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   นํ้าใจนองพี่ เคมีจุฬาฯ 
       

จดหมายขาวของชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ  
ปที่ ๑ ฉบับที่ ๓  ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

 
 

ภาควิชาเคมีของเราไดรับการตัดสินใหเปนหนวยงานหนึ่งที่ไดรับรางวัล
การพัฒนางานวิจัย/งานสรางสรรค จากสวนประกันคุณภาพ สํานักบริหาร
วิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2548 ที่ผานมา ทั้งนี้ตองขอยกความดีความชอบใหกับ อ.ดร.วัลภา เอื้องไมตรี-
ภิรมย หัวหนาฝายประกันคุณภาพของภาควิชาฯ และทานหัวหนาภาควิชาฯ ที่
มีสวนผลักดันใหทางฝายวิจัยซึ่งนําทีมโดย รศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 
รวบรวมขอมูลและสงผลงานของภาควิชาฯ เขาประกวดจนไดรับการประกาศ
เกียรติคุณในครั้งนี้ และท่ีลืมไมไดคงตองเปนคณาจารยและนิสิตที่มีสวนชวยกัน
สรางผลงานวิจัยที่มคีุณภาพอยางตอเนื่อง หวังวาในอนาคตภาควิชาจะไดมี
โอกาสสงผลงานเขาประกวดในหมวดอื่นๆ ดวย          (อานรายละเอียดบทสัมภาษณผูเกี่ยวของ หนา 5) 

     
 
 

 
 
ผานไปดวยความเรียบรอย ประทับใจและประสบ

ความสําเร็จอยางดี สําหรับหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรแรก
ของชมรม มีสมาชิกและผูสนใจเขาอบรมกวา 70 คน ผูเขา
อบรมเรียกรองขอใหมีการจัดหลักสูตรระยะสั้นในลักษณะนี้
อีกบอยๆ เพ่ือเปนการเพิ่มเติมความรู ชมรมขอนอมรับ
ขอเสนอดังกลาวไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

ชมรมตองขอขอบพระคุณวิทยากรทุกทานจากบริษัทใน
เครือเคมีอินโนเวชัน ที่ไดกรุณาสละเวลาของทานมาเปน
วิทยากรใหความรูกับสมาชกิ โดยเฉพาะอยางยิ่ง “พ่ีบัญชา 
หรือ อาจารยบัญชา ชุณหสวัสดิกุล” ของพวกเรา ไดกรุณา
มาบรรยายแบบ non-stop ตลอดทั้งวันแรกของการอบรม 
และใหขอคิดเห็นผานการบรรยายแบบวิเคราะหเจาะลึกถึง

เศรษฐกิจเชิงมหภาพไดอยางเห็นภาพเปนที่ประทับใจแกผูฟงทุกทานและเปนการนําเขาสู
หลักสูตรไดอยางดีย่ิง      

   (อานรายละเอียดเพิ่มเติม หนา 9) 

 
 
 
    

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ
จดหมายขาว ฉบับน้ีเปนฉบับ
ที่ 3 แลว นิสิตเกาทานใดยังไม
ทราบวามีจดหมายขาวหรือ
ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ เกิด 
ข้ึนแลว แสดงวายังไมทันสมัย  

ขอแจงใหสมาชิกทราบวา
ทานสามารถอานจดหมายขาว
และติดตามกิจกรรมของชมรม
และภาควิชา ไดในรูปแบบ 
online ดวยผานทาง website  

สําหรับฉบับน้ีกองบก.ได
เก็บตกขาวคราวกิจกรรมที่
นาสนใจทั้งภายในภาควิชา
และของชมรมมาฝากทาน
สมาชิกมากมายเชนเดิม  

บก.แถลง 
หลักสูตร 1 เทคโนโลยีดานยางและพอลิเมอร 10-13 ตุลาคม 2548 
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เร่ืองอยากเลาของชาวเคมี 
การสัมมนาของภาควิชาเคมีเร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาเคมี และการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร ภาควิชาเคมี” 

ภาควิชาเคมีไดจัดใหมีการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พรอมกับการจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรขึ้นในสัปดาหสุดทายของเดือนกรกฎาคม  โดยในวันพุธ
ที่ 27 กรกฎาคม 2548 ไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิหลายทานมาใหความรู
และแนวคิดประกอบการสัมมนา ไดแก นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา บรรยาย
เรื่อง “นโยบายจุฬาฯในการเพิ่มบทบาทเชื่อมโยงกับนานาชาติ ศ.ดร.เปยม-
ศักดิ์ เมนะเศวต คณบดีคณะวิทยาศาสตร บรรยายเรื่อง “นโยบายการพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ ระดับคณะ” ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย 
บรรยายเร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” รศ.ดร.ธราพงษ 
วิทิตศานต รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาศาสตร บรรยายเรื่อง “แนวโนม
จุฬาฯในดานบุคลากร” อาจารยแมชีวิมุตติยา ประธานกรรมการหอ
พระไตรปฎกนานาชาติ บรรยายเรื่อง “คุณคาแหงงาน” และปดทายดวย ผศ.
ดร. กรรณิการ นลราชสุวัจน บรรยายเรื่อง “คิดอยางไรใหเปนสุข” 

สําหรับในวันเสาร-อาทิตยที่ 30-31 กรกฎาคม 2548 ภาควิชาไดยกทีม
ไปประชุมกันที่ โ รงแรมจอม
เทียน ปาลม บีช พัทยา ชลบุรี 
การประชุมไดจัดแบงเปน  2 
สวน คณาจารยสวนหน่ึงไปรวม

ระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและ
จัดทําหลักสูตร โดยมี รศ.ดร.วุฒิชัย 
พาราสุข และ รศ.ดร.มงคล สุขวัฒนา
สินิทธิ์ เปนผูนําการเสวนา บุคลากร

และอาจารยอีกสวนหนึ่งไปรวมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากร โดยมี อ.ดร.อรวรรณ สงวนเรือง และ อ.ดร.โสมวดี 
สุวรรณกิจบริหาร เปนผูนําการประชุม ทั้งนี้ไดรับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ 
คือ ดร.วันชัย บุญรอด รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต สํานักวิชาวิทยาศาสตร

การกีฬา จุฬาฯ มาบรรยายในหัวขอเรื่อง “การ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานและการ
ใหบริการ” นอกจากนี้ทั้งคณาจารยและบุคลากร
ยังไดมีโอกาสรวมกันทํากิจกรรมสันทนาการ
ในชวงเยน็ของวันเสาร เปนที่สนุกสนานครื้นเครงและเปนการลดความตึงเครียดจากการ
ทํางานอันเหน่ือยลาในชวงครึ่งปที่ผานมา นับวาการจัดสัมมนาในครั้งนี้ประสบ

ความสําเร็จเปนอยางสูง เพราะนอกจากจะไดเนื้อหาสาระที่สามารถใชในการจัดทําหลักสูตรและปรับปรุงการบริหารงานบุคคล
แลว ยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารยและบุคคลากรสายสนับสนุนอีกดวย มีเสียงฝากมาจาก
ผูเขารวมกิจกรรมวาอยากจะใหมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกป 
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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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งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจําป 2548 
 ภาควิชาเคมีไดจัดใหมีงานเล้ียงเกษียณอายุราชการใหกับขาราชการในวันที่ 21 
กันยายน 2548 ในปนี้ภาควิชาเคมีของเรามีผูเกษียณอายุราชการ 2 ทาน คือ คณุดวงพร ชู
วงศและคุณเทียน มงคลเคหา (ตออายุราชการจนครบ 65 ป) พ่ีๆนองๆรุนเกานาจะ
ยังจําลุงเทียนที่ทําหนาที่ปด-เปดและทําความสะอาดหองเรียนที่ตึกเคมี 1 ได แต
อาจจะไมคอยคุนเคยกับปาดวงพรเทาไร เนื่องจากแตเดิมปาดวงพรเปนนกัการ
ประจําอยูที่คณะวิทยาศาสตร และเพ่ิงจะยายมาปฏิบัติงานที่ภาควิชาเคมีเมื่อ
ประมาณ 5-6 ปที่แลว 
       
แนะนําอาจารยใหม  

 สําหรับภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548 นี้ ภาควิชาเคมีไดมีโอกาสตอนรับอาจารย
นองใหมเพ่ิมขึ้นอีก 1 ทาน คือ อ.ดร.พัชณิตา วาทะกุล (ธรรมยงคกิจ) (เคมรีุน 63) อ.ดร.พัชณิตา 
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (Dr.rer.nat) ดานเคมีอินทรียจาก Eberhard-Karls Universität 
Tübingen ประเทศเยอรมัน ทําวิทยานิพนธในหัวขอ “Synthesis and characterization of 
phthalocyanine and pyrazine PPV-analogue for light-emitting diode application” ภายใตการ
ดูแลของ Prof.Dr. Dr. h.c. Michael Hanack กอนที่จะไปทําวิจัยกับ Prof. Jonathan S. Lindsey ที่ 
Department of Chemistry, North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเรื่อง 

“Synthesis of porphyrinic compounds for light-harvesting and molecular memory applications” งานวิจัยที่อาจารยสนใจที่
จะทําในประเทศไทยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเซลลแสงอาทิตยจากโมเลกุลในกลุมพอรไฟริน นับวาเปนหัวขอวิจัยที่
นาสนใจและสอดคลองกับกระแสความตื้นตัวในการหาแหลงพลังงานทดแทนน้ํามัน ซึ่งนับวายิ่งมีราคาขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ 
 

เร่ืองนอกรั้วจามจุรี 
ผลการแขงขันเคมีโอลิมปกวิชาการ  

ดวยความสามารถของตัวแทนนักเรียนไทยที่ไป
แขงขันเคมีโอลิมปกระหวางประเทศ ณ กรุงไทเป ประเทศ
ไตหวัน ในวันที่ 10-18 กรกฎาคม 2548 ทําใหประเทศไทยได
เหรียญกลับบานมาทั้งหมด 4 เหรียญ คือ 1 เหรียญทอง โดย
นางเจษฎา  เตมัยสมิธิ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ซึ่งได
คะแนนเปนอันดับที่ 2 ของผูเขาแขงขันทั้งหมด และ 3 เหรียญ
เงิน โดย นายธวชัชัย ชัยจรัสพงษ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ บาง
รัก, นายภูมิ ชยัรัตน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และนาย
ศุภมงคล มัชมี จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ในปนี้มีอาจารยที่เปนผูนําทีมไป 4 ทาน ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน รศ.ดร.  
วุฒิชัย พาราสุข จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ อ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ.อัจจนา วงศชัยสุวัฒน จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 
Acetylcholine เปนสารสงผานประสาท 
(neurotransmitter) ที่พบในสมอง เชื่อวาสารชนิดนี้มี
ความสําคัญอยางมากเกี่ยวกับการเรียนรูและความจํา   จึงมีการใชยาที่
สามารถเพิ่มระดับของ acetylcholine และยับย้ังการเกิด  

 
 

สาระนารู 
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อรจิรา  อารักษสกุลวงศ และ ผศ.ดร.พรเทพ  สมพรพิสุทธ์ิ 
หนวยปฏิบัติการวิจัยเคมีคอมพิวเตอร ภาควิชาเคมี  

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atazanavir หรือ Reyataz® เปนยาตานเชื้อ HIV ซ่ึงเปน

สาเหตุสําคัญของโรคเอดส พัฒนาโดยบริษัทบริสตอลไมเออรสควิบ 
ไดรับอนุญาตจากองคการอาหารและยาของอเมริกาเม่ือป 2003 
Atazanavir จัดอยูในกลุม HIV protease inhibitor (PIs) 
เชนเดียวกับ ritonavir, saquinavir, indinavir, lopinavir, 
amprenavir และ nelfinavir ยากลุมน้ีจะทํางานโดยยับยั้งการทํางาน
ของเอนไซม protease ของเชื้อไวรัสซึ่งทําหนาที่ตัดพอลีเปปไทด
เพื่อสรางโปรตีนใหกับเซลลไวรัสรุนถัดไป เอนไซม protease จึงมี
ความสําคัญในกระบวนการการแบงตัวของเชื้อไวรัส ดังน้ันยากลุมน้ี
จะออกฤทธิ์ขัดขวางการแพรกระจายของเชื้อไวรัส HIV ในรางกาย
ผูปวย 

Atazanavir และยาอื่นๆ ในกลุม PIs ถูกออกแบบใหมี
ลักษณะเปน substrate-analog inhibitor กลาวคือองคประกอบและ
โครงสรางจะคลายกับสารเปปไทดที่เปนซับสเตรทของเอนไซม 
protease และมีหมู hydroxyl-ethylene (ลูกศรชี้) เปนสวนสําคัญใน
การยึดจับกับเอนไซม โดยจะเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางหมูไฮดร
อกซีซ่ึงมี hydrogen-bond donor atom กับกรด แอมิโน Asp25 
ของเอนไซม กลไกการยึดจับน้ีจะเลียนแบบโครงสรางที่สภาวะแทรน
สิชันระหวางเอนไซมกับซับสเตรท แตโครงสรางของการจับยึดน้ีมี
ความเสถียรพอและจะไมเกิดเปนผลิตภัณฑ เน่ืองจากไมมีการแตก
ของพันธะ เปปไทด N-C (peptide cleavage) เพราะถูกแทนที่ดวย
พันธะโคเวเลนต C-C ที่แข็งแรงกวาของหมู hydroxyl-ethylene 
นอกเหนือจากหมู hydroxylethylene ซ่ึงเปนสวนหลัก ยังมีสวน
อื่นๆ ของ Atazanavir จะเขาไปยึดจับกับสวนตางๆ ของเอนไซมอีก 
เพื่อใหงายตอความเขาใจและเปนประโยชนตอการออกแบบยาใน
กลุมน้ี จึงไดแบงสวนตางๆที่มีการจับยึดระหวางยากับเอนไซม 

 

ออกเปน subsite P1, P1’, P2, P2’ … เปนตน (ดังรูป) 
จากการศึกษาในผูปวยที่ไมเคยไดรับยาตานไวรัสมากอน 

พบวาการใหยา Atazanavir 400 mg วันละ 1 คร้ัง พบวาผูปวย
มากกวา 70% มีระดับไวรัลโหลดต่ํากวา 400 copies/ml และ 30%
ของผูปวย มีระดับไวรัลโหลดต่ํากวา 50 copies ภายในเวลา 48 
สัปดาห พบวาการใชยา Atazanavir เดี่ยวๆนั้น ไมมีความแรงพอ
เม่ือเทียบกับการใชรวมกับยาในกลุม PIs ตัวอื่นๆ ยาในกลุม PIs ที่
ใชรวมกับ Atazanavir ไดอยางเหมาะสมคือ lopinavir/ ritonavir ใน
การศึกษาหนึ่งพบวา 67% ของผูที่ใช Atazanavir/ritonavir 
(300/100) มีจํานวนไวรัลโหลดต่ํากวา 400 copies แตในผูที่ใช 
Atazanavir/saquinavir (400/1200) มีจํานวนไวรัลโหลดต่ํากวา 400 
copies เพียง 44 % ขอดีที่พบของ Atazanavir คือพบวาไมทําให
ระดับไตรกลีเซอไรด, cholesterol และ LDL สูงข้ึน เหมือนยาในกลุม 
PIs ตัวอื่นๆ ขนาดยาที่ใหในอเมริกาจะให Atazanavir 200 mg สอง
แคปซูลวันละครั้ง แตในยุโรปจะใหเปน Atazanavir 150 mg สอง
แคปซูลคูกับ ritonavir 100 mg การทานพรอมอาหารชวยเพิ่มการ
ดูดซึมของยาไดดี ยา Atazanavir สามารถควบคุมเชื้อไวรัส HIV ใน
รางกายผูปวยได แตไมสามารถฆาเชื้อไวรัสไดดังน้ันผูปวยจะตอง
รัประทานยาตอไปถึงแมวาอาการจะดีข้ึนก็ตามการใหยา atazana-
vir คูกับ tenofovir น้ันอาจทําใหการรักษาลมเหลว เพราะวาฤทธิ์
ของ Atazanavir จะลดลงมากกวา 40% การไดรับ Atazanavir น้ัน
ทําใหระดับของฮอรโมน ethinyl oestradiol เพิ่มข้ึน 44% และ 
norethindrone เพิ่มข้ึน 110% ในผูหญิงที่ไดรับยาคุมกําเนิด ซ่ึงอาจ
ทําใหเกิดการผิดปกติได ดังน้ันควรหลีกเลีย่งการใหยาลดไขมันใน
กลุม statin รวมกับ Atazanavir. 
 
 

   P1 

P1’ 
   P2 

P2’ 
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รศ.ดร.ศิริรัตน กกผล 
หัวหนาภาควิชา 

อ.ดร.วัลภา เอ้ืองไมตรีภิรมย 
หัวหนาฝายประกันคุณภาพ 

 

รศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 
รองหัวหนาภาคฝายวิจัย 

 
 

 
จดหมายขาวมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสเปนตัวแทนพาทุกทานเขาพบทานหัวหนา

ภาควิชาเคมี (รศ.ดร.ศิริรัตน กกผล) รองหัวหนาภาคฝายวิจัย (รศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์) และ
หัวหนาฝายประกันคุณภาพของภาควิชา (อ.ดร.วัลภา เอ้ืองไมตรีภิรมย) เนื่องในโอกาสที่ภาควิชา
เคมีไดรับรางวัลการพัฒนางานวิจัย/งานสรางสรรค จากสวนประกันคุณภาพ สํานักบริหารวิชาการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

จดหมายขาว  ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาที่ไดรับรางวัลอันทรง
เกียรติคร้ังน้ีครับ 

หัวหนาภาค ขอบคุณมากคะ 
จดหมายขาว  ขอทราบที่มาของรางวัลที่ไดรับใน

คร้ังน้ีรวมถึงหลักเกณฑในการพิจารณาของ
คณะกรรมการครับ 

หัวหนาภาค  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการระบบประกันคุณภาพมา
ประมาณ 5 ป ฝายประกันคุณภาพจุฬาฯ 
ไดจัดใหมีโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตรวจระบบ
ประกันคุณภาพที่เนนการปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
โครงการ CU-Quality Prizes เปนการเสริมสรางคุณคาใหกับ
ระบบคุณภาพอยางยั่งยืนสรางความภาคภูมิใจใหกับหนวยงาน/
ผูปฏิบัติงาน ทุกหนวยงานที่นําระบบประกันคุณภาพไปใชเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการรวมทั้งเปนกลไกกระตุนให
บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเน่ือง 

หัวหนาฝายประกันคุณภาพ สําหรับเกณฑรางวลัคุณภาพ 
คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการหาแหลงทุนวิจัยทัง้จาก
ภายในและภายนอก กระบวนการ พัฒนา/ชักจูงใจในการจัดทํา
ขอเสนอโครงการวิจัยกระบวนการสรางผลงานวิจัยอยางเปน 

 

 
 

ระบบ และที่สําคัญคือการเผยแพรผลงานวิจัย ซ่ึงเปนเกณฑที่ให
นํ้าหนักสูงที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการยังไดมาเยี่ยมชม
ภาควิชาดวยคะ 

รองหัวหนาภาคฝายวิจัย ภาควิชาเคมีของเรามีศักยภาพดานการ
วิจัยสูงอยูแลว สามารถสังเกตไดจากจํานวนผลงานวิจัยที่มี
คุณคาปรากฎในรูปของบทความตีพิมพในวารสารวิชาการนานา 
ชาติที่มีคุณภาพ โดยมีอัตราเรงในการตีพิมพที่ดีมาก ในชวง 5 ป
ที่ผานมาและมีคณาจารยที่ไดรับรางวัลดานการวิจัยอยางสม่ํา- 
เสมอซึ่งเปนผลมาจากการที่เรามีบุคลากรที่มีความสามารถและ 
กระตือรือรนในการสรางสรรคงานวิจัย และสวนหน่ึงจากการที่ 

ภาควิชาไดจัดใหมีระบบสนับสนุนและสงเสริมการทําวิจัยมา
อยางตอเน่ืองทัง้ในดานสถานที่ วัสดุและสารเคมี มีการใหขอมูล
ขาวสารดานการวิจัย การจัดหาเครื่องมือใหญและจัดระบบใหเกดิ
การใชงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มีทีมอาจารยที่ดูแลความ
ปลอดภัยและการกําจัดของเสียจากสารเคมีและมีระบบสโตรเคมี
ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนส่ิงที่ภาควิชาดําเนินการสะสมอยาง
ตอเน่ืองมาหลายสิบป นอกจากนี้คณาจารยในภาควิชายังได
รวมกลุมกันจัดตั้งหนวยวิจัยข้ึน 11 หนวย เพื่อใหเกิดการทํางาน
วิจัยแบบเปนทีมงานมากขึ้น ปจจุบันไดรับการสนับสนุนจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัแลว 7 หนวย และอยูระหวางการขอรับการ
สนับสนุนอีก 3 หนวย ดังน้ันเม่ือหัวหนาฝายประกันคุณภาพ 
(ดร.วัลภา) มาชักชวนใหเสนอขอรับรางวัล “การปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการคุณภาพทางดานการพัฒนางานวิจัยและงาน
สรางสรรค” จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายวิจัยจึงเห็นวาเปน
โอกาสที่ดีที่ทางฝายจะไดใชขอมูลที่มีอยูแสดงความเขมแข็งดาน
การวิจัยใหเปนที่ประจักษแกมหาวิทยาลัย ซ่ึงกเ็ปนที่นายินดีที่
ภาควิชาไดรับเลือกใหไดรับรางวัลดังกลาว และถือไดวาเปนการ
ไดรับเกียรติรวมกันของทั้งคณาจารย บุคลากรและนิสิตใน
ภาควิชา และเปนกําลังใจใหพวกเราไดรวมแรงรวมใจกันพัฒนา
สรางสรรคงานวิจัยที่ดีตอไป 

จดหมายขาว เทาที่ไดรับฟงจากทานอาจารย จะเห็นไดวาภาควิชา
เคมีของเรามีศักยภาพดานการวิจัยเปนอยางมาก ขอรบกวนทาน
อาจารยเลาใหฟงพอเปนสังเขปวางานวิจัยในภาควิชาเคมีมีดาน
ใดบางครับ 

รองหัวหนาภาคฝายวิจัย ภาควิชาเคมีของเรามีศักยภาพในดาน
การทําวิจัยสูง มีคณาจารยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกวา 200 เร่ือง ในรอบ 5 ป 
และมีหนวยวิจัยถึง 11 หนวย ไดแก Chemical Education 
Research Unit, Chromatography and Separation Research 
Group, Computational Chemistry Unit Cell, Environmental 
Analysis Research Group, Functional Polymer Research 
Group, Materials Chemistry and Catalysis Research Unit, 
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Natural Products Research Unit, Organic Synthesis 
Research Unit, Research Centre for Bioorganic Chemistry, 
Sensor Research Group และ Supramolecular Chemistry 
Research Unit  

จดหมายขาว ภาควิชาเคมีมีแนวนโยบายดานการวิจัยอยางไรบาง 
และมีโครงการวิจัยในอนาคตอยางไรครับ 

รองหัวหนาภาคฝายวิจัย ภาควิชาฯ มีนโยบายสงเสริมงานวิจัยทาง
เคมีและสาขาที่เกี่ยวของ โดยสนับสนุนใหคณาจารยทํางานเปน
กลุม มีความรวมมือทั้งภายในและตางประเทศ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ครอบคลุมทั้งเคมีพื้นฐานและเคมีประยุกต เชื่อมโยงและ

เปนที่พึ่งของสังคมและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สําหรับ
ในชวง 5 ปที่ผานมาตองถือวาภาควิชามีความเขมแข็งใน
งานวิจัยเคมีพื้นฐานเพิ่มข้ึนมากและมีแนวโนมที่ดีตอไป แตความ
เชื่อมโยงกับสังคมและอุตสาหกรรมเปนจุดหน่ึงที่เรานาจะตอง
เพิ่มเติมอยางมาก ซ่ึงก็ไดยินวารุนพี่เกาเองกําลังหาทางเพิ่มจุด
เชื่อมโยงเหลานี้ใหกับภาควิชาอยูทําใหรูสึกวาในอนาคตอันใกล 
งานวิจัยของภาควชิานาจะสามารถทําไดครบวงจรและมีสวนชวย
สังคมไทยมากขึ้น

 

 
 

จดหมายขาว ปจจุบันนิสิตเคมีจุฬาฯ ของเราสําเร็จในแตละปๆ ละ
กี่คน และทํางานในดานใดบางครับ 

หัวหนาฝายประกันคุณภาพ บัณฑิตเคมีระดับปริญญาตรีมีปละ
ประมาณ 70-80 คน สวนหน่ึงไปศึกษาตอยังตางประเทศและ
บางสวนศึกษาภายในประเทศ  
หรือทํางานเปนนักเคมี ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน สวน
บัณฑิตในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก สําเร็จ
การศึกษาปละประมาณ 35-
40 คน  สวนหน่ึงเปนอาจารย
ในสถาบันการศกึษาตางๆ นอกจากนั้นก็ทํางานดาน      
R & D หรือเปนนักเคมี 

จดหมายขาว ทราบจากประธานชมรมวาจะมีการจัดเสวนา
เชื่อม-โยงระหวางภาควิชากับอุตสาหกรรม ไมทราบ
อาจารยมีความคิดเห็นในเร่ืองน้ีอยางไรครับ 

หัวหนาภาค จริงๆ เปนทั้งนโยบายคณะฯและภาควชิาในการที่จะ
ผลักดันใหเกิดความเชื่อมโยงและความรวมมือระหวางภาควิชา
กับอุตสาหกรรม ซ่ึงการที่ชมรมไดริเร่ิมโครงการนี้ถือเปน 

 

 
จุดเริ่มตนที่ดีตอภาควิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยใหมๆมัก
ไมมีโอกาสในการพบกับบุคคลจากภาคอุตสาหกรรม ที่ผานมา
ความเชื่อมโยงยงัมีนอยเพราะในบางครั้งโจทยจาก
ภาคอุตสาหกรรมไมสอดคลองกับความเชี่ยวชาญหรือความ
สนใจของคณาจารยหรือภาควิชา ไมทราบขอปญหาของ
อุตสาหกรรม รวมทั้งขอจํากัดในเรื่องของเวลาที่คณาจารยมี
ภารกิจอื่นๆ มาก จึงคิดวาการเสวนาครั้งน้ีจะชวยลดชองวางที่
เปนอุปสรรคตางๆ ลงได และเปนเวทีใหคณาจารย/นักวิจัยของ
ภาควิชาไดพบกับผูแทนจากภาคเอกชนโดยตรง 

จดหมายขาว ไมทราบวาทานอาจารยมีอะไร
จะฝากแจงสมาชกิชมรมหรือประชาสัมพันธ
อะไรเพ่ิมเติมไหมครับ 
หัวหนาภาค ตอนนี้เรามีชมรมนิสิตเกาเคมี
แลว ขอใหนิสิตเกาชวยกันสมัครเปนสมาชิก
ของชมรมเพื่อรวมกันทําประโยชนและ ยังเปน

การชวยเหลือแบบ “รุนพี่-รุนนอง” อีกดวย และขอเรียนเชิญ
นิสิตเกาและครอบครัวทุกทานรวมงาน “คืนสูเหยารวมฉลอง 72 
ป วท.บ. เคมี จุฬาฯ” ในวันอาทิตยที่ 19 กุมภาพันธ 2549 ดวย
คะ 

จดหมายขาว ขอขอบคุณอาจารยทั้งสามทานมากครับ
 
ไดฟงทานหัวหนาภาค ทานรองวิจัยและหัวหนาฝายประกันคุณภาพของภาควิชาแลว ทําใหมั่นใจไดวา ภาควิชาเคมีของ

เรายังคงรักษาความมีคุณภาพ ศักยภาพและความเปนเลิศทางวิชาการไดอยางดีเย่ียมมาโดยตลอด ยังความภาคภูมิใจกับทุก
คนที่มีสวนเขามาเกี่ยวของและมีความเปนเคม ีจุฬาฯ เต็มหัวใจ...... 
 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

...และถือไดวาเปนการไดรับเกียรติรวมกันของทั้งคณาจารย 
บุคลากร และนิสิตในภาควิชาและเปนกาํลังใจใหพวกเราไดรวม

แรงรวมใจกันพฒันาสรางสรรคงานวิจัยที่ดีตอไป… 
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สวัสดีพ่ีๆ นองๆ ชาวเคมีจุฬาฯ ที่เคารพและรัก 

 

หลังจากที่ชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ของพวกเราไดกอต้ังขึ้นเรียบรอยแลวเมื่อเดือนกุมภาพันธ 
2548 ชมรมไดจดัใหกิจกรรมออกมาอยางตอเนื่องแทบทุกเดือน เพ่ือใหไดเปนไปตามวัตถุประสงคและ
ความตองการจากผลสํารวจนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ กิจกรรมเหลานี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความรวมมือรวม
ใจของพวกเรา นิสิตเกาเคมีจุฬาฯ และคณะกรรมการชมรมฯ ทุกคนที่ทํางานอยางเขมแข็งและเสียสละ 

จดหมายขาวของทางชมรมนิสิตเกาเคมีจุฬาฯ ฉบับนี้ คือฉบับที่ 3 บรรจุดวยขาวสารของพวกเราชาวเคมีจุฬาฯ  สาระ
ความรูดานวิชาการและกิจกรรมตางๆ ของชมรม ผมขอถือโอกาสขอบคุณคุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี ที่ใหการอุปถัมภการทํา
จดหมายขาวฉบับนี้ และกองบรรณาธิการที่ชวยทําหนังสือ น้ําใจนองพ่ี เคมีจุฬาฯ นี้ออกมาทุกๆ 2 เดือน   

ผมขอถือโอกาสนี้ชักชวนพวกเราชาวเคมีจุฬาฯ ชวยกันเขียนบทความและคําแนะนํามายังกองบรรณาธิการเพื่อนํามา
ลงพิมพในจดหมายขาวนี้ อันจะเปนประโยชนแกพวกเราชาวเคมีจุฬาฯ ทุกคน 

อยาลืมนะครับ วันอาทิตยที่ 19 กุมภาพันธ 2549 เรามีนัดเจอกัน ในงาน “คืนสูเหยารวมฉลอง 72 ป วท.บ. เคมี จุฬาฯ” 
ขอแสดงความนับถือ 
บัญชา ชุณหสวัสดิกุล 

 
 

คุยกับประธานชมรม

กําหนดการประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ 
หอง 1108 อาคารมหามกุฏ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ครั้งที่ 9/2528 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2548 
ครั้งที่ 10/2548 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ครั้งที่ 11/2548 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2548 

ขอเชิญรวมงาน  
 

“เดิน-วิ่งเพือ่สุขภาพ: กาวที่ ๙๖” วันอาทิตยที่ 8 มกราคม2549 
“คืนสูเหยารวมฉลอง ๗๒ ป วท.บ.เคมี จุฬาฯ” วันอาทิตยที่ 19 กุมภาพันธ 2549 

 

โปรดติดตามความกาวหนาของงานทั้งสองจาก www.chemistry.sc.chula.ac.th 



 

นํ้าใจนองพี่เคมีจุฬาฯ 8  

 
 

 
 

เรียน นิสิตเกา ชาวเคมี จุฬาฯ ที่รัก 
ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ไดจดัทําแบบสอบถามถึงนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ  

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 128 ทาน จากการประเมินผลจากแบบสอบถามสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
ขอ 1  ชมรมควรจะมีกิจกรรมดานใด (ลําดับความสําคัญ 1 - 14)  5 ลําดับแรก 

• สนับสนุนกิจกรรมของภาควิชาสูความเปนเลิศทางวิชาการเคมี 
• การถายทอดวิชาการระหวางคณาจารย ผูเชี่ยวชาญ สมาชิกชมรมและอุตสาหกรรม 
• ขาวสารของชมรมถึงสมาชิกและกิจกรรมของสมาชิก 
• เปนศูนยกลางการจัดสัมมนาวิชาการดานเคมีและอ่ืนๆ 
• เปนที่เชื่อมโยงระหวางคณาจารยที่มีความรูความสามารถและความตองการของภาคอุตสาหกรรมที่ตองการปรับปรุง

เทคโนโลยีใหทันกับการแขงขัน 
ขอ 2 ทานยินดีรวมกิจกรรมของชมรม 

 เปนสมาชิกชมรม        92%         เปนกรรมการชมรม   7.8 %          ไมรวม        0.2 % 
ขอ 3 เพื่อใหชมรมสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดตามที่ทานเสนอ ทานคิดวาคาสมัครสมาชิกชมรมควรเปน 
 500 บาทตอป 50%            300 บาทตอป   30%                    อ่ืนๆ            20% 
ขอ 4 ทานคิดวาควรมีจดหมายขาวถึงสมาชิกอยางนอยปละกี่คร้ัง 
 4 ครั้ง   50%              6 ครั้ง   40%              อ่ืนๆ        10% 
ขอ 5 จดหมายขาวควรประกอบดวย 
 ขาวสารของภาควิชาเคมี  ขาวสารดานเคมี  ขาวสารเทคโนโลยี  ขาวสารดานอุตสาหกรรม  ขาวสารของสมาชิก 
 

 ชมรมฯ ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ สําหรับทานที่ตองการเสนอแนะใหชมรมทํากิจกรรมอะไรเพิ่มเติม 
โปรดแจงมาที่เลขานุการชมรมฯ (ผศ. ดร.วรินทร ชวศิริ) โทร. 02-218-7625 หรือ e-mail: cuchemalumni@yahoo.com 

จากจดหมายขาวของชมรมฯ น้ําใจนองพ่ีเคมี จุฬาฯ เลมที่ 2  พวกเราจะเห็นขาวสาร กิจกรรมตางๆของชมรมมากมาย
ที่จะเชื่อมโยงระหวางสมาชิก คณาจารย นิสิตเคมี จุฬาฯ ทั้งความรูดานวิชาการและสัมมนาวิชาการ ส่ิงที่ชมรมอยากจัดขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองเจตจํานงของพวกเราชาวเคมี จุฬาฯ คือ การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหภาควิชามีความเปนเลิศทางวิชาการเคมี 
และเปนที่เชื่อมโยงระหวางคณาจารยที่มีความรู ความสามารถและความตองการของภาคอุตสาหกรรมที่ตองการปรับปรุง
เทคโนโลยีใหทันกบัการแขงขัน ที่ประชุมชมรมฯ ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม ศกนี้  ไดกําหนดใหมีการจัดเสวนาการ
เชื่อมโยงระหวางคณาจารยและภาคอุตสาหกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคณาจารยภาควิชาเคมี (หรือภาคอื่นที่ทาน
เสนอมา) กับพวกเราชาวเคมีที่อยูในภาคธุรกิจ (อุตสาหกรรม) ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม ศกนี้ เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอง
ประชุมใหญ 1119 ภาควิชาเคม ีชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

การเสวนาครั้งนี้ จะประสพความสําเร็จไดตองไดรับความคิดเห็นจากพวกเราชาวเคมี จุฬาฯ ที่อยูภาคอุตสาหกรรม 
(หรือภาคธุรกิจ) มารวมแสดงความคิดเห็น ชมรมฯจะทําหนาที่ประสานตอใหเกิดกิจกรรมอันเปนรูปธรรมที่เกิดความเชื่อมโยง
ระหวางภาคอุตสาหกรรมกับคณาจารยเคมี (หรือภาคอื่นๆ) 

โปรดแสดงความจํานงเขารวมเสวนาครั้งนี้ผานเลขานุการชมรม (ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ) โทร. 02-218-7625 หรือ 
โทรสาร. 02-254-1309, 02-218-7598 หรือ e-mail: cuchemalumni@yahoo.com 

ขอแสดงความนับถือ 
                    นายบัญชา ชุณหสวัสดิกุล 
            ประธานชมรมนสิิตเกาเคมี จุฬาฯ 
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สวนหนึ่งของความคิดเห็นจากผูเขาอบรม 
 
   

 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรระยะสั้นของชมรมในอนาคต 
 

หลัก
สูตร 

ชื่อหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่ จํานวน 
ท่ีรับได 

วิทยากร 

2 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี
เบ้ืองตน 

17-18 พย 2548 
เวลา 9.00-16.00 น. 

หองเรียนรูดวยตนเอง 
อาคารมหามกุฏ 
ภาควิชาเคมี 

40 ผศ.ดร.สมศักดิ์ ตน
หมั่นเพียรและคณะ 

3 เคมีกับความปลอดภัย จะประกาศใหทราบอีกครั้งหนึ่ง รศ.ดร.ศุภวรรณ 
ตันตยานนท และคณะ 

 

สมาชิกที่สนใจหลักสูตรระยะสั้นดานใด โปรดแจงใหชมรมทราบเพื่อจะไดดําเนินการประสานงานตอไป 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 
  

  
 
ในวันเสารที่ 29 ตุลาคม 2548  

หลักสูตร 1 เทคโนโลยีดานยางและพอลิเมอร   10-13 ตุลาคม 2548 

ไดความรูใหมๆ กวางขวางมากขึ้น 
อยากใหมีการจัดอีก การอบรมในลักษณะนี้เปนสิ่ง

ที่ควรจะเกิดขึ้นใหมากใน
วงการวิชาการไทย 

อยากเขารวมอบรมใหครบ  4 วัน 
แตเวลาที่ใชอบรมนานไปหนอย 

บริษัทไมยอม เลยมารวมได 2 วัน
ครึ่ง ไดรับความรูมากจริงๆ   

เสียดายสวนที่เหลือคะ 
เนื้อหาหลากหลายและมี application คอนขางมาก 

วิทยากรเปนผูมคีวามรูความสามารถด ี
อธิบายและตอบคําถามไดละเอยีด 

ควรมีการจัด
อบรมดาน 
catalyst 

การอบรมในวันแรกให
แรงจูงใจที่ดีมากที่จะ

พัฒนาดําเนินเทคโนโลยี
ดานนี้และใหวิธีคิดที่มี
คุณคายิง่ในการพัฒนา

วัสดุพอลิเมอร 

ผูสนใจรวมเดินทางไปทัศนศึกษาและทอดกฐิน สามารถดูรายละเอียดไดใน website และโปรดกรอกใบสมัครซึ่งสามารถ load file ไดจาก 
www.chemistry.sc.chula.ac.th และสงใบสมัครมายังชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ภายในวันท่ี  26 ตุลาคม 2548 สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมที่ ผศ.
สุชาดา จูอนุวัฒนกุล โทร 0-2218-7614 หรือ ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ โทร 0-2218-7625 หรือ e-mail: cuchemalumni@yahoo.com 

วิทยากรเปนกันเองดี ได
ความรูมาก ไมผิดหวัง 

อยากใหจัดอีก มีหัวขอ
หลากหลาย และมีการ
ประชาสัมพันธแตเนิ่นๆ 
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ท่ีมา การจัดบรรยายพิเศษ “ทิศทางและวิชาชีพของชาวเคมี” เปนแนวความคิดที่เห็นพองกันของทั้งภาควิชาเคมีและชมรม

นิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ในอันที่จะมีสวนชวยใหนิสิตเคมีปจจุบันรับรูถึงสถานภาพของทิศทางและวิชาชีพของนักเคมีที่หลัง
จบการศึกษาแลววา จะมีเสนทางเดินของชีวิตอยางไร สามารถประกอบอาชีพอะไรไดบาง ทําใหนิสิตมีความภาคภูมิใจ
ในการเปนนักเคมีและมีแรงบันดาลใจในการกาวเดินไปสูจุดหมายตางๆ โดยมพ้ืีนฐานความเปนนักคิดอยางมีเหตุมีผล
และตรรกกะ 

ผูรวมงาน นิสิตปจจุบัน อาจารย นิสิตเกาและผูสนใจทั่วไป 
กําหนดการ 12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียน 

13.00 – 13.05 น. ประธานชมรมกลาวถึงวัตถุประสงคและท่ีมาของการบรรยายพิเศษ 
13.05 – 13.10 น. หัวหนาภาควิชาเคมีกลาวตอนรับ 
13.10 – 16.00 น. การบรรยายพิเศษ “ทิศทางและวิชาชีพของชาวเคมี” 

 

การบรรยายแบงออกเปน 2 ชวง 
ชวงที่ 1  นักเคมี จุฬาฯ กับความหลากหลายแหงเสนทางสายอาชีพ 

วิทยากรรับเชิญ คุณจีระพันธ จินดา (เคมี รุน 50)  
Managing director บริษัทจัดหางานไวเซ็นคอนซัลแตนท จํากัด 

      รศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ (เคมี รุน 56)  
นักวิทยาศาสตรรุนใหม ป 2545 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

   คุณอรรถวุฒิ เรืองศรี (เคมี รุน 67) บรษิัทปูนซิเมนตไทย จํากัด 
   คุณเทพญาณี หลอดคํา (เคมี รุน 69) บริษัทน้ํามันอพอลโล จํากัด 
 

 ผูดําเนินรายการ นายพรอมพงษ เพียรพินิจธรรม (เคมี รุน 72) 
 
ชวงที่ 2  นักเคมี จุฬาฯ กับความสําเร็จในอาชีพและเกียรติภูมิแหงการรับใชสังคม 

วิทยากรรับเชิญ คุณบัญชา ชุณหะสวสัดิกุล (เคมี รุน 34)  
Director บริษัทในเครือเคมีอินโนเวชัน, ประธานชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ 

      ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (เคมี รุน 41)  
Executive Vice President & CEO Cerebos (Thailand), Ltd. 

   คุณประวิทย สันติวัฒนา (เคมี รุน 45) 
บริษัทน้ํามันบริโภคไทย จํากัด 

 

 ผูดําเนินรายการ ผศ.ดร.วรวีร โฮเวน (เคมี รุน 57)  
 
MC อ.ดร.พัฒทรา สวัสดี (เคมี รุน 60) 

 
  

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2548  เวลา 13.00-16.00 น. 
หอง 308 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ขอมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2548  

(ตัวเลขหลังชื่อสมาชิกคือรุนของทาน) 
 

เพชร ทอง เงิน นิสิต รวม 
4 23 203 14 244 

 
 

สมาชิกแบบเพชร    

คุณบัญชา ชุณหสวสัดิกุล (34) ศ.ดร.โสภณ เริงสําราญ (36) คุณธงชัย คงศักดไพศาล (14) รศ.อรุณี คงศักดิ์ไพศาล (14) 
สมาชิกแบบทอง    

รศ.แมน อมรสิทธ์ิ (21) คุณบุญญฤทธิ์ มหามนตรี (33) คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี (34) ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (41) 
ผศ.พรพรรณ อุดมกาญจนนันท (41) คุณธารินี อัตตาภิบาล (45) คุณศิริพร สถิตมั่นคง (45) คุณภานุช เพ็ชรบังศักดิ์ (45) 
คุณดวงรัตน งามไพบูลย (45) คุณทวีชัย ชื่นสุขสันต (45) คุณสุปยา แสงหิรัญ (45) คุณศักดิ์ณรงค ลิมปภาสวัต (45) 
คุณอารยะ สุคนธขจร (45) คุณธนสาร สุรวุฒิกุล (50) คุณจีระพันธ จินดา (50) ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ (50) 
คุณชลธิชา มหัทธนารักษ (50) รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว (51) คุณชัชชัย กรติวรสกลุ (55) รศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธ์ิ (56) 
อ.ดร.ดวงกมล นันทศรี (61) คุณสิทธิศักดิ์ อนันตประยูร (61) ผศ.ดร.สมศักดิ์ ตนหมั่นเพียร (61)  
สมาชิกรายป (แบบเงิน) เพิ่มเติม   

รศ.กรรณิการ สิริสิงห (31) นอ.สําราญ พยัคเพศ (43) คุณสุรพงษ ศุภจรรยา (46) คุณยุทธนา เจียมตระการ (50) 
คุณอัจฉรา จิตรพรสวรรค (50) คุณจริยา ภูเจริญ (50) คุณจรวยพร วัฒนวารุณ (50) คุณมัธยา รักษาสัตย (51) 
คุณประสงค พึ่งแสงอรุณชัย (52) คุณชโลบล พึ่งแสงอรุณชัย (52) คุณนฤมล เหลืองสวาง (53) คุณสุภาภรณ จันทนลัญจกร (57) 
ผศ.ดร.วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล (57) อ.ดร.ขนิษฐา พุดหอม (61) คุณชัยชัจ ชัยณรงค (63) คุณศิริภรณ จิวพาณชิย (65) 
คุณปทมาพร อัศวโยธิน (65) คุณธัญญา เนติเวชวิทยา (65) คุณวินันทา พูพนัธพานิช (65) คุณวีระวรรณ ศันสนยีเมธา (65) 
คุณกัลยา ผาโผน (65) คุณภัทรพร โกนิล (68) คุณจิราวรรณ สิรมานนท (68) คุณวรรณา บรรณรกัษกุล (68) 
อ.ภานุวัฒน ผดุงรส (68) คุณชมพูนุช รุงนิม (68) คุณวริษฐา แสงฤทธิ์ (68)  
นิสิตสมาชิก เพิ่มเติม   

คุณวิภาศรี กาญจนสนธิ (70) คุณศริญญา เหลืองสุขฤกษ (70) คุณเบญจมาศ ชาตรีนุวัฒน (70) คุณนฤวรรณ ภัทรพงศดิลก (73) 
คุณสลิลทิพย เลาหเกริกเกียรติ (73) คุณพีรกิตติ คมสัน (74)   

 
 
 
 
 

 
 
 
Zingerone เปนสารที่ทําใหเกิดรสชาติเผ็ดรอนในขิง   และเปนสารตาน
อนุมูลอิสระชนิดหนึ่งดวย   แมวาจะมีฤทธิ์ในการยับย้ังปฏิกิริยาเปอรออกซิเดชันของ 
phospholipids lisosomes ใน iron (III) และ ascorbate นอยก็ตาม  

   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 

สาระนารู 
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 
พุธ 26 ตุลาคม 2548 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีฯ ครั้งที่ 9/2548 หอง 1108 อาคารมหามกุฏ 
เสาร 29 ตุลาคม 2548 ทัศนศึกษากับชมรมนิสิตเกาเคมี: เมืองแมกลอง และ

ทอดกฐิน วัดคายบางกุง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

อังคาร 1 พฤศจิกายน 2548 
13.00-16.00 น. 

บรรยายพิเศษ “ทิศทางและวิชาชีพของชาวเคมี” 
จัดโดยชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ 

หอง 308 อาคารมหามกุฏ คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาฯ 

พฤหัสบดี 17 – ศุกร 18 
พฤศจิกายน 2548 
8.30-16.30 น. 

Shortcourse for Chemistry Professionals II: 
เทคโนโลยีสนเทศทางเคมีเบ้ืองตน 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พุธ 23 – อาทิตย 27 
พฤศจิกายน 2548 

จุฬาวิชาการ’48 “สานความรู สูแผนดิน” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พุธ 30 พฤศจิกายน 2548 
17.30 น. 

ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีฯ ครั้งที่ 10/2548 หอง 1108 อาคารมหามกุฏ 

อังคาร 6 – พุธ 7 ธันวาคม 
2548 

1st MPSGC “Neo Generation of Science and 
Technology” 

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

พุธ 14 ธันวาคม 2548 
13.00-16.00 น. 

เสวนาเพื่อการเชื่อมโยงระหวางภาควิชาเคมีกับ
ภาคเอกชน ครั้งที่ 1 

หองประชุมใหญ 1119 ภาควิชาเคมี 
อาคารมหามุฏ 

อาทิตย 8 มกราคม 2549 เดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ: กาวที่ ๙๖ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อาทิตย 19 กุมภาพันธ 2549 
10.00-22.00 น. 

คืนสูเหยารวมฉลอง ๗๒ ป วท.บ.เคมี จุฬาฯ อาหารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร 
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


