรินถือเปนคําสามัญไปแลว 

-  heroin เคยจดทะเบียนในป ค.ศ. 1898 โดย Frieddrich Byer & Co 
-  kerosene จดทะเบียนในป ค.ศ. 1824 โดย Abraham Gesner 
-  lanolin เคยจดทะเบยีนใชเปนคาํแทนการเตรียมไขมันจากแกะและน้ํา 
-  linoleum สารปกปองพื้นผิวไมในอดีตตัวนี้จดทะเบียนโดย Frederick Walton ในป ค.ศ. 1864 กอนจะ 
 แพคดีละเมิดเคร่ืองหมายการคาในป ค.ศ. 1878 คาดวาเปนสินคาชนิดแรกทีเ่ปลี่ยนจากเครื่องหมายการคา 
 เปนคําสามัญ 

 
ออ แลวรูไหมวา เวลาเรียกการคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตวากเูกลิไมวาจะใชเสิรชเอ็นจ้ินอะไร หรือเรียกอางน้ําวนวาจากุซซ่ีไม

วาอางนั้นจะยี่หอไหน เรากําลังละเมิดเครื่องหมายการคาอยู  
ดูรายช่ือ Genericizied trademark เพิ่มเติม รวมถึงเครื่องหมายการคาที่มักถูกละเมดิไดที่ 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_generic_and_genericized_trademarks 
 

รูไวใชวา... 
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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 

เสาร 16 มกราคม 2553 - งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร  
ครั้งท่ี 66 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เปนเจาภาพ 

สนามศุภชลาศัย 

เสาร 23 มกราคม 2553 9.00 – 12.00 น. วันพบผูปกครองนิสิตระดับปริญญาตรีของ
ภาควิชา (วท.บ. และ BSAC) 

หองประชุม ศ. ดร.แถบ นีละนิธิ 
1108 ชั้น 11 อาคารมหามกุฎ 

ศุกร 5 กุมภาพันธ 2553 12.30 – 16.30 น. ปจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาตรีวิทยาศาสตร  
ชั้นปท่ี 4 

คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 

พฤศจิกายน 2553 - คืนสูเหยา ชาวเคมีจุฬาฯ ประชาสัมพันธในโอกาสตอไป 
 
 

สอบถามเพิ่มเติม: ผศ. ดร.วัลภา เอ้ืองไมตรีภิรมย โทร. 02-218-7607 หรอืคุณกาญจนา คลังเพ็ชร โทร. 02-218-7605 ตอ 805 

โทรสาร 02-218-7598, 02-254-1309 E-mail: cuchemalumni@gmail.com Website: http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni/ 
 

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

 
 

 

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

 
 กรุณาสง 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

     

ทานสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ แลวหรือยงั One spirit…One vision 
  

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมี และชมรมนิสิตเกาเคมี 


