
 

 

น้ําใจน้องพ่ี เคมีจฬุาฯ 
จดหมายข่าวของชมรมนิสิตเก่าเคมี จฬุาฯ

ปีที ่๖ ฉบบัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 

 
   

 
 
ภาควิชาเคมีได้รบัรางวลัจากมลูนิธิโทเร เพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ประเทศไทย 
นบัเป็นของขวญัชิน้สาํคญัในโอกาส “100 ปี เคม ี จุฬาฯ” ทีภ่าควชิาเคมไีดร้บัรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ประเภท
หน่วยงาน เป็นเงนิ 400,000 บาท พรอ้มโลเ่กยีรตคิุณ จาก มลูนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ ประเทศไทย 
ประจาํปี 2552 รางวลัดงักล่าวมอบใหห้น่วยงานทีม่ผีลงานทางดา้นวทิยาศาสตรห์รอืเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพเป็นเลศิ เป็นที่
ยอมรบัในวงวชิาการ เป็นประโยชน์แก่สงัคมอยา่งกวา้งขวาง รวมถงึศกัยภาพของการใหบ้รกิารและการนําไปประยกุตใ์ชด้ว้ย 
พธิมีอบรางวลัจดัขึน้ ณ โรงแรมปารค์นายเลศิ กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2553 โดยม ีฯพณฯ พลเอกสรุยทุธ ์จุลานนท ์
องคมนตร ี เป็นประธาน พรอ้ม ฯพณฯ เคยีวจ ิ โคะมะจ ิ เอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ประจาํประเทศไทย ดร.คทัซโึนะสเึคะ มาเอดะ 
ประธานกติตมิศกัดิบ์รษิทัโทเรอนิดสัตรสี ์ ประเทศญีปุ่น่ ทุกคนทีไ่ปรว่มงานชื่นใจอยา่งยิง่ทีเ่หน็ทา่นอดตีหวัหน้าภาควชิา รศ.
แมน้ อมรสทิธิ,์ รศ. ดร.พชิยั โตววิชิญ,์ ศ. ดร.โสภณ เรงิสาํราญ และ รศ. ดร.ศริริตัน์ ก๊กผล ผูม้สีว่นสาํคญัในการนําภาควชิาสู่
ความสาํเรจ็ในปจัจุบนั ใหเ้กยีรตมิารว่มงาน พรอ้มคณบดคีณะวทิยาศาสตร ์ ศ. ดร.สพุจน์ หารหนองบวั ความสาํเรจ็ครัง้น้ีจะ
เกดิขึน้ไมไ่ดห้ากปราศจากความรว่มมอืรว่มใจของพวกเรา ทัง้นิสติเก่า นิสติปจัจุบนั และคณาจารยทุ์กทา่นของภาควชิาเคม ี
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กาํหนดการประชมุคณะกรรมการชมรมนิสิตเก่าเคมี จฬุาฯ ช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2553 
ทุกวนัองัคารที ่2 ของเดอืน เวลา 17.30 น. ณ หอ้ง 1108 อาคารมหามกุฏ คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาฯ 

 
ครัง้ที ่ 4/2553 องัคาร 11 พฤษภาคม 2553 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมจีุฬาฯ ครัง้ที ่4/2553 
ครัง้ที ่ 5/2553 องัคาร 8 มถุินายน 2553 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมจีุฬาฯ ครัง้ที ่5/2553 
ครัง้ที ่ 6/2553 องัคาร 13 กรกฎาคม 2553 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมจีุฬาฯ ครัง้ที ่6/2553 
ครัง้ที ่ 7/2553 องัคาร 10 สงิหาคม 2553 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมจีุฬาฯ ครัง้ที ่7/2553 
 

สอบถามรายละเอยีด:  ผศ. ดร.วลัภา เอือ้งไมตรภีริมย ์โทร 02-218-7607 หรอืคุณกาญจนา คลงัเพช็ร โทร 02-218-7605 ต่อ 805 
 โทรสาร 02-218-7598/02-254-1309 

 

 
 

น้ําใจน้องพ่ี เคมีจฬุาฯ 
จดหมายขา่วของชมรมนิสติเก่าเคม ี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.chu.a.ac.th 
/alumni 

 

บา้นเรารอ้นเหลอืใจจรงิๆ ปีน้ี ไมว่่าจะเป็นอากาศหรอืบรรยากาศ  
ทมีงานทาํ “น้ําใจนอ้งพี ่เคมีจุฬาฯ” เองก็รอ้นใจดว้ย เพราะเดอืน

เมษายนทีม่วีนัทาํงานนอ้ยนิดนัน้ มกีารสอบวทิยานิพนธห์ลายครัง้  
ทาํใหร้วบรวมเรื่องมาทาํจดหมายขา่วไดล้า่ชา้ จนส่งถงึมอืสมาชกิชา้ 
ไปนิดหน่อย สมาชกิคงไมว่า่กนั   
 
ฉบบัทีแ่ลว้เริ่มเกริ่นวาระพเิศษ “100 ปี เคมี จุฬาฯ” (ยํา้อกีทวีา่หมายถงึ

ปีทีม่กีารเรยีนการสอนเคมใีนประเทศไทยครบรอบ 100 ปี ไมใ่ช่การ

ก่อต ัง้ภาควชิาฯครบ 100 ปี) ภาควชิาฯ ภายใตก้ารนาํของ ผศ. ดร. 
วรนิทร ชวศิร ิ(ยลโฉมท่านไดใ้นหนา้ต่อไป) ไดจ้ดัทาํของทีร่ะลกึต่างๆ 

มากมายเพือ่ระดมทนุเขา้กองทนุของภาควชิาฯ สาํหรบัจดัทาํกจิกรรม

และจดัเป็นทนุการศึกษาใหนิ้สติของภาค บ.ก. แวว่มาวา่เหลา่นิสติ

ปรญิญาตรเีขาจะไปบาํเพญ็ประโยชนก์นัทีโ่รงเรยีนท่านํา้ตื้น จงัหวดั

กาญจนบรุ ีสมาชกิคนไหนตอ้งการจะร่วมบรจิาคหนงัสอื เครื่องเขยีน 

นอ้งๆ นิสติยนิดจีะเป็นสือ่กลางให ้  
 
“น้ําใจนอ้งพี ่เคมีจุฬาฯ” ฉบบัน้ีไมม่รีายชื่อสมาชกิท ัง้หมดแลว้  
เพือ่หลกีทางใหเ้น้ือหาอืน่ๆ และหลงัจากน้ีไป จะลงเฉพาะรายชื่อสมาชกิ

ใหมห่รอืสมาชกิทีเ่ปลีย่นประเภทเท่านัน้ แต่ทกุท่านยงัสามารถตรวจทาน

ขอ้มลู ท ัง้เรื่องของสมาชกิชมรมและทาํเนียบนิสติเก่า ไดท้ีเ่วบ็ไซต ์

www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni  
 
แลว้พบกนัใหมฉ่บบัหนา้ ซึง่คงจะมขีา่วคราวเรื่องคนืสู่เหยา้มาแจง้ 
ใหท่้านสมาชกิทราบ ขอใหท้กุท่านใจเยน็ ผ่านความ “รอ้น” ไปได ้
ดว้ยดทีกุคน... 

 

 บ.ก. บอกกลา่ว 
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พี่ๆ  นอ้งๆ ชาวเคมี จุฬาฯ ทกุท่าน 
สวสัดีปีใหม่ไทยครบั 

     
จากเดมิทีก่่อต ัง้ขึ้นเพือ่รองรบั 
การเรยีนการสอนพื้นฐานทางเคม ี
ของจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
จนปจัจบุนัทีไ่ดพ้ฒันาเป็นองคก์ร 
บูรณาการดา้นการเรยีนการสอน 
และการวจิยัอย่างเตม็รูปแบบ  
ในเดอืนน้ี ภาควชิาเคมขีองเรา 
ไดร้บัเลอืกใหไ้ดร้บัรางวลัจากมลูนิธโิทเร เพือ่วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีในฐานะเป็นหน่วยงานดเีด่นทางวทิยาศาสตร์

ของประเทศประจาํปี 2552 ถอืเป็นเสาหลกัและแหลง่อา้งองิ
ของแผ่นดนิไดต้ามปณิธานแห่งจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

นอกจากน้ีบคุลากรทีเ่ป่ียมศกัยภาพ ท ัง้คณาจารย ์เจา้หนา้ที่

สายสนบัสนุน และนิสติ ยงัไดร้บัรางวลัต่างๆ ท ัง้ระดบั

หน่วยงาน ระดบัประเทศ และระดบันานาชาตอิย่างต่อเน่ือง 

เป็นสิง่สะทอ้นการประกนัคุณภาพของภาควชิาและยงัความ

ภาคภมูใิจใหพ้วกเราชาวเคม ีจฬุาฯ ทกุคน  
ปี 2553 นบัเป็นปีทีม่คีวามสาํคญัยิง่ปีหน่ึงของ

ภาควชิาเคม ีเน่ืองจากภาควชิาไดก้าํหนดใหเ้ป็นปีแห่งการ

เฉลมิฉลองในวาระครบรอบรอ้ยปีการเรยีนการสอนเคม ี
ในประเทศไทย หรอืเรยีกส ัน้ๆ วา่ “100 ปี เคม ีจฬุาฯ” 
ภาควชิาฯ ไดร่้วมกบัทกุภาคส่วนจดักจิกรรมต่างๆ ตลอดปี 

ซึง่ท่านสามารถตดิตามความเคลือ่นไหวของกจิกรรมของ

ภาควชิาไดท้ีเ่วบ็ไซต ์(www.chemistry.sc.chula.ac.th) 
จงึขอเรยีนเชญิทกุท่านเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ดว้ยครบั 

  
  ขอบคุณครบั 

 วรนิทร ชวศิร ิ
 

คยุกบัประธานชมรม สาสนจ์ากหวัหนา้ภาค 

สวัสดีครับพ่ีๆ เพ่ือนๆ และนองๆ  
ชาวเคมี จุฬาฯ ทุกคน 
 
 พบกันอีกครั้งนะครับใน 
 จดหมายขาว “นํ้าใจนองพี่  
 เคมี จุฬาฯ ฉบับที่ 2 ของ 
 ปน้ี ชวงน้ี อากาศรอน 
 บวกกับเรื่องวุนๆ ใน 
 กรุงเทพฯ คงทําให 
 หลายทานเครยีดและ 
อึดอัดใจ แตขอใหอดทนและอยาหมดหวังกับการ
เมืองไทยนะครับ ยังไงเราก็ไมสามารถยายประเทศ
ได คงตองรวมมือกันใหประเทศของเราผานวิกฤติ
ไปใหไดดวยดี 
 สําหรับนองๆ เคมีที่เพิ่งจบก็คงกําลังหางาน 
ทํากันอยู อยากใหพี่ๆ เคมี จฬุาฯ ตามบริษัท และ 
ในอุตสาหกรรมตางๆ ชวยดูแลพิจารณารบันองๆ 
เคมีเราทีจ่บใหมดวยครับ  
 สวนนองที่กําลังเตรียมตัวเพื่อไปเรียนตอทั้ง
ในและตางประเทศก็ขอใหไดที่เรียนที่ดีเรยีนจบ
กลับมาชวยกันพัฒนาประเทศไทยเราดวยนะครับ  
 สําหรับทานอาจารยและบุคลากรของภาควิชา
เคมีทั้งหลาย ที่อาจมีโอกาสไปพักผอนกันในชวง 
ปดภาคฤดูรอนจะไดกลับมาตอนรับนองๆที่จะ 
เขามาใหมดวยความสดใสร่ืนเริง 

      
ประวิทย สันตวัิฒนา 

เมษายน 2553 
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ศาสตราภิชานบัญชา ชุณหสวัสดิกุล 
เมษายน 2553 

 
เกิดอะไรข้ึนกบั “โตโยตา้” 

 
เม่ือบรรดาบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในดีทรอยต์ล้มละลาย ก็

เป็นโอกาสให้โตโยต้าผงาดข้ึนมานาํเด่นเร่ืองรถยนต์ โดยมี

การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ นายคัตสอึาก ิ วาตานาเบะ 
เจ้าของระบบบริหาร “วิถโีตโยต้า” (Toyota Way) ลงจาก

ตาํแหน่งซีอโีอโตโยต้า เปิดทางให้นายอาคิโอะ โตโยดะ  วัย 

53 หลานชายของนายคิอชิิโระ โตโยดะ  ผู้ก่อตั้งบริษัทโต
โยต้า ซ่ึงจบการศึกษาด้านเอม็บีเอจากสหรัฐอเมริกา ขึ้น

ดาํรงตาํแหน่งซีอโีอ โดยผ่านการเหน็ชอบของผู้ถือหุ้น

บริษัท และได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวเมืองโตโยต้าซิตี 
เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552   
  ชาวเมืองโตโยต้าซิตี  ซ่ึงส่วนใหญ่มีรายได้จากโตโยต้า 
ทั้งที่เป็นพนักงานและหุ้นส่วนการค้า ต่างตั้งความหวังกบัซี

อโีอคนใหม่อย่างสงู ตลอดปีที่ผ่านมา เศรษฐกจิของเมือง

ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกจิอย่างมาก โตโยต้าเลิก

จ้างพนักงานเซน็สญัญากว่า 6,000 ตาํแหน่งและเตรียม

เลิกจ้างพนักงานอกี 7,000 ตาํแหน่ง ส่งผลให้เกดิปัญหา

ความเช่ือม่ันในระบบการจ้างงานตลอดชีวิต ขณะเดียวกนั 

รายได้ของเมืองกล็ดลงจาก 44,200 ล้านเยน เหลือแค่

เพียง 1,600 ล้านเยนในช่วงระยะเวลา 1 ปี ทาํให้ต้องตัด

ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง การศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นลง 

โตโยต้าซิตีต้องพยายามหันไปพัฒนาอตุสาหกรรมอื่น เช่น 

อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเทคโนโลยีชีวภาพ แต่กไ็ม่

ประสบความสาํเรจ็  
 
นายอาคิโอะ โตโยดะ  จบการศึกษาด้านบริหารธุรกจิจาก

แบบ็สนัคอลเลจ เมืองแบบ็สนัพาร์ก รัฐแมสซาชูเซตส ์ แต่
ทาํงานในต่างประเทศมาตลอด โดยเคยมาประจาํที่โตโยต้า 

ประเทศไทย ระยะหน่ึง ก่อนรับตาํแหน่งซีอโีอของโตโยต้า 

เขาเคยเป็นรองประธานบริษัทนิวยูไนเตด็มอเตอร์แมนูแฟก 

เจอร่ิง องิก.์ ที่เมืองเฟรมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย  ซ่ึงเป็น
บริษัทร่วมทุนของบริษัทเจเนอรัลมอเตอร์ส (จีเอม็)  
 บริษัทนิวยูไนเตด็มอเตอร์แมนูแฟกเจอร่ิง องิก.์น้ี    

กคื็อบริษัทเจ้าปัญหาของจีเอม็และโตโยต้า      เพราะเป็น 

โรงงานที่มีค่าจ้างแรงงานและต้นทุนการผลิตสงูมาก แต่ผล

ประกอบการกลับขาดทุนมาตลอด แต่ในขณะที่หลายคนใน

เมืองโตโยต้าซิตีฝากความหวังไว้กบัซีอโีอคนใหม่ กมี็เสยีง

วิพากษ์วิจารณว่์า ช่ือเสยีงของเขาอาจช่วยโตโยต้าไม่สาํเรจ็ 
 
ภารกจิอนัหนักอึ้งตกแก่อาคิโอะ โตโยดะ ผลประกอบการ

ของโตโยต้าในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ขาดทุน 

436,900 ล้านเยน ซ่ึงถอืเป็นผลประกอบการที่ตํ่าที่สดุ

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเม่ือปี พ.ศ. 2480 ขณะที่โตโยต้าเอง
คาดการณไ์ว้ล่วงหน้าว่าผลประกอบการปี พ.ศ. 2551-

2552 จะขาดทุนมากทั้งสองปี สิ่งแรกที่ซีอโีอคนใหม่ต้อง

รีบตัดสนิใจคือ การจัดแก้ไขการปัญหาโรงงานที่เฟรมอนต์ 

จีเอม็ตัดสนิใจหยุดสายการผลิตรถยนต์ปอนเตียกแล้ว และ

โตโยต้ากต้็องตัดสนิใจเลือกระหว่างการผลิตรถปิกอพัขนาด

ใหญ่ที่น่ี กบัการให้ความสนใจรถยนต์ไฮบริดและตลาด

รถยนต์ในประเทศจีน ซ่ึงมีต้นทุนถูกเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า 
  แต่ดูเหมือนโชคไม่เข้าข้างซีอโีอใหม่ผู้น้ีเลย โตโยต้า

เร่ิมสญูเสยีส่วนแบ่งทางการตลาดในสหรัฐฯ ในช่วงคร่ึงปี 

พ.ศ. 2552 สาเหตุเบ้ืองต้นมาจากเงินเยนของญ่ีปุ่นแขง็ค่า 

ทาํให้รถยนต์จากค่ายฮุนไดของเกาหลี เข้ามาแย่งส่วนแบ่ง

การตลาดเพ่ิมขึ้นได้ และโตโยต้ากต็ัดสนิใจหยุดจาํหน่าย

รถยนต์แปดรุ่นในสหรัฐฯ ได้แก่ แคมรี, แมทริกซ์, เอวา-

ลอน, ไฮแลนเดอร์, เรฟ4, ซีควอยอา, โคโรลลา และ 

ทรุนดรา เม่ือวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553 และเรียกคืน

รถยนต์กว่า 8.1 ล้านคันเน่ืองจากปัญหาระบบคันเร่ง โดยมี

ต้นทุนที่คาดการณไ์ว้ถงึ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ      
 ล่าสดุ นายชิรุยชิ ซะซะก ิ รองประธานบริหารของโต
โยต้า ต้องออกมาขอโทษสาธารณชนในความผิดพลาด ซ่ึง

ส่งผลให้บริษัทต้องนาํรถกลับหลายล้านคัน นอกจากน้ัน 

ในช่วงแรกของเดือนกุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2553 โตโยต้ายัง

ต้องเรียกคืนรถยนต์พรีอสั  รถยนต์ไฮบริดรุ่นสามที่เพ่ิง

จาํหน่ายในญ่ีปุ่นและสหรัฐฯ เพราะปัญหาระบบเบรก  
 

เศรษฐกจิและอตุสาหกรรม 
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แผนภาพประมาณการยอดขายของโตโยตา้ในครึ่งปีแรก 2553 

 

ปัญหาคุณภาพรถยนต์โตโยต้าไม่ได้เพ่ิงเร่ิมต้นในสมัยซีอโีอ

ปัจจุบันเท่าน้ัน หลายคร้ังที่ซีอโีอคนก่อน  นายคัตสอึาก ิ   

วาตานาเบะ ต้องชะลอการผลิตรถรุ่นใหม่ๆ ออกสู่ตลาด 

เพ่ือให้วิศวกรมีเวลาตรวจสอบสภาพรถและเคร่ืองยนต์ให้

รอบคอบ และมีข้อสรุปในรายงานฉบับหน่ึงว่า โตโยต้ามี

ปัญหาการผลิตเน่ืองจากเร่งการทาํงานของช่าง เพ่ือช่วงชิง

ส่วนแบ่งทางการตลาดในหลายประเทศ นายคัตสอึาก ิวาตา

นาเบะ  เคยให้สมัภาษณว่์า วิศวกรของโตโยต้ารีบร้อนส่งรถ
รุ่นใหม่ๆ ออกสู่ตลาดมากเกนิไป โดยไม่ได้ตรวจเชค็และ

คาํนึงถงึคุณภาพอย่างถ้วนถี่ เช่น การสร้างรถต้นแบบที่พ่ึง

แต่แบบจาํลองคอมพิวเตอร์ (Computer  stimulations) 
ปัญหาคุณภาพที่เกดิจากความรีบเร่ง ทาํให้วาตานาเบะ

ตัดสนิใจชะลอการนาํรถรุ่นใหม่ๆ ออกสู่ตลาดหลายรุ่น อนั

ที่จริงแล้ว โตโยต้ามีปัญหาระบบคันเร่งในรถปิกอพัรุ่น  

ทรุนดราเม่ือปี 2550 และต้องรีบดาํเนินการแก้ไข ในปี

เดียวกนั ยังเกดิปัญหาคันเร่งกบัรถยนต์ขนาดเลก็อย่าง    

ยาริสและออโกในตลาดยุโรปด้วยเช่นเดียวกนั  
  หากถามว่าบริษัทโตโยต้ารับรู้ปัญหาคุณภาพรถยนต์น้ี

หรือไม่  ซีอโีอคนปัจจุบันเองรับทราบปัญหาน้ีตั้งแต่เข้ารับ

ตาํแหน่งเม่ือเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว แต่โตโยต้ากยั็งคงเร่ง

ขยายกาํลังการผลิต เพราะต้องการตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าทั่วโลก และพลิกผลประกอบการที่ขาดทุน

ต่อเน่ือง 2 ปี (7,100  ล้านเหรียญสหรัฐฯ)  ให้กลับมาได้
กาํไรจากการเพ่ิมยอดจาํหน่าย และการขยายการผลิต    

แต่ความรีบเร่งกลับส่งผลให้โตโยต้าต้องระงับการผลิตและ

จาํหน่ายรถยนต์ 8 รุ่น ซ่ึงล้วนเป็นรถยอดนิยมในสหรัฐฯ 

เฉล่ียเท่ากบั 57%  ของยอดขายรถยนต์โตโยต้าในสหรัฐฯ 

(1.7 ล้านคันต่อปี) 
  โตโยต้าแก้ไขอปุกรณ์ Spacer ซ่ึงอยู่ข้างในคันเร่ง 

โดยปรับปรุงให้แรงสปริงตัวเพ่ิมขึ้น เพ่ือไม่ให้คันเร่งค้าง 

บริษัทซีทเีอสคอร์ป. ผู้ผลิตช้ินส่วนน้ี ต้องรีบเร่งผลิตเพ่ือ

แก้ไขปัญหารถยนต์ 1.7 ล้านคันที่ระงับการจาํหน่าย และ

รถรุ่นใหม่ๆ ที่จะกาํลังจะออกสู่ตลาด 
 

ปัญหาคุณภาพรถยนต์ของโตโยต้า ส่งผลให้เกดิเสยีง

วิพากษ์วิจารณเ์ร่ืองคุณภาพสนิค้าในญ่ีปุ่น เน่ืองจากในอดีต 

สนิค้าญ่ีปุ่นเป็นที่กล่าวขวัญกนัอย่างมากเร่ืองความเอาใจใส่

ในรายละเอยีดและความพิถพิีถันในการผลิตสนิค้า แต่

ในช่วงหลังจากปี พ.ศ. 2520 ซ่ึงมีกฎหมายกาํหนดให้

ผู้ผลิตรายงานการใช้สนิค้าที่ก่อให้เกดิอบัุติเหตุ หรือการ

เสยีชีวิตทุกคร้ัง ผลปรากฏว่า สถติิการเกดิอบัุติเหตุจากการ

ใช้สนิค้าเหล่าน้ีในญ่ีปุ่นเพ่ิมสงูขึ้นเร่ือยๆ ทาํให้เกดิการตั้ง

คาํถามว่า บริษัทผู้ผลิตสนิค้าเหล่าน้ีละเลยระบบการ

ตรวจสอบคุณภาพสนิค้า เพียงเพราะอยากให้ต้นทุนสนิค้า

แข่งขันได้ในตลาดโลกหรือ 
 

   คาํขวัญ Monozuluri หรือ Making Things ที่ผู้ผลิต
สนิค้าญ่ีปุ่นเคยภาคภมิูใจอย่างย่ิง ทั้งแง่ของความพิถพิีถนั

และความใส่ใจรายละเอยีดของสนิค้า กาํลังเสื่อมถอยลง 

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สถิติการเรียกคืนรถยนต์ที่เกดิปัญหา

ระบบและเคร่ืองยนต์เพ่ิมสงูเป็นเท่าตัว ปรากฏการณ์

ลักษณะเดียวกนัยังพบในสนิค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ด้วย ดัง

เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2552 ชาร์ปเรียกคืนตู้เยน็ 1 ล้านตู้

เพราะปัญหาระบบการเปิด-ปิด นักวิจัยทั้งหลายต่างจ้องไป

ที่สาเหตุของปัญหาซ่ึงเกดิจากความพยายามลดต้นทุนการ

ผลิตของบริษัทท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกจิช่วงหลายปีมาน้ี  
 

สิ่งเหล่าน้ีนับเป็นบทเรียนสาํคัญ ให้นักอตุสาหกรรมในบ้าน

เราตระหนักความสาํคัญ และใส่ใจเร่ืองคุณภาพของสนิค้าที่

ผลิตขึ้นมา รวมทั้งสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของ

พนักงานและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้ๆ ให้มากขึ้น

เพ่ือความอยู่รอดและความผาสกุของเราทุกคน   

สาํหรบัประเทศไทย โตโยตา้เขา้มาดาํเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2505 โดยมโีรงงานผลติและประกอบรถยนต ์3 แห่งในสมทุรปราการและฉะเชงิเทรา 

กาํลงัการผลติรวม 550,000 คนัต่อปี (เป็นอนัดบัสาม รองจากญี่ปุ่ นและสหรฐัอเมริกา) รุ่นของรถยนตท์ีม่จีาํหน่ายในประเทศไทย อาท ิรถยนตน์ัง่: 
แคมร,ี โคโรลลา, โซลูนา วอีอส, อลัทสิ, ยารสิ, วชิ รถยนตเ์อนกประสงค:์ อะแวนซา, อนิโนวา, ฟอรจู์นเนอร ์รถยนตเ์พื่อการพาณิชย:์ วโีก,้ คอม
มวิเตอร,์ เวนจูร ีฯลฯ โดยมยีอดขายเป็นอนัดบัหน่ึงในตลาดรถยนตร์วม, ตลาดรถยนตน์ัง่ และตลาดรถยนตเ์พือ่การพาณิชย ์
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ประชมุ – วชิาการ 
การประชมุวิชาการนานาชาติคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ายภาพ 
ระดบับณัฑิตศึกษา ครัง้ท่ี 5 (The Fifth Mathematics and Physical  
Sciences Graduate Congress; MPSGC) 
 

ตามทีค่ณะวทิยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดท้าํบนัทกึ
ความเขา้ใจรว่มกบัคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัแหง่ชาตสิงิคโปร ์
(National University of Singapore: NUS) และมหาวทิยาลยัมลา
ยา (University of Malaya: UM) และรว่มกนัจดัการประชุมวชิาการ
นานาชาตคิณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรก์ายภาพ ระดบั
บณัฑติศกึษา โดยไดจ้ดัการประชุมตดิต่อกนัมาแลว้ 4 ครัง้  
 การประชุมทางวชิาการนานาชาตทิีจ่ดัขึน้ มวีตัถุประสงคใ์ห้
นิสติระดบับณัฑติศกึษา ไดม้โีอกาสไดแ้ลกเปลีย่นความรูแ้ละความ
คดิเหน็ ซึง่จะเป็นแนวทางในการปรบัปรงุและประยกุตใ์ชก้บั
งานวจิยั อกีทัง้เป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งนิสติ/
นกัศกึษา  นกัวจิยั และผูเ้ชีย่วชาญจากมหาวทิยาลยัต่างๆ เพือ่ให้
เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืทางการวจิยั  การแลกเปลีย่นบุคลากร 
และการใชเ้ครือ่งมอืวจิยัรว่มกนั นอกจากน้ี นิสติ/นกัศกึษายงัได้
โอกาสในการเรยีนรู ้ เพือ่พฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานและ
เผยแพรผ่ลงานวจิยัใหม้มีาตรฐานสากล  
 สาํหรบัการประชุมครัง้ที ่ 5 ในปีทีผ่า่นมา คณะวทิยาศาสตร ์
จุฬา-ลงกรณ์มหาวทิยาลยั รบัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมในระหวา่ง
วนัที ่  7–9  ธนัวาคม 2552 โดยมผีูเ้ขา้รว่มการประชุมทัง้สิน้กวา่ 
200 คน ความสาํเรจ็ในการจดังานครัง้น้ี ตอ้งยกความดคีวามชอบ
ใหค้ณะกรรมการจดังาน ทัง้คณาจารยแ์ละนิสติ โดยเฉพาะนาย  
ณฏัฐพล อสิรเสรรีกัษ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการดาํเนินการ 
นิสติปรญิญาเอก ภาควชิาเคม ี

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ถามวา่ทาํไมผกั ผลไมถ้งึมสีสีดใส ชาวเคมคีงตอบไดว้า่เพราะสารอะไร เผลอๆ บางคนจะบอกไดว้า่ max เท่าไหร่อกีต่างหาก  

แต่ลองมาทวนคุณค่าประโยชนข์องผกั ผลไมส้จีดัจา้นกนัดูสกันิดดกีวา่ 
- กลุม่สนีํา้เงนิ สมีว่ง สแีดง: แอนโธไซยานิน ในชมพูม่ะเหมีย่ว อญัชนั กะหลํา่ปลมี่วง ฯลฯ นอกจากจะตา้นอนุมลูอสิระ และยบัย ัง้ไมใ่หเ้ลอืดจบัตวัเป็นกอ้น

แลว้ ยงัสามารถยบัย ัง้เชื้ออโีคไลทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคทอ้งร่วงไดด้ว้ย 
- กลุม่สเีขยีว: นอกจากคลอโรฟิลลแ์ละเบตา้แคโรทนี พชืสเีขยีวยงัมแีคโรทนีอยดก์ลุม่ลูทนีและซแีซนทนิ สารตา้นอนุมลูอสิระทีป้่องกนัการเกดิตอ้กระจก เช่น

ในผกัโขม คะนา้ เป็นตน้ พชืตระกูลกะหลํา่ยงัมอีนิโดลซึง่มไีนโตรเจนช่วยกระตุน้ตบัในการสรา้งเอน็ไซมต์า้นมะเรง็ กาํจดัเอสโตรเจนส่วนเกนิออกจากร่างกาย  
- กลุม่สชีา: เนื้อมงัคุดมฟีลาโวนอยดท์ีช่ื่อวา่แซนโทน มฤีทธิ์ตา้นการอกัเสบและลดอาการปวดขอ้เขา่ ลูกเดอืยกม็กีรดไซแนปตกิทีต่น้อนุมลูอสิระ กระเทยีม 

เซเลอรี่ เหด็มอีลัลซินิ ตา้นการเกดิเนื้องอก ธญัพชื ถ ัว่ จมกูขา้วสาลมีกีรดไฟตกิ ดูดจบัโลหะ ลดโคเลสเตอรอล ไขมนัและนํา้ตาลในเลอืดได ้
- กลุม่สเีหลอืง-สม้: พระเอกหลกัของฟกัทอง มะละกอ มะม่วง ฯลฯ คอืวติามนิซ ีแคโรทนีอยด ์ฟลาโวนอยด ์ซึง่ช่วยรกัษาสุขภาพของหวัใจและหลอดเลอืด 

บาํรุงสายตา ลดโอกาสเสีย่งต่อมะเรง็ 
- กลุม่สแีดง: สตอรเ์บอรร์ี่ แตงโม มะเขอืเทศ ฯลฯ มไีลโคพนี ป้องกนัการเกดิมะเรง็ต่อมลูกหมาก ชะลอความเสือ่มของเซลลต่์างๆ โดยเฉพาะเซลลผ์วิหนงั 

ท่ีมา http://www.oknation.net/blog/kanis/2010/03/31/entry-1 
 

รูไ้วใ้ช่ว่า... 
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ประชมุ – วชิาการ 
 

ความร่วมมือกบัสถาบนัในต่างประเทศ 
ภาควชิาเคมมีเีป้าหมายสาํคญัในการสรา้งความ
รว่มมอืกบัสถาบนัชัน้นําในต่างประเทศเพื่อ
ก่อใหเ้กดิกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อการเรยีน
การสอนและงานวจิยั โดยในชว่งปีการศกึษาทีผ่า่น
มา ภาควชิาไดม้กีารลงนามสญัญาความรว่มมอืกบั
สถาบนัต่างประเทศดงัน้ี 
 Japan Advanced Institute of Science and 

Technology (JAIST): การจดัใหม้หีลกัสตูร 
Dual degree ระดบัปรญิญาเอก โดยทาง 
JAIST จะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใหก้บันิสติ
ในระหวา่งทีนิ่สติศกึษาและทาํวจิยัอยูใ่นญีปุ่น่ 
ซึง่ในขณะน้ีไดม้นิีสติปรญิญาเอกผา่นการคดัเลอืกแลว้ 3 คน และเพิง่เดนิทางไปศกึษาที ่ JAIST ในชว่งตน้เดอืนเมษายน 
2553 ทีผ่า่นมา โครงการน้ีอยูภ่ายใตค้วามดแูลของ รศ. ดร.ศุภศร วนิชเวชารุง่เรอืง 

 National University of Singapore และ University of Malaya: มขีอ้ตกลงแบบไตรภาค ี ในการจดัใหม้ทุีนสนบัสนุนการ
แลกเปลีย่นนิสติไปทาํวจิยัเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน โดยสถาบนัตน้สงักดัของนิสติ/นกัศกึษาเป็นผูร้บัผดิชอบคา่เดนิทาง 
สว่นสถาบนัทีนิ่สติ/นกัศกึษา ไปเยอืนเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ทีพ่กัและเบีย้เลีย้ง 

 School of Physical Science, The Graduate University for Advanced Studies, Japan: มกีารลงนามความรว่มมอืในการ
แลกเปลีย่นนิสติและบุคลากรเพื่อไปทาํวจิยั ซึง่ในชว่งปี 2552 ทีผ่า่นมา ไดม้กีารสง่นิสติ 2 คน และอาจารยห์น่ึงทา่น คอื 
อาจารย ์ดร.สมัฤทธิ ์วชัรสนิธุ ์และกาํลงัสง่อาจารยไ์ปทาํอกีวจิยัอกี 1 ทา่น คอื อาจารย ์ดร.ปารฉิตัร วนลาภพฒันา ไปทาํวจิยั
เป็นเวลา 3 เดอืน ในชว่ง เมษายน-มถุินายน 2553 

 Osaka University และ Niigata University: มกีารพบปะเจรจาและการเยีย่มชมสถาบนัโดยบุคลากรของทัง้ 2 สถาบนั โดย
ในขณะน้ีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาทีจ่ะจดัใหม้หีลกัสตูร Dual degree รวมทัง้การแลกเปลีย่นนิสติและคณาจารยไ์ปทาํวจิยั 
หากมคีวามคบืหน้าเพิม่เตมิ จะแจง้ใหท้ราบเป็นขอ้มลูในลาํดบัต่อไป 

 Nagaoka University: มกีารพบปะเจรจาและการเยีย่มชมสถาบนัโดยบุคลากรจาก Nagaoka University โดยในขณะน้ีกาํลงั
อยูร่ะหวา่งการจดัเตรยีมใหม้กีารประชุมวชิาการรว่มระหวา่งสถาบนั ซึง่จะจดัขึน้ในชว่งเดอืนธนัวาคม 2553 

 

 

การประชมุผูป้กครองนิสิตปริญญาตรีภาควิชาเคมี 
ภาควชิาเคมไีดจ้ดักจิกรรม “พบผูป้กครองนิสติหลกัสตูรวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ เคม”ี  เมือ่วนัที ่ 6 กุมภาพนัธ ์ 2553 ณ หอ้ง 207-
208 อาคารมหามกุฏ โดยมวีตัถุประสงคใ์หผู้ป้กครองไดพ้บปะสอบถามขอ้สงสยัดา้นการเรยีนการสอนกบัอาจารยท์ีป่รกึษา และ
ดา้นการดแูลนิสติกบัผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่ในครัง้น้ีไดร้บัเกยีรตจิากวทิยากรผูม้ากประสบการณ์ 2 ทา่น คอื คุณอุบล สาธติะกร หวัหน้า
งานแนะแนวและจดัหางาน สาํนกังานนิสติสมัพนัธ ์ และ นพ.ภุชงค ์ เหลา่รุจสิวสัดิ ์ ภาควชิาจติเวชศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์  
จุฬาฯ มาเสวนาในหวัขอ้ “เขา้ใจวยัรุน่วยัเรยีนรู”้ ในชว่งเชา้ ทาํใหท้ัง้ผูป้กครองและอาจารยไ์ดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรม 
ความตอ้งการและความรูส้กึของนิสติในวยัน้ี และมแีนวทางทีส่ามารถนําไปปรบัใชใ้นการดแูลนิสติไดเ้ป็นอยา่งด ี สว่นในชว่งบา่ย
ไดแ้บง่ผูป้กครองออกเป็น 2 กลุม่ สาํหรบัผูป้กครองนิสติหลกัสตูรเคม ี เขา้รว่มการสมัมนาในหวัขอ้ “อนาคตบณัฑติเคม”ี โดย
ไดร้บัความรว่มมอืจากนิสติเก่าทีจ่บการศกึษาไปแลว้มาใหข้อ้มลู สว่นผูป้กครองหลกัสตูรนานาชาต ิ สาขาเคมปีระยกุต ์ เขา้รว่ม
ฟงัคาํบรรยายจากนิสติทีม่ปีระสบการณ์การทาํวจิยัในต่างประเทศ ซึง่เป็นกจิกรรมของรายวชิา Applied Chemistry Project 
รวมทัง้พบปะและซกัถามอาจารยผ์ูด้แูล นอกจากน้ียงัมกีารเปิดตวัและแนะนํากจิกรรมของ BSAC Parents Club ซึง่เป็นชมรมที่
จดัตัง้ขึน้โดยผูป้กครองของนิสติหลกัสตูรนานาชาต ิเคมปีระยกุต ์อกีดว้ย 
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รางวลั 
 

อาจารยภ์าควิชาเคมีได้รบัรางวลัอ้างอิงสงูสดุจาก  
สกว-สกอ และสาํนักพิมพ ์Elsevier ประจาํปี 2552 

ขอแสดงความยนิดกีบั รศ. ดร.อรวรรณ ชยัลภากุล ทีไ่ดร้บัรางวลั 
TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award 2009 สาขา Physical 
Sciences จาก ฯพณฯ ทา่นนายกรฐัมนตร ีนายอภสิทิธ ์เวชชาชวีะ ซึง่
ใหเ้กยีรตเิป็นประธานเปิดการประชุม “นกัวจิยัรุน่ใหม ่ พบ เมธวีจิยั
อาวโุส สกว.” ครัง้ที ่ 9 ซึง่จดัโดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 
(TRF) รว่มกบัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (CHE) และ
สาํนกัพมิพ ์ Elsevier เมือ่วนัที ่ 15 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมฮอลเิดย์
อนิน์รสีอรท์ รเีจนท ์ บชี ชะอํา จงัหวดัเพชรบุร ี โดยการคดัเลอืกผูท้ี่
สมควรไดร้บัรางวลัอาศยัตวัชีว้ดั 4 ดา้น ไดแ้ก่ จาํนวนผลงานทีต่พีมิพ,์ 

จาํนวนการอา้งองิ, คุณภาพของผลงานวจิยั (พจิารณาจาก H-index) และผลกระทบของผลงานต่อสงัคม งานวจิยัทีไ่ดร้บัรางวลัคอื 
“โบรอนโดปไดมอนด:์ วสัดดีุเยีย่มสาํหรบัการประยกุตวิ์เคราะหเ์ชิงเคมีไฟฟ้า” 

 

 

 

คณาจารยแ์ละบคุลากรภาควิชาเคมีได้รบัรางวลัจลุมงกฎุ: เกียรติภมิูวิทยา 
ขอแสดงความยนิดกีบับุคลากรและคณาจารยภ์าควชิาเคมทีีไ่ดร้บัรางวลัจุลมงกุฏ: เกยีรตภิมูวิทิยา จากคณะวทิยาศาสตรป์ระจาํปี 
2552 รางวลัจุลมงกุฎเป็นรางวลัทีจ่ดัทาํขึน้เพื่อประกาศเกยีรตคิุณ คณาจารย ์บุคลากร นิสติ ทีท่าํชื่อเสยีงใหก้บัคณะวทิยาศาสตร ์
ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ ซึง่ไดม้พีธิมีอบรางวลัจากทา่นอธกิารบด ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ศาสตราจารย ์ นายแพทย ์
ภริมย ์ กมลรตันกุล ในงานคนืสูเ่หยา้ของสมาคมนิสติเก่าคณะวทิยาศาสตร ์ และงานวนัสถาปนาคณะวทิยาศาสตร ์ ในวนัที ่ 29 
มกราคม 2553 ดงัมรีายนามต่อไปน้ี 

1. ผศ.นยันา ชวนเกรกิกุล  รางวลัยกยอ่งเชดิชเูกยีรตอิาจารยต์น้แบบ คณะวทิยาศาสตร ์
2. รศ. ดร.ศุภวรรณ ตนัตยานนท ์ นิสติเก่าวทิยาศาสตร ์จุฬาฯ ดเีดน่ 
3. รศ. ดร.วทิยา เรอืงพรวสิทุธิ ์ นกัวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิสงูสดุของคณะวทิยาศาสตร ์
4. รศ. ดร.ธรียุทธ วไิลวลัย ์  รางวลัยกยอ่งเชดิชเูกยีรตเิมธวีจิยัอาวโุส สกว 
5. รศ. ดร.อรวรรณ ชยัลภากุล รางวลัยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิTRF-CHE-SCOPUS Researcher Award 2009  
 สาขา Physical Sciences 
6. คุณปรศันียา เครอืสาํเภา  รางวลัยกยอ่งเชดิชเูกยีรตบุิคลากรสายปฏบิตักิาร ดา้นบรกิาร สายธุรการ 
7. ผศ. ดร.วรนิทร ชวศริ ิ  รบัรางวลัยกยอ่งเชดิชเูกยีรตวิทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มลูนิธโิทเร เพื่อการสง่เสรมิวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย ในนามภาควชิาเคม ี
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รางวลั 

 

คณาจารยแ์ละนิสิตภาควิชาเคมีได้รบัรางวลัจากกองทุนรชัดาภิเษกสมโภช จฬุาฯ 
เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิละใหก้าํลงัใจแก่บุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหม้พีธิปีระกาศเกยีรตคิุณและมอบ
รางวลัแก่บุคลากรทีส่รา้งชื่อเสยีงและมผีลงานดเีดน่ ทัง้ดา้นการเรยีน การสอน และการวจิยั ขึน้เป็นประจาํทุกปี สาํหรบัปี 2552 ได้
จดัใหม้พีธิมีอบรางวลัเมือ่วนัที ่ 23 มนีาคม 2553 ณ อาคารมหติลาธเิบศวร จุฬาฯ โดยมคีณาจารยแ์ละนิสติเก่าของภาควชิาเคมี
ไดร้บัรางวลัดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

1. คุณบญัชา ชุณหสวสัดกุิล  ประกาศเกยีรตคิุณศาสตราภชิานเงนิทุน ดร.คทัสโึนะสเึดะ มาเอดะ 
2. รศ. ดร.อรวรรณ ชยัลภากุล  รางวลันกัวจิยัดเีดน่ สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
3. รศ. ดร.ธวชัชยั ตนัฑุลานิ  รางวลันกัวจิยัทีม่ผีลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิสงูสดุ  

สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
4. รศ. ดร.สนอง เอกสทิธิ ์  รางวลัการเผยแพรผ่ลงานวจิยัดเีดน่ดา้นการนําไปใชป้ระโยชน์ 

    ต่อสงัคมและอุตสาหกรรม 
 

     
 
 

คณาจารยแ์ละนิสิตเก่าภาควิชาเคมีได้รบัรางวลั 
จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย 
ในการประชุม Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2010 (PACCON 2010) ซึง่จดัขึน้ที ่โรงแรมสนีุย์
แกรนดโ์ฮเทลแอนดค์อนเวนชัน่เซน็เตอร ์ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ระหวา่งวนัที ่ 21-23 มกราคม 2553 สมาคมเคมแีหง่ประเทศ
ไทย (Chemical Society of Thailand; CST) ไดท้าํพธิมีอบโล่
รางวลัพระราชทานจากศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ
เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรราชกุมาร ี ในประเภทต่างๆ 
โดยในปีน้ีมคีณาจารยแ์ละนิสติเก่าภาคเคมไีดร้บัรางวลั 4 ทา่น  

1. รศ. ดร.ธวชัชยั ตนัฑุลานิ รางวลันกัเคมทีีม่ผีลงานโดดเด่น (CST Award for High Impact Chemist) 
2. รศ. ดร.ธรียทุธ วไิลวลัย ์ รางวลัผลงานวจิยัทีม่กีารอา้งองิสงูสดุ (CST Award for Citations) 
3. รศ. ดร.วรวรี ์โฮเวน่ รางวลั CST-Wiley Award for Outstanding Publication 
4. ดร.อญัชนา ปรชีาวรพนัธ ์ รางวลั CST-Merck Distinguished Dissertation  
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สมัมนา                    

 
 

ดว้ยตระหนกัถงึความสาํคญัในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคลากร 
ภาควชิาเคมจีงึไดจ้ดัการสมัมนาบุคลากรขึน้เป็นประจาํทุกปี ในปีน้ีพวกเรา
มโีอกาสไปทศันศกึษาทีเ่ขาใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ในระหวา่งวนัที ่25-27 
มนีาคม 2553 ในการสมัมนาครัง้น้ี กลุม่คณาจารยไ์ดร้บัมอบหมายภารกจิ
สาํคญัในการจดัทาํผลลพัธก์ารเรยีนรู ้ (Learning Outcomes) ของภาควชิา 
ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมทีภ่าควชิาทาํมาอยา่งต่อเน่ือง สบืเน่ืองมาจาก
การกาํหนดกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ (Thai Qualifi-
cations Framework for Higher Education) หรอืทีพ่วกเราชาวอาจารย์
มหาวทิยาลยัเรยีกกนัสัน้ๆวา่ TQF นัน่เอง หากใครอยากทราบรายละเอยีด
และความคบืหน้าการดาํเนินการของภาควชิาฯ คงตอ้งถามจาก ผศ. ดร.
เสาวรกัษ์ เฟ่ืองสวสัดิ ์ ผูม้สีว่นสาํคญัในการผลกัดนัใหก้จิกรรมดาํเนินไปได้
อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด  

สาํหรบับุคลากรสายสนบัสนุนเพลดิเพลนิกบักจิกรรมทีท่า่นวทิยากรผู้
น่ารกั ดร.อาภรณ์ เลศิปรชัญา ไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้ กจิกรรมไฮไลตใ์นครัง้น้ี
ไดแ้ก่การเยีย่มชมฟารม์โชคชยั การชอ็ปป้ิงที ่ Palio, การสอ่งสตัวบ์นเขา
ใหญ่, วอลก์แรลลี,่ คํ่าคนืคาวบอย, ไปเทีย่วน้ําตกเหวสวุตั แมจ้ะเป็นกลาง
ฤดรูอ้น แต่พวกเรากม็โีอกาสสมัผสัอากาศเยน็พอใหชุ้ม่ชื่นใจก่อนกลบัมา
เผชญิกบัลมรอ้นทีก่รงุเทพฯ อกีครัง้ 
 
 สาวสวยเคมี (200 ปี) VS สาวสวยเคมี (300 ปี)                       หนุ่มหลอ่เคมี 

            
 

 

เมืองหญงิกลา 
ผาไหมด ี
หมี่โคราช 
ปราสาทหนิ 
ดินดานเกวยีน 
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สวยๆ ทูก้คน (เสื้อชมพูคุม้ครอง) 

 
 

หมอนน้ีที่รกั (เดีย๋วโดนโรงแรมปรบั) 

 
 
นอนกนัครํา่เคร่งทเีดียว  

 
 

  สวสัดีมอมอ

 นครราชสมีา หรอืโคราช ประตูสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่

อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ (250) กโิลเมตร) เป็นจงัหวดัทีม่พีื้นที่

มากทีสุ่ดในประเทศไทย (26 อาํเภอ 6 กิ่งอาํเภอ) และมี

ประชากรมากเป็นอนัดบัสอง รองจากกรุงเทพฯ สปีระจาํ

จงัหวดัคอืสแีสด มดีอกสาธรเป็นดอกไมป้ระจาํจงัหวดั 
 

 
  

 ชื่อ นครราชสมีา เกดิจากการรวมชื่อเมอืงโบราณสองเมอืง     
คอื เมอืงโคราชและเมอืงเสมา ซึง่อยู่ในเขตอาํเภอโนนสูง         
ทีน่ี่เคยเป็นทีต่ ัง้ของชมุชนโบราณหลายแห่งมาตัง้แต่สมยั 

ก่อนประวตัศิาสตร ์จนถงึสมยัทีว่ฒันธรรมทวารวดแีละ
วฒันธรรมขอมแพร่เขา้มา ในอดตีมฐีานะเป็นเมอืง 

“เจา้พระยามหานคร” เช่นเดยีวกบัเมอืงนครศรธีรรมราช        
ทางใต ้มอีาํนาจปกครองหวัเมอืงนอ้ยใหญ่ในอสีานหลายแห่ง 
จนปจัจบุนัก็ยงัมคีวาม สาํคญัอย่างต่อเน่ืองในฐานะทีเ่ป็น

เมอืงศูนยก์ลางการคมนาคม  และเศรษฐกจิของภาคอสีาน 
 แหลง่ท่องเทีย่วสาํคญั นอกจากอนุสรณส์ถานและแหลง่

โบราณสถานอย่าง อนุสาวรยีท์า้วสรุนาร ีหรอืย่าโม และ 

ประสาทหนิพมิาย แลว้ โคราชยงัมมีรดกโลกทางธรรมชาต ิ  

ในชื่อกลุม่ดงพญาเยน็-เขาใหญ่ อกี 2 แห่ง คอื อทุยาน

แหง่ชาติเขาใหญ่ แหลง่ดูนกทีส่าํคญัแห่งหน่ึงทีม่นีํา้ตกใหญ่

นอ้ย และ อทุยานแหง่ชาติทบัลาน ทีม่ป่ีาลานขนาดใหญ่ 
 อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ เป็นอทุยานแห่งชาตแิห่งแรกของ

ประเทศไทย ตัง้ขึ้นเมือ่ปี 2505 ครอบคลมุเทอืกเขาใหญ่  
ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของเทอืกเขาพนมดงรกั กนิพื้นที ่4 จงัหวดั  

คอื นครราชสมีา นครนายก สระบรุี และปราจนีบรุ ี 
 ในอดตี ผนืป่าพนมดงรกัมโีจรผูร้า้ยและภยัอนัตรายมากจน

ผูค้นกลา่วขานวา่เป็นป่าดงพญาไฟ ลน้เกลา้รชักาลที ่5 จงึ

เปลีย่นชื่อใหเ้ป็นป่าดงพญาเยน็  

 ตน้ลานเป็นพชืตระกูลปาลม์ทีจ่ะออกดอกเพยีงคร ัง้เดยีวเมือ่

อายุ 60 จากนัน้จะตายลง ทิ้งเมลด็ไวง้อกเป็นตน้ใหม่ต่อไป 
 ฟารม์โชคชยั เป็นฟารม์ยุคใหม่ทีด่าํเนินกจิการปศุสตัวแ์ละ      

เปิดเป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงิเกษตร ภายในประกอบดว้ย 

พพิธิภณัฑร์ถเก่า สถานทีร่ดีนมโค สวนสตัว ์สถานฝึกสุนขั      

ขีม่า้ ขีม่า้แคระ(สาํหรบัเดก็) การแสดงโชวค์วามสามารถของ

คาวบอย ดา้นหนา้เป็นรา้นอาหาร 
 อาํเภอวงันํา้เขยีว แหลง่ท่องเทีย่วมาแรงแห่งยุค เป็นบรเิวณ 

ทีไ่ดช้ื่อวา่มโีอโซนมากทีสุ่ดของประเทศไทย และสูงเป็น

อนัดบั 7 ของโลก 
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 ครอบครัวใหม ถึงคราวเฉลยวา เคมีรุน 65  ทีเ่กริ่นไววาจะ
สละโสดคือใคร ขอแสดงความยินดีกับ ฤทธ์ิ ดร.สัมฤทธ์ิ 
วัชรสินธุ ที่ควาหัวใจจาก ลูกกวาด ดร.รมณียา ติงศภัทิย มา
ครองไดสําเร็จ แวววารักน้ีสานตอไดอยางรวดเร็วดวยความสูง
อันเปนเอกลักษณของบาว-สาว (รวมกันเกิน 3.5 เมตร!) และ 
กอลฟ งานเล้ียงฉลองมงคลสมรสเม่ือวันครูที่ผานมาเปนไปอยาง
เรียบงายและอาหารอรอยมาก    บานหลังใหม  น่ังรถคุยกัน
(เหมือนจะ)เลนๆ วาวางๆ ไมมีอะไรทํา แวะไปดูบานดีกวา ผาน
ไปอีกสองวัน อ.โจ รศ. ดร.ธรรมนูญ หนูจักร ก็มีขาวมาประกาศ
ใหคนฮือฮาวาซื้อบานแลวนะ (ไหนวาไปดูเลนๆ ไงละ) เคมีรุน 59 
เตรียมตัวไปงานข้ึนบานใหมของเพื่อนรวมรุนไดเร็วๆ น้ี ครั้นถาม
ตอวาเตรียมจะสรางครอบครัวแลวใชไหมน่ี เจาตัวเอาแตย้ิมกริ่ม      
ไมยอมเปดเผยอะไร เพื่อนรวมรุนคงตองถามไถกันเองแลว  
Chemistry Shop ตอนน้ีถาใครผานมาเยีย่มเยือนสํานักงานของ
ภาควิชาเคมี ก็ไมตองสงสัยวาไดเปล่ียนสภาพเปนรานกิฟตช็อป
ไปแลวหรือ ก็หัวหนาภาควิชา อ.ตุย ผศ. ดร.วรินทร ชวศิริ เคมี
รุน 50 ฉายา “จาวจอมโปรเจ็กต” ทานมีความสามารถในการ
สรางสรรคของท่ีระลึกหลากหลาย ไมวาจะเปนของใชสํานักงาน
อยาง เลเซอรพอยนเตอร (มาพรอมเสาอากาศในตัว) ในกลอง
สวยหรูที่ขายในราคาเพียง 200 บาท (อยากไดกลองมากๆ) ชุด 
ปากกา-ดินสอ ย่ีหอ Sheaffer แผนรองเมาสลายตารางธาตุ ที่ค่ัน
หนังสือ หลายแบบ ไปจนถึง เส้ือยืด ปกตราสัญลักษณ “100 ป 
เคมี จุฬาฯ” ที่ผูใสจะย่ิงดูเก เท ถาใช ถุงผา ลดโลกรอนไปดวย 
หรือจะหาดอกไมปก แจกันดอกไม ประยุกตจากขวดกนกลมไป
ฝากใครๆ ก็ย่ิงดีใหญ คิดดูก็แลวกันวา หัวหนาภาคเรารอบคอบ
ขนาดคิดเผื่อคนตองการซ้ือเปนของขวัญจริงๆ มี การดของขวัญ 
ทํามือ และ กระดาษหอของขวัญ พะย่ีหอเคมีรองรับใหอีก
ตางหาก อะ...อะ...รายไดเพื่อกิจกรรมของภาคและเปนทุนการ 
ศึกษาของนิสิตจา ชวยสนับสนุนหนอยนา  ไหนๆ ก็ไหนๆ 
ยกรานขายของมาไวหนาน้ีดวยแลว เรเขามาเลือกไดทัง้ซายและ
ขวากันเลยจา  สงเรื่องเลาขาวแซว ลงคอลัมน ขาวฝากอยาก
บอก ไดที่ cuchemalumni@gmail.com โดยตั้งช่ืออีเมลวา “ขาว
ฝากอยากบอก” ทั้งน้ี บ.ก.ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดทอนขอความ
ตามความเหมาะสม  

ข่าวฝากอยากบอก 

เสื้อยดื “100 ปี เคมี จุฬาฯ”  
300 บาท 

 
 
ปากกาและดินสอ Sheaffer  

ชดุละ 600 บาท  
(เฉพาะปากกา 350 บาท) 

 

แผ่นรองเมาส ์70 บาท 

 

ที่ค ัน่หนงัสอื อนัละ 10 บาท 

     

 
กระเป๋าผา้ 100 บาท 

แจกนัขวดกน้กลม 159 บาท 

 

การด์ทาํมือ 50 บาท 

 
กระดาษหอ่ของขวญั 10 บาท 
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Chemistry of the Month  

 
 
ยาเปปไทดจ์ากแหล่งธรรมชาติ 
 
  
 

 

โรคภยัไข้เจ็บในปจัจุบนัมีมากมาย ปจัจยัหน่ึงที่เอื้อให้เราดํารงชีวติอยู่ได้ก็คือยารกัษาโรค ซึ่งจําเป็นต้องพฒันาตวัยาให้มี
สรรพคุณในการรกัษาเพิม่ขึน้ตลอดเวลา การคน้พบสารออกฤทธิช์นิดใหม่ๆ จงึมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันายารกัษาโรค
ใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะโรคทีเ่กดิกบัผูส้งูอายุ เน่ืองจากววิฒันาการทางแพทยท์ีส่งูขึน้สง่ผลใหอ้ายุเฉลีย่ของประชากรสงูขึน้ 
โรคทีเ่กดิขึน้กบัผูส้งูอาย ุเชน่ โรคหวัใจ ความดนัโลหติสงู กระดุกพรนุ อลัไซเมอร ์และมะเรง็ จงึมคีวามสาํคญัตามไปดว้ย ในช่วง
หลายปีทีผ่่านมา ยาชนิดใหมท่ีพ่ฒันามาจากโปรตนี หรอืเปปไทด ์(Protein drug หรอื Peptide drug) ในธรรมชาตต่ิางๆ - พชื 
สตัว ์และจุลชพี – กลายเป็นการคดิคน้ที่สาํคญัในการวจิยัดา้นการพฒันายาที่ไดร้บัการสนับสนุนอย่างมากจากบรษิทัยาชัน้นํา 
เน่ืองจากพบวา่มปีระสทิธภิาพการรกัษาสงูและมผีลขา้งเคยีงน้อย  

 
 
 
 
 
                

Natrecor®Teriparatide® 
 

 

ยาเปปไทด์ที่ใช้ในปจัจุบนัมีหลายชนิดได้รบัความนิยม เช่น 
BNP หรอื Natrecor® ทีใ่ชร้กัษาโรคหวัใจเฉียบพลนั โดยเป็นเปป
ไทด์ที่มขีนาดกรดอะมโิน 32 โมเลกุลผลติจากเชื้อ E. Coli หรอื 
Teriparatide® เป็นยารกัษาโรคกระดูกพรุนที่มกีรดอะมโิน 34 ตวั
แรกนับจาก N-terminal ซึ่งเป็นส่วนที่ออกฤทธิข์อง Endogenous 
human Parathyroid hormone (PTH) โดยที ่PTH ทาํหน้าทีค่วบคุม
กระบวนการเมทาบอลซิมึของแคลเซยีม และฟอสเฟตที่กระดูกและ
ไต Teriparatide® มคีวามสามารถในการจบักบั receptor ได้ 
เช่นเดยีวกบั Human Parathyroid Hormone โดยจบักบั PTH 
receptor ทีเ่ซลลส์รา้งกระดูก (Osteoblast)  ทําใหเ้พิม่จํานวน 
Osteoblast และลดการทําลาย Osteoblast กระตุน้การสรา้งกระดูก
ได้ หรือกระทัง่โรคมะเร็งก็มีการวิจยัว่าเปปไทด์ หรือโปรตีนบาง
ประเภท สามารถยบัยัง้การเจรญิเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ เช่น CGEN-25008 ที่ใชร้่วมกบั Taxol พบว่าทําให้
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ถงึ 40% เป็นตน้ หรอืแมก้ระทัง่ยาต้านไวรสั 
Fuzeon® ทีใ่ชเ้ป็นยาตา้นเชือ้ HIV/AIDS กเ็ป็นเปปไทดท์ีป่ระกอบ
ไปดว้ยกรดอะมโิน 36 ตวั เป็นตน้  
 เราทราบกนัมานานแล้วว่าโปรตีนที่เป็นอาหารเกี่ยวข้องกับ
ระบบโภชนาการ มหีน้าทีแ่ละสมบตัทิางชวีเคม ี  โดยสว่นใหญ่จะขึน้ 

 

กบัการบวนการผลติและแปรรปูโปรตนีเป็นสว่นประกอบสาํคญัในอาหาร ทัง้ยงัทาํหน้าทีเ่ป็นอมิลัซไิฟเออร ์(Emulsifier) เพื่อช่วย
การเขา้กนัระหวา่งไขมนัและน้ํา แต่งกลิน่ รปูรา่ง และผวิสมัผสัดว้ย หน้าทีส่าํคญัอกีอยา่งหน่ึงของโปรตนีไดแ้ก่ การทาํหน้าทีเ่ป็น
สารออกฤทธิโ์ดยอาศยัโครงสรา้งทีม่คีวามจาํเพาะเจาะจง โดยโปรตนีหรอืสารออกฤทธิท์ีต่ ัง้ตน้จากโปรตนีมกัพบในอาหารทัว่ไป 
สารดงักล่าวไดแ้ก่ เอนไซมป์ระเภทต่างๆ ตวัอย่างของโปรตนีที่เป็นสารตัง้ต้นของเปปไทด์ที่มฤีทธิท์างชวีภาพมมีากมาย โดย
เปปไทด์ดงักล่าวมกัอยู่ในสภาพที่ไม่มฤีทธิข์ณะเป็นส่วนหน่ึงของโปรตนีตัง้ต้น  แต่สามารถออกฤทธิไ์ดเ้มื่อถูกปลดปล่อยจาก
กระบวนยอ่ยในกระเพาะอาหาร เป็นตน้ เปปไทดท์ีม่ฤีทธิท์างชวีภาพอาจมคีวามแตกต่างกนัเมื่ออยูภ่ายในหรอืภายนอกรา่งกาย 
ปจัจุบนัมรีายงานวา่ โปรตนีจากธรรมชาตเิป็นแหลง่ผลติเปปไทดท์ีม่ฤีทธิท์างชวีภาพจาํนวนมาก เชน่ นม ถัว่เหลอืง เป็นตน้  

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่รศ. ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช 
หน่วยวจิยั Bioorganic Chemistry ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรุงเทพ 10330 โทรศพัท ์02-218-7637 
โทรสาร 02-218-7598 e-mail: spolkit@chula.ac.th 
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ธญัญาหารเป็นแหล่งอาหารสาํคญัทีส่ดุของมนุษยเ์น่ืองจากเป็น
แหล่งพลงังาน ตวัอย่างโปรตนีทีอ่อกฤทธิท์างชวีภาพในเมลด็ธญัพชื 
อาท ิกาเลยีดนิ (Glaidin) และกลทูนี (Glutein) ซึง่เป็นโปรตนีสะสม 
(Storage Protein) จากขา้วสาล ีมสีดัสว่นประมาณ 85% ของโปรตนี
ทัง้หมดในแป้งสาล ีโปรตนีหลกัจากเมลด็ขา้วโพด ไดแ้ก่ a-, b- และ 
g-Zein ทีม่ถีงึ 75-80% ของ Zein ทัง้หมด (โปรตนีสเีหลอืงในเมลด็) 
โปรตนีจากถัว่เหลอืงมปีรมิาณสงูมาก (50% w/w) โดยสงูกวา่โปรตนี
จากไข ่3 เท่า และสงูกวา่โปรตนีจากนม 11 เท่า คุณภาพของโปรตนี
ในถัว่เหลอืงเทยีบไดก้บัเน้ือสตัวแ์ละไขเ่ลยทเีดยีว มกีารใชน้ํ้าซอีิ้วใน

การป้องกนัหรอืรกัษาโรคเรือ้รงัหลายชนิด เชน่ โรคหวัใจ มะเรง็ เบาหวาน กระดุกพรุน ความดนัโลหติสงู เป็นตน้ โดยาออกฤทธิ ์
สว่นใหญ่อยูใ่นกลุม่ไฟเบอร ์ไอโซฟลาโวน และโปรตนี(1) งานวจิยัทีเ่กดิในสตัวแ์ละมนุษยแ์สดงใหเ้หน็วา่โปรตนีถัว่เหลอืงสามารถ
ลดปรมิาณไลโปโปรตนีชนิดความหนาแน่นตํ่า (LDL) ทําใหล้ดความเสีย่งจากโรคเสน้เลอืดหวัใจได ้โดยกลไกของโปรตนีถัว่
เหลอืงยงัไมท่ราบแน่ชดั(2)  ผลติภณัฑเ์น้ือและเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอลเ์ป็นสว่นผสมในญี่ปุ่นใชโ้ปรตนีถัว่เหลอืงลดความดนัโลหติ   
องคก์ารอาหารและยาของสหรฐัอเมรกิาพบวา่โปรตนีถัว่เหลอืง 25 มลิลกิรมัต่อวนัสามารถลดปรมิาณคลอเรสเตอรอลได ้ ลนูาซนิ  
(Lunasin)(3) เป็นเปปไทดอ์กีชนิดทีพ่บในถัว่เหลอืง มงีานวจิยัทีร่ายงานวา่มี
ฤทธิใ์นการยบัยัง้การอกัเสบ งานวจิยัดงักล่าวใช้เทคนิคโครแมโทกราฟีใน
การแยกโปรตนี  และทาํการพสิจูน์เอกลกัษณ์ลนูาซนิดว้ยเทคนิคแมสสเปก-
โทรเมทร ีหลงัจากนัน้จงึนําไปทดสอบฤทธิก์ารยบัยัง้การอกัเสบ พบว่าลด
การผลติ NO และ PGE2  ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการอกัเสบลงไดถ้งึ 50%   

โปรตนีในพชืผกัของไทยทีม่รีายงานถงึฤทธิช์วีภาพกม็ปีรากฏในหลาย
บทความ เช่น โปรตนี MAP-30 จากเมลด็มะระขีน้ก ทีม่รีายงานวา่สามารถ
ตา้นเชือ้ HIV ได้(5) และโปรตนีจากเมลด็มะระขีน้กสามารถลดระดบัน้ําตาลใน
เลอืดได้(6) ทําใหนํ้าไปใชค้วบคุมโรคเบาหวานได ้โปรตนีจากดอกแคบา้น(7) 
(Sesbania grandiflora) อนัเป็นพชืผกัสวนครวัของไทยกพ็บว่ามฤีทธิท์ี่
เกีย่วขอ้งกบัการควบคุมระดบัน้ําในเลอืด โดยโปรตนี 2 ชนิด สามารถยบัยัง้
แอลฟากลูโคซเิดสไดถ้งึ 74% และ 80% เมื่อนําไปพสิจูน์เอกลกัษณ์ของ
โปรตนีทัง้ 2 ชนิดโดยเทคนิคแมสสเปกโทรเมทรพีบว่ามลีําดบักรดอะมโิน
คล้ายคลึงกับเอนไซม์กลูโคซิเดสที่ได้จาก Arabidopsis thaliana และ 
Hypericum perforatum ตวัอยา่งทีก่ล่าวถงึน้ีเป็นเพยีงสว่นหน่ึงจากการวจิยั
เท่านัน้ ทําให้ทราบว่ายังมีสารออกฤทธิช์ีวภาพอีกมากที่รอให้นักเคมี
ทาํการศกึษาเพือ่พฒันาเป็นยารกัษาโรคต่อไปในอนาคต 

  มะระข้ีนก ดอกแคบา้น 
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ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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5. E-mail : ............................................................................................................................................................................. 
6. ตาํแหน่งปจัจบุนั ................................................................................................................................................................. 
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8. ความเชีย่วชาญพเิศษ ......................................................................................................................................................... 
9. ชอ่งทางรบัขอ้มลูขา่วสาร    ไปรษณียถ์งึทีบ่า้น    ไปรษณียถ์งึทีท่าํงาน    E-mail    ไมต่อ้งการ 
10. การสมคัรสมาชกิชมรมฯ  

 รายปี 300 บาทต่อปี*    ตลอดชพีแบบทอง 3,000 บาท 
 ตลอดชพีแบบเพชร 10,000 บาท    ตลอดชพีแบบแพลทนิมั 20,000 บาท 
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วนั เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
11 – 13 มถุินายน 2553 -- กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และแนะนํานิสติใหม่

เคม ี
รร.วดัทา่น้ําตืน้ กาญจนบุร ี

วนัซอ้มรบัพระราชทาน
ปรญิญาบตัรระดบั
ปรญิญาตร ีครัง้ที ่2 

11.00 – 13.00 น. งานแสดงความยนิดกีบับณัฑติใหมเ่คมจีุฬาฯ 
(ทัง้ระดบัปรญิญาบณัฑติและบณัฑติศกึษา) 

อาคารมหามกุฏ 

พฤหสับด ี8 – ศุกร ์9 
กรกฎาคม 2553 

-- พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ปีการศกึษา 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พฤศจกิายน 2553 -- คนืสูเ่หยา้ ชาวเคมจีุฬาฯ ประชาสมัพนัธใ์นโอกาสต่อไป 
 
 

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

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลยั ภาควิชาเคมี และชมรมนิสิตเก่าเคมี 


