
 
   

       
         รปูที ่1. ภาพประชาสมัพนัธง์านมทุติาจติ (1) 

 
รศ.อรวรรณ ทิตย์วรรณ อดีตคณบดีคณะเภสชั

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่กล่าวถงึ ศาสตราจารย ์ดร. 
สส ีปันยารชุนว่า “ท่านเป็นครูผูส้รา้ง มุ่งมัน่ทุ่มเทอุทศิตน
ในการสร้างคณะเภสัชศาสตร์ในภูมิภาคแห่งแรกของ
ประเทศ อนัเป็นภารกจิที่ยากล าบาก และท้าทายสูงมาก 
อาจารย์มุมานะไม่ท้อถอยแม้เหนื่อยยาก สร้างอนาคตให้
ลูกศิษย์ ท่ามกลางความขาดแคลนในทุกด้านจนรุ่งเรือง
เตบิใหญ่ ท่านเป็นครูผูใ้ห ้ใหค้วามรู ้เมตตาสอนศษิยด์ว้ย
ใจอย่างทุ่มเท ดุแลศิษย์อย่างใกล้ชิด ให้ความคิด จุด
ประกายสติปัญญา พร ่าสอน สอดแทรกวชิาชวีติ ปลูกฝัง
อุดมการณ์ เป็นเบ้าหลอม เป็นแบบอย่าง” วารสารเภสชั
กรรมไทยของสดุดีคุณความดีของศาสตราจารย์ ดร. สส ี
ปันยารชุน โดยการน าเสนอประวตัิของท่าน  เนื้อหาส่วน
ใหญ่ของบทความนี้เรยีบเรยีงจากการสมัภาษณ์ท่านในปี 
พ.ศ. 2539 เมื่อท่านอายุ 70 ปี โดย วนินา เหรยีญสุวรรณ 
ยุพด ีศริสินิสุข นิยดา เกยีรติยิง่องัศุล ีองิอร มนัทรานนท์ 
และวทิยา กุลสมบูรณ์ (2) ตลอดจนขอ้มูลจากคณะเภสชั
ศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 
ในวยัเดก็และวยัเรียน 
 ศาสตราจารย ์ดร.สส ีปันยารชุน เกดิเมื่อวนัที ่12 
เมษายน พ.ศ.2469 ที่กรุงเทพมหานคร ท่านเป็นลูกสาว
คนโตของครอบครวัซึ่งบดิาเป็นผู้พพิากษา มารดาส าเรจ็
วิชาชีพครูและเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลคดีเด็กและ
เยาวชนรุ่นที่หนึ่ง ในวัยเด็ก ท่านต้องย้ายติดตามบิดา
ตลอดมาตัง้แต่อายุเพยีง 6 เดอืน ท่านจบประถมศกึษาชัน้
ปีที ่4 จากโรงเรยีนมชิชนันาร ี“สรุวิงศ”์ และจบมธัยมศกึษา
ปีที่  1-3 ที่ โ รง เรียนประจ า  “ศึกษากุมารี ”  จังหวัด
นครศรธีรรมราช การเขา้เรยีนในโรงเรยีนมชิชนันารีสอง
แห่งนี้ ท าให้ท่านมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี ต่อมาท่าน
ศกึษาต่อในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 ทีโ่รงเรยีนสวนสนุนัทา
วทิยาลยั ในพระนคร การด าเนินชวีติของท่านผูกพนัเป็น

อย่างมากกบัผูใ้หญ่ในครอบครวั ท าให้ไดซ้มึซบัความเป็น
ไทย และเป็นผูท้ีเ่ชีย่วชาญในงานประณีตศลิปต่าง ๆ ของ
หญงิไทย 

บิดามารดาของท่านสนับสนุนให้ศึกษาต่อด้าน
แพทยศาสตร ์ท่านจงึสอบเขา้โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาใน
สาขาแพทยศาสตร์ ซึ่งจะท าให้ เข้าเรียนต่อยังคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(ในขณะนัน้) ไดโ้ดยอตัโินมตั ิ แต่เมื่อท่านศกึษาต่อไดส้อง
ปีในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และอีกสองปีในคณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขัน้ เตรียม
แพทยศาสตร์ บิดาของท่านถึงแก่กรรม ท่านจึงตดัสนิว่า
ต้องเรยีนใหจ้บในอกี 2 ปี และเปลี่ยนสาขาการเรยีนเป็น
เภสชัศาสตร์เมื่ออายุ 17 ปี ท่านเป็นนักศึกษารุ่นที่ 3 ใน
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ 4 ปี ในระหว่างนัน้เป็นช่วง
สงครามโลกครัง้ทีส่อง มหาวทิยาลยัสัง่ปิดการศกึษา ความ
เป็นอยู่ของท่านค่อนขา้งล าบากเนื่องจากต้องอพยบไปอยู่
นอกเมอืงประกอบกบัความขดัสนเนื่องจากสญูเสยีผูน้ าของ
ครอบครวั ท่านส าเรจ็การศกึษาในปี พ.ศ.2490 ดว้ยรางวลั
เหรีญทอง  รวมทัง้ได้รับราลวัลเหรียญทองแดงอีก  3 
เหรยีญ ในฐานะที่ได้คะแนนสูงสุดในหมวดวชิาเภสชัเคมี 
เภสชักรรม และเภสชัวทิยา ซึ่งเป็น 3 ใน 4 หมวดวชิาใน
หลกัสตูรเภสชัศาสตรส์มยันัน้  
 
การท างานในระยะแรก  

ด้วยความสามารถในด้านการเรียนของท่าน 
คณบดใีนขณะนัน้คอื ศาสตราจารย์จ าลอง สุวคนธ์ จงึได้
ชกัชวนให้ท่านท างานเป็นอาจารย์ ท่านจึงได้เริม่ต้นเป็น
อาจารย์ในภาควชิาเภสชัเคมี โดยช่วยคุมงานปฏบิตัิการ
เภสชัเคมวีเิคราะห์ หลงัจากท างาน 6 ปี ท่านได้ศกึษาต่อ
และจบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาเภสัชเคมี
วเิคราะหจ์ากมหาวทิยาลยั  Purdue ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ดว้ยทุนของสมาคมสตรอีุดมศกึษาอเมรกินั ร่วมกบัทุน  

 
 

ศาสตราจารย ์ดร.สสี ปันยารชนุ 
     “ผู้ก่อตัง้คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” 

บุคคลส ำคญั 
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รปูท่ี 2. อาจารยส์ลผีูเ้ป็นทีร่กัทา่มกลางศษิย ์

 
Fulbright และส าเรจ็การศกึษาในปรญิญาเอกในสาขาเภสชั
เวท จากมหาวทิยาลยัเดยีวกนัในปี พศ.2507 โดยไดร้บัทนุ
ผู้ช่วยสอนจากมหาวิทยาลัย 1 ปี แล้วต่อด้วยทุน ก.พ. 
ท่านยงัได้รบัการฝึกหลงัปรญิญาเอกในด้าน plant tissue 
culture ทีค่ณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั Nebraska  

ในปีแรกทีท่่านกลบัเขา้ท างาน มเีหตุการณ์ทีเ่ป็น
จุดเริม่ต้นซึง่ท าใหท้่านกลายเป็นผูบุ้กเบกิก่อตัง้คณะเภสชั
ศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศ นัน่คือ  การจัดตัง้คณะ
แพทยศาสตร์ที่จ ังหวัดเชียงใหม่ ของมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรต์ัง้แต่ปี พศ.2502 เพื่อกระจายการศกึษาขัน้
อุดมศกึษามายงัส่วนภูมภิาค โดยจดัใหม้กีารศกึษาในดา้น
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขา  อาจารย์สสไีด้เขียน
จดหมายสมคัรไปช่วยงานทีเ่ชยีงใหม่เป็นการชัว่คราว การ
ท าหน้าทีใ่นฐานะอาจารย ์ณ เชยีงใหม่จงึเกดิขึน้ ในปี พศ. 
2508 อาจารย์สสีช่วยสอนวิชาเภสชัเคมี 3 กระบวนวิชา
แบบเร่งรดั ในช่วงเวลา 8 สปัดาหแ์ก่นกัศกึษาเภสชัศาสตร์
รุ่นแรก (ซึ่งยังสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร ์จงัหวดัเชยีงใหม่)   
 
การก่อตัง้คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ในระยะแรกมพีียงคณะแพทยศาสตร์เท่านัน้ที่มี
ฐานะเป็นคณะ สาขาวิชาอื่นๆ เช่น เภสัชศาสตร์ ทันต
แพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และพยาบาลศาสตร์ถือ
เป็นโรงเรยีน (school) ในคณะแพทยศาสตร ์หรอืเทยีบเท่า
กับภาควิชา อาจารย์สสีได้รับการขอให้ช่วยเหลือหลาย
อย่าง ไดแ้ก่ การร่างหลกัสตูร การเขา้พจิารณาหลกัสตูรใน
ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ การเตรียม
อาจารย์ผู้ช่วย 5 คน และการฝึกฝนอบรม การเตรียม
อุปกรณ์การเรียนและรายละเอียดของกระบวนวิชา 
งบประมาณที่ต้องใช้และอื่น ๆ ในที่สุด ก็มีการขอให้ 
อาจารย์สสี เ ป็นผู้ ร ับผิดชอบด า เนินงาน school of 

pharmacy การสอนเภสัชศาสตร์ซึ่งในระยะแรกยังไม่มี
ความพรอ้มทัง้เรื่องสถานทีห่รอืผูส้อน อาจารยส์สกีล่าวว่า 
“อาจารย์จะอาศยัเภสชักรจากโรงพยาบาลนครเชยีงใหม่
และล าพูน ซึ่งย้ายโอนมา ที่มวีุฒดิ้านเคมแีละพฤกศาสตร์
และดฉิันประกอบกนัเป็น staff members มกีารหมุนเวยีน
เปลีย่นแปลงในคณาจารยอ์ยู่ตลอดมา…..ปีใดทีข่าดแคลน
ผูส้อน ดฉินัจะสอนเองเพิม่ขึน้ในวชิาทีถ่นัดและสามารถท า
ไ ด้  ท า ใ ห้ เ ป็ น เหมือนค รู ป ร ะ จ า ชั ้น ” ต่ อม า  คณะ
แพทยศาสตร์ได้โอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์สสเีสนอขอจัดตัง้คณะเภสชัศาสตร์ โดยแยกตัว
จากคณะแพทยศาสตร์ในปี พศ.2514 ท่านไดร้บัแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งคณบดใีนปี พศ.2515 

ในช่วงเวลาของการ เริ่มคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มกีารเปลีย่นแปลงส าคญั 2 ประการ 
คือ บทบาทของเภสัชกรในสากลเปลี่ยนจากการเน้น
ผลิตภัณฑ์ ไป เ ป็นการมุ่ ง เ น้ นผู้ ป่ ว ย  และการร่ า ง
พระราชบญัญตัยิา พศ.2510 ซึง่ท าใหเ้ภสชักรสามารถจ่าย
ยาอนัตรายแก่ผูป่้วย อาจารยส์สไีดเ้ตรยีมหลกัสตูรเภสชัศา
สตรบณัฑติของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ที่มุ่งเน้นใน 2 ด้าน 
คอื ดา้นคลนิิกและการควบคุมคุณภาพยา จงึมกีารเพิม่เตมิ
รายวชิาใหม่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการใชย้า ไดแ้ก่ basic pathology,  
current drugs,  clinical pharmacy และ biopharmaceutics 
อาจารยส์สยีงัไดน้ าวชิาวทิยาศาสตรเ์ครื่องส าอางเขา้มาใน
หลกัสูตรเป็นครัง้แรก โดยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านผลิตเครื่องส าอางจากโรงงานอะดอรามาในปี 2512 
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มรายวิชา social pharmacy ในปี 
2517 ที่พัฒนาให้บัณฑิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ 
กฎหมาย และสงัคม ตลอดจนมีทศันคติที่ถูกต้องต่อการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ท่านเป็นผู้มองการณ์ไกลที่ได้
ปรบัปรุงหลกัสตูรเพื่อรองรบับทบาทของเภสชักร 3 สว่นใน
เวลาต่อมา (การมุ่งเน้นผูป่้วย ผลติภณัฑ ์และสงัคม) การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดควบคู่กับการจัดตัง้ภาควิชา
เพิ่มขึ้นสองภาควิชา คือ  ภาควิชาชีวเภสัชกรรมและ
ภาควชิาบรหิารเภสชักจิ   

ในระหว่างปี พศ.2522-2524 อาจารย์สสีเป็นผู้
ด าริให้มีการศึกษาแบบกึ่งเฉพาะทาง เพราะพบว่า การ
สอนทางวทิยาศาสตรเ์ภสชักรรมใชง้บประมาณมาก อกีทัง้
นักศึกษาบางส่วนมิได้ต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือ
ต้องการพฒันาผลติภณัฑ์ แต่สนใจงานทางคลนิิก ท่านจงึ
เสนอการศึกษากึ่งเฉพาะทางในปีสุดท้ายไว้ 2 สาขา คอื 
สาขาเภสชักรรมคลินิกและสาขาเภสชัอุตสาหกรรม ซึ่ง
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 กลายเป็นต้นแบบของการแยกสาขาบริบาล
เภสชักรรมและเภสชัศาสตรอุตสาหการในปัจจุบนั ท่านยงั
เป็นผูผ้ลกัดนัใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างคณะเภสชัศาสตร ์
จนพฒันาเป็นศูนยป์ระสานงานการศกึษาเภสชัศาสตรแ์ห่ง
ประเทศไทย (ศศภท.) ในปัจจุบนั 

เดมิท ีท่านตัง้ใจไปช่วยพฒันาการเรยีนการสอน
ของคณะเภสชัศาสตรท์ี่เชยีงใหม่ใหเ้ขม้แขง็และมอีาจารย์
เพยีงพอ โดยมไิดค้ดิไปช่วยเป็นการถาวร แต่ดว้ยงานสอน 
งานบรหิารคณะ การพฒันาอาจารย์ การพฒันาการเรยีน
การสอนจนถงึขัน้ปรญิญาโท และงานก่อสรา้งอาคารถาวร
ของคณะ ซึ่งเป็นงานที่ต่อเนื่อง ประกอบกบัความผูกพนั 
ท าให้ท่านอาจารย์ต้องย้ายครอบครวัและสถานที่ท างาน
ของสามีมายงัเชียงใหม่ และขยายเวลาในการท างานที่
คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่อย่างยาวนานจงึ
ถงึปี 2527  

อาจารย์สสีได้เพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้าน
การศกึษาเภสชัศาสตร์และการสาธารณสุขจากการประชุม
และดูงานในหลายประเทศทัง้ในยุโรปและเอเซยี  ท่านได้
เป็นผูแ้ทนประเทศไทยในการประชุมสมชัชาสหพนัธเ์ภสชั
กรรมสมาคมแห่งเอเชยีในสาขาเภสชัศาสตร์ศกึษาหลาย
ครัง้ ท่านเป็นเภสชักรไทยคนแรกของประเทศไทย รับ
รางวลันานาชาต ิFAPA Achievement Award ครัง้ที ่1 ใน
ปี 1992 ในสาขาเภสชัศาสตรศ์กึษา 
 ท่านยังได้มีประสบการณ์ในการดูงานด้าน
สมุนไพรและผลติภณัฑธ์รรมชาต ิทัง้ดา้นการวจิยั การผลติ 
และได้ดูงานในด้านตลาดสมุนไพรโลก และโอกาสการ
เพิ่มพูนความรู้ด้านการค้าสมุนไพรระหว่างประเทศ โดย
ทุ น จ าก  International Trade Center และทุ น  UNIDO

 ท่านได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นของคณะ
เภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.2532 
รางวลัอาจารยด์เีด่น ของมหาวทิยาลยัรงัสติ ปี พ.ศ.2540 
ตลอดจนไดร้บัปรญิญาเภสชัศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์
จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ.2539 ท่านไดร้บัต าแหน่ง
เ ป็นศาสตราจ ารย์  โ ดย ไม่ ไ ด้ผ่ านการ เ ป็นผู้ช่ วย
ศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารยม์าก่อน ในปี 2525 
 ท่านได้ลาออกจากราชการในปี 2527 และได้ไป
ท างานในหน่วยงานวจิยัขององคก์ารเภสชักรรมจนเกษียณ
ในปี 2529  ในปี 2532 ท่านรบัต าแหน่งคณบดีของคณะ
เภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ จนเกษียณครัง้ทีส่องเมื่อ
อายุ 76 ปี ใน พ.ศ.2545 รวมเวลาท างานในวงการศกึษา
ทัง้หมด 50 ปี 
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