
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์..ทีม่าแหง่ "อตตฺานํ อปุม ํกเร"

ชาญณรงค ์พุม่บา้นเชา่

มหาวทิยาลยัมหดิลมรีากฐานทีส่าํคญัยิง่มาจากมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ซึง่ปฐมเหตขุองการสถาปนา
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์นัน้ เกดิขึน้เน่ืองจาก ในตน้ปี พ.ศ.2485 รฐับาล จอมพลแปลก พบิลูสงคราม
ตอ้งการขยายงานทางสาธารณสขุของประเทศไทย จงึมคีาํส ั่ง สาํนกันายกรฐัมนตรี ต ัง้คณะกรรมการ
ปรบัปรุงการแพทย์ ความตอนหน่ึงวา่

“ดว้ยปรากฏมานานแลว้วา่ ประชากรของชาตมิอีนามยัไมด่ ี กบัไดร้กัษาไมท่ ั่วถงึ และไมส่มบรูณ์
เพียงพอ จงึทาํใหม้ผีูถ้งึแกก่รรมในเยาว์วยัมาก ทาํใหม้กีารเพิม่พลเมอืงไมเ่ป็นไปตามสดัสว่นอนัพงึ
ประสงค ์จงึเห็นเป็นการสมควรจะปรบัปรุงกจิการของชาตใินสว่นน้ีใหร้ดักมุยิง่ขึน้ และเหมาะแกก่าลสมยั
โดยมคีวามประสงคจ์ะรวมกจิการแพทย์ท ัง้สิน้เป็นหน่วยเดยีวกนั ฉะนัน้จงึใหต้ ัง้กรรมการขึน้พจิารณา
จดัการปรบัปรุงการแพทย์ใหส้มความประสงคด์งักลา่วแลว้ขา้งตน้คณะหน่ึง..”

จอมพลแปลก พบิลูสงคราม
อดตีนายกรฐัมนตรี

ตอ่มาในวนัที ่ 16 กมุภาพนัธ์ 2485 คณะกรรมการชุดดงักลา่วไดเ้สนอแผนการจดัต ัง้กระทรวงการ
สาธารณสขุและกรมตา่ง ๆ ในกระทรวง กรมหน่ึงในนัน้คอื กรมมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ มคีาํช้ีแจงการ
จดัต ัง้กรมมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ดงัน้ี

“กรมน้ีจะไดจ้ดัต ัง้ขึน้โดยโอนการปกครองการศกึษาทีเ่กีย่วกบัการแพทย์มาต ัง้เป็น กรมหน่ึง คอื โอน
คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลศริริาช คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ กบัคณะสตัว
แพทยศาสตร์ มาต ัง้เป็นกองตามลกัษณะแหง่การศกึษานัน้ ๆ สว่นการเตรียมเพือ่เขา้ศกึษาวชิาเหลา่นัน้ยงั
คงขึน้อยูก่บัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรมน้ีรวมท ัง้สาํนกังานเลขานุการจะเป็นหน่วยราชการซึง่มฐีานะ
เป็นกอง 5 กอง”

เมือ่พระราชกฤษฎกีาจดัวางระเบยีบการกระทรวงการสาธารณสขุ ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา
ตอนที ่ 16 เลม่ที ่ 59 ลงวนัที ่ 10 มนีาคม พ.ศ.2485 มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์จงึไดก้าํเนิดขึน้ในวนัดงั
กลา่วนัน้เอง

เมือ่สถาปนามหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ขึน้แลว้ ไดม้กีารเปลีย่นแปลงประเพณีตา่ง ๆ เชน่ เปลีย่นเสือ้
ครุยปรญิญาของบณัฑติจากครุยไทยเป็นครุยฝร ั่งสดีาํ ทีข่อบเสือ้และขอบผา้คลอ้งคอเป็นสปีระจาํคณะ ขลบิ
ขอบดว้ยสแีดงซึง่เป็นสปีระจาํมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์

ตอ่มาคณะกรรมการมหาวทิยาลยัมคีวามเห็นวา่บนตรามหาวทิยาลยัควรมคีาํขวญัปรากฏอยูเ่พือ่เป็น
เครือ่งเตอืนใจของนกัศกึษาและบณัฑติท ัง้หลาย พนัเอกชว่ง เชวงศกัดิส์งคราม รฐัมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสขุและนายกสภามหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ในขณะนัน้ ไดข้อรบัภาระเป็นผูจ้ดัหาคาํขวญัทีเ่หมาะ
สม และไดเ้สนอ “อตตฺานํ อปุมกํเร” ตามคาํแนะนําของพระเถระช ัน้ผูใ้หญรู่ปหน่ึง ซึง่คณะกรรมการมหาวิ
ทยาลยัฯ เห็นพอ้งดว้ย คาํขวญัน้ีจงึเป็นสมบตัปิระจาํของมหาวทิยาลยัสบืตอ่มา



อดตีรฐัมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสขุ

และอดตีนายกสภามหาวทิยาลยั
แพทยศาสตร์

ทีม่าของคตพิจน์น้ี ศาสตราจารย์นายแพทยอวย เกตสุงิห์ ไดเ้ขยีนอธบิายไวใ้นสารศริริาช ปีที ่ 13
ฉบบัวนัที ่ 4 เมษายน พ.ศ.2504 ความตอนหน่ึงวา่ “ตน้ตอของคตพิจน์น้ีเขา้ใจวา่เป็นพระพุทธวจันะ
ตอนหน่ึงซึง่ปรากฏในพระสตุตนัตปิฎก ความเดมิทีว่า่ “สพฺเพ ตสนฺตทิณฺฑสสฺ สพฺเพ ภยนฺต ิมจฺจุโน อตฺ
ตานํ อปุม ํกตวา ฯลฯ” แปลโดยสรุปวา่ “สตัว์ท ัง้ปวงยอ่มเกรงกลวั การลงทณัฑ์ ยอ่มเกรงกลวัความตาย
พงึกระทาํตนใหเ้ป็นอปุมา ฯลฯ” ความมุง่หมายดงัเดมิ ของพระพุทธภาษิตนัน้คอื เพือ่เตอืนบคุคลใหร้ะลกึ
ถงึความรูส้กึนึกคดิของบคุคลอืน่หรือแมแ้ตส่ตัว์ และยบัย ัง้ช ั่งใจในการกระทาํตา่ง  ๆ ซึง่อาจเป็นเหตใุหเ้กดิ
ความเดอืดรอ้นแกผู่อ้ืน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีเ่กีย่วกบัการประทษุรา้ยหรือการประหตัประหาร

ศาสตราจารย์นายแพทยอวย เกตสุงิห์
อดตีรองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์

สาํหรบัคตพิจน์ประจาํมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ “อตตฺานํ อปุมกํเร” นัน้ ไดร้วบรดัให ้มคีาํน้อยลง ใหจ้บ
ประโยคโดยส ัน้เขา้ แตค่ตน้ีิมคีวามหมายกวา้งขวางมาก เพราะตามรูปศพัทแ์ปลวา่ “พงึกระทาํตนเป็น
อปุมา” ซึง่เป็นการกลา่วลอย ๆ ไมม่บีทประกอบใด ๆ จาํกดัความ ดงันัน้จงึอาจใชไ้ดใ้นแงต่า่ง ๆ โดยท ั่วไป

ถา้จะกลา่วอยา่งงา่ย ๆ คตพิจน์น้ีก็มคีวามหมายวา่เมือ่จะกระทาํอะไรแกใ่คร ควรลองนึกดเูสยีกอ่นวา่
หากมผีูม้ากระทาํเชน่นัน้แกเ่รา เราจะมคีวามรูส้กึอยา่งไร หรือถา้จะใชค้าํกลา่วทีพู่ดกนัอยูโ่ดยแพรห่ลายวา่
“พงึใจเขามาใสใ่จเรา” ก็เห็นจะพอได”้

ตอ่มาเมือ่วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ.2533 มหาวทิยาลยัมหดิลไดม้หีนงัสอื ที ่ทม 0801/2898 นมสัการ
พระเทพเวท ี (ประยทุธ์ ปยตุโต) เพือ่ขอความกรุณาใหช้ว่ยแปลและใหค้วามหมายคาํขวญัของมหาวทิยาลยั
ซึง่พระเทพเวท ี (ประยทุธ์ ปยตุโต) ไดม้หีนงัสอืจากสาํนกัสงฆ์ญาณเวศกวนั ลงวนัที ่ 14 เมษายน 2533
เรือ่ง การแปลความหมายคาํขวญัของมหาวทิยาลยั ความวา่

“อาตมาภาพไดพ้จิารณาแลว้ เห็นวา่ ความหมายทีท่างมหาวทิยาลยัไดเ้รียบเรียงไวว้า่ “คดิและปฏบิตัิ
ตอ่ผูอ้ืน่ ดงัเชน่ทีค่ดิและปฏบิตัติอ่ตนเอง” ก็เป็นขอ้ความทีไ่ดค้วามหมายด ีแตอ่าจจะตดัใหส้ ัน้เพือ่ใหก้ระ
ทดัรดัขึน้ หรือใชข้อ้ความอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัตอ่ไปน้ี

พงึปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่ เหมอืนดงัปฏบิตัติอ่ตนเอง
พงึใสใ่จทกุข์ของผูอ้ืน่ เหมอืนใสใ่จทกุข์สขุของตน
พงึใสใ่จทกุข์ของผูอ้ืน่ เหมอืนดงัทกุข์สขุของตน
ทาํเพือ่เขา ใหเ้หมอืนกบัทีค่ดิจะทาํใหแ้กต่วัเราเอง

พนัเอกชว่ง เชวงศกัดิส์งคราม



ทาํเพือ่ผูอ้ืน่ ใหเ้หมอืนกบัทีท่าํเพือ่ตนเอง
ทาํเพือ่ผูอ้ืน่ เหมอืนดงัเพือ่ตนเอง
ทาํเพือ่ความสขุของผูอ้ืน่ ดจุทาํเพือ่ความสขุของตน
ทาํเพือ่ความสขุของผูอ้ืน่ เหมอืนทีจ่ะทาํใหแ้กต่นเอง
ทาํตอ่ผูอ้ืน่ดว้ยจติสาํนึกวา่ เขารกัสขุเกลียดทกุข์เชน่เดยีวกบัเรา
พงึทาํตอ่เขา เหมอืนทีอ่ยากใหผู้อ้ืน่ทาํตอ่ตนเอง
ทาํตอ่ผูอ้ืน่ เหมอืนทีอ่ยากใหเ้ขาทาํตอ่เรา”

พระเทพเวท(ีประยทุธ์ ปยตุโต)

โดยความหมายทีพ่ระเทพเวท(ีประยทุธ์ ปยตุโต) ไดใ้หม้านัน้ ไดนํ้าเขา้ทีป่ระชุมคณบดมีหาวทิยาลยั
มหดิล คร ัง้ที ่ 10/2533 เมือ่วนัที ่ 23 พฤษภาคม 2533 โดยประธานทีป่ระชุมไดส้รุปใหค้าํแปลท ัง้หมด
สามารถนําไปใชไ้ด ้สดุแทแ้ตว่า่จะเลือกความหมายใด แตจ่ะขอใหใ้ชค้าํภาษาบาลี “อตตฺานํ อปุมกํเร” ตอ่
ไป

เป็นทีน่่าแปลกใจทีค่าํวา่ “อตตฺานํ อปุมกํเร” กอ่นทีจ่ะมาเป็นคตพิจน์มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์นัน้
ปรากฏคาํวา่ “ใจเขาใจเรา” ซึง่อาจจะอนุมานไดว้า่เป็นคาํแปลประโยคหน่ึงของของภาษาบาลีคาํน้ีในลาย
พระหตัถ์ของสมเด็จพระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนกถงึสภานายกและสมาชกิของ
สโมสรแพทย์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ซึง่ขณะนัน้ คณะแพทยศาสตร์และศริริาชพยาบาล ยงัคงขึน้
อยูก่บัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั-ผูเ้ขยีน) ลงวนัที ่4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2472 โดยมคีวามตอนหน่ึงวา่

“การทีจ่ะไดค้วามไวใ้จของคนไข ้ ขอทา่นถอืสภุาสติ(สะกดตามลายพระหตัถ์-ผูเ้ขยีน)วา่ “ใจเขาใจ
เรา” ทา่นคงจะคดิไดว้า่ ทา่นอยากไดค้วามสบายแกต่วัทา่นอยา่งไร ก็ควรพยายามใหค้วามสบายแกค่นไข้
อยา่งนัน้ ความจรงิต ัง้ใจเป็นยาประเสรฐิ ไดผ้ลคอืความเชือ่ และเมือ่คนไขเ้ชือ่ทา่นแลว้เขาจะทาํตามทกุ
อยา่ง คนไขโ้ดยมากอยากรูค้วามจรงิ เราไมเ่ชือ่ความหลอกลวงของเราเองแลว้ทีไ่หนจะหวงัใหค้นไขเ้ชือ่
ถา้ทา่นหลอกคนไขแ้ลว้ ทา่นก็ตอ้งรกัษาเขาไดห้นเดยีวโลกน้ีเล็ก ถา้ทา่นไมใ่หย้าจนเขาตายทา่นจะเจอ
เขาอกี และเขามปีากบอกความช ั่วความดกีนัไปตอ่ๆ”

ซึง่ลายพระหตัถ์ขา้งตน้น้ี มขีึน้กอ่นหน้าทีจ่ะกาํหนดคาํวา่ “อตตฺานํ อปุมกํเร” เป็นคตพิจน์ประจาํ
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ถงึ 14 ปี จงึนบัวา่มหาวทิยาลยัมหดิลไดด้าํเนินตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทแหง่
สมเด็จพระบรมราชชนกมาอยา่งตอ่เน่ือง และจะดาํเนินตอ่ไปอยา่งไมม่ทีีส่ิน้สดุเพือ่ประโยชน์ของเพือ่น
มนุษย์เป็นสาํคญัดงัพระราชปณิธานใน สมเด็จพระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก พระผู้
เป็นทีม่าแหง่นามมหาวทิยาลยัอนัเป็นมงคลยิง่ของพวกเราชาวมหาวทิยาลยัมหดิลทีว่า่ “ขอใหถ้อืผล
ประโยชน์สว่นตวัเปนทีส่อง ประโยชน์ของเพือ่นมนุษเปนกจิทีห่น่ึง ลาภทรพัย์และเกยีรตยิศจะตกมาแก่
ทา่นเอง ถา้ทา่นทรงธรรมะแหง่อาชีพย์ไวใ้หบ้รสิทุธิ”์
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สบืคน้ บนัทกึ เรียบเรียง โดย

ชาญณรงค ์พุม่บา้นเชา่ กองบรหิารงานท ั่วไป สาํนกังานอธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล
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