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เภสัชกร ศาสตราจารย์. มล. ประนต ชุมแสงหนึ่ง

ในผู้บุกเบิกงานสอนเภสัชเคมีวิเคราะห์ในยุคแรกของไทย 
ท่านเป็นครูของครูเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย เป็นผู้ที่
เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู ให้ความใส่ใจใน
การสอนอย่างมากจนเป็นที่จดจ า ยกย่อง และรักใคร่ของ
ศิษย์ ซึ่งแวะเวียนมาเยี่ยมและจัดงานเล้ียงต่าง ๆ เพื่อเป็น
เกียรติแก่อาจารย์อย่างต่อเนื่อง อาจารย์ มล. ประนต เกิด
เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2463 ปัจจุบันอายุ 94 ปี ท่าน
ยังคงมีสุขภาพแข็งแรง ท่านเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตและ
เป็ นที่ ภ าคภู มิ ข อ ง วิ ช าชี พ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ เภ สั ชก ร 
ศาสตราจารย์ ดร.ไฉน สัมพันธารักษ์ (ปัจจุบันอายุ 98 ปี) 
ซึ่งวารสารเภสัชกรรมไทยได้น าเสนอชีวประวัติไปในฉบับ
ก่อนหน้านี้ (2) ภาพของท่านที่แสดงข้างต้นถ่ายเมื่อวันที่ 
27 เมษายน พ.ศ. 2557 ในพิธีประกาศเกียรติคุณ  “100 ปี 
เภสัชจุฬา 100 ศิษย์เก่าดีเด่น” ของสมาคมนิสิตเก่าคณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องเจ้าพระยา 
หอประชุมกองทัพเรือ โดยท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับรางวัลนี้ 
ประวัติของอาจารย์ มล. ประนต ที่น าเสนอในที่นี้รวบรวม
จากการสัมภาษณ์ท่านในปี 2539-2540 และจากเอกสาร
ประวัติชีวิตโดย วินนา เหรียญสุวรรณ ยุพดี ศิริสินสุข นิย
ดา เกียรติยิ่งอังศุลี อิงอร มันทรานนท์ และวิทยา กุล
สมบูรณ์ (3)  

อาจารย์ มล. ประนต เป็นบุตรชายคนโตของ 
มรว.ชายสรรพศิลป์เครือวัลย์ ชุมแสง (พระมนตรีพจนกิจ) 
กับคุณแม่ผิว มีพี่น้องรวมกัน 9 ท่าน ท่านอาศัยและเติบโต
ที่บ้านในเขตพญาไท เมื่อเล็กแม้ท่านจะเป็นที่รักของบิดา
และมารดา แต่ได้รับการอบรมให้ช่วยเหลือตัวเองในงาน
ต่าง ๆ ท าให้ท่านมีนิสัยสู้งานมาตั้งแต่เด็ก บิดาของท่าน
จบการศึกษาด้านเกษตรกรรมและท างานที่กระทรวง
เกษตร แต่เมื่อท่านอายุครบ 12 ปี บิดาต้องออกจาก

ราชการอันเน่ืองมาจากนโยบายลดรายจ่ายของรัฐในยามที่
เกิดวิกฤต หลังจากนั้น พระมนตรีพจนกิจท างานเป็น
อาจารย์พิ เศษที่คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงสนิทสนมกับผู้ที่เรียนสาขา
เภสัชกรรมรุ่นแรก ๆ จนบ้านของท่านเป็นที่ชุมนุมของ
เภสัชกรในสมัยนั้น ซึ่งต่อมาได้เป็นก าลังส าคัญในการ
ก่อตั้งเภสัชกรรมสมาคม บิดาของท่านได้รับเลือกเป็น
นายกเภสัชกรรมสมาคมคนแรกของสยามประเทศด้วย 

อาจารย์ มล. ประนตเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนเล็ก 
ๆ ใกล้ ๆ บ้าน แล้วเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียน
พญาไทวิทยาคาร และจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาย
ปัญญา ต่อมาเข้าเรียนที่มัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อจบชั้นมัธยม 8 พี่น้องทุกคนของท่าน
ประชุมตกลงกันให้ท่านเป็นผู้เดียวในครอบครัวที่ได้ศึกษา
ต่อในขั้นสูงเนื่องจากฐานะทางบ้านในขณะนั้นไม่ดี 
เนื่องจากบิดาต้องเล้ียงดูบุตรธิดาและบ่าวไพร่ในบ้าน
จ านวนมาก ท าให้ท่านตระหนักว่า การได้เรียนของท่าน
เกิดจากการเสียสละของทุกคนในครอบครับ 

เ มื่ อ ท่ า น เ ข้ า ศึ กษ า ใ นคณะวิ ท ย าศ าสต ร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปี ต่อมา ญาติคน
หนึ่งที่เป็นเภสัชกรแนะน าให้ท่านเรียนเภสัชศาสตร์ ท่านก็
ท าตามแต่มีเงื่อนไขว่า เมื่อเรียนจบเภสัชศาสตร์แล้วต้อง
ขอเรียนต่อในระดับปริญญาตรีด้วย (สมัยนั้นสาขาเภสัช
ศาสตร์ ยังไม่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี) ท่านย้ายมา
เรียนที่แผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์ ที่โรงพยาบาลศิริราช
อีก 2 ปี ได้ประกาศนียบัตรเภสัชกรรมศาสตร์ พ.ศ.2484 
ซึ่งถือเป็นรุ่นสุดท้าย ท่านได้รับใบประกอบโรคศิลปะ
หมายเลข 21 ในปีดังกล่าวมีการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์
และเปิดสอนถึงขั้นปริญญาตรี ท่านจึงมาเรียนต่ออีก 2 ปี 
และได้รับปริญญาตรีในปีพ.ศ. 2486 

เภสัชกร ศาสตราจารย์. มล. ประนต ชุมแสง 
 (2463-ปัจจุบัน) 
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อาจารย์ มล. ประนตถือว่าเป็นนิสิตปริญญาตรี 4 
ปีรุ่นแรก ท่านตั้งใจเรียนโดยไม่ค่อยได้ท ากิจกรรมใด ๆ 
เพราะฐานะทางบ้านล าบาก บิดาของท่านถึงแก่กรรมเมื่อ
ท่านอายุได้ 14 ปี และด้วยความระลึกถึงความเสียสละของ
พี่น้องที่พร้อมใจให้ท่านได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย ท่าน
จึงตั้งใจเรียนเพื่อให้จบการศึกษาโดยเร็ว ท่านกล่าวว่า เมื่อ
ท่านเป็นนิสิต คณาจารย์ทุกท่านทุ่มเทและตั้งใจสอนอย่าง
ยิ่ง จนท าให้ท่านเกิดความประทับใจและยึดเป็นต้นแบบใน
การท างานในเวลาสืบมา 

เมื่อจบการศึกษา เดิมทีท่านอยากออกไปท างาน
กับบริษัทเอกชนเพราะก่อนเรียนต่อก็ได้ท างานมาบ้างแล้ว 
แต่ ศ. ภก.จ าลอง สุวคนธ์  (4) ได้ชักชวนให้ท่านเป็น
อาจารย์ โดยในขณะนั้นคณะเภสัชศาสตร์มี นพ. อวย เกตุ
สิงห์ เป็นคณบดี สมัยนั้นเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
มีความขาดแคลนไปเสียทุกอย่าง รวมทั้งจ านวนอาจารย์
ผู้ใหญ่ ท าให้อาจารย์รุ่นใหม่ต้องท างานหนักมาก ในยุคนั้น 
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผลัดเปล่ียนเวียนกันสอนทุกแผนก 
ครั้งละ 3 เดือน เพื่อให้มีความรู้รอบในทุกเรื่อง  ในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติการของนิสิต อาจารย์ต้องท าทุก
อย่างทั้งการเตรียมสารละลายและเครื่องมือเพราะยังไม่มี
ผู้ช่วย เครื่องมือที่ทันสมัยในยุคนั้น เช่น spectroscopy ก็
ขอซื้ อยั ง ไม่ ไ ด้  ท่ านท าหน้ าที่ ใ นการดู แลนิ สิ ต ใน
ห้องปฏิบัติการหลายปีจึงได้เล่ือนเป็นผู้บรรยาย 

ในปี 2490 อาจารย์ มล. ประนตได้รับทุน ECA 
(Economic Committee of America) ไปศึกษาต่อที่คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนเป็นเวลา 1 ปี ต่อมา ปี 
พ.ศ. 2504 ได้รับทุนจากกองทุนปรมาณูเพื่อสันติไปเรียนที่ 
school of radiological sciences ประเทศญี่ปุ่น ท าให้ท่าน
ได้รับประสบการณ์มากมายเพื่อใช้ในหน้าทีก่ารสอน 

ในเวลาต่อมา ท่านรับหน้าที่สอนวิชาเภสัชเคมี 
และรับผิดชอบห้องปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์อย่างเต็มที่ 
ก่อนรับต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาอาหารเคมีซึ่ ง เป็น
ภาควิชาที่ตั้งใหม่ ส่ิงที่อยู่ในใจท่านตลอดเวลาคือปัจฉิม
วาจาของบิดาที่พูดกับศิษย์เภสัชกรในตอนที่ป่วยหนักก่อน
ถึงอนิจกรรมว่า อยากให้เมืองไทยมีเภสัชต ารับ และขอให้
เหล่าเภสัชกรช่วยกัน ความจริงแล้วบิดาของท่านเป็น
กรรมการคนหนึ่งในการจัดท าเภสัชต ารับของไทย แต่ยังไม่
ส าเร็จ ท่านก็เสียก่อน และการจัดท ายังยืดเยื้อกันอีกเกือบ 
50 ปีจึงมีเภสัชต ารับของไทยเกิดขึ้น 

ในตอนนั้นท่านคิดสืบสานเจตนารมณ์ของบิดา 
แต่ล าพังเพียงคนเดียวย่อมไม่อาจส าเร็จได้ แต่เมื่อท่าน
เป็นอาจารย์ในแผนกเภสัชเคมีและดูแลวิชาเภสัชวิเคราะห์ 
ท่านจึงมีแนวคิดว่า วิชาเภสัชวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคัญ
ในการจัดท าเภสัชต ารับยาไทยในเรื่องการวิเคราะห์
มาตรฐาน ท่านจึงคิดว่าวิธีเดียวที่ท่านจะท าได้คือ การผลิต
บุคลากรนักวิเคราะห์ยาขึ้นมา รองรับการท าเภสัชต ารับยา
ไทยในอนาคต ท่านจึงกวดขันนิสิตในด้านน้ีอย่างเต็มที่โดย
มีการขอเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์เป็นสัปดาห์
ละ 2 ครั้ง ในขณะที่วิชาปฏิบัติการอื่นมีเพียงสัปดาห์ละครั้ง 
จากความตั้งใจจริงท าให้นิสิตได้รับความรู้ในเรื่องนี้อย่างดี
จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

หลังเกษียณอายุราชการในปีพ.ศ. 2523 อาจารย์ 
มล. ประนตยังคงท างานต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น เป็นคณะ 
กรรมการวิชาการเพื่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลายชุด เป็นประธานคณะกรรมการอ านวยงานเพื่อ
เตรียมการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 100 ปีที่จัดขึ้นใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 การใส่ใจและกวดขันต่อลูกศิษย์
ในเรื่องความสะอาด ความถูกต้องในเทคนิค และความเป็น
ระเบียบเป็นที่รู้กันในหมู่ศิษย์เภสัชกร คุณความดีของ 
อาจารย์ มล. ประนตยังจารึกในใจของศิษย์และเภสัชกรรุ่น
หลังเรื่อยมา 
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