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โอสถานนท   ซ่ึงเปนอธกิารบดีทานแรกของมหาวิทยาลยัมหิดล   
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ปาฐกถาเรื่อง    “แนวทางการบริหารจัดการองคกรสูความยั่งยืน” 

ในโอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญทานอธิการบดีมหาวทิยาลัยมหิดลกลาวเปดการแสดงปาฐกถา และ

กลาวแนะนําองคปาฐกตอไป  ขอกราบขอบพระคุณ. 
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โดย  ศาสตราจารยรัชตะ รัชตะนาวนิ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กราบเรียน  นายกสภามหาวทิยาลยัมหดิล นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลยัมหิดล ดร.ไพรินทร  ชูโชติ

ถาวร  ทานผูอาวุโส   และทานผูมีเกยีรติทุกทาน 

ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด

กระหมอมพระราชทานนามาภิไธยในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ใหเปนนาม

ใหมแกมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร ตามพระราชบัญญัติ ซึ่งมีผลอยางเปนทางการเมื่อวนัที ่ 2 มีนาคม 

พุทธศกัราช 2512 มหาวิทยาลัยมหิดลจึงถือกําเนิดขึ้น นับจากวาระนัน้จนถึงปจจุบัน  

43 ปที่ผานมา มหาวิทยาลยัมหิดลไดมีการพัฒนาในทกุรูปแบบ เพื่อประโยชนกับแผนดินนี้ ตามที่เรา

ไดต้ังจิตปณิธานกนัถวนทัว่ทุกคนในมหาวิทยาลัยมหิดลวา “เราจะสบืสานพระราชบิดา สูปญญาของแผนดิน”  

ณ บัดนี ้ ในวันนี้ถือเปนโอกาสอันดีเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดใหมีปาฐกถาพิเศษ คือ ปาฐกถา

เกียรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท  ซึ่งนับเปนครั้งที่ 7 เพื่อเปนการระลกึถงึคุณงามความดี

ของทานที่ไดเคยดํารงตาํแหนงเปนอธิการบดีมหาวทิยาลัยมหิดล คนแรก และในวันนีเ้ปนโอกาสที่ดีที่

มหาวทิยาลยัมหดิลไดรับเกยีรติจาก ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  เปนองคปาฐก  แสดงปาฐกถาเรื่อง “แนวทางการบรหิาร

จัดการองคกรสูความยั่งยนื” และในโอกาสนี้ผมขอแนะนําประวัติทานองคปาฐกโดยยอ  ดังนี ้ 
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พ.ศ. 2548-2554 กรรมการ บริษัท พทีีท ีโพลเีมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 

พ.ศ. 2551-2552 กรรมการ บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 

พ.ศ. 2551-2552 กรรมการ บริษัท พทีีท ีฟนอล จํากัด 

พ.ศ. 2551-2553 กรรมการ บริษัท พทีีท ีเมนเทนแนนซ แอนด เอน็จิเนยีร่ิง จาํกัด 

พ.ศ. 2549-2552 กรรมการ บริษัท พทีีท ีโพลเีมอร โลจิสติกส จํากัด 

พ.ศ. 2549-2553 กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2549-2552 กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี  โปลีเมอร จาํกัด 

พ.ศ. 2549-2552 กรรมการผูจัดการ บริษทั พทีีท ีอาซาฮี เคมิคอล จํากัด 

พ.ศ. 2548-2551 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2548-2552 กรรมการผูจัดการ บริษทั พทีีท ีโพลเีมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 



 

6  แนวทางการบริหารจัดการองคกรสูความยั่งยืน 

 

ฝกอบรม 
- หลักสูตร "การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกจิและองคการมหาชน" รุนที่ 7 

สถาบนัพระปกเกลา 

- การศึกษาหลกัสูตรการปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 22 ประจําปการศึกษา 2552-

2553 วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจักร 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุนที่ 8 (วตท. 8) 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณชิย มหาวิทยาลยัหอการคาไทย รุนที ่1 

- PTT Executive Leadership Program 2008/GE Crotonville/U.S.A. 

- NIDA Executive Leadership Program 2007/Wharton University of Pennsylvania/U.S.A. 

- Directors Certification Program 51/2004/Thai Institute of Directors 

- Director Accreditation program 24/2004/ Thai Institute of Directors 

- Finance for Non-Finance Director 14/2547 Thai Institute of Directors 

- Industrial Liaison Program (ILP) 2005/Massachusetts Institute of Technology/U.S.A 
 
ความสาํเร็จในชีวิตการทํางาน 
- บุคคลคุณภาพแหงป 2010 จากมูลนิธิสภาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

- CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2010 from Chemical 

Society of  Thailand 

- QCC Promoter Award for Top Management by Technology Promotion Association 

(Thailand-Japan) 

- รางวัลเอกสารวิจัยสวนบุคคลชมเชย วทิยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

- FACS Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2011 from 

Federation of ASEAN Chemical Societies 

-     Asia Talent Management Award  from CNBC Asia Business Leaders Awards 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท ครั้งที่ 7  7 

 

ปาฐกถาเกยีรติยศ 
ศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท ครั้งที่ 7 

วันศกุรที ่2 มีนาคม พ.ศ.2555 
เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการองคกรสูความยัง่ยืน” 

ดร.ไพรนิทร ชูโชติถาวร 
ประธานเจาหนาที่บรหิารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร ไดกลาวขอบคณุทานอธิการบดี ทานคณบดี ทานอาจารยอาวุโส ของ

มหาวิทยาลยั และแขกผูมีเกียรติทุกทาน และกลาววา วนันี้รูสึกเปนเกยีรติอยางยิ่งที่ไดรับเชิญใหมาเปนองค

ปาฐก ในงานปาฐกถาพเิศษของทานศาสตราจารยนายแพทยชัชวาล โอสถานนท ตําแหนงหนาที่ปจจุบันของ 

ดร.ไพรินทร ชโูชติถาวร คือ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจดัการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ซึ่งเปนองคกรธุรกิจดานพลงังานขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ในระดับสากล ปตท. จัดอยูอันดบัที ่ 128 ตาม

ระดับของ Fortune 500 (ปจจุบัน ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2555 ปตท. จัดอยูในอันดับที่ 95 ของโลก)  

ประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการองคกรธุรกิจ ทั้งธุรกิจที่ตองการทํากําไรสูงสุด และธุรกิจที่ไม

แสวงหาผลกําไรในปจจุบัน คือ ประเด็นของความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งการบริหารองคกรในยุคปจจุบันนี้ 

วิธีการบริหารจัดการทางธุรกิจ วิธีการจัดการทางสังคม และวิธีการจัดการทางสิ่งแวดลอม ไดเขามารวมเปน

หนึ่งเดียวกัน เพื่อจัดการองคกรสูความยั่งยืน  วิธีการดังกลาวไดรับความสนใจ เกิดเปนกระแสการจัดการใน

หลายๆ องคกรในเวลาที่ผานมาไมนานนี้ ซึ่งจะขอนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการองคกรสูความยั่งยืน ใน

หัวขอดังนี้  

 

1. รากฐานปญหาของมนุษยชาต ิ(Roots Cause of Problem and Human Society Development)  

2. แนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Concept)  

3. การสรางความรับผิดชอบตอสังคม 2 แนวทาง (Two Approaches for CSR)  

4. ดัชนีวัดความยั่งยืน (Sustainability Index) 

4. หลักการพฒันาความยั่งยืนของ ปตท. (PTT Group Sustainable Development Approach)  
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ากรโลกและอ

าก็จะมีปริมาณ

ยูได  เพราะสิ่

มา ความสําเ

ประชากรยังมี

ลือกที่ดีที่สุด แ

นคนขึ้นไป 

าจารย นายแพ

ชน คนญี่ปุนใ

ากขึ้น คนญี่ป

กอบกับลักษ

ความตองการ

หน็ไดวามีควา

ะมีอัตราการบ

ข้ึนเปนเงาตาม

อัตราการเจริ

ณมหาศาลม

งที่เรียกวา “

ร็จของการปฏิ

มีวัตถุดิบและ

แตอาจจะเปน

พทยชัชวาล โอส

ในสมัยกอนบ ิ

ปุนจึงเริ่มบริโ

ษณะการบริโภ

รของประชาก

ามสัมพนัธกนั

บริโภคเนื้อที่สู

มตัว  

ริญเติบโตทา

ากขึ้นตามไป

“การปฏิวัติเขีย

ฏิวัติเขียว แล

ะอาหารในปริ

นทางเดียวที่ต

สถานนท ครั้งที่

บริโภคแตเนื้อป

โภคเนื้อหมูแล

 

ภคที่เปลี่ยนไป

รในกลุมนี้ จา

น สําหรับประ

งขึน้ตามไปด

างเศรษฐกิจเ

ปดวย  แมใน

ยว (Green 

ะความกาวห

ริมาณที่เพียง

ตองทํา เพื่อผ

 7  11 

ปลาเปนหลัก

ละเนื้อวัวเพิ่ม

ป ทําใหตอง

ากภาพที ่5  

เทศที่มี

ดวย จาก

เพิ่มข้ึนอยาง

นวันนี้จํานวน

Revolution)”

หนาทางวิทยา

งพอตอความ

ลิตอาหารมา

ก 

ม

ง

น

” 

า

ม

า
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ภาพที ่7

Source)

 

เรียกวา 

นี้เปนตัว

เพียงอย

การปลด

2  แนวทางกา

6  ชนดิของกา

 ปริมาณกาซ

) 

เมื่อประชาก

กาซคารบอน

วการใหญของ

างเดียว การ

ดปลอยกาซเรื

รบริหารจัดการ

าซเรือนกระจก

ซเรือนกระจก 

รเพิ่มข้ึน กา

นไดออกไซด แ

ง “ภาวะเรือน

รปลดปลอยก

รือนกระจกใน

รองคกรสูความ

ก 

 แบงตามกลุม

ารบริโภคมาก

และกาซมีเทน

นกระจก”  ก

กาซเรือนกระจ

นปริมาณที่มา

มยั่งยืน 

มธุรกิจ (Annu

กข้ึนในอัตราก

น ออกมาจาก

การปลดปลอย

จกมาจากทุก

ากเหมือนกัน 

ual Greenho

กาวหนา ใน

กการยอยสลา

ยกาซคารบอ

กภาคสวน (ดูภ

 วัวและแกะที

ouse Gas Em

นเวลาเดียวกั

ายของซากพชื

นไดออกไซด

ภาพที่ 7) เชน

ที่เลี้ยงอยูในป

missions By 

ันจะมีการปล

ช ซากสัตว ก

ดไมใชมาจาก

น ภาคการเก

ประเทศออสเ

 

 Sector 

ลดปลอยสิ่งที

าซทั้ง 2 ชนิด

อุตสาหกรรม

กษตร มีอัตรา

เตรเลีย มีการ

ที่

ด

ม

า

ร



 

 

ปลดปล

ทําลายจ

สวนรวม

 

ภาพที ่8

 

ภาพที ่9

 

สูงมาก 

พัฒนาแ

อยกาซมีเทน

จนเกิดเปนรูโห

และเปนตนเห

8 อัตราการปล

9 อัตราการปล

ในกลุมประเ

แตการปลดป

และยังไมพัฒน

นในปริมาณที

หวข้ึน ประเท

หตุสวนหนึ่งข

ลดปลอยกาซ

ลดปลอยกาซ

ทศที่เจริญแล

ปลอยกาซเรือ

นา หรือ Non

ปาฐกถาเกี

ที่มาก จนกระ

ศออสเตรเลีย

ของปญหาสิง่

ซเรือนกระจก 

ซเรือนกระจกต

ลว หรือ OEC

อนกระจกตอ

n OECD จะมี

ยรติยศศาสตร

ะทั่งชั้นบรรย

ยจึงเปนประเ

งแวดลอมเหล

  

ตอคน 

CD อัตรารวม

อจํานวนประช

มีอัตรารวมกา

าจารย นายแพ

ากาศของโอ

เทศหนึ่งที่มีระ

ลานี้ 

มของการปล

ชากรจะต่ํา 

ารปลดปลอย

พทยชัชวาล โอส

โซนที่อยูเหนื

ะดับแสง UV 

ดปลอยกาซเ ื

แตในทางตรง

ยกาซเรือนกร

สถานนท ครั้งที่

นือประเทศออ

 สูงมาก ดังนั้

เรือนกระจกจ

งกันขาม ปร

ะจกในปริมา
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อสเตรเลียถูก

นั้น ทุกคนจึงมี

 

 

จะมีปริมาณที

ระเทศที่กําลัง

ณต่ํา แตการ

ก

มี

ที่

ง

ร
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ปลดปลอ

ควบคุมส

ประเทศที

มีปริมาณ

และคาเ

กาวหนา

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1

 

ประมาณ

เปน 2 ป

หรือประ

ปญหาสิ่

โลกมีปร

 

4  แนวทางกา

อยกาซเรือนก

สภาวะสิ่งแว

ที่พัฒนาแลว 

ณเพิ่มข้ึน  

สวนอัตรากา

ฉล่ียการปลด

าเหมือนกัน  

 

 

 

0 ประชากรใ

จากจํานวนป

ณ 8 โมงเชาขอ

ระเทศที่มี G

เทศที่กําลังพั

งแวดลอม แ

ระชากรอยูอย

รบริหารจัดการ

กระจกตอจําน

วดลอมในกลุ

  อยางไรก็ตา

ารปลดปลอย

ดปลอยกาซเ

ในประเทศอิน

ประขากรที่มีจ

องทุกๆ วัน ภ

DP ตางกันม

พัฒนา ตางพบ

และปญหาสภ

างหนาแนนเ

รองคกรสูความ

นวนประชาก

มประเทศที่ก

ามไมวาจะกล

ยกาซเรือนกร

เรือนกระจกต

นเดียและญี่ปุน

จํานวนเพิ่มข้ึ

ภาพดานซาย

ากถึง 40 เทา

บกับสภาพปญ

ภาวะอากาศที

กินไปนั่นเอง 

มยั่งยืน 

รจะสูง หมาย

กําลังพัฒนา

ลุมประเทศใด

ะจกของประ

ตอคนตอปจะ

นในชัว่โมงเรง

้นในอัตรากา

เปนรูปที่เกิดขึ

า เมื่อโลกมีป

ญหาที่ไมตาง

ที่เปลี่ยนไป ท

  

ยความวา ปร

และยังไมพัฒ

ด ผลรวมทั้งห

ะเทศไทย แมจ

ะตํ่ากวาคาเฉ

งดวน 

าวหนา ภาพ

ข้ึนที่ประเทศอิ

ระชากรอยูห

งกัน ปญหาทั้

ทั้งหมดทั้งปว

ระสิทธิภาพใน

ฒนา มีประสิ

มดของการป

จะไมไดเปนผ

ฉล่ียโลก แตก

พที่ 10 นี้เกิดข้ึ

อินเดีย ภาพด

นาแนนมาก 

ั้งหมดทั้งปวง

วงมีรากฐานป

นการใช พลัง

สิทธิภาพดีไม

ปลดปลอยกาซ

ผูปลดปลอยก

ก็มีอัตราการ

ข้ึนชวงชั่วโมง

ดานขวา คือป

 ไมวาประเทศ

ง ไมวาจะเปน

ปญหาเริ่มตน

งาน และการ

เทียบเทากับ

ซเรือนกระจก

กาซรายใหญ

รเพิ่มในอัตรา

งเรงดวน หรือ

ประเทศญี่ปุน

ศที่เจริญที่สุด

นปญหารถตดิ

นมาจากการที

ร

บ

ก

ญ 

า

อ

น 

ด 

ด 

ที่



 

 

ภาพที ่1

การเกษต

มนุษยก็ย

สมัยปลา

แมนเชส

ภายหลัง

ควบคุมธ

เปนระบ

เปลี่ยนแ

สะดวกต

ถัดจากนั้

ผานมา 

อันรวดเร็

อุดมปญ

 

1 

 

หลังจากโลก

ตร (agraria

ยังไมเปลี่ยนแ

ายกรุงศรีอยุธ

เตอร ประเทศ

งเปลี่ยนจาก

ธรรมชาติไดใ

บ เรียกวา 

แปลงไปอยาง

ตางๆ จนเกิดก

นัน้ก็เกิดการพั

จนในวันนี้ โล

ทําใหเกิดกา

ร็ว จนปจจุบัน

ญญา (Intellig

พัฒนาเขาสูย

an)”  มีการคน

แปลงไปมาก

ธยา หรือก

ศอังกฤษ โดย

เครื่องจักรไอ

นระดับหนึ่ง ห

Mass pro

งมาก เกิดสิ่งป

การผลิตเปนจ

พัฒนาดานสงั

ลกไดพัฒนาเ

ารพัฒนาดาน

นอยูในยุคขอ

ence)”  

ปาฐกถาเกี

ยุคหินเกา ยุค

นพบอาวุธ เ

นัก มนุษยมี

รุงรัตนโกสินท

ย เจมส วัตต 

อน้ํา มาเปนเค

หลังจากนั้นที

oduction นับ

ประดิษฐข้ึนม

จํานวนมาก 

งคมวัฒนธรร

เติบโตอยางก

นขอมูลขาวส

อง “สังคมองค

ยรติยศศาสตร

คสําริด และย

เคร่ืองทุนแรง

การเปลี่ยนแ

ทรตอนตน ห

เปนผูคนพบเ

คร่ืองยนตสัน

ที่เมืองแมนเช

บจากจุดนั้นเ

มากมาย เชน 

หรือที่เรียกวา

มตอเนื่องตาม

าวกระโดด ห

สาร และเทคโ

คความรู (Kn

าจารย นายแพ

ยุคเหล็ก โดย

ง คานงัด แ

ปลงวิธี ลักษ

หรือเมื่อ 200

เคร่ืองยนตตน

นดาปภายใน

สเตอรไดเกิด

เปนตนมาสัง

 ยานยนต รถ

า “ยุคปฏิวัติอ

มลําดับ 

หลังจากมนุษ

โนโลยีการสื่อ

owledge)” แ

พทยชัชวาล โอส

ยเรียกสังคมม

ละคานดีด แ

ษณะวิถีการคร

0 กวาปมา

นกําลัง ที่เรียก

) ทําใหมนุ

ด “อุตสาหกรร

คมมนุษยแล

ถไฟ สําหรับก

อุตสาหกรรม 

ษยเร่ิมรูจักคอม

อสารอยางม

และในอนาค

สถานนท ครั้งที่

 

มนุษยในชวงน

แตสภาพการด

รองชีพครั้งสํา

นี่เอง โดยเ

กวา “เครื่องจั

นุษยมีพลังอํา

รมทอผา” มีก

ะการดํารงชีวิ

การเคลื่อนที่ 

 (Industrial 

มพิวเตอร เมื่

ากมายภายใ

ตกําลังจะเขา
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นั้นวา “สังคม

ดํารงชีวิตของ

าคัญที่สุดเมื่อ

เกิดขึ้นที่เมือง

ักรไอน้ํา” (ซึ่ง

านาจที่จะเร่ิม

การผลิตอยาง

วิตไดเกิดการ

อํานวยความ

Revolution)”

อ 10 กวาปที

ในระยะเวลา

าสูยุค “สังคม

ม

ง

อ

ง

ง

ม

ง

ร

ม

” 

ที่

า

ม
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ภาพที ่1

 

6  แนวทางกา

2 

3  

รบริหารจัดการรองคกรสูความมยั่งยืน 
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ภาพที ่1

 

4 

5 

ปาฐกถาเกียรติยศศาสตร

 

าจารย นายแพพทยชัชวาล โอสสถานนท ครั้งที่ 7  17 

 



 

18

 

ภาพที ่1

ข้ึน มาต

และเครื่อ

เปนไปได

ขอดูวามี

กอใหเกิด

Pollution

จากการพ

เรียกรอง

Protecti

(EIA - E

พัฒนาอุ

คํานึงถึง

เกิดโรคภั

8  แนวทางกา

 

6  

 

จากการปฏิวั

ตรฐานการค

องมือที่สําคัญ

ด หรือ Projec

มีรายงาน Fea

การพัฒนาอ

ดปญหาที่ตา

n Related D

พัฒนาอุตสา

หลังจากนั้น 

งใหมีการออก

on Agency

Environment

อุตสาหกรรม 

สภาวะสิ่งแว

ภัยไขเจ็บตาง

รบริหารจัดการ

วัติอุตสาหกรร

รองชีพสูงขึ้น

ญที่นิยมใชกัน

ct Feasibility

asibility Stud

อุตสาหกรรม

มมาก็คือ “โร

Disease เชน

หกรรม โดยไ

เกิดการเปลี่ย

กกฎหมายเพื่อ

y) เรียกรองใ

tal Impact A

 ไมควรคํานึง

ดลอมทั้งหมด

ๆ ข้ึนตามมาใ

รองคกรสูความ

รม พบวากา

น ในเวลานั้น

นอยางแพรหล

y Study” เชน

dy หรือไม จน

มเกิดขึ้นอยา

รคอันเกิดขึ้น

น โรคมินะมะ

ไมคํานึงถึงสิ่ง

ยนแปลงอีกค

อปกปองคุมค

หมีการสราง

Assessment

งถึงแตการพั

ดไปพรอมๆ กั

ในสังคม 

มยั่งยืน 

ารพัฒนาทาง

นสังคมมุนษย

ลาย คือ เอกส

น การจะไปกู

นทุกวันนี้ยังเป

างรวดเร็ว โด

สืบเนื่องมาจ

ะตะ โรคอิไต-

งแวดลอม  

ร้ังหนึ่งที่สําคั

ครองส่ิงแวดล

เครื่องมือเพิ่ม

t)” คูกับรายง

ัฒนาทางอุต

กันดวย เพราะ

งอุตสาหกรรม

ยสนใจแตการ

สารทางการเงิ

กูเงินธนาคาร

ปนสิ่งจําเปนอ

ดยไมมีการค

ากการพัฒน

-อิไต ในประเ

ัญ ชวงป ค.ศ

ลอม หรือ US

มข้ึน หรือที่เรีย

งาน Feasibi

ตสาหกรรรมแ

ะที่ผานมา เมื

มสงผลใหมนุ

รสรางความเ

งิน ที่เรียกวา 

เพื่อทํากิจกรร

อยู 

วบคุมอยาง

าอุตสาหกรร

เทศญี่ปุน ซึ่ง

ศ.1970 ในปร

SEPA (Unite

ยกวา “รายง

lity Study โด

และเศรษฐกิจ

มื่อส่ิงแวดลอม

นษยมีชีวิตควา

เจริญเติบโตท

 “รายงานกา

รมทางธุรกิจ 

มีประสิทธิภ

รม” หรือ ที่เรี

งปญหาของโร

ระเทศสหรัฐอ

ed States En

งานผลกระทบ

ดยมีเปาหมา

จเพียงอยาง

มถูกทําลายล

 

ามเปนอยูที่ดี

ทางเศรษฐกิจ

รศึกษาความ

 ธนาคารก็จะ
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ในสวนของ EIA ประเทศไทยจัดไดวากาวหนามาก มีการประกาศใช EIA ต้ังแตป ค.ศ. 1984 หรือ พ.ศ. 

2527  ระยะเวลาไมนานหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศใช และประเทศไทยจัดเปนอันดับที่ 25 ของ

โลกที่มีการประกาศใช EIA กอนประเทศชั้นนําอยางประเทศอังกฤษ และอิตาลี นอกจากรายงานความเปนไป

ไดในเชิงธุรกิจแลว ยังตองมีการทํารายงาน EIA ตามที่กฎหมายสิ่งแวดลอมของไทยกําหนดไวอีกดวย  

ตอมาในป ค.ศ.1990 ที่เมืองควิเบก (Quebec) ประเทศแคนาดา มีคนกลุมหนึ่งคิดวา การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ถาดูเฉพาะดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมแค 2 มิติ ไมนาจะเพียงพอ เร่ิมเล็งเห็นวา 

มิติทางสังคมมีความสําคัญมาก ถาละเลย สังคมจะเกิดปญหาไดงายและสงผลกระทบเปนวงกวางเชนกัน 

ตัวอยางเชน การขุดเจาะสํารวจหาบอน้ํามันที่บริเวณชุมชนที่อยูอาศัย เขตทวีวัฒนา ตามหลักการสํารวจขุด

เจาะเบื้องตนนั้น เปนการขุดที่ทําใหเกิดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 ฟุต ลึกลงไป 2 กิโลเมตร เพื่อจะดูวาจะมี

น้ํามันอยูหรือไม ถาไมมีก็กลบฝง จัดเปนกิจกรรมปกติที่ดูเหมือนไมนาจะสงผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น แตกอนการ

ทําการสํารวจนั้น ไมมีการทําความเขาใจกับชุมชนโดยรอบ ทําใหเกิดการรองเรียนจากชุมชนโดยรอบตางๆ 

มากมาย ซึ่งนี่คือตัวอยางหนึ่งของการกระทําที่ไมไดคํานึงถึงมิติทางสังคม แมจะเปนการกระทําที่ไมสงผล

กระทบใดๆ ก็ตามตอสังคม แตก็สามารถสรางความเขาใจผิดไดอยางงายดาย สรางความตื่นเตน หรือ

แมกระทั่งสรางความคาดหวังขึ้นได  อยางอีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นที่ภาคอีสาน กอนจะทําการขุดเจาะสํารวจหา

แหลงน้ํามัน ราคาที่ดินบริเวณนั้นขึ้นไปแลว ทั้งๆ ที่ความจริงยังไมรูวาขุดเจาะลงไปแลว จะพบน้ํามันหรือไม มิติ

ทางสังคมก็จะมีทั้งผลบวกผลลบเกิดขึ้นอยูเสมอๆ ดังนั้นจะเห็นไดวา เครื่องมือ 2 อยางที่ใชกันอยูไมเพียงพอใน

สังคมมนุษย ยุคที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งทางดานประชากร เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม จึงควรจะมี

อีกมิติหนึ่งที่เรียกวา HIA (Health Impact Assessment) หรือรายงานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ  

อยางไรก็ตาม การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทางสังคมมนุษยเกิดขึ้นเพียงแค 200 ปที่ผานมา 

เกิดเหตุการณตางๆ ข้ึนอยางมากมายจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เติบโตอยางกาวกระโดด จนสราง

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตามมา และเมื่อพบวามีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ก็เร่ิมสรางเครื่องมือข้ึนมา

ปองกัน จนในขณะนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม นําไปสูผลกระทบทางสังคมดวย และกําลังจะสราง

เครื่องมือข้ึนมาปองกัน ซึ่งในสวนนี้จะมาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ  
 
 
2. แนวความคิดการพัฒนาอยางยัง่ยืน Sustainable Development Concept  
 

ในยุคของสังคมองคความรู จึงเกิดบริบทการพัฒนาในปจจุบัน คือ แนวคิดเรื่องการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน เกิดขึ้นมาเมื่อ 10 กวาปที่แลว ที่จักรวรรดิรัสเซียลมสลาย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เร่ิมเปลี่ยนการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ออกจากระบอบคอมมิวนิสตและสังคมนิยม มาเปนระบบกึ่งทุนนิยม มีการประกาศชัยชนะ

ของระบบทุนนิยม หรือที่เรียกวา “ทุนนิยมสุดโตง”  คือ องคกรธุรกิจมีเปาหมายหลัก คือ การแสวงหากําไร
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Brothers ลมไปแลว ปจจุบันนี ้Goldman Sachs ก็ถูกซื้อ Merrill Lynch ก็โดนซื้อ ฉะนั้นในโลกนี้ไมมีส่ิงที่เรา

เรียกวา too big to fail อีกตอไป องคกรธุรกิจทุกองคกรถามกีารดําเนินแนวทางธรุกิจที่ผิดพลาด ไมไดยึดถือ

แนวทางของการพัฒนาอยางยั่งยืน มีสิทธทิี่จะลมหายตายจากไดตลอดเวลา  

 

........................................................ 
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ความเปนมาในการจัดแสดง 

ปาฐกถาเกียรติยศฯ เนื่องในวันพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยมหิดล" 

 

“มหิดล” เปนพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงมพีระมหา

กรุณาธิคุณตอประเทศชาตอิยางใหญหลวง โดยเฉพาะการแพทยและการสาธารณสุข ทรงไดรับการยกยองวา

เปนพระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทยและพระบิดาแหงการสาธารณสุขไทย พระบาท สมเด็จพระเจาอยูหวั

ภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนาม “มหิดล” ใหเปนนามของ

มหาวิทยาลยั ที่ไดตราพระราชบัญญัติมีผลใชอยางเปนทางการ เมื่อวันที ่ 2  มีนาคม 2512 ซึง่นับวาเปนวัน

เร่ิมตนของการใชชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล นับจากวาระนัน้จนถึงวันที ่2 มีนาคม 2555 ซึ่งเวียนมาบรรจบครบ 43 

ป ที่ไดรับพระราชทานนามใหเปน “มหาวิทยาลัยมหิดล” การไดรับพระราชทานพระมหากรุณาธคุิณครั้งนี้ ยัง

ความปติยนิดเีปนอยางยิ่งใหแกบรรดาอาจารย นักศกึษา และเจาหนาที่ทกุระดับ ตลอดจนศิษยเกาและ

นักศึกษาปจจบัุนของมหาวทิยาลยัมหิดล 

นับต้ังแต พ.ศ. 2542 จนถงึป พ.ศ. 2555  อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหิดล ไดมีดําริใหมกีารจัดปาฐกถา

เกียรติยศฯ เนือ่งในวนัพระราชทานนาม “มหาวิทยาลยัมหิดล” ติดตอกันมาทกุป โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก

สาขาตาง ๆ มาแสดงปาฐกถาในหัวขอตอไปนี ้
 

พ.ศ. 2542  ปาฐกถาเกยีรติยศเนื่องในงานคลายวนัพระราชทานนามมหาวทิยาลยัมหิดล 

                  โดย สมเด็จพระเจาพีน่างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร 
 

พ.ศ. 2543  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คร้ังที่ 1 

                  โดย  ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณ ประดิษฐ เจริญไทยทว ี
 

พ.ศ. 2544  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาตกิวนชิ คร้ังที่ 1 

                  โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ประเวศ วะส ี
 

พ.ศ. 2545  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คร้ังที่ 2 

                  เร่ือง “สุขภาพสังคม” 

                 โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ประเวศ วะส ี
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พ.ศ. 2546  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาตกิวนชิ คร้ังที่ 2 

                  เร่ือง “พระพทุธศาสนากับการเติมปญญาใหสังคม” 

                 โดย  พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9)  

                         อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 

พ.ศ. 2547  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คร้ังที ่3 

                  เร่ือง “เศรษฐกิจการเงินโลกกับการปรับตัวของอุดมศึกษาไทย”  

                  โดย  ดร.โอฬาร ไชยประวัติ 

                         ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษากติติมศักดิ์  

                         มูลนิธิสถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
 

พ.ศ. 2548  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาตกิวนชิ คร้ังที่ 3 

                  เร่ือง “โครงการพัฒนาดอยตงุ” 

                  โดย  ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 

                        เลขาธิการมูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ 
 

พ.ศ. 2549  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คร้ังที ่4 

                  เร่ือง “การปฏิรูปการเมืองกบัสภาพสังคมไทย”  

                  โดย   ศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ 

                         ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 

                         สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

พ.ศ. 2550  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาตกิวนชิ คร้ังที่ 4 

                  เร่ือง “สหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” 

                  โดย  ศาสตราจารย ดร.วิจติร ศรีสอาน 

                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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พ.ศ. 2551  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คร้ังที ่5               

เร่ือง “ประสบการณการบรหิารมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเปนมหาวิทยาลัย ในกาํกับของรัฐ” 

โดย  ดร.กฤษณพงศ กีรติกร 

          ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี       
 

พ.ศ. 2552  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาตกิวนชิ คร้ังที ่5 

 เร่ือง  ความอยูรอดของมนษุยศาสตรไทย 

โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณเจตนา นาควัชระ 

          กรรมการผูทรงคุณวฒุิ สภามหาวทิยาลยัมหิดล       

พ.ศ. 2553  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คร้ังที่ 6 

                เร่ือง "Current Global Health Issues" 

                 โดย ศาสตราจารยเกยีรติคุณ นายแพทย ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร 

                          ประธานกรรมการนโยบายกองทนุสนบัสนุนการวิจยั 

พ.ศ. 2554  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาตกิวนชิ คร้ังที ่6 

 เร่ือง  "การสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนโดยการปฏิวัติการศึกษาและพฒันาชนบท" 

โดย     คุณมีชัย วีระไวทยะ 

          นายกสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน  

พ.ศ. 2555  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คร้ังที่ 7               

เร่ือง    "แนวทางการบริหารจัดการองคกร สูความยั่งยืน" 

โดย     ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร 

          ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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6  แนวทางการบริหารจัดการ

ศาสตราจ

รองคกรสูความ

จารย นา

มยั่งยืน 

ประวัติ

ายแพทยช
 

ติ 

ชัชวาล  โโอสถานนท 
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ศาสตราจารย นายแพทยชชัวาล  โอสถานนท  เปนบตุรคนที่ 4 ของพระยาประชากิจกรจกัร (ชบุ โอ

สถานนท) และคุณหญิงนิล ประชากิจกรจักร เกิดเมื่อวนัที่ 5 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2451 ณ บานถนนบาํรุงเมือง ริม

คลองผดุงกรุงเกษม มีพีน่องรวมบิดามารดา ซึง่ปจจุบันถงึแกกรรมแลว ดังนี้  

1. พ.ต.วิลาส โอสถานนท    6.   นายทวีลาภ โอสถานนท  

2. นางระยับ สุพล     7.   นางชาํนญั สุขุม 

3. ด.ช.ศิริ โอสถานนท      8.   นายชาลี โอสถานนท 

4. ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท     9.   นางอนิทิรา นาคะเสถียร  

5. นายปชา โอสถานนท  

 

สมรสกับนางสาวดุษฎี  ปนยารชุน ธิดาพระยาปรีชานุสาสน (เสริญ ปนยารชนุ) และคุณหญิง ปฤกษ 

ปรีชานสุาสน เมื่อวันที่ 29 ธนัวาคม  2484 มีบุตรธิดา 2  คน ไดแก 

1. รองศาสตราจารย นายแพทยรพินทร โอสถานนท  
2. นางทพิสุดา สุวรรณรักษ สมรสกับ รศ.นพ.จินดา สุวรรณรักษ มีธิดา 1 คนคือ  

นางสาวไรรัตน สุวรรณรักษ   

 

ผูที่ไดรูจักกับศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท เรียกทาสัน้ ๆ วา “คุณหมอชัช” 

ป พ.ศ. 2474  สําเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร  

ป พ.ศ. 2476  บรรจุเปนอาจารยในแผนกสติู-นรีเวชวทิยา โรงพยาบาลศิริราช  

ป พ.ศ. 2478  ไดทุนอเล็กซานเดอร  ฟอน ฮุมโบลด ไปศึกษาเพื่อทําปริญญาเอก (Dr.Med) ณ ประเทศ

เยอรมัน  พรอมกับได รับทุน  “สมเด็จพระราชบิดา” ศึกษา  คนควา วิจัย ภายใต Prof. 

Schoeder และ Prof. Robert Kessler และทําวิทยานิพนธเร่ือง Cystic Glandula 

Hyperplasia of Endometrium หลังจากสําเร็จปริญญาเอกแลว ยังไดไปศึกษาวิชาโรคเมือง

รอนเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัย Hamburg และไดประกาศนียบัตรวิชาโรคเมืองรอน Diploma in 

Tropical Medicine  (D.T.M.) 

ป พ.ศ. 2481  เดินทางกลับประเทศไทยและทํางานที่โรงพยาบาลศิริราชเชนเดิม เมื่อกลับมาทํางานที่แผนก

สูตินรีวิทยาที่ ศิ ริราช ศาสตราจารย นายแพทยประจักษ ทองประเสริฐ ผู อํานวยการ

โรงพยาบาลศิริราชขณะนั้น ไดขอใหศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท รับตําแหนง

ผูชวยผูอํานวยการเมื่อคุณศาสตราจารย นายแพทยประจักษ ทองประเสริฐ ลาออกในป พ.ศ. 
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2491 ศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท ไดรับเลือกเอกฉันทใหดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการศิริราชตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท จึง

เปนคลินิ เชี่ยน  อาจารยและนักบริหารพรอมกันไป  ทานดํารงตําแหนงผู อํานวยการ

โรงพยาบาลศิริราชจนถึงป พ.ศ. 2501 เปนคณบดีคณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาลระหวาง

ป พ.ศ. 2501-2506 ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ระหวางป พ.ศ. 2507-2512 

ดํารงตําแหนงอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล ระหวางป พ.ศ. 2512-2514  เปนผู

เดียวที่เปนทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัยมหิดล และยังรับ

ตําแหนงรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลระหวางป พ.ศ. 2514-2522  

 

ป พ.ศ. 2493 เมื่อศิริราชกอต้ังมาครบ 60 ป ในฐานะเปนผูอํานวยการไดจัดงานใหญ ไดกราบบังคม

ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนีาถ เสด็จพระราชดาํเนินทรงเปน

องคประธานในพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียของสมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือ

ที่วงการแพทยเรียกวา สมเด็จพระราชบิดา “องคพระบิดาแหงการแพทยไทย”   ณ ศูนยกลาง คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จากผลการจัดงานในครั้งนั้น ศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาติกวนิช ไดเขียน

ไวในหนังสือเจ็ดรอบนักษัตร ชัชวาล โอสถานนท วากอใหเกิดผลสําเรจ็ตามมาอกี 2 ประการคือ  

1. สรางหอประชมุราชแพทยาลัย 

2. สรางเขื่อนคอนกรีตริมแมน้าํเจาพระยา  

 

ป พ.ศ. 2505 เมื่อศิริราชกอต้ังมาครบ 72 ป ศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท เปนแมงาน

ใหญอีกครั้งหนึ่ง การจัดงานครั้งนีก้อใหเกิดตึก 72 ปศิริราช ซึ่งเปนอาคาร 12 ชัน้ ต้ังอยูใจกลางโรงพยาบาลศริิ

ราช เบื้องหลังพระบรมราชนสุาวรียสมเด็จพระบรมราชชนก  

 

เมื่อป พ.ศ. 2512 ไดกราบบังคมทลูขอพระราชทานนามใหม ใหแกมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ พระราชทานนามวา “มหาวิทยาลัยมหิดล” ยังความภาคภูมิใจและความ

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณตอศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท มิรูคลาย  
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นอกจากนัน้ไดรวมกราบบงัคมทูลขอพระกรุณาจากสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงชวย

เจรจาซื้อที่ดิน 1,200 ไร ซึ่งเปนที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ในราคาที่ถกูมากใชเปนที่ต้ัง

ของมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตศาลายาในปจจุบัน 

 

ในขั้นแรกทีพ่ระราชทานนามมหาวิทยาลยัมหิดลนัน้ศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท เลา

วาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงติงมาวามหาวทิยาลัยแพทยศาสตรยังไมใชมหาวิทยาลยัที่สมบูรณพรอม

สาขาวิชา ดังนั้นในสมัยที่ศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท เปนอธกิารบดี จึงไดมีการจัดตั้งคณะ

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศึกษาศาสตรข้ึน และเมื่อไดกอต้ังแลว ศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอ

สถานนท   กย็ังไดดํารงตําแหนงรักษาการคณบดีของคณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัย มหิดล อีกเกือบ 10 ป 

จนกวาจะไดเลือกคณบดคีนใหมข้ึนมาแทน 

 

หลังจากไดพระราชทานนามมหาวิทยาลยัมหิดลแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ไดเสด็จมาทรง

ดนตรีที่หอประชุมราชแพทยวิทยาลยัศิริราช และรับส่ังตอนหนึ่งกบันกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดลวา “เราเปนลกู

พอเดียวกันแลวนะ” ยังความปราบปลืม้และซาบซึง้ในพระมหากรณุาธิคุณเปนลนพนแกศาสตราจารย 

นายแพทยชัชวาล โอสถานนท  และผูเขาเฝาธุลีละอองพระบาทโดยทัว่หนากัน 

 

งานอื่นๆ นอกมหาวทิยาลยัยังมีอีกหลายอยาง เชน เปนกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ เปนกรรมการฝายการแพทยของมูลนิธิอานนัทมหิดล กรรมการสภาวิจยัแหงชาติ กรรมการพลงังาน

ปรมาณูเพื่อสันติ เปนตน  

 

ศาสตราจารย นายแพทยชชัวาล โอสถานนท มีความจงรักภักดีในสมเด็จพระราชบิดาอยางลึกซึ้งเคย

เลาใหลูกหลานฟงวา เมื่อเรียนแพทยปที ่ 1 ที่ศิริราช เรียนหนังสือดีไดขอเขาเฝาสมเด็จพระราชบิดา กราบ

บังคมทูลเพื่อขอทุนศึกษาแพทยตางประเทศ สมเด็จพระราชบิดาโปรดฯ ใหมหาดเล็กนํากระดาษดินสอมาทรง

คิดเลขคาใชจายในการเรียนใหดูและทรงแสดงใหเห็นวาการจะไปเรียนตางประเทศนัน้ ตองใชเวลาอีก 8 ป 

คาใชจายสิน้เปลืองมาก ขณะนี้เรียนที่ศิริราชก็ดีแลว อีก 3 ปกจ็ะเรยีนจบ จึงขอใหเรียนตอไป เมื่อเรียนจบแลว

จะไปเรียนที่ไหนจะใหการสนับสนนุ แตจะตองกลับมาทํางานที่ศิริราช เพราะ      ศิริราชยังตองการคนอีกมาก 

แตหลังจากนัน้ไมกี่เดือน สมเด็จพระราชบิดากส้ิ็นพระชนม ยงัความเศราสลดใจแกคุณศาสตราจารย 
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นายแพทยชัชวาล โอสถานนท เปนอยางยิ่ง  ศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คิดวาจะสนองพระ

เดชพระคุณครั้งสุดทายไดอยางไร ขณะนั้นผูที่มโีอกาสเขารวมในขบวนอัญเชญิพานเครื่องราชอิสริยยศของ

สมเด็จพระราชบิดา จากพระบรมมหาราชวังไปยงัพระเมรุ ตองเปนนักศึกษาแพทยปที่ 4 แตศาสตราจารย 

นายแพทยชัชวาล โอสถานนท ก็ไดขอรองกับอาจารยและไดเขารวมในขบวนในที่สุด ศาสตราจารย นายแพทย

ชัชวาล โอสถานนท ไดของที่ระลึกพระราชทานคือดินสอแหนบกระเปายี่หอ Parker ลงยาสวนบน สวนลางเปน

ทอง ตอนบนโดยรอบจารึกวา พ.ศ. 2472  ซึ่งศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท ไดเก็บสมบัติชิ้นนี้ไว

ตราบเทาชวีิตหาไม ศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท เคยกลาวหลายครั้งในหลายวาระวาการที่

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ในสมัยที่ทาน

เปนอธิการบดมีหาวิทยาลยัแพทยศาสตร และการที่ทานไดเปนอธิการบดีมหาวทิยาลัยมหิดล เปนสิง่ทีท่าน

ภาคภูมิใจมากและเปนเกียรติที่จะตองเทดิทูลพระนาม “มหิดล” อยาเต็มสติกาํลงัในชวีิตการเปนแพทย และ

การกระทําใดๆ ก็ดี ศาสตราจารย นายแพทยชชัวาล โอสถานนท จะเทิดทูลยดึถือสมเด็จพระราชบิดาเปน

แบบอยางมัน่คงเสมอมา 

 

ศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท มีสุขภาพดีพอสมควรมาโดยตลอด ไมมีอาการหลงและมี

ความหวงใยคนรอบขางเสมอจนบั้นปลายของชีวิต ศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท เร่ิมปวยเปน

โรคมะเร็งที่ปอด  เมื่อประมาณ 3 ปที่ผานมา แตก็ยงัมีสุขภาพที่แขง็แรง ไมมีอาการของมะเร็ง ในชวง 3 เดือน

สุดทายเริ่มมีอาการไอและออนเพลยี ในวนัพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เขารักษาตัว ณ ศูนยการแพทย

สิริกิต์ิ โรงพยาบาลรามาธิบดี และถึงแกกรรมอยางสงบในวนัศุกรที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เวลา 7 นาฬิกา 52 

นาที สิริรวมอายุได 91 ป 8 เดือน 27 วนั 

 

(คัดยอประวัติจากหนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท               

 14 ธันวาคม พ.ศ. 2542 พิมพที่กรุงเทพฯ: 2542) 

 

 

 

 

 






