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เกร่ินน า 

บุคคลหน่ึงผูไ้ดทุ้่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และมนัสมองมาเป็นเวลานาน

แก่คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือยและ

ทอ้แท ้ บุคคลท่านนั้นคือ รองศาสตราจารย ์ดร. สุรชยั นิมจิรวฒัน์  กระผม

พร้อมทั้งคณาจารย ์เพื่อนร่วมงาน และศิษยข์องท่านจ านวนหน่ึง มีความเห็น

พอ้งตอ้งกนัวา่  หนงัสือเล่มนอ้ยซ่ึงสะทอ้นความรู้สึกอนัยิ่งใหญ่ของเราท่ีมีต่อ 

“บรมครูของครูและศิษยท์ั้งปวง” น้ี  เราขอมอบใหท้่านเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกใน

โอกาสเกษียณอายรุาชการ 65 ปี และเป็นเอกสารเผยแพร่ใหส้าธารณะชนได้

ทราบถึงซ่ึงความดีท่ีท่านไดม้อบไวแ้ก่วงการศึกษาไทย โดยเฉพาะ

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 เป็นความตั้งใจของเราท่ีไม่ไดร้วบรวมประวติัของท่านอาจารยสุ์รชยั

ไวใ้นท่ีน้ี  เพราะรายละเอียดเก่ียวกบัท่านมีบนัทึกไวพ้ร้อมแลว้ในหนงัสือ

ครบรอบ 25 ปี 30 ปี และ35 ปี คณะวทิยาศาสตร์  อีกทั้งผูส้นใจสามารถคน้หา

ขอ้มูลจากส่ือสารสนเทศไดส้ะดวก  ความจริงแลว้เม่ืออ่านบทความของ

หนงัสือครบ  ท่านจะทราบประวติัของท่านอาจารยสุ์รชยัไดใ้นระดบัหน่ึง 
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คณะผูจ้ดัท าหนงัสือตอ้งขออภยัเป็นอยา่งสูงหากบางท่านไม่มี

บทความในหนงัสือเล่มน้ี ดว้ยเวลาท่ีจ ากดัเราอาจพลาดพลั้งในการแจง้ใหทุ้ก

ท่านไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง 

 

ธนิต ผวิน่ิม 

             แทนคณะผูจ้ดัท า “สุรชยั นิมจิรวฒัน์: บรมครูของครูและศิษยท์ั้งปวง” 

 กนัยายน 2554 
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Dear Surachai, 

You and I first met on January 7 

1984 when I had just arrived in 

Bangkok and you were there to 

meet me at the old international 

airport.  I have met with you again 

on more than 30 subsequent visits, 

and between those personal 

contacts we have been in touch on 

countless other occasions by 

telephone or by airmail, telex, 

FAX, and more recently by email. 

The reason for all this activity was to facilitate a program of 

Australian assistance to the Faculty of Science at Silpakorn 

University.  In 1984 the Faculty had only been established for 11 

years, and I was appointed by the aid agency Australian 

Universities International Development Program (AUIDP, later 

IDP) to promote links between Australian universities  and 

Silpakorn.  You were then Dean of Science, and were my 

immediate contact. 

It was a busy period in the 12 years to 1996 during which the 

Program was operating.  14 members of staff received PhD training 

in Australia and 42 others came to Australia for short study visits, 

12 workshops were conducted by Australian personnel on various 

scientific or mathematical topics, and another 45 scientists visited 

Silpakorn to collaborate with Silpakorn staff. 

Of course many persons both in Thailand and Australia contributed 

to the success of the Program.  At Silpakorn there was support from 
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the University Presidents, those who followed you as Deans of the 

Faculty, and many members of the science staff.  Support was also 

forthcoming from the Australian Ambassador and others from the 

Embassy, and from many university people in Australia. 

Nevertheless the person whom I would single out as having the 

most influence in setting up and maintaining the Program was you.  

You established its initial framework and the pattern that was to be 

followed in later years.  You encouraged Silpakorn staff to make 

best use of the limited funding that was available for the Program, 

and your enthusiasm was infectious.  Your good understanding of 

Australian ways, your sense of humour and those wonderful Thai 

meals have been greatly appreciated by Australian scientists who 

visited or worked at Silpakorn and always helped them to feel at 

home. 

Besides your role in establishing the Australian link, I know that 

you have been instrumental in setting up postgraduate activities in 

the Faculty, as well as your own productive research. 

Surachai, I salute you for your contribution to Silpakorn and to 

science in Thaiiland.  Margaret and I wish you well in your 

retirement and hope that you and Kloy have a long, happy and 

healthy life together.  I look forward to keeping in touch in the 

years to come 

Our best wishes and regards 

Bruce Scott 

Former Dean of Science 

University of Tasmania AUSTRALIA 

May 12, 2011 
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Dr. Surachai Nimgirawath 

 Kasem Nithipatikom 

 Department of Pharmacology and Toxicology 

 Medical College of Wisconsin 

 8701 Watertown Plank Road 

 Milwaukee, WI 53226 

 (414) 955-8605 

 kasemn@mcw.edu 

 

To write about Dr. Surachai – what can I say? It is a bad form of 

writing to talk about myself; however, in this case I really cannot 

avoid it. When I first got an email from Dr. Thanit about the plan 

for Dr. Surachai’s retirement, I thought it would be a piece of cake 

because there are a million things about him that can be talked 

about. It turned out it was not a case – so many thoughts and 

feelings came through my head that I started and stopped many 

times. Nothing will do justice and nothing is good enough to 

describe what Dr. Surachai has done for Silpakorn, Thailand and 

science (not only chemistry). For this reason, let other people 

reflect on his science and accomplishment – I want to talk about 

him on a personal level. 

Dr. Surachai and I started our career in the Department of 

Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University at the same 

time in 1976 (yes, 35 years ago). Chemistry was a very small 

department back then and everyone in the department worked 

together and knew each other very well. From the very first day, 

Dr. Surachai impressed me for the fact that he did not speak Thai 

with a strange foreign accent (keep in mind that he received his 

education in Australia since his undergraduate studies). Besides he 

could swear and curse very well in Thai (very often too!). Through 

mailto:kasemn@mcw.edu
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the years, he treated people not only as his colleague but also like 

part of a happy family. 

I was (and still am) very happy that Dr. Surachai did not move 

from Silpakorn to other universities considering how small we 

were and how little we had at that time - and certainly many places 

were interested in having him. Dr. Surachai chose to stay in the 

campus housing as few other faculties had. Staying on campus 

allowed him to work a lot more hours and he always came in to 

work extra at night – setting up laboratories or doing some 

experiments. He also helped with campus safety and patrol of the 

buildings (must be the fun they did not do in Australia). Several 

assistants and maintenance crew (some of them still are on duty) 

probably can testify how much fun we had. We (along with Dr. 

Amnart) had to patrol the buildings and take care of many 

interesting and challenging issues days and nights. We had many 

good times with the maintenance crew trying to improve services 

(all of this had nothing to do with science – or may be but not 

publishable). 

Dr. Surachai taught us by examples.  He would not complain (at 

least we did not hear it) and never showed the attitude or excuses 

that “we cannot do it” because we do not have this or that. Good 

scientists should have the attitude and ability to solve the problems 

and do not let obstacles (probably many of them) to block work or 

advancement and always find a way to get things done. One of 

important things that he showed me is that a truly good scientist is 

always willing to share and help. After over 30 years of 

opportunities to interact with many scientists, I can definitely agree 

with him that the great scientists are confident but humble and they 

will be happy to share and help. They are so smart and can come up 

with many great ideas all the time, therefore, there is no needs for 
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them to put others down to make themselves look better. It is only 

the followers that we have to be careful of and watch out for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What Dr. Surachai has done for Silpakorn through the many hats he 

wore will definitely be appreciated by people for many years to 

come. It is natural that we grow older, change and move on. The 

younger generation should realize that something cannot be 

replaced – and this is one of them. We, however, can duplicate and 

even make strides to better ourselves by recognizing his 

accomplishment and more importantly how he did it. It is going to 

be difficult to find somebody who loves science and devotes 

himself/herself to the workplace, university and our country as 

much as Dr. Surachai. I hope that we can still find ways to make 

use of him even after “his retirement”. Good visions can be old but 

never become obsolete. 
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Dr. Surachai - I wish you a very Happy Retirement. Get some free 

time to enjoy life with family and take more vacations. You well 

deserve it. Remember that “You’re only old when you are cold”. 

Good luck and take care – Kasem. 
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ประสบการณ์จากโอกาสได้เฝ้าดูการท างาน 
พฒันาคณะวทิยาศาสตร์ของ 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย นิมจริวฒัน์ 
 

 

 

 

 

 

 ธนิต ผวิน่ิม    

 thanit@UNSWalumni.com 

ค าน า 

เป็นความภูมิใจของกระผมท่ีมีโอกาสไดรู้้จกั และท างานร่วมกบั รอง

ศาสตราจารย ์ดร. สุรชยั นิมจิรวฒัน์ ซ่ึงกระผมจะขอเรียกท่านวา่ อาจารย์

สุรชยัตามท่ีกระผมคุน้เคยมา ความจริงแลว้กระผมควรรู้จกัช่ือท่านตั้งแต่

กระผมเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมปลาย ท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แต่ดว้ยความ

ไม่ละเอียดของกระผม จึงมารู้จกัช่ือเสียงเรียงนามของท่านในดา้น
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ความสามารถทางการศึกษา และการมีฝีมือเยี่ยมดา้นกีฬาปิงปอง ตอนท่ี

กระผมเดินทางไปถึงออสเตรเลียใหม่ๆในวยัทีน ตอนนั้นเขา้ใจวา่ท่านไดอ้ยู่

ในช่วงตน้ๆของการท าปริญญาเอกท่ี University of Sydney (USYD) เป็นท่ี

ทราบกนัดีในตอนนั้นวา่นกัเรียนทุนโคลมัโบฝีมือดีเท่านั้นท่ีมีโอกาสเขา้ 

USYD ส าหรับนกัเรียนทุนฝีมือปานกลางเช่นกระผมก็ตอ้งไป UNSW 

กระผมไดรู้้จกัท่านมากข้ึนเม่ือกลบัมารับราชการท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากร เพิ่ง

มาทราบภายหลงัวา่จริงๆแลว้อาจารยสุ์รชยัเป็นรุ่นพี่ห้อง 126 ชั้น มศ. 5 ท่ี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาดว้ย กระผมมีความประทบัใจในความสามารถดา้น

การท างานทุกๆอยา่งของท่าน ทั้งในดา้นการบริหาร งานวชิาการ และ

ความสามารถในการจดัซ้ือวสัดุคุรุภณัฑใ์นราคาประหยดัแต่คุณภาพดีให้คณะ

วทิยาศาสตร์ของเรา ในช่วงท่ีท่านเป็นคณบดีท่านจะมาแต่เชา้ก่อนเวลา

ราชการ เพื่อปฏิบติังานวิจยัในหอ้งแลปของท่านก่อน เม่ือเสร็จงานบริหารและ

งานสอนแลว้ ท่านจะเขา้ห้องแลปต่อในตอนเยน็ และวนัหยดุ อาจารยสุ์รชยัจึง

มีผลงานมากมายเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในระดบัสากล ผมดีใจมากท่ีวนั

หน่ึงท่านยืน่ Aldrich Chemical Catalogue ใหดู้ซ่ึงมีขอ้มูลแสดงชดัเจนวา่สาร

ตวัหน่ึงท่ีมีขายอยูต่าม Catalogue นั้นสังเคราะห์ตามวธีิของ Surachai 

Nimgirawath กระผมดีใจมากในปี พ.ศ. 2544 เม่ือกระผมเป็นหวัหนา้ทีมน า

นกัเรียนไทยไปแข่งขนั International Chemistry Olympiad ท่ีเมือง Mumbai 

ท่านยอมช่วยสอน Organic Chemistry ใหน้กัเรียน จนประเทศไทยไดเ้หรียญ
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ทองเป็นคร้ังแรก ผลงานของท่านท่ีท าไวใ้หค้ณะวทิยาศาสตร์ของเรานั้นมี

มากมาย ในท่ีน้ีกระผมขอกล่าวโดยสังเขป เพื่อเป็นแนวคิดแก่บุคคลากรรุ่น

หลงัในสองประเด็น คือ การพฒันาดา้นกายภาพของคณะวทิยาศาสตร์ และ

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

การพฒันาด้านกายภาพของคณะวทิยาศาสตร์ 

อาจารยสุ์รชยัมีบทบาทอยา่งส าคญัในการไดอ้าคารใหม่ๆ และมี

หอ้งปฏิบติัการท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะอาคารวทิยาศาสตร์ 3 กระผมยงัจ าไดดี้ใน

ความละเอียดและความมีฝีมืออาชีพของท่าน ท่อแกว้ส าหรับระบายน ้าทิ้งจาก

หอ้งปฏิบติัการนั้นเป็นแนวคิด และการจดัหาของท่าน ในฐานะนกัเคมีท่าน

ทราบดีวา่แกว้จะทนทานต่อการกดักร่อนไดดี้สุด ทุกคร้ังท่ีกระผมแหงนหนา้ดู

เพดานอาคารวทิยาศาสตร์ 3 และ อาคารวทิยาศาสตร์ 4 แลว้ บุคคลแรกท่ี

กระผมนึกถึงคืออาจารยสุ์รชยั นอกจากนั้นท่านยงัทราบดีวา่อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง

ท่อแกว้นั้นหายากเพราะห้องปฏิบติัการในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ใชแ้กว้ 

ท่านไดจ้ดัหาอะไหล่ไวใ้ชไ้ดน้านหลายปี 

กระผมยงัจ าไดดี้ท่ีท่านท างานร่วมกบัอาจารยเ์อนก จากคณะมณัฑนศิลป์อยา่ง

ใกลชิ้ดในการออกแบบตูป้ฏิบติัการ โดยเนน้ความคงทนและความเหมาะสม

ทางวทิยาศาสตร์ ตูป้ฏิบติัการเหล่านั้นไดใ้ชส้อนนกัศึกษามาไดผ้ลดีแลว้อยา่ง

ต่อเน่ืองนานหลายสิบปี 
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การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของคณะวทิยาศาสตร์ 

ดว้ยวยัท่ีมีฟิตมาก เม่ือกระผมลงจากเคร่ืองบินวนัอาทิตยห์น่ึงของเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2523 กระผมเขา้รายงานตวัท างานวนัรุ่งข้ึนทนัที ตอนนั้น

อาจารยป์ระดน จาติกวนิช เป็นคณบดี และเป็นในช่วงปลายของวาระ ท่าน

ทราบวา่อาจารยสุ์รชยั ยนิดีเขา้มาช่วยท างานใหค้ณะวทิยาศาสตร์ต่อจากท่าน 

วนัหน่ึงท่านเชิญอาจารยสุ์รชยั และ กระผม เขา้ไปคุยดว้ยแลว้บอกวา่ “ คณะ

วทิยาศาสตร์ของเรายงัใหม่นะ เรามีอาจารยท่ี์อยากส่งไปเรียนต่ออีกมาก เรายงั

ตอ้งพฒันาดา้นวชิาการอีกโขอยู ่เราจบมาจากออสเตรเลียดว้ยกนั เราบุก

สถานทูตออสเตรเลียดีกวา่ ขอความช่วยเหลือใหค้ณะเรา” ดว้ยการพดูเพียง

สั้นๆเท่านั้น แต่การกระท าเชิงรุกท่ีเอาจริงเอาจงั ยาวนาน และต่อเน่ือง ของ

อาจารยป์ระดน และ อาจารยสุ์รชยั โดยมีกระผมเป็นเด็กใหม่ห้ิวกระเป๋า

ติดตามเฝ้าดูกลยทุธ์ของสองกระบ่ีไร้เทียมทาน จากนั้น First Attache  จาก

สถานทูตออสเตรเลียยอมมาเยีย่มเรา ในท่ีสุด Dr Phillip Jones จาก AUIDP ก็

มากรุงเทพฯ พบคร้ังแรกของเราคือร้านโคคา ยา่นสยามสแคว ์คุยกนัไปมาจึง

ทราบวา่โลกน้ีกลมจริงๆ ไม่ไดแ้บนแบบคนโบราณคิด Dr Phillip Jones จบ

ปริญญาเอก Psychology จาก USYD จึงคุยกบัอาจารยสุ์รชยั ไดก้ลมเกลียว แต่ 

Dr Phillip Jones เป็นนกัจิตวิทยา เราจึงตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ ทุกคร้ังท่ีเรา

ชมท่านจะไดย้นิค าตอบวา่ “Thank you, that is well spoken”. 



  สรุชยั นิมจิรวฒัน์ บรมครูของครูและศิษย์ทัง้ปวง | 13 

เม่ือ Dr Phillip Jones กลบัไปแลว้มี การติดต่ออยา่งต่อเน่ืองและเขม้แขง็ 

รัฐบาลออสเตรเลีย ไดแ้ต่งตั้ง Dr Bruce Scott นกั Biophysics จาก University 

of Tasmania เป็น AUIDP Consultant ตอนนั้นอาจารยสุ์รชยั เป็นคณบดีแลว้  

และเม่ือพิจารณาจาก Motto ของอาจารยสุ์รชยัท่ีวา่ “My taste is simple, I like 

the best” แลว้ ความช่วยเหลือยอ่มเกิดแน่นอน และก็เป็นจริงอยา่งนั้น 

โครงการพฒันาคณะวทิยาศาสตร์ จาก โครงการ AUIDP จดัไดว้า่เป็น

โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละวชิาการ ท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยมีมาใน

มหาวทิยาลยัศิลปากร งานท่ีอาจารยป์ระดนไดจุ้ดประกายไว ้งานท่ีอาจารย์

สุรชยัไดท้  าใหเ้กิดข้ึน ไดรั้บการสารต่อจากคณบดีอีกหลายท่าน เป็นการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละวชิาการของคณะวทิยาศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองนาน

กวา่ 12 ปี ความสนิทสนมกนัระหวา่ง อาจารยสุ์รชยั กบั Dr Bruce Scott ได้

ก่อใหเ้กิดผลดีต่อเน่ืองหลายประการ โดยเฉพาะ Bruce Scott Prize ซ่ึงเป็น

รางวลัเรียนดีท่ีมีใหน้กัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสูงสุดเม่ือจบการศึกษาของแต่ละ

สาขาวชิาเอกเท่านั้น รางวลัดงักล่าวท าให ้Resume ของนกัศึกษามีน ้าหนกัมาก 

ส่งผลใหไ้ดรั้บทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศแลว้หลายคน Bruce Scott Prize 

เป็นตวัอยา่งของการท างานกบัคนดีมีน ้าใจแลว้ส่งผลดีเป็นทวคูีณ Dr Bruce 

Scott ไดรั้บค่าโดยสารเคร่ืองบินชั้นพิเศษ แต่ท่านยอมนัง่ชั้นประหยดั เก็บเงิน

ส่วนต่างเป็นทุนใหน้กัศึกษาของคณะวทิยาศาสตร์เรา แมน้วา่เงินฝากและ

ดอกเบ้ียจะถูกใชห้มดแลว้ แต่เป็นท่ีน่ายนิดีวา่คณะวทิยาศาสตร์ไดจ้ดัสรร

งบประมาณสมทบอยา่งต่อเน่ือง 



14| สรุชยั นิมจิรวฒัน์ บรมครูของครูและศษิย์ทัง้ปวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาผู้รับรางวลั Bruce Scott Prize จาก Dr Bruce Scott โดยตรง 
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ผลลพัทจ์ากการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละวชิาการท่ีเกิดกบัคณะวทิยาศาสตร์

นั้น Dr Bruce Scott ไดก้รุณาเขียนบรรยายไวแ้ลว้ในหนงัสือครบรอบ 25 ปี

คณะวทิยาศาสตร์ กระผมขอน าบางส่วนมาลงไวเ้พื่อระลึกถึงอาจารยสุ์รชยั ดงั

แสดงขา้งล่างน้ี 
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อาจารย์สุรชัย และ Dr Bruce Scott 
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ท่านอาจารยสุ์รชยัไดฝ้ากผลงานอนัล ้าค่าไวก้บัการศึกษาของไทย และ ท่าน

อาจารยสุ์รชยัไดฝ้ากผลงานอนัน่าช่ืนชมไวก้บั คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

ศิลปากร เพราะท่านเช่ือมัน่อยา่งแน่วแน่วา่การศึกษาจะพาชาติใหอ้ยูร่อด

ปลอดภยั ความดีของท่านจะไดรั้บการจารึกไวด้งัค าสอนท่ีตกทอดมาแต่กาล

นานวา่ 

         พฤษภกาสร                      อีกกุญชรอันปลดปลง 

                  โททนต์เสน่งคง          ส าคัญหมายในกายมี 

                     นรชาติวางวาย              มลายส้ินท้ังอินทรีย์ 

                    สถิตท่ัวแต่ช่ัวดี                ประดับไว้ในโลกา 
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อาจารย์สุรชัย นิมจิรวฒัน์ ทีผ่มรู้จัก 

 

 

 

       พินิติ รตะนานุกลู 
   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   

 ผมไดรั้บทราบจากอาจารยธ์นิต ผวิน่ิม วา่ท่ีภาควชิาเคมี คณะ
วทิยาศาสตร์ ศิลปากร จะจดังานใหก้บัอาจารยสุ์รชยั นิมจิรวฒัน์ เน่ืองใน
โอกาสการเกษียณอายุราชการของท่านและอยากใหค้นท่ีคุน้เคยกบัท่านไดเ้ล่า
เร่ืองเก่ียวกบัท่านอาจารยม์าใส่ในหนงัสือท่ีจะจดัพิมพข้ึ์น ผมเลยตอ้งขอใช้
โอกาสน้ีร่วมดว้ยคน 

 ความจริงผมไดม้าเร่ิมรับราชการท่ีภาควชิาเคมีแห่งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 29 
ตุลาคม 2522 (วนัท่ีผมมารายงานตวัปฏิบติัราชการ) ก็เร่ิมจาการท่ีท่านอาจารย์
สุรชยั ซ่ึงขณะนั้นอาจารยเ์พิ่งจะกลบัจากการส าเร็จการศึกษาประเทศ
ออสเตรเลียและไปท าวจิยัอยูท่ี่คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลในขณะท่ี
ผมไดรั้บทุนพฒันาอาจารยศึ์กษาระดบัปริญญาโทอยูท่ี่นัน่ ชกัชวนใหม้าอยูท่ี่
ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ช่วงนั้นอาจารยย์งัรับ
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หนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกบัอาจารยว์ชิยั ร้ิวตระกลูท่ีเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ของผม ส่ิงท่ีผมประทบัใจในตวัอาจารยคื์อ
อาจารยเ์ป็นคนท่ีเปิดเผย ช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาในการท าวทิยานิพนธ์เป็น
อยา่งดี ท าใหส้ามารถตีพิมพผ์ลงานในวารสาร Chemistry Letter ไดถึ้ง 2 ฉบบั 
แมน้เป็นเพียงงานวจิยัในระดบัปริญญาโทเท่านั้น ผมมาเร่ิมท างานท่ีภาควชิา
เคมีในช่วงท่ีภาควชิามีอาจารยไ์ม่ก่ีท่าน ทุกกลางวนัเราจะไปทานอาหาร
กลางวนัดว้ยกนัก็ไดรั้บฟังเร่ืองราวต่างๆจากประสบการณ์ของท่านอาจารย์
มากมายท่ีท่านชอบเล่าใหฟั้ง ไม่วา่เร่ืองวชิาการ เร่ืองงานบริหาร และเร่ือง
อ่ืนๆ ผมนบัวา่โชคดีท่ีไดมี้โอกาสร่วมท างานกบัท่านท าใหไ้ดน้ าเอาส่ิงต่างๆ
เหล่านั้นมาใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงการท างานตลอดมา อาจารยเ์ป็นคน
เก่งไม่ใช่เฉพาะเร่ืองวชิาเคมีเท่านั้น แต่เพราะอาจารยเ์ป็นคนชอบอ่านหนงัสือ
มาก ท าใหอ้าจารยร์อบรู้เร่ืองต่างๆมากมาย แมก้ระทัง่เร่ืองประวติัศาสตร์ต่างๆ 
ผมก็ไดรั้บทราบจากท่าน ท่านเป็นคนท่ีเก่งภาษาองักฤษมาก เวลาท่ีผมมีปัญหา
ก็เรียนปรึกษาท่านอยูบ่่อยๆ ก็เพราะท่านน่ีแหละท่ีท าใหผ้มไดใ้ชส่ิ้งต่างๆ
เหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ในการท างานจนถึงปัจจุบนั 

 อยากบอกอาจารยว์า่อาจารยเ์ป็นตวัอยา่งของอาจารยท่ี์ดี ท่ีไดส้ร้างลูก
ศิษยม์ามากมายจนหลายคนก็ประสบความส าเร็จในชีวติอยา่งดียิง่ ร่วมสร้าง
และพฒันาสังคมไทยใหมี้คุณภาพ อยากไดอ้าจารยเ์หมือนท่านอาจารยสุ์รชยั 
นิมจิรวฒัน์น้ีอีกเยอะครับ 
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 
 

 

 

 

 

 

 คงมีคนจ านวนไม่นอ้ยเขา้ใจวา่ ผูเ้ขียนมาท างานท่ีมหาวทิยาลยั

ศิลปากรไดเ้พราะเป็น “เด็กเส้น” ดว้ยเหตุท่ีอาจารยช์วนใหม้าท างานท่ีภาควชิา

เคมีในปี 2519 ทั้ง ๆ ท่ีเป็นนกัเรียนทุนของมหาวทิยาลยัอ่ืน บดัน้ี เวลาผา่นไป 

35 ปี คงไม่มีใครติดใจแลว้  ถา้จะวา่ไปแลว้เกือบคร่ึงหน่ึงของอาจารยท่ี์

ภาควชิาเคมี อาจารยสุ์รชยัมีส่วนร่วมในการคดัเลือกทั้งส้ิน 

 เม่ือเร็ว ๆ น้ีมีศิษยเ์ก่าคนหน่ึงถามผูเ้ขียนวา่รู้จกักบัอาจารยส์มยัอยู ่รร.

เตรียมอุดมศึกษาใช่หรือไม่  ก็ไดต้อบไปวา่ไม่ใช่  อยา่งไรก็ดีค  าถามน้ียงัคาใจ
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อยูก่วา่ 1 เดือนแลว้  จึงลองทบทวนดู เม่ือสอบถามคนขา้งๆ ก็สรุปไดว้า่รู้จกั

กบัอาจารยสุ์รชยัสมยัเรียนอยูซิ่ดนียผ์า่นอาจารยก์ลอย นิมจิรวฒัน์ เพราะ

อาจารยก์ลอยชวนอาจารยส์มภพไปทานขา้วท่ีบา้นในฐานะชาววทิยา-ร้ัวสี

ชมพดูว้ยกนั (ประมาณ 2518) แลว้ผูเ้ขียนตามไปดว้ย  วนันั้นมีรุ่นพี่ๆ อีก

หลายคน (รวมทั้งอาจารยช์มพนุูท .....) คุยกนัเร่ืองการเมืองไทย (ยคุหลงั 14 ตุ

ลา...) เม่ือผูเ้ขียนเรียนจบกลบัมาก็ไดพ้บอาจารยก์ลอย และอาจารยสุ์รชยัโดย

บงัเอิญอีก(ฟ้าลิขิต....) พี่ทั้งสองแสดงความเป็นห่วงวา่หากผูเ้ขียนไปใชทุ้นท่ี

ต่างจงัหวดั อาจจะมีปัญหากบัชีวติรัก.... สมยันั้นคณะวทิยาศาสตร์คงจะขาด

บุคลากรอยูม่าก  อาจารยสุ์รชยัจึงชวนใหม้าดูท่ีสนามจนัทร์ ผูเ้ขียนตกลงใจมา

สมคัรท างานเพราะชอบบรรยากาศเป็นทุ่งโล่ง มีอาคารเต้ีย ๆ อยูห่่าง ๆ กนั 

อาจารยท์่านอ่ืน ๆ ของภาควิชาฯท่ีไดพ้บก็ดูมีอธัยาศยัไมตรี และท่ีส าคญั

เพราะอาจารยสุ์รชยั  เปิดโอกาสให ้สมยันั้นไม่มีใครกลา้รับนกัเรียนติดทุนท่ี

อ่ืน 

 ตอนมาท างานใหม่ ๆ ปลายปี 2519 นั้นเป็นลูกจา้ง เกิดเหตุการณ์ 6 

ตุลาคม จ าไดว้า่มาคุมสอบ และอาจารยสุ์รชยัเร่งใหก้ลบักนัตั้งแต่บ่าย ๆ แลว้ก็

เกิดเหตุการณ์ไม่สงบจริง ๆ ปีนั้นนกัศึกษาเอกเคมีรุ่นแรก เพิ่งเรียนอยูปี่ 2  

สาขาเคมีวเิคราะห์มีเพียงอาจารยสุ์รภี  มีชยัมัน่จิต  ท่ีช่วยประสานงานเชิญ

อาจารยพ์ิเศษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มาช่วย

สอนวชิาบรรยาย และปฏิบติัการ  ส่วนผูเ้ขียน (เพิ่งออกจากร้ัวมหาวทิยาลยั) 
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ไดรั้บมอบหมายใหส้อนเคมีทัว่ไป  ถา้จ  าไม่ผดิ – เร่ืองโครงสร้างอะตอม  ซ่ึงมี

อาจารยอ์  านาจ  สิทธิธตัตระกลู เขา้ร่วมฟัง(ควบคุมคุณภาพ) และคุม

ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป(เทอม 2) และจดัเตรียมคู่มือปฏิบติัการและอุปกรณ์

ส าหรับวชิาปฏิบติัการเคมีวเิคราะห์ ส าหรับปี 3, 4 ในภาคการศึกษาถดั ๆ ไปท่ี

ยงัไม่เคยเปิดสอน  ตามหลกัสูตรท่ีเขียนไวอ้ยา่งน าสมยั (โดย อาจารยอ์  านาจ)  

 การจดัเตรียมคู่มือปฏิบติัการนั้นไม่ยากเพราะควา้มาจากลงัท่ีเอา

กลบัมาจากออสเตรเลียลอกมาทั้งดุน้เป็นภาษาองักฤษ – แปลไม่ทนั-เพราะไม่

ทราบศพัทไ์ทยทางเคมีเลย  นกัศึกษาเอกเคมีในยคุแรกๆจึงเรียนหลกัสูตร 

“อินเตอร์” โดยปริยายและไม่มีใครบ่นดว้ย รู้สึกจะภูมิใจดว้ยซ ้ า  เม่ือไดคู้่มือ

มาแลว้ก็มาตรวจสอบวา่ มีสารเคมีและอุปกรณ์ครบไหม มีอาจารยเ์กษม  นิธิ

ปฏิคม เป็นพี่เล้ียงและผูช่้วย  ไปร้ือคน้ในหอ้งเก็บสาร/แกะกล่องเคร่ืองมือท่ีมี

อยูแ่ลว้แต่ยงัไม่เคยเปิดใช ้เป็นตน้  เลือกเฉพาะบทท่ีมีสารครบหรือเกือบครบ 

และเคร่ืองมือครบ มาท าก่อน  ท่ียงัไม่ครบตอ้งรอสารเคมีก็เอาไวเ้ป็นบททา้ย 

ๆ 

 อาจารยสุ์รชยัจะเนน้เสมอวา่ใหล้องท าดูก่อนวา่ไม่มีปัญหา 

ค าแนะน าน้ีไม่เคยลา้สมยั  ในยคุนั้นเรามีปัญหาเสมอ เช่น สารเคมีท่ีคิดวา่มี

นั้นจริง ๆ แลว้เส่ือมเพราะเก่าเก็บ  (พวกตวัรีดิวซ์-ออกซิไดซ์) อุปกรณ์ท่ีมีก็ยงั

มีปัญหา เช่น อิเล็กโตรดแกว้เส่ือม  อิเล็กโตรดอา้งอิงตนั  ท่อปรอทตนั  ซ่ึง

ลว้นไม่เคยเจอมาก่อนสมยัเรียน 
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 การสั่งสารเคมีสมยันั้นมีปัญหาไม่ใช่นอ้ย  เพราะงบของคณะ

วทิยาศาสตร์มีจ ากดั และตอ้งแบ่งหลายภาควชิา  ภาควชิาอ่ืน ๆ ไม่เขา้ใจวา่

ท าไมเคมีจะตอ้งใชเ้งินค่าวสัดุเยอะ เขาไม่เขา้ใจวา่การทดลองแต่ละบทใช้

สารเคมีหลายตวัมาก  เวลาท่ีซ้ือก็ตอ้งซ้ือเป็นขวดไม่แบ่งขาย  ซ้ือขวดเล็กก็จะ

แพงกวา่ขวดใหญ่  แต่ถา้ซ้ือขวดใหญ่ใชไ้ม่หมดก็ยงัเส่ือมไดอี้ก ภาควชิาเคมี

ไดอ้าศยัอาจารยสุ์รชยั ในการบริหารจดัการเร่ืองน้ีมาโดยตลอด อุปกรณ์ และ

ครุภณัฑก์็เช่นเดียวกนั ในยคุนั้น 2519  มี pH meter, UV-vis 

spectrophotometer  และ centrifuge  หลายเคร่ืองและเป็นรุ่นท่ีนบัวา่ทนัสมยั

ในยคุนั้น  แต่มีการซ้ือส่วนท่ีเสียได ้(consumable) มานอ้ยเกินไป  การสั่งซ้ือ

อะไหล่มาใหม่ก็ใชเ้วลานาน 3 – 6 เดือน ถึงแมจ้ะมีเงินซ้ือ  (จริง ๆ แลว้ยคุนั้น

ราชการไม่มีเงิน เป็นการเอาของมาก่อนจ่ายทีหลงัก็มาก)  

 การสอนเคมีวเิคราะห์นั้นสนุกแต่เหน่ือยใจเร่ืองเคร่ืองมือมาก  พวก

เราเนน้เร่ืองนกัศึกษาตอ้ง  “ท าเป็น คิดเป็น”  มาก  ในยคุ 2520 – 2524 

นกัศึกษาเอกเคมียงัมีไม่มาก  เรามีเหตุตอ้งนดันกัศึกษามาท าแล็ปชดเชยนอก

เวลาบ่อย  ส่วนใหญ่เป็นเพราะเคร่ืองรวน  อุปกรณ์ช ารุดกลางคนั  เพราะเรายงั

ดูแลรักษาเคร่ืองไม่เป็น  ผูเ้ขียนมีเร่ืองบ่นให้อาจารยสุ์รชยัฟังเสมอ อาจารยก์็

จะซกัและดุก่อน ตามดว้ยค าแนะน าแกไ้ขเฉพาะหนา้ และการวางแผน

ปรับปรุงส าหรับอนาคต  ยคุแรก ๆ อาจารยจ์ะช่วยเจรจาใหบ้ริษทัผูแ้ทน

จ าหน่ายเคร่ืองมือ ส่งช่างมาดูเคร่ืองให ้ ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะจ านวนช่างมี
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นอ้ย  เราอยูไ่กล  แถมงบประมาณค่าใชส้อยท่ีใชใ้นการซ่อมก็จ  ากดั  (ค่าซ่อม

จะคิดตามจ านวนชัว่โมงท่ีช่างเดินทางจากกรุงเทพฯ) อาจารยก์็จะบอกใหเ้รา 

ผูเ้ขียน และคุณประสิทธ์ิ  อยูก่บัช่าง  ซ่ึงมาเขา้ใจภายหลงัวา่ท าใหเ้ราเขา้ใจการ

ท างานของเคร่ืองมากข้ึน  และช่างก็ไดค้วามรู้จากเรา (ทางเคมี) เพราะส่วน

ใหญ่เขาจะรู้ทางไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ ท าใหก้ารซ่อมหรือการหาสาเหตุ

รวดเร็วข้ึน  ยคุนั้นไฟดบับ่อยมาก(ตามดว้ยน ้าไม่ไหล) อาจารยสุ์รชยัก็ตอ้ง

วางแผนซ้ือเคร่ืองปรับศกัยไ์ฟฟ้า  เคร่ืองท าน ้าเยน็ ฯลฯ 

 ตั้งแต่ยคุ  2519  อาจารยสุ์รชยัจะชวนพวกเรา (อาจารย)์พูดคุยเสมอ  

ตั้งแต่เร่ืองดาบมงักรหยก  เจา้พอ่เซ่ียงไฮ ้ เอาเงินไปฝากท่ีไหนไดด้อกเบ้ีย

เท่าไร  เขาขายพนัธบตัรรัฐบาลกนัเม่ือไร  จองอยา่งไร น่าซ้ือหรือไม่  วางแผน

ใหลู้กเรียนหนงัสือท่ีไหนดี  จนถึงการวางแผนอนาคตของภาควชิาเคมี  

วางแผนก าลงัคน  จดัสรรทุนเรียนต่อ  การวางแผนจดัซ้ือครุภณัฑร์ายปี ราย 3-

5 ปี การจดัสรรคนดูแลเคร่ืองมือใหใ้ชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ  การจดัซ้ือ

เคร่ืองแกว้  มาตรฐานการเรียนการสอน การวจิยั  การประชาสัมพนัธ์ภาควชิา

ใหค้นอ่ืนรู้จกั (สมยัใหม่เรียก road show) โดยการจดัสัมมนาครู ในยคุท่ี

อาจารยพ์ินิติ  รตะนานุกลู  เป็นหวัหนา้ภาควชิา เป็นตน้  ผูเ้ขียนเขา้ใจวา่

ทั้งหมดนั้นท าใหพ้วกเราเคมี มีเป้าหมายเดียวกนั และร่วมใจกนัท่ีจะไปสู่

เป้าหมายนั้น  นัน่คือ คุณภาพของบัณฑิตและช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั

ศิลปากร 
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 เม่ือผา่นไป 35 ปี ส าหรับผูเ้ขียนแลว้ อาจารยสุ์รชยั  นบัเป็นครูและ

กลัยาณมิตรโดยแท ้

 

      ผานิต เวชกาญจนา 

 17 มิถุนายน 2554 
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 

เร่ืองที่อยากเล่าเกีย่วกบั รศ. ดร. สุรชัย  นิมจริวฒัน์ 
 30 กวา่ปีท่ีไดท้  างานท่ีภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร มีส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ขียนมากมาย หลายเร่ืองยงัอยู่ในความทรงจ า 

โดยเฉพาะเร่ืองความช่วยเหลือจากอาจารยสุ์รชยั  

เร่ืองหน่ึงท่ีไม่เคยลืมก็คือหลงัจากมาท างานไดส้ักระยะหน่ึง อาจารย์

สุรชยัก็ตั้งค  าถามวา่อยากไปเรียนต่อไหม  จ าไดว้า่ตอบอาจารยไ์ปอยา่งรวดเร็ว

วา่อยากไปค่ะ  อาจารยก์็ติดต่อ Dr. Jack Cannon ซ่ึงอยูท่ี่ University of 

Western Australia, Australia  และพอดี Dr. Allan White  ซ่ึงเป็น professor 

ทาง X-ray Crystallography ของมหาวทิยาลยัเดียวกนัไดเ้ดินทางมาประชุมท่ี

เมืองไทย  อาจารยสุ์รชยัก็เลยพาไปพบ ไดพ้ดูคุยกนั ซ่ึง Allan  แนะน าใหล้อง

ส่งใบสมคัรไปขอทุนเพื่อเรียนต่อ Ph.D. จากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ใน Australia  

โดย Allan  ยนิดีเขียนค ารับรองให ้ปรากฏวา่ไดทุ้นของ The Australian 

National University, Australia  ไปเรียนทาง X-ray Crystallography  ท่ี 

Research School of Chemistry โดยมี Dr. Glen Robertson  เป็น supervisor  

ซ่ึงการท่ีมีโอกาสไปเรียนท่ีน่ี นอกจากจะไดค้วามรู้ทาง X-ray 

Crystallography แลว้ ยงัไดรั้บความรู้ทาง organometallic compounds ดว้ย 



30| สรุชยั นิมจิรวฒัน์ บรมครูของครูและศษิย์ทัง้ปวง 

เน่ืองจากกลุ่มของ Glen ท างานร่วมกบั Dr. Martin Bennett  ซ่ึงท าวจิยัทาง 

organometallic compounds  ผูเ้ขียนจ าไดว้า่ก่อนเดินทางไป Australia อาจารย์

สุรชยัและอาจารยก์ลอยใหข้อ้แนะน าไวห้ลายอยา่ง  หน่ึงในนั้นคือให้ตั้งใจ

เรียนจะไดน้ าความรู้กลบัมาช่วยกนัท างาน ก็ขอยนืยนักบัอาจารยอี์กคร้ังวา่ได้

ท าตามค าแนะน าของอาจารยค์่ะ (เร่ืองตั้งใจเรียน)   4 ปีท่ีอยูท่ี่ Australia  เป็น

ช่วงเวลาท่ีมีความสุขไดเ้รียนรู้หลายส่ิงหลายอยา่ง  มีอาจารยท่ี์ดีมีเพื่อนท่ีสนิท

หลายคน ซ่ึงปัจจุบนัก็ยงัติดต่อกนัอยู ่ ขอบคุณอาจารย์สุรชัยมาก ๆ เลยค่ะทีใ่ห้

โอกาสนี ้   

เม่ือตน้ปี 2553  ผูเ้ขียนและครอบครัวไดไ้ปท่ี Australia  เพื่อไปเยีย่ม 

Glen  หลงัจากสัญญากบั Glen  วา่ถา้ลูกสาวเรียนจบจะพาไปเยีย่ม  โชคดีท่ี

นอกจากจะไดพ้บ Glen  แลว้ก็ยงัมีโอกาสพบกบัเพื่อน ๆ และ professor หลาย

ท่าน ซ่ึงแมว้า่จะเกษียณแลว้แต่ก็ยงัไปท างานวจิยัอยู ่ ท่ีตลกคือ Glen ลอ้วา่ยงั

จ  าไดว้า่ตอนท่ีเขียนจดหมายติดต่อกบัผูเ้ขียนเม่ือประมาณปี 2524 (ก่อนไป

เรียนท่ี Australia)  จดหมายท่ี  Glen ไดรั้บจากผูเ้ขียนเป็นภาษาองักฤษท่ีดีมาก  

Glen ก็เลยนึกวา่ผูเ้ขียนคงเก่งภาษาองักฤษ  แต่ตอนท่ี Glen ไปรับท่ีสนานบินก็

งง ๆ อยูว่า่ท  าไมภาษาองักฤษของผูเ้ขียนช่างต่างจากท่ีเห็นในจดหมาย  จน

ผูเ้ขียนบอกวา่เพื่อนช่วยเขียนให ้ Glen ยงับอกวา่เพื่อนคนน้ีภาษาองักฤษดีมาก

นะ  ผูเ้ขียนเลยถือโอกาสบอกความจริงเพิ่มเติมวา่แมจ้ะกลบัมาเมืองไทยแลว้

เพื่อนคนน้ี (ซ่ึงคืออาจารยสุ์รชยั)  ก็ยงัคงช่วยเขียนจดหมายภาษาองักฤษท่ี
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สละสลวย สวยงาม และถูกตอ้งมาตลอด  Glen ก็เลยหวัเราะบอกวา่เขา้ใจแลว้ 

(Glen  คงงงมาตลอดวา่ท าไมพอผูเ้ขียนกลบัเมืองไทยไปแลว้ภาษาองักฤษถึง

ไดดี้ข้ึนกวา่ตอนอยู ่Australia)   

 เร่ืองความช่วยเหลือทางดา้นภาษาองักฤษ  อาจารยไ์ม่ไดช่้วยเหลือ

เฉพาะตวัผูเ้ขียนเท่านั้นทุกคนในครอบครัวก็ไดรั้บความช่วยเหลือจากอาจารย์

เช่นกนั  เช่น เม่ือประมาณ 10 ปีท่ีแลว้ ขณะท่ีพอ่ของลูกด ารงต าแหน่ง 

นายอ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น  ไดคิ้ดโครงการร่วมกบั ผอ.รพ.พล ท่ีจะขอ

ความช่วยเหลือจากองคก์รระหวา่งประเทศแห่งหน่ึง เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยโรค

เอดส์ท่ีอ าเภอพล ซ่ึงมีจ านวนมากเหลือเกิน เม่ืออาจารยสุ์รชยัทราบเร่ืองก็ช่วย

เขียนจดหมายติดต่อ(เป็นภาษาองักฤษ) จนไดรั้บความช่วยเหลือดงักล่าว อีก

เร่ืองหน่ึงคือ เม่ือปี 2552  นอ้งสาวของผูเ้ขียน (เป็นครูอยู ่จ.อุตรดิตถ)์ ไดเ้สนอ

ผลงานทางวชิาการ สาขาวชิาภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษา   เพื่อขอเล่ือน 

วทิยฐานะเป็นช านาญการพิเศษ  ปรากฏวา่ตอ้งปรับปรุง พออาจารยสุ์รชยั

ทราบข่าวก็บอกใหเ้อามาอ่านแลว้ช่วยแกไ้ขจนขณะน้ีผา่นการประเมิน จน

ไดรั้บเล่ือนวทิยฐานะเรียบร้อยแลว้ 

 ขอเปล่ียนบรรยากาศมาเล่าเร่ืองความช่วยเหลือของอาจารยสุ์รชยัใน

แง่การท างานบา้ง ทุกปีเวลาท่ีมีนกัศึกษามาท า project  ผูเ้ขียนก็จะตอ้งไปคุย

กบัอาจารยว์า่ขอซ้ือสารเคมีท่ีจะใชเ้ป็น ligand  ในการเตรียม complex  

ปรากฏวา่ทุกคร้ังอาจารยจ์ะดูวา่พอจะเตรียมเองในห้อง lab ไดห้รือไม่  ถา้ได้
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อาจารยก์็จะเตรียมให ้ อยา่งคร้ังหลงัสุด (ปลายปี 2553)  อาจารยก์็เตรียมสาร

ให ้ 1  ตวั หาจุดหลอมเหลวและ run 1H NMR ใหเ้รียบร้อย เพื่อใหแ้น่ใจวา่

เป็นตวัท่ีตอ้งการจริง ๆ ประหยดัเงินหลวงไปหม่ืนกวา่บาท  สารตวัไหน

เตรียมยากหรือไม่คุม้อาจารยก์็จะใหซ้ื้อทีละนอ้ยก่อน  พอทดลองจนแน่ใจวา่

ไดผ้ลตามตอ้งการแลว้ค่อยซ้ือเพิ่ม  อาจารยจ์ะสอนเสมอใหป้ระหยดั  

นอกจากอาจารยจ์ะช่วยประหยดัเงินท่ีใชซ้ื้อสารเคมีแลว้ยงัช่วยประหยดัเร่ือง

อ่ืน ๆ เช่น ประหยดักระดาษ ประหยดัไฟ ประหยดัน ้า ฯลฯ   นอ้ง ๆ คนท า

ความสะอาดเคยเล่าใหฟั้งวา่ อาจารยจ์ะคอยปิดไฟตามทางเดินท่ีไม่จ  าเป็น 

พร้อมกบับอกพวกนอ้ง ๆ เหล่าน้ีใหช่้วยกนัประหยดัไฟ 

 ท่ีจริงส่ิงท่ีอาจารยสุ์รชยัดูแลและใหค้วามช่วยเหลือยงัมีอีกมากมาย  

แต่ส่ิงท่ีผูเ้ขียนและครอบครัว   ขอบคุณท่ีสุดก็คือเร่ืองลูกสาว  (นอ้งทราย) ท่ี

อาจารยช่์วยดูแล แนะน าแต่ส่ิงท่ีดี ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองการเรียน อาจารย์

จะคอยแนะน าวา่ควรจะเรียนท่ีไหน  อยา่งตอน ม. ปลาย พวกเราไม่เคยคิดมา

ก่อนเลยวา่ลูกจะไปเรียนท่ีโรงเรียนเตรียมฯ เพราะโรงเรียนท่ีลูกเรียน ม. ตน้ ก็

เป็นโรงเรียนท่ีดี และลูกก็มีความสุขแลว้  แต่อาจารยสุ์รชยัและอาจารยก์ลอย

แนะน าใหล้องสมคัรดู  ตอนแรกลูกก็ไม่อยากไป  ไม่ยอมอ่านหนงัสือเตรียม

สอบ  จนอาจารยสุ์รชยัชวนมาคุยดว้ย  หลงัจากนั้นลูกก็ตั้งหนา้ตั้งตาอ่าน

หนงัสือจนสามารถสอบเขา้โรงเรียนเตรียมฯได ้สมใจพ่อแม่และทุกคนใน

ครอบครัว  ซ่ึงการท่ีลูกไดอ้ยูท่ี่โรงเรียนน้ีไดพ้บกบัครูบาอาจารยท่ี์ดี  มีเพื่อนท่ี
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ดี  ท าใหลู้กมีโอกาสเขา้เรียนแพทยท่ี์จุฬาฯ ขณะน้ีลูกเรียนจบแลว้ ท างานแลว้ 

แต่ก็ภูมิใจและมีความสุขทุกคร้ังท่ีไดพ้บกบัครูบาอาจารย ์เพื่อนๆ พี่ๆ และ

นอ้งๆท่ีมาจากโรงเรียนเตรียมฯ และจุฬาฯ ขอบคุณอาจารย์สุรชัยและอาจารย์

กลอย นะคะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีเล่ามาน้ีเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหน่ึงเท่านั้นท่ีอาจารยใ์หค้วาม

ช่วยเหลือและดูแลพวกเรามาตลอดระยะเวลา  30  กวา่ปีมาน้ี  อยากบอกวา่ 

ขอบคุณอาจารยสุ์รชยัและอาจารยก์ลอยมาก ๆ ค่ะ  ถ้าไม่ได้รับความกรุณาจาก

อาจารย์ ส่ิงดี ๆ เหล่านี้กค็งไม่เกดิขึน้กบัพวกเรา  ถึงอาจารยจ์ะเกษียณและไป
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อยูบ่า้นใหม่ในกรุงเทพฯแลว้  พวกเราก็จะขออนุญาตไปเยีย่มเยยีนบา้ง ยงัจ า

ไดว้า่เม่ือตอนท่ีอยู ่Australia อาจารยสุ์รชยัเคยไปเยีย่ม  1  คร้ัง ระหวา่งท่ี

อาจารยไ์ปดูงานท่ีนัน่กบัอาจารยอี์กท่านหน่ึงจาก มอ.  ผูเ้ขียนไดท้  าอาหารไทย

เล้ียงอาจารย ์1 ม้ือ  หน่ึงในเมนูอาหารคือทอดมนัปลา  ซ่ึงขณะท่ีทอด อาจารย์

สุรชยัก็จะมายนืก ากบัและสอนตลอดเวลา (กลวัจะทอดไม่สุก)  เพราะอาจารย์

ทราบกิตติศพัทข์องผูเ้ขียนเป็นอยา่งดีเร่ืองท าอาหารไม่เป็น  ก็เลยหวงัวา่จะมี

โอกาสไปชิมอาหารฝีมืออาจารยท่ี์บา้นบา้งนะคะ 

รักอาจารยสุ์รชยั และอาจารยก์ลอยมากค่ะ 

    อญัชรี  ธูปตากอ้ง 
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 
 

แด่ รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั  นิมจิรวฒัน์ 

 คงปฏิเสธไม่ได้ว่า อาจารย์สุรชัย เป็นบุคคลหน่ึงท่ีมีคุณูปการกับ

ภาควิชาเคมีและคณะวิทยาศาสตร์อย่างมากมาย  ส าหรับเหมียวแลว้ อาจารย์

เป็นผูมี้พระคุณ เป็นบุคคลท่ีมีส่วนส าคญัในความส าเร็จของเหมียว  อาจารย์

เป็นผูใ้หอ้ยา่งสม ่าเสมอ ใหอ้นาคตท่ีงดงาม ใหก้ าลงัใจยามทุกขแ์ละทอ้แท ้

 

ใครหนอ ข่ีจกัรยานพาเหมียวไปส่งโทรเลข ตอบรับทุนไปเรียนต่อให้
ทนัก าหนดเวลา 

ใครหนอ เป็นผูรั้บฟังความทุกข ์แลว้เขียนจดหมายไปให้ขอ้คิด สติ
และก าลงัใจ 

ใครหนอ คอยใหค้  าแนะน า ใหข้อ้คิด ช่วยเหลือสนบัสนุน และเป็น

แบบอยา่งในการท างาน  

และมีอะไรอีกมากมายท่ีไม่สามารถเขียนบรรยายออกมาได ้พระคุณ

ของอาจารยม์ากมายนกั 

บอกไดแ้ต่วา่ถา้ไม่มี อาจารย ์สุรชยั เหมียวคงไม่มีวนัน้ี   
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ขอบคุณส าหรับความรัก ความเมตตา ท่ีมีให้เหมียวและครอบครัวมา

โดยตลอดค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.นฤมล  เผือกขาว 

ภาควชิาเคมี ม.ศิลปากร 
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 

 “อาจารย์ผู้รอบรู้” 
 

 ช่ือ ผศ.ดร.อรษา  ปานเจริญ 

 ทีอ่ยู่ ภาควชิาเคมี  คณะวทิยาศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม  73000 

 Email orasa@su.ac.th, orasapan@gmail.com  

                   

ในช่วงเวลาท่ีดิฉนัเรียนปริญญาโทท่ีคณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล อาจารยสุ์รชยัไดไ้ปสอนนกัศึกษาปริญญาโทและเอก 

สาขาเคมีอินทรียท่ี์มหิดลในวนัเสาร์   ท าใหพ้วกเราไดมี้โอกาสเป็นลูกศิษย์

ของอาจารย ์ ดิฉนัพบวา่อาจารยส์อนดี สนุก และท าใหช้อบเคมีอินทรียม์าก

ข้ึน 

เม่ือจบไปจากมหิดลแลว้ ดิฉันก็ยงัติดต่อกบัอาจารยอ์ยู่ซ่ึงอาจารยก์็

ยงัคงใหค้  าแนะน าท่ีดีเสมอมา 

จนกระทั่งดิฉันได้มาร่วมงานกับอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์เป็นผูใ้หญ่ใจดีของภาควิชาเคมี   ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจ
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ภาษาองักฤษของบทความวิจยัให้แก่อาจารยห์ลายๆท่าน  นอกจากน้ียงัให้

ความรู้ทางประวติัศาสตร์แก่พวกเราเสมอ  อาจารย์เป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออารี  

ส่งเสริมและใหก้ าลงัใจ  ทั้งในยามสุขและทุกขแ์ก่ทุกๆคน 

ดิฉันขอถือโอกาสน้ีอวยพรให้อาจารยแ์ละครอบครัวจงประสบแต่

ความสุข  ความสมหวงั  และมีสุขภาพท่ีแขง็แรงตลอดไป 
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 
 
 ช่ือ    กนกอร ระยา้นิล 

               SC 24   รหสั 073802   สาขาวชิาเอก เคมี 

 ทีอ่ยู่   89/112 ม.พฤกษล์ดา ป่ินเกลา้ - สาย 5 

                ถ. พระบมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน  

               จ.นครปฐม  73123 

               Email  kanok-on@su.ac.th      

 โทรศัพท์มือถือ   089 9259344 

1. เร่ิมต้น 

เม่ือปี พ.ศ. 2538 ตอนนั้นดิฉันเพิ่งเขา้เรียนปี 1 เอกเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ ทบัแกว้ ดิฉนัไดพ้บท่านอาจารยสุ์รชยัคร้ังแรกตอนเรียนชั้นปีท่ี

สอง เม่ือเขา้เรียนวชิา  เคมีอินทรีย ์ชัว่โมงแรกท่ีไดเ้รียนกบัอาจารยมี์ความรู้สึก

วา่อาจารยเ์ป็นคนดุ เสียงดงั และมีกฎระเบียบสูง แทบจะไม่มีนกัเรียนคนใดใน

ห้องกล้าขยบัตัวเพราะว่ากลัวจะเกิดเสียงดังและกลัวโดนดุ  เม่ือเรียนกับ

อาจารยม์าไดซ้กัระยะหน่ึง ความคิดของดิฉนัเก่ียวกบัตวัอาจารยเ์ร่ิมเปล่ียนไป 

ดิฉันได้ค้นพบว่าอาจารย์เป็นผูใ้หญ่ใจดี  มีอารมณ์ขนั และเหนือส่ิงอ่ืนใด

อาจารยส์อนหนังสือดีมาก ในแต่ละชั่วโมงท่ีอาจารยส์อนนอกจากความรู้ท่ี
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อาจารยจ์ะให้แก่นกัเรียนในชั้นเรียนแลว้ อาจารยเ์ล่าประสบการณ์ชีวิต  สอน

แนวทางการใช้ชีวิตให้กบันกัเรียนในห้อง จึงไม่น่าแปลกใจท่ีนกัเรียนหลาย

คนรวมทั้งดิฉนัจะตั้งตารอทุกสัปดาห์ท่ีจะไดเ้รียนกบัอาจารย ์ 

หลังจากวิชาเคมีอินทรีย์     ดิฉันได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์

อีกหลายวิชา    เช่น   ส เปคโทรสโคปี, ปฏิบติัการเคมีอินทรีย์ 2, natural 

products   ท  าให้ดิฉันตระหนกัว่าอาจารยสุ์รชยัเป็นผูท่ี้มีความทุ่มเทในการ

สอนหนงัสือ การท าวจิยั รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ในดา้นต่างๆ ท าให้ความ

ประทบัใจของดิฉนัท่ีมีต่ออาจารยสุ์รชยัเพิ่มมากข้ึน  

 

2. ปัจจุบัน 

หลงัจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัศิลปากรแลว้  ดิฉนัไดมี้โอกาส

ไดท้ างานเป็นอาจารยท่ี์ภาควิชาเคมี ช่วงเวลาน้ีเองดิฉนัไดรั้บความเมตตาจาก

ท่านอาจารยสุ์รชยัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีดิฉันเตรียมตวัเรียน

ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน อาจารย์ได้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น  

ไวยากรณ์หรือการแก้บทความ  ท าให้การสอบภาษาองักฤษแต่ละคร้ังของ

ดิฉันเต็มไปด้วยความมั่นใจ  หลังจากท่ีดิฉันได้ไปเรียนต่อท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกา  ความห่วงใยและความเมตตาท่ีอาจารยมี์ต่อดิฉันยงัคงเป็นไป

อยา่งต่อเน่ือง  อาจารยจ์ะคอยสอบถามเร่ืองการเรียน การด ารงชีวิต รวมทั้งให้

ก าลงัใจในยามท่ีดิฉันรู้สึกทอ้  หลงัจากจบการศึกษาดิฉันไดก้ลบัมาร่วมงาน

กบัอาจารยอี์กคร้ัง ส่ิงท่ีดิฉนัไดรั้บจากอาจารยคื์อการให้เกียรติดิฉนัเหมือนกบั
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เพื่อนร่วมงานคนหน่ึง ท าใหดิ้ฉนัยิง่เพิ่มความเคารพท่ีมีต่ออาจารยม์ากข้ึน  ส่ิง

หน่ึงท่ีดิฉนัรับรู้ไดห้ลงัจากกลบัมาท างานในคร้ังน้ีคือ ความรัก ความผกูพนัท่ี

อาจารยมี์ต่อภาคเคมี และคณะวิทยาศาสตร์ อาจารยทุ์่มเทเวลาทั้งชีวิตเพื่อ

พฒันาภาคเคมี อาจารยจึ์งเป็นตน้แบบของดิฉันทั้งทางด้านการเป็นอาจารย์

และการเป็นนกัวจิยั  

 

3. อนาคต 

ในวาระท่ีอาจารยเ์กษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ส่ิงท่ี

ดิฉนัรู้สึกคือใจหาย เม่ือคิดว่าภาคเคมีจะขาดอาจารยสุ์รชยัไป แต่อีกดา้นหน่ึง

ดิฉันก็ดีใจท่ีอาจารยจ์ะไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มท่ี หลงัจากอาจารยท์  างานหนกัมา

ตลอดชีวิต ดิฉันขออาราธนาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายช่วยคุม้ครองอาจารยแ์ละ

ครอบครัวใหมี้ความสุข และขอใหอ้าจารยมี์สุขภาพท่ีแขง็แรงตลอดไป  
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1. บทน า 

ดิฉันไดรู้้จกักบัท่านอาจารยสุ์รชยัเม่ือคร้ังท่ีเขา้มหาวิทยาลยัศิลปากร

ใหม่ ๆ จ าไดว้า่ อ.อญัชลี เป็นผูแ้นะน าให้ดิฉนัรู้จกักบัท่านอ.สุรชยั ความรู้สึก

คร้ังแรกท่ีได้พบนั้นคือ เกรง และ กลวั บวกกบัความต่ืนเตน้ต่างๆ นานา อ.

สุรชยัให้ความส าคญักบัภาษาองักฤษมาก ท่านไดส้อนให้ดิฉันเขียนบทความ

เป็นภาษาองักฤษ ตอนท่ีดิฉนัอยูม่หาวิทยาลยัปีหน่ึงก็ไดเ้ขียนบทความหลายๆ 

บทความไปส่งให้ท่านช่วยตรวจทานให้ ท่านมกัจะชอบนดัเรียนภาษาองักฤษ

ในช่วงเช้ามากๆ ประมาณ 7 โมงเช้า ซ่ึงท่านให้เหตุผลว่าเวลาหลงัจากนั้น
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นักศึกษา เจ้าหน้าท่ี จะเร่ิมมากนัขวกัไขว่ ท าให้เสียสมาธิได้ ซ่ึงก็เป็นจริง

ตามท่ีท่านบอก     ในบางคร้ังดิฉนัก็ไดไ้ปสายบา้ง ท่านก็จะวา่กล่าวตกัเตือน 

ซ่ึงทุกค าท่ีท่านพูดลว้นเป็นเหตุเป็นผลและเป็นความจริงทั้งส้ิน ดิฉนัไม่เคยมี

ความรู้สึกร าคาญ เบ่ือหน่าย หรือแมแ้ต่ไม่พอใจในส่ิงท่ีท่านพร ่ าสอนมาโดย

ตลอด   หลายๆ คนอาจจะมองว่าท่านบ่นไปซะทุกเร่ือง กลวัท่าน ไม่กลา้คุย

กับท่ าน แ ต่ส าหรับตัว ดิฉันแล้ว  ท่ านไม่ได้ เ ป็น เพียง คุณครูแ ต่ท่ าน

เปรียบเสมือนคุณพอ่ท่ีคอยอบรมสั่งสอนลูกๆ ให้อยูใ่นกรอบ เดินในทางท่ีถูก

ท่ีควร เด็กวยัรุ่นสมยัน้ีชอบท าตามใจตวัเองโดยไม่คิดให้รอบคอบ มองวา่ส่ิงท่ี

ผูใ้หญ่สอนนั้นลา้หลงั   แต่ถา้ไดล้องเอาค าพร ่ าสอนเหล่านั้นมาพินิจพิจารณา

อยา่งเป็นกลางแลว้จะพบวา่ บางส่ิงท่ีเราท าอยูน่ั้นก็ไม่เหมาะสมจริงๆ  

 

2. ความประทบัใจเมื่อเรียนทีม่หาวทิยาลัยศิลปากร 

วชิาแรกท่ีพบท่านคือ แลบเคมีอินทรีย ์2 (Orgayic Laboratorn 2) และ

ยงัไดเ้รียนวิชาเคมีผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) ในชั้นสูงต่อมา ท่า

นอ.สุรชัยมีวิธีการสอนท่ีไม่เหมือนใคร ท่านสอนให้คิดได้ แก้ปัญหาเป็น 

หลายคนอาจจะมองว่าวิชาน้ียาก แต่ถ้าไดเ้ขา้ใจในส่ิงท่ีก าลงัเรียนอยู่แลว้จะ

พบวา่ไม่มีอะไรยากเลย นอกเหนือจากวิชาเคมีแลว้ ดิฉันยงัไดเ้รียนรู้เร่ืองราว

ต่างๆ อีกมากมายจากท่าน อ.สุรชยัเป็นผูท่ี้มีความรู้รอบตวัเยอะมาก ท่านอ่าน

หนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ   ท่านติดตามข่าวสารบา้นเมืองทั้งในและนอกประเทศ 

ท าใหท้่านไดมี้เร่ืองราวดีๆ มาเล่าสู่พวกเราฟังอยูต่ลอด เม่ือวา่งจากการท าแลบ
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เคมีอินทรีย ์ดิฉนัมกัจะชอบไปนัง่ฟังท่านเล่าเร่ือง ดิฉนัชอบฟังมากเพราะท่าน

เล่าไดส้นุกและมีอรรถรส ท าไดม้องเห็นภาพตามไดอ้ย่างสนุก จ าไดว้่าท่าน

เล่าเร่ืองระบอบการปกครองของแต่ละประเทศให้ฟังตั้งแต่สมยัอดีตจนถึง

ปัจจุบนั ท่านเล่าไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยท่ีไม่ตอ้งมีการเปิดหนงัสือประกอบ ดิฉนั

ก็ไดแ้ต่นัง่ท่ึงในความสามารถของท่าน นอกจากเร่ืองการปกครองแลว้ท่านยงั

มีเร่ืองประวติัศาสตร์ชาติไทย, สามกก, และเร่ืองอ่ืนๆ อีกมากมายมาเล่าให้ฟัง 

ดิฉันก็ฟังไปอย่างเพลิดเพลิน บางเร่ืองก็ได้ฟังมากกว่าสองรอบด้วยซ ้ า แต่

ดิฉันไม่เคยเบ่ือ และไม่สามารถมาเล่าต่อให้ใครฟังได ้ไดแ้ต่บอกให้เพื่อนๆ 

ไปขอให้ท่านอ.สุรชยัเล่าให้ฟังเอง จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ีก็ยงัหลบัตานึกถึงเม่ือ

คร้ังท่ีเคยไปนั่งฟังท่านเล่าเร่ืองและได้แต่อมยิ้มไป และถา้มีโอกาสกลบัไป

เยีย่มเยยีนท่าน ก็อยากจะขอฟังเร่ืองเล่าดีๆ จากท่านอีกอยา่งแน่นอน 

 

3. อาชีพปัจจุบัน 

หลงัจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัศิลปากรแลว้  ดิฉันได้รับทุน

โครงการพฒันาและส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (พสวท.) มาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา   

การท่ีได้รับทุนคร้ังน้ีก็ได้ท่านอ.สุรชัย คอยช่วยเหลือในเร่ืองภาษาองักฤษ  

ค าแนะน าดีๆ  เร่ืองการศึกษาต่อต่างประเทศ    จ  าไดว้่าก่อนท่ีจะสอบชิงทุน

และสมคัรเรียนต่อนั้นมีหลายคร้ังท่ีดิฉนัทอ้แท ้      แต่พอไดม้าขอค าปรึกษา

จากท่าน อ.สุรชยั   ก็กลบัมีก าลงัใจท่ีจะพฒันาตนเองอยู่เสมอ  ความประสบ
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ความส าเร็จ   ถึงแมต้อนน้ีดิฉนัจะเรียนจบจากมหาวิทยาลยั....แต่ค าสอนของ

ท่านอาจารยก์็ยงัคงน ามาใชป้ฏิบติัไดอ้ยูทุ่กวนั  

มาถึงวนัน้ี (พ.ศ. 2554) ดิฉันเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ท่ี

มหาวทิยาลยั Texas A&M ท่ีรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ท างานวิจยัสาขา

เคมีอินทรีย์ เน้นการประยุกต์เอาโมเลกุลท่ีสังเคราะห์ได้ไปใช้ในทาง

การแพทย ์หรืออธิบายในทางเทคนิคคือ drug delivery หรือท าเก่ียวกบัการ

รักษาโรคมะเร็ง (cytotoxic compound for cancer therapy) ดิฉนัมีความตั้งใจ

ว่าเม่ือจบการศึกษากลับไป จะไปท างานเป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยใน

เมืองไทย และจะเป็นอาจารย์ท่ีดี เป็นนักวิจัยท่ีดี เพื่อพฒันาประเทศ และ

พฒันานกัศึกษารุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ เหมือนดัง่ท่ีท่านอาจารยสุ์รชยัไดท้  ามา

ตลอด เพราะส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นหน่ึงหนทางท่ีดิฉนัจะท าให้ท่านไดภู้มิใจ และ

เพื่อตอบแทนส่ิงดีๆ ท่ีไดรั้บมาจากท่านบา้ง 
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เคมีอินทรีย ์หรือ Organic Chemistry หน่ึงในวิชาท่ียากท่ีสุดในสาขาวิชาเคมี 

วิชาท่ีนักศึกษาได้ยินยงัตอ้งขยาด แต่วนัน้ี กลบัเป็นวิชาท่ีไม่ยากเกินไปใน

สายตาของผม คุณเองก็คงจะคิดเช่นเดียวกัน เม่ือคุณได้รับการประสิทธ์ิ

ประสาทวิชาจากอาจารยสุ์รชยั นิมจิรวฒัน์ อาจารยผ์ูเ้ป็นบรมครูของครูและ

ศิษยท์ั้งปวง 

 ผมได้มีโอกาสรู้จกักบัอาจารยสุ์รชัย เม่ือคร้ังยงัเรียนอยู่ชั้นปีท่ีสอง 

สาขาวิชาเอกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั ศิลปากร 

วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ขณะนั้น นกัศึกษาในสาขาวชิาเอกเคมีจะตอ้ง

เรียนวิชาเคมีหลกัๆ เป็นวิชาบงัคบัของหลกัสูตร วิชาเหล่านั้น ประกอบดว้ย 

เคมีอนินทรีย,์ เคมีวิเคราะห์, เคมีชีวภาพ, เคมีฟิสิคลั และ เคมีอินทรีย ์อาจารย์
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สุรชยั เป็นหน่ึงในอาจารยภ์าควิชาเคมีอินทรีย ์ซ่ึงถ้าคุณได้มีโอกาสพบท่าน 

คุณจะรู้สึกเลยว่า ท่านเป็นบุคคลท่ีน่าเกรงขาม ผมยงัจ าความรู้สึกคร้ังแรกท่ี

เรียนกบัท่านได ้ท่านเป็นผูมี้วินยั และตรงต่อเวลา คุณจะรู้สึกผิดมากๆ ถา้คุณ

มาช้าในคาบวิชาของท่าน ท่านเป็นคนพูดจากระโชก แต่มีวาทศิลป์ในการ

สอน มีล าดบัขั้นตอนชดัเจน คุณจะไม่อยากละสายตาไปจากท่านเลยเวลาท่ี

ท่านสอน นกัเรียนส่วนใหญ่จะรู้สึกกลวัและไม่เป็นกนัเองกบัท่าน แต่ในส่วน

ลึกแลว้ ท่านเป็นคนมีเมตตา แมท้่านจะบอกวา่ ห้ามไปถามนอกคาบวิชา ให้

ถามภายในห้อง ถามในขณะท่ีท่านก าลงัสอน เพื่อให้เพื่อนๆ ไดรู้้ดว้ย แต่ดว้ย

เหตุจ าเป็นคร้ังหน่ึง ผมมีค าถามหลงัจากท่ีหมดคาบวชิาไปแลว้ ดว้ยความลงัเล 

แต่หากปล่อยไวก้็กลวัจะเป็นปัญหาเวลาสอบ ผมและเพื่อนๆ จึงตดัสินใจไป

ถามท่านท่ีห้องพกัอาจารย ์ท่านไม่ได้มีอารมณ์โกรธเลยแมแ้ต่น้อย หากแต่

ตอบค าถามทุกขอ้อยา่งละเอียด คร้ังนั้นเอง ท าให้ผมรู้วา่ แทจ้ริงแลว้ ท่านเป็น

ผูมี้ความรักในอาชีพสอนอย่างแท้จริง ท่านอยากให้นักศึกษาได้รับความรู้

ทั้งหมดท่ีควรจะไดโ้ดยไม่มีการปิดบงัแมแ้ต่นอ้ย ส่ิงท่ีท่านรู้ ท่านก็จะอธิบาย

อยา่งละเอียด ส่ิงท่ีท่านไม่รู้ ท่านก็จะบอกทนัทีวา่ไม่รู้ ความตรงไปตรงมาของ

อาจารย ์ท าให้เป็นท่ีรักของศิษยใ์นภาควิชาอย่างยิ่ง ดว้ยความประทบัใจน้ีเอง 

จึงท าใหผ้มตดัสินใจวา่ ผมจะท า senior project กบัอาจารยเ์ม่ือถึงปีส่ี 

 วิชาแลปเคมีอินทรีย ์เป็นวิชาบงัคบัท่ีนกัศึกษาเคมีตอ้งลง วิชาน้ีเอง 

ท าให้ผมได้สัมผสักบัความเป็นนักเคมีของอาจารยสุ์รชัย ซ่ึงนอกเหนือจาก
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ความเป็นอาจารยข์องท่านในห้องเรียน ห้องแลปต่างจากห้องเรียนโดยส้ินเชิง 

ความประมาทเพียงน้อยนิดอาจส่งผลถึงความสูญเสียอนัใหญ่หลวง ดงันั้น

ท่านจึงดูแลควบคุมพวกเราอย่างเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้พวกเราไดรั้บอนัตราย

จากการท าแลป ท่านสอนเทคนิคต่างๆ ท่ีควรรู้เวลาท าแลป การใชเ้คร่ืองมือแต่

ละอย่างโดยละเอียด ท่านจะอยู่กบันักศึกษาตลอดเวลาเม่ือนักศึกษาตอ้งท า

ปฏิกิริยาท่ีเป็นอนัตราย ท่านจะหมั่นมาตรวจเช็ค และให้ค  าปรึกษาตลอด 

จนกระทัง่ท่านมัน่ใจว่าจะไม่มีอนัตรายเกิดข้ึนท่านจึงกลบัไป ท่านจะโมโห 

และอบรมอยา่งรุนแรง เม่ือท่านพบวา่ เราท าอะไรไปโดยไม่ไดคิ้ดก่อนและท า

ดว้ยความประมาท ท่านจะคอยย  ้าตลอดเก่ียวกบัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเราไม่

ใส่ใจในจุดเล็กๆ ในบางคร้ังเราตอ้งท าแลปจนถึงสามส่ีทุ่ม ท่านก็จะมาอยูค่อย

ดูแลเรา บางคร้ังท่านยงัมาเช็คความเรียบร้อยของปฏิกิริยาเคมีของพวกเราใน

ขณะท่ีพวกเราไม่อยู ่ดว้ยเหตุน้ีเอง ท าให้นกัเรียนมีความสนิทและเป็นกนัเอง

กบัท่านมากข้ึนไปอีก 

 คร้ันเม่ือเขา้ถึงปีส่ี ผมก็ไดท้  าโปรเจคภายใตก้ารดูแลของอาจารยอ์ยา่ง

ท่ีหวงัไว ้การท างานร่วมกบัท่าน ท าให้ผมเร่ิมเป็นคนมีระเบียบวินยัในตนเอง 

ตรงต่อเวลามากข้ึน อาจารยเ์ป็นคนมาท างานเชา้มาก ประมาณหกโมงเชา้ คุณ

จะตอ้งเห็นท่านนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตวัประจ าของท่าน ท างานของท่าน 

เช็คอีเมลล์ ท่านบอกว่า การมาท างานเช้าๆ เป็นข้อดี หน่ึงในนั้นก็คือ เรา

สามารถใช้เคร่ืองมือไดโ้ดยไม่ตอ้งแยง่กบัผูอ่ื้น งานวิจยัก็จะไปเร็วข้ึน หนา้ท่ี
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หลักๆ ของผมนอกเหนือจากการท าวิจยัก็คือ ทุกเช้าจะต้องมารายงานให้

อาจารยรั์บรู้ถึงความก้าวหน้า และทุกคร้ังท่ีจะท าแลปอนัตรายก็จะตอ้งมาก

บอกท่านก่อน ท่านก็จะไปอยูค่อยดูแลความปลอดภยั ท่านไดส้อนให้ผมรู้ว่า 

การท าแลป ไม่ใช่แค่การใชเ้คร่ืองมือ ท านู่นท าน่ีเพื่อให้ไดผ้ลแลป หากแต่การ

ท าแลป ก็คือการฝึกตวัเอง การวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้ได้มาช่ึงการใช้เวลา

อยา่งคุม้ค่า ถา้แลปท่ีท า ไม่ไดผ้ล ท่านจะไม่ว่าเราก่อน จนกระทัง่ท่านพิสูจน์

โดยการท าเองแลว้ไดผ้ลท่านจึงมาถามเราวา่ เราท าอะไรต่างจากท่ีท่านท าหรือ

เปล่า ท่านบอกวา่ ถา้ตวัอาจารยท์  าไม่ไดผ้ลแลว้ไปวา่นกัศึกษา ถือวา่เป็นส่ิงท่ี

ไม่ถูกตอ้ง ตวัอาจารยจ์ะตอ้งแสดงให้เห็นก่อนวา่ท าไดจ้ริง ท่านยงัสอนถึงวิธี

คน้ควา้ในห้องสมุด ท่านไปสอนผมถึงในห้องสมุดเลยเพื่อให้มัน่ใจว่าผม

สามารถค้นควา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนล่วงหน้าของอาจารย ์

ไม่ใช่เพียงแค่ หน่ึงหรือสองกา้ว แต่มากถึงสิบกา้ว ผมขอยกตวัอย่างเร่ืองการ

สั่งซ้ือสารเคมี อาจารยรู้์วา่สารเคมีนั้น ใชเ้วลาในการขนส่งนาน อาจารยจึ์งท า

การสั่งไวล่้วงหนา้เป็นเวลานานเพื่อใหผ้มไดท้นัใช ้ทางดา้นเคร่ืองแกว้ส าหรับ

ท าแลป เราก็มีใช้กันอย่างเพียงพอ และได้ในราคาประหยดั รวมถึงตวัท า

ละลายต่างๆ เราก็มีเพื่อใหน้กัศึกษาท าแลปอยา่งไม่มีอุปสรรค แต่ทั้งน้ี ก็ไม่ใช่

เพียงอาจารยค์นเดียว หากแต่เป็นความดีความชอบของภาควชิาเคมีดว้ยเช่นกนั 

ท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ความตั้งใจสอนของอาจารยภ์ายในภาค ก็ท  าให้ผลิต

บุคคลากรดีๆ ออกมาหลายๆ คนต่อปี 
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 เคมีอินทรียไ์ม่ใช่วิชาเดียวท่ีอาจารยสุ์รชยัสอน หากแต่ท่านไดอ้บรม

สั่งสอนถึงการประพฤติ ปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งเวลาอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม ผม

ไดรั้บการอบรมมากกวา่ผูอ่ื้น เพราะท าโปรเจคกบัอาจารย ์อาจารยใ์ห้เวลากบั

เด็กในโปรเจคมากในแต่ละวนั นอกเหนือจากเคมีแลว้ อาจารยย์งัเสียสละเวลา

ของท่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาองักฤษของผม ท าให้ผมผ่านการสอบ

คดัเลือกนกัเรียนทุนไทย เพื่อไปเรียนยงัประเทศอเมริกา เวลามีเวลาวา่ง ท่านก็

จะให้ผมน าแบบฝึกหัด TOEFL มานัง่อ่าน แลว้ท่านก็จะอธิบายว่า แต่ละขอ้

ถูกผิดเพราะอะไร ท าให้ผมมีความกระตือรือร้นดา้นภาษาองักฤษมากข้ึน ไม่

เพียงแค่ผมเท่านั้น ส าหรับนกัศึกษาท่ีสนใจภาษาองักฤษ ท่านก็จะช่วยแนะน า

แนวทางให้ ส่ิงท่ีผมไดรั้บจากอาจารย ์เป็นส่ิงท่ีประเมินค่ามิได ้เพราะมนัคือ

อนาคตท่ีดีของผม ผมท าวิจยักบัอาจารยจ์นถึงช่วงภาคฤดูร้อนเพื่อให้งานของ

ผมเสร็จส้ิน ทั้งๆ ท่ีอาจารยท์ราบวา่ งานน้ีเป็นงานของผม อาจารยก์็ยงัเสียสละ

เงินส่วนตวัของท่าน เพื่อเป็นค่าจา้งใหผ้มในแต่ละวนั อาจารยก์ล่าววา่ “อยา่ถือ

วา่เงินน้ีเป็นค่าจา้ง ให้คิดว่าเป็นค่าขนม” ผมซาบซ้ึงกบัน ้ าใจของอาจารยม์าก 

การกระท าของอาจารยแ์สดงให้เห็นถึงความมีเมตตาอย่างแทจ้ริง หลงัจากท่ี

ผมจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีแลว้ และเตรียมตวัท่ีจะไปเรียนต่อยงัประเทศ

อเมริกา ผมได้มีโอกาสไปหาอาจารย์อยู่บ่อยๆ จนถึงวนัก่อนท่ีผมจะออก

เดินทางออกจากประเทศไทย อาจารยก์็ยงัพาผมไปเล้ียงฉลองและไดม้อบเงิน

จ านวนหน่ึงไวเ้ป็นทุน อาจารย์บอกว่า ไวใ้ช้ในยามจ าเป็น แมผ้มจะได้รับ

ความกรุณาจากท่านผูใ้หญ่หลายๆ ท่าน ไม่วา่จะเป็นอาจารย ์หรือญาติผูใ้หญ่ 
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แต่ ความกรุณาท่ีไดรั้บจากอาจารยน์ั้น ผมขอยกไวเ้ป็นส่ิงมีค่ามหาศาลท่ีสุด 

ส าหรับบุคคล บุคคลหน่ึงท่ีพึงจะได้รับ หากมีโอกาสท่ีผมจะได้ตอบแทน

บุญคุณของอาจารย ์และไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงของผม ผมจะรีบท าให้ท่าน

ทนัที 

 ปัจจุบนั ผมก าลงัศึกษาอยู่ ณ Oregon State University (2011), 

Corvallis, Oregon, USA คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ระดับ

ปริญญาเอก และเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ก็จะกลบัไปท างานเป็นนกัวิจยัท่ี ศูนย์

นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ สังกดั สวทช ตามท่ีผมไดห้วงัไว ้
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 

 “ อาจารย์สุรชัย นิมจริวฒัน์ อาจารย์ผู้สร้างแรงบันดาลใจ 
และช่วยสานความฝันของผมให้เป็นจริง” 

 
 ช่ือ นายภาณุพนัธ์ ลิมปชยาพร               

 SC 29   รหสั 0743158  สาขาวชิาเอกเคมี 
 ทีอ่ยู่   98/2 ม.3 ต.ศีรษะทอง 
 อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 73120 
 Email     thaichemist@googlemail.com 

 panupun.lim@googlemail.com   

              โทรศัพท์ 034-978163 

“มัน่ใจว่านักศึกษาเอกเคมีเกิน 80% เห็นว่าอาจารย์สุรชัยดุและ

เขม้งวดท่ีสุดในภาควิชาเคมี” ถา้มีคนไปสร้างกลุ่มท่ีวา่น้ีใน Facebook ผมคิด

ว่าคงมีนักศึกษาจ านวนไม่น้อยเป็นสมาชิกกลุ่มน้ีเป็นแน่นอน ผมเองก็ตอ้ง

ยอมรับวา่อาจารยท์่านดุและเขม้งวดมากจริงๆ และผมอาจจะเป็นแฟนพนัธ์ุแท้

ของนกัศึกษากลุ่มน้ีก็ได ้หากผมยงัไม่เคยเรียนกบัท่าน หรือไปขอค าแนะน า

ดา้นการเรียนจากท่านเป็นการส่วนตวั 
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ผมช่ือ นายภาณุพนัธ์ ลิมปชยาพร เป็นนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร รหสั 0743158 (SC29) ระหวา่งปีการศึกษา 

2543 ถึง 2546 ในหอ้งเรียนอาจารยสุ์รชยัท่านจะเรียกผมวา่ “ภาณุพนัธ์” แต่ถา้

อยูใ่นหอ้งพกัอาจารยห์รือพดูคุยเป็นการส่วนตวั ท่านจะเรียกผมวา่ “อ๊อก” (ช่ือ

เล่นของผม) หลงัจากส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาจากโรงเรียนพระปฐม

วิทยาลัย ผมก้าวเท้าเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี

การศึกษา 2543 ดว้ยโครงการพสวท. และสาขาวิชาท่ีผมเลือกก็คือ “เคมี” ซ่ึง

เป็นวชิาท่ีผมรักและเรียนแลว้มีความสุขมากท่ีสุด แน่นอนท่ีผมไดมี้โอกาสได้

ยินช่ือเสียงและความเก่งของอาจารยสุ์รชยั รวมถึงความเขม้งวดของท่านจาก

รุ่นพี่หลายคน ท าให้ผมอยากเรียนกบัท่านมาก แต่ก็เป็นธรรมดาท่ีผมจะสร้าง

จินตนาการไปต่างๆ นานา (กลัวอาจารย์นิดๆ) โดยท่ีผมยงัไม่เคยได้พบ

อาจารยเ์ลย 

ระหว่างท่ีผมเรียนท่ีคณะวิทยาศาสตร์ชั้ นปีท่ีสอง ผมโชคดีท่ีได้มี

โอกาสพบท่านเป็นคร้ังแรกโดยการแนะน าของอาจารยอ์ญัชรี ธูปตากอ้ง และ

เรียนปรึกษาท่านเก่ียวกบัการเรียนและงานวิจยั ผมดีใจมากท่ีไดพ้บอาจารยท่ี์มี

ช่ือเสียงและมีความล ้ าลึกทางวิชาการของภาควิชา ท่านเรียกช่ือเล่นของผม

และให้ความเป็นกนัเองกบัผมมาก (ผมดีใจท่ีท่านเรียกช่ือเล่นของผม) ท่าน

เป็นคนอารมณ์ดี พูดไปยิม้ไป หวัเราะบา้ง แต่ท่านเป็นคนพูดเสียงดงั (ออกจะ

ดุๆ นิดหน่อย) และดูจริงจงัมากเวลาท่านพดูหรือแนะน าเก่ียวกบัการเรียนหรือ
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งานทางวชิาการ บุคลิกของท่านขอ้น้ีเองท่ีท าใหน้กัศึกษาพดูกนัไปวา่ ท่านเป็น

อาจารยท่ี์ดุและกลวัท่าน แต่ผมยนืยนัไดว้า่ ท่านเป็นอาจารยท่ี์ใจดีมากท่ีสุดคน

หน่ึง และรู้สึกได้ว่าท่านมีความหวงัดีและมีพลังบางอย่างท่ีคอยผลักดัน

นกัศึกษาของท่านทุกคนอยูต่ลอดเวลา 

หลงัจากนั้นไม่นาน เวลาท่ีผมเฝ้ารอคอยก็มาถึง ภาคการศึกษานั้นผม

ไดเ้รียนกบัอาจารยสุ์รชยั 2 วิชาคือวิชา Applications of Spectroscopy in 

Organic Chemistry และ Organic Chemistry Laboratory II ผมยงัจ าความรู้สึก

คร้ังนั้นไดดี้ ผมต่ืนเตน้มาก เพราะจะไดเ้รียนกบัอาจารยสุ์รชยัเป็นคร้ังแรก ท า

ให้ผมต้องตั้งใจเรียนและขยนัท าการบ้านมากเป็นพิเศษ (กลัวโดนดุครับ) 

อาจารย์ท่านได้ถ่ายทอดแก่นแท้ของวิชาเหล่าน้ีให้เขา้ใจง่าย ชัดเจน พร้อม

ยกตวัอย่างประกอบ และถามค าถามนักศึกษาอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้นกัเรียน

ติดตามการสอนได้ง่ายและเข้าใจเน้ือหาอย่างแท้จริง ท่านยงักระตุ้นให้

นกัเรียนกลา้ถาม และกลา้แสดงความคิดเห็นอีกดว้ย หลงัจากเรียนกบัท่านท า

ให้ผมยิ่งอยากรู้อยากเห็นมากข้ึน เหมือนกับท่านสร้างแรงบันดาลใจและ

ผลกัดนัใหผ้มไปคน้ควา้เพิ่มเติมอยา่งมุ่งมัน่ และท่านก็ยินดีท่ีจะช้ีแนะทุกคร้ัง

ท่ีผมไม่เขา้ใจหรือมีค าถามอยา่งเต็มใจอีกดว้ย ผมประทบัใจท่านมาก ท่านท า

ใหผ้มหลงรักวชิาเคมีอินทรีย ์และจุดประกายให้ผมมีความฝันท่ีจะไปเรียนต่อ

สาขาวชิาเคมีอินทรียต์ั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 
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นักศึกษาทุกคนท่ีได้เรียนกับอาจารย์สุรชัยจะทราบดีว่าท่านมีจิต

วิญญาณของความเป็นอาจารย์สูงมาก ท่านไม่ไดส้อนแต่เพียงวิชาการเท่านั้น 

ท่านได้สอดแทรกประสบการณ์ชีวิตในการใช้ชีวิตและการเ รียนใน

ต่างประเทศอยู่เสมอ เพื่อให้พวกเรามีไหวพริบ มีความมุ่งมัน่ และศึกษาหา

ความรู้นอกบทเรียน นอกจากน้ีท่านก็จะเขม้งวด (จะเรียกวา่ “เค่ียวเข็ญ” ก็ว่า

ได)้ ในเร่ืองความขยนัหมัน่เพียร การตรงต่อเวลา คุณธรรมจริยธรรม และ

ความมีระเบียบวินยัของลูกศิษย ์ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นสมบติัพื้นฐานของการเป็น

นักศึกษาท่ีดีท่ีจะเป็นผู ้ประสบความส าเร็จในอาชีพการงานหรือแม้แต่

การศึกษาต่อในอนาคต ผมจ าไดดี้ว่า พวกเราจะถูกอบรมเร่ืองเหล่าน้ีอยู่เป็น

ประจ า และพวกเราก็เขา้ใจดีว่าอาจารยท์่านหวงัดีกบัพวกเรามาก พวกเรารัก

อาจารยเ์หมือนอาจารยเ์ป็นพ่อของพวกเราอีกคนหน่ึง พวกเราจึงเรียกอาจารย์

สุรชยัในหมู่พวกเราดว้ยความรักและเคารพวา่ “อาจารยป๋์า” (แปลว่าอาจารย์

พอ่) 

ในขณะท่ีผมก าลงัศึกษาอยูน่ั้น ผมไดเ้รียนปรึกษาเร่ืองแผนการเรียน

ในอนาคตกับท่านอยู่เสมอ อาจารย์ทราบว่าผมมีความฝันท่ีจะไปศึกษาต่อ

ต่างประเทศหลงัส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่านก็เน้นย  ้าให้เตรียมตวั

เร่ืองภาษาองักฤษให้ดี ให้ไปเรียนเพิ่มเติม พร้อมทั้งถามไถ่ความกา้วหน้าอยู่

เสมอ เม่ือคร้ังท่ีผมเตรียมสอบเพื่อชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ อาจารยท์่าน

ก็ยงัสละเวลาส่วนตวัเพื่อมาแนะน าการสอบสัมภาษณ์ ซ่ึงท าให้ผมมัน่ใจใน



56| สรุชยั นิมจิรวฒัน์ บรมครูของครูและศษิย์ทัง้ปวง 

การสอบมากยิ่งข้ึน เรียกไดว้า่นอกจากอาจารยสุ์รชยัจะเป็นแรงบนัดาลใจให้

ผมมีความรักและอยากไปศึกษาต่อทางด้านเคมีอินทรีย์แล้ว ท่านยงัมีส่วน

ส าคัญในการผลักดัน และช่วยให้ผมสมความปรารถนาได้ไปเรียนต่อ

ต่างประเทศตามความฝันของผมอีกดว้ย คร้ันเม่ือผมกลบัมาประเทศไทยเพื่อ

เยี่ยมเยียนครอบครัว ผมใช้โอกาสน้ีไปพบท่านอยู่เสมอ อาจารยท์่านก็ยงัให้

การต้อนรับและความเป็นกันเองกับผมเช่นเคย ผมซาบซ้ึงใจและรู้สึก

ขอบพระคุณอาจารยสุ์รชัยเป็นอย่างสูง ผมจะไม่มีวนัลืมพระคุณและความ

กรุณาท่ีท่านมอบใหก้บัผมเลย 

เอกสารปึกหนาหลายปึกท่ีเขียนด้วยลายมือของอาจารยสุ์รชัยท่ีเกิด

จากการกลัน่กรองและคิดวิเคราะห์มาอย่างดี เพื่อสรุปบทเรียนให้กบัลูกศิษย ์

คงเป็นประจกัษ์พยานไดเ้ป็นอย่างดีถึงความเสียสละทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อ

ประสิทธ์ิประศาสตร์วิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ทุกคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าด้วยจิต

วญิญาณของความเป็นพอ่พิมพข์องชาติอยา่งไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยมาหลายสิบปี 

จนลูกศิษย์ประสบความส าเร็จในอาชีพหน้าท่ีการงานต่างๆ มากมาย ผม

ภาคภูมิใจท่ีได้เป็นลูกศิษยข์องอาจารยสุ์รชัย ส าหรับผมอาจารย์สุรชัยเป็น

อาจารยพ์่อผูย้ิ่งใหญ่ เป็นแบบอยา่งให้ผมกา้วเดินตามท่าน และเป็น “อาจารย์

ผูส้ร้างแรงบนัดาลใจและช่วยสานความฝันของผมใหเ้ป็นจริง” 
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อาชีพปัจจุบัน 

หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผมได้รับทุนพสวท.ไปศึกษาต่อระดับ Diplom 

(เทียบเท่าปริญญาโท) สาขาวิชาเคมี ณ Georg-August-Universität Göttingen 

ประเทศเยอรมนี และส าเร็จการศึกษาในปี 2552 ปัจจุบนัก าลังศึกษาระดับ

ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ด้วยทุนพสวท. ณ NRW International 

Graduate School of Chemistry, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

ประเทศเยอรมนี โดยท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “Synthesis and Biochemical 

Evaluation of New Fluorinated Potential Radiotracers for Molecular 

Imaging of Apoptosis” ในงานวิจยัช้ินน้ีจะศึกษาการสังเคราะห์โมเลกุลกลุ่ม 

isatin sulfonamides ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัเอนไซมเ์คสเปส (ท่ีมีบทบาท

ส าคญัในกระบวนการอะพอพโทซิส) และมีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบ เพื่อ

เป็นต้นแบบในการติดฉลากโมเลกุลดังกล่าวด้วยฟลูออรีน-18 (18F-

Radiolabeling) ท่ีปลดปล่อยอนุภาคโพสิตรอน เพื่ อใช้ เ ป็น เวชภัณฑ ์

(radiotracer) ส าหรับการวิเคราะห์และรักษาโรคท่ีเกิดจากกระบวนการอะ

พอพโทซิสดว้ยการสร้างภาพระดบัโมเลกุลของร่างกาย (Molecular Imaging) 

ดว้ยเทคนิคทางการแพทยนิ์วเคลียร์ Positron Emission Tomography (PET) 

ผมขอขอบพระคุณอาจารยธ์นิต ผวิน่ิมท่ีกรุณาแจง้ข่าวการเกษียณอายุ

ราชการของอาจารยสุ์รชยัและเปิดโอกาสให้ผมไดแ้สดงมุทิตาจิตแด่ “อาจารย์

สุรชยั นิมจิรวฒัน์” มา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 

     ภาณุพนัธ์ ลิมปชยาพร    
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์  

 
 ช่ือ วา่ท่ี ร.ต. อดิศร พิมพาภรณ์ 

 SC 33 รหสั 0747194 สาขาวชิาเอก เคมี 
 Email     adisorn.pimpaporn@gmail.com  

 

กระผมไดรู้้จกักบัอาจารยสุ์รชยัคร้ังแรก เม่ือปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่

ของทางคณะวทิยาศาสตร์ ตอนนั้นกระผมแอบคิดวา่ “อาจารยค์นน้ีดุจงั ท่าจะ

เฮ้ียบน่าดู” แต่ก็ไม่ค่อยไดพ้บกบัอาจารยเ์ท่าไร ไดแ้ต่ถามพี่ๆวา่ “อาจารย์

สุรชยั ดุไหม” ขอ้มูลจากพี่ๆหลายคนก็บอกวา่  “ไม่ดุเลย ใจดีมากๆ” ผมก็ได้

แต่ อืม... รอดูต่อไปดีกวา่ ไม่ชา้ก็เร็ว น่าจะไดเ้จออาจารยแ์หละ 

 

ความรู้สึกต่อการเรียนทีม่หาวทิยาลยัศิลปากร  

วชิาแรกท่ีพบท่าน คือ เคมีอินทรีย ์513201 ในปีการศึกษา 2549 ครับ 

กระผมพลาดวชิาน้ีในปีการศึกษา 2548 จึงไดมี้โอกาสศึกษาวชิาน้ีกบัอาจารย์

ในปีการศึกษาถดัมา เม่ือไดส้ัมผสักบัตวัจริง ในบรรยากาศจริง แรกๆก็เกร็ง

นิดๆ ตรงท่ีอาจารยเ์สียงดงั แต่เม่ืออยูไ่ปนานๆ ผมเกิดความรู้สึกวา่ เหมือนได้

คุยกบัญาติผูใ้หญ่คนหน่ึง และเป็นญาติท่ีมีความรัก ความปรารถนาดีต่อตวัเรา
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มากๆ อาจารยไ์ม่ไดส้อนแค่ความรู้ในต าราเรียน ในวชิาเรียนอยา่งเดียว แต่ได้

สอนอะไรหลายๆอยา่งท่ีมีประโยชน์ต่อลูกศิษยท์ั้งหลาย กระผมรู้สึกดีใจ

มากๆครับ ท่ีไดมี้โอกาสมาศึกษาในภาควชิาเคมีท่ีน่ีครับ และไดเ้ป็นศิษยค์น

หน่ึงของ รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั นิมจิรวฒัน์ 
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 
 

 ช่ือ ประภาศรี  เลิศปุณยภา  
 SC 32 รหสั 0746130 สาขาวชิาเอกเคมี 

 ทีอ่ยู่  497/37 ม.13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ  
 จ.สมุทรปราการ รหสัไปรษณีย ์10550 

 Email     fon_130@hotmail.com 
              โทรศัพท์มือถือ 086-970-4018 

 

1. บทน า 

ดิฉนัไดรู้้จกักบัอาจารยสุ์รชยัเม่ือคร้ังท่ีไดม้าสัมภาษณ์โควตาของคณะ

วทิยาศาสตร์เม่ือปี 2545 ในขณะท่ีเรียนมธัยมปลายดิฉนัสนใจวชิาเคมีมาก เม่ือ

ไดฟั้งอาจารยพ์ดูถึงรายละเอียดของภาควชิาก็เกิดความคิดวา่อยากจะเรียนวชิา

เคมีมากข้ึน และเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งสัมภาษณ์ ดิฉนัก็ไดรั้บการสัมภาษณ์จาก

อาจารยซ่ึ์งในตอนนั้นรู้สึกต่ืนเตน้มาก ค าถามแรกของอาจารยท่ี์ถามก็คือช่ือ

อะไร มาจากโรงเรียนไหน ดิฉนัก็ตอบไปวา่ ช่ือ ประภาศรี เลิศปุณยภา เรียน

อยูท่ี่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลยั สมุทรปราการ พอ
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อาจารยไ์ดฟั้งก็บอกวา่โรงเรียนช่ือยาวมากเลยไม่คิดจะตั้งช่ือใหม้นัจ าง่ายๆ

กวา่น้ีหรือไง ตอนนั้นดิฉนัก็ไดแ้ต่หวัเราะ เพราะวา่ในใจก็คิดเช่นเดียวกนั 

 

2. ความประทบัใจเมื่อเรียนทีม่หาวทิยาลัยศิลปากร 

วชิาแรกท่ีพบท่าน คือ เคมีอินทรีย ์ในตอนนั้นรู้สึกวา่ยากมาก แต่

อาจารยเ์ป็นคนท่ีท าให้เน้ือหาท่ีมีความยากนั้นง่ายข้ึน รู้สึกวา่เรียนแลว้สนุก  

ซ่ึงวชิาน้ีเป็นวชิาท่ีเรียนแลว้สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัวชิาเรียนอ่ืนๆไดอี้ก

ดว้ย ในขณะท่ีเรียนนั้นอาจารยจ์ะดุมากและเขม้งวดมาก แต่วา่ถา้มีอะไรท่ีไม่

เขา้ใจก็สามารถท่ีจะถามอาจารยไ์ดแ้ละก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในเร่ืองท่ีเรียนเท่านั้น

ในเร่ืองอ่ืนๆก็ดว้ย ตวัอยา่งเช่นภาษาองักฤษ ท่ีคนส่วนใหญ่พดูหรือใชผ้ิด

(รวมถึงตวัของดิฉนัเอง) อาจารยก์็คอยช้ีแนะและแกไ้ขให้ถูกตอ้ง อีกทั้งคอย

ช่วยเหลือและแนะน าในเร่ืองต่างๆท่ีดิฉนัไดท้  าผิดหรือวา่ไม่แน่ใจวา่ควรจะท า

อยา่งไร  

ซ่ึงโดยส่วนตวัแลว้ความประทบัใจน้ีไม่สามารถเขียนบรรยายออกมา

เป็นตวัอกัษรไดแ้ต่ส่ิงหน่ึงท่ีดิฉนัอยากจะบอกก็คืออาจารยเ์ปรียบเสมือนพ่อ

อีกคนของดิฉนัเลยทีเดียว 
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3. อาชีพปัจจุบัน 

หลงัจากจบการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศิลปากรแลว้ ดิฉนัไดเ้ขา้

ท างานท่ีบริษทั เอน็เอม็บี        มินิแบร์ ประเทศไทย จ ากดั ส่วนงานท่ีดิฉนัได้

เขา้ไปท างานก็คือ Material science laboratory division ปัจจุบนัไดรั้บ

มอบหมายใหดู้แลเคร่ืองมือวิเคราะห์ GC-MS connect with Auto thermal 

desorption ซ่ึงเป็นการประยกุตเ์คร่ืองมือวเิคราะห์ (ในส่วนของการฉีดสาร

ตวัอยา่งเขา้ไปในตวัเคร่ืองมือ) ใหเ้ขา้กบัลกัษณะงานและความตอ้งการของ

ลูกคา้ในกลุ่มน้ี เคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ีไดรั้บการประยกุตใ์นลกัษณะน้ีพบมากใน

กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทอิเล็กโทรนิก ดงันั้นความรู้ท่ีไดเ้รียนมา (ส่วนของ

ทฤษฏี) จึงมีความส าคญัมากท่ีจะน ามาต่อยอด แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ

ขบวนการคิดและวเิคราะห์ซ่ึงดิฉนัจะไดรั้บส่ิงเหล่าน้ีจากการเรียน

วทิยาศาสตร์  
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 

“รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย นิมจริวฒัน์  
บรมครูของครูและศิษย์ทั้งปวง” 

 
 ช่ือ นายพนัสรวง  อุดมพุทธิเมฆากุล )โป๊ะโดย(   

 รหสั 47302901  สาขาวชิาเอก เคมีอินทรีย ์
 ทีอ่ยู่   มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 รหสัไปรษณีย ์ 10600  

 Email     phansuang@yahoo.com                

 โทรศัพท์มือถือ 081-6146955 

 

1. บทน า 

ผมไดรู้้จกักบัท่านอาจารยสุ์รชยัเม่ือคร้ังท่ีไดเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาโท สาขาเคมีศึกษา เม่ือปี 2538 เม่ือไดท้ราบถึงประวติัของท่านจากรุ่น

พี่ท่ีเล่าใหฟั้ง ท าใหผ้มรู้สึกช่ืนชมอาจารยอ์ยูใ่นใจ ต่อมาเม่ือไดเ้รียนวชิาเคมี

อินทรียข์ั้นสูงกบัท่านท าใหผ้มยิง่มีความประทบัใจในการสอน/การถ่ายทอด

ความรู้มากยิง่ข้ึน และนัน่ท าใหผ้มมีตั้งใจท่ีจะสมคัรท างานวจิยั (วทิยานิพนธ์) 

กบัท่านเพื่อศึกษาหาความรู้จากท่านใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงการเป็นลูกศิษยท์่านไม่ได้
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ท าใหผ้มรู้สึกผดิหวงัเลยแมแ้ต่นอ้ย ท่านเป็นแบบอยา่งในการเป็นครูท่ีดี สอน

ทกัษะการใชชี้วติท่ีถูกตอ้ง ฝึกความมีมานะอดทนในการท างานและการ

แกปั้ญหาต่าง ๆ ทั้งเร่ืองเรียนและเร่ืองการใชชี้วติ รวมทั้งทกัษะการคิดอยา่งมี

ระเบียบวนิยั หลายคร้ังหลายเหตุการณ์ท่านสอนจากการกระท าของท่านไม่ได้

สอนจากค าพดูเลย  ท่านเปรียบเสมือนพอ่อีกคนหน่ึงเลยทีเดียว ซ่ึงในขอ้น้ีผม

ไดต้ระหนกัถึงท่านตลอดเวลา ผมเคยพดูกบัท่านวา่หากผมมีความรู้สัก

คร่ึงหน่ึงของท่านผมก็พอใจแลว้ แต่จนจบการศึกษาระดบัปริญญาโทผมก็ยงัมี

ความรู้ไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของท่าน หลงัจากจบปริญญาโทผมไดท้  างานเป็น

อาจารยเ์ช่นเดียวกบัท่าน จนปี 2547 ไดมี้โอกาสเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก

ท่ี ภาควชิาเคมี มหาวทิยาลยัศิลปากรเช่นเดิม และไดเ้ป็นลูกศิษยท์่านอีกคร้ัง 

ซ่ึงการท างานวจิยักบัท่านในคร้ังน้ีผมไดส้ร้างความหนกัใจหลายอยา่งใหก้บั

ท่านเป็นอยา่งมาก ท่านก็ใหก้ าลงัใจเสมอ จนในท่ีสุดผมก็สามารถจบ

การศึกษาได ้และมีผลงานตีพิมพใ์นระดบันานาชาติถึง 4 ฉบบัเป็นท่ีภาคภูมิใจ

ของผมมากท่ีสุดคร้ังหน่ึงเลยทีเดียว ถึงตอนน้ีแลว้ผมจบปริญญาเอกกบัท่าน 

แต่ก็ยงัมีความรู้ไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของท่านเลย ชาติน้ีคงไม่มีหวงักระมงั   

 ในฐานะลูกศิษยค์นหน่ึง ขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในสากลโลกปกป้อง

คุม้ครองท่านและครอบครัวใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข คุณความดีท่ีผมไดส้ร้างขอยกให้

ท่านทั้งหมด ขอใหท้่านมีสุขภาพกายและจิตใจแขง็แรงเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรให้

ศิษยค์นน้ีและคนอ่ืน ๆ ตราบนานเท่านาน... 
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2. อาชีพปัจจุบัน 

หลงัจากจบการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศิลปากรแลว้ ผมไดรั้บราชการ

เป็นอาจารย ์ท่ีสาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ธนบุรี 

กรุงเทพฯ  ปัจจุบนันอกจากงานสอนหนงัสือและท างานวิจยัแลว้ ยงัท างาน

ดา้นบริหารคือ ด ารงต าแหน่งรองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 
 

 ช่ือ สมาธิ พงศพ์ฤฒิชยั  
 SC 31   รหสั 0745143 สาขาวชิาเอก เคมี 

 ทีอ่ยู่ 60 / 376 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง  

 จ.สมุทรปราการ  รหสัไปรษณีย ์10270 

 Email     Samathi143@hotmail.com          

 โทรศัพท์มือถือ 0818358801, 0874160658 

  
1. บทน า 

ผมไดรู้้จกักบัท่านอาจารยสุ์รชยัเม่ือคร้ังแรกตอนอยูปี่ 3 ไดเ้ร่ิมท าLab 

กบัอาจารย ์ผมเป็นคนท่ีชอบวชิา Organic อยูแ่ลว้พอ อาจารยดู์ภายนอกหลาย

คนอาจกลวัแต่พอไดเ้ขา้มาสัมผสัไดม้าเรียนกบัอาจารยท์  าใหผ้มชอบวชิา 

Organic มากยิง่ข้ึน อาจารยส์อนผมหลายอยา่งมาก ท าใหผ้มสนุกกบัการท า 

Lab   ผมจึงเลือกท า Project กบัอาจารยสุ์รชยั   อาจารยไ์ดใ้หค้วามรู้ผมทุก

อยา่ง จนท าใหผ้มไดง้านท าตั้งแต่ท่ียงัไม่จบ 
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2. ความประทบัใจเมื่อเรียนทีม่หาวทิยาลัยศิลปากร 

วชิาแรกท่ีพบท่าน คือ เคมีอินทรีย ์  ผมชอบมากอาจารยส์อนใหเ้ขา้ใจ

ง่ายท าใหไ้ม่รู้สึกเบ่ือ แต่รู้สึกอยากเรียน  อาจารยไ์ม่ไดส้อนวชิาการอยา่งเดียว 

แต่ยงัสอนการด าเนินชีวติให้กบัทุกคน โดยเล่าประสบการณ์ชีวติใหผ้มใหเ้ป็น

วทิยาธารแก่ทุกคนท่ีไดเ้รียนกบัอาจารย ์

 

3. อาชีพปัจจุบัน 

หลงัจากจบการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศิลปากรแลว้ ผมไดท้ างานท่ี  

ปตท   โดยท างานท่ีเก่ียวกบัการน าเขา้และส่งออก โดยดูแลสินคา้ท่ีเป็น  

POLYMER  product   ผมอยากบอกวา่ส่ิงท่ีอาจารยส์อนใหผ้มคิดและท านั้น  

อาจารยส์อนใหผ้มตัง่ใจ กลา้คิด กลา้แสดงออก อีกทั้งท าใหผ้มเป็นคนขยนั 

สอนใหผ้มหดัใชแ้ละพยายามใชภ้าษาองักฤษมากข้ึน ผมไดน้ าส่ิงเหล่าน้ีมาใช้

ในท่ีท างาน ผมบอกไดเ้ลยวา่เด็กศิลปากรลูกศิษยค์ณะวทิยไ์ม่ไดด้อ้ยไปกวา่

นกัศึกษาท่ีมาจากมหาลยัอ่ืนเลยครับ  
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 
 
 ช่ือ วศิรุต เพชรกรรพุม (ทอ็ป) 

 SC 33   รหสั 0747175  สาขาวชิาเอก เคมี 
 ทีอ่ยู่   271 หมู่ 9 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุง้ 

 จ.ลพบุรี 15180 

 Email     riotop3@hotmail.com     

 โทรศัพท์มือถือ 084-1297175 

 

1. บทน า 

ขา้พเจา้ไดรู้้จกัท่านอาจารยสุ์รชยัเม่ือคร้ังท่ีมีการปฐมนิเทศ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1(2547) ท่านนัง่อยูใ่นห้องปฐมนิเทศดว้ย แต่ไม่

ค่อยไดพ้ดูอะไร มีแต่อาจารยท์่านอ่ืนถามวา่  “อาจารยป๋์า  ”มีอะไร

จะพดูกบันกัศึกษาไหมคะ จึงท าใหไ้ดรู้้วา่อาจารยท์่านน้ีเคา้เรียกกนั

วา่ “  อาจารยป๋์า  ”น่ีเอง   
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2. ความประทบัใจเมื่อเรียนทีม่หาวทิยาลัยศิลปากร 

วชิาแรกท่ีพบท่านคือ ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ตอนแรกรู้สึกเกร็งเพราะ

ไดย้นิมาวา่อาจารยท์่านน้ีดุ แต่พอไดเ้รียนจริงก็พบวา่ท่านเป็นคน

ตรงไปตรงมามาก แต่ใจดี มีอารมณ์ขนั เวลาท่ีท่านสอนนอกจากความรู้

ทางดา้นวชิาการแลว้ ท่านยงัไดเ้ล่าประสบการณ์อนัล ้าค่าท่ีท่านไดไ้ปพบเจอ

มามากมาย ท าใหข้า้พเจา้และเพื่อนๆ ไดท้ั้งความรู้ทางวชิาการและ

ประสบการณ์การใชชี้วติ การอยูร่่วมกบัคนอ่ืน มารยาทในสังคม การตรงต่อ

เวลา การประหยดั การใชชี้วิตต่างประเทศ การเลือกคู่ครอง หนงัมงักรหยก 

ฯลฯ และส่ิงท่ีขา้พเจา้ไม่มีวนัลืมคือ การไดรั้บเกียรติจากท่านในการเป็น

อาจารยท่ี์ปรึกษาโปรเจคใหก้บัขา้พเจา้ ตลอดระยะเวลาท่ีไดท้  างานกบัท่าน 

ขา้พเจา้พบวา่ท่านเป็น ผู้ให้ อยา่งแทจ้ริง ใหท้ั้งความรู้ ประสบการณ์ ค าสอน

กบัคณาจารย ์ลูกศิษย ์และคนรอบขา้ง ซ่ึงเป็นการเหมาะสมอยา่งท่ีสุดท่ีจะ

เรียกท่านวา่ “ บรมครูของครูและศิษย์ทั้งปวง  ”สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้

ขอขอบพระคุณท่านอาจารยสุ์รชยัท่ีท่านไดใ้หค้วามรู้ อบรม สั่งสอน ตกัเตือน

ขา้พเจา้เสมอมา ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิโปรดดล

บนัดาลใหท้่านอาจารยสุ์รชยัและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแขง็แรง

ครับ    
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3. อาชีพปัจจุบัน                         

หลงัจากจบการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศิลปากรแลว้ ขา้พเจา้ได้

ประกอบอาชีพ รับจา้งสอนพิเศษวชิาเคมีส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยั

ศิลปากร และในอนาคตขา้พเจา้ตั้งใจจะกลบัไปเป็น ครูสอนวชิาเคมี ท่ีบา้น

เกิดจงัหวดัลพบุรี 
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 

 

 ช่ือ วนชัพร อรุณมณี  

 SC 33   รหสั 0747170       สาขาวชิาเอก เคมี 

 ทีอ่ยู่ 2 หมู่ 1 ต. จอมประทดั อ. วดัเพลง   

 จ. ราชบุรี 70170 

 Email    wanatchaporn.a@gmail.com     

  

1. บทน า 

ดิฉนัรู้จกักบัท่านอาจารยสุ์รชยัคร้ังแรกจากการแนะน าของเพื่อน 

(อญัญานี ค าแกว้) เท่าท่ีไดย้นิเก่ียวกบัอาจารยสุ์รชยัในตอนนั้น คือท่านเป็นคน

ท่ีมีความเช่ียวชาญในภาษาองักฤษ ไม่วา่ใครในภาควชิาเคมีหรือแมแ้ต่ภาควชิา

อ่ืน ๆ ในคณะวทิยาศาสตร์ก็ตอ้งมาปรึกษาท่านเสมอ ทั้งอญัญานีและดิฉนัเอง

สนใจท่ีจะพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ จึงมีโอกาสไดฝึ้กภาษาองักฤษกบัอาจารย์

สุรชยัตั้งแต่เรียนชั้นปีท่ี 2  
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2. ความประทบัใจเมื่อเรียนทีม่หาวทิยาลัยศิลปากร 

ความประทบัใจท่ีมีต่ออาจารยสุ์รชยั คือ ความใจดีของท่านท่ีมอบ

ความรู้และค าสั่งสอนใหก้บัดิฉนัเสมอ ดิฉนัไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษกบัท่าน 

ถึงแมว้า่ในขณะนั้นดิฉนัเองยงัไม่มีโอกาสไดเ้รียนในชั้นเรียนกบัท่าน ท่านก็

ยนิดีท่ีจะสอนดว้ยความเตม็ใจ นอกจากไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษแลว้ อาจารย์

สุรชยัยงัสอนเร่ืองอ่ืน ๆ ทั้งคุณธรรม และจริยธรรมในการใชชี้วติ รวมไปถึง

ความรู้ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นต าราเรียน ส่ิงท่ีดิฉนัจ าไดไ้ม่ลืม คือเร่ืองการตรงต่อเวลา 

คร้ังนึงดิฉนัมาสาย 5 นาที อาจารยสุ์รชยัลงโทษดิฉนัโดยหยดุเรียน

ภาษาองักฤษกบัท่านเป็นเวลา 1 เดือน ในตอนแรกดิฉนัรู้สึกวา่แค่ 5 นาที ท่าน

ไม่ควรจะลงโทษดิฉนัเลย เม่ือเวลาผา่นไป 1 เดือน ดิฉนัไดพ้บอาจารยสุ์รชยั

อีกคร้ัง ท าใหท้ราบวา่ท่านไม่ไดโ้กรธ แต่ท่านตอ้งการจะสอนเราให้รู้จกัการ

ตรงต่อเวลา ซ่ึงเป็นส าคญัต่อการท างานในอนาคต ยิง่ไปกวา่นั้นเม่ือดิฉนัสอบ

ทุนรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ ท่านก็ใหค้วามช่วยเหลือในเร่ือง

ภาษาองักฤษ และค าแนะน าก่อนท่ีจะไปสอบสัมภาษณ์ ดงัท่ีดิฉนัไดก้ล่าวมา

ทั้งหมดนั้น ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ท าไมอาจารยสุ์รชยัถึงเป็นอาจารยท่ี์ลูกศิษยทุ์ก

คนเคารพรัก เม่ือลูกศิษยเ์ดือดร้อนเร่ืองใด ท่านยืน่มือมาช่วยทุกคร้ัง สุดทา้ยน้ี 

ดิฉนัขอขอบพระคุณอาจารยสุ์รชยัท่ีท่านคอยช่วยเหลือ และสั่งสอนดิฉนัเสมอ

มา อีกทั้งขอส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิช่วยดลบนัดาลใหอ้าจารยสุ์รชยัมีความสุข และ

สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง 
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3. อาชีพปัจจุบัน 

หลงัจากจบการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศิลปากรแลว้ ดิฉนัก าลงัศึกษา

ต่อระดบัปริญญาเอกท่ี Institute for Cell and Molecular Biosciences ณ 

Newcastle University ประเทศสหราชอาณาจกัร ในสาขาวิชา Biophysics and 

Biochemistry ขณะน้ีดิฉนัท างานวจิยัเก่ียวกบั Protein translocation across 

Gram negative bacterial membrane โดยเนน้การศึกษาโครงสร้างของ 

Bacteriocins และ Membrane protein ของแบคทีเรีย โดยใชเ้ทคนิค Electron 

Microscopy, Neutron Scattering และ X-ray Crystallography  
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 

 

 ช่ือ รพีภทัร  แสงสุวรรณ 
 SC 36   รหสั 07500176   สาขาวชิาเอก เคมี 

 ทีอ่ยู่ 69/2 หมู่ 3 ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง 

 จงัหวดันครปฐม รหสัไปรษณีย ์73000 

 Email     dora_ammon@hotmail.com  

 โทรศัพท์มือถือ 086-7579789 

  

ดิฉนัไดรู้้จกักบัท่านอาจารยสุ์รชยัเม่ือคร้ังท่ีดิฉนัไดเ้ขา้มาเป็น

นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วชิาแรกท่ีพบท่านคือ เคมี

อินทรีย ์ตอนข้ึนปีท่ี2 ตอนนั้นดิฉนัเจออาจารยค์ร้ังแรกรู้สึกกลวัมาก ไม่กลา้

แมก้ระทัง่สบตา พอเขา้หอ้งทีไรก็รู้สึกประหม่า ตอบค าถามอาจารยโ์ดยไม่มี

ความมัน่ใจ และสุดทา้ยจบลงดว้ยการถูกดุวา่  “โง่” ตอนไดย้นิคร้ังแรกดิฉนัก็

รู้สึกประหม่าหนกัเขา้ไปอีก แต่พอโดนดุเร่ือยๆ ก็เร่ิมรู้สึกชินและท าใหต้วัเอง

ตระหนกัไดอ้ยา่งหน่ึงวา่ “คนท่ีฉลาดตอ้งคิดอยูเ่สมอวา่ตวัเองไม่รู้” ส่ิงหน่ึงท่ี

ดิฉนัไดจ้ากอาจารยก์็คือค าวา่โง่ท่ีอาจารยดุ์ดิฉนัในวนันั้นท่ีแท ้อาจารย์
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ตอ้งการสอนเราให้อยา่ทะนงตวัเองวา่รู้นัน่เอง พอข้ึนปีท่ี3และ4เป็นช่วงท่ีได้

เจอกบัอาจารยม์ากข้ึน อาจารยเ์ป็นคนใจดีและมีอารมณ์ขนัอยูเ่ล็กๆ พอไป

หอ้ง NMR ทีไรก็จะเห็นท่านนัง่เล่าเร่ืองข่าวหรือประวติัศาสตร์ต่างๆใหพ้ี่ท่ี

หอ้ง NMR ฟัง ดิฉนัรู้สึกวา่มนัเป็นเร่ืองความรู้รอบตวัท่ีควรจะรู้มาก อาจารย์

เป็นคนท่ีมีความรู้รอบตวัเยอะมาก ไม่เวน้แมแ้ต่กระทัง่วงการบนัเทิงซ่ึงบาง

เร่ืองอาจารยรู้์มากกวา่วยัรุ่นอยา่งเราซะอีก นอกจากน้ีแลว้ดิฉนัมกัจะชอบเอา

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษไปใหอ้าจารยต์รวจทานให ้เพราะอาจารย์

เก่งภาษาองักฤษมาก อาจารยไ์ม่เคยปฏิเสธท่ีจะช่วยนกัศึกษาคนใด ถา้ท่าน

ช่วยไดท้่านพร้อมจะช่วยเสมอ อาจรยเ์ป็นคนท่ีสมถะมาก ไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 

เป็นคนท่ีขยนัและรักภาควชิาเคมีมากค่ะ อาจารยจ์ะมามหาวทิยาลยัเชา้มาก 

และวนัใดท่ีฝนตก อาจารยจ์ะรีบมาท่ีภาควชิาเพื่อปิดเคร่ืองมือไม่ใหเ้กิดความ

เสียหาย นบัวา่เป็นบุคคลท่ีเสียสละเพื่อส่วนรวมจริงๆ ช่วงจะจบปีท่ี4 ดิฉนั

สอบติดขอ้เขียนทุน กพ. ดิฉนัไดเ้ขา้ไปปรึกษาอาจารยเ์ร่ืองการเตรียมตวัสอบ

สัมภาษณ์ อยากบอกวา่รู้แลว้วา่ท าไมอาจารยท์่านถึงเป็นท่ี 2 ของประเทศตอน

ท่านอยูม่ธัยม เพราะอาจารยเ์ป็นคนท่ีเก่งมากจริงๆ รู้จกัการพดูท่ีท าใหค้น

เช่ือถือ อาจารยท์  าใหดิ้ฉนัเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพดีข้ึน รู้จกัการตอบค าถามแลว้

ใหค้นถามเขาเช่ือในส่ิงท่ีเราพดู และยงัเล่าข่าวบา้นการเมืองใหดิ้ฉนัฟัง

มากมาย ในวนัสัมภาษณ์จริงบอกตามตรงวา่ต่ืนเตน้มากแต่ดว้ยความท่ีเรา

เตรียมตวัมาดีท าใหก้ารสัมภาษณ์ผา่นไปดว้ยดี และผลก็ออกมาวา่ ดิฉนัสอบ

ผา่นสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเหนือความคาดหมายของดิฉนัมากดิฉนัรู้เลยวา่ 
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หากไม่ไดอ้าจารยช่์วย ดิฉนัอาจจะไม่ผา่นการสอบสัมภาษณ์น้ี ตอ้งขอกราบ

ขอบพระคุณอาจารยม์ากค่ะ ดิฉนัรู้สึกซาบซ้ึงในพระคุณของอาจารยท่ี์ท าให้

ดิฉนัมีวนัน้ี ดิฉนัจะไม่ขอสัญญาอะไร แต่จะท าวนัน้ีใหดี้ท่ีสุดเพื่อสร้าง

ช่ือเสียงใหก้บัคณะและภาควชิาของเราค่ะ  

                    ดว้ยรักและเคารพ 

                    รพีภทัร      แสงสุวรรณ 
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 

“รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย นิมจิรวัฒน์  
คณุครูนักสร้างผู้ยิง่ใหญ่” 

 

 ช่ือ จ่าสิบตรีปวนั    ศรีสนิท 
 SC 32   รหสั 0746132  สาขาวชิาเอก เคมี 

 ทีอ่ยู่   40/7  หมู่ 8  ต.มาบแค  อ.เมืองนครปฐม   

 จ.นครปฐม  รหสัไปรษณีย ์ 73000 

 ทีท่ างาน ร.ร.จุฬาภรณราชวทิยาลยั  

 เพชรบุรี 427  หมู่ 8  ต.เขาใหญ่  อ.ชะอ า   

 จ.เพชรบุรี 

 Email     maycity_ps@hotmail.com

 โทรศัพท์มือถือ 08-9963-3162 

 
“พระคุณครูผูย้ิง่ใหญ่ครูท่านน้ี          คือครูท่ีสั่งสอนศิษยมิ์ตรสหาย 
พวกเราลว้นซาบซ้ึงคุณทั้งใจกาย    ดว้ยใจหมายเคารพครูสุรชัย” 

 



  สรุชยั นิมจิรวฒัน์ บรมครูของครูและศิษย์ทัง้ปวง | 79 

ขอมอบกลอนน้ีแด่... 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั นิมจิรวฒัน์  คุณครูนกัสร้างผูย้ิง่ใหญ่  
   
1. บทน า 

กระผมไดรู้้จกักบัท่านอาจารยสุ์รชยัเม่ือคร้ังท่ีไดรั้บการอบรมสั่งสอน 

บ่มเพาะคุณลกัษณะท่ีดีของนกัศึกษา ณ มหาวทิยาลยัศิลปากร คณะ

วทิยาศาสตร์ เอกวชิาเคมี ในคราวเม่ือไดรั้บการศึกษาเม่ืออยูใ่นชั้นปีท่ี 2  ท่าน

ไดส้อนนกัศึกษาในวชิาดา้น เคมีอินทรีย ์ ซ่ึงเป็นรายวชิาท่ีไดรั้บการกล่าวถึง

จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความเขม้งวด และความยากในรายวชิาท่ีมกัมี

นกัศึกษาติด “F” จ านวนมาก(ซ่ึงกระผมก็เป็นหน่ึงในนั้น) แต่ส่ิงอ่ืนใดเม่ือได้

เรียนวชิา เคมีอินทรียแ์ละพบกบั อาจารยสุ์รชยั คงตอ้งกล่าวไดว้า่ ท่านเป็นผูท่ี้

มีความรู้อยา่งลึกซ่ึง เขา้ใจในรายละเอียดต่างๆ ซ่ึงนอกเหนือจากความรู้ท่ี

ไดรั้บจากอาจารยสุ์รชยัแลว้นั้น ส่ิงท่ีไดรั้บอีกส่ิงหน่ึงคือ ความห่วงใยท่ี

อาจารยสุ์รชยัมีทั้งต่อลูกศิษย,์ เพื่อนร่วมงานและประเทศชาติ ท่านมีคุณอนั

อเนกอนนัตย์ากจะหาจากท่ีใด ท่านมิใช่เพียงต าแหน่ง อาจารย ์ท่ีตาม

ความหมายคือ ผูใ้หค้วามรู้ในระดบัมหาวทิยาลยั เท่านั้นแต่ท่านเหมาะสมกบั

ค าวา่ “ครู” ผูห้มายถึงผูท่ี้ใหค้วามรู้ ความคิด ห่วงใยศิษย ์และท างานหนกั

เสมอเพื่อศิษย ์เพื่อน ครอบครัว และประเทศชาติ ศิษยค์นน้ีจึงขอนอ้มอภิวาท

บูชาครูผูย้ิง่ใหญ่ท่านน้ี  รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั    นิมจิรวฒัน์ 
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2. ความประทบัใจเมื่อเรียนทีม่หาวทิยาลัยศิลปากร 

วชิาแรกท่ีพบท่าน คือ เคมีอินทรียใ์นการศึกษาคณะวทิยาศาสร์ เอก

วชิาเคมี ในชั้นปีท่ี ๒ ซ่ึงคร้ังแรกท่ีไดมี้โอกาสศึกษากบัท่านนั้น ก็คิดถึงได้

ทนัทีวา่อาจารยท์่านน้ีเก่งจงั สามารถสอนเน้ือหาวชิาท่ีตอ้งอาศยัความจ าและ

การจินตนาการ ดว้ยการเรียนการสอนโดยการป้ิงแผน่ใส ป้ิงไปฟังไป ฟังไม่

ทนั เรียนไปงงไป เน่ืองจากไม่ไดต้ั้งใจเรียนในคราวแรก ท าใหก้ารสอบคร้ัง

แรกไดค้ะแนนเพียง ๑๐ คะแนนจาก ๕๐ แต่ก็ยงัไม่ถอนจนเป็นคร้ังแรกท่ีเรียน

ตกคือไดเ้กรด F ซ่ึงพอทราบผลในคร้ังแรกก็ตกใจ แต่ก็คิดข้ึนไดว้า่เพราะการ

ท่ีเราไม่ตั้งใจเรียนนั้นเอง คร้ังต่อมาในปีท่ี ๓ จึงเรียนอีกคร้ังพร้อมวชิาสเปก

โตร NMR พอตั้งใจก็พบวา่อาจารยท์่านใส่ใจในศิษยทุ์กๆคนเป็นอยา่งดี จน

สามารถเรียนผา่นมาไดต้อ้งขอขอบพระคุณจริงๆเลยครับ ขอบคุณครับ    

 

3. อาชีพปัจจุบัน 

หลงัจากจบการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศิลปากรแลว้ ไดมี้โอกาสถูก

คดัเลือกจากบริษทัไทยแอลกอฮอล ์จ ากดั(มหาชน) จงัหวดันครปฐม ในการ

เขา้ท างานในต าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์ แผนกกลัน่ ซ่ึงก็ไดรั้บความกรุณาจาก

อาจารยอ์ญัชลี, อาจารยสุ์รชยั และอาจารยผ์านิต ในการช่วยประเมินโปรเจคน์

จนสามารถผา่นพน้ทนัการเขา้ท างาน ไดรั้บการสั่งสอนอยา่งดีโดยเฉพาะ

อาจารยอ์ญัชลี ซ่ึงพร ่ าสอนวา่อาจารยสุ์รชยัสอนใหต้ระหนกัเสมอในเร่ืองการ

ใชท้รัพยากรของมหาวทิยาลยัอยา่งคุม้ค่า ไม่วา่จะเป็นกระดาษ สารเคมีหรือ
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เคร่ืองมือต่างๆ เพราะท่านบอกวา่เป็นภาษี เป็นเงินของประเทศ เราตอ้งรู้จกัใช้

ใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด สอนใหรู้้จกัความละเอียดของการท างานในทุกจุด รู้จกั

ความอดทนในการท างาน ซ่ึงนิสัยท่ีดีนั้นไดน้ ามาใชใ้นการท างานเป็นอยา่งดี

มาก เวลาท างานในแต่ละคร้ังบางคร้ังเหน่ือย ทอ้แท ้เร่งรีบเพียงใด แต่เม่ือนึก

ถึงอาจารยท์่านก็มีก าลงัใจ มีสติ สมาธิข้ึนมาสามารถท างานไดต่้อและมี

คุณภาพทนัที ส าหรับการท างานในคร้ังแรกท่ีบริษทัไทยแอลกอฮอล ์จ ากดั

(มหาชน) มีหนา้ท่ีท่ีส าคญัคือการวเิคราะห์ วางแผนการกลัน่แอลกอฮอล ์ใหมี้

ส่ิงเจือปนตามท่ีตอ้งการในแต่ละสเปก เช่นสารตระกลูโพรนานอล, บิวทา

นอล และสารอ่ืนๆต่องมีปริมาณท่ีเหมาะสมน ามาวเิคราะห์ดว้ยเคร่ือง GC เม่ือ

ไดต้อ้งควบคุมการกลัน่ใหเ้หมาะสมต่อไป การจดัท างานดา้นเอกสารตาม

ระบบมาตรฐาน ISO การดูแลเร่ืองสารเคมีในการเติมในน ้ าท่ีใชห้ล่อเยน็เพื่อ

ป้องกนัตระไคร่, เกิดฟองนอ้ยท่ีสุด ควบคุมอุณหภูมิของน ้ า เม่ือไดมี้โอกาส

เปล่ียนงานโดยมีโอกาสไดเ้ป็นครูอตัราจา้ง ณ โรงเรียนวดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม 

นครปฐม ไดต้ระหนกัถึงพระคุณของครูโรงเรียนวดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ใน

ฐานะศิษยเ์ก่าและค าสั่งสอนของอาจารยอ์ญัชลีและอาจารยสุ์รชยัท่ียงัคง

วนเวยีนให้รู้จกัความอดทน รักในศกัด์ิศรี ภูมิใจในสถาบนัวา่ถา้เราท าดีก็เสมอ

ตวั แต่ถา้ท าไม่ดีช่ือเสียงของสถาบนัศิลปากรท่ีเรารักจะสูญเสียไป จึงบงัเกิด

ความเพียรพยายามท างานอยา่งเตม็ศกัยภาพ ท างานเพื่อให้สมกบัเงินทุกบาทท่ี

ไดรั้บจากแผน่ดิน แลว้ผลดี ส่ิงดีๆจะตามเรามา ซ่ึงก็ไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นจริง

ตามนั้น ในปี ๒๕๕๓ มีการสอบบรรจุซ่ึงไดร่้วมเขา้สอบ แต่ดว้ยความท่ี
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ท างานจนลืมอ่านหนงัสือ แต่มีความเช่ือวา่ถา้ท าดี ตอ้งไดดี้ มีความมัน่ใจวา่

ยงัไงเราตอ้งได ้เพราะเรามีความตั้งใจจริง จึงเดินทางไปสอบ ณ จงัหวดั

เพชรบุรี เม่ือประกาศผลก็ไดต้  าแหน่งท่ี ๓ สามารถบรรจุเป็นขา้ราชการครู 

วชิาเอกเคมีได ้ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั เพชรบุรี เม่ือบรรจุก็ไดทุ้่มเท

ท างานใหส้มกบัเป็นขา้ราชการตระหนกัถึงค าครู อาจารยท์่านสอนเสมอ งาน

ต่างๆท่ีเป็นผลประโยชน์กบันกัเรียน ยนิดีในการท าเสมอแมจ้ะถูกด่าวา่และ

เหน็บแนมมาตลอด แต่ดว้ยตวัอยา่งท่ีดี ครูผูมี้ความอดทน ผูท่ี้มีแต่ความ

เสียสละ พอเพียง ไม่แสวงหาแต่ความสุขส่วนตน ไม่สนใจวทิยฐานะหรือ

ต าแหน่งทั้งท่ีท่านมีคุณสมบติัอยา่งดี ผูทุ้่มเทแก่ลูกศิษยทุ์กคน แมป้ากท่านจะ

พร ่ าวา่ จนเสมือนการด่าแต่ท่านก็ท าไปดว้ยความห่วงใยท่ีมีต่อศิษย ์อาจารยผ์ู ้

สมควรกบัค าวา่ ครู ซ่ึงแปลวา่ผูรั้บภาระท่ีหนกั ทั้งการสอนและอบรมบ่มนิสัย

มิใช่เพียงอาจารยม์หาวทิยาลยั ท่ีสอนวชิาแลว้ก็จบกนั ครูผูย้ิง่ใหญ่เสมอผูใ้ด

เหมือน ซ่ึงศิษยค์นน้ีขอสัญญาวา่จะน าส่ิงดีๆท่ีครูสุรชยัมอบให ้ปฏิบติัตนและ

ถ่ายทอดแด่ศิษยข์องผมใหมี้อุดมการณ์ท่ีดี มีความรัก และภูมิใจในส่ิงท่ีตนมี 

ตามค าสอนของครู เป็นก าลงัท่ีดีช่วยพฒันาประเทศชาติใหเ้ขม้แขง็ รู้รัก

สามคัคี มีความพอเพียง ตามค าสอนท่ียิง่ใหญ่ กึกกอ้งอยูเ่สมอมิมีวนัเส่ือม

คลายของ ครูรองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ บรมครูผู้ยิง่ใหญ่ของ

ครูและศิษย์ทุกคน  
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 

 

 ช่ือ ตรัยนพ พรหมกลู   
 SC 32  รหสั 4831105064  

 สาขาวชิาเอก วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

 ทีอ่ยู่  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

 333 หมู่ 1   ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง  

 จงัหวดัเชียงราย รหสัไปรษณีย ์57100 

 Email     tpromgool@gmail.com         

 โทรศัพท์มือถือ 0850295826 

 

1. บทน า 

กระผมไดรู้้จกักบัท่านอาจารยสุ์รชยั เม่ือคร้ังมาฝึกงานท่ีมหาวทิยาลยั

ศิลปากรกบั อาจารย ์ อรษา ปานเจริญ ในช่วงตน้เดือนพฤศจิกายน พ .ศ . 2551 

ถึงเดือนมีนาคม พ .ศ . 2552 โดยห้องท่ีผมท างานวิจยันั้นไดอ้ยูห่้องเดียวกบั

อาจารยสุ์รชยั ในระหวา่งนั้น ท่านอาจารยสุ์รชยัได ้ ดูแล เอาใจใส่กระผมเป็น

อยา่งดี เสมือนกระผมเป็นลูกศิษยค์นหน่ึงของมหาวทิยาลยัศิลปากร และท่าน



84| สรุชยั นิมจิรวฒัน์ บรมครูของครูและศษิย์ทัง้ปวง 

ไม่เคยคิดเลยวา่ผมเป็นนกัศึกษามาจากมหาวทิยาลยัอ่ืน วนัไหนท่ีท่านอาจารย์

สุรชยัข้ึนมาหอ้งแลป ท่านก็จะมีเร่ืองต่างๆและความรู้ใหม่ มาเล่าใหก้ระผม

และพี่ๆ ฟังเสมอ ส่ิงน้ีท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยก์บัลูกศิษย ์ มีความ

แน่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน และท าใหก้ระผมมีแรงบนัดาลใจท่ีจะท าในส่ิงตนเองได้

ฝันเอาไว ้  หลงัจากท่ีกระผมฝึกงานเสร็จแลว้ กระผมยงัรักและเคารพท่าน

อาจารยสุ์รชยั นิมจิรวฒัน์อยูเ่สมอ 

2. ความประทบัใจเมื่อฝึกงานที่มหาวทิยาลัยศิลปากร 

การท่ีกระผมไดม้าฝึกงานท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากร ในโครงการสหกิจ

ศึกษาและไดท้  าแลปกบั อาจารยอ์รษา ปานเจริญ ถือวา่เป็นความภาคภูมิใจใน

ชีวติ เพราะวา่ กระผมไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ เช่น เทคนิค และการใชเ้คร่ืองมือ ต่าง 

ๆ ซ่ึงกระผมคาดหวงัวา่ความรู้เหล่าน้ีจะสามารถประยกุตใ์ชก้บังานของ

กระผมในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งกระผมมีโอกาสไดพ้บอาจารย์

ผูท้รงคุณวุฒิหลายท่าน ท่ีมีความสามารถและเป็นกนัเองอีกดว้ย ซ่ึงบุคคลท่ี

กระผมยกยอ่งใหเ้ป็นครูของลูกศิษย ์ก็คือท่านอาจารยสุ์รชยั นิมจิรวฒัน์ ท่านมี

ความเป็นครู อยา่งแทจ้ริง ท่านสอนกระผมเสมอวา่ จะท าอะไรก็แลว้แต่ ตอ้ง

คิดใหร้อบครอบ ไตร่ตรองใหดี้ ก่อนท่ีจะท าอะไรสักอยา่ง  นอกจากน้ีกระผม

ยงัไดเ้จอพี่และเพื่อนๆ ท่ีอธัยาศยัดี มีความเอ้ือเฟ้ือ ถึงแมก้ระผมจะเป็นเพื่อน

ต่างสถาบนัก็ตาม ทั้งหมดน้ีท าใหก้ระผมประทบัใจจนถึงทุกวนัน้ี 
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3. อาชีพปัจจุบัน 

หลงัจากจบการฝึกงานจากมหาวทิยาลยัศิลปากรแลว้ กระผมได้

กลบัไปศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาเคมีประยกุต ์ ท่ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้า

หลวง จงัหวดัเชียงราย กระผมไดท้ าวทิยานิพนธ์ในหวัขอ้เร่ือง การศึกษา

องคป์ระกอบทางเคมีของตน้ชุมเห็ดเทศ และทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ 

ไดแ้ก่  ฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียและฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ในการท าวทิยานิพนธ์

ระดบัปริญญาโทน้ี กระผมยงัคงไดรั้บความช่วยเหลือและค าแนะน าต่างๆ จาก

ท่านอาจารย ์ อรษา ปานเจริญ และ ท่านอาจารยสุ์รชยั นิมจิรวฒัน์ โดยตลอด

มา 
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 

 
 
 ช่ือ สุธีกานท ์พินววิฒัน์  
 SC 29  รหสั 743183 สาขาวชิาเอก เคมี  
 
 

อาจารย์สุรชัยบอกว่า “อย่าท าเคร่ืองแก้วแตกนะ ให้ท าการทดลอง

อย่างระมดัระวงั เพราะทุกคร้ังท่ีเราท าแตก คือการท าให้เงินไหลออกนอก

ประเทศ เราตอ้งสั่งซ้ือเคร่ืองแก้วทุกอย่างจากต่างประเทศ” อาจารยบ์อกว่า 

“ภาษาองักฤษ ค าวา่ village อ่านวา่ วิล-ลิจ ไม่ใช่ วิล-เลจ อยา่งท่ีพวกเราอ่าน

กนั” อาจารยบ์อกวา่ “ภาษาองักฤษ ค าวา่ tomorrow อ่านวา่ เทอ-มอ-โรว ไม่ใช่ 

ทู-มอ-โรว อย่างท่ีพวกเราอ่านกนั” และอาจารยย์งัสอนพวกเรานกัเคมีไวอี้ก

หลายส่ิงหลายอยา่งท่ีมีคุณค่า สามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตการท างานจริง ไม่วา่

ลูกศิษยข์องอาจารยจ์ะไดท้  างานอยูใ่นห้องปฏิบติัการเคมี ในมหาวิทยาลยั ใน

โรงงาน ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือท่ีใดใดก็ตาม หนูรับรู้ได้จาก

แววตาของอาจารย ์วา่อาจารยรั์กลูกศิษยทุ์กคนและมุ่งหวงัให้พวกเราเป็นคนดี 

ให้พวกเราเติบโตไปเป็นก าลงัท่ีส าคญัในการสร้างประโยชน์ต่อประเทศของ
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เรา ซ่ึงหนูมัน่ใจวา่นกัเคมีท่ีไดผ้า่นมือของอาจารยม์าทุกคนจะเป็นบุคลากรท่ีมี

ส่วนในการพฒันาประเทศไทยแน่นอนค่ะ.......หนูขอให้อาจารย์มีสุขภาพ

แขง็แรงตลอดไปนะคะ  

รักและเคารพอาจารยอ์ยา่งสูง   

นางสาวสุธีกานท ์พินววิฒัน์  
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 

 

 ช่ือ สุภาวดี  ศรีทาหาญ 
 ทีอ่ยู่   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์  
 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  
 จ.นครปฐม 73170 
 Email chemwit_1@hotmail.com 

   

1. บทน า 

ดิฉนัไดรู้้จกักบัท่านอาจารยสุ์รชยัเม่ือคร้ังท่ีเขา้ศึกษาต่อระดบั

มหาบณัฑิต  สาขาวชิาเคมีศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร เม่ือปีการศึกษา 2545  

2. ความประทบัใจเมื่อเรียนทีม่หาวทิยาลัยศิลปากร 

วชิาแรกท่ีพบท่าน คือ เคมีอินทรีย ์อาจารยมี์วธีิการสอนท่ีเป็น

ธรรมชาติมาก ท าให้เน้ือหาท่ีสอนมีความน่าสนใจ  เขา้ใจไดง่้ายมากข้ึน มีมุข

ตลกสอดแทรกการสอนท าใหบ้รรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเองมาก 

ประทบัใจมากค่ะ อาจารยใ์หค้วามเป็นกนัเองกบัลูกศิษยม์าก พวกเราเรียนกนั

สามคนในรุ่นนั้น อาจารยจ์ะเรียกเราดว้ยช่ือเล่น เจา้หน่ึง เจา้ปอง เจา้ฝน บางที
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อาจารยก์็จะเรียกเราดว้ยค าสรรพนามเฉพาะค่ะ ยงัจ  าไดถึ้งทุกวนัน้ี “ล้ือ” 

หลายๆคร้ังท่ีเราท าผดิอาจารยก์็จะถูกอาจารยดุ์ แต่อาจารยมี์เหตุผลตลอด เลย

ไม่มีใครโกรธอาจารยเ์ลย นอกจากน้ีท่านอาจารยย์งัใหค้วามส าคญัของการ

ประหยดัพลงังาน เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

เน่ืองจากวชิาเคมีอินทรียค์าบสอนยาวมาก 2-3 ชัว่โมง ช่วงระหวา่ง

พกัอาจารยก์็มกัจะเล่าประสบการณ์ชีวติของอาจารยใ์หฟั้ง เช่น ช่วงท่ีอาจารย์

ไดไ้ปศึกษาต่อต่างประเทศ นอกจากเป็นการเปิดทศันะของพวกเราใหก้วา้งข้ึน

แลว้ อาจารยก์็ไดส้อดแทรกค าสอนดีๆเก่ียวกบัการใชชี้วติอยูเ่สมอๆ 

ท่ีจ  าไดแ้ม่นเลยคือ ขอ้สอบอาจารยค์่ะ จ  านวนขอ้นอ้ยแต่แต่ละขอ้

คะแนนมหาศาล ในขอ้ใหญ่นั้นจะมีขอ้ยอ่ยๆซ่ึงจะพลาดไม่ไดเ้ลย เพราะเป็น

ค าถามต่อเน่ือง  ถา้พลาดตั้งแต่ตน้ ก็จบ  เลยตอ้งระวงัมากเป็นพิเศษ 

 

3. อาชีพปัจจุบัน 

หลงัจากจบการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศิลปากรแลว้ดิฉนักลบัมาสอน

ท่ีโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์  เน่ืองจากเป็นตน้สังกดัท่ีให้ทุนการศึกษา 

ในขณะนั้นขา้พเจา้สอนวชิาชีวเคมี วชิาเคมีทัว่ไปซ่ึงสองวชิาน้ีตอ้งอาศยั

ความรู้ส่วนหน่ึงของวชิาเคมีอินทรียท่ี์อาจารยส์อน นอกจากน้ีดิฉนัยงัไดส้อน

วชิาเคมีเพื่อเตรียมความพร้อมนกัเรียนเพื่อการแข่งขนัระดบันานาชาติ 

โอลิมปิกวชิาการ ซ่ึงหวัขอ้ท่ีรับมอบหมายคือเคมีอินทรีย ์ในส่วนน้ีไดท้  าให้

ดิฉนัไดใ้ชค้วามรู้ท่ีรับการศึกษาจากศิลปากรอยา่งเตม็ศกัยภาพ  หลงัจากจบ
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การศึกษาดิฉนัสอนอยูท่ี่โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์เป็นระยะเวลาสองปี ก็

ไดรั้บทุนการศึกษาจากระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนพฒันา

ขา้ราชการ ปีการศึกษา 2550 เพื่อศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกสาขาวชิาเคมี โดย

ในขณะน้ีขา้พเจา้ศึกษาอยูท่ี่ University of Bristol ประเทศองักฤษ ซ่ึงเป็น

มหาวทิยาลยัชั้นน าของของสหราชอาณาจกัรองักฤษ ในส่วนของวชิาเคมีอยู่

ในอนัดบั Top 5 ดิฉนัศึกษาในสาขา Organic and Biological Chemistry ซ่ึง

มุ่งเนน้ศึกษาโครงสร้างและการ interaction กนัของเอนไซมใ์นกลุ่ม 

Polyketide Synthases    

ณ โอกาสน้ี ดิฉนักราบขอบพระคุณท่านอาจารยสุ์รชยั รวมถึง

คณาจารยทุ์กท่านท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากรท่ีอบรมสั่งสอนดิฉนั ท าใหดิ้ฉนัมี

ความกา้วหนา้ในอาชีพการงานรวมถึงไดมี้โอกาสศึกษาต่อสูงถึงระดบั

ปริญญาเอก ขอกราบอญัเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศกัสิทธ์ิทั้งหลายทั้ง

ปวงในสากลโลกน้ีจงคุม้ครองท่านอาจารยใ์หมี้สุขภาพกายและใจท่ีแขง็แรง มี

ความสุขและความเจริญยิง่ๆข้ึนไปนะคะ 
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 

 

 ช่ือ นายอนนัต ์อธิพรชยั 

 รหสั 0745229  สาขาวชิาเอก เคมี 

 ทีอ่ยู่   214 หมู่บา้นเอกวฒันา เพชรเกษม 53  

 ถนนเพชรเกษม บางแค กรุงเทพมหานคร  

 รหสัไปรษณีย ์10160 

 Email     anan_athi@hotmail.com  

 โทรศัพท์มือถือ 089-7406293 

1. บทน า 

ผมได้พบกับท่านอาจารย์สุรชัยเม่ือคร้ังท่ีสอบได้ท่ีมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ตอนวนัมาสอบสัมภาษณ์ท่านอาจารยสุ์รชยัเป็นผูม้าสัมภาษณ์เด็กๆ 

แต่ผมไม่ไดถู้กท่านอาจารยสุ์รชยัสัมภาษณ์ครับ แต่ไดพ้บเห็นท่าน ตอนแรก

ยงัไม่ทราบว่าเป็นท่านอาจารยสุ์รชยั แต่รู้อยา่งเดียววา่อาจารยท์่านน้ีคงดุน่าดู 

เพราะตอนท่านอาจารยสุ์รชัยมาสัมภาษณ์ท่านเสียงดงัน่ากลวั นักเรียนบา้น

นอกอย่างผมเลยตกใจนิดๆ สุดทา้ยพอประกาศผลสอบเขา้ ผมได้จดัให้อยู่
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สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ ไม่ชอบเลยครับ แต่ทนเรียนไปหน่ึงปีเต็มก็ขอยา้ยสาขา 

ไปอยูส่าขาวชิาเอกเคมี ซ่ึงคิดวา่มาถูกทางมากกวา่ เลยชอบมากๆ 

 

2. ความประทบัใจเมื่อเรียนทีม่หาวทิยาลัยศิลปากร 

วชิาแรกท่ีพบท่านอาจารยสุ์รชยั คือ ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์เรียนท่ีตึก

เคมีชั้น 4 กา้วแรกท่ีไดเ้ขา้มายงัมหาวิทยาลยัศิลปากรรู้สึกวา่เยน็และสบายใจ

มากๆ เหมือนเคยมาแล้วหลายคร้ังแล้ว แต่ความจริงนั้นได้มาเป็นคร้ังแรก 

ตั้งแต่วนัแรกจนวนัสุดทา้ยท่ีอยูท่ี่มหาวิทยาลยัศิลปากรนั้นรู้สึกอบอุ่นเหมือน

อยู่บ้าน อาจารย์ทุกๆ ท่านเอาใจใส่นักศึกษามาก และเป็นกันเอง ท าให้มี

ความสุขมากๆ ยิ่งไปกว่านั้นเม่ือกา้วเขา้มาสู่ภาคเคมี ก็รู้สึกอบอุ่นเป็นพิเศษ 

โดยเฉพาะอาจารยทุ์กท่านน่ารักและใจดีมาก ตอนแรกคิดไปเองวา่อาจารยเ์คมี 

ตอ้งดุมากแน่ๆ แต่พอไดเ้ขา้มาสัมผสัก็ไม่เป็นอย่างท่ีคิดเลยสักนิด ก็เลยรู้สึก

อบอุ่น มารู้จกัท่านอาจารยสุ์รชยัมากข้ึนตั้งแต่ท างานวิจยัตอนปริญญาตรีกบั

ท่านอาจารย์อรษา ปานเจริญ ซ่ึงท าอยู่ห้องปฏิบติัการเดียวกบัท่านอาจารย์

สุรชยั และมีความรู้จกัท่านมากยิ่งข้ึนตอนเรียนปริญญาโท และตอนท างานท่ี

ห้อง NMR ท่านจะมีเร่ืองราวต่างๆและความรู้ใหม่ มาเล่าให้ทุกคนบน

หอ้งปฏิบติัการฟังอยูเ่สมอ และท่านยงัช่วยอบรมส่ิงต่างๆ นอกจากบทเรียนแก่

ทุกคนอีกดว้ย ท่านไม่ไดส้อนศิษยแ์ค่ในต าราเท่านั้น แต่สอนทุกๆ เร่ืองท่ีท่าน

คิดวา่เป็นประโยชน์ส าหรับศิษยทุ์กคน  



  สรุชยั นิมจิรวฒัน์ บรมครูของครูและศิษย์ทัง้ปวง | 93 

หากกล่าวถึง ท่านอาจารยสุ์รชัย นิมจิรวฒัน์ ผมคงกล่าวออกมาเป็น

ค าพดูเพียงอยา่งเดียวคงไม่มีวนัหมด เลยขอกล่าวสั้นๆ ผา่นบทกลอนดงัน้ี 

เปรียบอาจารยสุ์รชยัเหมือนพอ่คนท่ีสอง ท่ีเราตอ้งกราบไหวใ้หเ้หนือเศียร  

ใจของอาจารยสุ์รชยัสุกปลัง่ดัง่แสงเทียน  ส่องนกัเรียนใหส้วา่งทางวญิญาณ  

สมควรยิง่ท่ีพวกเราเผา้กม้กราบ พระคุณท่านซ้ึงทราบมหาศาล                  

เราจะรักอาจารยสุ์รชยัคู่จกัรวาล แมล้มปราณส้ินไปไม่ลืมเลย 

อาจารยสุ์รชยัมิใช่ช่างป้ันอนัวจิิตร  แต่ตอ้งคิดวาดวางกางแผนผงั  

อาจารยสุ์รชยัมิใช่นายทุนหนุนก าลงั  ตอ้งเก็งทั้งขาดทุนตุนก าไร 

อาจารยสุ์รชยัมิใช่พอ่คา้นายพาณิชย ์ ดีดลูกคิดคาดการณ์ดา้นไหนไหน  

แต่ยงัเป็นผูค้า้อยา่งเตม็ใจ  ยอมขาดทุนตลอดไปชัว่นิรันดร์ 

อาจารยสุ์รชยัมิใช่นกัปกครองช ่าชองศึก  แต่เบ้ืองลึกช านาญการทุกทุกขั้น           

อาจารยสุ์รชยัมิใช่นกัวชิาการเช่ียวชาญครัน แต่โชกโชนดว้ยผกูพนัวชิาการ  

อาจารยสุ์รชยัมิใช่นกัแสดงโลกแสงสี  แต่สวมบททุกท่ีดว้ยอาจหาญ  

อาจารยสุ์รชยัมิใช่ผูก้  ากบัผูบ้งการ  แต่เฉียบขาดในแผนงานการบญัชา  

อาจารยสุ์รชยัมิใช่นกัพากยฝี์ปากจดั  แต่สัมผสัการพากยย์ากจะหา                      

อาจารยสุ์รชยัมิใช่ผูท้รงศีลธรรมจรรยา  แต่เมตตาแผเ่ผื่อเก้ือการุณย ์ 

น่ีแหละอาจารยสุ์รชยัเป็นไดห้ลายสถาน  ทุกเหตุการณ์ช่วยฉุดช่วยอุดหนุน  

ช่วยเผือ่แผแ่กไ้ขช่วยค ้าจุน  ผูมี้คุณเป่ียมแปรอยา่งแทจ้ริง 
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3. อาชีพปัจจุบัน 

หลงัจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัศิลปากรทั้งปริญญาตรี และ

ปริญญาโทแลว้ ผมไดศึ้กษาในระดบัปริญญาเอกต่อในสาขาวิชาเคมีประยุกต ์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร กับท่านอาจารย์อภิชาต สุขส าราญ โดยงานวิจยัท่ีท า จะ

เก่ียวกบัการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี การปรับเปล่ียนโครงสร้างสารด้วย

กระบวนการทางเคมีและกระบวนการทางชีวภาพ และศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพ

ของสมุนไพรต่างๆ ของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  สรุชยั นิมจิรวฒัน์ บรมครูของครูและศิษย์ทัง้ปวง | 95 

ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 

  
 ช่ือ นางสาวอมลรุจี  นาคพลายพนัธ์ุ   
 SC 29   รหสั 0743189  สาขาวชิาเอก เคมี 

 ทีอ่ยู่  121/1 หมู่ท่ี 5   ต. วงัยาง อ. ศรีประจนัต ์

 จ.สุพรรณบุรี รหสัไปรษณีย ์72140  

 Email     amonrujee@gmail.com      

 โทรศัพท์มือถือ 086-165-3965 

 

ดิฉนัรู้จกักบัท่านอาจารย ์สุรชยั คร้ังแรกเม่ือเรียน Application 

Spectroscopy ตอนนั้นเรียนอยูปี่ท่ี 3 วนัแรกของการเขา้เรียนก็เจอใหไ้ป

แกปั้ญหาโจทยห์นา้ห้อง วนันั้นก็แกโ้จทยไ์ม่ได ้จะสารภาพวา่ไม่ไดอ่้าน

หนงัสือไปค่ะอาจารย ์ วธีิการสอนของอาจารยจ์ะไม่มานัง่สอนตั้งแต่พื้นฐาน

เพราะนั้นเป็นส่ิงท่ีพวกเราตอ้งอ่านมาก่อนแลว้ แต่จะลุยท าโจทยแ์ละดูวธีิคิด

วา่ยงัพลาดตรงไหนบา้ง  หลงัจากนั้นก็มีเรียนกบัอาจารยอี์ก 2 วชิาคือ Natural 

Product and Advanced Organic Laboratory  ในระหวา่งเรียนอาจารยจ์ะมี

ค าพดูตรงๆจากใจอาจารยส่์งมาถึงพวกเราท่ีเรียนเสมอๆ ตอนนั้นก็แค่คิดวา่

อาจารยพ์ดูรุนแรงจงั แต่ตอนน้ีรู้แลว้วา่ท่ีอาจารยพ์ดูถูกแลว้ ค าพดูอนันั้น
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ตอ้งการบอกใหเ้ราพฒันาตวัเราเอง คนอ่ืนๆเขาไปกนัถึงไหนแลว้ หลงัจาก

เรียนจบถึงไดรู้้วา่อาจารยส์ร้างภาพดุๆเอาไวใ้หพ้วกเรากลวั แทท่ี้จริงอาจารย์

เป็นคนใจดีมาก 

ปัจจุบนัดิฉนัท างานเป็น ผูช่้วยวจิยั รศ. ดร. ธนิต ผวิน่ิม ท างานวจิยั

ทางดา้นโปรตีน โดยใชเ้ทคนิค Immunohistochemistry หาต าแหน่ง เพปไทด ์

ฮอร์โมน (Peptide Hormone) บนเส้นประสาท (Central Nervous System) ของ

สัตวใ์น Arthopod Phylum  หลกัการ Immunohistochemistry คือ ใชห้ลกัการ

ระบบภูมิคุม้กนัของส่ิงมีชีวิต  โดยจะสร้างแอนติบอด้ี (antibody) ใหจ้บัเฉพาะ

กบั แอนติเจน(antigen) ท่ีเราตอ้งการในท่ีน้ีก็คือ เพปไทด ์ฮอร์โมน  ดงันั้นเม่ือ

แช่เส้นประสาทในสารละลายท่ีมีแอนติบอด้ีท่ีสร้างใหจ้บัเฉพาะแอนติเจน  

แอนติบอด้ีจะเขา้ไปจบักบัแอนติเจนหรือเพปไทด ์ฮอร์โมนท่ีเราตอ้งการและ

พร้อมกบับอกต าแหน่งของเพปไทด ์ฮอร์โมนนั้นบนเส้นประสาทดงัรูป 
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และภาพจริงของการท า Immunohistochemistry หา Corazonin-like peptide 

บนเส้นประสาทของกุง้กา้มกราม  
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ความประทบัใจของข้าพเจ้าทีม่ต่ีอ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  นิมจิรวฒัน์ 

 

 ช่ือ นายอริยธ์ชั ลือชยั 
 SC 33 รหสั 0747196   สาขาวชิาเอก เคมี 

 ทีอ่ยู่ 107 ถ.ไมตรีงาม อ.เมือง  

 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัไปรษณีย ์77000 

 Email     aritat10@hotmail.com     

 โทรศัพท์มือถือ 084-8019840 

 
1. บทน า 

ผมไดรู้้จกักบัท่านอาจารยสุ์รชยัเม่ือคร้ังท่ีฝึกงานกบัทางภาควชิาเคมี 

ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน 

 

2. ความประทบัใจเมื่อเรียนทีม่หาวทิยาลัยศิลปากร 

วชิาแรกท่ีพบท่าน คือ แล็บเคมีอินทรีย ์2 และวชิา App. Spec. ในปีท่ี 

3 ภาคเรียนท่ี 2 อ.สุรชยัจะสอนใหน้กัศึกษาทุกคนคิดใหเ้ป็น (แต่ตอนนั้น ก็คิด

ไม่ได)้ อ.จะชอบสอนในหลาย ๆ เร่ืองนอกจากวชิาในห้องเรียน เช่น วชิา

ภาษาองักฤษ วชิาการใชชี้วติคู่(เนน้มาก) และอ่ืน ๆ อีกมาก  
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3. อาชีพปัจจุบัน 

Technical Service Engineer ท่ี SCG Plastic Co., Ltd.  ลกัษณะของ

งาน เป็นฝ่ายรับปรึกษาและแกปั้ญหาใหลู้กคา้เก่ียวกบัเมด็พลาสติกและการ

ข้ึนรูปของพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ  
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ครอบครัวของเรากบัความภูมใิจในลุง 
สุรชัย นิมจิรวฒัน์ 

 

 

 

 

นเร ผิวน่ิม    

naray.pewnim@newcastle.ac.uk 

 

เมื่อยามเดก็ 
กระผมกบันอ้งชายไดรู้้จกักบัลุงสุรชยัตั้งแต่เป็นนกัเรียนชั้นประถม เม่ือมา

เยีย่มพอ่ท่ีภาควชิาเคมี มหาวิทยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

ทั้งน้ีเพราะทั้งพอ่และแม่ของกระผม เป็นรุ่นนอ้งลุงสุรชยั ตั้งแต่สมยัเรียนท่ี

ออสเตรเลีย กระผมประทบัใจในความมีเมตตาของท่านมาก ลุงสุรชยัจะอบรม

สั่งสอนในเร่ืองราวต่างๆทุกคร้ังท่ีพบกนั ท่ีทราบก็คือท่านเก่งมากๆทุกดา้น 

เคมีนั้นอนัดบัหน่ึง ภาษาองักฤษนั้นเจา้ของภาษาตอ้งคารวะ ประวติัศาสตร์

รวมทั้งหนงัจีนนั้นจดัให้เป็นบรมครู 
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เราใกลชิ้ดกนัมากข้ึนเม่ือเขา้เรียนท่ีสวนกุหลาบวทิยาลยั เพราะเราทราบวา่พี่

หมี บุตรชายของท่านเป็นรุ่นพี่เราท่ีนัน่ เม่ือเราทั้งสองคนไดทุ้นไปศึกษา

ปริญญาตรีท่ี The Australian National University และแจง้ใหท้่านทราบ เรา

เห็นสายตาแห่งความยนิดีและภูมิใจจากท่าน ทราบจากพ่อวา่ลุงสุรชยั เป็น

ก าลงัใจใหศิ้ษย ์และลูกหลานของเพื่อนจ านวนมาก ท่านช่างมีเมตตาเหลือเกิน 

ทราบวา่ท่านช่วยสอนภาษาใหศิ้ษยม์ากมาย รวมถึงฝึกสอบสัมภาษณ์ใหอี้ก

ดว้ย จนศิษยไ์ดไ้ปศึกษาต่อต่างประเทศแลว้หลายคน 

 

เมื่อยามโต 
เม่ือกระผมกลบัประเทศไทย และก าลงัจะไปศึกษาต่อภายใตก้ารสนบัสนุน

จากรัฐบาลไทย ในระดบัท่ีสูงข้ึน สาขา Chemical Engineering ณ ประเทศส

หราชอาณาจกัรและไดไ้ปลาท่านนั้น  ลุงสุรชยั ป้ากลอย และพี่หมี ไดพ้าเรา

ไปเล้ียงท่ีร้านภูเขาไฟ ท่านยงัใจดีมอบเงินกน้ถุงใหก้ระผม และนอ้งชายคนละ 

5,000 บาทดว้ย ท่านไดอ้บรมสั่งสอนส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มากมาย กระผมดีใจ

ท่ีท่านจะไดพ้กัผอ่น ไดมี้เวลาขบัรถพาป้ากลอยไปชะอ าและหวัหินบ่อยๆ ใน

โอกาสน้ีกระผมและนอ้งชาย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุม้ครองลุง

สุรชยั ป้ากลอย และพี่หมี ใหมี้สุขภาพท่ีดีตราบนานเท่านานครับ 
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A Tribute to Dr Surachai Nimgirawath  

 

Dr. Surachai Nimgirawath was one of a group of young Thai 

students who were selected to study in Australian Universities 

under the Columbo plan during the 1960s. He obtained the BSc 

Honours Degree in Organic Chemistry at the University of Sydney 

and then went on to carry out research for the PhD degree under the 

supervision of Professor Ern Ritchie.  

Shortly after completing the degree Dr Surachai returned to 

Thailand with his wife Kloy, who had completed an MSc degree in 

X-ray crystallography at the University of NSW while he was 

studying at the University of Sydney. At Silpakorn University in 

Nakorn Pathom Kloy worked at the Department of Physics and Dr 

Surachai has been working at the Deaprtment of Chemistry ever 

since. 

Silpakorn University already had a distinguished reputation for the 

study of fine arts, but during the expansion of the Thai universities 

during the 1960s and 1970s, it was decided to establish a Faculty of 

Science there. As a result, Dr Surachai was a foundation member of 

the Faculty and he was able to play a major role in the successful 

development of both the Faculty and The Department of 

Chemistry. 

Dr Surachai started research on the chemistry of natural products 

soon after he arrived in Nakorn Pathom with particular emphasis on 

the total synthesis of alkaloids. As well as planning the syntheses 

he was able to manage the time spent on teaching and 

administration in such a way that he could also spend a significant 

amount of his time working in the laboratory throughout his career.  
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This approach led to a series of excellent papers, written in flawless 

English and published in international peer reviewed journals.  

During this time, there was renewed interest in the chemistry of 

natural products and of international cooperation in this field. 

UNESCO funded the Regional Network for the Chemistry of 

Natural Products in Southeast Asia and financial support was also 

provided by the generous Funds-in-Trust donated by the Japanese 

Government.  Shortly afterwards the Australian Government 

provided funds through the International Development Fund of 

Australian Universities and Colleges (IDP) to set up the Network 

for the Chemistry of Biologically-important Natural Products 

(NCBNP) which functioned as an adjunct to the Regional Network. 

As a result of the favourable situation for research that had been 

established already, and the support of the above networks, it was 

not difficult to attract young, recently qualified chemists who were 

keen to continue research to work at Silpakorn University. It is not 

surprising that other agencies, such as the International Foundation 

for Science (IFS), soon became interested in supporting the 

research work of talented individual members of the Faculty of 

Science with grants of up to $10,000 

In another development, IDP recognized the good work already 

being carried out at Silpakorn University and agreed to help 

upgrade the entire Faculty of Science. Dr Surachai served as Dean 

of the Faculty during 1982 to1986 and Dr Bruce Scott of the 

Department of Physics at the University of Tasmania was the 

consultant appointed by IDP. As well as being colleagues, Dr 

Surachai and Dr Scott soon became firm friends. Together they 

became a very effective team that achieved major developments in 

the Faculty of Science. 
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One of these achievements was to assemble enough analytical 

instruments to meet the needs of the Faculty and provide data to 

research workers in other Thai universities. This reduced the need 

to send samples overseas for analysis and was much appreciated in 

Thailand. This service to others was recognized when, in addition 

to his other duties, Dr Surachai was appointed Coordinator of the 

UNESCO Analytical Service Centre for Thailand.  

The late Prof Wal Taylor was also a frequent visitor to Silpakorn 

University and he was also happy to help research workers by 

providing high field (600 MHz) NMR spectra when required. He 

and Dr Surachai were very good friends and Wal is sadly missed in 

both Thailand and Australia. 

I am also fortunate to have Dr Surachai as a friend and I am very 

grateful to him and his colleagues for their gracious hospitality 

whenever I visited Nakorn Pathom. I am also greatly indebted to 

him for the sound advice he always offered to me in response to my 

frequent requests for information.  

I can assure him that that the work he has done at Silpakorn 

University entitles him to be regarded as one of the pioneers who 

developed modern chemistry in Thailand and I wish him a very 

long, healthy and happy retirement. 

                                                                                

  Jack Cannon 

                                                          1 September 2011  
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ภาพแห่งความทรงจ า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruker 300 MHz NMR เคร่ืองมือท่ีอาจารยสุ์รชยัรักมากท่ีสุด 

อาจารยสุ์รชยัผูไ้ม่เคยหยดุท างาน 
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อาจารยสุ์รชยักบั Professor Jack Cannon 
จาก University of Western Australia 

 

อาจารยสุ์รชยักบัผูบุ้กเบิกอาคารวทิยาศาสตร์ 3 กบัสวนวา่นหางจระเข ้

ก่อนเป็นลานจอดรถอาคารวิทยาศาสตร์ 4 
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อาจารยสุ์รชยักบัวไีอพีเคมี 

 

อาจารยสุ์รชยักบัของขวญัจากศิษยเ์คมี 

 






