
 ภาควิชาจุลชีววิทยา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2507 โดย มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ให้การสนับสนุน
ด้านทุนทรัพย์จำานวนหนึ่ง และได้ส่งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยงานแผนงาน
การเรียนการสอนด้าน Pre-clinic เพื่อการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีพื้นฐานงานวิจัย (BSc. MD.) และ
บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่เน้นงานวิจัยค้นคว้าเพื่อหาองค์ความรู้ ใหม่ ต่อมาเมื่อความ
ช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ได้ลดลงและสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2516 รัฐบาลไทยจึงเป็นผู้ ให้
การสนับสนุนงบประมาณต่อทั้งหมด
 ภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นภาควิชาแรกในประเทศไทยที่สามารถผลิตบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาเอก (Ph.D.) โดยมีบัณฑิตที่จบปริญญาเอกคนแรกใน พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบันได้ผลิต
บัณฑิตจำานวนไม่น้อยกว่า 400 คน เป็นบัณฑิตระดับปริญญาโท จำานวน 330 คน และปริญญาเอก 
จำานวน 80 คน บัณฑิตเหล่านี้มีชาวต่างชาติเป็นจำานวนมาก ได้แก่ ประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ประเทศในเอเซีย เช่น จีน อินเดีย ภูฏาน
ปากีสถาน บังคลาเทศ เนปาล ศรีลังกา และมัลดีฟส์ ประเทศจากตะวันออกลาง เช่น อิรัก อิหร่าน 
และประเทศจากแอฟริกา เช่น เคนยา แทนซาเนีย ไนจีเรีย และบอตสวานา ภาควิชาจุลชีววิทยา
ได้พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับองค์กรและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
โดยสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ผลิตบุคลากรนักจุลชีววิทยา ให้เป็นกำาลังสำาคัญในการสร้างผลงาน
วิจัยให้กับสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนทั่วไป
 ปัจจุบัน ภาควิชาจุลชีววิทยา มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร โดยร้อยละ 25 ของ
พื้นที่เป็นสำานักงาน ห้องสัมมนา ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์และนักศึกษา ส่วนที่เหลือเป็นห้อง
ปฏิบัติการ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการระดับ BSL level 2 จำานวน 10 ห้อง ห้องปฏิบัติการ
ระดับ BSL Level 3 ห้อง Fluorescent Microscope Room ห้องล้างทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อ 
อย่างละ 1 ห้อง
 ภาควิชาจุลชีววิทยา มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาจำานวน 34 คน แบ่งเป็นอาจารย์ 
21 คน นักวิทยาศาสตร์ 4 คน นักวิจัย 1 คน เจ้าหน้าที่บริหาร 2 คน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 คน 
เจ้าหน้าที่ทำาความสะอาดเครื่องแก้ว 2 คน ลูกจ้างทำาความสะอาดจากบริษัท 4 คน มีนักศึกษาที่
กำาลังศึกษาระดับปริญญาโท 29 คน ระดับปริญญาเอก 27 คน ในจำานวนนี้ชาวต่างชาติ 9 คน 
(โท 5 คน และ เอก 4 คน)

ภาควิชาจุลชีววิทยา
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รายนามหัวหน้าภาคจุลชีววิทยา
 1. Prof. William D. Sawyer  พ.ศ. 2510-2516
 2. ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ พ.ศ. 2516-2530
 3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห์  พ.ศ. 2530-2534 
 4. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา พ.ศ. 2534-2538
 5. ศ. ดร.กวี รัตนบรรณางกูร  พ.ศ. 2538-2541
 6. รศ. ดร.ช่อฟ้า ทองไทย   พ.ศ. 2541-2544
 7. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชโลบล อยู่สุข  พ.ศ. 2544-2548
 8. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิทยา มีวุฒิสม  พ.ศ. 2548-2554
 9. ผศ. ดร.สุเทพ ไวยครุฑา   พ.ศ. 2554-2557
 10. ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์  พ.ศ. 2558-2559
 11. ผศ. ดร.ผดุงศรี ดับส์   พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

ผลงานและรางวัลเกียรติยศ

 ผลงานด้านวิจัย
 ผลงานการวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติเกือบทั้งหมด มีผลงานตีพิมพ์เฉลี่ย 1.5 เรื่อง / คน / ปี



ผลงานและรางวัลเกียรติยศ

พ.ศ. 2560

รศ. ดร.มาริสา พลพวก ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”  
(For Women in Science) ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2560

ศ. ดร.ศุขธิดา อุบล 

พ.ศ. 2559

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการ/วิจัย  
ประจำาปี 2560

ศ. นพ. ดร. 
บุญเสริม วิทยชำานาญกุล

พ.ศ. 2558

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำาปี 2559
ด้านวิชาการ

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
พิไล พูลสวัสดิ์ 

พ.ศ. 2556

รางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำาปี 2558  
จาก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
พิไล พูลสวัสดิ์

พ.ศ. 2553

ได้รับคัดเลือกเป็น สตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล  
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำาปี 2556

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
พิไล พูลสวัสดิ์

พ.ศ. 2552

รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประจำาปี 2553

ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

พ.ศ. 2551

รางวัลจากสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการและพลเรือน  
การอบรมนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 65  
ด้านโครงการบริหารงานภาครัฐ 2 รางวัล

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
พิไล พูลสวัสดิ์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประเภทบูรณาการทั่วไป ประจำาปี 2551

(แสดงรายการด้วยตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน)
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พ.ศ. 2550

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
พิไล พูลสวัสดิ์ 

พ.ศ. 2549

เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  
สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2550

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
พิไล พูลสวัสดิ์

พ.ศ. 2547

รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ประจำาปี พ.ศ. 2549 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากสำานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  
สำานักนายกรัฐมนตรี
รางวัล The ROLEX Award for Enterprise 2006 
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รางวัล Chevron Conservation Award 2006  
ในฐานะผู้อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์นกเงือก 
ในประเทศไทย
รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ระดับศาสตราจารย์ จาก สภาอาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2549

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำาปี 2549

ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ 
และคณะ

พ.ศ. 2546

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ประจำาปี 2547 จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
เรื่อง กลไกการปฏิสัมพันธ์ของ host กับปรสิตในหญิงมีครรภ์ 
ที่เป็นโรคมาลาเรียชนิดฟัลซิพารั่ม

ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รางวัลทุนวิจัยสำาหรับนักวิทยาศาสตร์สตรี  
จาก บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำากัด  
และสำานักเลขาธิการ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำาปี 2546

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
วิทยา มีวุฒิสม

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเภทบุคคล)  
มูลนิธิโทเรประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำาปี 2546  
จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการสิงเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
พิไล พูลสวัสดิ์

รางวัลจาก “โครงการร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย  
ครั้งที่ 4” เรื่อง “โครงการชุมชนอนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโด” 
จาก บริษัท ฟอร์ด โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำากัด



พ.ศ. 2545

ศ.เกียรติคุณ ดร.
พิไล พูลสวัสดิ์

รางวัลจาก “โครงการร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย  

ครั้งที่ 3” เรื่อง “โครงการชุมชนอนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโด” 

จาก บริษัท ฟอร์ด โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำากัด

ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

พ.ศ. 2544

เข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย
ประจำาปี 2545

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
พิไล พูลสวัสดิ์

รางวัลจาก “โครงการร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย  

ครั้งที่ 2” เรื่อง “โครงการชุมชนอนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโด” 

จาก บริษัท ฟอร์ด โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำากัด

ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

พ.ศ. 2540

รางวัล TWAS Prize for Young Scientist in Thailand 2001 
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ  
องค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO)

ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

พ.ศ. 2539

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
วิทยา มีวุฒิสม

รางวัลปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำาปี 2539

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
พิไล พูลสวัสดิ์

พ.ศ. 2538

รางวัลโล่เกียรติคุณ “นักอนุรักษ์ดีเด่น” สาขาการวิจัยสัตว์ป่า  
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมป่าไม้  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำาปี 2539

ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2538  
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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พ.ศ. 2537

ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

พ.ศ. 2531

ทุนเมธีวิจัย รุ่นที่ 1  
โดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ศ.เกียรติคุณ ทพ. ดร. 
สถิตย์ สิริสิงห 

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำาปี 2531  
จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา (Pathobiology หรือ Experimental Pathology) ก่อตั้งอย่าง
เป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2512 โดย ศ.เกียรติคุณ นพ. ดร.ณัฐ  ภมรประวัติ หัวหน้าภาควิชาคนแรก 
(พ.ศ. 2512-2518) และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนการสอน 
และงานวิจัยด้านพยาธิวิทยา ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อให้เกิดความเข้าใจพยาธิกำาเนิด 
กลไกการเกิดโรค และการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของโรค
 จากรากฐานทางวิชาการที่เข้มแข็งทั้งด้านการศึกษาและวิจัย เป็นส่วนสำาคัญของการ
สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ของคณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาพยาธิชีววิทยาจาก
รุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันภาควิชาฯ มีพันธกิจหลักมุ่งเน้นการเรียนการสอน การผลิตงานวิจัยระดับสากล 
นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญกับงานบริการวิชาการทางพยาธิวิทยาที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
และการผลิตผลงานนวัตกรรม ผ่านคลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิ
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง และที่พึ่งทางวิชาการด้าน
พยาธิวิทยาในระดับสากล พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพยาธิชีววิทยาให้มี
ความรู้ควบคู่คุณธรรมเพื่อรับใช้ประเทศชาติและสังคม

รายนามหัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 1. ศ.เกียรติคุณ นพ. ดร.ณัฐ ภมรประวัติ พ.ศ. 2512-2518
 2. รศ. นพ. ดร.สมพงศ์ สหพงศ์  พ.ศ. 2518-2531
 3. ศ. พญ.สมเนตร บุญพรรคนาวิก  พ.ศ. 2531-2534
 4. รศ. นพ. ดร.ธงธวัช อนุคระหานนท ์ พ.ศ. 2534-2538
 5. รศ. นพ. ดร.สมพงศ์ สหพงศ์  พ.ศ. 2538-2545
 6. รศ. ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์  พ.ศ. 2545-2549
 7. รศ.กัลยาณี ดวงฉวี   พ.ศ. 2549-2557
 8. ผศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ  พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
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ภารกิจหลัก

 ด้านวิจัย
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยซึ่งได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) สถาบัน
วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ National Institutes of Health (NIH) เป็นต้น ปัจจุบันมุ่งเน้น
งานวิจัย และงานนวัตกรรมใน 4 กลุ่มงานวิจัยหลัก ได้แก่ 1) กลุ่ม Infectious Diseases 2) กลุ่ม 
Cancer, Aging and Stem Cell 3) กลุ่ม Toxicological Pathology และ 4) กลุ่ม Genetic 
Diseases

 ด้านการศึกษา
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ทั้งใน
ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิชีววิทยา (Master of Science Program in Patho-
biology) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาธิชีววิทยา (Doctor of Philosophy Program in Patho-
biology) รบัผดิชอบการเรยีนการสอนรายวชิาพยาธวิทิยาใหแ้กน่กัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี    หลกัสตูร
แพทยศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ พระบรมราช
ชนก ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) 
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี



กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน  
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  
มหาวิทยาลัยมหิดล (13 ธันวาคม 2559)

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน  
ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
(4 สิงหาคม 2559)

กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
(16-17 ธันวาคม 2560)

กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ณ อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(3-4 มิถุนายน 2560)

 นอกจากรับผิดชอบการเรียนการสอนแล้ว ภาควิชาฯ ยังส่งเสริมการสร้างทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาบัณฑิตผ่านโครงการประชาสัมพันธ์ สร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ และเรียนรู้นอกห้องเรียนกับคู่ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน

 ด้านบริการวิชาการ
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิจัยสู่ผลงาน
นวัตกรรมผ่านคลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิวิทยาฯ มีกิจกรรมหลัก เช่น การบริการวิชาการ
ทาง Histopathology การจัดฝึกอบรม Workshop ด้าน Histopathology ให้แก่ คณาจารย์ 
นกัวชิาการ นกัวจิยั นกัศกึษา และผูส้นใจดา้นพยาธวิทิยาทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้ในและตา่งประเทศ

190



 1. การบริการวิชาการทาง Histopathology โดยมีผู้รับบริการจากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล กว่า 20 หน่วยงานต่อปี เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและสถาบันการศึกษาชั้นนำาของไทย ซึ่ง
มีงานบริการมากกว่า 7,500 ตัวอย่าง ใน พ.ศ. 2560
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กราฟแสดงจำานวนตัวอย่างงานบริการวิชาการ

ในห้องปฏิบัติการจุลพยาธิชีววิทยา

 2. การจัดฝึกอบรม Workshop ด้าน Histopathology มีผู้สนใจอบรมจากทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีการออกร้านแสดงสินค้าด้านพยาธิวิทยาจากผู้สนับสนุนในแต่ละปีมากกว่า 100 คน ต่อเนื่อง 
6 ปี
 3. การฝึกงานทางด้าน Histopathology แก่ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจในงาน
ด้านพยาธิวิทยาทั้งในและต่างประเทศ อาทิ
 - คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - คณะอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 - หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหิดล
 - คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัย Dankook ประเทศเกาหลีใต้
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คณะอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(14 กันยายน 2559)

นักศึกษาจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(21 พฤศจิกายน 2560)

นักศึกษาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัย Dankook 
ประเทศเกาหลีใต้ (23 มกราคม 2561)

ผลงานและรางวัลเกียรติยศ 

 ภาควิชาพยาธิชีววิทยาได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) สาขาพรี
คลินิก จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 และปี 2559 ของสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 นอกจากนี้ ภาควิชาพยาธิชีววิทยายังผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาโดยตลอด โดยศิษย์เก่า
ของภาควิชาฯ ที่ ได้สร้างชื่อเสียง และได้รับรางวัลเกียรติยศ อาทิ
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 1) ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2519)  
    อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 2) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สุธี ยกส้าน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2519) 
    อดีตหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล     
       มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล 
  - APSMV Excellence Award จาก Executive Committee and 
    Members of the Asia Pacific Medical Virology (APSMV) 
    ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2547 
  - รางวัลมหิดลทยากร จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำาปี 2557

 3) รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ปานเทพ รัตนากร 
    ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 (พ.ศ. 2521) ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งคณบดี 
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล 
  - สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำาปี 2560 สายงานสัตวแพทย์รุ่นใหม่
    จากการประชุมวิชาการสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
    ในพระบรมราชูปถัมภ์

 4) ศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 (พ.ศ. 2523) 
    ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งหัวหน้าศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก
    ด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ ในตับ คณะแพทยศาสตร์    
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล
  - นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาพยาธิชีววิทยา ประจำาปี 2556
    จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  - รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2556
       จากสำานักงานสนับสนุนการวิจัย 
  - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำาปี 2556 
  - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี 2557
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



 ภาควิชาเภสัชวิทยาก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2511 มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนวิชา
เภสัชวิทยาให้แก่นักศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผลิตนักศึกษา
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาเภสัชวิทยา เพื่อผลิตอาจารย์ ในสาขาเภสัชวิทยาให้แก่สถาบัน
การศึกษาทั่วประเทศ เริ่มต้นจาก พ.ศ. 2511 โดยการนำาของ Prof. Dr. Albert S. Kuperman 
หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยาท่านแรกร่วมกับคณาจารย์ชาวต่างประเทศอีก 6 ท่าน ที่ทางมูลนิธิ
ร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ได้ส่งมาร่วมบริหารงานและจัดการเรียนการสอน 
ได้แก่ Dr. John P. Bederka, Dr. Barbara Kennedy, Dr. John McMonagle, Dr. Lorne G. 
Eltherington,  Dr. Mohammed Saeed Dar และ Dr. Meng Kwoon Sim ร่วมกับอาจารย์ชาวไทย
อีกสองท่าน คือ รศ. ดร.จิรวัฒก์ สดาวงศ์วิวัฒน์ และ ศ. ดร.อำานวย ถิฐาพันธ์ 
 ต่อมาภาควิชาฯ มีอาจารย์ชาวไทยเพิ่มขึ้น โดยเป็นอาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาจากต่าง
ประเทศด้วยทุนของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ อาทิ ศ. ดร.อำานวย ถิฐาพันธ์ รศ. ดร.ปกรณ์ จูฑะพงศ์ 
ศ. ดร.กวี รัตนบรรณากูร ศ. ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี และยังมี
อาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากภาควิชาเภสัชวิทยามาร่วมเป็นกำาลังสำาคัญของ
ภาควิชาฯ อีกด้วย ได้แก่ ศ. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง รองประธานสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และ รศ. ดร.
จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการ
วิทยาศาสตร์ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา สำานักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ รศ. ดร. 
กรองทอง ยุวถาวร อดีตรองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นอาจารย์สมทบให้กับหลักสูตรพิษวิทยา และมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา
ด้านการประเมินและประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาเภสัชวิทยา
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รายนามหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
 1. Prof. Dr. Albert S. Kuperman  พ.ศ. 2511-2517
 2. รศ. ดร.จิรวัฒก์ สดาวงศ์วิวัฒน์  พ.ศ. 2517-2527
 3. รศ. ดร.กำาพล ศรีวัฒนกุล  พ.ศ. 2527-2531
 4. รศ. ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์  พ.ศ. 2531-2535
 5. ศ. ดร.อำานวย ถิฐาพันธ์   พ.ศ. 2535-2539
 6. ดร.อุดม จันทรารักษ์ศร ี   พ.ศ. 2539-2543
 7. รศ. ดร.ยุพิน สังวรินทะ   พ.ศ. 2543-2552
 8. รศ. ดร.สุภีนันท์ อัญเชิญ   พ.ศ. 2552-2560
 9. รศ. ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง  พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

โครงการบัณฑิตศึกษา
 ปัจจุบันภาควิชาเภสัชวิทยามีคณาจารย์ทั้งสิ้น 11 ท่าน มีอาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาจาก
โครงการบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ หลายท่าน และที่สำาเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์วิจัย
จากมหาวิทยาลัยชั้นนำาจากต่างประเทศ ได้แก่ University of Madison-Wisconsin ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, The University of Nottingham สหราชอาณาจักร, Kyushu University 
ประเทศญี่ปุ่น, University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา, The University of Texas 
Medical Branch ประเทศสหรัฐอเมริกา, The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย 



 ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้ผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชวิทยา ทั้งชาวไทยและต่างประเทศรวม 
253 คน ซึ่งนักศึกษาไทยที่สำาเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ ได้เป็นกำาลังสำาคัญทางวิชาการในสาขา
วิชานี้ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ขณะนี้มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่กำาลัง
ศึกษาในภาควิชาฯ รวม 20 คน 
 นอกจากกจิกรรมการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษาแลว้     ปจัจบุนัภาควชิาเภสชัวทิยา
รับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และนครสวรรค์  อีกทั้งยังรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาเภสัช
วิทยาแก่นักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะพยาบาลศาสตร์ โรงยาบาลศิริราช และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) และ นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการ
แพทย์) รวมถึงนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) อีกด้วย

ด้านงานวิจัย
 สาขางานวิจัยที่ภาควิชาฯ ได้ดำาเนินการมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ Pharmaco-
kinetics & drug metabolism, Endocrine pharmacology, Antioxidants and platelet pharmaco-
logy, Advers drug reactions, Neuropharmacology, Neuropsychopharmacology, Chemical 
carcinogenesis, Pharmacology of natural products, Autonomic pharmacology, Drug 
receptor and signal transduction, Pharmacogenomics และ Emerging targeted therapy 
for cancer สำาหรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยนอกจากเงินงบประมาณแผ่นดินแล้ว ภาควิชาฯ 
ยังได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
สำานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
องค์การเภสัชกรรม นอกจากนี้ภาควิชาเภสัชวิทยายังได้รับความร่วมมือด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น  NIH ประเทศสหรัฐอเมริกา, Kyushu University 
ประเทศญี่ปุ่น Flinders University ประเทศออสเตรเลีย และ University of Edinburgh สหราช
อาณาจักร อีกทั้งยังได้รับทุนวิจัยจากมูลนิธิ Cooley’s Anemia Foundation และโครงการทุน
พัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของสาขาวิชาพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนวิจัยโครงการร่วมคณะวิทยาศาสตร์และ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ด้านทุนสำาหรับนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้รับทุนจากหลายแหล่ง 
เช่น ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนพัฒนาอาจารย์ ทุน สวทช. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และทุนอาจารย์ช่วยสอนของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
 ภาควิชาฯ ได้ประสานงานกับภาควิชาเภสัชวิทยาของสถาบันต่าง ๆ  ทั่วประเทศ โดยผ่าน
กิจกรรมของสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 และจดทะเบียนสมาคม
ในปี 2524 และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ International Union of Pharmacology (IUPHAR) 
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ซึ่งภาควิชาฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยหลายครั้ง 
อาทิ 
 พ.ศ. 2546: งานประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยา ครั้งที่ 25  
      ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย 
 พ.ศ. 2550: งานประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยา ครั้งที่ 29 
      ณ ห้องประชุมสดศรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 ในส่วนของจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาควิชาฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน 3 ครั้ง 

 พ.ศ. 2528: 3rd Southeast Asia & Western Pacific Regional 
      Meeting of Pharmacology ณ กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2537: 7th Southeast Asia Drug Metabolism Workshops 
      ณ ศูนย์สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 พ.ศ. 2549: ประชุม Collegium Internationale Neuropsycho-
      pharmacologicum (CINP) ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย 

 ภาควิชาเภสัชวิทยา ยังให้ความสำาคัญกับการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ซึ่งคณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภายใน
ภาควิชาฯ เช่น การทำาบุญประจำาปีของภาควิชาฯ วันสำาคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ 
 ภาควิชาฯ ได้จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและทัศนศึกษาร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ เป็นประจำาทุกปี รวมทั้งการ
ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามวงรอบ การรับการตรวจประเมิน AUN-QA เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล 
 เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และครบรอบ 50 ปี ภาควิชาเภสัช
วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาฯ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการประจำาปี
สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งทางวิชาการในการเฉลิมฉลอง 
60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และจัดงานครบรอบ 50 ปีภาควิชาฯ โดยจะขอความร่วมมือจากศิษย์เก่า
ในการให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น เพื่อนำาไปพัฒนาภาควิชาฯ และคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป
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 ภาควิชาฟิสิกส์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503  ในนาม แผนกฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สังกัด 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมา เมื่อ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นชื่อของ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 และมีการประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ทำาให้ คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ แผนกฟิสิกส์
และคณิตศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ จนเมื่อ พ.ศ. 2532 ได้แยกภาค
วิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ออกเป็นสองภาควิชา คือ ภาควิชาฟิสิกส์ และ ภาควิชาคณิตศาสตร์

รายนามหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.กำาจร มนูญปิจ ุ พ.ศ. 2510-2516 รักษาการหัวหน้าภาควิชาฯ
 2. ศ. ดร.วิทยา เพียรวิจิตร  พ.ศ. 2516  
 3. ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ  พ.ศ. 2516-2518 
 4. ดร.วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์  พ.ศ. 2518-2529 
 5. ศ. ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ ์ พ.ศ. 2529-2533 
 5. ศ. ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ ์ พ.ศ. 2533-2537 
 6. ผศ. ดร.ปิยพงษ์ สิทธิคง  พ.ศ. 2537-2541 
 7. ผศ.นคร เหมะ   พ.ศ. 2541-2543 
 8. ผศ. ดร.ศรีสุดา วรามิตร  พ.ศ. 2543-2547 
 9. ผศ. ดร.สันติ วัฒนายน  พ.ศ. 2547-2549 
 10. ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร ์ พ.ศ. 2549-2551 
 11. ผศ. ดร.ศรีสุดา วรามิตร  พ.ศ. 2551-2555 
 12. รศ. ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ พ.ศ. 2555-2556 
 13. ผศ. ดร.ทศพร บุญยฤทธิ์ พ.ศ. 2556-2560 
 14. ผศ. ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน 

ภาควิชาฟิสิกส์
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ภารกิจหลัก
 นอกจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกประเภทวิชาแล้ว ภาควิชาฯ ยังรับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอน ในสาขาฟิสิกส์อีก 3 หลักสูตรคือ 

 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรปกติและหลักสูตรพิสิฐวิธาน) 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก สาขาฟิสิกส์ จำานวนรวม 117 คน (ระดับปริญญาตรี 
47 คน ระดับมหาบัณฑิต 40 คน และระดับดุษฎีบัณฑิต 30 คน)

 ในส่วนของงานวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์ได้ดำาเนินงานวิจัยทั้งในด้านฟิสิกส์พื้นฐาน และด้าน
ฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงาน
วิจัยในระดับนานาชาติ โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย เงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน
อื่น ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจุบันภาควิชาฟิสิกส์มีกลุ่มวิจัย 9 กลุ่ม คือ 

 1) ทัศนศาสตร์ประยุกต์และการประยุกต์เลเซอร์  
    (Applied Optics & Lasers Applications)
 2) ฟิสิกส์เชิงชีววิทยา (Biological Physics)
 3) ธรณีฟิสิกส์ (Geophysics)
 4) ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น (Condensed Matter Physics)
 5) ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น (Nonlinear Physics)
 6) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
 7) ทัศนศาสตร์และควอนตัมฟิสิกส์ (Optical & Quantum Physics)
 8) ฟิสิกส์ศึกษา (Physics Education)
 9) ฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง 
    (Space Physics & Energetic Particles)

 โดยภาควิชาฟิสิกส์มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ

ผลงานความก้าวหน้า

 ผลงานวิจัย (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561)

ปี 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

จำานวนผลงานวิจัย 4 8 16 15 21 17 24 39

ปี 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

จำานวนผลงานวิจัย 50 48 44 35 40 32 35 53



 ผลงานด้านนวัตกรรม

 1) เสื้อดมกลิ่นเพื่อการประเมินสภาวะสุขภาพจากกลิ่นตัว
 2) ชุดการสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนำาแสงอย่างง่าย
 3) ชุดสาธิตประกอบการเรียนรู้เรื่องทิศแรงเสียดทาน
 4) ฟิล์มใสเคลือบแข็งป้องกันรอยขูดขีดสำาหรับแผ่นพลาสติกใสชนิดบ่มร้อน
 5) เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้การตรวจจับเชิงแสงเชิงไฟฟ้าเคมีแบบพกพา 
    โดยอาศัยไดโอดเปล่งแสง
 6) ชุดหัววัดไอระเหยสารประกอบแอมโมเนียและเอมีนประเภทวัสดุผสม
    นาโนและอุปกรณ์ตรวจไอระเหยแบบมือถือ
 7) เซนเซอร์ชิพเอสพีอาร์แบบอาร์เรย์สำาหรับการจำาแนกหมู่เลือดชนิดเอบีโอ
 8) เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว

 โครงการต่าง ๆ

 1) โครงการฟิสิกส์เพื่อชุมชน: ค่ายวิทย์เพื่อน้อง
  เป็นโครงการบริการวิชาการในการสร้างความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียน
ที่ขาดโอกาสให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยมิติ รูปแบบ และภารกิจที่มีการ
บูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามยุทธศาสตร์
ด้าน Social Responsibility
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 2) โครงการทำาวิจัยภาคฤดูร้อนสำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
    (Physics Summer Undergraduate Research Experience) 
   โครงการที่สร้างโอกาสการทำาวิจัยและเครือข่ายบุคลากรด้านฟิสิกส์ ซึ่งเป็นศาสตร์
ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งในระบบที่มีขนาดเล็กมากและระบบที่มีขนาดใหญ่
มาก และเป็นองค์ความรู้สำาคัญในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเปิดรับนักศึกษาที่
สนใจทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งหลังจบโครงการมีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ภาควิชาทุกปี 

รางวัลเกียรติยศ
 1) การประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 5 (ระดับดีเยี่ยม) ในสาขาฟิสิกส์ จาก
การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ประจำาปี 2552 และ 2554 โดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 2) การประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 4 (ระดับดีมาก) ในสาขาฟิสิกส์ จาก
การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ประจำาปี 2557 โดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)



พ.ศ. 2560

ผศ. ดร.เติมศักด์ิ ศรีคิรินทร์  
(ผู้ร่วมโครงการ)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2560 ระดับดีเด่น 
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2560 ระดับดี 
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล

พ.ศ. 2559

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำาปี 2560 สาขาฟิสิกส์  
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.ทวีนันท์ เช่ียวชาญชำานาญกิจ  
ดร.สุรพงษ์ อยู่มา

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม 
ผู้ ได้รับรางวัลโนเบล ประจำาปี 2559  
ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำานาญกิจ อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อยู่มา อาจารย์ประจำาภาควิชาฟิสิกส์ และ
อาจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ อาจารย์ประจำาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ หน่วยสหสาขาวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ ได้รับรางวัล
โนเบล ประจำาปี 2559 ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

(แสดงรายการด้วยตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน)
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รศ. ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย  
ประจำาปี 2558 (ระดับดีมาก) 
โดย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
จากผลงานวิจัยเรื่อง “โปรแกรมอินเวอร์ชันสำาหรับ
ข้อมูลแมกนีโตเทลลูริกซ์แบบสามมิติด้วยเทคนิค
ดาต้าสเปซ” (Three-dimensional magnetotelluric 
inversion : data-space method)

ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

พ.ศ. 2558

รางวัลการนำาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศฮ่องกง และได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับ 
สิ่งทออัจฉริยะและเทคโนโลยีสวมใส่ได้  
ณ ประเทศเบลเยียม
(ร่วมกับ น.ส.ธารา สีสะอาด นักศึกษาปริญญาเอก  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2558  
สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม  
จากผลงานเรื่อง จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว

รศ. ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำาปี 2557 
จากผลงาน “การสร้างโปรแกรมแปลความหมายข้อมูล 
แมกนิโตเทลลูริกซ์ แบบสามมิติ” (Three-Dimensional  
Magnetotelluric Inversion)

ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

พ.ศ. 2557

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2558  
ผลงานเรื่อง “จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้วที่ ใช้การ
ตรวจจับเชิงแสง” (Briefcase Electronic Nose Based on 
Optical Sensing) 
โดย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสนับสนุน 
งานสืบสวนสอบสวน ประจำาปี 2557 
(Innovation for Crime Combating Contest 2014 :  
I4C-2014) โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ. ดร.เติมศักด์ิ ศรีคิรินทร์ รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador)  
ประจำาปี 2556  Core Value O (Originality)



ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล

พ.ศ. 2556

ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของบัณฑิตสถานวิทยาศาสตร์แห่งโลก 
จาก The World Academy of Sciences (TWAS)  
ซึ่งเป็นคนไทยคนเดียว ในรอบ 18 ปี

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2556  
ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาวิจัย 
(ผลงานวิจัย เรื่อง อนุภาคโปรตรอนพลังงานสูง 
จากดวงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989:  
การปลดปล่อยและขนส่งตามทั้งสองทางของวงสนาม 
แม่เหล็กระหว่างดาวเคราะห์)

รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador)  
ประจำาปี 2556  Core Value H (Harmony)

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำาปี 2557
จาก สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา ผลงานเรื่อง  
“ชุดการสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนำาแสงอย่าง
ง่าย” จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
(ร่วมกับ ผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำารัส, และ 
ผศ. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำารัส)

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล

พ.ศ. 2555

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างระดับสูง ประจำาปี 2556  
จาก สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี

พ.ศ. 2554

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ 
สาขาการศึกษา ประจำาปี 2555  
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2553 
โดยได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) สูงสุดจากฐานข้อมูล 
Scopus ปี 2548-2552 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธ์ิ รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2553  
โดยได้รับการตีพิมพ์สูงสุดในปี 2551-2552  
จากฐานข้อมูล Scopus
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พ.ศ. 2553

รศ. ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation)  
สูงสุด จากฐานข้อมูล Scopus ย้อนหลัง 5 ปี  
(ค.ศ. 2004-2008) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
จากผลงานเรื่อง “Three-dimensional magnetotelluric 
inversion: Data-space method”  
จำานวนการอ้างอิง 19 ครั้ง

ศ. ดร.ไอ มิง ถัง รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) 
สูงสุด จากฐานข้อมูล Scopus ย้อนหลัง 5 ปี  
(ค.ศ. 2004-2008) สาขาคณิตศาสตร์ จากผลงานเรื่อง 
“Theoretical analysis of destabilization resonances 
in time-delayed stochastic second-order dynamical 
systems and some implications for human motor 
control” จำานวนการอ้างอิง 10 ครั้ง

ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร์  
ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 
ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์

รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) 
สูงสุดจากฐานข้อมูล Scopus ย้อนหลัง 5 ปี 
(ค.ศ. 2004-2008) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ จากผลงานเรื่อง “Spectroscopic study 
of photophysical change in collapsed coils of 
conjugated polymers: Effects of solvent and  
temperature” จำานวนการอ้างอิง 21 ครั้ง



 ภาควิชาสรีรวิทยา ก่อกำาเนิดมาพร้อมกับภาควิชาอื่น ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมื่อ พ.ศ. 2508 ในสมัยที่ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 
Prof. Dr. James Dinning เป็นผู้แทนของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ในระยะแรกมูลนิธิฯ ได้จัดส่ง
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาสรีรวิทยาแขนงต่าง ๆ จากสหรัฐอเมริกาผลัดเปลี่ยนมาประจำาที่
ภาควิชาฯ เพื่อทำาหน้าที่ด้านการบริหาร การค้นคว้าวิจัย และการสอนสรีรวิทยาแก่นักศึกษาเตรียม
แพทยศาสตร์รามาธิบดี รวมถึงนักศึกษาบัณฑิตสาขาสรีรวิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจารย์
หลายท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักสรีรวิทยาทั่วโลก อาทิ Prof. Ward W. Moore 
ซึ่งมีส่วนร่วมในการเขียนตำารา “Physiology” ของ Selkurt อันเป็นตำาราทางสรีรวิทยาที่เป็นที่
นิยมใช้อย่างแพร่หลาย
 หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาท่านแรกคือ Dr. David E. Schafer ซึ่งดำารงตำาแหน่งนี้เป็น
เวลา 3 ปี (พ.ศ. 2509-2511) จากนั้นก็เปลี่ยนเป็น Dr. Walter S. Root (2511) Dr. Ward W. Moore 
(2511-2514) และ Dr. Russell A. Huggins (2514-2516) ตามลำาดับ ในปลาย พ.ศ. 2512 
ถึงต้น พ.ศ. 2513 จึงได้เริ่มมีการบรรจุอาจารย์ชาวไทยซึ่งสำาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศกลับ
มาประจำาอยู่ที่ภาควิชาสรีรวิทยาเป็นรุ่นแรก จำานวน 3 ท่านคือ ดร.สุทธิวรรณ ขวัญบุญบำาเพ็ญ 
(สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) ดร.อมรา มลิลา และ ศ.เกียรติคุณ ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์ (สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ Dr. Russell A. Huggins ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ท่านที่ 4 มีความ
จำาเป็นต้องเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2516 ศ.เกียรติคุณ ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์ 
ได้เข้ารับตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ สืบแทน นับเป็นหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาท่านแรกซึ่งเป็น
คนไทย ใน พ.ศ. 2523 ได้มีการเลือกตั้งหัวหน้าภาควิชาฯ ขึ้นเป็นครั้งแรก โดย ศ. ดร.ธีระยุทธ 
กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้ง และดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นเวลา 2 วาระติดต่อ
กันจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2531 ผู้ที่ ได้รับการเลือกตั้งท่านต่อมาคือ ศ. ดร.ชุมพล ผลประมูล (2531–
2535) และ รศ. ดร.สมัยศึก โสภาสรรค์ (2535-2539) เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลได้ปรับเปลี่ยน
ข้อบังคับว่าด้วยการได้มาซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับมาเป็นวิธีการสรรหาใน พ.ศ. 2538
การได้มาซ่ึงหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาจึงต้องใช้วิธีการสรรหาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ท่ีได้รับตำาแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา โดยผ่านกระบวนการสรรหาเป็นท่านแรกคือ ศ. ดร.ชุมพล ผลประมูล 
(2539-2543) และต่อมาคือ ศ. ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว (2543–2545) รศ.พิพัฒน์ เจิดรังษี 
(2545-2550) ศ. ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ (2550–2555) ศ. ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล (2555-
2558) และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ (2559-ปัจจุบัน)

ภาควิชาสรีรวิทยา
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โครงการบัณฑิตศึกษา
 พ.ศ. 2507  มีพระราชกฤษฎีกาให้ตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) เพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นสูงและการวิจัยในมหาวิทยาลัย ภาควิชา
สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คณะวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบัน) ได้ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย 
ในการเปิดโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาสรีรวิทยาโดยเริ่มรับนักศึกษาบัณฑิตรุ่นแรกเข้ามาเรียนใน 
พ.ศ. 2509 จำานวน 6 คน ซึ่งล้วนเป็นชาวต่างชาติที่ ได้รับทุนการศึกษาบางส่วนจากมูลนิธิร็อคกี้
เฟลเลอร์ แต่นักศึกษารุ่นแรกทั้ง 6 คนนี้ต้องเดินทางกลับประเทศไปก่อน มิได้เรียนจนสำาเร็จรับ
ปริญญามหาวิทยาลัยมหิดล 
 พ.ศ. 2510 ภาควิชาฯ รับนักศึกษาไทยรุ่นแรกเข้ามาเรียนระดับปริญญาโท จำานวน 3 คน 
โดยมี Dr. Nona Emery และ Dr. Gordon J. Leitch เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการทำา
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาไทยรุ่นแรกที่เรียนในระดับปริญญาโทจำานวน 3 คน ได้แก่ ศ. ดร.ธีระยุทธ 
กลิ่นสุคนธ์ รศ. ภญ.ปราณี ใจอาจ และ ผศ. ภญ.สำาลี ใจดี  หลังจากนั้นโครงการบัณฑิตศึกษา
ของภาควิชาฯ ก็ได้เจริญพัฒนาต่อมาโดยมีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาสมัครเข้า
ศึกษาเพิ่มมากขึ้นเป็นลำาดับ ต่อมา พ.ศ. 2528 ภาควิชาฯ โดย ศ. ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ หัวหน้า
ภาควิชาในขณะนั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญและความต้องการนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาของประเทศ จึงได้ริเริ่มดำาเนินการให้มี โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาสรีรวิทยาของการออก
กำาลังกาย (ระดับปริญญาโท) ขึ้นเป็นปีแรก และต่อมาภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำาลังกายขึ้นใน พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ ภาควิชายังมีส่วนร่วมในการ
ผลิตนักศึกษาบัณฑิตโครงการพิษวิทยามาตั้งแต่ต้นด้วย 



ภาควิชาสรีรวิทยาในปัจจุบัน
 ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) ภาควิชาสรีรวิทยามีพื้นที่อยู่สามส่วนด้วยกันคือ ชั้น 2 และชั้น 4 
ตึกพรีคลีนิค (ตึก PR) และชั้น 5 ตึกชีววิทยา (ตึก B) โดยมีสำานักงานภาควิชาฯ ห้องประชุม/
ห้องสมุด ห้องพักอาจารย์ และห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่อยู่ที่ชั้น 4 รวมถึงห้องปฏิบัติการบางส่วน
ที่ชั้น 2 ของตึกพรีคลินิค และมีห้องบรรยาย ห้องพักอาจารย์ และห้องปฏิบัติการอีกบางส่วน รวม
ทั้งห้องพักนักศึกษาบัณฑิตอยู่ที่ชั้น 5 ตึกชีววิทยา สมาชิกของภาควิชาฯ ประกอบด้วย อาจารย์/
ผู้ช่วยอาจารย์/นักวิจัย 20 คน นักวิทยาศาสตร์ 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 คน และลูกจ้าง 3 คน 
 การดำาเนินการในพันธกิจด้านการศึกษาและด้านการวิจัยของภาควิชาสรีรวิทยาในปัจจุบัน
มีข้อมูลโดยสังเขป ดังนี้
 พันธกิจด้านการศึกษา: คณาจารย์ ในภาควิชาฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา จำานวน 4 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา
 2. และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา
 ทั้งสองหลักสูตรนี้ ได้เปิดทำาการสอนมาเป็นเวลานาน ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพไปทำาการ
สอนและวิจัยทางสรีรวิทยาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้เคียงมาแล้วกว่า
สองร้อยคน โดยหลักสูตรที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2561 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการออกกำาลังกาย
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการออกกำาลังกาย 
 ทั้งสองหลังสูตรเริ่มรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท สรีรวิทยาของการ
ออกกำาลังกายเป็นรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2528 เป็นหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความ
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ต้องการของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
ของประชาชนชาวไทย อีกทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยหลักสูตร
ที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560 
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ เปิดรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีผลการเรียนดีและผ่านการสอบคัดเลือก
ของบัณฑิตวิทยาลัยและของภาควิชาฯ โดยการเรียนการสอนและการทำาวิทยานิพนธ์ ใช้ภาษา
อังกฤษทั้งหมด นอกเหนือจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ทั้ง 4 หลักสูตรที่กล่าวมา 
คณาจารย์ของภาควิชาฯ ยังมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสหสาขาวิชาอีก 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรพิษวิทยาและหลักสูตรเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมี
พันธกิจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสรีรวิทยา สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
หลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในสาขาต่าง ๆ และหลักสูตรนานาชาติ
สาขาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกด้วย
 พันธกิจด้านการวิจัย: งานวิจัยของภาควิชาฯ ที่ดำาเนินการในปัจจุบันมีทั้งงานด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและประยุกต์ โดยดำาเนินการศึกษาถึงการทำางานของอวัยวะระบบ
ต่าง ๆ  ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ทดลอง ทั้งในระดับโมเลกุล เซลล์ จนถึงระดับร่างกาย ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
หรือการตอบสนองต่อยา สมุนไพร สารพิษ สารเคมี และความเครียดต่าง ๆ โครงการวิจัยใน
ภาควิชาฯ สามารถจำาแนกออกได้เป็น 7 กลุ่มวิจัย ดังนี้
 1. Calcium and Bone Research
 2. Cardiac Physiology 
 3. Drug Discovery and Membrane Physiology
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 4. Cancer and Degenerative Disease 
 5. Renal Physiology and Membrane Transport
 6. Exercise Metabolism
 7. Muscle and Exercise Physiology

 ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ ได้นำาไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมท้ัง
การเผยแพร่ในวารสารวิชาการชั้นนำาระดับนานาชาติในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเผยแพร่
ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อเพิ่ม Health literacy ในสื่อต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
สุขภาพ โทรทัศน์ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ โดยในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผลงานวิจัย
กว่าร้อยละ 60 ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับ Quartile ที่ 1 เช่น American Journal of 
Physiology, Journal of Applied Physiology, Pflugers Archiv : European Journal of 
Physiology, Trends in Endocrinology and Metabolism, Journal of Endocrinology, 
Pharmacology & Therapeutics, Hepatology, Biochimica et Biophysica Acta, Journal of 
Biological Chemistry, Biochemical Pharmacology, Pharmaceutical Research, Gastroen-
terology เป็นต้น 

บทบาทของภาควิชาฯ ในวงการสรีรวิทยา
 ภาควิชาฯ ได้เป็นแกนกลางในการริเริ่มจัดการประชุม “The First Congress of The 
Asian and Oceanian Physiological Societies” ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการสรีรวิทยาระดับ
นานาชาติ ขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ พ.ศ. 2529 ผลของการจัดประชุมครั้งนั้น
ทำาให้มีการจัดตั้ง Federation of the Asian and Oceanian Physiology Society (FAOPS) 
โดยมี ศ. ดร.ชุมพล ผลประมูล เป็นเลขาธิการตั้งแต่ พ.ศ. 2533-2541 และดำารงตำาแหน่งเป็น 
President ตั้งแต่ พ.ศ. 2545–2549  ภาควิชาฯ ได้ร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการประจำาปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดย พ.ศ. 2553 
ภาควิชาฯ รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการประจำาปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2556 เป็นเจ้าภาพจัดอบรมพยาธิสรีรวิทยาประจำาปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ 
พ.ศ. 2558 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ FAOPS ครั้งที่ 8 นอกจากนี้ 
คณาจารย์ ในกลุ่มสรีรวิทยาของการออกกำาลังกายยังมีบทบาทสำาคัญในการก่อตั้งสมาคมวิทยา-
ศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2532) และร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เป็นต้น
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ผลงานและรางวัลเกียรติยศ
(แสดงรายการด้วยตำาแหน่งวิชาการปัจจุบัน)

พ.ศ. 2560

ศ.อาวุโส ดร. นพ. 
นรัตถพล เจริญพันธุ์

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาสรีรวิทยา 
จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2560

ศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย
เหมือนประสาท

พ.ศ. 2557

รางวัลนักวิจัยดีเด่น TRF–OHEC–Scopus Researcher 
Award สาขา Health Sciences ประจำาปี 2560 
จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศ. ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีเภสัช ประจำาปี 2557 
จาก สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศ.อาวุโส ดร. นพ. 
นรัตถพล เจริญพันธุ์

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาสรีรวิทยา 
จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2557

รางวัล TWAS Prize for Young Scientists in Thailand 
ประจำาปี 2557 จาก สำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

รางวัล DMSc Award เรื่อง “สูตรและวิธีการให้แคลเซียม
เสริมสำาหรับผู้หญิงที่อยู่ ในระหว่างการให้นมบุตรเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพกระดูกของแม่และเด็ก” ผลงานดีเด่นประจำาปี 2557  
จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
นทีทิพย์ กฤษณามระ

พ.ศ. 2556

โล่เกียรติยศ “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” ประจำาปี 2557 
จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศ.อาวุโส ดร. นพ. 
นรัตถพล เจริญพันธุ์

รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำาปี 2556 
จาก สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาค 
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.) ประจำาประเทศไทย

ศ. ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ รางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ประจำาปี 2556 จาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย



ศ.เกียรติคุณ ดร. 
นทีทิพย์ กฤษณามระ

พ.ศ. 2554

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย 
ครั้งที่ 20 ประจำาปี 2556 “ผลงานดีเด่นทางด้าน Calcium 
และ Bone Metabolism” จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ศ. ดร.วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ รางวัล JSSX Fellow Award ประจำาปี 2554  
จาก Japanese Society for the Study of Xenobiotics

ศ.อาวุโส ดร. นพ. 
นรัตถพล เจริญพันธุ์

พ.ศ. 2553

รางวัลนักวิจัยดีเด่น TRF–CHE–Scopus Researcher Award 
สาขา Health Sciences ประจำาปี 2554 
จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง/รุ่นเยาว์ 
(Young BMB Award) ประจำาปี 2554 
จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ศ.อาวุโส ดร. นพ. 
นรัตถพล เจริญพันธุ์

พ.ศ. 2552

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิจัย ประจำาปี 2553

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
นทีทิพย์ กฤษณามระ

พ.ศ. 2551

การเชิดชูเกียรติในฐานะ “นักวิทยาศาสตร์สตรีดีเด่นเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” ในวาระลอรีอัล ครบรอบ 100 ปี พ.ศ. 2552

ศ.อาวุโส ดร. นพ. 
นรัตถพล เจริญพันธุ์

พ.ศ. 2550

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2551  
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว.–สกอ. ประจำาปี 2551 

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
นทีทิพย์ กฤษณามระ

พ.ศ. 2547

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาต่อมไร้ท่อ 
จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2550

ศ.เกียรติคุณ ดร. 
นทีทิพย์ กฤษณามระ

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาต่อมไร้ท่อ 
จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2547
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ภาควิชาพฤกษศาสตร์

 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการเรียนการสอนและการวิจัยทางพฤกษศาสตร์ ให้กว้างขวาง ผลิตบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพืช ไปปฏิบัติหน้าที่ตามภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศ
เกษตรกรรมและมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช  อาจารย์ที่สอนวิชาด้านพฤกษศาสตร์ ได้แก่ 
ผศ.วารุณี เลิศศิริ  ผศ.วารี ประสมสุข  ดร.ศิริพร นิตยางกูร และ อ.ประสิทธิ์ ศรีจำานงค์ ได้ร่วม
กันดำาเนินการเพื่อจัดตั้งภาควิชาฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์  ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 18 กันยายน 2535 และมี ดร.ศิริพร นิตยางกูร 
ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ คนแรก หัวหน้าภาควิชาฯ ในลำาดับถัดมาคือ รศ. ดร.ครรชิต 
ธรรมศิริ และในปัจจุบันมี รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ 
 ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตรได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการพืช) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการดำาเนินการร่วมกันกับ
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และใน พ.ศ. 2560 
หลักสูตรวิทยาการพืชได้ลงนามภายใต้ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Chiba University 
ประเทศญี่ปุ่น ใน Double degree program กับ Department of Horticulture, Graduate 
School of Horticulture ปัจจุบันมีนักศึกษา 1 คนกำาลังศึกษาในโปรแกรมนี้ เมื่อสำาเร็จการศึกษา
จะได้รับปริญญาจากแต่ละสถาบัน และภาควิชาได้รับอนุมัติให้ทำาการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี- 
บัณฑิต (พฤกษศาสตร์) ใน พ.ศ. 2559 
 ภาควิชาฯ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปแล้ว 25 รุ่น มหาบัณฑิต 13 รุ่น บัณฑิตที่จบการศึกษา
ส่วนใหญ่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ  เข้าศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศ  ส่วนหนึ่ง
ประกอบอาชีพ เช่น ผู้ผลิตและส่งออกผักและผลไม้ และทำางานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สวทช. 
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย โรงเรียน และองค์กรธุรกิจ
เอกชน
 นอกจากการเรียนการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของคณาจารย์ ในภาควิชาฯ แล้ว คณาจารย์
ยังได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อนำาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ อาทิ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
สมุนไพร เช่น พืชวงศ์ขิง พืชอาหาร เช่น ข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ และพืชหายากใกล้
สูญพันธุ์ การผลิตไม้ผลของประเทศไทย เช่น กล้วย ทุเรียน ลำาไย กีวี และบ๊วย โครงการวิจัย



ยางพาราและมันสำาปะหลัง เป็นต้น โดยทำางานวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับนักวิจัยทั้งในและต่าง
ประเทศ นอกจากนั้นภาควิชาฯ ยังมีการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการค้นพบ
พืชใหม่ของโลกหลายชนิด เช่น พืชในวงศ์ขิงและผักบุ้ง  จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช
ที่มีมากของประเทศไทย และประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ภาควิชาฯ จึงสนับสนุนการ
ทำางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน ทั้งพืชหายาก ใกล้สูญพันธุ์ที่ควรอนุรักษ์ พืชเศรษฐกิจ พืชพิษ 
พืชเสพติด หรือพืชที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ โดยอาจารย์ ในภาควิชาฯ ใช้ความรู้ด้านต่าง ๆ  เพื่อตอบโจทย์
ที่ ได้รับทั้งด้านการเก็บรักษาพันธุกรรมในหลอดทดลองหรือในสภาวะเย็นยวดยิ่ง งานวิจัยด้าน
สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน และงานวิจัยด้านพันธุกรรมในระดับ
ต่าง ๆ เช่น การศึกษาด้านโครโมโซม การศึกษาด้านเครื่องหมายพันธุกรรม สามารถทำาให้ผลงาน
วิจัยต่าง ๆ ของภาควิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านพืชเด่นชัดมากขึ้น นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังสนับสนุน
ให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งทำาให้ได้รับการยอมรับจากวงการวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ โดยรับเชิญให้ไปบรรยายในงานประชุมต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้จัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติหลายครั้ง กิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้นักศึกษาของภาควิชามีโอกาส
เข้าร่วมประชุมและฝึกทักษะในการทำางานและนำาเสนอผลงานทางวิชาการอยู่เนือง ๆ นักศึกษาใน
ทุกระดับได้รับโอกาสไปฝึกงาน Internship ด้าน Plant Factory ที่ Center of Environment, 
Health and Field Sciences ของ Chiba University ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน 

อาจารย์และนักศึกษาร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
และนำาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ ณ Royal Botanic Gardens, Kew U.K.
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 นอกจากด้านวิชาการแล้ว ภาควิชาฯ ยังสนับสนุนการบริการวิชาการให้กับบุคคลต่าง ๆ 
ผ่านการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนในโอกาสต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการสืบทอดและขยายองค์ความรู้ที่สามารถนำาไปต่อยอดซึ่งเป็นการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน สิ่งต่าง ๆ ที่พัฒนาต่อเนื่องมาในระยะเวลา 25 ปีที่ภาควิชาฯ เป็นส่วนหนึ่งของคณะ
วิทยาศาสตร์นี้  ภาควิชาฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะวิทยาศาสตร์ ในการก้าวเดินไปอย่าง
มั่นคงเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบันแห่งนี้ต่อไป 

รายนามหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

 1. ดร.ศิริพร นิตยางกูร    พ.ศ. 2535-2540
 2. รศ. ดร.ครรชิต ธรรมศิริ   พ.ศ. 2540-2548
 3. รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์    พ.ศ. 2548-2551
 4. รศ. ดร.ครรชิต ธรรมศิริ   พ.ศ. 2551-2554
 5. รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร  พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

นักศึกษาของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลจากการนำาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ
ทั้งแบบบรรยายและภาคนิทัศน์



อาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาฯ ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อไปเสนอผลงาน และ ทำางานวิจัยระยะสั้น

เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาสอนและอบรมเชิงปฏิบัติการ

บริการวิชาการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ผักบุ้งชนิดใหม่ของโลก ถูกค้นพบและตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
โดยอาจารย์ ในภาควิชาพฤกษศาสตร์ (เครือพูดอกหอม: Argyreia dokmaihom Traiperm & Staples)

เครือพูพวงผกา: Argyreia inaequisepala Traiperm & Staples





เพลงประจำาคณะวิทยาศาสตร์

 สมัยเมื่อกว่าห้าสิบปีก่อน วงดนตรีของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคงจะไม่พ้น วงดนตรี
สุนทราภรณ์ มี ครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นหัวหน้าวงและยังเป็นหัวหน้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ 
วงสุนทราภรณ์มักรับแสดงในงานสังสรรค์รื่นเริงตามสถาบันต่าง ๆ  โดยเฉพาะงานเต้นรำา ลีลาศ 
หารายได้การกุศล งานฉลองวันรับปริญญา งานเหล่านี้เป็นที่นิยมและเฟื่องฟูมากในยุคนั้น เป็นงาน
ที่น่าตื่นเต้นสำาหรับหนุ่มสาว เนื่องจากเป็นโอกาสที่จะได้ ใกล้ชิดคนที่ตนชอบอย่างถูกต้องตาม
ประเพณี และยังเป็นความบันเทิงหลักของหนุ่มสาวในสังคมไทยก่อนเหตุการณ์ พ.ศ. 2516
 แหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวหัวก้าวหน้าในยุคนั้นคือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เมื่อถึงช่วงเวลา
การเฉลิมฉลองเมื่อจบการศึกษา ก็มักจะมีงานเต้นรำาที่เรียกว่า งานพรอม (Prom มาจากคำาว่า 
Promenade หมายถึงงานเต้นรำาของนักเรียน) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก วงดนตรี
สุนทราภรณ์จึงแทบจะทำาหน้าที่สร้างสรรค์เพลงของเกือบทุกสถาบัน สำาหรับใช้ร้องเพื่อการเต้นรำา
สังสรรค์หรือเป็นเพลงอำาลาอาลัย
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มีเพลงประจำาคณะ 4 เพลง  
ขับร้องและบรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ได้แก่

 1. มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ขับร้องหมู่)
 2. วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์ (ขับร้องโดย คุณวินัย จุลบุษปะ)
     3. ศรีตรัง (ขับร้องโดย วงดนตรีสุนทราภรณ์)
     4. ลาแล้วสีน้ำาเงิน (ขับร้องโดย คุณบุษยา รังสี)

 สำาหรับเพลง มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์ ได้มี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องบางส่วน ภายหลังการเปลี่ยนชื่อจาก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้มีการประพันธ์เพลง 
เพิ่มขึ้นอีก 3 เพลง ได้แก่ วิทยาศาสตร์สร้างชาติ วิทยาศาสตร์ประกาศชื่อ ลาคณะวิทยาศาสตร์
 พ.ศ. 2558 ได้ประพันธ์เพลงเพิ่มขึ้นใหม่คือ “พันธะสัญญา วิทยา มหิดล”
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เพลง   มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์
เนื้อร้อง   สมศักดิ์ เทพานนท์

ทำานอง   เอื้อ สุนทรสนาน

ขับร้อง  ชาวคณะสุนทราภรณ์

  วิทยาศาสตร์การแพทย์  มะมาพวกเราพร้อมกัน

  ร่วมจิตร่วมใจผูกพัน  สามัคคีมั่นดำารง

  วิทยาศาสตร์การแพทย์  ทุกคนต่างเสริมส่ง

  เทิดเกียรติแห่งเรายิ่งยง  ศรีศักดิ์มั่นคงยิ่งใหญ่

  รู้เรียนรู้เรื่องวิชา   ทุกข์ยากต่างฝ่าฟันไป

  สู่ทางของแพทย์วิไล  ทันตแพทย์ ใจปรีดา

  อีกเทคนิคค้นคว้า   พยาบาลอนามัยปริญญา

  ร่วมกายภาพพัฒนา  และสาธารณสุขศาสตร์เอย

เพลง   มาร์ชวิทยาศาสตร์มหิดล
เนื้อร้อง   ปรับเนื้อร้องจาก มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  วิทยาศาสตร์มหิดล  มะพวกเราพร้อมกัน

  ร่วมจิตร่วมใจผูกพัน  สามัคคีมั่นดำารง

  วิทยาศาสตร์มหิดล  ทุกคนต่างเสริมส่ง

  เทิดเกียรติแห่งเรายิ่งยง  ศรีศักดิ์มั่นคงยิ่งใหญ่

  รู้เรียนรู้เรื่องวิชา   ทุกข์ยากต่างฝ่าฟันไป

  สู่ทางวิทยาศาสตร์วิไล  พวกเราร่วมใจปรีดา

  ศึกษาวิจัย ค้นคว้า  ใช่เพียงมุ่งหมายปริญญา     

  แต่เพื่อร่วมพัฒนา   วิทยาศาสตร์ของชาติเอย

สแกน QR Code เพื่อรับฟัง 
เพลง มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์

สแกน QR Code เพื่อรับฟัง 
เพลง มาร์ชวิทยาศาสตร์มหิดล
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เพลง   วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์
เนื้อร้อง   ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ

ทำานอง   เอื้อ สุนทรสนาน

ขับร้อง   วินัย จุลบุษปะ

 วิทยาศาสตร์การแพทย์เรา  ใครไหนเล่าเสาวภากว่าน้องพี่ 

 พี่น้องเราเสาหลักชาติปราชญ์เมธี  ศักดิ์ โสภี ศรีโสภา น่าทะนง 

 หญิงชายพรายเพริศบรรเจิดตา  คือโฉมหน้าสถาบันขั้นสูงส่ง 

 ส่งสูงไปไว้บนยอดยิ่งและยง  ด้วยวรรณวงศ์พงศ์แพทย์ดีมีศีลธรรม 

 โพ้นอาคารลานหญ้าอันเขียวขจี  รมณีย์ชีวิตหวานศานต์สุขล้ำา 

 น้ำาพุพรายฟายหยาดฝอยพรอยพล้ิวพรำา ชโลมฉ่ำาอมฤตนิจนิรันดร์ 

 วิทยาศาสตร์การแพทย์พราว  พรพระเจ้าคร้าวขลังจริงมิ่งขวัญมั่น 

 มั่นขวัญเราเคล้าเคียงใกล้ไม่ลืมกัน  จวบชีวันอันตรธานลานลับไป

เพลง   วิทยาศาสตร์มหิดลสัมพันธ์
เนื้อร้อง  ปรับเนื้องร้องจาก วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์

  ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 วิทยาศาสตร์มหิดลเรา   ใครไหนเล่างามสง่ากว่าน้องพี่ 

 พี่น้องเราเสาหลักชาติปราชญ์เมธี  ศักดิ์ โสภี ศรีโสภาน่าทะนง 

 หญิงชายพรายเพริศบรรเจิดตา  คือโฉมหน้าสถาบันขั้นสูงส่ง 

 ส่งสูงไปไว้บนยอดยิ่งและยง  ด้วยวรรณวงศ์วิชาเลิศเทิดคุณธรรม 

 งามอาคารลานหญ้าอันเขียวขจี  รมณีย์ชีวิตหวานศานต์สุขล้ำา 

 สวนป่าสักแสนร่มรื่นชื่นใจจำา  ชโลมฉ่ำาอมฤตนิจนิรันดร์ 

 วิทยาศาสตร์มหิดลพราว   พรพระเจ้าคร้าวขลังจริงมิ่งขวัญมั่น 

 มั่นขวัญเราเคล้าเคียงใกล้ไม่ลืมกัน  จวบชีวันอันตรธานลานลับไป

สแกน QR Code เพื่อรับฟัง 
เพลง วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์

สแกน QR Code เพื่อรับฟัง 
เพลง วิทยาศาสตร์มหิดลสัมพันธ์



เพลง   ศรีตรัง
เนื้อร้อง   ธาตรี  

ทำานอง   เอื้อ สุนทรสนาน

ขับร้อง   วงดนตรีสุนทราภรณ์

 ศรีตรัง ฝังใจ  ผูกพันหทัยให้ถือในสัญญา

 น้ำาเงิน โสภา  ที่เป็นขวัญตาในอาณาจักรเรา

 ศรีตรัง แสนงาม  เชิดชูเขตคามอยู่ทุกยามเย็นเช้า

 ศรีตรัง แดนเรา  ยิ่งมองปองเร้าใจผองเราผูกพัน

 ปลุกเรานี้ สามัคคีรวมกัน ปลอบเรานั้น ขวัญชีวันมั่นคง

 ศรีตรัง สัญญา  เชิดชูศรัทธาที่พร้อมพาประสงค์

 มิคลาย จำานง  ที่เราประสงค์เราทะนงภาคภูมิ

เพลง   ลาแล้วสีน้ำาเงิน
เนื้อร้อง   ธาตรี

ทำานอง   เอื้อ สุนทรสนาน

ขับร้อง   บุษยา รังสี

 ลาแล้วลาทีสีน้ำาเงิน   ขอลาแหล่งที่แสนเพลินใจข้า

 เปรียบดังบันไดโสภา   ที่ข้าไต่เต้ามาสองปี

 ลาแล้วลาแดนแคว้นสำาคัญ   ขอลาเพื่อนร่วมสัมพันธ์ที่นี่

 แยกไปใจยังภักดี    ในเพื่อนร่วมแหล่งสีน้ำาเงินมา

 จะไม่เลือน เพื่อนร่วมใจ  ร่วมบันไดแห่งวิทยา

 เฝ้าอาลัยใฝ่พร่ำาร่ำาหา   รักนี้มีค่านิรันดร์

 ลาแล้วลาแดนแคว้นศรีตรัง   ถึงกายจากจิตนี้ยังคงมั่น

 ไม่ลืมไมตรีที่สัมพันธ์   จำามั่นมั่นจิตฝังศรีตรังเอย

สแกน QR Code เพื่อรับฟัง 
เพลง ศรีตรัง

สแกน QR Code เพื่อรับฟัง 
เพลง ลาแล้วสีน้ำาเงิน
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เพลง   พันธะสัญญา วิทยา มหิดล
เนื้อร้อง   จักราวุธ แสวงผล  
ทำานอง   จักราวุธ แสวงผล
ขับร้อง   ดร.ระพี บุญเปลื้อง

 ภายใต้ร่มเงา ของสวนป่า และตึกกลม
 สั่งสมส่งเสริม เติมพลังที่สร้างสรรค์
 พันธะ สัญญา คือต้องทำาให้โลกดีกว่าเมื่อวาน ให้ดีต่อไปนานนาน
 เราภูมิใจที่เป็นคนหนึ่ง ซึ่งสืบสานพระราชปณิธาน พระราชบิดา

 ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง
 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
 เทิดทูนไว้ ในจิตสำานึก อย่างลึกซึ้ง
 เพื่อวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหิดล

 นำาหน้าวิจัย ให้วิทยาศาสตร์เป็นเลิศ ความรู้ชูเชิด คุณธรรมต้องเทิดไว้
 วันนี้มือเรา ทำาเพื่ออนาคต เพื่อแผ่นดินไทย ให้ก้าวให้ไกลทันการณ์
 เรารวมใจ ให้เป็นพลัง ร่วมกันก้าวสู่สากลอย่างยืนนาน บนทางแห่งศรัทธา

 เทิดทูนไว้ ในจิตสำานึก อย่างลึกซึ้ง
 เพื่อวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหิดล

สแกน QR Code เพื่อรับฟัง 
เพลง พันธะสัญญา วิทยา มหิดล



เมื่อคณะวิทยาศาสตร์
ย่างก้าวขึ้นปีที่ 60

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ. ดร.สถิตย์ สิริสิงห
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2518

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำาปี 2531 (สาขาจุลชีววิทยา)
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 หากเปรียบกับการเป็นข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ของเราก็กำาลัง
จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่จากการที่ ได้เฝ้าสังเกตดูคณะวิทย์ฯ ของเราเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกเกิด
และวัยเยาว์ (พ.ศ. 2501-2511 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คณะฯ ของเรากำาลังเปลี่ยนจาก คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มาเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) เรื่อยมา
ประมาณ 50 ปี ก็เห็นว่า คณะฯ ของเรายังจะไม่แก่และเกษียณตัวเองอย่างง่าย ๆ ถึงแม้ ใน
ปัจจุบันจะมีอายุใกล้เป็น สว. แล้วแต่ก็ยังดู “สมาร์ต” พอตัว ในช่วงกว่าครึ่งศตวรรษ บุคลากร
ของคณะเราได้สะสมประสบการณ์ ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมามากพอควร ผมจะขอแบ่งบทความนี้ออกเป็น 3 ตอน 
คืออดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวอาจารย์ ก็คงคล้าย ๆ กับ การเจริญเติบโต
ก้าวหน้าเมื่อเริ่มเข้ามาในวงการ ไปจนถึงระดับที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในวงวิชาการ จนถึงเกษียณอายุ 
และชีวิตหลังเกษียณซึ่งสำาหรับบางคนอาจรุ่งโรจน์กว่าในช่วงก่อนเกษียณก็ได้ และผมเชื่อว่าจะ
เป็นดังนั้นสำาหรับคณะฯ ของเรา 

คณะวิทยาศาสตร์ ในอดีต (ตั้งแต่สถาปนา พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2541)

 เมื่อได้ย้อนกลับไปอ่านบทความเรื่อง “ระลึกถึงอดีตที่คณะวิทยาศาสตร์” ที่ผมเขียนไว้ ใน
หนังสือ “40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2501-2541” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ ใกล้กับ
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ที่ตัวเองกำาลังเกษียณราชการอย่างเป็นทางการพอดี ก็รู้สึกว่าการเขียนบทความในครั้งนั้นไม่ยาก
เย็นนัก หากเปรียบเทียบการที่กำาลังต้องเขียนบทความลงในหนังสือที่ระลึกที่กำาลังจัดทำาขึ้น 
เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์จะได้สถาปนามาครบ 60 ปีในปีนี้ ซึ่งหากเป็นข้าราชการก็กำาลัง
จะเกษียณอายุราชการแล้ว และข้าราชการบางส่วนก็อาจกำาลังทำางานช้าลงบ้าง แต่ช้าก่อน คณะฯ 
ของเราได้รับการดูแลและสั่งสอนอบรมมาเป็นอย่างดี ตั้งแต่แรกเกิดโดยผู้ก่อตั้งคณะฯ ที่เป็นนัก
วิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่อง มีความสามารถในการบริหาร และมีมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยมมาก คือ 
ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข (ผู้ที่พวกเราเรียกท่านสั้น ๆ ว่า อาจารย์สตางค์) ท่านเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและ
เป็นคณบดีท่านแรก ในช่วงแรกของการสถาปนาคณะฯ  ท่านอาจารย์ทำางานอย่างหามรุ่งหามค่ำา
จนทำาให้คณะฯ ของเราเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการอุดมศึกษาของประเทศ ท่านสามารถ
เจรจาขอความร่วมมือจากมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร์ เพ่ือให้มาช่วยให้ข้อแนะนำาและร่วมดำาเนินการขยาย
การเรียนการสอนของคณะฯ โดยเฉพาะในการจัดตั้งกลุ่มภาควิชา “พรีคลินิก” และยังร่วมช่วย
ปรับปรุงภาควิชาชีววิทยาของคณะฯ ให้แข็งแรงและทันสมัยขึ้นอีกด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเปิดรับนักศึกษาแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่กำาลังเปิดขึ้นใหม่ 
ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ ให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การคัดเลือกอาจารย์ที่มีความชำานาญใน
สาขาเหล่าน้ีมาร่วมจัดต้ังวางแผนสอนนักศึกษา พร้อมท้ังการจัดหาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ท่ีทันสมัย
มาให้นักศึกษาได้ ใช้ศึกษาและวิจัย นอกจากนี้ยังจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทยที่ ได้รับคัด
เลือกแล้วไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากจบการศึกษาแล้วนักเรียน
ทุนเหล่านี้ก็ ได้ทยอยกันกลับมาเป็นอาจารย์ของคณะฯ  และพร้อมที่จะเริ่มทำาการวิจัยที่แต่ละคน
ถนัดได้ทันที จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ ของเราในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อทางคณะฯ มี
อาจารย์ไทยในจำานวนที่เพียงพอ ทางมูลนิธิฯ จึงค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลงซึ่งรวมถึงจำานวน
คณาจารย์ทางฝ่ายสหรัฐด้วย จนในที่สุดภาควิชาเหล่านี้ก็สามารถทำาการบริหาร สอน และทำาวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาจารย์ไทยทั้งหมด จนเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าคณะวิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีจำานวนอาจารย์ที่มีปริญญาเอกมากที่สุดในประเทศไทย ในขณะที่ทุกอย่าง
กำาลังดำาเนินไปได้ด้วยดี ก็มีสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้น คือการที่ท่านอาจารย์สตางค์ของพวกเรา
ต้องจากไปในปี 2514 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเพียง 13-14 ปี ท่านอาจารย์สตางค์ก็สามารถ
ทำาให้คณะฯ ของเราเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
มีคุณภาพสูง จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ หรืออีกนัย
หนึ่งคือก่อนท่านจะจากไป ท่านได้มอบพินัยกรรมที่มีคุณค่ามหาศาลไว้ ให้พวกเราใช้และบริหารต่อ

 นอกจากคณะฯ ของเราจะเปิดการเรียนการสอนวิชาพรีคลินิกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว เรายังให้ช่วยสอนวิชาเหล่านี้ ให้กับนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ อีกหลายแห่ง รวมทั้งช่วยผลิตนักศึกษาแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย โครงการการศึกษาที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างสูงอีก
โครงการหนึ่ง คือโครงการการจัดตั้งการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในกลุ่มวิชาพรีคลินิก (ซึ่ง
ประกอบด้วยวิชากายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา พยาธิชีววิทยา และสรีร
วิทยา)  ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย หากจำาไม่ผิด โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสภา



การศึกษาแห่งชาติให้เปิดดำาเนินการได้ ในประมาณปี 2513 และภาควิชาเหล่านี้ก็ได้ทยอยกันเปิด
รับนักศึกษาตั้งแต่ในช่วงปีงบประมาณ 2514/2515 เป็นต้นมา หลังจากนั้นคณะฯ ก็ทยอยเปิด
โครงการระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และฟิสิกส์  
ผมค่อนข้างจะแน่ใจว่าในช่วงแรกของการดำาเนินการ (พ.ศ. 2501- 2541) คณะฯ ของเราเป็น
สถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” (Doctor of Philosophy) 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ได้สำาเร็จและออกมาพัฒนาประเทศจำานวนที่มากที่สุด นักศึกษา
ที่อยู่ ในโครงการฯ ไม่ได้มีเฉพาะนักศึกษาไทยเท่านั้น แต่ยังมีนักศึกษาจากต่างประเทศอีกเป็น
จำานวนมากเช่นกัน นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาแล้วได้ออกไปเป็นอาจารย์ ในสถาบันการศึกษา และ
นักวิจัยในศูนย์วิจัยของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและในต่างประเทศเป็นจำานวนมากและนำาชื่อ
เสียงกลับมาสู่สถาบันของเรามาโดยตลอด ถึงแม้ว่าการดำาเนินงานต่าง ๆ เหล่านี้จะก้าวหน้าไปได้
ดีมาตลอด แต่ในปลายช่วงแรกของการจัดตั้งคณะฯ (ประมาณ พ.ศ. 2530 ถึง 2541) เศรษฐกิจ
ของประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด (โชติช่วงชัชวาล) ก็มาประสบวิกฤตการณ์ถดถอย
ที่รู้จักกันในนาม “ฟองสบู่แตก” มีผลกระทบไม่มากก็น้อยมาถึงงบประมาณการศึกษาของประเทศ
ในทุกระดับ รวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์ของเราด้วย ผมคิดว่าคณะฯ ของเราโชคดีที่มีผู้นำาที่ฉลาด
และมีวิสัยทัศน์สูง พร้อมทั้งเก่งในด้านการบริหารจัดการ เช่น ศ. นพ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ 
เป็นคณบดีในช่วงเวลานั้นพอดี อาจารย์ท่านได้ช่วยพยุงและช่วยแก้ไขสถานการณ์ของคณะเราให้
ยืนคงอยู่ ได้อย่างสง่างาม นอกจากนี้แล้วในช่วงวาระการบริหารของท่าน ท่านยังได้ริเริ่มโครงการ
การเรียนการสอนใหม่ ๆ และกระตุ้นให้มีโครงการวิจัยอีกหลายอย่างเกิดขึ้น ซึ่งมี momentum 
ต่อมาให้จนถึงปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ในยุคปัจจุบัน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2561)

 จากปี พ.ศ. 2542 มาจนถึงปัจจุบัน (ช่วงที่สองของการดำาเนินงานของคณะฯ จนกำาลัง
ย่างก้าวขึ้นปีที่ 60) ผมในฐานะอาจารย์พิเศษ กรรมการที่ปรึกษาอดีตคณบดีบางสมัย และของ
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ได้เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของคณะฯ และของภาค
วิชามาอย่างสม่ำาเสมอ ตั้งแต่หลังแรกเกิดจนโตเป็นหนุ่ม และเป็นผู้ ใหญ่ที่สง่างาม (2501-2541) 
มาจนกระทั่งช่วงใกล้เกษียณอายุ (2542-2561) จริงหรือที่ว่ากันว่าเมื่อก้าวขึ้นปีที่ 60 แล้วคณะฯ
ของเราจะต้องเกษียณตัวเองตามวัยชรา ผมคิดว่ายังหรอกเพราะภาพพจน์ โดยรวม คณะฯ ของ
เราน่าจะยังก้าวหน้าไปด้วยดี แต่การเจริญเติบโตอาจดูช้าลงและอืดอาดลงบ้างในช่วงหลัง (คล้าย
ผู้สูงวัยทั่ว ๆ ไปกระมัง) แต่ Momentum ที่สะสมไว้จากช่วงแรก ก็ช่วยผลักดันให้ยังสามารถ
ก้าวหน้าต่อไปจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจจาก “ฟองสบู่แตก” 
ซึ่งมีผลในทางลบอยู่บ้างก็ตาม แต่ผมเห็นว่าคณบดีท่านต่อมาคือ ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน สามารถ
รับลูกที่ส่งต่อมาจากอาจารย์พรชัยได้เป็นอยางดี เพราะท่านมีความสามารถในการบริหารจัดการ
และการประนีประนอม ทำาให้ผลกระทบของวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ตามมาเบาบางลงได้

 นอกจากปัญหาทางเศรษฐกิจตามที่ ได้กล่าวมาแล้ว สถาบันการศึกษาอีกหลายสิบแห่ง 
มีการตื่นตัวในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ให้สถาบันของเขาสามารถดำาเนินการได้สอดคล้องกับ “แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ปี 2540-2549” ซึ่งระบุชัดเจนว่า ประเทศขาดกำาลังคนทางด้านนี้และควรที่จะมี R&D 
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ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวต่อไปข้างหน้าและให้ทันกับ “เสือ 4 ตัวของเอเชีย” ที่รุดหน้าไป
ไกลแล้ว นอกจากนี้เทคโนโลยีที่นำาเข้ากันมาส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีง่าย ๆ และเน้นอุตสาหกรรม
ปลายน้ำาโดยไม่มีการวิจัยประเภท basic core upstream technology มาสนับสนุน  ดังนั้น ด้วย
เหตุผลดังกล่าว สถาบันที่พอจะมีศักยภาพที่จะพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนและการวิจัยจึง
เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด มีคุณภาพบ้าง ไม่มีคุณภาพบ้าง ผู้บริหารสถาบันที่มีความสามารถในการเข้า
ถึงหน่วยงานของรัฐบาลที่ ให้ผลได้ผลเสียกับการจัดสรรงบประมาณ ก็พยายามดึงงบประมาณที่มี
อยู่ค่อนข้างจำากัดในขณะนั้น จึงทำาให้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ไม่ใช่เฉพาะทางด้านงบประมาณ
เท่านั้น แต่แข่งขันกันในการดึงบุคลากรใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ และนักศึกษาที่มีคุณภาพมาอยู่ ใน
โครงการ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงทำาให้ดูคล้าย ๆ  กับว่า คณะฯ ของเราซึ่งเป็นคณะฯ บุกเบิก ดูเหมือน
จะก้าวหน้าไปในอัตราที่ช้าลง เมื่อเทียบกับสถาบันเปิดใหม่อื่น ๆ  ที่เริ่มต้นโครงการจากไม่มีอะไรเลย  
นอกจากนี้ ในความเห็นส่วนตัว ผมเชื่อว่านโยบายของการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในปัจจุบันในรูป
แบบของสหสาขาวิชา และร่วมสถาบันแบบที่รัฐบาลปัจจุบันต้องการ (เช่น ต้องมีนักวิจัยอย่างน้อย
จาก 3 สถาบัน) เพียงเพื่อเร่งให้ได้ผลผลิตง่าย ๆ  ที่ ไม่ซับซ้อน และไม่มี Value-added มากนัก และ
ขาดหรือไม่สนใจ “Core technology” หรือ “Basic science” เลย นอกจากจะทำาให้การ
ดำาเนินการวิจัยขาดความคล่องตัวแล้ว ก็ยังทำาให้ความสนใจในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นและเป็นจุดเด่นของงานวิจัยของคณะฯ เราลดความเข้มข้นลงไปบ้าง นโยบายของ
รัฐบาลปัจจุบันในการสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งมุ่งที่จะให้ได้ผลผลิตสิ่งประดิษฐ์ที่จับต้องได้ไว ๆ  แทนที่
จะให้มีงานวิจัยพ้ืนฐานซ่ึงเป็นรากแก้วของงานทางเทคโนโลยี ซ่ึงรัฐบาลเรียกว่าเป็นงานวิจัย “ข้ึนห้ิง” 
และเป็นงานวิจัยที่สูญเปล่า และไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดูเหมือนจะเป็นแนวความ
คิดที่ค่อนข้างจะโง่เขลาอยู่บ้าง เพราะหากเราไม่มีงานวิจัยพื้นฐาน เราก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศตลอดเวลา เพื่อที่จะได้งานวิจัยที่ทางรัฐบาลจะได้หน้าได้ตาว่ามีงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์
ที่ “ขึ้นห้าง” ได้ ผมว่ากลุ่มนักวิชาการที่ ให้คำาแนะนำาดังกล่าวกับรัฐบาลนี้ มองเกี่ยวกับงานวิจัยตื้น
เกินไป เพราะหากเรามองดูงานวิจัยของประเทศที่พัฒนาแล้ว ก็จะเห็นว่าต้องมีความสมดุลของ
งานวิจัยทั้งสองรูปแบบ ก่อนที่จะมีผลิตผลออกมา “ขึ้นห้าง” และจับต้องได้

 นอกเหนือจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เราควบคุมไม่ได้ตามที่กล่าวมาแล้ว ในช่วง 20 ปีที่
ผ่านมานี้ ยังมีหน่วยงานที่เข้ามาควบคุมนโยบายการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งกดดันและ
ควบคุมการทำางานของอาจารย์และนักวิชาการและทำาให้ขาดความคล่องตัว มีส่วนที่ทำาให้มีผลงาน
วิชาการออกมาสู่สังคมน้อยลง นักวิชาการต้องเสียเวลาไปกับนโยบายที่ ไม่เป็นประโยชน์หลาย ๆ 
อย่าง เสียเวลาไปกับการต้องกรอกข้อมูล “Non-sense” มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำา  ม.ค.อ. 
ไม่รู้ว่ากี่อย่างต่อกี่อย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ “ไม่ควรเอา (ทำา)”  (แล้วเอาไป “ขึ้นหิ้ง”)  แต่ก็ต้องถูกบังคับให้
ต้องทำา การตั้งกฎระเบียบหยุมหยิมเกินไปในด้านการงบประมาณวิจัยและอื่น ๆ เป็นสิ่งที่เสียเวลา
และทำาให้มี Productivity ต่ำาลง ข้อเสียเหล่านี้ ไม่ใช่มีเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย แต่เห็นมีกัน
ตั้งแต่การเรียนการสอนระดับต่ำา ๆ ขึ้นมาเลย และทำาให้นักเรียนนักศึกษาไม่ได้รับการเอาใจใส่
เท่าที่ควร หากจะต้องเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคณะฯ ในสองช่วงเวลา ผมรู้สึกว่าช่วงแรกดู
เหมือนจะมีภาษีดีกว่าบ้าง แต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นมาจากการบริหารจัดการของคณะฯ และของ



มหาวิทยาลัยแต่เพียงอย่างเดียว เพราะปัญหาหลาย ๆ อย่างมันถูกกำากับมาจากหน่วยงานใน
ระดับที่สูงกว่าที่เราจะจัดการกันเองได้ ปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจมาจากภายในของเราเองคือ ในช่วง 40 
ปีแรก อาจารย์ที่ ได้รับการศึกษาสมบูรณ์แล้ว  เมื่อกลับมาก็ดูเหมือนจะมีความคล่องตัวในการ
ทำางานมากกว่าในยุคปัจจุบัน เป็นต้นว่า มีอุปกรณ์การสอนและวิจัยครบถ้วน จะมีเงินทุนวิจัยหรือ
ยังไม่มี ก็สามารถเริ่มทำาวิจัยได้เลย โดยการสนับสนุนบางส่วนมาจากงบประมาณของภาคฯ ที่ ได้
จากความช่วยเหลือของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ซึ่งต่างจากปัจจุบัน ได้ทราบมาว่าอาจารย์บางท่าน
ได้รับอนุมัติให้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนบางแห่งในประเทศ แต่ยังไม่ทันจะได้รับเงิน
วิจัยงวดแรกเลย ก็ถึงเวลาที่ต้องรายงานความก้าวหน้าแล้ว (หมายความว่าต้องมีแหล่งเงินทุน
วิจัยอื่นหรือทุนส่วนตัวออกสำารองล่วงหน้าไปก่อนแล้ว!) ผมรู้สึกว่าในปัจจุบัน กฎระเบียบทางการ
บริหารจัดการเงินงบประมาณดูไม่ค่อยจะเอ้ือให้อาจารย์อยากทำางานวิจัยเท่าใดนัก นอกจากนโยบาย
ของการให้ทุนทำางานวิจัยก็ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลตามที่ ได้กล่าวมาแล้ว และยังมีค่อนข้างจำากัด
ซึ่งอาจมาจากการที่งบวิจัยไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วพอที่จะรองรับจำานวนโครงการวิจัยที่เพิ่มขึ้น จากการที่
มีสถาบันใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็นจำานวนมาก ได้รับทราบมาว่าการเอางบประมาณวิจัยบางส่วนกันไว้ ให้
ใช้เป็นงบประมาณการวิจัยของ “มหาวิทยาลัยวิจัย” ก็ให้ผลไม่ดีเท่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้
นักศึกษาที่สนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ดูเหมือนจะลดจำานวนลงและทำาให้
ต้องมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในการแสวงหานักเรียนที่มีคุณภาพดี หรือ มีความกระตือรือร้น รักและ
สนใจในวิทยาศาสตร์จริง ๆ มาเข้าโครงการ สำาหรับตัวอาจารย์/นักวิจัยเองที่อยู่กับคณะฯ ตั้งแต่
เริ่มจัดตั้ง หรือในช่วงแรก ๆ ของการจัดตั้ง ในปัจจุบันก็เป็น สว. และเกษียณแล้ว หรือใกล้เกษียณ
อยู่หลายคน (ท่ีอยู่ในกลุ่ม Pre- and Post-World War II และ Baby-boomers Generations!!)  
ซึ่งเมื่อเกษียณไปก็ทำาให้คณะฯขาดอาจารย์ที่มีประสบการณ์เหล่านี้ ไป  เพราะกลุ่มอาจารย์รุ่นเยาว์
ที่เข้าร่วมโครงการภายหลังก็ยังมีจำานวนน้อย และยังสะสมประสบการณ์ ในการบริหารและการ
ทำาวิจัยไม่เพียงพอ จึงทำาให้ดูเหมือนมีช่องว่างระหว่างอาจารย์สองกลุ่มนี้อยู่บ้างในบางช่วงเวลา 
และอาจทำาให้มีปัญหาในการผลิตผลงานวิจัยอยู่พักหนึ่ง (ในช่วงที่สองของการจัดตั้งคณะฯ)  

 อย่างไรก็ตาม ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา ผมสังเกตว่าปัญหาความขาดแคลนอาจารย์ที่
กล่าวถึงดูพอจะบรรเทาลงบ้างแล้ว และช่วยให้คณะฯ ค่อย ๆ เริ่มสามารถทยอยผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพออกมาได้ โดยสังเกตดูจากผลผลิตของงานวิจัยของนักศึกษาและของอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ ที่
ทยอยออกมา และหลายผลงานวิจัยได้รางวัลดีเด่นจากองค์กรหลายแห่ง ความเปลี่ยนแปลงที่เห็น
ที่ค่อนข้างเด่นชัด คือผลงานจากทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ผมแน่ใจว่าอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ 
จะสามารถนำาพาให้คณะฯ ของเราก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ หากได้รับการสนับสนุนอย่าง
เหมาะสมจากหน่วยงานต้นสังกัดของเขา

 คุณภาพและความเข้มแข็งของงานวิจัย เป็นตัวชี้วัดที่สำาคัญอันหนึ่งที่นักวิชาการใช้ ใน
การจัดอันดับและประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษา และองค์ประกอบหนึ่งที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพของงานวิจัยคือ คุณภาพและศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามที่ ได้กล่าวตอนต้น
แล้วว่า อาจารย์สตางค์ท่านเข้าใจในจุดนี้เป็นอย่างดี ท่านจึงรีบพัฒนา human resource ของคณะฯ  
โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพให้ได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยที่มี
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ชื่อเสียงในต่างประเทศ และผู้บริหารคณะฯ ท่านต่อมาในช่วงแรก ๆ ก็นำานโยบายนี้มาปฏิบัติ
ต่อเนื่อง ดังนั้น โดยรวมคณะฯ ของเราจึงเป็นคณะฯ ที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและเป็นนักวิจัย
ที่มีความสามารถและศักยภาพที่ ไม่ด้อยไปกว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์ การพัฒนาอาจารย์ ในช่วงแรก ๆ  ของการจัดตั้งคณะฯ จะเน้นหนักทางวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ โดยเฉพาะด้านพรีคลินิกที่พึ่งเกิดใหม่เพื่อให้สอดคล้องและทันกับการสอนนักศึกษาแพทย์
ที่สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี  อย่างไรก็ตาม ในปลาย ช่วงแรกของการจัดตั้งคณะฯ (เช่น ในช่วง
ระหว่าง พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2541) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ในเวลานั้น (ศ. นพ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ) ได้มองย้อนกลับมาทางภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์กายภาพ (physical science) เช่น ทางด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
ซึ่งในเวลานั้น ยังไม่ค่อยจะเข้มแข็ง ท่านจึงหันมาให้ความสำาคัญกับการพัฒนาสาขาวิชาเหล่านี้เป็น
พิเศษ เพราะเป็นพื้นฐานที่จะทำาให้เข้าใจวิชาทางด้านพรีคลินิกได้ดีขึ้น โดยในช่วงแรกเน้นไปที่การ
พัฒนากำาลังคน เพื่อที่จะให้ภาควิชาสามารถเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ แนวความคิดนี้และผลพวง
ที่ตามมา อาจมีส่วนที่ช่วยทำาให้คณะฯ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสถาบันดีเด่น โดย “มูลนิธิ
โทเรเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย” ในปี 2537

 เมื่อคณะฯ มีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง คุณภาพของงานวิจัยและวิชาการ
ที่มีคุณภาพก็ตามมา จะเห็นได้ว่าในช่วงแรก ๆ คณะฯ ของเรามีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เด่นมาก เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ   มีการรวมกลุ่มของนักวิชาการจนสามารถจัดตั้งโครงการวิจัย และหรือศูนย์ความเป็น
เลิศขึ้นมาหลายกลุ่ม เช่น หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง หน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำางาน
ของโปรตีน และหน่วยวิจัยแคลเซียมและกระดูก เป็นต้น และกลุ่มวิจัยเหล่านี้ หรือที่จัดตั้งขึ้นมา
ใหม่ในภายหลังอีกหลายกลุ่ม มีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อย ๆ และ momentum ที่มาจากกลุ่มวิจัย
ในโครงการเหล่านี้ ก็สามารถผลักดันให้สามารถผลิตผลงานออกมาจนในที่สุดก็ ได้รับรางวัล
มากมายตามมา และมีส่วนทำาให้มูลนิธิโทเรฯ มอบรางวัลดีเด่นระดับสถาบันให้กับภาควิชาเคมี ใน 
พ.ศ. 2553 และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560 เกียรติต่าง ๆ ที่ ได้รับ ไม่ได้เป็นผลพวงที่
มาจากการเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่ในช่วงแรกของการสถาปนาคณะฯ เท่านั้น แต่มาจากการบริหารจัดการ
ต่อเนื่องในยุคถัดมาด้วยเหมือนกัน

 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวถึงการตกต่ำาของคุณภาพของมหาวิทยาลัยไทย
จากการประเมินของสถาบันจัดอันดับ (University Rankings) หลายสถาบัน แต่ที่เป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลาย คือ ของสองสถาบันจากสหราชอาณาจักร (QS University Rankings และ Times 
Higher Education Rankings: THE) และอีกหนึ่งสถาบันของสหรัฐอเมริกา (U.S. News 
Report on Best Global University Rankings) แม้ว่าองค์ประกอบที่ ใช้ ในการคำานวณเพื่อจัด
อันดับจะแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ผลที่ทุกสถาบันสรุปได้คือ “มหาวิทยาลัยไทยร่วงยกแผงและดู
จะลดลงต่อเรื่อย ๆ” ซึ่งพวกเราในมหาวิทยาลัยอาจจะรู้สึกไม่ดีอยู่บ้าง แต่ก็ต้องยอมรับความจริง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผมแน่ใจว่ามันเป็นปัญหาที่ผู้บริหารประเทศ และสถาบันการศึกษากำาลังนำาไป
หาทางแก้ไข ความตกต่ำาท่ีเห็นกันอยู่น้ีไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะกับมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกท้ังกลุ่ม 



เพราะหลาย ๆ สถาบันในประเทศเพื่อนบ้านของเรา เช่น มาเลเซีย ได้รับการจัดอันดับให้สูงขึ้น 
และในสิงคโปร์ซึ่งดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีก (เช่น เปรียบเทียบผลของ ค.ศ. 2016 และ 2018) 
อยากจะเอาผลจากของสองมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับต้น ๆ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นตัวอย่าง เช่นในการจัดอันดับของ QS ในปี 2518 มหาวิทยาลัยมหิดล 
อยู่ในอันดับ 334 และของ จุฬาฯ อยู่ในอันดับที่ 245  แต่ THE จัดให้มหิดลอยู่ที่ ในกลุ่มอันดับ 
501-600 และของจุฬาฯ อยู่ในกลุ่ม 601-800  ส่วนของ U.S. News ของสหรัฐอเมริกา จัดให้
มหิดลอยู่ท่ีอันดับ 509 ในขณะท่ีจุฬาฯ อยู่ท่ีอันดับ 539 แต่ไม่ว่าเราจะใช้การจัดอันดับของสถาบันใด 
ภาพพจน์ของมหาวิทยาลัยไทยก็ดูไม่ดีเลยสำาหรับปี 2518 และเกือบจะพูดได้ว่าอันดับของทุก
มหาวิทยาลัยตกลงต่ำากว่าอันดับที่เคยได้รับในช่วงปี 2515/2516 ผมเองไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ที่จะ
เอามหาวิทยาลัยไทยมาเปรียบเทียบกันเอง ผมสนใจแต่ว่าทำาอย่างไรมหาวิทยาลัยไทยจะสามารถ
ไต่อันดับขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก หรืออย่างน้อยกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 
อย่างไรก็ตาม หากเราไม่เปลี่ยน mindset ของเรา และเปลี่ยนการบริหารและกฎระเบียบที่ ใช้
อยู่กันในปัจจุบัน ผมว่าเราก็คงจะเป็นอยู่อย่างเดิม ผมจะไม่แปลกใจเลย ถ้าหากอีกสัก 5 ปีข้างหน้า 
อันดับของเราจะเลวลงกว่าในปัจจุบัน เพราะดูแนวโน้มแล้วมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยเฉพาะใน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ดูจะมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
การออกจากระบบราชการ มาเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไร ที่ดูแล้ว
การบริหารจัดการทุกอย่างมันดูจะแย่ลงกว่าที่เคยเป็นเสียอีก ปัญหามันน่าจะมาจากการบริหาร
จัดการขององค์กรที่สูงกว่าระดับสถาบัน และหากเมื่อถึงเวลาที่จะเอามหาวิทยาลัยออกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเอามาจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่ และสามารถบริหารงานได้อย่างอิสระ 
หากยังมีนักวิชาการกลุ่มเดิม ๆ ที่เกือบจะหมดสภาพแล้วจากกระทรวงเก่าย้ายตามมา และไม่มี
คนนอกที่มีความคิดนอกกรอบเข้าไปบ้าง ทุกอย่างก็คงจะเหมือนเดิม

 คณะวิทยาศาสตร์ของเราค่อนข้างจะโชคดี ที่ ในอดีตเรามีผู้บริหารที่พอจะเข้าใจงานวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ค่อนข้างดี เช่น การบริหารเงินทุนวิจัยและการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิจัย 
แต่ได้รับทราบมา (ซึ่งไม่ทราบว่า serious แค่ไหน) ในปัจจุบัน บางทีดูเหมือนจะมีระเบียบหลาย
อย่างที่ดูหยุมหยิมมากจนเกินความจำาเป็น และดูจะไม่ค่อยเอื้อในการทำาวิจัย เช่น การจัดเก็บค่า
บริการในการใช้เครื่องมือบางอย่างที่ค่อนข้างสูง (ทำาให้บางครั้งต้องไปขอใช้บริการจากสถาบันอื่น
ที่คิดค่าใช้จ่ายต่ำากว่าและสะดวกกว่า) และขาดความสะดวกหากมีการต้องขอใช้บริการนอกเวลา
ราชการ นอกจากนี้พวกเราที่เคยทำาวิจัยในสมัยแรก ๆ สังเกตว่าโดยรวม ๆ ความกระตือรือร้น
และบรรยากาศของการทำาวิจัยของคณะฯ ดูเหมือนจะถดถอยลงบ้าง ในอดีตถ้าเราผ่านหรือเข้ามา
ในบริเวณคณะฯ ในเวลากลางคืน จะเห็นว่าห้องปฏิบัติการยังมีไฟเปิดสว่างและมีการทำาวิจัยกัน
อยู่จนดึก ๆ   ซึ่งจะดูต่างจากในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี พวกเรายังโชคดีที่ผู้บริหารชุดเริ่มต้น มีวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับการวิจัยที่กว้างขวาง มีการสร้างกฎระเบียบที่เอื้อให้สามารถทำางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ รวมทั้งมีการสร้างนักวิชาการที่มีความสามารถสูงไว้เป็นจำานวนมาก นอกจากนี้ ในอดีตความ
ใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารฯ และคณาจารย์ดูจะมีมากกว่าในยุคปัจจุบัน เป็นต้นว่า ในอดีตหากใคร
มีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วน ก็สามารถที่จะเดินเข้าไปขอพบผู้บริหารได้ง่าย ๆ และอธิบาย
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ปัญหาให้ได้รับทราบโดยตรง เพื่อที่จะหาทางช่วยกันแก้ไขโดยเร็ว หรือผู้บริหารบางท่านในอดีต 
จะเดินเข้าไปรับประทานอาหารกลางวัน และพูดคุยสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็น
กันเองกับพวกอาจารย์ และในขณะเดียวกันก็ได้รับทราบปัญหาที่อยากให้ฝ่ายบริหารฯ ช่วยแก้ไข 
ผมยังเคยเห็นท่านคณบดีท่านแรก อาจารย์สตางค์เดินเข้าห้องแล็บโน้นแล็บนี้ และพูดคุยกับ
อาจารย์อย่างเป็นกันเองแม้กระทั่งในวันหยุดราชการ
 เนื่องจากในช่วงแรก ๆ เราได้รับความร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์
อย่างค่อนข้างจะสมบูรณ์ จึงช่วยทำาให้อาจารย์ทั้งหลายสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่ ในการ
ทำาวิจัย และทำาให้คณะของเรามีอาจารย์ที่เป็นที่รู้จักในวงการได้ ในเวลาอันสั้น ได้รับรางวัลจาก
องค์กรในประเทศและต่างประเทศมากมาย รางวัลเกียรติยศอันหนึ่งที่พวกเราในคณะฯ ภูมิใจมาก
คือ รางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ” จาก “มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์” ที่จัดให้มีขึ้นในปี 2525 และจนถึงปัจจุบันมีคณาจารย์ของคณะฯ เราได้รับ
เกียรติคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ถึง 13 คน จากผู้ที่ ได้รับรางวัลทั่วประเทศทั้งหมด 53 คน (24.5% 
ของทั้งประเทศ) มีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่ข้อหนึ่งคือ ในช่วงแรกของการดำาเนินการ (พ.ศ. 2501-2541) 
มีอาจารย์ของเราที่ ได้รับรางวัลนี้ถึง 10 คน จากทั้งหมดที่ ได้ 22 คน (45% ของทั้งประเทศ) 
แต่จำานวนอาจารย์ของเราที่ ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ ลดน้อยลงค่อนข้างมากในช่วงหลังของการ
ดำาเนินการ (พ.ศ. 2542-2560) คือจากจำานวนนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 31 คน มีอาจารย์คณะฯ 
ของเราได้รับการคัดเลือกเพียง 5 คน (16% ของทั้งประเทศ เทียบกับ 45% ในช่วงแรก) หากดู
เผิน ๆ การลดลงอาจดูจะน่ากังวลอยู่บ้างสำาหรับพวกเรา แต่โดยความเป็นจริง มีความเป็นไปได้
สูงที่ ในบางช่วงเวลาที่อาจารย์รุ่นเยาว์ที่รับเข้ามา นอกจากจะมีจำานวนจำากัดแล้ว ยังอาจสะสม
ประสบการณ์ ในการทำางานวิจัยไม่เพียงพอ และไม่ทันที่จะมาทดแทนอาจารย์รุ่นแรก ๆ  ที่ทยอยกัน
เกษียณอายุออกไป  

 อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เพิ่ม พอจะสรุปได้ว่าวิกฤตการณ์นี้น่าจะเป็นเพียงระยะ
สั้นๆ เพราะหากมองไปที่รางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ ที่จัด
เพิ่มให้มีขึ้นภายหลังคือในปี 2534 เราจะพบว่าตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา จากจำานวนนักวิทยาศาสตร์
รุ่นใหม่ทั่วประเทศ 80 คน มีถึง 19 คน ที่มาจากคณะฯ ของเรา (23% ของทั้งประเทศ) และเมื่อ
เทียบกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติที่ ในช่วงเวลาเดียวกัน เรามีเพียง 5 คนเท่านั้นจากที่ ได้รับ
รางวัลทั้งหมด 31 คน (16%) ข้อมูลที่น่าสนใจอีกข้อ คือเกี่ยวกับความเป็นผู้เชี่ยวชาญของอาจารย์
ในคณะฯของเราที่มีการกระจายความสนใจที่กว้างขวางออกไป เป็นต้นว่า อาจารย์ที่ ได้รับการคัด
เลือกให้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นใหญ่ในคณะฯ ของเรา เป็นผู้ที่ส่วนใหญ่ทำางานวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แต่ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 
ส่วนใหญ่ทำางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยเฉพาะในช่วงหลัง ระหว่างปี 2541-2560  
เป็นท่ีน่าดีใจและภูมิใจท่ีความพยายามในการพัฒนากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะฯ 
โดยเฉพาะที่ริเริ่มตั้งแต่สมัยท่านคณบดีอาจารย์พรชัย เป็นต้นมา เริ่มออกดอกออกผลตามที่
วางแผนไว้ และที่น่าภูมิใจมากคือ ในปี 2560 อาจารย์ ในคณะฯ ที่ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองประเภท ก็เป็นอาจารย์ที่ทำางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 



นอกจากนี้ ในระยะหลังคณะฯ ของเราก็มีสิ่งประดิษฐ์หลายชนิดที่ผลิตและพัฒนาโดยอาจารย์
ในกลุ่มดังกล่าวนี้ และสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ดูจะเป็นที่สนใจและต้องการของวงการอุตสาหกรรมและ
มีศักยภาพที่จะนำาไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  ได้ ในวงกว้างอีกด้วย ข้อมูลจากหลายแหล่ง ทำาให้ผมเชื่อว่า
ภาควิชาเหล่านี้ โดยเฉพาะภาควิชาฟิสิกส์เป็นภาควิชาที่มีศักยภาพสูง และมีอนาคตท่ีจะก้าวต่อไป
ได้อีกไกล เป็นภาควิชาท่ีมีอาจารย์ท่ีมีงานวิจัยท้ังทางพ้ืนฐานและประยุกต์ และมีสิ่งประดิษฐ์ที่
พัฒนาขึ้นมาที่จับต้องได้ และเป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพในระดับ commercial scale ได้อีกด้วย 
คณาจารย์ของภาคฯ ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่มีอาวุโสอยู่ในระดับกลาง (Generation X) และยังมี
เวลาและพลังกายและใจที่จะพัฒนางานวิจัยต่อได้อีกหลายปี ซึ่งดูจะต่างจากคณาจารย์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยเฉพาะทางด้านพรีคลินิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่มีระยะเวลาทำางาน
วิจัยเหลืออยู่ค่อนข้างจะน้อย (Generation Baby Boomers!) อย่างไรก็ตามในระยะหลังนี้ ก็เห็น
มีดาวเด่นรุ่นเยาว์ทางด้านพรีคลีนิกฉายแสงออกมาเหมือนกัน และหากไม่มีอะไรมากดดันให้หมด
พลังเสียก่อนเวลาอันควร ผมแน่ใจว่าคณะฯ เรายังจะก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้สวย อย่างมีเกียรติ
และสง่างามเหมือนในช่วงแรกของการสถาปนาคณะของเรา (พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2541)

 ก่อนท่ีจะจบบทความน้ี ผมอยากจะกล่าวถึงการสร้างและพัฒนาภาควิชาจุลชีววิทยา (ซ่ึงใน
คณะฯ ของเราเป็นภาคที่รวมสาขาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันไว้ด้วยกัน) ในฐานะที่อาวุโสที่สุด
ในภาค คืออยู่มาตั้งแต่ประมาณปี 2511 จนถึงปัจจุบัน รวม 50 ปีพอดี จึงได้มีโอกาสติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดเสมอมา โดยรวมแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ ได้เห็นภาควิชาเจริญเติบโตขึ้นมา
จนถึงระดับในปัจจุบัน เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและในต่างประเทศ มีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจะดูหลักฐานได้จากการจัดอันดับของสาขาวิชา “Micro-
biology” และ “Immunology” โดยสถาบันจัดอันดับของต่างประเทศ สถาบันที่จะนำามากล่าวถึง 
คือสถาบันของสหรัฐอเมริกา “U.S. News Report on Global University Rankings” ซึ่งเป็น
สถาบันจัดอันดับคล้ายกับ QS และ THE ของสหราชอาณาจักร กล่าวคือมีวิธีการประเมินที่ ใช้
ฐานข้อมูลคล้ายกัน สถาบันนี้ ในอดีตจะประเมินเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น 
แต่ในระยะหลังได้นำาเอามหาวิทยาลัยนอกสหรัฐฯ มาร่วมประเมินและจัดอันดับด้วย ผมเอาสถาบัน
นี้มาใช้อ้างอิงเพราะเป็นสถาบันที่มีข้อมูลการประเมินละเอียดลึกลงไปถึง subject-specific ranking 
โดยนำาเอา “microbiology” และ “immunology” มาประเมินแยกกัน เป็นที่ทราบกันนานแล้วว่า 
การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทย ไม่ว่าจะใช้ของสถาบันใด ทุก ๆ มหาวิทยาลัยยังอยู่ในอันดับที่
ใช้ ไม่ได้ ไม่เป็นที่น่าพอใจและดูจะเลวลงเรื่อย ๆ  ในการจัดอันดับของสถาบันจัดอันดับ U.S. News 
Report นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลแม้จะได้รับการประเมินในปี 2018 ว่าเป็นอันดับมหาวิทยาลัยที่ดี
ที่สุดของประเทศ แต่ในระดับโลกเราอยู่ที่อันดับ 509 หากเปรียบกันในกลุ่ม Asian Universities 
ด้วยกันมหาวิทยาลัยมหิดลของเราอยู่ในอันดับที่ 77 (ซึ่งตกลงไปจากที่เคยอยู่ที่อันดับ 74 ใน
ปี 2015)  ท่านผู้อ่านจะแปลกใจ ถ้าผมจะให้ข้อมูลเพิ่มต่ออีกว่า ถึงแม้ตัวมหาวิทยาลัยเองจะอยู่
อันดับที่ 509 ของโลก แต่อันดับของ Microbiology อยู่ที่ 79 และของ Immunology อยู่ที่ 83 
ของโลก สาขาทั้งสองยิ่งดูเด่นขึ้นอีกหากเทียบกับมหาวิทยาลัยในเอเชียด้วยกัน คือ Microbiology 
ของเราได้รับการประเมินให้อยู่อันดับที่ 6 และ Immunology อยู่อันดับที่ 5 หากดูข้อมูลต่อไปอีก 
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จะพบว่าในเอเชียด้วยกันนั้น ทาง Immunology เราเป็นรองแต่เพียง Osaka University, University 
of Tokyo, National University of Singapore และ Kyoto University เท่านั้น และในสาขา 
Microbiology จะมี Seoul National University และ University of Hong Kong แทรกเข้ามา
และเอา Kyoto University ออกไป (รูปที่ 1)  จากข้อมูลเก่าของ 2015 Ranking เราพบว่า สาขา 
Microbiology กระโดดขึ้นจากอันดับที่ 7 มาที่อันดับ 6 ในปี 2018 แต่ของ Immunology เราลดลง
ไปหนึ่งอันดับ จากอันดับที่ 4 ในปี 2015 มาเป็นอันดับที่ 5 ในปี 2018 ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็น
ว่าทั้ง 2 สาขาวิชานี้นอกจากจะดูเด่นมากแล้ว ยังดูเหมือนจะ outperform ตัวมหาวิทยาลัยอยู่
มากทีเดียว แต่ผมก็ไม่แปลกใจเพราะมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ที่ ในระยะแรกจะเน้นทางแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหลัก ในส่วน
ของบทความนี้ผมใช้คำาว่า “ของเรา” เนื่องมาจากเวลาหาข้อมูลของสาขาวิชา มันเป็นข้อมูลของทั้ง
มหาวิทยาลัย (ไม่ใช่ของคณะวิทยาศาสตร์คณะเดียว) เพราะมหาวิทยาลัยมหิดลมีการเรียนการ
สอน และการวิจัยกระจายอยู่ ในคณะอื่น ๆ อีกหลายคณะ หากเข้าไปดูข้อมูลใน WOS และ 
Scopus ก็จะพบว่าภาควิชาจุลชีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นฟันเฟืองที่สำาคัญอันหนึ่ง
ของความสำาเร็จที่กล่าวมานี้ นอกจากนี้ ในระดับโลก ภาคฯ ของเรายังมีผลงานดีเด่นทางด้านอื่น 

รูปที่ 1 ตัวอย่างของการจัดอันดับของสาขาวิชา “จุลชีววิทยา”  (Microbiology) และ “วิทยาภูมิคุ้มกัน” 
(Immunology) โดย U.S. News Report on Best Global Universities Rankings เปรียบเทียบผล
การประเมิน ปี 2015 กับ 2018 (ข้อมูลของปี 2015 ได้รับความอนุเคราะห์จาก กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล)



เช่น ทางนิเวศวิทยาของสัตว์ป่าที่เน้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกเงือก (ไม่รวมเสือดำานะครับ!) จน
ทำาให้อาจารย์ที่ทำางานวิจัยเรื่องนี้ ได้รางวัลระดับโลก ROLEX  Awards for Enterprises และ 
Chevron Conservation Award ในปี 2006  ภาควิชาจุลชีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์ยังเป็น
ภาควิชาแรกที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกในประเทศไทย และมีนักศึกษาทั้งไทย
และต่างประเทศมากที่สุดที่สำาเร็จไปจากภาควิชาของเรา (เป็นการคาดคะเนเท่านั้น) 

คณะวิทยาศาสตร์ ในอนาคต

 เป็นการยากที่จะคาดเดาว่าอีก 10-20 ปีข้างหน้า คณะฯ ของเราจะยังก้าวนำาไปข้างหน้า
อย่างที่เป็นอยู่นี้ ได้ต่อไปหรือไม่     แต่ผมก็ยังมีความเชื่อมั่นในคณาจารย์และบุคลากรของเราที่ ได้
ซึมซับวัฒธรรมด้านวิจัยกันมาจากในอดีตไว้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ต้ังแต่สมัยยุครุ่นท่านอาจารย์สตางค์ 
และแน่ ใจว่าการบุกเบิกงานวิจัยใหม่ ๆ โดยบุคลากรรุ่นเยาว์ของเรา จะช่วยให้คณะฯ ก้าวไป
ข้างหน้าได้อย่างสง่างาม อย่างไรก็ตามผมยังอดรู้สึกกังวลไม่ได้ หากเรายังต้องพึ่งทั้งงบประมาณ
และนโยบายการบริหารจัดการภายใต้หน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะออกหัวออกก้อย
อย่างไร จะมีกระทรวงใหม่หรือไม่ นโยบายจะเป็นอย่างไรและจะบริหารจัดการกันอย่างไร เพราะ
ประเทศไทยเกือบจะไม่เคยมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเลย เราเปลี่ยนรัฐบาล นายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีกันบ่อยมากเกินความจำาเป็น จึงยากจริง ๆ ที่จะคาดเดา ผลกระทบจากภายนอกดังที่ ได้
กล่าวมานี้เป็นส่วนที่เราในมหาวิทยาลัยคงไม่สามารถเปลี่ยนได้ ส่วนภายในมหาวิทยาลัยเองนั้น 
หากไม่มีปัญหาทางการเมือง การบริหารจัดการในคณะฯ จึงขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร
และโดยเฉพาะคณาจารย์ที่จะต้องร่วมมือกันผลักดันกันจริง ๆ จัง ๆ ให้เราสามารถก้าวต่อไปให้ได้ 
หากจะมีโครงการอะไรใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อบุคลากรของคณะฯ  เราจำาเป็นที่จะต้องเอามา
ถกเถียงกันเพื่อให้ตกผลึกและได้ข้อยุติก่อนลงมือทำา ทุกคนควรได้มีโอกาสออกความเห็น และอาจ
ส่งความเห็นของท่านหรือกลุ่มของท่านผ่านไปทางหัวหน้าภาควิชา       เพ่ือจะได้นำาไปเสนอต่อและถกเถียง
กันต่อในที่ประชุมกรรมการคณะฯ  นี่คือหน้าที่ของท่านหัวหน้าภาคฯ โปรดอย่าไปแต่เพียงรับทราบ
และพยักหน้าอย่างเดียว (เดี๋ยวจะเหมือนที่ประชุม ครม. ... ผมเดาเอาเอง) ผมเห็นด้วยกับ อ. ดร.
สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ที่กล่าวเกี่ยวกับการเรียนรู้ ในโลกยุคใหม่ (ทักษะแห่งโลกในอนาคต) 
เป็นต้นว่า เพื่อการอยู่รอดในอนาคต เราจะต้องเตรียมนักศึกษาให้สามารถเรียนรู้เพื่อทำางานที่
ยังไม่มี ใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เกิด และเพื่อแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไร เราต้องเตรียมความพร้อม
ให้เขาสามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต 

 ผมยังกังวลอยู่บ้างเหมือนกันในด้านงบประมาณ เพราะที่แน่ ๆ รายได้ของคณะฯ ที่มา
จากการสอนนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ซึ่งเป็นรายได้ก้อนใหญ่ที่เป็นกอบเป็นกำาของเราก็จะหายไป
เม่ือทางคณะแพทย์ย้ายไปสอนนักศึกษาของเขาเองท่ีบางพลี นอกจากน้ีก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน
ที่ ในอนาคตทางโครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบทก็อาจดำาเนินรอยตามและทยอยออกตามไปด้วย 
รายไดจ้ากโครงการปรญิญาตรนีานาชาตคิงชดเชยไดเ้ลก็นอ้ยเทา่นัน้      เราอาจจะตอ้งมีโครงการทีม่ี
คุณภาพประเภทนี้เพิ่ม โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่เกี่ยวกับสังคมในอนาคตคือสังคมของ
ผู้สูงอายุ เช่น โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับการ Formulating สูตรอาหารสำาหร้บผู้สูงอายุ 
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เช่น Targeting disease-specific pre- and probiotics โดยใช้ Genetic engineering approach 
ที่เรามีอาจารย์ที่มี skill ที่จะทำาได้อยู่หลายคน หรือศึกษาเกี่ยวกับ Microbiota profile ของโรค
ทางเขตร้อนซึ่งเป็น Niche area ของประเทศเราแล้วหาทางเปลี่ยน Modulating profile โดย
วิธี Microbiota-targeted therapeutic technics หรือร่วมกับคณะฯ อื่น ในโครงการวิจัยประเภท 
Biomaterial science and engineering ที่เหมาะกับสังคมผู้สูงอายุ หรือสาขาวิชาอื่นที่สนับสนุน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

 ลักษณะของงานวิจัยของคณาจารย์คาดการณ์ค่อนข้างยาก  แม้ว่าคณะฯ เรามีผลงาน
วิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เข้มแข็งที่อาจนำาไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  สำาหรับพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป แต่ผลงานทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยมากจะต้องใช้เวลา
ค่อนข้างนานกว่าจะเห็นผลหรือนำาไปประยุกต์ ใช้ ได้ เราจะเห็นว่ากว่าที่ momentum ของงานวิจัย
ในช่วงแรกของการจัดตั้งคณะฯ จะมีออกมาให้จับต้องได้ก็ในปลายช่วงแรกและต้นระยะที่สอง ซึ่ง
รวมแล้วใช้เวลาหลายสิบปี ในทำานองเดียวกันผลกระทบจากการบริหารจัดการและผลิตผลงานของ
ปลายช่วงที่สอง ก็น่าที่จะออกดอกออกผลให้เห็นอย่างเป็นกอบเป็นกำาในต้นทศวรรษหน้า สำาหรับ
คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันซึ่งอยู่ในช่วงรอยต่อก็เช่นกัน ยังเพิ่งเริ่มปฎิบัติงานเพียงระยะสั้น ๆ จึงยัง
ไม่เห็น impact ของผลงานวิชาการ แต่ที่สังเกตดูทางด้านกายภาพของคณะฯ (เพราะเป็นสิ่งที่เห็น
และจับต้องได้ง่าย) ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เช่น มีการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างบาง
อย่างที่ดูทรุดโทรมให้ดูใหม่ ปลอดภัย สบายตาและมีสิ่งก่อสร้างเสริมขึ้นบ้างที่ช่วยให้บุคลากร
ของคณะฯ ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น มีอยู่อย่างเดียวที่ผมไม่ค่อยชอบ (แม้ว่าหลักการของ
โครงการและวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างพอจะรับได้) คือการสร้างตึก “นวัตกร” (VentureClub) 
ซึ่งโดยส่วนตัวรู้สึกว่าทั้งสถานที่ที่ ใช้ก่อสร้างและสไตล์ของตัวอาคารรวมถึงการให้สี ดูมันไม่ค่อย
จะเข้ากับอาคารชุดเดิม ผมเชื่อว่าหากท่านอาจารย์อมรซึ่งเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบตึกของคณะเรา
มาเห็น ก็คงจะมีความเห็นไม่ต่างไปจากผม คือตึกใหม่มันดูจะดูทันสมัยเกินไปสำาหรับผู้ที่เกิดมาใน
ยุคของ “Pre-World War II generation” อย่างท่านอาจารย์อมรและผมกระมัง!

 ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของคณาจารย์รุ่นเด็ก ๆ ก็ยิ่งคาดการณ์ยาก  
เพราะในปัจจุบันมีศาสตร์ ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเร็วมาก เทคโนโลยีทุกอย่างก็รุดหน้าไปเร็วมากเช่นกัน 
ผมเดาเอาว่ามันคงยิ่งจะเร็วมากขึ้นอีกเป็นทวีคูณในสิบปีข้างหน้า และจะเทียบไม่ได้เลยกับสมัยที่
ผมยังทำาวิจัยอยู่ เลยยิ่งทำาให้ไม่กล้าฟันธงคาดเดาอะไรลงไป แต่อยากจะเอาตัวเองเป็นตัวอย่าง 
คือเมื่อมองย้อนกลับไปในประมาณปี 1953 (คิดว่ากว่า 90% ของคณาจารย์ของคณะฯ ใน
ปัจจุบันคงยังไม่เกิด!) ที่เริ ่มเข้ามหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่ทุกคนตื่นเต้นกับ 
Watson-Crick model of DNA structure ซึ่งเราเองไม่เคยรู้จักเลยว่าคืออะไร แต่ผมมีเหตุผล
ของผมเองที่ ในปี 1958 ได้เริ่มสนใจงานด้าน “วิทยาภูมิคุ้มกัน” ซึ่งในขณะนั้นในวงการยังไม่รู้จัก
คำาว่า “immunoglobulins หรือ B and T lymphocytes” เลย เมื่อกลับมาทำางานในประเทศไทยใน
ปี 1965  ผมต้องกัดฟันติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์ทางวิทยาภูมิคุ้มกันซึ่งรุดหน้าไปเร็วมาก 
ในช่วง 1970s  และหากผมยังต้องการอยู่ในวงการต่อสัก 30 - 40 ปี มันจำาเป็นที่ต้องติดตามและ
เรียนรู้ความก้าวหน้าเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องทำาด้วยตัวเองเกือบทั้งนั้น โดยเริ่มตั้งแต่ “Molecular 



biology and genetic engineering” ยังไม่เกิด จนถึงยุคนี้ที่ ไม่รู้ว่ามีกี่ “-omics” กันแล้ว และยิ่ง
ในปัจจุบันมีเทคนิคใหม่ ๆ เกิดเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เช่น “Single-cell genomics”, “CRISPR/cas9 
gene-editing” system  และ “Next-generation sequencing” ที่จะมีผลกระทบอย่างมหาศาลต่อ
แนวคิดและการแก้ปัญหาโดยเฉพาะทาง Bio-medical science  ความก้าวหน้าทาง information 
technology ก็มาเร็วกว่าที่จะคาดเดาได้ และแน่นอนว่าจะต้องมีผลกระทบอย่างสูงต่อวงการ
วิทยาศาสตร์ของพวกเราเหมือนกัน ผมยังจำาได้สมัยที่คณะฯ ต้องนำาเอารถเครนเข้ามาในคณะฯ 
เพื่อยกเครื่อง computer ขึ้นมาติดตั้งบนตึกฟิสิกส์ และใช้เนื้อที่ครึ่งหนึ่งของตึก ซึ่งในปัจจุบันถูก
แทนที่ด้วยโทรศัพท์มือถืออันเล็ก ๆ  เพียงอันเดียว ความก้าวหน้าเหล่านี้รวมทั้งพวกปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีผลกระทบต่อแนวความคิดและวิธีการทำาวิจัยของพวกเราในอนาคต ผม
คาดเดาว่ามันคงจะมีปัญหาหรือโจทย์ ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีกมากมายและอาจยากยิ่งขึ้นด้วย แต่ผม
เชื่อในศักยภาพของคณาจารย์รุ่นปัจจุบันของเราที่ ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและหลายคนจาก
อาจารย์รางวัลโนเบล และอาจโชคดีมีความร่วมมือกับนักวิจัยระดับโลกทำางานวิจัยใน “World 
Class Universities” ว่าจะสามารถปรับตัวเองให้ทำางานที่มีคุณภาพในบรรยากาศไทย ๆ  ได้ไม่ยาก 
และไปได้อย่างงดงาม “with flying colors” ผมขออวยพรให้ทุกคนโชคดีและประสบความสำาเร็จ
ตามที่คาดหวังไว้ และหวังว่าสักวันหนึ่งจะเห็นอาจารย์ของเราบินไปรับรางวัลที่กรุง Stockholm !!
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