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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำ�ลี ใจดี
ในวงการเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย ผู้ที่มี
บทบาทโดดเด่นที่สุดในอดีตคือ ดร. ตั้ว ลพานุกรม
ดุษฎีบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์จากเยอรมนี   หนึ่งใน
คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ผู้วาง
รากฐานวิชาการเภสัชศาสตร์ และงานด้านเภสัชกรรม
ในประเทศไทย
หลังจาก ดร. ตั้ว  ลพานุกรม แล้ว บุคลากร
ในวงการเภสัชศาสตร์ที่มีบทบาทสร้างคุณูปการแก่
ประชาชนคนไทยที่โดดเด่นที่สุดจนถึงปัจจุบัน คือ
อาจารย์สำ�ลี ใจดี ลูกชาวบ้านจากจังหวัดสุพรรณบุรี
นอกจากทุ่ ม เทให้ แ ก่ ก ารสอนหนั ง สื อ แก่ ลู ก
ศิษย์ตามหน้าที่ของครูที่ดีแล้ว เวลาแทบทั้งหมดใน
ชีวิต อาจารย์สำ�ลีได้อุทิศให้แก่อุดมการณ์การนำ�วิชา
เภสัชศาสตร์ไปรับใช้สังคมให้ประชาชนคนไทยได้ใช้
ยาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกหลอกลวง โดยบุคคล
และระบบที่ฉ้อฉล
จากพื้นเพที่เป็นลูกหลานชาวนา เรียนจนจบชั้น
ม.6 สมัยก่อนจากโรงเรียนวัดใกล้บา้ นก่อนเข้ามาเรียน
ต่อที่โรงเรียนศึกษานารี เมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย
แล้วก็ยังออกไปสัมผัสชนบทจากการออกค่ายอาสา
พัฒนาหลายครั้ง ทำ�ให้อาจารย์สำ�ลีรู้ซึ้งถึงปัญหาของ
คนยากจนซึ่งยังมีอยู่เต็มแผ่นดิน และรู้ว่าการต่อสู้
กับความโลภของธุรกิจยา จะทำ�โดยลำ�พังไม่ได้ หลัง
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14 ตุลาคม 2516 ไม่นานอาจารย์สำ�ลีจึงก่อตั้ง “กลุ่ม
ศึกษาปัญหายา’’ ทำ�งานเพื่ออุดมการณ์อย่าง “กัด
ติด’’ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยแตกแขนงขยาย
ภารกิจเพิ่มเป็นหลายองค์กร เช่น มูลนิธิสาธารณสุข
กับการพัฒนา มูลนิธพิ ฒ
ั นาการแพทย์ไทย และมูลนิธิ
เภสัชศาสตร์เพื่อสังคม เป็นต้น
ด้วยการผนึกกำ�ลังเป็นองค์กร ทำ�ให้บรรดา
เพื่อนพ้องน้องพี่และลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์สำ�ลี
กลายเป็น “กองทัพหมอยา’’ ที่เข้มแข็ง สามารถสร้าง
ผลงานได้มากมาย เช่น การต่อสู้จนสามารถยกเลิก
สูตรยา “เอพีซ”ี ได้เป็นผลสำ�เร็จ การตีกรอบการขาย
เครื่องดื่มผสมกาเฟอีน ไม่ให้โฆษณาตามใจชอบจน
ผู้ใช้แรงงานต้องตกเป็นทาส ต่อมาได้ขยายขอบเขต
การทำ�งานออกไปต่อสู้กับอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา
ที่บีบบังคับให้ไทยต้องแก้กฎหมายสิทธิบัตร โดยยัน
ไว้ได้หลายปี และทำ�ให้สหรัฐไม่สามารถทำ�ตามโลภ
จริตได้ตามอำ�เภอใจ  โดยยังไม่สามารถเพิ่มการเอา
รัดเอาเปรียบด้วยการบังคับให้รับ “ทริปส์ผนวก’’
(TRIPsplus) จนทุกวันนี้ ทัง้ ยังสามารถ “แก้ล�ำ ’’ ด้วย
การผลักดันอย่างต่อเนื่องจนกระทรวงสาธารณสุข
ตัดสินใจทำ�ซีแอลยาถึง 7 ตัว จนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่ว
โลก
คู่ขนานกับการต่อสู้ในเวทีต่าง ๆ อาจารย์สำ�ลี
ได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่คนไทย ด้วยการฟื้นฟู
การนวดไทยอย่างเป็นระบบ จากการทำ�งานกับคน
ปกติ ต่อมาอาจารย์ส�ำ ลีได้พฒ
ั นาการนวดไทยให้แก่ผู้
พิการทางสายตาอย่างเอาจริงเอาจัง รวมทัง้ ผลักดันจน
สปสช. รับโครงการไม้เท้าขาวไปขยายผล เพื่อให้คน
ตาบอดทั่วประเทศสามารถออกมาสู่สังคมได้เหมือน
ในประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย
ตำ � ราการนวดไทย ที่ อ าจารย์ สำ � ลี และคณะ
พัฒนาจนตีพิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2541 และมีการ
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ปรับปรุงอีกหลายครัง้ นับเป็นตำ�รามาตรฐานเรือ่ งการ
นวดไทยทีท่ รงคุณค่ายิง่ และอาจารย์ส�ำ ลีมสี ว่ นสำ�คัญ
ยิ่งในการผลักดันอย่างยาวนานจนการนวดไทยกลับ
มามีสถานะเป็นวิชาชีพประเภทหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และหมอนวดไทยที่ได้ใบประกอบวิชาชีพ
รุ่นแรก จำ�นวน  80  คน  ได้มีพิธีมอบใบประกอบโรค
ศิลปะ ณ อุโบสถกลาง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เมื่อวันที่  29  กันยายน  2548
ด้ ว ยปณิ ธ านอั น แน่ ว แน่    ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์
สุจริตปราศจาก ผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝง และ
ด้วยท่าทีที่ “จริงจัง’’ จนบางครั้งหรือบ่อยครั้งถึงขั้น
“ดุดนั ’’  ทำ�ให้งานของอาจารย์ส�ำ ลีประสบความสำ�เร็จ
จำ�นวนมาก รวมทัง้ สามารถขยายฐานอันเข้มแข็งออก
ไปได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำ�คัญคือสามารถสร้างความ
ยั่งยืนด้วยการสร้างเพื่อนร่วมอุดมการณ์ได้เป็นกลุ่ม
เป็นก้อน โดยเติบโตอย่าง “ช้าช้าแต่ว่ายั่งยืน’’
ด้วยบุคลิกที่ “ดุดัน’’ ทำ�ให้ปรปักษ์พากันครั่น
คร้าม แต่กบั บรรดาลูกศิษย์และเพือ่ นร่วมอุดมการณ์
บุคลิกดังกล่าวนี้ นอกจากไม่ผลักให้คนรอบข้างพา
กันหลีกห่าง ยังกลับกลายเป็นเหมือน “ธงนำ�’’ แห่ง
การทำ�งานที่บ่อยครั้งต้องใช้เป็นยุทธวิธีของการต่อสู้
เพื่ อ นร่ ว มอุ ด มการณ์ ไ ม่ มี ใ ครหลี ก ห่ า งเพราะรู้ ว่ า
แท้จริงแล้ว อาจารย์ส�ำ ลี “ใจดี’’ สมนามสกุลของท่าน
ในด้านชีวติ ส่วนตัว อาจารย์ส�ำ ลี ใช้ชวี ติ อย่างพอ
เพียงตามที่พ่อแม่สั่งสอนมาแต่เล็กแต่น้อย นอกจาก
แป้งเด็กแล้ว อาจารย์สำ�ลีไม่เคยใช้เครื่องสำ�อางอื่น
สมัยก่อนอาจารย์ส�ำ ลีเคยเข้าร้านทำ�ผมเพือ่ ตัดผมบ้าง
ภายหลังอาจารย์ให้พี่น้องช่วยตัดผมให้ที่บ้าน
ความจริง ความสวยงามกับผู้หญิงเป็นของคู่
กัน แต่วตั รปฏิบตั ขิ องอาจารย์ส�ำ ลีสะท้อนถึงความเชือ่
มั่นในคติที่ว่า “คนงามงามที่ใจใช่ใบหน้า’’ และความ
มัน่ คงแน่วแน่ในอุดมคติของความพอเพียงทีส่ อนและ
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ปฏิบัติกันสืบมาแต่ครั้งบรรพบุรุษของอาจารย์สำ�ลี
คำ�สอนของแม่ทใี่ ห้ส�ำ นึกในบุญคุณของแผ่นดิน
และคำ�สอนที่ให้เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น เช่น พืชผลในท้อง
ไร่ท้องนานั้น แม่สอนว่า “นกกินเป็นบุญ คนกินเป็น
ทาน’’ เพราะโลกปัจจุบันก็รับรู้แล้วว่า แท้จริงแล้ว
นกมิใช่ศัตรู แต่เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณในระบบนิเวศ
เหล่านี้ล้วนเป็นคำ�สอนที่ฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกของ
จิตใจก่อตัวเป็นอุดมคติในตัวอาจารย์สำ�ลี และยังแผ่
ไปถึงเพื่อนร่วมอุดมการณ์หลายคนของอาจารย์สำ�ลี
ให้มงุ่ มัน่ ใช้ชวี ติ เพือ่ ส่วนรวมอย่างเต็มที่ ขณะทีใ่ ช้ชวี ติ
ส่วนตัวอย่างสมถะและพอเพียง
อาจารย์สำ�ลีจึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำ�หรับรางวัล

Vol. 17 No. 2 May-Aug 2019 357
“คนดีของแผ่นดิน’’ ที่ยึดถืออุดมคติคือ “ทำ�หน้าที่
เต็มกำ�ลัง ตัง้ มัน่ สุจริต ใช้ชวี ติ พอเพียง’’ ซึง่ สำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาค
รัฐได้มพี ธิ มี อบรางวัลดังกล่าว ณ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน  2554
อาจารย์สำ�ลี เกิดเมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2485
และถึงแก่กรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ
เวลา 00.57 น. วันอาทิตย์ที่   7  เมษายน  2562  สิริ
รวมอายุได้  76 ปี  11  เดือน  5  วัน
ขอให้ดวงวิญญาณอาจารย์จงไปสูส่ คุ ติ ณ สรวง
สวรรค์ในสัมปรายภพเทอญ
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