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ค�ากล่าวรายงาน

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ประธานกรรมการฝ่ายจัดปาฐกถาเกียรติยศฯ
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กราบเรียน		 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี	

	 	 และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 

จักรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม	“มหิดล”	ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย	 ต้ังแต่ 

วันที่	2	มีนาคม	พุทธศักราช	2512	ปัจจุบันได้เวียนมาบรรจบเป็นปีที่	 49	ของวัน 

พระราชทานนาม	และ	130	ปี	มหาวิทยาลัยมหิดล	จึงจัดให้มีการแสดงปาฐกถา 

เกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	เป็นครั้งท่ี	10	โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองถึงความส�าคัญของวันคล้ายวันพระราชทานนาม	“มหาวิทยาลัย

มหิดล”	และได้ร่วมร�าลึกถึงศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	อดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล	

ในโอกาสนี้	ขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	กล่าวเปิดงาน

แสดงปาฐกถา	และกล่าวแนะน�าองค์ปาฐกต่อไป
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ค�ากล่าวเปิดงานแสดงปาฐกถา
และประวัติองค์ปาฐก 

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
      รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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กราบเรียน		 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	

	 	 และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ตลอดระยะเวลา	49	ปี	ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

มหติลาธิเบศรรามาธิบดี	จกัรนีฤบดินทร	สยามินทราธริาช	บรมนาถบพติร	ได้ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	พระราชทานนาม	

นับจากนั้นมามหาวิทยาลัยมหิดลได ้มีการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ	 

เพื่อประโยชน์ต่อแผ่นดิน	ตามที่เราชาวมหิดลได้ตั้งจิตปณิธานว่า	“เราจะสืบสาน 

พระราชบิดา	สู่ปัญญาของแผ่นดิน”	

บัดนี้	วันที่	2	 มีนาคม	พ.ศ.	2561	มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดแสดงปาฐกถา

เกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	 โอสถานนท์	 เพื่อเป็นการระลึกถึง 

คุณงามความดีของท่านที่ได้เคยด�ารงต�าแหน่งเป็นอธิการบดี	และในปีน้ี	ผมในนามของ

มหาวิทยาลัยมหิดล	รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์

เกษม	วัฒนชัย	เป็นองค์ปาฐก	ได้ให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาเกียรติยศฯ	ในหัวข้อเรื่อง	

“พิชิตควำมท้ำทำยยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญำ” 



ประวัติ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
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วันเกิด	 	 28	เมษายน	พ.ศ.	2484

ภูมิล�าเนา	 	 จังหวัดพิจิตร

ครอบครัว	 	 สมรสกับคุณหญิงรัชนีวรรณ	วัฒนชัย

ต�าแหน่งทางวิชาการ	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.	2510	 แพทยศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.	2512	 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก	

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.	2517	 Diplomate,	 American	 Board	of	 Subspecialty	 in	

Cardiovascular	Diseases,	University	of	Chicago,	U.S.A. 

(ทุนอานันทมหิดล)

พ.ศ.	2537	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	36

ประสบการณ์การท�างาน

พ.ศ.	2511	 รับราชการในต�าแหน่งอาจารย์โท	ประจ�าคณะแพทยศาสตร	์

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.	2520	-	2532	 หัวหน้าภาควิชาโรคหัวใจ	คณะแพทยศาสตร	์

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.	2521	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.	2528	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



หนังสือ ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 10
งานครบรอบ 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

12

พ.ศ.	2530	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.	2532	-	2535	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.	2535	 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

พ.ศ.	2539	 สมาชิกวุฒิสภา

พ.ศ.	2544	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	และองคมนตรี

พ.ศ.	2559	-	2560	 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ.	2538	 -	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.	2544		 -		 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(วิชาการบริหารการศึกษา)	

	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 -		 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การบริหารการศึกษา)	

	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 -		 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(พัฒนศาสตร์)	

	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.	2545		 -		 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	(บริหารการศึกษา)	

	 	 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ.	2546	 -	 ปรญิญาการศกึษาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์(พฒันศกึษาศาสตร์)

	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ.	2548	 -	 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

	 	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

	 -		 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์

	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 	

พ.ศ.	2549	 -	 ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี	บราวน์	เพื่อการแพทย์

	 	 และสาธารณสุขไทย
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พ.ศ.	2551	 -		 ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

	 	 มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ.	2553	 -		 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(วิชาการจัดการ)	

	 	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 -		 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์

	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 -		 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 (การบริหาร 

	 การศึกษา)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ.	2555	 -		 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การบริหารการศึกษา)	

	 	 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

	 -		 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์

	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.	2534		 เหรียญรัตนาภรณ์	รัชกาลท่ี	9	(ภ.ป.ร.	3)

พ.ศ.	2537	 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย	

	 ชั้นมหาวชิรมงกุฎ	(ม.ว.ม.)

พ.ศ.	2539	 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก	

	 ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	(ม.ป.ช.)

พ.ศ.	2550		 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า	ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า	(ป.จ.)
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วันที่ 2 มีนาคม 2561
เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่ีเคารพ	อาจารย์ไกรสิทธิ์	อาจารย์บรรจง	และ

อาจารย์อาวุโสหลายท่านท่ีได้กรุณามาในงานวันนี้	ต้องขอขอบพระคุณที่ให้ผมมาแสดง

ความเห็นในปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	10	 

อาจารย์หมอชัชฯ	เป็นครูแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของพวกเรา	เป็นนักบริหารที่หาคน

เทียบเคียงได้ยาก	และเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และอุดมศึกษาอย่าง

มากมาย	ด้วยความที่ผมเองเคยเรียนเตรียมแพทย์มากับลูกชายของท่าน	เพราะฉะนั้น

ความรู้สึกผมต่ออาจารย์หมอชัชฯ	จะอยู่ในระนาบของระดับพ่อแม่นั่นเอง	เพราะฉะนั้น

ขอกราบเรียนว่า	ถ้าการบรรยายของผมจะมีประโยชน์มากหรือน้อยก็ตาม	ก็ขอให้เป็น

เครื่องบูชาให้กับอาจารย์หมอชัชฯ	ในฐานะที่เป็นคุณพ่อของเพื่อนของผม

หัวข้อท่ีทางมหาวิทยาลัยขอให้พูดก็คือ	ความท้าทายยุคใหม่	แสดงว่าเคยมีความ

ท้าทายยุคเก่ามาแล้ว	และเราก็เอาชนะมาแล้ว	คราวนี้อยากจะให้ออกความเห็นว่า 

จะชนะยุคใหม่ต้องใช้ธรรมะและปัญญา	ใช้ธรรมะอย่างเดียวก็ไม่ได้	ใช้ปัญญาอย่างเดียว

ก็ไม่ได้	ต้องใช้ทั้งสองอย่าง	นี่คือการให้ความหมายเม่ือผมเห็นหัวข้อ
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ผมขอน�าเสนอการท้าทายในช่วง	200	กว่าปีท่ีผ่านมา	ประวัติศาสตร์มันยาวนาน

เหลือเกิน	และประวัติศาสตร์ของอารยธรรมใดก็ตาม	ถ้าเราศึกษาให้ถ่องแท้สักนิด 

เราจะเห็นว่ากว่าจะมาถึงวันน้ีได้	อารยธรรมน้ันๆ	ได้เผชิญกับความท้าทายแต่ละยุค

แต่ละสมัยมาโดยตลอด	ถ้าสู้ไม่ได้	 สู้การท้าทายไม่ได้	อารยธรรมนั้นๆ	ก็จะล้มหาย 

ตายจากไป	ดังท่ีเรามีตัวอย่างอารยธรรมซึ่งขาดตอน	อาจจะ	 interrupted	หรือ	

disrupted	 เพราะฉะนั้นถ้ามองประวัติศาสตร์ลึกๆ	และหลายๆ	พื้นที่	 เราก็จะได้

ประโยชน์ตรงนี้มาเตือนใจเราว่า	จริงๆ	การท้าทายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมันสามารถจะ	 

disrupted	อารยธรรมใดๆ	ก็ได้	อารยธรรมอียิปต์ก็ตาม	เมโสโปเตเมียก็ตาม	ฮารัป 

ปาสินธุก็ตาม	เราก็ต้องไปค้นสิ่งที่มันอยู่ใต้ดินเท่านั้นถึงจะบอกได้	ที่อยู่บนดินมันหาย

ไปหมดแล้ว	ถูกดินกลบไปหมดแล้ว	เพราะฉะนั้นถ้าเอาเฉพาะประวัติสั้นๆ	200	กว่าปี

ช่วงรัตนโกสินทร์เราก็ยังเห็นการท้าทายมากมายเลย	ยกตัวอย่างเช่น	ในช่วงรัชกาลที่	1	

ท่านเพ่ิงจะสร้างเมืองหลวงใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา	ก�าแพงเมืองก็ยัง

ไม่ทันสร้าง	อยู่ๆ	พม่าก็ยกศึกใหญ่ท่ีสุดคือสงคราม	9	ทัพมา	แล้วก็แบ่งย่อยเลย	9	ทัพ 

ไม่ให้ตั้งตัวเลย	จ�านวนพลรบก็มากกว่าเรา	2	เท่า	ตรงนั้นเป็นการท้าทายที่ใหญ่มาก

เพราะว่าพม่าตั้งใจเลยว่าจะเอาสยามเป็นเมืองขึ้นอีก	 เหมือนตอนตีอยุธยาคร้ังที่	2	

แต่ว่ายุทธศาสตร์ในการไปรับมือชายแดนโดยทหารเพียงครึ่งเดียวแล้วก็ชนะทั้ง	9	ทัพ	

ประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์

1.	การฟื้นฟูและบูรณะบ้านเมือง	(ร.1	-	2	-	3)
2.	การเปิดความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	(ร.3	-	4	-	5)
3.	การรักษาเอกราชให้พ้นภัยจักรวรรดินิยม	(ร.4	-	5	-	6)
4.	การเข้าสู่ประชาคมโลกบนความเสมอภาค	(ร.6)
5.	การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศ	(ร.7)
6.	การกู้ชาติในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	(ร.8)
7.	การพัฒนาประเทศภายใต้ทุนนิยมโลกาภิวัตน์	(ร.9)
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แล้วหลังจากนั้นไม่มีสงครามใหญ่กับพม่าอีกเลย	ผมคิดว่าตรงนั้นแหละเป็นการรักษา

เอกราชให้รอดได้จากการท้าทายท่ีส�าคัญเหลือเกิน	พอชนะศึกพม่า	ศึกทางตะวันออก

ก็มีบ้างแต่ว่าไม่ใหญ่ไม่โตเหมือนพม่า	ที่จริงใน	Southeast	Asia	มหาอ�านาจก็มีแค่นี้	

มีพม่า	มีสยาม	หลังๆ	ก็มีญวน	3	แห่งนี้ตีกันไปตีกันมา	

รัชกาลที่	1	ท่านพบกับความท้าทายภายในคือการท่ีระบบย่อยต่างๆ	ของการ

ปกครองบ้านเมืองมันสูญสลายไปกับการเสียกรุง	ต้องฟื้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง	ไม่ว่าจะเป็น

ระบบกฎหมาย	จนกระทั่งเราได้กฎหมายตราสามดวงขึ้นมา	ช่วยกันฟื้น	ใครรู้เร่ือง 

กฎหมายก็มา	ความสามัคคีเท่านั้นแหละที่จะท�าให้เราฟื้นจากความเละเทะได้	อันนี ้

ก็เป็นบทเรียนทางด้านการบริหารบ้านเมืองต่างๆ	ท่านก็ฟื ้นจนกระทั่งเข้มแข็ง	 

ทางทหารทางอะไรต่างๆ	และท่านต้องตั้งหลักทุกเรื่องเลย	ทางศาสนาก็เหมือนกัน 

ท่านก็ต้องสถาปนาพระสังฆราชใหม่	 และในแวดวงของสงฆ์ก็มีอลัชชี	 (นอกรีต)	 

ปนปลอมเข้ามาเยอะแยะ	ต้องพยายามปรับใหม่หมดจนกระทั่งพระศาสนาเข้มแข็งได้	 

เมื่อเข้มแข็งได้บ้านเมืองก็ค่อนข้างสงบ

พอมาถึงรัชกาลที่	2	ท่านก็จะมองในการสร้างความเข้มแข็งอีกด้านหนึ่งขึ้นมา	

ในความเป็นวัฒนธรรมไทย	ส่ิงท่ีเป็นสัญลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ของไทยๆ	ก็ได้รับการ

ฟื้นฟูจนกระทั่งถ่ายทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ให้เราได้ภาคภูมิใจ	ให้เราได้ช่ืนชมว่านี่คือ

มรดกของเรานี่เอง	รัชกาลที่	2	ท่านท�าไว้เยอะมาก	สมัยรัชกาลที่	3	ท่านเก่ง	เพราะท่าน

ฝึกงานตั้งแต่ยังหนุ่ม	พ่อให้รับผิดชอบดูแลบ้านเมือง	ท้ังการค้าการขาย	การต่างประเทศ	

การคลังต่างๆ	ท่านก็ดูแลอย่างดีเลย	เพราะฉะนั้นตอนท่ีท่านขึ้นมาครองราชย์	บ้านเมือง

ค่อนข้างสงบสุข	ปลายรัชกาลก็มีฝรั่งเข้ามา	ทางคริสตจักรก็มีทั้งคาทอลิก	โปรเตสแตนต์

และก็ได้น�าสิ่งดีๆ	เข้ามาอีก	2	เร่ืองด้วยกันคือการแพทย์แผนตะวันตก	และการศึกษา 
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แผนตะวันตก	 ได้น�าเข้ามาในช่วงน้ี	นอกจากนั้นก็ยังมีกงสุลฝรั่งต่างๆ	 เข้ามาท�า 

สนธสัิญญาต่างๆ	ขอลดภาษ	ี	รวมท้ังเรือ่งการศาล	การยตุธิรรมต่างๆ	รชักาลที	่3	ท่านเก่งมาก	 

ท่านมองโลก	perspective	มุมมองท่านไม่ได้อยู่แค่ในแผ่นดินสยาม	ท่านมองข้าม 

ไปเลย	แล้วท่านมองไกลด้วย	ไม่ใช่มองข้ามชายแดนเฉยๆ	นะ	ก่อนท่านเสด็จสวรรคต 

ท่านเตือนบอกให้ระวังนะศึกเสือเหนือใต้แถวนี้จะเบาไปแล้ว	แต่ว่าให้ระวังทาง 

ตะวนัตกเค้าเข้ามาแล้วนะ	อะไรทีข่องเค้าดีกเ็รยีนรูด้้วยกนั	แต่ก็ต้องให้ระวงัตัวเหมอืนกนั

ตอนช่วงรัชกาลท่ี	3	รัชกาลที่	4	รัชกาลที่	5	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามา 

เต็มที่	 รัชกาลที่	4	ท่านเก่งครับ	ท่านบวชพระอยู ่ท่ีวัดราชาธิวาส	ข้างๆ	 โรงเรียน

เซนต์คาเบรียล	แล้วก็ได้พยายามทุกวิถีทางเม่ือข้ึนครองราชย์แล้วท�าอย่างไรให้ยก

ฐานะของสยามให้ขึ้นมา	ไม่ใช่เมืองป่าเมืองเถื่อนที่เขาจะอ้างมาเอาเป็นอาณานิคมได้

ง่ายๆ	ท่านเรียนภาษาอังกฤษ	ท่านอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์	อ่านหนังสือดาราศาสตร	์

ท่านเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษให้ควีนวิคตอเรียก็ได้	ให้อับราฮัม	ลินคอล์น	ก็ได	้

ตอนนี้เราก็ยกท่านเป็นพระบิดาแห่งดาราศาสตร์ไทย	พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย	

ก็ได้จากการที่ท่านเปิดโลกทัศน์ของท่านโดยการเปิดไปสู่ภาษาใหม่อีกภาษาหนึ่ง	ซึ่ง

เป็นการท้าทายในขณะนั้นคือภาษาอังกฤษ	ตอนนี้เรายังมะงุมมะงาหรากันเลย	อยากให้ 

มหาวิทยาลัยเก่งเรื่อง	English	Skill,	Digital	Skill	ท่ีจริงท่านท�ามานานแล้ว	และท�าให้

เรารอดตายได้ไม่ให้ใครเขาดูถูกเราได้	และก็ปูพื้นไว้ส�าหรับรัชกาลที่	5	ที่จะมารับต่อใน 

การเปิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท้ังใกล้ด้วยและยุโรปด้วย	ตอนนั้นทั้งรัชกาลที่	5	 

และรัชกาลที่	6	ท�าอย่างไรจะท�าให้สยามพ้นจากการล่าเมืองขึ้น	ซึ่งรัชกาลที่	5	ท�าหลาย 

เรื่องเหลือเกิน	หน้าที่ของท่านต้อง	Modernize	Siam	ให้ได้	แล้วท่านท�าทุกเรื่องเลย	

เรื่องที่ทุกคนจะต้องกลับไปสนใจอีกนะ	คือการเลิกทาสและเลิกไพร่โดยสันติวิธีใช้เวลา	

30	กว่าปี	บางประเทศเขาเลิกทาสเลิกไพร่เขาต้องทะเลาะกัน	เกิดสงครามกลางเมือง
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อย่างท่ีเรารู้กัน	แต่ของสยามไม่ใช่	ท่านใช้วิธีท่ีนิ่มนวลมาก	ทั้งนิติศาสตร์	ทั้งรัฐศาสตร	์

ฯลฯ	อันนี้ก็อีกเหมือนกันก็เป็นการท้าทายที่ผมคิดว่าในยุคนี้น่าจะไปศึกษาและดูว่า

ยุทธวิธีของรัชกาลที่	5	ท�าไมท่านถึงผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้

อีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อพลเมืองของท่านเลิกเป็นทาสเป็นไพร่แล้ว	ท่านจะท�าอย่างไร

ให้พลเมืองของท่านอ่านออกโดยเร็วท่ีสุด	เพราะตอนนั้นไม่มีนะครับ	เด็กผู้ชายเท่านั้น 

ท่ีบางครอบครัวที่ส่งลูกไปเรียนอักขรวิธีกับพระในวัด	เด็กผู้หญิงไม่มีสิทธิ์นะครับ	ก็อยู่ 

บ้านท�ากับข้าวไป	ท่านเอาระบบการศึกษาของตะวันตกเข้ามาสยามภายในไม่กี่ปี	เดวิด	

ไวแอท	เป็นชาวต่างชาติที่สนใจประเทศไทย	เป็นนักสยามวิทยา	ศึกษาละเอียดมากว่า

รัชกาลที่	5	ท�าอย่างไรถึงเอา	Modern	Education	เข้ามาให้คนในประเทศได้	ทั้งในกรุง

และในมณฑลต่างๆ	ด้วย	เก่งมากจริงๆ	ที่จริงท่านก็ทรงกลุ้มพระทัยนะ	เพราะว่าจะเอา

งบประมาณที่ไหนมาสร้างโรงเรียนพรึบเดียว	เอาครูท่ีไหนมาสอนเพราะว่าครุศาสตร์ก็

ยังไม่มี	ศึกษาศาสตร์ก็ยังไม่มี	หรือแม้แต่โรงเรียนก็ยังไม่มี	อย่าว่าแต่มหาวิทยาลัยหรือ

แม้แต่วิทยาลัยที่จะผลิตครู	สมเด็จพระสังฆราชสมัยนั้นอย่างที่รู้กันก็ทรงปลอบพระทัย

ท่าน	มหาบพิตร	อย่ากลุ้มพระทัยไปเลย	ระยะแรกนี้ยืมที่วัดสอนก่อน	วิชาไหนพระสอน 

ได้ก็นิมนต์ท่านสอนสิ	 วิชาไหนท่ีพระสอนไม่ได้ก็หาฆราวาสมาสอน	ค่อยๆ	สร้างไป	 

เราเลยไปขอที่วัดเป็นโรงเรียนเยอะแยะเลย	 โรงเรียนวัดมหรรณพเป็นโรงเรียนวัด 

แห่งแรกที่ไปขอที่วัดสร้าง	แม้สมัยนี้ก็น้อยใจ	อายเขาเป็นโรงเรียนวัด	ตัดค�าว่าวัดออก 

ไปแล้ว	หรือไม่ก็สร้างก�าแพงแบ่งเลยระหว่างวัดกับโรงเรียน	ทั้งๆ	ที่เป็นที่ของวัด	ปัญหา

ไม่ได้อยู่ตรงนั้น	ปัญหาอยู่ที่รัชกาลที่	5	ทรงเป็นห่วงว่าเด็กช้ันหลังจะห่างศาสนาแล้ว 

กลายเป็นคนไม่มีธรรมะในใจ	และท่านรับส่ังว่าถ้าไม่มีธรรมะในใจคงจะทุจริตซะ 

โดยมาก	 รับสั่งว ่าถ ้ารู ้น ้อยก็โกงไม ่ค ่อยคล่อง	ถ ้ารู ้มากก็คงจะโกงพิสดารขึ้น	 

เป็นพระราชหัตถเลขานะ	ประโยคเหล่านี้	รัชกาลที่	5	ท่านทรงเหน่ือยมาก	นอกจากจะ 

ต้องสร้างโรงเรียน	2	ระบบ	ท่ีจริงค�าว่าโรงเรียนตอนแรกเรียกโรงสคูล	คือทับศัพท์	แล้วก ็
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มาเถียงกันว่าจะเอาโรงสอนหรือโรงเรียน	สอนเสร็จออกจากห้องเลยเด็กจะรู้ไม่รู้ช่างมัน	 

แต่ตอนนี้ต้องเป็นโรงเรียน	เด็กต้องรู้	สอนแล้วเด็กต้องเรียนรู้	ครูถึงจะออกจากห้องได้	 

หลังจากนั้นรัชกาลที่	6	ก็มีวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยก็ตามมา	แต่ตอนแรกเรียกโรงเรียน

หมด	 เป็นโรงเรียนท่ัวไปสามัญ	และก็โรงเรียนชั้นสูง	 รวมทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล 

ตอนแรกด้วย	ก็เป็นโรงเรียนชั้นสูง	เร่ิมต้นตอนนั้น	ท่านเก่งมาก	

ตอนรัชกาลที่	6	มีภัยใหม่เกิดข้ึน	สงครามโลกคร้ังที่	1	แต่ท่านประกาศเข้าข้าง 

ฝ่ายที่ท่านเชื่อว่าชนะ	และก็ชนะด้วย	ท่านเลยมีโอกาสแก้สนธิสัญญาที่ท่านเช่ือว่า 

เสียเปรียบในรัชกาลก่อนๆ	สยามก็เลยเข้าสู่ประชาคมโลกบนความเสมอภาค

ตอนรัชกาลท่ี	7	เรามีการท้าทายใหม่ท่ีแรงมาก	คือการเปล่ียนแปลงการปกครอง

จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย	

แล้วเราก็เจอสงครามโลกคร้ังที่	2	ในช่วงรัชกาลที่	8	แต่ท่านยังไม่ได้บริหาร

ประเทศ	เพราะท่านยังทรงพระเยาว์อยู่	รัฐบาลสมัยนั้นก็ประกาศเข้ากับญี่ปุ่นแต่แพ้

สงคราม	โชคดีเรามีเสรีไทยช่วยกู้สถานการณ์ไว้ได้

พอมาถึงรัชกาลที่	 9	 เราอยู ่ในห้วงของการพัฒนาประเทศภายใต้ทุนนิยม 

โลกาภิวัตน์	ประเทศคอมมิวนิสต์ตอนหลังจบหมดแล้ว	หลังจาก	ค.ศ.	1989	-	1990	

สงครามเย็นยุติลง	ประเทศต่างๆ	ที่เคยใช้ระบบคอมมิวนิตส์ก็จบ	ป้ายช่ือยังบอกว่า

สังคมนิยม	แต่ตัวเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมหมดแล้ว	แล้วโลกทั้งโลกก็ไปมาหาสู่กันมากขึ้น 

เป็นการท้าทายอีกครั้งหนึ่ง	ตอนหลังสงครามเย็นนะครับ	 เมื่อ	20	กว่าปีที่ผ่านมา	 

ยังไม่ถึง	30	ปีเลย	เป็นการท้าทายท่ีรุนแรงมากแล้วก็มีผลกระทบแรงมาก
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ที่จริงมหาวิทยาลัยมหิดลก็อยู่ในวังวนของเหตุการณ์ตอนช่วงรัชกาลที่	5	ถึง

รัชกาลที่	9	นั้น	แต่สมัยล้นเกล้าฯ	รัชกาลท่ี	5	ตั้งโรงเรียนชั้นสูงก็มีทั้งโรงเรียนข้าราชการ

พลเรือน	ซึ่งตอนหลังรัชกาลที่	6	ก็ยกเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มีโรงเรียนเกษตร	

โรงเรียนป่าไม้	โรงเรียนเหมืองแร่ดีบุก	โรงเรียนช่างทอผ้า	ฯลฯ	มีทุกอาชีพ	และรวมทั้ง

ทางเราด้วยก็คือโรงเรียนแพทยากร	และตอนหลังเป็นโรงเรียนราชแพทยาลัย	เป็นการ

เริ่มต้น	Royal	Academy	และก็เปล่ียนสถานภาพออกมาเป็นโรงเรียนราชแพทยาลัย	

มีค�าว่า	“ราช”	เข้ามา	ที่จริงค�าว่า	“ราชะ”	หรือ	“ราชา”	รากมาจากภาษาอินเดีย

โบราณ	คือ	“รชะ”	สมัยอินเดียโบราณพุทธกาลก็จะเป็นแว่นแคว้นต่างๆ	ต่างก็มีกษัตริย ์

ปกครอง	แล้วถ้าแว่นแคว้นไหนกษัตริย์ปกครองด้วยธรรมะประชาชนก็พอใจ	เวลา 

กษตัรย์ิเสดจ็ไปเยีย่มเยียนราษฎร	ราษฎรกจ็ะเปล่งเสยีงค�าว่า	“รชะ”	“รชะ”	พอใจ	พอใจ	 

พอใจ	สุดท้ายศัพท์ค�านี้ก็เลยขอยืมมา	มาใช้เรียกผู้ปกครองที่สร้างความพอใจให้กับ 

พสกนิกร	เพราะฉะนั้นค�าว่า	“ราช”	ถ้าเรานึกถึงค�าว่า	“ราช”	ของมัน	เราน่าจะต้อง 

ภาคภมูใิจมากๆ	เลย	ค�าว่า	“รชะ”	“รชะ”	“ราช”	หรือ	“ราชา”	ความหมายคอืพอใจ	ยนิด	ี 

ไม่ใช่ผู้บริหารพอใจนะ	แต่ผู้ถูกบริหารพอใจ	ไม่ใช่ผู้ให้บริการพอใจนะ	แต่ผู้รับบริการ

พอใจ	ไม่ใช่อาจารย์พอใจนะ	นักศึกษาพอใจ	นักศึกษายินดีและก็พอใจ	อาจารย์เข้าไป

ในห้องบรรยายเด็กขึ้นมายืน	แทนท่ีจะเคารพ	พูด	“รชะๆๆ”	พอใจกับอาจารย์คนนี้

ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

1.	สมัยล้นเกล้าฯ	ร.5
	 โรงเรียนแพทยากร	(2432)								โรงเรียนราชแพทยาลัย
2.	สมัยล้นเกล้าฯ	ร.8
	 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	(พ.ศ.	2486)
3.	สมัยล้นเกล้าฯ	ร.9
	 มหาวิทยาลัยมหิดล	(2	มีนาคม	พ.ศ.	2521)
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รัชกาลที่	6	ท่านก็ต้ังมหาวิทยาลัย	รัชกาลที่	6	ท่านกลับมาท่านก็ตั้งพระราช

ปณิธานว่าท่านจะไม่สร้างวัดแล้ว	ปู่ย่าตายายของท่านสร้างไว้เยอะ	พอแล้ว	ท่านจะท�า	 

2	อย่าง	คอืสร้างโรงเรยีนกบัสร้างโรงพยาบาล	สร้างวชริพยาบาล	สร้างโรงพยาบาลจฬุา	ฯ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วชิราวุธวิทยาลัย	พอถึงรัชกาลที่	8	ตอนนั้นก็มีมหาวิทยาลัย

เกิดขึ้น	2	-	3	แห่ง	ธรรมศาสตร์ตามมา	แพทยศาสตร์ตามมา	ศิลปากร	และก็เกษตร	ตกลง 

มี	5	มหาวทิยาลัย	และก	็1	วทิยาลยั	คอืวทิยาลยัวชิาการศกึษา	ซึง่ต่อมากค็อื	มหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ	(มศว.)	แต่	5	มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ	มีอยู่นาน	จนกระทั่ง	พ.ศ.	

2507	ไปเกิดมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดท่ีเชียงใหม่	ขอนแก่น	แล้วก็สงขลา	ขณะนี้ก็มีอยู่

ประมาณเกือบ	200	แห่ง

พ.ศ.	2512	เราเปล่ียนตัวเองจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	มาเป็นมหาวิทยาลัย

มหิดล	แต่โชคดี	transition	การเปล่ียนแปลงตรงนี้	แล้วก็	challenge	ตรงนี้	เผอิญไป

อยู่ภายใต้การน�าของอาจารย์หมอชัชฯ

อาจารย์หมอชชัฯ	เป็นอธกิารบด	ีพ.ศ.	2507	-	2512	แล้วกไ็ด้รบัสนองพระราชด�าริ 

ของรัชกาลที่	9	ว่า	มหาวิทยาลัยมหิดลก็ใหญ่โตพอแล้วนะ	จะเน้นเฉพาะวิทยาศาสตร์

การแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้นหรือ	หรือว่าศักยภาพน่าจะโตพอที่จะขยายใหญ่ไป

สาขาอื่น	ให้เป็น	comprehensive	university	และเพื่อไม่ให้มองแล้วคล้ายๆ	เป็น	

monodisciplinary	แต่ว่าได้รับอะไรสูงไปกว่านั้นอีกคือ	รับพระราชทานราชสกุลของ

ท่านนาม	“มหิดล”	มาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย	อาจารย์หมอชัชฯ	ท�างานหนักมากที่จะ

ส่งต่อจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์มาเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล	และท่านก็ท�าได้ส�าเร็จ	

และจริงๆ	ท่านเป็นคนมองไกลด้วย	อย่างที่ในวีดิทัศน์เมื่อสักครู่ท่านเป็นผู้น�าท่านหนึ่งที่

จัดหาที่	1,200	ไร่	ที่ศาลายา	และก็จัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	และอื่นๆ	

อีกมากมาย	ท�าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี	platform	ของความเป็น	multidisciplinary	 
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ที่จะให้คนรุ่นพัฒนาขึ้นมาจาก	platform	ที่วางไว้อย่างดี	ทั้งกว้างและไกลด้วย	 

และพวกเราลูกหลานท่านมาช่วยกันต่อเติม	ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านได้ให้กับมหิดล	 

สมัยนี้เราใช้ค�าว่า	“platform”	เพราะว่าอธิบายว่าอะไรก็ตามที่เป็นของใหม่ๆ	ที่มี 

ความท้าทาย	ที่เป็นสิ่งท่ีจะเป็น	solution	 มันต้องมีเวทีให้ก็คือ	platform	อันนี้	 

อาจารย์หมอชัชฯ	สร้างเวทีให้อย่างดี

ที่จริงมหาวิทยาลัยมหิดลกว่าจะถึงวันนี้ได้	ตั้งแต่	พ.ศ.	2512	มาจนถึง	พ.ศ.

2561	วันนี้ได้	49	ปี	ถ้าเรามองย้อนไป	และรวมไปถึงตอนที่ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัย

ก็ดี	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก็ดี	 เราได้รับพระเมตตาจากล้นเกล้าฯ	ทุกพระองค์เลย	

ตั้งแต่รัชกาลที่	5	รัชกาลที่	6	ตามมาหมด	และก็สมเด็จพระบรมราชชนก	อย่างที่เรารู้กัน	

มีอีกพระองค์หนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะให้พวกเราศึกษาพระประวัติของท่านให้ละเอียด 

เพราะท่านรักการแพทย์และการสาธารณสุขมาก	ท่านไม่ได้เป็นหมอหรือเป็นอะไร 

ทั้งนั้น	แต่ท่านได้รับพระบัญชาจากพระมหากษัตริย์ให้มาดูแลการแพทย์และสาธารณสุข 

ของประเทศไทย	คือ	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาชัยนาทนเรนทร	ผมไปอ่าน

ปาฐกถาของท่าน	การบรรยายของท่าน	วิธีคิดของท่านลึกซึ้งเหลือเกิน	ตอนที่จะเริ่ม

ตั้งสาธารณสุข	ท่านไปศึกษาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาบรรยายให้คนไทยยุคนั้นแยกให้ได้

ว่าการแพทย์กับการสาธารณสุขไม่เหมือนกัน	ค�าว่า	“สาธารณสุข”	Public	Health	กับ 

มหาวิทยาลัยมหิดล : กว่าจะมาถึงวันนี้

1.	 ได้รับพระเมตตาจากล้นเกล้าฯ	ทุกพระองค์	รวมทั้งสมาชิก 
ในพระราชวงศ์อีกมาก	 
“พลเอก	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาชัยนาทนเรนทร”

2.	 การสนับสนุนจากอาจารย์ชาวต่างประเทศ	โดยเฉพาะในยุคบุกเบิก
3.	 ธรรมะและปัญญาของบูรพาจารย์	และพี่น้องชาวมหิดลทุกรุ่น 

ทุกสาขาวิชา
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การแพทย์	Medicine	ไม่เหมือนกัน	และท่านอธิบายดีมาก	มีค�าปาฐกถาของท่าน	 

ในห้องสมุดของเราก็คงจะมีแน่นอน	ผมอยากให้เอาไปอ่านดู	ความลึกซึ้ง	ความรอบคอบ	

ในการที่ท่านรับผิดชอบแล้วท่านท�าเต็มที่	สิ่งแรกที่จะต้องท�าคือสร้างความเข้าใจให ้

ถูกต้องกับทั้งสองฝ่าย	ท้ังสายการแพทย์กับการสาธารณสุข	จะได้ไม่เข้าใจผิดกัน	จะได้ 

ช่วยเหลือกัน	รัชกาลท่ี	9	ท่านรับส่ังว่าจะท�างานอะไร	ขอ	2	อย่างนะ	หนึ่ง	รู้ว่าเรา 

จะท�าอะไร	สอง	ขอบเขตแค่ไหน	ว่าจะตั้งสาธารณสุขต้องรู้ว่ามันคืออะไร	มันต่างกับ 

การแพทย์อย่างไร	แล้วขอบเขตระหว่างการแพทย์กับการสาธารณสุขมันคืออะไร	 

มันอยู่ตรงไหน	เส้นแบ่งอยู่ตรงไหน	จะได้ต่างคนต่างท�างานแล้วก็ท�างานเอื้อกันได้	 

เอาความเก่งของทั้งสองฝ่ายมาเอื้อกันได	้

กว่าจะถงึวนันี	้มหดิลได้รบัการสนบัสนนุจากอาจารย์ชาวต่างประเทศ	โดยเฉพาะ 

ในยุคบุกเบิก	อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่ง	ที่จริงอันนี้เป็นพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่	5	ตอนที่ 

ทรงตั้งกระทรวงฯ	ตอนนั้นท่านเลิกระบบการปกครองท่ีใช้มา	400	กว่าปี	ตั้งแต่สมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ	คือ	เวียง	วัง	คลัง	นา	และก็มีอัครเสนาบดี	ฝ่ายพลเรือน	ฝ่ายทหาร	 

และก็ตั้งกระทรวงขึ้นมา	12	กระทรวง	และก็ตั้งโรงเรียนชั้นสูงทางทหารด้วย	คือโรงเรียน 

ชั้นสูงที่ต้ังสมัยรัชกาลที่	5	ที่ยังไม่ยอมเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยก็ยังมีอยู่	คือโรงเรียน 

นายร้อย	จปร.	 เขายังใช้ค�าว่าโรงเรียนอยู่	ตั้งมาตั้งแต่รัชกาลที่	5	ในยุคบุกเบิกทาง 

ฝ่ายแพทย์ของเราก็มี	โรงเรียนราชแพทยาลัย	หรือโรงเรียนป่าไม้ก็ดี	โรงเรียนกฎหมายก็ดี 

ระบบการศึกษาเรายังไม่ได้เร่ิมท�า	ท่านขอให้กรมพระยาด�ารงราชานุภาพไปสืบเสาะ

หาว่าในยุโรปมีใครเก่งทางไหนบ้าง	พอใจจะมาท�างานให้สยามแล้วเชิญมาตั้งระบบ

โรงเรียนกฎหมาย	กระทรวงยุติธรรม	มาตั้งระบบโรงเรียนราชแพทยาลัย	ภายหลังก็เป็น 

กระทรวงสาธารณสุข	ด้านอื่นๆ	ตกลงเอาฝรั่งมาก่อน	
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ต่อมาท่านส่งเด็กไทยไปเรียนที่ยุโรป	จะได้มารับช่วงเป็นช่วงที่	2	ต่อจากฝรั่ง	

และเตือนเด็กไทยที่รับทุนเล่าเรียนหลวง	ปัจจุบันนี้เราก็ยังมีทุนเล่าเรียนหลวงว่าที่ให้

มาเรียนไม่ได้ให้มาเพื่อจะเป็นฝรั่งนะ	ให้มาเรียนเพื่อจะเป็นคนไทยท่ีมีความรู้เสมอด้วย

ฝรั่ง	อันนี้ก็เป็นพระราชหัตถเลขา	ผมยังคิดเล่นๆ	นะ	ก.พ.	น่าจะท�าศิลาจารึกแล้วติดไว้ 

ท่ีหน้า	ก.พ.	ใครรับทุนเล่าเรียนหลวง	ไปเรียนสวีเดน	ไปเรียนญี่ปุน	ไปเรียนจีน	ฯลฯ	 

จะได้ตระหนักว่าเราเป็นคนไทยนะ	และเราไปเรียนเพื่อไม่ได้แปลงตัวเพื่อเป็นญี่ปุ ่น	 

หรืออะไรต่ออะไร	อันนี้ผมว่าส�าคัญ	ก็ฝากไว้ด้วย

หลงัจากทีส่่งเดก็ไทยไปเรยีนยโุรปแล้ว	ท่านก็ตัง้โรงเรยีนชัน้สงูขึน้มาเพือ่จะสร้างเอง	 

จะได้ไม่ต้องส่งไปยุโรปตลอด	นี่คือยุทธศาสตร์ของรัชกาลที่	5	ในการสร้างคนเพื่อจะ

ต่อสู้กับสิ่งท้าทาย	ซึ่งส�าคัญมากในตอนนั้นว่าท�าอย่างไรสยามจึงจะทันสมัย	จึงจะช่วย 

ตัวเองได้	มีความเข้มแข็งพอ	ไม่ถูกเขากลืนกิน	นี่เป็นความขมขื่นพระราชหฤทัยอย่างมาก 

เลยที่โดนฝรั่งเศส	อังกฤษ	เข้ามาเรียกดินแดน	จนกระท่ังเราเสียดินแดนไปหลายครั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดลมาถึงวันนี้ได้อีกอย่างก็คือ	บูรพาจารย์ของพวกเรานี่แหละ

และก็พ่ีน้องเราชาวมหิดลทุกรุ่นทุกสาขา	ผมคิดว่าตรงนี้การที่จะระลึกถึงบุญคุณของ

คนรุ่นเก่า	แล้วก็สืบทอดเจตนาของคนรุ่นเก่าแล้วท�าให้มหิดลดีขึ้นกว่าเก่า	ผมคิดว่าเป็น 

พันธะของคนรุ่นปัจจุบัน	คนมหิดลรุ่นปัจจุบันจะต้องศึกษาประวัติให้ละเอียดและดูว่า

คนรุ่นก่อนเขาสร้างมหิดลอย่างไร	เขาเสียสละแค่ไหน	เขาทุ่มเทอย่างไร	เขาผ่านการ

ท้าทายมาทั้งเก่าท้ังใหม่มาตลอด	แล้วท�าไมเขาส่งต่อมหิดลให้พวกเราในวันนี้ในฐานะ

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด	เก่งที่สุดในแผ่นดิน	แล้วเมื่อเรารับมรดกอันนี้มา	เราก็มีพันธะที่

จะต้องท�าให้มหิดลดีข้ึนไปอีก	อันนี้เป็นพันธะจริงๆ	ถ้าเรามาฉลองวันครบรอบ	49	แล้ว 

เรามามองย้อนไปถึงสิ่งที่อาจารย์หมอชัชฯ	 ได้ท�าให้กับมหิดล	อยากให้ตรงนี้เป็น 

ก�าลังใจให้พวกเราช่วยกันท�าให้มหิดลเข้มแข็งและแกร่งข้ึนไปอีก
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มันมีอะไรท้าทายอยู ่ตอนน้ีหรือ	ค�านี้เราเห็นอยู ่ทุกวันก็ว่าได้	Disruption	 

แปลว่าจบเลย	Interrupt	แปลว่าจบเป็นตอนๆ	Disruption	แปลว่าจบสิ้น	Disruption	

Technology	หมายถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ	ถ้าเราไม่ใส่ใจมันจะท�าให้จบ	ธุรกิจของเราจบ	

งานของเราจบ	น�าไปสู่	Disruptive	economy	และ	Disruptive	society	

Disruptive	economy	คนพูดกันเยอะ	และก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะเลย 

บรษัิทฟิล์มทีย่บุเลกิการผลติไปเลย	ซึง่ใหญ่มาก	สาขาธนาคารซ่ึงต้องปิดอกีไม่รูก้ีร้่อยสาขา	 

ศูนย์การค้าในอเมริกาซึ่งทยอยปิด	อย่างนี้เป็นต้น	เป็น	Disruptive	economy	ปัจจุบันนี้ 

แทบจะไม่เหลือ	เป็นต้น

แต่อันหนึ่งท่ีจะต้องสนใจก็คือ	Disruptive	society	ครอบครัวโดนกระท�าให้

สูญสิ้นหรือไม่	จาก	New	technology	ชุมชน	องค์กรถูกกระทบอย่างไร	นักวิชาการ

จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ช่วยท�าวิจัยได้หรือไม่ว่า	 impact	ของ	

Disruptive	Technology	ต่อชีวิตคนไทยทั้งในเมืองทั้งในชนบทเป็นอย่างไร	ทั้งลูก

คนรวย	ลูกคนจนเป็นอย่างไร	 ท้ังระบบการศึกษาท่ีมีและไม่มี	digital	technology	

มันจะต่างกันอย่างไร	ช่วยเตือนสติประเทศไทยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัย 

ชั้นหนึ่งของประเทศ	ช่วยกันท�าวิจัยเยอะๆ	เราก�าลังอยู่ในช่วง	turning	point	ที่ส�าคัญ 

21st Century

Disruption	Technology

1)	Disruptive	economy
2)	Disruptive	society
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มากๆ	แล้วถ้าจุฬา	มหิดล	มหาวิทยาลัยอื่นๆ	ไม่ใช้พลังปัญญาของตัวเองมาท�าวิจัย 

และชี้ให้เห็นทางรอด	เราจะดิ่งลงเหวไปเรื่อยๆ	เราก็จะมีคดีหวย	30	ล้านที่ก�าลังเป็น 

ข่าวใหญ่	มันแสดงให้เห็น	sign	ของโรค	เป็น	Disruptive	society	จริงๆ	และข่าวแม ่

คนหนึ่งจูงลูก	2	ขวบแล้วก็ผลักลงคลอง	มันเป็นไปได้อย่างไร	ท�าไมครอบครัวถึงได้ 

เปราะบางขนาดนั้นหรือ	คืออันนี้น่าสนใจมากๆ	แล้วท�าไมคนเป็นถึงนายพลแล้วต้อง

ฆ่าตัวตาย	คือ	Disruptive	economy	มีคนสนใจเยอะ	แต่อันหน่ึงที่น่าสนใจมากๆ	

Disruptive	society	แล้วเราจะหาทางแก้ไขอย่างไร

แรง	4	แรงที่ท�าให้เกิด	Disruption	มันมาจาก

1)	Globalization

2)	Digitalization

3)	Dis-intermediation

4)	Terrorism-wars

นี่เป็นของประชุมเศรษฐกิจโลกประจ�าปี	“WORLD	ECONOMIC	FORUM”	 

ที่	Davos	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 เมื่อปีที่แล้ว	 ไม่ใช่ปีนี้	 เขาสรุปมา	ผมเคยพูด 

บางครัง้แล้ว	ม	ี4	ตวัทีท่�าให้โลกใบนีต้้องถกูกระทบกระเทือนอย่างแรง	1)	Globalization	 

2)	Digitalization	3)	Dis-intermediation	หรือว่าปรากฏการณ์ตัดคนกลาง	 

4)	Terrorism-wars

4 Disruptive Forces :

1)	Globalization
2)	Digitalization
3)	Dis-intermediation
4)	Terrorism-Wars
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เขาบอกว่า	Globalization	1.0	เริ่มต้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่	15	ตอนนั้นมีขบวน

เรือ	2	ขบวน	ขบวนหนึ่งเจ้ิงเหอ	(Jeng	He)	เอาขบวนเรือจากจีนตอนใต้ผ่านมะละกา	

มหาสมุทรอินเดีย	และไปถึงแอฟริกาตะวันออก	อีกขบวนหนึ่งมุ่งตะวันตกเหมือนกันคือ

โคลัมบัสจากสเปนและผ่านมหาสมุทรแอตแลนติก	ไปถึงแคริบเบียน	แล้วหลังจากนั้นก็

เดินเรือกันสนุกสนานเลย	หลังจากศตวรรษท่ี	15	หลังจากเดินเรือเก่งแล้ว	ก็ส่งกองทัพ

ไปยึดที่โน่นที่นี่ด้วย	การล่าอาณานิคมก็เกิดตามมา	หลังจากมี	industrial	revolution	

มีการผลิตมหาศาล	ก็ต้องการทั้งทรัพยากรธรรมชาติและตลาด	ต้องการกระบวนการ 

ล่าอาณานิคมอย่างที่ผมเรียนไปก็กระทบมาท่ีเราด้วย	

สมัยราชวงศ์ถัง	จะมีเส้นทางสายไหมเก่า	และเส้นทางสายไหมนี้ไม่ใช่เส้นทาง

ที่ส่งไหมไปขายยุโรปนะ	แล้วก็ซื้อม้าจากอาหรับกลับมาประเทศจีนเท่านั้น	มันไม่ใช่

ครับ	มันได้น�าสิ่งอื่นๆ	ไปและกลับบนเส้นทางนี้	แล้วท�าให้การเผยแพร่การผสมผสาน

อารยธรรม	ความคิดเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมด	จีนเจริญไปอีก	800	ปี	จาก 

เส้นทางสายไหม	วันน้ี	สี	 จ้ินผิง	บอกไม่เอาละ	จะเอา	Belt-Road	Initiatives	มีทั้ง	

land	ด้วย	maritime	ด้วย	ผมก�าลังดูว่ามันจะไปอย่างไร	ผมอาจจะไม่ได้อยู่ดูว่ามัน

มีผลมากมายอย่างไร	เพราะเราก็อายุมากแล้ว	แต่หนุ่มๆ	สาวๆ	ในห้องนี้จะต้องอยู่

Globalization

1)	In	15th	Century	:	Jeng	He/Columbus
2)	The	Old	Silk	Road	:	Tang	Dynasty
3)	Maritime-Railway-Road-Air
4)	Now	:		-		Low-cost	air	lines
	 	 -		Rapid	Train
	 	 -		Belt-Road	Initiatives



หนังสือ ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 10
งานครบรอบ 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

28

ไปอีก	50	ปี	ลองดูสิว่ามันจะเกิดอะไรข้ึน	Belt-Road	Initiatives	อันนี้นะ	แต่มาแรง 

มากเรื่อง	Low	Cost	Airlines	สมัยก่อนต้องคนโคตรรวยถึงจะนั่งเครื่องบินได้	แล้วเวลา 

ขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินมี	silver	tray	วางไว้ข้างหน้าเรียบร้อยเลย	สมัยนี้ขอน�้ากินเขายัง 

ไม่ให้เลย	เพราะมัน	low	cost	ไปแล้ว	เพราะฉะน้ันมีจ�านวนผู้โดยสารมหาศาลเลย	 

ใครจะไปไหนก็ได้ตอนนี้	มีเงินไม่ต้องมากก็ไปได้หมด	Rapid	Train	ก�าลังจะมา	ถ้า	Rapid	

Train	มาแล้ว	และโยงไปสถานท่ีต่างๆ	ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่น�าคนไปเที่ยวนะ	น�าสินค้าไป

ด้วย	น�าความคิดไปด้วย	น�าอะไรต่ออะไรไปแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน	และเกิด	impact	

มหาศาลเลย	มหิดลก็ต้องเฝ้าสังเกตเหมือนกันว่า	Globalization	เราจะท�าอย่างไรถึง

จะอยู่กับมันได้	ประเทศไทยท�าอย่างไรถึงจะอยู่ได้	และก็ได้เปรียบไม่เสียเปรียบกับ

กระบวนการ	Globalization	อันนี้	เผอิญของเรามันอยู่ในเขต	Upper	ASEAN	ซึ่งมี	5	

ประเทศ	เมียนมา	ไทย	ลาว	เวียดนาม	เขมร	ไทยของเราอยู่ตรงศูนย์กลางของ	upper	

ASEAN	และอยู่ในขอบเขตของ	Belt-Road	Initiatives	อยู่ในพื้นที่นี้	และประเทศจีน

เขามีนโยบายชัดเจน	การลงทุนของประเทศจีน	60	เปอร์เซ็นต์	ต้องอยู่สองข้างทาง	

Belt-Road	Initiatives	เพราะฉะนั้นมันจะมีการลงทุนจากจีนเพิ่มขึ้นในบริเวณรอบๆ

อันนี้แรงมาก	Digitalization	มี	2	ค�า	Digital	skills	กับ	Digital	literacy	

Digitalization

1)		Digital	skills								Digital	Literacy
2)		Digital	teachnology	integrated	in	all	disciplines	
	 and	professions
3)		Digital	applications
4)		Data	management	sciences
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Digital	skills	เรามี	Hardware	ให้เด็ก	มี	Software	ให้	และเด็กก็สร้างทักษะ

ใช้เครื่องให้เป็น	อยากจะหาความสุข	หาความรู้เชิญเลย	อันนั้นเรียกว่า	Digital	skills	

แต่	Digital	literacy	นี้	 ไม่ใช่สอนเด็กเพียง	skills	เป็นการเอา	skills	มาหาความรู	้ 

มาประมวลความรู ้	และมาน�าเสนอความรู้	หรือเอาความรู้นั้นมาท�า	 innovation	

Digital	skills	นี้เป็นเพียงทักษะ	แต่ว่า	Digital	literacy	นี้	เป็นการหาความรู้	ประมวล

ความรู้	น�าเสนอความรู้	และเอาความรู้มาท�านวัตกรรม	งานวิจัยช้ินใหญ่มากใน	150	กว่า

ประเทศ	บอกไว้ชัดเจน	ถ้าเราจะปิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมากๆ	ต้องเน้นตรง

น้ีคือ	Digital	literacy	(ไม่ใช่บอกว่าขณะนี้โรงเรียน	3	หมื่นโรง	มีห้องคอมพิวเตอร์แล้ว	 

2	หมื่น	เดี๋ยวเราจะหายจน	ไม่ใช่ครับ	ยังไปไม่ถึง)	อย่างมากเพียงแต่อย่างมากนะ	ให้

เด็กได้ใช้	Digital	skills	แต่กระทรวงหรือครูจะต้องท�ามากกว่านั้น	ในมหิดลก็เหมือนกัน	 

บางมหาวิทยาลยัแจก	Tablet	เลยเข้ามหาวิทยาลัยได้	มันไปเน้นตรงนี	้Digital	skills	แต่ว่าท่ี 

มีความส�าคัญก็คือท�าอย่างไรจะเอา	Digital	skills	มาสร้าง	Digital	literacy	สิ่งเหล่านี้

ได้	ท�าให้เกิดประโยชน์ได้	อันที่	2	Digital	technology	integrated	in	all	disciplines	

and	professions	ไม่มี	disciplines	ไหนที่ไม่ได้ใช้	Digital	technology	ไม่มีครับ	

และอันนี้โดยเฉพาะ	AI	(Artificial	Intelligence)	ซึ่งประเทศต่างๆ	ก�าลังแข่งกันอยู่นะ	

ถ้า	AI	ขึ้นไปถึงจุดหนึ่งนะครับ	เขาจะเอา	AI	เข้ามารวมกับ	Digital	technology	และ

สามารถใส่เข้าไปในทุกๆ	วงการเลย	ท�าให้ความได้เปรียบยิ่งยกระดับ	ยกเพดานขึ้นไป

อีกเยอะเลย	มหิดลจะท�าอย่างไรเพื่อจะตามทันกับส่ิงเหล่านี้	

อันที่	3	Digital	Application	การธนาคาร	Banking	ก็ดี	พาณิชย์	commerce	

ก็ดี	การซื้อขาย	Transaction	การผลิต	service	ก็ดี

และอันสุดท้ายคือ	Data	management	sciences	อันนี้ส�าคัญที่สุดตอนนี	้ 

เราขาดคนมากเลยตอนนี้ในประเทศไทย	แต่เราจ�าเป็นต้องมี	ถ้าเราไม่มีอันนี้เหมือนกับ 
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เรานอนอยู่ในห้องเก็บแท่งทองเป็นแท่งๆ	แล้วไม่รู ้ว่าอันนั้นคือทอง	ไม่มีประโยชน์	 

เพราะฉะนั้น	Data	management	sciences	ส�าคัญท่ีสุด

เรื่องที่	3	Dis-intermediation	อย่างท่ีผมบอก	ระหว่าง	producers	กับ	

consumers	ปกติจะมีย่ีปั๊ว	ซาปั๊ว	ตอนนี้ไม่เหลือเลย	เพราะว่า	consumers	ใช้โทรศัพท์

มือถือตรงไปที่	producers	และขอซื้อสินค้า	และเขาก็เอามาส่ง	จะขอซื้อข้าวสาร	1	ถุง	

จากชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรี	เดี๋ยวเขาก็เอามาส่งเลย	ไม่ต้องไปซื้อที่ร้านขายข้าวสาร

อีกแล้ว	เจ๊งหมดเลยนะครับ	ตรงกลางนี่เจ๊งหมดเลย	เขาเรียก	Dis-intermediation	

mediate	แปลว่า	กลาง	mediator	แปลว่า	คนกลางไกล่เกลี่ย	Dis-intermediation	

แปลว่า	ตัดคนกลาง	ตรงนี้บัณฑิตของมหิดลจะต้องรับรู้	สมัยก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะ	

เราไปสอน	logistics	chain	ต่างๆ	ยาวเลย	ตอนนี้มันหด	หด	หด	เข้ามาหมด	เขาบอก

ว่าต่อไปหมอจะตกงานนะ	ไม่จ�าเป็นต้องมีหมอ	ไม่ทราบจะจริงหรือเปล่า

Dis-intermediation

Products	/	services	producers

						 	 	 	 Intermediary	(คนกลาง)

Consumers	of	product	services

Terrorism-Wars

1.	Promotion	of	Peace
	 -	 Value	education
	 -	 Zero	tolerance
	 -	 Religion	and	justice	system

2.	Prevention	of	violence
3.	Minimizing	damages
4.	Rehabilitation
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Terrorism-Wars	 ท่ีพูดกันมากตอนนี้คือ	Promotion	of	Peace	 เฉพาะ

มหาวิทยาลัย	และโดยเฉพาะตรงนี้ครับ	Value	education	ท�าอย่างไรให้บัณฑิต

นักศึกษามหิดล	บัณฑิตทุกคนให้ความส�าคัญกับความเป็นมนุษย์	ทุกเช้ือชาติ	ทุกศาสนา	 

ท�าอย่างไรจะให้เขาเห็นว่าเขาควรจะต้องช่วยคนท่ีเสียเปรียบ	คนที่ด ้อยโอกาส 

ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก	Value	education,	Zero	Tolerance,	Religion	and	

justice	system	ซึ่งตรงนี้ในมหิดลเราก็มีองค์กร	มีสถาบันที่ดูแลตรงนี้อยู่	แต่คงจะต้อง 

มานั่งคุยกันแล้วว่า	มาตรการต่างๆ	ท่ีเราก�าลังท�าอยู่	งานวิจัย	การผลิตบัณฑิต	สุดท้าย 

มันจะมุ่งไปที่นี่ได้หรือไม่	Promotion	of	Peace	และอันที่	2	Prevention	of	Violence	

และถ้าเกิด	Violence	ท�าอย่างไรจะ	Minimizing	damages	กับ	Rehabilitation	ด้วย	

อันสุดท้าย	 เราเรียกตัวเองว่าเป็น	“ปัญญาของแผ่นดิน”	แต่ว ่านอกจาก

บูรพาจารย์ของเราแล้ว	คนยุคใหม่จะไปเน้นปัญญาทางโลก	ส่วนปัญญาทางธรรมน้อย

เกินไป	มีค�าหนึ่งซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า	คือ	ธัมมวิจยะ	(วิจยะ	ก็คือวิจัยนั่นเอง)	 

ธัมมวิจยะ	คือ	การวิจัย	หรือการเลือกใช้ธรรมในสถานการณ์ต่างๆ	ในหน้าที่ต่างๆ	 

เราสามารถหยิบเอาธรรมะเข้ามาใช้ได้หมดนะ	ลูกเอย	พ่อ-แม่เอย	ครูเอย	นักศึกษาเอย	 

ผู้บริหารเอย	แต่ละหน้าท่ีจะใช้ธรรมะชุดไหน	ในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์	

มหาวิทยาลัยมหิดล : ปัญญาแห่งแผ่นดิน

ก.	ปัญญาทางโลก
ข.	ปัญญาทางธรรม
	 (ธัมมวิจยะ	=	การวิจัย	หรือการเลือกธรรม)
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แต่โดยที่สุดแล้ว	จะมีธรรมะ	2	ชุด	ชุดแรก	หัวใจของเรากับธรรมะ	ในการปรับ

หัวใจของเรากับธรรมะในการท่ีเราจะแสดงออกมาให้คนอื่นรอบตัวได้เห็น	ในการปรับ

หัวใจท่านให้ใช้พรหมวิหารธรรม	วิหาร	แปลว่า	ที่อยู่	พรหม	ธรรมะ	ซึ่งเป็นที่อยู่ของ

พรหม	ไม่ได้แปลว่าพรหมบนสวรรค์เท่านั้น	แปลว่าใจเหมือนพรหม	คือมีเมตตา	กรุณา	

มุทิตา	อุเบกขา	ผมขอฝากไว้นะ	อันนี้อยู่ที่การท�าใจเลย	การท�าใจของครูต่อนักศึกษา	

ของหมอต่อคนไข้	พรหมวิหารธรรม	เพื่อนต่อเพื่อนมีพรหมวิหารธรรมซึ่งกันและกัน

ธรรมะ 4+4

ก. ฝึกใจให้สมบูรณ์ในพรหมวิหำรธรรม 4
	 1)	 เมตตา	:	ในสภาวะปกติ	-	ใจมีความรัก	ความเมตตาต่อทุกคน
	 2)	 กรุณา	:	ในสภาวะที่ผู้อื่นมีทุกข์มีโรคภัย	-	ใจพร้อมท่ีจะช่วย 
	 	 บรรเทาทุกข์	-	บรรเทาโรคภัยให้เขา
	 3)	 มุทิตา	:	ในสภาวะที่ผู้อื่นได้ดีได้ลาภ	-	ใจเปี่ยมไปด้วยความ 
	 	 ยินดีมอบแก่เขา
	 4)	 อุเบกขา	:	ในสภาวะที่ผู้อื่นท�าผิดกฎหมาย-กฎเกณฑ์	-	ใจต้อง 
	 	 เป็นกลาง	ละวางอคติทั้งปวง	เพื่อให้กระบวนการยุติธรรม 
	 	 ศักดิ์สิทธิ์	สังคมจึงจะอยู่ได้

ธรรมะ 4+4

ข. เน้นปฏิบัติต่อกันด้วยสังคหวัตถุ 4
	 1)		ทาน	:	ให้เกียรติแก่กัน	ให้ก�าลังใจซ่ึงกันและกัน	พร้อมที่จะ 
	 	 ให้อภัย
	 2)		ปิยวาจา	:	พูดดี	-	พูดให้สามัคคีปรองดอง
	 3)		อัตถจริยา	:	ท�าแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อกันและต่อส่วนรวม
	 4)	 สมานัตตตา	 :	ท�าตนเสมอต้นเสมอปลาย	และท�าตนเสมอ 
	 	 ด้วยบุคคลอื่น
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อันที่	2	พรหมวิหารธรรมมันอยู่ข้างใน	แต่ท่ีแสดงออกมาคือสังคหวัตถุ	4	คือ	

ทาน	ปิยวาจา	อัตถจริยา	สมานัตตตา	

อีกอันหนึ่งที่จะเตือนสติพวกเราคือ	พละ	5	ในการท�าอะไรก็ตาม	พละ	5	มี	5	ตัว	

ตรงกลางคือสติ	เป็นแก่นกลางของพละ	5	สติคืออะไร	คือก�าลังควบคุมความประมาท	

เกิดความระลึกได้อยู่เสมอร่วมกับศรัทธา+ปัญญา	และวิริยะ+สมาธิ	หมายความว่า

อย่างไร	มีอีก	2	ชุด	สตินี้จะคุมอีก	2	ชุด	ชุดแรกคือศรัทธากับปัญญา	ชุดที่	2	คือวิริยะ 

กับสมาธิ	 โดยมีสติอยู ่ตรงกลางคอยคุม	ศรัทธาคืออะไร	ก�าลังควบคุมความสงสัย	 

เกิดความเช่ือศรัทธาพร้อมกับปัญญา	คือตัวท่ี	5	ปัญญาคือควบคุมไม่ให้หลงงมงาย 

เกิดปัญญาที่พร้อมกับศรัทธา	ควบคุมไม่ให้หลงงมงาย	 เกิดปัญญาที่เกิดพร้อมกับ 

ศรัทธา	เพราะฉะนั้นศรัทธากับปัญญาต้องไปด้วยกัน	

มีศรัทธาแล้วขาดปัญญา	โดนเขาหลอกหมด	คือมีแต่ศรัทธา	แต่ขาดปัญญา	

มีวิริยะ	แต่ขาดสมาธิ	อันนี้ก็เตลิดเปิดเปิงเหมือนกัน	หรือมีสมาธิแต่ขาดวิริยะ	

วันๆ	ก็นั่งหลับตาไม่ได้เกิดอะไรข้ึนมาเลย	ต้องมีสมาธิก�ากับวิริยะ

พละ 5

1.	ศรัทธาพละ	:	ก�าลังควบคุมความสงสัย	เกิดความเชื่อศรัทธาด้วย 
	 ปัญญา
2.	วิริยะพละ	:	ก�าลังควบคุมความเกียจคร้าน	เกิดความเพียรพร้อม 
	 สมาธิ
3.	สติพละ	:	ก�าลังควบคุมความประมาท	เกิดความระลึกได้อยู่เสมอ 
	 ร่วมกับศรัทธา	+	ปัญญา	และวิริยะ	+	สมาธิ
4.	สมาธิพละ	 :	ก�าลังควบคุมอาการฟุ ้งซ่าน	 เกิดความต้ังใจม่ัน	 
	 พร้อมความเพียรในสิ่งที่ท�า
5.	ปัญญาพละ	:	ก�าลังควบคุมไม่ให้หลงงมงาย	เกิดปัญญาที่พร้อม 
	 ด้วยศรัทธา
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ในมหาวิทยาลัยมหิดลของเรานี้	ผมคิดว่าระบบธรรมาภิบาลต้องน�าเข้ามาใช้

อย่างจริงจัง	ตั้งแต่ระบบใหญ่	ระบบกลาง	ระบบเล็ก	และต้องท�าให้มหาวิทยาลัยมหิดล

มีท้ังคุณภาพและคุณธรรม	และถ้าจะให้ยั่งยืนต้องลองไปศึกษา	“ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง”	ซึ่งทาง	UN	รับรองว่าถ้าน�าอันนี้มาใช้องค์กรนั้นจะยั่งยืน	อีกอันหนึ่งก็คือท�า

อย่างไร	มหิดลได้ที่หนึ่งอยู่แล้ว	รมณียสถาน	ร่มร่ืน	และร่ืนรมย์	สบายกายและสบายใจ 

จริงๆ	เราท�าครึ่งเดียว	สบายกาย	เข้ามาแล้วร่มร่ืนมากเลย	ประกวดก็ชนะ	แต่สบายใจ

หรือไม่อีกเร่ืองหน่ึง	ต้องมีทั้งร่มรื่นและรื่นรมย์	ร่มรื่นคือ	physically	รื่นรมย์คือ	

Mentally	เข้ามาท�างานในมหิดล	สบายอกสบายใจทุกอย่าง	ทุกคนเป็นกัลยาณมิตร 

ซึง่กันและกนั	ไม่มใีครคอยจะแทงหน้าแทงหลงั	ฟ้องศาลโน้น	ฟ้องศาลนีใ้ห้วุน่วายไปหมด	 

อันน้ันแหละถึงจะรมณีย์	จริงๆ	อันนี้เป็นค�าของพระพุทธเจ้านะครับ	พระพุทธเจ้าท่าน 

ทรงสอนสาวกตอนที่จะแยกกันไปเผยแผ่ศาสนา	บอกว่าไปอยู ่ที่ไหนก็ขอให้เลือก 

สถานที่ทั้งร่มรื่นและรื่นรมย์	

ธรรมะและปัญญา

แนวคิดในการบริหารหน่วยงาน

หน่วยงำน

ระบบธรรมาภิบาล

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

รมณียสถาน

หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานคุณธรรม
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สุดท้ายเมื่อ	พ.ศ.	2542	เรามี	พ.ร.บ.การศึกษา	แล้วเราก็มุ่งตัวเด็กว่าเด็กต้องเก่ง 

ต้องดี	และมีสุข	มีสุขคือตัวเองมีสุข	เด็กมีสุข	แต่มันไปโกงให้คนอื่นมีทุกข์	บ้านเมือง 

มีทุกข์	 เราไม่ได้นึกจริงๆ	 เราได้เด็กเก่งเยอะเลย	แต่บางคนเก่งโกง	แต่ตอนนี้ต้อง 

เปลีย่นแล้ว	เป้าหมายการศกึษาต้องดมีาก่อน	และกเ็ก่ง	และเป็นจิตอาสาท�าเพือ่บ้านเมือง 

และเพื่อคนอื่น	ขอเปล่ียนวิธีคิดนิดหนึ่งว่า	บัณฑิตท่ีเราผลิตออกไปรับใช้ประชาชน	 

เป็นพลังของแผ่นดินจะต้องดี	ต้องเก่ง	และส�าคัญท่ีสุด	จะต้องมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม	 

เพื่อมนุษยชาติ	เพื่อบ้านเพื่อเมือง	ถ้าท�าแบบนี้ได้ผมคิดว่ามหิดลจะสามารถด�าเนินการ 

ตามพนัธกจิทีก่�าหนดไว้อย่างน่าชืน่ชม	ขอจบเพยีงแค่นีแ้ละขอขอบคณุอกีครัง้	และกด้็วย 

ความคารวะอาจารย์หมอชัชฯ	ผมขอให้พวกเราร�าลึกถึงสิ่งที่ท่านได้สร้างเวทีอัน 

ใหญ่หลวงไว้ให้กบัมหดิล	ท�าให้เราเตบิใหญ่ข้ึนมาได้ทุกวชิาชีพและกเ็ป็นพลงัของแผ่นดนิ 

จนวันนี้นะครับ	ขอบคุณมากครับ

ธรรมะและปัญญา

เป้ำหมำยกำรศึกษำในอดีต
เก่ง	-	ดี	-	(ตัวเอง)	มีสุข

เป้ำหมำยกำรศึกษำในปัจจุบัน
ดี	-	เก่ง	-	จิตอาสา

ท�ำเพื่อบ้ำนเมืองและประชำชน
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ภาคผนวก



เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา”

37

ความเป็นมาในการจัดแสดง
ปาฐกถาเกียรติยศฯ เนื่องในวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล”

“มหิดล”	เป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรม

ราชชนก	ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง	 โดยเฉพาะการ

แพทย์และการสาธารณสุข	ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผน

ปัจจบุนัของไทยและพระบดิาแห่งการสาธารณสุขไทย	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา 

ภมิูพลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม	 

“มหิดล”	ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย	ที่ได้ตราพระราชบัญญัติมีผลใช้อย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่	2		มีนาคม	2512	ซึ่งนับว่าเป็นวันเร่ิมต้นของการใช้ช่ือมหาวิทยาลัยมหิดล	 

นับจากวาระนั้นจนถึงวันที่	2	มีนาคม	2561	ซึ่งเวียนมาบรรจบครบ	49	ปี	ที่ได้รับ 

พระราชทานนามให้เป็น	“มหาวทิยาลยัมหิดล”	การได้รบัพระราชทานพระมหากรณุาธคิณุ 

ครัง้นี	้ยงัความปีตยิินดีเป็นอย่างยิง่ให้แก่บรรดาอาจารย์	นกัศกึษา	และเจ้าหน้าทีท่กุระดับ	

ตลอดจนศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล
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นับตั้งแต่	พ.ศ.	2543	จนถึงปี	พ.ศ.	2561	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีด�าริ

ให้มีการจัดปาฐกถาเกียรติยศฯ	เนื่องในวันพระราชทานนาม	“มหาวิทยาลัยมหิดล”	

ติดต่อกันมาทุกปี	โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ	มาแสดงปาฐกถาในหัวข้อ

ต่อไปนี้

พ.ศ. 2543	 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	คร้ังที่	1 

โดย		 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณประดิษฐ์	เจริญไทยทวี

พ.ศ. 2544	 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	1		

โดย		 ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ	วะสี

พ.ศ. 2545	 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	คร้ังที่	2 

เรื่อง	 “สุขภำพสังคม”

	 โดย	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ	วะสี

พ.ศ. 2546	 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	2	 

เรื่อง	 “พระพุทธศำสนำกับกำรเติมปัญญำให้สังคม”

	 โดย	 พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต	ป.ธ.๙)	

	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2547		 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	คร้ังที่	3 

เรื่อง	 “เศรษฐกิจกำรเงินโลกกับกำรปรับตัวของอุดมศึกษำไทย”   

โดย	 ดร.	โอฬาร	ไชยประวัต	ิ

	 	 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ	์

	 	 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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พ.ศ. 2548		 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	3		

เรื่อง	 “โครงกำรพัฒนำดอยตุง”  

	 โดย	 ม.ร.ว.	ดิศนัดดา	ดิศกุล	

	 	 เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2549	 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	4		 

เรื่อง	 “กำรปฏิรูปกำรเมืองกับสภำพสังคมไทย”   

	 โดย		 ศาสตราจารย์	ดร.	อมร	จันทรสมบูรณ์	

	 	 ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย	

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

พ.ศ. 2550		 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	4 

เรื่อง	 “สหกิจศึกษำกับกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต”  

	 โดย	 ศาสตราจารย์	ดร.	วิจิตร	ศรีสอ้าน	

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2551	 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	5 

เรื่อง	 “ประสบกำรณ์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยออกนอกระบบเป็น 

 มหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐ”

	 โดย		 ดร.	กฤษณพงศ์	กีรติกร	

	 	 ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		 		
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พ.ศ. 2552		 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	5 

เรื่อง	 ควำมอยู่รอดของมนุษยศำสตร์ไทย

	 โดย	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนา	นาควัชระ	

	 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2553	 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	6 

เรื่อง	 Current Global Health Issues  

	 โดย	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.	นายแพทย์ไกรสิทธิ์	ตันติศิรินทร์

	 	 ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พ.ศ. 2554	 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	6

	 เรื่อง	 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยกำรปฏิวัติกำรศึกษำ

 และพัฒนำชนบท 

	 โดย	 คุณมีชัย	วีระไวทยะ

	 	 นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

พ.ศ. 2555	 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	7 

เรื่อง	 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมยั่งยืน  

	 โดย	 ดร.	ไพรินทร์	ชูโชติถาวร		

	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)



เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา”

41

พ.ศ. 2556	 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	7

	 เรื่อง	 กำรพฒันำประเทศไทยเพือ่รองรบักำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซยีน  

 (AEC)

	 โดย	 คุณกานต์	ตระกูลฮุน

	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

พ.ศ. 2557	 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	8 

เรื่อง	 ประเทศไทยบนเส้นทำงเปลี่ยนผ่ำน

	 โดย	 ดร.	สมคิด	จาตุศรีพิทักษ์

พ.ศ. 2558	 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	8

	 เรื่อง	 มหำวิทยำลัยมหิดลกับควำมท้ำทำยในอนำคต

	 โดย	 ดร.	จิรายุ	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา		

	 	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	

	 	 และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี		

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	

	 	 และรองเลขาธิการส�านักพระราชวัง		

	 	 รองประธานมูลนิธิมั่นพัฒนา	

	 	 และประธานคณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
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พ.ศ. 2559		 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	ครั้งที่	9 

เรื่อง	 มหำวิทยำลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21 

	 โดย	 ดร.	ศุภชัย	พานิชภักดิ์		

	 	 กรรมการบริหารการทูตวัฒนธรรม	กรุงเบอร์ลิน	

	 	 และผู้เชี่ยวชาญระดับสูง	

	 	 ส�านักเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติ		

	 	 อดีตรองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2560	 ปาฐกถาเกียรติยศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์กษาน	จาติกวนิช	ครั้งที่	9 

เรื่อง	 กำรแพทย์และสำธำรณสุข 4.0  

	 โดย	 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	นายแพทย์ปิยะสกล	สกลสัตยาทร	

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2561	 ปาฐกถาเกยีรตยิศ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชชัวาล	โอสถานนท์	ครัง้ที	่10 

เรื่อง	 พิชิตควำมท้ำทำยยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญำ

	 โดย	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย

	 	 อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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ประวัติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์
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ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	 เป็นบุตรคนที่	4	ของพระยา

ประชากิจกรจักร	(ชุบ	โอสถานนท์)	และคุณหญิงนิล	ประชากิจกรจักร	เกิดเมื่อวันที่	5	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2451	ณ	บ้านถนนบ�ารุงเมือง	ริมคลองผดุงกรุงเกษม	มีพี่น้องร่วมบิดา

มารดา	ซึ่งปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว	ดังนี้	

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

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	เม่ือวันท่ี	29	ธันวาคม	2484	มีบุตรธิดา	2	คน	ได้แก่

1.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์รพินทร์	โอสถานนท	์

2.	นางทิพสุดา	สุวรรณรักษ์	สมรสกับ	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์รินดา	 

สุวรรณรักษ์	มีธิดา	1	คน	คือ	นางสาวไรรัตน์	สุวรรณรักษ์	

ผู้ที่ได้รู้จักกับศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	โอสถานนท์	เรียกท่านสั้นๆ	ว่า	

“คุณหมอชัช”

พ.ศ.	2474		 ส�าเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร	์

พ.ศ.	2476		 บรรจุเป็นอาจารย์ในแผนกสูติ-นรีเวชวิทยา	โรงพยาบาลศิริราช	
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พ.ศ.	2478		 ได้ทุนอเล็กซานเดอร์	ฟอน	ฮุมโบลด์	ไปศึกษาเพื่อท�าปริญญาเอก	 

(Dr.	Med)	ณ	ประเทศเยอรมนี	พร้อมกับได้รับทุน	“สมเด็จ 

พระราชบดิา”	ศกึษาค้นคว้า	วจิยั	ภาคใต้	Prof.	Schoeder	และ	Prof. 

Robert	Kessler	และท�าวิทยานิพนธ์เรื่อง	Cystic	Glandula	

Hyperplasia	of	Endometium	หลังจากส�าเร็จปริญญาเอกแล้ว	

ยังได้ไปศึกษาวิชาโรคเมืองร้อนเพ่ิมเติมท่ีมหาวิทยาลัย	Hamburg	

และได้ประกาศนียบัตรวิชาโรคเมืองร้อน	(DTM)

พ.ศ.	2481		 เดินทางกลับประเทศไทยและท�างานที่โรงพยาบาลศิริราชเช่นเดิม	

เมื่อกลับมาท�างานท่ีแผนกสูติ-นรีวิทยาที่ศิริราช	ศาสตราจารย์	 

นายแพทย์ประจักษ์	ทองประเสริฐ	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช

ขณะนั้น	ได้ขอให้คุณหมอชัชวาลรับต�าแหน่งผู ้ช่วยผู้อ�านวยการ 

เม่ือคุณหมอประจักษ์ลาออกในปี	2491	คุณหมอชัชวาลได้รับเลือก

เอกฉันท์ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช	ตั้งแต่

บัดนั้นเป็นต้นมา	คุณหมอชัชวาลจึงเป็นคลินิเชี่ยน	อาจารย์	และ

นักบริหารพร้อมกันไป	ท่านด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการศิริราชจนถึง 

ปี	พ.ศ.	2501	 เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ระหว ่ างป ี 	 พ .ศ . 	2501	- 	2506	 ด� ารงต� าแหน ่ งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	ระหว่างปี	พ.ศ.2507	-	2512	ด�ารง

ต�าแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล	 ระหว่างปี	

พ.ศ.	2512	-	2514	เป็นผู้เดียวท่ีเป็นทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตร ์และมหาวิทยาลัยมหิดล	 และยังรับต�าแหน ่ง 

รักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ระหว่างปี	 

พ.ศ.	2514	-	2522
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พ.ศ.	2493		 เมื่อศิริราชก่อตั้งมาครบ	60	ปี	 ในฐานะเป็นผู ้อ�านวยการได้จัด

งานใหญ่	ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรม

ราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธาน 

ในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดช 

วิกรม	พระบรมราชชนก	หรอืทีว่งการแพทย์เรยีกว่าสมเดจ็พระราชบดิา	 

“องค์พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย”	ณ	ศูนย์กลางคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล	จากผลการจดังานในครัง้นัน้	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ 

กษาน	จาติกวนิช	ได้เขียนไว้ในหนังสือเจ็ดรอบนักษัตร	 ชัชวาล	 

โอสถานนท์	ว่าก่อให้เกิดผลส�าเร็จตามมาอีก	2	ประการคือ	

	 1.	สร้างหอประชุมราชแพทยาลัย

	 2.	สร้างเข่ือนคอนกรีตริมแม่น�้าเจ้าพระยา	

ปี	พ.ศ.	2505		 เมื่อศิริราชก่อตั้งมาครบ	72	ปี	คุณหมอชัชวาลเป็นแม่งานใหญ่อีก 

คร้ังหนึ่ง	การจัดงานครั้งนี้ก่อให้เกิดตึก	72	ปี	ศิริราช	ซึ่งเป็นอาคาร	

12	ชัน้	ตั้งอยู่ใจกลางโรงพยาบาลศิริราช	เบื้องหลังพระราชานุสาวรีย ์

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวกิรม	พระบรมราชชนก	

เมื่อปี	พ.ศ.	2512	ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามใหม่ให้แก่มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

พระราชทานนามว่า	“มหาวิทยาลัยมหิดล”	ยังความภาคภูมิใจและความซาบซึ้งใน 

พระมหากรุณาธิคุณมิรู้คลาย	
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นอกจากนั้นได้ร่วมกราบบังคมทูลพระกรุณาจากสมเด็จพระศรีนครินทรา	 

บรมราชชนนี	ให้ทรงช่วยเจรจาซื้อท่ีดิน	1,200	ไร่	ซึ่งเป็นที่ดินของส�านักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ในราคาถูกมาก	ใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล	วิทยาเขต

ศาลายาในปัจจุบัน

ในข้ันแรกที่พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น	คุณหมอเล่าว่าพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงติงมาว่ามหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ยังไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์พร้อมทุกสาขาวิชา	ดังนั้นในสมัยที่คุณหมอ 

ชัชวาลเป็นอธิการบดี	จึงได้มีการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์	มนุษยศาสตร์	และศึกษา

ศาสตร์ข้ึน	และเมื่อได้ก ่อตั้งแล้วคุณหมอยังด�ารงต�าแหน่งรักษาการคณบดีของ 

คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	อีกเกือบ	10	ปีกว่าจะได้คณบดีคนใหม่ขึ้นมาแทน

หลังจากพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว	พระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ได้เสด็จฯ	มาทรงดนตรีที่หอประชุม

ราชแพทยาลัย	โรงพยาบาลศิริราช	และมีพระราชกระแสรับสั่งตอนหนึ่งกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลว่า	“เราเป็นลูกพ่อเดียวกันแล้วนะ”	ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้ง

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่คุณหมอชัชวาลและผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

โดยทั่วหน้ากัน

งานอื่นๆ	นอกมหาวิทยาลัยยังมีอีกหลายอย่าง	เช่น	เป็นกรรมการสภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นกรรมการฝ่ายการแพทย์ของมูลนิธิอานันทมหิดล	

กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ	กรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	เป็นต้น	
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คุณหมอชัชวาลมีความจงรักภักดีในสมเด็จพระราชบิดาอย่างลึกซึ้ง	 เคยเล่าให้ 

ลูกหลานฟังว่า	เมื่อเรียนแพทย์ปีท่ี	1	 ท่ีศิริราช	เรียนหนังสือดีจึงได้ขอเข้าเฝ้าสมเด็จ

พระบดิา	เพือ่กราบบงัคมทลูขอทุนไปศึกษาแพทย์ในต่างประเทศ	สมเดจ็พระราชบดิาโปรด 

ให้มหาดเล็กน�ากระดาษดินสอมาทรงคิดค่าใช้จ่ายในการเรียนให้ดู	และทรงแสดง 

ให้เห็นว่าการจะไปเรียนต่างประเทศนั้นต้องใช้เวลาอีก	8	ปี	ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองมาก	

ขณะน้ีเรียนที่ศิริราชก็ดีแล้ว	อีก	3	ปีก็จะเรียนจบ	จึงขอให้เรียนต่อไป	เมื่อเรียนจบแล้ว

จะไปเรียนที่ไหนจะให้การสนับสนุน	แต่จะต้องกลับมาท�างานที่ศิริราช	เพราะศิริราช 

ยังต้องการคนอีกมาก	แต่หลังจากนั้นไม่ก่ีเดือน	สมเด็จพระราชบิดาเสด็จสวรรคต 

ยังความเศร้าสลดใจแก่คณุหมอชัชวาลเป็นอย่างยิง่	คณุหมอชัชวาลคดิว่าจะสนองพระเดช 

พระคุณคร้ังสุดท้ายได้อย่างไร	ขณะนั้นผู ้ที่มีโอกาสเข้าร่วมในขบวนอัญเชิญพาน 

เครือ่งราชอิสรยิยศของสมเดจ็พระราชบดิาจากพระบรมมหาราชวงัไปยงัพระเมรมุาศต้อง 

เป็นนักศึกษาแพทย์ปีท่ี	4	แต่คุณหมอชัชวาลขอร้องกับอาจารย์และได้เข้าร่วมในขบวน 

ในที่สุด	คุณหมอชัชวาลได้ของท่ีระลึกพระราชทานคือดินสอแหนบกระเป๋า	ยี่ห้อ	Parker	

ลงยาส่วนบน	ส่วนล่างเป็นทอง	ตอนบนโดยรอบจารึกว่า	พ.ศ.	2472	ซึ่งคุณหมอชัชวาล 

เก็บสมบัติช้ินน้ีไว้ตราบจนชีวิตหาไม่	คุณหมอชัชวาลเคยกล่าวหลายครั้งในหลายวาระว่า 

การที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงพระ 

กรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลในสมัยที่ท่านเป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	และการที่ท่านได้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นส่ิง

ที่ท่านภาคภูมิใจมากและเป็นเกียรติที่จะต้องเทิดทูนพระนามมหิดลอย่างเต็มสติก�าลัง	

ในชีวิตการเป็นแพทย์และการกระท�าใดๆ	ก็ดี	คุณหมอชัชวาลเทิดทูนยึดถือสมเด็จ 

พระราชบิดาเป็นแบบอย่างม่ันคงเสมอมา
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คุณหมอชัชวาลมีสุขภาพดีพอสมควรมาโดยตลอด	ไม่มีอาการหลงและมีความ

ห่วงใยคนรอบข้างเสมอ	จนบั้นปลายของชีวิต	 เมื่อประมาณ	3	ปีที่ผ่านมาคุณหมอ

ชัชวาลเร่ิมป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด	แต่ก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรง	ไม่มีอาการของมะเร็ง	 

แต่ในช่วง	3	เดือนสุดท้ายเริ่มมีอาการไอและอ่อนเพลีย	ในวันพุธที่	24	พฤศจิกายน	

พ.ศ.	2542	เข้ารับการรักษา	ณ	ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	และ

ถึงแก่กรรมอย่างสงบในวันศุกร์ที่	3	ธันวาคม	พ.ศ.	2542	เวลา	7	นาฬิกา	52	นาที	 

สิริอายุได้	91	ปี	8	เดือน	27	วัน
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