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จดหมายขาวของชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ  
ปที่ ๑ ฉบับที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๔๘ – มกราคม ๒๕๔๙ 

 
 

     
 
 

 
    ภาควิชาเคมีรวมกับชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ จัดใหมี
การบรรยายพิเศษและการเสวนาในหัวขอเรื่อง “ทิศทาง
และวิชาชีพของชาวเคมี” โดยมีวัตถุประสงคใหนิสิตเคมี
ปจจุบันรับรูถึงสถานภาพของทิศทางและวิชาชีพนักเคมี
หลังจากจบการศึกษาแลววาจะมีเสนทางเปนอยางไร 
สามารถประกอบอาชีพอะไรไดบาง ทําใหนิสิตมีความ
ภาคภูมิใจในการเปนนักเคมีและมีแรงบันดาลใจในการ
กาวเดินไปสูจุดหมายตางๆโดยมีพ้ืนฐานความเปนนักคิด
อยางมีเหตุมีผลการเสวนาจัดขึ้นที่หอง 308 อาคาร
มหามกุฏ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13.00 – 

16.00 น. ทั้งนี้ไดรับเกียรติจากวิทยากรที่เปนพ่ีเกามารวมกันเสวนา ถายทอดประสบการณ ความรูและแงคิดดีๆใหกับนองๆ 
คือ คุณจีระพันธ จินดา, Managing director บริษัทจัดหางานไวเซ็นคอนซัลแตนท (เคมี รุน 50) รศ.ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 
นักวิทยาศาสตรรุนใหม ป 2545 และอาจารยประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ (เคมี รุน 56) คุณอรจิรา อารักษ
สกุลวงศ นิสิตปริญญาเอก สาขาเคมีฟสิกัล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ (เคมีรุน 67)  คุณเทพญาณี หลอดคํา 
เจาหนาที่ฝายขาย บริษัทน้ํามันอพอลโล (เคมีรุน 69) คุณบัญชา ชุณหะสวัสดิกุล ประธานกลุมบริษัทอินโนเวชั่น และประธาน
ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ (เคมีรุน 34) ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน Executive Vice President Cerebos Pacific และ CEO 
Cerebos (Thailand), Ltd (เคมีรุน 41) และคุณประวิทย สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัทน้ํามันบริโภคไทย จํากัด (เคมีรุน 
45) โดยมีนายพรอมพงษ เพียรพินิจธรรม (เคมีรุน 72) และ ผศ.ดร.วรวีร โฮเวน (เคมีรุน 57) เปนผูดําเนินรายการ 

กอง บก. ใครขอเรียนวา จดหมายขาว “น้ําใจนองพ่ีเคมี จุฬาฯ” จะเปล่ียนโฉมการนําเสนอตอ
นองพ่ีเคมี จุฬาฯ เปนแบบ online ต้ังแตฉบับหนา (ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑) เปนตนไปเพ่ือประหยัด 

คาใชจายในสวนของคาจัดพิมพและคาจัดสง อยางไรก็ดีหากสมาชิกทานใดยังมีความประสงคที่จะขอรับจดหมายขาวเปน
เลมพิมพ ขอความกรุณาแจงใหชมรมฯ ทราบดวย ชมรมฯ มีความยินดีที่จะจัดสงในทานตอไป  

 

บก.แถลง 
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เร่ืองอยากเลาของชาวเคมี 
ภาควิชาเคมีไดรับเงินบริจาคเพื่อใชในการปรับปรุงหองประชุม 

 

 
 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 คณุประไพพิศ โทณะวนิก ภรรยา ศ.ดร.   
ตอพงศ โทณะวนิก อดีตอาจารยภาควิชาเคมี พรอมดวยบุตรสาว ไดมอบเงิน
จํานวน 100,000 บาท ใหแกภาควิชาเคมีเพ่ือใชในการปรับปรุงหองประชุม 
โดย ศ.ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนผูรับมอบ
พรอมดวย รศ.ดร.ศิริรัตน กกผล หัวหนาภาควิชาเคมี ศ.ดร.โสภณ เริงสําราญ 
และ รศ.ดร.สมใจ เพ็งปรีชา 

งานจุฬาฯ วชิาการ’ 48 
    และแลวกิจกรรมจุฬาฯวิชาการ’48 ซึ่งในปนี้กําหนดขึ้น
ภายใตหัวขอ ”สานความรู สูแผนดิน” ไดส้ินสุดลง
ทามกลางความเหน็ดเหนื่อยและ
สนุกสนาน  ในปนี้ ไดจัดใหมีขึ้น

ในชวงปลายฝนตน
หนาวของป ระหวาง
วั น ที่  23-27 
พฤศจิ ก า ยน  254 8 
ภาควิชาเคมีไดเขาไป

มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ข อ ง คณ ะ
วิทยาศาสตรหลายสวน ในสวนกลางนิสิตระดับ
ปริญญาตรีไดรวมกันจัดกิจกรรม “สนุกคิด สะกิด
ฝน มหัศจรรยโลกเคมี“ และการแนะแนว
การศึกษาของภาควิชาฯ ทีมทํางานออกแบบโดย
ใชภาพยนตยอดฮิต “แฮรี่ พอตเตอร`” เปน

แนวคิดในการตกแตงทําใหไดซุมออกมานารักเปนที่สนใจของเด็กๆ
ที่มาเยี่ยมชมงาน นอกจากจะมีเกมและการตอบปญหาจากการทดลอง
งายๆแลว ยังมีกิจกรรมแรลลี่ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดมีโอกาสเก็บสะสมแตมเพ่ือรับของรางวัล 
โดยการไปรวมทําการทดลองที่หองปฏิบัติการชั้น 9 และรวมทํากิจกรรมกับพ่ีๆที่ประจําที่ซุม
ของหนวยวิจัยซึ่งกระจายอยูรอบๆคณะวิทยาศาสตร  

นองๆยังคงรักษาประเพณีดั่งเดิมของพ่ีๆ ในการจัดใหมีการแสดงกลเคมีเปนรูปแบบการดําเนินเรื่องเปนละครสั้นๆ 
โดยในคราวนี้จัดใหมีการแสดง 3 รอบ แตละรอบเปนเรื่องราวที่แตกตางกัน ต้ังแตเรื่องกําลังภายใน ชีวิตรักนิสิต ไปจนถึง
แนวยอนยุคอยาง “แมนาคพระโขนง” ซึ่งยังไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูชม 

 

 
นํ้าใจนองพี่เคมีจุฬาฯ 

จดหมายขาวรายสองเดือนของชมรมนิสิตเกา
เคมี จุฬาฯ 
 

วัตถุประสงค   
เพื่อเปนส่ือกลางระหวางสมาชิกและภาควิชา 
ในการเผยแพรขาวสารขอมูลของสมาชิก 
ภาควิชาและความเคลื่อนไหวในวงการเคมี 
 

ท่ีปรึกษา   
ประธานชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ  
(คุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล) 
หัวหนาภาควิชาเคมี  
(รศ.ดร.ศิริรัตน กกผล) 
 

สาราณียากร 
อ.ดร.ธนพงษ กรีธาดํารงเดช   
 

กองบรรณาธิการดําเนินการ   
ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ 
ผศ.ดร.วรวีร โฮเวน 
ผศ.ดร.เสาวรักษ เฟองสวัสดิ์ 
อ.ดร.อธิชา ฉายสุวรรณ 
 

สถานที่ติดตอ   

ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
โทรศัพท 0-2218-7596-7  
โทรสาร 0-2218-7598 0-254-1309 
e-mail: cuchemalumni@yahoo.com 
website: www.chemistry.sc.chula.ac.th 
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ปดทายดวยการประกวดกลเคมี มัธยมศึกษา ซึ่ง
เปนกิจกรรมสวนหนึ่งที่จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองโอกาสครบ 
96 ป เคมี 72 ป เคมี จุฬาฯ ซึ่งสนับสนุนโดยชมรมนิสิตเกา

เคมี จุฬาฯ กิจกรรมจัดขึ้นที่
เ ว ที ก ล า ง ข อ ง ค ณ ะ
วิทยาศาสตร  ในวั นที่  2 7 
พฤศจิกายน 2548 ซึ่งจากการ
ประกวดปรากฏรางวัลชนะเลิศ
เป นขอ ง โ ร ง เ รี ยนบ า นนา 

“นายกพิทยากร” จากจังหวัดนครนายก โรงเรียนที่ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย ไดแก โรงเรียนศึกษา

นารีและโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ตามลําดับ 
ซึ่ งทั้ งสองโรงเรียนอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร  ตอง
ขอขอบพระคุณ บริษัท แพน ราชเทวี กรุป จํากัด (มหาชน) 
ที่เอื้อเฟอใหการสนับสนุนของรางวัลใหกับผูเขารวมการ
ประกวด 

 

นอกจากนี้แตละหนวยวิจัยไดจัดแสดงนิทรรศการกับกลุมกิจกรรมที่กําหนดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร ไดแก กลุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวยนิทรรศการเรื่อง “เคมีอินทรียสังเคราะหกับการพัฒนาวัสดุแหงอนาคต” โดยหนวย
วิจัยเคมีอินทรียสังเคราะห “เคมีซุปราโมเลกุลกับนาโนเซนเซอร” โดยหนวยวิจัยเคมีซุปราโมเลกุล “อุปกรณรับรู” โดยหนวย
วิจัยอุปกรณรับรู กลุมชีวิตในอนาคตประกอบดวยนิทรรศการเรื่อง “เคมีประยุกตกับวัสดุนาโน” โดยหนวยวิจัยเคมีวัสดุและการ
เรงปฏิกิริยา กลุมวิทยาศาสตรกับชีวิต ประกอบดวยนิทรรศการเรื่อง “เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติกับการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน” 
โดยหนวยวิจัยเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ “การจําลองโมเลกุลและการออกแบบยาดวยคอมพิวเตอร” โดยหนวยวิจัยเคมี
คอมพิวเตอร “สารสกัดจากเชื้อราเอนโดไฟต” และ “ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสมุนไพร” โดยหนวยวิจัยไบโอออรแกนิคเคมี 
หนวยวิจัยนี้ซึ่งนําทีมโดย ศ.ดร. โสภณ เริงสําราญ อดีตหัวหนาภาควิชาเคมี ไดสรางสีสันใหกับงานโดยการจัดใหมีการบริการ
นวดเทา ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมาก มีผูจองคิวเขารับบริการเต็มทุกวัน 

ความสําเร็จของกิจกรรมจุฬาฯวิชาการนับเปนการแสดงใหเห็นถึงดวยความรวมมือรวมใจของชาวเคมีอยางแทจริง ใน
ฐานะผูเขาชมงานขอกระซิบบอกวา กิจกรรมของภาควิชาเคมีคึกคักมากกวาภาควิชาอื่นๆเปนอยางมาก นองๆทํางานหนักกัน
จนถึงวันสุดทาย พ่ีๆทานใดที่พลาดการมารวมชมงานในปนี้ ก็ไมตองเสียใจ อีก 3 ปขางหนามาพบกันใหม รับรองวาภาควิชา
เคมีจะมีอะไรดีๆมาแสดงใหทานดูอีกมากมายแนนอน 
 

เร่ืองนอกร้ัวจามจุรี 
งานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยครั้งท่ี 31 

การประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(วทท) ครั้งที่ 31 ในปนี้จดัขึ้นที่เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 18-20 
ตุลาคม 2548 มีทั้งคณาจารยและนิสิตจากภาควิชาเคมีของเรา
ไปรวมการประชุมและเสนอผลงานหลายทาน ปนี้มีบทคัดยอที่
สงเขารวมการประชุมทั้งที่มีคณาจารยภาควิชาเคมีเปนผูวิจัย
หลักและผูวิจัยรวมรวมทั้งหมด 65 เรื่อง 
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Tamiflu กับการยับยั้งเชื้อไขหวัดนก  
นางสาวพนิตา เดชา และ ผศ.ดร.พรเทพ  สมพรพิสุทธิ์ 

หนวยปฏิบัติการวิจัยเคมีคอมพิวเตอร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ชวงป พ.ศ. 2540 ในฮองกงมีการระบาดของไวรัส H5N1 ในไกและติดตอมายังคนซึ่งตอมาไดแพรระบาดใน
ประเทศไทยรวมทั้งประเทศใกลเคียงต้ังแตปลายป พ.ศ. 2546 และมีผูเสียชีวิต  การระบาดของเชื้อ H5N1 
กําลังขยายวงกวางออกไปทุกขณะ และดวยความวิตกถึงการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมจนไดเชื้อไวรัสสายพันธุที่
อันตรายทําใหคนตายเปนลาน ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแลวในอดีต การปองกันรักษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง  แมวาความ
เหมาะสมในการใชวัคซีนปองกันโรคยังเปนขอถกเถียงกันอยู  ดังนั้นหลายประเทศจึงตองเก็บรักษายาไวเพื่อเตรียม
ความพรอมหากเกิดปญหาขึ้น   

โรคไขหวัดนก เปนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ type A  ชนิด
หนึ่งซึ่งอยูในตระกูล Othomyxoviridae ไวรัสชนิดนี้มี RNA อยูภายใน
เซลล มีเปลือกหุม และสวนที่ยื่นออกมาของไกลโคโปรตีน 2 ชนิดซึ่ง
เปน surface antigen เรียกวา ฮีแมกกลูตินิน (hemagglutinin, HA) 
และ นิวรามินิเดส (neuraminidase, NA) (รูปที่1) ในปจจุบันพบวา 
มี HAจํานวน 16 ชนิด และ NA จํานวน 9 ชนิด โดยเชื้อไวรัสโรค
ไขหวัดนกที่แพรระบาดอยูเปนสายพันธุ H5N1 

 
 

 
วงจรชีวิตไวรัสไขหวัดนก (Life Cycle)  (รูปที่2) 

ขั้นตอนสําคัญในการวงจรชีวิตของเชื้อไวรัส มีดังนี ้
1. การเขาจับกับ Host cell (Binding) โดยใช HA 
2. การเขาสูเซลล (Internalisation) 
3. การปลอยสารพันธุกรรมของไวรัส (Uncoating) 
4. การผลิตสารพันธุกรรมโปรตีน และสารอินทรียที่จําเปน   

ในการสรางไวรัสรุนใหม (Synthesis of viral proteins) 
5. การออกจาก  Host cell (Budding)โดยใช NA (รูปที่3A) 

 

บทบาทของไกลโคโปรตีน 2 ชนิดที่อยูที่ผิวเซลลของเชื้อไวรัส  
ฮีแมกกลูตินิน เปนเอนไซมที่อยูบริเวณเปลือกของไวรัสโดยมีสวนที่ยื่นออกมาทําหนาที่ในการจับกับ receptor site 
บนผิวเซลล ทําใหไวรัสสามารถเขาสูเซลได receptor site นี้เปน ไกลโคโปรตีนที่มี Sialic acid  
นิวรามินิเดส เปนเอนไซมที่ทําหนาที่ยอยไกลโคโปรตีนซึ่งเปน receptor site บนผิวเซลลทําใหไวรัสหลุดเปนอิสระ
จากเซลล เนื่องจากโมเลกุลของไกลโคโปรตีนนี้พบไดในเมือกที่ปกคลุมทางเดินหายใจดวย ทําใหไวรัสถูกดักจับติด
กับเมือกไวรัสจะใชเอนไซมนี้ยอยทําใหเมือกใสขึ้น ไวรัสจึงหลุดออกไปบุกรุกเซลลเยื่อบุทางเดินหายใจที่อยูลึกลงไป   
 

 
 

รูปท่ี 1 โครงสรางของไวรัสไขหวัดนก 1 

 
รูปท่ี 2 แสดงวงจรชีวิตไวรัสไขหวัดนก1 
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Tamiflu และกลไกการยับย้ังเชื้อไวรัสไขหวัดนก 
ในวงจรชีวิตของไวรัส (รูปที่ 2) เอนไซมนิวรามินิเดสมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัส ยา Tamiflu 
(Oseltamivir) จัดเปนสารยับยั้งการทํางานของเอนไซมชนิดนี้ Tamiflu ถูกออกแบบใหโครงสรางและองคประกอบทาง
เคมี คลายกับ Sialic acid ซึ่งเมื่อเขาไปจับกับ เอนไซมนิวรามินิเดส ทําให เอนไซมนิวรามินิเดสไมสามารถทํางานได 
เซลลไวรัสที่เกิดขึ้นใหมที่ติดอยูที่ผิวเซลลแพรกระจายออกไปไมไดและตายในที่สุด (รูปที่ 3B) 
 
 
 
 
 
     A 
 
 
 
 
 
     B 
 
 
 
 

โครงสรางสามมิติ และ อันตรกิริยาระหวาง Tamiflu กับ เอนไซมนิวรามินิเดส 
     การศึกษาโครงสรางสามมิติของเอนไซมนิวรามินิเดส
กับ Tamiflu ทําใหเขาใจแรงยึดเหนี่ยวระหวางยากับ
เอนไซม แรงยึดเหนี่ยวทางเคมี เชน พันธะไฮโดรเจน แรง
วาลเดอรวาลล เปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการศึกษา
เรื่อง การทํางานของยา และ การออกแบบและพัฒนายา
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ เตรียมที่จะตอสูกับเชื้อ
ไวรัสที่กลายพันธุ 
 
 
 

เอกสารอางองิ 
1. Gubareva, L.V., Kaiser, L., Hayden, F.G. 2000. Influenza virus neuraminidase inhibitors. Lancet. 

355, 827–35.  
2. Erik De Clercq. 2004. Antiviral drugs in current clinical. J. of Clinical Virology. 30, 115–133. 
3. http://www.tamiflu.com/hcp/neuramin/neura_index.asp 

 

  
 

รูปท่ี 3    (A) NA ชวยใหไวรัสรุนใหมหลุดออกจากเซลล 
(B) การยับยั้ง NA ทําใหไวรัสไมสามารถหลุด 
       ออกจากเซลล 

 
Sialic acid 

 
Oseltamivir (Tamiflu) 

 
รูปท่ี 4    โครงสรางของ Sialic acid และ   

Oseltamivir (Tamiflu) 
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รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย 

รองหัวหนาภาควิชาเคมีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 เชื่อวาสมาชิกหลายๆ ทานก็คงจะไดเคยแวะเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตของภาควิชาเคมีกันบางแลว โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงทานที่กําลังศึกษาอยูหรือเพ่ิงสําเร็จการศึกษาไปในระยะเวลาไมเกิน 5-6 ปมานี้ แตก็คงยังมีอีกหลายทานที่ยังไมเคยเขามา 
หรือแมแตไมรูดวยซ้ําไปวาภาควิชาเคมีของเราก็มีเว็บไซตกับเขาเหมือนกัน ทางชมรมก็เลยถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธถึง
เว็บไซตดังกลาวใหสมาชิกรุนเกาๆ ไดรับรูถึงการมีตัวตนอยูของเว็บไซตและขอมูล/กิจกรรมที่ดําเนินไปในเว็บไซตแหงนี้ 
 

 
 

รูปท่ี 1 เว็บเพจของภาควิชาเคมี จุฬาฯ 
  

ประวัติของเว็บแหงนี้เริ่มตนยอนหลังไปหลายปโดย
การบุกเบิกของรศ .ดร .วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์ อดีตรอง
หัวหนาภาควิชาเคมีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและ ดร.
บัญชา พูลโภคา ที่เล็งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) ในการประชาสัมพันธและส่ือสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลทั้งในและนอกภาควิชา จึงไดจัดสราง
เว็บไซตของภาควิชาเคมีขึ้น ซึ่งก็พบวาประสบความสําเร็จ
อยางมาก ปจจุบันเว็บไซตนี้อยูในความดูแลของฝาย
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เทคโนโลยีสารสนเทศของภาควิชาเคมี โดยมี รศ.ดร.     
ธีรยุทธ วิไลวัลย รองหัวหนาภาควิชาเคมีฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและคุณผกากรอง พลังตอสู เจาหนาที่ฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูดูแล ปรับปรุงเว็บเพจให
ทันสมัยอยูเสมอ  

กอนอื่ นก็ ขอแจ ง เ ว็ บแอด เดรสก อน  เข า ไปที่ 
http://www.chemistry.sc.chula.ac.th จะเห็นหนาตาของ
โฮมเพจคลายๆ ดังรูป (อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบางขึ้นกับวา
ช ว งนั้ นมี กิ จกรรมอะไร ในภาควิ ชา เคมีที่ ต อ งการ
ประชาสัมพันธ)  

หลายๆ ทานที่ เปนนักทองเว็บมืออาชีพเมื่อเห็น
เว็บไซตนี้ครั้งแรกก็อาจจะรูสึกถึงความ "คลาสสิค" (หรือ
เรียกงายๆ วา "เชย") ของเว็บเพจที่มีรูปแบบคอนขางจะ
เรียบไปนิด ปราศจากลูกเลนตื่นเตนใดๆ อยางไรก็ตาม 
ตองขอยืนยันวาเว็บนี้เปนความภูมิใจของภาควิชาที่ได
พัฒนากันขึ้นมาโดยฝมือของบุคลากรในภาควิชาเองลวนๆ 
ที่อาจจะไมใชผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบเว็บนัก 
หนาตาก็เลยอาจจะดูไมคอยทันสมัย แตเชื่อวาเนื้อหา
ภายในก็มีความสมบูรณไมเปนรองใคร  

เนื้อหาในเว็บของภาควิชาเคมีจะแบงเปนสองกลุม
หลักๆ คือกลุมที่เปนขาวสารและบริการสําหรับภายใน
ภาควิชาเทานั้น และกลุมที่เปนบริการขาวสารขอมูลแก
สาธารณะ โดยกลุมแรกที่เปนขาวสารภายในจะอยูภายใต
หัวขอ Private Zone ซึ่งอาจไมคอยเปนประโยชนกับคน
ภายนอกมากนักแตมีความสําคัญอยางยิ่งยวดกับคนใน
ภาควิชาเคมี ลิงคที่นําไปสูขอมูลเหลานี้สวนใหญจะมีการ
ตรวจสอบสิทธิของผูใชกอนที่จะผานเขาไปได ดังนั้นผูที่
ไมใชสมาชิกปจจุบันของภาควิชาเคมีจะไมสามารถเขามาดู
ขอมูลได ก็ขอความกรุณาวาอยาเพ่ิงหงุดหงิด เพราะขอมูล
เหลานี้มีจุดประสงคที่จะใหเปนขอมูลที่ใชกันเฉพาะภายใน
ภาควิชาเทานั้น ขอมูลที่อยูภายใตหมวดนี้ไดแก 
 - ระบบหนังสือเวียนออนไลน ที่อัพเดตทุกวัน 
และสามารถยอนกลับไปดูหนังสือเวียนฉบับเกาๆ ไดอยาง
งายดาย 
 - เว็บไซตความปลอดภัยของภาควิชาเคมี ซึ่ง
ประกอบดวยการประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะกรรมการ
ความปลอดภัยของภาควิชา ในรูปของประกาศและ
จดหมายขาว และมีลิงคสําหรับสืบคนขอมูลความเปน
อันตรายของสารเคมี (MSDS) 
 - เว็บไซตของสโตรเคมี ซึ่งใหบริการสืบคนสต็อก
ของสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร-เครื่องแกวที่มีอยูในสโตร 

เพ่ือประโยชนในการเบิกจายของเจาหนาที่และนิสิต โดย
ขอมูลจะมีการอัพเดตโดยเจาหนาที่สโตรเปนรายวัน และ
ผูใชบริการสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีของ
ตนเองไดทางเว็บไซตนี้ ซึ่งนับเปนผลงานที่เปนความ
ภาคภูมิใจของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศชิ้นหนึ่ง 
 - CU Webmail Service เปนหนาเว็บเพจของ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศของจุฬาฯ ที่ใหบริการเว็บเมล
สําหรับคณาจารยและนิสิต 
 สวนขอมูลอีกหมวดหนึ่งที่จัดวาเปนขอมูลที่
เผยแพรสูสาธารณะก็จะแบงเปน  

1.  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาควิชา (About Us) ซึ่งจะ
ประกอบดวย 
- ประวัติความเปนมาของภาควิชา  

 - รายชื่อและประวัติของคณาจารยและบุคลากร 
(เปนฐานขอมูลที่อัพเดตเปนรายป) พรอมทั้งหมายเลข
โทรศัพท 

ติดตอและอีเมลแอดเดรส  
 - รายชื่อและขอมูลโดยสังเขปของหนวยวิจัยตางๆ 

ในภาควิชาเคมี 
- รายการผลงานตีพิมพของภาควิชาเคมีใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (เปนฐานขอมูล
ที่อัพเดตเปนรายครึ่งป) ซึ่งแสดงถึงศักยภาพใน
การวิจัยของบุคลากรในภาควิชา เปนที่นายินดี
วาจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพของ
ภาควิชามีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 

2.  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับดานวิชาการ (Academic) ซึ่ง
จะประกอบดวยขอมูลของหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรพิเศษ เชนหลักสูตร
นานาชาติ โดยจะมีขอมูลเกี่ยวกับตัวหลักสูตร สรุปยอ
เนื้อหารายวิชา แผนการเรียน ประมวลรายวิชา และ
ประกาศตางๆที่เกี่ยวของกับฝายวิชาการ 

3. ขอมูลสําหรับกิจกรรมของภาควิชาที่เกี่ยวของกับ
นิสิต (Students) ที่ชาวเคมีชอบแวะเวียนเขาไปเยี่ยมชม
กันบอยๆ ก็คือเว็บบอรด ซึ่งมีทั้งของคณะวิทยาศาสตร 
และของภาควิชาเคมีเอง ซึ่งดูเหมือนอันหลังนี้จะคอนขาง
เปนที่นิยมกันมากกวา โดยเปดกวางใหทั้งสมาชิกของ
ภาควิชาและบุคคลภายนอกสามารถโพสตขอความ
แลก เป ล่ี ยนความคิ ด เห็ นกั น  บ อยครั้ ง ก็ ใ ช เ ป นที่
ประชาสัมพันธ เชนการรับสมัครงาน หรือมีผูมาแสวงหา
ความรูทางดานเคมี หรือหลักสูตรการเรียนการสอนของ
ภาควิชา เปนตน หากสมาชิกชมรมฯ สนใจชวยเขามา
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โพสต เ ป ดป ร ะ เ ด็ นห รื อ ตอบคํ า ถ าม เพื่ อ เ ป นก า ร
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีตอวิชาเคมีแก
สาธารณะก็จักเปนพระคุณยิ่ง 

นอกจากนี้ภายใตหัวขอนี้ยังมีลิงคไปยังเว็บเพจของ
ชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬา ซึ่งถาสมาชิกทานใดยังไมเคยเขา
เย่ียมชมก็ขอไดโปรดแวะไปดูได โดยอาจผานเว็บไซตของ
ภ า ค วิ ช า เ ค มี  ห รื อ เ ข า ต ร ง ไ ป ที่ 
http://www.chemistry.ac.chula.ac.th/alumni ซึ่งก็จะมี
เรื่องราวเกี่ยวกับชมรม จดหมายขาว แบบฟอรมตางๆ และ

ประชาสัมพันธกิจกรรมซึ่งมีการอัพเดตอยางสม่ําเสมอ 
ขอมูลสวนใหญจะอยูในรูปของ Acrobat .pdf ไฟล ซึ่ง
เครื่องคอมพิวเตอรจะตองติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat 
Reader ซึ่งเปนซอฟตแวรที่เผยแพรโดยไมคิดมูลคา จึงจะ
สามารถเปดอานเอกสารได (เครื่องคอมพิวเตอรรุนใหมๆ 
สวนมากจะมีโปรแกรมนี้ติดตั้งมาดวยอยูแลวเนื่องจาก .pdf 
กําลังเปนมาตรฐานใหมของไฟลเอกสารบนคอมพิวเตอรที่
ผูใชไมตองกังวลเรื่องตัวอักษรหรือการจัดรูปแบบเมื่อเวลา
นําไปอานบนเครื่องคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน) 

 

 
 

รูปท่ี 2 เว็บเพจของชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬา 
  

4 .  ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ภ า ค 
(News&Events)  

5. เอกสารประกอบการเรียนการสอน (Course 
Materials) เชน สไลดพาวเวอรพอยนท ชีท ตารางเรียน 
เอกสารอานประกอบ และแบบฝกหัด สําหรับวิชาที่เปด
สอนโดยภาควิ ช า เคมี ทั้ ง ในร ะดั บปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดทําโดยคณาจารยของภาควิชาเอง มี
คณาจารยของภาควิชาเปนจํานวนมากไดใชบริการของ

เว็บไซตของภาควิชาเคมีเปนที่เผยแพรเอกสารเหลานี้ และ
ยังเปดกวางใหบุคคลภายนอกที่ไมไดลงทะเบียนเรียนแตมี
ความสนใจในเนื้อหาวิชาเหลานี้สามารถนําไปศึกษาไดถือ
เปนการบริการสังคมอยางหนึ่ง และยังมีเว็บไซต เรียนเคมี
กับอาจารยจุฬาฯ ซึ่งจัดทําโดยรศ. อินทิรา หาญพงษพันธุ 
และรศ.ดร.บัญชา พูลโภคา ซึ่งใหบริการความรูเคมีทั่วไป 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
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รูปท่ี 3 เว็บเพจ "เรียนเคมีกับอาจารยจุฬา" โดย รศ.อินทิรา หาญพงษพันธุ และคณะ 
 

6. วารสารและฐานขอมูลออนไลน (Online Journal 
and Databases) เปนที่รวบรวมลิงคไปยังวารสารและ
ฐานขอมูลออนไลนที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยบอกรับหรือ
เปนสมาชิก บางฐานขอมูลก็เปนของสาธารณะ ในขณะท่ี
บางฐานขอมูลก็จะใช ได เฉพาะภายในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเทานั้น ฐานขอมูลและวารสารเหลานี้เปน
องคประกอบสําคัญหนึ่งที่ทําใหงานวิจัยของภาควิชาเจริญ
รุดหนาไปอยางรวดเร็ว 

7 .  ลิ ง ค อ่ื น ๆ  ซึ่ ง ส ว น ใ หญ จ ะ เ ป น ห อ ง ส มุ ด
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถสืบคนรายการของหนังสือหรือ
วารสารผานระบบออนไลนได ปจจุบันมีอยู 3 ลิงคคือ หอง
บรรณสารเคมี หองสมุดคณะวิทยาศาสตร และ สถาบัน
วิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 
 หากทานสมาชิกไดเย่ียมชมเว็บเพจของภาควิชาเคมี หรือของชมรมนิสิตเกาเคมีและมีขอคิดเห็นหรือคําแนะนํา
ประการใดก็สามารถสงความคิดเห็นนั้นมาทางเว็บไดทันที โดยคลิกที่ลิงค "ขอความคิดเห็น" จะมีฟอรมใหกรอกความคิดเห็น
ของทาน โดยทางคณะผูดูแลเว็บจะยินดีนอมรับ และจะพยายามปรับปรุงเทาที่ความสามารถจะเอื้ออํานวยใหทําได 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
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ขอมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2548  

(ตัวเลขหลังชื่อสมาชิกคือรุนของทาน) 
 

แพลทินัม เพชร ทอง เงิน นิสิต รวม 
1 4 26 234 58 323 

 

สมาชิกแบบแพลทินัม    

คุณอารีรัตน อารัณยอังกูร (39)    

สมาชิกแบบเพชร    

คุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล (34) ศ.ดร.โสภณ เริงสําราญ (36) คุณธงชยั คงศักดไพศาล (39) รศ.อรุณี คงศักดิ์ไพศาล (39) 

สมาชิกแบบทอง    

พลตรีประเสริฐ ธีรคุปต (5) รศ.แมน อมรสิทธิ์ (21) คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี (33) ดร.ลักขณา ลีละยทุธโยธิน (41) 
ผศ.พรพรรณ อุดมกาญจนนันท (41) ผศ.สุชาดา จูอนุวัฒนกุล (43) คุณศิริพร สถิตม่ันคง (45) คุณภานุช เพ็ชรบังศักดิ์ (45) 
คุณดวงรัตน งามไพบูลย (45) คุณธารินี อัตตาภบิาล (45) คุณอนุกูล สกุลดํารงพานิช (45) คุณศกัดิ์ณรงค ลิมปภาสวัต (45) 
คุณอารยะ สุคนธขจร (45) คุณทวีชัย ชื่นสุขสันต (45) คุณสุปยา แสงหิรัญ (45) ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ (50) 
คุณชลธิชา มหัทธนารักษ (50) คุณธนสาร สุรวุฒิกุล (50) คุณจีระพันธ จินดา (50) รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว (51) 
คุณชัชชัย กรติวรสกุล (55) รศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ (56) คุณศิริวรรณ ทั้งเจริญวงศ (57) ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช (61) 
อ.ดร.ดวงกมล นันทศรี (61) คุณสิทธิศักดิ์ อนันตประยูร (61)   

สมาชิกประเภทอ่ืน ขอความกรุณาตรวจสอบไดจาก website ของชมรมฯ 
 
 
 

   ทานที่สมัครสมาชิกแลวแตยังไมมีรายชื่อของ
ทานปรากฎอยูในรายนามสมาชิกชมรมฯ กรุณา
ติดตอนายทะเบียน (รศ.ดร.บัญชา พูลโภคา) 
หรือเลขานุการชมรมฯ (ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ) 

กําหนดการประชมุคณะกรรมการชมรมนิสติเกาเคมี จุฬาฯ ประจําป 2549 
หอง 1108 อาคารมหามกุฏ ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ทุกวันพุธที่สามของเดือน 
 

ครั้งที่ 2/2549  พุธที่ 15 มีนาคม 2549  ครั้งที่ 3/2549  พุธที่ 19 เมษายน 2549  
ครั้งที่ 4/2549  พุธที่ 17 พฤษภาคม 2549  ครั้งที่ 5/2549  พุธที่ 21 มิถุนายน 2549 
ครั้งที่ 6/2549  พุธที่ 19 กรกฎาคม 2549  ครั้งที่ 7/2549  พุธที่ 16 สิงหาคม 2549 
ครั้งที่ 8/2549  พุธที่ 20 กันยายน 2549  ครั้งที่ 9/2549  พุธที่ 18 ตุลาคม 2549 
ครั้งที่ 10/2549  พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549  ครั้งที่ 11/2549  พุธที่ 20 ธันวาคม 2549 

ติดตอสมัครสมาชิกชมรม หรือเปล่ียนสถานภาพสมาชิกชมรมไดที่ ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ทานสามารถ load file ใบสมัคร 
ไดที่ website ของชมรมฯ หรือของภาควิชาเคมี www.chemistry.sc.chula.ac.th 
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วันอาทิตยท่ี 19 กุมภาพันธ 2549 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

09.00-10.00 ลงทะเบียน ลานชั้น 1 อาคารมหามกุฏ  
10.00-10.15 พิธีเปดงาน 

หัวหนาภาควิชา (รศ.ดร.ศิริรัตน กกผล) กลาวรายงาน 
ประธาน กลาวเปดงาน 

ลานชั้น 1 อาคารมหามกุฏ  

10.30-11.30 พิธีสงฆ ทําบุญและถวายภัตตาหารเพล ลานชั้น 1 อาคารมหามกุฏ  
11.45-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ลานชั้น 1 อาคารมหามกุฏ  
13.00-13.30 พิธีมอบรางวัลผูชนะการประกวดกลเคมี เรียงความและการตูนเคมี หอง 308 อาคารมหามกุฏ 
13.30-16.00 บรรยายพิเศษ “นาโนเทคโนโลยีในโลกอนาคต” 

ดร.ณัฐพันธ ศุภกา 
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ 
คุณสมบัติ วนาอุปถัมภกุล 
ผูชวยผูจัดการฝายวิจัย International Laboratory Crop, Ltd. 

ดําเนินรายการโดย  ศ.ดร.สุพจน หารหนองบัว 

หอง 308 อาคารมหามกุฏ 

16.00-16.30 การประชุมใหญชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ประจาํป 2548 หอง 308 อาคารมหามกุฏ 
 พัก  

17.00-17.30 ลงทะเบียน หองอังรีดูนังต ราชกรีฑาสโมสร 
17.30-18.00 พิธีแสดงมุฑิตาจิตนักเคมีอาวุโส หองอังรีดูนังต ราชกรีฑาสโมสร 

 ศ.ดร.ประดิษฐ เชี่ยวสกุล พลตรีประเสริฐ ธีรคุปต  
 มล.อนงค นิลอุบล ศ.ดร.เผด็จ สิทธิสุนทร  
 ศ.ดร.กําจร มนูญปจุ รศ.วิภาวรรณ มนูญปจุ  
 รศ.แมน อมรสิทธิ์ รศ.อินทริา หาญพงษพันธ  
 รศ.ดร.กําจัด มงคลกุล รศ.สุภาพ บุณยะรัตเวช  

18.00-22.30 งานสังสรรค “คืนสูเหยารวมฉลอง 72 ป วท.บ. เคมี จุฬาฯ” หองอังรีดูนังต ราชกรีฑาสโมสร 
 หัวหนาภาควิชา (รศ.ดร.ศิริรัตน กกผล) กลาวตอนรับ 

ประธานชมรมนสิิตเกาเคมี จุฬาฯ (คุณบัญชา ชณุหสวัสดิกุล) กลาวเปดงาน 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร (ศ.ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต) กลาวแสดงความยินดี 

 การรองเพลงประสานเสียง โดยนิสิตเคมีปจจุบัน จํานวน 72 คน 
 CU band 
 รับประทานอาหาร 
 พิธีมอบรางวัลนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ดีเดน ประจําป 2548 
 กิจกรรมบนเวที การจับฉลากของรางวัล 

22.30 ปดงาน 
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 
อาทิตย 29 มกราคม 2549 
6.00 น. 

เดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ: กาวที่ ๙๖ และวันครอบครัวเคมี จุฬาฯ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ 1/2549 หอง 1108 อาคารมหามกุฏ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 

อาทิตย 19 กุมภาพันธ 2549 
9.00-22.30 น. 

คืนสูเหยารวมฉลอง 72 ป วท.บ.เคมี จุฬาฯ อาหารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร 
หองอังรีดูนังต ราชกรีฑาสโมสร 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม:  ผศ.ดร.วรินทร ชวศิร ิ0-2218-7625, ผศ.ดร.วรวีร โฮเวน โทร 0-2218-7627 โทรสาร 0-2254-1309,       

0-218-7598 e-mail: cuchemalumni@yahoo.com website: www.chemistry.sc.chula.ac.th  
 
 
 

ΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ชมรมนิสติเกาเคมี จุฬาฯ   
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย ปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2218-7596-7, 0-2218-7625 โทรสาร 0-2254-1309 02-218-7598  
e-mail: cuchemalumni@yahoo.com 

 
กรุณาสง 
 
 
 
 

 
 

ปฏิทินกิจกรรมภาควิชาเคมีแและชมรมนิสิตเกาเคมี

One spirit…. One vision ทานสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ แลวหรือยัง? 
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