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ในพระคำภีร์ท่านกล่าวไว้ว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา” แปลว่าความปราศจากโรคเป็น  

ลาภอันประเสริฐ เพราะฉะนั้น ผู้ที่รู้จักรักษาตนให้พ้นจากโรคภัยได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติถูกต้อง

พระธรรม และเคราะห์ดีที่การรักษาตนให้พ้นโรคภัยนี้เป็นการที่ทำได้ มีน้อยโรคที่เราจะป้องกัน

ไม่ได้จริงๆ แต่บางโรคก็กันง่าย บางโรคก็กันยาก 

เหตุที่ เรายังกำจัดโรคไม่ได้หมดก็เพราะยังไม่ได้รู้จักนิสสัยของโรคทุกอย่างดีพอ   

เพราะฉะนั้นการกระทำให้ความรู้วิธีกันโรคต่างๆ แพร่หลายทั่วกันก็ควรนับเท่ากับเป็นการบำบัด  

อย่างหนึ่ง 

ทุกวันนี้เราก็ค่อยมีความรู้จัก และกลัวฤทธิ์ของโรคติดต่อบางอย่างแล้ว แต่เรายังกลัว  

ฉะเพาะโรคซึ่งติดกันง่ายและเมื่อติดกันแล้วก็ตายทันตาเห็น เรามัวกลัวแต่โรคปัจจุบันอย่างเดียว   

ซึ่งเจริญอยู่เป็นที่น่าสยดสยองมาก แต่โรคเหล่านี้มักจะมาเป็นฤดู เพราะฉะนั้น เราก็ตั้งท่าเตรียม

การป้องกันได้ทัน ประดุจดังข้าศึกภายนอกเมื่อมันมาโจมตี เราก็ยังมีระแคะระคาย แต่ส่วน  

โรคติดต่อซึ่งมีอาการเรื้อรังนั้นเป็นขึ้นช้าๆ ไม่ทันรู้ตัวเมื่อเป็นแล้วก็เหลือแก้เปรียบเหมือนข้าศึก

ภายใน หรือคนสอดแนม หรือผู้ร้ายย่องตีหัว โรคติดต่อชะนิดนี้มีมากในหมู่พวกเรา ชี้ตัวอย่าง  

ให้ได้ คือ โรคเรื้อน วัณโรค เป็นต้น ในที่นี้จะขอพรรณนาถึงการแก้และกันวัณโรคโดยฉะเพาะ 

โรคทุเบอร์คุโลสิส*

*จากเอกสารสาธารณสุข อันดับ ๑๐ ฉบับพิเศษ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๓ หน้า ๑ - ๒๘, สมเด็จเจ้าฟ้า

มหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ทรงพระนิพนธ์บทความ “โรคทุเบอร์คุโลสิส” ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยวัณโรค

ในด้านการป้องกันและดูแลรักษาตนเอง ต่อมาพระราชทานบทพระนิพนธ์ “โรคทุเบอร์คุโลสิส” นี้ให้กรมสาธารณสุข

จัดพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพจอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ  เมื่อ

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓ กรมสาธารณสุขยังได้จัดพิมพ์บทความนี้เป็นเอกสารสาธารณสุขในภายหลังเพื่อ  

เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน 

พระนิพนธ์
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ตามภาษาแพทย์เรียกวัณโรคว่า “ทุเบอร์คุโลสิส” คือความอักเสบในร่างกายเนื่องด้วย

พิษของเชื้อโรคชะนิดนี้ ซึ่งอยู่ในประเภทที่แพทย์รู้ลักขณะแล้ว และอาจเห็นได้ด้วยใช้กล้องขยาย 

แต่ชาวบ้านเราเรียกโรคนี้ว่าฝีในท้อง เป็นคำไม่ตรงต่ออาการของโรคเพราะคนเจ็บไม่ได้เป็นฝี 

แม้เชื้อทุเบอร์เคิล อาจเข้าไปทำให้ท้องอักเสบได้ ส่วนคำว่าวัณโรคนั้นก็แสดงอาการอย่างหนึ่ง

ของโรคนี้เท่านั้น คือ ผิวเสีย แต่โรคอื่นก็อาจทำให้ผิวเสียได้เพราะฉะนั้น ในที่นี้จะขอเรียกโรคนี้

ตามตำราแพทย์ว่า “ทุเบอร์คุโลสิส”  

ทุเบอร์คุโลสิส เป็นโรคเกิดขึ้นด้วยเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย ทั้งเป็นโรคติดต่อจากคนหนึ่ง

ถึงอีกคนหนึ่งได้ โรคนี้เป็นได้ทั่วทุกอวัยวะ แต่โดยมากมักจะจับที่ปอดข้างหนึ่งก่อน แล้วลาม  

ไปอีกข้างหนึ่ง ทำให้คนตายเพราะปอดเน่าและพิษเข้าไปในโลหิต 

 

อาการ 
 

โรคทุเบอร์คุโลสิส เป็นโรคที่สังเกตได้ยากในคนที่เจ็บใหม่ๆ เพราะโรคนี้เกิดเป็นขึ้นช้าๆ 

ไม่ทันรู้สึกตัวว่าเจ็บ ค่อยเป็นทีละเล็กละน้อย โดยมากขึ้นต้นด้วยเป็นหวัด ตัวร้อน หรือเป็น  

โรคอื่นก่อน ครั้นหายแล้วทุเบอร์คุโลสิสย่องมาซ้ำ ทำให้คนเจ็บรู้สึกว่ายังไม่หายจากโรคเก่า   

มักจะสามวันดีสี่วันร้ายอยู่นานกว่าจะเห็นได้ถนัด ว่าเจ้าทุเบอร์คุโลสิสมาเล่นงานแล้ว 

ในที่นี้จะขอเล่าถึงอาการที่คนเป็นทุเบอร์คุโลสิสมักจะมีไม่มากก็น้อยไม่เร็วก็นาน แต่  

บางคนกไ็มม่อีาการอยา่งทีจ่ะกลา่วตอ่ไปนีท้กุอยา่ง และถา้มอีาการอยา่งเดยีว กไ็มจ่ำเปน็จะเปน็  

ทุเบอร์คุโลสิส เช่นมีอาการไออย่างเดียว อาจเป็นด้วยโรคอื่นหลายอย่าง แต่ถ้าเป็นหลายอย่าง

ตามที่จะกล่าวต่อไปนี้รวมกันแล้ว ทายได้ไม่ใคร่ผิด 

อาการต่างๆ ของคนเป็น ทุเบอร์คุโลสิส มีดังนี้ 

๑. ไอ ชั้นต้นดูเหมือนเป็นหวัด แต่ไอน้อยๆ เรื่อยไป ทีแรกไอแห้งแคกๆ แต่เมื่อ  

โรคหนักขึ้นก็มีน้ำมูกและเสมหะออกมาด้วย ที่นี้ทำให้ไอดังโขลกๆ ในขั้นต้นมักจะรู้สึกเจ็บ  

ชายโครงเวลาไอ บางคนเป็นมากเสมหะที่ไอออกมามักจะเหนียว และมีสีเขียวช้ำมีกลิ่นเหม็นแรง 

และโดยมากเมื่อไข้หนักลงมักจะมีโลหิตปนเสมหะออกมาด้วย ทำให้เสมหะเป็นสีน้ำตาล หรือ

แดงเป็นทางๆ เมื่อโรคหนักไอก็มากขึ้นทุกที เวลาเช้ามากกว่าบ่าย จนเมื่อเจ็บหนักไม่มีกำลัง

อาการไอจึงคลาย 

๒.	อ่อนเพลีย คนหายเจ็บใหม่ๆ มักจะรู้สึกเพลีย ไม่มีแรง แต่ก็มักจะมีกำลังขึ้นเร็ว   

แต่คนที่ตั้งต้นเป็นทุเบอร์คุโลสิส ต่อจากโรคอื่นแล้ว ก็เพลียเหมือนกันและเพลียมากขึ้นทุกที   

เช้าเป็นน้อย 
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๓. ผอม	 ตอนตน้คนไขย้งัไมรู่ส้กึวา่ผอมลงมาก เพราะคนทีเ่ปน็โรคนีม้กัจะเปน็คนทีผ่อม

อยู่แล้ว แต่เมื่อมีอาการไข้และไอ คนไข้มักจะผอมลงเร็วมาก เห็นทันตา แต่ตอนปลายมักจะทรง 

๔. ผิว	ผิวหนังมักจะซีดลง และชักมีสีเหลืองและใสบางเหมือนขี้ผึ้งสีปากสีนวน เวลาค่ำ

หรือเวลาสนุกสนาน มักจะมีแก้มแดงเป็นดวงคล้ายกับปูนแต้ม ผิดกับคนมีโลหิตดีตามธรรมดา 

ดวงนัยน์ตามักจะมัวในเวลาเช้า แต่ใสแจ่มเวลากลางคืนตอนหัวค่ำ ตาขาวมักมีสีคล้ายสีฟ้า 

๕. ไข้	 อาการไข้มักจะมีตั้งแต่ต้นเจ็บ แต่โดยมากตัวร้อนน้อยเหลือเกิน จนไม่มีใคร

สังเกต ตัวร้อนมักจะมาเวลาค่ำ แต่ไม่มากพอที่คนไข้จะเดือดร้อนเหมือนจับไข้มักจะกลับสบาย

ขึ้นเสียอีก แต่เวลาเช้าตัวมักเย็นกว่าธรรมดาและเป็นเวลาที่คนไข้รู้สึกมึน และเพลียมาก 

นอกจากเวลาค่ำ คนไข้อาจมีอาการตัวร้อนได้ง่าย ถ้าทำการหนักเกินไปหรือตกใจ หรือดีใจมาก

เกินไปผิดกับคนธรรมดามาก ตัวมักจะไม่ร้อนเหมือนคนที่เป็นไข้อื่นๆ ปรอทขึ้นอยู่ในราว ๑๐๑ 

องศาฟาเร็นไฮต์ เป็นอย่างสูง 

๖.	 หัวใจ และชีพจรมักเต้นแรงในเวลาที่มีไข้และถึงเวลาที่ไม่มีไข้ หัวใจและชีพจรก็มัก

จะเต้นแรงและเร็วกว่าธรรมดา 

๗. เหงื่อออก ในเวลานอนกลางคืน มักจะมีไข้ในตอนหัวค่ำ ตกดึกมีอาการคล้ายส่างไข้ 

และมีเหงื่อออกมากจนเสื้อผ้าเปียกทำให้นอนไม่หลับ พอตื่นเช้าตัวก็เย็นและทำให้สะท้าน 

๘.	โลหิต โลหิตออกเพราะเชื้อโรคกินถึงหลอดโลหิต ทำให้หลอดรั่ว อาการโลหิตออก 

มักจะมีเมื่อคนไข้ต้องออกกำลังมากเกินไป เช่น วิ่งหนีฝน หรือยกของหนักแล้วเหนื่อยหอบ 

อาการโลหิตออกอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๓ อย่างนี ้

  ก. เมื่ออาการหนักมากขึ้น ส่วนโลหิตในเสมหะที่ไอออกมาก็มีมากขึ้นจนลงท้าย

มีโลหิตออกสดๆ ไอเวลาเช้า มักจะมีโลหิตมากกว่าเวลาบ่าย 

  ข. บางคนไม่มีโลหิตออกในเวลาไอ แต่กระอักออกมาเป็นลิ่มๆ ในเวลาเช้า หรือ

บางทีเป็นน้ำออกประมาณถ้วยตะไล โลหิตใสอาการหนักกว่าโลหิตเป็นลิ่มๆ 

  ค. โลหิตอาจออกมาทางปากเป็นอาเจียนโลหิตเมื่อเป็นเช่นนี้มักจะไม่รอดไปกี่วัน 

เมื่อคนไข้คนใดมีอาการดังกล่าวมาแล้วนี้ทั้ง ๘ ประการ ใครที่ได้อ่านหนังสือฉะบับนี้ก็อาจ  

ทายได้ว่าคนนั้นเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิส แต่บางไข้ก็เป็นแต่บางอย่างเท่านั้น จนแพทย์เองก็สังเกต

ไม่ใคร่ได้ต้องตรวจปอดและฟังลมหายใจ 

แต่วิธีตรวจโรคทุเบอร์คุโลสิสอย่างแน่ที่สุด คือวิธีตรวจหาเชื้อโรค ถ้าผู้ใดเป็นโรคทุเบอร์

คุโลสิสในปอดผู้นั้น มักจะมีเชื้อโรคติดในเสมหะที่ขากออกมา แต่เชื้อโรคเล็กเหลือที่จะเห็นด้วย

ตาเปล่า เพราะฉะนั้น คนธรรมดาจึงตรวจไม่ได้ แต่ถ้าคนพยาบาลคนไข้สงสัยโรค ทุเบอร์คุโลสิส 
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ก็ควรเก็บเสมหะใส่ไว้ในขวดเล็กที่สะอาด แล้วปิดฝาให้มิดชิดและส่งไปให้โรงพยาบาลตรวจ   

เจ้าพนักงานที่นั่นจะละเลงเสมหะลงบนแผ่นกะจกแล้วย้อมด้วยสีสวรรค์ชะนิดหนึ่ง ซึ่งจะทำให้

เห็นเชื้อโรคได้ชัดขึ้นแล้วส่องกล้องดูก็จะรู้ได้ว่ามีเชื้อทุเบอร์คุโลสิสหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ควร  

ส่งเสมหะมาให้ตรวจอีกสัก ๓ หน เว้นระยะห่างกันสักครั้งละ ๑๐ วัน เพื่อให้แน่ใจ 

เมื่อค้นหาเชื้อทุเบอร์คุโลสิส ได้แม้แต่ตัวเดียวเราก็จะรู้ได้ว่า พวกปัจจามิตร์ย่องเข้าค่าย

ได้แล้ว และคงยังมีพวกพ้องอยู่ในตัวเราอีกมาก เราก็ต้องตั้งต้นรีบขับไล่ มันไปเสียให้หมด   

มิฉะนั้นค่ายก็คงแตกเป็นแน ่

 

วิธีบำบัด 
 

ปัญหาสำคัญที่คนไข้ทุกคนย่อมจะถามก็คือว่าจะมีวิธีรักษาโรคนี้ให้หายได้หรือไม่   

คำตอบว่า “รักษาได้แต่ยากมาก” เพราะเราต้องพยายามทำลายเชื้อโรคซึ่งอยู่ในตัวคนไข้ หรือ

อย่างน้อยก็ต้องบำรุงร่างกายคนไข้ให้มีกำลังต่อสู้ทนทานพิษ ซึ่งเชื้อโรคได้ทำขึ้นและป้องกันไม่

ให้พิษนี้แพร่หลายเข้าไปในโลหิต ทำให้เป็นอันตรายแก่ส่วนอื่นของร่างกายอีก เปรียบด้วยเพลิง

ดวงน้อยดับด้วยลมปากได้ แต่ไฟไหม้บ้านดับยากฉันใด ก็ได้กับโรคติดต่อโรคนี้ฉันนั้น ถ้าเรา  

รู้เสียยิ่งเนิ่นนานเท่าใดหรือตั้งแต่เริ่มเป็นก็จะทำให้การป้องกันง่ายขึ้นเพราะเชื้อโรคหว่านพืชพันธุ

เร็ว ไม่ช้าก็มีตั้งล้าน เพราะฉะนั้นเราต้องตีทัพหน้าให้แตกเสียก่อน กองทัพหลวงจะได้ตั้งค่าย  

ไม่ติด 

เมื่อท่านผู้ใดรู้สึกมีอาการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ถ้ามีแพทย์อยู่ใกล้ก็ควรไปให้เขา  

ตรวจเสีย ถึงแพทย์จะอยู่ห่างก็ควรจะหาเวลาไปให้เขาตรวจให้ได้ เพราะถ้าทิ้งไว้นานก็จะทำให้

โรคกำเริบและแก้ยาก 

ถึงเขาจะว่าท่านไม่เป็นอะไร ก็ยิ่งควรดีใจเสียอีกว่าท่านไม่เป็นโรคร้ายที่สุดอันหนึ่ง ถึง

จะเสียเงินค่าแพทย์ก็ไม่ควรเสียดาย เพราะถ้าท่านตระหนี่ค่าตรวจแล้วเมื่อเป็นโรคมากจะต้อง

เสียเงินค่ารักษามาก ถ้าท่านตระหนี่ค่ารักษา ท่านตายไปเงินก็เอาไปโลกหน้าด้วยไม่ได้และ  

ลูกหลานท่านจะเสียดายตัวท่านมากกว่าเงิน ถ้าเขาไม่เสียดายท่าน เขาก็รักเงินของท่านมากกว่า

ตัวท่านเมื่อท่านรู้เข้าจะยินดีหรือ? 

ถ้าเมื่อท่านไปหาหมอแล้ว เขาไม่ให้ยากินท่านอย่าเพ่อเสียใจ เขาคงจะให้คำแนะนำให้

ท่านรักษาตัว ถ้าท่านทำตามคำแนะนำท่านก็คงจะเป็นผลดีเป็นแน่ 

ที่จริงยาแก้โรคทุเบอร์คุโลสิสโดยตรงและโดยฉะเพาะนั้น ยังทำขึ้นไม่ได้ มีแต่ยาแก้ไอ 

แก้ตัวร้อนและอาการต่างๆ ของโรคนี้ แต่ทุกขนานไม่มีฤทธิ์ดีพอที่จะแก้โรคเองได้ ยาอาจทำให้
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ท่านรู้สึกสบายไปชั่วคราวเท่านั้น แต่โรคก็ไม่หาย มียาวิเศษอยู่อย่างเดียวที่จะระงับไม่ให้โรคนี้

ลามไปอีกได้ ยานี้อยู่ในโลหิตของท่านเอง คนทุกคนมีเชื้อยาอยู่ในโลหิตซึ่งอาจต่อสู้กับเชื้อโรคได้

บางคนก็มีมาก บางคนก็มีน้อย เพราะฉะนั้นบางคนจึงติดโรคได้ง่าย บางคนถึงพยาบาลไข้อยู่ก็

ไม่ติด 

เชื้อยาในโลหิตนี้บางเวลามีมาก บางเวลามีน้อยเมื่อเราตรากตรำร่างกายเกินประมาณ 

ในเวลาทำการหรือเวลาเล่นก็ตาม เช่น อดนอนหรืออดอาหาร หรือทนหนาวทนร้อนมากเกินไป 

ร่างกายก็อ่อนเพลียกำลังถอยเชื้อยากันโรคโลหิต ก็น้อยลงในโอกาสอย่างนี้แหละตัวเชื้อโรค  

ต่างๆ มักจะได้ท่า หว่านพืชพันธ์ุมากมายทำให้เกิดโรคขึ้น แต่เมื่อเรารู้สึกกำลังถอย และรู้สึกว่า

เกิดโรคแล้ว เราก็ต้องพยายามบำรุงกำลัง เชื้อกันโรคในโลหิตจะได้มีมากขึ้น 

หมอวิเศษคนใดจะทำให้เชื้อกันโรคในโลหิตมีมากขึ้นได้เล่า? 

ท่านไม่ต้องไปมองหาผู้วิเศษนี้ในที่ห่างไกลเลย ถ้าท่านมีกะจกเงาก็ลองส่องดูเถิดท่านจะ

เห็นหน้าท่านผู้วิเศษคือ หน้าท่านเอง 

ท่านผู้เจ็บเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิส จะเป็นผู้ช่วยแพทย์รักษาโรคท่านได้อย่างด ี

(๑) ท่านควรเชื่อถือแพทย์ พยายามทำตามคำสั่งของแพทย์ให้ถี่ถ้วน มิฉะนั้นท่านจะ

จ้างแพทย์มาเพื่อประโยชน์อะไร? 

(๒) ขอให้ท่านเชื่อเถิด ว่ายาที่จะกินแก้โรคนี้โดยฉะเพาะยังหาไม่ได้ เพราะถ้ามีแล้ว

คงจะไม่มีใครปิดบังให้ท่านรู้ เพราะฉะนั้นท่านอย่ากินยากลางบ้านหรือยาผีบอก ยาเหล่านี้ถึงกิน

จะไม่เป็นอันตรายก็ไม่มีคุณและซ้ำต้องเสียค่าเปิดปากหม้อยาแรงๆ ด้วย ยาดีที่สุดสำหรับกำจัด

โรคนี้ก็คือ วิธีอยู่กินของท่านเอง 

(๓) เมื่อท่านทราบว่าตัวท่านเจ็บแล้ว ก็ควรจะละสิ่งที่แสลงแก่ไข้ เปลี่ยนการกินอยู่ให้

ถูกลักขณะของคนที่รักษาตัวดี จริงอยู่จะเปลี่ยนทุกอย่างย่อมเป็นการยากมาก แต่ถ้าทำได้มาก

เท่าใด ช่องที่จะรักษาชีวิตให้รอดได้ก็มากขึ้นเท่านั้น 

การนอน ควรเข้านอนแต่หัวค่ำ เพราะนอนหัวค่ำได้กำลังมาก ควรตื่นเช้า เพราะแดด

เชา้ถกูแกโ่รค ควรนอนใหห้ลบัไมน่อ้ยกวา่ ๘ ชัว่โมงจงึจะพอ และกลางวนักค็วรนอนเลน่นิง่ๆ บา้ง 

ถึงจะไม่หลับก็ได้พักร่างกาย ถ้าท่านมีไข้แล้วควรนอนอยู่เสมอ อย่าลุกไปเดิรมากนัก เมื่อท่าน

หายไข้ใหม่ๆ ก็อย่าหักกำลัง ค่อยลุกนั่งหรือเดิรแต่ทีละน้อย เมื่อมีไข้มาอีก ท่านก็รีบลงนอนอีก

จนหายไข้ 

ในเวลากลางวันเอาที่นอนมาปูที่นอกชาน นอนตากอากาศก็ดีเหมือนกัน แต่ต้องระวัง

อย่านอนที่มีฝุ่นมากเพราะจะทำให้ท่านไอ 
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ห้องที่อยู่	 ถ้าท่านเลือกห้องอยู่ได้ ท่านควรเลือกห้องที่สะอาดที่สุดในบ้าน มีประตู

หน้าต่างมากจะได้โปร่ง ห้องสูงจากดินดีกว่าเพราะไม่ชื้น หน้าต่างประตูควรเปิดไว้เสมอ ถ้ากลัว

หนาวก็หาผ้าคลุม ถ้ากลัวฝนก็ใช้กันสาดบังหรือปิดแต่ทางที่สาด ถ้ากลัวขะโมยก็ทำลูกกรงใส่เสีย 

ถ้าไม่มีเงินทำลูกกรงก็อย่าเก็บของที่มีราคาไว้ในห้องนั้นขะโมยมันก็ไม่มาเองแหละ 

พื้นห้องอย่าปูพรมหรือเสื่อ แต่รักษาพื้นกระดานให้สะอาด และใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดบ่อยๆ 

อย่าให้มีละอองจับได ้

อยา่แขวนอะไรรงุรงัจากเพดานหรอืฝาผนงั เพราะทกุสิง่ทีม่อียูใ่นหอ้งจะทำใหล้ะอองมาจบั 

และละอองเป็นของแสลงแก่โรคมาก 

ระวังอย่าทิ้งอาหารไว้ในห้องนอน มดและแมลงวันจะขึ้นและตอม ถ้าไม่มีไข้แล้ว  

กินอาหารนอกห้องนอนดีกว่า 

คนไข้ควรจะให้นอนบนเตียง และอย่าเอาอะไรต่างๆ ซุกไว้ในใต้เตียงเพราะจะทำให้

อากาศเดิรไม่สะดวก ระวังอย่าให้ที่นอนเหม็นสาบ คอยผึ่งแดดผึ่งลมบ่อยๆ 

อาหาร อาหารกับการนอนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะบำรุงกำลังให้ร่างกายต่อสู้เชื้อโรคได้ 

เพราะฉะนั้นคนไข้ควรกินแต่อาหารที่จะบำรุงกำลัง 

ควรกินสิ่งที่เป็นมันมากๆ อย่างมะพร้าวและมันและเนื้อสัตว์ต่างๆ อาหารที่เป็นแป้งและ

ข้าวก็ดีเหมือนกัน ผักดิบ ผักต้ม และขนมต่างๆ ที่มีน้ำตาล และมะพร้าวมาก เช่น สังขยา 

เป็นต้น เป็นของโอชารสหวานชื่นใจ และชูกำลัง ผลไม้สุกกินได้ แต่ผลไม้ดิบ เช่น มะม่วง   

จิม้นำ้ปลาไมด่ ี ควรกนิอาหารหวานมนั สว่นอาหารทีเ่ผด็เคม็ เชน่ นำ้พรกิหรอืแกงเผด็ ไมค่วรกนิ 

อาหารที่ต้องหมักหรือดองเปรี้ยวเค็ม อาจทำให้ท้องเสียและไม่สู้จะให้กำลังแก่ร่างกาย  

มากนัก 

ส่วนเครื่องดื่มควรกินน้ำสุก กินน้ำมากไม่มีอันตรายกลับทำให้ร่างกายสบายเสียอีก แต่

ควรเว้นสุราทุกชะนิดถ้าหาน้ำนมสดที่สะอาดได้ จะเป็นน้ำนมโคหรือน้ำนมแพะก็ตาม อุ่นเสีย  

พอไอขึ้น แล้วดื่มกำลังอุ่นๆ เป็นของดีนัก 

การกิน ต้องหาอาหารและปรุงให้มีรสที่จะทำให้คนไข้รู้สึกอร่อย จะได้กินได้มาก ถึงจะมี

ของแสลงสักเล็กน้อย เพื่อล่ออาหารก็ไม่เป็นอะไร แต่ต้องระวังอย่าให้กินมากจนทำให้ท้องเสีย 

และควรกินเป็นเวลาทุกวัน เวลากลางคืนควรให้กินน้อยกว่าเวลากลางวัน จะกินบ่อยเท่าไรก็ได้ 

แต่ต้องระวังอย่าให้อาหารประจำคลาดเวลา เป็นต้นว่าระหว่าง เข้าเช้ากับเข้ากลางวัน จะกินไข่

ไก่ต้มหรือเข้าก็ได้ แล้วตอนดึกควรกินไข่หนึ่งฟองหรือน้ำนมหนึ่งถ้วย 



83

เทิดพระนาม มหิดล

ในเมืองไทยเราอาหารมักจะมีเป็นฤดู เช่น ผลไม้ต่างๆ เป็นต้น เพราะฉะนั้นคนไข้ก็ควร

ถือฤดูเป็นโอกาสที่จะยักย้ายวิธีกินอาหาร เช่นในฤดูหนาว ควรกินอาหารที่มีมันมาก เช่น หมู

หวานและขนมที่มีมะพร้าวมาก จะรู้สึกมีรสอร่อย ไม่เลี่ยนเหมือนกินในฤดูร้อน และท้องก็จะ  

ไม่เสียด้วย แต่ในฤดูร้อน ท่านก็ควรกินอาหารที่ละลายง่าย เช่น แป้ง ไข่และปลา ควรดื่มน้ำ

มากๆ กินผลไม้พอประมาณ คนโดยมากกินผลไม้ชะนิดหนึ่งมากเกินไป เพราะเกรงว่าจะหมด

ฤดูเสีย ถ้าท่านระวังตัวให้ดีมีชีวิตอยู่อีกปีหนึ่ง ต้นไม้นั้นก็คงจะมีผลอีก 

อาหารที่เป็นยา ในหมวดอาหารทั้งหลาย ในที่นี้จะกล่าวถึงอาหารที่เป็นยาด้วย คือ 

น้ำมันปลา น้ำมันตับปลาค๊อด มีขายหลายชะนิด เป็นยาช่วยบำรุงกำลังทั่วไปกินครั้งละช้อน

หวานเมื่อกินอาหารแล้วสามเวลา ดีมากสำหรับเด็ก แต่ผู้ใหญ่ก็ได้ผลเหมือนกัน แต่ควรกินเวลา

หนาว เพราะเวลาร้อนมักทำให้ท้องเสีย 

เครือ่งแตง่กาย คนเจบ็เปน็โรคทเุบอรค์โุลสสิควรระวงัตวัแตง่กายใหถ้กูแกอ่ากาศ ในชัน้ตน้

ควรจะสรวมเสื้อเสมอ แต่ถ้าอากาศร้อนก็สรวมแต่เสื้อบางเพราะเสื้อเป็นของที่กันไม่ให้เราหนาว 

และเมื่อเราร้อนเสื้อนั้นก็ซับเหงื่อออกจากตัวเราด้วย เมื่อท่านเจ็บและอยากจะหายท่านก็ต้องใช้

ความสังเกตให้มาก ถึงเวลาอากาศหนาวก็อย่าทนหนาวอยู่ หาผ้ามาคลุมตัวเสีย ถึงเวลาร้อน  

ก็ถอดเสื้อชั้นนอกหรือเลิกผ้าคลุมออก อย่าได้ทนร้อนหรือทนหนาวเพราะขี้เกียจเปลี่ยนเสื้อ เรา

เข้าใจเสียแต่ว่าโรคนี้ทนหนาวไม่ได้เท่านั้น แต่ที่จริงร้อนมันก็ทนไม่ได้เหมือนกัน ความไม่สบาย

อย่างใดอย่างหนึ่งของร่างกาย อาจเป็นอันตรายได้ทั้งนั้น ท่านต้องพยายามไม่ให้ตัวท่านเปียกฝน 

และเมื่อเปียกแล้วก็ต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ก่อนที่ท่านจะรู้สึกหนาวขนลุกขนพอง 

การออกกำลังกาย เวลาท่านมีไข้ต้องนอนอยู่ในที่นอนหรือลากเก้าอี้ยาวมานอนนิ่งๆ อยู่

ทีน่อกชานเพือ่กนิอากาศและดคูนเดริไปมาตาปรบิๆ อยูเ่ทา่นัน้แตไ่มค่วรจะลกุขึน้ทำการเอะอะอะไร 

แต่เมื่อเวลาที่ไม่มีไข้ ท่านควรจะลุกขึ้นทำการเบาๆ หรือเดิร หรือเล่นอะไรที่ท่านชอบ 

เช่น ทำสวนหรือการเล่นต่างๆ ให้เพลินใจ แต่อย่าทำการหรือเล่นอะไรจนหอบเหนื่อย ต้องคอย

ฝึกตัวไปทีละน้อย ถ้ามีไข้ก็ต้องกลับไปนอนเสียอีก 

การอาบน้ำ	 เว้นเสียแต่เวลามีไข้ การอาบน้ำให้สะอาดเป็นการดีมากแต่ต้องระวังอย่าให้

หนาวสะท้านได้ ควรอาบแต่เวลากลางวัน หรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวรักษาผิวให้สดใสอยู่เสมอ   

อย่าลงว่ายน้ำเล่น เพราะจะทำให้เหนื่อยมาก และเมื่ออาบน้ำแล้วต้องเช็ดตัวและผมให้แห้ง 
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ความประพฤติเบ็ดเตล็ด 
  

การสูบบุหรี่หรือกล้องยาชะนิดใดๆ ไม่ได้เป็นอันขาด แต่เด็กๆ ที่ไม่มีโรคอะไรเขายังว่า

ตับจะดำ การสูบบุหรี่ ทำให้ผงบุหรี่และควันที่อัดเข้าไปจับในผิวปอด เวลาผ่าศพคนตายออกดู 

อาจแลเห็นผงนี้เข้าไปจับเป็นดวงๆ อยู่ในปอด ในปอดโคและกระบือไม่มี เพราะสัตว์เหล่านี้  

ไม่สูบบุหรี่ ผงและควันอาจทำให้ผิวปอดอักเสบ และบุหรี่มียาพิษ ทำให้เมาได้เปนเหตุอันหนึ่ง 

ซึ่งทำให้เชื้อสำหรับป้องกันโรคในโลหิตน้อยลง 

การเคี้ยวหมากหรือเมี่ยงไม่มีอันตราย แต่หมากเมื่อเคี้ยวมากมักจะทำให้เบื่ออาหาร 

และรักษาปากให้สะอาดยาก จงระวังอย่าบ้วนน้ำหมากเลอะเทอะไป เพราะถึงน้ำหมากก็อาจมี

เชื้อโรคติดอยู่ได้ เวลาจะคายชันหมากหรือเมี่ยง ควรคายในที่ๆ แมลงวันจะมาตอมไม่ได้   

คายลงในเตาไฟฟ้าเป็นดีจะได้เลยไหม้ไปเสียทีเดียว เชื้อโรคจะได้ไม่กระจายและปลิวไปที่อื่นได้ 

หาที่โปร่งตาโปร่งใจอย่างยอดเขาหรือกลางทุ่ง บางคนก็ชอบเปลี่ยนจากที่หนาวไปที่ร้อน บางคน

ก็กลับตรงกันข้าม 

แต่ที่มีคนแน่น เช่น ในกลางเมืองใหญ่ ที่มีฝุ่นมากไม่ดีเป็นแน่ ที่ชายทะเลไม่ดีเหมือนที่

สูงแห้ง แต่ก็ดีกว่าที่คับ เช่น ในเมือง 

การเลือกที่อยู่ที่จะให้ถูกแก่ความต้องการทุกอย่างเห็นจะยากมาก แต่อย่างไรก็ดีควรที่ๆ 

จะหาอาหารได้บริบูรณ์ เพราะการบำรุงอาหารสำคัญกว่าสถานที่อยู่ 

การเปลี่ยนที่นอกจากที่จะได้ผลแก่ร่างกาย อาจทำให้ใจของคนไข้สบาย เพราะได้ย้าย

จากที่เก่าไปอยู่ที่ใหม ่

 

อาการหาย 
  

โรคนี้จะนับว่าหายขาดไม่ได้ แต่ถ้ารักษาตัวดีก็อาจประทังชีวิตไปได้นาน และบางทีก็ฟื้น

ได้คล้ายกับคนปกต ิ

อาการฟื้นก็คือไม่มีไอ ไม่จับไข้ และไม่มีโลหิตออก ผิวหนังก็ดูแจ่มขึ้น และบางคนก็มี

เนื้อหนังขึ้นมาก 

วิธีที่จะตรวจให้แน่ว่าหายหรือไม่ ก็ต้องส่งเสมหะไปให้แพทย์ตรวจหาเชื้อโรค ถ้าหา  

ไม่พบ ๓ หน เว้นเวลาตรวจทีหนึ่ง ๑๐ วัน จึงนับว่าผู้นั้นเว้นจากโรคได ้
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บางทีเมื่อประทังโรคไว้ได้อย่างนี้ ทำให้คนไข้มีความรู้สึกสบายเหมือนคนปกติ เลยทำให้

ผู้นั้นอยากกระทำกิจการและการเล่นต่างๆ เหมือนก่อนเจ็บ นี่แหละเป็นหลุมที่คนไข้ตกมาเสีย

หลายคน เพราะโรคนี้อาจกลับมาอีกโดยฉับพลัน และร้ายกว่าเก่า เพราะฉะนั้นคนไข้ควรจะระวัง

ตัวให้มาก 

ถ้าท่านรักชีวิตท่าน ต้องพยายามประพฤติตามอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้ เมื่อท่านหายจาก

โรคนี้แล้ว 

(๑) พยายามอยู่กินเหมือนอย่างเมื่อเจ็บ คือนอนหัวค่ำ กินอาหารที่เป็นคุณ และเว้น

ของที่แสลงแก่โรค 

(๒) พยายามรักษาความสะอาดในบ้าน เปิดห้องให้โปร่งได้แสงสว่างและลม 

(๓) เว้นเสพย์สุราบุหรี่และยาเมาต่างๆ  

(๔) ท่านต้องเรียนชั่งกำลังของท่าน ว่าควรทำงานหรือการเล่นเพียงไร เมื่อรู้สึกเหนื่อย

เมื่อใด ควรหยุดเสียทั้งการเล่นและธุระ ค่อยทำมากขึ้นทีละเล็กละน้อยจนร่างกายค่อยชินไปกับ

งาน แต่อย่าหักโหมจนรู้สึกเหนื่อย 

(๕) อย่าไปในที่ๆ มีคนแน่น เพราะท่านคงจะทนอากาศอับไม่ได้ และไม่มีกำลังที่จะ

เบียดเขาเหมือนคนที่ไม่เจ็บ เพราะฉะนั้นอย่าไปโรงหนังบ่อยนัก ดูโขนละครก็ควรระวังอย่าให้เขา

เบียด 

(๖) จะหลีกที่ๆ มีฝุ่นมาก เพราะฝุ่นจะทำให้คันคอ การไอจะกลับมาอีก 

(๗) ควรรู้จักสังเกตอากาศหนาวและร้อน และคอยห่มผ้าหรือถอดเสื้อให้เหมาะแก่

อากาศ อย่าได้ปล่อยให้หนาวขนลุกขนพองหรือร้อนจนหน้ามืด ระวังอย่าให้เปียกฝน เมื่อเปียก

แล้วก็ให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้า 

(๘) ถ้าได้ไปเปลี่ยนอากาศหายกลับมาแล้ว ครั้นมาถึงบ้านกลับเป็นใหม่ก็ควรย้าย  

สถานที่อยู่เสีย และเปลี่ยนที่ทำงานหาเลี้ยงชีพทางอื่นที่จะไม่แสลงแก่โรค 

(๙) ถึงหายเจ็บแล้วน้ำใจก็เป็นของสำคัญเสมอถ้าทำใจดีไม่ย่อท้อ และอย่าประมาทว่า

เราหายแล้วไม่กลับเป็นอีก แต่ก็อย่าเป็นห่วงว่าโรคจะกลับ อย่าเก็บสิ่งที่ร้อนใจมาเป็นทุกข์ ระวัง

อย่าให้มีความกลุ้มใจ เพราะร้อนใจก็อาจร้อนถึงกายได้ 

(๑๐)  ท่านก็ได้มีความชำนาญรักษาตัวแล้ว ก็ควรหมั่นช่วยสอนวิธีรักษาระวังให้แก่

เพื่อนบ้าน พวกเราจะได้ไม่เป็นโรคนี้ และเมื่อเป็นก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อยารักษา เพราะท่านรู้

อยู่แล้วว่ายาก็ช่วยอะไรไม่ได้ 

เมื่อรู้สึกว่าอาการของโรคเก่ากลับมาอีกเมื่อใด ท่านอย่าได้ประมาท รีบไปหาแพทย์ให้

ตรวจ และกลับประพฤติตัวให้ถูกต้อง โรคจะได้ประทังไปได้อีก 
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ถ้าญาติพี่น้องหรือคนในบ้านเจ็บเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิส ท่านควรจะทำอย่างไร? 
 

(๑) การตรวจคนที่เป็นโรคนี้มักไม่ชอบให้คนรู้ว่าเป็น และมักจะไม่ยอมให้แพทย์ตรวจ 

เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดในบ้านมีอาการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ควรพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาไปพบ

แพทย์ตรวจเสียให้รู้แน่ และส่งเสมหะไปตรวจด้วย 

(๒) เมื่อทราบแน่ว่าเขาเป็นโรคนี้แล้ว ควรระวังเอาใจเขาให้มาก เพราะท่านก็ทราบว่า

โรคนี้ให้ทุกข์อย่างไร ต้องทำให้เขาใจชื้นไว้เสมอ นี่ก็เป็นยาอย่างหนึ่งเหมือนกัน 

(๓) ขอให้ท่านจงช่วยเขาให้ได้รับการรักษาพยาบาลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะถ้าไม่

รักษาปล่อยทิ้งไว้โรคก็จะหนักขึ้น และคงจะติดไปถึงท่านวันหนึ่ง การรักษาพยาบาลก็ไม่แพง

อะไรนัก เพราะฉะนั้นควรช่วยเหลือมนุษย์ที่ลำบาก กุศลอันนี้ก็คงจะเป็นของท่าน 

(๔) ผู้ที่อยู่กับคนเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิส ควรรู้สึกว่าตนมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้โรคนี้ติดตน

หรือคนอื่นได้ต่อไป เพราะฉะนั้นท่านควรดำริ และสนใจอ่านคำแนะนำการป้องกันให้มาก 

(๕) ตัวผู้พยาบาลเองก็ควรรักษาความสะอาด คือล้างมือบ่อยๆ และทำตัวให้สะอาดอยู่

เสมอ อย่าใช้ของรวมกับคนไข้ และบำรุงร่างกายของตนให้สบายเพราะโรคนี้มักติดแต่คนที่มี

กำลังทรุดโทรม 

 

วิธีกำจัด 
 

ท่านเห็นแล้วว่าโรคนี้ร้ายอย่างไร เมื่อเจ็บลงก็รักษายาก ตายเสียกว่าครึ่ง และท่านทราบ

ว่าในเมืองไทยเป็นกันมาก ท่านก็ควรช่วยป้องกันให้แข็งแรง ตามที่ได้ทำการตรวจศพค้นหาโรคที่

ทำให้คนตายในโรงพยาบาลศิริราชที่กรุงเทพฯ ทุก ๑๐ ศพที่ตรวจได้พบรอยเป็นโรคทุเบอร์-  

คุโลสิส ๒ ศพ ใน ๒ ศพที่มีรอย ศพหนึ่งสันนิษฐานได้ว่าตายด้วยโรคทุเบอร์คุโลสิส แปลว่า

จำนวนที่พวกเราตาย ๑๐ คน ต้องตายด้วยโรคนี้คนหนึ่ง ที่อเมริกาก็เคยมีโรคอย่างนี้มากกว่าที่นี่ 

แต่ใน ๔๐ ปีที่แล้วมา เขาได้ทำการกำจัดอย่างแข็งแรง โรคทุเบอร์คุโลสิสก็ลดลงทุกที เพราะ

ฉะนั้น เมืองเราจะไม่ทำการป้องกันและกำจัดบ้างหรือ 

การกำจดัโรคทเุบอรค์โุลสสิเปน็การใหญแ่ละเสยีเงนิมาก และกนิเวลานาน เพราะเกีย่วดว้ย

การสงเคราะห์คนอนาถาเสียโดยมาก แต่มีบางอย่างที่ทำได้โดยไม่ต้องเสียเงินเลย ถ้าราษฎรจะมี

น้ำใจช่วยกันทุกคน วิธีที่ราษฎรจะช่วยได้มีดังนี้ 
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ในชั้นต้นเราต้องไม่ให้โรคนี้แพร่หลายไปจากคนไข้ถึงคนดีได้ แล้วต้องบำรุงร่างกายคนดี

ให้แข็งแรงบริบูรณ์เพื่อในเมื่อเชื้อโรคเล็ดลอดเข้ามาจะได้มีกำลังต่อสู้ทนทานเชื้อโรคได้ 

  

การป้องกันไม่ให้โรคแพร่หลายต่อไปมีดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 

(๑) เราต้องช่วยทำบัญชีว่ามีคนเป็นโรคนี้กี่คน แพทย์ตรวจโรคควรช่วยจดบัญชีไว้ว่าได้

พบใครเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิสบ้าง และพอถึงเดือนก็รวมรายงานส่งไปให้เจ้าหน้าที่ ถ้าผู้ใดทราบ

ว่าคนหรือญาติเป็นก็ควรบอกเสียเพราะจะปิดไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร กลับจะให้ร้ายแก่คุณ 

(๒) เราต้องช่วยคนไข้ให้ได้โอกาสรักษาตัวจริงจังคือ หาแพทย์ที่ดี และกันอย่าให้พวก

แพทย์เศกเป่าหรือให้ยาวิเศษมารักษาได้ เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโรคนี้จะรักษาด้วยยาอย่างอื่นไม่ได้ 

นอกจากบำรุงให้คนไข้มีกำลังด้วยอาหารดี และอยู่กินถูกต้องตามกฎกายบริหาร 

(๓) การรักษาแต่คนไข้เท่านั้นยังไม่พอ ต้องกันไม่ให้โรคไปติดคนดีด้วย กันไว้ดีกว่าแก้ 

เราอาจทำการป้องกันได้ดังนี้ 

เราทราบแลว้วา่โรคนีต้ดิไดแ้ตเ่มือ่เชือ้โรคออกจากตวัคนไข ้ และเขา้ไปในตวัของเราเทา่นัน้ 

ไม่มีสาเหตุอื่นอีกเลยที่จะทำให้โรคนี้เกิดมาเองได้ เพราะฉะนั้น ถ้าทำลายพืชพันธ์ุเสียได้ โรคนี้ก็

จะศูนย์ไปจากพวกเรา 

 

ตัวโรคเหล่านี้อยู่ที่ไหนเล่า? 
  

ตัวโรคต้องอาศัยอยู่ในตัวมนุษย์ หรือสัตว์ที่มีชีวิตเสมอ มิฉะนั้นจะขาดอาหารและที่อยู่ 

เพราะฉะนั้นโรคนี้ติดได้แต่จากมนุษย์และสัตว์บางอย่างเท่านั้น 

ติดกันได้อย่างไร?	

คนที่เป็นโรคทุเบอร์คุโลสิส มักจะถ่ายเชื้อโรคออกพร้อมกับสิ่งซึ่งออกจากร่างกายต่างๆ 

คือ อุจจาระ ปัสสาวะ และน้ำมูก น้ำลาย แล้วสิ่งเหล่านี้มักกลับมาเข้าปากมนุษย์อื่นในทางใด

ทางหนึ่ง 

อุจจาระและปัสสาวะ มักจะมีเชื้อโรคติดออกมาเมื่อมีโรคทุเบอร์คุโลสิสในลำไส้หรือในไต 

แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใคร่มีโอกาสเข้าปากเพราะถ่ายออกเป็นเวลาและทิ้งเป็นที่ ส่วนคนที่เป็นทุเบอร์-  

คุโลสิสในปอดมักจะไอและต้องขากเสมหะบ่อยๆ เพราะฉะนั้นทุกคนที่เจ็บเป็นโรคนี้ควรระวัง
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อย่าบ้วนน้ำลายให้เปรอะเปื้อนทั่วไป บ้วนลงในกะทงที่มีฝาปิดมิดชิด และบ้วนให้เต็มแต่ครึ่ง

กะทง เวลายกจะไดไ้มห่ก แลว้ทิง้ลงในเตาไฟเผาไหมเ้ชือ้โรคจะไดไ้มป่ลวิไปทีอ่ืน่ได ้เมือ่ไมใ่ชก้ะทง

ใช้กระโถนใบเล็กๆ ก็ได้ แต่ต้องหมั่นเทและลวกด้วยน้ำร้อนอย่าไปเทลงในที่ๆ คนจะเหยียบได้ 

เทลงหลุมกลบเสียเป็นด ี

เวลาไอจามต้องระวังใช้ผ้าหรือมือบังปาก น้ำมูกน้ำลายจะได้ไม่กระเด็นไปถูกคนอื่นถ้ามี

น้ำมูกออกเวลาจาม ควรสั่งออกไว้กับผ้าแล้วต้มหรือเผาผ้านั้นเสีย อย่าสั่งด้วยมือ เพราะเมื่อ

เปื้อนมือไปจับสิ่งอื่นก็จะเอาเชื้อโรคอันนั้นไปให้ไว้ และน้ำมูกก็จะตกอยู่ในที่ๆ คนจะเหยียบได ้

เสื้อผ้าที่คนไข้ใช้ทุกสิ่ง ปลอกหมอนและผ้าปูนอนถ้าได้ถูกต้องตัวคนไข้หรือสิ่งที่ออกจาก

ตัวคนไข้ ควรลวกด้วยน้ำเดือดหรือผึ่งแดดในเวลากลางเที่ยงให้ผ้าเหล่านั้นแห้ง เพื่อทำลายเชื้อ

โรคด้วยแสงอาทิตย์ แล้วจึงค่อยฟอก ส่วนของที่ฟอกไม่ได้ควรผึ่งแดดไว้นานๆ เชื้อโรคที่มีชีวิต

อยู่ได้นอกตัวคนไข้ ก็แต่ในเวลาที่สิ่งของที่เชื้อโรคติดอยู่ยังเปียก เช่น ผ้าเปียกเสมหะเป็นต้น 

เสมหะเป็นของที่แห้งช้า จึงอาจทำให้คนมาถูกต้องและติดเอาโรคไปได้ ถ้าตากเสียให้แห้ง  

เชื้อโรคก็ตาย 

เครื่องใช้และภาชนะต่างๆ ที่คนไข้ใช้ หรือเข้าไปในปากคนไข้อย่าให้คนดีใช้ซ้ำ ควร

ลวกน้ำร้อนหรือล้างให้สะอาดแล้วผึ่งแดดเสียก่อน 

เวลากินอาหารเหลือหรือร่วมกับคนไข้ไม่ควรทำเพราะจากปากคนหนึ่งอาจไปเข้าปากอีก

คนหนึ่งได้ง่าย 

เวลาคนไข้พูด หรือไอ จาม ไม่ควรให้คนดีอยู่ใกล้เพราะเวลาพูดก็อาจมีน้ำลายกระเด็น

ออกมาได้บ้าง ฝอยน้ำลายถึงจะเป็นหยดเล็กเท่าใดอาจมีเชื้อโรคติดออกมาได้หลายตัว ซึ่งถ้าเข้า

ปากจมูกคนอาจทำให้เกิดโรคได้ แต่ในเวลาที่คนไข้อยู่นิ่ง ไม่มีอันตรายอันใด เพราะลมหายใจ

ออกไม่มีน้ำพอที่จะเป็นหยด โรคมักจะติดอยู่กับน้ำมูกในจมูก เมื่อสั่งออกมาถึงออกเพราะฉะนั้น

เราไม่ต้องกลัวว่าเชื้อโรคจะบินออกมาจากคนไข้มาจับคนดีได้เชื้อโรคนี้ไม่มีปีก ต้องอาศัยน้ำมูก

น้ำลายเป็นเครื่องบินจึงจะเที่ยวไปในอากาศได้ การถูกตัวคนไข้บ่อยๆ และนาน เช่นนอนด้วย

หรือกอดจูบด้วยความรักใคร่ โรคอาจติดได้เพราะฉะนั้นคนไข้ไม่ควรให้เด็กเล็กมาเล่นอยู่ด้วย

เพราะเด็กเล็กๆ เมื่อเห็นอะไรก็เก็บเข้าปากบางทีก็ชอบดูดนิ้วคนไข้ หรือคนไข้จะจูบเด็กด้วย

ความกรุณาเช่นนี้อาจให้โรคแก่เด็กได้ 

อย่าเข้าในที่ประชุมใหญ่ที่มีคนแน่น เช่นในโรงหนังและโรงละครสำหรับคนไข้เมื่อถูกคน

เบียดทำให้เสียกำลัง สำหรับคนปกติ เมื่อไปเบียดกับคนที่เป็นโรคทุเบอร์คุโลสิส อาจติดเอาโรค

นั้นกลับมาได้ 
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คราวนี้จะกล่าวถึงการบำรุงร่างกายคนให้ทนโรคได้ คนชะนิดใดมักจะเป็นโรคได้ง่าย 

มีคนสามชะนิดที่จะติดโรคง่ายกว่าธรรมดา 

(๑) เด็ก เด็กมีกำลังทนทานพิษของเชื้อโรคต่างๆ ได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ และเด็กไม่ใคร่

ระวัง ฉวยอะไรได้ก็เอาใส่เข้าไปในปาก โรคก็เข้าตัวเด็กได้ง่าย เพราะฉะนั้นเราไม่ควรให้เด็กเล็ก

อยู่ปนกับคนที่เป็นทุเบอร์คุโลสิส บางทีโรคติดเด็กนานแล้ว แต่เด็กไม่มีอาการจนโตไข้กลับเป็นได ้

(๒) เรามักจะได้ยินว่าโรคทุเบอร์คุโลสิสอยู่ในโลหิตของสกุลถ้าบิดามารดาเป็น บุตร์

หลานมักจะเป็นเช่นเดียวกับโรคเสียจริต หรือสืบสกุลกันอย่างลักขณะรูปร่างต่างๆ ความข้อนี้  

ไม่จริง โรคนี้ติดกันไม่ได้โดยเชื้อโรคออกจากคนหนึ่งไปเข้าอีกคนหนึ่ง แต่จริงอยู่ถ้าคนที่เป็นโรค

ทุเบอร์คุโลสิสมีบุตร์ บุตร์นั้นไม่ใคร่จะแข็งแรงเหมือนคนดี และถ้าอยู่ใกล้ชิดบิดามารดาโรคก็จะ

ติดได้ง่าย บางทีเด็กจะมีกำลังต้านทานโรคนี้ได้จนโต แต่เมื่อโตขึ้นแล้วมีเหตุอันหนึ่งอันใดทำให้

กำลังทรุดโทรมลง โรคที่ติดจากบิดามารดาตั้งแต่เด็กก็อาจกำเริบขึ้นได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็น  

ทุเบอร์คุโลสิสก็ไม่ควรเลี้ยงลูกเองและบุตร์ของผู้นั้นก็ควรจะระวังตัวให้มากกว่าคนธรรมดาเพราะ

ตัวได้รับมฤดกความอ่อนแอมาจากบิดามารดาแล้ว 

(๓) คนชะนิดที่จะติดโรคนี้ง่ายที่สุด อยู่ในจำพวกที่กำลังต้านทานเชื้อโรคถอยไป

ชั่วคราว เพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจระวังไม่ให้กำลังถอยได้แล้ว คนทั้งหลายก็จะติดและเป็นโรค  

ทุเบอร์คุโลสิสน้อยลง 

 

สาเหตุที่จะทำให้กำลังอ่อนลงได้ มีดังนี้ 
 

(๑) ความหนาวจัดหรือร้อนจัด แสลงแก่มนุษย์เพราะทำให้เป็นหวัดได้ และเมื่อเป็นหวัด

แล้วอาจทำให้เชื้อโรคได้โอกาสเข้าไปทำอันตรายได้ และถ้ามีเชื้อโรคอยู่ในตัวแล้ว โรคก็จะกำเริบ 

เพราะฉะนั้นควรระวังอย่าให้เป็นหวัดได้ และเมื่อเป็นแล้วก็ควรรักษาตัวอยู่บ้านถึงจะเป็น  

นิดหน่อย เพราะไปในที่ประชุมชนอาจต้องไปนั่งใกล้คนเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิสที่ไม่รู้จักระวังไม่ให้

เชื้อโรคกระเด็นออกจากปากเวลาจะพูด 

(๒) ผู้มีโรคอย่างอื่นอยู่แล้ว และผู้ที่หายใหม่ๆ ยังไม่ทันแข็งแรงดี เช่น ผู้สร่างไข้หวัด

ใหญ่ใหม่ๆ เมื่อเชื้อโรคเข้าปากก็อาจทวีพืชพันธุ์ได้ง่าย เพราะกำลังต้านทานอ่อนเลยเป็นโรค  

ทุเบอร์คุโลสิสได้ ผู้ที่มีเชื้อโรคอยู่แล้วแต่ไม่มีอาการ เมื่อเจ็บลงด้วยโรคอื่น อาการโรคทุเบอร์  

คุโลสิสก็ผุดขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นเวลาท่านเจ็บลงด้วยโรคใดก็ดี ควรระวังอย่าให้เปิดโอกาสให้

เชื้อโรคทุเบอร์คุโลสิสมาพ้องพานได ้
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(๓) หญิงมีครรภ์มักจะติดโรคง่ายกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นระวังอย่าให้เจ้าหล่อนต้อง

เข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้เป็นโรคทุเบอร์คุโลสิส เมื่อผู้เป็นทุเบอร์คุโลสิสมีครรภ์โรคก็มักจะกำเริบด้วย 

(๔) การทำงานหรือเล่นเกินประมาณ จนถึงต้องอดนอนอดอาหาร หรือถึงได้นอนและ

ได้อาหารก็ไม่พอและไม่เป็นเวลานั้น ย่อมทำให้ร่างกายทรุดโทรมและชวนให้ติดโรคทุเบอร์คุโลสิส 

ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีความจำเป็นต้องทำการเหนื่อยจนร่างกายทรุดโทรมท่านไม่ควรจะ

ไปคลุกเคล้ากับผู้เป็นทุเบอร์คุโลสิส 

(๕) ในจำพวกคนที่เสพย์สุรายาเมาต่างๆ มากเป็นนิจ มักจะค้นพบจำนวนคนเป็นโรค  

ทุเบอร์คุโลสิส มากกว่าในจำนวนคนที่ไม่เสพย์สุรายาเมา เพราะสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขและกำลัง

ชัว่แลน่เทา่นัน้ เหมอืนยมืเงนิของคนอืน่มาจา่ยตลาด เมือ่กลบัมากต็อ้งใชห้นีแ้ละดอกเบีย้อกีดว้ยซำ้ 

เมื่อคนสร่างเมาแล้ว ก็มักจะกลับรู้สึกเพลียไปมากกว่าไม่ได้เสพย์เสียเลยจนกว่าจะได้เสพย์ของ

เมาซ้ำอีก เพราะฉะนั้นเชื้อโรคจึงมีโอกาสทำร้ายมาก 

เชื้อโรคทุเบอร์คุโลสิสนี้เข้าทางหลอดลม และเป็นในปอดโดยมาก เพราะฉะนั้น การสูบ

บุหรี่ ถึงจะเป็นยาเมาอย่างอ่อนและมีอันตรายน้อย ถ้าอัดควันมากก็อาจทำให้ผิวในของปอดและ

หลอดลมอักเสบได้ เมื่อที่ไหนในร่างกายอักเสบแล้ว เชื้อโรคก็ได้ช่องเกาะตั้งต้นทวีพืชพันธ์ุทันที 

(๖) เราเคยได้ยินว่า ทุบอก หรือหลังจะทำให้เป็นฝีในท้อง ท่านทราบแล้วว่าทุบอก

เท่านั้นจะทำให้เป็นทุเบอร์คุโลสิสไม่ได้ เพราะโรคนี้จำเป็นต้องมีเชื้อเข้าไปจึงจะเกิดขึ้นได้ แต่

การทุบอกอาจทำให้กระเทือนไปถึงอวัยวะสำคัญ กล่าวคือ ปอด กำลังต้านทานเชื้อโรคก็อาจ

เสื่อมไปได้ การทุบอกของตนเองก็มักจะมีแต่ผู้เสียใจมากทำ เป็นการไม่ดีทั้งการทุบอกและการ

เสียใจ เพราะคนที่ใจสบาย แล้วกายก็พลอยสบายไปด้วยเพราะเหตุนี้การรื่นเริงไม่มีกังวล   

จึงเป็นการป้องกันโรคอย่างดีอันหนึ่ง 

 

โรคทุเบอร์คุโลสิสในอวัยวะอื่น 
  

โรคทุเบอร์คุโลสิสที่เป็นแก่ปอดมีจำนวนมากที่สุด แต่ส่วนอื่นของร่างกายก็หนีไม่พ้น

เหมือนกัน 

เด็กที่กินน้ำนมสัตว์มักจะติดโรคจากตัวสัตว์นี้และมีอาการเป็นทุเบอร์คุโลสิสในลำไส้ แต่

ในเมืองไทยเราไม่ใคร่จะใช้น้ำนมสัตว์ เราจึงค้นไม่ได้ว่าโรคนี้มีมากหรือน้อย แต่ถ้าใช้น้ำนมที่อุ่น

จนไอขึ้นแล้วเชื้อโรคก็ตาย 
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เด็กเล็กๆ มักจะเป็นที่เรียกกันว่าฝีลูกหนู โรคนี้คือโรคทุเบอร์คุโลสิสในต่อม มีอาการ

เป็นเม็ดแข็งสักเท่าลูกมะยมที่คอ เมื่อฝีแตกก็มีโลหิตไหลและหนองออกเหมือนฝีธรรมดา แต่

เพราะมีเชื้อโรคอยู่ในน้ำหนอง น้ำหนองตกไปที่ไหนก็อาจทำให้เกิดแผลใหม่ได้ ควรผ่าเสียเมื่อ

เม็ดยังไม่แตก ไม่เป็นโรคอย่างร้ายอันใด 

คนหลังโกงหลังค่อมมีมาแต่โบราณ โดยมากคนเหล่านี้ได้เคยเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิสใน

กระดูกสันหลังเชื้อโรคทำให้กระดูกอ่อนไปข้างหนึ่ง จึงทำให้กระดูกสันหลังทั้งอันเอนไป แต่มัก

จะไม่ถึงแก่ความตาย 

ทุเบอร์คุโลสิสในเยื่อหุ้มมันสมองก็เป็นได้ มีอาการเป็นไข้อย่างร้ายแรง และมักจะไม่รอด

เลย เด็กเป็นมาก ผู้ใหญ่ไม่ใคร่จะเป็น 

โรคนี้ในไตและกระเพาะเบาไม่ใคร่มี ถ้ามีแล้วตรวจได้โดยหาเชื้อโรคในปัสสาวะ 

โรคทุเบอร์คุโลสิสที่อื่นก็ไม่สำคัญเท่าที่ปอด เพราะฉะนั้นถ้ากระทำการป้องกันโรคที่ปอด

แล้วโรคที่อื่นก็จะหายไปด้วย 

ท่านผู้ใดอุส่าห์เสียเวลาอ่านหนังสือฉะบับนี้มาจนถึงที่นี่ก็คงจะเห็นด้วยว่าเราควรจะ

กำจัดโรคอันร้ายนี้เสีย เพราะเป็นโรคที่ร้ายสำหรับบ้านเมือง โดยมากมักจะเป็นแก่เด็กเล็กๆ ที่

กำลังน่าเอ็นดู หรือไม่ก็กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเอางานเอาการ เป็นข้าศึกที่ตัดกำลังราษฎรของเรา

มาก ถ้าท่านมีน้ำใจจะช่วยแล้ว ขอให้ลงมือช่วยทันท ี

 

วิธีช่วยมีดังนี้ 
 

(๑) ขอให้ท่านพยายามประพฤติตัวของท่านให้มีกำลังแข็งแรงจะได้มีกำลังพรักพร้อม

คอยต่อสู้ในเมื่อเชื้อโรคจะเข้ามาหาท่าน และเมื่อท่านถูกเชื้อโรคเข้ามาตีแล้วก็พยายามตั้งกองทัพ

สู้ตายที่ได้อธิบายมาแล้วนี ้

(๒) ถ้าท่านยังไม่เข้าใจข้อใด อย่านิ่งเสีย ถามผู้ที่เป็นแพทย์ประกาศนียบัตร์ อย่าไป

ถามผู้ที่ไม่รู้จริงและอย่าเสียเงินเจียดยากลางบ้าน จงขอให้แพทย์ตั้งยาให้ถึงจะเสียเงินมากกว่า 

เขาก็จะให้ยาที่ถูกโรคท่าน เพราะเขาได้ตรวจท่านแล้ว เขาจึงจะให้ยา ถึงยานั้นจะไม่ถูกแก่โรค

กลายพิษ เขาก็ต้องให้ยาแก้ ถ้ายากลางบ้านเป็นพิษแล้ว ท่านจะไปเอายาแก้กับใคร ถ้าท่านเจ็บ

ลงหาหมอดีไม่เสียเงินท่านจะมีทางรอดมากกว่ากินยาคนที่ไม่ใช่หมอบอก ท่านต้องระวังตัว

เพราะชีวิตของท่านมีราคาไม่ฉะเพาะแต่สำหรับตัวท่านคนเดียว สำหรับญาติของท่านทุกคนและ

สำหรับบ้านเมืองด้วย คนไทยที่มีกำลังกายและกำลังปัญญาบริบูรณ์ย่อมเป็นทรัพย์อันประเสริฐ

ของชาติ เพราะฉะนั้นรัฐบาลท่านจึงได้ตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นสำหรับบำรุงราษฎรไทย 
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วิธีการปฏิบัติการสุขาภิบาล  
(Practical Sanitation)* 

*แถลงการณ์สาธารณสุข เล่ม ๒ อันดับ ๔ เม.ย. ๒๔๖๙ หน้า ๓๐๔-๓๑๑. (การจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้คง  

รูปแบบอักขรวิธีตามต้นฉบับเดิม - บก.) 

วันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๗ กรมสาธารณสุขได้จัดอบรมแพทย์สาธารณสุขเป็นครั้ง

แรกที่สถานเสาวภา มีแพทย์เข้ารับการอบรม ๙ คน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ทรงสอนวิชาปฏิบัติการ

สุขาภิบาล นอกจากการสอนในห้องเรียนแล้ว ยังทรงพาผู้เข้ารับการอบรมไปดูการสุขาภิบาลในตรอกซอกซอยต่างๆ 

และตามถนนหนทาง ทรงนำคณะอบรมเดินลอดใต้ถุนบ้านเข้าไปตามบ้านเรือน บางครั้งคนบนบ้านไม่ทราบราดน้ำ

จากนอกชานบ้านลงไปเกือบต้องพระองค์ วันหนึ่งทรงพาคณะอบรมไปดูส้วมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำของกรมศุลกากรที่

ตำบลบางรัก ซึ่งส้วมลักษณะนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้คนจำนวนมากมามุงดูสมเด็จเจ้าฟ้าฯ 

กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงอธิบายเรื่องโทษของการถ่ายอุจจาระลงน้ำ ถึงกับมีข่าวลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 

วิธีปฏิบัติการสุขาภิบาล (Practical Sanitation)  
 

๑.	คำนำ	

การเรียนวิชชาปฏิบัติสุขาภิบาลจะคอยให้ครูสอนเสมอไม่ได้ ต้องพยายามช่วยครูโดยใช้

ความสังเกต ความจำ และความชำนาญของตนเองมาช่วยด้วยเป็นอันมาก 

๒.	กิจการณ์สาธารณสุข	แบ่งเป็นสามชนิด คือ 

 (๑) สุขวิทยา (Hygiene) คือความรู้ที่จะช่วยให้เรารู้จักบำรุงร่างกายให้เป็นปกติอยู่ 

ให้มีความจำเริญแข็งแรงตามธรรมชาติ เช่น นอนเป็นเวลา กินเป็นเวลา เป็นต้น 

 (๒) เวชกรรมกนัโรคและการปราบโรค (Preventive Medicine) เวชกรรมศาสตรน์ัน้ 

เป็นวิชชาที่แก้ไข รักษาโรคที่เกีดขึ้นในตัวมนุษย์โดยทางรักษา เวชกรรมกันโรคนี้ มุ่งจะกันไม่ให้

เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ เช่นปลูกฝีกันไข้ทรพิษเป็นต้น 
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 (๓) สุขาภิบาล (Sanitation) คือบำรุงสถานที่และควบคุม หนทางออก ทางเข้า 

และสิ่งที่ออกจาก และเข้าไปในร่างกายและสถานที่มนุษย์อยู่ อย่าให้เป็นบ่อเกีดและนำมาแห่ง

โรค ทั้งสามประการนี้รวมเรียกว่า สาธารณสุข (Public Health) 

๓.	กิจการณ์แห่งสุขาภิบาลมีหน้าที่	

 (๑) ป้องกันไม่ให้เกีดโรคในร่างกาย โดยตรวจตราระวังสิ่งภายนอกร่างกาย 

 (๒) กระทำสิ่งภายนอกร่างกาย เช่น อาหารและสถานที่ๆ เราอยู่ให้เป็นเครื่องสดวก 

สบาย และเป็นที่รื่นใจ 

๔.	วิธีที่จะประกอบการสุขาภิบาล	

 (๑) ควบคุมสิ่งซึ่งเข้าไปในร่างกายและหนทางเดีรของสิ่งเหล่านี้ จากที่เกีดจนถึงตัว

มนุษย์ เช่น น้ำ อาหาร ลม อากาศ ยาเบื่อ ยาเมา 

 (๒) ควบคุมสิ่งที่จะออกจากร่างกายและหนทางเดีรของสิ่งเหล่านี้ จากตัวคนถึง

สถานที่ถ่ายเททำลาย เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เศษอาหาร มูลฝอย ลมอากาศออก เป็นต้น 

 (๓) ควบคุมสิ่งที่อยู่รอบร่างกายให้อยู่ในฐานะที่สอาดปราศจากเชื้อโรค เช่น บ้าน

เรือน ถนน สถานที่ทำงาร สถานที่เก็บของ เป็นต้น 

๕.	ความรู้ซึ่งจำเป็นสำหรับที่จะประกอบการสุขาภิบาล		

 (๑) รู้ตรรกวิธีของการต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ ๔ (theory) 

 (๒) รู้วิธีสร้างและใช้สิ่งของประกอบการสุขาภิบาล (Construction and function) 

 (๓) รู้ความเป็นไปของภูมิประเทศ และนิสสัยคนที่อยู่ในที่นั้น (Sanitary and   

Social survey) 

 (๔) รู้การเป็นไปของสถานที่ และความสามารถที่จะสแดงความรู้อันนี้ให้เป็นรูปที่  

คนอื่นจะเข้าใจเราได้ กล่าวคือต้องพูดให้ได้เนื้อความ (Observations and reports) 

๖.	เวลาและวิธีสอน	

เวลาสอนจะมี วันอังคาร วันพุฒ วันศุกร์ เวลา ๙.๐๐ ก.ท. ถึง ๑๐.๐๐ ก.ท. จะมีการ

บรรยายสแดงหลักวิทยาศาสตร์และวิธีก่อสร้างและใช้ ตั้งแต่ ๑๐.๐๐ ก.ท. ไปจนถึงเที่ยงวัน จะมี

การไปดูสถานที่ตัวอย่างต่างๆ ถ้าวันไหนไม่ไปดูสถานที่ตัวอย่าง ก็จะมีการอ่านหนังสือ หรือ

ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกัน 

๗.	เครื่องมือ	สิ่งจำเป็นควรจะมี	คือ	

 (๑) สมุดจดจำ ซึ่งกรมสาธารณสุขจะจ่ายให้ 

 (๒) ดินสอดำด้ามมียางลบหนึ่งแท่ง ดินสอน้ำเงินกับแดงหนึ่งแท่ง 
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 ของที่จะช่วยเป็นประโยชน์ถ้ามีได้ คือ 

 (๑) ไม้บันทัดสำหรับวัดสถานที่ชนิดพับได้ 

 (๒) ไม้บันทัดเล็กๆ มีขีดเซนติเมตร์และนิ้วฟุตสำหรับวัดแผนผัง 

 (๓) มุมฉาก 

 (๔) กล้องถ่ายรูป 

๘.	วันนี้เราจะตั้งต้นด้วยอุจจาระและปัสสาวะ	และจะกล่าวถึง	ความสำคัญของอุจจาระ	

๙.	โรคที่เกีดด้วยการจัดการควบคุมการเทถ่ายอุจจาระไม่เรียบร้อย	ดังมีต่อไปนี้	

 (๑) โรคอหิวาต์ 

 (๒) โรคไข้รากสาด หรือไข้พิษ ไตฟอยด์ 

 (๓) โรคปาระไตฟอยด์ 

 (๔) โรคบิดมีตัวอะเมบา 

 (๕) โรคบิดมีตัวบัคเตรี 

 (๖) โรคพยาธิ์ต่างๆ เช่นพยาธิ์ขอเป็นต้น 

๑๐.	การเปลืองของการเจ็บไข้	

โรคที่กล่าวมาในข้อ ๙ นั้นโดยมากเป็นโรคที่ป้องกันได้ แต่เมื่อไม่มีความป้องกันแล้ว  

เมื่อเจ็บลงก็เจ็บนาน เสียชีวิต หรือเสียเวลาและกำลังแรงเพราะฉนั้น นับว่าตัดโอกาสหาเงินของ

ผู้ที่เจ็บ ถ้ามานับเงินที่ผู้นั้นอาจหาได้ในเวลาที่เสียไปด้วยเหตุเจ็บไข้ และนับเงินที่ผู้นั้นต้องเสีย

เกี่ยวด้วยการรักษาแล้ว จะเป็นเงินมากมาย ถ้านับทั้งประเทศสยามแล้ว เงินที่เปลืองไปเพราะ

การเจ็บไข้ด้วยโรคลำไส้ปีหนึ่งจะเป็นหลายล้านบาท แม้นึกถึงจำนวนนี้ว่าเป็นเงินที่มีกองอยู่จะ

เอามาใช้กระทำการกำจัดอุจจาระได้อย่างเรียบร้อย และจัดการกำจัดอุจจาระได้เรียบร้อยแล้ว 

จะลดจำนวนเจ็บไข้ด้วยโรคชนิดนี้ได้กว่ากึ่งหนึ่ง 

๑๑.	อุจจาระคืออะไร? อุจจาระแบ่งเป็นสามส่วนได้ คือ 

 (๑) เศษอาหารที่เราละลายไม่ได้ เช่นเสี้ยนไม้ที่ติดอยู่ในผัก น้ำมันบางอย่าง และ

เนื้อหรือกระดูกสัตว์บางอย่าง 

 (๒) สิ่งที่จะเกีดจากลำไส้และอวัยวะที่เกี่ยวด้วยลำไส้คือ น้ำ ตับ เกลือบางอย่าง 

มูก และผิวหนังของลำไส้ 

 (๓) บัคเตรีแห่งลำไส ้

เศษอาหารมีปริมาณประมาณ ๑/๒ ถึง ๒/๓ ของอุจจาระ สิ่งที่เกีดขึ้นในลำไส้มีปริมาณ

น้อยอีก ๑/๒ หรือ ๑/๓ นั้นเป็นบัคเตรีทั้งนั้น บัคเตรีเหล่านี้โดยมากเป็นตัวที่ตายแล้ว มีเป็นๆ 
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ประมาณ ๑/๔ และอุจจาระของบุคคลที่เป็นโรคลำไส้ดังที่กล่าวมาแล้ว ก็มีปริมาณบัคเตรีหรือ  

ตัวสัตว์ ที่ทำให้เกีดโรคติดออกมาด้วย และบัคเตรีหรือตัวสัตว์นี้ออกมาเป็นๆ โดยมาก จึงเป็น

อันตราย 

คนบางชนิดถึงไม่มีอาการโรคลำไส้ ก็อาจถ่ายอุจจาระมีเชื้อโรคออกมาเสมอๆ ได้ เป็น

คนที่เรียกว่าผู้พาโรค (Carrier) 

๑๒.	อุจจาระมีโทษอย่างใด?	

 (๑) อุจจาระที่มีเชื้อโรคออกมาด้วยนั้น ถ้าตกลงไปในน้ำดื่มหรือน้ำใช้ หรือใน

อาหาร ก็อาจนำโรคนั้นมาติดคนที่บริโภคสิ่งนั้นได้ 

 (๒) บัคเตรีที่ออกมากับอุจจาระของคนปกติ มีอำนาจที่จะทำลายแยกธาตุเศษ

อาหารที่กระเพาะและลำไส้ มนุษย์ทำลายแยกธาตุไม่ได้ให้เป็นธาตุต่างๆ ซึ่งบางอย่างระเหยได้

เป็นกลิ่นเหม็นเช่น กลิ่นบูดเน่าแห่งคาร์โบไฮเดรตและไข และกลิ่นแห่งผลแยกธาตุแห่งโปรตีน 

เช่น สะเกโตล อีนโดล และไฮโดรเยน ซัลเฟต และเมอร์กัยเตน เป็นต้น เป็นสิ่งที่ทำให้อุจจาระมี

กลิ่นเหม็นร้ายแรงเป็นที่รำคาญ 

๑๓.	เขตอันตรายและรำคาญของอุจจาระ	

 (๑) อุจจาระที่มีเชื้อโรค มีอันตรายตั้งแต่เวลาถ่ายออกมา 

 (๒) จนถึงเวลาที่อุจจาระจะทำลายกลายเป็นธาตุเกลือไนไตรต์และไนเตรต ด้วย

อำนาจบัคเตรีและออกซีเยน (O
2
) ในอากาศ 

 (๓) อนัตรายนัน้ อจุจาระยิง่สดยิง่มมีาก เชือ้โรคอาจทนทานความแหง้ได ้ เพราะฉนัน้ 

อุจจาระแห้งก็ยังมีอันตราย สิ่งที่ทำลายเชื้อโรคในอุจจาระมีอยู่ คือ 

  (๑) เชื้อโรคงอกแต่ในลำไส้โดยมาก เพราะฉนั้นเมื่อออกจากลำไส้แล้ว ก็นับวัน

แต่จะตายไปเองด้วยความแก่และสิ้นพันธุ์ 

  (๒) บัคเตรีชนิดอื่นที่งอกนอกลำไส้ได้ มักจะเกีดพืชพันธุ์มาก แย่งอาหาร  

เชื้อโรคเสียหมด (antibiosis) 

  (๓) แสงสว่างทำลายเชื้อโรค แต่ทำลายได้แต่เชื้อที่อยู่ตามผิวของก้อนอุจจาระ 

เมื่อก้อนแตกละลายน้ำ เชื้อโรคก็อาจออกมาเป็นๆ ได้อีก 

  (๔) บัคเตรีที่ทำให้อุจจาระเน่ามีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้บ้างเหมือนกัน 

  (๕) เมื่ออุจจาระที่เน่าแล้วถูกออกซิไดซ์ เชื้อโรคก็เลยถูกออกซิไดซ์เป็นเกลือ  

ไปด้วย เพราะออกซิเยนเป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคอย่างด ี
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ความรำคาญนั้นเกีดขึ้นตั้งแต่เวลาถ่ายอุจจาระ เพราะบัคเตรีในลำไส้ตั้งต้นทำลายธาตุ

อุจจาระให้เน่าตั้งแต่ในลำไส้ และการเน่านี้แรงขึ้นทุกที จนถึงเวลาประมาณ ๒๔ ชั่วนาฬิกาล่วง

ไปแล้วอุจจาระจึงจะเน่าแยกออกไปหมด เป็นธาตุที่ไม่เหม็น 

๑๔.	ปัสสาวะ	มีลักษณะคล้ายอุจจาระบางอย่าง คือ 

 (๑) อาจเน่าได้อย่างวิธีอุจจาระเหมือนกัน คือ บัคเตรีที่ลงไปในปัสสาวะ มีอำนาจ

แยกธาตุปัสสาวะให้เป็นธาตุที่มีกลิ่นเหม็นระเหยไปได้เหมือนกัน และลงท้ายก็ถูกออกซิเยน

ประสมกลายเป็นเกลือที่ไม่มีกลิ่น 

 (๒) คนเปน็โรคบางชนดิเชน่ไตฟอยด ์(ไขร้ากสาดนอ้ย) อาจถา่ยปสัสาวะปนเชือ้โรคได ้

ปัสสาวะที่มีเชื้อกามโรคเช่น โกโนเรีย (หนองใน) อาจทำอันตรายได้มาก เพราะฉนั้นปัญหา  

เทปัสสาวะเป็นการสำคัญเหมือนกัน 
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แบบอย่างของนักวิจัย: สมเด็จพระบรมราชชนก

ทรงบันทึกสรุปเนื้อหาจากหนังสือและบทความ

ลงในบัตรดรรชนี 
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รายงานความเห็นเรื่องโครงการมหาวิทยาลัย 
พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

 

ผู้รายงานนี้มีความหวังว่า รัฐบาลคงจะพิจารณาและรับดำริการทำสำรวจตามรายงาน

การสำรวจซึ่งได้เสนอขึ้นไปแล้ว ก่อนที่จะตัดสินว่า ประเทศสยามควรมีมหาวิทยาลัย. 

แต่ถ้ารัฐบาลจะถือว่า “มหาวิทยาลัย” นั้นมีอยู่แล้วเปน “fait accompli” เสียแล้ว จะ

เลิกก็จะเสียรัสมี ในที่นี้จึ่งขอเสนอความเห็นว่าจะจัดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดได้บ้าง เพื่อให้ 

“มหาวิทยาลัย” นี้เปนมหาวิทยาลัยจริงๆ และให้มีกิจการกว้างขวางออกไปอีก. 

ในรายงานการสำรวจได้มีปรารพภ์ถึง 

๑. กิจการศึกษาทั่วไป 

๒. กิจการอุดมศึกษา 

๓. หน้าที่มหาวิทยาลัย 

ในที่นี้จึ่งขอปรารพภ์ต่อไปว่า 

๑. มหาวิทยาลัยควรเปนคณะอิศระขึ้นแก่พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรง 

หรือขึ้นแก่คณะอภิรัฐมนตรี เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และเคมบริดจ์ก็ขึ้นกับ  

เฮาส์ออฟลอร์ดส มิได้ขึ้นกับบอร์ดออฟเอดุเคชั่น 

๒. เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะประพฤติหน้าที่ที่เข้าใจกันว่าเปนกิจของมหาวิทยาลัย รัฐบาล

จะต้องให้กรรมสิทธิพิเศษแก่มหาวิทยาลัย 

 ก. ทำการค้นคว้าหาความจริงในทางธรรมและในทางวิทยาศาสตร์ได้โดยสดวก 

ด้วยความปกปักรักษาของรัฐบาล 

 ข. นำความรู้และความคิดที่สอดส่องมาได้นี้มาแพร่หลายสอนกุลบุตร ด้วยความ  

มุ่งหมายให้แผ่ประโยชน์แก่บ้านเมืองและแก่โลก 

 ค. ทำการสอบไล่และประสาทปริญญาแก่ผู้สอบไล่ได้ 

ปริญญานี้ผิดกับยศหรือบรรดาศักดิในฐานที่เปนเครื่องแสดงความรู้ความสามารถ มิใช่

แสดงตำแหน่งราชการหรือพระราชนิยม 

 ในประเทศสยามเราเข้าใจกันว่าสิทธิที่จะตั้งใครเปนอะไรนั้นอยู่ในพระเจ้าแผ่นดิน

พระองค์เดียว ซึ่งเป็นความจริง 
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ยศ บรรดาศักดิ อาจเรียกร้องความยกย่องจากพลเมืองสยามทุกคน ผู้ที่ยกย่องรัฐบาล

และจากต่างประเทศที่มีสัญญาที่ถ้อยทีถ้อยยกย่องซึ่งกันแลกัน แม้รัฐบาลหรือบุคคลใดไม่ยกย่อง

ยศบรรดาศักดิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามพระราชทานแล้ว ก็เท่ากับไม่ยกย่องรัฐบาล

ของพระองค์  

ฝ่ายปริญญานั้นมีถือหลักวิชชาเปนเกณฑ์ และคณะวิชชาต่างๆ มักได้รับกรรมสิทธิตั้งตัว

เปนอศิระในปญัหาความคดิ ฉนัน้ถา้แมพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจะพระราชทานปรญิญาแลว้ 

เมื่อภราดรนักปราชญ์ของคณะใดจะไม่ยกย่องด้วยอ้างว่าบกพร่องในทางวิชชา ก็จะเปนที่เสีย  

พระเกียรติยศ จึ่งควรมอบความรับผิดชอบพระราชทานแก่คณะที่พร้อมด้วยคุณวุฒิที่ภราดร  

นักปราชญ์ได้ยกย่องแล้ว กล่าวคือคณะผู้ที่ได้รับปริญญาจากผู้ทรงอำนาจเต็มในกิจนี้ และ  

ถ้าพิจารณาไปแล้ว ก็เท่ากับรัฐบาลได้ให้ปริญญา เพราะรัฐบาลเปนผู้ให้สิทธิแก่คณะมหาวิทยาลัย

ให้ให้ปริญญาจึ่งเปนการให้ทางอ้อมโดยที่ไม่เปนผู้รับผิดชอบในเรื่องวิชชา 

ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้แล้ว จึ่งขอวางโครงการลงไปว่า รัฐบาลจะโปรดให้กรรมสิทธิพิเศษ

แก่สภากรรมการมหาวิทยาลัยให้เปนองค์คณะมีสิทธิประกอบการค้นคว้า การสอน การให้

ปริญญา การถือเอา หรือจำหน่ายหรือเปนเจ้าของทรัพย์ เปนโจทย์มีจำเลยในศาลต่างๆ ได้

เหมือนบุคคล 

สภากรรมการนี้จะตั้งขึ้นด้วยพระบรมราชโองการ มีสมาชิกตามหน้าที่และสมาชิกผู้ที่จะ

ทรงโปรดตั้งขึ้น มีสภานายกเปนประธาน 

สภานี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนิรการมหาวิทยาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หรืออภิรัฐมนตรี และมีสิทธิที่นายกของสภาจะทำการติดต่อกับกระทรวงทบวงการต่างๆ 

สภานี้จะมีอุปนายกเปนผู้ดำเนิรการประจำตำแหน่ง รับผิดชอบต่อสภาปกครอง

มหาวทิยาลยัทั้งหมด 

การปกครองมหาวิทยาลัยจะแบ่งเปนสามแผนก 

๑. คณะวิชชา อุปนายกเองเปนวิชชาธิการ 

๒. คณะสภาเสเนต มีประธานของเสเนตเปนประธาน มีหน้าที่ช่วยอุปนายกจัดการ

ปกครองภายใน 

๓. คณะผลประโยชน์ มีเหรัญญิกของมหาวิทยาลัยเปนหัวหน้า 

คณะวิชชาแบ่งเปนคณะวิชชาต่างๆ เช่นแพทย์ อักษรศาสตรและวิทยาศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร เปนต้น มีคณบดีเปนประธาน มีศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เปน

แม่กอง ศาสตราจารย์นี้สภากรรมการเปนผู้ตั้ง ด้วยความรับรองแนะนำของคณบดีและอุปนายก 
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เสเนต เปนคณะที่เลือกขึ้น มีผู้แทนจากคณะอาจารย์ คณะทรัพย์สมบัติ คณะนักเรียน 

ล้วนเปนผู้ที่ได้ถูกเลือกมาทั้งนั้น  

มีหน้าที่เสนอความเห็นแก่สภา และมีสิทธิที่จะทำกฎข้อบังคับปกครองภายใน เกี่ยวด้วย

การเลือกนักเรียนเข้า การปกครองการอยู่กินของนักเรียน การไล่นักเรียนออก การร่างกฎ

ปริญญากฎข้อบังคับที่เสเนตทำขึ้นนี้ต้องได้รับอนุมัติจากอุปนายก จึ่งจะเปนกำลัง 

คณะผลประโยชน์เปนคณะที่สภาจะได้ตั้งขึ้นสำหรับปกครองผลประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัย ดูแลการจ่ายเงินผลประโยชน์ การก่อสร้างรักษาทรัพย์สมบัติและติดต่อกับ

กระทรวงธรรมการในเรื่องเงินทุนที่ได้โปรดอุดหนุนจากรัฐบาล 

 

เรื่องการเงิน 

 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะมีทุนเปนเงินหรือทรัพย์สมบัติที่ดิน มีรายได้สี่ประการ 

๑. รายได้จากกองผลประโยชน์ 

๒. รายได้จากนักเรียน 

๓. รายได้จากเรี่ยไรหรือเงินอุทิศ 

๔. รายได้เปนทุนที่ได้โปรดอุดหนุนจากรัฐบาล 

รายที่ ๑ กับ ๒ นั้น สภาจะใช้ได้โดยไม่มีจำกัดความมุ่งหมาย 

รายที่ ๓ นั้นสุดแล้วแต่ความจำกัดของผู้อุทิศ 

รายที่ ๔ มีจำกัดตามกฎข้อไขที่จะเปนหน้าที่ของกระทรวงธรรมการ ผู้รับเงินนี้มาจาก

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จะวางลงให้สภาปฏิบัต ิ

ทุนที่ได้โปรดอุดหนุนนี้จะแบ่งออกได้เปนสองชนิด 

ทุนชั่วครั้งคราวเปนก้อนสำหรับก่อสร้างหรือขยายกิจการ 

ทุนประจำปีสำหรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่หรืองบประมาณใช้จ่ายในกองต่าง ๆ 

กระทรวงพระคลังฯ มีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการจำหน่ายทุนที่ได้โปรดอุดหนุนทุกเวลา 

และสภาจะต้องเชิญเจ้าพนักงานให้ตรวจรายได้รายจ่ายทุนชนิดอื่นเปนครั้งเปนคราวเพื่อเพิ่ม

ความไว้ใจ 
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อุปนายก 

คณะอาจารย์และคณบดีต่างๆ คณะทะเบียน และเจ้าพนักงานทะเบียน 

ศาสตราจารย์รวมกองต่างๆ เสมียนพนักงานผู้ช่วย 

อาจารย์ต่างๆ กองกลางเลขาธิการ 

เสมียนพนักงานผู้ช่วย 

กรรมการทุนเล่าเรียน 

เหรัญญิก 

คณบดีบางคน 

อุปนายก 

ผู้แทนเสเนต 

กรรมการก่อสร้าง 

อุปนายก 

เหรัญญิก 

คณบดีบางคน 

ศาสตราจารย์บางคน 
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แบบโครงการของมหาวิทยาลัย 

ราชูปถัมภก : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สภากรรมการมหาวิทยาลัย 
 (๑) สภานายก - ทรงตั้ง 
 (๒) กรรมการตามตำแหน่ง - เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
 (๓) กรรมการตามตำแหน่ง - เสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ  หรือ 
 (๔) กรรมการตามตำแหน่ง - เสนาบดีกระทรวงธรรมการ  ผู้ 
 (๕) กรรมการตามตำแหน่ง - เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ฯ  แทน 
 (๖) กรรมการตามตำแหน่ง - เสนาบดีกระทรวงเกษตรฯ 
 (๗) กรรมการทรงตั้ง 
 (๘) กรรมการทรงตั้ง  กรรมการทรงตั้งมีกำหนดเปลี่ยนทุกสามปี 
 (๙) กรรมการทรงตั้ง  แต่อาจทรงตั้งต่อไป 
 ผู้ ๑ ใน ๙ นี้จะได้รับเลือกเปนสภานายกของมหาวิทยาลัยด้วยพระบรมราชานุมัติ 

อุปนายกตำแหน่งประจำกรรมการเลือกทรงอนุมัติ 

สภาเสเนต : 
(๑) ประธาน 
(๒) ผู้แทน เหรัญญิก 
(๓) ผู้แทน อาจารย์และคณะแพทย์ 
(๔) ผูแ้ทน อาจารยค์ณะอกัษรศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
(๕) ผู้แทน อาจารย์คณะวิศวกรรม 
ผู้แทนนักเรียน ๔ นาย 
ผู้แทนผู้ถือปริญญา ๒ นาย 
ผู้แทนคณะอาจารย์ต้องเป็นอาจารย์และ 
 คณะอาจารย์เลือกมีจำนวนเท่าคณะ 
ผู้แทนนักเรียน เป็นอาจารย์หรือนักเรียน 
 นักเรียนเลือกมีจำนวนเท่าคณะ 
ผู้แทนนักเรียนเก่า เป็นผู้ถือปริญญาของมหาวิทยาลัย 
 นี้ นักเรียนเก่าเลือกมีจำนวนตามสมควร 
ประธาน สมาชิกเลือกจากหมู่เดียวกัน 

คณะผลประโยชน์ : เหรัญญิก 

กองผลประโยชน์ 
เจ้าพนักงานรักษา 

ผลประโยชน์ 

กองบัญชี 
เจ้าพนักงาน 
สารบัญชี 

กองพัสดุ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 

กองสถานที่ 
เจ้าพนักงานผู้ดูแล 
สถานที่และสถาปนิก 

อนกุรรมการความสะดวกและงดงามตา่งๆ 

อนุกรรมการคัดเลือกนักเรียน 

กรรมการหอ 
 ๑. อาจารย์ ๑ หรือ ๒ 
  ตามความต้องการ 
 ๒. นักเรียน หอละ ๑ 

กรรมการโฆษณา 
 เหรัญญิก 
 เลขาธิการ 
 อาจารย์ ๓ นาย 
 นักเรียนเก่า ๒ นาย 
 นักเรียน ๒ นาย 

อนุกรรมการปริญญา 

อนุกรรมการไต่สวน กรรมการสโมสร 
อาจารย์ ๑ นาย 
นักเรียน ๖ นาย 

กรรมการบันเทิง กรรมการอาหาร กรรมการกีฬา 

เสนาบดีกระทรวงธรรมการ 



104

เทิดพระนาม มหิดล

รายงานความเห็นในเรื่องการสำรวจการศึกษา 
เพื่อประกอบพระราโชบาย เรื่องการตั้งมหาวิทยาลัย  

 

คำปรารพภ์. 
 

เมื่อรัฐบาลหรือเอกชนจะทำการใหญ่โต เปนเงินจำนวนมาก และต้องการเวลานานจึ่งจะ

ได้ผล ควรต้องปฏิบัติการทดลองตามลักษณวิทยาศาสตรในมาตราเล็กๆ เสียก่อน เพื่อเห็นผล

โดยเสียเวลาและเสียทุนทรัพย์น้อย เมื่อเห็นว่าผลดีจึ่งค่อยทำการใหญ่  

วิธีปฏิบัติการทดลองนี้มีหลายประเภท แต่รวมใจความแบ่งออกได้เปนสองประเภท 

 ๑. ทำการจำลองของจริงในมาตราเล็กๆ และในเวลาสั้นๆ 

 ๒. ทำการสำรวจท้องที่ ต้นทุนกำไรของกิจการที่จะกระทำ 

ปัญหาการตั้งมหาวิทยาลัย ต้องนับว่าเปนการใหญ่และเปนการที่จะต้องให้ได้ประโยชน์

ทั้งประเทศ และเปนการเกี่ยวกับกระทรวงทบวงการทุกแผนกจะทำการปฏิบัติทดลองด้วยเครื่อง

จำลอง จะเปนการไม่ได้ผลตรง จึ่งควรใช้วิธีสำรวจเปนการทดลอง 

 

ปัญหาที่การสำรวจนี้อาจตอบได้ มีดังต่อไปนี้ 
 

๑. ในโครงการศึกษาสำหรับชาติ เราควรทำการอุดมศึกษาวิธีใดบ้าง 

๒. ในวิธีการอุดมศึกษาต่างๆ นั้น เราควรใช้วิธีตั้งมีมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

๓. เมื่อเราเห็นควรมีมหาวิทยาลัยแล้ว จะคิดโครงการอย่างไร และจะประกอบการ

ติดต่อกับคณะอุดมศึกษาอย่างอื่นได้อย่างไร 

๔. จะควรมีมหาวิทยาลัยในสมัยนี้ หรือจะควรกำหนดตั้งการมหาวิทยาลัยเปนกิจ

อนาคต และขณะใดจึ่งควรมี 

๕. เมื่อถึงเวลาจะตั้ง ควรจะลงทุนเท่าใด และจะเสียค่าบำรุงเท่าใด และวิธีบำรุงจะเปน

อย่างไร 

๖. ผลที่จะได้จากมีมหาวิทยาลัย กับจะใช้วิธีอื่นจะเปนอย่างไร 

๗. คณะที่เราเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” เดี๋ยวนี้นั้น จะใช้เปนแก่นของโครงการที่จะสร้าง

ขึ้นต่อไปได้หรือไม่ 

ก่อนที่จะกล่าวถึงวิธีทำการสำรวจ จะขอพิจารณาการศึกษาทั่วไปเสียก่อน 
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วิธีการศึกษาทั่วไป 
 

กิจการศึกษาแบ่งเปนสามชั้น 

๑. ชั้นปฐมศึกษา ซึ่งมีความมุ่งหมายว่าจะแผ่ไปให้กว้างขวาง เปนพื้นการศึกษาที่

ราษฎรทุกคนทั้งหญิงและชายควรจะได้รับ เปนการศึกษาที่มีความมุ่งหมาย 

 ก. ให้ราษฎรทำมาหากินได้ 

 ข. ให้เปนการสดวกแก่การปกครอง เปนคมนาคมความคิด 

 ค. ใหร้าษฎรมคีวามรูส้กึสทิธแิละหนา้ทีข่องการเปนพลเมอืง เพือ่เตรยีมตวัรบัผดิชอบ

ในการปกครองบ้านเมืองในท้องที่หรือทั่วไปตามส่วน 

๒. ชั้นมัธยมศึกษา เปนโรงเรียนชั้นสูงขึ้นกว่าปฐม มีหน้าที่เตรียมผู้ที่จะเรียนวิชชาชีพย์ 

หรือศิลปวิทยาศาสตรต่อไป 

๓. ชัน้อดุมศกึษา สำหรบัผูท้ีส่ำเรจ็ชัน้ปฐมและมธัยมมาแลว้ และจะใครเ่รยีนวชิชาชพีย ์

และศิลปวิทยาศาสตร เพื่อตั้งตนเปนผู้นำความคิดของราษฎรและทำกิจการต่างๆ เปน  

ผู้เชี่ยวชาญหรือรับตำแหน่งรับผิดชอบอันสูง 

 

อุดมศึกษาแบ่งออกได้เปนสองชนิด 
 

๑. วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีความมุ่งหมายที่จะฝึกฝนให้กุลบุตรสามารถเห็น

เหตุผลต้นปลายของสิ่งต่างๆ เปนความรู้รอบตัว ฝึกฝนให้เปนผู้รับผิดชอบและเปนผู้นำราษฎร

ทั้งในส่วนความคิดและกิจการ เปนผู้ที่จะสามารถเสาะหาวิชชามาให้เปนประโยชน์แก่คณะ 

ประดิษฐสิ่งที่งามและเปนประโยชน์ขึ้น 

๒. อาชีพย์วิทยา คือการฝึกฝนโดยฉะเพาะที่จะทำให้กุลบุตรสามารถประกอบการทำมา

หากินในกิจการที่จะต้องมีการตระเตรียมโดยฉะเพาะ เช่น แพทย์, ผู้รู้กฎหมาย, พ่อค้า. 

 

อุดมศึกษาในประเทศสยาม 
 

อุดมศึกษาที่ปฏิบัติอยู่ในประเทศสยามเดี๋ยวนี้ มีหลายชนิด 

๑. กระทรวงต่างๆ ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นสำหรับฝึกผู้ที่จะเข้ารับราชการในกระทรวงนั้น  

โดยฉะเพาะ เช่น  
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 โรงเรียนนายร้อย นายดาบ ของกระทรวงกลาโหม  

 โรงเรียนนายเรือของกระทรวงทหารเรือ 

๒. บางกระทรวงได้ตั้งโรงเรียนขึ้นสำหรับฝึกผู้ที่จะรับราชการในกระทรวงนั้น หรือ  

กระทรวงอื่นๆ หรือสำหรับทำการหากินส่วนตัว  

 เช่น จุฬาลงกรณ์ “มหาวิทยาลัย” ของกระทรวงธรรมการ  

 โรงเรียนกฎหมาย ของกระทรวงยุติธรรม 

๓. พระศาสนา ก็มีโรงเรียนขั้นอุดมศึกษา สำหรับผู้ที่จะศึกษาทางพระศาสนา เช่น  

 มหามงกุฎวิทยาลัย  

 และโรงเรียนบาลีของพระอารามต่างๆ 

๔. กรมกระทรวงต่างๆ ที่ทำการเสาะหาวิชชาหรือทำการปกครอง ก็ฝึกฝนผู้ทำการให้

เปนผู้เชี่ยวชาญไว้สำหรับใช้  

 กรมรักษาสัตว์น้ำของกระทรวงเกษตราธิการ และกรมแยกธาตุของกระทรวง

พาณิชย์และคมนาคม 

๕. คณะที่ไม่ใช่รัฐบาลโดยแท้ เช่นสภากาชาดสยาม ก็ได้ทำการอุดมศึกษาในทางวิทยา

ศาสตร และพยาบาล 

๖. ด้วยเหตุที่ในประเทศสยามยังไม่มีมหาวิทยาลัย กระทรวงทบวงการและคณะ  

ชเลยศักดิบางคณะ และเอกชน จึ่งมีการส่งนักเรียนออกไปเรียน ณะ ต่างประเทศ ซึ่งต้องนับว่า

เปนวิธีสำคัญส่วนหนึ่งของการอุดมศึกษาของประเทศสยาม  

กิจการอุดมศึกษาของต่างประเทศโดยมากมักจะรวมอยู่ในสถานที่เรียกว่ามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอย่างที่นานาประเทศเข้าใจกันนั้น ยังไม่มีในประเทศสยาม เราใช้มหาวิทยาลัยต่าง

ประเทศเปนส่วนนั้นของการอุดมศึกษาของเรา 

 

หน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
 

 เมื่อจะดำริการมีมหาวิทยาลัยของประเทศนี้เองแล้ว เราควรพิจารณาว่า กิจของ

มหาวิทยาลัยนั้น มีอะไรบ้าง 

๑. การเสาะหาวิชชา หรือเปิดโอกาสให้กุลบุตรได้เรียนทำการเสาะหาวิชชา เลี้ยงดูทำนุ

บำรุงนักปราชญ์ผู้สามารถเสาะหาวิชชา และใช้ผลอันนั้นมาสอนกุลบุตรได้ เปนกิจสำคัญที่สุด

ของมหาวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยเปนสมองต้นความคิดของชาติ เปนสถานเลี้ยง “คนดี” ของชาติ 

๒. ผลของการเสาะวิชชานี้ ต้องเอามาวางเปนแบบแผนสำหรับความประพฤติของชาติ

ทั้งในทางธรรมะและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเปนหลักตัวอย่างการเปนเครื่องวัด เปนที่  

เก็บรวบรวม และจำหน่ายเผยแผ่ความคิดของชาติของเราเอง และช่วยทำการติดต่อกับคณะที่

มีหน้าที่คล้ายกันของนานาชาต ิ

๓. มหาวิทยาลัยมีกิจสอนกุลบุตร ศิลปวิทยาศาสตร เพื่อทำให้ผู้มาเรียนมีความรู้กว้าง

ขวางเห็นเหตุใกล้ไกลและใช้ความคิดที่ได้บังเกิดขึ้นด้วยการเรียนเปนผลประโยชน์แก่คณะ 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะตั้งโรงเรียนฝึกฝนวิชชาชีพย์บางชนิดที่ต้องมีพื้นศิลปวิทยา

ศาสตร 

๔. มหาวิทยาลัยมีกิจสอบไล่กุลบุตร เพื่อวัดความรู้ความสามารถและรับรองเปนพยาน

โดยการให้ปริญญาแก่ผู้ที่สมควร 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ กิจการของมหาวิทยาลัยมีหัวข้อ ๔ ประการนี้ ในประเทศสยาม

มิได้รวมอยู่ในคณะ “มหาวิทยาลัย” แท้จริง “มหาวิทยาลัย” ทำแต่การสอนเท่านั้น ฉนั้นเมื่อมี

ดำริจะมีมหาวิทยาลัยขึ้นจริงๆ จึ่งต้องนับว่าเปนของใหม่ และของใหม่ที่ยังไม่เคยทำ ก่อนจะทำ

จึ่งควรรู้ต้นทุนเสียก่อน 

ความมุ่งหมายของการสำรวจจึ่งเปนการที่จะหาวิธีตอบปัญหาที่ได้กล่าวมาในขั้นต้นแล้ว  

ดังที่ได้พรรณามาแล้ว การสอนเปนส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนเสาะ

หาวิชชาและทดลองเปนส่วนใหญ่ การนี้จึ่งไม่เปนกิจของกระทรวงธรรมการกระทรวงเดียว	 เปน

กิจของรัฐบาล	 เพราะเปนปัญหาที่จะวางรัฏฐาภิปาลโนบาย	 เมื่อวางลงไปแล้ว จึ่งควรมอบ

กระทรวงใดหรือคณะใดคณะหนึ่งเปนผู้ดำเนิรการให้ต้องกับรัฏฐาภิปาลนโบาย 

ด้วยเหตุนี้การสำรวจจึ่งต้องตั้งฐานกว้าง 

 

แนวการสำรวจ 
 

แนวการจะแบ่งได้เปนสี่แผนก 

แผนก	๑	ปัญหาทั่วไป เช่น  

 ก. การทำมาหากินของราษฎรเปนอย่างไร การอุดมศึกษาและวิชชาชีพย์ศึกษาโดย

ฉะเพาะจะให้ประโยชน์แก่ราษฎรอย่างไรได้บ้าง และควรรวมกำลังทำในวิชชาใดเพื่อจะได้ผลแก่

หมู่มากหรือหมู่สำคัญ 
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 ข. การศึกษาชั้นต่ำๆ กว่า คือ ปฐมและมัธยมศึกษา มีเพียงใด และส่วนไหนจะ

เปนพื้นแก่การอุดมศึกษาได้บ้าง 

 ค. คณะอุดมศึกษามีอยู่แล้ว จะช่วยหรือจะกีดแก่การมีมหาวิทยาลัยอย่างใด จะมี

การแก้ไขรวบรวมแบ่งหน้าที่กันอย่างไร 

แผนก	๒	ปัญหาเศรษฐกิจแห่งอุดมศึกษา	

 ก. รายได้ของประเทศสยามทั้งประเทศ จะมีพอที่จะทำการอุดมศึกษาชนิดใด 

 ข. รายจ่ายของประเทศส่วนใดตกเปนประโยชน์แก่อุดมศึกษา 

 ค. รฐับาลใชเ้งนิคา่ศกึษาเทา่ใด และในรายจา่ยนีต้กเปนประโยชนแ์กอ่ดุมศกึษาเทา่ใด  

 ง. รายได้ของรัฐบาลชนิดใด จำนวนเท่าใดอาจมาใช้เปนอุดหนุนศึกษาได้ 

แผนก	๓	การอุดมศึกษาที่มีอยู่เดี๋ยวนี	้

 ก. คณะอดุมศกึษาทีม่อียูใ่นประเทศเดีย๋วนีเ้ปนอยา่งไรบา้ง มโีปลซิอียา่งไร คา่ใชจ้า่ย

สมกับผลที่ได้หรือไม่ 

 ข. การเปรียบเทียบผลประโยชน์และเงินที่เสียไป คิดเฉลี่ยจำนวนผู้เรียน 

 ค. บุคคลชนิดใดเปนผู้มาเรียนอุดมศึกษา และเมื่อเรียนเสร็จแล้วได้เพิ่มราคา

ทางการเมือง, ทางเศรษฐกิจ, ทางจรรยา, ทางราชการ, ทางสุขาภิบาลอย่างไรบ้าง 

 ง. วิธีส่งนักเรียนไปต่างประเทศ มีส่วนและมีผลผิดกับผู้ที่ได้รับอุดมศึกษาใน

ประเทศสยามอย่างไรบ้าง 

แผนก	๔	การมหาวิทยาลัย	

 ก. “มหาวิทยาลัย” ที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ มีเงินและทรัพย์สมบัติเท่าใด ได้รับความอุดหนุน

จากรัฐบาลในทางใด จากสาธารณชนในทางใด ผลที่ได้สมกับเงินที่เสียไปหรือไม่ ได้เติมความรู้

ความชำนาญให้แก่รัฐบาลอย่างไรบ้าง เปนสิ่งจำเปนเพียงใด 

 ข. “มหาวิทยาลัย” เดี๋ยวนี้เพียงพอแก่ความจำเปนของชาติหรือไม่ 

 ค. “มหาวิทยาลัย” เดี๋ยวนี้เพียงพอแก่ความจำเปนของตำแหน่งประเทศสยามในหมู่

นานาประเทศหรือไม่ 

 

วิธีดำเนิรการ 
 

  เมื่อพิจารณาแนวการสำรวจก็เห็นได้ว่า การนี้จะไม่เปนกิจการภายในของกระทรวง

ธรรมการ เพราะแผนก ๑ จะต้องเกี่ยวไปถึงการปกครอง - มหาดไทย การทำมาหากินของ

ราษฎร - กระทรวงเกษตรกับพาณิชย์ การศึกษา - กระทรวงธรรมการ 
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แผนก ๒ การเงินและเศรษฐกิจจะเกี่ยวกับกระทรวงพระคลังเปนอันมาก แผนก ๓ จะ

เกี่ยวถึงโรงเรียนอุดมและอาชีพย์ศึกษาต่างๆ จะเกี่ยวถึงทุกกระทรวงที่ปกครองโรงเรียนชนิดนี้ 

แผนก ๔ เท่านั้น ซึ่งจะเกี่ยวด้วยกระทรวงธรรมการโดยฉะเพาะ เพราะ “มหาวิทยาลัย” บังเอิน

ตกไปอยู่ในใต้ความปกครองกระทรวงนั้น 

ด้วยเหตุฉนี้การสำรวจนี้ เมื่อจะดำริขึ้นแล้ว ต้องดำริเปนกิจการของรัฐบาลรวมกัน ควร

ตั้งกรรมการประกอบจากกระทรวงต่าง เพื่อดำเนิรรัฏฐาภิปาลโนบายร่วมมือกัน 

 

สภาสำรวจนี้ควรตั้งเปนพิเศษ 
 

สภานี้ควรมีที่ปรึกษาเปนผู้เชี่ยวชาญในการศึกษามาจากต่างประเทศเพราะ 

๑. เวลานี้ในประเทศสยามยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางศึกษา ผู้ที่มิได้ทำการติดต่ออยู่กับ

กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแล้ว 

๒. ถ้าจะเลือกผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงใดก็ตาม ยังจะเปนที่สงสัยได้ว่าผู้นั้นจะเอาใจ

ช่วยกระทรวงของตน 

๓. เพื่อตัด “Vested interest” 

๔. อาจหาผู้เชี่ยวชาญที่ได้เคยทำสำรวจในเมืองอื่นมาแล้ว 

๕. จะเปนที่เชื่อถือแก่นานาประเทศ 

๖. จะเปนคนกลางจริงและแลเห็นการเปนไปอย่างกว้างขวาง ไม่มีปัญหาท้องที่เล็กๆ 

น้อยๆ มาเปนกังวล 

๗. เมื่อเสร็จการแล้วจะได้หมดหน้าที่ไม่ต้องดำริหางานอื่นให้ทำ เปนขาดไปไม่หมายพึ่ง 

ผูใ้ดในประเทศสยาม ยอ่มจะทำใหผู้น้ัน้กลา้พดูบางอยา่งโดยไมต่อ้งคดิเกรงใจหรอืนกึถงึการภายหนา้ 

 

ระเบียบการสำรวจ 
 

ด้วยเหตุนี้ในที่นี้จึ่งขอเสนอระเบียบการสำรวจเปนอย่างนี้ 

๑. กรรมการองคมนตรีฝ่ายสยามหนึ่งหรือสามนาย เปนผู้รับผิดชอบดำเนิรการ 

๒. ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศหนึ่งหรือสองนาย เปนผู้ทำการสำรวจหรือเขียนรายงาน 

๓. ผู้ช่วยยืมมาชั่วคราวจากกระทรวงต่างๆ มี มหาดไทย คลัง ธรรมการ เปนต้น   

เปนผู้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กระทรวง 

๔. เสมียนพนักงานจ้างขึ้นชั่วคราว 
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ฝ่ายการทุนนั้นจะต้องมีดังต่อไปนี้ 
 

๑. กรรมการไม่มีเงินเดือน 

๒. ผู้เชี่ยวชาญได้เงินเดือนตามแต่กรรมการจะตกลงกับบุคคลได้ ประมาณว่าจะเปน

คนละ ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

ค่าเดินทางของผู้เชี่ยวชาญปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓. ค่าเดินทางของเจ้าพนักงานปีละ ๕,๐๐๐ บาท 

๔. เงินเดือนเสมียนพนักงานปีละ ๒,๔๐๐ บาท 

๕. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือกระทรวงธรรมการควรหาที่ทางสำนักงานให้ 

วิธีหาผู้เชี่ยวชาญ	ควรเปนกิจของกรรมการจะจัดในที่นี้ขอเสนอความที่ทราบมาว่า 

๑. แผนกเยเนราลเอดุเคชั่นของรอคคิเฟลเลอรมูลนิธิได้รับรองว่า เมื่อรัฐบาลสยามจะขอ

เชื้อเชิญให้เขาเข้ามาทำการสำรวจการศึกษาของประเทศสยามแล้ว เขารับจะหาผู้เชี่ยวชาญให้ 

แต่ให้รัฐบาลสยามเปนผู้ให้เงินเดือน และบางทีจะช่วยในการพิมพ์ประกาศรายงานนี้ให้เปน

สมบัติความรู้แก่โลก 

เมื่อมีการสำรวจเปนชิ้นเปนอันอย่างนี้ บางทีจะเปนหนทางที่จะชักชวนให้แผนกเยเนราล

เอดุเคชั่นนี้แนะนำให้คณะรอคคิเฟลเลอรมูลนิธิ ทำการร่วมมือในการอุดมศึกษาบางแผนกได ้

๒. แผนกสำรวจแห่งสันนิบาตชาติได้เคยทำการสำรวจการสาธารณสุขในประเทศอิหร่าน 

และฟังดูมีประสงค์จะแสดงความเอาใจใส่กับประเทศสยาม และอาจรับอาสาหาผู้สำรวจมาให้ได ้

กำหนดเวลา ที่จะต้องการ แบ่งเปนสามภาค 

 ภาค ๑ การตั้งกรรมการ และกรรมการหาจ้างผู้เชี่ยวชาญ ๖ - ๘ เดือน 

 ภาค ๒ ผู้เชี่ยวชาญเที่ยวทำการสำรวจในกรุงและหัวเมือง ๑ ปี 

 ภาค ๓ เขียนและพิมพ์รายงาน ๑ ปี 

การแบ่งภาคนี้ในเวลาทำจริงคงจะกำหนดลงไปไม่ได้เด็ดขาด อาจเขียนพลางสำรวจ

พลาง แต่อย่างไรเสียก็ดี ควรได้ผลภายในสองปีครึ่ง 

 

เรื่องรายงาน 
 

รายงานของผู้เชี่ยวชาญควรให้พิจารณา ๔ ข้อ 

๑. รายงานพรรณาถงึการเปนไปของกจิการตา่งๆ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการอดุมศกึษาในสมยันี ้
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๒. รายงานพรรณาถึงโอกาสต่างๆ ในประเทศสยาม ซึ่งจะประกอบการอุดมศึกษา และ

ในแผนกใดบ้างของชีวิตราษฎรอุดมศึกษาจะนำประโยชน์มาให้มากที่สุด 

๓. รายงานดำริการวางโครงการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลัก ๓ ประการ คือ ทุน เวลา และ

หลักสูตร 

หลักทุน	

ก. ภายในกรอบงบประมาณที่โปรดให้อยู่เดี๋ยวนี้ สำหรับอุดมศึกษาจะวางระดับหลักสูตร

ได้สูงเพียงใด และควรใช้เวลานานเท่าใดที่จะให้การถึงระดับหลักสูตรที่ได้ตั้งขึ้นไว้ 

ข. ส่วนใดของรายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาลควรอุทิศให้แก่การศึกษา และจากงบที่อุทิศให้

แก่การศึกษานี้ ส่วนใดควรจ่ายเปนทุนสำหรับอุดมศึกษาจึ่งจะเพียงพอกับความต้องการของ

ประเทศ 

หลักเวลา	

ถ้าให้ทุนน้อย แต่ระดับหลักสูตรสูงก็จำเปนที่จะต้องให้เวลานาน ถ้าแม้ทุนมากและ

ระดับหลักสูตรต่ำ เวลาก็ย่อมจะไม่ต้องให้มาก 

หลักสูตร	

ก. ควรพิจารณาว่าหลักสูตรอุดมศึกษาควรเปนอย่างไร จึ่งจะได้ส่วนกับปฐมและ

มัธยมศึกษา 

ข. ระดับหลักสูตรอย่างใดจึ่งจะให้ผลเศรษฐกิจอันดีแก่บ้านเมือง 

ค. ระดับหลักสูตรอย่างใดจึ่งจะรับการยกย่องไว้ใจจากต่างประเทศได้ 

๔. รายงานวิธีจัดการมหาวิทยาลัย 

ถ้าเราตกลงเห็นว่า ควรมีมหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องดำริว่า 

ก. มหาวิทยาลัยนี้จะทำการสอนศิลปวิทยาศาสตรกว้างขวาง หรือจะสอนวิชชาชีพย์

เท่านั้น หรือจะสอนทั้งสองอย่าง 

ข. เมื่อจะสอนวิชชาชีพย์แล้ว จะต้องวางระเบียบเสียให้แน่นอน ว่าจะมีการติดต่อ

ทดแทนกับโรงเรียนวิชชาชีพย์ของกระทรวงต่างๆ อย่างไร เพื่อไม่ให้งานซ้ำหรือแย่งกัน 

ค. การสอนที่มหาวิทยาลัยกับการส่งนักเรียนไปเรียนต่างประเทศต้องวางระเบียบให้

ทดแทนกันเสีย เพื่อทั้งสองวิธีจะได้ไม่แก่งแย่งกัน 

ง. จะตอ้งทำการเขา้ใจแบง่หนา้ทีแ่ละอาณาเขตตก์จิการเสยีกบัโรงเรยีน หรอืสถานศกึษา

ชเลยศักดิชั้นอุดมศึกษา 
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จ. จะต้องวางระเบียบปกครองของมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นนี้ให้ลงกรอบราชการ และ

จัดการให้รัฐบาลรับรองยกย่องผู้เรียนสำเร็จออกมาตามสมควร 

รวมใจความมีปัญหาสำคัญที่จะต้องตัดสินให้แจ่มแจ้ง คือ 

๑. ในกรอบงบประมาณที่โปรดให้แก่คณะมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ รวมทั้งงบประมาณของ

โรงเรียนที่อาจมารวมเข้าในมหาวิทยาลัยได้ จะจัดการมหาวิทยาลัยชนิดใดขึ้นได้ จะมีระดับ

หลักสูตรสูงเพียงใด จะต้องการเวลาเท่าใดจึ่งจะจัดสำเร็จ 

๒. ถ้าแม้จะถือระดับหลักสูตรเปนเกณฑ์แล้ว จะต้องเพิ่มเงินเท่าใด และให้เวลาเท่าใด 

จึ่งจะได้มหาวิทยาลัยดังประสงค ์

 

ผลของการสำรวจ 
 

ผลของการสำรวจนี้มีดังต่อไปนี้ 

๑. เราจะทราบการเปนไปของการอุดมศึกษาที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ 

๒. เราจะทราบความต้องการของชนิดของอุดมศึกษาของชาติ 

๓. เราจะได้ทราบว่าการอุดมศึกษาจะเปนราคาเท่าใดจึ่งจะสมกับตำแหน่งเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

๔. เราจะได้ผู้เชี่ยวชาญมาวางระเบียบ 

๕. ถึงแม้เมื่อพิจารณารายงานนี้แล้ว เห็นว่าเราไม่ควรมีการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย 

เราจะได้รู้ว่าเหตุใดจึ่งไม่ควรมี 

๖. ถึงแม้เราจะไม่สามารถทำตามคำแนะนำของสำรวจอันนี้ ความรู้ว่าเมื่อปีที่ได้ทำการ

สำรวจนี้มีการอุดมศึกษาอย่างไรบ้าง จะเปนประโยชน์สำหรับเมื่ออีกสิบปีภายน่า เราจะทำ

สำรวจอีกทีหนึ่งก็จะแลเห็นได้ ว่าสิ่งใดจำเริญขึ้น สิ่งใดซุดโทรมลง 

  รวบรวมใจความว่า ถ้าแม้การสำรวจนี้ทำให้เราตอบปัญหาได้ว่า เหตุใดจึ่งควรมี 

หรือไม่ควรมี มหาวิทยาลัยแล้ว และถ้าเรามาถึงซึ่งความเห็นว่า มหาวิทยาลัยนี้เปนกิจของชาติ 

ไม่ใช่กิจของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งโดยฉะเพาะ ก็นับว่าได้ผลพอที่จะเสียเงินเสียเวลาให้ 

เพราะการที่จะลงมือทำการใหญ่โตซึ่งจะต้องเสียเงินมาก ถ้าทำด้วยรู้เหตุผลดีกว่าทำเปนการ

ทดลองในมาตราใหญ่โต เปนอุบายปกครองที่หนักแน่น แม้รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับรายงานนี้ จะไม่

รับทำตามทั้งหมดหรือแต่บางส่วน รายงานนี้ก็เปนประโยชน์ในฐานเปนพยานว่าเหตุใดรัฐบาล  

จึ่งไม่ทำตาม 
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