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 ในที่สุดคณะวิทยาศาสตร์ของพวกเราก็ได้เจริญเติบโตและเติบใหญ่ขึ้นมาจนมีอายุครบ   
60 ปีบริบูรณ์ หากว่าคณะนี้เป็นบุคคลที่รับราชการอยู่ก็จะครบเกษียณอายุพอดี ต้องออกไปเป็น
ข้าราชการบำานาญ แต่ว่าความจริงแล้วมันมิได้เป็นเช่นนั้น คณะของเราจะยังคงเจริญเติบโตต่อไป
เรื่อย ๆ ไม่มีวันจะแก่ชราหรืออ่อนแอลง มีแต่จะแข็งแรงเจริญเติบโตต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีวันที่
จะล่วงรู้ ได้เลยว่าจุดสุดยอดของมันจะอยู่ตรงที่ ใด

 หากนึกย้อนหลังไป 60 ปี ผู้ที่อยู่ ในช่วงเวลานั้นต่างก็คิดกันไปว่าคณะที่ก่อตั้งขึ้นใหม่นี้คง
จะไปได้ไม่ไกลเท่าใดนัก คงจะเป็นแค่ทางผ่านให้กับนักศึกษาเข้ามาศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นทุกคนก็จะแยกย้ายกันไปเรียนต่อที่คณะสาขาวิชาชีพหลักที่พวกเขาเหล่านั้น
ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามา ความคิดอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่ความคิดที่จะห่างจากความจริงเท่าใดนัก 
เพราะจากสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เมื่อ 60 ปีที่แล้ว คงจะไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเติบโตเป็น
สถาบันอันแข็งแกร่งยืนหยัดสู้กับกาลเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วได้อย่างไม่มีทางที่จะโค่นล้มลง
ได้เลย ถ้าจะสร้างภาพให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น คณะวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันเปรียบเสมือนว่าได้เริ่มมา
จากคนคนหนึ่งที่ต้องการจะหลีกหนีจากสภาพที่เขาเผชิญอยู่ ในขณะนั้นออมาเพื่อค้นหาหรือสร้าง
สิ่งใหม่ขึ้นมาให้ดีกว่าที่ตนเป็นอยู่ สภาวะที่ว่านี้อาจเปรียบได้กับการอพยพของจีนโพ้นทะเลที่
ต้องการชีวิตใหม่ที่ดีกว่าด้วยการย้ายออกมา อย่างที่เรียกกันว่ามีแค่เสื่อผืนหมอนใบ เดินทางมา
พึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทย จากนั้นก็ตั้งหลักด้วยการค่อย ๆ สร้างตัวขึ้นมา จนสุดท้าย
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ก็ประสบผลสำาเร็จกลายเป็นนักธุรกิจใหญ่โตอยู่ ในขณะนี้ พร้อมกับผลิตลูกหลานออกมามากมาย 
คนคนหนึ่งที่ว่านี้ก็ทำาเช่นเดียวกัน โดนเริ่มต้นจากการไปยืมสถานที่แห่งหนึ่งเริ่มทำากิจการ โดย
สถานที่ที่ ใช้คิดเป็นเนื้อที่แล้วก็ไม่กี่ตารางเมตร พร้อมกับรวบรวมผู้คนจำานวนหนึ่งมาเริ่มกิจการ 
จากนั้นก็ขยายตัวออกไปเรื่อยๆ มีผู้เข้ามาร่วมกิจการมากขึ้นและเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยไม่มี
ใครคาดคิดว่าจะเป็นเช่นนี้ ได้

 คนคนหนึ่งที่ว่านี้ ไม่ใช่ ใครอื่นใด เขาคือ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ซึ่งในปัจจุบันบรรดา
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ข้ึนมาเพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงความสามารถของท่าน 
อนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ด้านหน้าของตึกกลม ซึ่งอาจถือได้ว่าตึกนี้คือสัญลักษณ์อันหนึ่งของคณะวิทยา-
ศาสตร์ หากคนคนนี้เป็นจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาเมืองไทยแบบเสื่อผืนหมอนใบ ป่านนี้ท่านคงจะ
เป็นนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งของประเทศนี้เป็นแน่แท้ และบรรดาลูกหลานของท่านก็จะมีความมั่นคง
มากทีเดียว ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้น เพราะทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับท่านต่างประสบความสำาเร็จ
อย่างดีและมีความมั่นคงในชีวิต

 การก่อต้ังของคณะวิทยาศาสตร์ในยุคเร่ิมต้นน้ัน ผู้เขียนเองก็มีส่วนร่วมอยู่ด้วย กล่าวคือ 
เป็นคนหนึ่งในขบวนการอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างที่เปรียบเทียบไว้ ในตอนต้น เรื่องเป็นอยู่ว่าวัน
หนึ่งขณะที่ผู้เขียนกำาลังเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนั้นจุดมุ่งหมายอยู่ที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ดี ๆ ก็มีผู้แทรกขึ้นมาเพื่อขอประกาศให้นักเรียนกวดวิชาทั้งหมดได้
รับรู้ว่า จะมีโรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 50 คน จากนั้นผู้เขียน
ก็เบนเข็มมาร่วมขบวนการอพยพหาที่ ใหม่ด้วย มีผู้ ไปสมัครสอบเข้าเกินกว่าพันคน ผู้เขียนเองก็ไม่
คาดคิดเท่าใดนักว่าจะสอบคัดเลือกได้ โดยเมื่อสอบเสร็จแล้วก็ไม่ได้ ใส่ใจเท่าใดนัก ไม่ได้ไปฟังผล
การสอบคัดเลือก จนกระทั่งใกล้จะเปิดเรียนแล้ว จึงมีคนมาตามบอกให้ไปทำาการมอบตัวเข้าเป็น
นักศึกษารุ่นแรกรุ่นนี้ และผู้เขียนก็ได้พบกับท่านอาจารย์สตางค์เป็นครั้งแรกในวันนั้นเอง
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 การเริ่มต้นเรียนในปีแรก ท่านอาจารย์สตางค์ทำาหน้าที่เสมือนเป็นครูใหญ่พร้อมกับ
อาจารย์รุ่นแรกอีกประมาณไม่เกิน 10 คน นอกนั้นเป็นอาจารย์รับเชิญมาสอนพิเศษทั้งนั้น ผู้เขียน
กับเพื่อนร่วมรุ่นคนอื่น ๆ รวมกันทั้งหมดประมาณ 64 คน เป็นศิษย์รุ่นแรก ทุกคนต่างก็ทำาหน้าที่
ตามบทบาทของคนเปน็อยา่งด ีเปน็ทีน่า่พอใจ เพราะตลอดชว่งปแีรกของการกอ่ตัง้นัน้ เปน็ทีเ่ลือ่งลอื
ในกลุ่มนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ต่างก็เลือกจะเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้เป็น
จำานวนมาก กลายเป็นสถานศึกษาที่ติดอันดับยอดนิยมแห่งหนึ่งเลยทีเดียวในช่วงเวลาอันสั้น ๆ 
จากนั้นสถานศึกษาแห่งนี้ก็ ได้เจริญเติบโตกลายเป็นคณะวิทยาศาสตร์อย่างที่พวกเราเห็นอยู่ ใน
ปัจจุบัน

 ท่านอาจารย์สตางค์เป็นชาวไทย ไม่ใช่ชาวอพยพที่มาจากเมืองจีนอย่างที่ผู้เขียนเปรียบ
ไว้ ในตอนต้น เป็นบุคคลที่รูปร่างไม่ใหญ่โตเท่าใดนัก เป็นผู้มีสายตาสั้น สวมแว่นตาหนาเทอะ มี
ผู้ ใหญ่ของบ้านเมืองเราบางคนเคยปรารภให้ผู้เขียนได้ยินว่า ท่านมีสายตาสั้นแต่ทำาไมถึงมองเห็น
ได้ไกลมากถึงขนาดนี้ เห็นได้ไกลกว่าคนที่มีสายตาดีทั่วไปเสียอีก

 การฉลองครบรอบ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์นี้ ส่วนสำาคัญที่สุดคือการรำาลึกและเล่า
ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจุบัน บรรดาศิษย์เก่าต่างมาชุมนุม
ร่วมกันรำาลึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ ได้เป็นมาเป็นหลักใหญ่ ผู้เขียนซึ่งอยู่ ในยุคกำาเนิดเริ่มต้นจึงอยาก
เล่าความหลังที่เกิดขึ้นเมื่อ 60 ปีที่แล้ว เท่าที่จำาได้ ให้ทราบ ผู้อ่านคงจะพอบอกได้ว่าผู้เขียนคนนี้
ปัจจุบันควรจะมีอายุสักเท่าไหร่ หากว่ามีส่วนบกพร่อง ตก ๆ หล่น ๆ ขาดหายไป ผู้อ่านก็คงจะ
รู้ดีว่าข้อบกพร่องอันนี้จะต้องมาจากอายุขัยเป็นแน่แท้ ซึ่งผู้เขียนก็ไม่ขอปฏิเสธ ยอมรับเป็นข้อมูล
เพื่อหาทางจัดการเพื่อไม่ให้มันเสื่อมสลายไปเร็วนัก

 เท่าที่เล่ามานี้ ผู้เขียนหวังว่าผู้อ่านทุกท่านโดยเฉพาะบุคคลรุ่นหลัง คงจะมองเห็นภาพที่
เป็นไปเมื่อ 60 ปี ที่แล้วได้เป็นอย่างดี ส่วนในเรื่องของอนาคต ผู้เขียนมิได้มีความเป็นห่วงใย
เท่าใดนัก เพราะกลุ่มบุคคลที่เข้ามารับงานในช่วงต่อจากนี้ ไป ต่างก็มีความรู้ความสามารถ เป็นที่
ไว้วางใจได้ว่าจะสามารถนำาพาคณะของเราให้เจริญต่อไปได้ตราบนานเท่านาน สามารถยืนหยัด
ก้าวทันไปได้กับความเจริญยุคใหม่ที่เรียกกันว่า ยุคดิจิทัล อย่างสบาย สืบสานทุกอย่างตาม
เจตนารมณ์ของผู้บุกเบิกก่อตั้งได้เป็นอย่างดี

ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์
22 มีนาคม 2561



วัฒนธรรมองค์กร
ของคณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2542-2546 และ 2547-2550

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2535
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 จากเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสภา กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วยคำาว่า 
วัฒนธรรม กับคำาว่า องค์กร วัฒนธรรม ความหมายหนึ่งหมายถึง วิถีการดำาเนินชีวิตของบุคคลที่
อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ หรือสิ่งที่หมู่คณะยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งแสดงถึงความเจริญของหมู่
คณะนั้น ๆ องค์กร หมายถึง คณะบุคคลหรือหน่วยงานย่อยที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่
ที่ทำางานสัมพันธ์กัน เช่น คณะวิชาต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรในมหาวิทยาลัย ภาควิชาต่าง ๆ  
เป็นองค์กรในคณะวิชา เป็นต้น วัฒนธรรมองค์กร จึงหมายถึง สิ่งที่คณะบุคคลหรือหน่วยงานยึดถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น ความเคารพตามลำาดับอาวุโส ความรักใคร่กลมเกลียวกันฉันพี่น้อง ความ
เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกันฉันญาติ การเล่ือนตำาแหน่งงานโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถประกอบ
กับความมีอาวุโส เป็นต้น นอกจากนี้สำาหรับคนทั่ว ๆ ไปคำาว่า “วัฒนธรรมองค์กร” หมายถึง การ
กระทำาใด ๆ ก็ตามที่ถือปฏิบัติในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยไม่ได้มีกฎข้อบังคับเขียนไว้ เป็นการ
ปฏิบัติโดยความสมัครใจและเป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ถือได้ว่าเป็นขนบ
ธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติโดยไม่มีกฎข้อบังคับใด ๆ ระบุไว้ เป็นเรื่องที่ทำาโดยความสมัครใจ
ของบุคลากรในองค์กร และมีความสุขกับการที่ ได้ถือปฏิบัตินี้ เป็นเสมือนหนึ่งช่วยส่งเสริมขนบ
ธรรมเนียมอันดีงามไว้เพื่อให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้สืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามต่อไปในอนาคต

 ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัฒนธรรมองค์กรที่งดงามอยู่หลาย
เรื่อง เช่น เรื่องการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย อาจารย์ ใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
คณะวิทยาศาสตร์หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอกและอาจมีประสบการณ์การวิจัยในระดับ
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หลังปริญญาเอก (Post-doctoral) ประมาณ 1 หรือ 2 ปี มักจะได้รับ “การกระตุ้น” ให้ดำาเนินการ
วิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหลาย ๆ ระดับ เช่น ในวงสนทนาต่าง ๆ ของบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์มักจะหนีไม่พ้นการ “คุย” เกี่ยวกับงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ เช่น “ปีนี้ตีพิมพ์ไปแล้ว 
3 เรื่อง กว่าจะสิ้นปีอาจจะตีพิมพ์ได้สัก 5 เรื่อง” บางคนมักจะพูดว่า “วารสาร... เพิ่งตอบรับ 
Manuscript ที่ส่งไป มีข้อแก้ไขนิดหน่อยแต่น้อยมาก วารสารนี้เป็น “Top” จริง ๆ ในสาขาวิชานี้” 
เรื่องที่คุยกันในวงสนทนาเหล่านี้ เมื่ออาจารย์ ใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ได้ยินเข้าบ่อยครั้งก็มักจะ
มองตัวเองและถามว่าปีนี้ฉันตีพิมพ์ผลงานวิจัยไปแล้วกี่เรื่อง จะตีพิมพ์ได้อีกสักกี่เรื่องและคุณภาพ
ของวารสารที่ฉันส่งเรื่องไปตีพิมพ์นั้นดีมากขนาดไหน คณะผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์เองก็
ตอกย้ำาเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยกับบุคลากรอยู่อย่างสม่ำาเสมอ ในการประชุมหลาย ๆ ระดับมัก
จะมีการแสดงการเปรียบเทียบผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบจำานวนเรื่องที่ตีพิมพ์และจำานวนครั้งที่ถูก
อ้างอิง (Citation) และพยายามเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างในผลงานเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงาน
วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับคณะวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ คณะฯ เองก็มีแนวนโยบายสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยอยู่หลายด้าน 
อาทิ มีเงินทุนวิจัยสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่จากเงินรายได้ของคณะฯ (เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่
สามารถแข่งขันได้ ในระดับการขอทุนที่ ใหญ่กว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ) การสนับสนุนทุน
อาจารย์ช่วยสอน (Teaching Assistant) เพื่อลดเวลาของอาจารย์ ใหม่ในการควบคุมวิชาปฏิบัติ
การนักศึกษาและมีเวลาในการทำางานวิจัยมากขึ้น การให้ทุนสนับสนุนในลักษณะค่าตอบแทน (เพื่อ
ให้อาจารย์ ใหม่ ๆ ไม่ต้องกังวลมากนักในเรื่องการมีรายได้เพียงพอ) เป็นต้น คณะวิทยาศาสตร์มี
วัฒนธรรมที่ ให้ความสำาคัญกับบุคลากรรุ่นใหม่เสมอ เพราะบุคลากรกลุ่มนี้จะเป็นอนาคตที่สำาคัญ
ของคณะวิทยาศาสตร์

 ดังน้ันการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติท่ีมีคุณภาพสูงเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งบุคลากร
ที่อาจจะมีผลงาน “ตีพิมพ์” ไม่สูงมากนักทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ อาจเริ่มถามตัวเองว่า 
“ฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม่?” นับเป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่สร้างและสะสมมาตั้งแต่สมัย “อาจารย์สตางค์” ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นเมื่อ 60 ปีก่อน 
และในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์เฉลิมฉลองครบ 60 ปีแห่งการสถาปนา ในปี 2561 นี้ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าวัฒนธรรมองค์กรในเร่ืองน้ีจะอยู่คู่กับคณะวิทยาศาสตร์กันต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน 
ถึงแม้ว่าในสภาวะปัจจุบันซึ่งเริ่มมาประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจะพยายามส่งเสริมนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งพยายามผลักดันให้ประเทศมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัย
การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และพยายามผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสู่เชิง
พาณิชย์อย่างกว้างขวาง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับในสังคมการศึกษาของประเทศไทยอย่าง
กว้างขวางเช่นกัน คือให้มีการส่งเสริมให้นำาผลงานวิจัยสู่การพาณิชย์ ในรูปแบบของความร่วมมือ
กับภาคเอกชนอย่างจริงจังและจริงใจ จัดให้มีกระบวนการจดสิทธิบัตรและการก่อให้เกิดข้อตกลง
การใช้สิทธิ (Licensing Agreement) จากผลงานวิจัยและการก่อตั้งบริษัทเริ่มใหม่ (Start-up 
company) โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ได้ถูกนำาไปลงทุนใน
เชิงพาณิชย์ร่วมกับ Entrepreneur กิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยพยายามส่งเสริมจะ



เป็นแรงผลักดันให้นวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยถูกนำาไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 นโยบายเหล่านี้ของรัฐบาลได้รับการตอบสนองจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และมีการ
จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับคณะและในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อดำาเนินการให้นโยบายนี้
บรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อเป็นดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ ในเรื่องการตีพิมพ์ผล
งานวิจัย ยิ่งจะมีบทบาทสำาคัญมากขึ้นในการสนับสนุนในเรื่องการนำาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
เพราะนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีองค์ความรู้ (ผลงานวิจัยตีพิมพ์) ที่มากพอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นวัตกรรมในรูปแบบที่เป็น Disruptive Innovation แล้ว ยิ่งต้องอาศัยองค์ความรู้จากผลงานวิจัย
วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นหลักในการพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรของ
คณะวิทยาศาสตร์ ในการก่อให้เกิดการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการเผยแพร่ผลงานด้วย
การตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ ยังจำาเป็นที่จะต้องเป็นเอกลักษณ์ที่สำาคัญของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต ระบบ Ecosystem ที่กระตุ้นให้มีการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่เป็นอยู่ ในสังคมไทยปัจจุบันจึงจะมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นจากวัฒนธรรมองค์กรในการตีพิมพ์ผลงาน
วิจัยในวารสารนานาชาติในอนาคต คณะวิทยาศาสตร์มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมากอยู่แล้วและจะมี
ผลที่สำาคัญต่อความเจริญทางด้านการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต

 วัฒนธรรมองค์กรอีกเรื่องคือเรื่องการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล อาจารย์ ใหม่ทุกท่านมักจะได้รับการบอกเล่าจากอาจารย์ผู้ ใหญ่รุ่นพี่ว่าพยายามสอนให้น้อย
ชั่วโมง แต่ต้องสอนอย่างเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับตัวของผมเองว่า ครั้งหนึ่ง 
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(นานหลายปีมาก ๆ แล้ว) ในการพูดคุยกับอาจารย์หลาย ๆ ท่านจากมหาวิทยาลัยอื่น ได้สนทนา
กันถึงภาระงานสอนว่ามีมากน้อยเพียงใด มีอาจารย์ท่านหนึ่ง (จากมหาวิทยาลัยอะไรจำาไม่ได้แล้ว) 
ถามว่าภาระงานสอนของผมเป็นอย่างไร ผมตอบว่าผมบรรยาย 10 ชั่วโมง เขาบอกว่า “10 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ค่อนข้างเยอะนะ มหาวิทยาลัยเขาให้ภาระกับอาจารย์ ใหม่ค่อนข้างมากนะ” ผมอึ้งไปและ
บอกว่าบรรยาย 10 ชั่วโมงตลอดทั้งปีการศึกษาครับ อาจารย์ท่านนั้นเลยอึ้งไปเหมือนกันแล้วพูด
ว่า “โอ่” วัฒนธรรมองค์กรที่ ให้อาจารย์สอนน้อยแต่สอนอย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องสำาคัญ อาจารย์
ผู้ ใหญ่มักจะเตือนอาจารย์ ใหม่ ๆ  อยู่เสมอว่า สอนให้นักศึกษา “คิดเป็น” และเน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้ 
“ทำาเป็น” อย่าใส่เนื้อหา (Content) เข้าไปในการบรรยายมาก เพราะเนื้อหาเหล่านี้อาจอยู่ไม่ได้นาน 
พยายามสอนความรู้พื้นฐานให้มาก ๆ จะได้สามารถใช้พื้นฐานนี้เรียนรู้ต่อไปในอนาคตได้อีกนาน 
ซึ่งในยุคปัจจุบันการสื่อสารมีความสะดวกมาก ไม่ว่าจะเป็นทาง Internet หรือรูปแบบอื่น ๆ 
นักศึกษาสามารถอ่านเนื้อหาจากหลายแหล่งและหาเองได้ แค่สอนความรู้พื้นฐานและวิธีการให้เขา
ได้เรียนรู้และสามารถคิดได้ด้วยตัวเองเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด ส่วนในเร่ือง “ทำาเป็น” น้ัน การเรียนการสอน
ของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาในอดีตและยังคงถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เน้นภาคปฏิบัติ
และการสอดแทรกทัศนศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ “เห็นจริง” อย่างมาก ๆ โดยมี
แนวความคิดว่านักวิทยาศาสตร์ต้องทั้ง “คิดเป็น” และ “ทำาเป็น” ผลจากงานวิจัยของอาจารย์จะ
ถูกถ่ายทอดเป็นบทเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งสำาหรับการเรียนการสอนและการวิจัยต้องมีเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและมีความพร้อมสำาหรับการทดลองต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เองได้
ลงทุนทั้งทางด้านเครื่องมือและบุคลากร (ทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ และระบบ Teaching 
assistant) ให้แน่ใจว่านักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติและสามารถ 
“ทำาเป็น” ได้อย่างชัดเจน

 วัฒนธรรมองค์กรอีกเรื่องหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ที่ถูกสะสมมาเป็นเวลายาวนาน คือ
การที่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์พยายามหลีกเลี่ยงการเป็นผู้บริหาร ทุกครั้งที่มีการสรรหา
ผู้บริหารในคณะวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าภาควิชา หรือ
คณบดีก็ตามจะหาผู้สมัครด้วยความสมัครใจให้ ได้รับการคัดเลือกให้ ได้ตำาแหน่งบริหารยากมาก 
บุคลากรส่วนใหญ่ของคณะวิทยาศาสตร์จะ “ปฏิเสธ” การเป็นผู้บริหารทุก ๆ ครั้งที่มีกระบวนการ
สรรหาผู้บริหารจะต้องมีขบวนการขอร้อง (แกมบังคับ) ให้มีการสมัคร  บุคลากรส่วนใหญ่ของคณะ
วิทยาศาสตร์จะมีความพึงพอใจสูงมากกับการเป็น “อาจารย์” หรือ “บุคลากรธรรมดา” มากกว่า
ที่จะเป็นผู้บริหาร     ทุกคนคิดกันว่าในระบบมหาวิทยาลัยนั้นการเป็น “อาจารย์” นั้นดีที่สุดแล้ว 
หากเป็นผู้บริหารแล้วผู้บริหารจะต้องทำาตามที่อาจารย์และบุคลากร “สั่ง” สำาหรับชาวคณะวิทยา-
ศาสตร์ ผู้บริหาร “สั่ง” อาจารย์และบุคลากรไม่ได้ (ต้องขอร้องแล้วขอร้องอีก) ในการที่จะให้
ดำาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เหล่านี้อาจเป็นที่มาของเหตุที่ ในคณะวิทยาศาสตร์จะไม่มีจดหมาย
ร้องเรียนหรือการประท้วงเมื่อได้ผู้บริหาร เพราะบุคลากรทุกคนมองว่าคนที่จะมาเป็นผู้บริหารนั้น
ต้องเป็นผู้เสียสละอยู่แล้ว ไม่มีใครสนใจหรืออยากเป็นผู้บริหาร ดังนั้นจะร้องเรียนหรือประท้วง
ไปด้วยเหตุผลใด ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรในการหลีกเลี่ยงการเป็นผู้บริหารจึงนำามาสู่การร่วมมือ
ร่วมใจกันของบุคลากรทั้งหมด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของคณะวิทยาศาสตร์ไม่ว่าผู้บริหารนั้นจะ
เป็นใครและมาจากไหน ดูจะไม่มีความสำาคัญเท่าไหร่ต่อชีวิตประจำาวันของชาวคณะวิทยาศาสตร์



มากนัก เพราะเป็นชีวิตประจำาวันที่เน้นความเจริญรุ่งเรืองทางวิชาการเป็นหลัก ดังนั้นวัฒนธรรม
องค์กรในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองทางวิชาการ จึงเป็นเรื่องที่ชาวคณะวิทยาศาสตร์ช่วยกัน
สนับสนุนให้มีอยู่คู่กับสถาบันแห่งนี้ต่อไปอย่างยั่งยืน  วัฒนธรรมองค์กรที่กล่าวถึงข้างบนทั้ง 3 เรื่อง
หลัก ๆ นี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อเน้นให้เห็นว่า การมีวัฒนธรรมองค์กรคือการมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ถือปฏิบัติ ไม่มีเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับว่าบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ต้องทำา
อย่างนี้หรือต้องทำาอย่างนั้น แต่เป็นวัฒนธรรมที่บุคลากรอยากทำาเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีและความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กร มีผู้กล่าวไว้นานแล้วว่าหากบุคลากรต้องดำาเนินการและถือปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ์หรือข้อบังคับแล้วอาจดำาเนินการได้เพียง 90% ของความสามารถที่มีอยู่ แต่หากดำาเนินการ
โดยมีความปรารถนาของตัวเองอย่างแรงกล้าแล้ว อาจจะดำาเนินการได้ถึง 110% ของความสามารถ
ที่มีอยู่ และผลสำาเร็จที่เกิดขึ้นจะช่วยส่งเสริมให้ทั้งตัวบุคคลและสถาบันได้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตลอดไป

 วัฒนธรรมองค์กรสร้าง “Culture” ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมาแล้ว 
60 ปี ชาวคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมกันทำานุบำารุงและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเหล่านี้ ให้อยู่กับ
คณะวิทยาศาสตร์สืบต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคตกันเถิด
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60 ปี คณะวิทยาศาสตร์
เดินตามรอยทางอาจารย์สตางค์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2546-2547

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2538
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 คณะวิทยาศาสตร์ของเราเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง สร้างผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วยบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์
ที่มีผลกระทบสูง และหลายผลงานได้ถูกนำาไปประยุกต์ ใช้ ให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนนำาไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสาธารณะ คณะของเรายังเป็นฐานผลิต
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีคุณภาพ กระจายออกไปเป็นอาจารย์ 
นักวิจัย และผู้บริหาร ในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็น
เช่นนี้เพราะเรามีรากฐานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะปรัชญาการสร้างคนและสร้างงานจาก “ท่าน
อาจารย์สตางค์” คณบดีท่านแรกซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ท่านเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริง
ที่มองการณ์ไกลตั้งแต่ก่อตั้งคณะเมื่อ 60 ปีที่แล้ว ท่านไม่ได้มองแค่การเรียนการสอนและการ
สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังคำานึงถึงการผลิตแพทย์ การเปิดโรงเรียนแพทย์ ใน
สมัยก่อนทำาได้ยากมากเพราะขาดอาจารย์ด้านพรีคลินิก เน่ืองจากค่อนข้างยากท่ีจะชักชวนให้แพทย์
มาเป็นอาจารย์พรีคลินิก อาจารย์สตางค์ท่านแก้ปัญหาโดยใช้โมเดลจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่
ทำาสำาเร็จมาแล้ว คือการพัฒนาอาจารย์สาขาพรีคลินิกขึ้นมาโดยตรง ซึ่งนอกจากมีงานสอนแล้ว
ยังมีงานวิจัยเป็นหลักด้วย ท่านได้ชักชวนนักศึกษาเตรียมแพทย์ที่เรียนดีให้รับทุนต่าง ๆ เช่น ทุน
Colombo Plan ทุน British Council และ ทุน Rockefeller ไปศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์จนจบปริญญาเอกที่ต่างประเทศแล้วกลับมาเป็นอาจารย์พรีคลินิกทำาการ



สอนและวิจัยร่วมกับอาจารย์ชาวต่างประเทศที่สนับสนุนโดยมูลนิธิ Rockefeller โดยได้สอน
นักศึกษาแพทย์ และพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและเอกขึ้นมาพร้อมกัน ทำาให้มีนักเรียนจำานวนมาก
หันมาสนใจเรียนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกท้ังมีนักศึกษาท่ีกำาลังจะจบปริญญาตรี
สมัครเข้ามาเรียนหลักสูตรปริญญาโทและเอกจำานวนมาก ทำาให้โครงการบัณฑิตศึกษาของคณะ
เป็นปึกแผ่นและมีชื่อเสียงเรื่อยมา หากไล่เรียงดูจะพบว่าบุคลากรระดับชั้นนำาในด้านนี้ของประเทศ
ล้วนแต่จบมาจากคณะวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น

 นักศึกษาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ล้วนแต่เป็นระดับหัวกะทิของประเทศ ผ่านการเรียน
การสอนและการวิจัยที่มีมาตรฐานสากลโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก แม้กระทั่งในหลักสูตร
แพทยศาสตร์ ในช่วงสิบปีแรกก็มีการเรียนสอนเป็นภาษาอังกฤษ กระบวนการ Internationalization 
สำาหรับคณะวิทยาศาสตร์จึงเกิดมาตั้งแต่ก่อนปี 2510 แล้ว อาจารย์สตางค์ท่านเป็นต้นแบบใน
การทำาวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอนโดยในช่วงแรกได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Rockefeller 
และจากรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง จนทำาให้เป็นวัฒนธรรมหลักของคณะวิทยาศาสตร์มาจนถึงทุก
วันนี้ อาจารย์สตางค์ท่านย้ำาว่า 

 “การวิจัยต้องควบคู่ไปกับการเรียนการสอน การเรียนการสอนที่ ได้ผลดีที่สุดคือการให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิจัย เริ่มตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โดยไม่จำาเป็นต้องรอถึงระดับปริญญา
โทหรือเอก”

 นอกจากการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยแล้ว อาจารย์สตางค์ได้เสริมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยเฉพาะเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ 
โดยการช่วยเหลือในช่วงต้นมาจากมูลนิธิ Rockefeller รวมทั้งตั้งห้องสมุดที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ
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และในภูมิภาค จนกระทั่งกลายมาเป็น Online Library ณ วันนี้ ซึ่งช่วยอำานวยความสะดวกให้
อาจารย์และนักศึกษาอย่างที่สุดในการค้นหาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
การทำาวิจัยก็เหมือนการวาดรูปหรือต่อจิ๊กซอว์ ต้องเห็นภาพรวมก่อน คือการทบทวนวรรณกรรม 
ต้องอ่าน ต้องคิด สนทนา ให้เกิดปัญญา ขณะเดียวกันต้องหาว่าจุดไหนที่ยังขาดหรือยังไม่ชัดเจน
ซึ่งเป็นโจทย์วิจัย (Research Problem) หน้าที่ของเราในฐานะนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์คือมองหา
จุดบอดนั้นแล้วเติมเต็ม ซึ่งถ้าขาดห้องสมุดที่ดีแล้วจะกระทำาได้ยากมาก

 ผมหวังว่าผู้บริหารและอาจารย์ของคณะจะดำาเนินงานต่อไปโดยใช้ปรัชญาของท่าน
อาจารย์สตางค์นำาทาง ควรเน้นการเรียน การสอน การวิจัย และการพัฒนาการบุคลากรให้มี
ความสามารถถึงขีดสุดเป็นงานหลัก การต่อยอดงานวิจัยเพื่อหารายได้ก็ควรทำา แต่ไม่ควรเน้นเป็น
เร่ืองหลัก หากเอาเงินเป็นท่ีต้ัง ทุกอย่างจะออกนอกเป้าหมด ควรใช้เงินเป็นเคร่ืองมือนำาไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ต้องการทำาเพื่อให้รวย 

 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำาเนินงานมาถึงปีท่ี 60 นับว่าเป็นอานิสงส์จากวิสัยทัศน์ ความรัก 
ความทุ่มเท และความเสียสละของท่านอาจารย์สตางค์ท่ีมีต่อลูกศิษย์ ต่อสถาบัน และต่อประเทศชาติ 
ผมขอให้ชาวคณะวิทยาศาสตร์ต่างอุทิศตนเพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านโดยมีปรัชญาของท่าน
เป็นดั่งเข็มทิศนำาทาง คณะวิทยาศาสตร์ ในวัย 60 ปี มีความรู้ ประสบการณ์ และหลักการอัน
มั่นคงซึ่งจะช่วยให้เราเป็นผู้นำาในการดำาเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นเสาหลัก
ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 ในโอกาสที่เป็นมงคลนี้ผมขออวยพรให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน จงประสบความสำาเร็จในอาชีพการงาน มีสุขภาพแข็งแรง มี
จิตใจสงบและเป็นสุขตลอดไป



วิทยาศาสตร์ที่แท้จริง

ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550-2554 และ 2555-2558

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2541
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

อย่าลืมหรือหลงว่า “วิทยาศาสตร์และการศึกษาที่แท้จริง คืออะไร” 
พวกเรานักวิทย์ยุคไทยนิยม

 ความสำาเร็จและผลผลิตที่ผ่านมาในอดีตของคณะวิทยาศาสตร์ มิได้เป็นการรับประกันว่า
อนาคตจะมีความสำาเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้น ดังนั้นในยุคนี้ พวกเราคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ต้องมี “ใจเพชร” มิใช่ ไทยนิยม อย่างเดียว

 เพื่อฟันฝ่ากับดักผลงานและการสร้างกำาลังคนทางวิทยาศาสตร์ สู่ความสำาเร็จตามตัว
ชี้วัดที่ยอมรับของวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษา ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต นอกจากนี้
พวกเราอย่าลืมหรือหลงว่า ผลผลิตของการสร้างคน และผลผลิตของงานวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง
คืออะไร

 วัฒนธรรมของความเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถูกส่งต่อมาจากคนรุ่น
ก่อน ๆ  เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ คณะวิทยาศาสตร์ควรจะมีงานวิจัยเข้มแข็งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ 
เป็นสถาบันการศึกษาที่นอกจากคนในประเทศจะยอมรับ ยังต้องให้นานาชาติยอมรับด้วย ไม่ได้มี
ใครบอกเอาไว้ แต่มันคือความรู้สึกที่ส่งต่อกันมา 

 ในยุคที่ผมบริหารบังเอิญเป็นช่วงที่คณะวิทยาศาสตร์ออกนอกระบบ มีการเปลี่ยนแปลง
มากในมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องที่ ใหม่มากสำาหรับทุกคน ทั้งเรื่องโครงสร้าง ระบบ PA ระบบประเมิน 
ซึ่งเราใช้เวลาไปกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมาก ต้องยอมรับว่าเราไม่ค่อยนิยมการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
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ทุกอย่างยังไม่ชัดเจน มีข้อสงสัยเต็มไปหมด กว่าจะทำาให้ทุกคนเข้าใจในระบบการบริหารแบบใหม่
จึงต้องใช้เวลามาก และยังเป็นช่วงที่เรามีอาจารย์เกษียณหลายท่าน เป็นรอยต่อของอาจารย์รุ่น
เก่าและรุ่นใหม่ เราต้องดูแลอาจารย์ ใหม่มากขึ้นเพราะตั้งความหวังจากท่านเหล่านั้นไว้มาก เช่น
ต้องการให้เป็นอาจารย์ที่ดี ต้องทำางานวิจัย เกณฑ์ที่เราตั้งไว้ค่อนข้างสูง จะทำาอย่างไรที่จะมีทุน
มาสนับสนุน รวมถึงค่าตอบแทนต่าง ๆ ด้วย แต่คณะฯ ก็ช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้

 สมัยท่านอาจารย์พรชัย เป็นอธิการบดี (ศ. ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ) ท่านเข้าใจ
ถึงความสำาคัญของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดี แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัย อยู่ที่ว่าผู้บริหารจะให้
ความสำาคัญกับเรื่องใดมากกว่า    ผู้บริหารระดับสูงทุกท่านล้วนมองว่างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
นั้นสำาคัญ แต่การบริหารจัดการก็ขึ้นอยู่กับว่าจะลงรายละเอียดมากแค่ไหน เรื่องงบประมาณเป็น
สิ่งที่มีปัญหาค่อนข้างมากและส่งผลกระทบเรื่อยมา ในสมัยนี้ต้องลำาบากมากขึ้นและในสมัยต่อ ๆ  ไป 
ก็จะยิ่งลำาบากมากกว่านี้อีกหลายเท่า 

 การรักษามาตรฐานของคณะจะยากขึ้นในทุก ๆ  ปี ทำาอย่างไรในขณะที่ยังมีปัญหามากมาย
ภายใต้งบประมาณที่มีจำากัด เรามีบุคลากรจำานวนมากที่อาศัยรายได้ของคณะฯ หากรายได้ลดลง 
บุคลากรเหล่านี้จะประสบปัญหาทันที แต่ท่ามกลางอุปสรรคมากมาย คณะวิทยาศาสตร์กลัยังคง
ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยมาตรฐานที่คงที่ คณาจารย์ยังต้องสอนหนังสือและยังต้องทำางานวิจัย บุคลากร
ทุกคนทำางานกันอย่างหนัก นี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจ เพราะถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาสอนหนังสือเพียง
อย่างเดียว แล้วเราจะต่างจากที่อื่นตรงไหน

 ความโชคดีของคณะวิทยาศาสตร์ของเราคือเราได้บุคลากรที่ดี เราต้องเข้าใจสถานการณ์
ที่แท้จริง และต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ทิ้งสิ่งที่เราเป็น ในสถานการณ์ที่ ไม่ปกติ เรา
จะทำาอย่างไรให้ยังมีผลงานยอดเยี่ยมเหมือนเดิม คณาจารย์่ได้รางวัลมากมายซึ่งเราก็ต้องรักษา
ให้ได้มาตรฐานแบบนี้ต่อไป มิเช่นนั้นอนาคตเราก็จะไม่มีเรื่องเล่าถึงความสำาเร็จในอดีต ย้อนกลับ
ไปดูรุ่นต้น ๆ  เรามีความสำาเร็จมากมายและต่อเนื่อง ในยุคนี้เราก็มีบุคลากรมีความสามารถมาก แต่
ต้องรักษาไว้ ให้ได้ หวังว่าเราจะโชคดี

เรียบเรียงจาก ศ. ดร.ศกรณ์์ มงคลสุข. (2561). สัมภาษณ์. 19 เมษายน.



โต๊ะปากหมา
ที่คณะวิทย์ มหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2529

จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 คงจะเป็นเพราะบารมีและความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองของท่านอาจารย์สตางค์ 
มงคลสุข  ที่ลูกศิษย์ที่ท่านส่งไปต่างประเทศ  เมื่อเรียนจบก็ค่อย ๆ ทยอยกลับมาทำางานที่คณะ
วิทยาศาสตร์ โดยไม่มีใครเบี้ยวทุนเหมือนที่บางคนทำากันในปัจจุบัน  แม้ท่านอาจารย์จะจากไปก่อน
เวลาอันควร แต่ท่านได้วางระบบการทำางานและโดยเฉพาะที่ท่านพร่ำาสอนมาตลอดตอนที่ท่านยังมี
ชีวิตอยู่ว่า “เป็นอาจารย์ต้องทำาวิจัย” ก็ยังก้องอยู่ในหูของทุกคน ก็เลยตั้งใจทำาวิจัยกันอย่างขะมัก
เขม้นหามรุ่งหามค่ำา จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติของอาจารย์ที่คณะวิทย์    

 เวลาเดียวที่จะได้ปลดปล่อยก็คือตอนพักทานอาหารกลางวัน  แม้ว่าทางคณะฯ จะจัดห้อง 
Common Room หรือสโมสร หรือห้องอะไรก็แล้วแต่จะเรียกให้ฟังดูดี  แต่พวกเราก็พอใจที่จะมา
นั่งรวมกลุ่มกันที่ โต๊ะยาวตรงริมโรงอาหาร  และภายในเวลาราวหนึ่งชั่วโมงตอนกลางวันก็ทำาให้พวก
เราได้มีโอกาส “ปลดปล่อย” กันอย่างเต็มที่   

 ลองวาดภาพการรวมกลุ่มกันของคนเก่งสุดยอด ที่นอกจากจะสอบม.ปลายติดบอร์ดกัน
ทั้งนั้นแล้ว  บางคนยัง (อ้างว่า) ท่องจำาศัพท์ภาษาอังกฤษในพจนานุกรมของ ม.ล.มานิต ชุมสาย ได้
ทั้งเล่ม  หลายคนสอบคณิตศาสตร์ได้เป็นที่หนึ่งของประเทศ  และหลายคนได้รับรางวัลผลการเรียน
ยอดเยี่ยม  เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรางวัลผลการเรียนอะไรก็แล้วแต่ พวกสมาชิกที่นั่งที่ โต๊ะอาหาร
ตัวเก่งนี้กวาดมาหมดแล้ว   
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 การเรียนเก่ง มีสมองดี พูดจาแหลมคมปากไว เมื่อเอามาผนวกเข้ากับความ“ปากไม่ดีและ
การพูดที่ ไม่มีความเกรงใจ” แล้ว ก็ลองคิดกันเอาเองว่าบทสนทนาของสมาชิกที่ โต๊ะอาหารจะเป็น
เช่นใด   

 พวกเรามีการนำาปัญหาวิจัยที่น่าสนใจมาปรึกษาถกเถียงกัน  หรือถ้าใครทำาวิจัยได้ผลดี   
ไดร้บัการตอบรบัลงตพีมิพ์ ในวารสารชัน้นำากจ็ะเอามาคยุโขมงโฉงเฉงอวดเพือ่น  แตถ่า้เพือ่นฝงูแอบ
ไปรู้ว่าใครทำาวิจัยหรือทำาอะไรก็แล้วแต่อย่าง “ไม่ฉลาด” หรือใครส่งผลงานไปลงตีพิมพ์ ในวารสาร
ระดับล่าง ๆ เข้าละก็ จะถูกเป็นขี้ปากให้พวกสมาชิกปากจัดได้ซักซ้อมฝีปากไปอีกหลายวันทีเดียว

 “กูไม่ได้บอกว่ากูฉลาด แต่กูกำาลังบอกว่า มึงโง่!”  

 เป็นตัวอย่างของประโยคที่พวกเราใช้เหยียบย่ำาทับถมเพื่อนที่พลาด ไปทำาอะไรที่ ไม่เข้าท่า
มาแล้ว ยังมีประโยคโหดเหี้ยมคลาสสิคอีกเยอะแยะที่พูดให้ฟังได้ แต่เขียนไม่ได้เพราะหยาบเกิน

 ที่น่าสนใจที่สุดก็คือพวกเราไม่เคยโกรธกันไม่ว่าจะถูกเหยียบย่ำาสักแค่ไหน  ตรงกันข้าม
พอหมดเวลาทานอาหารทุกคนก็จะกลับไปทำางานอย่างขะมักเขม้นเพื่อเอาไว้อวดเบ่งกับเพื่อนฝูง  
และจะต้องไม่ทำาอะไรโง่ ๆ เพื่อจะได้ไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกโต๊ะอาหารได้หัวเราะเยาะเอาอีกได้     
 พูดง่าย ๆ ก็คือ อย่าทำาอะไรที่ ไม่ฉลาดเพราะ

 “ไอ้ยอดมันจะได้เบิ้ลกูตายห่า” 

 (ที่เขียนว่า “ไอ้ยอด” น่ะ เป็นการยกตัวอย่างเท่านั้น ความจริงอาจเป็น ยุทธ โญ จิรวัฒก์ 
หรือคนอื่น ๆ อีกก็ได้)      
 สมาชิกของโต๊ะอาหารจึงผลิตผลงานระดับเลิศออกมามากมาย จนทำาให้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กลายมาเป็นสถาบันวิจัยระดับชั้นนำาเทียบเท่าต่างประเทศมาจนปัจจุบัน

 เม่ือมองย้อนกลับไป การท่ีพวกเราได้พบกันทุกเวลาอาหารกลางวัน ได้หยอกล้อ ล้อเลียน 
พูดจาทับถมกันนั้น นอกจากจะได้รับความสนุกสนานสะใจแล้ว ยังเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นให้พวกเรา
ทุกคนขยันขันแข็งในการทำางาน และยังคอยฉุดไม่ให้ทำาอะไรที่เพื่อนฝูงจะเยาะเย้ยถากถางเอาได้  
ซึ่งจริง ๆ แล้วก็คือวิธีการตรวจสอบกันเองอย่างหนึ่ง

 “โต๊ะปากหมา” ที่คณะวิทย์ มหิดล ก็คือเวทีของระบบ Peer Review ที่สุดยอดที่สุด    

 หรือใครว่าไม่จริง ?



11 ปี ที่ผมรู้จัก
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2533

จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ราชบัณฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยา สำานักวิทยาศาสตร์

 ระยะ 11 ปี (2503-2514) ที่ผมได้รู้จักอาจารย์สตางค์ มงคลสุข ในฐานะครูและผู้บังคับ
บัญชาโดยตรง ตั้งแต่เมื่อผมเป็นนักศึกษาเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทย
ศาสตร์ (2503-2504) และช่วงเวลาที่ผมไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 
(2504-2512) โดยทุนตามแผนโคลัมโบจนกระทั่งผมสำาเร็จการศึกษาปริญญาเอกกลับมาบรรจุรับ
ราชการเป็นอาจารย์ โทที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2512 
และได้ทำางานสอนและวิจัยจนถึงวาระสุดท้ายของอาจารย์สตางค์ มงคลสุข (เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2514) ตลอดเวลาดังกล่าวผมได้เรียนรู้วิธีคิด การบริหารจัดการองค์กรและความมุ่งมั่นการ
ทำางานของอาจารย์สตางค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในการพัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
การสร้างนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย ให้ก้าวขึ้นมาเป็น
ผู้นำาอย่างภาคภูมิใจในประเทศและในภูมิภาคตั้งแต่ทศวรรษที่ 2500 ตลอดเวลากว่า 11 ปี ที่ผม
รู้จักอาจารย์สตางค์ มงคลสุข ผมได้พบกับนิสัยใจคอที่ โอบอ้อมอารี มีจิตใจเมตตากรุณาต่อผู้ร่วม
งานและลูกศิษย์เสมอ ผมมีความทรงจำาที่ดี ๆ และมีความประทับใจในความเป็นผู้นำาของอาจารย์        
อีกทั้งประสบการณ์ที่ผมได้รับจากอาจารย์มีมากมายหลากหลายมิติที่พอสรุปได้ ดังนี้

 ต้นปี 2503 เมื่อผมสอบไล่ผ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวอ่านหนังสือ
และกวดวิชาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ผมและเพื่อน ๆ 4 คน ก็สมัครสอบ
คัดเลือก 3 แห่ง คือ ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คณะวิศวกรรมชลประทาน 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งเพิ่ง
เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก (ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา ตรงข้ามโรงเรียนอำานวยศิลป์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ผมและเพื่อน ๆ สอบผ่านข้อเขียนทั้ง 3 แห่ง แต่พวกเรา
ก็ตัดสินใจเลือกมาสอบสัมภาษณ์ท่ีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยคาดหวังว่าจะได้เรียนแพทย์ต่อ
ท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันสอบสัมภาษณ์นักศึกษารุ่นพ่ีท่ีมาคอยช่วยจัดการได้แนะนำา
ว่าคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นประธาน
พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.กำาแหง พลางกูร ศาสตราจารย์ ดร.
บัวเรศ คำาทอง และ นพ.ดุสิต สุนทราณู ซึ่งเป็นจิตแพทย์ ผมได้พบกับอาจารย์สตางค์เป็นครั้งแรก
ในห้องสอบสัมภาษณ์ ท่าทางท่านเข้มขึงน่าเกรงขาม ท่านเอ่ยถามผมประโยคแรกว่า “ชื่ออะไร” 
ผมก็ตอบไปตามตรง “วิสุทธิ์ ใบไม้ ครับ” แล้วท่านก็ตรวจดูบนแผ่นกระดาษที่ท่านถืออยู่ในมือ
โดยที่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรและสำาคัญอย่างไร เมื่อพบสิ่งที่ท่านตรวจหาก็มีคำาถามตามมาว่า “ถ้ามีทุน
ไปเรียนต่อต่างประเทศจะเอาไหม ?” ผมก็งง ๆ ว่า ทุนอะไร เรียนอะไร ต่างประเทศที่ ไหน เนื่อง
ด้วยผมเป็นเด็กบ้านนอกไม่มีความคิดและไม่มีความรู้เกี่ยวกับคำาถามเหล่านี้เลย ทำาให้ผมหยุดนิ่ง
ตอบไม่ถูก แต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรและให้กรรมการท่านอื่นถามต่ออีก 2-3 คำาถาม พร้อมทั้งให้ผม
ยกมือยืดออกไปข้างหน้า (เข้าใจว่าเป็นการตรวจสภาพร่างกายแบบคร่าว ๆ) ในที่สุดทุกอย่างก็
เรียบร้อยดีและผมก็ออกจากห้องสอบทั้ง ๆ ที่ยังงง ๆ ว่าไม่เห็นสัมภาษณ์อะไรมากมายอย่างที่
คาดคิดไว้ ในที่สุดผมกับเพื่อนอีก 4 คน ก็ได้เข้าเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามเป้าหมาย
ด้วยความดีใจและภาคภูมิใจร่วมกับนักศึกษาอีกกว่า 60 คน

 ผมเช่าห้องพักเล็ก ๆ อยู่ร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่บริเวณชุมชนแออัดสะพานเสาวน1ี ที่ ใช้
ข้ามคลองริมทางรถไฟสายเหนือเชื่อมถนนศรีอยุธยาให้ติดต่อกันตลอดสาย ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นที่
ตั้งกระทรวงการต่างประเทศและคณะวิทยาศาสตร์ บ้านที่ผมเช่าอยู่หลังร้านตุ๋มโภชนาซึ่งใกล้กับ
คณะฯ ใช้เวลาเดินไม่กี่นาทีก็ถึง การเรียนการสอนของคณะฯ ได้จัดให้นักศึกษาวิทยาศาสตร์
การแพทย์และเตรียมแพทย์เชียงใหม่เรียนร่วมกัน เราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (เคมี ชีววิทยา 
ฟิสิกส์) คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อาจารย์สตางค์สอนวิชา Organic Chemistry ท่านสอนดี 
เข้าใจง่าย ทำาให้เป็นวิชาที่น่าสนใจมาก 

 วันหน่ึงอาจารย์สตางค์เรียกประชุมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และเตรียมแพทย์
เชียงใหม่ ในห้อง Lecture ใหญ่ เพราะมีเหตุขัดแย้งกันระหว่างนักศึกษาบางคนของ 2 กลุ่มนี้ 
ผมไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร แต่ที่จำาได้คือ อาจารย์สตางค์ท่านสั่งสอนเสียยาวนานและพอจับใจ
ความตอนหนึ่งทำานองว่า 

 “ถ้าอยากทะเลาะกัน ตีกัน ให้มาบอกฉัน ฉันจะจัดเวทีให้ต่อยกัน...อย่าคิดว่าเป็นนักศึกษา
เตรียมแพทย์แล้วเก่งนะ คนเก่งจริง ๆ เขาไปเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ เมืองนอกเขาเป็นอย่างนี้
เขาจึงเจริญ” 

   1 ตั้งชื่อตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
     48 พรรษา พ.ศ. 2454 แต่สะกดว่า เสาวนี ซึ่งไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัดว่าเพราะเหตุใด



 หลังจากการอบรมสั่งสอนอย่างจริงจังครั้งนั้นแล้ว นักศึกษาที่ขัดแย้งกันทั้ง 2 กลุ่มก็
เข้าใจในเจตนาที่ดีของอาจารย์สตางค์ ทำาให้ความขัดแย้งยุติลงไปได้

 การเรียนในเทอมแรกของผมผ่านไปได้ด้วยดี แต่ประมาณกลางเทอมสองผมล้มป่วยหนัก
ต้องนอนซมอยู่ที่ห้องเช่าหลายวัน สุพจน์ อิฐรัตน์ เพื่อนเก่าตั้งแต่เรียน ต.อ. สามพราน และเรียน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกัน ได้ไปแจ้งให้อาจารย์สตางค์ทราบ ท่านก็เป็นห่วงเป็นใยและ
ให้ความเมตตาแก่ผมอย่างมาก เพราะท่านทราบว่าผมไม่มีญาติอยู่ในกรุงเทพฯ โดยฝากเงินสด 
200 บาท มาให้ผมใช้ ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นพร้อมกับช่วยประสานงานกับ ศ. นพ.กษาณ
จาติกวนิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในขณะนั้น ให้ช่วยรับผมเข้ารักษาที่ รพ.
ศิริราช เป็นคนไข้ห้องผู้ป่วยอนาถาโดยไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล ผมรักษาตัวอยู่ประมาณหนึ่ง 
อาทิตย์ แพทย์จึงให้กลับมาพักที่ห้องเช่าเดิมได้ อาจารย์สตางค์ก็กรุณากำาชับให้สุพจน์ช่วยดูแลจน
ผมหายเป็นปกติดีและกลับไปเรียนต่อได้จนจบเทอมสองและสอบไล่ผ่านได้

 พ.ศ. 2504 เริ่มเรียนเทอมแรกของชั้นปีที่ 2 สุพจน์ได้ช่วยหาห้องเช่าใหม่ให้ผมอยู่ใกล้ 
กับบ้านพักของสุพจน์เองที่อาคารสงเคราะห์พิบูลวัฒนา คลองประปา ถนนพระรามที่ 6 ห่างจาก
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์พอสมควร ต้องเดินทางมาเรียนโดยรถเมล์ อยู่มาวันหนึ่ง ระหว่างที่
อาจารย์สตางค์บรรยายวิชาการอยู่ในห้อง Lecture ใหญ่ ท่านก็ประกาศว่า “...ฉันมีทุนจะให้
นักศึกษาไปเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) ที่มหาวิทยาลัยในประเทศ
ออสเตรเลีย ใครสนใจให้ไปแจ้งสมัครลงชื่อที่ห้องทำางานของฉันด่วน...” นักศึกษาในห้องก็ดูเฉย ๆ 
อีก 3-4 วันต่อมา ผมกับเพื่อนอีก 2-3 คนคุยกันเรื่องทุนไปเรียนต่อต่างประเทศที่อาจารย์

อาจารย์สตางค์ เดินทาง 
ไปส่งลูกศิษย์เพื่อไปศึกษาต่อ 
ที่ประเทศออสเตรเลีย  
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2504
(จากขวา)  
ผศ. ดร.วุทธิพันธุ์ ปรัชยพฤทธิ์ 
รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์  
และ ศ. ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
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สตางค์ประกาศไว้ ในห้องเรียนก็เลยชวนกันลองไปสมัครดูโดยไม่ได้คิดจริงจังอะไรมากนัก จากนั้น
เรื่องก็เงียบหายไปพักใหญ่ วันหนึ่งผมเดินผ่านอาจารย์สตางค์ด้านข้างห้อง Lecture ใหญ่ ท่านก็
เรียกให้ผมหยุดแล้วบอกว่า “เรื่องทุนไปเรียนต่อของพวกเธอ ฉันกำาลังดำาเนินการอยู่นะ คิดว่าน่าจะ
รู้ผลในเร็ว ๆ นี้ พวกเธอก็เตรียมตัวให้พร้อมไว้ก็แล้วกัน” อีกไม่นานอาจารย์สตางค์ก็เรียกผมไปพบ
และบอกว่า ท่านได้ทุนการศึกษาภายใต้แผนโคลอมโบ ชุดแรกจำานวน 3 ทุน ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย โดยให้ผมไปเรียนด้านชีววิทยา ภิญโญ พานิชพันธ์ ด้านเคมี 
และวุทธิพันธ์ ปรัชญพฤทธิ์ ด้านฟิสิกส์ โดยท่านจัดการให้พวกเราไปสอบสัมภาษณ์ที่กองการ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ตั้งอยู่ที่บริเวณสะพานขาว จนเป็นที่เรียบร้อยโดยมี ศ. ดร.กำาจร มนุญปิจุ ช่วยประสานงานกับ 
นายดนัย ดุละลัมพะ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์จากประเทศอังกฤษ และเพิ่งเข้ารับราชการในสถาน
ที่ดังกล่าว (ต่อมาใน พ.ศ. 2506 กองความร่วมมือฯ ดังกล่าวได้รับการยกฐานะเป็น กรมวิเทศ
สหการ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ โดยมี นายบุญชนะ อัตถากร เป็นอธิบดีคนแรก เพราะ
เป็นผู้ดำาเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น) หลังจากนั้นอาจารย์สตางค์ก็ช่วยจัดการประสานงานเรื่อง
หนังสือเดินทาง กับสถานฑูตออสเตรเลียซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสีลม และตั๋วเครื่องบินสายการบิน Qantas 
ที่ถนนพัฒน์พงศ์ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยพวกเราทั้ง 3 คน ก็ได้กำาหนดออกเดินทางเมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม พ.ศ. 2504 โดยอาจารย์สตางค์ได้กรุณาไปส่งพวกเราที่สนามบินดอนเมืองด้วย 

 ขณะที่พวกเรา 3 คน เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ชั้นปีที่ 2 อาจารย์สตางค์ มี
โอกาสเดินทางไปดูงานที่ประเทศออสเตรเลียและท่านได้ไปแวะเยี่ยมพวกเรา 3 คน ที่ Brisbane 
ทำาให้พวกเราดีใจและมีขวัญกำาลังใจดีขึ้นมาก พวกเราได้มี โอกาสหารือและรับฟังคำาแนะนำาของ
อาจารย์สตางค์หลายเรื่อง ช่วงหนึ่งผมได้ถามอาจารย์ว่าผมอยากเน้นการเรียนวิชาพันธุศาสตร์ 
หรือ จุลชีววิทยา ซึ่งน่าสนใจมากกว่าวิชาสัตววิทยา หรือ พฤกษศาสตร์ (สมัยนั้นไม่มีวิชาชีววิทยา
โดยตรง) ท่านเปิดใจกว้างว่า “เธอชอบวิชาอะไรก็เรียนวิชานั้น ไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องเดิม ๆ” ใน
ที่สุดผมก็เลือกเรียนด้านพันธุศาสตร์ที่กำาลังก้าวหน้าอย่างมากในยุคนั้น วันต่อมา วุทธิพันธ์ ก็รับ
อาสาขับรถโฟล์คสวาเก้นพาอาจารย์สตางค์และพวกเราไปเที่ยว Gold Coast ชายหาดด้าน
มหาสมุทรแปซิฟิกที่มีชื่อเสียงของรัฐควีนส์แลนด์     แต่พอไปได้ประมาณครึ่งทางอาจารย์สตางค์ก็
ฉุกคิดเรื่องในใจบางอย่างของท่านขึ้นมาได้และบอกให้พวกเราพาท่านกลับเมือง Brisbane โดยท่าน
บอกว่าจะรีบไปธุระต่อที่เมืองอื่น พวกเราก็เลยทำาตามความประสงค์ของอาจารย์

 ปลาย พ.ศ. 2508 ผมเรียนจบชั้นปีที่ 4 โปรแกรมปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านพันธุศาสตร์ 
ในช่วงปิดเทอมก่อนจะเริ่มเรียนต่อปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ ในปีการศึกษาใหม่ ทางสำานักงาน
ทุนโคลอมโบก็อนุญาตให้ผมเดินทางกลับมาเยี่ยมเมืองไทยได้ ผมได้มาพักที่ โรงแรมเวียงเหนือแถว
ซอยรางน้ำา และได้ถือโอกาสมาคารวะอาจารย์สตางค์ที่ตึกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งมีตึก
ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นหลายตึก ทันทีที่ผมพบอาจารย์สตางค์ที่หน้าห้องธุรการของคณะ ท่านเอ่ยทักทาย
ผมด้วยความตกใจเล็กน้อย “เอ้ย! เธอรีบกลับมาทำาไม ทำาไมไม่เรียนให้จบก่อน” โดยผมไม่ทราบ
ว่าท่านกำาลังคิดอะไรอยู่ในใจในเวลานั้น แต่ผมก็ตอบท่านว่า “ทางสำานักงานทุนโคลอมโบให้ผม
กลับมาเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านช่วงปิดเทอมครับ” ท่านก็เลยรู้สึกเบาใจและพาผมไปพบ Dr. J. Dinning 
เพื่อจะได้ขอทุน Rockefeller ไปต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ผมก็เรียน



ให้ท่านทราบว่าทางทุนโคลอมโบได้ ให้ทุนผมเรียนต่อปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
ควีนสแลนด์ ซึ่งผมคุ้นเคยอยู่แล้ว ถ้าผมรับทุนจาก Rockefeller ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาก็ต้องใช้
เวลาปรับตัวใหม่อีก ซ่ึงท่านก็เข้าใจในเจตนาของผมและให้กำาลังใจในการกลับไปเรียนต่อท่ีออสเตรเลีย
เพื่อที่จะได้กลับมาช่วยกันทำางานตามที่ท่านตั้งใจไว้ พร้อมกันนั้นท่านก็หยิบกระเป๋าสตางค์พร้อม
หยิบยื่นเงินสดให้ผม 300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วงที่ผมพักอยู่ในกรุงเทพซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อน
ให้เห็นความมีเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์อย่างเสมอต้นเสมอปลายและพร้อมให้การสนับสนุนลูกศิษย์
และผู้ร่วมงานเสมอ

 เม่ือผมเรียนจบปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ของแมลงหว่ี (Drosophila) และเขียนบทความ
วิจัยส่งไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 3 แห่ง คือ Chromosoma (Berl.), Journal of Heredity 
และ Evolution ผมก็เดินทางกลับประเทศไทยปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2512 และเข้ารายงาน
ตัวกับอาจารย์สตางค์  ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แห่งใหม่ที่ถนนพระรามที่ 6 (ติดกับ
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: Southeast 
Asia Treaty Organization หรือ SEATO ซึ่งถูกยุบเลิกไปใน พ.ศ. 2520 และทำาเป็นที่ตั้งของ
กระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบัน) อาจารย์สตางค์แสดงท่าทางดีใจที่ ได้ทราบว่าผมเรียนจบ
เรียบร้อยแล้วและอนุญาตให้ผมได้อยู่กับแม่และพี่น้องที่จังหวัดสุโขทัยหลายวันก่อนที่ผมจะทำา
เรื่องบรรจุเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ โท (รับเงินเดือน 2,450 บาท เท่ากับราคาทองคำาหนัก
ประมาณ 7-8 บาท) ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.กำาแหง พลางกูร รักษา
การหัวหน้าภาควิชา) เริ่มวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2512 อาจารย์สตางค์ได้พาผมไปพบกับ Dr. J. 
Dinning และ Dr. R. Holland เพื่อขอการสนับสนุนการวิจัยจาก Rockefeller ซึ่งได้เสนอให้ทุน
ผมไปทำาวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Research) ที่สหรัฐอเมริกา แต่ผมก็ขออนุญาตพัก

(จากซ้าย) เทียนทอง คำาพอ, วิสุทธิ์ ใบไม้ และ นิคม วรรณราชู
เตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 3
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ตั้งหลักก่อนหลังจากตรากตรำากับงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและงานเขียนบทความวิจัยดังกล่าว
ข้างบน ในขณะเดียวกัน Dr. Holland หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ทางด้านพรีคลินิกได้กรุณา
ให้ยืมอุปกรณ์ที่จำาเป็นสำาหรับทำาวิจัยพื้นฐานด้านพันธุศาสตร์ของแมลงหวี่ เช่น กล้องจุลทรรศน์ 
ตู้เย็นเก็บสารเคมี เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น (ส่วนสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีจำาเป็นในการเล้ียงแมลงหว่ี
ในห้องปฏิบัติการ ผมก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนเก่าที่เคยเล่าเรียนปริญญาเอกอยู่ด้วยกัน 
คือ Dr. I. R. Bock ซึ่งได้รับทุนไปทำาวิจัยหลังปริญญาเอกที่ University of Texas, Austin ใน
สหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลานั้น)

 เนื่องจากผมไม่มีญาติและไม่มีบ้านพักอาศัยในกรุงเทพ อาจารย์สตางค์จึงอนุญาตให้ผม
พักอาศัยอยู่ที่ห้อง R202 ที่ซึ่งอาจารย์ภิญโญ พานิชพันธ์ และอาจารย์มานิต รุจิเมธามาส ได้
อาศัยอยู่ก่อนที่เขาจะลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศ และต่อมาอาจารย์วิชัย บุญแสง ได้มาพักอยู่
กับผมท่ีห้องน้ีด้วยก่อนท่ีจะลาไปศึกษาต่อท่ีประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากน้ีอาจารย์สตางค์ยังอนุญาต
ให้ผมใช้ห้องนี้เป็นห้องหอเมื่อผมแต่งงาน โดยอาจารย์สตางค์ได้ ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในพิธีมงคล
สมรสของผมด้วย จะเห็นว่าอาจารย์สตางค์ได้เอาใจใส่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องส่วนตัว
และเรื่องการงานทางราชการ

 อาจารย์สตางค์ให้ผมเลือกห้องทำางานท่ีภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์ (ตึก B) ตามท่ี
เห็นสมควร เพราะขณะนั้นตึก B มีห้องวิจัยขนาดใหญ่ด้านซ้ายมือว่างเปล่าเกือบทุกห้องทั้ง 3 ชั้น 
(ชั้น 3, 4, 5) ส่วนด้านขวามือเป็นห้องพักของอาจารย์ภาควิชาอยู่เต็มทุกห้องแล้ว ส่วนห้องใหญ่
ท้ายตึกเป็นห้องเรียนปฏิบัติการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ทั้ง 3 ชั้น ผมจึงเลือกห้อง B405 
เพราะเป็นห้องวิจัยใหญ่กว้างขวางดีสามารถใช้เป็นทั้งห้องเรียน ห้องทำางานและห้องปฏิบัติการ
วิจัยได้ด้วย อาจารย์สตางค์บอกให้ผมติดต่อกับนายสุเทพ ช่างไม้ของคณะ เพื่อจัดการเรื่องโต๊ะ

นักศึกษาเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2503-2504) ถ่ายหน้าอาคารเก่าถนนศรีอยุธยา



และเก้าอี้ที่จำาเป็นสำาหรับการทำางานพร้อมทั้งชั้นวางหนังสือ ถ้าผมขาดสิ่งใดก็ให้บอกท่าน ผมก็
เข้าใจเพราะว่าท่านมีภารกิจและสิ่งที่ต้องดูแลมากมาย 
 อาจารย์สตางค์ได้เริ่มรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาชีววิทยา พ.ศ. 2512 นอกเหนือจาก
สาขาเคมีและสาขากายวิภาคศาสตร์ที่มีมาก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มต้นตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นักศึกษาปริญญาตรีชีววิทยารุ่นแรกมี 2 คน คือ น.ส.ปราณีต ดำารงผล (เดิม ชาญมานนท์) และ 
น.ส.สุขุมาล จงธรรมคุณ (เดิม ฟุ้งเดช) โดยให้ผมรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ด้าน
ชีววิทยาในชั้นปีที่ 3 และ 4 ผมจึงจัดการสอนในห้อง B 405 โดยบรรยายบ้าง ให้นักศึกษาอ่าน
ตำาราภาษาอังกฤษบ้าง อ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษบ้าง ตามที่เห็นสมควร แล้วนำามาสรุป
ให้กลุ่มฟัง ส่วนการสอนปฏิบัติการก็ทำาในห้องเดียวกันนี้

 วันหนึ่งผมได้เข้าไปพบอาจารย์สตางค์ที่ห้องทำางาน (ตึก C) และแจ้งให้ท่านทราบว่า
บทความวิจัยที่ผมส่งไปตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติได้รับการตีพิมพ์ทั้ง 3 เรื่อง แต่วารสารที่สหรัฐ
อเมริกามีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ (page charge และ reprints คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,200 บาท) 
แต่ขณะนั้นผมยังไม่มีเงินทุนวิจัยสำาหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านรู้สึกดีใจที่เห็นผลงานวิจัยของผม
ได้รับตีพิมพ์ ในวารสารที่ดี ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีปัญหา ท่านยินดีให้การสนับสนุนโดยพาผมไป
พบกับ ศ. ดร.กำาจร มนุญปิจุ เลขานุการคณะฯ ที่ห้องธุรการ (ตึก C) ให้ช่วยดำาเนินการเรื่องนี้ด้วย 
อาจารย์กำาจรก็ดูงง ๆ อยู่ แต่ก็รับดำาเนินการให้ตามคำาขอของอาจารย์สตางค์ ผมเข้าใจว่าน่าจะ
ใช้เงินรายได้ของคณะฯ เพื่อการนี้ ทำาให้ผมรู้สึกดีใจอย่างมากและประทับใจในความใส่ใจในเรื่อง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ของอาจารย์

 อาจารย์สตางค์ ท่านมีส่วนร่วมที่สำาคัญยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษาไทย 
โดยเฉพาะการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศไทยโดยเริ่มที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เป็นแห่งแรก อาจารย์สตางค์รับผิดชอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับ
เตรียมแพทย์ 2 ปีแรก ในนามโรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ ซึ่งเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกปีการ
ศึกษา พ.ศ. 2501 ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทย-
ศาสตร์ ใน พ.ศ. 2503 จากจุดเริ่มต้นที่ดีและมีผลต่อการพัฒนาการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ยังผลให้มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝากนักศึกษารุ่นแรก ๆ ให้
เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ปีแรกที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมาด้วยการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในแนวทางเดียวกันภายใต้การกำากับดูแลของสำานัก
นายกรัฐมนตรี (ขณะนั้นยังไม่มีทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ)

 อาจารย์สตางค์ มักให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาโดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยการจัดหาทุนของรัฐบาลไทยและทุนการศึกษาภายใต้ความช่วยเหลือจากต่าง
ประเทศ โดยอาศัยความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของหน่วยงานสำาคัญที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทุน ก.พ. 
(พ.อ.จินดา ณ สงขลา เลขาธิการ ก.พ.) ทุนการศึกษาภายใต้แผนโคลอมโบ (นายบุญชนะ อัตถากร 
อธิบดีกรมวิเทศสหการ) เพ่ือให้นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีได้มีโอกาสไปศึกษาต่อถึงระดับปริญญาเอก
ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อกลับมาเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
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ส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าวข้างบน นอกจากนี้อาจารย์สตางค์ ก็ยังมีส่วนร่วมในโครงการ
พัฒนาอาจารย์ภายในประเทศ เช่น โครงการ UDC (University Development Commission) 
วันหนึ่งอาจารย์สตางค์ได้พาผมไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ UDC ซึ่งมี 
ศาสตราจารย์   ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นประธานการประชุมฯ    ที่สำานักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ 
ถนนสุโขทัย (ศาสตราจารย์ ดร.กำาแหง พลางกูร เป็นเลขาธิการ) เพื่อแนะนำาให้ผมได้เรียนรู้วิธีการ
บริหารและการจัดการองค์กร ผมสังเกตเห็นว่าอาจารย์สตางค์ไม่ค่อยพูดมาก ท่านจะพูดเฉพาะ
เรื่องสำาคัญและอยู่ ในประเด็นการพิจารณาเท่านั้น ทุกคนในห้องประชุมจึงเกรงใจและให้ความ
เคารพอาจารย์สตางค์อย่างมาก 

 ผมกลับมาใหม่ ๆ ก็ได้ทราบว่าอาจารย์สตางค์มีโครงการสร้างตึกชีววิทยาใหม่ (New 
Biology Building หรือ ตึก N) เชื่อมต่อกับตึกวิจัย (R) และ ตึกเคมี (C) ท่านก็เปิดโอกาสให้ผม
เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยให้ความคิดเห็นด้วย ผมจึงได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณอมร ศรีวงศ์ สถาปนิก
คนสนิทของอาจารย์สตางค์ ประจวบเหมาะกับเวลานั้นผมเพิ่งเขียนบทความวิชาการเรื่องวิวัฒนา
การของ gene concept ตีพิมพ์ ในวารสารแพทย์สัมพันธ์ (ประจำาเดือนมกราคม 2513) ซึ่งเป็น

แผนที่แสดงที่ตั้งส่วนต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริเวณถนนศรีอยุธยา

ที่ ศ. ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ร่างขึ้นให้จากความทรงจำา



เรื่องใหม่ที่น่าสนใจสำาหรับสังคมไทย ผมจึงเสนอให้คุณอมร ช่วยจัดทำาโครงสร้าง DNA ตาม
โมเดลของ Watson-Crick ที่ข้างกำาแพงลิฟต์เพียงตัวเดียวซึ่งอยู่ติดกับบันไดขึ้นตึกนี้ (ต่างจากตึก
อื่น ๆ ที่มีลิฟต์ 2 ตัว แต่ขนาดเล็กกว่า) ลิฟต์ตัวนี้อยู่ด้านหน้าทางเข้าตึก ตรงข้ามห้องบรรยาย
พิเศษ (N101) ทำาให้บริเวณนั้นเป็นที่ โล่งจากชั้นล่างถึงชั้นบนสุดซึ่งน่าจะเหมาะสมที่จะทำาให้
โครงสร้าง DNA เป็นสัญลักษณ์ของตึกชีวะใหม่นี้และมีความทันสมัย เพราะยุคนั้นการค้นพบ
โครงสร้าง DNA เป็นเรื่องใหม่และได้รับความสนใจทั้งในวงการวิทยาศาสตร์และสื่อสังคมทั่วโลก
หลังจากที่ J. D. Watson, F. H. C. Crick และ M. H. F. Wilkins ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
สรีรวิทยาและการแพทย์ ใน พ.ศ. 2505 อาจารย์สตางค์และคุณอมรก็เห็นชอบด้วยอย่างยิ่งและ
ให้ช่างก่อสร้างจัดการทำาโครงสร้าง DNA โดยใช้หินขัด 4 สีสดสวยงาม เป็นสัญลักษณ์ของ
หน่วยนิวคลีโอไทด์ A, T, C, G ที่ยึดโยงกันเป็นนิวคลีโอไทด์สายยาวเกลียวคู่ดูสวยงามสะดุดตา
ดีมากจากชั้น 1 ถึง ชั้น 6 แต่น่าเสียดายที่ โครงสร้าง DNA ข้างลิฟต์นี้ถูกปิดทับไปแล้วด้วยลิฟต์
ตัวใหม่ของศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 

 อาจารย์สตางค์ ให้ความสนใจในโครงสร้างของอาคารอย่างมาก ท่านเคยเล่าให้พวกเรา
ฟังว่าทุกครั้งที่ท่านเดินทางไปดูงานในต่างประเทศท่านจะดูอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อ
เสียงและถ่ายรูปเก็บไว้เสมอและนำามาประยุกต์ ใช้ ในการสร้างอาคารใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัยที่
ท่านมีส่วนรับผิดชอบด้วยความร่วมมือกับคุณอมร ศรีวงศ์ สถาปนิกคนสนิทของอาจารย์ จะสังเกต
ได้จากอาคารเรียนรวม “ตึกกลม” หรือ “ตึกจานบิน” ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้ง “ตึกฟักทอง” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจาก
นั้นจะสังเกตว่าอาคารหลักต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ดังกล่าวจะมีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกัน 
จะต่างกันก็แค่รูปทรงภายนอกเท่านั้น และที่น่าสังเกต คือ อาคารทุกหลังจะมี “ห้องน้ำา” อยู่ใกล้
ลิฟต์หรือข้างบันไดที่จัดไว้ทางด้านหน้าทางเข้าอาคารทุกหลัง เพราะท่านต้องการสะท้อนให้เห็น
ว่าอาคารสถานที่ทำางานมีความสะอาดและถูกสุขอนามัยเสมอ ผมพบเห็นอาจารย์สตางค์เดินตรวจ
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อาคารทุกหลังเป็นประจำา
 อาจารย์สตางค์ ให้ความสำาคัญกับพวกเรานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรงและรับฟังความ
คิดเห็นใหม่ ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้อย่างแน่วแน่ ท่าน
ได้จัดเวทีพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการโดยการจัดเลี้ยงอาหารเย็นที่บ้านท่านในซอยทองหล่อ 
ถนนสุขุมวิท หลายครั้ง และอาจารย์สตางค์ยินดีและเต็มใจไปร่วมงานสังสรรค์ของพวกเราที่จัด
ขึ้นเป็นระยะ ๆ ที่บ้านของอาจารย์ที่มีหลักแหล่งแล้ว เช่น บ้านของอาจารย์ ดร.ประดน จาติกวนิช 
อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบ้านของอาจารย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห ถนนพหลโยธิน 
(บริเวณใกล้โรงเรียนหอวัง ห้าแยกลาดพร้าวในปัจจุบัน) ส่วนผมและอาจารย์รุ่นใหม่อีกหลายคน
ที่ยังไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองก็ได้ไปร่วมงานด้วยทุกครั้ง อาจารย์สตางค์รับฟังความเห็น
และแนวคิดของพวกเราด้วยความใส่ใจในเจตนาดีของพวกเราและนำามาปฏิบัติเท่าที่จะทำาได้ ใน
ระบบราชการ นอกจากนั้นอาจารย์สตางค์ยังให้ความใส่ใจและห่วงใยอาจารย์รุ่นใหม่ที่สำาเร็จการ
ศึกษาปริญญาเอกจากต่างประเทศโดยจัดหาเงินงบประมาณมาจัดตั้งเป็นกองทุนหารายได้มา
สนับสนุนเงินค่าตอบแทนท่ีรู้จักกันในนาม “เงิน supplement” เพ่ิมเติมให้แก่อาจารย์ใหม่อีกเดือนละ
2,000 บาท นอกเหนือจากเงินเดือนราชการประจำาเพื่อให้อาจารย์ ใหม่แต่ละคนสามารถทำางาน
สอนและวิจัยได้เต็มเวลาโดยไม่ต้องไปหารายได้จากภายนอก

 สิ่งที่น่าปลาบปลื้มยินดีสำาหรับผมและอาจารย์หลายท่านรวมทั้งนักศึกษาจำานวนหนึ่ง คือ
ในเย็นวันศุกร์วันหนึ่งอาจารย์สตางค์ มงคลสุข ได้พาพวกเราประมาณ 20 คน เข้าเฝ้าพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสที่พระองค์ทรงดนตรีเป็นการ
ส่วนพระองค์ร่วมกับวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ณ เวทีสวนอัมพร พระราชวังดุสิต พวกเรานั่งฟังดนตรี
อย่างมีความสุขยิ่ง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงดนตรีโดยเฉพาะแซกโซโฟนได้อย่างยอดเยี่ยมและ
ยังทรงให้ความเป็นกันเองกับผู้ร่วมฟัง อีกทั้งยังทรงหยอกเล่นกับอาจารย์สตางค์เป็นระยะ ๆ ยัง
ความปลาบปลื้มและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 ผมให้ความเคารพรักและศรัทธา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ในฐานะครู ผู้บังคับ
บัญชา นักวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เป็นฐานรากสำาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ให้ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานถึง 60 ปี ในปีนี้ ผมขอสดุดีความดีงามของ  ศาสตราจารย์ 
ดร.สตางค์ มงคลสุข ที่ ได้สร้างผลงานไว้เป็นตำานานในวงการวิทยาศาสตร์ไทย ดังวลีที่ผมเขียน
ไว้ ในตำาราพันธุศาสตร์ (พ.ศ. 2527, 2533, 2536) 
 

ขอน้อมอุทิศแด่...ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์  มงคลสุข 
คุณครูและผู้เป็นกำาลังสำาคัญช่วยผลักดัน

วิทยาศาสตร์พื้นฐานในประเทศไทยให้ก้าวไกลมาถึงขณะนี้



60 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ย้อนอดีต  มองปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
และ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสำาคัญต่อชาวคณะวิทย์มากเพราะเราอยู่
กันเหมือนบ้าน เพียงแต่ไม่ได้ ใช้พักผ่อน กินอยู่ หลับนอน แต่ใช้ทำาอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละวัน ยกเว้นกินข้าวที่ โรงอาหาร เรามีนักศึกษาที่หมุนเวียนกันมาเรียนและจบออกไป มี
อาจารย์รุ่นใหม่มาทดแทนอาจารย์รุ่นเก่าอย่างต่อเนื่อง การผลัดเปลี่ยนนี้เองที่ทำาให้คณะวิทย์ไม่
เคยหยุดนิ่ง 

 ผู้เขียนเข้ามาเรียนที่นี่ ในปี 2512 ซึ่งเป็นปีแรกที่ย้ายมาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์ ในปัจจุบัน และเป็นการเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่มี
สัญลักษณ์เป็นงูพันคบเพลิง เป็นมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ใช้ตราพระมหาพิชัยมงกุฎและพระปรมา
ภิไธยย่อ “ม”   

 การเรียนปี 1-2 สมัยนั้นเรียนรวมกันหลายคณะคล้ายกับตอนนี้ เราสอนนักศึกษาหลาย
กลุ่มที่ศาลายา ห้องเรียนหลักเป็นห้อง L01-05 ของตึกกลม เรียนกัน 200-250-300 คน ส่วน 
Lab ก็ทำากันที่ตึก C (เคมี)  ตึก B (ชีววิทยา) และตึก P (ฟิสิกส์) สมัยก่อนอาจารย์ไม่มี Sheet ให้ 
ต้องจดเล็คเชอร์ ให้เป็น ห้องสมุดจึงมีความจำาเป็นมาก โดยอยู่ที่ตึกฟิสิกส์ชั้น 2 และ 3 (ปัจจุบัน
เป็นห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ที่ตั้งตามชื่อคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์) นับได้ว่าเป็น
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดของประเทศเพราะมีทั้ง Texts และ Journals มากมาย  เมื่อเรียน
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กันเสร็จเราก็ไปดูหนังสือกันที่นี่ ต้องฝึกอ่าน Texts ภาษาอังกฤษให้เป็น นักศึกษาจึงใช้ห้องสมุด
ตลอดเวลาไม่เฉพาะใกล้สอบซึ่งต่างจากสมัยนี้ ห้องสมุดจึงต้องปรับให้มีทั้งบริเวณผ่อนคลายและ
อ่านหนังสือด้วยเพื่อดึงดูดนักศึกษา การเรียนที่นี่ดีที่ตรงถ้าสงสัยก็ไปพบอาจารย์ที่ห้องทำางานได้
สะดวก ปัจจุบันนักศึกษาไม่ค่อยไปพบอาจารย์ สิ่งที่นักศึกษาต้องการมักเป็น  Sheet, Slide 
Presentation, เฉลยการบ้าน และข้อสอบเก่า แต่ข้อสอบ Multiple choice ที่ปกปิดก็ได้จากรุ่นพี่ 
นับเป็นการเรียนวิถีไทยอีกแบบหนึ่ง

 การเรียนเคมีนั้นสนุกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะการทำา Lab ที่ตื่นเต้นดี มี
เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย จำาได้ว่า ศ. ดร.ทองศุข พงศทัต อาจารย์สอนวิชาเคมี จากคณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยบอกว่าคณะวิทย์รวย ประตูห้องเรียน ห้อง  Lab และ
โต๊ะ Lab ทำาด้วยไม้สักทั้งหมด เครื่องมือก็ทันสมัยกว่า ก็รู้สึกภูมิใจที่ ได้เรียนที่คณะวิทย์ ตอนนี้
ถ้าไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ ก็จะพบว่าเขามีเครื่องมือที่ ใหม่กว่าเราแล้ว เมื่อกลับมาเป็น
อาจารย์ ในภาควิชาเคมียิ่งเห็นว่าการออกแบบห้อง Lab นั้น Perfect มาก ไม่ต้องมีฝ้าปกปิด
ระบบท่อ (loft style) มีห้องผลิตแก๊สและส่งแก๊สตามท่อซึ่งสะดวกมาก (รื้อออกไปแล้ว) ระบบ
ท่อน้ำาทิ้งก็ทำาจากท่อแก้วมี seal ที่ทนการสึกกร่อนจากสารเคมีได้ดี  กลุ่มอาคารในคณะวิทย์
ออกแบบให้เชื่อมกันตั้งแต่ตึก C (Chem)  ตึก R (Research)  ตึก B (Biology)  ตึก P (Physics) 
ตึก Pr (Preclinic) โดยใช้ทางเดินกึ่งระเบียงที่กว้างขวางไม่ต้องกลัวเปียกเมื่อฝนตก (บางที่กลาย
เป็นที่วางของอย่างถาวรแล้ว) ส่วนตึก N (New Biology) ที่สร้างภายหลังมีคานรับน้ำาหนักอยู่
บนดาดฟ้าก็ดูแปลกดี ทางเดินเชื่อมตึกที่ โปร่งโล่งนี้ทำาให้เห็นทัศนียภาพของพื้นที่สีเขียวที่ตัดกับ
สิ่งก่อสร้างที่งอกขึ้นภายหลัง เช่น ตึกคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติหรือตึก K หรืออาคาร 
VentureClub ที่ประชิดกับตึกฟิสิกส์ รวมทั้งอาคารสูงนอกคณะ ทำาให้รับรู้ถึงความเจริญเติบโต
และความแออัดที่คืบคลานเข้ามาในคณะ รวมทั้งภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครรอบคณะที่เปลี่ยน
แปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างชัดเจน

 การที่มหาวิทยาลัย ขยายพื้นที่ ไปยังวิทยาเขตศาลายา และคณะวิทย์มีอาคารที่ศาลายา 
4 หลัง ทำาให้คณะวิทย์ทั้งพญาไทและศาลายามีพื้นที่ทำาวิจัยมากขึ้น Teaching Lab ที่พญาไท
ก็ถูกปรับเป็น Research Lab มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโทและเอกมากขึ้น จำานวนนักศึกษา
บัณฑิตมีมากใกล้เคียงกับนักศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงคาดได้ว่าจะยังคงสร้างผลงานวิจัยได้เป็นระดับต้น ๆ  
ของประเทศต่อไป
 ที่เล่าข้างต้นจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ส่วนการเปลี่ยนแปลง
ด้านบริหารจัดการคณะนั้นผู้เขียนไม่ค่อยทราบมากนัก ยกเว้นในบางงานที่ ได้รับมอบหมายจากผู้
บริหาร เมื่อท่าน ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นคณบดี ในปี 2542 ท่านได้ ให้โอกาส
ผู้เขียนทำางานบริหารด้านการศึกษา จึงทำาให้ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำางานของคณะ
มากขึ้น ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การสร้าง
เครือข่ายกับต่างประเทศ และการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงนโยบายการศึกษาและ
วิจัยของประเทศ จึงขอเล่าในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาที่ท่านได้ ให้ทั้งแนวคิด 
วิธีการทำางาน และการสนับสนุนการทำางานอย่างเต็มที่



 ในด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ท่านได้ทำาให้หลักสูตรพิสิฐวิธานที่ท่าน
คณบดี ศ. ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ริเริ่มแนวคิดไว้ ให้ดำาเนินการได้จริง โดยกระตุ้นและ
สนับสนุนให้ภาควิชาที่พร้อมจัดหลักสูตรให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงเลือกศึกษา โดยเรียนราย
วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าเรียนปริญญาเอกได้ โดยไม่ต้องเรียน
ปริญญาโท เรียกว่าเป็นโปรแกรม B.Sc-Ph.D. หลักการของหลักสูตรพิสิฐวิธานนี้เป็นต้นแบบ
ทำาให้คณะเทคนิคการแพทย์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำาหลักสูตรใน
ลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ยังให้ทุนแก่นักศึกษาที่สนใจทำาวิจัยได้ไปทำาวิจัยในต่างประเทศช่วงปิด
เทอม 3 เดือน เป็นการสร้างประสบการณ์วิจัยและชีวิตที่ดียิ่ง ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนที่ ไปได้
ศึกษาต่อปริญญาเอกด้วย

 สำาหรับนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ ท่านก็ให้จัดหลักสูตร “B.Sc.-MM.” เพื่อให้
เรียนรู้วิธีบริหารจัดการ โดยร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดรายวิชาระดับ
ปริญญาโทให้เรียนในชั้นปี 4 และเมื่อจบปริญญาตรี (B.Sc.) แล้วก็เรียนต่อปริญญาโทที่วิทยาลัย
การจัดการอีกเพียง 1 ปี แทนที่จะเป็น 2 ปี ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้จัดหลักสูตรที่เอื้อให้
สามารถเลือกเรียนในโปรแกรมนี้ ได้
 การดูแลนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียนเพ่ือให้ผูกพันกับคณะวิทย์ ได้จัดค่ายเสริมสร้างวิชาการ
โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ทั้งอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาเคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา 
ฟิสิกส์ พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและรุ่นพี่-รุ่นน้อง ทำาให้นักศึกษาใหม่
มีความพร้อมและเชื่อมั่นในการเรียนวิทยาศาสตร์ สามารถปรับตัวในการเรียนแบบพึ่งพากันใน
มหาวิทยาลัยได้ดีขึ้นมาก
 การที่คณะวิทยาศาสตร์มีนักศึกษาทุนระดับปริญญาตรีเกือบ 1 ใน 4 ของนักศึกษาทั้งหมด 
(ประมาณ 250 คนต่อรุ่น) จึงต้องเสริมสร้างและสนับสนุนศักยภาพให้กับนักศึกษาทุน แต่ก็เปิดกว้าง
ให้ผู้ที่ ไม่ได้รับทุนเข้าร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น Junior Science Club ที่เชิญวิทยากรมา
เล่าเรื่องที่น่าสนใจและซักถามพูดคุยอย่างกันเองในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การพัฒนาทักษะ

กิจกรรม Science Project Exhibition เปิดโอกาสให้นักศึกษานำาเสนอผลงานวิจัย 
ในแบบการบรรยายและโปสเตอร์ ดำาเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2543
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ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ และการจัดค่ายวิชาการให้นักศึกษาทุน เป็นต้น 
 ส่วนการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชา  Senior Project  ที่ผ่านมา
นักศึกษาจะส่งรายงานผลวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและให้เกรด  ซึ่งท่านคณบดีได้สนับสนุน
ให้จัด Science Project Exhibition ขึ้นในปี 2543 เพื่อให้นักศึกษาปีที่ 4 นำาเสนอผลงานทั้งแบบ
บรรยายและโปสเตอร์เป็นประจำาทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 250 เรื่อง ซึ่งได้ขยายผลโดยไปร่วมกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ที่มีนิสิตนักศึกษาทุน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเยาวชนขึ้น เพื่อให้นิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศทั้งที่ ได้รับทุนวิทยาศาสตร์และไม่ได้
รับทุนได้มีโอกาสเสนอผลงานวิจัยของตนเองให้เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมฟัง กิจกรรมนี้ ได้จัดมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน

 นักศึกษาทุนในโครงการ พสวท. และ ศรีตรังทอง ส่วนใหญ่เป็นผู้มีความสามารถและ
สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ โดยคณะดำาเนินการคัดเลือกเอง ท่านคณบดีเล็งเห็นว่าการรับตรงจะทำาให้
นักเรียนเลือกสมัครในคณะที่สนใจได้ และเพื่อให้ได้ประโยชน์กับทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล 
จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ระบบรับตรงในการคัดเลือกนักศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์รับ
เป็นผู้ประสานงานด้านการจัดทำาข้อสอบและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส่วนมหาวิทยาลัยดำาเนินการ
รับสมัคร ผลการดำาเนินการนี้ทำาให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาคงศึกษาต่อจนจบโดยไม่ลาออกมีจำานวน
มากขึ้น

 ชว่งเริม่ตน้ของโครงการจดัตัง้มหาวทิยาลัยมหดิล      วทิยาเขตกาญจนบุร ี   คณะวทิยาศาสตร์
รับผิดชอบในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ใหม่ 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยา
เชิงอนุรักษ์ และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน ทั้งการทำาหลักสูตร 
การรับอาจารย์ ใหม่ เตรียมสถานที่และอุปกรณ์การสอนและภาคปฏิบัติ ซึ่งได้รับความร่วมมือ

กิจกรรม Open House: เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากโรงเรียนต่างๆ 



อย่างดีจากอาจารย์ของภาควิชาที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาดังกล่าว และต่อมาได้เปิด
สาขาธรณีวิทยาเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร

 การเปิดหลักสูตรใหม่ยังต้องประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้เรียนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรด้วย 
แต่จากการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่ ให้ โควตาแก่นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้
เคียง ได้นักเรียนจากจังหวัดกาญจนบุรีจำานวนน้อยเพราะคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ คณะวิทย์จึงจัด
โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ไม่ใช่การติวแต่ให้เรียนรู้
อย่างเข้าใจ กระตุ้นให้สนใจ สร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้และตั้งใจเรียน โดยทั้งเรียนและ
ฝึกทำา Lab จริง โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาจารย์จากภาควิชาเคมี ฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ มีผลให้นักเรียนสอบเข้าเรียนใน
หลักสูตรของวิทยาเขตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้าเรียนในสถาบันอื่นได้ด้วย พร้อมกันนั้นคณะวิทย์
ยังจัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้คุณครูที่ ใกล้ชิดกับ
นักเรียนได้สานต่อในการให้ความรู้กับนักเรียนได้ดีขึ้น ซึ่งคุณครูที่ร่วมโครงการท่านมีความสนใจใน
การพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเพียงแต่ขาดโอกาสที่จะหาความรู้เพิ่มเติม โครงการเสริม
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนได้ขยายผลไปยังวิทยาเขตอำานาจเจริญ โดยได้รับความร่วม
มือจากผู้ว่าราชการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอำานาจเจริญ ที่ ให้การสนับสนุนสถานที่
และอาหารแก่นักเรียนที่เข้าร่วม โดยเริ่มในปี 2553 เพื่อเตรียมการก่อนรับนักศึกษาของวิทยาเขต
อำานาจเจริญ ในปี 2556 ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์คณะวิทย์เป็นวิทยากรนำาใน
ช่วงแรก และมีนักศึกษาปริญญาตรีสาขาต่าง ๆ  ไปร่วมกันสอนน้องในช่วงปิดภาคฤดูร้อน 2 สัปดาห์ 

กิจกรรม Science Show หรือ Science Lecture เพื่อประชาสัมพันธ์ความสำาคัญของวิชาวิทยาศาสตร์
สู่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ
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โครงการได้ยุติลงเม่ือการเปิด-ปิดภาคตามประชาคมอาเซียนไม่ตรงกับการปิดภาคฤดูร้อนของ
โรงเรียน
 คณะวิทย์ได้จัด Science Show เพื่อประชาสัมพันธ์ความสำาคัญของวิทยาศาสตร์ โดย
ท่านคณบดีอมเรศได้เชิญวิทยากรต่างประเทศมาจัด Science Show  ที่พญาไท ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่สนุกและน่าสนใจมาก แต่หากจัดให้นักเรียนจะมีปัญหาการฟังภาษาอังกฤษ ท่านจึงให้อาจารย์
คณะวิทย์ทำากันเอง  โดยช่วงต้นได้อาจารย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นวิทยากรนำา เช่น ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ (เคมี) ศ. ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ (ชีววิทยา) ศ. ดร.
ทิมโมธี เฟลเกล (เทคโนโลยีชีวภาพ) ฯลฯ และให้นักศึกษาปริญญาโท-เอก เป็นทีมปฏิบัติ เริ่มจาก
งาน Open House คณะวิทย์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขต
อำานาจเจริญ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียนและคุณครูจำานวนมาก คณะจึงทำาโครงการสัญจร
ไปทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดหลายแห่ง และมีทีมอาจารย์รุ่นใหม่ร่วมกับนักศึกษาปริญญาตรี โท 
และเอก ออกแบบกิจกรรมที่ ไม่ซ้ำากัน สาขาเคมี ได้แก่ รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง สาขาฟิสิกส์ 
ได้แก่ ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ผศ. ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล ผศ. ดร.นฤมล เอมมะรัตน์ และ ผศ. 
ดร.รัชภาค จิตต์อารี สาขาชีววิทยา ดร.ระพี บุญเปลื้อง และสาขาคณิตศาสตร์ ผศ. ดร.กรกนก 
บุญวงศ์ ในช่วงเวลาไม่กี่ปีก็พบว่า Science Show เป็นกิจกรรมที่ “ติดตลาด” ที่นักเรียนทำาได้เอง 
เราจึงลดการจัดลง
 ปี 2542  ท่านคณบดีอมเรศ เป็นประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
หรือ ทวท. (ปัจจุบันเป็นสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ สควทท.) ต่อเนื่องจาก
ศาสตราจารย์กิตติชัย วัฒนานิกร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งท่านทั้งสอง
เห็นความสำาคัญของวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ ในการพัฒนาประเทศ จึงร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการ
พัฒนากำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยขอ
งบประมาณจากรัฐบาลผ่านสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุนแก่นักเรียนท่ีสนใจและ
เรียนดีเข้ามาเรียนวิทยาศาสตร์จนจบปริญญาตรีโดยไม่มีข้อผูกพัน รวม 4  รุ่น จำานวน 1,200  คน 
ต่อมาในปี 2552 ได้ต่อโครงการระยะที่ 2 เพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาเอกรวมทั้งสิ้น 1,600 คน 
โดยให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปริญญาตรี-โท-เอก เมื่อสำาเร็จแล้วมีข้อผูกพันให้ปฏิบัติงานในภาครัฐเป็น
เวลาเท่ากับที่รับทุนปริญญาโทและเอก (ไม่รวมเวลาที่รับทุนปริญญาตรี) ซึ่งคณะวิทย์รับหน้าที่
บริหารโครงการฯ โดยมีหน่วยประจำาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ปัจจุบันยังคงดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

 ภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา 
การทำาวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าการสร้างงานวิจัยเป็นหัวใจหลักของ
มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ทำางานและสร้างผลงานวิจัยจะได้รับการสนับสนุนเพราะสามารถ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยให้ติดอันดับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลกได้ ซึ่งคณะวิทยา-
ศาสตร์ประสบความสำาเร็จที่สร้างผลงานวิจัยจำานวนมากให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 อย่างไรก็ตามในด้านการจัดการศึกษา เพ่ือดูแลและพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้ท้ังด้านวิชาการ
และสังคมท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในขณะน้ี ผู้เขียนรู้สึกว่าถูกท้ิงให้อยู่เบ้ืองหลัง อาจารย์
ของคณะวิทย์ที่สนใจในด้านการเรียนการสอนและได้พัฒนาการสอนมีไม่น้อย แต่ยังไม่มีระบบที่
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สนับสนุนทั้งในระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งในอนาคตอาจทำาให้ไม่มีผู้สนใจพัฒนา
การสอนจนอาจถึงภาวะวิกฤตได้ ถ้าคณะต่าง ๆ  ไม่เห็นความสำาคัญที่ต้องให้นักศึกษาเรียนรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่จำาเป็นสำาหรับวิชาชีพแล้ว จะทำาให้ลดรายวิชาพื้นฐานลง เมื่อผู้เรียนน้อยลงจะ
ส่งผลให้ผู้ที่ศึกษาวิชาชีพมีพื้นฐานไม่แข็งแรงพอที่จะสามารถแก้ปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ได้ ความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็จะถดถอยลงในที่สุด 

 การส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านการสอน การวิจัย และการบริการ จำาเป็นต้องสมดุลจึง
จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถที่จะรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อสังคม และ
ต่อประเทศได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งนับเป็นเรื่องท้าทายที่ผู้บริหารต้องสร้างความมั่นใจและทำาให้
ชาวคณะวิทย์มีกำาลังใจที่จะร่วมแรงร่วมใจกันในการสืบสานพันธกิจของการ “สร้างทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากลที่ก่อประโยชน์ต่อสังคม” โดย
ทบทวนบทบาทของคณะ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เปิดโลกทัศน์ ใหม่เพื่อเรียนรู้และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกทั้งในและต่างประเทศ รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ร่วมกัน
วางแผนปฏิบัติงานและร่วมมือปฏิบัติจริงในวัย 60 ปี ของคณะต่อจากนี้ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ของการ “เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำาในระดับสากล” ให้ได้
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รัก...ผูกพัน...ภูมิใจ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
 อดีตหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ (พ.ศ. 2529-2537)

และอดีตคณบดีวิทยาลัยจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2554-2555)

 ปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอายุครบ 60 ปี ถ้าเป็นคนก็เริ่มเข้าสู่วัย
เกษียณ โดยที่ ได้สั่งสมประสบการณ์ตลอดมาในรูปแบบต่าง ๆ  แต่เมื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่าน
ร้อนผ่านหนาวมายาวนานถึง 60 ปี  ต้องถือว่าเป็นคณะที่มีความขลังไปด้วยผลงาน ผลผลิต รวมถึง
ชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ อย่างไรก็ดีเมื่อกล่าวถึงความสำาเร็จของคณะ
วิทยาศาสตร์ เราย่อมหมายถึงความสำาเร็จที่มาจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
บัณฑิตทุกรุ่นทุกสมัยที่ช่วยกันสร้างความเป็นปึกแผ่นสืบทอดกันมา นับแต่วันที่ ศ. ดร.สตางค์ 
มงคลสุข ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จนกระทั่งมาเป็นคณะวิทยาศาสตร์ ในวันนี้ นอกจาก
บุคคลทั้งหลายที่มีส่วนสำาคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่คณะฯ แล้ว  องค์ประกอบอื่น ๆ  
ที่ช่วยส่งเสริมความเป็นคณะวิทยาศาสตร์ก็คือ คุณภาพของหลักสูตร ผลงานทางวิชาการ ผลผลิต 
ทุนวิจัยจากแหล่งทุกต่าง ๆ  การเป็นแหล่งเรียนรู้ การทำาประโยชน์ ให้แก่สังคม อาคารสถานที่ และ
ที่สำาคัญไม่น้อยก็คือวัฒนธรรมองค์กร

 ถ้าถามว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราแตกต่างจากที่อื่นตรงไหน คงต้องบอกว่าคณะฯ ของ
เรามีลักษณะพิเศษบางอย่าง ที่อาจเป็นต้นแบบให้แก่คณะอื่น ๆ  ได้  นั่นคือบรรยากาศการวิจัยและ
ความมุ่งม่ันในงานวิจัยจนถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร  พวกเรามักได้พบเห็นอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิต
อยู่ทำางานจนค่ำามืดหรือมาทำางานในวันหยุด ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของที่นี่ แม้แต่อาจารย์เกษียณ
แล้วยังเฝ้าวนเวียนมาท่ีคณะฯ บางคนก็ยังมาช่วยเป็นพ่ีเล้ียงให้อาจารย์ใหม่ ๆ ทำางานวิจัย อาจารย์
หลายท่านบอกว่าคณะวิทยาศาสตร์คือบ้านหลังที่สอง ถึงแม้ไม่ได้ทำางานประจำาแล้วด้วยความรัก



และผูกพันก็ยังคงมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ อยู่เสมอ จนกระทั่งรวมตัวกันตั้งชมรม
อาจารย์เกษียณคณะวิทยาศาสตร์หรือ SuperSc ที่นอกจากจะพบกันที่คณะฯ ทุก 3 เดือนแล้ว 
ชมรมฯ ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะฯ อีกด้วย

 ความผูกพันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ปรากฏให้เห็นในทุก
ภาควิชา สำาหรับภาควิชาฟิสิกส์นั้น  ดิฉันมีความคุ้นเคยสนิทสนมกับนักศึกษาเมเจอร์ฟิสิกส์นับ
แต่รุ่นแรกที่จบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2517 จำานวน 8 คน ซึ่งดิฉันสามารถจำาชื่อได้ทุกคนจน
ถึงบัดนี้  ถึงแม้จำานวนนักศึกษาฟิสิกส์จะเพิ่มขึ้นเป็นรุ่นละหลายสิบคนในปัจจุบัน แต่ความใกล้ชิด
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษายังคงเหมือนเดิม ยิ่งถ้าเป็นนักศึกษาบัณฑิตที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ด้วยแล้ว จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยาวนาน หรือแม้แต่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนคนใน
ครอบครัว

 ในฐานะที่เป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มายาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
ชีวิตตนเอง ดิฉันจึงรู้สึก “รัก ผูกพัน และภูมิใจ” ในคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความโดดเด่นแห่งนี้ และ
เชื่อมั่นว่าคณะฯ จะมีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อก้าวต่อไปถึงปีที่ 100, 200,... พร้อมกับการสร้าง
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ สังคม และมนุษยชาติสืบไป
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44 ปี ในคณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ
 อาจารย์ประจำาภาควิชาสรีรวิทยา ผู้ก่อตั้งเครือข่ายวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก

(Consortum for Calcium and Bone Research หรือ COCAB)
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี พ.ศ. 2547 สาขาต่อมไร้ท่อ

 ผู้เขียนได้รับการทาบทามอีกครั้งจากหัวหน้าภาควิชาฯ ให้เขียนบทความสำาหรับ “หนังสือ 
60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์” หลังจากได้ปฏิเสธห้องสมุดสตางค์ฯ ไปหนึ่งรอบ 
ตอนนี้ก็เลยต้องยอมรับสถานะอาจารย์สูงวัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความจริงการที่รับจะเขียน
บทความนี้ก็ดีเหมือนกัน เพราะทำาให้ได้กรอเทป (โปรดสังเกตใช้เทคโนโลยีเก่ามาก) ย้อนกลับไป
เมื่อได้ก้าวเดินเข้ามาในคณะวิทยาศาสตร์ เป็นครั้งแรกตอนอายุ 23 ปี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2517

 ผู้เขียนเข้ามาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาสรีรวิทยา หลังจากจบปริญญาตรีสาขา Biological 
Science จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ในสมัยนั้นมหาวิทยาลัยยังรับสมัครอาจารย์ ใหม่ในวุฒิ
ปริญญาตรีอยู่ อาจเป็นเพราะว่ามีคนจบบัณฑิตศึกษาน้อย หากเลือกรับแต่ที่จบ ป.โท–ป.เอก ก็คง
ไม่ค่อยมีคนมาสมัคร และตอนนั้นคณะฯ ก็คงยังมีความคิดว่า ถ้าดูแล้วถูกใจอยู่กันได้หรือถูกสเปก
ก็ให้รับเข้ามาเพื่อมาปั้นต่อ (ซึ่งต่างจากในสมัยนี้ที่คณะฯ เลือกที่จะรับแบบจบเบ็ดเสร็จพร้อม
ประสบการณ์ เข้ามาแล้วผลิตผลงานได้เลยยิ่งดี ไม่ต้องลงทุนแพง) ตอนผู้เขียนเข้ามาใหม่ ๆ  ได้รับ
เงินเดือนไม่ถึง 2,000 บาท! อย่าลืมว่าก๋วยเตี๋ยวโรงอาหารแบบพิเศษชามละ 5 บาทเอง ปีต่อมา
ลาศึกษาต่อ ป.โท–ป.เอก ท่ีภาควิชาฯ โดยมีหัวหน้าภาควิชาฯ คือ ศ.เกียรติคุณ เลียงชัย ล้ิมล้อมวงศ์ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์เป็น Mentor ที่มีพระคุณยิ่ง เพราะให้ทั้งความรู้วิชาการ
เป็นตัวอย่างของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี อาจารย์สอนวิธีคิด การวางแผน และการตัดสินใจ 
ซึ่งผู้เขียนได้นำามาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์จนถึงทุกวันนี้ ภาระงานของอาจารย์ ในสมัย 35 ปีก่อนนั้นก็
คล้าย ๆ กับในปัจจุบัน คือ มีหน้าที่สอน (เป็นห้องขนาดใหญ่ ไม่มีแบ่งกลุ่มเล็ก นอกจากชั่วโมง



ปฏิบัติการ) ทำางานวิจัย และบริการวิชาการบ้าง (แต่ไม่มีหมวดทำานุบำารุงฯ) ก็ให้สงสัยอยู่เหมือน
กันว่าอาจารย์รุ่นเก่าท่านไม่ได้ผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ทำาไมท่านจึงสอนเก่ง 
ทำาให้เราเข้าใจได้ ทำาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย (ที่ทำาให้ไม่เข้าใจหรืองงกว่าเดิมก็มีบ้าง แต่น้อย) 
ทำาให้ลูกศิษย์มากมายประสบความสำาเร็จ ท่านผู้อ่านลองช่วยคิดวิเคราะห์ ให้ด้วย 

 เหตุผลหนึ่งที่ผู้เขียนคิดได้ก็คือ ท่านอาจารย์รุ่นบุกเบิกคณะวิทยาศาสตร์นั้น เป็นสมองชั้น
หัวกะทิของนักศึกษาแพทย์สมัยนั้น และท่านอาจารย์สตางค์ได้คัดเลือกและส่งไปเรียนต่อในต่าง
ประเทศ ดังนั้นท่านต้องมีคุณสมบัติเป็นเลิศอยู่แล้ว แต่ละท่านล้วนมีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความเป็นครูสูง อีกอย่างที่สำาคัญก็คือหลายท่านเป็นเพื่อนนักเรียนกันมาก่อน เมื่อจบกลับมาเป็น
อาจารย์คนไทยรุ่นแรก ๆ ของคณะฯ จึงมีความสนิทสนมกันมาก ถึงแม้จะมีความคิดเห็นต่างกัน 
แต่ก็สามารถทำางานร่วมมือกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ  เมื่อภาควิชาฯ 
จัดงานประชุมหรืองานรื่นเริง ก็จะมีหัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์ภาควิชาอื่น ๆ มาร่วมงานอย่าง
คึกคักบรรยากาศอบอุ่นมาก ตั้งแต่ผู้เขียนเป็นนักศึกษาบัณฑิตจนเป็นอาจารย์รุ่นเด็ก ผู้เขียนและ
เพื่อน ๆ ได้ติดตามหัวหน้าภาคฯ ไปรู้จักสนิทสนมกับอาจารย์ผู้ ใหญ่ในภาควิชาอื่น ๆ พลอยได้รับ
ความเมตตาและคำาแนะนำา ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ  จากอาจารย์ผู้ ใหญ่ไปด้วย  ประสบการณ์
เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำาให้เรามีใจยินดีที่จะช่วยเหลืออาจารย์รุ่นเด็กกว่าเราต่อไป ในภาพรวม
แล้วคณะวิทยาศาสตร์เป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เกิดจากความหลากหลาย หรือ 
“Harmony in Unity” 
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 ผู้เขียนถามตัวเองว่า เมื่อ 20–30 ปีก่อน อาจารย์ทำางานหนักเท่าในยุคนี้หรือไม่?...ตอบ
ยาก...เพราะถึงแม้เวลาจะคง 24 ชม. เหมือนเดิม แต่อะไรหลาย ๆ อย่างเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 
เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในทุกสังคมโลก เรามักจะพูดว่าโลกหมุนเร็วขึ้น มันเป็นเช่นนั้นจริง ๆ เมื่อก่อน
จะทำาอะไรก็ไม่ต้องรีบร้อนมาก ค่อยคิดค่อยทำา รู้สึกว่าได้ทำาสิ่งที่ชอบหรืออยากทำา การแข่งขันก็
ไม่ดุเดือดเท่าในยุคปัจจุบัน ใครเก่งน้อยก็ค่อย ๆ สะสมผลงานไป หรือทำางานด้านที่ตนเองถนัด
เท่านั้นก็พอได้ ใครเก่งอยู่แล้วก็ยิ่งโดดเด่นมากขึ้น การทำางานเป็นกลุ่มในสมัยนั้นมักเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ คือจากการเป็นเพื่อนนั่งคุยนั่งคิดด้วยกัน ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสถานการณ์บังคับ เช่น 
เป็นนโยบายของประเทศหรือทุนวิจัยกำาหนดมา นั่นไม่ได้หมายความว่าอาจารย์รุ่นใหม่ต้องอยู่ใน
สภาวะกดดันถูกบังคับไปเสียทุกเรื่อง ที่จริงอาจดีเสียอีกที่มีคนมาช่วยชี้แนะ มาช่วยพัฒนาเราและ
ยังมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยให้ทำางานได้เร็วขึ้น จากประสบการณ์ของการดูแลการขอตำาแหน่ง
ทางวิชาการของคณะฯ และการเป็นกรรมการทุนวิจัยต่าง ๆ ผู้เขียนพบว่า คนที่เก่ง ขยัน และมี
ความมุ่งมั่นสูง ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดก็สามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว สมัยนี้มีระบบเกื้อหนุนที่ดี 
มีทุนวิจัยมาก มีโอกาสร่วมวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศและมี Career path ที่ชัดเจน 
อาจารย์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่จึงสามารถวางแผนชีวิตการทำางานได้เป็นอย่างดี และได้ตำาแหน่งทาง
วิชาการเร็วมาก เมื่อเปรียบเทียบกับยุค 20 – 30 ปีที่แล้วมา น่าสนใจมากว่าอาจารย์รุ่นใหม่ที่ ได้
ตำาแหน่งศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุสามสิบต้น ๆ  จะทำาอะไรต่อไปใน 30 ปีที่เหลือ สำาหรับอาจารย์
รุ่นใหม่ส่วนใหญ่อุปสรรคก็ยังมีให้สู้ต่อไป เช่น การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ
ระดับท็อป ๆ ของแต่ละสาขาวิชา (ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนคณะวิทย์ฯ) มีความยากมาก
ขึ้นจากการแข่งขันที่สูงขึ้นทั่วโลก และความจำาเป็นที่ต้องใช้เทคนิควิจัยจำาเพาะต่าง ๆ ต้องใช้
เครื่องมือใหม่ ๆ ที่ทั้งแพงทั้งตกสมัยเร็ว อีกทั้งภารกิจมากมายที่มาพร้อมกับตำาแหน่งอาจารย์ 
ดังนั้นอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่จึงต้องขยัน มุมานะอดทน และแบ่งเวลาเก่ง ต้องก้าวไปข้างหน้า
ตลอดเวลา ถ้าช้าลงหรือหยุดเมื่อไรก็จะถูกแซงทันที ผู้เขียนจึงเป็นห่วงกลุ่มคนที่ทำางานช้ากว่าคน
อื่น  ไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็ตาม จะถูกกดดันมาก ดังนั้นผู้บริหารในทุกระดับคงต้องคอยติดตาม
ให้ความช่วยเหลือ อาจต้องสร้าง Career path ใหม่ ๆ ที่เอื้อให้เขาได้ ใช้ความสามารถได้เต็ม
ศักยภาพ ไม่แน่ เราอาจได้คนเก่งในด้านต่าง ๆ  เพิ่มมากขึ้นเป็นกำาลังเสริมให้คณะฯ ผู้เขียนเชื่อว่า
ทุกคนมีเอกลักษณ์เด่นของตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เป็นเรื่องของการหาให้พบ และนำาเอามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อคนกลุ่มใหญ่ ผู้เขียนชอบ Quotation จาก Einstein ที่ว่า “Everybody is a 
genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it’ll spend its whole life 
believing that it is stupid.”

 ผูเ้ขยีนเชือ่วา่คนเราถา้คดิบวกกจ็ะมคีวามสขุ มกีำาลงัใจทีจ่ะสูก้บัปญัหาและอปุสรรคตา่ง ๆ  
แต่เนื่องจากผู้เขียนเคยโดน Mentor บ่นว่า ไม่ค่อยจะคิดด้านลบเสียเลย พอเกิดอะไรขึ้นก็จะแก้
ปัญหาไม่ทัน ดังนั้นผู้เขียนคาดหวังให้สมาชิกของคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนทุกสายงาน ไม่เพียงแต่
ผู้บริหารเท่านั้น มองและวิเคราะห์สถานการณ์รอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ เพื่อให้รู้เขารู้เรา รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้ อยากให้พวกเราแต่ละคนไม่เพียงแต่คิดว่า เราจะทำาอย่างไรให้เราก้าวหน้า แต่ช่วย



คิดด้วยว่าเราจะทำาอย่างไรให้ภาควิชาหรือหน่วยงานของเรามีความก้าวหน้า มีผลงานมากขึ้น 
หรือทำาอย่างไรจะให้บริการได้ดีขึ้น ในระดับภาควิชา งาน หรือ ศูนย์ต่าง ๆ ก็ให้คิดว่าทำาอย่างไร
ให้คณะฯ มีชื่อเสียงมากขึ้น การรวมพลังและคิดเพื่อส่วนรวมเช่นนี้ก็จะช่วยผลักดันให้คณะฯ ซึ่งก็
คือพวกเราทุกคนประสบความสำาเร็จ เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำาในระดับสากล (อันดับที่ 1 ใน 3 
ของ ASEAN ในปี 2020) ตามวิสัยทัศน์ที่ ได้ตั้งไว้ และที่สำาคัญกว่านั้นก็คือ สมาชิกของคณะ
วิทยาศาสตร์ก็จะทำางานอย่างมีความสุขด้วย 

“The best way to predict your future is to create it.”
Abraham Lincoln
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ประวัติศาสตร์และความทรงจำา
ในคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2516-2561)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์
อดีตรองคณบดีฝ่ายการคลัง

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (คนที่ 7)

 ข้าพเจ้าได้รับการทาบทามให้เขียนบทความเกี่ยวกับ “การบันทึกประวัติศาสตร์และถ่าย
ทอดเรื่องราวความทรงจำาอันดีให้แก่อนุชนรุ่นหลัง” เนื่องในโอกาส 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ 
โดยจะบันทึกประวัติศาสตร์ ส่วนหนึ่งของคณะฯ มุ่งเน้นไปที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ 

 จากข้อมูลในหนังสือ 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2501-2549) เมื่อ
ย้อนดูประวัติภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ ได้ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2501 โดย ศ. ดร.กำาแหง  พลางกูร 
ตอนนั้นที่ทำาการภาควิชาฯ อยู่ที่ถนนศรีอยุธยา (เป็นที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร์ ในปัจจุบัน) สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่สถานที่ปัจจุบัน ใน 
พ.ศ. 2511 และ พ.ศ. 2512 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ข้าพเจ้าได้เข้ามาทำางานที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน เป็น
เวลา 45 ปี ตอนนี้ก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาจารย์อาวุโส ข้าพเจ้าขอเอ่ยนามอาจารย์ที่อาวุโสกว่าเป็น
ชาวอเมริกัน 3 ท่าน คือ Prof. Dr. Robert C. Holland (หัวหน้าภาคคนแรก) Dr. William 
P. Callahan และ Dr. Vemon L. Yeager ที่เป็นคนไทย มีหลายท่านที่ ได้จากพวกเราไปก่อน คือ 
รศ. ดร.เสริมศรี วิเศษสุวรรณ์  ผศ.สุเทพ  จันทร์ผ่อง รศ.ผดุง  ว่องพยาบาล  ศ. นพ. ดร.กนก  
ภาวะสุทธิไพศิฐ (หัวหน้าภาคคนที่ 4) ศ. นพ. ดร.เรือน  สมณะ (หัวหน้าภาคคนที่ 3) และ รศ.อยุธยา  
สัมฤทธิ์ทอง ส่วนอาจารย์อาวุโสที่ยังอยู่คือ ศ. ดร.ประเสริฐ  โศภน (หัวหน้าภาคคนที่ 2 และ
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คนที่ 7) ผศ.วิโรจน์ มิตรานนท์ ผศ.จันทนา ตรีวิทยรัตน์ รศ.วันทนีย์  
ตระกูลรังสิ รศ. ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ (หัวหน้าภาคคนท่ี 6) รศ. ดร.จิตติพันธ์ุ ชวเดช ผศ.วรรณา 
จินดาดวงรัตน์ (ลาออกทำาธุรกิจส่วนตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ชื่อใหม่คือ ธารธนา) และยังมี
อาจารย์ที่อาวุโสรองมา คือ ศ. สพญ.ยินดี  กิติยานันท์ (หัวหน้าภาคคนที่ 9) ศ. นพ. ดร.บุญเสริม 
วิทยชำานาญกุล (หัวหน้าภาคคนที่ 5) ศ. ดร.วิจิตรา  เลิศกมลกาญจน์ รศ. ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ 
และ รศ. ดร.พรจันทร์ สายทองดี นอกจากนี้ยังมีอาจารย์อาวุโสอีก 3 ท่านที่ย้ายไปทำางานที่อื่น 
คือ รศ. ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ รศ. ดร.นที คัคนานตดิลก (2 ท่านนี้ ไปอยู่มหาวิทยาลัยรังสิต) 
และ ดร.วัฒนา ศรีสุคนธ์ (ชื่อใหม่คือ สังศิต ไปอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) คณาจารย์
อาวุโสเหล่านี้ ได้ทำาให้ภาควิชามีความเจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่งทางด้านการเรียนการสอนและวิจัย 
โดยเฉพาะในการผลิตบัณฑิตทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้าน Anatomy and Structural 
Biology ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ บัณฑิตที่จบแล้ว ส่วนหนึ่งรับเข้ามาเป็นอาจารย์
ของภาควิชาเพื่อทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นอาจารย์อยู่ตาม
คณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ

 สิ่งที่ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ ได้รายงานตัวกับหัวหน้าภาคคนแรก Prof. Dr. Holland
ข้าพเจ้าทั้งตื่นเต้นและประหม่ามาก ๆ เพราะกลัวฟังไม่รู้เรื่อง แต่พอเข้าไปคุยก็รู้สึกค่อยสบายใจ
หายตื่นเต้น Prof. Dr. Holland ถามง่าย ๆ ว่าทำางานอะไรมาก่อน ได้เงินเดือนเท่าไร ข้าพเจ้าก็
บอกไปว่าได้เดือนละ 1,500 บาท (ก่อนมาอยู่ที่นี่ ได้สอนชีววิทยา ระดับมัธยมปลาย โรงเรียน
เอกชนอยู่ 2 ปี) รุ่นข้าพเจ้าจบปริญญาตรี บรรจุเป็นข้าราชการได้เดือนละ 1,250 บาท Prof. Dr. 
Holland เพิ่มให้อีก 250 บาท (เป็นเงิน Supplement จากภาควิชา) เท่ากับที่เคยได้รับ ข้าพเจ้า
ดีใจมากที่ ได้รับเงินเพิ่มอีกตั้ง 250 บาท ซึ่งไม่ได้คาดคิดมาก่อน (สมัยนั้นราคาทองบาทละ 400 
บาท) พอเข้ามาทำางานถึงได้ทราบว่าการให้เงิน Supplement นี้เป็นนโยบายของท่านคณบดีคนแรก 
ท่าน ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข การให้เงิน Supplement นี้ เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจสำาหรับอาจารย์ที่
เข้าใหม่ที่มีเงินเดือนน้อย และคณะฯ ก็ใช้นโยบายนี้มาตลอด ในช่วงหลัง ๆ คณะฯ มีเกณฑ์ กล่าว
คือให้อาจารย์ที่บรรจุใหม่ขอโดยใช้โครงการวิจัย ถ้าเงินเดือนเพิ่ม เงิน Supplement ก็จะลดลง 
ซึ่งก็ถือเป็นจุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์สมัยโน้นด้วย เพราะที่อื่นไม่มี และยังเป็นขวัญกำาลังใจ 
กระตุ้นให้อาจารย์ทำางานวิจัยมากขึ้น

 สิ่งที่ประทับใจเรื่องที่ 2 อาจารย์รุ่นพี่ของภาควิชามีความน่ารัก มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครูสูงมาก โดยเฉพาะอาจารย์สุเทพ จันทร์ผ่อง ท่านได้ทุ่มเทกับการเรียนการสอนมาก ๆ 
ข้าพเจ้ารักและเคารพเสมือนเป็นครูของข้าพเจ้า กล่าวคือท่านเชี่ยวชาญทางด้านการสอน Gross 
Anatomy รวมทั้งการ Dissection ร่างอาจารย์ ใหญ่ เพื่อสอนให้แก่ กลุ่มพยาบาล และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ท่านสอนให้พวกเราหลาย ๆ คน ที่ ไม่เคยเรียน Gross 
Anatomy มาก่อน (สมัยก่อนบัณฑิตของภาควิชาไม่ค่อยมีใครเรียน Gross Anatomy เพราะไม่
ได้เป็นวิชาบังคับ) ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สุเทพมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ทำาให้พวกเรามีความ
รู้และมีความสุขกับการเรียนการสอน ซึ่งบรรยากาศแบบนี้ ไม่เคยพบที่ ใดมาก่อน
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 เรื่องที่ 3 ต้องยอมรับว่าในแต่ละ Lab ของภาควิชาทำางานแบบไม่มีวันหยุด ไม่มีกลางวัน 
กลางคืน ไฟจะเปิดตลอดเวลา สามารถทำางานวิจัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกภาควิชาก็เป็นแบบ
เดียวกัน (จากการบอกเล่าของลูกศิษย์ที่จบไปอยู่ที่อื่น บอกว่าพอหมดเวลาราชการเขาไม่อยากให้
อยู่แล้วเพราะเปลืองไฟ เป็นต้น) จนปัจจุบันบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิม การทำาวิจัยของคณะวิทยา-
ศาสตร์ ถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรไปแล้ว ซึ่งสืบสานต่อนโยบายของท่านอาจารย์สตางค์ ที่
สนับสนุนให้ทุกคนทำาวิจัย

 เมื่อนึกถีงอดีตสมัยที่ Prof. Dr. Holland ยังเป็นหัวหน้าภาค (ข้อมูลจาก อาจารย์จันทนา
เท่าที่จำาได้) มีชาวต่างชาติมาเรียน ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก มี ดร.แอสวิน และ คุณดายันโต 
(ทั้งคู่เป็นชาวอินโดนีเชีย) ดร.ทรู (เป็นหมอชาวเวียดนาม) (ข้าพเจ้าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยเนื่องจาก
ไม่สามารถเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง) นอกจากนี้ยังมี Dr. Myra O. Smith (ชาวอเมริกัน-
ญี่ปุ่น) และ Dr. Negoro (ชาวญี่ปุ่น) มาทำาวิจัยกับ Prof. Dr. Holland ด้วย ซึ่งเป็นบรรยากาศ
นานาชาติที่แท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น นศพ. รามาธิบดีส่วนหนึ่งก็มาทำาวิจัยที่ภาควิชา รวมถึงภาควิชา
อื่น ๆ ที่สอนพรีคลินิคด้วย  ทำาให้บรรยากาศการทำาวิจัยคึกคักมาก ๆ กลางคืนก็พากันไปทานข้าว
และนอนค้างตามห้องแล็บต่าง ๆ



 เร่ืองท่ี 4 ในช่วงท่ีทำางาน ข้าพเจ้ามีความผูกพันกับภาควิชามาก ๆ เปรียบเสมือนบ้านหลัง
ที่สอง มีความรู้สึกว่าใช้เวลาอยู่ภาควิชามากกว่าที่บ้านเราเสียอีก กอปรกับอาจารย์ของภาควิชา
ทุกรุ่นมีความน่ารัก ไม่มีปัญหาในการทำางาน ทุกคนจะช่วยกันเป็นอย่างดี เสมือนกับครอบครัวใหญ่
ในช่วงที่มีปัญหาจราจรติดขัด ข้าพเจ้าถือโอกาสทานอาหารเย็นจากภาควิชาก่อนแล้วค่อยกลับบ้าน
ประมาณทุ่มถึงสองทุ่มแทบทุกวัน มีการทานอาหารเย็นกับอาจารย์รุ่นน้อง ๆ  และลูกศิษย์ (ประมาณ
5-6 คน) เหตุการณ์เหล่านี้ยังอยู่ในความทรงจำาของข้าพเจ้าเป็นอย่างดี

 นอกจากนี้อาจารย์ภาควิชาอื่น ๆ ก็น่ารัก ส่วนใหญ่จะรู้จักกันจากการทำากิจกรรมร่วมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาของคณะหรือมหาวิทยาลัย กิจกรรมของสโมสรอาจารย์ มีการจัดเที่ยว
แบบ One day trip ทำาให้พวกเราได้รู้จักกันมากขึ้น

 สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นผู้ที่ โชคดีคนหนึ่งที่ ได้มีโอกาสทำางานที่ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถานที่ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข 
โดยชักชวนคนเก่ง ๆ โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์อันดับต้น ๆ ของประเทศ มาเรียนวิทยาศาสตร์ ณ 
ต่างประเทศ และกลับมาเป็นอาจารย์ ทำาให้คณะวิทยาศาสตร์ มีชื่อเสียงโด่งดังตราบจนทุกวันนี้ 
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ ขออวยพรให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
รวมทั้งบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ตลอดไป
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MUSC กับวัฒนธรรมแชมเปี้ยน

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.กรองทอง ยุวถาวร
 อดีตรองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว     ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวาระพิเศษกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
จากหลายสถาบันในประเทศไทยเรื่องตัวชี้วัดประกันคุณภาพระดับประเทศ ที่ก่อให้เกิดปัญหากับ
สถานศึกษา ในช่วงที่อภิปราย ท่านคณบดีท่านหนึ่งกล่าวว่าวัฒนธรรมของ MUSC เป็นวัฒนธรรม 
Champion ซึ่งหมายถึงเป็นทั้งผู้นำาและผู้ชนะ หากนำามาวิเคราะห์ คำาวิจารณ์นี้น่าจะไม่ผิดจาก
ความจริงเท่าไรนัก 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพิเศษท่ีแตกต่างจากสถาบันอ่ืนในหลายด้าน 
ตั้งแต่การเริ่มตั้งคณะฯ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนเกณฑ์และวิธีการได้อาจารย์สายวิชาการ
ชั้นเยี่ยมเข้ามาทำางาน แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป วัฒนธรรมการวิจัยและการเรียนการสอนของคณะฯ 
ยังคงความแข็งแกร่งต่อเน่ือง ถ่ายทอด บ่มเพาะต่อมา พร้อมกับการปรับตัวอย่างรวดเร็วตามความ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกและวิทยาการสมัยใหม่ โดยสร้างและส่งเสริมอาจารย์เก่ง ๆ 
รุ่นหลังเข้ามาทดแทน

 ในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับคณะฯ ในปี 2553  
ซึ่งมหาวิทยาลัยประกาศใช้ระบบประกันคุณภาพระดับสากล Baldrige Criteria ในชื่อ Education 
Criteria for Performance Excellence (EdPEx) คณบดีในขณะนั้นนำาองค์กรโดยวิสัยทัศน์มุ่งสู่
ความเป็นสากล ได้เสนอนำาคณะฯ เข้าเป็น 1 ใน 9 คณะนำาร่องมหาวิทยาลัย ร่วมใช้ EdPEx และ
เห็นชอบให้คณะฯ ร่วมสมัครโครงการ EdPEx Fast Track ของสำานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา แม้คณะฯ จะไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเกณฑ์อยู่เลย ด้วยความทุ่มเทของบุคลากรและผลงาน 
ทำาให้คณะฯสามารถผ่านเข้าเป็น 1 ใน 7 สถาบัน ในรุ่นที่ 1 จากผู้สมัครมากกว่า 200 กลุ่ม ขณะ
เดียวกันคณะฯ ต้องสื่อสารทำาความเข้าใจให้เกิดการยอมรับภายในองค์กร ในกระบวนการที่ยาก
มากนี้ส่งผลให้คณะฯ เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว พัฒนาความเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และจาก
การมองอนาคต ผู้บริหารคณะฯ ได้จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสร้างผู้สืบสานการดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบัน 

 เมื่อระบบการประกันคุณภาพสากลระดับหลักสูตร ASEAN University Network  
Quality Assurance (AUN-QA) เริ่มเข้ามาใช้ ในประเทศไทย คณะฯ เห็นชอบให้ดำาเนินการ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายและ
กลยุทธ์ ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยเริ่มดำาเนินการ คณะฯ จึงทราบสถานการณ์ และมีหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที่มีแนวคิดพร้อมนำาร่องและดำาเนินการต่อเนื่องจนสามารถสมัครและรับการเยี่ยม
สำารวจเพื่อ Accreditation ได้สำาเร็จเป็นบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกของประเทศ  

 การเคลื่อนไหวระดับแนวหน้าทั้งหมดนี้ แม้จะมีช่วงชะลอหรือสะดุดบ้าง แต่ตามมาด้วย
ความสำาเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ทั้งหมดนี้เกิดได้ด้วยความสามารถและความผูกพันของผู้นำาและ
บุคลากรในการสร้างแผน แนวทางปฏิบัติ ดำาเนินการ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับค่านิยมที่
ทำาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เสียสละ ทุ่มเทในการทำางานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยเฉพาะด้านการวิจัย ด้านการจัดการเรียนการสอน และการสร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศและความยั่งยืนในอนาคต 
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คณะวิทยาศาสตร์
กับวิทยาเขตกาญจนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ไชยคำา
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และ

ผู้อำานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

 เรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องในอดีตจากความทรงจำา ความเข้าใจ และความเห็นของ
ผมแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจไม่ตรงกับความทรงจำาและความเข้าใจของบุคคลอื่น และถ้าผิดไปจาก
ความจริงผมก็ขออภัย ส่วนปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนั้นผมไม่ทราบชัดเพราะผมหลุดออกจากวงโคจร
ไปนานแล้ว

 ผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี 2514 แล้วมาเรียนต่อระดับปริญญาโทด้าน
เคมีเชิงฟิสิกส์ (สมัยนั้นเรียกว่าฟิสิกัลเคมี) ที่คณะวิทย์เป็นรุ่นที่ 3 ได้รับทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
เรียนได้ 1 ปีการศึกษา (แต่ไม่มีชื่อเป็นศิษย์เก่าของบัณฑิตวิทยาลัย) ก็ได้รับทุนไปเรียนต่อที่
ประเทศนิวซีแลนด์ ในเดือนพฤศจิกายน 2514 เรียนจบปริญญาเอกและกลับมาบรรจุเป็นอาจารย์
ที่ภาควิชาเคมีในเดือนมิถุนายน 2519 เกษียณอายุราชการจากคณะวิทย์ ในปี 2552 แล้วเป็นผู้
อำานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของคณะวิทย์ จนหมดวาระเมื่อ
เดือนมกราคม 2557 ผมเป็นรองคณบดีคณะวิทย์ ในช่วงปี 2540–2545 และเป็นรองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตในช่วงปี 2546–2549 โดยประมาณ ดูแลวิทยาเขตกาญจนบุรีและนครสวรรค์

 คณะวิทย์มีบทบาทสำาคัญยิ่งในการสนับสนุนการดำาเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี  ใน
ช่วงแรกที่ยังเป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกาญจนบุรี (สังกัดสำานักงานอธิการบดี) คณะวิทย์เสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร และ



ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ประมาณปี 2546 ต่อมาก็เพิ่มหลักสูตรธรณีศาสตร์อีกหลักสูตรหนึ่ง แต่ละ
หลักสูตรรับนักศึกษาประมาณ 20 คน  อาจารย์รุ่นแรกยังสังกัดคณะวิทย์อยู่และทุกหลักสูตรก็ได้รับ
การสนับสนุนในส่วนที่ขาดแคลนจากภาควิชาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในด้านการสอนและอุปกรณ์สำาหรับ
ปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาควิชาชีววิทยา  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชา
คณิตศาสตร์ และภาควิชาเคมี

 ในปี 2545 ท่ีผมยังเป็นรองคณบดีฝ่ายกาญจนบุรีน้ัน วิทยาเขตฯ รับนักศึกษาในหลักสูตร
การจัดการอยู่แล้วจำานวนหนึ่ง อาคารที่สร้างเสร็จแล้วคืออาคารอำานวยการซึ่งอยู่ห่างจากประตู
ทางเข้าประมาณ 300 เมตร  มีอาคารเรียน 1 หลังอยู่ลึกเข้าไปอีก และหอพักนักศึกษา 2 หลัง 
(รวมทั้งอาคารของคณะอื่นซึ่งผมจะไม่กล่าวถึง) เลยเข้าไปด้านใน

 ผมไปรับหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตที่กาญจนบุรีเมื่อปลายปี 2545 และเพิ่งทราบ
ว่ามีการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แล้วสำาหรับปีการศึกษา 2546 แต่ยังไม่ได้เตรียมสร้าง
หอพักไว้รองรับ เราจึงต้องเร่งของบประมาณจากมหาวิทยาลัยและขอให้กองแผนฯ ออกแบบ
หอพักชั้นเดียวให้โดยด่วน แต่การสร้างหอพักชุดนี้ ใช้เวลาสร้างหลายเดือน เสร็จไม่ทันรองรับ
นักศึกษาเมื่อเปิดเรียน เราจึงต้องเช่าเหมาห้องพักของรีสอร์ตแห่งหนึ่งให้นักศึกษาพักจนสร้าง
หอพักเสร็จ นักศึกษาวิทยาศาสตร์รุ่นแรก (รวมถึงนักศึกษาหลักสูตรการจัดการจำานวนหนึ่ง) 
จึงต้องนอนรวมกันในห้องโถงขนาดใหญ่และมีชีวิตที่ระหกระเหินอยู่ช่วงหนึ่ง โดยวิทยาเขตฯ จัดรถ
รับ-ส่งในช่วงที่มีการเรียนการสอน ต่อมาเมื่อมีการสร้างหอพักนักศึกษาเพิ่มเติม หอพักชั้นเดียว
ก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นห้องพักของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
 การดำาเนินงานช่วงแรก วิทยาเขตฯ ได้อาจารย์ดี ๆ มาหลายคนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งอาจารย์จากโครงการ พสวท. 2 คนในสาขาธรณีศาสตร์ ซึ่งต่อมาย้ายไป ม.เกษตรศาสตร์
และจุฬาฯ นัยว่าเป็นเพราะอยากย้ายเข้า กทม. และวิทยาเขตฯ มีความไม่พร้อมทางด้านเครื่องมือ
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และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ต่อมาอาจารย์อีกคนหนึ่งย้ายคณะไปอยู่ที่ศาลายา  อีกคนหนึ่งไปเรียนต่อ
ปริญญาเอก (ด้วยทุนของคณะวิทย์ ในช่วงแรก) แต่พอจบกลับมาสักพักก็ย้ายหนีเข้าศาลายา
ไปอกี  ผมจงึขอชืน่ชมและขอบคณุอาจารยร์ุน่แรกท่ี ไปเรยีนตอ่แลว้ยังกลบัมาสอนทีว่ทิยาเขตฯ  อย่าง
เหนียวแน่นไม่หนีไปอยู่ที่อื่น  ในที่สุดอาจารย์ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทุกคนก็ถูกโอนตำาแหน่ง
ไปสังกัดวิทยาเขตฯ ทั้งหมด

 คณะวิทย์ ในช่วงเวลาของคณบดีอมเรศ รับโอนข้าราชการจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 1 คน คือ อาจารย์ถาวร (หญิง) และจาก ม.ขอนแก่น คือ อาจารย์ถาวร (ชาย) ซึ่งร่วม
ทุกข์ร่วมสุขกับวิทยาเขตฯ มาจนเกษียณฯ แล้วก็ยังไม่ทิ้งนักศึกษาและอาจารย์รุ่นหลัง ยังรับเป็น
อาจารย์พิเศษอย่างต่อเนื่อง จัดว่าเป็นกำาลังสำาคัญส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตร์  ข้าราชการ
อีกคนหนึ่งที่คณะวิทย์รับโอนมาจากกรมทรัพยากรธรณีในช่วงเดียวกัน คือ อาจารย์ปริญญา ซึ่ง
เป็นกำาลังสำาคัญที่ทำาให้หลักสูตรธรณีศาสตร์เกิดขึ้นได้และอยู่ยงคงกระพันมาจนถึงปัจจุบัน

 อาจารย์อมเรศมีดำาริให้สร้าง Bio-Geo Path ที่วิทยาเขตกาญจนบุรีและสร้าง Bio-Geo 
Path เล็ก ๆ  ที่คณะวิทย์พญาไทโดยลงทุนไปหลายแสนบาท  อาจารย์ปริญญาเสาะหาหินยุคต่าง ๆ  
จากหลายจังหวัดมาจัดเรียงตามเส้นทางเดินเป็นช่วงธรณี และภาควิชาชีววิทยาก็นำาพืชพันธ์ุไม้ต่าง ๆ 
มาปลูกคู่กันไปที่วิทยาเขตฯ  จำาได้ว่าในปีแรก ๆ ใครไปเยี่ยมเยียนวิทยาเขตฯ ก็จะได้รับเชิญ 
(แกมบังคับ) ให้ ไปเดินอาบแดดชื่นชมธรรมชาติตามเส้นทางนี้กันทุกคน รวมทั้งเด็กนักเรียนที่มา
ร่วมกิจกรรมที่วิทยาเขตฯ ด้วย  จำาได้ว่าคณะฯ ลงทุนเหมารถบัสรับ-ส่งนักเรียนจากหลาย ๆ 
โรงเรียนให้มาร่วมงานวัน Open House ครั้งหนึ่งที่วิทยาเขตฯ

 ผมไม่ได้ ไปเยี่ยมเยียนวิทยาเขตฯ นานมากแล้ว ได้ข่าวว่า Bio-Geo Path ยังใหญ่โต
มโหฬารและอยู่ดีมีสุขเหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทราบมาว่าในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ 



มหาวิทยาลัยฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 12th International Earth Science Olympiad ท่ี
วิทยาเขตฯ  นอกเหนือจากการดำาเนินงานเพ่ือจัดการแข่งขันคร้ังน้ี Bio-Geo Path ก็พลอยได้รับการ
ปรับปรุงและขัดสีฉวีวรรณให้เป็นพระเอก-นางเอกของงานไปด้วย

 ส่วน Bio-Geo Path ของคณะวิทย์พญาไทนั้น น่าเสียดายที่ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแล 
รวมทั้งป้ายชื่อหินและหินตัวอย่างที่หายากบางชิ้นก็สูญหายไปแล้ว บางส่วนก็แตกหักเสียหาย 
เช่นเดียวกับหุ่นจำาลองช้างแมมมอธที่ขนร่วง งาหัก หัวเถิก และชำารุดทรุดโทรมไปมาก

 อาจารย์สุนันทาเคยจัดให้มีกิจกรรมกวดวิชาเป็นบริการวิชาการให้แก่นักเรียน ม. ปลาย
หลาย ๆ โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอาจารย์หลายคนจากคณะวิทย์ไปทำาหน้าที่เป็น
ติวเตอร์ ได้รับความสนใจพอควร  หลายโรงเรียนเหมารถบัสส่งนักเรียนมาเรียน  กิจกรรมนี้ดู
เหมือนจะจัดเพียงปีเดียว

 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของวิทยาเขตฯ เริ่มจากเรียนที่วิทยาเขตฯ ตั้งแต่
ชั้นปีที่ 1 การเรียนการสอนมีความขลุกขลักพอควรเพราะอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ต้องเดินทางจาก
คณะวิทย์ ใช้เวลาเดินทางมากกว่าเวลาสอน และเมื่อมีการสอบก็พบว่าเบิกค่าตรวจข้อสอบไม่ได้
เพราะต้นสังกัดคือสำานักงานอธิการบดียังไม่เคยมีระเบียบ ต่อมาคณะวิทย์ก็ย้ายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มาเรียนรวมกับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ศาลายาเพื่อให้มีโอกาสรู้จักคุ้นเคยกัน แล้วจึงย้ายกลับไป
เรียนชั้นปีที่ 2 ในสาขาของตนเองที่วิทยาเขตฯ และเมื่อเรียนจนถึงชั้นปีที่ 4 นักศึกษาก็ยังมีโอกาส
มาร่วมเสนอผลงานใน Science Exhibition ที่คณะวิทย์พญาไทด้วย  ทราบว่าปัจจุบันกระบวนวิชา
ต่าง ๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของวิทยาเขตฯ เปล่ียนไปใช้รหัสกระบวนวิชาของวิทยาเขตฯ แล้ว

 คณะวิทย์เคยส่งนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นไปบรรยายพิเศษให้นักศึกษาท่ีวิทยาเขตฯ ฟังในหลาย
โอกาส อาจารย์อมเรศเองเคยไปท้ังสอนและบรรยายพิเศษหลายคร้ัง  อาจารย์ยอดหทัยไปบรรยาย
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พิเศษครั้งหนึ่ง นับว่าเป็นโชคดีของนักศึกษาวิทยาศาสตร์รุ่นแรก ๆ  ที่มีโอกาสได้ฟังการบรรยายของ
นักวิทยาศาสตร์ช้ันยอดของประเทศเป็นการกระตุ้นให้มีกำาลังใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไป  
ผมหวังว่าคณะวิทย์จะหาโอกาสส่งนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ดีเด่นไป
บรรยายที่วิทยาเขตฯ อีกในอนาคต

 อาจารย์วีระชัยจากภาควิชาฟิสิกส์ทำางานวิจัยทางด้านธรณีฟิสิกส์ ได้รับเครื่องมือวัด
สนามแม่เหล็กโลกซึ่งติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของวิทยาเขตฯ และยังคงดำาเนินการวิจัยได้ผลสำาเร็จ
อย่างดียิ่งต่อมาจนปัจจุบัน

 ความจริงต้องยอมรับว่าเมื่อวิทยาเขตฯ เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในปีแรก ๆ เราได้
นักศึกษาที่คะแนนสอบเข้าไม่สูงนักเพราะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของเรายังเป็น “ทางเลือกใหม่” ที่
ยังไม่เป็นที่รู้จักนัก  ผู้ที่เคยไปเยี่ยมเยียนวิทยาเขตฯ คงจะทราบว่าวิทยาเขตฯ มีเนื้อที่กว้างใหญ่
ไพศาลมาก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีหลายสิบกิโลเมตร สมัยนั้นบริเวณรอบวิทยาเขตฯ 
เป็นป่าเขา มีลิงและงูเพ่นพ่านมากมาย ไม่มีอาคารร้านค้าหรือสถานบันเทิงใด ๆ  อาคารเรียนอยู่
ห่างจากถนนใหญ่มาก และหอพักนักศึกษาก็อยู่ลึกเข้าไปอีก พอค่ำาลงก็มีแต่ความมืด  นักศึกษาที่
ใฝ่หาความสนุกสนานก็มักจะขับมอเตอร์ไซค์หรือเหมารถเข้าเมืองกันเป็นกลุ่ม ๆ  อย่างไรก็ตาม 
จากที่ ได้สอนนักศึกษาของวิทยาเขตหลายรุ่น ผมพบว่านักศึกษาตั้งใจเรียนดีมาก ไม่เคยบ่นว่าผม
ใช้ Powerpoint เป็นภาษาอังกฤษ และทำาสอบได้ดี  นักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ มามีคะแนนสอบเข้าที่สูง
ขึ้นและตั้งใจมาเรียนที่วิทยาเขตฯ อย่างจริงจัง  บัณฑิตที่จบจากวิทยาเขตฯ ก็ไม่ได้ทำาให้เราผิดหวัง 
เพราะต่างก็มีหน้าที่การงานดี  บางคนก็เรียนต่อแล้วกลับมาเป็นอาจารย์ที่วิทยาเขตฯ เองด้วย

 การที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ต้องมีปฏิบัติการทำาให้มีความจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนอาคาร
อำานวยการให้เป็นห้องปฏิบัติการเกือบทั้งหมด และเมื่อมีนักศึกษาหลายชั้นปีขึ้น ก็มีความจำาเป็น
ต้องสร้างอาคารสำาหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น  อาคารใหม่ 3 ชั้นนี้อยู่ถัดจาก
อาคารเดิมและได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกัน มีทั้งห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีห้องสมุด
อยู่ชั้นล่าง โต๊ะในห้องปฏิบัติการจำานวนหนึ่งถูกเคลื่อนย้ายมาจากวิทยาเขตนครสวรรค์
 (ความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งของผมขณะนั้นคือดูแลวิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งกำาลังมีการ
ก่อสร้างอาคารอยู่เช่นกัน  ก่อนหน้านั้นภาควิชาหนึ่งของคณะวิทย์พญาไทมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติ
การและต้อง “ท้ิง” โต๊ะปฏิบัติการขนาดใหญ่จำานวนมากท่ีทำาจากไม้สักอย่างหนา  ผมได้รับคำาส่ังให้
เคลื่อนย้ายโต๊ะปฏิบัติการทั้งหมดน้ี ไปไว้ที่วิทยาเขตนครสวรรค์เพ่ือรอติดต้ังในห้องปฏิบัติการเม่ือ
สร้างอาคารเสร็จ แต่ต่อมาเม่ือไม่มีการนำาไปใช้เราก็เคลื่อนย้ายโต๊ะปฏิบัติการจำานวนหนึ่งไปติดตั้ง
ในห้องปฏิบัติการในอาคารใหม่ของวิทยาเขตกาญจนบุรี และหลังจากนั้น ในปี 2553 เมื่อผมเป็น
ผู้อำานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ก็ได้ขอบริจาคโต๊ะปฏิบัติการอีกหลายตัว 
เคลื่อนย้ายจากวิทยาเขตนครสวรรค์มาติดตั้งในห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ  น่าเสียดายที่ยังมีโต๊ะ
ปฏิบัติการอีกหลายตัวถูกทิ้งไว้ที่วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้นำาไปใช้ประโยชน์  
ต่อมาได้ข่าวว่ามีการย้ายวิทยาเขตนครสวรรค์ไปยังพื้นที่ ใหม่และอาคารเดิมก็กลายไปเป็นของ
หน่วยราชการอ่ืน ไม่ทราบว่าชะตากรรมของโต๊ะปฏิบัติการท้ังหลายเป็นอย่างไรในที่สุด)



 เมื่อโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลกาญจนบุรีกลายเป็นวิทยาเขตกาญจนบุรีอย่าง
เป็นทางการแล้ว คณะวิทย์ก็ยังคงสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษาอยู่บ้างตามท่ีได้รับการร้องขอ  รายละเอียดของเร่ืองน้ีในปัจจุบันผมไม่ทราบมากนัก
 มีหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแวะไปใช้สถานที่ของวิทยาเขตกาญจนบุรี เช่น ในการ
รับน้องใหม่ที่จัดโดยรุ่นพี่  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยพาสมาชิกไปปลูกต้นไม้ประจำาปีและ
จัดงานวิ่งแข่งขันมาราธอน

 เมื่อผมพ้นจากการบริหารวิทยาเขตฯ ในปี 2549 เรามีหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 4 หลักสูตร
มีนักศึกษาชั้นปีละประมาณ 100 คน  ปัจจุบัน ปี 2561 จำานวนหลักสูตรวิทยาศาสตร์กับจำานวน
นักศึกษาก็ยังไม่แตกต่างจากเดิมนัก (ขอไม่กล่าวถึงหลักสูตรสาขาอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย) ผมคิด
อย่างมองโลกในแง่ร้ายว่าอีก 10 ปี จำานวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง
มากนักถึงแม้จะมีการวาดหวังว่าวิทยาเขตฯ จะเป็น “ประตูสู่ตะวันตก” ในอนาคต

 การเพิ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่วิทยาเขตฯ น่าจะทำาได้ยากด้วยสาเหตุหลายประการ 
ประการแรก วิทยาเขตฯ อยู่บนที่สูง ต้องสูบน้ำาจากแม่น้ำาแควน้อยขึ้นมาทำาน้ำาประปาใช้เอง (และ
มีชาวบ้านขอใช้ด้วย)  ปีไหนน้ำาในแม่น้ำามีน้อยก็อาจมีน้ำาไม่พอทำาน้ำาประปา  ถือว่าเป็นความเสี่ยง
ประการหน่ึงสำาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ซ่ึงจำาเป็นต้องใช้น้ำาในการเตรียมและทำาปฏิบัติการ

 ประการที่สอง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ต้องลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ มาก งบประมาณที่ ได้รับมักไม่ตรงและไม่ทันตามแผน  นอกจากนี้ การดูแลซ่อมแซม
เครื่องมือเมื่อมีปัญหาก็ไม่สะดวกเพราะไม่มีตัวแทนจำาหน่ายอยู่ในจังหวัด

 ประการที่สาม ดูเหมือนว่าคณะวิทย์หรือมหาวิทยาลัยจะมีหลักการ (ที่คงไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร) ว่าจะไม่เปิดหลักสูตรท่ีมีช่ือซ้ำากับหลักสูตรท่ีมีอยู่แล้ว จึงมีข้อจำากัดในการสร้างหลักสูตร
ใหม่ ๆ  จำาได้ว่าเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว อธิการบดีปิยะสกล เคยเชิญ ดร.วีระชัย ณ นคร ผู้บริหาร
วิทยาเขตพะเยาของมหาวิทยาลัยนเรศวรมาบรรยายที่วิทยาเขตศาลายา ดร.วีระชัยกล่าวว่า
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การสร้างหลักสูตรใหม่ไม่ควรจำากัดว่าซ้ำากับชื่อหลักสูตรที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ควรเปิดสอนหลักสูตร
ที่เป็นที่ต้องการและจะเติบโตได้ดี ดูเหมือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ก็รับฟังแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
อะไร (มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตพะเยา เปิดรับนิสิตเมื่อปี 2538 ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย
พะเยา มีนิสิตมากกว่า 9,000 คน เปิดทำาการสอนมากกว่า 60 สาขาวิชา)  
 นอกจากนี้ ถ้าเพิ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์ขึ้นอีก ก็คงจะต้องรับอาจารย์ ในสาขาใหม่เพิ่ม
ขึ้นมาอีกมาก และมหาวิทยาลัยฯ คงต้องคิดหนักหน่อย

 โดยรวมแล้ว ผมคิดว่าต่อให้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะต่าง ๆ อีกหลาย ๆ คณะใน
มหาวิทยาลัย วิทยาเขตฯ ก็คงเติบโตได้อีกไม่มากและไม่เร็ว  ความเห็นส่วนตัวของผมก็คือวิทยาเขต
กาญจนบุรีมีพื้นที่กว้างใหญ่จริง แต่อยู่ไกลจากตัวจังหวัดมากเกินไป ไกลกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีหลายสิบกิโลเมตร ความกว้างใหญ่กลับทำาให้เทอะทะ มีความยากลำาบากในการดูแล
ให้ทั่วถึง  มาสเตอร์แพลนที่เคยออกแบบกันไว้ว่าจะมีสนามกีฬา หอพัก ฯลฯ กระจายไปในพื้นที่ 
ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปให้มีอาคารอยู่ใกล้กันมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการดูแล

 ความจริงอีกประการหน่ึงท่ีไม่ค่อยมีใครพูดถึง คือความส้ินเปลืองในการเดินทาง ท้ังในด้าน
เวลาและค่าใช้จ่ายเม่ือคนจำานวนมากต้องเดินทางไป-กลับหลายร้อยกิโลเมตรทุกวัน ทุกสัปดาห์หรือ
ทุกเดือน  ที่สำาคัญกว่านั้นก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง

 ผูท้ีร่บัหนา้ทีร่องอธกิารบดฝีา่ยวทิยาเขตถดัจากผม คอื อาจารยน์คร และ อาจารย์เชิญโชค 
ซึ่งมาจากคณะวิทย์ทั้งคู่  ปัจจุบัน วิทยาเขตฯ มีความก้าวหน้ามาก มีกิจกรรมและความร่วมมือ
กับต่างประเทศและหน่วยงานมากมาย ที่มีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัดก็คือการทำาวิจัยและการผลิต
ผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ในคณะวิทย์ ดูเหมือนว่าผลงานวิจัยจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ท้ังหมด  
ในฐานะที่เคยดูแลวิทยาเขตฯ มาช่วงเวลาหนึ่ง ผมยังมีความเป็นห่วงเรื่อง “ความก้าวหน้า” ของ
วิทยาเขตฯ อยู่เล็กน้อย และหวังว่าวิทยาเขตฯ จะสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผลิตบัณฑิต
ชั้นนำาจำานวนมากได้อย่างคุ้มค่าการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์ แต่
พิจารณาจากการที่ ในปัจจุบันที่วิทยาเขตฯ    ไม่ได้รับการสนับสนุนเชิงวิชาการเต็มที่จากคณะวิทย์
เหมือนเมื่อก่อน หลักสูตรใหม่ ๆ สาขาวิทยาศาสตร์คงเกิดได้ยากและทำาให้วิทยาเขตฯ เติบโตช้า

 ผมไม่บังอาจจะมีข้อเสนอแนะใด ๆ แต่ผมอยากจะฝันว่า ผมมีอำานาจสั่งให้ยักษ์ ใน
ตะเกียงวิเศษย้ายวิทยาเขตฯ จากดินแดนอันกว้างใหญ่บนยอดเขาอันไกลโพ้นมาอยู่บนที่ราบเล็ก ๆ 
สัก 1,000 ไร่แถว ๆ ใกล้ตัวจังหวัด คล้ายกับที่มหาวิทยาลัยเคยตัดสินใจย้ายวิทยาเขตนครสวรรค์
จากกลางบึงเสนาทมาอยู่ที่บริเวณเขาทองในปัจจุบัน มิฉะนั้นเราก็จะลงทุนอีกปีละหลายสิบล้าน
แล้วพบว่าน้ำาพริกละลายหายไปในแม่น้ำาแควน้อยตลอดเวลา

 แน่นอน สุดท้ายผมก็จะสะดุ้งตื่น!


