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ค�ากล่าวรายงาน

ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ประธานกรรมการฝ่ายจัดปาฐกถาเกียรติยศฯ

กราบเรียน  ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ท่านอธิการบดี และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นนามของ

มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2512 ปัจจุบันได้เวียนมา

บรรจบเป็นปีที่ 47 ของวันพระราชทานนาม และ 128 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 

จึงจัดให้มีการแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล 

โอสถานนท์ เป็นครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองถึง 

ความส�าคัญของวันคล้ายวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” และได้

ร่วมร�าลึกถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ อดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล 



อนึ่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นท่ีจะก้าวสู่ World 

Class Univers i ty และคณะรัฐมนตรี ในขณะนี้ก� าลั งด�า เนินการ 

ด้านการปฏิรูประบบการศึกษาและระบบวิจัยของประเทศ ในฐานะท่ี 

องค์ปาฐกมปีระสบการณ์ในเวทโีลกและได้มโีอกาสสมัผสักบัระบบการศกึษา

และวิจัยในศตวรรษที่ 21 ระดับสากล จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะจุดประกาย

และให้ค�าแนะน�าการ Reprofiling และการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อท่ี

มหาวิทยาลัยมหิดลจะก้าวสู่ Global University อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัย

มหิดลจึงเห็นสมควรเรียนเชิญ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เป็นองค์ปาฐก 

ในโอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

กล่าวเปิดงานแสดงปาฐกถาและกล่าวแนะน�าองค์ปาฐกต่อไป
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ค�ากล่าวเปิดงานแสดงปาฐกถา และประวัติองค์ปาฐก

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

กราบเรียน  ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์   นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามาภิไธยในสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่แก่

มหาวทิยาลัยแพทยศาสตร์ ตามพระราชบญัญติั ซึง่มผีลอย่างเป็นทางการเมือ่

วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2512 มหาวิทยาลัยมหิดลจึงถือก�าเนิดขึ้น 

นับจากวาระนั้นจนถึงปัจจุบัน 

47 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการพัฒนาในทุกรูปแบบ 

เพื่อประโยชน์กับแผ่นดินนี้ ตามที่เราได้ตั้งจิตปณิธานกันถ้วนท่ัวทุกคน 

ในมหาวิทยาลัยมหิดลว่า “เราจะสืบสานพระราชบิดา สู่ปัญญาของแผ่นดิน” 

ณ บัดน้ี ในวันน้ีถือเป็นโอกาสอันดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัด 
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ให้มีปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท ์

เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้เคยด�ารงต�าแหน่งเป็น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับ

เกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เป็นองค์ปาฐก แสดงปาฐกถาเรื่อง 

“มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21” 

ดร.ศภุชยั พานชิภกัด์ิ ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งทางการบรหิารระดบัชาติ 

พ.ศ. 2529 - 2531 ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2543 ด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ และในระดับนานาชาติ 

ระหว่างปี ค.ศ.2002 - 2005 ท่านเป็นคนไทยคนแรกในกลุ่มประเทศ

ก�าลังพัฒนาที่ได้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) 

ปี ค.ศ.2005 - 2013 ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารการประชมุสหประชาชาติ

ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD)

ปัจจุบัน ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารการทูต

วฒันธรรม กรงุเบอร์ลนิ และผูเ้ชีย่วชาญระดับสงู ส�านกัเลขาธกิารใหญ่องค์การ

สหประชาชาติ 

และในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ แสดงปาฐกถา 

ณ โอกาสนี้
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ประวัติ

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

• ชีวประวัติ

ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ ด�ารงต�าแหน่งในสาขาการท�างานต่างๆ 

อย่างกว้างขวาง เร่ิมต้นจากพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย และด�ารง

ต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ และด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 2 วาระ ระหว่างนั้นได้ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารทหารไทย และประธานองค์กรเอกชน 

รวมถึงกรรมการที่ปรึกษา บริษัทไทยประกันชีวิต จ�ากัด 

• ในระดับนานาชาติ 

ปี ค.ศ. 2002 - 2005 ท่านยังด�ารงต�าแหน่งในระดับนานาชาติที่ส�าคัญ

คอืเป็นคนแรกในกลุม่ประเทศก�าลงัพัฒนาทีไ่ด้ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการใหญ่

องค์การการค้าโลก (WTO) 

ปี ค.ศ. 2005  - 2013 ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารการประชุมสหประชาชาติ

ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD)

• ปัจจุบัน ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริหารการทูตวัฒนธรรม กรุงเบอร์ลิน 

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ เอเชีย นิวซีแลนด์ ฟาวเดชั่น 

ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในด้านงบค�านวณต้นทุนงบประมาณ เลขาธิการ

ใหญ่ องค์การสหประชาชาติ





ปาฐกถาเกียรติยศ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 9

“มหาวิทยาลัยอุดมคติ
ในศตวรรษที่ 21”

โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
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ปาฐกถาเกียรติยศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 9
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559
เรื่อง “มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21”
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

กราบเรียน  ท ่ านนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ท ่ านอธิการบดี 

 ท่านคณาจารย์ และท่านผู ้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ 

 วันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัย 

 มหิดลได้คิดถึงผม และกรุณาเชิญให้ผมมาเป็นองค์ปาฐก 

 แสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล 

 โอสถานนท์ 

ขอเรียนถึงนายแพทย์ชัชวาลสักเล็กน้อย ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มีโอกาส

เรียนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นานพอที่จะพบกับท่านอาจารย์ชัชฯ 

แต่ว่าที่บ้านของผมนั้นซึ่งมีญาติพี่น้องหลายท่านที่ได้เคยร่วมงานกับอาจารย์

ชัชวาลได้พูดถึงท่านหลายครั้ง จนผมรู้สึกว่าเหมือนผมได้รู้จักท่านอาจารย์

ชัชวาลอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะคุณป้า ซึ่งเป็นแพทย์ทางด้านสูติ-นรีเช่นเดียวกัน 

แพทย์หญิงสมพร ศรีเพ็ญ ซึ่งเป็นภรรยาของท่านอาจารย์หมอศัลย์ ศรีเพ็ญ 

ก็พูดถึงอาจารย์ชัชฯ ด้วยความเคารพรักตลอดเวลาที่ผมได้ยิน นอกจากนั้น

แล้ว ตระกูลโอสถานนท์ก็เป็นตระกูลที่ใกล้ชิดกับทางด้านครอบครัวผมอย่าง

ทางด้านภรรยาผม ซ่ึงคณุแม่กม็าจากตระกลูโอสถานนท์ด้วยกนั เพราะฉะนัน้

ในวันน้ีผมมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าผมจะต้องไปเปลี่ยนในเรื่องของวาระงาน
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หลายประการเพือ่ทีจ่ะมาทีม่หาวทิยาลยัมหดิลวนันีใ้ห้ได้ กร็ูส้กึด้วยความยนิดี

เป็นอย่างยิ่งและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 

ทุกวันนี้ผมท�างานอยู ่ค ่อนข ้างจะคาบเกี่ยวระหว ่างเรื่องของ

สหประชาชาติ เรื่องขององค์การการค้าโลก เรื่องของสถาบันที่เบอร์ลิน และ

บางส่วนในเรื่องของการมีบทบาทของไทยในเวทีโลก ผมต้องเรียนว่าเวลานี ้

ในโลกปัจจุบันและโลกในศตวรรษที่ 21 นั้นเป็นโลกที่เราไม่มีทางอยู่คนเดียว

ได้ มนัเป็นโลกของการมโีลกาภวิตัน์ ซึง่มนัจะมคีวามใกล้ชดิ จะมคีวามผกูพนั 

จะมีการแข่งขันกันอย่างที่เข้มงวดขึ้นทุกที ปัญหาท่ีเป็นปัญหาของโลก 

โลกาภิวัตน์ซ่ึงเกี่ยวพันในโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ หรือที่ 

เรยีกว่า Geopolitics เรือ่งแถวๆ น่านน�า้ ทะเล South China Sea ทีม่ปัีญหา

กันระหว่างประเทศต่างๆ รอบๆ South China Sea หรือปัญหาของประเทศ

ยูเครน ในยุโรปตะวันออก หรือปัญหาที่ซีเรีย ปัญหาของไอซิส ลิเบีย 

เป็นปัญหาที่กระทบหมดทั่วโลกด้วยกันทั้งนั้น

เวลาเราท�าการศึกษาที่องค์การสหประชาชาติ (UN) เราโยงเรื่องของ

ภาวะของภูมิรัฐศาสตร์กับเรื่องความเป็นอยู ่ของมนุษยชาติเข้าด้วยกัน 

อย่างเช่นการเกิดขึ้นของไอซิส ซึ่งเหมือนกับจะเป็นรัฐอิสลามใหม่นั้น เราได้

วิเคราะห์วิจารณ์ชัดเจนว่าความแห้งแล้งที่เกิดขึ้น ในทางด้านบางส่วนทางใต้

ของซีเรีย ท�าให้ประชาชนยากแค้นยากไร้มาก แล้วก็น�าไปสู่การที่มีการรวม

กลุม่ผูก่้อการร้ายเหมอืนกลุม่ผูก่้อการร้ายทีอ่ยูใ่นไนจเีรยี บวกกบัผูก่้อการร้าย

ในกลุ่มโซมาเรีย ทางด้านแอฟริกาตะวันออกก็ตาม ส่วนใหญ่มาจากสภาพ 

ดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้ง เกิดขึ้นจากความยากจนของคนในโลกที่ท�าให้เราคง 

ไม่สามารถจะใช้อาวธุยทุโธปกรณ์ เราจะใช้ก�าลงัเข้าไปปราบปรามในสิง่ซึง่เป็น

ปรากฏการณ์สมัยใหม่ในขณะนี้ซึ่งเป็นสงครามที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อย 
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สงครามที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายไม่ได้เด็ดขาด ท�าอย่างไรก็ไม่ชนะ ถ้าเรา

ไม่สามารถเอาชนะความยากจนได้ เพราะฉะนั้นในงานที่ผมไปท�าอยู่หลายปี

ที่องค์การสหประชาชาติ 8 ปีที่เพิ่งเสร็จมา มันเป็นงานเสาหลักเสาที่ 3 ของ

องค์การสหประชาชาต ิทีเ่ราเรยีกว่า “เสาของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม” 

อีก 2 เสาคือ เสา Human Rights สิทธิมนุษยชน อีกหนึ่งเสาคือ ความมั่นคง 

Security เพราะฉะนั้น UN มี 3 เสา

สิทธิมนุษยชน ความมั่นคง ความปลอดภัยของโลก และการพัฒนา

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก ทั้ง 3 เสามาอยู ่ด้วยกัน ถ้าไม่มี 

ความมั่นคงก็ไม่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ก็ไม่สามารถไปแก้ไขปัญหาเรื่อง

สทิธมินษุยชนได้ ถ้ามนุษย์ไม่มสีทิธใินอาหาร ในความเป็นอสิรภาพเสร ีในการ 

เรียน การศึกษา ไม่มีความเท่าเทียมกัน ก็จะไม่มีความสงบในโลก ไม่มีความ

มั่นคงและจะไม่มีการพัฒนา และถ้าหากไม่มีการพัฒนา ก็อย่าไปนึกเลยว่า

เมื่อไม่มีการพัฒนาคนที่ยากจนเขาจะไม่มีปัญหา เขาต้องมีปัญหา เขาต้องไป 

ก่อเรื่อง สิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ เรื่องไม่สงบตามที่ต่างๆ ปัญหาของโลก  

ปัญหาของสิทธิมนุษยชน เพราะฉะนั้นงานที่ผมท�ามา 8 ปีที่ผ่านมา เป็นงาน

ที่พยายามยึดโยง 3 เรื่องนี้เข้าด้วยกัน ส่วนองค์กรอังค์ถัด (UNCTAD) 

ที่ผมท�างานอยู่นั้น จะท�าในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ปาฐกถาในวันนี้ ขอออกตัวว่าผมไม่ใช่นักการศึกษา เพราะฉะนั้นผม 

มิบังอาจจะมาพูดเรื่องของทัศนคติของการที่จะมีมหาวิทยาลัยในอุดมคติใน

ศตวรรษที่ 21 นั้น ค่อนข้างจะเหมือนกับผมเอามะพร้าวห้าวขายสวน อีกที

คอืท่านทัง้หลายทีอ่ยูใ่นห้องนีน่้าจะทราบเรือ่งนีดี้กว่าผม แต่ผมคดิแบบนีค้รบั 

ผมคิดว่าเรื่องการศึกษาและโดยเฉพาะอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย

เป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะของส�านักงานคณะกรรมการ
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อุดมศึกษา ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ใช่เรื่องของแต่ละ

มหาวิทยาลัย ไม่ใช่เรื่องเฉพาะนักการศึกษาเท่านั้น ผมเรียนท่ีมหาวิทยาลัย

มหิดล สมัยนั้นเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2505 

และปี พ.ศ. 2506 ผมเดินทางไปต่างประเทศ ในสมัยนั้นผมตั้งใจอย่างยิ่งท่ี

อยากจะเรยีนวชิาแพทยศาสตร์ ต้ังใจไว้มหีลายเรือ่งทีอ่ยากท�า โดยเฉพาะเรือ่ง

การค้นคว้าวิจัย ผมยังเสียดายจนถึงทุกวันนี้ วันนี้ผมอิจฉาเพื่อนๆ ผมจริงๆ 

เพื่อนที่นั่งอยู่ในที่นี้ ที่เรียนหนังสือมาด้วยกันหลายท่านมาเป็นนายแพทย์ท่ี

ท�าคุณประโยชน์ให้กับคนในชาติมากมาย มาอยู่ในวงการศึกษา มีคุณค่ากับ

ประเทศชาติมากมาย ผมเองนั้นต้องระเห็จไปเรียนตามที่ต่างๆ ซึ่งก็หวังว่ามี

ส่วนช่วยท่านทัง้หลายบ้างเลก็น้อย หลงัจากในแง่มมุของการพฒันาเศรษฐกจิ

ของประเทศซึ่งมารองรับที่ท�าให้การศึกษาพัฒนาประเทศไปด้วยกันให้ได้

ผมถกูส่งไปเรยีน ต้องเล่าเรือ่งนีเ้พราะว่าผมถกูส่งไปเรยีนโดยธนาคาร

แห่งประเทศไทย เพราะท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ท�าให้ผมมั่นใจว่าการที่

เป็นหมอรักษามนษุย์กบัการเป็นหมอเศรษฐกจิ รกัษาเศรษฐกจิ รกัษาโรคของ

ประเทศมันก็พอๆ กัน หมอมนุษย์เหนื่อยกว่าหน่อยเพราะต้องรักษาคน 

เยอะแยะมากมาย หมอเศรษฐกจิรกัษาทเีดยีวคนเป็นร้อย พนั หมืน่ แสน ล้าน  

ผมบอกมันดีกว่ากันอย่างไร เพราะมันช่วยทั้งหมดได้ เพราะถ้ามันช่วยไม่ได้  

มนัล่มไปเลยด้วยกนัทัง้หมด เพราะฉะนัน้หมอเศรษฐกจิมคีวามเสีย่งมากทีว่่า

ทกุวันน้ีท�าดทีก็ีทัว่โลกได้รบัประโยชน์ด้วยกนัทัง้หมด ถ้าท�าเสยีหาย วางนโยบาย 

ผิดพลาด ก�าหนดนโยบายการคลังผิด กู้ยืมเงินมากมาย ปล่อยให้เงินเฟ้อมัน

สูงเกินไป เกษตรกรท�าแล้วไม่ได้รายได้พอเพียง หรือไปค้าขายกับเค้าแล้ว 

ถกูเขาเอาเปรียบ มนักก่็อให้เกดิความทกุข์ยากกนัทัง้ประเทศพร้อมๆ กนัหมด 

เพราะฉะน้ันผมไปด้วยความเชือ่อย่างนี ้ผมไปด้วยความเชือ่ว่า ผมเปลีย่นจาก
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เรียนวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งทุกคนก็ดีใจ ครอบครัวก็ดีใจ ว่าอยู่ๆ ท�าไมเปลี่ยน 

ท่านเชื่อหรือไม่ว ่าวันน้ันที่ผมเปลี่ยนวิชาที่ผมสอบชิงทุนได้ เขามีวิชา

เศรษฐศาสตร์ ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยเขาจะส่งไปเรยีนกบัวชิาสถิตศิาสตร์ 

วิชาเศรษฐศาสตร์สมัยนั้นเมื่อสัก 50 กว่าปีมาแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเข้าใจ 

อาจารย์ป๋วยท่านเข้าใจดี ท่าน ดร.ก�าแหง พลางกรู อกีท่านหนึง่ เป็นคนโน้มน้าว 

ให้ผมไปเรียน ผมก็รู ้สึกประทับใจมาก แต่วิชาสถิติศาสตร์ ผมนึกว่าคือ 

การค�านวณ ค่าเฉลี่ย เพื่อนที่อยู่คณะเดียวกันตอนเรียนแพทย์เขานั่งหัวเราะ

ผมทุกวัน ระหว่างที่ผมได้ทุนไปเรียนแล้วและก�าลังเตรียมตัวไปเรียนต่อวิชา

สถติิศาสตร์ สมยัน้ันในโลกนีว้ชิาเศรษฐมติิ หรอื Econometrics เป็นวชิาใหม่

มาก ภาษาไทยยังไม่มีค�าศัพท์ ค�าว่า “เศรษฐมิติ” คืออะไร ปัจจุบันนี้ผมพูด

เศรษฐมิติท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่า เศรษฐมิติคืออะไร อาจารย์ป๋วยบอกผม

ไปเรียนวิชานี้นะ เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ค�านวณ ท่านอธิบายผมแบบนั้น 

ใช้สถิติ แต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ซ่ึงมีการวางแผน

เศรษฐกิจ มีการค�านวณส่วนได้ส่วนเสียของโครงการต่างๆ ที่เราจะไปสร้าง

เขื่อน สร้างโรงไฟฟ้า มันมีอะไรบ้างที่เป็น Cost-Benefit ในการพัฒนา

เศรษฐกิจ ท�าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต้องท�าอะไรก่อน อะไรหลัง 

รายได้ประชาชาติ ค�านวณอย่างไร เงินเฟ้อเป็นอย่างไร ใช้คณิตศาสตร์ทั้งนั้น

เขาก็บอกว่าที่ส่งผมไปเรียนสถิติศาสตร์ เพราะผมเรียนมาในสาย

วิทยาศาสตร์ เรยีนแพทย์อยูแ่ล้ว เข้าใจว่าผมรูเ้รือ่งคณติศาสตร์ด ีกส่็งไปเรยีน

คงเป็นประโยชน์ ผมโชคดีมากทีเดียวที่ผมไปเรียนซึ่งเป็นเรื่องการศึกษา ใน

สมยันัน้กบัสมยันีก้ค็งจะไม่ผดิกนัเท่าไหร่นกั เมือ่เด็กทีเ่ข้ามาเรยีนในวชิาต่างๆ 

บางทีก็ไม่รู้ ที่เข้าไปเรียน เรียนไปเพ่ืออะไร เรียนวิชาอะไร ก็ผมบอกแล้ว 
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ผมไปเรียนวิชาสถิติศาสตร์ เพื่อนยังนั่งหัวเราะว่าเราเรียนแพทย์อยู ่ดีๆ  

เปลี่ยนไปเรียนสถิติ ข้ามน�้าข้ามทะเลไปเรียน อยู่เมืองไทยก็เรียนได้ 

ผมกโ็ชคดีอกี ขณะนัน้ทีไ่ปเรยีนวชิาสถติิศาสตร์นัน้ มนีกัเศรษฐศาสตร์

คนแรกของโลกชื่อ Tinbergen คนไทยไม่รู้จัก แต่ในโลกนี้นักเศรษฐศาสตร์ 

ท่านคือบิดาของนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ คล้ายกับ Adam Smith เป็นบิดา

แห่งบิดาของนักเศรษฐศาสตร์ แต่ Tinbergen เป็นบิดาของเศรษฐศาสตร ์

รุ่นใหม่ เรียกว่า “เศรษฐมิติ” 

Tinbergen จริงๆ แล้วก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่ไปเรียน

วทิยาศาสตร์ในช่วงซึง่เศรษฐกจิโลกประสบปัญหาเศรษฐกจิตกต�่ารนุแรงมาก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1929 - 1930 ประมาณ 80 - 90 ปีมาแล้ว เหน็ความยากจนมากมาย

ท่านบอกว่าเรียนไปท�าไมวิชาเคมี เลิกเรียน แกก็เอาวิชาคณิตศาสตร์ของ 

ทีแ่กเรียนมาน่ังค�านวณเรือ่งจะต้องเอาเงนิไปช่วยเหลอืคนเท่าไหร่ถงึจะท�าให้

การลงทุนของรัฐบาล การลงทุนของเอกชน ช่วยให้คนมีงานท�าข้ึนมา ท�าให้

คนสามารถมีความเป็นอยู ่ที่เป็นมนุษย์ขึ้นมาได้ แกเริ่มต้นการวางแผน

เศรษฐกิจ เริ่มต้นเอาคณิตศาสตร์มาใช้เป็นคร้ังแรก เป็นนักเศรษฐศาสตร์ 

คนแรกของโลกที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1969  

เป็นคนแรกของโลก สมัยก่อนรางวัลโนเบลไม่ให้สาขาเศรษฐศาสตร์เลย 

ผมก�าลังเรียนหนังสือกับท่านอยู่ดีๆ ปี ค.ศ. 1969 ท่านได้รับรางวัล 

โนเบล กน็กึว่าแย่แล้วเรา อาจารย์ป๋วยรูจั้กท่านดีมากท่ีส่งผมไปเรยีน ส่วนหนึ่ง 

ก็เพราะว่า Tinbergen เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งคนหนึ่งของโลก แต่ไม่เคย

นึกว่าจะมีการรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ป๋วยเขียนหนังสือ

ให้ผมไป ถือไปให้ Tinbergen ผมไปสมัยนั้น ปี ค.ศ. 1963 หรือ พ.ศ. 2506 



20 หนังสือ
ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายเเพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 9

หลังจากที่เข้ามาเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2505 ก็ไป ถือหนังสือไปให้ 

Tinbergen ก็บอกดีแล้ว มาที่น่ียากหน่อยนะ เรียนท่ีนี่เป็นภาษาดัตช์นะ 

ไม่ใช้ภาษาองักฤษเรียนนะ ท่านคิดดูสิครับ ตอนนั้นผมอายุ 15 ออกจากคณะ

นี้ไป ปีแรกที่ไปถึง เป็นปีซึ่งอากาศในยุโรปหนาวที่สุดในรอบ 300 ปี มองจาก

เคร่ืองบนิไม่เหน็อะไรเลย ขาวโพลนไปหมด เป็นน�า้แขง็ เป็นหมิะหมด เดอืนแรกๆ 

แทบจะอยูไ่ม่ไหว ไปพบ Tinbergen บอกว่าอดทนหน่อยนะ ต้องเรยีนภาษาดัตช์ 

ตัง้ใจเรยีนก่อน ไปหาโรงเรียนเรียนภาษาดัตช์ก่อน แล้ววนัหน้าค่อยมาคยุกับฉนั 

คนจากเมืองไทยที่รู้จักผม ผมคุยโม้ว่าไปที่นี่จะไปเรียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์

ที่ดีที่สุดคนหนึ่ง (ซึ่งตอนนั้นท่านยังไม่ได้รับรางวัลโนเบลเลย แต่ชื่อเสียงท่าน

ดีมาก) ท่านมาประชุมที่เมืองไทยบ่อยมาก เขาบอกคุณฝันไป ไม่มีทางได้มา

เรยีนกบัท่านหรอก ปีทีผ่มก�าลงัจะไปท�าวทิยานพินธ์ท่านกไ็ด้รบัรางวลัโนเบล

ข้ึนมา ผมก็สงสัยเสร็จแน่ ผมไม่ได้ท�าแน่ แต่ Tinbergen เป็นอะไรท่ีเป็น 

คนหนึง่ในอดุมการณ์ท่ีผมเหน็ คงคล้ายๆ กบัทีอ่าจารย์ชชัวาลเป็น ท่านอยูบ้่าน 

หลงัเดยีวกนัตัง้แต่แต่งงานจนกระทัง่ท่านเสยีชวีติไป ไม่เคยเปลีย่นบ้าน ตูเ้ยน็

ผมเห็นเก่าๆ 50 - 60 ปี ผมกลับไปเยี่ยมท่านตอนหลัง ก็ยังใช้ตู้เย็นตู้เดิม 

รถยนต์ไม่มีสักคัน ขับรถก็ยังไม่เป็น ชอบนั่งรถราง ชอบนั่งรถไฟ กินอยู่แบบ

ชาวพุทธ กินอยู่อย่างสมถะ สายกลาง ประหยัดที่สุด ค�านึงถึงเพื่อนมนุษย์

อย่างเดียว ทุกวันนั่งเขียนหนังสือ ท�าอย่างไรถึงจะช่วยเพื่อนมนุษย์ในโลกได้ 

ท่านเป็นเจ้าของทฤษฎีในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้มีการให้เงินช่วยเหลือ

ประเทศด้อยพัฒนา ร้อยละ 0.7 ของรายได้ประชาชาติของประเทศพัฒนา

แล้ว เป็นการโอนเงินครั้งใหญ่ของโลก เอาเงินจากประเทศที่รวยแล้วมาช่วย

ประเทศยากจน นัน่คอืทฤษฎขีอง Tinbergen เป็นเจ้าของ เจ้าของทฤษฎใีนการ 

ให้มีการช่วยเหลือทางด้านการค้าที่มีกรณีพิเศษว่า ประเทศท่ียากจนกว่า 
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มนัต้องมเีงือ่นไขการค้าทีผ่่อนปรน คอืไม่ได้บงัคบัให้เขาค้าขายแบบเดยีวกันตลอด 

บางเง่ือนไขท�าไม่ได้มันก็ต้องมียกเว้นบ้าง ผมเล่าถึงท่านเพราะว่าท่านเป็น

นกัการศกึษาของโลกแท้จริง สอนจนวนิาทสีดุท้าย สอนอยูท่ีโ่รงเรยีนทีผ่มเรยีน 

อยู่ที่เมือง Rotterdam จนกระทั่งเขาขอเชิญออกไปเพราะอายุมากแล้ว 

80 กว่าแล้ว ยงัสอนอยูจ่ะ 90 แล้ว ท่านกย็งัไปสอนต่ออกีท่ีโรงเรยีน มหาวทิยาลยั 

อีกแห่งหน่ึง สอนจนอายุ 90 กว่าปี จนท่านเสียชีวิตไป สอนตลอดเวลา  

และเขียนหนังสือตลอดเวลา น่ีเป็นเร่ืองแรกที่อยากจะยกขึ้นมาในฐานะที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาและมหาวิทยาลัยในอุดมคติ 

ทุกวันนี้เพื่อนผม ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ไปบรรยายเรื่องอาเซียน 

เพราะว่าเราก�าลงัเข้าสูปี่ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Asean Economic 

Community - AEC) ท่านอาจจะไม่ทราบ หรือท่านทราบแต่อาจจะเฉยๆ 

เพราะว่าไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยน ชีวิตเป็น AEC หรือชีวิตเป็นอาเซียน หรือชีวิต

เป็นไทยกเ็ป็นธรรมดา ไม่เหน็เปลีย่น แต่อาเซยีน AEC เปลีย่นจรงิๆ ดร.สรุนิทร์ 

พดูทกุวนัเวลาไปพดูทีไ่หน กบ็อกว่าทัง้หมดนีค้นไทยพร้อมทกุอย่าง ไม่พร้อม

อย่างเดียวเรื่องภาษา ยิ่งเรียนภาษาอังกฤษท�าไมคะแนนยิ่งต�่าลงทุกที 

เร็วๆ นี้ มีสถาบัน Education First อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

เขาท�าการวิจัยในเรื่องของภาษาทั่วโลก ประเทศกว่า 60 ประเทศหลักๆ  

เป็นประเทศรุ่นใหม่ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เข้ามาแล้วมาทดสอบ

เด็กว่าเรียนภาษาอังกฤษแล้วพัฒนาไปแค่ไหน จ�านวน 60 ประเทศท่ัวโลก 

ท่านทราบหรือไม่ประเทศไทยอยู่ล�าดับที่ 55 ผมไม่เชื่อไปเถียงกับเขาที่ 

สวิตเซอร์แลนด์อยู่พักใหญ่ มันเป็นไปไม่ได้ ผมคิดว่าเด็กไทยก็เรียนภาษามา

พอสมควร ผมกเ็รยีนภาษาองักฤษมาเป็นภาษาที ่2 ผมยงัจ�าได้ออกมาท�างาน

ให้รัฐบาลแล้ว อาจารย์ที่สอนผมที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลบอกผมว่า ศุภชัย
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คุณไปบอกรัฐบาลหน่อยได้ไหมว่าอย่าปิดกั้นการสอนภาษาอังกฤษได้ไหม 

ซึง่สมยัน้ันกระทรวงศกึษาธกิารเขาไม่ส่งเสรมิการสอนภาษาองักฤษตัง้แต่อาย ุ

น้อยๆ ห้ามสอนตัง้แต่เดก็เลก็ แล้วประสาอะไรไปสอนตอนแก่ๆ ไหวหรอืครบั 

ลิน้แขง็ สอนไม่ได้ อาจารย์กม็าขอร้องให้ผมช่วยพดูหน่อย ผมกพ็ยายาม นีส่มยั 

ดึกด�าบรรพ์นะ ผมเคยอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดีมากเลย สมัยโบราณ

มาอีกแล้วเหมือนกัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีความคิดทันสมัยมาก 

เรียนภาษาที่ 2 ภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่พอ บอกว่าเรียนภาษาที่ 3 ด้วย 

ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง ดีมากเลยครับ ผมโชคดีเพราะระหว่างท่ีไป

เรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ก็เรียนสายวิทย์ แล้วคุยกับท่านผู้รู้ที่คิดว่า 

ผมจะไปเรยีนต่อทางด้านวทิยาศาสตร์ ทางเคม ีทางการแพทย์จะได้ท�าอย่างไร

ต่อ เขากบ็อกว่าผมต้องเรยีนภาษาเยอรมนัเหมอืนกบัอาจารย์ชชัวาล ผมกจ็ะ

เอาบ้างจะเรยีนภาษาเยอรมนั ผมกเ็รยีนภาษาเยอรมนัอกี 2 ปี ท่ีโรงเรยีนเตรยีมฯ 

เพราะฉะน้ันการเรยีนภาษาของผมทีเ่รยีนมาตัง้แต่โรงเรยีนเซนต์คาเบรยีลมา

เรียนภาษาเยอรมันที่โรงเรียนเตรียมฯ อีก 2 ปี ผมมาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์

อีก 1 ปี ปีนั้นทั้งปีผมเลือกเรียนภาษาเยอรมัน ไปเรียนที่สถาบันเกอเธ่ของ

สถานทตูเยอรมนั ตกลงผมได้เรยีนภาษาเยอรมนั 3 ปี เวลาผมไปอยูฮ่อลแลนด์ 

professor ชาวดัตช์ตกใจมากเลย ผมเรียนอยู่ไม่ถึงปีผมพูดภาษาดัตช์ได้ 

เพราะภาษาเยอรมันกับภาษาดัตช์เกือบจะเหมือนกันแทบจะแยกไม่ออก 

ภาษาเยอรมันไวยกรณ์แย่กว่าภาษาดัตช์อีก ผมเล่าให้ท่านฟังว่ามันเป็น

ประโยชน์ของภาษาซึ่งทุกวันนี้ ผมเล่าให้ท่านฟังนะว่าสวิตเซอร์แลนด์ที่เขา

วิจัยเรื่องของภาษาเมื่อวันก่อนเป็นกลางมาก เขาไม่มีอะไรกับเราเลย เราใน

ล�าดับที่ 55 ใน 60 ในการเรียนภาษาอังกฤษ แล้วประเทศที่อยู่หลังไทยคือ

อะไรรู้ไหมครับ แอลจีเรีย แล้วแอลจีเรียท่านทราบไหมครับว่าเขาเก่งภาษา
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ฝรัง่เศส ถ้าเผ่ือภาษาองักฤษเขาจะเท่ากบัเรา เขากไ็ม่เลว คาซคัสถาน เขาเก่ง

ภาษารัสเซีย แต่ภาษาอังกฤษเขาด้อยกว่าเรานิดเดียว เขาล�าดับที่ 57 อันนี้

เป็นปัญหาจริงๆ ครับ เป็นปัญหาขณะนี้ซึ่งผมเรียนให้ทราบเลยถ้าเผื่อจะพูด

ว่าเตรียมอะไรในเรื่อง AEC คราวนี้ไม่ต้องพูดกันมาก เอาภาษาของเรา 

เอาภาษาต่างประเทศ ภาษาองักฤษ และภาษาเพือ่นบ้านให้อยู ่และอนันีเ้ป็น

เรื่องที่ ดร.สุรินทร์พูดตลอดเวลาในฐานะที่เป็นอดีตเลขาธิการอาเซียน 

เพราะเป็นปัญหาจรงิๆ เพราะฉะนัน้ผมกไ็ปได้ภาษาดัตช์มาอกี 1 ภาษา บวกกับ 

ภาษาเยอรมัน ซึ่งก็ท�าให้ผมได้รู้ภาษาเยอรมันด้วยตอนที่เรียนหนังสือ 

มาท�างานที่ UN มีประโยชน์มาก ซึ่งเป็นเรื่องของโลกโลกาภิวัตน์ 

ซ่ึงผมอยากพดูถงึท่านกต้็องพดูถงึมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นของ global university 

ต่อไปในอนาคต ต้องเป็น world class ซึง่มหาวทิยาลยัมหดิลอยูใ่นข้ันซ่ึงเป็น 

world class อยู่แล้ว เพราะอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 ของโลก แต่มันต้องเป็น 

world class ที่สามารถไต่อันดับได้ ไม่ใช่เป็น world class เช่น ปีนึงอยู่ที่ 

20 แล้ววันหลังก็ตกลงไปเรื่อยๆ แบบนี้ไม่ได้ มันต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ มันต้อง

ได้อันดับที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ในการขึ้นมาเป็น world class 

ในการท�างานผมจะเรยีนให้ท่านทราบว่าที ่UN ม ี5 ภาษา เพราะฉะนัน้

รูภ้าษาองักฤษอย่างเดยีว แน่นอนจ�าเป็นทีส่ดุ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว เขารูภ้าษา

ต่างประเทศที่ 2 ที่ 3 ด้วย ผมเรียนอยู่ที่ฮอลแลนด์ โรงเรียนของดัตช์ เขาสอน

ภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา คอืสอนภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนั และบงัคบั

ทุกคนต้องเรียน 3 ภาษา เวลาที่มาท�างานที่ UN นั้น การรู้ภาษาอังกฤษดีแน่ 

การรู้ภาษาฝร่ังเศสจ�าเป็น ภาษาเยอรมนัไม่ได้ประโยชน์ เพราะภาษาเยอรมนั

ไม่ได้เป็นภาษาหนึ่งในกลุ่มของ UN แต่รู ้ภาษาสเปนก็ดี ภาษาดัตช์ไม่มี

ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ มันดีอยู่อย่างเดียวคือว่าผมมีอีกชาติหนึ่งและมี 3  
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หรอื 4 ชาตทิีพ่ดูภาษาดตัช์ด้วยมาเป็นพวก กช่็วยในการท�างานโดยเฉพาะอย่างยิง่ 

เช่นสมัยหนึ่งที่เราท�างานในอาเซียน เพื่อนผมที่สนิทที่สุดอยู่ในอาเซียนก็คือ

อินโดนีเซีย ผมไปอินโดนีเซีย ไม่พูดภาษาอังกฤษเลย ผมพูดภาษาดัตช ์

ตลอดเลย และผูน้�าของอนิโดนเีซยีทีร่กัผมมากมาตลอดทีท่�างานด้วยกัน เขาก็งง 

ว่าผมพูดภาษาดัตช์ได้อย่างไร ผู้น�าอินโดนีเซียท่านคงไม่ลืมนะว่าสมัยก่อน 

เขาพูดแต่ภาษาดัตช์ ภาษาอังกฤษเขาพูดไม่เป็น เพราะฉะนั้นผมได้ใจชาว

อินโดนีเซียมากมาย ผมไปแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่ส�าคัญมากยิ่งใหญ่มาก 

ในทวีปแอฟริกา ผมพูดภาษา Afrikaans ของแอฟริกาใต้ไม่เป็นหรอกครับ 

แต่ภาษานี้ก็คือภาษาดัตช์โบราณ ผมนั่งดูค�าศัพท์นิดหน่อยไม่กี่วันผมก็พูดได้

เข้าใจได้ ท�าให้เราทราบได้ว่าภาษาเป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาทีม่คีวามส�าคญั

มาก และผมจะมาผนวกกับเรื่องมหาวิทยาลัยในอุดมคติต่อไปนี้ มันมีเรื่อง 

ของโลกมาเกี่ยวพันมากขึ้นในการสอนในการเรียน 

ผมจะน�าไปสู่ข้อสุดท้ายเลยว่า พื้นฐานประการแรกเลยมหาวิทยาลัย

ในอดุมคตขิองผมในศตวรรษที ่21 มนัแน่นอนครบั มนัจะต้องม ีglobal reach 

ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ว่าสอนภาษาได้หรืออ่านต�าราภาษาอังกฤษได้ อ่านต�ารา

ภาษาเยอรมนัได้ อ่านต�าราภาษาฝรัง่เศสได้ ไม่ใช่ global reach มนัเป็นอะไร

มากกว่าที่เราจะเป็นเพียงศึกษา เราจะต้องเข้าไปเข้าใจ เราต้องไปท�างาน 

ร่วมกนั เราต้องไปช่วยเขาท�างาน เราต้องไปวจิยัในสิง่ซึง่เป็นปัญหาของคนอืน่

ได้ด้วย เข้าใจโลก เขาบอกว่าในภาษาไทยทีดี่ กคื็อว่าแทนท่ีจะเป็นพลเมอืงท่ีดี  

ต้องเป็นพลโลกที่ดี เมืองของเราคือโลก แทนที่จะเป็นพลเมืองท่ีดี ต้องเป็น

พลโลกที่ดี 

ผมยังเล่าเรื่องแรกไม่จบคือเรื่อง Tinbergen รับรางวัลโนเบล สาขา 

Econometrics ในสมัยนั้นเขาเรียก Mathematical economics คือ 
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เศรษฐศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ ปัจจุบันเรียก Econometrics เริ่มต้น 

ช่วงทศวรรษที่ 1930s ที่ยุโรปมีปัญหามากเรื่องการว่างงานสูงมาก เขาให้ 

Tinbergen ศึกษาว่าท�าอย่างไรให้คนที่จบการศึกษามหาวิทยาลัยในยุโรป 

จบแล้วมีงานท�า ไม่ใช่จบแล้วไม่มีงานท�า มีคนที่จบแล้วไม่มีงานท�าเยอะมาก

ในสมยันัน้ ประมาณ 50 ปีมาแล้ว แกกศ็กึษาใหญ่เลย ท�าสตูรคณติศาสตร์ขึน้

มาเรยีกว่าเป็นการศึกษาคร้ังแรกๆ ของเศรษฐศาสตร์ของการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ Economics of Human Capital วชิานีท้�าให้นกัเศรษฐศาสตร์อเมรกิา

คนหน่ึง ผมเข้าใจว่าชือ่ Theodore Schultz ได้รบัรางวลัโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ 

ในสายของการศกึษา ในสายของการพัฒนาคน Tinbergen ก�าลงัท�าเรือ่งนีอ้ยู ่

ผมเป็นเดก็ๆ ไม่รูเ้รือ่งอะไร กเ็รยีนเศรษฐศาสตร์ ปรญิญาตรก็ีจบแล้ว ปรญิญาโท 

กเ็รยีนจบแล้ว เตรยีมจะกลบับ้าน ธนาคารแห่งประเทศไทยกท็วง ไปเรยีนจะ 

10 ปีแล้วท�าไมยงัไม่กลบัสกัท ีไปท�าอะไรอยูท่ีน่ัน่ ผมกบ็อกผมเรยีนภาษาดตัช์

อยูท่ีน่ัน่ จรงิๆ แล้วผมจบเรว็ ปีกว่าๆ กจ็บแล้ว ไม่อย่างนัน้ผมเสยีเวลามากกว่า

น้ีอีก แต่เรียนที่นั่นมันใช้เวลานานมาก เขียนอะไรต่ออะไรเยอะแยะ เขียน

บทความ เขียนวิทยานิพนธ์ Tinbergen บอกผมว่าแบงก์ชาติส่งคุณมาเรียน 

จะเรยีนทางด้าน Monetary economics กบัแกน่ะ ลมืได้เลยแกไม่ท�า ส�าหรบั

ท่านเงินคือเรื่องส�าคัญน้อยที่สุด แล้วผมจะเขียนบอกแบงก์ชาติได้อย่างไรว่า

เงินเป็นเรื่องส�าคัญน้อยที่สุด ที่มหาวิทยาลัยเขาให้ผมเรียนวิชาอื่น ผมก็ยุ่งสิ 

บังเอิญที่แบงก์ชาติสมัยนั้น ผมต้องเล่าถึงผู้ใหญ่บางคนเพราะว่าท่านคือ

ปูชนียบุคคล ที่นอกจากอย่างท่านอาจารย์ชัชวาลแล้ว อาจารย์ป๋วย อาจารย์

คณุหญงิสุภาพ ยศสนุทร ขณะนัน้ท่านเป็นรองผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

ท่านกเ็หน็ใจผมมากเลย ส่งไปเรยีนแล้วจะเรยีกกลบั สญัญาผมไว้ว่าถ้าหากผม 

อยากเรียนจนจบถงึปรญิญาเอกกต้็องให้ผมเรยีน เพราะว่าผมยอมเสยีสละไป
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เรียนที่ฮอลแลนด์ เพราะไม่มีใครอยากไปเรียนที่ฮอลแลนด์ ผมขอเรียนวิชาที่

ไม่ใช่วิชา banking ไม่ใช่วิชา finance อาจารย์คุณหญิงยอมให้ผมเรียน 

ผมตั้งแต่น้ันมาจนถึงเดี๋ยวนี้ท่านคงจะเข้าใจผมดีขึ้นว่าผมไม่ได้ไม่ชอบเรื่อง 

การเงิน แต่ด้วยการฝึก อบรม สอนของผมมานี ้ผมมคีวามรูส้กึว่าเรือ่งการเงนิ

เป็นของที่มาทีหลัง เศรษฐกิจที่อยู่กับการเงินมาทีหลัง เศรษฐกิจของจริงคือ

เรื่องของมนุษย์ เรื่องความเป็นอยู่ของเรา สุขภาพของเรา ความชอบไม่ชอบ 

ความสุขของเรา ลูกหลานของเรา ครอบครัวของเรา ความยุติธรรม การที่เรา

รักงานของเรา การท่ีเราต่ืนเช้าแล้วท�างานได้เอ่อมันสนุกดี ท�างานแล้วมี 

ความพอใจ ส่วนทีไ่ปเป็นการเงิน ท�าแล้ว เล่นหุน้ปีน้ีท�าไม่หุน้มนัแย่จงั มนักเ็ป็น 

แบบน้ีแหละ บงัเอญิลกูชายผมเกีย่วข้องกบัการลงทนุในตลาดหุน้ เขาบอกพ่อ

อย่าพูดค�าว่าเล่นหุ้นนะ ให้บอกว่าลงทุนในตลาดหุ้น ผมก็พูดผิดอยู่เรื่อย 

เพราะผมไม่คุ้นกับค�าว่าลงทุนในหุ้น

ท่านจ�าได้หรอืไม่ครับ เมือ่ปี ค.ศ.2007 - 2008 เมือ่ประมาณ 8 ปีมาแล้ว  

เศรษฐกิจโลกล่มสลาย ในเมืองไทยผลกระทบจะน้อยหน่อย ผมอยู่ท่ีเจนีวา 

เพราะธนาคารใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ คือธนาคาร UBS เป็นธนาคารที่ 

UN มีเงินฝากของพวกผมอยู่ที่น่ันหมด ธนาคารน้ันเฉียดล่ม เมื่อตอนท่ีมี

เศรษฐกจิโลกล่มสลาย แล้วเศรษฐกจิโลกล่มสลายเพราะอะไรครบั ไม่ใช่เพราะ

เร่ืองปัญหามหาวทิยาลยัดีหรอืไม่ดี ไม่ใช่ปัญหาเรือ่งความยากจนของคนทีไ่ม่มี

จะกิน ความเท่าเทียมกันซึ่งเป็นปัญหาของโลกมากมาย ปัญหาของการขาด

อาหาร เป็นปัญหาของคนที่มีเงินครับ เป็นปัญหาของนักการเงินซึ่งมีเงินแล้ว

ไม่พอ ไม่รู้จักค�าว่าพอ เป็นนักการเงินจาก Wall street ซึ่งปล่อยเงินกู้โดย 

ไม่ค�านึงถึง ให้ไปๆ เอาเงินก�าไรอย่างเดียว ได้โบนัสดี คนได้เงินปันผลสูง  

เอาเงินปันผลเป็นหลัก เอาโบนัสเป็นหลัก ล่มกันทั้งระบบเลยเพราะว่าปล่อย 
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สินเชื่อที่ด้อยคุณภาพมากมาย เสร็จแล้วไปปล่อยสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งเพื่อ

ไปประกนัสนิเชือ่ทีด้่อยคุณภาพ ในวงการเงินเขาสร้างเงนิจากเงนิ จากกระดาษ 

เอากระดาษมาปั่นไปเรื่อยๆ เดี๋ยววันดีคืนดีผมก็คิดอะไรขึ้นมาสักตัว เขาจะมี

ชื่อแปลกๆ ซึ่งลูกค้าแบงก์ไม่มีใครกล้าถามว่ามันคืออะไรแน่ ก็เหมือนกับ 

สมยัก่อนทีเ่ราเรยีก แชร์ชม้อย สมยัน้ันผมอยูแ่บงก์ชาตแิทบจะแย่เลย แชร์ท่ีมา 

ปั่นเป็น pyramid funding ทั้งหลาย คือผมเอาเงินของคุณไปให้อีกคนหนึ่ง

ต่อ มนักเ็หมอืนกนัแบบน้ัน เพราะฉะน้ันระบบการเงนิทีม่นักลนืเศรษฐกจิของ

โลกมันเกิดขึ้นมาแล้ว ในประเทศที่เราก็ล่มสลายไป เมื่อปี ค.ศ. 1997 - 1998 

ที่เขาเรียกว่า “วิกฤตการณ์ต้มย�ากุ้ง” ผมเคยถามเพื่อนในสหรัฐอเมริกาอยู่

เสมอ เวลาที่เกิดปัญหาในเอเชีย เรียกว่าเป็นวิกฤตการณ์การเงินต้มย�ากุ้ง 

เวลานีเ้กดิปัญหา sub-prime mortgage ปี ค.ศ. 2007 - 2008 ท่ีสหรฐัอเมรกิา 

ท�าไมไม่เรียก “วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์” บ้าง สหรัฐอเมริกาสร้างปัญหา

จริง ของเราเราล่มสลายกันในเอเชีย เราล่มสลายกันเอง ไทยล่ม มาเลเซียล่ม 

อินโดนีเซียล่ม เกาหลีล่ม แต่เวลาที่อเมริกาล่มสลาย พาลทั้งโลกล่มสลายไป

เลยด้วยการที่เอาระบบการเงินมาเป็นตัวต้ังในการท�านโยบายเศรษฐกิจ 

ผมเล่าเร่ืองน้ีให้ฟังแล้วเพื่อจะเรียนย�้าว่า สรุปก็คือว่าผมท�าวิทยานิพนธ์กับ 

Tinbergen ในปีนั้น ผมท�าเรื่อง เศรษฐศาสตร์เพื่อการศึกษา คิดค�านวณเรื่อง

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ท�าอย่างไรให้การลงทุนทางการศึกษาเป็นการ

ลงทุนที่ตอบสนองกับความต้องการของประเทศมากที่สุด ท�าอย่างไรที่มีการ

ลงทุนทางการศึกษาแล้วตอบสนองต่อคนประเภทต่างๆ ซ่ึงประเทศต้องใช้ 

ไม่ใช่ว่าผมอยากจะผลติผ้าผมกผ็ลติผ้า ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า อย่างน้อยต้องมคีวาม

เข้าใจว่าตรงน้ีมอีะไรขาดบ้าง พยาบาลขาดขนาดไหน ผลติได้มากกว่า ได้อย่างไร 

ใครจะผลิต ผลิตแล้วได้มาตรฐานหรือไม่ ถ้าเราผลิตไม่ได้เราใช้ของประเทศ
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อื่นได้หรือไม่ ท�าอย่างไรถึงจะมี Mutual Recognition ขึ้นได้ ผมท�าและก็

เป็นวทิยานพินธ์ซึง่ถกูพมิพ์ขาย และมกีารน�าไปสอนในวชิาหนึง่ของเศรษฐศาสตร์ 

ที่ในยุโรป ที่เกี่ยวข้องกับความคิดใหม่ว่า การลงทุนในคนนั้นเป็นการลงทุน 

ท่ีคุม้ค่ามากกว่า คุม้ค่าทีส่ดุ เพราะในระบบเศรษฐกจิ ผมเล่าทฤษฎใีห้ท่านฟัง

ไม่ใช่ต้องการที่จะมาสอนเศรษฐศาสตร์ให้ท่านทราบเพื่อจะได้เข้าใจบทบาท

ของอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต นักเศรษฐศาสตร์เข้าใจโลกว่า เมื่อมีการผลิต

ของมาหนึ่งอย่าง มันมีปัจจัยการผลิตที่เขาเรียกว่าเป็น Input มี 3 ประเภท

ด้วยกันหลักๆ 1) ที่ดิน เราต้องมีที่ดินสร้างตึก ผลิตอาหาร เกษตร 2) เราต้อง

มีทุน capital เป็นเงินทุน หุ้น 3) เราต้องมีคน man power มี 3 อย่างใน

สมการการผลิต วันดีคืนดีนักเศรษฐศาสตร์เอามาค�านวณกัน ประเทศนี ้

การผลติมนัสงูไปขนาดน้ี เอาส่วนทีค่นเพิม่ เอาส่วนทีท่นุเพิม่ เอาส่วนท่ีดนิเพิม่ 

แต่ที่ดินมันไม่เพิ่มหรอกครับ ที่ดินมันมีแค่นี้ก็แค่นี้ ไม่เหมือนกับที่ฮอลแลนด์

ท่ีผมไปอยู่ ทุกปีเขาจะถมทะเลไปเรื่อยแล้วก็มีที่ดินเพิ่ม ปกติที่ดินไม่เพิ่ม  

คนกม็เีพิม่บ้างแต่ไม่ได้เพ่ิมอย่างมากมายตลอด ทนุทีเ่พิม่มากท่ีสดุ เราถึงได้หนั 

มาสนใจทฤษฎีไฟแนนซ์มากจนเกินเหตุ แต่วันดีคืนดีนักเศรษฐศาสตร์มา

ค�านวณกันบอกว่าการขยายตัว สมมติ 5% ของการขยายตัว 3% ครึ่งมาจาก

ทุน มาจากคน มาจากที่ดิน อีก 1% ครึ่งไม่อยู่ใน 3 ตัวนี้ นักเศรษฐศาสตร์

อธิบายไม่ได้ว่า 1% ครึ่งมาจากอะไร คิดกันใหญ่เลย ก็ในที่สุดเราก็มาค้นพบ

จนปัจจุบันในโลกนี้ นอกจาก 3 อย่างที่เป็น fundamental inputs จริงๆ 

แล้ว และยังมีอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่า total factor productivity คือผลิตภาพ

รวมของทุกๆอย่างรวมกันหมดเลย มันก็คือเรื่องของการศึกษาที่ท�าให้คน

ประสบการณ์ดีขึ้น รู้จักเรียนรู้ รู้จักมีประสิทธิภาพดีขึ้น เปลี่ยนวิธีการผลิต 
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ดีขึ้น ทุนซึ่งเคยเป็นทุนซึ่งสมัยก่อนเป็นเรื่องของรถจักรไอน�้า เดี๋ยวนี้เรา 

ไปหลายโลกแล้ว ทุนก็เปลี่ยนไปได้ คนก็เปลี่ยนไปได้ ยิ่งคนได้รับการศึกษา

มากขึน้ คนจะมคีวามคดิความอ่านดีขึน้ แก้ไขปัญหาได้ดข้ึีน มวีนิยัในการผลติ

มากขึ้น มีความเข้าใจโลกมากขึ้น ทั้งหมดน้ีเราเรียกว่าเป็น total factor 

productivity โดยเฉพาะตัวที่เขาเน้นที่สุดตัวนี้คือค�าว่า R&D innovation 

คือการมีนวัตกรรม เกิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขึ้นมามากมายเลยทีเดียวท่ีอยู่ 

บนพืน้ฐานของนวตักรรม ท�าให้ทีดิ่นกไ็ม่เปลีย่น คนกไ็ม่เปลีย่น ทนุกไ็ม่เปลีย่น 

แถมยังผลิตของได้มากขึ้นเรื่อยๆ มันมาจากการที่มีนวัตกรรม 

ท่านคงนึกไม่ออก สมัยก่อนโลกที่ไม่มี I-pad smart phone เรื่องการ 

connectivity อยู่ในตัว total factor productivity เมื่อคุณ connect กัน

ดีขึ้น ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินข้ามไปเพื่อไปประชุมกัน ไปติดต่อต่อรอง สมัยก่อน

เรื่องราคาสินค้าเกษตรในตลาด โลกชาวนาเราไม่รู้หรอก เดี๋ยวนี้กดเครื่อง 

smart phone วนัน้ีข้าวเป็นเท่าไหร่ มนัเป็นเท่าไหร่ ยางเป็นเท่าไหร่ กดทีเดียว 

รูห้มด ผมไปเจอกบัคนทีท่�าประมงทีอ่นิเดยี เขาออกเรอืประมง เขากด smart 

phone เขาดูได้เลยเวลานี้แหล่งปลาใหญ่ที่เขาจะออกไปวันนี้อยู่ที่ไหน ตรง

ไหน ทะเลตรงไหนก�าลังมีมรสุม เอาเรือไปจับปลาได้หมดกลับเข้ามา ผมข้ึน

ไปทีภ่ฏูาน ไปช่วยเกษตรกรข้างบนภเูขา ถนนขึน้ไปกแ็ย่แล้ว บนนัน้เขาปลกูผกั  

ปลูกดอกไม้ เพราะทุกวันเขาได้ข้อมูลจากตลาด auction ท่ีฮอลแลนด์ ท่ี

ออสเตรเลีย จะบอกทันทีว่าเขาต้องผลิตอะไรเท่าไหร่ เวลานี้ทุกอย่างในโลก

มันเกิดมีประสิทธิภาพขึ้นมาโดยการศึกษาอันนี้ โดยที่มีคนเข้าใจเรื่องพวกนี้ 

โดยที่มีคนค้นคิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ สมัยผมเรียนหนังสือท�าเรื่อง

ค�านวณ คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เกือบครึ่งห้อง ต้องปั๊มบัตรเป็นพันใบเลย  
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ทัง้วันทัง้คนืไม่ต้องหลบันอน นัง่เฝ้าเครือ่ง เดีย๋วนีก้ดปุบ๊ท�า regression analysis 

เดี๋ยวเดียวเสร็จ เพราะฉะนั้นนี่คือความคืบหน้าของการศึกษา ในระดับ 

fundamental frontier analysis ที่ขยับไปเรื่อยๆ 

ผมยึดเร่ืองการศึกษาเป็นหลักมาโดยตลอด ผมไปช่วยเขาท�าแผน

พัฒนาระบบการศึกษา ส่วนหนึ่งที่การศึกษาไม่ไปไหน อาจจะโทษพวกผม

บ้างกไ็ด้ เพราะไปช่วยเขาท�าหลายแผน ผมหนเีขาไปท�าจากแบงก์ชาต ิผมอยู่

แบงก์ชาติผมจะท�าเรื่องการเงิน แต่ผมช่วยสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาต ิ

ผมไปช่วยที่สภาปฏิรูปการศึกษาอยู ่พักใหญ่ ทุกวันนี้ผมก็ยังเช่ือว่าการ

พฒันาการศกึษาการปฏริปูยงัเป็นหวัใจอยู ่วนัก่อนผมก�าลงัรวบรวมบทความ

ของผมใน 30 - 40 ปีมา เป็นหนังสือ บทความเรื่องหนึ่ง เรื่องการศึกษาไทย 

ผมส่งไปให้คนอ่านเขาตกใจว่าคณุอย่ามาหลอกผม มนัเหมอืนเขยีนเมือ่วานนี้ 

และสิ่งที่มันแย่คือ ถ้าท่านไปดูตัวเลขของ PISA ของ OECD ตัวเลขของ 

ผลการเรียนคณิตศาสตร์ วิยาศาสตร์ แย่ลงไปกว่าเมื่อ 40 ปีที่แล้วอีก มันเป็น

ไปได้อย่างไรที่ในอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศไทยในเรื่องของการอ่าน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 3 วิชาหลักที่เขาทดสอบของ PISA เราอยู่เกือบที่

หลังสุด เรื่องการอ่าน เราแพ้ประเทศเพื่อนบ้าน ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อ เพราะ

คดิว่าเราไปดถูกูเขา ไม่ใช่ อย่าคดิว่าเขายากจนเขาอ่านหนงัสอืไม่ออก เขาอ่าน

หนังสือได้ดีกว่าเรา ภาษาเขาดีกว่าเรา ผมมีเพื่อนที่เป็นชาวเขมร พูดภาษา

ฝรั่งเศสคล่องโดยธรรมชาติ เพราะเขาเกิดมากับภาษาฝรั่งเศส ปัจจุบันนี้ 

เขาพูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนกัน เพราะเขาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

เขาพูดอีก 2 ภาษาต่างประเทศดีกว่าเราอีก ไปสมัครงานที่ UN คนไทยสมัคร 

รู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียว เขารู้อีก 2 ภาษา เขาชนะ 
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ในเรื่องของมหาวิทยาลัยในอุดมคติ ในขณะนี้ในโลกท่ีเปลี่ยนไป 

เมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงว่ามันต้องเป็น global reach มี globalization มี 

connectivity ทกุอย่างม ีtotal factor productivity ให้มนัดข้ึีนต้องท�าอย่างนั้น 

เวลานี้โลกที่เจริญเร็วที่สุดคือเอเชีย ขณะนี้เราก�าลังอยู่ในศตวรรษของ Asia 

Pacific ต่อจากนี้ไปอีก 100 ปี เราจะเป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของโลก 

อนัน้ีไม่ใช่เร่ืองแปลก เพราะเวลานีค้น 7,000 ล้านคน คนกว่าครึง่หนึง่ของโลก

อยู่ในเอเชีย อินเดียกับจีนมีคนเกือบ 2,500 ล้านคนเข้าไปแล้ว เพราะฉะนั้น

เราคือ powerhouse ของโลก อีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนที่มีก�าลังซื้อมากคือคน

ระดับกลาง 60 - 70% จะอยู่ในเอเชีย เพราะอย่างนี้ท่ัวโลกหันมาลงทุนใน

เอเชียหมด ถ้าเผื่อท่านไปดูสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายอยู่ยุโรปขาดทุนหมด 

แต่มาขายดีในเอเชีย เวลานี้คนฝรั่งเศสและคนในยุโรปดื่มไวน์น้อยลงทุกปี 

คนในเอเชยีดืม่ไวน์เพิม่ขึน้ทกุปี เพราะฉะนัน้ไวน์ดีๆ ทีผ่ลติทีย่โุรปอยูไ่ด้เพราะ

มาขายทีเ่อเชยี อะไรกเ็อเชยีหมดเวลานี ้เครือ่งมอื เครือ่งฟัง เครือ่งเทคโนโลยี

สมยัใหม่ รถยนต์ ฯลฯ มาจากเอเชยีทัง้หมด รวมทัง้การพฒันาเรือ่งการบรกิาร 

เช่น การท่องเที่ยว การเดินทาง มาจากเอเชียทั้งนั้น คนจีนเพิ่งจะเริ่มเดินทาง 

ยังเดินทางไปต่างประเทศไม่ถึง 100 ล้านคน 10% ของประชากรก็เป็นอะไร

ที่มหาศาลมโหฬารมากในเอเชีย แต่ที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้นในเอเชียเป็นแหล่งที่มี

การลงทุนด้านการศึกษาที่มีการขยายตัวสูงที่สุดในโลก บังเอิญผมได้เคยไป

บรรยายที่มหาวิทยาลัย Yale ผมเจอกับศาสตราจารย์ริชาร์ด เลวิน ซึ่งเป็น

อธิการบดีของ Yale ในขณะนั้น เป็นคนดีมาก เป็นนักการศึกษา ส่วนผมเป็น

นกัเศรษฐศาสตร์ แต่เราคยุกนัถงึเรือ่งความเป็นเลศิของมนษุย์ ซึง่เราเหน็ตรง

กนั มนษุย์จะมกีนิอยูพ่อ มเีสือ้ผ้าเครือ่งนุ่งห่ม มอีาหาร ผมกเ็ป็นเลศิได้ แต่ถ้า 

ผมจน ไม่มีเสื้อผ้า ไม่มีอาหารการกิน ผมไม่มีงานท�าผมก็เป็นเลิศไม่ได้ ผมก็
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เป็นมนุษย์ที่ดีไม่ได้ ผมคงเป็นมนุษย์ที่มีจริยธรรมไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมบอก

ผมคุยกับนักการศึกษารู้เรื่อง แต่นักการศึกษาต้องคุยกับผมรู้เรื่องเหมือนกัน 

เงนิทีค่ณุเอาไปลงทนุนัน้ไม่ใช่ลงทนุเพือ่ให้การศกึษาของคณุเจรญิอย่างเดยีว 

แต่มันต้องมีวัตถุประสงค์ว่าคุณต้องเรียนไปเพื่ออะไร 

เงินงบประมาณทั้งหลายที่มาจากเรื่องการศึกษามันมากมาย สิ่งที่มัน

น่าพิศวงที่สุดคือเรามีการลงทุนด้านการศึกษาที่ไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลก เวลา

นี้ตัวเลขการลงทุนของไทยในด้านการศึกษาต่อปีงบประมาณในการศึกษา 

ประมาณร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 5 ถ้าเป็นสัดส่วนในงบประมาณก็คือร้อยละ 25 

ผมจ�าได้สมัยตอนอยู่รัฐบาลตอนที่ประเทศชาติล่มสลายต้มย�ากุ้ง เราพูดกัน

เลยในรัฐบาลว่าขอให้ตัดงบทุกอย่างได้ ตัดงบอาวุธก่อน เราเลิกซื้อเครื่องบิน 

ท่านนายกชวนกับผมไปเจรจาที่อเมริกา บอกเลยว่าอาวุธที่ตั้งใจจะซื้อวาง

มัดจ�าไว้ ขอคืนมัดจ�า เราเลิกซื้อจริงๆ แต่การศึกษาเราไม่ตัด นี้เป็นตัวอย่าง 

ที่ดีอันหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมากและเราไม่ตัด เพราะฉะนั้นงบการศึกษาใน

อาเซยีนของเราน้ีเป็นงบทีส่งูทีส่ดุอนัหนึง่ ผมว่างบการศกึษาสงูกว่าทีจ่นีให้ใน

ประเทศจีนด้วยซ�้า ไทยประมาณ 4% ของรายได้ประชาชาติ ของจีนขณะนี้

ผมเข้าใจว่าไม่เกิน 2 - 3% แต่อาจจะบอกว่าจีนใหญ่ จริงๆ แล้วในสัดส่วน 

น่าจะสงูได้มากว่านี ้ของเราในงบประมาณประมาณร้อยละ 20 สมยัก่อนเคย 25  

ก็ถือว่าสูงมากแล้ว ไม่มีที่ไหนสูงกว่านี้ แต่ผลที่ได้รับมันน่าเศร้าที่สุด วันก่อน 

TDRI ถงึได้ออกมาประกาศการบรหิารการศกึษาของเราล้มเหลวทีส่ดุ ฟังแล้ว

น่าเสียใจ เพราะผมก็มีเรื่องการศึกษาอยู่ในหัวใจตลอดเวลาและหวังเห็น 

และคิดว่าน่าจะดีกว่านี้ ปรากฏว่าล้มเหลวที่สุด ล้มเหลวตั้งแต่การจัดสรร 

งบประมาณควรจะจดัสรรให้มนัมคีวามเท่าเทยีมกนัระหว่างในเมอืงกบัในชนบท  

เราเป็นประเทศที่จัดสรรงบประมาณเร่ืองการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันท่ีสุด 
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ของโลก เรามีงบประมาณที่สูงสุดอันหนึ่งของโลก แต่การจัดสรรงบประมาณ

ในเมืองกับในชนบท เขาบอกว่าเด็กในเมืองจากเด็กมัธยมจะเข้าเรียนระดับ

อุดมศึกษามีโอกาสจะเข้าเรียนสูงเป็น 6 เท่าของเด็กท่ีอยู ่ในชนบท คือ

หมายความว่าถ้าเราอยู่ใกล้แหล่งของเงิน อยู่ใกล้แหล่งของความเจริญ เราก็

มีโอกาสดีกว่า การศึกษาในบ้านเราเลยกลายมาเป็นแหล่งของความไม ่

เท่าเทียมกัน 

ความไม่เท่าเทียมกันในโลกนี้เพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าโลกนี้เป็นโลกของการ

พัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์ ใครก้าวหน้า ใครทันต่อโลก ใครคิดค้นได้ก่อน

คนนั้นไปเจริญก่อน คนที่มีเงินมากกว่า ลงทุนได้เร็วกว่าจะเจริญกว่า อเมริกา

เที่ยวน้ีที่มีการล่มสลายทางเศรษฐกิจ การฟื้นตัวใหม่ของเศรษฐกิจอเมริกา

ท�าให้คนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นคนรวยทั้งนั้น Oxfam International (เป็น

องค์กรที่ท�างานทั่วโลกเพื่อต่อสู้เพื่อคนยากจน ความเสมอภาค และความ 

อยุติธรรม) ออกข้อมูลว่าคนที่รวยระดับ dollar billionaire เงินหมื่นๆ ล้าน 

ของโลก 60 คน ปัจจุบันนี้เป็นเจ้าของความร�่ารวยของทรัพย์สินของโลกครึ่ง

หนึ่ง 60 คนเท่านั้นในคน 7,000 ล้านคน เป็นไปได้อย่างไร ถ้าเป็นโลกของ

ระบบสังคมนิยมทั้งโลกได้ก็จะเอาพวกนี้มาแล้วบอกว่าคุณกินไม่หมดหรอก 

เพราะฉะน้ันขอมาเปลี่ยนย้ายหน่อยได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้ก�าลังจะเกิดขึ้น 

ท่านจะเห็นว่ากระบวนการประท้วงต่อต้านระบบเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม 

เช่น bottom billion และ Arab spring เป็นเรือ่งทีเ่กดิข้ึนจากการไม่เท่าเทียม 

ในโลกด้วยกันทั้งนั้น ความไม่เท่าเทียมที่คนยากจน ไม่ต้องคิดถึงเรื่องไปเข้า

โรงเรียนได้หรือไม่ แต่ห่วงเพียงแต่จะมีกินหรือไม่มีกิน เวลานี้ FAO มีตัวเลข

ประเทศทีม่อีาหารไม่เพยีงพอตลอดเวลา เขาบอกว่าเวลานีใ้นโลกมคีนเข้านอน

ด้วยความหิวหรือมีอาหารไม่เพียงพอประมาณ 800 ล้านคน เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
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เป็น 1,000 ล้าน คอืโลกมนัเริม่ดีขึน้ หรอืคนมกีนิเพยีงพอมากขึน้ เดก็มอีาหาร

มี nutrition ดีขึ้น แต่มันก็ยัง 800 ล้าน 80% อยู่ในเอเชีย 

เพราะฉะนัน้ปัญหาของเรากคื็อ เรือ่งของการศึกษาและความเท่าเทียม

กนั ตัง้แต่ผมท�าการศกึษามาต้ังแต่สมยัเมือ่ 40 ปีทีแ่ล้วมาจนถึงทุกวนันีท่ี้เขียน

ไว้ คอืถ้าเราท�าไม่ด ีอดุมศกึษาในอดุมคตจิะไม่ม ีจะเป็นอดุมศกึษาทีท่�าให้คน

ย่ิงเหล่ือมล�า้มากยิง่ขึน้ เพราะคนรวยมโีอกาสได้ศกึษาสงูกว่า คนรวยมโีอกาส

ลงทุนในนวัตกรรมเร็วกว่า มีโอกาสซื้อไอแพดได้เร็วกว่า ได้ข้อมูลสูงกว่า 

เข้าตลาดหุน้มเีรือ่งหุน้ดีกว่าคนอืน่ ผมถงึเรียนให้ทราบว่าล่มสลายครัง้นีอ้เมรกิา 

เอาเงนิมาอดุหนนุเศรษฐกจิเป็น 5 ถงึ 7 ล้านๆ เหรียญ เศรษฐกจิโตมานดิเดียว 

เงนิไปอยูไ่หนหมด เงินไหลเข้าตลาดหลกัทรพัย์หมด ไปเล่นหุน้หมดเพราะไม่รู้

จะไปใช้ท�าอะไร คนเล่นหุ้นตลอด 6 - 7 ปีที่ผ่านมาร�่ารวยกันมากมาย เขาถาม

เศรษฐกิจดีไหม ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับเศรษฐกิจ แต่ใบหุ้นมีค่ามากขึ้น ปีนี้ 

เขาบอกเศรษฐกิจอเมริกาจะดีขึ้น วันก่อนผมออกไปอธิบายให้ฟังว่าท�าไมยัง

ไม่ดีขึ้นตรงน้ีเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผมขอว่าต่อไปอีกสักนิดหนึ่งว่าเอเชียจะเป็น

ศนูย์กลางของความเจรญิของโลกต่อไป นอกจากจ�านวนประชากรแล้วเรายงั

มีคนชั้นกลางที่ก�าลังขยายตัวมากขึ้น เรามีการลงทุนในการศึกษาสูงอันหนึ่ง

ของโลก ผมว่าเมืองไทยเป็นหลัก แต่ว่าในการจัดการการศึกษาของไทยนั้น

เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ได้ ใครเป็นตัวอย่างที่ดี ญี่ปุ่นเคยเป็นตัวอย่างที่ดี ตอนหลัง

ก็โดนเกาหลีไล่ขึ้นมา โดนจีนไล่ขึ้นมา โดนสิงคโปร์ไล่ข้ึนมา ไต้หวัน ฮ่องกง 

เขาไล่ได้อย่างไรที่ขึ้นมาเป็นอุดมศึกษาในอุดมคติได้ 

ประเทศจนี อดีตประธานาธบิดีเจียง เจ๋อ หมนิ ไปเปิดงานครบ 100 ปี 

ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งเมื่อปี ค.ศ. 1998 เมื่อ 20 ปีมาแล้ว เป็นวันที่พลิกผัน

การศกึษาของจนีโดยส้ินเชงิ ท่านคงไม่ลมืว่าปี ค.ศ. 1978 เป็นปีท่ีเตงิ เสีย่ว ผิง  
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ผนันโยบายเศรษฐกจิจากระบบสงัคมนยิมมาเป็นระบบตลาด โดยการไปเปิด

ตลาดที่เสินเจิ้น และ 20 ปีให้หลัง อดีตประธานาธิบดีเจียง เจ๋อ หมิน ในงาน

ครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้ประกาศปณิธานว่าต่อไปนี้จีนจะ

พัฒนาอุดมศึกษาในศาสตร์ที่มีการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

ลงทุนในอุดมศึกษาอย่างรุนแรง ซึ่งสมัยนั้นจ�านวนเด็กเข้าอุดมศึกษาไม่ถึง 

10% ของเด็กอายุในวัยเรียน ของไทยเราขณะนี้ผมคิดว่าไม่ต�่ากว่า 50%  

เป็นเดก็ทีล่งทะเบยีนเข้าอดุมศึกษา ต่อเด็กทีม่อีายใุนวยัเรยีน ของเราเกนิ 50%  

ของจีนเมื่อ 20 ปีที่แล้วไม่ถึง 10% เดี๋ยวนี้จีนผมประมาณว่าอาจจะถึง 50% 

แต่จนีจากไม่มอีะไรเลยสร้างมหาวทิยาลยัและมกีารประกาศนโยบายตอนนัน้

ด้วยว่า ต่อไปนีจ้นีจะมนีโยบายพฒันาสร้าง World Class University 9 แห่ง 

ปัจจุบันนี้เขาขยายมาเป็น 10 หรือ 20 แห่ง แต่ตอนนั้นประกาศ 9 แห่ง  

และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า ตรงจุดนั้นรัฐบาลเขาเพิ่ม

การลงทุน ท�าหลายอย่าง ซึ่งผมทราบบางเรื่องที่เขาท�า เรื่องหนึ่งที่ผมเห็นคือ

เรือ่ง ผมกม็เีพือ่นคนหน่ึงทีเ่ป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดบัโลก ช่ือ Justin Lin เป็น 

คนไต้หวัน เด็กๆ ไม่รู้แกท�าไม แกว่ายน�้าข้ามช่องแคบไต้หวันมาข้ึนแผ่นดิน

จนี แล้วมาเรยีนหนังสอืในประเทศจีนจนกลายมาเป็นนกัเศรษฐศาสตร์มอืหนึง่

ของจีน และจีนส่งไปเป็น chief economist ของ World Bank เป็นครั้งแรก

ในประวัติศาสตร์โลกที่คนจบจากเอเชียไปเป็น chief economist ของ

ธนาคารโลก สมัยนั้นมหาวิทยาลัยปักกิ่งเพิ่งเปลี่ยนจากระบบสังคมนิยม 

มาเป็นตลาด เขามีการศึกษาระบบตลาดเป็นอย่างไร เศรษฐกิจมหภาค 

เป็นอย่างไร เขาตัดสนิใจต้ัง National Center for Economic Research ข้ึน 

ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และเอานายจัสติน ลิน ที่เป็น chief economist ของ

ธนาคารโลกมานัง่เป็นตัวประธาน นีไ่ม่ใช่ง่าย เพราะว่าคนคนนีเ้ขาไปอยูท่ีไ่หน
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ก็ได้ แต่เขากลับมานั่งเป็นประธานให้กับ National Center for Economic 

Research ที่ประเทศจีนและท�าให้มหาวิทยาลัยปักก่ิง ท�าได้ดี ท�าให้มี

สมรรถภาพในเรื่องของการวิจัยที่เกี่ยวกับ Social Science ด้านเกี่ยวกับ

เศรษฐศาสตร์ได้มากขึ้นกว่าสมัยก่อน

ผมยังจ�าได้ไม่ลืมและผมเข้าใจว่าขณะน้ี National University of 

Singapore (NUS) มหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ ปัจจุบันนี้ต้องเข้าใจว่า 

จากการจดัอนัดบั เป็นมหาวทิยาลยัทีจ่ะเรยีกว่าในอดุมคตกิไ็ด้ เพราะมาจาก

ที่ต�่ามาก เข้ามาเป็นเบอร์ 1 ของเอเชียในขณะนี้ เขารู้ตัวว่าเขาจะต้องมี 

global reach เขาต้องพัฒนาในเรื่องของการวิจัยให้มีการยอมรับในโลก 

ผมจ�าได้ว่าตอนอยูท่ี ่UN ผมมโีครงการทีม่หีลกัสตูรของ UN หลกัสตูรใหญ่มาก 

ต้องใช้เวลาเป็นเดือน ฝึกอบรมทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า  

คอืผมเอาหลกัสตูรนีม้าจาก WTO บวกกบั UNCTAD เป็นหลกัสตูรท่ีพฒันาคน  

นโยบายด้านการพาณิชย์ การส่งออก มาตรฐานการค้า เกี่ยวข้องกับการ

ปกป้องคุ้มครองทางด้านเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หลักสูตรแบบนี้เราจัด

ไปทั่วโลก เราไม่จัดที่เจนีวา เพราะจัดที่เจนีวาแพงมาก จัดท่ีเจนีวา 1 รอบ 

จัดรอบโลกได้ 4 รอบ ผมกเ็อาหลกัสตูรน้ีไปจัดทีแ่อฟรกิา อเมรกิาใต้ ไปจดัท่ี 

เอเชีย ที่เอเชียผมก็หาคนจัดด้วย UN ท่านก็คงทราบว่าเงินเราไม่ค่อยมี มีคน

เยอะแต่เงินไม่ค่อยม ีเรามกัจะจัดของพวกนีโ้ดยการให้ประเทศสมาชกิมาช่วย

สนับสนุน ซ่ึงนอกจากเรื่องการเงินแล้ว เราต้องการให้การเรียนการสอนใน

เรื่องการพัฒนาประเทศเพื่อการค้า การลงทุนให้คนที่อยู่ในอาณาเขตนั้นๆ  

ภมูภิาคน้ันๆ มส่ีวนร่วมในการสอน ไม่ใช่ส่งคนทีน่ัง่อยูบ่นหอคอยงาช้างอย่าง

พวกผมมาสอนอย่างเดียว ผมก็ต้องการมหาวิทยาลัยที่ดีๆ ทั่วโลก ในสมัยนั้น

ผมกต็ดิต่อมหาวทิยาลยัดีๆ  ทัว่โลกในเอเชยี 5 ปีมาแล้ว มหาวทิยาลยัสงิคโปร์ 
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เข้าใจว่ามีฮ่องกง ก็คือมหาวิทยาลัยอันดับสูงๆ ติดต่อกันเข้ามา ทาง NUS 

มาเสนอจัดงานนี้โดยที่ขอรับภาระทั้งหมดเลย เขาจะเป็นคนเชิญนักศึกษา 

มาจากทั่วเอเซียประมาณ 30 คน เขาจะเป็นเจ้าภาพในการสอน 1 เดือน  

ออกค่าใช้จ่ายให้หมดทกุอย่าง ผมบอกต้องการครปูระมาณครึง่หนึง่จากในเอเชยี  

และเราจะส่งครูไปอีกครึ่งหน่ึง ปรากฏเขาหาครูมาให้ตามมาตรฐานท่ีเรา

ต้องการ จนถงึบดันีผ้มเข้าใจว่าเขารบัจดัมาโดยเกอืบจะถาวร กลายเป็นส่วนหนึง่ 

ขององค์การสหประชาชาติทีรั่บจัดการฝึกอบรมในสตูรในแบบของ UN ในเรือ่ง 

ของการพฒันา แต่มาจากภมูภิาคแอฟรกิาผมเปลีย่นมาหลายประเทศ เปลีย่นไป

หลายมหาวิทยาลัย ในอเมริกาใต้ก็เปลี่ยนไปหลายประเทศแล้ว แต่ในเอเซีย 

ยังอยู่ NUS อยู่เลย ซึ่งเวลานี้เขาเป็นตัวหลัก ผมเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ท่านฟัง 

เพราะว่าวิธีทีจ่ะ global reach มนัต้องท�างานร่วมกบัคนทีเ่ป็นระดบัทีเ่ป็น global 

ผมมีอีกเรื่องเล็กๆ NUS นอกจากจะท�าเรื่องนี้กับ UN แล้ว เท่าที่ผม

ทราบก็คือเขาท�าอะไรที่แข่งกับตัวเอง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างเช่น 

การค้นคว้าทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งการแพทย์ อนัหนึง่ทีท่�าให้เขาได้รบัคะแนนสงูกค็อื 

การค้นคว้าวจิยัทางเรือ่งของการแบ่งของเซลล์ ผมคดิว่าเรือ่งการแบ่งของเซลล์

ทีเ่ราศกึษากนัมามาก กแ็น่นอนมนัอาจจะมกีารศกึษามากข้ึน การท�า genomics 

ต่อไปในอนาคต ถ้าเป็นสิงคโปร์เขาเน้นเรื่องนี้มาก biomedicine เน้นมาก 

เขาก็มีทีมงานที่ท�าเรื่องนี้ ผมเข้าใจว่าร่วมกับอเมริกา เช่น Yale หรือ Duke 

และเขาท�าในเรือ่งการแบ่งของ cell division เป็นเรือ่งหลกัและเขามชีือ่เสยีง

โด่งดงัมาก ผมท�างานกบัอกีมหาวทิยาลยัหนึง่ซึง่ไม่ได้เป็นเบอร์หนึง่ของเอเซยี 

เป็นเบอร์ 6 - 7 ของเอเซีย ชื่อ City University of Hong Kong เขาเห็นว่า

ฮ่องกงท�าตัวเป็นกลางไม่ใช่จีน ไม่ใช่เอเชียที่เหลือ เขาต้องการเป็นศูนย์กลาง

ของการพัฒนาแหล่งนิติธรรมกฎหมายระหว่างประเทศในเอเชีย เพราะเวลา
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นี้มีข้อพิพาทเรื่องกฎหมาย เรื่องการลงทุนสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ฮ่องกงเขาถือว่า

เขาจะพฒันาตวัเองมาเป็นตัวทีไ่กล่เกลีย่ เป็นทีตั่ดสนิข้อพพิาททางด้านการค้า 

การลงทุน เรื่องสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เขาก็เอาพวกเรามาจาก UN เหมือนกัน 

มาจัดร่วมกับเขา มาพัฒนาหลักสูตรร่วมกับเขา จนท�าให้ City University 

of Hong Kong เวลาน้ีขึน้มาเร่ือยๆ ติด 1 ใน 10 ของเอเซยีเวลานี ้เอาวชิานีม้า 

เป็นวิชาหลักทางด้าน Law center และเอาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ยุติข้อพิพาทมาเป็นตัวหลัก 

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นตัวอย่างที่ดีอีกหนึ่งเรื่อง ถึงแม้จะเป็น

มหาวทิยาลัยทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังแล้วกต็าม มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ดไม่ได้หยดุ

เลยในเรื่องการค้นคว้า วิจัย ผมอยู่ที่ WTO ก่อนมาอยู่ UNCTAD WTO ก็ไม่มี

เงินที่จะไปพัฒนาแหล่ง Archive ของ WTO ย้อนหลังไปเมื่อปี ค.ศ. 1946 

เกือบ 70 - 80 ปีมาแล้ว เพราะสมัยก่อน WTO มีสถาบัน General Agree-

ment on Tariff and Trade (GATT) มปีระวติัศาสตร์ว่าการประชมุครัง้แรกๆ 

ท่ีประเทศเจนีวา เมื่อปี ค.ศ. 1946 Ernesto Guevara มาประชุมด้วยเป็น

ตวัแทนของควิบามานัง่สบูซก้ิา แล้วมานัง่ประชมุที ่GATT เป็นรปูทีส่�าคญัทาง

ประวัติศาสตร์มาก และปัจจุบันนี้คิวบาก็ยังเป็นสมาชิกอยู่ ตลอดเวลาคิวบา

เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก ปัจจุบันนี้อเมริการยอมรับแล้วทางด้าน

การทูต

เอกสารทางประวัติศาสตร์ของ GATT มีเร่ืองลึกซึ้งมากมายในการ

เจรจาต่อรองเรือ่งการค้า การลงทนุ การต่อรองเรือ่งสนิค้าเกษตร ฯลฯ แต่เรา

ไม่มีงบประมาณสร้างเก็บ Archive ก็ต้องถ่ายรูปมาใส่เก็บในฟิล์มเล็กๆ  

มหาวทิยาลัยสแตนฟอร์ดลงมาขอซือ้โครงการนีท้ัง้หมดเอาไปลงทนุ เวลานีห้อสมดุ 

ใหญ่ที่สุดเรื่องการค้าโลกไปอยู ่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด WTO ให้ 
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ความร่วมมอื ผมไปอยูท่ี ่WTO ประมาณ 3 ปี กใ็ห้ความร่วมมอืในการจดัระเบยีบ  

จดัในเร่ืองประวัติศาสตร์ทัง้หลายของ WTO แล้วเอาไปเกบ็ไว้ทีน่ัน่ กเ็ป็นเรือ่ง

แปลกว่าเวลานี้ในเร่ืองของประวัติศาสตร์โลก ในเรื่องของการเรียนรู้อะไร 

ทั้งหลาย แหล่งเรียนรู้ก็คือ สถาบันที่มี global reach ไม่ได้แค่แลกเปลี่ยน

อาจารย์ ไม่ใช่แค่แลกเปลี่ยนนักศึกษา แต่อาจจะมีแหล่งเก็บรักษาความเป็น 

instutional memory เป็นเรื่องของการท�าวิจัยร่วมกัน มันเป็นเรื่องของ 

การท�าเรือ่งโลกด้วยกนั กเ็ป็นคณุสมบตัปิระการหนึง่ของการเป็นสถาบนัการ

ศึกษาระดับโลกได้

ตวัอย่างเรือ่งสดุท้ายเวลานีท้ี ่UN มโีครงการใหญ่ทีเ่รยีกว่า Sustainable 

Development Goals (SDGs) เริ่มปี ค.ศ. 2015 ถึงปี ค.ศ. 2030 คือตัวที่

แปลงมาจาก Millennium Development Goals (MDGs) ก็คือหนึ่งใน 

3 เสาหลักของ UN คือ เสาการพัฒนาเศรษฐกิจ มันเป็นเสาที่มีนโยบาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก�าลังพัฒนาระดับโลกให้ 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ให้มีเป้าหมายไม่ใช่แต่จะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

อย่างเดยีว แต่มเีรือ่งสงัคม สตร ีเด็ก สขุภาพของแม่ เรือ่งของการใช้น�า้ประปา 

เรือ่งของการศกึษา เรือ่งของการฉดียา โรคภยัไข้เจบ็ทัง้หลาย ฯลฯ Millennium 

Development Goals เริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ไปจบเอาเมื่อปีที่แล้ว ค.ศ.

2015 หลกัใหญ่ๆ ของ Millennium Development Goals คอืเรือ่งของการ

ลดความยากจนของโลก ที่เขาเรียกว่า extreme poverty คนที่มีรายได้ 

ต�่ากว่า 1.25 ดอลล่าร์ต่อวัน (ประมาณ 40 กว่าบาท) ให้เหลือครึ่งหนึ่ง นี่คือ 

MDGs ระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2015 ส่วน SDGs คือต้องการจะลบล้างความ

ยากจนให้หมดไม่ให้มีเหลือเลยส�าหรับคนยากจนระดับที่ต�่าสุด คือยากจนมี

แน่นอน แต่หมายถึงที่ยากจนเรียกว่าแย่ที่สุดไม่ให้มีเลยภายในปี ค.ศ. 2030 
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อีก 15 ปีข้างหน้า นี่คือเป้าหมายส�าคัญ แต่เป้าหมายท่ีแฝงอยู่ในนั้นมี 17 

เป้าหมาย ซึง่เป็นเป้าหมายทีเ่ขาสรปุให้ฟังง่ายๆ เรยีกว่าเป็นเป้าหมายของ 5P 

1) planet เป็นเรือ่งของโลก เป็นเรือ่งของการพฒันาสิง่แวดล้อม เรือ่งของ Green 

economy เร่ืองของสิ่งแวดล้อม 2) people เป็นเรื่องของการศึกษา 

การรักษาพยาบาล 3) prosperity 4) partnership และ 5) peace รวมกัน

ใน 17 เป้าหมายของ SDGs ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกยอมรับไปแล้ว จากการประชุม

ใหญ่ที่องค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์ก 17 เป้าหมาย มีเรื่องเกี่ยวกับเด็ก 

มีเรื่องแม่ มีเรื่องโรคเอดส์ โรคร้ายแรง มีเป้าหมายเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน 

มีเป้าหมายเร่ือง gender equality แต่เป้าหมายที่ส�าคัญท่ีสุดผมคิดว่าคือ 

เป้าหมายการก�าจดัความยากจน เป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบัโลกในขณะนี ้เพราะว่า

โลกในอดีตเราจะมุ่งเน้นว่าถ้าเผื่อโลกโต เศรษฐกิจโตดีเราก็ดี แต่มันไม่เป็น

แบบนั้น เราได้เห็นแล้วว่าโลกที่โตมันเป็นการโตด้วยเรื่องของการเงิน เวลาที่

การเงินโต มันโตไม่ได้หมายความว่าเรามีความเป็นอยู่ดีขึ้น ในเป้าหมาย 

ที่ส�าคัญอันหนึ่งใน 17 เป้าหมาย คือการโตของคนที่จนท่ีสุด 40% ของโลก 

ผมถือเป็นเรื่องดีมาก เพราะต่อสู้เรื่องนี้มานานมาก เวลาเราพูดถึงเป้าหมาย

การโต จะพูดว่าประเทศชาติโตกี่เปอร์เซ็นต์ แต่คนที่จนที่สุด 40% โตเท่าไหร่ 

อาจจะไม่โตเลยก็ได้ หรืออาจจะโตติดลบก็ได้ถอยหลังไปด้วย ยิ่งถ้าเรานับ

เกษตรกรไทยในขณะนี้ เนื่องจากสินค้าเกษตรโลกมันตกต�่าทุกปี ตอนหลังนี้ 

รายได้ของเกษตรกรก็หดตัวลงไปทุกปี เพราะฉะน้ัน 40% ท่ียากจนท่ีสุด 

ของประเทศไทยผมว่าหดตัวลง 

เพราะฉะน้ันเวลาเราต้ังเป้าหมาย เป้าหมายที่ส�าคัญมากของโลก 

ในขณะน้ีคือเป้าหมายของ Sustainable Development Goals (SDGs) 
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ผมท�างานที่ UNCTAD ก็พยายามบอกเขาอยู่เสมอๆ ว่าเรื่องนี้เมืองไทยม ี

ความคิด มีสิ่งที่เป็นของดี ท่านน่าจะทราบก็คือเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีเรื่องของความเป็นห่วงทางด้านการปฏิบัติตามสายกลาง 

มีความเป็นห่วงในเรื่องของความมีเหตุมีผล มีความเป็นห่วงคนอื่น ไม่ใช่ห่วง

ตัวเองอย่างเดียว และมีสิ่งที่เป็นความเป็นห่วง เพราะเมื่อท�าอะไรไปแล้วมี

ทางที่จะแก้ปัญหาหรือไม่ คือมีภูมิคุ ้มกันเพียงพอหรือไม่ พระองค์รับสั่ง 

เรือ่งนีต้ลอดเวลา ท�าอะไรไปมากๆ เสยีหายเกดิอะไรขึน้ แล้วเราเหน็เหตกุารณ์

ทีผ่่านมาอยู่เร่ือยๆ ว่าถ้าเกดิอะไรขึน้เราไม่มแีผนรองรบั ถ้าเราไม่มกีารป้องกนั

ตัวเองไว้ จะเสียหายหมดทันที และคนที่เสียหายเร็วที่สุด มากที่สุดมันเกิดขึ้น

กับคนข้างล่าง และเขาไม่ฟื้น คนข้างบนฟื้นเร็ว ตลาดหุ้นฟื้นเร็ว แต่คน 

ข้างล่างเป็นปัญหามาก 

เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยที่ดีผมคิดว่าในการเรียนการสอนคงจะต้อง

สอนในเรื่องที่ให้เข้าใจสิ่งที่ว่าเราเรียนไปแล้ว เราเอาของพวกนี้ไปท�าอะไร 

กนับ้าง ผมคยุกบัริชาร์ด เลวนิ เขาบอกผมไว้ 3 อย่าง ทีผ่มจ�าไว้นานแล้ว ที ่Yale 

University เขาบอกว่าพวกเขาที่ Yale ที่ Havard ใช้เวลาเป็น 100 ปี 

กว่าจะขึ้นมามีชื่อเสียงเหมือน Oxford แต่สิ่งที่เขายึดเป็นหลักคือ 3 เรื่อง 

1) เขาบอกว่าคุณคงไม่เชื่อก็คือเรื่อง Liberal arts เวลานี้เราเอาเรื่องนี้ 

มาใช้เยอะ จนีกเ็อามาท�า ไทยกท็�า บงัเอญิผมโตมาในลักษณะท่ีไม่ใช้ Liberal arts  

ผมว่ามันเบา แต่มันดีตรงที่ว่าคุณอย่า specialise เร็วเกินไป เด็กเขายังไม่รู้

เลยว่าเขาจะไปทางไหน คุณก็ให้เขาไปเรียนทางนี้แล้ว เขาหลงทางผิดกว่า 

เขาจะแก้ตัวก็จะช้า เพราะฉะนั้นให้เรียน Liberal arts ไปก่อน อย่างที่ผม 
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ไปที ่Fudan University เมอืงเซีย่งไฮ้ เขาเอาปีเดียว ทีอ่เมรกิา 2 ปี เขาบอกว่า 

ได้ผลดี ท�าให้คนของเขาสามารถมี matching ระหว่างคนท่ีจบอุดมศึกษา 

กับในเรื่องของการที่มีงานท�ามันง่ายขึ้นหน่อย ให้เด็กเข้าใจมันเลือกเอง 

ไม่ใช่ครูบอกหรือพ่อแม่บอก ญาติพ่ีน้องบอก ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเรื่องท่ี 1  

คือ เขาอยากเห็นว่าให้มีลักษณะของการเปิดกว้าง 

ผมไปอยู่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มาพักนึง ผมก็บอกผมชอบระบบ 

tutoring ผมชอบระบบอาจารย์ใกล้ชิดกับเด็ก คุยกับเด็กอยู่เรือ่ยๆ สมัยที่ผม

ท�าสมยัเริม่ต้นทีม่หาวทิยาลยัโยนก ล�าปาง ผมไปนัง่คยุกบัเดก็ทกุครัง้ทีข่ึน้ไป

ล�าปาง เพื่อไปบอกกับเด็กว่าคุณมาเรียนเพื่ออะไร คุณอยากจะเรียนวิชานั้น 

วิชานี้ คุณรู้ไหมว่าเรียนเพื่ออะไร โลกนี้ขณะนี้ไปทางไหน อย่างไร ผมเล่าให้

คุณฟังแล้วคุณถามผมหน่อย แล้วผมจะบอกคุณว่าโลกจะไปทางไหนอย่างไร 

อะไรทีค่ณุชอบคณุไม่ชอบ คือให้อย่างน้อยเด็กคิดอสิระได้ คอืพยายามตวิเตอร์

เขาชดัๆ เมือ่ผมไปแล้วแต่ละวชิา แต่ละคนทีจ่ะเรยีน ผมเอาวชิาหมากรกุ ท่าน

คงแปลกใจมาก ผมชอบหมากรุกฝรั่ง ผมเล่นจนกระทั่งเวลาเรียนหนังสืออยู่

ที่ฮอลแลนด์ ผมเกอืบจะเลกิทนุของแบงก์ชาตเิพือ่มาเป็น chess grandmaster 

ผมเล่นจนกระทัง่ว่าเวลาเรยีนหนงัสอืผมไม่เรยีน ผมหนไีปแข่งในทัวร์นาเม้นท์ 

ต่างๆ จนกระทัง่ผมได้อนัดับสงูขึน้เร่ือยๆ บงัเอญิผมโชคดไีปเจอ grandmaster 

คนหน่ึงเป็นชาวดัตช์ ผมมี professor คนหนึ่งเป็นแชมป์โลก เขาสอนวิชา

คอมพิวเตอร์ให้ผม คนนี้เป็นแชมป์โลกหมากรุก สมัยปี ค.ศ. 1920 เป็นคนที่

ไม่ใช่รัสเซียคนแรก ชื่อ Professor Max Euwe ผมเคยเล่นเสมอกับแก ผมมี

ความรู้สึกว่าผมเลิกเรียนดีกว่า ผมไปเรียนท�าไม เล่นหมากรุกดีกว่า โชคดีที่

ผมไปรู้จักกับ professor ที่บอกว่าคุณเลิกคิดได้ เด๋ียวคุณก็ไม่มีอะไรกิน 
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professor ที่เป็นแชมป์โลกเขาบอกผมว่า เขาท�าได้ทุกวันนี้ เพราะว่าทุกวัน

นี้สอนหนังสือไปด้วยแล้วก็เล่นหมากรุกไปด้วย สมัยนั้นท�าได้ เดี๋ยวนี้ท�าไม่ได้

แล้วนักเล่นหมากรุกเป็นมืออาชีพหมดแล้ว ผมเล่าให้ฟังแบบนี้เพราะว่า 

หมากรุกเป็นอะไรที่พัฒนาความคิดอิสระของคน เป็นอะไรท่ีท�าให้คนรู้จัก

วางแผน รู้จักรับผิดชอบ เมื่อเดินผิดแล้วต้องรู้จักรับผิดชอบ เมื่อแพ้ต้องรู้จัก

เจ็บปวด หมากรุกเป็นอะไรที่มี research เป็นเกมที่มีหนังสือเขียนมากที่สุด

ในโลกของเกมทั้งหลายในโลก มีหนังสือเขียนประมาณ 2 - 3 หมื่นเล่ม 

ผมเก็บไว้หลายร้อยเล่มในห้องสมุดผม มันเป็นอะไรท่ีศึกษาไม่จบ ผมเล่าให้

ฟังแบบนี้เพราะว่าผมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโยนก ผมเอาวิชาหมากรุกไปให้

เขาสอนด้วย ในเวลานี้หลายประเทศในยุโรปมีวิชาหมากรุกเป็นวิชาบังคับ 

ในระบบการศกึษา investment banker หลายคนทีผ่มรูจ้กั เขาบอกว่าการ 

รบัคนเขาจะถามด้วยว่าคุณเล่นหมากรุกเป็นหรือไม่ 

ประการที่ 2 ที่ Richard Levin พูดถึงก็คือเรื่อง Research แกบอก 

Research Research Research ท�า Research อย่างมโหฬาร คุณเปิดกี่ 

Center แต่ Center of excellence ต้องมีให้ได้ หมายความว่าเราต้องดึง

คนที่เป็นนักวิจัยที่ดีที่สุดของเรา ริชาร์ด เลวิน เขาบอกซ้ือคน คุณก็ต้องซ้ือ 

จนีเขาซือ้ไปเยอะเลย เวลานีก้าร์ต้า ท�าแบบเดยีวกนั Qatar Foundation ซ้ือคน 

จากยุโรป ซื้อคนจากอเมริกา ไปนั่งอยู่ที่กรุงโดฮากันเต็มเลย เวลานี้เขาใช้วิธี

ลัดขั้นตอนกันหมด เพราะฉะนั้น ผมก็เสนอว่าถ้าเผื่อจะเป็นมหาวิทยาลัยใน

อุดมคติ เป็น world class university ที่ NUS ก�าลังท�าแบบเดียวกัน ซื้อคน

ไปหมด ใครที่ดีที่สุดเอาไปนั่งท�างานที่นั่น ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 2 ที่ฝาก

เรียนเอาไว้ บางอย่างเขาบอกว่าการแบ่งงบประมาณเขาเล่าให้ผมฟังประวัติ
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สมยัโบราณของอเมรกิา แบ่งงบประมาณไปท�า research กรณุาแบ่งโดยการ

ใช้คนเป็นกลางในการตัดสิน อย่าได้ใช้อิทธิพล อย่าได้ใช้ความเป็นคนอาวุโส 

seniority มีเส้นสาย เขาบอกว่าในเอเชีย เวลาเราแบ่งเงินงบประมาณกัน  

ผมเคยนัง่อยูใ่นคณะกรรมาธกิารงบประมาณ รัฐสภา บางครัง้น่าเป็นห่วง แต่ว่า 

ถ้านักการเมืองยังไม่เข้าใจว่างบการพัฒนา การวิเคราะห์ วิจัย R&D มันเป็น

งบที่ส�าคัญมากๆ ไม่ใช่งบการสร้างตึก สร้างหอ สร้างห้องเรียน นักการเมือง

เข้าใจทันที สร้างตึก สร้างหอ ได้เลย พอบอกเป็นงบวิจัย ขอตัดคุณเลย 

คุณวิจัยอะไร ไม่เห็นวิจัยแล้วได้ผลหรือวิจัยแล้วดีขึ้น งบวิจัยถูกตัดก่อนทุกที 

เพราะฉะนั้นงบวิจัยของเรามันเตี้ยอยู่ตลอดเวลา มีที่ไหนครับที่เวลานี้งบวิจัย

ของประเทศ 0.25% ของรายได้ประชาชาตน่ิาอบัอายมาก ในขณะทีป่ระเทศ

ใกล้ๆ บ้านเราเวลานี้อย่างน้อยร้อยละ 1 - 2 (ร้อยละ 2 คือมาตรฐานเฉลี่ย 

ของ UN) ผมเพิง่คยุกบักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีบอกว่าจะไปถงึ

เหมือนกัน แต่ขอค่อยๆ ไป ผมก็เชื่อท่านไปก่อน ก็ค่อยๆ ไป 0.2 มันค่อยๆไป

ไม่ได้นะมันนานแล้ว เกาหลีเวลานี้เขาประกาศแล้วขอจะไปถึง 5% เกาหลี

สมยัก่อนท�าโทรทศัน์ยงัไม่เป็นเลย Samsung ไปเอาเทคโนโลยจีาก Sony มา

จากญี่ปุ่นสมัยดึกด�าบรรพ์มาแล้ว ต่อมาเกาหลีมาวิจัยเองต่อจนพัฒนาจอ

โทรทศัน์แบบบางทีสุ่ดได้ ตอนหลงั Sony ต้องเลกิท�า แพ้ไปเลย เพราะเกาหลี

ท�าการวิจัยไม่หยุด มหาวิทยาลัยชั้นน�าของเขาเวลานี้เป็นเรื่องของ Science 

Technology อยู่ใน Top ของเอเชีย เขาวิจัยไม่หยุด และการวิจัยเป็นไปตาม

ความต้องการของภาคเอกชน อันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดมาและผมขอเน้นด้วย  

เมอืงไทยผมพยายามอ่านดวู่าเน้นอะไรบ้าง เรือ่งเดยีวกบัการวจิยั ผมคยุกบัท่าน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่านเป็นรัฐมนตรีท่ีดี
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มากที่สุดคนหนึ่งในรัฐบาลนี้ ศรัทธามาก ชื่อพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ท่านเข้าใจ 

ดีมาก แล้วท่านก็เป็นคนที่เริ่มต้นที่พยายามโยงการวิจัยของอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยกับทางด้านภาคเอกชน เรามีท�าครับ แต่ไม่มีท�าเป็นรูปแบบท่ี

เป็นปกติเหมือนที่เราเห็นทั่วโลกนี้ ก็คือรัฐบาลให้งบมา แบ่งงบตามความดี

ความชอบ ความสามารถของอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย เสร็จแล้วก็มีการ

ประเมนิผล การประเมนิผลเราไม่ได้ท�าเท่าไหร่ ประเมนิผลว่าเอาไปแล้วไปใช้ 

ไปท�า เอาไว้บนหิ้ง หรือท�าเพราะมีความพอใจของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ไม่ใช่ท�าเพราะร่วมกบัภาคเอกชน และเมือ่ท�าไปแล้ว วธิวีดัความสามารถ

ของมหาวิทยาลัยในอุดมคติก็คือดูว่าตัว contract ที่ได้มานี้ ได้จากรัฐบาล

เท่าไหร่ ได้จากเอกชนเท่าไหร่ เพราะถ้าเผื่อท�าดีแล้วเอกชนเขาจะเอาเงินมา

ให้แล้ว ในทีสุ่ด contract กจ็ะเป็นส่วนของเอกชนมากข้ึนเรือ่ยๆ และจะท�าให้

การวิจัยมันเป็นวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชน ต่อภาคการค้าทั่วไป

เร่ืองที ่3 ทีร่ชิาร์ด เลวนิ บอกผมกค็อืค�าว่า “focus” เขาบอกว่ามนษุย์

เราจะท�า excellence ทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้ ถ้าเผื่อคนเดียวจะ 

excellence โน่นนี่ ทุกอย่างมันไม่ได้ คุณต้องมี focus เข้าใจว่าอย่างเช่น

มหิดลก็เช่นเดียวกัน focus ของท่านดีมากเลย เพราะเวลานี้โลกต่อไปใน

อนาคต โดยเฉพาะไทย ในเอเชีย จีนด้วยเป็นโลกของ aging society ท่านจะ

บอกเป็นห่วงก็น่าเป็นห่วง ดีก็ดีเพราะคนเราอายุยืนขึ้นเรื่อย aging society 

จะเป็นปัญหาโลกจริงๆ เพราะคนที่ support คนท่ีอายุมากเกิน 60 ปีนี ้

มนัน้อยลงทกุท ีคนอายเุกนิ 60 มนัเกนิขึน้มาเรือ่ยๆ ทกุปี ขณะนีป้ระเทศไทย

คนอายุเกิน 60 คิดเป็นคร่าวๆ คือประมาณร้อยละ 14 - 15 มันมาก ในโลกนี้

เฉลีย่ส่วนใหญ่ไม่เกนิร้อยละ 10 มญ่ีีปนุทีร้่อยละ 30 - 40 ของไทยท�านายไว้ว่า 



46 หนังสือ
ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายเเพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 9

ภายในอีก 10 ปีข้างหน้าเราจะถึงร้อยละ 25 มันจะเป็นเรื่องดีมากเพราะว่า 

การแพทย์เราด ีเราอายยุนืขึน้ แต่เดก็เราทีเ่กดิมาน้อยแล้วเขาต้องมาแบกพวกเรา 

เอาไว้ที่อายุมากๆ เขาเป็นภาระมาก แต่มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าแบบอย่าง 

ท่านอาจารย์ทั้งหลาย เพราะว่าเรื่องของชีวิต ของสุขภาพ เรื่องยา การแพทย์ 

มนัจะมคีวามหมายมากขึน้ ไม่ใช่เฉพาะในไทยเท่านัน้ การทีร่ฐับาลไทยประกาศ 

ตัวว่าเราจะเป็น medical hub ผมอยากเห็นจริงๆ ว่าเราต้องเป็น medical 

hub จริงๆ คือ medical hub มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยการประกาศแล้วเอางบมา

ให้เฉยๆ มันต้องรู้ด้วยว่า medical hub ที่มันเป็นมาตรฐานโลกเป็นอย่างไร 

WHO เขาว่าอย่างไรเรื่อง medical hub ผมรู้ว่าทางเราท�างานกับ WHO  

เยอะมาก และเขามองไทยด้วยความเคารพ ผมเหน็ทีพ่วก WHO ท�างาน เขาเคารพ 

ทางด้านเจ้าหน้าทีร่าชการของเราในกระทรวงสาธารณสขุสงูมากเลย และเรา

มีโอกาสดีมากที่เราจะสามารถขึ้นมาเป็น medical hub แต่ว่าเราจะต้องมี

การศึกษาที่ดี มีการค้นคว้าที่ดี มี focus ในสิ่งที่เราคิดว่าเหมือนกับญี่ปุ่น  

ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ท่านคงทราบว่าอันหนึ่งที่เขาดังมาก เขามี Center  

of Excellence for Earthquake Analysis เพราะญี่ปุ ่นมันสั่นทุกวัน  

เพราะฉะนัน้กต้็องมกีารศกึษา earthquake เพราะวนัดคีนืดกีส็ะเทอืนมามากมาย

สดุท้ายคดิว่าเรือ่งของการเรยีนกค็อืว่าต้องรูจ้กัคดิโดยอสิระ อยากจะ

ไปทางไหน ช่วยบอกรฐับาลด้วย การจะเป็น medical hub ไม่ใช่รฐับาลบอก 

อยู่ที่ท่าน มหาวิทยาลัยในอุดมคติของผมคือบอกรัฐบาลหน่อยสิว่า อย่าให้

กระทรวงศึกษาธิการเป็นคนบอกเลย ผมเคยพูดหลายครั้งแล้ว การศึกษาเรา

ที่ไม่ไปไหนเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าของเรื่อง การลงทุนใน

ประเทศไทยมันจะขยายตัวขึ้นอีกมาก ถ้าให้ BOI เป็นเจ้าของเรื่องเก่ียวกับ
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การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ การลงทุนที่จะเปลี่ยนจากการลงทุน 

โดยเฉพาะในเรือ่งของคอมพวิเตอร์ทีเ่ป็น PC มาเป็น smart phone ถ้าเผือ่ปล่อย 

กระทรวงศกึษาธกิารไปเรากจ็ะเป็นแบบนี ้นีค่อืประสบการณ์ 30 - 50 ปีท่ีผ่านมา 

ในการทีเ่ราลงทนุมากมาย ผลติครมูากมาย แล้วเรากม็รีะบบและการประเมนิ

ผลที่ต�่าอย่างคาดไม่ถึง อย่างเช่นที่เป็นข้อสังเกตของ TDRI โดยที่ไม่ได้เคยมา

หารือกับผม ผมก็ไม่ได้หารือกับเขาสรุปเหมือนกัน คือการบริหารใช้ไม่ได้ 

จบตรงนั้นใช้ไม่ได้ มันต้องมาอยู่ในที่ต่างๆ มันต้องเป็น ownership ของท่าน

ทั้งหลายด้วยกัน ท่านได้ท�ามหาวิทยาลัยในอุดมคติได้ ท่านจะต้องช่วยบอก

ประเทศได้บ้างว่าขณะนี้เราจะเป็น medical hub อยู่ในมือของท่าน เวลานี้

ใน AEC อันหนึ่งที่จะส�าคัญต่อมหาวิทยาลัยมหิดลมากก็คือการเปิดเสรีทาง

ด้านการแพทย์บริการ ภาคบริการที่มีการเปิดเสรีที่มีผลกระทบต่อเรามาก  

กค็อืการเปิดบรกิารทางด้านการเคลือ่นย้ายของคน คนท่ีเป็นมอือาชีพท้ังหลาย  

จะเดนิทางไปท�างานทีโ่น่นทีน่ีใ่น 10 ประเทศโดยเสรไีด้ ใน AEC เขาเอาอาชพี

มา 8 อาชีพ 3 อาชีพหลักอยู่ในมือท่านคือ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ 3 

อาชีพนี้ขณะนี้อยู ่ใน 8 อาชีพหลักที่เขาจะเปิดเสรี หมายความว่า ให้มี 

mutual recognition standard คือหมายความว่าเมื่อเขาจบที่โรงเรียนที่

มาเลเซยีเขาต้องมาท�างานทีป่ระเทศไทยได้ ประเทศไทยขณะนีต้ัง้ป้อม เหมอืน

กับที่มาเลเซียตั้งป้อม คุณมาสอบผ่านภาษาไทยเสียก่อน เวลานี้ก็เลยจบกัน

ตรงนั้นทุกคนก็ไปเรียนภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลเซีย ภาษาไทย ผมก�าลัง

พยายามบอกว่าไทยไม่ควร ต้องไม่ห่วง เพราะเวลานี้เราก�าลังมีการเป็น hub 

ด้านการแพทย์แน่นอนอยู่แล้ว แต่เราขาดทรัพยากรมนุษย์ เราขาดแพทย์  

เราขาดพยาบาล เราขาดนักวิจัยทางด้านการแพทย์ทั้งหลาย เราควรจะใช้
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โอกาสวนันี ้แล้วคนทีม่งีานท�าไม่ต้องห่วงเลย ยิง่มคีนอืน่มาช่วยเราจากประเทศ 

เพ่ือนบ้าน มแีพทย์เก่งๆ ในพม่าหลายท่าน ในอนิโดนเีซยีหลายท่าน ถ้ามาช่วยกัน 

แล้วมาท�า research เอาคนเก่งๆที่สุดมาท�ามาช่วยใช้ประโยชน์จากการท่ีมี

การท�าเคล่ือนไหวกันในอาเซยีนได้ ตัวนีจ้ะเป็นตัวทีเ่ป็นประโยชน์มาก ท�านอง

เดียวกันกับเป็นของเรา เราก็มีคนที่ฝ่ายบริหารการแพทย์โดยเฉพาะเก่งมาก 

บรหิารโรงพยาบาลเก่งมาก คนอืน่ท�าไม่เป็น เวลานีอ้กีหน่อยโรงพยาบาลไทย

ก็เต็มอาเซยีน เพราะคนอืน่เขาบรหิารไม่เก่งเท่าเรา แต่เราขาดคน เพราะฉะนัน้

เราก็เอาคนของเขามาใช้รวมกัน มันก็จะเป็นอะไรที่สร้างสิ่งที่เป็นประชาคม 

ที่เป็นประโยชน์ได้โดยการที่มีอุดมศึกษาซึ่งเปิดกว้าง global reach  

ท�า research อย่างเตม็ที ่ม ีfocus และมกีารเชือ่มโยงกบัภาวะความต้องการ

ทางการพัฒนาของประเทศ ขอขอบคุณครับ
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ภาคผนวก

ความเป็นมาในการจัดแสดงปาฐกถาเกียรติยศฯ
เนื่องในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

(พ.ศ. 2542 - 2559)

ประวัติศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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ความเป็นมาในการจัดแสดง
ปาฐกถาเกียรติยศฯ เนื่องในวันพระราชทานนาม 
“มหาวิทยาลัยมหิดล”

“มหดิล” เป็นพระนามของสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม 

พระบรมราชชนก ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง 

โดยเฉพาะการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น 

พระบดิาแห่งการแพทย์แผนปัจจบุนัของไทยและพระบดิาแห่งการสาธารณสขุไทย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย 

ท่ีได้ตราพระราชบัญญัติมีผลใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2512 

ซึ่งนับว่าเป็นวันเริ่มต้นของการใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยมหิดล นับจากวาระนั้น

จนถงึวนัที ่2 มนีาคม 2555 ซึง่เวยีนมาบรรจบครบ 43 ปี ทีไ่ด้รบัพระราชทาน

นามให้เป็น “มหาวทิยาลยัมหดิล” การได้รบัพระราชทานพระมหากรณุาธคิณุ

ครั้งน้ี ยังความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งให้แก่บรรดาอาจารย์ นักศึกษา และ 

เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ตลอดจนศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย

มหิดล 

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2542 จนถึงปี พ.ศ. 2555 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหิดล ได้มีด�าริให้มีการจัดปาฐกถาเกียรติยศฯ เนื่องในวันพระราชทานนาม 

“มหาวิทยาลัยมหิดล” ติดต่อกันมาทุกปี โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขา

ต่าง ๆ มาแสดงปาฐกถาในหัวข้อต่อไปนี้
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พ.ศ. 2542  ปาฐกถาเกียรติยศเนื่องในงานคล้ายวันพระราชทานนาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

 โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2543  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 

ครั้งที่ 1 

 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

พ.ศ. 2544  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 

ครั้งที่ 1 

 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี

พ.ศ. 2545  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 

ครั้งที่ 2 

 เรื่อง “สุขภาพสังคม” 

 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี 

 แนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน

พ.ศ. 2546  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 

ครั้งที่ 2 

 เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการเติมปัญญาให้สังคม” 

 โดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ. 9)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ครั้งที่ 3

 เรือ่ง “เศรษฐกจิการเงินโลกกบัการปรบัตวัของอดุมศกึษาไทย” 

 โดย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ 

 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

พ.ศ. 2548  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 

ครั้งที่ 3

 เรื่อง “โครงการพัฒนาดอยตุง” 

 โดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 

 เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2549  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 

ครั้งที่ 4

 เรื่อง “การปฏิรูปการเมืองกับสภาพสังคมไทย”

 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์

 ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 

 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. 2550  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 

ครั้งที่ 4

 เรื่อง “สหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต”

 โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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พ.ศ. 2551  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 

ครั้งที่ 5

 เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ”

 โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

 ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2552  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 

ครั้งที่ 5

 เรื่อง ความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์ไทย

 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนา นาควัชระ

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2553  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 

ครั้งที่ 6

 เรื่อง “Current Global Health Issues”

 โดย ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์ ดร.ไกรสทิธิ ์ตนัตศิรินิทร์

 ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พ.ศ. 2554  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 

ครั้งที่ 6

 เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยการปฏิวัติ 

การศึกษาและพัฒนาชนบท”

 โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ

 นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
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พ.ศ. 2555  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 

ครั้งที่ 7

 เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน”

 โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2556  ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 

ครั้งที่ 7

 เรื่อง การพัฒนาประเทศไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน (AEC)

 โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557  ปาฐกถาเกยีรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 

ครั้งที่ 8

 เรื่อง ประเทศไทยบนเส้นทางเปลี่ยนผ่าน

 โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

พ.ศ. 2558 ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 

ครั้งที่ 8

 เรื่อง มหาวิทยาลัยมหิดลกับความท้าทายในอนาคต

 โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี



57“มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21”

  ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

 และรองเลขาธิการส�านักพระราชวัง

 รองประธานมูลนิธิมั่นพัฒนา และประธานคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ. 2559 ปาฐกถาเกยีรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 

ครั้งที่ 9

 เรื่อง มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21

 โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

 กรรมการบริหารการทูตวัฒนธรรม กรุงเบอร์ลิน และ

 ผูเ้ชีย่วชาญระดบัสงู ส�านกัเลขาธกิารใหญ่องค์การสหประชาชาติ

  อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ประวัติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ เป็นบุตรคนท่ี 4 ของ

พระยาประชากจิกรจกัร (ชบุ โอสถานนท์) และคณุหญงินลิ ประชากจิกรจกัร 

เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2451 ณ บ้านถนนบ�ารุงเมือง ริมคลอง 

ผดุงกรุงเกษม มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ซึ่งปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว ดังนี้ 

1. พ.ต.วิลาส โอสถานนท์   6. นายทวีลาภ โอสถานนท์ 

2. นางระยับ สุพล   7. นางช�านัญ สุขุม

3. ด.ช.ศิริ โอสถานนท์   8. นายชาลี โอสถานนท์

4. ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์   9. นางอินทิรา นาคะเสถียร 

5. นายปชา โอสถานนท์ 

สมรสกับนางสาวดุษฎี ปันยารชุน ธิดาพระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ 

ปันยารชุน) และคุณหญิงปฤกษ์ ปรีชานุสาสน์ เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2484 

มีบุตรธิดา 2 คน ได้แก่

1.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รพินทร์ โอสถานนท์ 

2.  นางทิพสุดา สุวรรณรักษ์ สมรสกับ รศ.นพ.รินดา สุวรรณรักษ ์

 มีธิดา 1 คนคือ นางสาวไรรัตน์ สุวรรณรักษ์ 

ผู้ที่ได้รู้จักกับศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ เรียกท่าน

สั้น ๆ ว่า “คุณหมอชัช”
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ปี พ.ศ. 2474

ส�าเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2476

บรรจุเป็นอาจารย์ในแผนกสูติ - นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 

ปี พ.ศ. 2478

ได้ทุนอเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลด์ ไปศึกษาเพื่อท�าปริญญาเอก (Dr.

Med) ณ ประเทศเยอรมัน พร้อมกับได้รับทุน “สมเด็จพระราชบิดา” ศึกษา

ค้นคว้า วิจัย ภาคใต้ Prof. Schoeder และ Prof. Robert Kessler และท�า

วิทยานิพนธ์เรื่อง Cystic Glandula Hyperplasia of Endometium  

หลังจากส�าเร็จปริญญาเอกแล้ว ยังได้ไปศึกษาวิชาโรคเมืองร้อนเพิ่มเติม 

ที่มหาวิทยาลัย Hamburg และได้ประกาศนียบัตรวิชาโรคเมืองร้อน (DTM)

ปี พ.ศ. 2481

เดินทางกลับประเทศไทยและท�างานที่โรงพยาบาลศิริราชเช่นเดิม  

เมื่อกลับมาท�างานที่แผนกสูติ - นรีวิทยาที่ศิริราช ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ประจักษ์ ทองประเสริฐ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราชขณะนั้น ได้ขอให ้

คณุหมอชชัรบัต�าแหน่งผูช่้วยผูอ้�านวยการ เมือ่คณุหมอประจักษ์ลาออกในปี 2491  

คุณหมอชัชได้รับเลือกเอกฉันท์ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ศิริราชตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา คุณหมอชัชจึงเป็นคลินิเชี่ยน อาจารย์และ 

นักบริหารพร้อมกันไป ท่านด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการศิริราชจนถึงปี  
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พ.ศ. 2501 เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลระหว่างปี  

พ.ศ. 2501 - 2506 ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  

ระหว่างปี พ.ศ.2507-2512 ด�ารงต�าแหน่งอธกิารบดคีนแรกของมหาวทิยาลยั

มหดิล ระหว่างปี พ.ศ.2512-2514 เป็นผูเ้ดียวทีเ่ป็นท้ังอธกิารบดมีหาวทิยาลยั

แพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล และยังรับต�าแหน่งรักษาการคณบดี

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปี พ.ศ. 2514 - 2522 

ปี พ.ศ. 2593

เมือ่ศริิราชก่อต้ังมาครบ 60 ปี ในฐานะเป็นผูอ้�านวยการได้จดังานใหญ่ 

ได้กราบบงัคมทลูเชญิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด

พระบรมราชานุสาวรย์ีของสมเด็จมหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรม พระบรมราช

ชนก หรือที่วงการแพทย์เรียกว่าสมเด็จพระราชบิดา “องค์พระบิดาแห่งการ

แพทย์ไทย” ณ ศูนย์กลาง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากผลการ 

จดังานในครัง้นัน้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาณ จาติกวนชิ ได้เขียนไว้ในหนงัสอื 

เจ็ดรอบนักษัตร ชัชวาล โอสถานนท์ ว่าก่อให้เกิดผลส�าเร็จตามมาอีก 

2 ประการคือ 

1. สร้างหอประชุมราชแพทยาลัย

2. สร้างเขื่อนคอนกรีตริมแม่น�้าเจ้าพระยา 
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ปี พ.ศ. 2505

เมือ่ศริริาชก่อตัง้มาครบ 72 ปี คณุหมอชชัเป็นแม่งานใหญ่อกีครัง้หนึง่ 

การจดังานคร้ังน้ีก่อให้เกดิตึก 72 ปีศิรริาช ซึง่เป็นอาคาร 12 ช้ัน ตัง้อยูใ่จกลาง

โรงพยาบาลศิริราช เบื้องหลังพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก 

ปี พ.ศ. 2512 

ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามใหม่ให้แก่มมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร ์  พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวพระราชทานนามว ่า 

“มหาวิทยาลัยมหิดล” ยังความภาคภูมิใจและความซาบซึ้งในพระ

มหากรุณาธิคุณต่อคุณหมอชัชมิรู้คลาย 

นอกจากนั้นได้ร่วมกราบบังคมทูลขอพระกรุณาจากสมเด็จพระศรี 

นครินทราบรมราชชนนี ทรงช่วยเจรจาซื้อที่ดิน 1,200 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของ

ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในราคาที่ถูกมาก ใช้เป็นท่ีตั้งของ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาในปัจจุบัน

ในขัน้แรกทีพ่ระราชทานนามมหาวทิยาลยัมหดิลนัน้ คณุหมอชัชเล่าว่า 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงตงิมาว่ามหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ยงัไม่ใช่

มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์พร้อมสาขาวิชา ดังนั้นในสมัยท่ีคุณหมอชัชเป็น

อธกิารบด ีจงึได้มีการจัดต้ังคณะสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และศกึษาศาสตร์

ข้ึน และเมือ่ได้ก่อตัง้แล้วคุณหมอชชักย็งัได้ด�ารงต�าแหน่งรกัษาการคณบดขีอง

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกเกือบ 10 ปี จนกว่าจะได้เลือก

คณบดีคนใหม่ขึ้นมาแทน
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หลังจากได้พระราชทานนามมหาวทิยาลยัมหดิลแล้ว พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ มาทรงดนตรีที่หอประชุมราชแพทยวิทยาลัยศิริราช 

และรบัสัง่ตอนหนึง่กบันกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิลว่า “เราเป็นลกูพ่อเดยีวกนัแล้ว 

นะ” ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

แก่คุณหมอชัชและผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยทั่วหน้ากัน

งานอื่นๆ นอกมหาวิทยยาลัยยังมีอีกหลายอย่าง เช่น เป็นกรรมการ

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการฝ่ายการแพทย์ของ 

มลูนธิอินนัทมหดิล กรรมการสภาวจิยัแห่งชาต ิกรรมการพลงังานปรมาณเูพือ่สนัติ  

เป็นต้น 

คุณหมอชัชมีความจงรักภักดีในสมเด็จพระราชบิดาอย่างลึกซ้ึง 

เคยเล่าให้ลูกหลานฟังว่า เมื่อเรียนแพทย์ปีที่ 1 ที่ศิริราช เรียนหนังสือดีได้ขอ 

เข้าเฝ้าฯ สมเดจ็พระราชบดิา กราบบงัคมทลูเพือ่ขอทนุศกึษาแพทย์ต่างประเทศ  

สมเดจ็พระบดิาโปรดฯ ให้มหาดเลก็น�ากระดาษดินสอมาทรงคดิเลขค่าใช้จ่าย

ในการเรียนให้ด ูและทรงแสดงให้เหน็ว่าการจะไปเรยีนต่างประเทศนัน้ต้องใช้ 

เวลาอกี 8 ปี ค่าใช้จ่ายสิน้เปลอืงมาก ขณะน้ีเรยีนทีศ่ริริาชกด็แีล้ว อกี 3 ปีกจ็ะ 

เรยีนจบ จงึขอให้เรยีนต่อไป เมือ่เรยีนจบแล้วจะไปเรยีนท่ีไหนจะให้การสนบัสนนุ  

แต่จะต้องกลับมาท�างานที่ศิริราช เพราะศิริราชยังต้องการคนอีกมาก  

แต่หลังจากน้ันไม่กีเ่ดอืน สมเดจ็พระราชบดิากส็ิน้พระชนม์ ยงัความเศร้าสลดใจ 

แก่คณุหมอชชัเป็นอย่างยิง่ คณุหมอชชัคดิว่าจะสนองพระเดชพระคณุครัง้สดุท้าย 

ได้อย่างไร ขณะนั้นผู ้ที่มีโอกาสเข้าร่วมในขบวนอัญเชิญพานเครื่องราช



64 หนังสือ
ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายเเพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 9

อิสริยยศของสมเด็จพระราชบิดาจากพระบรมมหาราชวังไปยังพระเมรุ 

ต้องเป็นนกัศกึษาแพทย์ปีที ่4 แต่คณุหมอชชักไ็ด้ขอร้องกบัอาจารย์และได้เข้าร่วม 

ในขบวนในที่สุด คุณหมอชัชได้ของที่ระลึกพระราชทานคือดินสอแหนบ

กระเป๋ายี่ห้อ Parker ลงยาส่วนบน ส่วนล่างเป็นทอง ตอนบนโดยรอบจารึก

ว่า พ.ศ. 2472 ซ่ึงคณุหมอชชัได้เกบ็สมบติัชิน้นีไ้ว้ตราบเท่าชวีติหาไม่ คณุหมอ

ชัชเคยกล่าวหลายครั้งในหลายวาระว่า การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ในสมัยที่

ท่านเป็นอธกิารบดมีหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ และการทีท่่านได้เป็นอธกิารบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจมาก และเป็นเกียรติที่จะต้อง

เทดิทนูพระนามมหดิลอย่างเต็มสติก�าลงั ในชวีติการเป็นแพทย์และการกระท�า 

ใดๆ กด็ ีคณุหมอชชัจะเทดิทนูยดึถอืสมเดจ็พระราชบดิาเป็นแบบอย่างมัน่คง

เสมอมา

คุณหมอชัชมีสุขภาพดีพอสมควรมาโดยตลอด ไม่มีอาการหลงและมี

ความห่วงใยคนรอบข้างเสมอจนบั้นปลายของชีวิต คุณหมอชัชเริ่มป่วยเป็น

โรคมะเร็งที่ปอดเมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มี

อาการของมะเร็ง ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายเริ่มมีอาการไอและอ่อนเพลีย  

ในวันพธุที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2542 เข้ารกัษาตัว ณ ศนูย์การแพทย์สริกิติิ์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี และถึงแก่กรรมอย่างสงบในวันศุกร์ท่ี 3 ธันวาคม 

พ.ศ. 2542 เวลา 7 นาฬิกา 52 นาที สิริอายุได้ 91 ปี 8 เดือน 27 วัน


