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บทความนี้เรียบเรียงขึ้นจากบันทึกความทรงจำที่มีตอ “อาจารย์สตางค์” จากหลากหลายบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ไมวาจะเปนครอบครัว ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ลูกศิษย์
โดยรวบรวมจากแหลงที่มาตางๆ เชน หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข หนังสืออนุสรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหนังสือที่ระลึก
ครบรอบ ๓๐ ป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน โดยทีมงานหวังเปนอยางยิ่งวา บทความนี้จะเปนการเผยแพรเกร็ดชีวิตบางสวนของ “อาจารย์สตางค์” ใหแกอนุชนรุนหลังไดนำ
เปนแบบอยางในการใชชีวิต ทั้งในหนาที่การงานและชีวิตสวนตัว
คณะผูจัดทำหนังสือ “๘๘ ป อาจารย์สตางค์”

“อาจารย์สตางค์” เปนชาวจังหวัดจันทบุรี ทานมีผลการเรียนเปนเลิศตั้งแตเด็ก สามารถ
สอบเขาโรงเรียนระดับชั้นนำของประเทศอยางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จนจบการศึกษาชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ ๘ เมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๑
หลังจบการศึกษาระดับมัธยม “อาจารย์สตางค์” เขารับการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาที่คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ทานยังคงความเปน “คนเกง” อยูเชนเดิม ถึงขนาดที่
อาจารย์บัวเรศ คำทอง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตอนนั้นเปนอาจารย์ประจำ
แผนกวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอยปากชมวา
“นักศึกษารุน “นองใหม” ของคณะวิทยาศาสตร ป พ.ศ. ๒๔๘๑ นั้นนับวาเปนรุนที่เรียนเกง
ที่สุดในบรรดาลูกศิษยวิชาเคมีดวยกัน และในบรรดาลูกศิษยรุนนั้นก็ไมมีคนใดที่จะเรียนเกงเกินสตางค”
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“อาจารย์สตางค์” มีความสนใจในวิชาเคมี โดยเฉพาะสาขาอินทรีย์เคมี ความเปนอัจฉริยะ
ดานเคมีของทานเปนที่รูจักกันทั่วไปในหมูนิสิต โจทย์ปญหาในหนังสือตำราเคมีของนิสิตป ๔ “The
Systematic Identiﬁcation of Organic Compounds” ทานทำเฉลยโจทย์เหลานั้นทั้งขอที่งายที่สุด
จนถึงขอที่ยากที่สุดลงในสมุดเลมโต ศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ อาจารย์ประจำแผนกวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะนั้นเอยชมวา
“สมุดโนตของสตางคเลมนั้นถาจะนำไปตีพิมพขายก็คงจะขายไดดีในขณะนั้น เพราะวามันเปน
Answers to Test Questions ที่ดีสำหรับหนังสือเลมนั้น”
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“อาจารย์สตางค์” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. เกียรตินิยมในสาขาวิชาเคมี ในป
พ.ศ. ๒๔๘๕ และไดสมัครเขารับราชการ เปนอาจารย์ในแผนกวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แตในขณะนั้นยังอยูในระหวางสงครามโลก ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยก็เปดบางปดบาง
ตำแหนงบรรจุอาจารย์ก็ยังไมมี “อาจารย์สตางค์” จึงสมัครทำปริญญาโททางเคมีไปพลาง ขณะทำ
ปริญญาโทอยูนั้นก็ไดขอเงินทุนคณะวิทยาศาสตร์ เดือนละ ๖๐ บาทและชวยสอนบางเปนการตอบแทน
ในตอนนั้นบัณฑิตวิทยาลัยยังไมไดตั้ง ทานจึงทำวิจัยเพียงอยางเดียว ไมมี Course work อยางในยุคนี้

๖

๗

เมื่อ “อาจารย์สตางค์” ไดรับปริญญาโทแลว ก็ไดรับการบรรจุเปนอาจารย์แผนกเคมี ในป
พ.ศ. ๒๔๘๘ ไดรับเงินเดือน เดือนละ ๑๔๐ บาท “อาจารย์สตางค์” ในขณะนั้นนับเปนอาจารย์หนุมรุน
ใหมไฟแรงมีนักศึกษาใหความเคารพและชื่นชมมากคนหนึ่ง ดวยความที่ทานมีภูมิความรูสูง ฉลาด
สอนเร็ว กระฉับกระเฉง มีวิธีสอนที่เขาใจงายและเปนกันเองกับนักเรียน ในสมัยนั้นทานยังเปนอาจารย์
ที่อาวุโสนอย ยังหนุม เพิ่งทำปริญญาโท และยังไมไดไปเรียนตอตางประเทศเหมือนอาจารย์อาวุโสทาน
อื่น แตการสอนของทานก็ไดรับการยกยองชื่นชมจากนักเรียนอยูเสมอๆ
ความสามารถในการสอนวิชาเคมีของทานนั้น ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ณัฐ ภมรประวัติ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเคยเปนลูกศิษย์ของทาน สมัยเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไดกลาวถึงไววา
“ตั ว ผมเองชอบเรี ย นวิ ช าเคมี ม ากกว า วิ ช าอื่ น ที่ เ รี ย นในคณะวิ ท ยาศาสตร เ วลานั้ น
และเรียนวิชานี้ไดดีเปนพิเศษ อาจเนื่องจากมีความศรัทธาในอาจารยที่สอนวิชาเคมีในเวลานั้นแทบทุก
ทาน โดยเฉพาะอาจารย ดร. สตางค ทำใหบางครั้งนึกอยากจะเปลี่ยนไปเรียนวิชาเคมีแทนวิชาแพทย”

๖. อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์หลังเกา
บริเวณถนนศรีอยุธยา ปจจุบันเปนที่ตั้งของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๗. “อาจารย์สตางค์” ที่หองทำงานในตึกเกา ถนนศรีอยุธยา

“อาจารย์สตางค์” เปนอาจารย์ที่สอนแบบ Tutorial ที่เกงที่สุดคนหนึ่ง ทานมีกลวิธีในการ
สอนที่ดีมากจนเปนที่พออกพอใจของนักศึกษาทุกกลุม เนื่องจากทานเขาใจเลือกปญหาเลือกจุดสำคัญ
ตางๆ มาเนน จนมีนักศึกษาบางคนเขาใจผิดวาทานรูขอสอบแลวนำมาขยายใหนักศึกษา ที่เปนดังนี้
เพราะทุกเรื่องทุกประเด็นที่ทานนำมาสอนมักตรงกับขอสอบของอาจารย์เคมีรุนผูใหญเปนสวนมาก
ป พ.ศ. ๒๔๙๐ “อาจารย์สตางค์” ไดรับทุนไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัย Liverpool
ประเทศอังกฤษ จนไดรับปริญญาเอกทางอินทรีย์เคมี สมัยที่ทานศึกษาระดับปริญญาเอกอยูนั้น ทาน
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ไดรับคำชมจากบรรดาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย Liverpool อยูเนืองๆ
ศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งไดเดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัย Liverpool ไดมีโอกาสพบกับผูควบคุมการศึกษาและการวิจัยของ
“อาจารย์สตางค์” และไดชมเชยใหฟงวา “อาจารย์สตางค์” เปนนักเรียนไทยที่มีความสามารถมาก และทำ
การวิจัยไดผลดียิ่งกวานักเรียนไทยคนอื่นๆ ที่ไดเคยพบมา
เมื่อกลับมาประเทศไทย “อาจารย์สตางค์” เขารับราชการที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ตอมาไมนานก็ไดรบั มอบหมายใหเปนผูจ ดั ตัง้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ขนึ้ ในมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ซึ่งตอนนั้นทานทำงานหนักมาก แตก็ทำไปไดดวยดี ไดรับความสำเร็จอันงดงาม

๘

๙

งานแรกของทานที่ถือวาประสบความสำเร็จอยางมาก คือการเปนหัวหนาดำเนินการศึกษาของ
นักศึกษาเตรียมแพทยศาสตร์เชียงใหม ซึ่งในตอนนั้นยังสังกัดอยูในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในการ
ดำเนินการครั้งนี้ ไมมีทั้งสถานที่ และอาจารย์ประจำ ตองอาศัยสถานที่เรียนกันในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แตครูบาอาจารย์ของทานไดแลเห็นถึงความตั้งใจดีและความเอาจริงเอาจัง จึงชวยกันไปดำเนินการสอนให
เปนการแกไขปญหาการขาดแคลนอาจารย์ไปไดระยะหนึ่ง
ตลอดเวลาที่ทานเริ่มงานที่เตรียมแพทยศาสตร์เชียงใหมนี้ทานตองฝาฟนอุปสรรคนานัปการ
รวมทั้งการเพงเล็งในแงที่ไมงามและดูแคลนอยูุหลายครั้ง
แตในที่สุดความสำเร็จของนักศึกษาแพทย์
เชียงใหมรุนแรกก็ปรากฏผล คือเมื่อมีการสอบรวมกับคณะแพทยศาสตร์ จากศิริราชและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปรากฏวานักศึกษาของอาจารย์สามารถทำคะแนนนำเปนสวนมาก นับเปนผลจากการปู
พื้นฐานวิชาตางๆ เปนอยางดี ผลสำเร็จนี้สามารถทำใหทานขยายงานเปนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได
สำเร็จในไมชา ซึ่งตอมาไดกลายเปนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในปจจุบัน

“อาจารย์สตางค์” เปนคนที่พูดจาตรงไปตรงมา ไมออมคอม ดีก็บอกวาดี ไมดีก็บอกวาไมดี ไม
เกรงใจใครในเรื่องงานที่จะเปนประโยชน์แกสวนรวมหรือประเทศชาติ ความซื่อและตรงไปตรงมาของทาน
๘. “อาจารย์สตางค์” ภายหลังรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๓ เปนที่พอใจของบรรดาชาวตางประเทศที่ไดคบคาสมาคมกับทาน ไมวาจะเปนผูแทนของ Ford Founda๙. “อาจารย์สตางค์” ในหองสมุด tion หรือ Rockefeller Foundation จนถึงกับทุมเงินจำนวนมหาศาลมาชวยเหลือการศึกษาดานวิทยาศาสตร์การแพทย์ใหกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

๕
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

จากความทุมเทอยางจริงจังของทาน ในที่สุดการกอตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ก็สำเร็จลุลวงไปดวยดี โดยทานดำรง
ตำแหนงคณบดีทานแรก เมื่อ ป พ.ศ. ๒๕๐๓ “อาจารย์สตางค์” เปนผูที่มีมโนธรรมของการเปน “ผูให” อยางเต็มเปยม ทานชอบใหความชวยเหลือบรรดา
ลูกศิษย์ อาจารย์ เพื่อนฝูง ผูใตบังคับบัญชาที่บากหนามาขอคำปรึกษาหารือ ทานมีจิตใจชวยเหลือเผื่อแผแกผูยากจนผูที่อัตคัตขัดสนซึ่งบายหนาเขามาหาทาน
ทานชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแตวายากจนเปนจำนวนไมนอยดวยทุนทรัพย์สวนตัวทั้งสิ้น
บรรดาลูกศิษย์ของทานซาบซึ้งถึงความหวงใยของทานเปนอยางดี ขณะที่ทานสอน ทานมักจะเรียกใหลูกศิษย์ตอบคำถามทีละคน ใครที่ตอบไมได ทาน
ก็จะตามขึ้นไปเขกศีรษะพรอมกับดุ แตก็แฝงไวดวยความเมตตา ซึ่งทุกคนทราบกันดีจากสีหนาของทาน
“มันโงจริงเวย หัวเล็กๆ อยางงี้จะเรียนไหวเรอะ”
หากใครตอบได ทานก็มักจะลูบศีรษะเหมือนลูกเหมือนหลานแลวก็เขกศีรษะเสียทีหนึ่งพรอมพูดวา
“เออ...ใหมันไดอยางนี้สิเธอ”
หลังจากที่คณะวิทยาศาตร์การแพทย์เจริญกาวหนาขึ้นเปนลำดับ จนกลายเปนสถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตร์ ที่แข็งแกรงระดับประเทศ ทาน
ไดริเริ่มโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค เพื่อขยายโอกาสและเปนการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของประเทศ โดยทานรวมเปนคณะกรรมการจัด
ตั้งมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคหลายแหง ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“อาจารย์สตางค์” เปนนักบริหารที่ดี ทานสามารถดูแลและบริหารผูใตบังคับบัญชาไดอยางราบรื่นและเรียบรอย ทานมีความเขาใจในเรื่อง Human
Relation เปนอยางดีและปฏิบัติไดอยางถูกตองดวย และดวยความสามารถอันเอกอุของทาน ทานจึงสามารถทำงานบริหารไดถึงสองแหงพรอมๆ กัน ทั้งดำรง
ตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ กลายเปนวันแหงการสูญเสียครั้งใหญของวงการการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของไทย เมื่อทานไดจากไปอยางไมมี
วันกลับ แตทานจะยังคงสถิตย์อยูในใจของทุกผูที่เกี่ยวของ ในฐานะของพอ ในฐานะของอาจารย์ และในฐานะของผูวางรากฐานการศึกษาดานวิทยาศาสตร์ที่
สำคัญที่สุดทานหนึ่งของประเทศไทยตราบจนทุกวันนี้
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ขาพเจาขอใหนักศึกษาทุกคนไดพึงระลึกไวเสมอวา ผูที่จะประสบ
ความสำเร็จในการงานตอไปขางหนานั้น จะตองเปนผูซึ่ง
๑. มีความรูสูง รูแจงเห็นจริง
๒. มีมารยาทดี รูจักสิ่งใดควรสิ่งใดไมควร
๓. มีความตั้งใจจริงในการทำงานตามหนาที่ของตน
๔. มีสุขภาพดี
๕. มีศีลธรรมและความยุติธรรมประจำใจ

“อาจารยสตางค”
์ ์

ขออวยพรใหศิษยรักทุกคน จงประสบแตความสุขและความเจริญ
ทั้งในชีวิตการงานและสวนตัว
จากหนังสือ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๕๐๔”

ทานสอนไววา...
่
้่

“อาจารย์สตางค์” นั้น นับวาเกิดมาเพื่อเปน “ครู” โดยแท ทานใหความเอาใจใส
ดูแลลูกศิษย์ทุกคนอยางเสมอภาค ทานถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษย์อยาง
เต็มกำลัง อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหไดเลาเรียนในระดับสูง มิใชเพียงแตดานการ
เรียนเทานั้น แมจะมีปญหาเดือดรอนในเรื่องอื่นใดก็ตาม “อาจารย์สตางค์” ก็ไม
เคยปฏิเสธลูกศิษย์ ไมวาทานจะมีภาระงานมากมายเพียงใด

“ขอใหศิษยที่รักทุกคน ฝกตนเปนกำลังที่ดีของชาติตอไป”

คณะผูจัดทำหนังสือฯ ไดคัดเอาคำสอนบางสวนของทานอาจารย์ จากหนังสือรุน
และหนังสืออนุสรณ์ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มานำเสนอไวในที่นี้
โดยหวังวาคำสอนเหลานี้ จะเปนเครื่องกระตุนเตือนใจใหระลึกถึงความหวงใย
ของทานอาจารย์และนำไปปฏิบัติตาม ใหบรรลุสมดังความตั้งใจของทาน ซึ่งคำ
สอนของทานยังคงใชไดดีเสมอ แมจะผานมานานเพียงใดก็ตาม

“ขอใหนักศึกษาทุกคนรักความสามัคคี
ความขยันหมั่นเพียร ความเปนผูมีมารยาทดีงาม”

จากหนังสือ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๕๐๕”

จากหนังสือ “อนุสรณ์เตรียมแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๒๕๐๗-๒๕๐๘”

๗
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“ขอใหขอคิดกับลูกศิษยรักทุกคนวา การประกอบอาชีพการงานของแตละคนในกาลขางหนานั้น
ความสำเร็จยอมมีไดมาก ถาผูนั้นเปนผูที่มีจิตใจสูง มีเพื่อนฝูงมาก
ฉะนั้น ขณะที่ลูกศิษยทั้งหลายกำลังศึกษารวมสำนักเดียวกันนี้ จึงเปนโอกาสที่ดีที่สุดที่จะหาเพื่อนที่ดีไว”
จากหนังสือ “อนุสรณ์ ๒๕๐๗ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

คำขวัญและคำแนะนำ ของ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข
ความเจริญของสถาบันการศึกษาจะกาวหนาไปไดไกลเพียงไร ยอมขึ้นอยูกับสติปญญา ความรอบรูที่จะผลิตผลงานของบุคคลในสถาบันนั้น การมี
ตึกทดลองใหญโต มีเครื่องมือทดลองพรอมบริบูรณ์นั้นปราศจากความหมาย ถาบุคคลผูที่อยูใชนั้นมือไมถึง
ขอสังเกตที่อาจารย์ตองการจะกลาวเพื่อเตือนสติลูกศิษย์รักทุกคนถึงความบกพรองก็คือ
๑. เรียนกันแบบเลนๆ ไมเอาจริงเอาจัง ตอไปจะติดนิสัยและทำใหเปนผลเสียตอความเจริญของบานเมือง เพราะมหาวิทยาลัยเปนแหลงผลิต
บุคคลชั้นมันสมองของประเทศ แตถาบุคคลที่ผลิตออกมามีลักษณะทำงานไมเอาจริงเอาจัง โง แลวก็นับวาเปนกรรมของบานเมืองจริงๆ
๒. ชอบแบงพรรคแบงพวก ขอใหเลิกเสีย ขณะที่กำลังศึกษาอยูดวยกันในที่แหงเดียวกันนี้เปนโอกาสอันดีที่สุด ที่จะมีเพื่อนที่ดีในสาขาวิชา
อาชีพตางๆ กัน ถามัวแบงพรรคแบงพวกหรือตีกันตอไป เมื่อออกไปประกอบอาชีพจะรูสึกเสียใจ เพราะการทำงานใหสำเร็จในเมืองไทยเรานั้น ยอมอาศัย
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนสวนใหญ คนที่ปราศจากเพื่อน จะทำงานใหญไปไมไดผลเลย
๓. ความมีระเบียบ วินัย รูสึกวาแยมาก สังเกตไดในหองสอนวิทยาศาสตร เชน โตะทดลองสกปรก มือไมเปยกเลอะเทอะ แตยังนั่งทำการทดลอง
สัญลักษณแบบนี้เหมาะที่จะเปนกรรมกรมากกวาจะเปนนักวิทยาศาสตร
ขอเตือนในเรื่องนี้เสียแตบัดนี้ เพราะปหนาเราจะยายไปอยูที่ตึกใหมของคณะ หนากระทรวงอุตสาหกรรม จะไปทำสกปรก เชน โยนกนบุหรี่ เศษ
กระดาษ ฯลฯ ลงกับพื้นไมไดเปนอันขาด ตอไปทางคณะฯ จะมีอาจารย์ฝรั่ง ทั้งอเมริกัน อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน มาอยูมาก ตองชวยกันรักษาความสะอาด
ตองทำใหสถานศึกษาของเราเชิดหนาชูตา อยาใหเขากลับไปแลวเอาไปสวดวา สถานที่สกปรกและนักศึกษาชอบเอาแตเรื่องสนุกเฮฮา แตกับการเรียนไมเอาถาน
เลย
จากหนังสือ “อนุสรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๕๐๔”

๘
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“อาจารยสตางค”
์
์
กับการพัฒนาวิทยาศาสตรของประเทศ
์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๒-ปจจุบัน)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ เปนหนึ่งในลูกศิษย์รุนแรกของ “อาจารย์สตางค์”
นับตั้งแตเริ่มกอตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเริ่มจากโรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม ที่มีนักศึกษาเพียง ๖๕ คน
จนกระทั่งเติบใหญกลายมาเปนคณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีผูตองการเขาศึกษาตอมากเปนอันดับตนๆ ของประเทศ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ นับเปนลูกศิษย์ที่มีความใกลชิดกับ “อาจารย์สตางค์”
มากที่สุดทานหนึ่ง

๙
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“ปจจุบันและอนาคต
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
คัดลอกบางสวนจาก :
พรชัย มาตังคสมบัติ. “ปจจุบันและอนาคตของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล” ใน ๓๐ ป คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๐๑-๒๕๓๑. กรุงเทพ : ฤทธิศรีการพิมพ์, ๒๕๓๑.

...เมื่อครั้งคณะฯ เรากอตั้งขึ้นนั้น เปนยุคที่ระบบอุดมศึกษาของไทยเริ่มขยายตัวในแตละสถาบันดั้งเดิม และเตรียมการเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ตามสวนภูมิภาค โดยมีหัวหนารัฐบาลที่มุงมั่นจะกระจายความเจริญและโอกาสการศึกษาไปใหทั่วถึง นับวาเปนยุคทองของการบุกเบิกเสริมสรางฐานของ
อุดมศึกษาของประเทศอยางเอาจริงเอาจัง และมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว บุญของคณะฯเราคือมี ทานศาสตราจารย ดร. สตางค มงคลสุข เปน
ผูบุกเบิกที่มีความอัจฉริยะมีสายตากวางไกลและ “ตีบทแตก” กลาวคือเขาใจสถานการณ์บานเมือง มองเห็นบทบาทของตัวทานเอง หนวยงานที่ทานจะ
สรางและผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงทำใหคณะฯของเราอยูในฐานะรับบทบาทสำคัญยิ่งในการขยายตัวระบบอุดมศึกษา และวงการวิทยาศาสตร์
ของประเทศไปพรอมๆ กันกับการสรางความเปนปกแผนของคณะฯเรา ทานอาจารย์สตางค์ ไดนำใหคณะฯของเราเปนแกนของการสรางเสริมมหาวิทยาลัยสวน
ภูมิภาคทุกแหง ตั้งแตระดับนโยบาย การดำเนินการสรางโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิชาการ โดยเฉพาะ การเรียนการสอน
และการวิจัย นอกจากนั้นคณะฯเรายังมี Ampliﬁcation Effect ในดานการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก แกมหาวิทยาลัยตางๆ
ที่เกิดขึ้นตามมา บทบาทของทานและของคณะฯเราตอการกอตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นเปนเปนที่ประจักษ์ชัดตอบุคคลทั่วไปเพราะวาทานเกี่ยวของ
โดยตรงในฐานะอธิการบดี ม.อ. สำหรับที่อื่นอาจจะไมชัดเจน หากเราไมคำนึงถึงตัวบุคคลที่ไปบุกเบิกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแตละสถาบัน วาเกี่ยวพัน
กับทานและคณะฯเราอยางไร หากใครจะลองไปสำรวจวาทานคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยตางๆ ที่เกิดตามมาทีหลังนั้นมีที่ผานคณะฯเราในระดับตรี โท หรือ เอก
เทาไร ก็จะเห็นชัดวาคณะฯ เราไดมีสวนเปนแกนในการพัฒนาสถาบันเหลานั้นเปนอยางมาก แตนาเสียดายที่ทานดวนจากเราไปตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๔ เดชะบุญ
ที่ผลบุญและผลงานที่ทานไดวางรากฐานไวยังมีโมเมนตัมอยู
อาจสรุปไดวายุคนั้น ผูนำคณะฯ เรา “ตีบทแตก” วา ระหวางการเติบใหญของคณะฯเรานั้น ประเทศชาติกำลังกระจายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเรา
มีสวนและตองเลน Active role ในการขยายฐานอุดมศึกษาทั่วประเทศไปดวย นั่นคืองานชิ้นโบว์แดงคูของทานอาจารย์สตางค์ ของเรา...

๑๐
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“บทบาทของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กับการศึกษาวิทยาศาสตรของประเทศ”
คัดลอกบางสวนจาก :
พรชัย มาตังคสมบัติ. “บทบาทของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กับการศึกษาวิทยาศาสตรของประเทศ” ใน ๔๘ ป คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๐๑-๒๕๔๙. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.

...ถาพูดถึงบทบาทของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (หรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรในสมัยนั้น) สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ตัวทาน
อาจารยสตางคเอง ทานคิดไมเหมือนคนอื่น ทานชอบวิจัยเปนชีวิตจิตใจ ถามองวิสัยทัศนของทานก็คือวา ถาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยก็ตองวิจัย และทานรู
วาถาตองวิจัย ก็ตองหาคนเกงๆ มาเปนอาจารยถึงจะวิจัยเปน ทานก็บอกตรงๆ เลยวา “คนจะเปนหมอไมตองฉลาดมากหรอก แตขอใหใจดี แลวก็ขยัน
แลวก็มีน้ำใจสำคัญกวา ถาเผื่อฉลาดๆตองไปเปนนักวิจัย” คือกอนนั้นทานยังมองวา นักวิจัยตองเปนนักวิทยาศาสตร ไมไดมองวาหมอก็วิจัยได อาจารย
สตางคเปนคนบุกเบิกทุกสาขาที่มีวิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน ทานมองการณไกลมาก ทานมุงมั่นวาจะตองเอาเด็กที่ฉลาดที่สุดมาอยูคณะวิทยาศาสตร ถึงจะทำ
ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงได ก็เลยไปชักชวนพวกนักเรียนแพทยทั้งหลายใหหันมาเรียนวิทยาศาสตร ชวนมาไดทั้งหมด ๑๓ รุน หลังจากนั้นทานก็เสีย
ถาจะพูดวาคณะวิทยาศาสตรฯ มีบทบาทตอวงการวิทยาศาสตรของประเทศอยางไร ก็พูดไดเต็มปากเลยวา เปนแบบอยางของคณะที่ตั้ง
ขึ้นมา เพื่อใหมีการเรียนการสอนกับการวิจัยควบคูกันไปโดยแท แลวก็มีสวนที่ ๓ อยูดวย คือการบริการวิชาการ ซึ่งทั้ง ๓ ภารกิจนี้ตองไปดวยกันหมด
พวกเราอาจจะไมเขาใจในตอนนั้น แตรูวาตั้งแตเปนนักเรียน อาจารยสตางคจะเอานมโฟรโมสตมาแจก โดยจะมีตูเย็นอยูใบหนึ่ง อาจารยเอานมโฟรโมสตมาใสไว
พอเย็นนักเรียนก็เอาไปกิน จริงๆ ก็คืออาจารยสตางคทานเปน Consultant ใหบริษัทที่ทำนมกระปอง นมสด และบริษัทอายิโนะโมะโตะดวย คือมีการเรียน
การสอน การวิจัย กับการบริการ ตองเหมือนเกลียวเชือก คือพันกันเปนหนึ่ง คณะวิทยาศาสตรฯ จึงเปนคณะแรก และมหาวิทยาลัยมหิดลก็เปนมหาวิทยาลัย
เดียว ที่มุงเนนเรื่องการวิจัยตั้งแตตน อยางที่สองที่ทานอาจารยสตางคทำก็คือ ความที่อยูในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร อาจารยสตางคเล็งเห็นวา การที่เรา
จะเพิ่มจำนวนบุคลากรที่เราจะผลิต ไมวาจะเปนแพทยหรือดานวิทยาศาสตรก็ตาม เราจะไมสามารถทำไดเพราะวาอาจารยมีนอย เหตุที่อาจารยมีนอยก็เพราะวา
อาจารยแตละคนตองสงไปเรียนตางประเทศ อาจารยสตางคเลยบอกวา ตองเอาบัณฑิตศึกษาคือปริญญาโทและเอกมาเปนหลักกอน จึงเปนเหตุหนึ่งที่
อาจารยดึงเอามูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอรเขามา เพื่อชวยตั้งหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก โดยมีพวกเราที่เตรียมขึ้นมาใหมมาประกบในที่สุด พอพวกเราโตขึ้นมา
ฝรั่งก็กลับไป เราก็ทำของเราตอได นี่ก็คือความเปนมาที่มีบัณฑิตศึกษาจริงๆ จังๆ คณะวิทยาศาสตรจึงเปนจุดแรกที่ทำบัณฑิตศึกษาอยางจริงจัง แลวก็อาศัยผล
งานวิจัยที่มีอยูแลวเปนฐาน ในการสรางคนรุนใหมขึ้นมา ภายในระยะเวลาอันสั้นเพียง ๒๐ ป...

๑๑
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

บันทึกคำบอกเลาเกี่ยวกับ “อาจารย์สตางค์” เหลานี้ เปนการคัดบางสวนบางตอนจาก
บทสัมภาษณ์ความรูสึกของบรรดาผูที่มีโอกาสไดใกลชิด “อาจารย์สตางค์” โดยทานเหลานี้ไดใหเกียรติ
เลาถึง “อาจารย์สตางค์” ในแงมุมตางๆ ซึ่งทางคณะผูจัดทำไดติดตอขอสัมภาษณ์บุคคลดังกลาว
เพื่อบันทึกไวเปนประวัติศาสตร์ ใหอนุชนรุนหลังไดรูจักทานอาจารย์ในบางเรื่องที่แทบจะไมมีใครเคยรู
และเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ “อาจารย์สตางค์” สืบตอไป
ทานผูมีเกียรติที่ใหความกรุณาในการสัมภาษณ์ ประกอบไปดวยผูที่เกี่ยวของกับ “อาจารย์สตางค์”
ในสถานะตางๆ กันไป ไมวาจะเปนคนในครอบครัว ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และลูกศิษย์
ในปจจุบันหลายตอหลายทานเหลานี้ไดกลายเปนบุคคลสำคัญในวงการตางๆ
หรือดำรงตำแหนงที่สำคัญๆ ของประเทศ ซึ่งลวนแตมี “อาจารย์สตางค์”
เปนผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จแทบทั้งสิ้น

“อาจารยสตางค”
์
์
...ในความทรงจำ

ทางคณะผูจัดทำ ขอแสดงความขอบคุณในความเอื้อเฟอของทุกทานมา ณ ที่นี้
และหากผูอานทานใดที่ตองการแสดงความระลึกถึง “ทานอาจารย์สตางค์”
สามารถติดตอใหขอมูลอันมีคากับคณะผูจัดทำ เพื่อนำไปเผยแพรตอไป
โดยติดตอไดที่
“พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข”
ชั้น ๓ หองสมุดสตางค์ มงคลุสข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่หก เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐-๒๒๐๑-๕๗๑๖ โทรสาร. ๐-๒๓๕๔-๗๑๔๔
e-mail : lisc@mahidol.ac.th
ทานสามารถฟงเสียงสัมภาษณ์ไดทางเว็บไซต์ :
http://stang.sc.mahidol.ac.th/museum.htm

๑๒
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“...ตลอดระยะเวลาที่อยูภายใตบังคับบัญชาของอาจารยมา ๑๒ ป ไดทำงานอยางสบายใจมาตลอด
ทำใหทำงานไดอยางไมเบื่อหนาย เพราะวาอาจารยใหความสนิทสนมและไววางใจเปนอยางดี
ใหความยกยองในหนาที่การงาน ใหคำสั่งสอนอยางอาจารยที่พึงมีตอศิษย
อาจารยสตางคจึงเปนบุคคลที่ผมตองเอาเยี่ยงอยางในการปฏิบัติงาน...”
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. น.ต. กำจร มนุญปจุ ร.น. ราชบัณฑิต
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๘)

“...ทานอาจารยสตางค ทานจะมีวิธีการที่จะสนับสนุน สงเสริม และใหกำลังใจผูที่ปฏิบัติงาน
ทานพูดแตเพียงวา “เธอทำหองสมุดใหเหมือนกับเมืองนอกนะ” ทานพูดอยางนั้นเปนประจำบอยๆ
เพราะฉะนั้นเราก็จำเปนที่วาทุมเททุกอยาง เพื่อใหเปนไปตามที่ทานตองการ...”
“...แมแตผูที่ปฏิบัติงานระดับลาง ก็ไดรับการสนับสนุนและใหกำลังใจ
ทานไดลงมือทำความสะอาดหองน้ำใหเปนตัวอยางกับผูทำความสะอาดของหองสมุด ซึ่งเปนที่ประทับใจอยางยิ่ง
เพราะฉะนั้นคนทำความสะอาดหองสมุดจะตองทำอยางที่อาจารยทำใหดูทุกครั้งไป
หองน้ำของหองสมุดจะตองสะอาดเชนเดียวกับหองสมุดตางประเทศ
เพราะฉะนั้น คณะวิทยาศาสตร ก็จะมีทานคณบดีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ที่ลงมือขัดหองน้ำ แสดงการทำความสะอาดหองน้ำใหกับคนทำความสะอาดดูเปนตัวอยาง...”
อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปจุ
หัวหนาหองสมุดสตางค์ มงคลสุข (พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๓๐)

๑๓
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“...ในเรื่องสวนตัวตองเนนวาอาจารยใหความเปนกันเองและใชภาษาธรรมดากับพวกเราดวยความเอ็นดู
เวลาเราทำอะไรเซอๆ ซาๆ ทานก็จะบอกวา “โงจริงเวย” ก็เปนสิ่งที่ประทับใจ
ผมนี่คงจะโดนบอยกวาเพื่อนอาจจะเปนเพราะวาเจอทานบอย
...แลวก็โดนเขกหัวดวย ผมถือวาคงจะเปนลูกศิษยที่โดนมากคนหนึ่ง บางทีอาจารยทานก็บอกวา
“เฮอะ...ไอหัวปานกลาง” เราก็แปลกใจ เอะ...พวกนั้นฉลาดกวาเราหรืออยางไรถึงไดดาเขาวาหัวปานกลาง
แลวทำไมถึงดาผมวา “โงจริงเวย” วันหลังเลยทนไมได ไปถามทาน
อาจารยก็บอกวา บางคนดา “โงจริงเวย” ได บางคนดาไมได เดี๋ยวเอาไปคิด ก็เลยดาวาหัวปานกลางก็พอ...”
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๒)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๒-ปจจุบัน)
ลูกศิษย์คนหนึ่งของ “อาจารย์สตางค์”

“...ประเทศไทยเรานี่ยังอาจจะไมคอยเกงนักในเชิงรวมกันเปนทีม และก็ทำงานเปนแบบทีมเวิรค
ซึ่งตรงนี้เราตองมองอาจารยสตางค วาทานเปนผูซึ่งเริ่มตนใหวิทยาศาสตรของเราทำงานกันแบบเปนทีม
ไมใชทำคนเดียว แตทำกันเปนหมูคณะ เปนผูที่เลือกนักวิทยาศาสตรรุนใหมๆ ขึ้นมา
ดังนั้นพวกเราทุกคนที่อยากจะเปนนักวิทยาศาสตรรุนใหม
ก็นาจะตองคุยกับนักวิทยาศาสตรรุนเกาที่เคยผานมาแลว กับผานเรื่องตางๆ มาแลว
อาจจะยึดเปนตัวอยางหรือวาจับกลุมรวมกันเขาไวก็จะเปนเรื่องที่ดีครับ...”
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕๒๗
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษาและนักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

๑๔
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“...ตอนนั้นที่เริ่มตนทุกอยางจะยุงยากมาก เพราะหลายๆ อยางยังไมคอยจะพรอม
ภาควิชาจุลชีววิทยามันอยูที่ชั้น ๖ ลิฟทในตอนนั้นก็ยังใชไมได ตองเดินขึ้นจากชั้น ๑ ถึงชั้น ๖
วันนึงหลายครั้งเลยนะครับ แลวเวลามาสอนนักเรียนก็ตองเอาของจากชั้น ๖ ยกลงมาที่ชั้น ๒ สอนที่ชั้น ๒
สอนเสร็จแลวก็ตองเอากลับขึ้นไปลางที่ชั้น ๖ อาจารยสตางคก็ใหกำลังใจ ก็เวียนแวะมาดู วาเหนื่อยมั้ย
คือทานเปนคนที่งายๆ ที่ผมชอบทาน เปนกันเองกับอาจารยรุนเด็ก ๆ อยางผม ซึ่งทานก็ใหความเอ็นดู
พูดคุยดวย เขกหัวดวย...”
“...ทานเปนคนที่มีบารมี ทานสามารถที่จะสั่งใครๆ ใหทำตามก็ได ซึ่งการบริหารงานในสมัยเกากอนนั้นนะ มันดีตรงนี้
คือมันสามารถที่จะทำงานใหสำเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะวามีบารมี ซึ่งตางจากสมัยปจจุบัน
ในสมัยปจจุบันมีผูบริหารเยอะแยะที่มีวิสัยทัศนกวางๆ แตบางทียังไมมีบารมี จะสั่งใครทำโนนนี่
ก็ไมมีคนอยากจะชวยเหลือเทาไหร คือมีแนวความคิด แตวาไมคอยมีใครที่จะมาชวยมากๆ อยางที่อาจารยสตางคไดรับ
อาจารยสตางคนี่จะขอรองใครนี่จะมาชวยกันตลอดเลย...”
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ทพ. สถิตย สิริสิงห
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๘
นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕๓๑
ประธานที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
“...ก็รูจักตั้งแตสมัยเด็กๆ ตั้งแตสมัยมัธยมตน เพราะวาสมัยนั้นอาจารยสตางคมักจะไปที่บาน
บานของคุณหลวงศรีสมรรถวิชากิจที่ผมอยูดวย คุณหลวงศรีฯ เปนลุงของผม ผมก็เด็กนะ ก็วิ่งเลน ไมไดจับใจความเทาไหร
ก็ยังจำไดวาทานจะพูดถึงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรที่จุฬาลงกรณฯ
ขณะเดียวกันอาจารยสตางคเองก็พูดถึงโครงการใหญหลายอยาง ยังจำไดวาครั้งหนึ่งทานบอกวา
พวกฝรั่งขึ้นเครื่องบินดูพื้นที่และก็ดูวาตรงนี้เหมาะ ผมก็คิดกลับไปที่วาตรงนี้ที่อาจารยสตางคพูดถึงก็คือ
ตรงพระรามหกตรงนี้ ที่สมัยนั้นมีการพยายามที่จะชักชวนมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอรเขามาชวยคณะวิทยาศาสตร
ซึ่งอันนี้ผมรูทีหลัง ซึ่งคงเปนที่พวกเขาขึ้นเครื่องบินเพืื่อดูบริเวณที่จะสรางคณะวิทยนั่นเอง...”
ศาสตราจารย ดร. อมเรศ ภูมิรัตน
นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕๓๕
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๖, ๒๕๔๗-ปจจุบัน)
หลานชายของ “อาจารยสตางค”

๑๕
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“...สไตลการสอนของทานเปนแบบสอนไปถามไปใหนักศึกษาตอบ บรรยากาศการสอนของทาน
เปนไปแบบสบายๆ ไมเครงเครียด บรรดาผูที่ถูกถามก็ตอบไดบาง ไมไดบาง เดาบาง แลวแตจะถนัด
เมื่อใครตอบคำถามไมได ทานก็จะเดินมาหาแลวก็คอยๆ เอามะเหงกเคาะลงไปเบาๆ ที่กลางกระหมอม
หรือบางทีถาใครตอบไมได ทานก็จะปรารภขึ้นมาวา “อยางงี้เขาไมเรียกวาคนหัวดีหรอก แตเปนประเภทหัวปานกลาง”
สวนตัวผมนั้น ทุกครั้งที่ทานถามผมก็ตอบไดทุกที เลยไมเคยโดนมะเหงกหรือถูกจัดอันดับชั้นของสติปญญา
ผมเองก็มีความสนิทสนมกับอาจารยสตางคมากไมนอยกวาคนอื่นๆ สามารถเดินเขาออกในหองทำงานของทานไดเสมอ
ผมเห็นตำราวิชาเคมีวางอยูบนโตะทำงานของทานเลยรูวาทานใชตำราเลมนั้นสอน และตำราเลมนี้ก็มีอยูใน
หองสมุด ทุกครั้งที่ทานหันมาถามผมในชั้น ผมก็เลยตอบไดทุกที ...เรื่องที่ผมแอบไปอานตำรามาลวงหนา
ผมไมเคยเลาใหใครฟงเลย ทานอาจารยสตางคคงคิดวาผมเปนคนที่ชอบและถนัดวิชาเคมีมาก ถามที่ไรตอบไดทุกที
แทจริงแลวผมก็เหมือนกับเพื่อนรวมชั้นคนอื่นๆ นี่เอง...”
ผูชวยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๔ สมัย (พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๔) / ลูกศิษย์คนหนึ่งของ “อาจารย์สตางค์”

“...ถึงแมวาทานจะเปนผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมแพทยตอนนั้น
แตผมจำไดวาทานไปคุมพวกเราทุกครั้งที่มีแล็บเคมี แลวก็เดินไปเดินมา ดูแลพวกเราตลอด
อันนี้ก็ทำใหเกิดความดีใจและความหวั่นไหวไปในตัว เพราะวาทานชอบเดินดู
ถาใครทำไมถูกทานไมไดดาอยางเดียว ทานเขกหัวดวย
แตวาถาใครโดนดาและโดนเขกหัวดวยจากอาจารยสตางค ก็เหมือนกับการไดพรที่ดีจากครู จากพระ...”
“...ผมวาทานมีความปรานี มีความเอื้อเฟอตอเด็กๆ มาก เปนตนวาบางทีเดินมาเจอเราก็ถามวา “มีตังคใชมั้ย”
แลวก็ควักใหทีละ ๕๐๐ ทีละ ๑,๐๐๐ ซึ่งตอนนั้นมันก็ไมใชนอย เงินมันมีคามาก...”
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ประเสริฐ โศภน
นักวิทยาศาสตร์ดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕๓๘
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗)
ลูกศิษย์คนหนึ่งของ “อาจารย์สตางค์”

๑๖
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“...อาจารยสตางคทานสอนหนังสือแบบไมใชวาเอาตามตำรา เพราะอาจารยเปนอาจารยที่สมัยนั้นหายาก
และอาจารยไดทำงานวิจัยอยาง active ดวย เพราะฉะนั้นการสอนหนังสือของอาจารย
ทานก็จะเลาเรื่องบางสวนในตำรา บางสวนก็จากประสบการณงานวิจัยของทาน
มันก็นาสนใจกวาที่จะสอนจากตำราโดยตลอด”
“...การสอนของอาจารยซึ่งสอนวิชา Organic Chemistry ทำใหเบนผมจากความสนใจเกี่ยวกับเรื่องแพทย
มาเปนเรื่องของ Chemistry ตรงนั้นเปนสวนที่สำคัญ เพราะถาผมสนใจจะไปแพทย
ผมอาจจะไปสนใจทางชีววิทยา หรือทาง Anatomy แตผมกลับมาสนใจทาง Organic Chemistry
ถามวาถาอาจารยสตางคไมใชคนสอน Organic Chemistry ผมจะเกิดความสนใจหรือไม
ผมคิดวาตรงนั้นอาจจะเปนสวนสำคัญ ถาไมไดเรียนกับอาจารย...ผมอาจจะไมสนใจ”
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม
นักวิทยาศาสตร์ดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕๒๘
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษาสถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“...ถาจะพูดถึง achievement ของอาจารยสตางค เราจะเห็นวา
ในประเทศไทยนี้ไมมีใครหรอกที่จะเปนศูนยรวมของคนเกงๆ ไดเทาอาจารยสตางค
เพราะวาทานมี touch แบบไมนาเชื่อเลย ทานทำใหเรามีความเชื่อมั่นในตัวทาน
วาทานสามารถที่จะนำชีวิตเราได และในปหนึ่งๆ ทานก็จะไปเมืองนอกหลายหนทีเดียว
พอทานไปทานก็จะนัดเจอพวกเรา แลวทานก็จะสืบไปหมดวาใครกำลังทำปริญญาเอกที่ไหน
ในเมืองอังกฤษหรือในยุโรป ทานจะไปตามหาคนพวกนั้น
แลวทานก็จะชวนมาอยูคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล...”
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
นักวิทยาศาสตร์ดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕๒๙
ประธานมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (บวท.)
ลูกศิษย์คนหนึ่งของ “อาจารย์สตางค์”

๑๗
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“...การริเริ่มของอาจารย คือการมองการณไกล วิสัยทัศนไกล
เปนที่มาอยางหนึ่งวาทำไมคณะวิทยาศาสตรจึงเขมแข็ง
เอาคนมาสรางสถาบัน ไมใชสรางสถาบันแลวคอยมาหาคน สรางคนกอน
สถาบันสราง ๓ ปก็เสร็จ แตคนตองสราง ๗ ป กวาจะจบปริญญาเอกกลับมา...”
“...คนเกงตองเรียนวิทยาศาสตร จะสรางนักวิทยาศาสตรโดยเอาคนธรรมดามาเรียนไมได
เพราะฉะนั้น อาจารยจึงไปเลือกเอาจากพวกแพทย พวกวิศวะ
อาจารยสตางคหาชางเผือกในกลุมชาง คัดมาแลวไงวานี่คือกลุมชาง
ไปควานหาในกลุมชางยอมมีชางเผือก...”
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม
นักวิทยาศาสตร์ดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕๓๓
ผูอำนวยการโครงการพัฒนาองค์ความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT)
ลูกศิษย์คนหนึ่งของ “อาจารย์สตางค์”
“...ผมไดเห็นคุณพอมาทำงานที่คณะวิทยาศาสตรเปนเวลาตอเนื่องกันมาเรื่อย
ผมไดเห็นทานทำงานในหองแล็บ ทำงานบริหารในหองทำงานของทาน ซึ่งทำงานในหองแล็บเนี่ย
ทานก็ไดเคยสอนอะไรนิดๆ หนอยๆ เกี่ยวกับวิชาเคมีนะครับ หรือทานก็ไดมาดูวาเอาอะไรๆ มาผสมกัน
ก็จะมีปฏิกิริยากัน เกิดเปนการเปลี่ยนสี เกิดเปนการผลิตเปนแกสอะไรขึ้นมา เปนสิ่งที่เรียนรูไปเรื่อยๆ
ในขณะที่เปนเด็ก...”
“...ที่ผมเห็นคือวาทานคอนขางจะขยันมากเลย เพราะอยางวันเสาร อาทิตย
บางทีก็มีเด็กมาเรียนพิเศษกับทาน มาหลายระดับ ตั้งแตติวเขามหาวิทยาลัย
หรือเปนนักเรียนเขามหาวิทยาลัยรุนปแรกๆ หรือนักเรียนแพทยปแรกๆ สวนมากก็เปนลูกของพรรคพวก
เพื่อนทาน หรือที่ฝากมาชวยใหทานสอนพิเศษ ซึ่งถาคิดไปวางานของทานมีคอนขางมาก
มีทั้งงานบริหาร งานวิจัย เสาร อาทิตย ทานก็ยังมีเวลามาสอนพิเศษใหเด็ก...”
ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข
นักวิทยาศาสตร์ดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕๔๑
รองคณบดีฝายสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บุตรชายคนเดียวของ “อาจารย์สตางค์”

๑๘
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“...ที่ประทับใจอีกอันหนึ่งคือเรื่องวิชาการ อาจารยบอกผม ซึ่งตอนนั้นยังเด็กมาก วา “เฮย...ลื้อตองมีฝมือนะ”
ผมก็บอกวา...อะไรครับ เรียนจบปริญญาเอก มันก็ตองเกงพอดูไมใชหรือครับ อาจารยบอก
“เฮย ไมใช จบปริญญาเอกมันไมคอยมีฝมือก็มี ลื้อตองทำเปน” สมัยนั้นบริษัทโฟรโมสตเพิ่งเขามา
ในประเทศไทย เปนบริษัทแรกๆ ที่เปนบริษัทขามชาติซึ่งเขามาจางนักวิทยาศาสตรไทย
“ลื้อดูสิ โฟรโมสตมันเขามา มันจางใคร...มันจางอั๊ว เพราะอั๊วนะทำเปน ไอคนจบปริญญาเอกเยอะแยะ
มันสอนหนังสืออยางเดียว มันทำไมเปน...”
“...ตอนที่ผมอยูอังกฤษแลวอาจารยมาเยี่ยม หลังจากนั้นอาจารยก็เสีย ขาวแพรเร็วมาก
จำไดเลย ผมไดยินขาวอาจารยเสีย รูสึกตกใจแลวก็จำไดติดใจ เหมือนกับ Kennedy ตายเลย
สำหรับผมคือยิ่งใหญเทากัน...”
รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์
ผูอำนวยการสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิด
ลูกศิษย์คนหนึ่งของ “อาจารย์สตางค์”

“...โดยปรกติแลวการสงเสียของพี่ชายผมนั้นไมเพียงพอเพราะมีภาระมาก ผมก็รับประทานอาหารเฉพาะชวงเชากับเย็น
อาจารยสตางคคงสังเกตเห็นวาผมคงจะเปนคนจน และทานก็รูจักประวัติผมจากญาติทางภรรยาของทาน
ซึ่งทานอาจารยก็ไดใหความเอ็นดูเปนพิเศษ ซึ่งจริงๆ แลวผมไมรูจนกระทั่งไดเดินทางไปตางประเทศ
ถึงไดรูวาทานรูจักประวัติผมเปนอยางดี ผมก็ยังสงสัยวาทำไมทานอาจารย
ถึงใหความสนใจผมแตกตางจากคนอื่นอยูพอสมควร...”
“...ทานมีความคิดที่ดี มีวิสัยทัศนที่กวางไกลมาก ทานไดพัฒนาคน พอคนไหนที่เรียนดี มีแววดี
ทานก็พยายามสงไปเรียนตางประเทศ จนทำใหวิทยาศาสตรของประเทศเจริญขึ้นมากมาย
เมื่อทานไดลวงลับไป ผมรวมทั้งเพื่อนหลายๆ คนก็พยายามสืบทอดเจตนารมณตางๆ ที่ทานมีอยู
พยายามทำตนใหเปนคนดี ถึงอยางไรก็ตามผมก็ไมไดคิดวาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายรวมทั้งตัวผม จะมีความสามารถ
มีความคิดที่แนบเนียนกวางไกลไดเทาอาจารยสตางค ซึ่งพวกผมก็ไดแตพยายามอยู...”
ศาสตราจารย์ ดร. นพ. เรือน สมณะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ลูกศิษย์คนหนึ่งของ “อาจารย์สตางค์”

๑๙
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“...ความรูสึกที่ดีสำหรับอาจารยสตางคครั้งแรกก็คือตอนสอบสัมภาษณที่จะเขาเรียนแพทยศาสตร
คือทานคงอานประวัติอยูพอสมควรวาคุณพอคุณแมผม โดยเฉพาะคุณพอทำงานอะไร
ก็ทราบวาทำเกี่ยวกับเรื่องขาว สงออกขาว ทานก็ถามผมวา ไอขาว ๕% กับขาว ๑๐๐%
มันตางกันมั๊ยและมันเปนยังไง ผมก็ตอบไปเพราะวาจริงๆ แลวนี่ไมไดเคยสนใจธุรกิจของพอนะครับ
ปรากฏวาตอบผิดหมดเปนตรงกันขามเลย ทานก็หัวรอ แตเราก็รูสึกแยมาก คิดวาคงสอบตกแน
แตวาการที่ทานถามวันนั้นและก็บอกวา ‘เธอตอบผิดหมด’ เนี่ย มันไมไดเปนสิ่งที่ทำใหเรารูสึกเกรงกลัว
หรือโกรธหรือเกลียดอาจารย...”
“...อีกอยางหนึ่งซึ่งเปนลักษณะพิเศษของอาจารย นอกจากเขกหัว ก็คือการขวางชอลค
ทานจะขวางใครที่นั่งหลับหรือไมสนใจ แตเราก็รูสึกดี มีความรูสึกดีกับอาจารยตลอด
และผมก็คิดวาอันนั้นเปนบุคลิกภาพที่ทำใหเราอยากจะเปนอยางอาจารย...”
พลโท นพ. ประวิชช์ ตันประเสริฐ
อดีตเจากรมแพทย์ทหารบก
นักศึกษาเตรียมแพทย์เชียงใหมรุนแรก ลูกศิษย์ของ “อาจารย์สตางค์”

“...อาจารยสตางคเกงมาก ผมประทับใจมาก
คนที่รักอาจารยสตางคมากที่สุดก็คงเปน ดร. ดินนิ่ง หัวหนาของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอรในตอนนั้น
ดร. ดินนิ่ง ไมไดทำอะไรโดยไมปรึกษาอาจารยสตางคกอน
ผมจำไดวา วันที่อาจารยสตางคเสีย ดร. ดินนิ่ง เดินมาบอก พวกหัวหนาภาควิชากับพวกอาจารยฝรั่งขางบน
รองไหกันใหญ เพราะวาเขาเสียเพื่อนที่สนิทมาก เขานับถืออาจารยสตางคมาก
แลวผมก็รูวา มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร เชื่อถืออาจารยสตางค
ปรกติเขาจะไมลงทุนกับใครมากขนาดนั้น แตนี่เขาใหในนามอาจารยสตางคคนเดียว...”
ศาสตราจารย์ ดร. กอร์ดอน บี. เบลี่ย์
เจาหนาที่มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๖

๒๐
ปกหน้า

สารบัญ

ปกหลัง

“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“...สมัยเรียนเล็คเชอรหอง L สมัยอยูที่ตึกเกา เวลาเขาหองเรียน สวนใหญจะพยายามหลบหนาอาจารย
เพราะวาจะถูกชี้และถามในหองเล็คเชอร กลางวันวันหนึ่งเรากลับจากโรงอาหาร
เอะ...ใครมาอยูตรงโตะแล็บของพวกเรา แอบไปเห็นเปนอาจารยสตางค หลบกันใหญเลย
เราไมรูวาอาจารยทำอะไรอยู ในที่สุดก็แอบดู พบวาอาจารยขัดลางเครื่องแกวของเราที่ทิ้งไวเลอะๆ หมดเลย
เราก็...ตายละวา จากวันนั้นหองแล็บพวกเราจะสะอาดเรียบรอยมาก...”
“...สำหรับผม ผมวาอาจารยสตางคเปน Hero Image ซึ่งสรางโอกาส
เพราะวาปญหาของแตละคนถาหากผูใหญไมเห็นก็จะไมเกิดโอกาส
แตถาผูใหญเห็นและอาจารยผูใหญนั้นมีเมตตา ผมคิดวานี่เปนสิ่งที่ดี สำหรับผมอาจารยมีสิ่งนี้เยอะมาก...”
ดร. อุดม จันทรารักษ์ศรี
ผูอำนวยการโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลูกศิษย์ “อาจารย์สตางค์”
“...จากชวงที่เปนลูกศิษยอาจารยไดหนึ่งเทอมก็มีความประทับใจอาจารยสตางคมาก
เพราะในชวงที่เรียนวิชา Organic Chemistry กับอาจารย อาจารยเปน Lecturer ที่เปนระเบียบมาก
คือ อาจารยจะสอนเล็คเชอรโดยการบอกใหจด พอถึง Structure อาจารยก็จะเขียนบนกระดานใหดู
เพราะฉะนั้น เล็คเชอรของอาจารยจะเต็มไปดวยสาระและก็เปนระเบียบ แลวก็เขาใจงาย
เมื่อมาเปนลูกนอง มาเปนอาจารยผูนอยในบังคับบัญชาของอาจารยสตางค
ก็ประทับใจวาอาจารยเปนบุคคลที่มีความเมตตากรุณาอยางสูงตอผูใตบังคับบัญชา
อยางเมื่อตอนคณะฯ จะเปดตึก พระเจาอยูหัวฯ จะเสด็จมาทำพิธีเปดตึก
ตอนนั้นก็เพิ่งจบมาใหมๆ ก็คงจะยังเดอๆ ดาๆ อยู อาจารยคงเห็นความอึดอัด อาจารยบอก
“เธอไมตองไปแตงชุดไทยมานะ แตงชุดธรรมดานี่แหละ simple simple แหละดี”
ซึ่งก็ประทับใจมากวาอาจารยมีคำแนะนำใหแกผูนอยเสมอ...”
รองศาสตราจารย์ ดร. ชอฟา ทองไทย
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาปริญญาเอกรุนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และเปนผูใตบังคับบัญชาในฐานะอาจารย์คนหนึ่งของคณะฯ
สมัยที่ทานอาจารย์สตางค์ เปนคณบดี
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“...เวลาทานคิดโครงการอะไร คิดถึงอนาคตของประเทศ ของสวนรวม ดิฉันอยากจะเรียนใหทราบเลยวา
สมัยนี้ ยากที่จะมีบุคคลแบบทาน นอกจากทานมีวิชาความรูแลว
ที่สำคัญที่สุด ทานมีอุดมการณที่ดีตอสวนรวม เพราะวาการบริหารจัดการของทาน
ก็เปนเรื่องที่เดี๋ยวนี้หลายๆ ศาสตร รวมทั้งศาสตรการบริหารก็อาจจะใชไมไดดีเทาทานดวยซ้ำ...”
คุณเครือวัลย์ สมณะ
ประธานกรรมการสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แหงชาติ (SIPA)
อดีตเลขานุการสวนตัวของ “อาจารย์สตางค์”

“...มาสมัครกับอาจารยสตางค อาจารยบอกวา “บุญชวยตัวเล็กนิดเดียว ทำงานไหวเหรอ”
บุญชวยก็วา “ไหวคะ” ตอนมาทำใหมๆ ก็กลัวอาจารยสตางคเหมือนกัน
แตพอไดคุยกับอาจารยแลวรูสึกวา อาจารยเปนกันเอง ไมดุเลย
บุญชวยมาทำงานใหมๆ ยังไดคาตอบแทนเปนรายวัน วันละเทาไหรไมรู จำไมไดแลวละ
แตถาเปนเดือนกุมภา จะไดนอยมาก ไดสองรอยกวาบาท ถาวันหยุดจะโดนตัดหมดเลย
หลังๆ มาก็ไดเปนลูกจางชั่วคราว เงินเดือนขั้นแรกเลย ๔๕๐ บาท
ทำไดอยูสักพักหนึ่ง อาจารยสตางคก็ถามวา “มาทำงานนานหรือยัง ขยันๆ หนอยนะ เดี๋ยวจะไดบรรจุ”
บุญชวยก็ดีใจวาจะไดบรรจุแลว แตก็คอย หมายความวายังไมไดแตก็ดีใจ อาจารยก็จะพูดอยางงี้บอยๆ
เราก็ดีใจ เพราะอาจารยพูด ถึงไมไดเราก็ไมวา”
“...ประทับใจอาจารยมาก เพราะวาอาจารยสตางคไมถือตัวเลย อาจารยสอนบุญชวยทุกอยาง ...
อาจารยรุนหลังมาเห็นก็จะถามวา “นี่เปนลูกศิษยอาจารยสตางคเหรอ” บุญชวยก็บอก “ใชคะ”
ไมตองบอกเลยก็รู เพราะวาอาจารยสตางคทำงานละเอียดแลวก็เรียบรอย อาจารยสอนมาเราก็ทำไดหมด...
บุญชวยทำงานมาตั้งแตอายุ ๑๘ ปจจุบันอายุ ๕๖ แลวคะ เหลืออีก ๔ ป จะเกษียณป ๕๒
ไมไปไหนเลย เพราะวารักคณะวิทยมาก อดทนอยูตรงนี้ เพราะรักอาจารยสตางค...”
คุณบุญชวย มาลัยวรรณ
พนักงานทดลอง ๑ ภาควิชาเคมี คนเกาแกของคณะวิทยาศาสตร์
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ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์. Mentor Mentee
Mentoring ศาสตร์และศิลปของการเปนนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี. กรุงเทพฯ :
มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แหงประเทศไทย, ๒๕๔๘.

ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
และสมเดช กนกเมธากุล. อดีต ปจจุบัน อนาคต วิทยาการเคมี
และเภสัชไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แหง
ประเทศไทย, ๒๕๔๙.

จากศิษย...ถึ
์ งอาจารย ์
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์

“ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์” เปนลูกศิษย์ที่ใกลชิดกับ “อาจารย์สตางค์” มากที่สุดคนหนึ่ง โดยทานไดรับคำแนะนำและ
การสนับสนุนจาก “อาจารย์สตางค์” ในการเดินทางไปศึกษาตอยังตางประเทศ กอนจะกลับมาเปนอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และยังคงมุงมั่นทำงานวิจัยตามอยาง “อาจารย์สตางค์” จนประสบความสำเร็จไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเดน ในป
พ.ศ. ๒๕๒๙ นอกจากจะไดรับการถายทอดวิชาความรูแลว “อาจารย์สตางค์” ยังกลายเปนแมแบบในการดำเนินชีวิตจนทานประสบความสำเร็จในหนาที่
การงานและชีวิตสวนตัว ดวยเหตุนี้เอง “ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์” จึงนำประสบการณ์ที่ไดมาถายทอดเปนตัวหนังสือเพื่อบอกเลา
เหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับ “อาจารย์สตางค์” ลงในหนังสือ “Mentor Mentee Mentoring ศาสตรและศิลปของการเปนนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี” และ
“อดีต ปจจุบัน อนาคต วิทยาการเคมีและเภสัชไทย” เพื่อใหคนรุนหลังไดชื่นชมในคุณงามความดีของทานสืบไป
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“อาจารย์สตางค์ มงคลสุข : Super Mentor”
คัดลอกบางสวนจาก :
ยอดหทัย เทพธรานนท์. “อาจารย์สตางค์ มงคลสุข : Super Mentor” ใน
Mentor Mentee Mentoring ศาสตรและศิลปของการเปน
นักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี. หนา ๒๖๒-๒๗๙. กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตย
สภาวิทยาศาสตร์แหงประเทศไทย, ๒๕๔๘.

ในราว ๔๐ ปที่แลวมา เปนชวงที่เริ่มตระหนักวาประเทศจะเจริญได
ตองอาศัยความรูและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แตเนื่อง
จากประเทศไทยยังลาหลังในเรื่องดังกลาวมาก เมื่อเทียบกับประเทศในโลก
ตะวันตก จึงมีการผลักดันใหคนเกงหันมาเรียนวิทยาศาสตร์ และจัดหาทุนให
ไปเรียนในตางประเทศจนจบระดับปริญญาเอก โดยมีจุดประสงค์ใหบุคคล
เหลานี้ไดกลับมาเปนอาจารย์ทำหนาที่สอนและวิจัย เปน “แมแบบ” ที่จะผลิต
ลูกศิษย์นักวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะทางการวิจัยขึ้นเองในประเทศไทย
บุคคลสำคัญที่เปนกำลังสำคัญที่สุดในการจัดการในเรื่องดังกลาว
คือ ทานศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข หรือที่พวกลูกศิษย์เรียกทาน
ดวยความรักและเคารพวา “อาจารย์สตางค์”
“อาจารย์สตางค์”
เรียนจบปริญญาเอกทางสาขาอินทรีย์เคมี
จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ และกลับมาเปนอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทานเปนผูกอตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ตามดวยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
(ตอมาเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยมหิดล)
เปนอาจารย์ที่รักการวิจัยเปนชีวิต
จิตใจ ดังจะเห็นไดจากการที่ทาน ทำประตูเปดจากหองทำงานของทาน
(ขณะนั้นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยูที่ถนนศรีอยุธยา ตรงขามโรงเรียน

อำนวยศิลป) เขาไปในหองทดลองวิจัยไดโดยตรง และพวกเราที่เปนลูกศิษย์
จะเห็นทานขลุกอยูกับการทดลองเคมีทุกเวลาที่ทานมีเวลาวาง ณ ที่นี้เองที่
ทานอาจารย์ไดชักชวนและใหทุนแกนักศึกษาเตรียมแพทย์เชียงใหม เตรียม
แพทย์กรุงเทพ (กลุมที่จะไปเรียนแพทย์ตอที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯและ
ศิริราช) เตรียมทันตแพทย์และเภสัช หลายสิบคนที่มีผลการเรียนดี ใหไปเรียน
วิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาตางๆ โดยทุนรัฐบาลไทยเองหรือจากตางประเทศจน
ถึงระดับปริญญาเอก
ลูกศิษย์ของอาจารย์สตางค์กลุมนี้ สวนใหญกลับมาปฏิบัติงาน
เปนอาจารย์สอนและทำวิจัยอยูที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
จัดวาเปนกลุมที่โดดเดนมากทางดานการวิจัย เพราะผลิตผลงานที่ดีไดเปน
จำนวนมากที่สุดในประเทศเรื่อยมา จนไมนานมานี้เองที่บุคคลกลุมที่มีอายุใกล
เคียงกันกลุมนี้ไดเกษียณอายุราชการไปจนเกือบหมด
สำหรับประวัติโดยละเอียดของทานอาจารย์นั้นมีการบันทึกไวใน
หนังสือหลายเลม แตทุกคนที่ไดรูจัก ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข จะ
ตองยอมรับวาทานเปนแบบตัวอยางที่ดีที่สุดของ mentor ในฐานะที่ทานเปน
ผูริเริ่มคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอดวยการกอตั้งคณะวิทยา
ศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทาน
จะมีลูกศิษย์ลูกหาและเพื่อนรวมงานมากมาย โดยเฉพาะพวกที่เปนลูกศิษย์
และศึกษาตอจนจบกลับมาเปนอาจารย์นั้น
ดูจะมีความผูกพันกับทานเปน
พิเศษ ทุกคนลวนแตรักและบูชาอาจารย์ และยึดเอาทานเปนแบบอยางในการ
ดำเนินชีวิต นอกจากนั้นยังชอบอางคำพูด คำสั่งสอน ตลอดจน “คำดา” ของ
ทานใหเพื่อนฝูงและลูกศิษย์ของตนเองที่เคยไดยินชื่ออาจารย์สตางค์แตไม
เคยไดรูจักสัมผัสดวยตนเอง ไดรับฟงกันอยูจนปจจุบัน
ผูเขียนโชคดีที่มีโอกาสไดเปนลูกศิษย์ของอาจารย์สตางค์ในชวง
หัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตระหวางที่จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมฯนุงกางเกงขาสั้น
และเขามหาวิทยาลัย เรียนจนจบปริญญาตรี ตอดวยการทำปริญญาโท โดยมี
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ทานเปน supervisor จนกระทั่งทานกรุณาจัดหาทุนสงไปเรียนตอปริญญา
เอกที่ประเทศอังกฤษ การที่มีโอกาสใกลชิดกับอาจารย์สตางค์ ทำใหไดเห็นวิธี
การทำงาน วิธีคิดคำสอนและการพูดคุยในแงมุมและโอกาสตางๆ ที่เลากันไม
รูจบ...
...โดยปรกติอาจารย์สตางค์จะใชคำแทนตัวเองวา “ฉัน-เธอ” แต
ทุกคนที่เปนลูกศิษย์ที่สนิทกับทานก็จะทราบวาเวลาที่อยูกันไมมาก หรืออยูกับ
ทานสองตอสอง ทานชอบใช “อั๊ว-ลื้อ” มากกวา ทานชอบเขกหัวเวลาที่เรา
ทำผิด หรือแมแตในตอนที่ทานแสดงความเมตตา แตจะถึงกับเตะกนเวลาที่
โมโหมากๆ โดยเฉพาะกับลูกศิษย์ที่สนิท

อานงานวิจัยอะไรดีๆ มา หรือเยาะเยยวาเพื่อนไปทำอะไร “ไมเขาทา” มา บาง
วัฒนธรรมนี้จึงเปรียบเสมือนระบบ ”peer review” ของพวกเราเองทำใหเรา
ตองระวังตัวไมใหเพื่อนฝูงเยาะเยยเอาได ความรูสึกนี้ติดตัวผูเขียนมาตลอด
เพราะมีบางครั้งที่งานวิจัยจบลงอยางไมคอยดี แตอยากจะเขียนบทความจาก
งานวิจัยนั้นสงไปพิมพ์ในวารสารระดับรองๆ ใหเสร็จสิ้นเปนการจบโครงการก็
ไมกลา เพราะกลัวเพื่อนฝูงจะหัวเราะเยาะเอา

“พวกรุนพี่จะมาบังคับรับนองใหมพวกเธอ ไมตองไปทำตามเขานะ
เขาอยูแคปสอง สูงกวาพวกเธอปเดียว ไมตองใหพวกเขามาสั่งทำอะไรบาๆ นะ
ที่นี่อยูกันแบบพี่-นองดีกวา”

อาจารย์เขามาสอนวิชาอินทรีย์เคมีใหแกพวกเราดวยตนเอง ทาน
มีวิธีสอนที่เขาใจงาย และเกือบไมเคยขาดชั่วโมงสอน ทั้งๆ ที่มีภาระงานอื่นๆ
มากเหลือลน ทานจะสอนไปอบรมพวกเราไปเหมือนกับเปนลูกของทานเอง
พวกเราเรียนรวมกันในหองเล็คเชอร์ใหญ ซึ่งประกอบไปดวย นักศึกษาแพทย์
กรุงเทพฯ แพทย์เชียงใหม ทันตแพทย์ และเภสัช จิตวิทยาที่ทานใชเสมอคือ
การพร่ำบอกวาพวกเราเปนหัวกะทิและเปนความหวังของประเทศ อันทำให
พวกเราหัวใจพองโตแตก็ไมมีใครเหลิง ทานสอนไปพรอมกับถามคำถามพวก
เราไปดวย พวก “ตัวราย” บางคนก็จะถูกถามมากเปนพิเศษ เมื่อตอบไมไดก็จะ
ถูกเอ็ดวา “โง” ซึ่งคำวาโงนี้ใชเปนประจำกับลูกศิษย์ทุกคน พวกเราแนใจวาเรา
คงไมโงดังที่ทานวากลาวแนๆ

เปนประโยคที่ไดยินจากอาจารย์ในหองเลคเชอร์
ที่ทานเขามา
“ปฐมนิเทศ” ซึ่งความจริงก็ไมไดมีพิธีรีตองอะไรเปนพิเศษหรอก แตเปนการ
ใหโอวาทพูดคุยแบบ “พอ-ลูก” มากกวา
นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใน
ขณะนั้น หรือมหาวิทยาลัยมหิดล ในปจจุบัน) จึงถือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ
อาจารย์ โดยอยูกันแบบพี่นองตั้งแตสมัยนั้นมาจนถึงปจจุบัน
ปจจัยหนึ่งของความสำเร็จทานดานการวิจัยของกลุม “ลูกศิษย์
อาจารย์สตางค์” ก็คงมีสาเหตุจากความรูสึกเปนพี่นองกันนี่เอง เพราะพวก
เราสามารถพูดคุยกันไดในทุกเรื่อง สามารถวิจารณ์ผลงานตีพิมพ์ของรุนพี่
รุนเพื่อนหรือรุนนอง ไดอยางตรงไปตรงมา ไมเกรงใจกัน ซ้ำบางทียังเยาะเยย
ถากถางแบบสนิทกัน ในกรณีที่คนใดคนหนึ่งไปตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ไมคอยดี
ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับที่มี Impact Factor ต่ำๆ ทุกเวลาอาหารเที่ยงจะ
เปนชวงที่พวกเรารอคอยที่จะไดรวมโตะอาหาร เลาวาเราไดทำอะไรเกงๆ มา

“พวกเราตองขยันเรียนนะ โดยเฉพาะพวกที่มาจากครอบครัวยาก
จนจะไดเปนที่พึ่งใหแกครอบครัวใหลืมตาอาปากได”

แตสิ่งที่เปนคุณสมบัติพรสวรรค์ของทานก็คงจะเปนแววตาของ
ทานที่แสดงออกถึงความรักและเมตตา แมภาษาที่ทานใชดุวาในบางครั้งอาจ
ดุเดือดรุนแรง แตแววตาที่ฉายออกมากลับตรงกันขามกับสิ่งที่ทานกลาวโดย
สิ้นเชิง ซ้ำพวกเราก็ชอบแอบเห็นทานซอนยิ้มเวลาที่เพื่อนเราถูกเอ็ดและกลัว
จนลนลานเสียอีกดวย พวกเราจึงไมเคยถือสาที่ถูกอาจารย์ดุดา ซ้ำบางคนอาจ
ถือเปนโชคไปเสียอีก ตรงนี้ที่มาอาจารย์สตางค์แตกตางจากผูใหญหลายทาน
ที่บางทีจะแสดงกิริยาแววตาที่เกลียดชังเวลาวากลาวลูกศิษย์
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“วิชาวิทยาศาสตร เปนรากฐานที่สำคัญที่สุดของศาสตรทั้งหลาย
พวกเธอรูไหม ในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษนั้น คนเกงจะเรียน
วิทยาศาสตร สวนพวกที่เกงรองลงมาจะไปเรียนหมอ ตรงกันขามกับพวกเธอ
ที่เกงๆ ทั้งนั้น กลับไปเรียนหมอกันหมด”
ไดยินตอนแรกๆ ก็ไมคอยคิดอะไรมากนอกจากภูมิใจในตัวเอง
เทานั้น แตเมื่อไดยินบอยเขาๆ ประกอบกับการที่เห็นปรมาจารย์ของประเทศ
สมัยนั้น เชน ทานอาจารย์กำแหง พลางกูร อาจารย์คลุม วัชโรบล อาจารย์
บัวเรศ คำทอง ที่มาสอนพวกเราอยูลวนแตเปนนักวิทยาศาสตร์จบจากตาง
ประเทศทั้งสิ้น ผนวกกับการที่วงการวิทยาศาสตร์โลกกำลังตื่นตัวที่นักวิทยา
ศาสตร์สามารถผลิตวัสดุเครื่องใชใหมๆ ออกสูตลาด ตลอดจนถึงการตื่นเตนที่
ความเจริญทางดานอวกาศที่กำลังจะสงคนไปลงบนดวงจันทร์ ทำใหพวกเรา
เริ่มเห็นคลอยตามอาจารย์และฝนเห็นตนเองเปนนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ
ทำคุณประโยชน์ใหแกมวลมนุษยชาติ ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่อาจารย์ติดตอ
ขอทุนจากตางประเทศ ไมวาจะเปนทุนร็อกกี้เฟลเลอร์ ทุนบริทิช เคาน์ซิล
ทุนโคลอมโบ มาไดมากมายสำหรับสงพวกเราไปเรียนตางประเทศจนถึงระดับ
ปริญญาเอก ก็ทำใหหลายคนเปลี่ยนเข็มจากการเรียนแพทย์มาเรียนวิทยา
ศาสตร์แทน และคงจะมีอีกมากมายถาไมถูกผูใหญทางบานทักทวงไมเห็นดวย
คนพวกนี้นี่แหละที่จบการศึกษากลับมาเปนอาจารย์นักวิจัยมีชื่อ
เสียงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายอยูในขณะนี้
“เวลาอยูในหอง Lab ในอังกฤษ ครูจะสอนวาเมื่อทดลองปฏิกิริยา
ในหลอดทดลอง หามหันปากหลอดไปทางคนอื่นเด็ดขาดมันเปนมารยาทนะ
เธอนะ เวลาเกิดอะไรขึ้นเพื่อนที่อยูขางๆ จะไดไมเดือดรอนไปดวย”

ถึงแมวาอาจารย์จะมีนิสัยงายๆ จนบางทีไมเปนทางการเลยแตคน
ที่เคยใกลชิดกับทานนานๆ จะไดซึมซับมารยาทที่ดีแบบคนอังกฤษจากทานไม
มากก็นอย
“นี่พวกเธอ วันหยุดเย็นค่ำแลวทำไมไมกลับบานไปดูหนังสือหนังหา
มัวทำอะไรอยูที่นี่”
ตอนนั้นเปนตอนใกลค่ำของวันเสาร์วันหนึ่ง อาจารย์ขับรถเขามา
ในคณะ (ตอนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยูถนนศรีอยุธยา ซึ่งปจจุบันคือ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และเห็นพวกเราหลายคนยังระเกะ
ระกะอยูตามตึก เมื่อไดรับทราบวาพวกเรา (ซึ่งเปนนักกิจกรรมจำเปน) ยังอยู
ที่คณะเพื่อชวยติดไฟประดับรอบๆ ตึก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทานก็
อึ้งไปแตก็ยังหันมาพูดยิ้มๆ วา
“ไอพวกเธอนี่มันเกาเจง มากินนอนที่ตึกแลวทำสกปรกมาก”
แลวเดินเขาหองทานไป สักครูก็เห็นไฟในหอง Lab ซึ่งอยูติดกับ
หองพักของทานเปด แอบดูก็พบวาทานกำลังทำการทดลองงวนอยูคนเดียว
เชื่อวาในขณะนั้นหลายคนในหมูพวกเราคงคิดเงียบๆ วาอยากจะเปนนักวิทยา
ศาสตร์อยางทานบาง
ซึ่งคุณสมบัติของการเปนนักวิทยาศาสตร์ของทาน
อาจารย์มีอยูเต็มเปยม ทานจะเขามาในหอง Lab ทำการทดลองวิจัยดวย
ตนเองทุกๆ วัน เวลาที่ทานวาง วันละหลายๆ ครั้ง ไมวาจะเปนเวลา ๑๐ นาที
หรือเปนชั่วโมง
ทานปดไฟในหองราว ๒ ทุมแตกอนจะขับรถออกไปก็ยังหันมาถาม
วาจะกลับกันเมื่อใด พรอมสำทับวา

เปนคำที่อาจารย์สอนอยูเสมอเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาท ในหอง
ทดลอง

“อยากลับบานดึก ไปใหพอแมเห็นหนาบาง”
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สักพักใหญๆ ก็มีรถแท็กซี่วิ่งเขามาในคณะ พรอมคนจากราน
ไชยโรจน์ที่อยูฝงตรงขามโรงเรียนสันติราษฎร์ อันเปนรานอาหารเจาประจำ
ของอาจารย์ ถือถุงขาวหอสุดอรอยมายื่นให ๒๐ ถุง บอกวา “อาจารย์สตางค์
ซื้อแลวสั่งใหเอามาให”
อาจารย์ทานเปนเชนนี้กับพวกเราเสมอ ปากทานจะดาวา (โดย
เฉพาะคำวา “เกาเจง” ซึ่งทานชอบใชกับพวกเราที่ชอบสิงอยูคณะ ไมคอย
กลับบาน) แตทานจะอมยิ้มไปดวย แลวก็จะจบลงที่พวกเราไดผลบุญมาจาก
ความใจดีของทานทุกครั้ง

เพราะไดเรียนรูเกี่ยวกับการกอสรางตึกขนาดใหญ ซ้ำเปนตึกพิเศษที่ตองรอง
รับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ตางๆ คณะผูออกแบบจึงตองปรึกษารายละเอียดกับ
นักวิทยาศาสตร์ผูใชอยางใกลชิด ผูเขียนก็เลยไดมีโอกาสรวมวงดวยเปนครั้ง
คราว แมจะเปนสวนนอยนิด ที่นับวาเปนบุญมากก็คืออาจารย์ตกลงใชซีกหนึ่ง
ของชั้น ๓ ตึกเคมี เปนหอง Lab วิจัยสวนตัวของทาน และอนุญาตใหผูเขียน
ไดใชหอง Lab ดังกลาวในการทำวิจัยดวย วันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ มีหองทดลองสรางเสร็จ ทอดพระเนตร และทรง
อำนวยพรใหทำงานประสบความสำเร็จ นับเปนบุญสูงสุดของผูเขียนจากการ
ที่ไดทำงานในหอง Lab ดังกลาว ตั้งแตตนจนเกษียณอายุราชการ

“ถึงพวกเธอไมชอบ ‘ผดุง’ เพราะมันชอบดุดาพวกเธอมาก แตเธอ
ก็ตองรูวามันทำชื่อเสียงใหประเทศชาติ ไมรูวาในชีวิตนี้เราจะมีโอกาสตอบแทน
บุญคุณประเทศไดเทามันหรือเปลา”

“ยอดหทัย เธอรูไหมวาทุนโคลอมโบไปทำปริญญาเอกที่อังกฤษ
ปนี้มีอยู ๑๐ ทุน แตมีคนสอบผานแค ๔ คน จึงเหลือทุนอีก ๖ ทุน เธออยาก
ไปปนี้เลยไหม?”

อาจารย์ผดุง เปนอาจารย์หนุมดูแลทางสาขาวิชาชีววิทยาบางครั้ง
อาจารย์ดุมากจนพวกเราระอา ซึ่งอาจารย์สตางค์ก็ทราบดี แตอาจารย์ผดุง
ไดรับคัดเลือกใหเปนนักกีฬาทีมชาติ ในฐานะนักยิงปนในกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่
ประเทศไทยกำลังเปนเจาภาพอยูตอนนั้น อาจารย์สตางค์ก็มาสั่งสอนพวกเรา
ใหยกยองชื่นชมคนทำประโยชน์รับใชชาติ ที่อาจารย์ตักเตือนอาจเปนเพราะ
เปนที่ทราบกันดีวาผูเขียนเปนลูกศิษย์ที่ชอบ “ขัดคอ” อาจารย์ผดุง มากพอ
สมควร ก็นับวาไดผลมาก เพราะทำใหพวกเราชื่นชมอาจารย์ผดุงอีกอักโข

ผูเขียนเรียนอาจารย์วา เพิ่งบรรจุเปนอาจารย์ไดไมถึง ๖ เดือน
เทานั้น คงยังไปไมไดเพราะตามกฎจะตองทำงานใหครบปเสียกอน

“ไอยอดหทัย เอาแบบนี้ไปใหคุณอมร แลวเอาตัวอยางสายไฟ
จากคุณอมรกลับมาใหฉันดวย”
ในชวงที่ทำปริญญาโทกับอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์เดิมอยูนั้น
คณะวิทยาศาสตร์ปจจุบันและโรงพยาบาลรามาธิบดีกำลังอยูในระหวางการ
กอสราง ผูเขียนถูกอุปโลกน์ใหเปน messenger ระหวางหอง Lab ที่ตึกเดิม
กับสถานที่กอสรางใหมใกลๆ กัน บางทีวันละ ๕-๖ เที่ยว แตก็นับวาเปนโชค

“ไมเปนไรหรอก ฉันจะจัดการให เอานามบัตรนี่ของฉันไปพบ
เจาหนาที่ที่บริทิช เคานซิล ใหเขาสัมภาษณเสียหนอย” (ความจริงตรงนี้ทานใช
‘ลื้อ-อั๊ว’ ตลอดการสนทนา)
เมื่อไปถึงปรากฏวาคนอังกฤษซึ่งเปนเจาหนาที่ที่นั่นทราบเรื่อง
ของเราหมดแลว ทราบแมกระทั่งอาจารย์สตางค์ตองการใหเราไปทำ Ph.D.
กับศาสตราจารย์ Ollis เพื่อนสนิทของทานที่เมืองเชฟฟลด์ อีก 3-4 วันตอมา
ก็มีโทรศัพท์จากบริทิช เคาน์ซิล แจงวามหาวิทยาลัย และอาจารย์ทางโนนรับ
เราเขาเรียนแลว ขอใหเราเตรียมตัวไปอังกฤษไดเลย
นับวาเปนการสอบชิงทุนที่ใชเวลาสั้นที่สุดในโลกก็วาได
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ความจริงอาจารย์พร่ำบอกเราวาชีวิตคนเหมือนวงลอที่หมุนมา
บางตอนโชคดี บางทีโชคราย ฉะนั้นจะตองเตรียมตัวใหพรอมไวสำหรับทุก
สถานการณ์ เชน ถาอยากไดทุนไปเรียนปริญญาเอกก็ตองพรอมทางดาน
ภาษา จะไดไมพลาดโอกาสเวลาที่มีทุนใหสอบ
“ถาเธอไมเตรียมตัวไวใหดี พอมีทุนมาแลวสอบไมได ก็ไมรูวาอีกนาน
เทาไหรวงลอจะหมุนมาหาเราอีก”
คงเปนอุทธาหรณ์ที่ดีสำหรับเด็กๆ รุนปจจุบัน ที่ไดทุนแลวคอยไป
สอบ TOEFL ก็ไมไดสักที จนตองไปตกคลั่กเยอะแยะในมหาวิทยาลัยระดับต่ำ
ในตางประเทศที่อยากไดเงินจากนักเรียน โดยไมคิดถึงคุณภาพ
เหลือเวลาอีก ๑ อาทิตย์กอนจะเดินทาง แมเกิดไมสบาย คุณหมอ
เจาของไขนัดผูเขียนไปพบในวันรุงขึ้น แจงวาแมเปนมะเร็งในกระดูกขั้นสุดทาย
คงอยูไดอีกไมนาน ทางบริทิช เคาน์ซิล ก็เรงรัดใหเดินทางไปใหทันเปดเทอม
พรอมสงตั๋วเรือบินและเงินทองติดตัวมาใหเรียบรอยแลว ดวยความรูสึกวาวุน
เปนที่สุดจึงเลาใหอาจารย์ฟง เพราะตอนแรกคิดวาจะประวิงเวลาไวจนกวาจะ
เสร็จภาระกิจเกี่ยวกับแมเสียกอน ซึ่งก็ไมทราบวาจะเปนเมื่อใด
“เรื่องนี้ทางบริทิช เคานซิล และทางอังกฤษ เขารอเราไมไดหรอก แต
นี่ฉันไมไดแนะนำใหเธอเปนลูกเนรคุณนะ ชีวิตเธอเหมือนเทียนที่เพิ่งจะจุด แต
ชีวิตของแมเธอเหมือนเทียนที่กำลังจะดับ ถาเธออยูแลวแมหายก็จะแนะนำ
ใหอยู แตถาเธอตัดสินใจไปก็ไมตองหวง ฉันจะใหกัมพลชวยดูแลเปนธุระทางนี้
ถาเกิดอะไรขึ้น”
อาจารย์กัมพล เปนอาจารย์รุนพี่ที่ใกลชิดอาจารย์อีกผูหนึ่ง ผูเขียน
จึงตัดสินใจเดินทางไปอังกฤษ และอีก 2-3 อาทิตย์ถัดมา อาจารย์กัมพล ก็ยุง
ตัวเปนเกลียวเกี่ยวกับการจัดการงานศพของแม
“ฉันบอกเดวิด (Professor David Ollis เพื่อนของอาจารย และตอ

มาเปน supervisor ของผูเขียน) ใหเธอเรียนและทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง NMR
ไอ NMR นี่สำคัญมากนะเธอ ฉันอยากรูมาก พอเรียนจบกลับมาแลวชวยมา
สอนฉันดวย”
สอนอาจารย์สตางค์ !!!...อะไรมันจะยิ่งใหญขนาดนั้น หัวใจเราจะ
พองโตคับอกที่อัจฉริยะบุคคลอยางอาจารย์สตางค์ไวใจจะใหเราสอนให คงจะ
ไมมีอะไรนอกเหนือไปกวาตองตั้งใจเรียนอยางสุดชีวิตที่จะไดกลับมาเลาเรื่อง
ราวเกี่ยวกับ NMR ใหทานฟง ทั้งๆ ที่รูวานั่นเปนวิธีที่ mentor ใช encourage
ลูกศิษย์อยางเรา และ mentor ก็ไมเห็นจะตองแสดงวาเกงกวาลูกศิษย์ไปเสีย
ทุกเรื่อง”
วันนั้นเปนวันที่ผูเขียนจะเดินทางไปอังกฤษ อาจารย์ชวนไปทาน
ขาวกลางวันที่รานใกลๆ สวนรื่นฤดี นอกจากพูดเรื่องเรียนเกี่ยวกับ NMR แลว
ทานก็โพลงขึ้นมาเฉยๆ วา
“อยูเมืองนอกนี่ไมเหมือนอยูเมืองไทยนะเธอ ที่โนนอยูตัวคนเดียว
ไมมีที่พึ่ง ฉะนั้นเธอตองหาที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางใจไว กอนนอนทุกคืนสวดมนต
ไหวพระ ระลึกถึงคุณพอแม อาจารย แลวตองไหวพระปยมหาราชดวย ทานมี
บุญคุณตอประเทศไทยมาก”
...เรือ่ งปลีกยอยเกีย่ วกับอาจารย์นนั้ เลาเทาไหรกไ็ มมวี นั หมดแตที่
พวกเราหลายสิบคนรับทุนไปเรียนในสาขาวิชาตางๆ ทางวิทยาศาสตร์ จนจบ
กลับมาทำงานในประเทศไทย ก็เปนเพราะฝมือของทานอาจารย์โดยแท ทานทำ
ใหเราเชื่อและศรัทธา ชีวิตการเปนอาจารย์ เปนนักวิจัยที่คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงอาจแตกตางไปจากที่อื่นโดยสิ้นเชิง พวกเราจบกลับมา
ประจำทำงานในสถานทีท่ มี่ กี ลุม เพือ่ นเกง ๆ รวมตัวกันอยูม าก เปน critical mass
มีผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติมากมาย มีธรรมเนียมการปรึกษา วิจารณ์ความคิด
ทางวิทยาศาสตร์กับเพื่อนๆ ได โดยไมตองเกรงใจเพื่อนรุนพี่ แตก็ไมใชระบบ
อาวุโสมาทำใหการทำงานขาดความคลองตัวหรือขาดสมรรถภาพ มีเครื่องมือ
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เครื่องใชวิทยาศาสตร์ที่จำเปนตอการสอน การวิจัยอยางเพียงพอและพวกเรา
ก็ยังมีเงินพิเศษที่เรียกวาเงิน supplement แถมใหนอกเหนือจากเงินเดือน
อีกเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อใหพวกเราไดทุมเทไปกับงานวิจัยโดยไมตองขวน
ขวายไปหางานพิเศษอื่นทำ เงิน ๒,๐๐๐ บาทสมัยนี้อาจดูนอยนิดเดียว แตถา
ลองเปรียบเทียบวาเงินเดือนของอาจารย์ระดับปริญญาเอกในสมัยนั้นเพียง
๒,๔๕๐ บาท ก็ตองยอมรับวาเงิน supplement ที่ไดก็มากเอาการทีเดียว
ทั้งหมดนี้เปนฝมือของ อาจารย์สตางค์ มงคลสุข สุดยอด mentor
ของพวกเรา ผูที่ทำใหวัฒนธรรมการทำงานวิจัย เพื่อทำใหการสอนดีขึ้น วัฒน
ธรรมการสงเสริมยกยองคนเกงมีผลงาน เปนของคูกันกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไมนาแปลกใจที่หลายๆ ปมานี้ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานขอมูล มากกวามหาวิทยาลัยลำดับถัดมาเกือบ
เทาตัว และผลงานดังกลาวนั้น ครึ่งหนึ่งมีตนตอมาจากคณะวิทยาศาสตร์
แตในระยะหลังนี้ หลายคณะในมหาวิทยาลัย ก็ไลตามคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ติดเขามาและมีแนวโนมวาจะแซงล้ำหนาในอนาคตอันใกล
ซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ ดี ม ากที่ ก ารวิ จั ย ได แ ผ ข ยายกลายไปเป น วั ฒ นธรรมของ
อาจารย์โดยทั่วไปในทุกมหาวิทยาลัย ผูเขียนไดแตคิดอยูคนเดียววาสาเหตุมา
จากวัฒนธรรมการวิจัยเริ่มฝงรากลึกเขาไปในมหาวิทยาลัยตางๆ จริงๆ และคง
ไมใชสาเหตุมาจากความลวงไปของกลุมบุคคลที่มีโอกาสไดทานอาจารย์เปน
mentor แตกลุมบุคคลเหลานี้อาจจะเปน mentor ที่ไมอาจจะเทียบเคียง
ความเปน super mentor ของอาจารย์สตางค์ไดเลย จึงไมสามารถผลิต
mentee เกงๆ ไดมากเหมือนกับที่อาจารย์สตางค์ทำไว

“เก็บตก” การวิจัยทางเคมี
คัดลอกบางสวนจาก :
ยอดหทัย เทพธรานนท์. “เก็บตก” การวิจัยทางเคมี. ใน อดีต ปจจุบัน
อนาคต วิทยาการเคมีและเภสัชไทย หนา ๑๕๐-๑๗๗. กรุงเทพฯ :
มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แหงประเทศไทย, ๒๕๔๙.

...ถายอนหลังไปเมื่อ ๒๐ ปที่แลว (ราว ค.ศ. ๑๙๘๐) เมื่ออยาก
ทราบถึงสถานภาพของงานวิจัยในลักษณะเดียวกัน มีอยูวิธีการเดียวคือตอง
คนจากหองสมุด และถามีเอกสารมากอานในหองสมุดไมไหวหรือตองการเก็บ
ไวเปนหลักฐานก็จะตองทำการถายเอกสารเหลานั้นออกมาเก็บไวอานในภาย
หลัง แตก็มีบอยๆ ที่บทความที่นักวิจัยตองการนั้นตีพิมพ์ในวารสารที่ไมมีอยู
ในหองสมุดของหนวยงานที่นักวิจัยทำงานอยู ก็ตองใชบริการสืบคนวารสาร
นั้นๆ ภายในประเทศ และถายังไมพบอีกก็จะตองคนหาจากหองสมุดในตาง
ประเทศ นักวิจัยจะไดรับบทความวิจัยที่ตองการในรูปแบบของเอกสารที่ได
จากการถายเอกสารมา
นับยอนหลังเพิ่มไปอีก ๒๐ ป คือราวๆ ตนทศวรรษ ๑๙๖๐ เครื่อง
ถายเอกสารก็ยังไมมี นักวิจัยก็ตองอานทุกอยางที่มีในหองสมุด ถาสำคัญและ
ตองการบันทึกไวก็จะตองอานใหจำใหไดหรือใชวิธีจดใสสมุดออกมา แตที่เปน
อุปสรรคที่สุดก็คือในยุคนั้น หองสมุดก็มีนอยแหง แตละแหงมีหนังสือหรือ
ตำราตางประเทศจำนวนนอยมาก สวนวารสารวิจัย (Journals) นั้นแทบจะ
ไมมีเลย
และถายอนเวลากลับไปอีก ๑๐-๒๐ ป คือในชวงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง ซึ่งขณะนั้นประเทศเรายังไมมีอะไร ไมวาจะเปนหองสมุดที่มีหนังสือ
และวารสารสำหรับงานวิจัย จึงเปนเรื่องที่นาสนใจมาก วานักวิจัยในสมัยนั้น
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ทานทำอยางไรกัน ทานอาจารย์สตางค์ มงคลสุข เคยเลาเรื่องที่ทานไดยินมา
อีกทีหนึ่งจาก ศาสตราจารย์ นพ. สวัสดิ์ แดงสวาง ใหพวกลูกศิษย์ฟงวา
ทานอาจารย์สวัสดิ์ ไดรับจดหมายจากเพื่อนชาวตางชาติวามีผูตี
พิมพ์ผลงานในเรื่องที่ใกลเคียงกับงานวิจัยที่ทานกำลังทำอยูในขณะนั้น ในเมื่อ
ไมมีหองสมุดใดในประเทศเรามีวารสารดังกลาว ทานอาจารย์จึงเขียนจดหมาย
ไปขอรองใหเพื่อนสนิทชาวอินเดียที่เคยเรียนอยูดวยกันในตางประเทศ ชวย
“คัดลอกบทความดังกลาวให” ดวย เพราะทานทราบวาหองสมุดในประเทศ
อินเดียมีวารสารวิจัยที่ตองการอยู
คงไมมีสักกี่คนที่จะยอมสละเวลา คัดลอก บทความวิจัยทั้งเรื่อง
ดวยลายมือให “คนอื่น” ไมวาคนนั้นจะเปนเพื่อนสนิทแคไหน

หนาปกสมุดโนตสวนตัวและลายมือของทานอาจารย์สตางค์ มงคลสุข
ปจจุบันเก็บรักษาไวในหองสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อีกตัวอยางที่ดีก็คือ
สมุดโนตสวนตัวของทานอาจารย์สตางค์
มงคลสุข ซึ่งปจจุบันเก็บไวในหองสมุด “สตางค์ มงคลสุข” ของคณะวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลักษณะของสมุดโนตและขอความที่จดไว คาดเดา
ไดวาทานอาจารย์คงจะบันทึกไวในชวงที่ทานจบปริญญาเอกแลว แตยังอยูที่
มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล กอนกลับประเทศไทยโดยสังเกตไดจากมุมขวาบนหนา
ปกที่ทานเขียนชื่อและปริญญาของทานไว แตที่นาสนใจมากที่สุดก็คือสิ่งที่
ทานอาจารย์จดไวในสมุดโนต ชวงนั้นไมมีเครื่องถายเอกสาร และหองสมุดใน
ประเทศไทยก็ไมมีวารสาร Journal of the American Chemical Society
(JACS) ดังนั้นทานอาจารย์จึงจำเปนตอง “คัดลอก” บทความที่ตีพิมพ์ไวใน
วารสาร JACS เมื่อป ค.ศ. 1943 หนา 1180 เกี่ยวกับวิธีการสังเคราะห์สาร
ประกอบ 1-(4-Hydroxy-3:5 dimethoxyphenyl)-2-propanone ซึ่งอาจ
ใชเปนสารตั้งตนในการสังเคราะห์สารประกอบพวก oxygen heterocycles
ที่สกัดไดจากธรรมชาติ
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“๘๘ ป อาจารยสตางค”

นั ก วิ จั ย สมั ย ก อ นมี ค วามอดทนและตั้ ง ใจอย า งน า สรรเสริ ญ
จริงๆ ควรบันทึกไว ณ ที่นี้ดวยวา ทานอาจารย์สตางค์ ลายมือสวยมาก
ทานเขียนสูตรเคมีสวย ดังนั้น พวกลูกศิษย์ที่ฉลาดคิดการณ์ไกล ก็จะมีกระดาษ
ดินสอพรอมไวเสมอเวลามีโอกาสคุยกับทาน และเมื่อทานเริ่มอธิบายปฏิกิริยา
เคมีก็รีบสงกระดาษ ดินสอ ใหทาน ทานจะอธิบายพรอมเขียนสมการเคมี และ
บางทีก็เขียนคำอธิบายของทานไปพรอมๆ กันดวย พวกลูกศิษย์นั้นก็จะได
“Lecture Note” ที่สมบูรณ์สวยงามไวเปนสมบัติสวนตัวเพื่อการทบทวนวิชา
ภายหลัง
แต ท า นอาจารย์ ส ตางค์ ช อบเขี ย นสู ต รโครงสร า งของวงแหวน
เบนซีน (benzene ring) โดยไมใสพันธะคู (double bonds) หรือใสวงกลมที่
แสดงความเปน aromaticity จึงสรางความงุนงงใหลูกศิษย์ โดยเฉพาะพวกที่
ไมคอยสนใจวิชาเคมีไดบอยๆ
เพราะเขาใจไปวาทานอาจารย์กำลังหมายถึง
cyclohexane แตพวกลูกศิษย์ที่คอนขางจะ “รูเรื่อง” ก็จะเขาใจทันทีเวลาที่
ทานอาจารย์เขียน วาทานหมายถึงอะไร เพราะปฏิกิริยาของเบนซีนกับไซโคลเฮกเซนนั้นแตกตางกันมากมาย ...

ตัวอยางของการเขียนวงแหวนเบนซีนแบบไมใสพันธะคู ของทานอาจารย์สตางค์
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“๘๘ ป อาจารยสตางค”

บางสวนจาก
่

“พิพิธภัณฑสตางค
์
์ มงคลสุข”

หนังสือเดินทางราชการ ของ “อาจารย์สตางค์”
ลายเซ็นของทานอาจารย์

แวนตาและกลองยาสูบประจำตัว
ที่ทานอาจารย์พกติดตัวเสมอๆ

ลายมือของทานอาจารย์ที่โนตลงในวารสาร
Journal of the Chemical Society
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“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“อาจารย์สตางค์” เดินทางไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
(ขวาสุด) ศ.ดร.นพ. เรือน สมณะ และ ศ.ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม (ที่สี่จากขวา)

“อาจารย์สตางค์” ศ.ดร. เจมส์ ดินนิ่ง และ
ศ.นพ. ชัชวาล โอสถานนท์

“อาจารย์สตางค์” เดินทางไปสงลูกศิษย์
เพื่อไปศึกษาตอที่สหรัฐอเมริกา
(จากซาย) ศ.ดร.นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ
ผศ.ดร. ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์ และ
ศ.นพ. เทพ หิมะทองคำ
(๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๓)

“อาจารย์สตางค์” เดินทางไปสงลูกศิษย์
เพื่อไปศึกษาตอที่ออสเตรเลีย
(จากขวา) ผศ.ดร. วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์
และ ศ.ดร. วิสุทธิ์ ใบไม
(๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๔)

“อาจารย์สตางค์” เดินทางไปติดตอขอความชวยเหลือดานการศึกษา
ที่ประเทศญี่ปุน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๓
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“๘๘ ป อาจารยสตางค”

“...ตลอดเวลามา “สตางค” มีแตเอาจริง พูดจริง ทำจริง
ชวยแกปญหาใหเพื่อน สงเสริมเพื่อน แกแทนใหเพื่อน
เปนเพื่อนตายโดยแท
“สตางค” ไมใหรายใคร ไมอิจฉาใคร ไมทำลายใคร
แต “สตางค” ชวย ชวยใหกำลังใจ ชวยงานสารพัด
เรียกวา หนักเอาเบาสู เขาเกิดมาทำงาน
เราเชื่อวา
หากใครจะเริ่มกันทำอนุสรณให “สตางค” สักพักเดียวก็คงสำเร็จ
เพราะเพื่อนรักเขา เด็กรักเขา ผูใหญรักเขา
เขาเปนที่รักของทุกคน...”
บุญเรือน บัวจรูญ
จินดา ณ สงขลา
บุญธรรม ทองไขมุกข
กำแหง พลางกูร
ประสพ รัตนากร
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ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่หก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๑-๕๗๑๐-๕๗๒๐
โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๗๑๔๔
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URL : http://stang.sc.mahidol.ac.th/museum.htm

