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“บรมครูแหงวงการวิทยาศาสตรไทย”   
ในวาระครบ ๙๐ ป  

โดย  งานประชาสัมพันธ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 

                                     
พระราชหัตถเลขา  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

   
 เปนเวลาเกือบ ๔๐ ปแลว นับจากวันที่เราสญูเสียบุคคลสําคัญทางวิทยาศาสตรของประเทศ
ไทย ที่เปนกําลังสําคัญยิ่งในการขยายระบบอุดมศึกษา และวงการวิทยาศาสตร สูภูมิภาคทุกแหง ทั้ง
ดานนโยบาย การดําเนินการสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกทางวิชาการ 
โดยเฉพาะ การเรียนการสอนและการวิจัย ทานผูนั้นก็คือ  ศาสตราจารย ดร. สตางค  มงคลสุข  ผูเปน 
“บรมครูแหงวงการวิทยาศาสตรไทย”  

“...อาจารยสตางคเกงมาก ผมประทับใจมาก คนที่รักอาจารยสตางคมากที่สุดคงเปน ดร.ดินนิ่ง  
หัวหนาของมูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอรในตอนนั้น ดร. ดินนิ่ง จะไมทําอะไรโดยไมปรึกษาอาจารยสตางคกอน 
ผมจําไดวา วันที่อาจารยสตางคเสีย ดร. ดินนิ่ง  เดินมาบอก พวกหัวหนาภาควิชากับพวกอาจารยฝร่ัง
ขางบน รองไหกันใหญ เพราะวาเขาเสียเพ่ือนที่สนิทมาก  เขานับถืออาจารยสตางคมาก แลวผมก็รูวา 
มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร  เช่ือถืออาจารยสตางค ปกติ เขาจะไมลงทุนกับใครมากขนาดนั้น  แตนี่เขาใหใน
นามอาจารยสตางคคนเดียว” ศ.ดร. กอรดอน บี เบลี่ย อดีตเจาหนาที่มูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร กลาว  
  นักวิทยาศาสตรรุนอาวุโส หรือผูคนในแวดวงวิทยาศาสตรของประเทศ ยอมรูจักชื่อทานเปนอยางดี 
เพราะ ทานไมเพียงแตปูทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรเทานั้น แตยังได “สรางคน” เพ่ือใหเปน “ตนกลา” ที่ได
เจริญงอกงามกลายเปนเสาหลักของวงการวิทยาศาสตรไทย รางวัลวิทยาศาสตรดีเดนแหงชาติที่บรรดาลูกศิษย
ของทานไดรับ นับเปนเครื่องยืนยันถึงความสําเร็จที่ทานไดพากเพียรทําไว อาทิ ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
ดร. ยอดหทัย  เทพธรานนท นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป ๒๕๒๙, ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ 
ใบไม  นักวิทยาศาสตร ดีเดน ประจําป ๒๕๓๓ และศาสตราจารย ดร. อมเรศ  ภูมิรัตน นักวิทยาศาสตร
ดีเดน ประจําป ๒๕๓๕ นอกจากนี้ ลูกศิษยของทานยังดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ และเปนเสาหลักของวงการ
วิทยาศาสตรในปจจุบัน  เชน ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัต ิอดีตตําแหนง คณบดีคณะ
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วิทยาศาสตร และตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, พลโท นพ.ประวิชช ตันประเสริฐ อดีตเจากรม
แพทยทหารบก, ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ยงยทุธ  ยุทธวงศ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และศาสตราจารย ดร. ศกรณ มงคลสุข ซึ่งนอกจากจะเปนนักวิทยาศาสตรดีเดนประจําป ๒๕๓๘ 
แลวปจจุบันทานยังดํารงตําแหนงคณบดี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลอีกดวย ซึ่งทุกทาน ไดสาน
เจตนารมณของบรมครูวิทยาศาสตรไทย  ใหกอเกิดตอวงการวิทยาศาสตรไทย เฉกเชนเดียวกัน  

นอกจากผลงานที่กลาวมาแลว สิ่งสําคัญทีท่านไดสรางไวกับวงการวิทยาศาสตรของไทยอีกบทหนึ่ง
ก็คือ "ตํานาน" การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายวิทยาศาสตรธรรมชาติและวิทยาศาสตรการแพทย
ใหแกประเทศ โดยไดจัดหาทุน สงใหนักศึกษาที่เรียนดีไดไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรการแพทย ในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในตางประเทศ ทานเปนผูเจรจาหางบประมาณ
สนับสนุน จากมูลนิธ/ิองคกร/รัฐบาลตางประเทศและรัฐบาลไทย เพ่ือจัดสรางอาคารเรียน อาคารวิจัย 
เครื่องมือวิจัยตาง  ๆ อันเปนการวางรากฐานทางวิชาการ และสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการวิจัย ตลอดจน
บรรยากาศวิชาการ ที่เอื้ออํานวยใหเกิดผลงานวิจัยมากมาย  

หลังจากที่คณะวิทยาศาสตรการแพทยเจริญกาวหนาจนกลายเปนสถาบันการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรที่แข็งแกรงระดับประเทศแลว ทานก็ไดริเริ่มโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค เพ่ือ
ขยายโอกาสและเปนการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของประเทศ โดยทานรวมเปนคณะกรรมการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคหลายแหง ดังที่ทาน ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ ์ อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรวมเขียนคําไวอาลัยถึงทานในครั้งสุดทายวา “ทานศาสตราจารย ดร. 
สตางค มงคลสุข  เปนผูที่ควรแกการยกยองในฐานะแหงผูทรงวิทยาคุณ และเปนผูขวนขวายในหนาที่
ราชการอยางหาไดยาก ผลงานของทานปรากฏออกมาชัดแจงในการสรางสรรคและลงหลักปกรากฐานคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และตอมาก็ในงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทานกําลังทํางาน
ใหแกชาติ ใหแกอนุชนอยางเขมแข็งสดุกําลังและไดผลโดยแท...   
          ...ในสวนอัธยาศัยและจิตใจ ทานเปนผูเอื้อเฟอเผื่อแผและทําแตคุณใหแกคน ในเม่ือชอบดวย
หลักการและเหตุผล ไมปรากฏความเห็นแกตัวในโอกาสใด ๆ เลย นีเ้ปนคุณธรรมอันทําใหคนทั้งหลาย
รักใครนับถือโดยสุจริตใจแทจริง ขอนี้ปรากฏสักขีพยานที่ในงานบําเพ็ญกุศลศพทาน มีศิษยและผูรูจัก
นับถือคุนเคยไปเคารพศพทานนบัจํานวนพัน และลวนแตมีกริยาอาการเศราโศกเสียใจไปหมด
ทั้งสิ้น…”  
 หากทาน “อาจารยสตางค” ยังมีชีวิตอยู ทานจะมีอายุครบ ๙๐ ป ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคมที่ผาน
มา แมวาทานไดจากไปนานเกินกวาที่นักศึกษาวิทยาศาสตร หรือแมแตอาจารยบางทานจะไดเคยพบ
ทาน แต “อาจารยสตางค” ก็ยังสถิตอยูในใจของทุกผูที่เกี่ยวของ ในฐานะพอ ในฐานะอาจารย และใน
ฐานะผูวางรากฐานการศึกษา ดานวิทยาศาสตร ศาสตราจารย ดร. สตางค มงคลสุข เปนผูที่มีคุณูปการ
สูงยิ่ง ตอวงการวิทยาศาสตรของประเทศไทยตราบจนทุกวันนี ้
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ศาสตราจารย ดร. สตางค  มงคลสุข  เปนนักวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญการวิจัย ทางดาน อินทรียเคมี และ

สมุนไพร และเปนนักบริหารการศึกษาระดับสูงของชาติ โดยเปนผูกอต้ังโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย และได
ขยายจนเปนคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร หรือคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
ปจจุบัน 

ทานเปนคณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ตลอดจนเปนกําลังสําคัญในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยตาง  ๆ ของประเทศไทยในระยะเริ่มแรก ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทั้งวิทยาเขตหาดใหญและปตตาน ี
  
ชีวิตครอบครัว 
 ศาสตราจารย ดร. สตางค มงคลสุข เกิดเมื่อวันที่ ๑๕  กรกฎาคม ๒๔๖๒ สมรสกับนางสาวยุพิน  เบญจกาญจน 
มีธิดาและบุตร ๔ คน คือ  
 ๑.  รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงมธุรส  รุจรวัฒน รองประธานฝายวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
 ๒.  ผูชวยศาสตราจารยศศพินทุ  ภูมิรัตน คณบดีคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๓.  พญ.วีนิตา  กรเณศ  กุมารแพทย  โรงพยาบาลหัวเฉียว 
 ๔.  ศาสตราจารย ดร. ศกรณ  มงคลสุข  คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
การศึกษา 
พ.ศ.  ๒๔๘๑  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
พ.ศ.  ๒๔๘๕  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคม ี
พ.ศ.  ๒๔๘๗  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคม ี
พ.ศ.  ๒๔๙๓  มหาวิทยาลัยลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย 
พ.ศ.  ๒๔๙๔  ทําการวิจัยเก่ียวกับยาปฏิชีวนะตอ ในประเทศอังกฤษ พรอมทั้งฝกงานการสกัดน้ํามันพืช 

     และดูงานอุตสาหกรรมผลิตยา จากโรงงานตาง ๆ  ในประเทศอังกฤษ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา 
 
การรับราชการและตําแหนงหนาที่  
พ.ศ. ๒๔๘๖  อาจารยผูชวยสอนแผนกเคมี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๔๘๘  อาจารยโท แผนกเคม ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๔๙๐  ลาราชการเพื่อศึกษาตอ ณ ประเทศอังกฤษ 
พ.ศ. ๒๔๙๓ อาจารยโท แผนกเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๔๙๔  อาจารยโท แผนกเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
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พ.ศ. ๒๔๙๖  อาจารยเอก แผนกเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๐๑  ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๐๒  ศาสตราจารยแผนกเคมี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๐๓  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๑๑  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
พ.ศ. ๒๕๑๒  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 


