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   นํ้าใจนองพี่ เคมีจุฬาฯ 
       

จดหมายขาวของชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ  
ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑  กุมภาพันธ – มีนาคม ๒๕๔๙ 

 
 
 
 

ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ของเราไดกอต้ังเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 และได
จัดใหมีกิจกรรมตางๆ ตอเนื่องตลอดทั้งป 2548 ดังนี้ 

1. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ 11 ครั้ง 
 

2. จดหมายขาวรายสองเดือน “น้ําใจนองพ่ีเคมี จุฬาฯ” จํานวน 4 ฉบับ 
  

3. วันที่ 7 กรกฎาคม 2548 รวมจัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมเคมี ลานชั้น 1 อาคารมหามกุฏ 
 

4. วันที่ 10-13 ตุลาคม 2548อบรม
วิชาการหลักสูตรระยะสั้น “เทคโนโลยีดาน
ยางและพอลิ เมอร ” คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 

 5. วันที่ 29 ตุลาคม 2548 รวมกับชมรมนิสิตเกาวิทยาศาสตร 07 และกลุมบริษัท       
อินโนเวชั่น ทําบุญทอดกฐิน ณ วัดคายบางกุง 
และ CCACTours#1 จังหวัดสมุทรสงคราม  

 

 6. วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2548 จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การสืบคนขอมูลสารสนเทศทาง 

       เคมีเบ้ืองตน”  
 

 7. สนับสนุนการประกวด “กลเคมี” และใหเงินสนับสนุนการจัดทําวิดิทัศนและโครงการ 
“ประวัติศาสตรเคมี” 

8. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 สัมมนา “ทิศทางและ
วิชาชีพของชาวเคมี” ใหกับนิสิตป 4 และนิสิตปริญญา
โท ปริญญาเอก  

 

9. โครงการสรรหานิสิตเกาเคมีดีเดน ประจําป 2548 

   10. วันที่ 29 มกราคม 2549 กิจกรรม “เดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ:  
      กาวที่ ๙๖ มินิมาราธอน”  

  
11. วันที่ 19 กุมภาพันธ 2549 งาน “คืนสูเหยารวมฉลอง 72 ป วท.บ. 
เคมี จุฬาฯ”  

 

12. โครงการเชื่อมโยงภาควิชาเคมีกับเอกชน 
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เร่ืองอยากเลาของชาวเคมี 
อาจารยภาควิชาเคมี ไดรับรางวลัวิจัยจาก วช. 

 

“เพชร” อัญมณีอันมีคาและเปนที่ปรารถนาของคนหลายคน แต
สําหรับ รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และ รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ นั้น การสะทอนแสง
เปนประกายของเพชรสามารถเอามาประยุกตเปน sensor สําหรับการตรวจ
วิเคราะหสารได 
 อาจารยทั้งสองทานปฏิบัติงานอยู ณ “หนวยวิจัยอุปกรณรับรู”
ภาควิชาเคมี จุฬาฯ เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ทานทั้งสองไดรับ
รางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประเภทผลงานวิจัย
ระดับชมเชย ในสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “การ
ประยุกตปรากฏการณสะทอนกลับหมดของแสงในเอทีอารเอฟทีไออาร 
สเปกโทรสโกปและอุปกรณรับรูชีวภาพเอสพีอาร-เอสพีเอฟเอส” (Total 
internal reflection phenomenon: Its applications in ATRFT-IR 
spectroscopy and SPR-SPFS 
biosensor) โดยมี รศ .ดร .สนอง เอก-
สิทธิ์เปนหัวหนาโครงการ  
 อุปกรณ รับรู ที่ ได คิ ดคนขึ้ นมี
องคประกอบสําคัญทําจากเพชรเจียระไน 
เพราะ เปนวั ต ถุที่ มี พ้ืนผิ ว เ รี ยบ  และ
สามารถเกิดการสะทอนกลับหมดของแสง
ภายในเนื้อเพชรได เมื่อนํามาสัมผัสกับสาร
ตัวอยางพรอมกับการสองลําแสง IR จะทํา
ใหไดขอมูลขององคประกอบทางเคมีของ
สารตัวอยางนั้นได เทคนิคและอุปกรณที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใชในการวิเคราะหที่หลากหลาย ต้ังแตการวิเคราะห
ทางเคมีทั่วไป การวิเคราะหเชิงพ้ืนผิว และเชิงอุตสาหกรรม โดยสามารถนําไป
ประยุกตเพ่ือการแพทยหรือทางนิติเวชศาสตรได สามารถใชในการวิเคราะหที่
ซับซอนโดยเฉพาะกับตัวอยางของแข็งที่มีขนาดเล็กมากหรือมีความแข็งมาก 
รวมทั้งของแข็งที่มีผิวหนาขรุขระหรือการปนเปอนเชิงพ้ืนผิวซึ่งไมสามารถ
วิเคราะหไดดวยวิธีการปกติ 
 นอกจากผลงานที่ไดรับรางวัลดังกลาวแลว รศ.ดร.สนองในฐานะ
หัวหนาหนวยวิจัยยังไดเปนแกนนําของสมาชิกในกลุมอันประกอบดวย

คณาจารย 8 ทาน และนิสิตระดับปริญญาตรี โทและเอก อีกจํานวนหน่ึง ศึกษาคนควาและสรางเครื่องมือที่เนนการวิเคราะห
วัสดุดวยแสง IR เพ่ือใหสามารถวิเคราะหองคประกอบของวัสดุ ณ ความลึกระยะตางๆ จากผิวในระดับไมครอน (10-6 เมตร) 
เพ่ือหาความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติของวัสดุนั้น ทั้งนี้วัสดุตัวอยางสามารถอยูในรูปของฟลมบาง ฟลมเคลือบ 
วัสดุอนินทรีย อัญมณี รวมท้ังตัวอยางทางชีววิทยา 
 หนวยวิจัยอุปกรณรับรูนี้เปน 1 ใน 11 หนวยวิจัยของภาควิชา ซึ่งเปนการรวมกลุมของคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือความสนใจคลายกันจัดตั้งเปนหนวยวิจัยซึ่งเปนแนวทางที่ภาควิชาเคมีไดใหความสําคัญมาระยะหนึ่งแลว เพ่ือกระตุนใหมี
งานวิจัยเชิงลึกแบบบูรณาการและหลากสาขา เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอปญหาทางวิชาการที่หลากหลายไดจริง 
 

 
นํ้าใจนองพี่เคมีจุฬาฯ 

จดหมายขาวรายสองเดือนของชมรม
นิสิตเกาเคมี จุฬาฯ 
 

วัตถุประสงค   
เพ่ือเปนส่ือกลางระหวางสมาชิกและ
ภาควิชา ในการเผยแพรขาวสารขอมูล
ของสมาชิก ภาควิชาและความ
เคล่ือนไหวในวงการเคมี 
 

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

กองบรรณาธิการดําเนินการ   
ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ 
ผศ.ดร.วรวีร โฮเวน 
ผศ.ดร.วราวุฒิ ต้ังพสุธาดล 
ผศ.ดร.อรุณศิริ ชิตางกูร 
 

สถานที่ติดตอ   
ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
โทรศัพท 0-2218-7596-7  
โทรสาร 0-2218-7598 0-2254-1309 
e-mail: cuchemalumni@yahoo.com 
website: 
www.chemistry.sc.chula.ac.th 

ภาพอุปกรณตรวจวัดซึ่งมี
เพชรอยูตรงกลางของฐานยึด 
และมีกลองจุลทรรศน
อินฟราเรดสงลําแสงอย
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
หนวยวิจัยอุปกรณรับรู ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 
0-2218-7585 โทรสาร 0-2218-7598 
E-mail: sanong.e@chula.ac.th 
เวปไซตของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   http://www.nrct.net/ 
เวปไซตของหนวยวิจัย ภาควิชาเคมี  http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/ru/ru.htm 

 
 

อาจารยพนวสันต เอ่ียมจนัทน ไดรับรางวลัอาจารยแบบอยาง 
เปนที่นายินดีอยางยิ่งของชาวเคมี เมื่อ

อาจารยพนวสันต เอี่ยมจันทน (เคมี รุน 47) 
ไดรับการคัดเลือกโดยสภาคณาจารย จุฬาฯ 

ใหเปนอาจารยแบบอยางของสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ ประจําป
การศึกษา 2548 ซึ่งในแตละปสภาคณาจารยฯ จะคัดเลือกอาจารย
แบบอยางด านจริยธรรมจากเหลาคณาจารยของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานใน 4 สาขา (สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ 
วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร) โดยใชขอมูลและ
ความเห็นจากนิสิต อาจารย บุคลากร และผูบริหาร 

อาจารยพนวสันต เปนบุคคลที่อุทิศตนใหแกการเรียนการสอน 
การบริการ และการวิจัยดวยความแนวแนมาตลอด อาจารยไดทุมเท
เวลาและเอาใจใสในการปรับปรุงการสอนใหมีความทันสมัย สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือใหนิสิตมีกระบวนการคิด
แกปญหาและปรับตัวใหรับความรูใหมๆ อาจารยยังเต็มใจชวยเหลือและ
สละเวลาชวยงานดานบริการวิชาการของภาควิชาอีกดวย นอกจากนี้ 
ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมาอาจารยยังเปนกรรมการและที่ปรึกษา
ของฝายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร ทําหนาที่ดูแลนิสิตดวยความเมตตากรุณา ทั้งดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเอาใจใสในปญหาครอบครัวของนิสิตทุกคน จากความดีงามเหลานี้ สภาคณาจารยฯ จึงไดจัดพิธีมอบ
โลรางวัลเกียรติคุณอาจารยแบบอยางขึ้น ณ หองรับรองพิเศษ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 
2549 เพ่ือเปนกําลังใจและเปนเกียรติประวัติสืบไป พวกเราชาวเคมีจึงขอแสดงความยินดีกับอาจารยพนวสันต เอี่ยมจันทนมา 
ณ โอกาสนี้ดวย 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

สมาชิกหนวยวิจัยอุปกรณรับรู- 
แถวหลัง (จากซาย) อ.ดร. โรจนฤทธิ์ โรจนเธนศ, 
รศ. ชูชาติ ธรรมเจริญ, รศ.ดร. ศุภศร วนิชเวชา
รุงเรือง, ผศ.ดร. ณรงค ประไพรักษสิทธิ์  
แถวหนา (จากซาย) รศ.ดร. สนอง เอกสิทธิ์, อ.ดร. 
ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา, อ.ดร. เจริญขวัญ ไกรยา, 
รศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล 

ภาพจากซาย: ประธานสภาคณาจารย จุฬาฯ รศ.ดร.
อรพินท พานทอง; ผศ.นัยนา ชวนเกริกกุล; ผศ.
วิโรจน ดาวฤกษ; อาจารยพนวสันต เอี่ยมจนัทน; 
หัวหนาภาควิชาเคมี รศ.ดร.ศิริรัตน กกผล; คณบดี
คณะวิทยาศาสตร ศ.ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต; นายก
สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศ.นพ.จรัส สุวรรณ
เวลา) 
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จากซาย รศ.ดร. พิชัย โต-  
วิวิชญ, ศ.ดร.ประดิษฐ 
เช่ียวสกุล และ ศ.ดร เปยม-
ศักดิ์  เมนะเศวต  เตรียม
ปลอยตัวนักวิ่ง 

 
ตั้งแตตะวันยังไมขึ้นของเชาวันอาทิตยที่ 29 มกราคม 2549 เสียงฆองล่ันเปนสัญญาณใหนักวิ่งจํานวนกวา 500 คน

ออกจากจุดสตารทบริเวณดานขางอาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร ไปตามเสนทางผานศาลาพระเกี้ยว ออกประตูคณะบัญชี
ฯ ดานถนนพญาไทแลวเล้ียวซายไปยังแยกสามยานเพื่อเขาถนนพระรามที่ส่ีไปยังสวนลุมพินี แลวเล้ียวซายออมมาตามถนน
วิทยมุายังถนนพระรามที่หนึ่งและถนนพญาไท เพ่ือว่ิงกลับมายังเสนชัยในจุฬาฯ รวมระยะทางทั้งส้ิน 9.6 กิโลเมตร 
 

ภาพนักวิ่งจํานวนมากนี้เปนภาพอันแปลกตาที่ไมคอย
ไดเห็นบอยนักในรั้วจุฬาฯ ซึ่งในวันที่ 29 มกราคม 2549 ที่
ผานมานั้น ภาควิชาเคมีไดเปนเจาภาพในการจัดงานเดิน-
ว่ิง “กาวที่ 96 มินิมาราธอน” ขึ้น โดยเปนกิจกรรมหนึ่ง
ของการรวมฉลอง 96 ปเคมีจุฬาฯ และเปนการหารายได
สมทบ “กองทุน 96 ป เคมี” เพ่ือนําไปพัฒนาความเปนเลิศ
ทางวิชาการและใหทุนสนับสนุนการศึกษาของนิสิตเคมี 

กิจกรรมในงานมีสองสวนอันไดแก การวิ่งระยะทาง 9.6 
กิโลเมตร โดยแบงการแขงขันเปนประเภทชาย/หญิงตาม
ชวงอายุ ซึ่งมีถวยรางวัลสําหรับผูเขาเสนชัยหาลําดับแรก

ของทุกประเภท กิจกรรมที่
ส อ ง เ ป น ก า ร เ ดิ น เ พ่ื อ
สุขภาพ
ระยะทา

ง 3 กิโลเมตร ผูที่เขาเสนชัยของทั้งสอง
กิจกรรมทุกๆ คนไดรับ “เหรียญสาม
รัชกาล” ที่จัดทําขึ้นเปนพิเศษสําหรับ
งานนี้ และภาควิชาฯ ยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็ จพระ เทพรัตนราช สุดา  สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานภาพสุนัขทรงเลี้ยงชื่อ “วาเปก” สําหรับปกบน
เส้ือยืดสีขาวคอปกสีชมพูมอบแกผูรวมงานทุกคน 

ในวันนั้น ผูเขารวมกิจกรรมเริ่มมากันตั้งแตฟายังไม
สวางเ พ่ือลงทะเบียนและอบอุนรางกาย  จนเมื่อเวลา
ประมาณ 5.50 น. ประธานการจัดงาน ศ.ดร.ประดิษฐ เชี่ยว
สกุล ศิษยเคมีรุนที่ 1 ไดกลาวเปดงาน และ รศ.ดร.ศิริรัตน 

กกผล หัวหนาภาควิชาฯ 
กลาวตอนรับผูเขารวมงาน 
ตอด วยการร วมกันร อ ง
เพลง “สดุดีมหาราชา” เพ่ือ
แสดงความจงรักภักดีตอ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจาอยูหัว ในวโรกาสทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 60 
ป ในป 2549 นี้ แลวจึงเปน
การปลอยตัวนักวิ่งเมื่อเวลา 
6.05 น. หลังจากนั้น ณ 

เวลา 6.15 น. เปนการปลอยตัวกลุมเดินเพ่ือสุขภาพโดย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ศ.ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต 

 

ในระหวางงานมีบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดงาน และยังมีการจับฉลากแจกของ
รางวัลอยางสนุกสนาน ซึ่งทั้งหมดนี้ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมากมาย อันไดแก 
ศูนยหนังสือจุฬาฯ, สหกรณจุฬาฯ, โรบินสัน, แลกตาซอย, บริษัท 
บุณรอดเทรดดิ้ง จํากัด, เทวกรรมโอสถ, รองเทาบาจา, โรงแรม
ปทุมวันปริ๊นเซส, พรานทะเล, Useful Food, เทสโกโลตัสพระราม 
1, เจดีฟูด, คาโอ, ODS, บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง, แคทเทอรีน, 
AIA, น้ําผลไม Tipco, Dupont, หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ 
ภาควิชาเคมี และ รศ.ดร. พิชัย โตวิวิชญที่ไดจัดหาน้ํา
เตาหูทรงเครื่องเลิศรสมาบริการ 

การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพในลักษณะเชนนี้จะมีอีก
แนนอน โปรดติดตามขาวสารตอไป 
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โมเลกุลที่จะเสนอนี้เปนโมเลกุลที่ใชเปนรีเซ็บเตอร (L) ประเภทโปแดนที่มีหนวยของยูเรียเปน

องคประกอบ โดยเกิด self-assembly กับโมเลกุลอีกชนิดหนึ่งที่เปนเกสตโมเลกุล (G1 และ G2) ที่ 
มีโมเลกุลพ้ืนฐานเปนเกลืออิมิดาโซล โดยโมเลกุลทั้งคูสามารถเกิดปรากฏการณ interlocked molecule 
ชนิดใหมขึ้นโดยใชแอนไอออนเปน template ในการศึกษาพบวาการจับกันระหวาง 2 โมเลกุลนั้นจะใชพันธะไฮโดรเจน 
(hydrogen bonding interaction) เปนอันตรกิริยาที่สําคัญ และพบพันธะไฮโดรเจนแบบใหม คือ (C-H)+---X- นอกจากนี้จะมี
แรงแบบประจุ-ประจุ (electrostatic force) และอันตรกิริยาแบบไพ-ไพ (π-π 
interaction) เปนแรงเสริมทําใหสามารถเกิดอันตรกิริยากันอยางแข็งแรง  ในการศึกษา
ครั้งนี้พบวาชนิดของแอนไอออนก็เปนปจจัยสําคัญในการทําหนาที่เปน template จาก
การศึกษาคาคงที่ของการเกิดอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลทั้งสองชนิดโดยเทคนิค
เอ็นเอ็มอารไทเทรชัน (NMR titrations)  พบวาความสามารถของการเปน template 
ของแอนไอออนมีตามลําดับดังนี้ Cl->Br->>PF6

-  ซึ่งเปนไปตามขนาดละรูปรางของแอนไอออน 
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                                       (a)                                                              (b) 
 

โครงสรางของ interlocked molecule ระหวาง (a)  L และ G1 และ (b) L และ G2 (ผลจากสเปกตัมของ NOESY NMR) 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามไดจาก Tetrahedron Letters, 2004, 45, 663-666. หรือสอบถามไดจาก ผศ.ดร.บุษยรัตน 
ธรรมพัฒนกิจ หนวยปฏิบัติการวิจัยเคมีซุปราโมเลกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร.         
0-2218-7642 e-mail: tboosaya@yahoo.com  
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ผศ.ดร.ธรรมรัตน อารีย  thammarat.aree@gmail.com 
 หนวยปฏิบัติการเคมีวัสดุและการเรงปฏิกิริยา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ไซโคลเดกซทริน (Cyclodextrins) ไดมาจากการยอยสลายของแปง มีลักษณะเปนวงแหวนประกอบดวยน้ําตาล
กลูโคสจํานวน 6, 7 และ 8 หนวย รูจักกันทั่วไปในชื่อแอลฟา เบตาและแกมมาไซโคลเดกซทริน ตามลําดับ โมเลกุลมีรูปราง
คลายกรวยปลายตัด ภายในเปนโพรง (รูปที่ 1) มีสมบัติที่โดดเดนคือ ความสามารถเกิดสารเชิงซอนอินคลูชัน (Inclusion 
complex) กับโมเลกุลหลากหลายที่มีขนาดพอเหมาะกับโพรงภายใน (ตัวอยางในรูปที่ 2) สมบัตินี้ถูกนําไปใชประโยชนอยาง
แพรหลายในอุตสาหกรรมยา อาหาร เคมี การเกษตร และส่ิงแวดลอม การศึกษาสารเชิงซอนอินคลูชันของไซโคลเดกซทริน 
ดวยวิธีการดานผลึกศาสตร (Crystallography) ใหขอมูลเชิงโครงสรางทําใหทราบตําแหนงและการวางตัวของเกสทโมเลกุลใน
โพรงของไซโคลเดกซทริน รวมท้ังอันตรกิริยาระหวางกัน ทําใหเขาใจถึงปจจัยที่มีผลตอเสถียรภาพของสารเชิงซอนอินคลูชัน 

 

รูปท่ี 1 แบบจําลองของ
แอลฟา เบตา และแกมมาไซ
โคลเดกซทริน  (แถวบน ) 
มุมมองจากดานลางแสดงให
เห็นโพรงภายในที่มีขนาด
แตกต า งกันไปจาก  0.56, 
0.70 และ 0.88 นาโนเมตร 
ตามลําดับ (แถวลาง) มุมมอง
ด านข า งแสดง ให เห็ น ถึ ง
โมเลกุลรูปกรวยปลายตัดที่มี
ความสูง 0.78 นาโนเมตร [1] 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 การเกิดสารเชิงซอนอินคลูชัน
ของเบตาไซโคลเดกซทรินกับ (ซาย) 
พารา -ไฮดรอกซี เบนซัลดี ไฮด  (p-
Hydroxybenzaldehyde) [2] สีน้ําเงิน 
และ (ขวา) กรดเบนโซอิก (Benzoic 
acid) [3] สีมวง โมเลกุลเบตาไซโคล
เดกซทรินกอตัวเปนไดเมอร (Dimer) 
ปดลอมเกสทโมเลกุลเอาไวภายใน 

 
เอกสารอางอิง: [1] http://www.lsbu.ac.uk/water/cyclodextrin.html; [2] Braga, S.S. et al. J. Inclu. Phenom. Macro. 
Chem. 2002, 43, 115–125; [3] Aree, T.;  Chaichit, N.  Carbohydr. Res., 2003, 338, 439–446. 
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โดย...บัญชา ชุณหสวัสดิกุล
ณ  ปจจุบัน ราคาน้ํามันดิบขยับขึ้นมาจาก  30 

เหรียญสหรัฐฯตอบาเรลล มาเปน 60 เหรียญสหรัฐฯตอ
บาเรลล  และทําทาจะไมหยุดทั้งนี้สถานการณที่เกิดขึ้น
เพราะอุปสงคที่ทวีสูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยาง
รวดเร็วในจีน อิน-เดียและละตินอเมริกา อีกทั้งสถานการณ
ที่ ไมสงบในแถบอาหรับ  ทําใหความตองการน้ํ ามัน 
(พลังงาน) สูงกวากําลังการผลิต มีผูพยากรณวาหากเกิด
เหตุการณใดๆ ขึ้นที่แถบอาหรับ ราคาน้ํามันอาจจะสูงไปถึง 
100 เหรียญสหรัฐฯ ก็เปนได 

มีการศึกษาพลังงานทดแทนตางๆ เชน การใชถานหิน
ซ่ึงมีอยูมากมายมหาศาลในสหรัฐอเมริกา พลังงานจาก
นิว เคลี ยร  จากลม  จากแสงอาทิตย  ที่ มี อ ยู ทุ กแห ง  
โดยเฉพาะประเทศในเขตใกลเสนศูนยสูตรและพลังงานจาก 
fuel cell แตแหลงพลังงานเหลานี้ตางมีขอจํากัด ซึ่งทาทาย
ใหมนุษยแกปญหา 

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไดกลาวทามกลางนักธุรกิจที่ไป
ประชุมในสหรัฐฯ ในป 2548 วามีความจําเปนที่ประเทศ
สหรัฐฯ และประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลายควรใหความ
ชวยเหลือประเทศที่มีประชากรมากอยางจีนและอินเดีย
เพ่ือใหไดมาซึ่งพลังงานที่พอเพียงและสะอาด นอกจากนี้
แลว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังกลาวถึงพลังงานสะอาดและ
ปลอดภัยอยางพลังงานนิวเคลียร เพ่ือมาทดแทนพลังงาน
จากฟอสซิลอีกดว อันที่จริงแลวสหรัฐอเมริกา มีถานหินอยู
มากมายภายในประเทศซึ่งสามารถนํามาใชไดมากกวา 250 
ป แตการใชถานหินจะกอใหเกิดภาวะสิ่งแวดลอมมากมาย 
บริษัท Clear Skies ไดประมาณการวาจําตองมีการลงทุน
จากภาคเอกชนมากกวา 5 พัน-พันลานเหรียญสหรัฐฯ ใน
การนําเอา Clean Coal Technology มาใชในสหรัฐอเมริกา 
ทางออกอีกทางหนึ่งที่สหรัฐฯ กําลังมองอยู คือ การใช
พลังงานจากไฮโดรเจน โดยสหรัฐฯ ไดลงทุน 1.2 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือพัฒนา Hydrogen - powered fuel cells  
 
 

ดวยนาโนเทคโนโลยีที่กําลังพัฒนาอยู ณ ปจจุบัน สวน
พลังงานจาก Hydrogen–powered cell ก็เปนส่ิงที่ไมไกล
นัก แกสที่ออกจาก powered cell คือ ไอน้ําบริสุทธิ์เทานั้น 
ลาสุดบริษัทน้ํามันใหญๆ และผูผลิตรถยนตชั้นนําไดนํา
สถานีบริการไฮโดรเจนและรถที่ใชไฮโดรเจนออกมาทดลอง
ใชแลวในบางประเทศ  

เทคโนโลยีและขอจํากัดของไฮโดรเจนคือ ทําอยางไร
ให ได ไฮโดร เจนในตนทุนที่ ถูก  มีการศึกษาการทํ า 
Hydrogen ที่ของแข็งออกสูตลาด (Chemical hydrides) ใน
ขณะเดียวกันบริษัทผูผลิตรถยนตใหญๆ ในโลกก็กําลัง
พัฒนารถที่ใช Hydrogen fuel cell ออกมาทดลองใช 

ในงานแสดงนาโนเทคโนโลยีที่กรุงโตเกียวเมื่อเดือน
กุมภาพันธที่ผานนี้  จะเห็นเทคโนโลยีการผลิต Fuel cell 
มากมาย สําหรับพลังงานขนาด 20-24 Watt และการใช 
fuel cell ที่ผลิตจาก Ethyl Alcohol + น้ํา ก็มีบริษัทผูนําดาน
ไฟฟาตางๆ พัฒนาออกมาแลวมากมาย แตยังไมไดนําสู
ตลาด เพราะตองการพัฒนา membrane ของ fuel cell ที่ใช
โลหะออกไซดขนาดนาโนชนิดตางๆ ใหมีความเสถียร
มากกวานี้ สําหรับ fuel cell ขนาด 1 kilowatt โดยใช H2 
gas เปนเชื้อเพลิง ก็
กําลังพัฒนาใหเกิด
ประสิทธิภาพเพื่อให
ไดพ ลั งงานที่ ดี ขึ้ น
และถูกลง 

 
 
 
 
 

Alcohol fuel cell โดยใช Ethyl Alcohol + น้ํา 
เพ่ือเปนแหลงไฟฟาของเครื่องใชสํานักงาน 
ในงาน Nano Tech Tokyo ของบริษัท Toray 



 

นํ้าใจนองพี่เคมีจุฬาฯ  8  

 
     

 
          
  
 
 
 

ส่ิงที่ตองรีบพัฒนา Hydrogen Fuel Cell ที่ใชในรถยนต
ขณะนี้ คือ  

1. อายุการใชงานของ Fuel cell ใหได 5,000 ชม. 
2. ความสามารถจุดในอุณหภูมิตํ่ากวาลบ 30 องศา
เซลเซียส   

3. Volumetric power density ของ 2,500 watts/litre   
4. ตนทุนของ Fuel cell ใหไดตํ่ากวา 30 เหรียญ
สหรัฐฯ/kilowatt 

 

พลังงานอีก 2 อันที่นาสนใจ คือ พลังงานจากพลังงาน
แสงอาทิตยและพลังงานลม ใน Nano Tech ลาสุดที่
กรุงโตเกียวเราจะเห็นมีการนํามา Nano materials เชน 
SiO2, Carbon Nano Tube (CNT) มาทํา Solar energy 
cell คาดวาในไมชา Solar energy cell ที่มีประสิทธิภาพ
และตนทุนถูกคงจะออกสูตลาด 

ในขณะเดียวกันมีมหาวิทยาลัยตางๆ ในสหรัฐฯ ไดหัน
มาศึกษาพลังงานจากลม เชน มหาวิทยาลัย Stanford ได
ศึกษาจุดคุมทุนและทิศทางของลมในประเทศตางๆ โดยสง
บอลลูน 500 ลูกลอยไปในบริเวณที่สํารวจ เขาพบแหลงที่มี
ลมขนาด Class 3 (wind speed of 6.9 meters per 
second) สามารถผลิตพลังงานไดขนาด 72 พัน-พันลาน 
watts หรือมากกวาพลังงานที่ผลิตจากปฏิกรปรมาณู 500 
เครื่องหรือโรงงานไฟฟาจากถานหินหลายพันโรง เวลานั้น
มนุษยเราจะสามารถใชพลังงาน 20% ที่ตองการจาก
พลังงานลม 

มีผูกลาวถึงบอยๆ วาพลังงาน Nuclear เปนพลังงานที่
สะอาด แตภายใตภาพลักษณของพลังงานที่สะอาดนี้ พวก
เรานอยคนนักที่จะทราบวาปฏิกรปรมาณูสําหรับกําเนิด
ไฟฟานี้เราตองใช Uranium 235 ซึ่งเปน Isotope ที่หายาก 

และตองเปล่ียน U – 235 ในทุก 25 ป อีกทั้งปญหาของกาก
ปรมาณูที่ไดมาแลว จะกําจัดอยางไร อีกทางเลือกหนึ่งของ
ปรมาณู คือ การใชระบบ Fusion ซึ่งมองเห็นวาอาจไม
สามารถนํามาใชได  เพราะระบบนี้จะใหสาร Plutonium ที่มี
ความเปนพิษมาก และเรายังไมสามารถหาวิธีจัดการกาก
ของ Plutonium ที่เกิดขึ้นได (มีอายุยาวถึง 250,000 ป)  
ขณะเดียวกันมีเอกสารเล็ดลอดออกมาจาก New York Time 
เมื่อพฤศจิกายน 2546 เรื่องความปลอดภัยในระบบปฏิกร
ปรมาณูวา ปจจุบันโรงไฟฟาปฏิกรปรมาณูหลายๆโรงกําลัง
ประสบปญหา “Stress Corrosion” ในระบบทําความเย็น
ของปฏิกรณ มีการหยุดซอมชั่วคราว แตปญหาแทจริงไม
อาจแกไขได มีการสั่งปดโรงงานไฟฟาปฏิกรปรมาณูที่ Ohio 
เพราะปญหานี้  ซึ่งเจาหนาที่ควบคุมความปลอดภัยปรมาณู 
พบวาเครื่องปฏิกรปรมาณูในโรงไฟฟา คือตัวระเบิดเวลา
ขนาดใหญซึ่งมีอยูทั่วโลก  เพราะสนิมและการกัดกรอนใน
เนื้อเหล็กกําลังเขาใกลจุดวิกฤต 

ส่ิงที่ประเทศไทยเราตองพิจารณาอยางมาก คือ ความรู
ความสามารถในดานเทคโนโลยี และการเชื่อมตอกับประเทศที่
พัฒนาเทคโนโลยีตางๆ หากลองพิจารณาดูจะเห็นวา ประเทศ
ไทยเราชามาก ปจจุบันบริษัท Rolls – Royce ไดเซ็นสัญญา
กับบริษัทในสิงคโปรแลว โดยมีการลงทุนกวา 100 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีดาน Fuel cell โดยใช
บุคลากรนักวิทยาศาสตรชาวสิงคโปร ....แลวประเทศไทยเรา
ละ? 

 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

Hydrogen fuel cell สําหรับรถยนต 
ขนาด 1 Kilowatt 

แสดงในงาน Nano Tech Tokyo 

ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ขอเชญิชวนสมาชิกสง
สาระนารูมาลงในจดหมายขาวของเรา เพ่ือเปน
การเผยแพรความรูจากทานสูมวลสมาชิก 
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ขอมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2549  
(ตัวเลขหลังชื่อสมาชิกคือรุนของทาน) 

 

แพลทินัม เพชร ทอง เงิน นิสิต รวม 
1 6 56 293 65 421 

 

สมาชิกแบบแพลทินัม    

คุณอารรีัตน อารณัยอังกูร (39)    

สมาชิกแบบเพชร    

นต.เกียรติศักดิ์ นุตาลัย (12) คุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล (34) ศ.ดร.โสภณ เริงสําราญ (36) คุณเอกสิทธิ์ บัวสรวง (37) 
คุณธงชยั คงศักดไพศาล (39) รศ.อรณุี คงศักดิ์ไพศาล (39)   
สมาชิกแบบทอง    

พลตรีประเสริฐ ธีรคุปต (5) รศ.แมน อมรสิทธิ์ (21) รศ.สุวลี จันทรกระจาง (27) คุณสันต หวังเจริญ (28) 
คุณสุรีย นรินทรสรศักดิ์ (33) คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี (33) คุณประสพพร พาทยกุล (35) รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา (36) 
ศ.ดร.สุดา เกียรติกําจรวงศ (37) คุณวัฒนี เจริญสวรรค (38) คุณขวัญ อึ่งตระกูล (39) คุณดัยนา คีระสมบูรณ (39) 
คุณจันทรเพ็ญ ใจธีรภาพกุล (39) คุณสุทัศน ลิ้มประดิษฐานนท (40) คุณสาธิต อารีสินพิทักษ (40) ดร.ลักขณา ลีละยทุธโยธิน (41) 
ผศ.พรพรรณ อุดมกาญจนนันท (41) ผศ.สุชาดา จูอนุวัฒนกุล (43) คุณอุดมสิน เจริญวุฒิพงศ (43) คุณสุภรณ นาวีเรืองรัตน (43) 
คุณโฆษิต เลศิพรมสิทธิ์ (44) คุณวินิต ณ ระนอง (44) คุณศุภางค เชิงชวโน (44) คุณกาญจนา อนุรักษกมลกุล (44) 
คุณพิชัย จินดาทองประภา (45) คุณประวิทย สันติวัฒนา (45) คุณศิริพร สถิตม่ันคง (45) คุณภานุช เพ็ชรบังศักดิ์ (45) 
คุณดวงรัตน งามไพบูลย (45) คุณธารินี อัตตาภบิาล (45) คุณอนุกูล สกุลดํารงพานิช (45) คุณศักดิ์ณรงค ลิมปภาสวัต (45) 
คุณอารยะ สุคนธขจร (45) คุณทวีชัย ชื่นสุขสันต (45) คุณสุปยา แสงหิรัญ (45) คุณไกรสีห วงศอนวัช (48) 
คุณสันทนา ธิติรังสี (48) คุณเบญจวรรณ น่ิมอนงค (48) คุณจีระพันธ จินดา (50) ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ (50) 
คุณชลธิชา มหัทธนารักษ (50) คุณธนสาร สุรวุฒิกุล (50) รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว (51) คุณสุขจิต พงษเจริญ (54) 
คุณกิติพงษ สระทองลอม (54) คุณชัชชัย กรติวรสกุล (55) รศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ (56) คุณศิริวรรณ ทั้งเจริญวงศ (57) 
อ.ดร.ประวิทย สิงโตทอง (57) คุณบุญชวน อิมราพร (59) คุณไกรธวัช ศรีเบญจรัตน (59) คุณสุพจน อวนเจริญกุล (60) 
อ.ดร.ดวงกมล นันทศรี (61) คุณสิทธิศักดิ์ อนันตประยูร (61) ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช (61) คุณสลิลทิพย ประเทืองสุขศรี (68) 
    

สมาชิกประเภทอ่ืน ขอความกรุณาตรวจสอบไดจาก website ของชมรมฯ 
 
 

 

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

ติดตอสมัครสมาชิกชมรม หรือเปล่ียนสถานภาพสมาชิกชมรมไดที่ ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ทานสามารถ load file ใบสมัคร 
ไดที่ website ของชมรมฯ หรือของภาควิชาเคมี www.chemistry.sc.chula.ac.th 
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อารัมภบท 
ไดมีโอกาสไปศูนยหนังสือจุฬาฯ ครั้งหนึ่ง เห็นหนังสือเลมหนึ่งเขียนโดย พีรกิตต์ิ คมสัน 

จําไดวาเปนนิสิตเคมีของเรา (ขณะนั้นอยูช้ันปที่ 1) แอบอานหนังสือเลมนั้น ในที่สุดก็ตัดสินใจซื้อโดยไมตองเสียเวลาคิดอีก เพราะอานแลว
เพลิน สนุก ไดความรู ไมนาเชื่อวาเปนฝมือของเด็กนอย (ขณะที่เขียน) มีโอกาสรูจักกับพีรกิตต์ิอีกครั้งเมื่อสอนวิชาเคมีอินทรียสําหรับนิสิต
ช้ันปที่ 2 ซึ่งพีรกิตต์ิเปนนิสิตชั้นปที่ 1 ของภาควิชาเคมีคนเดียวที่ผานการสอบ placement test วิชาเคมีทั่วไปทั้งสองรายวิชาและสามารถ
เรียนวิชาตอเนื่องไดต้ังแตช้ันปที่หนึ่ง  พีรกิตต์ิสมัครเปนสมาชิกชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ เรียบรอยแลวต้ังแตครั้งอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
“เทคโนโลยีดานยางและพอลิเมอร” ป 2548 ไดมีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพีรกิตต์ิหลายครั้ง พีรกิตต์ิมักบอกอยางถอม
ตนวา เนื่องจากเปนคนพูดไมเกงเลยชอบขีดเขียนเรื่องราวตางๆ เก็บไว จึงไดขออนุญาตพีรกิตต์ินําเรื่องราวสวนตอจากหนังสือเลมนั้นมา
ใหสมาชิกชมรมฯ อาน แลวทุกทานจะเห็นดวยวา เพชรอีกเม็ดหนึ่งในวงการเคมีอยูในภาควิชาของเราเอง.... 

วรินทร ชวศิร ิ
 

บทความในวัยรุนของ พรีกิตติ์ คมสนั 
เอกสารชุดนี้รวบรวมบทความที่กระผมเขียนในชวงวัยรุน จนถึงอายุ ๑๘ ป มีความยาว ๑๐๘ หนา เปนความพยายาม

บางสวนในวัยรุนที่จะฝกทดลองการแสดงความคิดแบบตางๆ สวนใหญไมคอยเรียบรอยเพราะไมไดนําเสนอที่ไหน อาจมีการใช
ภาษาหรือความคิดที่ไมถูกตอง และคอนขางเพอเจอ ขออภัยดวยครับ เอกสารชุดนี้มีการแกไขครั้งสุดทายเมื่อ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๔๙ 
 

ส่ิงที่มิไดเก็บไวในเอกสารชุดนี้คือ 
๑ หนังสือ  นักอยากวิจัย  สําหรับเด็กไทยที่อยากเปน

นักวิทยาศาสตร ที่เขียนเมื่ออายุ ๑๖ ป 
๒ บทความ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรใน

มุมมองของขาพเจา 

๓ บทความที่พยายามจะเขียนเพ่ือใหความรู 
๔ ส่ิงที่อยูในสมุดงานเขียน แฟมงานเขียน และบันทึกเรื่อง

สวนตัว 
๕ โครงการทําหนังสือและตําราตางๆ ที่ไดต้ังปณิธานและทํา

คางไวยังไปไมถึงไหน 
 

ผมอยากเปนนักเคมีครบั 
เมื่ออายุเกาขวบ ผมเคยพบกอนหินกอนหนึ่งที่เปนผลึก

โปรงใสสวยงาม ทําใหผมสงสัยมากและหลงคิดวามันเปน
เพชร ผมตื่นเตนกับมันมาก และพยายามหาคําตอบอยูหลาย
ป  จนทําใหผมคนพบตัวเองวา อยากเปนนักวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์ สาขา Inorganic chemistry หรือเคมีอนินทรีย ศึกษา
เกี่ยวกับ สารประกอบตางๆ ทางเคมีที่เกิดจากอะตอมของ
ธาตุตางๆ 

ผมพยายามจัดหองทดลองที่บานเอง มีสารเคมีตางๆ ที่
พอจะหาซื้อไดจากศึกษาภัณฑฯ ผมไดพบส่ิงตางๆ มากมาย
จากหองทดลองเล็กๆ แหงนี้ ที่นาสนใจ และหาไมไดใน
หนังสือทั่วไป (พวกผูใหญชอบหามเพราะคิดวามันอันตราย 
แตผมไมฟงหรอก) 

ถาถามวาทําไมถึงชอบวิชานี้ ผมก็ตอบไมได  ผมเขาใจ
วา เมื่อเราเห็นในความสวยงามของธรรมชาติ เราก็สนใจจะ
ศึกษามัน เมื่อเราศึกษามันก็จะเกิดความสงสัย และชวนใหคิด
หาคําตอบ 

การวิจัยทางวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ บางคนอาจคิดวาทํา
ไปก็ ใชประโยชนอะไรไม ได  แตผมคิดว าผลที่ ไดจาก

การศึกษามันมีคุณคายิ่งใหญนัก เชนทฤษฎีเกี่ยวกับ photon 
(อนุภาคแสง) ของไอนสไตน ก็เปนตนกําเนิดของวงการ
อิเล็กทรอนิกส ทําใหมนุษยเรามีอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
มากมาย (นี่แคประโยชนทางออมนะครับ) 

วิชานี้นักวิทยไทยจะไมคอยรูจัก เพราะนักวิทยไทยใน
สาขานี้มีนอยมาก จึงไมแปลกเลยที่ยังไมเคยมีนักวิทยไทย
คนใดไดรางวัลโนเบล  ในประเทศเราแทบจะไมมีการวิจัยใน
ดานนี้เลย แตถาดูการวิจัยเคมีของประเทศที่เจริญแลว จะพบ
ส่ิงที่นาสนใจมากมาย 

ขอฝากสําหรับนักวิทยนอยทั้งหลายวา การเลือกวาเรา
จะเปนนักวิทยสาขาใด ควรจะดูความชอบของเราดวยใจจริง 
อยาคํานึงถึงเรื่องความตองการของประเทศมากนัก เพราะถา
เราชอบมันจริงๆ เราก็จะมีความสุข ประสบความสําเร็จ และ
เปนตัวอยางใหเด็กไทยไดอีกหลายคน 
“คอยติดตามผลงานของผมในอีก ๒๐ ปขางหนานะครับ” 

ด.ช.พีรกิตติ์ คมสัน, กรุงเทพมหานคร 
(เขียนสงนิตยสารอัพเดท ในเวทีความคิด หัวขอ “ถาฉันเปนนักวิทยาศาสตร” เมื่อ 

สิงหาคม ๒๕๔๔ ไดพิมพในนิตยสารฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๔๔)
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ประวตัิการเรียนรูวิทยาศาสตรของผม 
วัยเด็ก 

จําไดวาผมเคยนึกสงสัยในสิ่งรอบตัวหลายอยาง เชน 
ขอบเขตของโลกสิ้นสุดที่ตรงไหน? จะมีกําแพงกั้นหรือ? ทะลุ
กําแพงไปจะเจออะไร? พอไดรูเกี่ยวกับดวงดาวและกาแลคซี่
ก็สงสัยอีกวาจักรวาลของเรามีเขตส้ินสุดที่ตรงไหน (เคยคิดวา
จักรวาลอาจ ‘กลม’ ไดเหมือนโลก คือถาสงจรวดไปใหไกล
ที่สุด อาจกลับมาที่เดิมได) โชคดีที่คุณแมชอบพาผมไปซื้อ
หนังสือ ทําใหหาความรูไดไมยากนัก 

โชคดีที่บริเวณบานผมไดใกลชิดธรรมชาติ (อยูในกทม.
แตเปนบานพักที่รัฐสรางใหเพราะพอเปนแพทยทหารเรือ)
แถวบานพอมีตนไม ที่ผมชอบเก็บใบไมดอกไมมาสกัดน้ําสี
เลน บนตนไมก็มีมดแดงที่ผมจับมาเลน จนรูวาถามดแดงอยู
คนละพวกกันมาเจอกันจะกัดกัน ที่เลนกับเด็กแถวๆ บาน มี
การแบงพรรคพวก ผมก็คิดวิธีสรางกับดักโดยเอาถุงน้ําผูก
เชือกแขวนตนไม ถาปลายเชือกหลุด ถุงน้ําก็จะตกลงมา วิชา
วิทยาศาสตรที่ โรงเรียนสอนเรื่องกฎของเมนเดล เรื่อง
พันธุกรรม กอนที่จะไดเรียนเร่ืองนี้ ผมก็เคยทดลองเอาเกสร
ดอกไมตางชนิดกันมาผสมกันแลว แตไมสําเร็จเพราะไมมี
โอกาสติดตามผล 

ตอนเด็กผมไดเลนอะไรพวกนี้หลายอยางเลย ผมยังจํา
ตนมะพราวในที่รกราง ที่ผมเคยไปเลนกับเพ่ือนแถวนั้นได 
และตอนนี้ตนไมนั้นก็ยังคงอยู (ที่รกรางตรงนั้นมีคนบอกวาจะ
ทําสนามเด็กเลน แตก็ไมเห็นทําสักที ผมก็ไดแตรอ) ผมตั้งชื่อ
ที่รกรางตรงนั้นวา “แดนมหัศจรรย” 

ถนนทางรถวิ่งแถวนี้จะปูดวยหิน ที่มักจะมีผลึกแรทรง
ส่ีเหล่ียมดานขนานสีขาวหรือสีอ่ืน ที่พบบอยในกองหิน วัน
หนึ่งผมพบผลึกแรรูปทรงคลายกัน แตมันมีลักษณะโปรงใส 
“แบบมองทะลุได” (คําพูดนี้นองแนน, เพ่ือนบานผมเปนคน
พูด) เพ่ือนแถวบานผมหลายคนก็ไดเห็น [ถาจําไมผิด ตอนที่
พบผลึกแรใส เปนชวงปดเทอมตุลาคม เมื่อผมอยูป.๔ (จําได
วาผมกับนองแนนเอาแปรงสีฟนมาขัดกอนหินพวกน้ีเก็บไว 
แนนบอกวาคงไมไดมาเลนดวยแลว เพราะตองไปที่อ่ืนกับ
ครอบครัวประมาณหนึ่งสัปดาห คงกลับมาตอนเปดเทอม
พอดี)] ผมยังจํารูปทรงของกอนหินกอนนั้นได และพบกอนแร
แบบนั้นอีกหลายกอนในกองหินบานผมที่ใสไมมีสี มีกอนแร

แบบนั้นอีกหลายรูปแบบที่ผลึกเปนสีเหลืองบาง สีแดงน้ําตาล
บาง  

ตอนนั้นผมคิดวามันอาจจะเปนเพชรหรือไมก็อัญมณี 
มันเปนส่ิงมหัศจรรยสําหรับผมมาก จนเก็บไปนอนฝนวาได
พบผลึกพลอยใสสีตางๆ แตผูใหญบางคนหาวา “มันเปนแค
กอนหิน ไปเก็บมาทําไม ไรสาระ!” (แตผมยังคงเชื่อวามันคือ
หินพิเศษ เพราะเห็นในความโปรงใสของมัน) สวนเด็กคนอื่น
ก็ไมคอยสนใจ แตนาทัศน, เพ่ือนของแมผม ยังพอเขาใจ เห็น
ผมสนใจเรื่องพวกนี้ ก็ซื้อกอนหินแปลกๆจากประเทศ
แคนาดามาใหผมตั้งหลายกอน 

ต อมาผมสะสมแรพวกนี้ ไ ด
ม า ก ม า ย  ( ป จ จุ บั น สู ญ ห า ย ไ ป
หมดแลว) หินและแรพวกนี้ถาใสกรด
จะเกิดกาซ CO2 เหมือนกันหมด ผม

จึงสรุปไดวามันเปนแร Calcite (CaCO3) วันหนึ่งผมเลนกับ
เพ่ือนอยูที่บานขางๆ บานผม ผมมองไปเห็นหินกอนใหญสี
น้ําตาล ที่มีผลึกสะทอนแสงติดอยูนิดหนอย หยิบออกมาดูก็
เห็นวาเปนแรผลึกใสจริงๆ ดวย ลักษณะเหมือนซีกแตงโมที่
เปลือกเปนหินสีน้ําตาลแดง เพ่ือนบานผมคือพ่ีเดี่ยวกับพ่ีเก
รทเอาคอนมาทุบจนแตกเปนหลายชิ้น ขางในมีทั้งผลึกสีมวง 
สีเขียว สีใส สีเหลือง (มันไมไดโปรงใสทั้งกอน เพราะจะเต็ม
ไปดวยรอยแตกของผลึก) ผมตื่นเตนมากที่ไดเจอกอนแรแบบ
นี้อีกแลว แตพ่ีเดี่ยวกับพ่ีเกรทจะเอากอนแรไปแบงกันคนละ
ครึ่ง ใหผมมาแคกอนเล็กๆ แลวพ่ีเกรทก็ขนแรสวนหนึ่งไป (พ่ี
เกรทเปนเพ่ือนของพี่เดี่ยวที่ไมไดมีบานอยูแถวนี้) พ่ีเดี่ยวใจดี
ยกกอนแรที่เหลือใหผมหมดเลย ผมตั้งชื่อแรตัวนี้วา PK2 แต
ตอนนี้ก็ยังไมรูวามันคือแรอะไร และคงจะหาคําตอบไดยาก 

การพบแรแคลไซทผลึกใส เปนส่ิงที่จุดประกายการ
เรียนรูของผมในวัยเด็ก และทําใหผมคนพบตัวเองวาอยาก
เปนนักเคมีในเวลาตอมา ผมรูสึกประหลาดใจในความใสของ
มันมาก ตอนนี้แรชิ้นนั้นคงถูกแปรสภาพเปนอยางอื่นไปแลว 
แตในตอนนี้เมื่อนึกถึงแรชิ้นนั้น ผมก็รูสึกมีพลังที่จะเดินตอไป
อีกไกล……. 
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