
โดย
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปาฐกถา “เปรม บุรี” ครั้งที่ 16

เรื่อง

ทิศทางอุดมศึกษาในประเทศไทย

หลังจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัด
ให้มีปาฐกถา “เปรม บุรี” ข้ึนเป็นปีท่ี 16 เพื่อเป็นการรำาลึกถึงเกียรติคุณของ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เปรม บุรี หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ท่านแรก
ซึ่งท่านเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของแพทย์และศัลยกรรม ที่เป็นปูชณียบุคคลของ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ซึ่งท่านจะมีอายุครบ 101 ปี ในปี 2562 นี้ ท่านยังคงเป็นผู้ที่มี
มมุมองและแนวคิดทีเ่ป็นแบบอยา่ง สมควรแกก่ารถา่ยทอดสูล่กูศษิยไ์ดเ้สมอ แมว้า่
ในปัจจุบัน แนวคิด มุมมอง การประกอบวิชาชีพด้านศัลยกรรมจะแปรเปลี่ยนตาม
กระแสสังคมยคุใหม่ แตว่ฒันธรรม หลายๆ สิง่สมควรทีจ่ะถา่ยทอดสบืไป ไดแ้ก ่การ
มีจิตเคารพนบนอบต่อผู้อาวุโสหรืออาจารย์ผู้มีพระคุณหรือความเมตตา กรุณาของ
คณาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ เป็นสิ่งที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัย

 ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16 ได้รับเกียรติจากองค์ปาฐก คือ ศาสตราจารย์
คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ที่จะมาบรรยาย ปาฐกถาเรื่อง “ทิศทาง
อุดมศึกษาในประเทศไทย หลังจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” นับเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีสำาคัญของการศึกษาในประเทศไทย ผลิต
นกัศกึษา บัณฑติ ทีม่คีวามสามารถ ทีจ่ะพัฒนาประเทศไทยในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเร็ว การพฒันาสิง่ใหม่ๆ  ตลอดจน การปรบัเปลีย่น ของภาคเทคโนโลย ีและ
วิชาชีพเดิมไปสู่สังคมใหม่ การศึกษาซึ่งนับเป็นรากฐานสำาคัญที่จะนำาพาประเทศไป
สู่ความเจริญทางวัตถุและจิตใจอย่างยั่งยืน จึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างมาก

 จงึหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ ปาฐกถา เปรม บรุ ีครัง้ที ่16 จะเปน็ประโยชนต์อ่ผูเ้ขา้
รว่มฟงั และศาสตราจารยเ์กยีรติคณุ นายแพทยเ์ปรม บุรจีะเปน็เสาหลกัแก่ภาควชิา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและวงการแพทย์ไทย สืบไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

 หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คำ�นำ�
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โดย: นายเปรม บุรี

เกิดวันที่	 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461

บุตรของ	 นายชื่น บุรี และนางทิพย์ บุรี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การศึกษา โรงเรียนปริ๊นซรอยล์วิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 จบ ม.8 ปี พ.ศ. 2478 (ม.8 รุ่นสุดท้าย)

ศึกษาต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2480
	 n Plymouth Technical College 9 เดือน เพือ่เตรยีมตัวสอบ

เข้ามหาวิทยาลัยลอนดอน วิชาแพทย์ที่ Guy’s Hospital 
Medical School

 n	 Guy’s Hospital Medical School พ.ศ.2481

 n	 สงครามโลกครัง้ท่ีสอง พ.ศ.2482-2488 ไทยประกาศสงคราม
กับอังกฤษ และอเมริกาในเวลาต่อมา การศึกษาแพทย์ต้อง
ชะงักลงเพราะเป็น Enemy Aliens

เสรีไทยฝ่ายอังกฤษ สมัครเข้าเป็นเสรีไทยฝ่ายอังกฤษ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2485
  เข้ามาปฏิบัติทางทหารในประเทศไทย พ.ศ.2487 จนสงคราม

สงบลงปี พ.ศ.2488 
  กลบัไปศึกษาวชิาแพทย์ที ่Guy’s Hospital Medical School 

ต่อ 
  รับเหรียญ M.C. จากรัฐบาลอังกฤษ

ชีวประวัติของนายเปรม บุรี

(2461 - ปัจจุบัน)
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การศึกษาต่อ 
 n	 จบแพทยศาสตร์ M.B., B.S. (London)
 n	 พ.ศ.2492 MRCS (Eng.), LRCP (London)
 n	 แพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำาบ้านที่ Pembory Hospital 

(เครือข่ายของ Guy’s Hospital Medical School) 3 ปี 
พ.ศ.2492-2495

ปฏิบัติงานต่อทางแพทย์เพื่อหาประสบการณ์	โดยได้รับทุน	ก.พ.
 n	 Harwich and Dovercourt Hospital  1 ปี
 n	 Scunthorse Hospital 1 ปี

รับราชการ	
 n	 กลับประเทศไทย ปี 2497
 n	 ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช พ.ศ. 2497-2512
 n	 ศึกษาต่อทางด้าน Cardiovascular Surgery โดยได้รับทุน

ของ China Medical Board New York ที่ Variety Heart 
Hospital University of Minnesota 1 ปี (พ.ศ.2502-
2503)

 n	 ศกึษางานต่อตามสถาบนัแพทย์ในอเมริกาอกีหลายแห่งก่อน
เดินทางกลับประเทศไทย

 n	 ปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เคล่ือนท่ีของศิริราชท่ีจังหวัด
อุดรธานี พ.ศ. 2509 -2514

 n	 โอนย้ายมาทำาการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
พ.ศ.2512 จนกระทั่งปลดเกษียณปี พ.ศ. 2522

 *ก่อตัง้ศนูย์เวชศาสตร์ชมุชนตัง้แต่เริม่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิด ีโดย
ความช่วยเหลอืจากมูลนธิริอ็กกีเ้ฟลเลอร์ (ซึง่ปฏิบตังิานร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ) 
ก่อตั้งศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน หลังจากที่ได้รับทุนร็อกกี้เฟลเลอร์ให้ไปดูงานต่าง
ประเทศ 9 แห่ง – อินเดีย เคนยา อูกานดา ไนจีเรีย นิวยอร์ค เล็กซิงตั้น จาไมก้า 
โคลัมเบีย ฟิลิปปินส์ – ใน 8 ประเทศเป็นเวลา 9 สัปดาห์
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งานหลังปลดเกษียณ	(พ.ศ.	2522)
 n	 อาจารย์พิเศษ ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 5 ปี (2522-2525)
 n	 ร่วมคณะก่อตัง้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 4-5 ปี

ต�าแหน่งในเวลารับราชการ
 n	 ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช 2512
 n	 ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 2512-

2522
 n	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณหลังจากเกษียณอายุราชการ จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 n	 พ.ศ. 2517 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 n	 พ.ศ. 2514 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
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บรรยากาศในงานปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 15

รูปที่ 1	 ศาสตราจารย	์นายแพทยป์ยิะมติร	ศรธีารา	คณบด	ีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด	ี
กล่าวเปิดงาน

รูปที่ 2	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์เฉลิมพงษ์	ฉัตรดอกไม้ไพรหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	กล่าวรายงาน
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บรรยากาศในงานปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 15

รูปที่ 3	 นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถเป็นตัวแทนข้ึนกล่าวสดุดี	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
นายพทย์เปรม	บุรี

รูปที่ 4	 ตัวแทนศิษย์รุ่นต่างๆ	 ข้ึนกล่าวสดุดี	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายพทย์เปรม	บุรี 
ในวาระพิเศษ	100	ปี	เปรม	บุรี
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บรรยากาศในงานปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 15

รูปที่ 5	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	องค์ปาฐก

รูปที่ 6	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เปรม	บุรี	มอบดอกไม้แด่	องค์ปาฐก	ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย
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บรรยากาศในงานปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 15

รูปที่ 7	 คณบดี	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ปิยะมิตร	ศรีธารา	และทีมบริหารคณะฯ	ร่วมแสดงมุฑิตา
จิตแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เปรม	บุรี

รูปที่ 8	 อ า จ า ร ย์ อ า วุ โ ส ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ โ ร ง พ ย า บ า บ ร า ม า ธิ บ ดี แ ล ะ ค ณ บ ดี
ศาสตราจารย์นายแพทย์ 	 ปิยะมิตร	 ศรีธารา	 ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับองค์ปาฐก 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย
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บรรยากาศในงานปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 15

รูปที่ 9	 ส่วนหนึ่งของอาจารย์	 และอาจารย์อาวุโสภาควิชาศัลยศาสตร์ที่มาร่วมงานปาฐกถา 
เปรม	บุรี	ครั้งที่	15	ในวาระพิเศษ	100	ปี	เปรม	บุรี

รูปที่ 10	 ส่วนหนึ่งของอาจารย์	และอาจารย์อาวุโสภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนที่มาร่วมงานปาฐกถา 
เปรม	บุรี	ครั้งที่	15	ในวาระพิเศษ	100	ปี	เปรม	บุรี
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ชีวประวัติองค์ปาฐก

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	นายแพทย์อุดม	
คชินทร

วันเกิด 17 สิงหาคม 2497

ต�าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

การศึกษา
พ.ศ. 2519 วทบ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2521 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งทางการแพทย์  คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2527 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์แพทยสภา
พ.ศ. 2534 Research fellowship training in gastroenterology 

 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2545 วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครอบครัว แพทยสภา
พ.ศ. 2547 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร แพทยสภา

ประวัติการท�างาน
พ.ศ. 2560-2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2558-2560 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2554-2558 คณบดคีณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล
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พ.ศ. 2540-2544 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. 2554-2555 President, The Gasroenterological Association of 

Thailand
พ.ศ. 2554-2555 President, ASEAN Medical School Network
พ.ศ. 2560 ประธานคณะทำางานเฉพาะกิจจัดทำาโครงสร้างกระทรวง

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม
พ.ศ.2560 กรรมการคณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 

 และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ. 2560 กรรมการคณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏริปูเพือ่รองรบัการ

เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0
พ.ศ. 2560 อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่าง พรบ.อุดศึกษา

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
พ.ศ. 2552  บุคคลคุณภาพแห่งปี พ.ศ. 2552 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
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พ.ศ. 2561 อายรุแพทยด์เีดน่ดา้นครแูพทย ์ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์หง่
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ปัจจุบันการอุดมศึกษาของนานาอารยประเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจน
ทำาให้ สถาบันอุดมศึกษา กลายเป็นสถาบันท่ีนำาการเปล่ียนแปลงในทุกมิติของ
ประเทศ โดยพัฒนาการดังกล่าว เป็นผลมาจากการกำาหนดให้สถาบันอุดมศึกษามี
อิสระทั้งในทางวิชาการและการบริหารจัดการอันทำาให้สถาบันอุดมศึกษามีความ
คล่องตัว สามารถพัฒนาองค์ความรู ้ทางวิชาการแขนงต่าง ๆ ได้ทันต่อการ
เปลีย่นแปลงอย่างก้าวกระโดด และประสบความสำาเรจ็ในการบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็น
ผู้มีความรู้และทักษะขั้นสูง กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์
นวตักรรม สร้างมูลค่าเพิม่ และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ซึง่มคีวามแตกต่างหลากหลาย
ได้อย่างเข้าใจและผาสกุ อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม รวม
ทั้งลดความเหลื่อมลำ้าในด้านต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน

การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีจุดมุ่ง
หมาย เพื่อพัฒนาบทบาทสำาคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานของการพัฒนากำาลังคน
ของประเทศ เป็นคนไทย 4.0 มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะสูง ทันสมัย ทันโลก ทัน
เทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นำาพาประเทศให้เจริญเติบโตอย่าง
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มีการจัดการด้านการอุดมศึกษาที่หลากหลายสำาหรับคนทุก
ช่วงวัย สามารถพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มอีงค์ความรู้ทางวชิาการ
ในแขนงตา่ง ๆ  มีทักษะและสมรรถนะทันตอ่การเปลีย่นแปลงของโลกยคุ Disruption 
มีการวจิยัและการสรา้งนวตักรรมใหแ้กก่ลุม่อตุสาหกรรมเปา้หมาย ตลอดจนสามารถ

บทคัดย่อ

ปาฐกถา “เปรม บุรี” ครั้งที่ 16

เรื่อง	 “ทศิทางอดุมศกึษาในประเทศไทยหลงัจดัตัง้กระทรวงการอดุมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม”

 โดย  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร



14 ปาฐกถา “เปรม บุรี”  ครั้งที่ 16

ถ่ายทอดเทคโนโลยไีปสูภ่าคสว่นตา่ง ๆ  อยา่งเหมาะสมเพ่ือสร้างความเปน็เลิศในทาง
วชิาการและมีทกัษะข้ันสงูในการประกอบวชิาชพี สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และต้อง
เรยีนรูต้ลอดชวีติ สามารถพฒันาตนเองใหเ้ปน็มนษุยท์ีส่มบรูณท์ัง้ร่างกาย จิตใจ สติ
ปญัญา มคีณุธรรม จรยิธรรม และจติสำานกึรบัผดิชอบต่อสังคม เพ่ือลดความเหล่ือม
ล้ำาและแก้ปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวมได้ โดยจะเป็นกระทรวงหลักในการขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ตามยุทธศาสตร์ Thailand 
4.0 ซึ่งจำาเป็นต้องพัฒนาทั้ง เทคโนโลยี นวัตกรรม สังคม และคนไทยไปพร้อมกัน 
เพือ่ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งสูส่งัคมเศรษฐกจิฐานนวตักรรม และเตรยีมพรอ้มคนไทยสู่
ศตวรรษที ่21 มกีารบรหิารจดัการในระดับตา่งๆของกระทรวงอยา่งมเีอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหม้บีรูณาการ การเรยีนการสอน การวจิยั และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆเข้าด้วยกัน 
เพือ่ใหเ้กิดความรว่มมอืระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัวจัิยและภาคอตุสาหกรรม
ในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนการศกึษาแหง่ชาต ิแผนการอดุมศกึษา 
และความต้องการของประเทศชาติและประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต โดยกำาหนดให้ต้องดำาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกรอบงบ
ประมาณ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่กำาหนดโดยสภา
นโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สอวช) ทีม่นีายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งจะครอบคลุมการดำาเนินงานของหน่วยงานทั้งภายในและ
นอกกระทรวงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การบริหารงานภายในกระทรวงจะต้องเน้นหลักการสนับสนุน และส่ง
เสริมให้การทำางานของหน่วยงานในกำากับภายในกระทรวงมีความคล่องตัว และ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ใช้ความสามารถของหน่วยงานตนเองพัฒนาศักยภาพ
การทำางานขององค์กรได้สูงสุดตามบริบทของหน่วยงาน อย่างมีความรับผิดชอบ 
(Autonomy with Accountability) และมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นดำาเนินงานในเชิง
นโยบาย สนับสนุนการทำางาน และการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตาม
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ยุทธศาสตร์ประเทศ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ในการวิจัยเพื่อกำาหนด
นโยบายและวางรากฐานเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต มุ่งเน้นการดำาเนินงาน
ให้ครอบคลุมคนไทยทุกช่วงวัย ท้ังในวัยเรียนระดับอุดมศึกษาซ่ึงต้องเช่ือมโยงและ
ส่งมอบคุณค่าระหว่างกันกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ครอบคลุมถึงคน
วัยทำางาน และผู้สูงวัยให้มีความพร้อมและมีความสามารถทำางานในอนาคตท่ีอาจ
ไม่ทราบลักษณะงานชัดเจน โดยต้องร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบ
การ หรือชุมชนในการเป็นหุ้นส่วนทำางานให้นักศึกษาได้เรียนของจริง ในสถานที่
จรงิและทำางานไดจ้รงิ เป็นนกัปฏบัิตมิอือาชพีและคดิพฒันาเปน็ รวมทัง้ตอ้งมคีวาม
ร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยเพื่อพัฒนากำาลังคนด้านวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูงให้กับ
ประเทศ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชั้นสูง
ในศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ ทั้งเพื่อความเจริญงอกงามทางวิชาการและเพ่ือนำา
ไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้มี
การต่อยอดในการนำาผลการวจิยัและนวตักรรมของสถาบนัอดุมศกึษาไปใชป้ระโยชน์
เชิงพาณิชย์ เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองและลดการนำาเข้า ผลักดันให้ประเทศหลุดพ้น
จากกับดักรายได้ปานกลางและเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

หลักการสำาคัญอีกประการหนึ่งในการทำางานของกระทรวงนี้ คือต้องคิดใหม่ 
ทำาใหม่ ปรับกรอบแนวคิดและวางแนวทางกระบวนการทำางานของหน่วยงานใหม่
อย่างเป็นระบบ ไม่ซำ้าซ้อน แต่เชื่อมโยงบูรณาการกันให้เกิด Synergy ในการสร้าง
คุณค่าเพิ่มตามห่วงโซ่คุณค่าของการพัฒนากำาลังคนและการสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมร่วมกันหรือต่อเนื่องกันกระท่ังสามารถนำาไปสู่การทำางานหรือการใช้งาน
จริง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
ต้องเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ มีการจัดต้ังหรือปรับหน่วย
งานที่มีอยู่ให้เป็นหน่วยงานบริหารและสนับสนุนการทำางานที่มีความคล่องตัว และ
พฒันากฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบยีบ เพือ่ชว่ยใหก้ารทำางานภายในกระทรวง และ
การประสานงานกับหน่วยงานนอกกระทรวง ให้สามารถทำางานได้เต็มศักยภาพ มี
ความคลอ่งตวั เพือ่ใหก้ระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม เปน็
กลไกหลักเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
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ท่านอาจารย์เปรม ที่เคารพรักอย่างสูง พี่หมอประเสริฐและพ่ีๆ น้องๆ ชาว
รามาธิบดีครับ ตอนที่หมอวชิรทาบทามผมให้ผมมาพูดเช้านี้ ผมค่อนข้างจะเกร็ง
เพราะว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าพูดไปแล้วจะถูกๆ ผิดๆ อย่างไรบ้าง หมอวชิรก็ใจดี
มาก กรุณาส่งข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เปรม เกี่ยวกับภาควิชาศัลยศาสตร์ ผมก็เลย
ตกลงกับอาจารย์วชิรว่าจะพยายามพูดถึงสิ่งที่ดีงามในอดีตเพื่อโยงมากับความท้า
ท้ายของไทยแลนด์ 4.0 ก็ดี สังคม 4.0 ก็ดี ในวันน้ีผมคิดว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลง 
change หรือ crisis หรือ transformation ที่เราพูดถึงกันนี้ ประเทศของเราเจอ
กันมาตลอด บรรพบุรุษของพวกเราได้แก้ปัญหา สู้ปัญหา แล้วสร้างความมั่งคง ทั้ง
ระดับชาต ิระดบัมหาวทิยาลยัคอืมหดิล ระดบัคณะคอืคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบดี และระดับภาควิชาด้วย ถ้าจะใช้โอกาสนี้ 100 ปี เปรม บุรี มาเรียนรู้บท
เรียนในอดตี เพือ่จะมาตอ่สูก้บัความทา้ทา้ยในวนันีแ้ละวนัขา้งหนา้นา่จะคุม้คา่ คำาวา่ 
4.0 หรือ four point system นี้เราเอามาใช้ใน 2 – 3 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกใช้เป็น
หน่วยวัด ในการวัดและประเมินผลการศึกษา ใครได้ 4.0 ก็โอ้โห่เก่งมากเกียรตินิยม
อันดับ 1 ถ้าใครไม่ถึง 2.0 ก็สอบตกอะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่อีกอย่างหนึ่งนำามาช่วย
กำาหนดเป็น mind stone ของ development ด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นเร่ือง 
globalization หรือโลกาภิวัฒน์ นักปราชญ์จะกำาหนดว่ามีเหตุการณ์อะไรท่ีเป็น
เครื่องชี้ว่าเป็น globalization 1.0 บ้าง 2.0 บ้าง 3.0 บ้าง และ 4.0 บ้าง อะไรอย่าง
นี้เป็นต้น วันนี้ก็มีคนพูดถึง 5.0 แล้วแต่ตอนนี้เอา 4.0 ก่อน เพราะว่าเป็นหมายของ
ประเทศที่จะทำา Thailand 4.0 หรือสังคม 4.0 ส่วนเรื่องผู้สูงอายุ อาจารย์เปรม นับ
เป็นตัวอย่างของผู้สูงอายุที่ประเสริฐที่สุด เมื่อสักครู่อาจารย์หมอประเสริฐเล่าให้ฟัง
แล้วว่า อาจารย์มองโลกในแง่บวกเสมอ อาจารย์มองคนในแง่ดีเสมอเพราะฉะน้ัน

ปาฐกถา “เปรม บุรี” ครั้งที่ 15 เรื่อง

“ผู้สูงอายุกับสังคม 4.0”
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย
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ปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมด อันนี้นับเป็นบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งที่เราจะเรียนรู้ได้
จากอาจารย์เปรม บุรี ถ้าใครอยากอยู่ถึง 100 ปี กรุณาศึกษาจากการมองโลกในแง่
ดแีละการมองคนในแงดี่จากอาจารยเ์ปรม นา่จะเปน็ปจัจยัทีส่ำาคัญทีส่ดุ เทยีบกบัคน
ซึ่งเจอใครก็เห็นแต่ข้อบกพร่อง คงอยู่ไม่ถึง 100 ปีแน่ เพราะว่าจริงๆ แล้วคนที่ทุกข์
คือคนที่เป็นคนคิดว่าคนอื่นไม่สมบูรณ์ อันนี้เป็นบทเรียนที่ดีมาก เพราะฉะนั้นเรื่อง
สงัคมคนสงูอายกัุบสงัคม 4.0 จงึเป็นเรือ่งเดยีวกนั ผมอยากจะกราบเรยีนวา่เปน็เรือ่ง
เดียวกัน ผมจะพูดสองเรื่อง พูดเรื่องอดีตเพ่ือจะถอดบทเรียนและจะพูดถึงปัจจุบัน
และอนาคตเพื่อให้เป็นกำาลังใจ เคยพูดเรื่องนี้ที่ศิริราชไปคร้ังหนึ่งแล้วว่าถ้าเราถอย
กลับไป ไม่ต้องไปไกล แค่กรุงรัตนโกสินทร์ เราเจอ crisis มามากมายแค่ระยะเวลา 
200 กว่าปีเท่านั้น มีเหตุการณ์ท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือเป็นวิกฤตใหญ่ 
เราก็ยังสามารถเอาตัวรอดมาได้ตลอด ในช่วงอยุธยาจนกระทั้งต้นรัตนโกสินทร์นั้น
ฝรั่งยังไม่ได้เข้ามาเป็นเรื่องเป็นราว ประเทศที่อยู่ใน Southeast Asia ก็จะรบราฆ่า
ฟันกันตลอดมีศึกเสือเหนือใต้ ประเทศที่เป็นมหาอำานาจจะมี 2 ประเทศด้วยกันคือ
พม่ากับสยาม บางคร้ังเราก็ชนะบางครั้งเราก็แพ้ หลังจากที่เราเสียกรุงครั้งท่ี 2 ซึ่ง
เป็นการแพ้ค่อนข้างที่จะราบคาบ จนกระทั้งพระเจ้าตากต้องมาตั้งเมืองหลวงใหม่
ท่ีกรุงธนบุรีแล้วพยายามรวบรวมก๊กต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ ผมคิดว่าตรงนั้นเป็น 
crisis ของประเทศทีแ่รงทีส่ดุ ทา่นสามารถกูเ้อกราชได้ภายใน 7 เดอืน และสามารถ
รวบรวมก๊กต่างๆ ให้เป็นเอกภาพได้ภายใน 15 ปี ผมว่าอันนี้เป็นการเอาชนะความ
ทา้ทา้ยทีใ่หญห่ลวงทีส่ดุ ผมยงันึกไม่ออกเหมอืนกนัว่าถา้หากทา่นไมร่วมชาตใินสมยั
นั้นแล้วและเรายังแตกเป็นชนกลุ่มน้อย ชนกลุ่มใหญ่เหมือนประเทศพม่าในทุกวัน
นี้ เราคงเหนื่อยกว่านี้เยอะ เพราะฉะนั้นพระคุณที่ท่านได้รวบรวมประเทศ unified 
ประเทศ ให้เป็นประเทศเอกภาพนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่มาก ซึ่งอันนี้ก็เป็นบทเรียนไม่ว่า
จะเป็นระดับภาควิชา ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัยความสามัคคีสำาคัญที่สุด ต้อง
รวมเป็นหนึ่งให้ได้ แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าที่ภาควิชาศัลยศาสตร์มั่นคงอยู่ได้เพราะ
ว่าบรรพบุรุษรุ่นแรกๆ เขาร่วมมือร่วมใจกันอย่างยิ่ง ผมคิดว่าตรงนี้เป็นบทเรียนที่
สำาคัญที่สุด พอมาถึงรัชกาลที่ 1 ท่านเจอสงคราม 9 ทัพ ท่านไม่มีที่ไป ท่านรู้ว่าพม่า
จะมาอีกแน่นอน ถ้ายังอยู่ที่ธนบุรีจะไม่มีอะไรมาขวางเลยจะเป็นอันตราย ท่านจึง
ย้ายเมืองมาอยู่ฝั่งกรุงเทพในวันนี้ ซึ่งแต่เดิมเป็นที่อยู่ของคนจีน ท่านให้คนจีนขยับ
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ออกไปทางตะวันออก เป็นที่สำาเพ็ง ที่เยาวราช แล้วท่านตั้งเมืองหลวงของท่าน ตั้ง
พระราชวังต่างๆ พม่ามาจริงๆ มาแบบที่เรียกว่าจะขยี้สยาม ไม่ได้ส่งมาแค่ 2 – 3 
ทัพ แต่ยกมา 9 ทัพ ไม่เคยเลยที่จะส่งมามากขนาดนี้ ตั้งแต่เหนือสุดมาจนถึงถลาง 
ทางสยามใช้ยุทธศาสตร์ ต้องไม่ให้พม่าล้อมเมืองเพราะว่ามันไม่มีกำาแพงเมือง ถ้า
มาถึงตายแน่นอน เพราะฉะนั้นจึงใช้ยุทธศาสตร์ไปยันไว้ทั้ง 9 ทัพ และก็โชคดีเรา
ชนะทุกทัพ และเป็นหลังจากครั้งนี้เราไม่มี major war กับพม่าอีก รัชการที่ 1 จึง
มีโอกาสฟื้นประเทศและบูรณะบ้านเมือง ด้านกฎหมาย ด้านการศาสนา ตอนนั้นมี
อลัชชีเยอะมากท่านจึงต้องฟื้นฟูใหม่หมด ปรับระบบใหม่ เรื่องการศึกษา เรื่องอะไร
ต่างๆ พอถึงรัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 3 จึงได้มีโอกาสฟื้นบ้านฟื้นเมือง ตอนนั้นฝรั่งยัง
ไม่มา imperial restrict trade ยังไม่มา พอถึงรัชกาลที่ 2 ท่านก็เน้นไปทางวิจิตร
ศิลป์ วรรณกรรม นอกเหนือจากการบริหารบ้านเมือง รัชกาลที่ 3 ท่านก็เน้นไปใน
ทางพาณิชย์ การค้าขาย จนกระทั้งมั่นคง จนกระทั้งปลายรัชกาลที่ 3 ฝรั่งก็เข้ามา 
ฝรั่งในทีน่ีห้มายถงึกงสุลประเทศตา่งๆ หมายถงึมชิชันนารทีั้งคาทอลิกและโปรแตส
แตน หมายถงึฝรัง่ทีม่าคา้ขายโดยสว่นตวั ตัง้บรษิทัเอง กลุม่ฝรัง่ตา่งประเทศกเ็ขา้มา 
ทางมชิชนันารนีอกจากจะมาเผยแผศ่าสนาครสิตแ์ลว้เขากม็าทำาประโยชนใ์หก้บับา้น
เมอืง มาตัง้โรงเรยีน มาตัง้โรงพยาบาล จงึไดร้บัความไวว้างใจจากในวงั จากชนชัน้สูง
จนกระทั้งถึงรัชกาลท่ี 5 ในตอนน้ันความท้าท้ายท่ีฝรั่งเศสและอังกฤษจะเอาสยาม
เป็นเมืองขึ้นทำาให้ท่านต้องเปลี่ยนประเทศไทยอย่างที่เรียกว่ากลับหลังหัน ประการ
แรกท่านยกเลิกทาสและไพร่ซึ่งครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดเป็นทาส ท่านยกเลิก
แบบสันติวิธี การบริหารที่เคยเป็นระบบจตุสดมภ์ ท่านก็ยกเลิกและตั้งกระทรวงขึ้น
มา 12 กระทรวง ท่านได้ตั้งโรงเรียนเพื่อให้คนไทยอ่านออกเขียนได้ ให้กรมพระยา
ดำารงไปเขยีนแบบเรียนเรว็ เพราะวา่แบบเรยีนชา้นัน้ไมไ่ด ้ไมท่นักนิ สมยันีม้แีตแ่บบ
เรียนช้า สมัยโน้นต้องแบบเรียนเร็ว โรงเรียนที่ท่านสร้าง เดิมเรียกว่าโรงสกูลเพราะ
ยังไม่มีคำาว่าโรงเรียน โรงสกูลเรียกทับศัพท์ ตอนหลังจึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียน ท่านตั้ง
โรงเรียน 2 ระดับด้วยกัน คือโรงเรียนระดบัสามัญคือประถม มัธยม และโรงเรียนชั้น
สูง รวมทั้งโรงเรียนราชแพทย์วิทยาลัยด้วยก็เป็นโรงเรียนช้ันสูง เพื่อจะสร้างทหาร 
เพื่อจะสร้างเกษตร ป่าไม้ อะไรต่ออะไรมากมายไปหมด ข้าราชการพลเรือนเพื่อ
ที่จะเข้ามารับราชการใน 12 กระทรวงที่ท่านต้ังขึ้น การที่รักษาเอกราชให้พ้นภัย
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จากจักรวรรดินิยมเป็นเรื่องใหญ่มาก พอมาถึงรัชกาลที่ 6 ตอนนั้นเกิดสงครามโลก
คร้ังที่ 1 แต่ว่าเราโชคดีท่ีไปเข้าข้างฝ่ายท่ีชนะเราก็เลยได้แก้ไขสนธิสัญญา เรื่อง
สทิธิสภาพนอกอาณาเขตแลว้ประเทศเรากเ็ขา้สูค่วามเปน็สมาชกิของประชาคมโลก
บทบาทเสมอภาคได ้พอถงึรชักาลที ่7 ก็มกีารเปลีย่นแปลงระบบการปกครองอยา่ง
ที่เรารู้กันตามประวัติศาสตร์ ท่านจึงเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกที่สละราชบังลังก์
ไปอยู่อังกฤษ พอถึงช่วงรัชกาลที่ 8 ในช่วงแรกท่านยังไม่ได้ครองราชย์เพราะท่าน
ยังทรงพระเยาว์ จึงมีผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ง
ในช่วงนี้แหละครับที่ประวัติของอาจารย์เปรม ได้เข้ามาช่วงนี้ ซึ่งในที่จริงประวัติ
อาจารยเ์ปรม เขา้มาตัง้แตร่าชกาลที ่7 แลว้ อาจารยเ์ปรม เกดิ พ.ศ. 2461 ปนีี ้พ.ศ. 
2561 ครบ 100 ปีพอดี พ.ศ.2461 อยู่ในช่วงรัชกาลที่ 6 อาจารย์เกิดในช่วงรัชกาล
ที่ 6 และอาจารย์จบจากโรงเรียนปริ้นลอยด์ ในช่วงรัชกาลที่ 7 และกลับมาปฏิบัติ
งานต่อในรัชกาลที่ 9 ตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่อาจารย์เปรม ไปเป็นเสรีไทย และ
กลับมาในช่วงรชักาลที่ 9 มาเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกับผู้ใหญ่
อีกหลายคนซึง่เดยีวผมจะพดูอกีทหีนึง่ เพราะฉะนัน้ถา้เราดู 7 เหตุการณ ์ทีเ่ปน็เหตุ
การณ์หลักๆ ของประเทศ คนที่เราเรียกว่าสูงอายุนี้ได้ช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ
มาโดยตลอดจนกระทั้งเรามั่นคงอยู่อย่างนี้

ฉากที่ 2 ก็ขออนุญาตมาที่ประวัติของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อสักครู่ผม
กราบเรียนแล้วว่ารัชกาลที่ 5 พอท่านตั้งกระทรวงขึ้นมาไม่มีจุฬา ไม่มีธรรมศาสตร์ 
ไม่มีมหิดลในสมัยนั้น ไม่มีอะไรทั้งนั้น โรงเรียนธรรมดายังไม่มีเลย แล้วจะเอาใคร
มาทำางานใน 12 กระทรวง ใครจะมาเป็นอธิบดี ใครจะมาเป็นปลัด ใครจะเป็นคน
ทำางาน ท่านก็ต้องทำาอย่างที่ผมกราบเรียนคือไปเอาฝรั่งมาก่อน ขอกรมพระยาดำา
รงฯ ไปยุโรป ไปอเมริกา ไป scouting ใครเก่งทางไหนก็ให้กลับมา มาจัดระบบของ
กระทรวงต่างๆ ไปเจอฝรั่งเบลเย่ียมเก่งทางด้านกฎหมายก็เชิญมา มาต้ังกระทรวง
ยุติธรรมและสุดท้ายก็ตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตคนของเราเองไม่ต้อง
อาศัยฝรั่งตลอดเวลา เพราะฉะนั้นรัชกาลที่ 5 ยุทธศาสตร์แรกไปเอาฝรั่งมา มาเริ่ม
ต้นระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเด็กไทยไปเรียนท่ีฝรั่งและกลับมารับช่วงต่อจากฝรั่ง 
มีพระราชหัตถ์เลขาของรัชกาลท่ี 5 ได้ทรงเขียนไว้ ตอนที่เด็กไทยรับทุนเล่าเรียน
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หลวงไปเรียนเมืองนอก ท่านเขียนไว้อย่างนี้ครับ “เราจึงได้ตักเตือนนักเรียนเหล่า
นัน้วา่ทีใ่ห้มาเรยีนมิใชใ่หม้าเรยีนเพือ่ทีจ่ะเปน็ฝรัง่แตใ่หม้าเรยีนเพือ่ทีจ่ะเปน็คนไทย
ที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง” อาจารย์รจิต อาจารย์เปรม หลายท่านด้วยกันก็ไปเรียนที่
องักฤษ แตไ่มไ่ด้เรยีนเพือ่ท่ีจะเป็นฝรัง่ เรยีนเพือ่ท่ีจะเปน็คนไทยทีม่คีวามรู้เสมอดว้ย
ฝรัง่และเอาความรูน้ัน้กลบัมา มาชว่ยกนัสรา้งบา้นสรา้งเมอืงข้ึนมา อนันีค้อืพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที ่5 เรือ่งนกัเรยีนทุนเลา่เรยีนหลวงนี ้ผมเองกเ็สยีดายทีป่ระโยค
นี้มันน่าจะติดอยู่หน้าสำานักงาน กพ. เพราะบางคนไปเรียนที่ญี่ปุ่น 3 ปีพอกลับมาก็
จะเปลี่ยนประเทศไทยไปเป็นประเทศญี่ปุ่น ทั้งๆ ที่รากเหง้าอันนี้ก็ไม่เข้าใจ ซึ่งตรง
นี้เป็นจุดอ่อนของเรา เป็นจุดอ่อนมากๆ รัชกาลที่ 5 ท่านทรงตั้งโรงเรียนเฉพาะทาง
ด้วย รวมทั้งด้านการแพทย์ด้วย โรงเรียนราชแพทย์วิทยากรเปลี่ยนเป็นโรงเรียน
แพทยร์าชวิทยาลยั รชักาลที ่6 ทา่นเปลีย่นโรงเรยีนราชการพลเรอืนเปน็จุฬาลงกรณ์
ถวายเกยีรตใิห้กบัพระบิดาของท่าน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเปน็โรงเรยีนข้าราชการ
พลเรอืน ส่วนโรงเรียนราชแพทยว์ทิยาลยันีใ้นชว่งรชัสมยัรชักาลที ่8 พ.ศ.2486 กต็ัง้
เป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พอถึง พ.ศ.2512 จึงเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยพระราชดำารดิว้ย โดยพระเมตตาด้วยของรชักาลที ่9 มหาวทิยาลยัมหดิลกวา่จะ
มาถงึวนันีไ้ด ้ผมคดิวา่เราจะตอ้งยอมรบัวา่เราไดร้บัความพระเมตตาของล้นเกล้าทุก
พระองคร์วมทัง้สมาชกิในพระราชวงศอ์กีมากมายและทีส่ำาคญัทีส่ดุคอืพระเจา้อยูห่วั
รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระเมตตาไว้ตลอด 70 ปี ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล อันที่
จรงิถา้เราไปอา่นพระบรมราโชวาท หลายตอ่หลายครัง้พระองคไ์ดท้รงฝากความหวัง
ไว้กับชาวมหาวิทยาลัยมหิดลไว้หลายๆ ครั้งหลายๆ เร่ืองด้วยกัน โดยเฉพาะเวลา
เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหิดล ถ้ามีเวลาน่าจะไปศึกษาให้เป็นระบบ ดึงออกมาเพ่ือจะได้มาเตือนใจคนรุ่น
หลังว่าสิ่งเหล่านั้นมีค่าเหลือเกิน

เรื่องที่ 2 ถ้าเราดูประวัติของมหาวิทยาลัยมหิดลจะเห็นว่าเราได้รับการ
สนบัสนนุจากอาจารยช์าวตา่งชาตใินยคุบกุเบกิ โดยเฉพาะในชว่งรัชกาลท่ี 5 รัชกาล
ที ่6 รชักาลที ่7 ตอนนัน้เรากต็อ้งอาศยัฝรัง่มาคอ่นขา้งมากๆ คณบดคีนแรกก็เปน็ฝรัง่
อย่างที่เรารู้กัน ผมคิดว่าความร่วมมือและความสนับสนุนในลักษณะนี้ ซึ่งอันที่จริง
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แลว้ขณะน้ีมหาวทิยาลยัมหดิลก็ทำากบัประเทศอืน่ ประเทศเพือ่นบา้นไปชว่ยประเทศ
นูน้ประเทศนี ้ผมคดิวา่ในภาพกวา้งแลว้มนัเปน็การมองถึงลักษณะ globalism ไมใ่ช ่
nationalism ของนายทรัมป์ เรื่องของ globalism เป็นเรื่องที่มองว่าโลกนี้เป็นฝอง
เพือ่นเดยีวกนั มนษุยชาตเิปน็ฝองเพือ่นเดยีวกนั ผมคดิวา่ส่ิงท่ีมหาวทิยาลัยมหิดลได้
มาจากอาจารยฝ์รัง่ตา่งๆ ยคุแรกก็ดจีนกระทัง้ปจัจบุนักดี็ ผมคดิวา่นา่จะเปน็ตัวอยา่ง
ที่ดีอันหนึ่งที่ทำาให้เรามองทั้งโลกเป็น global perspective ไม่ใช่ nationalistic 
perspective แล้วก็เกิดปัญหากันระหว่างประเทศ

เรื่องที่ 3 กว่าที่จะมีวันนี้ได้อันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นทั้งธรรมะด้วยเป็นปัญญา
ของบุรพาจารย์พี่น้องชาวมหิดลทุกรุ่นทุกสาขาวิชา เราสร้างพระปรางค์เราต้อง
เริ่มต้นที่ฐานและพระปรางค์ก็มีหลายชั้น มหิดลก็เป็นพระปรางค์องค์หนึ่ง กว่าจะ
เกิดมาเป็นพระปรางค์ท่ีภูมิฐานในวันนี้ได้ ต้องเกิดจากรุ่นก่อนๆ ช่วยกันสร้างมา
ช้ันแล้วชั้นเล่าเป็นฐานรับกันมา เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามีโอกาสอย่างในวันนี้แล้ว 
เรามาทบทวนอดีตของมหาวิทยาลัย สิ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือต้องมองถึงอดีตและเรียน
รู้จากอดีตด้วย

ฉากที ่3 เป็นเร่ืองของการกำาเนดิของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
บุคคลเหล่านี้ผมได้คัดลอกมาจากเอกสารที่ได้มาจากท่านหัวหน้าภาค เฉลิมพรหม
มาศ อาจารย์สตางค์ มงคลสุข มูลนิธิ Rockyfeller ซ่ึงเมื่อสักครู่ผมได้พูดไปแล้ว 
อาจารย์ชชัวาล ซ่ึงเป็นอธกิารบดีในยุคนัน้ และผูแ้ทนจากมลูนธิ ิRockyfeller ต้ังแต่
ช่วง พ.ศ. 2507 – พ.ศ.2508 ได้มาช่วยกัน มาจนถึงยุคอาจารย์หมออารี ซ่ึงเป็น
คณบดีคนแรก ยุคก่อตั้งภาควิชาอาจารย์เปรม อาจารย์จินดา ในช่วง พ.ศ.2508 ผม
ชอบใจที่เอกสารของภาควิชาศัลย์ฯ ของรามาธิบดี ได้พยายามสรุปวิวัฒนาการของ
ภาควิชาทุก 10 ปี แล้วก็ categorize ไว้ อย่างยุคแรกเป็นยุคของการก่อตั้ง ยุคที่ 2 
เป็นยุคบุกเบิกและเริ่มพัฒนา ยุคที่ 3 เป็นยุคที่พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ยุคท่ี 4 เป็นยุค
ไฮเทค นำาเอาไฮเทคต่างๆ เข้ามา ยุคที่ 5 ยุคเลือดใหม่ ยุคที่ 6 ยุคปัจจุบัน Organ-
Oriented Surgery เป็น Minimally-Invasive Surgery ววิฒันาการเหล่านี ้มนัเป็น
ไปตามวงจรของการพฒันา ของศาสตร์และศลิป์ของศลัยศาสตร์ทัว่โลก และผมเชือ่
ว่าจะมีอะไรตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะในยุคนี้ ซ่ึงเดียวผมจะกราบเรียนต่อไป 
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โดยเฉพาะอย่างยิง่เม่ือมี Digital technology เข้ามาช่วยเสรมิ การทำางานของหมอ
ทุกสาขารวมทั้งศัลยศาสตร์จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเยอะมาก แต่สิ่งที่
ไม่เปล่ียนเลยก็คือด้านศิลป์ ด้านศาสตร์เปลีย่น เทคโนโลยีเ่ปลีย่น แต่ศลิป์ความเป็น
หมอนี้ไม่เปลี่ยนเลย คุณธรรมไม่เปลี่ยน ธรรมะไม่เปลี่ยน อันนี้เราต้องมาศึกษาดูวิธี
คิด วิธีทำางานของบุรพาจารย์ อาจารย์เก่าๆ ของเรานี้ เขาคิดอย่างไร เขาทำาอย่างไร 
เมื่อเขาเจอปัญหา เมื่อเขาอยากพัฒนา ยุคก่อตั้งภาควิชาภายใต้การนำาของอาจารย์
เปรม ซึ่งท่านกำาหนดพันธะกิจที่มีความสัมพันธ์กันไว้ 3 ประการ คือการบริการผู้
ป่วย การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมวิชาการและส่งเสริมการวิจัย ผมชอบคำา
นี้ครับ คำาว่า “สัมพันธ์กัน” มันเป็น complementary กัน มันจะต้องเป็น 
integrative มันเป็น inclusive กัน ทั้งการบริการ การเรียนการสอน วิชาการและ
การวิจัย แน่ล่ะอาจจะมีคนบอกว่าต้องมีวิชาการและวิจัยนำามาก่อน แล้วก็เอา
วิชาการและการวิจัยไปทำาเป็นหลักสูตรเพื่อจะได้กำาหนดการเรียนการสอนและจึง
นำาเอาความรู้ใหม่ๆ ที่ได้นี้ไปบริการผู้ป่วยให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด ก็ไม่เป็นไร
แต่ว่าสิ่งที่สำาคัญคือการมองให้เห็นภาพของ integrative ของภารกิจทั้ง 3 ของภาค
วิชา ไม่ว่าจะมีเทคโนโลยี่ใหม่ๆ เข้ามาอย่างไรสุดท้ายแล้วภารกิจของภาควิชามีอยู่ 
3 กลุ่มก้อนใหญ่ๆ 3 อัน ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กัน คำาว่าอาจารย์อาวุโส มองๆ ไปก็เป็น
ไปได้ 2 ลักษณะ คือลักษณะที่เราให้ความเคารพนับถือ กับลักษณะที่เห็นว่าท่าน
ผ่านๆ ไปแล้ว ที่จริงแล้วอยากให้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่ได้จากท่านมากกว่า อัน
นี้คือบุคคลซึ่งอยู่ในปูมของภาควิชา มี record ของ department record ไว้ว่า
ท่านทั้งหลายได้มาเริ่มต้นก่อตั้งฐานของพระปรางค์องค์นี้ไว้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะ
อาจารย์เปรม ซึ่งมีประวัติของท่านเรียบร้อยแล้ว ผมจะขออนุญาตผ่านไปแต่มีส่ิง
หนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบคือเรื่องแรกที่โรงเรียนปริ้นรอยล์วิทยาลัย อาจจะมี
ประโยชน์บ้างก็ได้คือเมือ่ปลายรัชกาลที ่5 ร้อยกว่าปีก่อน รชักาลที ่6 ยงัเป็นสมเดจ็
พระบรมโอรสาธริาชได้เสดจ็ไปทีโ่รงเรยีนนีเ้พือ่ไปวาง foundation stone อาจารย์
ใหญ่ชื่อ ดร.วิลเลี่ยม แฮรีส ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชดังนี้ (เป็น
ภาษาองักฤษ) ความหมายทีเ่ป็นไทยคอื “โรงเรยีนนีไ้ม่ต้องการทุม่เท ยดัเหยยีดความ
รู้ให้กับนักเรียนแต่โรงเรียนนี้ต้องการจะสร้างอุปนิสัยชุดหนึ่งให้กับผู้ที่มาเรียนที่
โรงเรยีนนี”้ และอนัน้ันเป็นเป้าหมายสงูสดุของการจดัการศกึษา the ultimate aim 
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of the education is to build a certain of habits for the students. เป้า
หมายสำาคัญของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้ไม่ต้องการยัดเหยียดความ
รู้ เพราะรู้ว่าความรู้นั้น ถึงจะให้ไปในวันนี้อีกไม่กี่วันก็จะมีความรู้ใหม่ แล้วความรู้
พวกนี้อาจจะเป็นความรู้ท่ีไม่มีใครยอมรับอีกแล้วก็ได้ แต่เขาจะต้องรู้จักขนขวาย
หาความรู้ใหม่อีกต่อไปเรื่อยๆ เรื่องที่ 2 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช รัชกาลที่ 6 ได้
รับจาก ดร.วิเลียม แฮรีส อุปนิสัยชุดท่ีเราอยากจะได้ให้กับนักเรียนโรงเรียนปรินส์
รอยล์วิทยาลัยซึ่งเป็นเด็กไทยเรียนโรงเรียนฝรั่ง ข้อ 1 อยากให้เขาเป็น loyal 
subjects หมายถึงเติบโตมาเป็นคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อบ้านเมือง ข้อ 2 ต้อง
เป็น skill worker ต้องทำางานเป็น ข้อ 3 ต้องเป็นคนดี และข้อ 4 ต้องเป็นพลเมือง
ดี ทั้ง 4 ข้อนี้ประหลาดมากเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 หลังจากรัชกาลที่ 10 
ทรงรบัท่ีจะครองราชย์มาไม่ถึง 2 เดอืน พระองค์ท่านมรีบัสัง่ให้คณะองคนตรเีข้าเฝ้า 
และมีรับสั่งไว้อย่างน้ีว่าพระองค์ท่านเองก็มีพระราชประสงค์ที่จะเห็นระบบการ
ศึกษาไทย สร้างลกัษณะพืน้ฐาน พระองค์ท่านใช้คำาว่าอปุนสิยัพืน้ฐาน ม ี4 ข้อเหมอืน
กันและผมก็ไม่ทราบว่ามันตรงกับท่ีดร.วิลเลี่ยม แฮรีส ได้กราบบังคมทูลสมเด็จ
พระบรมโอรสาธริาชในสมยันัน้ รชักาลที ่10 พระองค์ท่านรับสัง่ไว้ว่า ข้อแรก อยาก
เห็นเด็กและเยาวชนไทยรู้จักบ้านเมืองของต้นเอง ข้อ 2 อยากเห็นเด็กและเยาวชน
ไทยรู้ผิด รู้จักผิดชอบชั่วดีและอะไรดีต้องยึดมั่นอะไรชั่วต้องปฏิเสธ ข้อ 3 อยากให้
เด็กตัง้แต่เรียนหนังสอืหัดทำางานเป็นและข้อ 4 เป็นพลเมอืงด ีกต็รงกนัทัง้ 4 ข้อ ตรง
กบัทีโ่รงเรยีนนีไ้ด้ให้ไว้เมือ่ร้อยกว่าปีก่อนแล้วซึง่เขากย็งัยดึถอืกนัอยูใ่นแนวคดิอนันี้
ที่ว่า “ultimate aim of the education is not true impart knowledge, but 
to build a certain set of a habits.” ผมอ่านประวัติของอาจารย์เปรม ถึงตอน
น้ีแล้วผมคดิว่ามอียูเ่รือ่งหนึง่ทีเ่ป็นบทเรียนทีม่ค่ีาสงูมากคอื determination ความ
มุ่งม่ัน แม้จะเกิดอุปสรรคจากสงคราม แม้จะเกิดอุปสรรคจากอะไรต่ออะไร เร่ือง
ความมุ่งมั่น เรื่องการศึกษาท่ีจะเรียนแพทย์ให้จบ อุปสรรคนานัปการแต่ท่านก็จบ
และกลับมาทำางาน บทเรียนท่ี 2 คืออุปสรรคจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ต้องเอา
ประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลัก ไม่ใช่เอาตัวรอด เอาประโยชน์ของ
บ้านเมือง ทั้งๆ ที่แท้ท่านอยู่ในสภาวะสงคราม อยู่คนละฝั่งแต่ท่านก็สมัครเข้าเป็น
เสรีไทย เอาประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักก่อน ในขณะท่ีอยู่ในภาวะท่ีทุกข์ยาก
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อย่างนั้นแทนที่จะเอาตัวรอด ต้องเอาบ้านเมืองก่อน ซึ่งทั้ง 2 หลักคิดอันนี้ผมว่ามี
ประโยชน์ต่อคนรุน่ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น digital society หรอือะไรกต็าม 4.0 5.0 กต็าม
เถอะ เสร็จแล้วท่านก็กลับมา มาก่อตั้ง ท่ีผมติดใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือศูนย์เวชศาสตร์
ชุมชน จรงิอยูอ่าจารย์เรยีนทีเ่ชยีงใหม่ และอาจารย์ก็ไปเรียนทีอ่งักฤษและต้องต่อสู้
กับอะไรตั้งมากมายเสร็จแล้วก็มาช่วยตั้งโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพ แต่อาจารย์มีใจ
อันหนึ่งที่เผื่อลงไปถึงชนบทและไปเริ่มต้นที่ชนบทจนกระทั้ง ถ้ามองย้อนนะครับใน
ช่วงหลายสิบปีมานี้ ศิษย์เก่ารามารุ่นแรกๆ ที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็มีความ
เห็นเหมือนอาจารย์แล้วไปสร้างความเจริญให้กับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
จงัหวดัรวมทัง้สาธารณสขุจงัหวดัในจงัหวดัต่างๆ ในชนบทผมว่าเราภมูใิจได้มากมาย 
หมอสุวิทย์ หมอสงวน หมอสมศักดิ์ ยังมีอีกเยอะรวมทั้งรุ่นหลังๆ ด้วย ผมคิดว่าคน
เหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพราะว่าอาจารย์เปรม เปิดเวทีให้ สมัยนี้เรียกว่าสร้าง platform 
ให้ สร้าง platform ให้เขาได้หล่อหลอมความคิดตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์ รวมทั้ง
อาจารย์อารี และหลายๆ ท่านนะครับ ขออนุญาตเอ่ยชื่อถึงนะครับ ช่วยกันทำาให้ 
ตรงน้ีเป็นธงทีส่ำาคัญของรามาธบิดใีนยคุแรกๆ ว่านกัเรยีนแพทย์รามาธบิดจีะต้องได้
รับการศึกษาที่ดีที่สุด การแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนแพทย์
รามา ต้องใช้ความรู้ที่ดีที่สุดในโลกส่วนหนึ่งลงไปเผื่อแผ่ชาวบ้านที่เขายากจนด้วย 
ไปสร้างเวชศาสตร์ชุมชนยังไงเพื่อให้ความเก่งของเรารามาธิบดีสามารถที่จะเผื่อแผ่
ไปยังประชาชนในระดับชุมชน ชนบทด้วย ผมคิดว่าตรงนี้เป็นคุณูประการต่อบ้าน
เมือง ฉากที่ 2 ที่อยากจะกราบเรียนคือวันนี้และพรุ่งนี้เรากำาลังจะเจอสิ่งที่ท้าท้าย
มากกว่าในยุคที่ผ่านมาด้วยซำ้าไป อันนี้เป็น prediction ว่าในร้อยปีของคริสตวรรษ
ที่ 21 นี้ เราจะพบว่าธรรมชาติของศตวรรษนี้ไม่เหมือนศตวรรษที่แล้ว ยุคของขวา
สดุโต่ง ยคุของความวกิฤตแิละยคุของความเหลือ่มลำา้ ในเร่ืองของความเหล่ือมลำา้ in 
equality ถ้าใครอ่าน Scientific American ฉบับสุดท้ายจะมีคนเขียน article ไว้ 
3 เรื่องด้วยกันพูดถึง effect ของ in equality คือความไม่เท่าเทียม effect ทาง
ด้านเศรษฐกิจ อันนี้พวกเราเห็นอยู่แล้วโคตรรวย โคตรจน ไปจนถึงคุณภาพชีวิตใน
ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนแก่ เด็ก กระทบหมด เรื่องที่ 2 พูดถึงความเหลื่อมลำ้ามัน
ไป effect พัฒนาการของสมองและสุขภาพ Hippocampus เขาได้เปรียบเทียบ 
ครอบครัวที่ดี ครอบครัวที่ไม่ดี มี frontal lobe ที่ไม่เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่แปลก 
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เรื่องที่ 3 สิ่งแวดล้อม เขาไปดูแล้วทั่วโลก คนจนหรือโคตรจนจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
มี pollution มากมายกายกอง ที่จริงในบ้านเราก็เห็นอยู่แล้วไม่ต้องไปทำาวิจัยด้วย
ซำ้าไป แต่ผมคิดว่าดีใจที่เขาสามารถที่จะ address เรื่องความเหลื่อมลำ้านี้ได้ เมื่อสัก
ครู่น้ีผมได้พูดถึงเรื่องเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ชุมชนที่รามาธิบดีริเริ่มก็เป็นการ 
address ความเหลือ่มลำา้แม้ว่าตอนแรกเราจะมองเฉพาะความเหล่ือมลำา้ในเร่ืองของ
สุขภาพก็ดี แต่ขอกราบเรียนว่าเรื่องความเหลื่อมลำ้านั้นถ้าทิ้งไว้นานมันจะยิ่งหนัก 
ธรรมชาติใหม่ของศตวรรษนี้คือเป็นสังคมที่เคลื่อนไหวเร็ว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
บริบทข้ามพรมแดน เราจะต้องมาเถียงกันเรื่องปัจเจก เรื่องรักชาติ เรื่องคลั่งชาติ 
เรือ่ง individualism, nationalism, globalism จะต้องมาเถยีงกันเรือ่งพวกนี ้สงัคม
เสมือนจริงกับสงัคมจรงิเราจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรเพราะเทคโนโลยีเ่รือ่งสงัคม
เสมือนจริงมันเข้ามาหมดแล้ว เรื่อง virtual reality เรื่อง augmented reality เรา
อยากสอนคนแก่ ผู้สูงอายุอยู่บ้านแล้วไม่ให้หกล้ม เราสามารถทำาโปรแกรมด้วย AR 
แล้วใส่เข้าไปในเครื่อง VR แล้วให้คนแก่สวม เมื่อเวลาผ่านไปสัก 10-20 นาที พร้อม
กับมีการ Interactive ด้วย พอจบคนแก่จะได้ความรู้และการมองเห็นจะเห็นเป็น 3 
มิติด้วยและมีการ interactive ด้วยว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะไม่ให้หกล้มใน
บ้านอย่างน้ีเป็นต้น เร่ืองเหล่าน้ีไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของเกมส์สำาหรับเด็กแต่เป็นเร่ืองที่
เอามาใช้ในทกุวงการแล้วตอนน้ี วงการแพทย์กด็ ีในเร่ืองบทเรยีนของประถม มธัยม
ก็ดีในแต่ละวิชาเราใช้ AR, VR ช่วยหมด จะผ่าตัดอย่างไร AR, VR ช่วยได้หมด เรื่อง
ความสุดโต่ง อย่างที่เรารู้กัน สุดโต่งด้านปรากฏธรรมชาติ หน้าหนาว หนาวลบ 50 
องศา หน้าร้อนบวก 50 องศา ต่างกัน 100 องศาเซลเซียส ซึ่งมันประหลาดมากไม่
เคยมี record มาก่อน เรื่องฝนตก 11 เดือนต่อ 12 เดือน ฝนไม่ใช่ตกแค่ 3 เดือน
แบบเข้าพรรษาอกีแล้วแต่มนัเป็น 11 เดอืน เวลาจะตากข้าวจะทำาอย่างไร ฝนมนัตก 
อย่างนี้ก็เป็นปัญหามันต้องปรับตัว ปรากฏการด้านการเมืองกับสังคม ประเทศไทย
เคยเผชิญมาแล้วในช่วงสิบกว่าปี เรื่องสุดโต่งทางด้านเศรษฐกิจ สุดโต่งทางด้านการ
รักษาพยาบาล วิกฤตคนล้นโลกอันนี้เป็นเร่ืองใหญ่ที่แก้กันยากมากเพราะว่าถ้าจะ
พดูถงึจำานวนคนทีพ่อด ีมนัน่าจะมแีค่ 4 พนัล้าน จำานวน 4 พนัล้านนีจ้ะพอกนิพอใช้
ในทกุคน แต่ว่าตอนนีม้นัเป็น 7 พนักว่าล้านไปแล้ว อีกไม่กีปี่จะ 1 หมืน่ล้านในกลาง
ศตวรรษนี้ มันเป็นเรื่องใหญ่จะ address กันลำาบาก แล้วยังมีเรื่อง migration 
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ทะเลาะกันเรื่อง migration อย่างที่นายทรัมป์กำาลังสร้างกำาแพงที่ประเทศเม็กซิโก 
ที่ยุโรปก็เข็ดในเรื่อง migration ไปพักหนึ่งเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาก็จัดว่าเป็นเรื่องใหญ่
มาก ภาวะโลกร้อนอนันีเ้ป็นเรือ่งใหญ่ทีน่กัวทิยาศาสตร์ได้เตือนแล้วเตือนอกี นกัการ
เมืองก็บอกไม่มี ท่ีบอกว่าไม่มีเพราะไม่อยากลงทุน เรื่องวิกฤตพลังงาน วิกฤต
ขาดแคลนนำ้าจืด fresh water เรื่องนำ้าจืดพวกเราโชคดีอยู่เมืองไทยเราได้ฝน วันนี้
เราคุ้นกับคำาว่า “disruptive” “disruption” “disruption technology” 
“disruptive rconomy” และที่สำาคัญ “disruptive society” ใครท่ีทำาเร่ือง
เวชศาสตร์ครอบครัว “disruptive family” ก็เป็นเรื่องใหญ่ ทางภาคอีสาน ชุมชน
แออัดทั้งหลายแล้วแต่ยังมีเรื่องที่ต้องศึกษาและ address กันอีกมาก อันนี้เป็น 
disruptive forces สามัญ globalization, digitalization, dis-intermediation, 
terrorism และ financial wars เรื่อง globalization ปรากฏการณ์ low-cost 
airline เรื่อง rapid train เรื่อง belt-road initiative เรื่องอื่นๆ มันทำาให้เกิดการ
เคล่ือนไหวของคนไปทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สนามบินสร้างข้ึนมายังไม่นาน
เท่าไรก็แน่น เรื่องถนนหนทางรถก็แน่นไปหมด เรื่องของสินค้าก็สามารถสั่งทาง 
online to online ได้เลยหรือจะ offline to online ก็ได้ สินค้าที่เราซื้อขายกัน
แบบเดิม offline to offline จะค่อยๆ หมดลงไปเรื่อยๆ ตอนไปเรียนเมืองนอกที่
อเมรกิาเวลาจะไปซือ้ของจะต้องขบัรถออกไปนอกเมือง Subburb ไปทีศู่นย์การค้า 
เดียวนี้ปิดไปหมดแล้วเพราะเด็กสมัยใหม่เขาไม่ต้องขับรถไปดูสินค้าแล้วเขาเปิด 
online ดูเขาก็รู้เขาก็สั่ง online อยากกินทุเรียนเมืองจันทบุรี ก็บอก Alibaba ถ้า
อยู่เมืองจีน ชั่วโมงหนึ่งก็ 8 หมื่นลูก ปีนี้เขาว่าจะหนักเขาจะสั่งอีกเยอะ ได้ข่าวว่า 3 
จงัหวดัทางภาคใต้เมือ่ 4-5 ปีก่อนตดัต้นยางท้ิงแล้วกป็ลกูทเุรยีนปีนีจ้ะได้เกบ็ผลผลติ
แล้วก็จะเป็นแหล่งทุเรียนให้ Alibaba อีกแหล่งหนึ่งแล้ว ร้านค้าร้านขายเดิมเจ้งไป
หมดแล้ว ร้านที่เคยใหญ่ๆ มาก่อนล้มละลายไปหมดแล้ว การธนาคารเมื่อสมัยก่อน
ลูกใครจบบัญชีต้องเข้าทำางานในธนาคารเดียวนี้ธนาคาร layoff คนออกแล้ว ไม่
จำาเป็นต้องมคีนงานมากมายเหมอืนแต่ก่อนแล้ว globalization และ digitalization 
มนัเปลีย่นทุกอย่างไปอย่างมาก พวกเราทีอ่ยูใ่นฐานะครบูาอาจารย์ในโรงเรยีนแพทย์
อาจจะต้องตั้งโจทย์ 2 โจทย์ คือ 1 digital technology มันจะมาเปล่ียน มันจะ 
disturb เรือ่ง health delivery system อย่างไรบ้าง และอย่างที ่2 มนัจะ disturb 

SU
Highlight

SU
Text Box
เจ๊ง

SU
Highlight

SU
Text Box
e



ปาฐกถา “เปรม บุรี”  ครั้งที่ 16 27

education system อยา่งไรบ้าง หรอืเราจะเอามันมาใช้ประโยชน์อะไรบา้ง ไดข่้าว
ว่าโรงเรียนแพทย์บางแห่งใน Pennsylvania เขาไม่ได้ใช้ Stethoscope คล้องคอ
เหมอืนเรา เขาใช้ ultrasound มอืถอื อยากรูว่้าหวัใจเป็นอะไร เขากใ็ช้ ultrasound 
มือถือแล้วมันจะแสดงผลที่หน้าจอมือถือ ไม่มานั่งฟัง first heart sound, second 
heart sound, murmur ให้เมื่อยแล้วและก็ไม่รู ้ว่าฟังถูกหรือผิด precision 
medicine กม็าจากเทคโนโลยีเ่หล่านี ้ใครอยากจะรูว่้าตวัเองเป็น ovarian cancer 
สามารถไปตรวจ genome ได้ว่าจะมีโอกาสเป็นเท่าไร เมื่อรู้แล้วจะเอา ovary ไว้
หรือไม่ หรือจะเอาออกจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับ ovarian cancer การ precision โดย
เทคโนโลยี่เหล่านี้มันมากินแดนเข้ามาในวิธีที่เราเคยทำากันมาค่อนข้างเร็ว T-cell 
cancer therapy กเ็ข้ามาอย่างรวดเรว็ ทำาให้เราต้องตดิตามเพราะว่ามนัมาเร็วมาก 
robotic robot จะทำาหน้าท่ีแทนเรา 3 เรือ่งด้วยกนัทำางานทีส่กปรกท่ีเราไม่อยากทำา 
ให้ robot ทำา ทำางานที่น่าเบื่อซำ้าๆ ซากๆ เราไม่อยากทำา ให้ robot ทำา ทำางานที่
ต้อง precision มากๆ ซึ่งมนุษย์ทำาไม่ไหว ให้ robot ทำา แล้วเอา AI (artificial 
intelligent) ใส่เข้าไป AI จะอยู่ในเครื่องมือทุกเครื่องมือในชีวิตเราไม่ว่าจะที่บ้าน 
ในห้องผ่าตดั ในห้องสอน AI จะเข้าไปหมดในอกีไม่กีปี่ AI เป็น artificial intelligent 
ทีเ่ราจะใส่ความปรารถนาของเราเข้าไปในเครือ่งจักรแล้วให้เครือ่งจกัรมนัทำาในสิง่ที่
เราปรารถนา เรามเีครือ่งตัดหญ้าเอา AI ใส่เข้าไป แล้วใน AI จะมแีผงให้เราให้ข้อมลู
ว่าสนามหญ้าเรากว้างยาวเท่าไรเสรจ็แล้วเรากเ็ปิดเครือ่งแล้วกบ็อกว่าไอ้หนกูว้างเท่า
นี้นะยาวเท่านี้นะเอ็งไปตัดหญ้า เครื่องนี้มันจะไปตัดหญ้าให้ แล้วเราก็ไปทำางานอื่น 
พอมนัตดัครบตามตารางทีเ่รากำาหนดให้มนั มนักจ็ะมาทีห่น้าประตเูราแล้วกจ็ะบอก
ว่า ปิ๊ดๆ ปิ๊ดๆ อิฉันตัดหญ้าเสร็จแล้วคะ มาปิดเครื่องได้แล้ว ผมไปดูงานที่เมืองจีน 
บริษัทมีเดียทำาตู้เย็นประจำาบ้าน เขาจะทำาช่องไว้และที่ฝาข้างนอกจะมีเซ็นเซ้อไว้ให้
แต่ละช่อง ช่องนีต้รงกบัท่ีเก็บปลา พอไปกดฝามนัจะบอกว่าปลาเริม่มกีลิน่แล้ว ส่วน
อีกช่องสมมุติว่าเก็บเนื้อหมูพอไปกดฝามันจะบอกว่าหมดแล้วคะ ต้องไปซื้อมาเติม
แล้วคะ คือมันจะบอกให้หมด เหล่านี้คือ AI AI มันจะรับเอาสิ่งที่เราปรารถนาไว้ใส่
ลงไปในเครื่องไม้เครื่องมือของมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะมาเร็วมากและที่
สำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของ data management ไปคุยกับ Alibaba เขาบอก
ว่าธุรกิจทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลก็ดี เราจะต้องควบคุม 3 เรื่องด้วยกัน 1 
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control of data flow หรือ information flow วันนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิด 
OPD เช้าถงึเยน็ พอถงึเยน็ ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลรามาธบิดีต้องกดปุม่ 1 ปุม่แล้ว
ข้อมลูมนัจะต้องออกมาทัง้หมดว่า OPD ไหนคนไข้รอนานเท่าไร OPD ไหนไม่มคีนไข้
รอ ต้องบอกได้เลยแล้วสามารถนำาข้อมูลนี้ไปแก้ไขได้เลยในวันรุ่งขึ้นไม่ใช่ต้องรอไป
อีก 3-6 เดือนค่อยมาแก้ไข อันนี้คือ health data management ต้องตอบโจทย์
ผู ้ใช้ได้ทันที ซึ่งเรายังไม่มี คนเรายังไม่มี ขนาดนี้ประเทศไทยผลิต software 
engineer ได้ 2,000 กว่าคนต่อปีเด็กเหล่านี้จบมาเดือนแรกก็รับเงินเดือน 5 หมื่น
ซึ่งมากกว่าหมอถึง 2-3 เท่าเพราะมันขาดแคลนอย่างมาก อีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่มี
เลยคือ big data analyst ไปถามน้องๆ ในวงการเขาบอกขนาดนี้มีอยู่ไม่กี่คน
ประมาณ 8-9 คนแต่เงินเดือน 6 แสน เพราะเราผลิตไม่ทัน จบจากเมืองนอกทั้งนั้น
สำาหรับพวกที่ทำาอยู่ เพราะฉะนั้นเรื่อง dimerization เป็นเรื่องที่มาแน่นอนเราหนี
ไม่พ้นเราจะรบัมืออย่างไร เร่ืองที ่3 ตดัคนกลาง เส้นทางของข้าวเปลอืกเป็นข้าวสาร
จะมี stock อยู่ 4 stock อย่างง่ายๆ, 1 ชาวนาปลูกข้าวได้ข้าวเปลือก, 2 ไปขายโรง
สี โรงสีสีข้าวได้ข้าวสาร, 3 นำาข้าวสารไปขายให้ร้านค้าในตลาด, 4 คือผู้บริโภคไป
ซื้อข้าวสารจากร้านขายข้าวสารไปหุงกิน ภาษาจีนเขาบอกมียี่ปั้วก็คือโรงสี ซาปั้วก็
คือร้านขายข้าวสารแต่วันน้ีไม่ใช่แล้ว ชาวนาบางรายมีเครื่องสีข้าวในนาตัวเองแล้ว
ทำาแพคเกจเอง มียีห้่อเองเรยีบร้อย ผูซ้ือ้เปิด online แล้วกส็ัง่ตรงจากชาวนาเพราะ
ฉะนั้นมันตัดยี่ปั้วกับซาปั้ว ขณะน้ีโรงสีเจ๊ง โรงสีที่อยู่ได้เพราะว่ารับจ้างสีข้าวสาร 
ส่วนเรื่องโกงจำานำาข้าวเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกัน ชาวนาบางที่เดียวนี้ฉลาดมากไม่
ยอมขายข้าวเปลือกเพราะโรงสีกดราคารับซื้อ ดังน้ันคำาถามของคนเป็นแพทย์วันนี้
อาจต้องถามตัวเองเหมือนกัน จากความรู้ทางการแพทย์ไปสู่ผู้บริโภคคือคนไข้ มัน
ต้องผ่านหมอผ่านพยาบาลกี่ตอนแล้วจะต้องโดนตัดเท่าไร พวกทนายความใน
ประเทศอเมริกางานลดลงไปมากเพราะประชาชนเขาเปิดอ่านจาก google ได้เรื่อง
ความรู้คำาพิพากษาของศาลฎีกามีหมดอยู่ในนั้นท้ังหมด เพราะฉะนั้นเหล่านี้อยาก
ฝากไว้เพราะมันมาแล้วและที่สำาคัญ violence terrorism and wars ไม่มีใครรับ
ประกันได้ว่าจะไม่มี ตอนนี้มหาวิทยาลัยต่างๆ นักคิดต่างๆ พยายามจะพูดถึงเร่ือง 
value of education, promotion of peace, value education, zero 
tolerance, religion and justice system, prevention of violence, minimizing 
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damages, rehabilitation ทางการแพทย์ก็อาจจะต้องรับมือเพราะว่ามันอาจจะมี 
violence มี mass ปัญหานี้แก้ไม่ได้เลยคนเป็นล้านๆ มาเจอ violence แบบนี้ ถ้า
อย่างงั้นบทเรียนจากอาจารย์เปรม จะช่วยผ่อนเบาภาระท่ีเราต้องรับผิดชอบ ต้อง
เผชญิได้อย่างไร ผมคดิว่ามอีกีอย่างหนึง่ทีผ่มไม่กล่าวถงึ และอาจารย์หมอประเสริฐ
เป็นคนกล่าวเองเลยครับ คืออาจารย์เป็นคนมองโลกในแง่ดีและมองคนในแง่ดี 
อาจารย์หมอประเสรฐิบอกว่าอยูก่บัอาจารย์เปรม มา 4 ปียงัไม่เคยเหน็ ไม่เคยได้ยนิ
อาจารย์ว่าใครเลย นินทาใครเลย มีแต่ช่วยทุกคน ช่วยลูกศิษย์ ช่วยประชาชน ผม
คิดว่า positive attitude, constructive attitude นั้นสำาคัญที่สุด สรุปจากท่ี
อาจารย์หมอประเสริฐพูดถึงอาจารย์เปรมนะครับ ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งท่ีประเทศไทย
ต้องการมาก คือ optimistic attitude ทัศนะคติที่มองในแง่บวก ไม่รู้ว่าเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์หรือเปล่าที่ชอบมองในแง่ลบ ชอบจับผิดคนอื่น ผมไม่รู้เหมือน
กันแต่ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ได้ จับถูกนะแทนที่จะจับผิด อย่างที่อาจารย์เปรมจับถูก 
พยายามจับถกูคน ผมว่าชวีติจะมพีลงั ชมุชนจะมพีลงั ภาควชิาจะมพีลงั ถ้าอาจารย์
ในภาควิชาแต่ละคนมองแต่ในแง่ดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมว่าจะมีพลังมหาศาล 
อันน้ีเป็นบทเรียนท่ีผมคิดว่าผมได้จากท่ีอาจารย์หมอประเสริฐพูดเมื่อสักครู่นี้ เป็น
ส่ิงท่ีมีพลังมาก optimistic มีคนให้นิยามว่า optimism คืออะไร optimism คือ
การมองในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ลงมือทำาเพื่อให้มันเป็นไปตามนั้น อาจารย์เปรมเป็น
ผูน้ำาในการเป็นแบบอย่างด้านต่างๆ เมือ่สกัครูผ่มพดูว่าอาจารย์เรียนรู้และศกึษาอยู่
เสมอ ทันวิชา ทันเหตุการณ์ ทันโลก จากจุดเริ่มต้นคือก้าวแรกของการเดินทาง 
อาจารย์เริ่มต้นจากภาควิชา เป็นชุดแรกท่ีเริ่มเดินทาง เดินทางมาจนถึงทุกวันน้ีแต่
อาจารย์ทำาเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน ลกูน้องและลกูศษิย์ได้อดุมการณ์นีเ้ป็นแบบ
อย่างซึง่ผมได้กราบเรยีนไปแล้วและท่ีสำาคญัอาจารย์ทำาเพือ่บ้านเมอืงและประชาชน
เสมอมาและขอเพิ่มเติมอีกสิ่งหนึ่งว่าโดยการมองโลกในแง่บวก มีคนไปถามเหมือน
กันว่าคนสวีเดนทำาไม่ถึงมีความสุข ทำาไม่คนสวีเดนถึงมีระเบียบ มีการประกันสังคม
ที่ดีมาก มีคนไปสรุปมาได้ดังนี้ เมื่อ 2-3 ปีก่อนมีหนังสือเล่มหนึ่ง Lagom (อ่านว่า 
ลอ-ก้อม) เป็นภาษาของสวีเดนซึ่งไม่มีภาษาอังกฤษแปลโดยตรงต้องอธิบายหมาย
ถึง exactly right, not to little, not to much ซึ่งก็ตรงกับที่พวกเราพูดกัน คือ
ความพอเพียง พอเหมาะ พอดี พอเพียง ไม่น้อยเกิน ไม่มากเกิน ถ้าคนเมืองก็บอก
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ว่ามนัจับพอด ีแต่ว่าทีส่ำาคญัคอื ข้อ 1 คนสวเีดนเขาถอืว่าส่วนรวมต้องมากก่อน ต้อง
เอาประโยชน์ส่วนรวมก่อน ถนนหนทางในสวเีดน 40% เป็น bike route เพราะเขา
ยบุ automobile route เป็น bike route การยบุน้ันเกดิจากการทำาประชามติและ
มีความเห็นให้ยุบเพื่อประโยชน์แก่คนส่วนรวม ผลคือ pollution ลดลง ประชาชน
ได้ออกกำาลงักาย ซึง่มาจากความรูส้กึเสยีสละ ข้อที ่2 หน้าทีน่ยิม หน้าทีต้่องมาก่อน 
ใครจะมีตำาแหน่งเล็กตำาแหน่งน้อยไม่สำาคญัถ้าใครทำางานตามหน้าทีไ่ด้มากทีส่ดุต้อง
ได้รับการยกย่อง ไม่ใช่ยกย่องซีสูงก่อน ไม่ใช่ยกย่องนายพลก่อนเหมือนบ้านเรา ข้อ
ที่ 3 ทำาอะไรต้องพอเหมาะพอดีอย่าเกิน ประเทศสวีเดนจะมีอยู่ 1 วันเรียกว่า “วัน
เตรียมตัวก่อนตาย” วันนั้นทุกบ้านจะต้องสำารวจในบ้านตัวเองก่อนว่า 1 รองเท้ามี
มากเกินไม่ ถ้ามากเกินเอาออกมาไว้และถ้าอันไหนคิดว่าจะใช้ทั้งปีให้เก็บเอาไว้ 2 
เสื่อผ้ามากเกินไม่ ถ้ามากเกินเอาออกมาไว้ อะไรต่างๆ เมื่อสำารวจเสร็จแล้วของที่
เกินแล้วเอามากองไว้ จะทำา 2 อย่าง อย่างท่ี 1 เอาไปขายถ้ายังจนอยู่ เป็นของใช้ 
เป็น free market เป็นตลาดมือ 2 จะตั้งราคาเท่าไรก็ได้ อย่างที่ 2 เอาไปบริจาค 
การทำาอย่างนี้มันลดอีโก้ลงได้ ทำาให้ว่าวุ้นน้อยลงทำาให้มีความสุขมากขึ้นได้เหมือน
กัน ผมคิดว่าชีวิตอาจารย์เปรม เป็นชีวิตที่มีคุณค่าในตัวของท่านเอง เป็นชีวิตที่มี
คุณค่าต่อเพื่อนร่วมงานก็ดี ต่อลูกน้องก็ดี ผมคิดว่าชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตที่คุ้มค่าที่สุด 
และต้องกราบอาจารย์เปรม ด้วยความเคารพที่อาจารย์เป็นตัวอย่างดีๆ ให้กับพวก
เราครับ กราบขอบพระคุณและขอนำาเสนอเพียงเท่านี้ครับ
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เพ่ือเป็นการเชดิชเูกยีรตคิณุของศาสตราจารย์เกยีรตคิณุเปรม บรุ ีซึง่ถอืว่า
เป็นปูชนียบุคคล คนหนึ่งของคณะฯ ในฐานะที่ท ่านเป็นผู ้ร ่วมก่อตั้งคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเป็นหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์คนแรก 
ท่านได้วางรากฐานการศกึษาทางศลัยศาสตร์ของคณะจนเป็นปึกแผ่นและมชีือ่เสยีง
จนถงึปัจจบุนั นอกจากนีท่้านยงัเป็นผูก่้อตัง้ศนูย์เวชศาสตร์ชมุชนของคณะฯอกีด้วย 
นับว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อชาวรามาธิบดีอย่างยิ่ง ภาควิชา
ศัลยศาสตร์จึงได้จัดปาฐกถาเปรม บุรี เพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านเป็นประจำามาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2547

 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
  เรื่อง “ประสบการณ์หลังเกษียณอายุราชการ”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เปรม บุรี

 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
  เรื่อง	 “คุณสมบัติของศัลยแพทย์ที่ดี”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช 

 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
  เรื่อง “เมื่อศัลยแพทย์ถูกร้องเรียน”
  โดย : รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

 ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
  เรื่อง “ค�านึงถึงศัลยกรรม”
  โดย : รองศาสตราจารย์นายแพทย์จินดา สุวรรณรักษ์

 ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
  เรื่อง “ระลึกถึงศัลยศาสตร์ศิริราช-รามาธิบดี”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วีระสิงห์ เมืองมั่น

 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2552
  เรื่อง “4	ทศวรรษ	ศัลยศาสตร์รามาธิบดี”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล

ความเป็นมาในการจัดปาฐกถาเปรม บุรี
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 ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553
  เรื่อง “วิกฤติวงการศัลยกรรมไทย”
  โดย : พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นพดล วรอุไร

 ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555
  เรื่อง “ศัลยกรรมไทย	:	อดีต	ปัจจุบันและอนาคต”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

 ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555
  เรื่อง	 “ศัลยแพทย์กับการท�าวิจัย”
  โดย : ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

 ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556
  เรื่อง “Teamwork	between	Anesthesiologist	&	Surgeon	

:	Tackling	the	Surgical	Needs”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

 ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
  เรื่อง “AEC	และผลกระทบต่อศัลยแพทย์ไทย”
   โดย : ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

 ครั้งที่ 12 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
  เรื่อง “Academic	medicine	and	public	health:	Let’s	

close	the	gap”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

 ครั้งที่ 13 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
  เรื่อง “จริยธรรมน�ากฎหมาย	แนวทางป้องกันการฟ้องร้อง”
  โดย : ศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส

 ครั้งที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
  เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยในเวทีโลก”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

 ครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
  เรื่อง “ผู้สูงอายุกับสังคม	4.0”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
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