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	 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกอบด้วย อักษร 

พระปรมาภิไธย วปร อยู่ตรงกลาง พื้นอักษรสีขาวขอบเดินทอง อันเป็นสีของวันจันทร์ซึ่งเป็น 

วันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชร ตามความหมายแห่งพระนามมหาวชิรา- 

ลงกรณ อักษร วปร อยู่บนพื้นสีขาบ (น้ำเงินเข้ม) อันเป็นสีของขัตติยกษัตริย์ ภายในกรอบ 

พุ่มข้าวบิณฑ์สีทองสอดสีเขียว อันเป็นสีซึ่งเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ กรอบทรง 

พุ่มข้าวบิณฑ์อัญเชิญมาจากกรอบที่ประดิษฐานพระมหาอุณาโลม อันเป็นพระราชลัญจกร 

ประจําพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรม 

ราชจกัรวีงศ์ แวดลอ้มดว้ยเครือ่งเบญจราชกกธุภณัฑ์ อนัเปน็เครือ่งประกอบพระบรมราชอสิรยิยศ 

ของพระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ได้แก่ พระ 

มหาพิชัยมงกุฎพร้อมอุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจํารัชกาล อยู่เบื้องบนพระแสงขรรค์ 

ชัยศรีกับพระแส้จามรี ทอดไขว้อยู่เบื้องขวา ธารพระกรกับพัดวาลวิชนี ทอดไขว้อยู่เบื้องซ้าย  

และฉลองพระบาทเชิงงอนอยู่เบื้องล่าง พระมหาพิชัยมงกุฎหมายถึงทรงรับพระราชภาระ 

อันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พระแสงขรรค์ชัยศรีหมายถึงทรงรับ 

พระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากภยันตราย ธารพระกรหมายถึงทรงดํารงราชธรรม 

เพื่อค้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคง พระแส้จามรีกับพัดวาลวิชนีหมายถึงทรงขจัดปัดเป่า 

ความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ ฉลองพระบาทเชิงงอนหมายถึงทรงทํานุบํารุง 

ปวงประชาทั่วรัฐสีมาอาณาจักร เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตร 

อันมีระบายขลิบทอง จงกลยอดฉัตรประกอบรูปพรหมพักตร์อันวิเศษสุด ระบายชั้นล่างสุด 

ห้อยอุบะจําปาทอง แสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ เบื้องล่าง 

กรอบอักษรพระปรมาภิไธยมีแถบแพรพื้นสีเขียวถนิมทอง ขอบขลิบทอง มีอักษรสีทองความว่า  

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” ปลายแถบแพรเบื้องขวามีรูปคชสีห์กายม่วงอ่อน 

ประคองฉัตร ๗ ชั้น หมายถึงข้าราชการฝ่ายทหาร เบื้องซ้ายมีรูปราชสีห์กายขาวประคอง 

ฉัตร ๗ ชั้น หมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกัน  

ข้างคันฉัตรด้านในทั้งสองข้างมีดอกลอยกนกนาค แสดงถึงปีมะโรงนักษัตรอันเป็นปีพระบรม 

ราชสมภพ สีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชน 

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒
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การแพทย์และการสาธารณสุขไทยมีประวัติศาสตร์ย้อนไปในอดีตอย่างยาวนาน การ 

ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็น 

จุดเปลี่ยนสำคัญในการวางรากฐานระบบราชการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน  

และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรง 

อุปถัมภ์และสนับสนุนงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยซึ่งเป็นงานพัฒนาขั้นมูลฐาน  

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง รู้จักป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และรับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี  

ระบบการแพทย์และการสาธารณสุขจึงมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าในทุกด้าน มีความเจริญเข้มแข็ง 

เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศสืบเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน

หนังสือ ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

โดยได้รวบรวมข้อมูลและลำดับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับการแพทย์ 

และการสาธารณสุขของประเทศไทย นับตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เป็นต้นมา เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าสำหรับการเรียนรู้ ค้นคว้า อ้างอิงประวัติศาสตร์และการ 

สาธารณสุขของไทย ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนางาน 

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างยั่งยืน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ขอเชิดชูพระเกียรติคุณ และแสดงความ 

จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ  

เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีความสุขทั้งสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจให้มี 

ความสามัคคี มีจิตอาสาในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง ขอน้อมนำ 

แนวพระราชดำรแิละพระราชปณธิานมาเปน็หลักในการพฒันางานดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข 

ของประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยังให้เกิดประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหลา่ 

สืบไป 

 

	 	 (นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  

ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อปวงพสกนิกรนานัปการ เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงน้ำพระราชหฤทัย 

ทีท่รงหว่งใยปญัหาสขุอนามยัของประชาชนทกุหมูเ่หลา่ พระราชดำรวิา่ ประเทศชาตเิขม้แขง็ไดด้ว้ย 

ความแข็งแรงทั้งกายและใจของมวลราษฎร

ดว้ยพระมหากรณุาธคิณุ ทรงมพีระราชประสงคใ์หก้ารแพทยไ์ทยพฒันากา้วหนา้ไมห่ยดุนิง่  

เปน็ทีพ่ึง่แกผู่ป้ว่ยเจบ็ไขด้ว้ยโรคภยันานาอยา่งถว้นทัว่ จงึทรงเกือ้หนนุกจิการทัง้ปวงของโรงพยาบาล 

ทุกระดับ อาทิเช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ตั้งอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ไปจนถึง 

โรงพยาบาลใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ โรงพยาบาลศิริราช 

พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเป็นเวลายาวนาน ได้แก่ ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันมูลนิธิองค์กรทางการแพทย์  

พระราชทานนามมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ ทรงรับเป็นประธาน 

จัดสร้างอาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี อาคารที่ทำการแพทยสมาคม และทรงรับเป็นสมาชิก 

กิตติมศักดิ์ของแพทยสมาคมซึ่งเป็นสมาคมแพทย์แห่งแรกของไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ 

เสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงวางศลิาฤกษ ์ทรงเปดิอาคารเฉลมิพระบารม ี๕๐ ป ี และอาคาร 

ของคณะแพทยศาสตร์ ของโรงพยาบาลหลายแห่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมกิจการ 

โรงพยาบาล พระราชทานพระราชทรพัยก์ารกอ่สรา้งอาคาร การจดัซือ้เวชภณัฑอ์ปุกรณก์ารแพทย์  

ทั้งหมดนี้คือขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ให้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ร่วมใจเป็นพลังสร้างสรรค์งานวิจัย งานบริการทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ผู้ป่วย 

โดยไม่เลือกชั้นฐานะ รวมทั้งผู้ป่วยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์  

อันเนื่องในพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้

บันทึกประวัติศาสตร์การแพทย์ไทยต่อไปในภายหน้าจักสมบูรณ์ได้ด้วยพระราชกรณียกิจ 

ด้านการแพทย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชเกียรติคุณอันแผ่ไพศาลทั้งในขอบเขต 

พระราชอาณาจักรและในระดับนานาชาต ิ เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง	 	 	

	 (ศาสตราจารย ์แพทย์หญิงสมศร ี เผ่าสวัสดิ์)

	 	 นายกแพทยสภา

คำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
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เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๑๐ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์  

ปวงชนชาวไทยต่างปีติโสมนัส และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงปฏิบัติ 

พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ในการอภิบาลให้เหล่าพสกนิกรได้อยู่เย็นเป็นสุข 

ตลอดมา

ในศุภสมัยอันเป็นมงคลยิ่งนี้ แพทยสภาได้จัดพิมพ์หนังสือ  ประวัติศาสตร์การแพทย์ 

และสาธารณสุขไทย เพื่อประมวลความรู้และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในระบบ 

การบริหารราชการแผ่นดินนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  

อันเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดวางระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ที่ก่อเกิด 

เป็นรากฐานมั่นคงสืบต่อมาถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๕๐ ปี 

แห่งการสถาปนาแพทยสภาอีกคำรบหนึ่งด้วย

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี กลุ่มอาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน กลุ่มแอสเสท เวิรด์  

คอรป์อเรชัน่ กลุม่บรษิทัไทยเบฟเวอเรจ กลุม่บเีจซ ีบิก๊ซ ี และกลุม่ทซีซี ี แอสเซ็ทส์ จึงไดส้นับสนุน 

การจดัพมิพห์นังสอืเลม่ดังกลา่ว เปน็บรรณานสุรณใ์นศภุวาระมหามงคล พระราชพธิบีรมราชาภเิษก  

พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้ริเริ่ม  

สนบัสนนุ จดัการ แกไ้ขอปุสรรคปญัหาตา่ง ๆ รว่มกบัหนว่ยงานดา้นสาธารณสขุทัง้ภาครฐัและเอกชน  

เพื่อให้การวางระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยมีความเข้มแข็ง ตลอดจนให้กำลังใจ 

บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของสังคมในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและดูแลสุขภาพ 

ของประชาชน โดยหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่หนงัสอืเลม่นี ้ จะอำนวยประโยชนแ์กผู่ส้นใจศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู 

ทางประวัติศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขไทยสืบไป

นายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักดี

กลุ่มอาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน กลุ่มแอสเสท เวิรด ์คอร์ปอเรชั่น

กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ กลุ่มบีเจซ ีบิ๊กซ ี กลุ่มทีซีซ ี แอสเซ็ทส์

คำปรารภ
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ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีต ซึ่งหากดำเนินการอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะ 

สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาในอดีต ส่งผลให้ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาได้เข้าใจ 

เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดกิจกรรมขึ้น ได้ทราบถึงผลที่ตามมา เมื่อมีการติดตามประวัติศาสตร์อย่าง 

ต่อเนื่องจะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้อง  

อีกทั้งสามารถเรียนรู้ถึงพัฒนาการที่เชื่อมโยงอดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีต่าง ๆ  

ในโลก รวมถึงวิถีการใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ยังคง 

เป็นบทเรียนที่ดีเสมอที่จะนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

เนื่องในวาระที่แพทยสภามีอายุครบ ๕๐ ปี คณะผู้จัดทำหนังสือ ประวัติศาสตร์การแพทย์ 

และสาธารณสุขไทย มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ จัดทำเป็นหนังสือนี้ขึ้น 

เพื่อให้ผู้สนใจสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงหรือค้นคว้า มีภาพและเอกสารต้นฉบับหรือต้นแบบ 

จัดร้อยเรียงเพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเรื่องราวและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เอกสารต่าง ๆ มีการ 

ตรวจสอบถึงความถูกต้อง จนทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ที่อ่านหนังสือ  ประวัติศาสตร์การแพทย์และ 

สาธารณสุขไทย เล่มนี้ จะได้นึกย้อนถึงอดีตและทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ 

การสาธารณสุขของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิด “แพทยสภา”  

ขึ้นในป ีพ.ศ. ๒๕๑๑

ผมขอเป็นตัวแทนสมาชิกแพทยสภาและประชาชนคนไทยที่ได้อ่านและศึกษารายละเอียด 

ในหนังสือ  ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย  นี้ ขอบคุณคณะผู้จัดทำเป็นอย่างยิ่ง  

โดยเฉพาะทา่นประธานคณะอนกุรรมการทำงานประวตัศิาสตรก์ารแพทยไ์ทยคอื นายแพทยศ์ลัยเวทย ์ 

เลขะกุล ท่านบรรณาธิการคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ และ 

ท่านผู้ช่วยบรรณาธิการคือ คุณรัชดา โชติพานิช ที่ได้ทุ่มเทและมีความอุตสาหะในการจัดทำ 

หนังสือเล่มนี้ขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านในคณะทำงานที่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึง 

ประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร ์หนังสือ ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย  

นี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่เกิดจาก  “ความตั้งใจ ความใส่ใจ ความจริงใจ” และ 

บังเกิดขึ้นในวาระที่แพทยสภามีอายุครบ ๕๐ ปี

	 (ศาสตราจารย์ ดอกเตอร ์นายแพทย์ประสิทธิ ์ วัฒนาภา)

	 อดีตนายกแพทยสภา

คำปรารภ
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คำนํา

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ นับเป็นปีมหามงคลของ 

ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้ชื่นชมพระบารมี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสดุดี 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี แพทยสภา 

จึงเห็นสมควรจัดทำหนังสือ ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ธ ผูท้รงหว่งใยอาณาประชาราษฎร์ ทรงกอปรพระราชกรณยีกจินานา 

ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดตามพระปฐมบรมราชโองการ

หนังสือ  ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย  เล่มนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้า 

ในเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ที่เน้นศึกษาจากจุดเริ่มต้น 

ของระบบการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ซึ่งมีผลทำให้เกิดระบบการแพทย์และการสาธารณสุขสมัยใหม่ของสยามตามแบบตะวันตก  

ที่มีการวางรากฐานอย่างมั่นคงเป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ 

พระมหากษัตริย์ในจักรีบรมวงศ์ ที่ทรงริเริ่มและสนับสนุนให้ดำเนินการ พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  

ก่อให้เกิดประโยชน์อเนกอนันต์ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น แพทยสภาจึงขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 

ถวายพระพรชัยมงคลและขอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดพิมพ์หนังสือ  

ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย เผยแพร่ไปยังโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา 

ทุกแห่ง เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาอ้างอิง สามารถใช้หลักฐานที่นำมาแสดง สืบค้นเพื่อขยายขอบเขต 

ของความรู้ให้ลึกซึ้งกว้างขวางต่อไป 

และในโอกาสน้ี คณะกรรมการแพทยสภาและบุคลากรทุกฝ่ายขอต้ังสัตย์ปฏิญาณในการ 

ปฏิบัติตน ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ มีจิตอาสาในการทำความดี มีความซ่ือสัตย์ 

สุจริต และจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจน 

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร ขอพระองค์ 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของไพร่ฟ้าตราบจิรัฐิติกาล 

	 (พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ)

	 เลขาธิการแพทยสภา
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ความเป็นมา

การจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์การแพทย์เล่มนี้ เกิดจากแรงบันดาลใจสำคัญที่สุด 

ประการเดียวคือ “ความไม่รู้ ความไม่เข้าใจปูมหลัง กำเนิดการแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทย” ว่า 

มีความเป็นมาอย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไร และอย่างไร เพราะแพทย์ทุกท่านที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในขณะนี้  

รวมท้ังข้าพเจ้าซ่ึงได้เกษียณอายุราชการมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ล้วนเดินเข้าสู่อาชีพแพทย์ ในขณะท่ี 

การแพทยข์องไทยเจริญรุดหน้าไปมากแลว้ ไมเ่หน็เคา้ของการแพทยใ์นยคุกอ่น ๆ เลย หากสามารถ 

ทราบคุณูปการของบรรพบุรุษทางด้านการแพทย์ของประเทศไทยได้กระจ่างชัดแล้ว คงจะก่อให้เกิด 

ความภาคภูมิใจ เกิดความสำนึกและความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพแพทย์ และก่อให้เกิด 

ความสมานสามัคคีในสังคมแพทย ์ รวมถึงประชาชนมากขึ้นเป็นแน่แท ้

ปฐมบทเริ่มแรก อันเป็นสาเหตุจุดประกายให้แพทยสภาดำริในการชำระประวัติศาสตร์ 

การแพทย์ครั้งนี้นั้น เกิดขึ้นเมื่อครั้งแพทยสภามีอายุครบ ๔ รอบ ๔๘ ปี ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

แพทยสภาต้องการจะเชิดชูเกียรติอาจารย์แพทย์ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการแพทย ์ทั้งทางด้าน 

การศึกษาแพทย์ การวิจัย การประกอบวิชาชีพ เวชกรรม ให้การดูแลรักษาคนไข้อย่างดียิ่ง  

จึงยกย่องท่านอาจารย์ทั้ง ๔๘ ท่านที่ได้รับการคัดเลือกมาว่าเป็น “ปูชนียแพทย์” ซึ่งแพทย์ทุกคน 

ให้ความเคารพนับถือและยกย่องท่านเป็นเสมือนปูชนียาจารย์ของวงการแพทย์	

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นผู้จัดทำหนังสือ ๔๘ ปูชนียแพทย์  ในจังหวะนั้นพอดี จึงได้มี 

โอกาสอ่านประวัติของอาจารย์หลายท่านอย่างละเอียดหลายรอบ บังเกิดเป็นความปีติและมีความ 

สุขยิ่งล้น ที่เรามีบูรพาจารย์ที่ทุ่มเทความเป็นแพทย์ในการดูแลรักษาประชาชนชาวไทยด้วยชีวิต 

และความตั้งใจมุ่งมั่นจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต โดยเฉพาะเมื่อได้อ่านประวัติของท่านอาจารย์ 

พระอาจวิทยาคม (Dr. George Bradley McFarland - ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๐๙ - ๓ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๔๘๕) ซึ่งท่านเป็นชาวอเมริกันที่เกิดในสยาม และท่านอุทิศชีวิต ความรู้ เงินทองของท่าน 

เพื่อสยาม ท่านเป็นอาจารย์ท่านแรกของโรงเรียนแพทยากร (ต่อมาเป็นโรงเรียนราชแพทยาลัยและ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตามลำดับ) และเป็นหมอของโรงศิริราชพยาบาล เป็นผู้สอน 

นักเรียนแพทย์จนจบเป็นแพทย์แผนปัจจุบันรุ่นแรกของไทย ท่านอาจารย์อวย เกตุสิงห์ ซึ่งท่าน 

ได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนียแพทย์เช่นเดียวกัน ได้เขียนยกย่องอาจารย์พระอาจวิทยาคมว่าเป็น  

“อฐิกอ้นแรกของโรงพยาบาลศริริาช” รวมทัง้ในชว่งนัน้ขา้พเจา้ไดอ้า่นประวตัทิางการแพทยซ์ึง่เขยีน 

สรุปไว้ ทำให้ทราบถึงหมอปลัดเล หมอเทียนฮี้ กอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล เป็นต้น จึงอยาก 

ทราบถงึตน้สายปลายเหตทุีแ่ทจ้รงิวา่ เรือ่งราวทัง้หมดเปน็อยา่งไรกนัแน ่ จึงเกดิเปน็แพทยใ์นระบบ 

ราชการอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี ้

หนังสือประวัติศาสตร์ท้ังหมดท่ีมีอยู่ในขณะน้ี ล้วนมีจุดเร่ิมต้นจากกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช 

แต่ไม่มีหนังสือเล่มใดอธิบายว่า ก่อนที่จะมีการสร้างโรงพยาบาลศิริราชนั้นมีความเป็นมาอย่างไร  
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และเพราะเหตุใดระบบราชการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงถือเกิดขึ้นในกระทรวง 

ธรรมการ เหตุใดจึงย้ายไปอยู่กระทรวงนครบาลและกระทรวงมหาดไทยในเวลาต่อมา จนสุดท้าย 

กว่าจะจัดตั้งเป็นกระทรวงสาธารณสุขได ้ ก็ล่วงเข้าสู่สมัยรัชกาลที ่๘ ด้วยเหตุนี้ ความสงสัยต่าง ๆ   

ทุกอย่างจึงยังคุกรุ่นอยู่ในใจเรื่อยมา

ในโอกาสที่แพทยสภามีอายุครบ ๕๐ ปี มีการเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ แพทยสภา 

ดำรวิา่จะไมจ่ดังานเลีย้งฉลองใหส้ญูเปลา่ แตจ่ะใชเ้งนิทนุจดักจิกรรมตา่ง ๆ ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่วงการ 

แพทย์และประชาชน เปน็การสรา้งความรกัและความสามคัคสีมานฉนัทภ์ายในชาตใิหม้ากขึน้ ดงันัน้ 

จงึประกาศเจตนารมณส์ำคญั ดงัขอ้ความสัน้ ๆ วา่ “Trust” หมายถงึ แพทยสภา จะ “ตัง้ใจ” “ใสใ่จ”  

และ “จรงิใจ” แกเ่พือ่นแพทย ์ประชาชน และประเทศชาต ิ จงึเปน็ทีม่าของโครงการในวาระนีม้ากมาย 

หลายโครงการ ไดแ้ก ่ “การประชมุวชิาการแพทยสภา ๕๐ ป”ี การเชดิชสูมาชกิทีส่รา้งคณุประโยชน ์

แก่สังคม ทั้งสังคมแพทย์และสังคมทั่วไป ว่าเป็น “แพทย์ต้นแบบ” โครงการ “หมอชวนวิ่ง” เพื่อ 

ชวนประชาชนมาวิ่งรักษาสุขภาพ โครงการจัดสร้างสื่อการ์ตูน “Doctor Series” ให้ประชาชนเข้าใจ 

การทำงานของแพทย์ โครงการจัดสร้างของที่ระลึก ซึ่งจะเป็น “เหรียญพระฉายาสาทิสลักษณ์ของ 

สมเด็จพระบรมราชชนก” ซึ่งทรงได้รับพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน 

ของไทย” และ “โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่” เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยและพระภิกษ ุ

ในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบ ๕๐ ปี แพทยสภา ครั้งที่ ๑/ 

๒๕๖๐ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับอาจารย์ นายแพทย์ศัลยเวทย์  

เลขะกุล ในฐานะอนุกรรมการด้วยกัน เห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะที่จะคลี่คลายปริศนาที่มากำเนิด 

แพทย์แผนปัจจุบันที่ไม่ชัดเจนและคลุมเครือมาตั้งแต่อดีต จึงได้เสนอให้มีการชำระประวัติศาสตร์ 

การแพทย์ของไทยครั้งใหญ่ โดยให้สืบค้นหลักฐานเชื่อถือได้เท่าที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน เพื่อไข 

ปริศนากำเนิดแพทย์แผนปัจจุบัน รวมทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสภาการแพทย์อันเป็น 

ต้นกำเนิดของแพทยสภาให้จงได้ จึงเสนอโครงการสืบค้นประวัติทางการแพทย์แก่อนุกรรมการ 

อำนวยการ โดยขอให้อาจารย์ นายแพทย์ศัลยเวทย์เป็นประธานอนุกรรมการนี ้ เพราะเชื่อมั่นว่า  

อาจารย์จะชักนำรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ ผู้สนใจการสืบค้น 

ทางประวัติศาสตร์เชิงลึกจากเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้นมาทำงานนี้ให้แพทยสภา ซึ่งบัดนี้  

ท่านทั้งสองซึ่งเป็นคณะทำงานหลัก ร่วมกับท่านศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร  

รวมท้ังคุณรัชดา โชติพานิช และคณะอนุกรรมการจากสถาบันต่าง ๆ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข  

สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ  

กรมแผนที่ทหาร และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ที่ให้เกียรติมาทำงานให้แพทยสภา ทำงาน 

ให้ประเทศชาติ ประสบสำเร็จ สามารถคลี่คลายปริศนาต่าง ๆ ลงได้ ทำให้เกิดความกระจ่างชัด  

นับเป็นคุณูปการแก่วงการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างที่สุด	

	 (รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ภาคภูม ิ สุปิยพันธุ์)

	 	 กรรมการแพทยสภา ผู้ริเริ่มโครงการ
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ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบ ๕๐ ปี แพทยสภา มีศาสตราจารย์ 

ดอกเตอร ์นายแพทยป์ระสทิธิ์ วฒันาภา นายกแพทยสภา เปน็ประธาน ตอ่มาคณะอนุกรรมการฯ   

มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานจำนวน ๗ ชุด โดยคณะทำงานชุดที่ ๕ คือ คณะทำงานจัดทำ 

นิทรรศการแพทยสภา รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์การแพทย์ มีนายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล  

เป็นประธานคณะทำงาน และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำงานประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย  

นับเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำหนังสือเล่มนี ้

คณะอนุกรรมการทำงานประวัติศาสตร์การแพทย์ไทยได้แต่งตั้งคณะทำงาน ๒ ชุด คณะ 

ทำงานชุดแรกคือ “คณะทำงานหนังสือประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย” และคณะทำงานชุดที่สอง  

คือ “คณะทำงานสมุดภาพประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย” ซึ่งคณะทำงานหนังสือประวัติศาสตร์ 

การแพทย์ไทยได้ชำระเอกสารชั้นต้นว่าด้วยการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นครั้งแรก 

ในประวัติศาสตร์ และมีมติให้จัดพิมพ์หนังสือ  ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

การจดัทำหนงัสอื ประวตัศิาสตรก์ารแพทยแ์ละสาธารณสขุไทย เลม่นี ้ ไดร้บัความอนุเคราะห์ 

จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ หอสมุดดำรงราชานุภาพ ห้องสมุด 

ปิยมหาราชรฦก หอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย หอจดหมายเหตุศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช- 

พยาบาล กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  

หน่วยปฏิบัติการวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอจดหมายเหตุ 

สาธารณสขุแหง่ชาต ิกระทรวงสาธารณสขุ โรงพยาบาลแมคคอรม์คิ โรงพยาบาลสมเดจ็เจา้พระยา  

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ และสำนักงานใหญ่ ณ นคร 

เจนีวา คณะแพทยศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย  

รวมทั้งความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากอนุกรรมการทุก ๆ ท่าน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ  

ผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านเป็นอย่างดียิ่งจนสำเร็จลุล่วง

แพทยสภาขอขอบพระคณุหน่วยงานทกุแหง่ อนกุรรมการทกุทา่น และผูม้สีว่นรว่มทกุทา่น 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเบื้องหลังในการจัดทำหนังสือนี้เป็นอย่างสูง 

 

	 	 (นายแพทย์ศัลยเวทย ์ เลขะกุล)

	 	 ประธานคณะอนุกรรมการทำงาน

	 	 ประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย

บทนำ
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บทบรรณาธิการ

หนงัสอืเลม่นีป้ระกอบดว้ย ๓ ภาค คอื ภาค ๑ บทความเรือ่งตา่ง ๆ จากคณะอนกุรรมการ 

ทำงานประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย ภาค ๒ เป็นประมวลเอกสารชั้นต้นที่เกี่ยวข้อง จัดเรียงเป็น 

ลำดับเหตุการณ์สั้น ๆ พอสังเขป และภาค ๓ คือต้นฉบับของเอกสารสำคัญต่าง ๆ  

ในระยะแรกเริ่ม คณะทำงานฯ สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติการแพทย์และสาธารณสุข 

ในประเทศไทยจากหนังสือ เอกสารรายงานวิจัย บทความ ทั้งเก่าและใหม่แล้วพบว่า ข้อมูลที่มี 

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอ้างอิงเอกสารชั้นต้นและมีเนื้อหาไม่ครอบคลุม เมื่อนำข้อมูลจากหนังสือต่าง ๆ  

มารวมกันก็ไม่สามารถรวมกันได้ เพราะลำดับเหตุการณ์ไม่สอดคล้อง และส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูล 

รายละเอียดระบุวัน เดือน ป ี ของแต่ละเหตุการณ ์

คณะบรรณาธกิารจงึเปลีย่นวธิกีารจดัทำหนงัสอื เปน็การสบืคน้จากเอกสารชัน้ตน้ในสำนกั 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติและประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยใช้เทคนิคสืบค้นแบบเจาะลึกจาก 

ข้อความสำคัญในเอกสาร ตามแนวทางของ พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี (๒๖ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) นักประวัติศาสตร์คนสำคัญของไทย จากวิธีการดังกล่าว 

ทำให้ค้นพบเอกสารเก่า ซึ่งหลายรายการยังไม่เคยตีพิมพ์และกล่าวถึงมาก่อน ซึ่งเชื่อมโยงกัน 

อย่างเป็นระบบ และเอกสารชั้นต้นในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีความสอดคล้องกับประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษาอย่างแม่นยำ และไม่พบความคลาดเคลื่อนเลยแม้เหตุการณ์ห่างกันเพียงวันเดียว

เนือ่งจากฐานขอ้มลูจดหมายเหตแุหง่ชาตมิเีปน็จำนวนมาก และคณะทำงานฯ มเีวลาจำกดั 

ประมาณครึง่ป ีนายแพทยศ์ลัยเวทย ์ เลขะกลุ ในฐานะประธานฯ จงึไดข้ออนญุาตจากศาสตราจารย ์

แพทย์หญิงเสาวรส ภทรภักด์ิ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย ให้ข้าพเจ้าได้มาทำงานนี้เต็มที่ จึงขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสาวรส  

ภทรภักดิ ์ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ข้าพเจ้าและคุณรัชดา โชติพานิช ได้เร่ิมการสืบค้นเอกสารท้ังระบบของสำนักหอจดหมายเหตุ 

แห่งชาติ ต้ังแต่วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ใช้เวลาราว ๖ - ๗ เดือน จึงสามารถชำระเอกสารว่าราชการ 

ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุสว่นใหญส่ำเรจ็ และคน้พบฐานขอ้มลูทีม่คีวามสำคญัทางประวตัศิาสตร ์ 

คือ เอกสารว่าราชการหมวดหนังสือกราบบังคมทูล ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๓๓ จำนวนหลาย 

หมื่นแผ่นอยู่ในหมวดหนังสือกราบบังคมทูล โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้จัดทำหนังสือ 

กราบบังคมทูลทั้งหมด (พ.ศ. ๒๔๒๐ - ๒๔๓๓) เป็นไมโครฟิล์ม ๑๓๐ ม้วน แต่มีไมโครฟิล์มกว่า  

๘๐ ม้วนยังไม่ได้จัดทำบัญชีสืบค้นตั้งแต่แรก ทำให้เข้าใจกันว่าไม่มีเอกสารชุดนี้ จึงไม่มีผู้ใดสืบค้น 

มาก่อน 
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ส่วนเอกสารว่าราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๑๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๑๙ ไม่พบใน 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จึงต้องใช้เอกสารอื่น  ๆ  แทน เช่น จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน  

ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๓ ตำนานเกณฑ์ทหารกับตำนานกรมทหารราบที่ ๔ (กรมทหารหน้า)  

เป็นต้น 

นอกจากนี้พบว่ามีเอกสารชั้นต้นบางส่วนเก็บรักษาอยู่ที่แผนกหนังสือหายาก หอสมุด 

แหง่ชาติ หอสมดุดำรงราชานภุาพ หอสมดุปยิมหาราชรฦก สว่นเอกสารตา่งประเทศของสภากาชาด 

ไทยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ   

และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา แผนกต่าง ๆ ได้แก่  

Division of Archives and Information Management, Cooperation and Coordination  

within Movement, International Committee of the Red Cross, Geneva Switzerland  

และองค์การสหประชาชาต ิณ นครเจนีวา แผนก United Nations Library at Geneva 

เมื่อรวบรวมข้อมูลเอกสารชั้นต้นได้เพียงพอ นำมาจัดทำเป็นประมวลเอกสารในภาค ๒  

สำเรจ็แลว้ จงึรายงานตอ่ทีป่ระชมุคณะทำงานฯ และขออนเุคราะหบ์ทความตา่ง ๆ จากอนกุรรมการ 

แต่ละท่าน เพื่อจัดทำเป็นบทความในภาค ๑ เรื่องความเป็นมา หลังจากนั้นได้คัดเอกสารสำคัญ 

บางชุดมาประกอบเป็นภาค ๓ เมื่อรวมทั้ง ๓ ภาคแล้วจึงทำให้เป็นหนังสือฉบับสมบูรณ์ โดยมี 

แนวทางการจัดทำหนังสือดังนี ้

๑. แนวทาง 
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้แนวทางสำคัญในการ 

จัดทำหนังสือ ดังนี ้

	 ๑.	ใช้เอกสารชั้นต้นทางประวัติศาสตร ์ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแม่นยำ 

	 ๒.	คัดลอกข้อความสำคัญจากเอกสาร นำมาเรียบเรียงอธิบายเหตุการณ ์

	 ๓.	เลี่ยงการวิเคราะห์ต่าง ๆ และคงข้อความเดิมของเอกสารไว ้

๒. นำเสนอข้อมูล 

ภาค ๑ ความเป็นมา

เป็นการอธิบายพื้นฐานความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์ต่าง ๆ เช่น การกำเนิดการแพทย์ 

แผนปัจจุบันของโลก การแพทย์ของไทยในอดีต มิชชันนารีกับงานด้านการแพทย์ในสยาม ประวัติ 

ความเป็นมาของการตั้งโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย การเข้าสู่เวทีการเมืองระหว่างประเทศด้วย 

การเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยสงครามเพ่ือต้านทานสงครามล่าอาณานิคม ด้วยการเร่ิมต้นจากอนุสัญญา 

เจนีวาในสมัยรัชกาลที ่๕ 

ประเด็นสำคัญคือ การค้นพบจุดเริ่มต้นของการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ในรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เริ่มจากการตั้งกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา 
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พระองค์ ตลอดจนยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบราชการที่พลิกประวัติศาสตร์การปกครองประเทศ 

ครั้งสำคัญ ทำให้ทราบว่า

	 -	การแพทย์แผนปัจจุบัน (Modern Medicine) เกิดขึ้นในโลกอย่างไร ก่อนเข้าสู่ 

ประเทศไทย

	 -	ระบบราชการแพทย์แบบโบราณมีลักษณะอย่างไร ก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบ 

ราชการแพทย์แบบตะวันตก (ปัจจุบัน)

	 -	มิชชันนารีศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ชาวอเมริกัน คือ ดร.บรัดเลย์ (Dan  

Beach Bradley) และ  ดร.เฮาส์ (Reynolds Samuel House) นำ  “การแพทย์ 

แผนปัจจุบัน (Modern Medicine)” เข้าสู่ประเทศไทยก่อนระบบราชการอย่างไร๑

	 -	ระบบราชการปกครองประเทศแบบโบราณที่มีอยู่เดิมคืออะไร และการเปลี่ยนระบบ 

ราชการแบบตะวันตกมีความยุ่งยากเพียงใด

	 -	เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกกรมทหารมหาดเล็ก 

ราชวัลลภรักษาพระองค์เป็นจุดกำเนิดของการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ ที่พลิก 

โฉมหน้าประเทศไทย 

	 -	ทำให้เข้าใจ “ยุทธศาสตร์” การปฏิรูประบบราชการคร้ังใหญ่ว่าแบ่งเป็นข้ันตอนอย่างไร  

แต่ละข้ันตอนเร่ิมต้น ณ เหตุการณ์ใด และส้ินสุด ณ เหตุการณ์ใด

	 -	ทำให้เข้าใจกลไกสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสงครามกับสภากาชาดไทยและ 

การยับยั้งสงครามล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส 

ภาค ๒ ประมวลเอกสารจดหมายเหตุและราชกิจจานุเบกษา 

เป็นการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ระบบราชการแพทย์ของประเทศไทยด้วยการเรียง 

ลำดับเอกสารชั้นต้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๙ ตามวัน เดือน ปี ซึ่งปรับให้ตรงกับปี 

ปฏิทินปัจจุบัน เพื่อให้อยู่บนเส้นเวลาเดียวกัน เป็นการชำระเอกสารชั้นต้นด้านการแพทย์และ 

สาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเปิดให้บริการสืบค้น เมื่อ พ.ศ.  

๒๕๑๙ เป็นต้นมา 

 

ภาค ๓ เอกสารสำคัญ 

ในภาคนี้เป็นการคัดเอกสารชั้นต้นที่สำคัญ ซึ่งยังมิได้พิมพ์เผยแพร่เป็นที่แพร่หลาย  

โดยเฉพาะในชดุของรายงานกอมมิตตจีดัการโรงพยาบาล ทีเ่พิง่คน้พบวา่อยูใ่นไมโครฟลิม์ของสำนกั 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ แต่มิได้จัดทำรายการบัญชีเอกสาร จึงยังไม่มีการเผยแพร่มาก่อน นับว่า 

เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เอกสารชั้นต้นที่คัดมา ประกอบด้วยเอกสารชุดต่าง ๆ ๓ ชุด  

ดังนี ้ (รายละเอียดของเอกสารแต่ละรายการปรากฏในภาคที ่๓) 
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ชุดที ่๑ เอกสารสำคัญว่าด้วยการปกครองแผ่นดิน 

๑.๑	 หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการถวายความเห็นจัดการ 

เปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน และพระราชดำรัสตอบความเห็น 

ผู้ที่จะให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง จ.ศ. ๑๒๔๗ 

ชุดที ่๒ เอกสารสำคัญว่าด้วยการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข

๒.๑	 การปฏิรูปการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาวิชาแพทย์

๒.๑.๑	 สำเนาเรียบเรียงที่จะจัดการโรงเรียนของกรมหมื่นดำรง- 

ราชานุภาพ การปฏิรูปโรงเรียนในประเทศไทย ข้ันท่ี ๑ จัดต้ัง 

โรงเรียน ๓๐ แห่งใน ๓๐ ตำบล 

๒.๑.๒	 หมอวิลลิศเสนอขอสอนวิชาแพทย์แบบตะวันตก ครั้งที ่๑ 

๒.๑.๓	 การปฏิรูปโรงเรียนของไทย ข้ันท่ี ๒ จัดต้ังโรงเรียนพระอาราม 

ในวัดทุกตำบลทั่วประเทศ 

๒.๑.๔ 	 หมอวิลลิศเสนอขอสอนวิชาแพทย์แบบตะวันตก ครั้งที ่๒ 

๒.๑.๕ 	 ตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจาริย ์นอมัลสกูล

๒.๑.๖	 พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ อธิบดีกรมพยาบาล มีพระดำริ 

เรื่องจัดตั้งโรงเรียนแพทย ์

๒.๒	 รายงานประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล 

ชุดที ่๓ เอกสารสำคัญว่าด้วยสภากาชาดไทย

๓.๑	 พระราชสาสน์ถึงประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ เร่ืองสงครามฝร่ังเศส - สยาม  

ร.ศ. ๑๑๒ และการจัดต้ังสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม พุทธศักราช  

๒๔๓๖

๓.๒ 	พระราชสาสน์ถงึประธานาธิบดสีวติเซอร์แลนด์ เรือ่งการเขา้รว่มอนสุญัญา 

เจนีวาและส่งผู้แทนลงนามให้สัตยาบัน ณ กรุงเบิร์น พุทธศักราช ๒๔๓๘

๓.๓ สำเนาอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕

๓. พบหลักฐานใหม ่
พบเอกสารชั้นต้นเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยคัดลอกข้อความสำคัญบันทึกไว้ใน 

ภาค ๒ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่หลายหน่วยงานในการสืบค้นเอกสารต้นฉบับตามท่ีอ้างอิงไว้ไปใช้จัดทำ 

ประวัติศาสตร์หน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ขึ้น เช่น

	 -	พระราชสาส์นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์  

เรื่องสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม 

	 -	เอกสารแสดงจุดเริ่มต้นของระบบราชการการแพทย์แบบตะวันตกในกรมทหาร 

มหาดเล็ก 
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	 -	รายงานประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล ๑๑ ฉบับ เป็นรายงานประชุมจัดสร้าง 

โรงพยาบาลศิริราช

	 -	เอกสารเรื่องทดลองจัดตั้ง “ระบบราชการแพทย์ทหารแบบตะวันตก” ในสมัยรัชกาล 

ที ่๕ ตอนต้น

	 -	เอกสารชั้นต้นของสภากาชาดไทยในสมัยรัชกาลที ่๕ จำนวนมาก 

๔. หนังสือราชการในอดีต 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือที่มีไปมาระหว่าง 

สว่นราชการ หนงัสอืทีส่ว่นราชการมไีปถงึหนว่ยงานอืน่ซึง่ไมใ่ชส่ว่นราชการ หนงัสอืทีห่นว่ยงานอืน่ 

ซึง่ไมใ่ชส่ว่นราชการหรอืทีบ่คุคลภายนอกมมีาถงึสว่นราชการ เอกสารทีท่างราชการจดัทำขึน้เพือ่เปน็ 

หลกัฐาน และเอกสารทีท่างราชการจดัทำขึน้ตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั๒ มคีวามแตกตา่ง 

กันไปตามแต่ละสมัย 

การสืบค้นหนังสือราชการในอดีตจำเป็นต้องทราบปี พ.ศ. ที่สืบค้น เพื่อที่จะทราบประเภท 

ของชื่อหมวดบัญชีเอกสารในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและสำนักหอสมุดแห่งชาติ จึงจะ 

สืบค้นได้รวดเร็ว 

ระบบหนังสือราชการในอดีตอาจแบ่งเป็น ๓ ยุค ดังนี ้

ยคุ ๑ “กรมแบบโบราณ” ใชส้มดุไทย กอ่น พ.ศ. ๒๔๒๐ เอกสารราชการในระบบกฎหมาย 

ตราสามดวงจะใช้ “สมุดไทย” เป็นหนังสือว่าราชการ ซึ่งเป็นการบันทึกพระราชกระแสรับสั่งและ 

คำสั่งต่าง ๆ ลงบนสมุดไทย หากเป็นหนังสือราชการที่เชิญพระบรมราชโองการจะประทับตราใหญ่ 

เรยีกวา่ สารตรา สว่นหนงัสอืราชการทีเ่สนาบดเีจา้กระทรวงลงชือ่และประทบัตรากระทรวงสง่ไปยงั 

หัวเมือง ในสมัยต่อมาเรียกว่า ท้องตรา

ยุค ๒ “กรมแบบใหม่ (ตะวันตก)” ใช้สมุดไทยและกระดาษฝรั่ง คือ “หนังสือกราบ 

บังคมทูล” ในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๒๐ - ๒๔๓๒ โดยมี ๒ ระบบซ้อนกัน คือ ๑) ระบบราชการแบบ 

โบราณตามกฎหมายตราสามดวง เป็นระบบหลัก ใช้สมุดไทยเป็นหนังสือราชการ และ ๒) ระบบ 

ราชการแบบใหม่ตามแบบตะวนัตก เปน็ระบบทดลองในกรมทหารและกรมพลเรอืนจำนวนหลายกรม  

ใช้กระดาษฝรั่งบันทึกเอกสารโต้ตอบ และเป็นหนังสือที่ส่วนราชการนำความขึ้นกราบบังคมทูล 

ทรงทราบ และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือพระราชวินิจฉัย ซึ่งสำนักหอจดหมายเหตุ 

แหง่ชาตเิกบ็รกัษาเอกสารในชว่งเวลาดงักลา่วไว ้ และจดัทำทะเบยีนรายการ เรยีกวา่เปน็ชดุหนงัสอื 

กราบบังคมทูล

ยุค ๓ “กระทรวงแบบใหม่ (ตะวันตก)” ใช้หนังสือราชการกระทรวง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ 

หลังจากรวมกรมทหาร ๙ กรม ให้เป็นกรมใหญ่ ๑ กรม คือ กรมยุทธนาธิการ พ.ศ. ๒๔๓๐  

แล้ว กรมนี้สันนิษฐานว่าทรงทดลองจัดตั้งระบบราชการแบบกระทรวงตามแบบตะวันตกครั้งแรก  

เมือ่การทดลองจดัระบบราชการแบบกระทรวงในกรมยทุธนาธกิารประสบความสำเรจ็ใน พ.ศ. ๒๔๓๒  

จึงขยายไปยังกระทรวงอื่น  ๆ เช่น กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระธรรมการ  

เป็นต้น นับว่าการจัดระบบราชการในกระทรวงยุทธนาธิการ พ.ศ.  ๒๔๓๓  -  ๒๔๓๔ เป็นการ 



19
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ทดลองที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ มีการจัดทำบัญชีเงินเดือนข้าราชการแบบขั้นบันไดตามตำแหน่ง 

หน้าที่เป็นครั้งแรกด้วย ดังนั้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ จึงใช้หนังสือราชการกระทรวงในการว่าราชการ 

แผ่นดินเป็นต้นมา

 

หนงัสอืราชกจิจานเุบกษา เริม่จดัพมิพค์รัง้แรกในสมยัรชักาลที ่๔ วนัที ่๑๕ มีนาคม พ.ศ.  

๒๔๐๑ พิมพ์อยู่ ๑ ปี ๗ เดือน หยุดไปในปี พ.ศ. ๒๔๐๒ ต่อมารัชกาลท่ี ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ออกใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๗ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๒๒ แล้วหยุดพิมพ์  

อีก ๓ ปีต่อมาออกฉบับพิเศษเพียงฉบับเดียว แล้วพิมพ์ใหม่ครั้งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ จนถึงปัจจุบัน

การจัดทำหนังสือนี้ได้รับความอนุเคราะห์คำแนะนำเป็นอย่างดียิ่งจากศาสตราจารย์พิเศษ  

นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชยีร และคุณวกิลัย ์พงศพ์นติานนท ์ งานจดหมายเหตแุละพพิธิภณัฑ์ คณะ 

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คุณพงษ์ศิริ สุวรรณเสถียร พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย น.อ.พิเชฏฐ์  

กรัยวิเชียร กรมแพทย์ทหารเรือ และอนุกรรมการท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนามทุกท่าน โดยเฉพาะ 

อยา่งยิง่ ศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยส์รรใจ แสงวเิชียร ผูไ้ดร้บัการยกยอ่งไดว้า่เปน็ปชูนยีาจารย์ 

แห่งวงการแพทย์ ที่มีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์การแพทย์ไทยมากที่สุดเพียงท่านเดียว 

ในปัจจุบัน ท่านมีความสามารถในการจดจำบุคคลในประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ได้อย่างแม่นยำ  

อกีทัง้เปน็ผูส้บืทอดองคค์วามรูป้ระวตัศิาสตรจ์ากศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นายแพทยสุ์ด แสงวเิชยีร  

(๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๔๕๐  -  ๘ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๓๘) ผู้เป็นบิดาและเป็นบุคคลสำคัญใน 

ประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย ท่านได้ช่วยชี้แนะการจัดทำหนังสือนี้จนสำเร็จลุล่วง จึงขอกราบ 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี ้

นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักหอสมุด 

แห่งชาติ หอสมุดดำรงราชานุภาพ ห้องสมุดปิยมหาราชรฦก กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

หอจดหมายเหตศุริริาช คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล กรมแผนทีท่หาร กองบญัชาการกองทัพ 

ไทย หอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาค 

กรงุเทพฯ และสำนักงานใหญ ่ณ นครเจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์หอจดหมายเหตสุาธารณสขุ 

แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักงาน 

วิทยทรัพยากร หอประวัติ หน่วยปฏิบัติการแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเมือง  

ตลอดจนคณะแพทยศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย  

จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี ้

การศึกษารวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์และการชำระระบบปฏิรูปราชการในรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาลงลึกใน 

รายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีจุดเร่ิมต้นจากกองทหารมหาดเล็ก การทหาร การปกครอง อันนำไปสู่ 

การพัฒนาระบบการศึกษา ระบบการแพทย์และการสาธารณสุข ที่วางรากฐานอันมั่นคงมาจนถึง 

ปัจจุบัน และได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรง 
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นำพาสยามประเทศให้ก้าวสู่ความศิวิไลซ์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมหลายอย่างที่ล้าสมัย  

และปฏิรูประบบบริหารราชการแบบตะวันตกที่ยังประโยชน์ต่อแผ่นดิน การปกครอง การศึกษา  

การแพทย์ การสาธารณสุข และด้านต่าง ๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งคนในยุคปัจจุบันสามารถ 

ศึกษาเรียนรู้วิธีการในอดีต เพื่อมาแก้ปัญหาและอาจนำมาปรับใช้ในการทำงานขององค์กรต่อไปได้

	 	 ถนอม บรรณประเสริฐ

	 	 รัชดา โชติพานิช

	 	 วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์

	 	 สรรใจ แสงวิเชียร

เชิงอรรถ

 ๑ สมัยอยุธยา - มิชชันนารีนิกายโรมันคาทอลิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้นำ “การแพทย์ตะวันตกยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา” 
(Renaissance Medicine) เข้ามาในสยาม ในขณะนั้น การแพทย์แผนปัจจุบัน -  Modern Medicine เพิ่งมีปฏิรูป 
ในราวต้นศตวรรษที ่๑๙ ตรงกับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

๒ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๕
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สารบัญ

มหาฤกษ์มหาราชาศิรวาท	 ๕

คำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรต ิ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ๖

คำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรต ิ โดยนายกแพทยสภา	 ๗

คำปรารภ 	 	 	 ๘

คำนำ	 	 	 	 ๑๐

ความเป็นมา	 	 	 ๑๑

บทนำ	 	 	 	 ๑๓

บทบรรณาธิการ 		 	 ๑๔

ภาค ๑ ประวัติศาสตร์ ๓๙

	 บทที ่๑	 การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 	 ๔๐

	 บทที ่๒	 ระบบราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย 	 ๕๗

	 บทที ่๓	 ประวัติศาสตร์แพทยสภา 	 ๒๓๔

	 บทที ่๔	 ประวัติโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย	 ๒๗๓

	 บทที ่๕	 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก	

	 	 กับการแพทย์แผนปัจจุบัน  ๒๙๓

	 บทที ่๖	 ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขแผนปัจจุบันของโลก	 ๓๐๔

	 บทที ่๗	 ประวัติการแพทย์แผนไทย 	 ๓๒๓

	 บทที ่๘	 ประวัติการแพทย์ในประเทศไทยโดยคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์	 ๓๖๙

	 บทที ่๙	 สยามก่อนการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน 	 ๔๐๐

	 บทที ่๑๐	 การปฏิรูปการศึกษาไทยในรัชสมัย

	 	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ๔๑๒

ภาค ๒ ประมวลเอกสารจดหมายเหตุและราชกิจจานุเบกษา

 พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๕๐๙ ๔๔๗

	 ประมวลเอกสารชั้นต้น สมัยรัชกาลที ่๕ 	 ๔๕๒

	 ประมวลเอกสารชั้นต้น สมัยรัชกาลที ่๖ 	 ๗๙๒

	 ประมวลเอกสารชั้นต้น สมัยรัชกาลที ่๗	 ๘๑๔

	 ประมวลเอกสารชั้นต้น สมัยรัชกาลที ่๘	 ๘๓๖

	 ประมวลเอกสารชั้นต้น สมัยรัชกาลที ่๙	 ๘๔๗
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ภาค ๓ เอกสารชั้นต้นที่สำคัญ ๘๕๑

	 คำชี้แจง ภาค ๓ 	 ๘๕๒

	 ชุดที ่๑	 เอกสารสำคัญว่าด้วยการปกครองแผ่นดิน	 ๘๕๕

	 	 ๑.๑	 หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูล	

	 	 	 ความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน จ.ศ. ๑๒๔๖

   (๘ มกราคม ร.ศ. ๑๐๓) และพระราชดำรัสตอบความเห็น

	 	 	 ผู้ที่จะให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง จ.ศ. ๑๒๔๗	 ๘๕๕

	 	 ๑.๒	 รายงานประชุมเสนาบดีสภา เรื่องรวมเมืองเป็นมณฑล	

	 	 	 และเรื่องจัดการเทศาภิบาล พ.ศ. ๒๔๓๖  ๘๘๓ 

	 ชุดที ่๒	 เอกสารสำคัญว่าด้วยการศึกษา การแพทย ์ และสาธารณสุข	 ๘๙๔

	 	 ๒.๑ การปฏิรูปการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาวิชาแพทย ์ 	 ๘๙๔

	 	 ๒.๒ รายงานประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล 	 ๙๔๒

	 ชุดที ่๓	 เอกสารสำคัญว่าด้วยสภากาชาดไทย	 ๙๘๘

	 	 ๓.๑	 พระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด ์  

	 	 	 เรื่องสงครามฝรั่งเศส - สยาม ร.ศ. ๑๑๒ และการจัดต้ัง 

   สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม พุทธศักราช ๒๔๓๖	 ๙๘๘

	 	 ๓.๒	 พระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด ์  

	 	 	 เรื่องการเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวาและส่งผู้แทนลงนามให้สัตยาบัน 

	 	 	 ณ กรุงเบิร์น พุทธศักราช ๒๔๓๘ และพระราชสาส์น	

	 	 	 ถึงกรุงสวิตเซอร์แลนด ์ร.ศ. ๑๑๔ (พ.ศ. ๒๔๓๘)	 ๙๙๒

	 	 ๓.๓	 การให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕	 ๙๙๙

บรรณานุกรม	 	 	 ๑๐๒๒

รายนามบรรณาธิการและผู้เรียบเรียง	 ๑๐๓๒

กิตติกรรมประกาศ 	 	 ๑๐๓๔

รายนามคณะอนุกรรมการประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย	 ๑๐๓๖

รายนามคณะทำงานประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย	 ๑๐๓๘
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สารบัญลําดับเหตุการณ์

รัชกาลที ่๕
 พ.ศ. เหตุการณ์ หน้า

 ๒๔๑๑ 	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์	

	 	 ๑	 กำเนิดทหารสองโหล	 	 ๔๕๓

 ๒๔๑๓ 	 ๑	 เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองสิงคโปร ์  

	 	 	 และเมืองเบตาเวีย ประเทศอินโดนีเซีย	 ๔๕๕

	 	 ๒	 กำเนิดกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ์ 	 ๔๕๕

 ๒๔๑๔ 	 ๑	 สถาปนา “กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์”  

	 	 	 ขึ้นเป็น “กอมปนีทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์”  ๔๕๗

	 	 ๒	 ประกาศเรื่องโรงเรียน 	 	 ๔๕๗

	 	 ๓	 เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอินเดีย	 ๔๖๑

 ๒๔๑๕	 ๑	 หมอเทียนฮี้เข้ารับราชการ	 	 ๔๖๑

 ๒๔๑๖	 ๑	 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค ์ 	 ๔๖๒

	 	 ๒	 ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์	 	 ๔๖๓

	 	 ๓	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

	 	 	 และประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่	 ๔๖๓

 ๒๔๑๗	 ๑	 ตั้งคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน 	 ๔๖๔

 ๒๔๑๘	 ๑	 ตั้งกองทหารช่าง 	 	 ๔๖๕

 ๒๔๑๙	 ๑	 ขยายกองทหารม้า	 	 ๔๖๕

 ๒๔๒๐	 ๑	 ตรา “พระราชบัญญัติเป็นข้อบังคับสำหรับกรมทหารมหาดเล็ก  

	 	 	 จ.ศ. ๑๒๓๙”   ๔๖๖

 ๒๔๒๒	 ๑	 จมื่นสราภัยสฤษดิการ (เจิม แสง-ชูโต)  

	 	 	 เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “จมื่นไวยวรนาถ”	 ๔๖๗

 ๒๔๒๓	 ๑	 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน ์  

	 	 	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน ์ สิ้นพระชนม ์  ๔๖๘

	 	 ๒	 พระราชบัญญัติทหารหน้า	 	 ๔๖๘

	 	 ๓	 สั่งเครื่องโทรเลขมาจากอังกฤษ	 ๔๖๙

 ๒๔๒๕	 ๑	 สร้างโรงทหารหน้า 	 	 ๔๖๙
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	 	 ๒	 จัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแก่พระสงฆ ์ 	 ๔๗๑

 ๒๔๒๖ 	 ๑ ตั้งกองทำแผนที ่ และย้ายโรงเรียนสอนภาษาไทย

	 	 	 ไปที่พระตำหนักสวนกุหลาบ	 	 ๔๗๒	

	 	 ๒	 จ้าง “หมอรักษาชาวยุโรป” ทำงานในกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข	 ๔๗๒

 ๒๔๒๗	 ๑	 “กรณ ีร.ศ. ๑๐๓” ความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงเรื่องราชการแผ่นดิน 	 ๔๗๓

	 	 ๒	 ร่วมแสดง Health Exhibition ณ ประเทศอังกฤษ	 ๔๗๕

	 	 ๓	 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงทหารหน้า 	 ๔๗๕

	 	 ๔	 จุดเริ่มต้นการปกครองแบบเทศาภิบาล (Territory Method)	 ๔๗๕

	 	 ๕	 สารบาญชีสำหรับส่งไปรษณีย ์จ.ศ. ๑๒๔๖ และทำป้ายเลขที่บ้าน	 ๔๗๗

 ๒๔๒๘	 ๑	 ประกาศเก็บภาษีร้อยชักสามทุกเมือง	 ๔๗๘

	 	 ๒	 กำเนิดโรงเรียนสามัญศึกษา - การจัดการโรงเรียน 

   และจัดทำหนังสือแบบเรียน	 	 ๔๗๙

	 	 ๓	 สอบไล่หนังสือครั้งแรกในสยาม ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ	 ๔๗๙

	 	 ๔	 เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดีลาออกจากเสนาบดีว่าการต่างประเทศ	 ๔๘๐

	 	 ๕	 กิจการทหารมหาดเล็ก	 	 ๔๘๒

	 	 ๖	 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ  

	 	 	 ดำรงตำแหน่งเสนาบดีว่าการต่างประเทศ	 ๔๘๒

	 	 ๗	 จัดให้มีออฟฟิซราชการครั้งแรก 	 ๔๘๓

	 	 ๘	 ขอพระราชทานตำแหน่งขุนนางการโรงเรียนในกรมทหารมหาดเล็ก	 ๔๘๓

	 	 ๙	 งบประมาณสำหรับการโรงเรียนและกรมทำแผนที่	 ๔๘๓

	 	 ๑๐	 พระราชหัตถเลขาคำสั่งพระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ ๔ พระองค ์ 	 ๔๘๔

	 	 ๑๑	 ตั้งศาลาว่าต่างประเทศ (กรมท่า) ในพระบรมมหาราชวัง 	 ๔๘๕

	 	 ๑๒	 หนังสือกราบบังคมทูลเรื่องการฝึกหัดวิชาหมอ  

	 	 	 ต้นกำเนิด “การแพทย์แผนปัจจุบัน” ฉบับแรก	 ๔๘๖

	 	 ๑๓	 รายงานโรงเรียน ฉบับที ่๑	 	 ๔๘๘

	 	 ๑๔	 กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทิวงคต	 ๔๘๘

	 	 ๑๕	 ตั้งกรมแผนที่ทหาร	 	 ๔๘๙

	 	 ๑๖	 หมอเทียนฮี้ขนปัสตันสำหรับทหารม้า ๑ หีบจากสิงคโปร์	 ๔๘๙

	 	 ๑๗	 หมอเฮงร ี เอศโกลสตอน ขอรับราชการเป็นแพทย์ทหาร	 ๔๙๐

	 	 ๑๘	 ติดไฟฟ้าในโรงทหารหน้า	 	 ๔๙๐

	 	 ๑๙	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ ์ประสูติ	 ๔๙๑

๒๔๒๙	 ๑	 รายงานโรงเรียน ฉบับที ่๒ และตั้งโรงเรียนแผนที่ทหาร	 ๔๙๒

	 	 ๒	 มิสเตอร์อิแยแวลซ์ขอตั้งบริษัทติดตั้งจำหน่ายไฟฟ้าในสยาม	 ๔๙๒

 พ.ศ. เหตุการณ์ หน้า
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	 	 ๓	 สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษประกาศพระราชบัญญัต ิ  

	 	 	 “สยามออเดออินเคาน์ซิล” (Siam Order in Council)	 ๔๙๔

	 	 ๔	 การผลิตน้ำประปาในสยาม	 	 ๔๙๔

	 	 ๕	 ปฏิรูปการคลัง จัดราชการพระคลังมหาสมบัติ	 ๔๙๗

	 	 ๖	 พระบรมราชโองการในการจัดน้ำแจกราษฎร	 ๔๙๗

	 	 ๗	 สถาปนาพระองค์เจ้าดิศวรกุมาร  

	 	 	 เป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ	 ๔๙๗

	 	 ๘	 พระราชทานสิ่งของและยาแก่กองทัพปราบฮ่อ 	 ๔๙๗

	 	 ๙	 ปฏิรูปกฎหมายศาล “พระราชบัญญัติสำหรับศาลยุติธรรม”	 ๔๙๘

	 	 ๑๐	 หมอแมคฟาร์แลนด ์ กรมทหารมหาดเล็ก แผนกการโรงเรียน  

	 	 	 ขอขึ้นเงินเดือน	 	 ๔๙๙

	 	 ๑๑	 ปฏิรูปการปกครอง กรมพระนครบาล 	 ๔๙๙

	 	 ๑๒	 หนังสือกราบบังคมทูลเรื่องการฝึกหัดวิชาหมอของหมอวิลลิศ  

	 	 	 ต้นกำเนิด “การแพทย์แผนปัจจุบัน” ฉบับที่สอง  ๕๐๐

 ๒๔๓๐	 ๑	 “สำเนาความที่จะจัดการทหาร” และ “รายงานจัดการแก้ไขการทหาร”	 ๕๐๔

	 	 ๒	 รายงานกิจการโรงพยาบาลมิชชันนาร ี เมืองเพชรบุรี	 ๕๐๕

	 	 ๓	 ส่งข้าหลวงไปในการเอกษหิบิเชน เมืองฮานอย 	 ๕๐๖

	 	 ๔	 ตั้งกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล 	 ๕๐๖

	 	 ๕	 ประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาธิบาล ครั้งที ่๑ 	 ๕๑๐

	 	 ๖	 ประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาธิบาล ครั้งที ่๒	 ๕๑๓

	 	 ๗	 “พระราชบัญญัติสำหรับตั้งกรมทหาร จ.ศ. ๑๒๔๘”	 	

	 	 	 เพื่อจัดตั้งกรมยุทธนาธิการ	 	 ๕๑๔

	 	 ๘	 ย้ายโรงทหารมหาดเล็กไปรวมที่ศาลายุทธนาธิการ	 ๕๑๕

	 	 ๙	 เสนอตั้ง “กรมศึกษาธิการ” เพื่อจัดการศึกษาแบบตะวันตก

	 	 	 ครั้งแรกของไทย	 	 ๕๑๕

	 	 ๑๐	 ประชุมกอมมิตตีผู้จัดการโรงพยาบาล ครั้งที ่๓ 	 ๕๑๖

	 	 ๑๑	 ประชุมกอมมิตตีผู้จัดการโรงพยาบาล ครั้งที ่๔ 	 ๕๑๗

	 	 ๑๒	 รายงานการจัดการศึกษา	 	 ๕๑๘

	 	 ๑๓	 ประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล ครั้งที ่๕ 	 ๕๑๘

	 	 ๑๔	 กอมมิตตีผู้จัดการโรงพยาบาลถวายรายงานหลังการประชุม ครั้งที ่๕	 ๕๑๙

	 	 ๑๕	 ตั้ง “กรมศึกษาธิการ” 	 	 ๕๑๙

	 	 ๑๖	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ ์ สิ้นพระชนม ์ 	 ๕๒๐

	 	 ๑๗	 รายงานกรมยุทธนาธิการ ฉบับที ่๑ 	 ๕๒๐
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	 	 ๑๘	 ประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล ครั้งที ่๖ 	 ๕๒๗

	 	 ๑๙	 การพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ ์ 	 ๕๒๗

	 	 ๒๐	 ประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล ครั้งที ่๗ 	 ๕๒๘

	 	 ๒๑	 ขอซื้อที่ทำเป็นท่าน้ำโรงพยาบาล ณ วังหลัง	 ๕๓๐

	 	 ๒๒	 หนังสือกราบบังคมทูลเรื่องการแก้ไขธรรมเนียมราชการ	 ๕๓๐

	 	 ๒๓	 ตั้งกอมมิตตีตกแต่งพระนคร รักษาความสะอาดของกรุงเทพฯ 	 ๕๓๑

	 	 ๒๔	 โอนย้ายหมอวังหน้ามารับตำแหน่งแพทย์ทหารบก	 ๕๓๒

	 	 ๒๕	 ส่งราชทูตดูงานการทหาร การจัดการศึกษาและโรงเรียนแพทย ์  

	 	 	 ณ ประเทศญี่ปุ่น	 	 ๕๓๒

	 	 ๒๖	 เริ่มจัดการปกครองแบบเค้าสนามหลวงที่เมืองนครเชียงใหม ่ 	 ๕๓๓

	 	 ๒๗	 ประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล ครั้งที ่๑๑ 	 ๕๓๓

	 	 ๒๘	 หม่อมเจ้าในพระราชวังหลังถวายฎีการ้องทุกข์	 ๕๓๓

 ๒๔๓๑	 ๑	 พระยาภาสกรวงศ์กราบทูล เรื่องเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินญี่ปุ่น 	 ๕๓๔

	 	 ๒	 รายงานการดูงานโรงเรียน รวมโรงเรียนแพทย ์ โรงพยาบาล  

	 	 	 ณ ประเทศญี่ปุ่น   ๕๓๔

	 	 ๓	 ประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล ครั้งที ่๑๒ ตั้งโรงเทพศิรินทรพยาบาล	

	 	 	 “โรงพยาบาลช่วงแห่งแรก” และทำ “แพพยาบาล”	 ๕๓๔

	 	 ๔	 รายงานการสืบราชการทหาร ณ ประเทศญี่ปุ่น 

   ว่าด้วยเรื่องแพทย์ทหาร	 	 ๕๓๕

	 	 ๕	 การพระเมร ุ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย  

	 	 	 และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ ์  ๕๓๖

	 	 ๖	 ความเห็นเรื่องโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์และยุนิเวอสิตี	 ๕๓๖

	 	 ๗	 เปิดโรงพยาบาลที่วังหลัง 	 	 ๕๓๖

	 	 ๘	 ตั้งโรงเรียนทหารบก (สราญรมย์)	 ๕๓๗

	 	 ๙	 ประกาศแจกจ่ายน้ำจืด	 	 ๕๓๘

	 	 ๑๐	 ประโยชน์การดูงานการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น	 ๕๓๘

	 	 ๑๑	 โรงบูรพาพยาบาล โรงพยาบาลช่วงแห่งที ่๒	 ๕๓๘

	 	 ๑๒	 เกิดข่าวลือทำให้คนไม่กล้าไปโรงพยาบาล	 ๕๓๙

	 	 ๑๓	 ตำแหน่งแพทย์ประจำกรมทหาร	 ๕๔๐

	 	 ๑๔	 “แพทย์ทหาร” ผู้ได้รับพระราชทานน้ำพิพัฒน์สัตยา	 ๕๔๐

	 	 ๑๕	 พระราชบัญญัติสำหรับลำดับยศนายทหารบก	 ๕๔๐

	 	 ๑๖	 ตึกเสาวภาคย ์ โรงศิริราชพยาบาล	 ๕๔๐

	 	 ๑๗	 ประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล ครั้งที ่๑๓ 	 ๕๔๑
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	 	 ๑๘	 ตั้งโรงพยาบาลหลวงหัวเมือง		 ๕๔๒

	 	 ๑๙	 กรมหมอขอพระราชทานสัญญาบัตร	 ๕๔๓

	 	 ๒๐	 แจ้งความโรงพยาบาลสยาม	 	 ๕๔๔

	 	 ๒๑	 ตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริต 	 	 ๕๔๔

	 	 ๒๒	 ตั้ง “มหาธาตุวิทยาลัย” ปฏิรูปการศึกษาของพระสงฆ์	 ๕๔๖

	 	 ๒๓	 พระราชทานมรดกของเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาล  

	 	 	 ณ วังหลัง และทรงขอบใจกรมหมื่นดำรงราชานุภาพที่เป็นต้นคิด

	 	 	 เรื่องจัดตั้งโรงพยาบาล	 	 ๕๔๖

	 	 ๒๔	 จัดตั้งกรมพยาบาล และพระราชทานนามโรงพยาบาลที่วังหลังว่า	

 	 	 	 “โรงศิริราชพยาบาล”   ๕๔๗

 ๒๔๓๒	 ๑	 เริ่มใช้คำว่า “กระทรวง” ในราชกิจจานุเบกษา	 ๕๔๘

	 	 ๒	 ย้ายเรือนในการพระเมรุไปใช้ในโรงพยาบาล	 ๕๔๘

	 	 ๓	 ร่างอัตราเงินเดือนแพทย์ทหารในกระทรวงยุทธนาธิการ 	 ๕๕๑

	 	 ๔	 ยกเลิกการใช้ปฏิทินจันทรคต ิ ให้ใช้ปฏิทินสุริยคติแบบปัจจุบัน	 ๕๕๔

	 	 ๕	 ตั้งผู้กำกับการกรมธรรมการ	 	 ๕๕๔

	 	 ๖	 พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค ์ อธิบดีกรมพยาบาล  

	 	 	 มีพระดำริตั้ง “โรงเรียนแพทย์”		 ๕๕๔

	 	 ๗	 ตัวอย่าง “ใบอนุญาตความเห็นหมอ” ใบรับรองแพทย์ในยุคแรก	 ๕๕๗

	 	 ๘	 พระราชกำหนดประกาศิตบัตร

   “แนวคิดยกร่างกฎหมายสิทธิบัตรยาครั้งแรกของสยาม”	 ๕๕๘

	 	 ๙	 ย้ายสำนักงาน (ออฟฟิศ) กรมพยาบาล  ๕๖๐

	 	 ๑๐	 ตั้งหม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล เป็นหลวงไพศาลศิลปศาสตร	 ๕๖๑

 ๒๔๓๓	 ๑	 การเปิดอู่เรือหลวง	 	 ๕๖๑

	 	 ๒	 โรงพยาบาลเทพศิรินทร์เปิดให้บริการ	 ๕๖๓

	 	 ๓	 กรมพยาบาลและกรมธรรมการรวมกับกรมศึกษาธิการ 	 ๕๖๓

	 	 ๔	 กรมหมื่นดำรงราชานุภาพจัดตั้ง “โรงเรียนแพทยากร”	 ๕๖๔

	 	 ๕	 เปิดโรงเลี้ยงเด็กและโรงพยาบาลทารก 	 ๕๖๖

	 	 ๖	 ตั้งกระทรวงยุทธนาธิการ 	 	 ๕๖๖

	 	 ๗	 จัดตำแหน่งพนักงานกรมศึกษาธิการ กรมธรรมการ  

	 	 	 กรมพยาบาล รวมกัน	 	 ๕๖๘

	 	 ๘	 สถาปนากรมรถไฟ	 	 ๕๖๙

 ๒๔๓๔	 ๑	 สร้างทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) - เมืองนครราชสีมา	 ๕๖๙

	 	 ๒	 พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างของธงสยาม	 ๕๖๙
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	 	 ๓	 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ถวายบังคมลา	

	 	 	 ไปประเทศยุโรป	 	 ๕๗๐

 ๒๔๓๕	 ๑	 ตั้งเสนาบดีกรมมหาดไทย กรมศึกษาธิการ กรมเกษตราธิการ  

	 	 	 และการจัดการภาษ ี   ๕๗๑

	 	 ๒	 ประกาศตั้งเสนาบด ี๑๒ ตำแหน่ง	 ๕๗๒

	 	 ๓	 ตำแหน่งข้าราชการกระทรวงธรรมการ ร.ศ. ๑๑๑	 ๕๗๓

	 	 ๔	 จัดตั้งมณฑลระยะแรก ๔ มณฑล	 ๕๗๔

	 	 ๕	 ตำแหน่งแพทย์ทหารเรือ	 	 ๕๗๔

	 	 ๖	 มิสเตอร์โรลังยัคมินส์เข้ารับราชการเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไป	 ๕๗๔

 ๒๔๓๖	 ๑	 ตำแหน่งข้าราชการ กรมพยาบาล กระทรวงพระธรรมการ ร.ศ. ๑๑๒	 ๕๗๗

	 	 ๒	 ขออนุญาตพิมพ์คัมภีร์แพทย ์ 		 ๕๗๗

	 	 ๓	 ชะลอการตั้งมณฑลเทศาภิบาล เนื่องจากวิกฤตการณ ์ร.ศ. ๑๑๒	 ๕๗๗

	 	 ๔	 ตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม 	 ๕๗๗

	 	 ๕	 การสอบไล่วิชาแพทย์ครั้งแรก		 ๕๘๓

	 	 ๖	 วิกฤตการณ ์ร.ศ. ๑๑๒ (Franco - Siamese War 1893)  

	 	 	 และการจัดตั้งโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง 

   (Siamese - Red Cross Hospital)  ๕๘๔

	 	 ๗	 พระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิส เรื่องสาเหตุการจัดตั้ง  

	 	 	 Societe Siamoise de la Croix-Rouge 

   (Siamese Society of The Red Cross) 

   และการตีพิมพ์พระราชสาส์นเผยแพร่ใน

	 	 	 วารสาร The International Review of the Red Cross	 ๕๘๙

	 	 ๘	 หลวงจีนซ้ำปุนขอพระราชทานที่ตั้งโรงพยาบาลเชลยศักดิ์	 ๕๙๔

 ๒๔๓๗	 ๑	 ที่ตั้งสภาอุณาโลมแดง	 	 ๕๙๔

	 	 ๒	 สนับสนุนตั้งโรงพยาบาลเชลยศักดิ์	 ๕๙๕

	 	 ๓	 ฝาก “โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง” ไว้ในกรมพยาบาล	 ๕๙๕

	 	 ๔	 รายงานจัดราชการกระทรวงกลาโหม	 ๕๙๖

	 	 ๕	 ประกาศจัดปันหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย	 ๕๙๘

	 	 ๖	 จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลทั่วประเทศ (Territorial Method)	 ๕๙๙

	 	 ๗	 ยกร่างพระราชกำหนดสุขาภิบาล	 ๖๐๑

 ๒๔๓๘	 ๑	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สวรรคต 	 ๖๐๒

	 	 ๒	 พระราชบัญญัติรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสภา (Cabinet Council) 	 ๖๐๒

	 	 ๓	 จัดตั้งมณฑลนครบาล	 	 ๖๐๓
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	 	 ๔	 พระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิส และส่งผู้แทนรัฐบาลลงสัตยาบัน  

	 	 	 อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๑ ร.ศ. ๘๓ (ค.ศ. ๑๘๖๔) 

   โดยวิธ ีAccession	 	 ๖๐๓

	 	 ๕	 จัดราชการกระทรวงมหาดไทย	 ๖๑๐

	 	 ๖	 นานาประเทศออกกฎหมายว่าด้วยการลงโทษผู้กระทำผิด	

	 	 	 หนังสือสัญญาคอนเวนชั่นเมืองเยนิวา	 ๖๑๑

 ๒๔๓๙	 ๑	 ปฏิญญาอังกฤษ - ฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๓๙

   (The Anglo - French Declaration 1896) 

	 	 	 ตกลงให้สยามเป็นรัฐอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นรัฐกันชน	 ๖๑๔

	 	 ๒	 เปิดการเดินรถไฟระหว่างกรุงเทพฯ - อยุธยา 	 ๖๑๔

	 	 ๓	 อเมริกันจะขอแลกเปลี่ยนหนังสือรายงานคัดราชการบ้านเมือง	 ๖๑๕

๒๔๔๐	 ๑	 ร่างพระราชบัญญัติกำหนดชื่อกฎหมาย	 ๖๑๖

	 	 ๒	 อนุสัญญาลับอังกฤษ - ไทย พ.ศ. ๒๔๔๐  

	 	 	 (The Anglo - Siamese Secret Convention 1897)	 ๖๑๖

	 	 ๓	 พระราชบัญญัติปกครองท้องที่และการยกเลิกกฎหมายเก่า	 ๖๑๖

	 	 ๔	 โรงพยาบาลเมืองภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย	 ๖๑๗

	 	 ๕	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือน	

	 	 	 เมืองเยนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ เรื่องการเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา	 ๖๑๗

	 	 ๖	 คณะกรรมการกลางของสภากาชาดแห่งออสเตรีย เจ้าภาพจัดประชุม	

	 	 	 สภากาชาดระหว่างประเทศ ครั้งที ่๖ ที่กรุงเวียนนา  

   (6th International Conference of the Red Cross Societies)  

	 	 	 ราชทูตออสเตรียขอเชิญรัฐบาลสยามเข้าร่วมประชุม	 ๖๑๙

	 	 ๗	 ประธานาธิบดีสวิสแจ้งต่อรัฐบาลสยามว่า The Orange Free State  

	 	 	 Republic เข้าร่วมในอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรกแล้ว	 ๖๒๐

	 	 ๘	 พระราชกำหนดศุขาภิบาล กรุงเทพฯ ร.ศ. ๑๑๖	 ๖๒๐

 ๒๔๔๑	 ๑	 ประธานาธิบดีแห่งประเทศสวิสแจ้งรัฐบาลไทย เรื่องขอขยายข้อความ	

	 	 	 อนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๘๓ เพิ่มความคุ้มครองสงครามทางทะเล	 ๖๒๒

	 	 ๒	 โรงพยาบาลหญิงหาเงิน	 	 ๖๒๒

	 	 ๓	 รัสเซียนัดนานาประเทศประชุมสงบศึกและลดกำลังอาวุธ	 ๖๒๓

 ๒๔๔๒	 ๑	 จัดให้มีแพทย์ผ่าตัดที่จบจากโรงเรียนราชแพทย์ไปรับราชการตามหัวเมือง  ๖๒๗

	 	 ๒	 ตำแหน่งแพทย์ในกรมทหารบก ร.ศ. ๑๑๘	 ๖๒๘

	 	 ๓	 สัญญาทำน้ำประปา The Water Supply	 ๖๒๘

	 	 ๔	 ร่างกฎข้อบังคับสำหรับสภาอุณาโลมแดงในกรุงสยาม	 ๖๒๘
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	 	 ๕	 ตั้งกองแพทย์พยาบาลทหารบกในกรมยุทธนาธิการ	 ๖๓๐

 ๒๔๔๓	 ๑	 กงสุลโปรตุเกสสอบถามเรื่อง “ธงอุณาโลมแดง”	 ๖๓๒

	 	 ๒	 สร้างอาคารเรียนโรงเรียนราชแพทยาลัย	 ๖๓๓

	 	 ๓	 การปกครองแบบเค้าสนามหลวง	 ๖๓๓

	 	 ๔	 ศักดินาแพทย์ทหารเรือ 	 	 ๖๓๔

	 	 ๕	 สยามเข้าร่วมอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๘๙๙

	 	 	 (สัญญาสงบศึกที่กรุงเฮก)	 	 ๖๓๔

 ๒๔๔๔	 ๑	 เปิดโรงเรียนราชแพทยาลัย	 	 ๖๓๘

	 	 ๒	 จัดพิมพ์รายชื่อมณฑลและเมืองที่แบ่งปกครอง

   “พระราชอาณาจักรสยามแบ่งสำหรับการปกครอง 

   รัตนโกสินทรศก ๑๒๖”	 	 ๖๓๘

	 	 ๓	 กองบัญชาการเมือง 	 	 ๖๔๒

	 	 ๔	 ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ	 ๖๔๒

	 	 ๕	 โรงพยาบาลกรมกลาง (ทหารบก) ที่ตั้งชั่วคราว ณ พระราชวังบวรฯ  

	 	 	 ย้ายไปเป็นโรงพยาบาลทหารบกกลาง ณ ปากคลองหลอด	 ๖๔๒

 ๒๔๔๕	 ๑	 โรงพยาบาลมิชชันนารีอเมริกันที่มณฑลพายัพ	 ๖๔๕

	 	 ๒	 โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงเลิกกิจการ และจำหน่ายเตียงคนไข้	 ๖๔๕

	 	 ๓	 ตั้งโอสถศาลาหัวเมือง (โรงขายยา)	 ๖๔๖

	 	 ๔	 ตั้งโรงเรียนมหาดเล็ก	 	 ๖๔๗

	 	 ๕	 ตั้งโอสถสภา (โรงผลิตยา)	 	 ๖๔๗

	 	 ๖	 เปิดโรงพยาบาลศรีมหาราชา (โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทว ี  

	 	 	 ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี)	 	 ๖๔๘

	 	 ๗	 ใช้ตราสำหรับโอสถศาลารัฐบาล (Government Medical Depot)	 ๖๕๐

 ๒๔๔๖	 ๑	 แนวคิดในการตั้งปาสตัวอินสตีจูด (สถานเสาวภา)	 ๖๕๐

	 	 ๒	 รัฐบาลสวิสเชิญผู้แทนรัฐสยามเข้าร่วมประชุมที่เมืองเยนีวา  

	 	 	 เพื่อแก้ไขอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๘๖๔  

   (การประชุมจัดทำอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕)  ๖๕๒

	 	 ๓	 ปรับโครงสร้างกรมพยาบาล 		 ๖๕๓

	 	 ๔	 เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีทดลองทำพันธุ์หนองโคปลูกไข้ทรพิษ  

	 	 	 แต่ไม่สำเร็จ	 	 ๖๕๓

	 	 ๕	 ตั้งโรงพยาบาลมิชชันนารีที่เมืองนครศรีธรรมราช	 ๖๕๓

 ๒๔๔๗	 ๑	 แต่งตั้งนาย Edward H. Strobel ที่ปรึกษาทั่วไปของรัฐบาลสยาม  

	 	 	 เป็นอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มในกระทรวงต่างประเทศ	 ๖๕๔
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	 	 ๒	 ตั้งสถานที่ทำพรรณบุพโพของรัฐบาลที่สระปทุมวัน	 ๖๕๔

	 	 ๓	 ตั้งกรมแพทย์ทหารบก	 	 ๖๕๗

 ๒๔๔๘	 ๑	 การยกเว้นภาษีเรือพยาบาล 		 ๖๕๘

	 	 ๒	 กรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ ยุคสุดท้าย	 ๖๕๘

	 	 ๓	 สำรวจจำนวนหมอเชลยศักดิ์ในพระนคร	 ๖๕๙

	 	 ๔	 กองพยาบาลทหารบก มณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงพยาบาลทหารบก  

	 	 	 ปากคลองหลอด	 	 ๖๕๙

	 	 ๕	 ตั้งโรงทหารตามหัวเมือง 	 	 ๖๖๑

	 	 ๖	 เปิดโรงพยาบาลจีน “เทียนฮั่วอุยอี้” ถนนเยาวราช	 ๖๖๑

	 	 ๗	 สภาอุณาโลมแดงมอบเครื่องยาและเครื่องใช้แก่โรงพยาบาลทหารบก 	 ๖๖๑

 ๒๔๔๙	 ๑	 กำเนิดสุขาภิบาลหัวเมือง ที่ตลาดท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร	 ๖๖๒

	 	 ๒	 เลิกกรมพยาบาลในกระทรวงธรรมการ 

   และรวมโรงพยาบาลศิริราชเข้ากับโรงเรียนราชแพทยาลัย	 ๖๖๔

	 	 ๓	 ประเทศสยามเข้าร่วมประชุมแก้ไขอนุสัญญาเจนีวา 

   (สัญญากากะบาทแดง ร.ศ. ๑๒๕) และสยามยอมรับ  

	 	 	 ใช้เครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวแทนเครื่องหมายอุณาโลมแดง	 ๖๖๗

	 	 ๔	 สภากาชาดสเปนขอรูปต่าง ๆ ของสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม  

	 	 	 ไปพิมพ์เป็นหนังสือสภากาชาดสเปน	 ๖๗๓

	 	 ๕	 ประชุมแพทย์หลวงและหมอมิชชันนารีทั่วประเทศเป็นครั้งแรก	 ๖๗๗

	 	 ๖	 ทำพันธุ์บุพโพสำหรับปลูกทรพิษสำเร็จที่พระปฐมเจดีย์	 ๖๗๗

	 	 ๗	 พระพิศนุประสาทเวชตั้งโรงเรียนเวชสโมสร  

	 	 	 โรงเรียนสอนวิชาแพทย์แผนไทย	 ๖๗๗

 ๒๔๕๐	 ๑	 สยามส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสภาอุณาโลมแดงที่ประเทศอังกฤษ	 ๖๗๙

 ๒๔๕๑	 ๑	 กองจัดการพยาบาล กระทรวงธรรมการ 	 ๖๘๕

	 	 ๒	 พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๗	 ๖๘๖

	 	 ๓	 โรงเรียนราชแพทยาลัยและศิริราชพยาบาล 	 ๖๘๗

 ๒๔๕๒	 ๑	 พระราชดำริเรื่องหานามต่าง ๆ มาใช้แทนคำฝรั่ง - คำว่า “ประปา”	 ๖๘๘

 ๒๔๕๓	 ๑	 วันที ่๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓

	 	 	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต	 ๖๘๘

 พ.ศ. เหตุการณ์ หน้า
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รัชกาลที ่๖
 พ.ศ. เหตุการณ์ หน้า

 ๒๔๕๓	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย ์ 	 ๗๐๓

	 	 ๑	 ตำแหน่งข้าราชการโรงเรียนราชแพทยาลัย	 ๗๐๓

	 	 ๒	 ยุบกองจัดการพยาบาลในกระทรวงธรรมการ	

	 	 	 และย้ายไปกระทรวงมหาดไทย	 ๗๐๗

	 	 ๓	 สร้างโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)	 ๗๐๗

	 	 ๔	 ตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวง	 	 ๗๐๘

 ๒๔๕๔	 ๑	 รายงานจัดการกระทรวงทหารเรือ - การพยาบาลทหารเรือ	 ๗๐๘

	 	 ๒	 รัฐบาลสวิสมีหนังสือแจ้งรัฐบาลสยาม เรื่องประเทศต่าง ๆ ขอเข้าร่วม	

	 	 	 ลงนามอนุสัญญาเจนีวา และประเทศฮอลันดาออกกฎหมายบังคับ

	 	 	 ผู้กระทำความผิดและฝ่าฝืนตามข้อสัญญาเยนิวา 

	 	 	 ลงวันที ่๖ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๕ - ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘	 ๗๑๐

	 	 ๓	 ตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวในหัวเมือง	 ๗๑๐

	 	 ๔	 ประธานาธิบดีสวิสมีหนังสือถึงรัฐบาลสยาม “ประเทศภาคีสมาชิก”  

	 	 	 ของอนุสัญญาเจนีวา เพื่อแจ้งเรื่องนานาประเทศเข้าร่วม

	 	 	 อนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕	 	 ๗๑๑

	 	 ๕	 การศึกษาเพื่อทวยราษฎร ์ 	 	 ๗๑๒

	 	 ๖	 สภาอุณาโลมแดงอเมริกันถามเรื่องไข้มาเลเรียชุกชุมที่เชียงใหม่	 ๗๑๔

	 	 ๗	 การประชุมนานาประเทศว่าด้วยการป้องกันโรคและบำรุงความสุข	

	 	 	 สำหรับบ้านเรือน ครั้งที ่๓	 	 ๗๑๔

	 	 ๘	 รัฐบาลสยามออก “พระราชบัญญัติห้ามใช้เครื่องหมายกากะบาดแดง

	 	 	 ร.ศ. ๑๓๐” ตามข้อผูกพันของอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕  ๗๑๔

 ๒๔๕๕	 ๑	 ตั้งโรงวชิรพยาบาล	 	 ๗๑๙

	 	 ๒	 ประเทศอังกฤษนำสภาอาสาที่จะช่วยทหาร (National Red Cross  

	 	 	 Society) ขอรับรองจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  

	 	 	 เพื่อปฏิบัติตามข้อสัญญาเยนิวา ร.ศ. ๑๒๕ - ข้อ ๑๐	 ๗๒๐

	 	 ๓	 ตั้งกรมพยาบาล กระทรวงมหาดไทย	 ๗๒๑

 ๒๔๕๖	 ๑	 เปิดปาสตุรสภา (สถานเสาวภา) 	 ๗๒๔

	 	 ๒	 ประกาศตั้งโครงการศึกษา พุทธศักราช ๒๔๕๖	 ๗๒๕

	 	 ๓	 ประธานาธิบดีสวิสแจ้งรัฐบาลสยาม (ภาคีสมาชิก) ว่า ประเทศต่าง ๆ 

	 	 	 ได้ให้อำนาจสภากาชาดของแต่ละประเทศ (National Red Cross Society) 

	 	 	 เข้าช่วยเหลือกองพยาบาลของกองทัพแต่ละประเทศ

	 	 	 ตามข้อผูกพันในอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕	 ๗๒๖
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 ๒๔๕๗	 ๑	 ตั้งผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม	 ๗๒๗

	 	 ๒	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ (โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง)	 ๗๒๘

	 	 ๓	 จัดตั้งแพทย์ประจำตำบล	 	 ๗๒๙

 ๒๔๕๘	 ๑	 มูลนิธ ิRockefeller ติดต่อกระทรวงมหาดไทย 

   เรื่อง The Eradication of Hookworm Disease (โรคพยาธิปากขอ)	 ๗๓๐

	 	 ๒	 ตั้ง “เขตสุขาภิบาลสำหรับเมือง” และ “เขตสุขาภิบาลสำหรับตำบล” 	 ๗๓๒

 ๒๔๕๙	 ๑	 การเปิดหอพระสมุดสำหรับพระนคร	 ๗๓๓

	 	 ๒	 เปลี่ยนชื่อกรมพยาบาลเป็นกรมประชาภิบาล กระทรวงมหาดไทย	 ๗๓๓

	 	 ๓	 เปลี่ยนคำว่า “เมือง” เรียกว่า “จังหวัด”	 ๗๓๓

	 	 ๔	 กองแพทย์กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล	 ๗๓๔

 ๒๔๖๐	 ๑	 ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จ-	

	 	 	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ๗๓๕

	 	 ๒	 ประกาศกระทรวงธรรมการ รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้ากับ	

	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตั้งกรมมหาวิทยาลัย	 ๗๓๖

	 	 ๓	 โอนสถานวิทยาศาสตร ์ (สถานเสาวภา) ไปสังกัดสภากาชาดสยาม	 ๗๓๗

 ๒๔๖๑	 ๑	 กาฬโรคระบาดหัวเมือง และการตั้ง “กรมสาธารณสุข”	 ๗๓๗

	 	 ๒	 พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร ์พุทธศักราช ๒๔๖๑	 ๗๔๒

	 	 ๓	 เปลี่ยนชื่อกรมสุขาภิบาลเป็นกรมสาธารณสุข	 ๗๔๒

	 	 ๔	 พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พุทธศักราช ๒๔๖๑	

	 	 	 จัดตั้งสภากาชาดสยาม	 	 ๗๔๓

 ๒๔๖๓	 ๑	 สยามเข้าร่วมองค์การสันนิบาตชาต ิ- League of Nations  

	 	 	 (ปัจจุบันคือองค์การสหประชาชาติ)	 ๗๔๓

	 	 ๒	 ตั้งกองสุขาภิบาล กำจัดโรคพยาธิปากขอและไข้มะลาเรีย	

	 	 	 สภากาชาดสยาม	 	 ๗๕๐

	 	 ๓	 ประเทศอังกฤษตั้ง “กระทรวงสาธารณสุข”	 ๗๕๑

	 	 ๔	 สภากาชาดสยามเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	 ๗๕๒

	 	 ๕	 พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยามเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๖๓	 ๗๕๗

	 	 ๖	 ตั้งกรมแพทย์ในกระทรวงนครบาล 

   (แยกงานแพทย์กรมสุขาภิบาลจัดเป็นหมวดหนึ่ง)	 ๗๕๘

	 	 ๗	 พระนิพนธ์โรคทุเบอร์คุโลสิส 		 ๗๖๓

	 	 ๘	 ตั้งกองบรรเทาทุกข ์ สภากาชาดสยาม	 ๗๖๓

 ๒๔๖๔	 ๑	 รายงานกองสุขาภิบาลสภากาชาดสยาม ร่วมกับ Rockefeller Foundation  

	 	 	 และการจัดทำข้อตกลงระหว่างมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์กับสภากาชาดสยาม

 พ.ศ. เหตุการณ์ หน้า
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	 	 	 “Memorandum on the History and Development

   of the Sanitary Service”	 	 ๗๖๓

	 	 ๒	 สันนิบาตกาชาดรับรองสภากาชาดสยามและรับสภากาชาดสยาม	

	 	 	 เข้าเป็นสมาชิก	 	 ๗๘๔

	 	 ๓	 ตั้งหมอคาทิวเป็นที่ปรึกษากรมสาธารณสุข	 ๗๘๔

	 	 ๔	 กองสุขาภิบาลกาชาดสยามร่วมกับ Rockefeller Foundation  

	 	 	 กำจัดโรคพยาธิปากขอ	 	 ๗๘๕

	 	 ๕	 พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔	 ๗๘๕

	 	 ๖	 ราชเลขาธิการย่อเรื่อง “สาธารณสุข” เพื่อกราบบังคมทูล	 ๗๘๕

	 	 ๗	 ปัญหาการดำเนินโครงการสาธารณสุข	 ๗๘๗

 ๒๔๖๕	 ๑	 พระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการจัดตั้งกรมสาธารณสุข  

	 	 	 โดยให้ดำเนินการเฉพาะกระทรวงมหาดไทยไปก่อน	 ๗๘๙

	 	 ๒	 กองอนามัย สภากาชาดสยาม และการประชานามัยพิทักษ์	 ๗๘๙

	 	 ๓	 รวมงานการปกครองท้องที ่ กระทรวงนครบาล  

	 	 	 รวมไว้ในกระทรวงมหาดไทย	 	 ๗๙๐

 ๒๔๖๖	 ๑	 ตั้งกรมพลำภัง	 	 ๗๙๑

	 	 ๒	 พระราชบัญญัติการแพทย ์พ.ศ. ๒๔๖๖	 ๗๙๑

 ๒๔๖๘	 ๑	 รายงานกรมสาธารณสุข ประจำพุทธศักราช ๒๔๖๕, ๒๔๖๖ และ ๒๔๖๗ ๗๙๑

	 	 ๒	 โอนงาน Public Health ของกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล	

	 	 	 ไปรวมในกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย	 ๗๙๒

	 	 ๓	 ตั้งโอสถสภาจังหวัดขอนแก่น (โรงพยาบาลขอนแก่น)	 ๗๙๓

	 	 ๔	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต	 ๗๙๓

รัชกาลที ่๗
 พ.ศ. เหตุการณ์ หน้า

 ๒๔๖๘	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย ์ 	 ๗๙๘

	 	 ๑	 ตั้งร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์และเรือนคนไข้รับรักษาที่จังหวัดนครสวรรค์	

	 	 	 (โรงพยาบาลนครสวรรค์)	 	 ๗๙๘

 ๒๔๖๙	 ๑	 ความร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือเมื่อเกิดโรคระบาด	 ๗๙๘

	 	 ๒	 ตั้งโรงพยาบาลมณฑลปัตตานี		 ๘๐๐

 พ.ศ. เหตุการณ์ หน้า
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	 	 ๓	 การจัดการเรื่อง Municipality		 ๘๐๐

	 	 ๔	 ตั้งโรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี	 ๘๐๐

 ๒๔๗๐	 ๑	 ตราพระราชบัญญัติหางน้ำนม พุทธศักราช ๒๔๗๐

	 	 	 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาหารฉบับแรก	 ๘๐๐

	 	 ๒	 การตั้งสภาการสาธารณสุขประจำชาติ	 ๘๐๑

	 	 ๓	 ประเทศไทยเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๓	 ๘๐๓

 ๒๔๗๑	 ๑	 ตั้งโอสถสภาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี (โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี)	 ๘๐๓

 ๒๔๗๒	 ๑	 ตั้งโอสถสภาจังหวัดปทุมธาน ี (โรงพยาบาลจังหวัดปทุมธานี)	 ๘๐๔

	 	 ๒	 พระราชบัญญัติการแพทย์เพิ่มเติมและกฎเสนาบดี	 ๘๐๔

	 	 ๓	 ให้ปริญญาแพทย ์- ปริญญาแรกในประวัติศาสตร์การศึกษาไทย	 ๘๐๔

	 	 ๔	 โครงการปรับปรุงก่อสร้างโรงพยาบาลกลาง	 ๘๐๕

	 	 ๕	 ส่งแพทย์ไปดูงานกามโรคที่กัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์	 ๘๐๖

	 	 ๖	 การปกครองลักษณะเทศบาล		 ๘๐๖

 ๒๔๗๓	 ๑	 ตั้งโอสถสภาจังหวัดสระบุร ี (โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี)	 ๘๐๘

	 	 ๒	 ตั้งโอสถสภาจังหวัดบุรีรัมย ์ (โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์)	 ๘๐๘

	 	 ๓	 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม	 ๘๐๘

 ๒๔๗๔	 ๑	 ตั้งโอสถสภาจังหวัดกระบี ่ (โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่)	 ๘๑๐

	 	 ๒	 โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง	 	 ๘๑๐

 ๒๔๗๕	 ๑	 การปลดนายทหารและรายชื่อข้าราชการกรมแพทย์สุขาภิบาลทหาร  

	 	 	 พุทธศักราช ๒๔๗๕	 	 ๘๑๐

	 	 ๒	 คณะราษฎรปฏิวัติและยึดอำนาจการปกครอง	

	 	 	 ในวันที ่๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕	 ๘๑๑

	 	 ๓	 อนุกรรมการวางโครงการสาธารณสุข คณะกรรมการราษฎร 	 ๘๑๑

 ๒๔๗๖	 ๑	 สันนิบาตกาชาดขอทราบการอุดหนุนและเอกสิทธิ์ที่สภากาชาดสยาม	

	 	 	 ได้รับจากรัฐบาล	 	 ๘๑๒

	 	 ๒	 โครงสร้างกรมสาธารณสุข	 	 ๘๑๒

	 	 ๓	 พระราชบัญญัติการแพทย ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖	 ๘๑๓

	 	 ๔	 สภากาชาดจัดตั้งสถานีบรรเทาทุกข ์ เนื่องด้วยการปราบกบฏ	 ๘๑๓

 ๒๔๗๗	 ๑	 นายแพทย์ที่มีอยู่ไม่พอแก่ความต้องการ	 ๘๑๔

	 	 ๒	 โครงการสร้างโรงพยาบาลหัวเมือง	 ๘๑๔

 ๒๔๗๘	 ๑	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสละราชสมบัต ิ 	 ๘๑๕

 พ.ศ. เหตุการณ์ หน้า
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รัชกาลที ่๘
 พ.ศ. เหตุการณ์ หน้า

 ๒๔๗๘	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

	 	 เสด็จขึ้นครองราชย ์ 	 	 ๘๑๙

	 	 ๑	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	 ๘๑๙

	 	 ๒	 จดหมายมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์แถลงขอบคุณและยุติข้อตกลงร่วมมือ	

	 	 	 (The Agreements)	 	 ๘๑๙

	 	 ๓	 คณะกรรมการพิจารณาการสาธารณสุขและการแพทย์	 ๘๒๐

 ๒๔๗๙	 ๑	 พันเอก พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จัดทำ  

	 	 	 “ธรรมระวางประเทศ” หนังสือรวบรวมอนุสัญญาระหว่างประเทศ

	 	 	 เผยแพร่	 	 ๘๒๑

	 	 ๒	 พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙	 ๘๒๓

 ๒๔๘๐	 ๑	 โอนสิทธิกิจการบางส่วนในกรมสาธารณสุขให้เทศบาลนครกรุงเทพฯ 	 ๘๒๓

	 	 ๒	 ให้สภากาชาดไทยอยู่ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม	 ๘๒๓

 ๒๔๘๒	 ๑	 กระทรวงกลาโหมตั้งโรงเรียนนายทหารเสนารักษ์	 ๘๒๕

	 	 ๒	 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร ี ใช้ชื่อประเทศไทย	 ๘๒๖

	 	 ๓	 เปลี่ยนชื่อสภากาชาดสยามเป็นสภากาชาดไทย	 ๘๒๖

	 	 ๔	 ประเทศไทยเข้าร่วม “อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๓”	

	 	 	 และประกาศใช้อนุสัญญาฉบับที ่๓ ในพระราชอาณาจักร	 ๘๒๖

 ๒๔๘๓	 ๑	 เปลี่ยนวิธีนับปีปฏิทินแบบตะวันตก	 ๘๒๘

	 	 ๒	 พระราชทานที่ดินริมถนนพระราม ๔ จำนวน ๑๔๑ ไร ่๔๘ ตารางวา  

	 	 	 แก่สภากาชาดไทย	 	 ๘๒๘

 ๒๔๘๕	 ๑	 กำเนิดกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	 ๘๒๙

	 	 ๒	 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร ี เรื่องให้ใช้พจนานุกรมตัวสะกดแบบใหม ่  

	 	 	 เป็นหลักในการเขียนหนังสือไทย	 ๘๓๕

 ๒๔๘๖	 ๑	 นิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ที่จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ต่อ	

	 	 	 ที่กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	 ๘๓๕

 ๒๔๘๙	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร	

	 	 เสด็จสวรรคต	 	 ๘๓๗
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รัชกาลที ่๙
 พ.ศ. เหตุการณ์ หน้า

 ๒๔๘๙	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

	 	 บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์	 	 ๘๔๐

	 	 ๑	 สถานพยาบาลของรัฐในหัวเมืองต่างจังหวัด	 ๘๔๐

	 	 ๒	 การจัดตั้งโรงเรียนแพทย ์พ.ศ. ๒๔๘๙	 ๘๔๐

 ๒๔๙๐	 ๑	 การโอนโรงพยาบาลระหว่างเทศบาลกับกระทรวงสาธารณสุข	 ๘๔๑

 ๒๔๙๑	 ๑	 ตั้งโรงพยาบาลทหารบกที่วังพญาไท	 ๘๔๒

 ๒๔๙๒	 ๑	 ตั้งโรงพยาบาลสงฆ์	 	 ๘๔๒

	 	 ๒	 ตั้งโรงพยาบาลคลอดบุตร (โรงพยาบาลราชวิถี)	 ๘๔๒

	 	 ๓	 ประเทศไทยเข้าร่วม “อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๔”  

	 	 	 และตรา “พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวา

	 	 	 เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก” ตามผลผูกพันของอนุสัญญาฉบับนี้	 ๘๔๒

 ๒๔๙๓	 ๑	 ระเบียบการใช้ตัวสะกดภาษาไทยแบบมาตรฐานตามพจนานุกรม	

	 	 	 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 	 ๘๔๓

 ๒๔๙๕	 ๑	 ตั้งกองจดหมายเหตุแห่งชาติ	 	 ๘๔๓

	 	 ๒	 โอนเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเป็นข้าราชการ

	 	 	 กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	 ๘๔๔

 ๒๔๙๖	 ๑	 ขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ที่จังหวัดเชียงใหม่	

	 	 	 และเสนอหลักการตั้งโรงเรียนแพทย์ตามภาคต่าง ๆ  ๘๔๔ 

 ๒๔๙๘	 ๑	 รัฐบาลไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาเจนีวาทั้ง ๔ ฉบับ	 ๘๔๕

 ๒๔๙๙	 ๑	 โครงการของคณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ๘๔๖

	 	 ๒	 พระบรมราชโองการประกาศตั้งสภานายิกา สภากาชาดไทย	 ๘๔๖

 ๒๕๐๕	 ๑	 โครงการก่อสร้างคณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่	 ๘๔๖

	 	 ๒	 โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลขอนแก่น	 ๘๔๗

 ๒๕๐๘	 ๑	 โครงการสร้างโรงพยาบาลคณะแพทย์ใหม่ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	

	 	 	 ในที่ดินของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ์ตรงข้ามกรมทางหลวงแผ่นดิน

	 	 	 (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)	 ๘๔๗

	 	 ๒	 ตั้งองค์การเภสัชกรรม	 	 ๘๔๘

 ๒๕๐๙	 ๑	 โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	 ๘๔๘





ภาค ๑

ประวัติศาสตร์
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บทที ่๑

รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ถนอม  บรรณประเสริฐ

การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่

ในสมัยรัชกาลที่  ๕

การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที ่๕  เป็นการพลิกโฉมหน้า 

ประเทศไทยครัง้สำคญัทีส่ดุในประวตัศิาสตรร์ตันโกสนิทร ์ เพราะเปลีย่นแปลงระบบราชการปกครอง 

ประเทศพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของสังคมไทยที่มีมาแต่โบราณ  เพื่อให้มีความ 

ทันสมัยทัดเทียมประเทศตะวันตก

บทนี้เรียบเรียงจากเอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติกับประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นสำคัญ  

โดยเฉพาะหนังสือกราบบังคมทูลระหว่าง พ.ศ. ๒๔๒๘ - ๒๔๓๓ จำนวนหลายหมื่นแผ่นของสำนัก 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ซึ่งเป็นหนังสือว่าราชการแผ่นดินในช่วงเวลานั้น  จึงเป็นเอกสารชั้นต้น 

ที่สำคัญยิ่ง  ตรงกับระยะการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายของรัฐบาลก่อนดำเนินการปฏิรูประบบ 

บรหิารราชการทัง้แผน่ดนิในป ีพ.ศ. ๒๔๓๕ การศกึษาเอกสารชดุนีจ้งึชว่ยเชือ่มโยงเหตกุารณ ์ เปดิเผย 

ข้อมูลชั้นต้นใหม่ ๆ  ทำให้เข้าใจการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที ่๕  

ได้อย่างสมบูรณ ์

เนือ่งจากหนงัสอืกราบบงัคมทลูตน้ฉบบัชดุนีช้ำรดุมาก  ทางสำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ 

จึงไม่ได้จัดทำบัญชีหัวเรื่องของหนังสือกราบบังคมทูลชุดนี้ไว้ตั้งแต่แรก  ทำให้เข้าใจกันว่าไม่มีข้อมูล 

หรือสูญหายไป  จึงไม่มีผู้สืบค้นนำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาค้นคว้ามาก่อน  เมื่อผู้เขียนพบว่า 

มข้ีอมลูขาดหายไปจำนวนมากจงึไดส้อบถามสำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาตแิละไดร้บัความอนเุคราะห ์

ดำเนินการตรวจสอบในคลังเก็บไมโครฟิล์มราว ๑  สัปดาห์  จึงทราบว่ามีเอกสารชุดนี้และพร้อม 

ให้บริการทั่วไป  ผู้เขียนจึงได้ยืมไมโครฟิล์มมาค้นคว้าข้อมูลมาวิเคราะห์และเรียบเรียง
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๑. คำสำคัญและความหมาย

  การปกครองประเทศ อำนาจอธิปไตย และระบบราชการ

การปกครองประเทศ  คือ  การบริหารและจัดการประเทศ  โดยใช้อำนาจอธิปไตยตาม 

กฎหมาย  ระบอบปกครองประเทศมีหลายรูปแบบ  อาทิ  ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  (Absolute  

Monarchy)  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (Democratic Form of  

Government with  the King as Head of State  หรือ Constitutional Monarchy)  ระบอบ 

ประชาธิปไตย  (Democracy)  หรือระบอบคอมมิวนิสต์  (Communist)  เป็นต้น  กลไกการปกครอง 

ประเทศแบ่งเป็น ๓ ระดับ  ได้แก่  การปกครองส่วนกลาง  การปกครองส่วนภูมิภาค  และการ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น

อำนาจอธปิไตย  คอื  อาํนาจสงูสดุในการบรหิารประเทศ  ในอดตีประเทศไทยปกครองดว้ย 

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  อำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของพระมหากษัตริย์  ปัจจุบันประเทศไทย 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  จึงแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น  

๓ ส่วน  เพื่อการถ่วงดุลอำนาจ  ได้แก่

  ๑. อํานาจนิติบัญญัต ิ โดยรัฐสภา  ทําหน้าที่ตรากฎหมายขึ้นใช้ในประเทศ

  ๒. อํานาจบริหาร  โดยรัฐบาล  ทําหน้าที่บริหารประเทศ

  ๓. อํานาจตุลาการ  โดยศาล  ทําหน้าที่พิจารณาพิพากษาคด ี

ระบบราชการหรอืระบบบรหิารราชการแผน่ดนิ  คอื  กลไกปกครองประเทศของผูม้อีำนาจ 

อธิปไตย  เนื่องจากกลไกระบบราชการและวิธีปฏิบัติราชการเกิดขึ้นจากการบัญญัติเป็นกฎหมาย  

ดังนั้นการปฏิบัติราชการจึงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว ้ 

จะดำเนินตามอำเภอใจมิได้  การปฏิบัติราชการที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  ถือเป็นความ 

ผิดวินัยหรือความผิดอาญาแล้วแต่กรณี

  การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน 

การปฏริปูระบบบรหิารราชการแผน่ดนิ  คอื  การปฏริปูกลไกการปกครองทีม่ผีลกระทบตอ่ 

ระบบการทำงานของราชการส่วนต่าง ๆ ท้ังประเทศ  โดยเฉพาะการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน 

ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่  ๕ นั้น  นับเป็นการเปลี่ยนกลไกปกครองประเทศไทยจากระบบราชการ 

แบบเก่าเป็นระบบแบบตะวันตกทั้งหมด  ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้าม  (Opposition) กับระบบราชการ 

แบบเก่าของไทยโดยสิ้นเชิง  เป็นการพลิกโฉมหน้าประเทศไทย  เปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมต่าง ๆ  

ที่เคยใช้กันมาให้ทันสมัยแบบตะวันตก  จึงเป็นจุดเปลี่ยนแปลงแบบพลิกประเทศครั้งสำคัญที่สุด 

  ความแตกต่างระหว่างระบบราชการแบบเก่ากับระบบราชการแบบตะวันตก

ระบบราชการแบบเก่า หมายถึง  ระบบการทำราชการตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายตราสามดวง  

ซ่ึงนำมาจากระบบการปกครองของขอมต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัวทรงเรียกระบบราชการแบบนี้ว่า “การจัดราชการอย่างเก่า”  หรือระบบราชการแบบเก่า
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ระบบราชการแบบตะวันตก  หมายถึง  ระบบบริหารปกครองประเทศของประเทศยุโรป  

ในเวลานั้นประเทศอังกฤษ  ฝรั่งเศส  เนเธอร์แลนด์  สเปน  รัสเซีย  นับเป็นประเทศมหาอำนาจที่ม ี

ความเจริญกว่าประเทศไทย  เมื่ออังกฤษและฝรั่งเศสเริ่มต้นการล่าอาณานิคมในดินแดนสุวรรณภูมิ 

เพื่อแสวงหาประโยชน์จากประเทศที่ด้อยกว่า  โดยอ้างเหตุผลเรื่องต้องการพัฒนาประเทศเหล่านั้น  

ให้ประชาชนมีความเจริญขึ้นทัดเทียมประเทศตะวันตก  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จึงทรงปฏิรูปจัดต้ังระบบราชการแบบตะวันตกข้ึนในประเทศไทย  เพ่ือสร้างความเจริญให้ชาติบ้านเมือง 

และประชาชน ทรงเรียกระบบราชการแบบตะวันตกว่า “การจัดราชการอย่างใหม่” หรือระบบราชการ 

แบบใหม่

 

  ลักษณะของระบบราชการแบบเก่า

หน่วยงานราชการ : แบ่งหน่วยงานราชการภายในประเทศทุกระดับเป็น “กรม”  แบ่งเป็น 

กรมใหญ่และกรมย่อย  กรมใหญ่ที่เทียบเท่ากับกระทรวงในปัจจุบันมี ๖ กรม  คือ  กรมกลาโหม  

กรมมหาดไทย  และกรมจตุสดมภ ์ เวียง  วัง  คลัง  นา  ๔ กรม

การว่าราชการ :  เสนาบดีกรมใหญ่กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์โดยตรง  และพระ- 

มหากษัตริย์ทรงมีพระราชดำรัสสั่งราชการด้วยพระองค์เอง 

สถานท่ีราชการ :  ไม่มีสถานท่ีราชการส่วนกลาง  ท่ีทำงานของกรมต่าง ๆ ต้ังอยู่ตามบ้านหรือ 

วังของผู้รับผิดชอบในเวลานั้น  และย้ายไปเมื่อเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ 

กฎหมาย : ใช้กฎหมายตราสามดวง  ที่แบ่งส่วนราชการออกเป็นกรมต่าง ๆ  และกำหนด 

ราชทนินามตำแหนง่ขนุนางของแตล่ะกรมทีเ่รยีกวา่  ทำเนยีบขนุนาง  แตไ่มไ่ดบ้ญัญตั ิ“ระเบยีบปฏบิตั ิ

ราชการ” ของแต่ละกรม 

การปฏบิตัริาชการ :  เนือ่งจากไมม่รีะเบยีบปฏบิตัริาชการของกรม  แตล่ะกรมจงึทำงานไป 

ตามการส่ังการของผู้บังคับบัญชา  ต่างกรมต่างปฏิบัติ  ต่างทำหน้าท่ี  ดังคำกราบบังคมทูลของสมเด็จ 

พระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์  กรมหมื่นภาณุพันธุวงษ์วรเดช  ผู้แทนผู้บัญชาการ 

ทหารทั่วไป  กรมยุทธนาธิการ  เมื่อวันที ่๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๐  ความว่า 

...การบังคับบัญชา และขนบธรรมเนียมสำหรับกรมทหาร ซึ่งยัง 

ไม่เรียบร้อยอยู่ทุกหมวดทุกกรมในบัดนี้ เปนเพราะไม่มีข้อบังคับบัญชาถือ  

เรกุเลชัน๑  เปนแบบแผนสำหรับกรม การจะดีจะเสีย จะคงจะเปลี่ยนแปลง 

อย่างใด อาไศรยด้วยความชอบใจแลเห็นสมควรของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น...

  ลักษณะของระบบราชการแบบใหม่

หน่วยงานราชการ :  มีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานย่อย ตามแผนผัง 

องค์กร  (Organization Chart)  เช่นเดียวกับในปัจจุบัน  ได้แก่  กระทรวง ทบวง  กรม  กอง  และฝ่าย

การวา่ราชการ : ใชร้ะบบคณะกรรมการ  (Committee) และมตทิีป่ระชมุในการดำเนนิการ 

ปฏิบัติราชการ  คณะกรรมการสูงสุดปกครองประเทศ  คือ  เสนาบดีสภา  หรือคณะรัฐมนตรี  
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มีประธาน  คือ  พระมหากษัตริย์  (ในอดีต)  หรือนายกรัฐมนตรี  (ในปัจจุบัน)

สถานที่ราชการ : มีที่ทำการเฉพาะถาวร 

กฎหมาย : มีพระราชบัญญัติเป็นกฎหมาย  แบ่งส่วนราชการเป็นกระทรวง  ทบวง  กรม  

กำหนดโครงสรา้งภายในของหนว่ยงาน  รวมถงึอำนาจในมาตราจัดทำเปน็กฎหมายลูก  เพือ่กำหนด  

“วิธีปฏิบัติราชการ” ภายหลัง 

การปฏบิตัริาชการ : จดัทำเปน็กฎหมายกำหนดวธิปีฏบิตัริาชการทีแ่บง่หนา้ทีร่บัผดิชอบให้ 

สัมพันธ์กับภาระงาน  มีการกำหนดอัตราเงินเดือนเป็นขั้นบันได  ดังคำกราบบังคมทูลของสมเด็จ 

พระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์  กรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดช๒  ผู้แทนผู้บัญชาการทหาร 

ทั่วไป  กรมยุทธนาธิการ  เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๒  ความว่า

...จำนวนเงินเดือนซึ่งจะจำหน่ายให้แก่เจ้าพนักงานทั้งปวงนั้นยังหามี 

อัตราไว้ให้เปน หลักถานแน่นอนประการใดไม่...การท่ีกรมน้ีมีน่าท่ีต้องรับผิดชอบ 

ในการจ่ายเงินเดือนมากเหลือเกินนัก ย่อมจะได้รับความลำบากต่อไปภายน่า  

สมควรจำเปนที่จะต้องรีบตั้งอัตราเงินเดือนลงไว้เสียให้เปนแบบแผนแน่นอน  

จะได้เปนที่ยึดหน่วงอ้างอิงเหตุผลซึ่งได้สั่งจ่ายได้ตามกำหนด ถึงแม้ว่าจะ 

เปนการมากน้อยขาดเหลือไม่เปนที่ถูกต้องอย่างใดก็ดี เมื่อจะแก้ไขอัตรา 

เปนคราว ๆ ไป ก็ไม่เปนการยากลำบากนัก...๓ 

การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที ่๕ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชดำรัสแถลงพระบรมราชาธิบาย  

การแก้ไขการปกครองแผ่นดิน  มีความสำคัญบางตอนดังนี้

...ตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติ รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่...ที่จะบำรุงรักษา 

แผ่นดิน...ส่วนตัวข้าพเจ้าเองรู้สึกว่าได้รับความหนักมาจำเดิมตั้งแต่ได้นั่งใน 

เศวตฉัตรจนถึงบัดนี้ แต่ความหนักนั้น เปลี่ยนไปต่าง  ๆ  ไม่เหมือนกันใน 

สามสมัย คือ แรก ๆ และกลาง ๆ และบัดนี้ เพราะได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งสำคัญ 

เชน่นีม้าชา้นาน ไดรู้ท้างราชการทัว่ ถงึทดลองมาแลว้ จงึเหน็วา่ การปกครอง 

ในบ้านเมืองเรา ซึ่งเป็นไปในปัจจุบันนี้...ครั้นเมื่อล่วงมาถึงปัจจุบันนี ้บ้านเมือง 

เจริญขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่า การปกครองอย่างเก่านั้นก็ยิ่งไม่สมกับความ 

ต้องการของบ้านเมืองหนักขึ้นทุกที จึงได้มีความประสงค์อันยิ่งใหญ่ ที่จะ 

แก้ไขธรรมเนียมการปกครองให้สมกับเวลา ให้เป็นทางที่จะเจริญแก่บ้านเมือง  

ได้คิดและได้พูดมาช้านาน...ด้วยมีเหตุขัดขวางต่าง ๆ เป็นอันมาก และการที่จะ 

จัดนั้นก็เป็นการหนัก ต้องอาศัยกำลังสติปัญญาและความซื่อตรงความจงรัก 

ภักดีทั้งปวง ผู้ซึ่งจะรับจัดการทั้งปวงนั้นเต็มความอุตสาหะ วางเป็นแบบแผน 

ลงไว้ได้ การทั้งปวงจึ่งเป็นไปได้สะดวกตามความประสงค์...๔ 
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จากพระบรมราชาธิบายการแก้ไขการปกครองแผ่นดิน  อธิบายการปฏิรูประบบบริหาร 

ราชการแผ่นดิน  สันนิษฐานว่าการ “ทดลอง”  หมายถึง  ทรงทดลองใช้ระบบราชการแบบใหม่  

“ธรรมเนยีมการปกครอง”  หมายถงึ  ระบบบรหิารราชการแผน่ดนิ  และทรงแบง่เปน็ “สามสมยั  คอื  

แรก ๆ  และกลาง ๆ  และบัดนี้”  คือสถานการณ์บ้านเมืองตั้งแต่ตอนต้น พ.ศ. ๒๔๑๑ -  ๒๔๓๕  

มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันชัดแบ่งเป็น ๓ ระยะ  โดยระยะ “แรก ๆ” น่าจะหมายถึง  ก่อน พ.ศ.  

๒๔๒๗  บ้านเมืองยังดำเนินไปตามปกติ  ระยะ “กลาง ๆ” น่าจะหมายถึง  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๒๘ ถึง  

พ.ศ. ๒๔๓๔  เนื่องจากมีเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๐๓  เมื่อวันที่  ๕  เดือน ๒  แรม ๘ ค่ำ  ปีวอกฉศก ๑๗  

ศักราช ๑๒๔๖  ตรงกับวันที่  ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๘๕  ที่มีเจ้านายหลายพระองค์ทำหนังสือ 

กราบบังคมทูลเพื่อขอเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินเป็นเครื่องกระตุ้น  ประกอบกับมีการ 

คุกคามของตะวันตกเพิ่มขึ้น  ทรงเร่งการปฏิรูประบบราชการให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว  และ “บัดนี้”  

อาจหมายถึง  ช่วงตั้งแต ่พ.ศ. ๒๔๓๕ ที่มีพระบรมราชาธิบายการแก้ไขการปกครองแผ่นดิน 

๒. วิธีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่

  ภาพรวม 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มทดลองระบบราชการแบบตะวันตก 

ในกรมทหารมหาดเล็ก  (ชื่อเต็ม - กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์)  เป็นครั้งแรก 

ของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓  เพื่อเป็นต้นแบบการทดลองจัดตั้ง “กรม” ที่มีระบบราชการแบบ 

ตะวันตก  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ - ๒๔๒๙ ทรงขยายการทดลองจัดตั้ง “กรมแบบตะวันตก” ไปจัดตั้ง 

ในกรมทหารอื่น ๆ  เช่น  กรมทหารรักษาพระองค์  กรมทหารล้อมวัง  กรมทหารหน้า กรมทหาร 

ฝีพาย  กรมทหารปืนใหญ่  กรมทหารช้าง  กรมทหารเรือพระที่นั่งเวสาตรี  กรมอรสุมพล  และกรม 

พลเรอืนอืน่ ๆ  เชน่  หอรัษฎากรพิพัฒน์  กรมโทรเลข  กรมไปรษณยี ์ ตอ่มารวมกนัเปน็กรมไปรษณยี ์

และโทรเลข  เป็นต้น 

การทดลองต้นแบบของ “กระทรวง” แบบตะวันตกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๐  เริ่มจากการ 

ทดลองจัดตั้งเป็น “กรมยุทธนาธิการ”  ซึ่งเป็นกรมใหญ่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวงเป็นแห่งแรก  

โดยรวมกรมทหารที่จัดเป็นแบบตะวันตกแล้ว ๙  กรม  ให้รวมอยู่ในการบังคับบัญชาของกรม 

ยุทธนาธิการ  (กรมทหารมหาดเล็ก  กรมทหารรักษาพระองค์  กรมทหารล้อมวัง  กรมทหารหน้า  

กรมทหารฝพีาย  กรมทหารปนืใหญ ่ กรมทหารช้าง  กรมทหารเรอืพระทีน่ัง่เวสาตร ี กรมอรสมุพล)  

และทำการแก้ไขโครงสร้างระบบราชการให้เป็นแบบตะวันตก  เช่น  แก้ไขอัตราและตำแหน่ง 

ข้าราชการ  จัดแบ่งภาระงาน  การเบิกจ่ายเงินเดือน  รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง 

ต่าง ๆ ให้หมดไป  เมื่อประสบการทดลองจัดตั้งระบบราชการระดับกระทรวงตามแบบตะวันตก 

ประสบสำเร็จในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ จึงเปลี่ยนชื่อ “กรมยุทธนาธิการ” เป็น “กระทรวงยุทธนาธิการ”  ซึ่ง 

การทดลองจัดตั้งต้นแบบกระทรวงแบบตะวันตกใน “กรมยุทธนาธิการ” ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด 

ที่นำไปสู่การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินทั่วทั้งประเทศในป ีพ.ศ. ๒๔๓๕ 
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ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ที่การทดลองระบบราชการกระทรวงในกรมยุทธนาธิการประสบความ 

สำเร็จแล้ว  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขยายการทดลองจัดตั้งกระทรวงแบบ 

ตะวันตกในกระทรวงอื่น ๆ ด้วย  เช่น  กระทรวงพระธรรมการ  กระทรวงเกษตราธิการ  กระทรวง 

พระคลังมหาสมบัติ  ซึ่งกระทรวงเหล่านี้ปรากฏชื่อในช่วง พ.ศ. ๒๔๓๒ -  ๒๔๓๓  เนื่องจากเป็น 

กระทรวงที่อยู่ในระยะทดลองจัดตั้ง  จึงยังไม่ใช่การจัดตั้งกระทรวงอย่างเป็นทางการ 

การจัดทำค่าตอบแทนเป็นอัตราเงินเดือนข้าราชการ แบบขั้นบันได เหมือนตะวันตกของ  

“กระทรวงยุทธนาธิการ” ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพกว่าเดิม  ซึ่งระบบราชการ 

แบบเก่าจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยหวัดรายปี  และแต่ละกรมมีอัตราเบี้ยหวัดแตกต่างกันมาก 

ไม่สัมพันธ์กับภาระงาน  กระทรวงยุทธนาธิการจึงเป็นต้นแบบกระทรวงแบบตะวันตกที่สมบูรณ์ 

และใช้เป็นต้นแบบจัดตั้ง ๑๒ กระทรวงใน พ.ศ. ๒๔๓๕  เพื่อปฏิรูประบบราชการทั้งประเทศ 

กระบวนการปฏิรูประบบราชการทั้งประเทศเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ และสิ้นสุดลง 

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐  เป็นเวลาราว ๕ ปีจึงประสบความสำเร็จสามารถยกเลิกการปกครองกฎหมาย 

ตราสามดวง ๒  ฉบับ  คือ  พระไอยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองและพระไอยการตำแหน่ง 

นาพลเรือนได้โดยสมบูรณ์

ระบบราชการแบบตะวันตกที่จัดขึ้นใหม่ทั่วประเทศในระยะแรกเริ่มนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่  

จึงมีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมมาเป็นระยะ ๆ จนสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว  ระบบราชการแบบใหม่ก็มีเสถียรภาพเป็นส่วนใหญ่  ยกเว้นอำนาจปกครองระบบราชการ 

ฝ่ายพลเรือนที่ยังคงแบ่งแยกเป็น ๒ ส่วน  คือ  อยู่ที่กระทรวงนครบาลส่วนหนึ่งและอยู่ที่กระทรวง 

มหาดไทยอกีสว่นหนึง่  ทำใหก้ารวา่ราชการฝา่ยพลเรอืนมอีปุสรรคเพราะทัง้สองกระทรวงมวีธิปีฏบิตั ิ

ราชการแตกต่างกัน  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ยุบ 

กระทรวงนครบาลและรวมงานไวใ้นกระทรวงมหาดไทยในป ีพ.ศ. ๒๔๖๕  จงึเหลอืกระทรวงมหาดไทย 

เพียงกระทรวงเดียว  ทำให้อำนาจปกครองระบบราชการฝ่ายพลเรือนเป็นเอกภาพ  การพัฒนา 

ประเทศจึงดำเนินไปอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้อำนาจปกครองระบบราชการของไทยแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย  คือ  อำนาจฝ่ายทหารและ 

อำนาจฝ่ายพลเรือน  โดยอำนาจปกครองระบบราชการฝ่ายทหารรวมกันอยู่ภายใต้กระทรวง 

กลาโหมเป็นเอกภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๗  หลังจากการจัดปันหน้าที่ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับ 

กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จ  ส่วนอำนาจปกครองระบบราชการฝ่ายพลเรือนเพิ่งรวมกันอยู่ภายใต ้

กระทรวงมหาดไทยในป ีพ.ศ. ๒๔๖๕ ภายหลัง 

  ขั้นตอนการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๕

การปฏิรูประบบราชการไทยให้เป็นระบบแบบตะวันตกในครั้งนี้  นับจากจุดเริ่มต้นคือ  

เริ่มทดลองในกรมมหาดเล็ก  จนถึงจุดสุดท้ายคือ  รวมอำนาจปกครองพลเรือนมหาดไทยและ 

นครบาลเปน็หนึง่เดยีว  จะใชร้ะยะเวลาทัง้หมดราว ๕๒ ป ี (พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๖๕)  แบง่เปน็ ๓ ขัน้ตอน 

สำคัญ  ดังนี้

ขั้นที ่๑  การทดลองระบบราชการ  : Government Prototypes พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๓๔ (๒๒ ปี)
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ขั้นที ่๒  การปฏิรูประบบราชการ  : Government Reform พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๔๐  (๕ ปี)

ขั้นที่ ๓  การแก้ไขปรับปรุงระบบราชการ  : Government Reorganization พ.ศ. ๒๔๔๑ -  

๒๔๖๕  (๒๕ ปี) 

การทดลองระบบราชการ - Government Prototypes (Sandbox) หมายถึง  การทดลอง 

ต้นแบบของระบบราชการแบบตะวันตก  เป็นการทดลองที่จำกัดอยู่ภายในหน่วยงานขนาดเล็ก  

ทรงตราพระราชบัญญัติหรือประกาศกฎหมายใหม่สำหรับใช้ปฏิบัติราชการแบบใหม่เป็นการเฉพาะ  

ในขณะเดียวกัน  ระบบราชการแบบเก่ายังคงดำเนินการตามปกติในระยะทดลองนี ้ ดังคำอธิบายว่า  

“เราได้เคยทดลองรู้มาแล้ว ตั้งแต่เวลาเปนตุกกระตา”  ปรากฏใน “พระราชดำรัสตอบความเห็น 

ของผู้ที่จะให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง จ.ศ. ๑๒๔๗”  เมื่อวันที ่๒๙  เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๘  ดังนี ้

...ในเบื้องต้นนี้ เราขอตอบแก่ท่านทั้งปวงว่า เราชอบใจอยู่ในการ 

ซึ่งพระบรมวงษานุวงษ แลข้าราชการของเราได้ไปเหนการในประเทศอื่น  

แล้วรฦกถึงประเทศของตน ปรารถนาที่จะป้องกันอันตราย แลจะให้มีความ 

ยั่งยืนมั่นคงอยู่ในอำนาจอันเปนอิศรภาพ ในข้อความบันดาที่ได้กล่าวมาแล้ว  

ที่เปนตัวใจความสำคัญทุกอย่างนั้น เรายอมรับว่าเปนการจริงดังนั้น ยกไว้แต่ 

ข้อเลกน้อยบางข้อ ซึ่งบางทีจะเปนเข้าใจผิดไป แต่หาเหนควรที่จะยกขึ้นพูด 

ในที่นี้ไม่ แต่เราขอแจ้งความแก่ท่านทั้งปวง ให้ทราบพร้อมกันด้วยว่าความ 

ที่น่ากลัวอันตรายอย่างใดซึ่งได้กล่าวมานั้น ไม่เปนการที่จะแลเหนได้ขึ้นใหม่ 

ของเราเลย แต่เปนการได้คิดเหนอยู่แล้วทั้งสิ้น แลการที่ควรจะทำนุบำรุงให้ 

เจริญอย่างไรเล่า เราก็มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้จัดการนั้น ให้สำเรจ 

ตลอดไปได้ ไม่ต้องมีความห่วงระแวงอย่างหนึ่งอย่างใด ว่าเราจะเปนผู้ขัดขวาง 

ในการซึ่งจะเสียอำนาจซึ่งเรียกว่าแอบโซลูดเปนต้นนั้นเลย เพราะ เราได้เคย 

ทดลองรู้มาแล้ว ตั้งแต่เวลาเปนตุกกระตา ซึ่งไม่มีอำนาจอันใดเลยทีเดียว  

นอกจากชื่อ จนถึงเวลาที่มีอำนาจขึ้นมาโดยลำดับจนเต็มบริบูรณ์ในบัดนี้...๖

การปฏิรูประบบราชการ - Government Reform  คำว่า Government Reform นี้  

เป็นพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หมายถึง  การปฏิรูประบบราชการ 

ทั้งประเทศ  ยกเลิกระบบราชการแบบเก่าทั้งหมด  เปลี่ยนเป็นระบบราชการแบบตะวันตกหรือ 

แบบใหม่  ยกเลิกกฎหมายตราสามดวงฉบับโครงสร้างและตำแหน่งขุนนาง  คือ  พระไอยการ 

ตำแหน่งนาทหารหัวเมืองและพระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน  ดังคำอธิบายว่า “คอเวอนเมนต์ 

รีฟอม” ปรากฏใน “พระราชดำรัสตอบความเห็นของผู้ที่จะให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง จ.ศ. ๑๒๔๗”  

เมื่อวันที ่๒๙  เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๘  ดังนี ้
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...คือราชการในเมืองเรานี้ ถ้าจะเทียบกับประเทศอื่น ๆ การแต่เดิม ๆ 

มาน้ัน การเอกเสกคิวติฟกับลิยิสเลตีฟ รวมอยู่ในเจ้าแผ่นดินกับเสนาบดีโดยมาก  

แต่ครั้งมาเมื่อริเยนซีในตอนต้น อำนาจนั้นก็อยู่แก่ริเยนต์แลเสนาบดีทั้งสอง 

อย่าง คร้ันภายหลังมาเม่ือเราค่อยมีอำนาจข้ึน ตำแหน่งเอกเสกคิวติฟน้ันเปนท่ี 

หวงแหนของริเยนต์แลจนถึงเสนาบดี แต่ลิยิสเลติฟนั้นหาใคร่จะมีผู้ใดชอบใจ 

ไม่ เราจึ่งได้จับอุดหนุนการลิยิสเลติฟขึ้นจนถึงมีเคาซิลที่ปฤกษาทำกฎหมาย 

เนือง ๆ เปนต้น จนตกลงเปนเสนาบดี เปนคอเวอนเมนต์ เราก็กลายเปน 

หัวหน้าของพวกลิยิสเลติฟเคานซิล เปนออปโปลิชั่นของคอเวอนเมนต์ตรง... 

...เพราะฉะนั้น การต้องการในเมืองเราเวลานี้ ที่เปนต้องการสำคัญ 

นั้นคือ คอเวอนเมนต์รีฟอม จำเปนที่จะให้พนักงานของข้าราชการแผ่นดิน 

ทุก  ๆ  กรม ทำการให้ได้เนื้อเตมหน้าที่ แลให้ได้ประชุมปฤกษาหาฤๅกัน  

ทำการเดินให้ถึงกันโดยง่ายโดยเร็ว ทำการรับผิดชอบในน่าที่ของตัว หลีกลี้ 

ไม่ได้ นี่เปนความต้องการอย่างหนึ่ง...๗

การแก้ไขปรับปรุงระบบราชการ - Government Reorganization หมายถึง  การปรับปรุง 

โครงสร้างราชการแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของประเทศในขณะนั้น  

เชน่  ตัง้หนว่ยงานใหม ่ ยบุหนว่ยงานเดมิ  โอนยา้ยอำนาจหนา้ที่  เปน็ตน้  คำวา่  “Reorganization”  

เปน็คำทีม่ลูนธิ ิRockefeller  ใชเ้รยีกการปฏริปูโรงเรยีนแพทยใ์นสมยัรชักาลที ่๖  มลูนธิ ิRockefeller  

มองวา่กระบวนการดงักลา่วเรยีกวา่ “Reorganization”  ดงันัน้การปรบัปรงุระบบราชการแบบใหมท่ี่ 

เกดิขึน้หลงัจาก พ.ศ. ๒๔๔๐ จงึควรเรยีกวา่เปน็การ “Reorganization” ตามแบบมลูนธิ ิRockefeller 

ขั้นที ่๑ การทดลองระบบราชการแบบใหม ่ : Government Prototypes (Sandbox) :  

พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๓๔  เวลา ๒๒ ปี

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองสิงคโปร ์ 

ในแหลมมลายู  เมืองปัตตาเวีย  (ชื่อเก่าของเมืองจาการ์ตา)  และเมืองสมารังในประเทศอินโดนีเซีย  

ทอดพระเนตรการจัดระบบราชการแบบตะวันตกของหน่วยงานต่าง ๆ ในเมืองอาณานิคม  หลังจาก 

เสด็จพระราชดำเนินกลับ  ทรงเริ่มทดลองระบบราชการแบบตะวันตกขึ้นในกองทหารมหาดเล็ก  

เริ่มต้นจากการยกกอง “ทหารสองโหล” ตั้งขึ้นเป็น “กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์”  ทรงดำรง 

พระอิสริยยศเป็นนายพันเอก  ตำแหน่งผู้บังคับการกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  ต่อมาในปี  

พ.ศ. ๒๔๑๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ “กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์” เป็น “กอมปนี 

ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์”  และในปี พ.ศ. ๒๔๑๖  “กอมปนีทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์”  

ยกขึ้นเป็น “กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์”๘  จาก พ.ศ. ๒๔๑๓  เป็นต้นไป  คือ 

จุดเริ่มต้นของการทดลองระบบราชการแบบใหม่  ที่ขยายการทดลองตามลำดับ  ไปจนถึง  

พ.ศ. ๒๔๓๔  แบ่งออกเป็น ๔ ระยะย่อย  ดังนี ้
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๑) ทดลอง “กรมเดียว” : Single Department Prototype พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๑๖ 

มีการทดลองจัดตั้งระบบราชการทหารแบบตะวันตกในกรมทหารมหาดเล็ก  (ชื่อเต็ม  

กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์)  ใช้เวลาราว ๓ ปีในการยก “กองทหารสองโหล”  

พ.ศ. ๒๔๑๓ ขึ้นเป็น “กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์”  ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ จึงสามารถ 

จัดตั้งโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการทหารตามแบบประเทศอังกฤษ  เรียกชื่อตำแหน่งต่าง ๆ  

ทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ  เมื่อระบบราชการแบบตะวันตกในกรมทหารมหาดเล็กมีประสิทธิภาพดี 

พอสมควร  จึงให้ขยายไปจัดในกรมทหารและกรมพลเรือนอื่น ๆ เพิ่มเติม

๒) ทดลอง “หลายกรม”  : Multiple Department Prototypes พ.ศ. ๒๔๑๖ - ๒๔๒๙ 

วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๖  ประกาศ “พระราชบัญญัติสำหรับหอรัษฎากรพิพัฒน์  

จลุศกัราช ๑๒๓๕” จดัตัง้หอรษัฎากรพพิฒันข์ึน้  เพือ่เปน็สำนกังานกลางสำหรบัเกบ็เงนิผลประโยชน ์

รายได้ภาษีอากรของแผ่นดินรวมไว้แห่งเดียว

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖  มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒๙  เมื่อพระองค์ 

ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๒๐ พรรษา  มีพระราชอำนาจเต็ม  และเริ่มการปฏิรูปในส่วนต่าง ๆ  

อาทิ  การสิ้นสุดตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  

(ช่วง  บุนนาค)  ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมจากการหมอบเฝ้า  เป็นการยืนเฝ้าตามตำแหน่ง  ไม่ใช้ 

ธรรมเนียมหมอบคลานอีกต่อไป  โดยตราเป็นกฎหมาย๑๐ 

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๑๗  ประกาศพระราชบัญญัติเคาน์ซิลออฟสเตด  คือ  

การตั้งที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน  จ.ศ. ๑๒๓๖  และพระราชบัญญัติปรีวีเคาน์ซิล  คือ  การตั้ง 

ที่ปฤกษาในพระองค์๑๑  (สภาองคมนตรีในปัจจุบัน)  มีหน้าที่ถวายคำปรึกษาและความคิดเห็นต่าง ๆ  

ด้านนิติบัญญัติ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานในที่ประชุม  เมื่อข้อ 

ราชการใดเป็นที่เห็นชอบของเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม  ก็ให้ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป  

นับเป็นการปฏิรูประบบราชการแบบตะวันตกส่วนบนสุด  คือ  การปฏิรูปวิธีปกครองประเทศ  

โดยการเปลี่ยนแปลงจากวิธีปกครองแบบเก่า  พระมหากษัตริย์ทรงว่าราชการโดยพระองค์เอง  

มาเป็นระบบคณะกรรมการ  ใช้มติที่ประชุมดำเนินการปกครองประเทศ  มีลักษณะแบบเดียวกับ 

คณะรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๔๒๓ ทรงประกาศ “พระราชบัญญัติทหารหน้า”๑๒  เพื่อปฏิรูปกรมทหารหน้าให้เป็น 

ระบบราชการแบบใหม่  โดยยุบรวม ๔ กรมย่อยในกรมทหารหน้า  ได้แก่  กองทหารอย่างยุโรป  

กองทหารมหาดไทย  กองทหารกลาโหม  และกองทหารเกณฑห์ดั  รวมไวใ้นกรมทหารหนา้กรมเดียว 

และปฏิรูประบบบริหารจัดการใหม่  ให้แบ่งเป็นหมวด  หมวดละ ๑๐๐ - ๒๐๐ คน  ในแต่ละหมวด  

มตีำแหนง่คณารกัษ ์ คณานรุกัษ ์ สมหุบาญช ี รองสมหุบาญช ี นายหมวด  รองหมวด  ผูช้ว่ยหมวด  

และให้สิบเหล่า  รวมเป็นหนึ่งแสนยากร  (หรือกองพัน)  ในหนึ่งแสนยากรให้มีแสนยาธิบดี  

แสนยานุบดี  พลารักษ์  ถือกฎหมาย  ถือบาญชี  เก็บเงิน  เก็บสรรพยุทธ  ตระลาการ  สารวัด  

เป็นต้น๑๓  ในระยะนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๒ ประการ  คือ

  ๑. การขยายการทดลองระบบราชการแบบใหม่ไปสู่กรมทหารและกรมพลเรือนอื่น ๆ  

อีกหลายกรม  เช่น  กรมทหารหน้า กรมไปรษณีย์และโทรเลข  หอรัษฎากรพิพัฒน ์ เป็นต้น 
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  ๒. การบัญญัติพระราชบัญญัติและประกาศกฎหมายใหม่ ๆ สำหรับการปฏิบัติราชการ 

แบบตะวันตกของหน่วยงานราชการที่ทำการทดลองระบบราชการแบบตะวันตกแล้วประสบความ 

สำเร็จ  เช่น  พระราชบัญญัติข้อบังคับกรมทหารมหาดเล็ก พ.ศ. ๒๔๒๐  พระราชบัญญัติทหารหน้า  

พ.ศ. ๒๔๒๓  เป็นต้น

พ.ศ. ๒๔๒๘ เจ้านายและข้าราชการพากันเข้าชื่อทำหนังสือกราบบังคมทูลความเห็น 

จัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน จ.ศ. ๑๒๔๗๑๔  เป็นที่ทราบกันทั่วไปในชื่อ “เหตุการณ์  

ร.ศ. ๑๐๓”  เมื่อวันที่  ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๘  ต่อมาในวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๘  เริ่มต้น 

การปฏิรูปการศึกษาทั้งประเทศเพื่อให้ราษฎรทั่วประเทศมีความรู้สามัญพื้นฐาน  และทรงมี  

“พระราชดำรัสตอบความเห็นของผู้ที่จะให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง จ.ศ. ๑๒๔๗”๑๕  เมื่อวันที่  

๒๙  เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๘  เนื่องจากทรงทดลองจัดการเปลี่ยนแปลงระบบราชการในระดับกรม 

แบบตะวันตก  ที่เริ่มมาตั้งแต ่พ.ศ. ๒๔๑๓ จึงมีความพร้อมมาก

การปฏิรูปการศึกษาทั้งประเทศเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๘  เป็นต้นไป  เป็นการ 

ทดลองขั้นตอนสุดท้ายของระบบราชการระดับกรมแบบตะวันตก  เมื่อสำเร็จจึงพร้อมที่จะยกระดับ 

การทดลองจัดระบบราชการขึ้นเป็นระดับ “กระทรวงแบบตะวันตก” โดยใช้ “กรมยุทธนาธิการ” เป็น 

กระทรวงต้นแบบแห่งแรก  ดังขั้นตอนถัดไป 

๓) ทดลองจดัตัง้ “กระทรวงเดยีว” : Single Ministry Prototypes พ.ศ.๒๔๓๐ - ๒๔๓๒ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภว่า  คณะเสนาบดีเจ้ากระทรวง 

แบบเก่านั้นพ้นสมัย  ไม่เหมาะกับการงานในขณะนั้น  ประจวบกับพระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหลวง 

เทวะวงศ์วโรประการ  เสนาบดีศาลาว่าการต่างประเทศ  (ในขณะนั้นยังไม่ตั้งกระทรวงการ 

ต่างประเทศ)  จะเสด็จไปร่วมงานฉลองสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียครบ ๕๐ พรรษา  ระหว่างวันที่  

๑๔ มิถุนายน - ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๐  จึงมีพระราชประสงค์ให้ไปศึกษาดูงานระบบเสนาบดี 

ในยุโรป  เมื่อกลับจากอังกฤษ  กรมพระยาเทวะวงศ์วโรประการกราบบังคมทูลถวายรายงาน 

วิธีการกำหนดตำแหน่งเสนาบดี  และเสนอการตั้งกรมใหญ่ขึ้นอีก  ๖  กรม  มีเสนาบดีที่มี 

ศักดิ์เสมอกัน๑๖  แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า  “ถ้าจะตั้งกรมใหญ่ 

เพิ่มอีก ๖ กรมในทันที การจะไม่เรียบร้อย ด้วยผู้ดำรงตำแหน่งยังไม่คุ้นเคยกับงาน”  จึง 

ทดลองธรรมเนียมราชการอย่างใหม่  คือ  ทำแบบ Cabinet Council  ในปี  พ.ศ.  ๒๔๓๑  

พระองค์เป็นประธานในที่ประชุม  นำปรึกษาราชการและบัญชาการแก่เสนาบดีกรมใหญ่ต่าง ๆ  

ทั้งกรมแบบเก่า  (กรมจตุสดมภ์ ๔  กรมมหาดไทย ๑  กรมกลาโหม  ๑)  และกรมแบบใหม่  (เช่น  

กรมยุทธนาธิการ  กรมศึกษาธิการ  เป็นต้น)  ทั้งนี้  รูปแบบการประชุมทรงว่าราชการ  พัฒนา 

มาจากการทรงงานกับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินที่ทดลองจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ป ีพ.ศ. ๒๔๑๗ 

ในระยะนี้  พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ทดลองจัดตั้งกระทรวงในกรม 

ยทุธนาธกิารเพียงกรมเดยีวไปก่อน  ซึง่พฒันาจากระบบราชการทหารของประเทศญีปุ่น่และฝรัง่เศส  

ตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์  กรมพระภาณุพันธุ- 

วงษ์วรเดช  ผู้แทนผู้บัญชาการทหารทั่วไป  กรมยุทธนาธิการ  เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๒  

ความว่า...กรมยุทธนาธิการ...ด้วยเปนทำนองเกี่ยวกับเมืองยี่ปุนฤๅฝรั่งเศสกลาย ๆ...๑๗
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ในขั้นตอนทดลองนี้  กรมยุทธนาธิการได้จัดตั้งระบบปกครองทหารตามแบบตะวันตก  

คือ  แบ่งเป็น ๒ กรม  คือ  กรมทหารบก  (ประกอบด้วย ๗ กรมย่อย  คือ  กรมทหารมหาดเล็ก  

กรมทหารรักษาพระองค์  กรมทหารล้อมวัง  กรมทหารหน้า กรมทหารฝีพาย  กรมทหารปืนใหญ่  

กรมทหารช้าง) และกรมทหารเรือ  (ประกอบด้วย ๒ กรมย่อย  คือ  กรมทหารเรือพระที่นั่งเวสาตรี 

กรมอรสุมพล)  มีการแก้ไขตำแหน่ง  ปรับอัตราเงินเดือน  ปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ในแต่ละกรม  

ให้มีความเหมาะสม  ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างระบบราชการแบบใหม ่ และยกขึ้นเป็นกระทรวง 

ยุทธนาธิการใน พ.ศ. ๒๔๓๓๑๘ 

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งระบบปกครองทหารตามแบบตะวันตก 

แบ่งเป็นกรมทหารบกและกรมทหารเรือในพระราชวังบวร  (วังหน้า) ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  ๔  เมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต  เมื่อวันที่  ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๘  ข้าราชการ 

วังหน้าถูกโอนกลับไปสังกัดวังหลวงตามโบราณราชประเพณีทุก ๆ กรม  ยกเว้นมีที่ต้องจัดพิเศษอยู่  

๒  กรม  คือ  กรมทหารบกและกรมทหารเรือ  ด้วยเพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ในครั้งพระบาทสมเด็จ 

พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งการบังคับบัญชาทหารตามแบบยุโรปไม่ได้รวมขึ้นตรงต่อกรมกลาโหม 

ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายตราสามดวงฉบบัพระไอยการตำแหนง่นาทหารหวัเมอืง  พระบาทสมเดจ็ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

บัญชาการทหารบกวังหน้า  และให้กรมหมื่นบวรวิไชยชาญทรงบัญชาการทหารเรือวังหน้า 

จึงเป็นหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบังคับบัญชาทหารตาม 

แบบยุโรปมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๐๘  และ ๕ ปีต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๓ ทรงเริ่มต้นการปฏิรูปทหารบก 

วังหลวงให้เป็นแบบตะวันตก  โดยเริ่มต้นในกรมทหารมหาดเล็กเป็นแห่งแรก๑๙ 

๔) ทดลองจัดตั้งหลายกระทรวง : Multiple Ministry Prototypes พ.ศ. ๒๔๓๒ -  

๒๔๓๔ 

เมื่อการแก้ไขปรับปรุงระบบราชการในกรมยุทธนาธิการประสบความสำเร็จ  พ.ศ. ๒๔๓๒  

ทรงเริ่มขั้นตอนถัดไป  คือการทดลองจัดตั้งหลายกระทรวง  (Multiple Ministry Prototypes)  

ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๒ - ๒๔๓๔  ได้แก่  กระทรวงพระธรรมการ  กระทรวงเกษตราธิการ  กระทรวง 

พระคลังมหาสมบัต ิ

โดยกระทรวงยุทธนาธิการยังคงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทดลอง  มีโครงสร้าง 

กระทรวงแบบใหม่ที่ลักษณะเหมือนปัจจุบัน  พัฒนามาจากระบบราชการทหารของประเทศยุโรป  

พระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์  กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช  ผู้แทนผู้บัญชาการทหาร 

ทั่วไป  กรมยุทธนาธิการ  กราบบังคมทูลเมื่อวันที ่๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๒  ความตอนหนึ่งว่า 

. . .การซึ่งได้แบ่งอัตราเงินเดือนไว้เปนต่าง  ๆ  หลายอย่างดังนี้ ได้ 

อาไศรยอัตราตามแบบอย่างเมืองในประเทษยุโรปเปนหลักถาน เพราะ 

เห็นด้วยเกล้า เปนการดีที่มีเหตุผลอ้างอิงได้ต่าง ๆ ดังนี้...๒๐
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เมื่อกระทรวงยุทธนาธิการพัฒนาระบบราชการกระทรวงจนมีเสถียรภาพสมบูรณ์เพียงพอ 

ใน พ.ศ. ๒๔๓๔  จึงใช้เป็นต้นแบบปฏิรูประบบราชการทั้งประเทศใน พ.ศ. ๒๔๓๕  จัดตั้ง  ๑๒  

กระทรวง  ตั้งตำแหน่ง ๑๒  เสนาบดี  แบ่งการปกครองประเทศเป็น ๑๒ ส่วนปกครองทั้งประเทศ  

เป็นรากฐานสำคัญของระบบราชการไทย 

ขั้นที่ ๒  การปฏิรูประบบราชการ : Government Reform พ.ศ.  ๒๔๓๕  - ๒๔๔๐  

เวลา ๕ ปี

เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนทดลองตั้ง “กรมแบบตะวันตก” และ “กระทรวงแบบตะวันตก” แล้ว  

จึงมีความพร้อมทั้งเรื่องโครงสร้างระบบราชแบบใหม่  อัตราเงินเดือน  ตำแหน่งและหน้าที่  

ที่สำคัญคือข้าราชการต่าง ๆ รู้สึกคุ้นเคยกับหน้าที่ในตำแหน่งแบบใหม่แล้ว  พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เริ่มต้นการปฏิรูประบบราชการ 

ทั่วทั้งประเทศ  แบ่งระบบราชการปกครองประเทศออกเป็น ๑๒ ส่วน  โดยจัดตั้ง ๑๒ กระทรวง  

มี  ๑๒  เสนาบดีปกครองแต่ละกระทรวง  ใช้เวลาปฏิรูปทั้งระบบนาน ๕ ปี  จึงสามารถจัดตั้ง 

ระบบราชการแบบตะวันตกแทนที่ระบบราชการแบบเก่าโดยสมบูรณ์  และยกเลิกอำนาจปกครอง 

ของกฎหมายตราสามดวงไปได้ทั้งหมด 

บุคคลสำคัญซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาการปฏิรูประบบราชการท้ังระบบให้เป็นแบบตะวันตกได้ 

สมบูรณ์เรียบร้อย  คือ  มิสเตอร์โรลังยัคมินส์ (Gustave Rolin-Jacquemyns)  เข้ารับราชการ 

เป็นท่ีปรึกษาราชการแผ่นดินท่ัวไปและอัครราชทูตสยาม  เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๕  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร 

ให้โรลังยัคมินส์เป็นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ  สกลนิติธรรมศาสตราจารย์  มหิบาล- 

มหาสวาภักด์ิ  ปรมัคราชมนตรี  อภัยพิริยปรากรมพาหุ  เป็นท่ีปรึกษาราชการท่ัวไป  ถือศักดินา  

๑๐,๐๐๐  เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙  ท่านกราบบังคมทูลลาออกจากราชการเม่ือวันท่ี  

๕  เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๒ หลังจากการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยได้เปล่ียนไปเป็นแบบตะวันตก 

โดยสมบูรณ์แล้ว

การปฏิรูปราชการทั้งประเทศใช้ระยะเวลา ๕ ป ี อาจแบ่งได ้๔ ขั้นตอน  ดังนี้

  ๑) พ.ศ. ๒๔๓๕ ตั้ง ๑๒ กระทรวงและ ๑๒ เสนาบดี : แบ่งอำนาจปกครองประเทศเป็น 

๑๒ ส่วน 

มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งตำแหน่งเสนาบดีเมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕  

เพื่อแบ่งอำนาจปกครองให้กับ ๑๒ กระทรวง  เสนาบดี ๑๒ ตำแหน่ง๒๑  โดยในราชกิจจานุเบกษา  

ยังมิได้ใช้คำว่ากระทรวงทั้งหมด  ยังคงเรียกเป็นกรมบ้าง  แต่ผู้บังคับบัญชามีตำแหน่งเป็นเสนาบดี 

เท่ากันหมด  ดังนี ้

  ๑)  กรมมหาดไทย  บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือและเมืองลาว

  ๒)  กรมพระกลาโหม  บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้  หัวเมืองฝ่ายตะวันออก 

ตะวันตก  และเมืองมลายู

  ๓)  พระคลัง  ว่าการภาษีอากรและงบประมาณแผ่นดิน
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  ๔)  กรมเมืองหรือนครบาล  จัดการเกี่ยวกับเรื่องตำรวจและราชทัณฑ์

  ๕)  กรมวัง  กิจการในพระราชวัง

  ๖)  กรมนา  หรือกระทรวงเกษตราธิการ  ว่าการเกี่ยวกับการเพาะปลูก  

เหมืองแร ่ ป่าไม้

  ๗)  กระทรวงการต่างประเทศ  จัดการเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศ

  ๘)  กระทรวงโยธาธิการ  ว่าการเรื่องการก่อสร้าง  ถนน  คลอง  การช่าง  

ไปรษณีย์โทรเลข  และรถไฟ

  ๙)  กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าการเรื่องการศึกษา  การสาธารณสุขและสงฆ์

  ๑๐)  กระทรวงยุติธรรม  จัดการเรื่องชำระคดีและการศาล

  ๑๑)  กระทรวงมุรธาธิการ  เกี่ยวกับการรักษาตราแผ่นดิน  และงานระเบียบ 

สารบรรณ

  ๑๒)  กระทรวงยุทธนาธิการ  จัดการเกี่ยวกับเรื่องการทหาร

  ๒) พ.ศ.  ๒๔๓๗ ตั้งระบบปกครองเทศาภิบาล : อำนาจปกครองของเสนาบดีกับ 

ผู้ว่าราชการเมือง

จัดตั้งระบบแบ่งพื้นที่ประเทศไทยปกครองแบบเทศาภิบาล๒๒ มี  ๒  ระบบ  คือ  ระบบ  

“มณฑลเทศาภิบาล”  สำหรับการแบ่งพื้นที่ประเทศ  ปกครองโดยระบบราชการฝ่ายพลเรือน  และ 

ระบบ “มณฑลทหารบก”  สำหรับการแบ่งพื้นที่ประเทศ  ปกครองโดยระบบราชการฝ่ายทหาร 

วิธีการคือ  รวมหัวเมืองต่าง ๆ เป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า “มณฑล”  แต่ละมณฑลมี “ขุนนาง 

เทศาภิบาล” ปกครอง  ผู้ว่าราชการเมืองขึ้นกับขุนนางเทศาภิบาล  และขุนนางเทศาภิบาลขึ้นกับ 

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  ทำให้การว่าราชการเชื่อมโยงส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคให้เป็นไป 

อย่างรวดเร็ว  โดยเสนาบดีสั่งราชการกับขุนนางเทศาภิบาล  ขุนนางเทศาภิบาลไปสั่งราชการกับ 

ผู้ว่าราชการเมือง  เป็นผลให้การปกครองประเทศมีประสิทธิภาพมาก

ทั้งนี้  การจัดตั้งกระทรวงกลาโหมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ยังเป็นแบบโบราณ  คือ  กระทรวง 

กลาโหมปกครองพลเรือนและทหารในภาคใต้  กระทรวงมหาดไทยปกครองพลเรือนและทหาร 

ในภาคเหนือ  เมื่อมีการจัดตั้งระบบปกครองเทศาภิบาลแล้วจึงมีพระบรมราชโองการ “ประกาศ 

จัดปันหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย”  เมื่อวันที่  ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๗๒๓  

สลับโอนอำนาจปกครองทหารทั้งหมดไปขึ้นกับกระทรวงกลาโหม  และโอนอำนาจปกครองหัวเมือง 

และพลเรือนทั้งหมดไปขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย  จึงกำเนิดเป็นกระทรวงกลาโหมแบบปัจจุบัน  

ทำให้การจัดตั้งระบบปกครองเทศาภิบาลดำเนินการได้สำเร็จ 

  ๓) พ.ศ. ๒๔๓๘ ต้ังระบบ “เสนาบดีสภา” : อำนาจปกครองของพระมหากษัตริย์กับเสนาบดี 

มีพระบรมราชโองการประกาศ “พระราชบัญญัติรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสภา”  เมื่อวันที่  

๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๘๒๔  เพื่อการจัดตั้ง “เสนาบดีสภา”  หรือ “คณะรัฐมนตรี”  หรือ Cabinet  

Council ตามแบบประเทศอังกฤษ  เสนาบดีสภาประกอบด้วย  เสนาบดีทุกกระทรวง  มีพระมหา- 

กษัตริย์หรือผู้แทนพระองค์เป็นประธานของเสนาบดีสภา  เป็นการบริหารราชการแผ่นดินแบบใหม ่ 

ซึ่งพระมหากษัตริย์ว่าราชการด้วยระบบ “เสนาบดีสภา” หรือ “คณะรัฐมนตรี” เช่นเดียวกับปัจจุบัน 
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  ๔) พ.ศ. ๒๔๔๐ ต้ังระบบปกครองท้องท่ี : อำนาจปกครองของผู้ว่าราชการเมืองกับราษฎร

มีพระบรมราชโองการประกาศ “พระราชบัญญัติปกครองท้องที่”  เมื่อวันที ่๒๐ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๔๔๐๒๕  เพื่อจัดตั้งระบบการปกครองท้องที่ว่าด้วยระบบอำนาจปกครองผู้ว่าราชการไปถึง 

ราษฎรทกุคน กฎหมายนีบ้ญัญตัวิา่  บา้นหรอืทีอ่ยูอ่าศยัใด ๆ จำนวน ๑ หลงั  มเีจา้ของบา้น  เรยีกวา่  

เจา้บา้น  (ราษฎรผูอ้าศยัในบา้น  คอื  ลกูบา้น)  ให้เจ้าบา้น ๑๐ บา้น หรือราษฎรรวมกนัไม่เกนิ ๑๐๐ 

คนเป็น ๑ หมู่บ้าน  ให้เลือกเจ้าบ้าน ๑ คนมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน  ให้นายอำเภอเป็นประธานเลือกตั้ง  

และให้ผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน  ให้หมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้านรวมกันเป็น  

๑ ตำบล  ให้ผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้ปักเขตที่ดินของตำบล  “พระราชบัญญัติปกครองท้องที่”  

เป็นกฎหมายระบบตะวันตกฉบับสุดท้ายที่ใช้เพิกถอนอำนาจปกครองประเทศของกฎหมาย 

ตราสามดวงโดยสมบูรณ์  ตามอำนาจในมาตรา ๖  ประกาศเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐  

ความว่า 

...บรรดาพระราชกำหนดกฎหมายแต่ก่อนบทใดข้อความขัดกับพระราชบัญญัตินี้

ให้ยกเลิกบทนั้น ตั้งแต่วันที่ได้ใช้พระราชบัญญัตินี้ไป...

การปฏิรูปราชการทั้งประเทศทั้ง ๔ ขั้นตอนนี้  เสร็จสิ้นลงในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ สามารถจัดตั้ง 

อำนาจปกครองจากพระมหากษัตริย์ไปสู่เสนาบดี  ผู้ว่าราชการเมือง  และราษฎรเจ้าบ้านสำเร็จ  

ประเทศไทยจึงเปลี่ยนเป็นระบบราชการแบบใหม่ทั้งประเทศ  แม้ว่าระบบราชการแบบใหม่จะดีกว่า 

ระบบราชการแบบเก่ามากก็ตาม  แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์  จึงมีการพัฒนาปรับปรุงเป็นระยะจนเกิด 

เสถียรภาพมั่นคงในแต่ละระบบ 

ขั้นที่ ๓  การแก้ไขปรับปรุงระบบราชการแบบใหม่ (แบบตะวันตก) : Government  

Reorganization - ระหว่าง  พ.ศ. ๒๔๔๑ - ๒๔๖๕  เวลา ๒๕ ปี

หลังจากการปฏิรูประบบราชการเป็นแบบใหม่  ทดแทนระบบเก่าสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ใน  

พ.ศ. ๒๔๔๐ แลว้  แตก่ย็งัมขีอ้บกพรอ่งและประสบปญัหาอปุสรรคเปน็ระยะ ทรงปรบัปรงุใหเ้หมาะสม 

ด้วยการยุบ  ย้าย  ตัด  โอน  รวมงานของงานราชการแบบใหม่ที่จัดตั้งแล้ว  หรือจัดตั้งงานใหม่ 

เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ  

การปรับปรุงระบบราชการเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๑  ใช้ระยะเวลายาวนานถึง ๒๕ ปี  และ 

เสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่ ๖  ขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเกิดขึ้นเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ยุบกระทรวงนครบาลรวมไว้ 

ในกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕๒๖  ทำให้อำนาจการปกครองพื้นที่ 

ประเทศของราชการฝ่ายพลเรือนทั้งหมดรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในกระทรวงมหาดไทย  ระบบ 

ราชการฝ่ายพลเรือนจึงมีเอกภาพและเสถียรภาพ 

ระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยแบบเก่าแบ่งส่วนราชการที่มีอำนาจปกครอง 

ประเทศออกเป็น ๓ ส่วน  คือ 
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  ๑. ส่วนราชการในพระองค ์ ปกครองด้วยพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์

  ๒. ส่วนราชการฝ่ายทหาร  ปกครองด้วยอำนาจกลาโหม

  ๓. ส่วนราชการฝ่ายพลเรือน  ปกครองด้วยอำนาจมหาดไทย

ในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ  แบง่อำนาจปกครองขนุนางทหารในสงักดักรมกลาโหม  

อำนาจปกครองขุนนางพลเรือนในสังกัดกรมมหาดไทย  ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเพทราชามีปัญหา 

ความไม่สงบ  มีกบฏมาก  จึงทรงแก้ไขอำนาจปกครองของกฎหมายตราสามดวงในหมวดนี้  โดยให้ 

ทหารและพลเรือนรวมกันทั้งภาค  เสนาบดีกลาโหมปกครองภาคใต้  และเสนาบดีมหาดไทย 

ปกครองภาคเหนือ  ส่วนเมืองหลวงและเมืองปริมณฑลรอบ ๆ ขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์  รวมทั้ง 

กรมทหารต่าง ๆ และกรมพลเรือน  (เช่น  กรมนครบาล) ที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงด้วย 

เมื่อมีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นระบบตะวันตก  ในสมัยรัชกาลที่  ๕  

ทรงเปลี่ยนระบบปกครองเป็นแบบเสนาบดีสภา  (คณะรัฐมนตรี)  กรมพระนครบาลจึงยกขึ้นเป็น 

กระทรวงนครบาล  กรมมหาดไทยยกขึ้นเป็นกระทรวงมหาดไทย  กรมพระกลาโหมยกขึ้นเป็น 

กระทรวงกลาโหม  เสนาบดีทั้ง ๓ กระทรวงจึงมีอำนาจและฐานะเสมอกัน  เมื่อมีการจัดปันหน้าที่  

(แลกเปลี่ยนอำนาจหน้าที่)  ระหว่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงมหาดไทย 

จึงได้รับอำนาจปกครองพลเรือนมาเฉพาะหัวเมืองต่างจังหวัดทั้งหมด  ส่วนอำนาจปกครองพลเรือน 

ในเมืองหลวงยังเป็นของกระทรวงนครบาล  เพื่อดูแล “เมืองหลวง” ที่ต้องการพัฒนาระบบ 

สาธารณูปโภค  ถนนหนทาง  พัฒนาการคมนาคม  การสุขาภิบาลในเมือง  และการกำจัดโรค  

ตลอดจนการปราบปรามโจรผู้ร้าย 

ในสมัยรัชกาลที่  ๖  เมืองหลวงพัฒนาขึ้นมากแล้ว  แต่เกิดปัญหาใหม่คือ  เสนาบดี 

นครบาลและเสนาบดีมหาดไทยปฏิบัติราชการไปคนละทิศทาง  ยากต่อการว่าราชการแผ่นดิน  

จำเป็นต้องบูรณาการอำนาจให้เป็นเอกภาพ  เมื่อการจัดตั้งอำนาจปกครองประเทศทั้ง ๓ อำนาจนี้ 

เป็นเอกภาพมั่นคงแล้ว  การบริหารประเทศจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  นับว่าการปฏิรูประบบ 

บริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ดำเนินการสำเร็จโดยสมบูรณ์



56
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

เชิงอรรถ

  ๑ Regulation  กฎระเบียบ
๒ สะกดตามต้นฉบับเดิม
๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๑๐๒  หน้า ๑๐๒ - ๑๒๙ 
๔ พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายการแก้ไข 

การปกครองแผ่นดิน.  (พระนคร  :  โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๐),  หน้า ๑. 
๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่  ๕  กร.๕ บ/๘ บ ๑.๔/๑  เจ้านายและข้าราชการ 

กราบบังคมทูลจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน
๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕  กร.๕ บ/๘ บ ๑.๔/๔  พระราชดำรัสตอบความเห็นของ 

ผู้ที่จะให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง จ.ศ. ๑๒๔๗ 
๗ เรื่องเดียวกัน 
๘ กระทรวงกลาโหม,  ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๑  มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จ  

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๖๔,  พิมพ์ครั้งที ่๒  (พระนคร  :  โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, ๒๔๖๖),  หน้า ๓ - ๘   
๙ “พระราชพิธีบรมราชาภิเศกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ราชกิจจานุเบกษา ๑  แผ่นที่ ๖  

(ปีจอฉศก ๑๒๓๖),  หน้า ๔๑.
๑๐ “ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่”  ราชกิจจานุเบกษา ๑  แผ่นที ่๖  (ปีจอฉศก ๑๒๓๖),  หน้า ๔๑. 
๑๑ “ประกาศการในที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน  และว่าด้วยปฤกษาจัดการในเคาน์ซิลออฟสเตด  คือที่ปฤกษา 

ราชการแผ่นดิน”  ราชกิจจานุเบกษา ๑  แผ่นที ่๖  (ปีจอฉศก ๑๒๓๖),  หน้า ๔๖ - ๔๘ 
๑๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕  หมวดเบ็ดเตล็ด  กร ๕ บ/๔๐  เรื่องกำหนดตำแหน่ง 

ยศศักดินาในกรมทหารน่า จ.ศ. ๑๒๔๒  ร.ศ. ๙๙ 
๑๓ ซ่ึงแต่เดิมน้ัน  การแบ่งโครงสร้างระบบราชการแบบเก่าตามกฎหมายตราสามดวง  คือ  กรมใหญ่ ๑ กรม  

แบ่งเป็นกรมซ้ายและกรมขวา  มีอธิบดีหรือจางวางกำกับกรมใหญ่  แต่ละกรมซ้ายหรือกรมขวาจะมีเจ้ากรม  ปลัดกรม  
ขุน - หม่ืน - พัน  มีชื่อประจำกรม  และมีกำลังพลคือ  เลก  หมายถึงเป็นพลทหารหรือคนงาน  ตำแหน่งต่าง ๆ มีอำนาจ 
ลดหลั่นลงมาตามลำดับ 

๑๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่  ๕  กร ๕ บ/๘  พระราชดำรัสตอบความเห็นผู้ที่จะให้ 
เปลี่ยนแปลงการปกครอง จ.ศ. ๑๒๔๗

๑๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิมร ๕ นก/๔๔  หน้า ๓๔๖ - ๖๔๗ 
๑๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารส่วนพระองค์  สบ.๑๖  สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ  

มสบ ๑๖/๙  เรื่องลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลเมื่อครั้งเสด็จยุโรป  ๑๔ มิถุนายน - ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๐ 
๑๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิมร ๕ นก/๑๐๒  หน้า ๑๐๒ - ๑๒๙ 
๑๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕  หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๔  หน้า ๖๕ - ๘๕ 
๑๙ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.  ตำนานวังน่า  ครั้งรัชกาลที่ ๕.  (พระนคร  :  

หอพระสมุดวชิรญาณ, ๒๔๖๑),  หน้า ๗๘ 
๒๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิมร ๕ นก/๑๐๒  หน้า ๑๐๒ - ๑๒๙ 
๒๑ “ประกาศตั้งตำแหน่งเสนาบดี”  ราชกิจจานุเบกษา ๙  แผ่นที ่๔  (๒๔  เมษายน ร.ศ. ๑๑๑),  หน้า ๒๕ - ๒๘ 
๒๒ “ประกาศกระทรวงมหาดไทย”  ราชกิจจานุเบกษา ๓๓  (๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙),  หน้า ๕๑
๒๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่  ๕  กระทรวงมหาดไทย  มร ๕ ม/๕/๑ - ม๑.๔/๓๓  

ประกาศจัดปันหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย
๒๔ “พระราชบัญญัติรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสภา”  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  แผ่นที่  ๔๒  (๑๓ มกราคม ๑๑๓),  

น่า ๓๒๙ - ๓๓๓ 
๒๕ “พระราชบัญญัติปกครองท้องที่”  ราชกิจจานุเบกษา ๑๔  แผ่นที่ ๙  (๓๐ พฤษภาคม ๑๑๖),  หน้า ๑๐๕ -  

๑๒๓ 
๒๖ “ประกาศรวมการปกครองท้องที่และแบ่งปันหน้าที่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรม”  

ราชกิจจานุเบกษา ๓๙  (๒ สิงหาคม ๒๔๖๕),  หน้า ๘๐
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บทที ่๒

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ถนอม  บรรณประเสริฐ   

ระบบราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ของประเทศไทย

บทนี้เรียบเรียงจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารชั้นต้น  สมัยรัชกาลที่ ๕ - ๙  ตามที่อ้างอิง 

ไว้ในภาค ๒  ร่วมกับฐานข้อมูลหนังสือหายากของสำนักงานวิทยทรัพยากรแห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย  ฐานข้อมูลจดหมายเหตุและห้องสมุดของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  

สำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา  ฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตขององค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ  และ 

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ดังลำดับต่อไปนี ้

 - ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ

  - นิยามศัพท์สำคัญ

  - ระบบราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย

  ๑. ยุคโบราณ ประมาณ พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๑๙๙๘  (ประมาณ ๑ ศตวรรษ) 

  ๒. ยุคกรมหมอหลวง  ประมาณ พ.ศ. ๑๙๙๘ - ๒๔๓๕  (ประมาณ ๔ ศตวรรษ)

  ๓. ยุคการแพทย์และสาธารณสุขแบบตะวันตก พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๕๖๑  (ประมาณ  

๑ ศตวรรษ) 

  ๓.๑  ระบบราชการด้านการแพทย์ทหาร 

  ๓.๒  ระบบราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุขพลเรือน 

  (๑) โรงพยาบาลหลวง (โรงพยาบาลของรัฐ) 

  (๒) โรงเรียนสอนวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน 

  (๓) ระบบสาธารณสุข 

  ๓.๓  สภากาชาดไทยและกาชาดระหว่างประเทศ
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ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ

การแพทย์ของโลกถือกำเนิดขึ้นเมื่อราว ๒,๔๐๐ ปี  โดยฮิปโปเครติส -  Hippocrates  

แพทย์ชาวกรีกโบราณคนแรกของโลก  (ราว ๔๖๐ - ๓๗๐ ปีก่อนคริสตกาล)  ฮิปโปเครติสเป็นผู้แยก  

“การแพทย์” ออกจาก “การศาสนา”  (Separated  the Discipline of Medicine  from Religion)  

ให้กำเนิดการแพทย์ขึ้นครั้งแรกในโลก  ฮิปโปเครติสจึงได้รับการยกย่องว่าเป็น  “บิดาแห่งการแพทย ์

ของโลก - Father of Medicine” 

อีกราว ๒๐๐ ปีต่อมา  กาเลน - Galen of Pergamon  แพทย์ชาวกรีกโบราณรุ่นหลัง  

(ราว ๒๑๖ - ๑๒๙ ปีก่อนคริสตกาล)  ได้ปฏิรูปการแพทย์แบบฮิปโปเครติส  (Hippocratic Medicine)  

ให้ก้าวหน้าขึ้นด้วยการทดลองศึกษาโรคและร่างกายของสัตว ์ เช่น  ลิง  เพื่อเปรียบเทียบและนำมา 

ประยุกต์ใช้กับมนุษย์  ประกอบกับการเดินทางศึกษาความรู้ต่าง ๆ และธรรมชาติวิทยาพัฒนาเป็น  

การแพทย์แบบกาเลน  (Galen Medicine)  ซึ่งได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวางตลอด 

ยุคกลางของยุโรปอีกเป็นเวลานานถึง ๑,๔๐๐ ป ี จนถึงจุดปฏิวัติครั้งใหญ่ในศตวรรษที ่๑๖ 

ต้นศตวรรษที่  ๑๖  พาราเซลซัส  (Paracelsus)  ได้ปฏิเสธความรู้ของกาเลน Galen  

Medicine และไม่ยอมรับการใช้เวทมนตร์และการเล่นแร่แปรธาตุรักษาโรคและปฏิเสธการรักษาด้วย 

วิธีธรรมชาติแบบกาเลน  พาราเซลซัสเป็นผู้บุกเบิกเรื่องสารเคมีการเกิดโรค  เขาเชื่อว่า  กำมะถัน  

ปรอท  และเกลือที่ Galen’s Medicine  ใช้รักษาโรคในยุคกลางมีความเป็นพิษทำให้เกิดโรคใน 

มนุษย์  sulphur,  mercury,  and salt  พาราเซลซัสเชื่อว่าในร่างกายมนุษย์ต้องมีแร่ธาตุบางอย่าง  

และความเจ็บป่วยบางอย่างของร่างกายมนุษย์มีวิธีการรักษาทางเคม ี พาราเซลซัสเป็นผู้ให้กำเนิด 

การวินิจฉัยทางคลินิก  (Clinical Diagnosis)  และการให้ยาแบบเฉพาะ  (The Administration of  

Highly Specific Medicines)  การเสนอทฤษฎีเชื้อโรค The Germ Theory  พัฒนางานเภสัชวิทยา 

ในยุโรปและกำหนดขนาดยาที่ถูกต้องเพื่อรักษาภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง  และใช้ธาตุเหล็กรักษา 

ภาวะเลือดจาง  “เลือดไม่ดี”  และเป็นผู้คิดนิยามศัพท์  chemistry,  gas,  และ alcohol  พาราเซลซัส  

(Paracelsus)  จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาการแพทย์แผนปัจจุบันของโลก - Father of Modern  

Medicine” 

กลางศตวรรษท่ี ๑๖  Andreas Vesalius แห่งมหาวิทยาลัยปาดัว  อิตาลี  The University  

of Padua,  Italy  ปฏิวัติการศึกษากายวิภาคศาสตร์แบบใหม่ด้วยการชำแหละศพมนุษย์ที่ระเบียง 

ทางเดินในมหาวิทยาลัยปาดัว  และนำมาเขียนเป็นหนังสือกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์  ๗  เล่ม  

ซึ่งเดิมการแพทย์แบบกาเลน  (Galen Medicine)  ได้ศึกษาจากสัตว์  เช่น  ลิง  เป็นต้น  การปฏิวัติ 

วิชากายวิภาคศาสตร์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการแพทย์แบบกาเลนด้วยการพิสูจน์ทาง 

วิทยาศาสตร์ขยายไปยังวิทยาศาสตร์ปรีคลินิกสาขาต่าง ๆ  เช่น  สรีรวิทยา  เภสัชวิทยา  

แบคทีเรียวิทยา  เป็นต้น  อีก ๕๐ ปีต่อมา  มหาวิทยาลัยปาดัวได้สร้างสถานที่ศึกษากายวิภาค- 

ศาสตร์มนุษย์ขนาดใหญ่  เรียกว่า  Padua Anatomical  Theatre,  The Bo Palace of Padua  

University  มหาวิทยาลัยปาดัว  อิตาลี  จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น “สถานที่กำเนิดการแพทย์ 

แผนปัจจุบัน - The Birth Place of Modern Medicine”  การแพทย์แผนปัจจุบันจึงค่อยพัฒนา 

สะสมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่  ๑๖  
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จนถึงปลายศตวรรษที่  ๑๘  เมื่อเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๗๘๙  (๕ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๗๘๙ -  

๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๗๙๙) จึงเกิดการปฏิรูปการแพทย์แผนปัจจุบันครั้งสำคัญ 

ปลายศตวรรษที่  ๑๘  “การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๗๘๙” ทำให้เกิดการเปลี่ยนครั้งใหญ่ 

ในฝรั่งเศส  มีการปฏิรูปในทุก ๆ ด้าน  ส่งอิทธิพลกระทบไปทั่วยุโรป  การปฏิรูปการแพทย์แผน 

ปัจจุบันในฝรั่งเศสเกิดขึ้นด้วยการออกกฎหมายที่เรียกว่า The Law of 1794  ทำให้การแพทย์ 

แผนปัจจุบันพัฒนาองค์ประกอบสำคัญได้ครบสมบูรณ์เป็น A New Wave of New Medical and  

Healthcare Professionals  มีองค์ประกอบสำคัญ ๓ ประการ  ได้แก ่

๑. การตั้งโรงเรียนแพทย์คลินิก  (Clinical School)  คือ  จัดสอนนักเรียนแพทย์ข้างเตียง 

ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

๒. การตัง้โรงพยาบาลสมยัใหม ่ (Modern Hospital) ทีม่กีารแบง่แยกผูป้ว่ยเปน็แผนกตา่ง ๆ  

ผู้ป่วยติดเชื้อแยกออกต่างหาก  รักษาความสะอาดในโรงพยาบาล 

๓. การตั้งวิทยาศาสตร์คลินิก  (Clinical Science) ขึ้น  เริ่มต้นการตรวจร่างกายด้วยวิธีดู  

คลำ  เคาะ  ฟัง  และการใช้หูฟังสำหรับตรวจโรค  (Laennec’s Stethoscope)  ครั้งแรกในโลก  

ระบบการแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับการปฏิรูปในฝรั่งเศสได้แพร่ขยายไปทั่วยุโรป  และหลังสิ้นสุด 

สงครามไครเมีย 

กลางศตวรรษที่  ๑๙  (The Crimean War  ช่วง ค.ศ. ๑๘๕๓ - ๑๘๕๖  หรือ พ.ศ. ๒๓๙๖ -  

๒๓๙๙  ตรงกับสมัยรัชกาลที่  ๔)  ฟลอเรนซ์  ไนติงเกล ผู้บุกเบิกวิชาการพยาบาลสมัยใหม่  (The  

Modern Profession of Nursing)  ได้ปรับปรุงการจัดการเครื่องมือเครื่องใช้  ความสะอาดและ 

สุขอนามัย  (Improving  Sanitation Standards)  ปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลสมัยใหม่  

กลายเป็นมาตรฐานยอมรับทั่วทั้งยุโรป  การแพทย์แผนปัจจุบันจึงเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๙  

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

การแพทย์แผนปัจจุบันเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๓  โดยกลุ่มมิชชันนารีชาวอเมริกัน  มีหมอบรัดเลย์เป็นผู้นำเข้ามาราวปี พ.ศ.  

๒๓๗๘  หรือ ค.ศ. ๑๘๓๕  ต่อมาการแพทย์แผนปัจจุบันเข้าสู่ระบบราชการครั้งแรกในรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ให้เป็น 

แบบตะวันตก  ให้การแพทย์แผนปัจจุบันกำเนิดขึ้นในระบบราชการ ณ  โรงพยาบาลศิริราช  เป็น 

แหง่แรกของไทย  เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๑  ตรงกบั ค.ศ. ๑๘๘๘ หรอืปลายศตวรรษที่ ๑๙  ตอ่มาไดเ้จรญิขึน้ 

เป็นระบบราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยนับแต่นั้นมา 

ระบบราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานกำเนิดขึ้นใหม่ม ี๒ ระบบ  คือ 

  ๑. ระบบราชการด้านการแพทย์  เริ่มต้นจากการจัดตั้ง “กอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล”  

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐  ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลของรัฐที่เรียกว่าโรงพยาบาลหลวงแบบตะวันตก 

แห่งแรก  คือ  โรงศิริราชพยาบาล  (โรงพยาบาลศิริราช) ที่เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

  ต่อมาจึงจัดตั้งโรงเรียนแพทยากรเป็นโรงเรียนแพทย์ในโรงศิริราชพยาบาลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓  (ต่อมา 

เป็นโรงเรียนราชแพทยาลัย  และปัจจุบันคือ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ที่เป็นต้นแบบ 
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ของโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ  ส่วนกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาลได้เปลี่ยนเป็นกรมพยาบาล 

ในกระทรวงธรรมการ  นับเป็นปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุข

  ๒. ระบบราชการด้านการสาธารณสุข เริ่มต้นจากการจัดตั้งกรมสุขาภิบาล  (Local  

Sanitary Department)  ในกระทรวงนครบาลเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๐ และยบุกรมพยาบาลในกระทรวงธรรม 

การเข้ามารวมไว้ใน พ.ศ. ๒๔๔๙  โดยการสุขาภิบาลจัดเป็นระบบสาธารณสุขแบบเก่าของประเทศ 

ตะวันตก  ส่วนการสาธารณสุขแบบใหม่เรียกว่า Public Health  เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานและเริ่ม 

แพร่หลายไปทั่วโลกในสมัยรัชกาลที่  ๖  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ  ให้เปลี่ยนระบบจาก Sanitary  เป็น Public Health  โดยรวบรวมงานที่เกี่ยวข้องและ 

จัดใหม่  (Reorganization)  ตั้งขึ้นเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย  พระราชทานนามว่า  

กรมสาธารณสุข  (Department of Public Health) พ.ศ. ๒๔๖๑  ส่วนประเทศอังกฤษก็เพิ่งจัดตั้ง 

กระทรวงสาธารณสุขครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๖๓๑  และประเทศไทยได้ยกกรมสาธารณสุขขึ้นเป็น 

กระทรวงการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๘๕ ตามหลังประเทศตะวันตกไม่นาน  จึงพัฒนาเป็นรากฐาน 

การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยที่เข้มแข็งและทันสมัยมาจนถึงปัจจุบัน 

นิยามศัพท์สำคัญ

“โรงพยาบาล”

ในสมัยโบราณเรียก “Hospital” ว่า  โรงหมอ  โรงรักษาคนไข้  ตึกยา  ตึกรักษาคนป่วยไข้ 

ส่วนคำว่า “โรงพยาบาล” เพิ่งบัญญัติขึ้นครั้งแรกตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  เรื่องแต่งตั้ง 

กอมมิตตีจัดการโรงพยาบาลเมื่อวันที่  ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐๒  โดยรายงานประชุมกอมมิตตี 

โรงพยาธิบาล  ครั้งที่  ๑ - ๔ ของปีเดียวกัน  เรียก “Hospital” ว่า “โรงพยาธิบาล” ทั้งหมด๓ และ 

เริ่มเปลี่ยนคำเรียกในรายงานประชุมกอมมิตตีโรงพยาธิบาล  ครั้งที่  ๕  เมื่อวันที่  ๔ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๔๓๐๔  ได้เรียก “Hospital” ว่า “โรงพยาบาล” สลับกับเรียกว่า “โรงพยาธิบาล”  ต่อมาใน 

รายงานประชุมกอมมิตตีโรงพยาธิบาล  ครั้งที่ ๖  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐๕  เป็นต้นไป  

ใช้คำว่า “โรงพยาบาล” เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ดังนั้นคำว่า “โรงพยาบาล” จึงย่อมาจากคำว่า  

“โรงพยาธิบาล”  ซึ่งหมายถึง  โรงรักษาคนไข้

“พยาบาล”

คำว่า “พยาบาร” หรือ “พยาบาล” เป็นคำในสมัยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา  บัญญัติไว้ 

ในกฎหมายตราสามดวง  ส่วนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปรากฏคำว่า 

คนพยาบาลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ ว่า

. . .สภาได้จัดที่อาไศรยโรงศิริราชพยาบาลบริบูรณแล้ว ก็ได้ไปรับ 

คนเจ็บเหล่านี้ มาจ้างแพทย์แล คนพยาบาล อยู่ที่โรงศิริราชพยาบาล ๖ คน...๖



61
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่แพทย์  เรียกว่า  คนพยาบาล  

ภายหลังเรียกว่า  พยาบาล  มีทั้งหญิงและชาย 

“แพทย์”

คำว่า “แพทย์” หรือ “หมอ” เป็นคำโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา  บัญญัติไว้ในกฎหมายตรา 

สามดวง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ใช้คำว่า “แพทย์”  

ตามแบบโบราณ  จึงใช้เรียกทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันมาถึงปัจจุบัน 

“โอสถสภา”

โอสถสภา  หมายถึง  โรงงานผลิตยาของรัฐบาล  ดัง “ประกาศตั้งโอสถสภา”๗  ความว่า

...ทรงพระราชดำริห์เห็นว่า ทุกวันนี้ยารักษาโรคที่เปนยาดีมีคุณก็มี 

มากหลายขนาน แต่หากว่ายาเหล่านั้นยังไม่แพร่หลายออกไปถึงราษฎรที่อยู่ 

ตามบ้านป่าเมืองไกล ความเจ็บไข้ในท้องที่เหล่านั้น จึงเปนเหตุให้ถึงอันตราย 

ได้มาก ทรงพระราชดำริห์ฉนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง โอสถสภา  

แลโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตร์วัฒโนดมเปนประธาน 

จัดการประกอบโอสถ ซึ่งเปนของเคยเห็นคุณปรากฏในการระงับโรคต่าง ๆ  

ส่งออกไปจำหน่ายตามหัวเมืองโดยราคาอย่างถูก แตพ่อคุม้ทนุทีไ่ดจ้ำหนา่ยไป...

“โอสถศาลา”

โอสถศาลา  หรือโอสถศาลารัฐบาล  มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Government Medical Depot  

หมายถึง  ร้านขายยาหรือโรงขายยาของรัฐบาล 

...สมเด็จกรมหลวงดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  

มีหนังสือกราบบังคมทูลถวายความเห็นเรื่องควรดำเนินการตั้งโอสถศาลา 

เพื่อจำหน่ายยาตามหัวเมือง...๘
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ระบบราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย

วิวัฒนาการของระบบราชการดา้นการแพทยข์องประเทศไทยจากสมยัโบราณจนถงึปจัจบุนั  

อาจแบ่งได ้๓ ยุค  ดังนี้

  ๑. ยุคโบราณ พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๑๙๙๘  (ประมาณ ๑ ศตวรรษ) 

  ๒. ยุคกรมหมอหลวง  พ.ศ. ๑๙๙๘ - ๒๔๓๕  (ประมาณ ๔ ศตวรรษ) 

  ๓. ยคุการแพทยแ์ละสาธารณสขุแบบตะวนัตก พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๕๖๑ (ประมาณ ๑ ศตวรรษ) 

  ๑. ยุคโบราณ

การแพทย์ในยุคนี้  ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดาร  กฎหมายตราสามดวง  และ 

ในบันทึกของชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาช่วงต้นกรุงศรีอยุธยา  นับตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าอู่ทอง 

จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่  ๒  (เจ้าสามพระยา) พ.ศ. ๑๘๙๓ -  ๑๙๙๘  ขณะนั้น 

มีหมอแผนไทยอยู่แล้วในกรุงศรีอยุธยา  แบ่งเป็นหมอประจำราชสำนักหรือหมอหลวง  และ 

หมอชาวบ้านหรือหมอเชลยศักดิ์  หมอแผนไทยในสมัยโบราณมีหลายประเภท  เช่น  หมอสมุนไพร  

หมอน้ำมนต ์ หมอนวดรักษาโรค  หมอผ ี หมอพระ  เป็นต้น 

๒. ยุคกรมหมอหลวง (กรมแพทยาโรงพระโอสถ)

ในยุคนี้  ระบบราชการแพทย์เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ “กรมหมอหลวง”  (กรมแพทยา 

โรงพระโอสถ)  กรมเดียว  กรมหมอหลวงจัดตั้งขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  

ราว พ.ศ. ๑๙๙๘  ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนกลางและสิ้นสุดในรัชกาลที่  ๕  ราว พ.ศ. ๒๔๓๕  

จึงยุติบทบาท  ด้วยมีระบบการแพทย์และสาธารณสุขแบบตะวันตกจัดตั้งขึ้นแทนที ่

การจัดตั้งกรมหมอหลวง  สันนิษฐานว่าเริ่มจากการที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่  ๒  

(เจ้าสามพระยา) ทรงยกทัพไปตีเมืองพระนครของกัมพูชาได้ใน พ.ศ. ๑๙๗๕  การกวาดต้อนเชลยศึก 

ขุนนางเขมรจำนวนมากกลับมากรุงศรีอยุธยา  นับเป็นการเคลื่อนย้ายภูมิปัญญาสรรพวิทยานานา 

ของอาณาจักรขอมเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยาครั้งใหญ่  ต่อมาใน พ.ศ. ๑๙๙๘ พระราชโอรสของพระองค์  

คือ  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ปฏิรูประบบราชการแบบใหม่  

ดว้ยการตรากฎหมายโครงสร้างระบบราชการสำคญั ๒ ฉบบั  สนันษิฐานวา่นา่จะไดแ้บบอยา่งมาจาก 

ระบบราชการของอาณาจักรขอมยุคเมืองพระนคร  คือ “พระไอยการตำแหน่งนาทหารหัวเมือง”  

และ “พระไอยการตำแหน่งนาพลเรอืน”  จงึมกีารจดัตัง้กรมราชการตา่ง ๆ  ตลอดจนทำเนยีบขนุนาง 

ที่ใช้ต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที ่๕ 

กฎหมายพระไอยการตำแหน่งนาพลเรือนบัญญัติให้มีการจัดตั้งกรมแพทยาโรงพระโอสถ  

(กรมหมอหลวง) แบ่งออกเป็นกรมย่อยต่าง ๆ  แบ่งงานตามลักษณะหน้าที ่ ดังนี้

  ๑) หนา้ทีห่ลกั  ไดแ้ก ่ “กรมแพทยา”  มหีนา้ทีเ่ปน็กรมหมอรกัษาโรค  และ “โรงพระโอสถ” 

คือสถานที่ปรุงยาและเก็บยา

  ๒) หน้าที่ฝ่ายทหารพลเรือน  ได้แก่  “กรมแพทยาหน้า”  มีหน้าที่เป็นกรมหมอฝ่าย 

ทหาร  และ “กรมแพทยาหลัง”  มีหน้าที่เป็นกรมหมอฝ่ายพลเรือน
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  ๓) หน้าที่กรมแพทย์เฉพาะโรค  เช่น  กรมหมอยา  กรมหมอนวด  กรมหมอวัณโรค  

กรมหมอยาตา 

  ๔) หน้าที่รักษาโรคตามฐานะศักดินา  ได้แก ่ “หมอโรงใน”  คือ  หมอให้การรักษาเฉพาะ 

ภายในวังหลวง  และ “หมอศาลา”  คือ  หมอให้การรักษานอกวังหลวงให้แก่ขุนนางและประชาชน

  ๕) หน้าที่พิจารณาคดี  ได้แก่  “ปลัดนั่งศาล” ของกรมแพทยาหน้าและกรมแพทยาหลัง  

มีหน้าที่เป็นผู้พิพากษาของศาลกรมแพทยาโรงพระโอสถ 

ส่วน “กรมหมอฝรั่ง” เป็นกรมที่จัดตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง  ไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมาย 

ตราสามดวงแตแ่รก  สนันษิฐานวา่ตัง้ขึน้ในรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์  เปน็กรมยอ่ยในกรมแพทยา 

โรงพระโอสถ  หมอฝรั่งที่เคยรับราชการในกรมนี้คงเป็นแพทย์ตะวันตกแผนเก่า  (Renaissance  

Medicine)  ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  ๑๖ -  ๑๘  เพราะแพทย์ตะวันตกแผนปัจจุบันที่ เรียกว่า  

Modern Medicine  เพิ่งเข้าสู่ประเทศไทยในภายหลังในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  ๑๙  หรือตรงกับ 

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

กรมหมอฝรั่งยังคงดำรงอยู่จนถึง พ.ศ. ๒๔๒๖  ในสมัยรัชกาลที่  ๕  เพราะยังคงปรากฏ 

ในหนังสือสารบาญชี  จ.ศ. ๑๒๔๕  (พ.ศ. ๒๔๒๖)  ซึ่งเป็นหนังสือรวมรายชื่อและที่อยู่สำหรับ 

ส่งไปรษณีย์  กรมนี้เป็นกรมขนาดเล็ก  มีขุนนางไทยรับราชการเป็นแพทย์แผนไทยประเภทหนึ่ง 

ที่ใช้ยาฝรั่งปนกับยาไทยรักษาโรค 
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  ๓. ยุคการแพทย์และสาธารณสุขแบบตะวันตก

เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูประบบบริหารราชการ 

แผ่นดินครั้งใหญ่  โดยเปลี่ยนรูปแบบการปกครองประเทศจากระบบราชการแบบโบราณให้เป็น 

ระบบราชการแบบตะวันตก  ใช้ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงราว ๒๗ ปี  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๓ ถึง พ.ศ.  

๒๔๔๐  ระบบราชการแบบโบราณจึงถูกยกเลิกไปทั้งหมดโดยสมบูรณ์

ระบบราชการด้านการแพทย์ในสมัยโบราณ  คือ  กรมแพทยาโรงพระโอสถ  หรือ 

กรมหมอหลวง  เป็นการรักษาเพียงอย่างเดียว  ไม่ใช่ระบบราชการด้านการสาธารณสุข  มี 

ขนาดเล็ก  อยู่ในเมืองหลวง  รับผิดชอบเฉพาะงานรักษาภายในราชสำนักเป็นหลัก  ไม่รักษาทั่วไป  

ประชาชนจึงต้องหาหมอเชลยศักดิ์หรือหมอเอกชนในท้องที่รักษาโรคกันเอง

กรมแพทยาโรงพระโอสถแบ่งหน้าที่เป็น ๒ ส่วนสำคัญ  คือ  กรมแพทยา  (กรมหมอ)  

มีหน้าที่รักษาโรค  และโรงพระโอสถ  มีหน้าที่เก็บสมุนไพรและปรุงยาจากสมุนไพร  แพทย์แผนไทย 

ในสมัยโบราณไม่สามารถผ่าตัดใหญ่แบบแพทย์ฝรั่งซึ่งเป็นที่ต้องการในราชการทัพ  รวมถึงกิจการ 

หลายอย่างในขณะนั้น  ที่พ้นสมัยไม่ตอบสนองความต้องการของประเทศ  ดังพระราชดำรัสใน 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ความว่า

...การปกครองอย่างเก่านั้นก็ยิ่งไม่สมกับความต้องการของบ้านเมือง 

หนักขึ้นทุกที จึงได้มีความประสงค์อันยิ่งใหญ่ ที่จะแก้ไขธรรมเนียมการ 

ปกครองให้สมกับเวลา ให้เป็นทางที่จะเจริญแก่บ้านเมือง...๙

ต่อมามีการจัดตั้งระบบราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบใหม่ตามแบบตะวันตก 

ขึน้แทน  ซึง่มขีนาดใหญแ่ละซบัซอ้น  ครอบคลมุงานราชการดา้นการแพทยแ์ละดา้นการสาธารณสขุ 

เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศเป็นครั้งแรก

ทรงจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามและเข้าร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่าง 

ประเทศ  เป็นประเทศภาคีของอนุสัญญาเจนีวา  ทำให้สยามเป็นที่รู้จักในเวทีโลก  เพื่อความ 

ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  หากประเทศไทยต้อง 

เผชิญกับภัยสงครามรุนแรง  เช่น  สงครามล่าอาณานิคม  นับเป็นนโยบายการต่างประเทศที่สำคัญ 

ในรัชกาลของพระองค ์

ระบบราชการแบบตะวันตก  (Bureaucracy System)  หมายถึง  ระบบการจัดการภาครัฐ 

แบบตะวันตก  ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  (Public Management  for Medicine and Public  

Health)  ทรงจัดตั้งโรงพยาบาลแบบตะวันตกและรับหมอต่างชาติเข้ารับราชการ  จึงเริ่มให้บริการ 

การรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน  (Modern Medicine) ขึ้นในระบบราชการครั้งแรกในรัชสมัย 

ของพระองค์  มีการจัดตั้ง “โรงเรียนสอนวิชาแพทย์แบบตะวันตก”  (Medical School)  เพื่อจัดสอน 

วิชาแพทย์แผนปัจจุบัน  (Modern Medicine)  และผลิตแพทย์แผนปัจจุบันรุ่นใหม่ ๆ เข้าสู่ระบบ 

ราชการที่ทรงปฏิรูปใหม่  กำเนิดการแพทย์แผนปัจจุบัน  (Modern Medicine Science)  ของไทย  

เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที ่๕



ในขณะนั้น  แพทย์ไทยแผนโบราณที่รับราชการก็ย้ายมารับราชการในระบบใหม่ร่วมกับ 

แพทย์แผนปัจจุบันที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชแพทยาลัย

ระบบราชการแพทยแ์ละสาธารณสขุแบบตะวนัตกทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

พระราชทานไว้แบ่งเป็น ๓ ระบบ  ได้แก ่

  ๓.๑  ระบบราชการด้านการแพทย์ทหาร 

  ๓.๒  ระบบราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุขพลเรือน 

  ๓.๓  สภากาชาดไทย 
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๓.๑ ระบบราชการด้านการแพทย์ทหาร

ระบบราชการด้านการแพทย์ทหารแบ่งเป็น ๒  ยุค  คือ  ระบบราชการแพทย์ทหาร 

สมัยโบราณและระบบราชการแพทย์ทหารสมัยใหม่  ดังนี ้

แพทย์สำหรับการทหารในสมัยโบราณ

ในสมัยโบราณไม่มีระบบราชการแพทย์ประจำกรมทหารไว้เป็นการเฉพาะ  เนื่องจาก 

ตำแหน่งขุนนางทหารทั้งหมดตราไว้ในกฎหมายตราสามดวงฉบับพระไอยการตำแหน่งนาทหาร 

หัวเมืองมีเฉพาะตำแหน่งขุนนางทหาร  ส่วนตำแหน่งขุนนางหมอเป็นตำแหน่งขุนนางใน 

กรมแพทยาโรงพระโอสถ  ซึ่งเป็นกรมพลเรือน  ในกรณีที่เกิดสงคราม  กรมแพทยาหน้าซึ่งเป็น 

กรมย่อยในกรมแพทยาโรงพระโอสถจะส่งขุนนางหมอเข้าร่วมในราชการทัพแบบเฉพาะกิจ

กองทัพไทยในสมัยโบราณ๑๐

ลักษณะกองทัพไทยสมัยโบราณนั้นมีเพียงกำลังพลแบบเดียวทั้งกองทัพ  ไม่แบ่งเป็นทหาร 

บกหรือทหารเรือ  หากยกทัพไปทางบกจะเรียกทัพบก  แต่ถ้ายกทัพไปในทางเรือจะเรียกทัพเรือ 

ส่วนกำลังทางเรือนั้นใช้กำลังพลเป็นทั้งฝีพายและพลรบ  ได้รับแบบอย่างมาจากตำราพิไชยสงคราม 

ฮนิดโูบราณ ซึง่กำหนดกำลงัทพัออกเปน็ ๔  เหลา่  เรยีกวา่  จตรุงคเสนา ประกอบดว้ย  เหลา่พลชา้ง  

(ทหารช้าง)  เหล่าพลม้า  (ทหารม้า)  เหล่าพลรถ  (ทหารรถ)  และเหล่าพลราบ  (ทหารราบ)  รวม 

ทั้งหมด ๙ กอง  ในแต่ละกองต้องประกอบด้วยพลรบหน่วยต้นจำนวนอย่างน้อย  คือ  รถ ๑  

ช้าง ๑  มา้ ๓  และพลราบ ๕  แลว้เพิม่จำนวนพลอกี ๓  เทา่ในกองตอ่ ๆ ไปเปน็ลำดบัจนถงึกองที ่๘  

และเพิ่มเป็น ๑๐  เท่าสำหรับกองที่ ๙  ซึ่งจำนวนพลรบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น

การจัดกำลังพลในจตุรงคเสนาของไทยนั้น  อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีจำนวนกองช้าง ๓  

ช้าง  คนประจำ ๓๖ คน  กองม้า ๓ ม้า  คนประจำ ๙ คน  กองรถ ๓ คัน  คนประจำ ๑๒ คน  

และพลเดินเทา้พรอ้มอาวธุ ๓๒ คน  ซึง่ในหมูพ่ลเดนิเทา้นีจ้ะตอ้งมพีลชา่งรวมอยูด่ว้ย  เพือ่ทำหนา้ที ่

ขดุคสูรา้งประตูค่าย  หอรบ  สะพาน  และพลบัพลาทีป่ระทบั  แบง่ออกเปน็ ๗ แผนก  คอื  แผนกพล  

แผนกช่าง  แผนกทาง  แผนกม้า  แผนกเรือ  แผนกอาวุธ  และแผนกตำหนัก 

ราชการทัพในสมัยโบราณเป็นการรบด้วยกำลังทางบกเป็นส่วนใหญ่  การรบที่เดินทาง 

ทางน้ำส่วนใหญ่โดยเรือในแม่น้ำ  ลำคลอง  และเพื่อเป็นการสนับสนุน  ลำเลียงเคลื่อนย้ายกำลังพล  

หรือช่วยการรบมากกว่า  และไม่ใช่การรบกันตรง ๆ ทางทะเล  ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  

(พ.ศ. ๒๐๙๑ - ๒๑๑๑) มบีนัทกึเรือ่งการรบโดยใชเ้รอืในทางทะเลเพือ่เรยีนรูก้ารใชอ้าวธุปนืใหญ ่ และ 

เริ่มใช้เรือในการรบทางทะเล  ตามแบบอย่างของเรือสินค้าที่ติดอาวุธของชาติโปรตุเกส 

การจัดกำลังกองทัพตามแบบจตุรงคเสนาเริ่มเปลี่ยนแปลงไป  เมื่อมีการฝึกหัดทหาร 

แบบใหม่และยุทธวิธีตามแบบตะวันตกตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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จตุรงคเสนายกเลิกไปเมื่อมีการจัดตั้งกองทหารแบบใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว๑๑  โดยตั้งกรมยุทธนาธิการบังคับบัญชากรมทหารบก ๗ กรม  คือ  กรมทหารกรมช้าง  

กรมทหารปืนใหญ่  กรมทหารหน้า  กรมทหารล้อมวัง  กรมทหารรักษาพระองค์  กรมทหาร 

มหาดเลก็  และกรมทหารฝพีาย  รวมทัง้ทหารเรอือกี ๒ กรม  คอื  กรมทหารเรอืพระทีน่ัง่เวสาตรี๑๒  

และกรมอรสุมพล  (คือกรมทหารเรือรบสมัยใหม่)๑๓

ระบบราชการแพทย์ทหารสมัยใหม่แบบตะวันตก 

ระบบการแพทยท์หารสมยัใหมท่ีป่รากฏในปจัจบุนั  เปน็ระบบการแพทยท์หารแบบตะวนัตก 

กำเนิดขึ้นจากการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-  

เจา้อยูห่วั  ทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  ใหจ้ดัตัง้ระบบราชการแพทยข์ึน้สำหรบัทหารเปน็การเฉพาะ  

มีลำดับการจัดตั้งดังนี้

  (๑) ตั้งตำแหน่งเซอเยน  (Surgeon - แพทย์ทหาร) พ.ศ. ๒๔๑๔ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ มีประกาศแต่งตั้งตำแหน่งแพทย์ประจำกอมปนีทหารมหาดเล็กรักษา 

พระองค์ตามแบบกองทหารของประเทศตะวันตก  หม่อมเจ้าสายในกรมหลวงวงศาธิราชสนิท  

(พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์) ดำรงตำแหน่งเป็นเซอเยน  (Surgeon)  แพทย์ทหาร 

ประจำกรมทหารมหาดเล็ก  นับเป็น “แพทย์ประจำกรมทหาร  หรือแพทย์ทหาร” พระองค์แรก๑๔ 

  (๒) ตั้งตำแหน่ง “ฮอสปิเติลซายัน”  (Hospital Sergeant - นายสิบพยาบาล)  และ ตั้ง 

โรงพยาบาลทหารมหาดเล็ก (ใช้ชื่อเดิมว่า  โรงหมอในโรงทหารมหาดเล็ก) พ.ศ. ๒๔๒๐

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ มีประกาศ “พระราชบัญญัติเป็นข้อบังคับสำหรับกรมทหารมหาดเล็ก  

จ.ศ. ๑๒๓๙”  บญัญตัใิห้มีตำแหน่งแพทยป์ระจำกรมทหารมหาดเลก็จำนวน ๒ ตำแหนง่คอื  “เซอเยน”  

(Surgeon) ๑ ตำแหน่ง  และ “ฮอสปิเติลซายัน”  (Hospital Sergeant) ๑ ตำแหน่ง

จากโครงสรา้งตำแหนง่กระทรวงยทุธนาธกิาร พ.ศ. ๒๔๓๓๑๕ ตำแหนง่ “เซอเยน”  (Surgeon)  

ตรงกับตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่ทหารบก  ประจำกรมยกกระบัดทหารบกใหญ่  และตำแหน่ง 

นายแพทย์  ประจำโรงพยาบาลทหารบก  ส่วนตำแหน่ง “ฮอสปิเติลซายัน”  (Hospital  Sergeant)  

ตรงกับตำแหน่งนายสิบพยาบาล  ประจำโรงพยาบาลทหารบก 

เซอเยน  (Surgeon) และฮอสปิเติลซายัน  (Hospital Sergeant) มีหน้าที่ตรวจรักษาทหาร 

ป่วยและผลัดเปลี่ยนเวรกันนอนโรง  (หมายถึงโรงทหาร) คนละ ๗  วัน  และข้อความตอนหนึ่ง 

ในพระราชบัญญัติเป็นข้อบังคับสำหรับกรมทหารมหาดเล็ก จ.ศ. ๑๒๓๙๑๖ บัญญัติไว้ว่า 

ทหารป่วยเจบ

...ข้อ ๒๒  บันดาทหารซึ่งเข้าเวรป่วยไข้ ฤๅถึงเวรแล้ว บอกป่วย 

จะเข้ามารับราชการไม่ได้ ให้ผู้รับพระบรมราชโองการจัดหมอคนหนึ่ง  

แลนอนกอมิชันออฟฟิเซอ๑๗  นาย ๑ ไปตรวจอาการมาแจ้งความต่อผู้รับ 

พระบรมราชโองการ ถ้าทหารปรัยเวศ ฤๅนอนกอมิชันออฟฟิเซอ ป่วยไข้ 

ไปประการใด ถ้ามีหมอรักษาอยู่แล้วก็แล้วไป ถ้าไม่มีหมอรักษา ให้ผู้รับ 
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พระบรมราชโองการ แลนายกัมปนี๑๘ ช่วยเปนธุระขวนขวายที่จะให้ได้หมอ 

รักษา ถ้าเจ็บอยู่กับบ้าน อย่าให้ หมอในโรง ไปอยู่ เปนแต่ให้ไปตรวจเปนเวลา  

ถ้าเจ็บใน  โรงหมอในโรง  พิทักษรักษาให้จงดี ถ้าเปนกอมิชันออฟฟิเซอ๑๙   

ให้นำอาการขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบ จะได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้หาหมอไปช่วยพิทักษรักษาตามสมควรที่จะต้องการ ถ้า 

ออฟฟิเซอก็ดี ทหารปรัยเวศ๒๐ ก็ดี ไม่ป่วยแกล้งบอกว่าป่วยบิดเบือนต่อ 

ราชการ ควรจะทำโทษ ฤๅนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาก็ให้ทำโทษ  

ฤๅนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาตามสมควร...

คำว่า “หมอในโรง”  หมายถึง  เซอเยน  (Surgeon)  และฮอสปิเติลซายัน  (Hospital  

Sergeant)  สำหรับคำว่า “โรงหมอในโรง”  หมายถึง  โรงหมอ  (Hospital)  ในโรงทหารมหาดเล็ก  

(ที่พักของทหารมหาดเล็ก)  หลังจากการบัญญัติศัพท์ว่า  โรงพยาบาล  (Hospital)  ใน พ.ศ. ๒๔๓๐  

แล้ว  จึงเรียก “โรงหมอในโรงทหารมหาดเล็ก” ว่า “โรงพยาบาลทหารมหาดเล็ก”  ซึ่งตั้งอยู่ใน 

โรงทหารมหาดเล็กภายในพระบรมมหาราชวัง 

โรงพยาบาลทหารมหาดเล็กจึงมีลักษณะเป็นการจัดสรรพื้นที่บางส่วนของโรงทหารให้เป็น 

พื้นที่สำหรับการรักษาเฉพาะทหารเจ็บป่วย  ไม่ได้ให้บริการรักษาราษฎรทั่วไป๒๑ 

  (๓) ตั้งโรงพยาบาลทหารหน้า พ.ศ. ๒๔๒๓

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ มีประกาศ “พระราชบัญญัติทหารหน้า”   เป็นการปฏิรูปกรมทหารหน้า 

ให้เป็นกรมทหารแบบตะวันตก  โดยยุบรวม ๔ กรมย่อยในกรมทหารหน้า  ได้แก่  กองทหาร 

อย่างยุโรป  กองทหารมหาดไทย  กองทหารกลาโหม  และกองทหารเกณฑ์หัด  รวมไว้ 

ในกรมทหารหน้ากรมเดียว  และปฏิรูประบบบริหารจัดการใหม่  ให้แบ่งเป็นหมวด  หมวดละ  

๑๐๐ - ๒๐๐ คน  ในแต่ละหมวด  มีตำแหน่งคณารักษ์  คณานุรักษ์  สมุหบาญชี  รองสมุหบาญชี  

นายหมวด  รองหมวด  ผู้ช่วยหมวด  และให้สิบเหล่า  รวมเป็นหนึ่งแสนยากร  (หรือกองพัน)  

ในหนึ่งแสนยากรให้มีแสนยาธิบดี  แสนยานุบดี  พลารักษ์  ถือกฎหมาย  ถือบาญชี  เก็บเงิน  

เก็บสรรพยุทธ  ตระลาการสารวัด  เป็นต้น  ที่สำคัญคือ  พระราชบัญญัติทหารหน้าฉบับแรก  

พ.ศ. ๒๔๒๓ นี ้ กำหนดให้ม ี“ตำแหน่งหมอ ๒ คน” ในแต่ละกองพัน

ตาราง “กำหนดตำแหน่งยศ  ศกัดนิาในกรมทหารหนา้” แนบทา้ยพระราชบญัญตัทิหารหนา้ 

พ.ศ. ๒๔๒๓๒๒  มีข้อมูลดังนี ้

        ตำแหน่งยศ 

 
ตำแหน่งยศ  พนักงาน  ศักดินา

  อังกฤษ 
เงินเดือน 

   

 หลวงไภสัชยานุโยค  หมอ  ๖๐๐  เซอรเยอน  ๔๐ บาท 

  หมื่นนิรุศยาการิ-  หมอ  ๔๐๐  ฮอศปิ์เตอร  ๑๖ บาท 

  พิสุทธ      ซายันต์   
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กรมทหารหนา้จงึมตีำแหนง่นายแพทยท์หารและนายสบิพยาบาล ประจำโรงหมอทหารหนา้ 

(โรงพยาบาลทหารหน้า)  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๒๓  สันนิษฐานว่ามีการจัดตั้งโรงหมอทหารหน้าใน 

โรงทหารหน้า พ.ศ. ๒๔๒๓  ต่อมามีการสร้างตึกโรงทหารหน้าขึ้นใหม่  (อาคารกระทรวงกลาโหม  

ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวัง) พ.ศ. ๒๔๒๕  มีการกำหนดตำแหน่งโรงพยาบาลไว้ 

ในแผนผังโรงทหารหน้า  เมื่อสร้างเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๒๗  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เสดจ็พระราชดำเนินไปทรงเปดิ  เมือ่วนัที ่๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๗  โรงพยาบาลทหารหนา้จงึตัง้อยู ่

ผังพื้นชั้นล่างของโรงทหารหน้า 

เขียนใหม่จากแผนผังในหนังสือ 

ประวัติการของจอมพล 

เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

สันนิษฐานว่าส่วนของห้องนายแพทย์

และโรงพยาบาลทหารน่าจะอยู่บริเวณมุมซ้ายบน
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ในโรงทหารหนา้แหง่ใหมน่ี ้ ดงัแบบแปลนโรงทหารหนา้ระบวุา่...อาคารดา้นขวา ชัน้ลา่งเกบ็ปนืใหญ ่ 

ชัน้บนเปน็ทีอ่ยูข่องทหารปนืใหญ.่..โรงใหญข่า้งขวาแบง่เปน็ หอ้งนายแพทยท์หาร และโรงพยาบาล 

ทหาร...

  (๔) เลิกโรงพยาบาลทหารมหาดเล็ก เหลือโรงพยาบาลทหารหน้า พ.ศ. ๒๔๓๐

เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๓๐  มีประกาศ “พระราชบัญญัติสำหรับตั้งกรมทหาร  จ.ศ.  ๑๒๔๘”   

เพื่อจัดตั้งกรมยุทธนาธิการ  ประกอบด้วยกรมทหารบก ๑ กรม  และกรมทหารเรือ  ๑  กรม  

เป็นการแยกการทหารบกและการทหารเรือออกจากกันตามแบบตะวันตกเป็นครั้งแรกใน 

ประวัติศาสตร์  ซึ่งแต่เดิมมีหน้าที่ปนกัน  กรมทหารบกในอดีตมีเรือเป็นของตนเองจึงทำหน้าที่ 

ส่วนหนึ่งเหมือนกับทหารเรือ  ส่วนกรมทหารเรือในอดีตมีที่ตั้งบนบกจึงมีหน้าที่ส่วนหนึ่งเหมือนกับ 

ทหารบก๒๓  การจัดระบบใหม่ต้ังเป็นกรมทหารบก ๑ กรม  ประกอบด้วย ๗ กรมย่อย  คือ  กรม 

ทหารมหาดเล็ก  กรมทหารรักษาพระองค์  กรมทหารล้อมวัง  กรมทหารหน้า กรมทหารฝีพาย  

กรมทหารปืนใหญ่  กรมทหารช้าง  และตั้งเป็นกรมทหารเรือ ๑ กรม  ประกอบด้วย ๒ กรมย่อย  

คือ  กรมทหารเรือพระที่นั่งเวสาตรี  กรมอรสุมพล  การจัดตั้งกรมยุทธนาธิการจึงเป็นการทดลอง 

จัดระบบราชการระดับกรมที่ใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรก  ต่อมาภายหลังจึงเรียกชื่อกรมใหญ่นี้ว่า  

กระทรวง ดงันัน้ การจดัตัง้กรมยทุธนาธกิารจงึเปน็การทดลองจดัตัง้ระบบกระทรวงแบบตะวนัตก 

หน่วยงานแรกของไทย

ต่อมาเปลี่ยนนาม “โรงทหารหน้า” เป็น “ศาลายุทธนาธิการ”  และมีการย้ายกรมทหาร 

มหาดเล็กจากพระบรมมหาราชวังออกมารวมกับกรมทหารหน้าในศาลายุทธนาธิการในปี   

พ.ศ. ๒๔๓๐  สันนิษฐานว่า  ได้เลิกโรงพยาบาลทหารมหาดเล็กไปหลังจากที่ย้ายมาอยู่รวมกัน  

เหลือเฉพาะโรงพยาบาลทหารหน้าในศาลายุทธนาธิการเพียงแห่งเดียว  อาจเป็นไปได้ว่า 

โรงพยาบาลทหารหน้าเปลี่ยนเป็น “โรงพยาบาลทหารกลาง” สำหรับทหารเจ็บป่วยทุกคนที่พักอาศัย 

อยู่ในโรงทหารขนาดใหญ่ราว ๒,๐๐๐ นายภายในศาลายุทธนาธิการ

ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๒๘ - ๒๔๓๑ ทหารสังกัดกรมทหารหน้าเดินทางไปปราบฮ่อหลายครั้ง  

โรงทหารหน้าจึงมีทหารประจำอยู่ไม่มาก  กิจการโรงพยาบาลทหารหน้าในระยะนี้อาจไม่ประสบผล  

ประกอบกับเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการโรงพยาบาลขึ้นใน  

พ.ศ. ๒๔๓๐  เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลสำหรับฝ่ายพลเรือน  คือ  โรงศิริราชพยาบาล  การดำเนินการ 

ได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก  จึงใช้เป็นต้นแบบสำหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง  รวมทั้ง 

โรงพยาบาลทหารในยุคหลังโรงพยาบาลทหารหน้าเช่นกัน 

  (๕) ตั้งโรงพยาบาลทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๓๓

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ มีประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมแบบแผนราชการของทหารบก 

และทหารเรือชื่อว่า “พระราชบัญญัติจัดการกรมยุทธนาธิการ ร.ศ. ๑๐๙”๒๔  ยกกรมยุทธนาธิการ 

ขึ้นเป็น “กระทรวงยุทธนาธิการ”  (Ministry of War and Marine)  ใน พ.ศ. ๒๔๓๓  เพื่อทดลอง 

การจัดราชการทหารโครงสร้างราชการของกระทรวง  (Bureaucratic Structure)  แบบใหม่ 

โดยแบ่งกรมกองต่าง ๆ ตามประเทศตะวันตก  มีตำแหน่งแพทย์ทหารและโรงพยาบาลโครงสร้าง 

ราชการของกระทรวงแบบใหม ่ ดังนี้



ภาพแสดงของอาคารของเรือนไม้ของโรงเรียนสตรีวัดระฆังของอาคารเรียนชุดแรกที่รับต่อจากโรงพยาบาลทหารเรือเดิม

(ไม่ทราบปีที่ถ่าย  แต่ใช้งานเป็นอาคารสอนตั้งแต ่พ.ศ. ๒๔๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๔)  โดยเปลี่ยนจากหลังมุงจากเป็นสังกะสี

เรือนไม้สองชั้นเดิมใช้เป็นส่วนของสถานที่การรักษาของโรงพยาบาลทหารเรือกลาง  สังเกตจะเห็นตัวปืนใหญ่

ทั้งซ้ายและขวาของรูปที่เคยตั้งอยู่มาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นโรงพยาบาลทหารเรือ  โดยปืนใหญ่ที่อยู่ด้านขวาของรูป

เป็นปืนใหญ ่Armstrong  ขนาดปากกระบอกเก้านิ้ว  เคยประจำในเรือหลวงหาญหักศัตรู

โดยในวิกฤต ร.ศ. ๑๑๒  (พ.ศ. ๒๔๓๖)  เคยยิงและหยุดยั้งเรือรบฝรั่งเศสชื่อเรือ Jean Baptisl Say จนแล่นต่อไปไม่ได้

ปัจจุบันปืนใหญ่กระบอกนี้ย้ายไปตั้งอยู่ในฐานทัพเรือสัตหีบ  ชลบุรี

ที่มา  : ๑๐๐ ป ี สตรีวัดระฆัง
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“ตำแหน่งแพทย์” ในกระทรวงยุทธนาธิการ พ.ศ. ๒๔๓๓

กรมทหารบก

  ๑. กรมยกกระบัดทหารบกใหญ่  มีตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่ทหารบก ๑  และผู้ช่วย 

นายแพทย์ใหญ่ทหารบก ๑

  ๒. โรงพยาบาลทหารบก  มีตำแหน่งสารวตัรใหญ่ ๑/รองสารวตัรใหญ่ ๑/นายแพทย ์๑/ 

ผู้ช่วยนายแพทย ์๑/นายสิบพยาบาล ๑/นายสิบภัณฑ์กิจ ๑ 

  ๓. กรมคุกทหารบก  มีตำแหน่งนายแพทย ์๑ คน

กรมทหารเรือ

  ๑. กรมทหารเรือ  มีตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่ทัพเรือ ๑๒๕ 

  ๒. โรงพยาบาลทหารเรือ  มีตำแหน่งสารวัดใหญ่ ๑/รองสารวัดใหญ่ ๑/นายแพทย์ ๑/ 

ผู้ช่วยนายแพทย ์๑/นายสิบพยาบาล ๑/นายสิบภัณฑ์กิจ ๑ 

  ๓. กรมคุกทหารเรือ  มีตำแหน่งนายแพทย ์๑ 

การจัดตั้งโครงสร้างระบบราชการแพทย์ทหารเรือเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓  เป็น 

งานส่วนหนึ่งของกรมทหารเรือ  กระทรวงยุทธนาธิการ  ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ กรมทหารเรือย้าย 

ที่ทำการต่าง ๆ ไปอยู่ฝั่งธนบุรี  จัดตั้งอู่เรือหลวง  (กรมอู่เรือ - Dockyard  บริเวณพื้นที่ของอู่แห้ง 

ลำดับที่ ๑ ของกรมอู่ทหารเรือ  ธนบุรีในปัจจุบัน)  อู่เรือหลวงเป็นอู่ซ่อมเรือขนาดใหญ่  อยู่ติดกับ 

ที่ทำการของกองบัญชาการกรมทหารเรือ  รวมทั้งเรือรบต่าง ๆ ของทหารเรือจะจอดโยงอยู่ตลอด 
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คลองวัดระฆัง

ออฟฟิศกรมทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๓๓

บริเวณสร้างโรงพยาบาลทหารเรือ

โรงหล่อและโรงเวิกช๊อฟ

อู่เรือหลวง พ.ศ. ๒๔๓๓

ศาลาการเปรียญวัดระฆัง

ตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้า

สันนิษฐานบริเวณที่ตั้งของโรงพยาบาลทหารเรือในแผนที่กรุงธนบุร ีจ.ศ. ๑๒๔๙  (พ.ศ. ๒๔๓๐) 

ที่มา  : แผนที่กรุงธนบุรีโดยสำนักพิมพ์ต้นฉบับ   

ชี้ตำแหน่งและคำบรรยายสถานที่โดยผู้เรียบเรียง 

“วังสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์ใหญ่”
คือ พระราชวังเดิม

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี
ประทับระหว่าง พ.ศ. ๒๔๒๔ - พ.ศ. ๒๔๔๓
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สองข้างและร่องกลางตลอดแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณนี้มากที่สุด  กำลังพลทหารเรือส่วนใหญ่ 

จงึรวมอยูใ่นบรเิวณนี ้ กรมทหารเรอืจงึยมืใชพ้ืน้ทีข่องวดัระฆงัโฆสติารามสรา้งโรงพยาบาลทหารเรอื  

สำหรับเป็นโรงพยาบาลกลางสำหรับทหารเรือเป็นแห่งแรก  สามารถเดินไปมาระหว่างโรงพยาบาล 

ทหารเรือ  อู่เรือหลวง  และที่ทำการกรมทหารเรือได้สะดวก 

โรงพยาบาลทหารเรือยุคแรกนี้เป็นเรือนไม้ชั่วคราว  หลังคาจาก ๓ หลังติดกัน  เรือน 

ชั้นเดียวหนึ่งหลังสำหรับเป็นที่ทำการของหน่วยบังคับการของนายแพทย์และพยาบาล  กับเรือนไม้ 

สองชั้นอีกสองหลังเพื่อเป็นโรงพยาบาล  โดยมีพื้นที่รวมประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ ตารางวา  กั้น 

อาณาเขตด้วยรั้วสังกะสีโดยรอบ  แยกจากพื้นที่ของวัด 

ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ที่ทำการของหน่วยบังคับการของนายแพทย์และพยาบาลย้ายไป 

อยู่ในพื้นที่กรมยุทธโยธาทหารเรือ  (กองบัญชาการของกองเรือลำนำ  กองเรือยุทธการในปัจจุบัน)  

เป็นตึกยาวสองชั้นและคลังเก็บยาและพัสดุอีกหนึ่งหลัง  รวมทั้งจัดตั้งโอสถศาลา  กองแพทย์ 

ทหารเรือเพิ่มขึ้นมาในบริเวณใกล้กับวัดวงมูล  (วัดทรงประมูลหรือวัดวงศมูลวิหารในปัจจุบัน)  ส่วน 

โรงพยาบาลทหารเรือกลางยังคงใช้ที่เดิมของพื้นที่ของวัดระฆังพลางก่อน 

  (๖) เลิกโรงพยาบาลทหารหน้าในศาลายุทธนาธิการ 

เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๓๕  จัดตั้งกระทรวงกลาโหม  โดย “ประกาศตั้งตำแหน่งเสนาบดี”๒๖  

ตั้ง ๑๒  เสนาบดี  ๑๒ กระทรวง  โครงสร้างระบบราชการของแพทย์ทหารและโรงพยาบาลทหาร 

ในกระทรวงกลาโหมยึดตามแบบที่กระทรวงยุทธนาธิการจัดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ 

ในการจัดตั้งกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๓๕  ได้ยุบกระทรวงยุทธนาธิการให้เป็นกรม 

ยุทธนาธิการอีกครั้ง  และรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาโหม  ศาลายุทธนาธิการจึงเปลี่ยน 

เป็นที่ว่าการของกระทรวงกลาโหม  งานราชการของกระทรวงกลาโหมมีขนาดใหญ่  ครอบคลุม 

ทหารทั้งประเทศ  จึงต้องการพื้นที่มากขึ้น  และจำเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลทหารบกออกไปตั้ง 

ในที่ใหม่เป็นการชั่วคราว  คือ  บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล  (วังหน้า)  หลังจาก พ.ศ. ๒๔๓๕ 

  (๗) ตั้งโรงพยาบาลกรมกลาง ณ พระราชวังบวรฯ  (วังหน้า)  ไม่ทราบป ีพ.ศ.

สันนิษฐานว่ามีการย้ายโรงพยาบาลทหารหน้าออกจากศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม  

ไปตั้งอยู่ชั่วคราวในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล  (วังหน้า)  น่าจะอยู่บริเวณริมคลองหลอด 

ปากแม่น้ำเจ้าพระยา  ตรงข้ามโรงพยาบาลทหารบก  ปัจจุบันคือที่ตั้งของกองการท่องเที่ยว  สำนัก 

วัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร  โรงพยาบาลทหารบกชั่วคราวตั้งอยู่ใน 

พื้นที่ของพระราชวังบวรสถานมงคล  (วังหน้า)  บริเวณที่จะสร้างเป็นโรงทหารราบที่  ๓ ฝีพาย  

ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือกราบบังคมทูลพระเจ้าลูกยาเธอ  พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช  

กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช  ลงวันที ่๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๔  ดังนี ้

...โรงพยาบาลกรมกลาง ซึง่บดันีต้ัง้อยูท่ีพ่ระราชวงับวรฯ ชัว่คราวหนึง่  

และอยู่ในที่ซึ่งจะสร้างเป็นโรงทหารราบที ่๓ ฝีพาย สถานที่อยู่มีไม่พอกับคนไข ้  

ยังจัดให้ลงระเบียบดีทีเดียวไม่ได้ เป็นที่ไม่สมควรกับจะจัดให้เป็นโรงพยาบาล 

ในที่นั้นโดยเป็นหลักถานยืนยาว...๒๗
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ในหนังสือประชุมพงศาวดารภาคที ่๑๓  ตำนานวังน่า  พบว่ามี “โรงหมอ” ในวังหน้าด้วย  

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโรงหมอของกรมหมอวังหน้า  ซึ่งถูกรื้อออกทำเป็นพื้นสนามหลวงด้าน 

ทิศเหนือ พ.ศ. ๒๔๔๐  ไม่ใช่โรงพยาบาลกรมกลางทหารบกซึ่งยังคงมีอยู่ในวังหน้าถึง พ.ศ. ๒๔๔๔  

และแผนที่วังหน้าในหนังสือประชุมพงศาวดารภาคที่  ๑๓  เป็นแผนที่วังหน้ายุคสุดท้ายราว พ.ศ.  

๒๔๒๘ ก่อนการเลิกวังหน้า  ในตำนานวังหน้ากล่าวถึง “โรงหมอ” ไว้ดังนี ้

...ในกำแพงพระราชวังบวรฯ มีเขตรกั้นเปนชั้นในอิกชั้นหนึ่ง เขตร 

ที่กั้นทำเปนเขื่อนเพ็ชร หันน่าเข้าข้างในทั้งสี่ด้าน จะเปนของเดิม สร้างครั้ง 

รัชกาลที่ ๑ เพียงใด สร้างใหม่ในรัชกาลที่ ๔ เพียงใดทราบไม่ได้แน่ ภายใน 

เขือ่นเพช็รเปนลานพระราชวงัชัน้กลางทีผู่ช้ายอยู ่ แตต่อนขา้งตวนัออกเฉยีงเหนอื  

ประมาณสักเสี้ยวของวังใน นอกจากนั้นเปนพระราชวังชั้นในที่ผู้หญิงอยู่ทั้งนั้น  

เขื่อนเพ็ชรด้านตวันออกตอนเหนือเปนทิมดาบตำรวจแลโรงทหาร ปืนใหญ่  

๒ ตอน ต่อมาข้างใต้เปนคลังราชการแลคลังเครื่องสรรพยุทธ มีตึกดินอยู่ 

ในนั้นด้วย เขื่อนเพ็ชรด้านเหนือเปนโรงม้ารวางใน แลโรงหมอ...๒๘

จากหนังสือกราบบังคมทูลพระเจ้าลูกยาเธอ  พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช  กรมหมื่น 

นครไชยศรีสุรเดช  ลงวันที่  ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๔๒๙  ความว่า  “สถานที่อยู่มีไม่พอกับคนไข้  

ยังจัดให้ลงระเบียบดีทีเดียวไม่ได้”  แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ยังคงมีโรงพยาบาลกรมกลาง 

ตั้งอยู่ที่พระราชวังบวรฯ  และมีพระดำริว่า  “เป็นที่ไม่สมควรกับจะจัดให้เป็นโรงพยาบาลในที่นั้น 

โดยเป็นหลักถานยืนยาว”  จึงกราบบังคมทูลฯ ขอย้ายไปสร้างในที่แห่งใหม ่

ส่วนตำแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาลกรมกลางทหารบกในพระราชวังบวรฯ นั้น  กรมหมื่น 

นครไชยศรีสุรเดชกราบบังคมทูลว่า  “โรงพยาบาลกรมกลาง ซึ่งบัดนี้ตั้งอยู่ที่พระราชวังบวรฯ  

ชั่วคราวหนึ่ง และอยู่ในที่ซึ่งจะสร้างเป็นโรงทหารราบที่ ๓ ฝีพาย”  หมายความว่า  จะต้องรื้อ 

โรงพยาบาลกรมกลางออกไปก่อน  จึงจะสร้างโรงทหารราบที่ ๓ ฝีพาย  หรือกรมทหารราบที่ ๓  

ได ้ โดยจะต้องรื้อโรงพยาบาลกรมกลางออกไปนับตั้งแต ่พ.ศ. ๒๔๔๔ จึงจะสร้างแทนที่กันได ้

มโีรงทหารเพยีงแหง่เดยีวทีถ่กูสรา้งขึน้ในพระราชวงับวรฯ  ในป ีพ.ศ. ๒๔๔๘  สอดคลอ้งกบั 

ลำดับเหตุการณ์ดังกล่าวและอ้างถึงกรมทหารราบที่  ๓  (คือ  โรงทหารราบที่  ๓ ฝีพาย)  ด้วยใน 

หนังสือกราบบังคมทูลพระเจ้าลูกยาเธอ  พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช  กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช  

ลงวันที ่๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๘๓๐  ดังนี้

สำเนาที่ ๑๗/๕๘๙๙	 ศาลายุทธนาธิการ

 วันที่ ๔ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ 

ขอเดชะฝ่าลอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ 

ด้วยเมื่อปีรัตนโกสินทรศก ๑๒๓  ข้าพระพุทธเจ้าได้ทูลเกล้าฯ ถวาย 

รายงานวิธีจัดการปกครองและระเบียบการทหารบกในแพนกกรมยุทธนาธิการ 
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กลาง เพื่อทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท ตามการที่ดำเนินการนั้น บัดนี้ข้าพระ- 

พุทธเจ้าขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการทหารในมณฑลกรุงเทพฯ  

แลความดำริในการต่อไป เพื่อจะได้ทรงพระราชดำริอีกชั้นหนึ่ง 

	๑.	ทหารบกมณฑลกรุงเทพฯ ตามที่เปนอยู่ ณ บัดนี้ จัดตั้งขึ้นเปน 

กรมบัญชาการมณฑล ๑ มีกรมทหาร คือ 

(๑)		 กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

(๒)		 กรมทหารม้าที่ ๑ 

(๓)		 กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ 

(๔)		 กรมทหารช่างที่ ๑

(๕)		 กรมทหารราบที่ ๑

(๖)		 กรมทหารราบที่ ๒ 

(๗)		 กรมทหารราบที่ ๓ 

(๘)		 กองโรงเรียนนายสิบมณฑลกรุงเทพฯ 

(๙)		 กองพยาบาลมณฑลกรุงเทพฯ

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ

กองพยาบาลมณฑลกรุงเทพฯ 

กองพยาบาลมณฑลกรุงเทพฯ จดัตัง้ขึน้ที ่โรงพยาบาลใหญ่ของทหารบก 

ใกล้ปากคลองหลอด จัดการรักษาพยาบาลโดยใช้ยาแลตำราแพทย์ฝรั่ง รับ 

คนป่วยได้โดยปรกติประมาณ ๒๐๐ คน ถ้าเปนเวลาฉุกเฉินจะรับคนป่วยได้ 

ในระหว่าง ๓๐๐ - ๔๐๐ คน ในขณะนี้คงมีคนป่วยประจำอยู่ ๒๐๐ เศษ ๆ เสมอ  

คอื เปนคนปว่ยทีจ่ะรกัษาทีโ่รงทหารไมไ่ดภ้ายใน ๑๔ วนั เปนตน้ หรอืคนปว่ย 

ที่ต้องรักษาโดยตำราฝรั่ง เพราะแพทย์ที่ประจำตามกรมแลกองล้วนเปนแพทย ์

ทีใ่ชย้าไทยทัง้สิน้ ในโรงพยาบาลนีค้นปว่ยทีต่อ้งรกัษาโดยมาก คอื โรคเหนบ็ชา  

ซึ่งแพทย์ฝรั่งแลแพทย์ไทยไม่ทราบว่าจะบำบัติได้โดยทางใดเปนแน่แท้ อาไสรย 

ทดลองแก้กันอยู่ แต่โรคนี้ที่ถึงอันตรายมีน้อยมักจะหายได้โดยมาก สถานที่ 

แลการพยาบาลได้สร้างโดยประนีตและเรียบร้อย แลเปนเครื่องเชิดชูอวดชาว 

ต่างประเทศได้แห่งหนึ่ง โรงพยาบาลนี้ยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ดีแท้ ยังกำลัง 

ก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่บ้าง แต่กระนั้นก็ดีนับว่าใช้ได้แล้ว และในเดือนกันยายน 

คงจะสำเร็จบริบูรณ์...

๕. การก่อสร้าง...

(๒)	 สร้างโรงทหารใหม่หลังพระราชวังบวรฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่าง 

ท่าพระจันทร์ด้านใต้ถึงโรงพักกองตระเวน ท่าช้างวังน่าด้านเหนือ คือ ในปีนี้ 

สร้างโรงทหารเปนตึกสองชั้น ๒ หลัง จุคน ๒ กองร้อย ที่ว่าการ ๑ หลัง  
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โรงเลีย้ง ๑ หลงั โรงประกอบอาหาร ๑ หลงั รวมเปนเงนิ ๑๒๐,๐๐๐ บาท กบั 

ใช้เงินค่าซ่อมแซมซึ่งจะกระเบียดกระเสียนในเงินเหลือใช้ซ่อมศาลายุทธนาธิการ 

ชั้นล่างทำเป็นคลังไว้เครื่องสรรพยุทธโดยรอบ กับศาลายิงเป้า ๒ หลัง แล 

รื้อเรือนแถวสร้างเปนกำแพงโรงพยาบาลให้เสร็จ... 

โรงทหารไมป่รากฏชือ่นี ้ สนันิษฐานวา่อาจหมายถงึ  กรมทหารราบที ่๓ หรอืโรงทหารราบ 

ที่ ๓ ฝีพาย  สร้างขึ้นด้านหลังพระราชวังบวรฯ ด้านติดแม่น้ำเจ้าพระยา  อยู่ระหว่างท่าพระจันทร์ 

กับท่าช้างวังหน้า 

  (๘) ตั้งโรงพยาบาลทหารบกกลาง ณ ปากคลองหลอด พ.ศ. ๒๔๔๔

หนังสือกราบบังคมทูลของพระเจ้าลูกยาเธอ  พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช  กรมหมื่น 

นครไชยศรีสุรเดช  ลงวันที่  ๗ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๐๓๑  มีความตอนหนึ่งเกี่ยวกับโรงพยาบาล 

กรมกลาง  ว่า 

...โรงพยาบาลกรมกลาง ซึ่งบัดนี้ตั้งอยู่ที่พระราชวังบวรฯ ชั่วคราว 

หนึ่ง และอยู่ในที่ซึ่งจะสร้างเป็นโรงทหารราบที ่๓ “ฝีพาย” สถานที่อยู่มีไม่พอ 

กับคนไข้ ยังจัดให้ลงระเบียบดีทีเดียวไม่ได้ เป็นที่ไม่สมควรกับจะจัดให้เป็น 

โรงพยาบาลในที่นั้นโดยเป็นหลักถานยืนยาว ข้าพระพุทธเจ้าได้ไปตรวจที่ตำบล 

ประทุมวัน ในที่ซึ่งกระทรวงนครบาลได้จัดปลูกสร้างอะไรไว้แต่ก่อนบ้างนั้น  

บัดนี้ไม่มีอะไรแล้วเป็นที่รกอยู่ทั้งสิ้น ถ้าจะจัดทำแต่จำเภาะที่เป็นเกาะกลางอยู่  

ก็ไม่พอกับความต้องการในเรื่องที่ ๆ จะตั้งโรงพยาบาลนี้ ยังรับพระราชดำริห์ 

อยู่ต่อไป...

พระเจา้ลกูยาเธอ  พระองคเ์จา้จริะประวตัวิรเดช  กรมหมืน่นครไชยศรสีรุเดช  ผูบ้ญัชาการ 

กรมยุทธนาธิการ  กระทรวงกลาโหม  มีพระดำริจะย้ายโรงพยาบาลกรมกลาง  (ทหารบก) ออกจาก 

พระราชวังบวรฯ  ในตอนแรกจะสร้างที่ตำบลปทุมวัน  แต่สุดท้ายก็ได้สร้าง ณ ปากคลองหลอด  

ด้านทิศเหนือ  ตึกโรงพยาบาลทหารบกกลาง ณ ปากคลองหลอด  มีจารึกที่หน้าตึกว่า  “ปีมโรง  

รัตนโกสินทรศก ๑๒๓”  ซึ่งน่าจะเป็นปีที่สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๔๔๗  และโรงพยาบาลทั้งหมดน่าจะแล้ว 

เสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๔๘ ตามหลักฐานในหนังสือกราบบังคมทูลพระเจ้าลูกยาเธอ 

พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช  กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช๓๒  ลงวันที่  ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๘  

ต่อมาว่า...โรงพยาบาลนี้ยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ดีแท้ ยังกำลังก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่บ้าง แต่กระนั้น 

ก็ดีนับว่าใช้ได้แล้ว และในเดือนกันยายนคงจะสำเร็จบริบูรณ์...๓๓

  (๙) ตั้งกรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. ๒๔๔๗ 

พระเจา้ลกูยาเธอ  พระองคเ์จา้จริะประวตัวิรเดช  กรมหมืน่นครไชยศรสีรุเดช  ผูบ้ญัชาการ 

กรมยุทธนาธิการทหาร  มีหนังสือกราบบังคมทูลที ่๙/๗๘๐  ลงวันที่ ๒๗  เมษายน ร.ศ. ๑๒๓  เรื่อง 

ขอพระบรมราชานุญาตตั้งกรมสรรพยุทธ์และกรมแพทย์๓๔  ดังนี ้



81
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ด้วยในราชการทหารบกตามที่ได้จัดขยายการยิ่งขึ้นเป็นลำดับมาแล้ว 

นั้น ในศกนี้สมควรจัด กรมสรรพยุทธ แล กรมแพทย์ เพิ่มขึ้นอีก ๒ กรม  

ตามซึ่งการ ๒ แพนกนี้ยังบกพร่องอยู่ คือ...

๒. การแพทย์พยาบาล ตามที่เป็นมาแล้วมีแต่น่าที่การสำหรับโรงพยาบาล  

แลตามที่ได้จัดการขยายการทหารมาแล้ว ยังขาดการแพทย์ที่จะต้องจัดระเบียบ 

การแลการทั้งปวงสำหรับราชการสนาม เพราะฉนั้น กรมแพทย์จึ่งเป็น 

การจำเป็นที่จะต้องตั้งขึ้นมีน่าที่ดังกล่าวมานี้ กับทั้งมีน่าที่ในการตรวจตรา 

บังคับบัญชาการพยาบาลทั่วไป

๓. ถ้าทรงพระราชดำริห์เห็นสมควร จัดตั้งกรมสรรพยุทธแลกรมแพทย์ขึ้นใหม ่

ในศกนี้แล้ว. . .นายแพทย์ใหญ่ทรัมป์ สมควรรับตำแหน่งเป็นหัวน่าแพทย์  

ส่วนเงินตามงบประมาณที่จะจัดตั้ง ๒ กรมนี้ขึ้นในศกนี้ มีจำนวนพอ ถ้าทรง 

พระราชดำริห์เห็นสมควรพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ข้าพระพุทธเจ้า  

จะได้รับพระราชทานจัดการต่อไป

จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช

ทรงได้รับการถวาย

พระราชสมัญญานามว่า 

พระบิดาแห่งกองทัพบกไทย
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วันที่ ๒๘ เมษายน ร.ศ. ๑๒๓  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช- 

หัตถเลขาตอบที ่๙/๑๒๑  ดังนี้

วันที่ ๒๘ เมษายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๓ 

ถึง กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช 

ด้วยได้รับหนังสือที่ ๙/๗๘๐  ลงวันวานนี้ว่า ราชการทหารบกได้ 

จัดการขยายยิ่งขึ้น สมควรจะจัดตั้งกรมสรรพยุทธและกรมแพทย์ให้มีขึ้นในศก  

๑๒๓...ให้นายแพทย์ใหญ่ทรัมป์ รับตำแหน่งเปนหัวหน้ากรมแพทย์ ว่าการที่จะ 

จัดตั้งกรมทั้งสองนี้ขึ้น มีจำนวนเงินในงบประมาณศก ๑๒๓ แล้ว ถ้าเหนชอบ 

ด้วย จะได้จัดต่อไปนั้น ทราบแล้ว อนุญาต

วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๓  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ต้ังกรมแพทย์  (ทหารบก)  

ขึ้นในกรมยุทธนาธิการ  ให้นายแพทย์ทรัมป์รับราชการตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่  หัวหน้ากรมแพทย์

  (๑๐) ตั้งโรงพยาบาลค่ายทหารบก พ.ศ. ๒๔๔๙

พ.ศ. ๒๔๔๙  มีการจัดสร้างโรงพยาบาลทหาร  ประจำมณฑลทหารบกจังหวัดนครสวรรค ์ 

เป็นแห่งแรก  เป็นโรงพยาบาลค่ายทหารในมณฑลทหารบก๓๕ 

  (๑๑) ตั้งกองบังคับการของหน่วยแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลทหารเรือ  

แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๕๐  แสดงบริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลทหารบก 

ที่มา  : หน่วยวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โรงทหารฝีพายที ่๓ 

เดิมเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลกรมกลาง 

พระราชวังบวร

โรงพยาบาลทหารบก 

ณ ปากคลองหลอด



83
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ณ ปากคลองมอญ พ.ศ. ๒๔๕๕ 

จดัสรา้งโรงพยาบาลทหารเรอื ณ ปากคลองมอญ ดา้นเหนอื  ตรงกนัขา้มกบัทา่ราชวรดษิฐ ์

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๕ เพ่ือเป็นโรงพยาบาลและกองบังคับการของหน่วยแพทย์ทหารเรือเป็นการถาวรแห่งแรก  

รองรบัการขยายโครงสร้างของกรมทหารเรือ  โดยในปีกอ่นหน้านั้น  สมเดจ็เจ้าฟ้าบรพิัตรสขุมุพนัธุ ์ 

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ  กราบบังคมทูลถวายรายงานต่อ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๔  เพื่อจัดตั้งกระทรวง 

ทหารเรือ๓๖  ความสำคัญบางตอนว่า 

 

...มาตรา ๘ การพยาบาล

ข้อ ๑	 ในเมื่อข้าพระพุทธเจ้ามารับตำแหน่ง การแพทย์และการพยาบาล 

รวมอยู่ในบังคับบัญชานายแพทย์ซึ่งเป็นทหารฝรั่ง มีแพทย์อยู่ในบังคับบัญชา 

แต่ล้วนเป็นแพทย์ที่รู้ด้วยคุ้นเคยกับการแพทย์ยาไทยเท่านั้น ตามกองทหาร 

ไม่มีแพทย์ประจำ มีแต่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาล ถ้ามีคนเจ็บในเรือ ก็ชักธง 

สัญญาขึ้น แพทย์ลงไปตรวจ เห็นควรรักษาในโรงพยาบาลก็พาลงเรือมาไว้ 

ที่โรงพยาบาล ส่วนคนเจ็บตามกองที่อยู่บก ก็แล้วแต่จะส่งไปโรงพยาบาล 

หรือไม่ส่ง ส่วนตามป้อม มีแพทย์ลงไปตรวจอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ตามกองทหาร 

หัวเมืองให้หมอเชลยศักดิ์

ขอ้ ๒	 ตอ่มาไดจ้ดัขยายกวา้งขวางขึน้ ไดร้บัแพทยป์ระกาศนยีบตัรจากโรงเรยีน 

แพทยาลัยมาสู่ราชการ จัดให้มีแพทย์ประจำตามกองทหารหัวเมือง ส่วนการ 

ในกรุงเทพฯ เห็นว่าจัดแพทย์ประจำทุกลำเรือแลกองทหาร งานก็ไม่สู้จะมี 

มากในน่าที่แพทย์คนหนึ่ง ๆ ทั้งกองทหารทั้งปวงก็รวมอยู่ใกล้กัน จึงได้จัด 

ให้มีแพทย์ประจำแต่ที่โรงเรียนนายเรือ นอกจากนั้น จัดสถานที่ขึ้นแห่งหนึ่ง 

เรียกว่า โอสถศาลา มีแพทย์ประจำสำหรับทำการตรวจโรค ที่แจกยา 

ตามใบสั่งของแพทย์มีที่ตึกยากับเครื่องมืออย่างใหม่พร้อม แลมีกำหนดเวลา 

ที่เรือแลกองทหารทั้งปวงจะส่งคนเจ็บมาให้แพทย์ในที่นั้นทุกวัน คนเจ็บคนใด 

อาการน้อย แพทย์ก็ให้ยาส่งกลับไปกอง...มีใบตรวจประจำตัวถือไปส่งกองทหาร 

กำหนดให้ทราบว่าคนเจ็บนั้นควรปฏิบัติอย่างใด ให้ส่งไปตรวจอีกเมื่อใด  

ถ้าเป็นอาการเจ็บถึงล้มนอนเสื่อ หรือเป็นโรคติดต่อกันได้ โอสถศาลา 

ก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล เว้นไว้ถ้าเรือจะไปราชการ ก็จัดแพทย์ลงประจำ 

พร้อมด้วยพลพยาบาลออกไปด้วย นอกจากนี้ ส่วนในกรุงถ้าคนเจ็บขึ้น 

ในเวลาค่ำคืนเป็นอาการมาก ก็ให้เรียกแพทย์ซึ่งอยู่เวรจากสถานพยาบาล 

ได้ทุกเวลา

ข้อ ๓ สถิติโรคต่าง ๆ 

ข้อ ๔ การอดฝิ่น
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ข้อ ๕ ส่วนของโรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพฯ นี้ ของเดิมเป็นเรือนไม้  

แลไม่กว้างขวางพอแก่การ บัดนี้ได้ซื้อที่ ที่จะปลูกใหม่ริมคลองมอญ สำเร็จ 

ลงแล้ว จะได้ลงมือการก่อสร้างในศกน่าต่อไป

ข้อ ๖ การหาตัวแพทย์เข้าประจำการ ถ้าจะว่าด้วยจำนวนเสียส่วนง่าย แค่ 

ในวิชาความรู้ยังหย่อนมาก ถ้าหากหลักสูตรราชแพทย์วิทยาลัยยังหย่อนอยู่ 

ตราบใด ก็ยังจะต้องใช้แพทย์ชาวยุโรปอยู่อีกไม่ต่ำกว่านายหนึ่งเสมอไป เว้นแต ่

จะได้แพทย์ไทยที่ได้เล่าเรียนความรู้อย่างบริบูรณ์มาแต่ที่อื่น

ข้อ ๗ การรักษาความสะอาดในสถานที่...อาหารและเครื่องบริโภคของอาหาร 

ทั่วไป ตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเข้ามาได้จัดให้มีแพทย์...ประจำตรวจตราอย่าง 

กวดขันทุกแห่ง ยังหาได้เคยมีโรคอันใดเกิดขึ้นในทางโสโครกไม่...

หมายเหต ุ
คำอธิบายเพิ่มเติมข้อต่าง ๆ มีดังนี้

ข้อ ๑  “ในเมื่อข้าพระพุทธเจ้ามารับตำแหน่ง”  หมายถึง  เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ทรงเป็น 

ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ  เมื่อวันที ่๒๕ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๔๗

ข้อ ๒ “ต่อมาได้จัดขยายกว้างขวางขึ้น ได้รับแพทย์ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนแพทยาลัยมาสู่ 

ราชการ จัดให้มีแพทย์ประจำตามกองทหารหัวเมือง” หมายถึง การจัดตั้งกองทหารเรือชายฝั่งทะเลตะวันออก 

ที่ประจำสถานีชายทะเลต่าง ๆ  เช่น  ที่ชลบุรี  บางพระ  บางละมุง  เกาะเสม็ด  ระยอง  จันทบุรี  ขลุง  ตราด  

เกาะกง  และเกาะเสม็ดนอก  (ตอนนั้นยังขึ้นกับสยาม)  ซึ่งภายหลังได้พัฒนาเป็นกองโรงเรียนพลทหารเรือ  คือ  

กองที่  ๑  ในจังหวัดสมุทรสงคราม  กองที่  ๒  ในจังหวัดสมุทรสาคร  กองที่  ๓  ในนครเขื่อนขันธ์  กองที่  ๔  

ในจังหวัดสมุทรปราการ  กองที่  ๕ บางพระ  ในจังหวัดชลบุรี  กองที่  ๖  ในจังหวัดระยอง  กองที่  ๗  ในจังหวัด 

จันทบุรี  รวมกับกองทหารเรือที่ประจำป้อมหลักของปากแม่น้ำเจ้าพระยาสี่แห่ง  คือ  ป้อมแผลงไฟฟ้า  ป้อม 

ผีเสื้อสมุทร  ป้อมเสือซ่อนเล็บ  และป้อมพระจุลจอมเกล้า

“จึงได้จัดให้มีแพทย์ประจำแต่ที่โรงเรียนนายเรือ นอกจากนั้น จัดสถานที่ขึ้นแห่งหนึ่งเรียกว่า  

โอสถศาลา” หมายถึง  การจัดให้มีแพทย์ประจำโรงเรียนนายเรือ  ซึ่งตอนนั้นโรงเรียนนายเรือตั้งอยู่ในพระ- 

ราชวังเดิม  ฝั่งธนบุรี  และโอสถศาลาตั้งอยู่ใกล้กองบังคับการกองแพทย์ทหารเรือ  ในพื้นที่เขตของกรมยุทธโยธา 

ทหารเรือ  บริเวณด้านข้างวัดวงมูล  (ปัจจุบันชื่อ “วัดวงศมูลวิหาร”  หรือวัดทรงประมูล  มีแต่พระอุโบสถ  ไม่มี 

พระสงฆ์ประจำพรรษา  ตั้งในบริเวณกรมอู่ทหารเรือธนบุรี)

ข้อ ๖ ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๔๕๗ มีแพทย์ชาวต่างประเทศ ๔ ท่านที่ทำงานหรือเคยร่วมงานกับ 

กองทัพเรือ  ได้แก่  Dr. Peter Gowan,  นาวาเอก  โทมัส  เฮเวิด  เฮส์  (Thomas Heyward Heys),  นาวาโท  

เบอร์เมอร ์ (A.H. Boehmer),  นายแพทย์เอ็ด  อาร์ดัมซัน  (พระบำบัดสรรพโรค)

เวลานั้นมีแพทย์ทหารเรือจบการศึกษาจากต่างประเทศจำนวน ๒ ท่าน  คือ  พลเรือตรี  หม่อมเจ้า 

ถาวรมงคลวงศ์  ไชยันต์  M.R.C.S.  (England) L.R.C.P.  (London) Diploma of School of Tropical Medicine  

(London)  และพลเรือตร ีนายแพทย์เล็ก  สุมิตร M.R.C.S.  (England) L.R.C.P.  (London) Diploma of School  

of Tropical Medicine  (London)  ทั้ง ๒ ท่านเป็นบุคคลสำคัญในการวางรากฐานการแพทย์ทหารเรือให้มั่นคง 

มาถึงปัจจุบัน๓๗ 
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  (๑๒) ยา้ยโรงพยาบาลทหารบกกลางไปอยูท่ีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดสยาม 

พ.ศ. ๒๔๕๗ 

มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่  ๓/๑๓๕  ลงวันที่  ๓  เมษายน พุทธศักราช ๒๔๕๗  โดย 

เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต  (ม.ร.ว.อรุณ  ฉัตรกุล)  เสนาบดี๓๘  ความว่า

ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดสยาม มอบโรงพยาบาล 

ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นใหม่ด้วยเงินซึ่งได้ทรงพระมหากรุณาบริจาคพระราชทรัพย์ 

แลพระภาดา, พระภคินีได้ทรงบริจาครวมกัน เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ฉลองพระเดช- 

พระคณุในสมเดจ็พระบรมชนกนารถพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วันัน้  

ให้แก่กระทรวงกระลาโหม สำหรับจัดขึ้นเปนโรงพยาบาลทหารบกกลาง  

เพราะฉนั้น

๑)	  ให้จัดตั้งกองพยาบาลทหารบกกลางขึ้น มีระเบียบการตามที่ 

ปรากฏในข้อบังคับซึ่งตราขึ้นไว้นั้น

๒)	  ให้หมอเชเฟอร์ที่ปฤกษากรมแพทย์ทหารบกเปนผู้บังคับกิจการ 

ในกองพยาบาลนี้ มีนามแทนตำแหน่งว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารบก 

กลาง อยู่ในความดูแลบังคับบัญชาของนายพลเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  

เจา้ฟา้กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ เสนาธกิารทหารบก ใหเ้ปนผูอ้ำนวยการ 

สภากาชาดอีกส่วนหนึ่งด้วย แลให้หมอเชเฟอร์คงเปนที่ปฤกษากรมแพทย์ 

ทหารบกอยู่ตามเดิม

๓)	  ให้หมอออตโตออร์นชไตน์ และนายร้อยโท ชื่น แพทย์ประจำ 

กรมแพทย์ทหารบก พแนกยาฝรั่ง ไปประจำกองพยาบาลทหารบกกลาง...

ข้อบังคับว่าด้วยกองพยาบาลทหารบกกลาง

ข้อ ๑  กองพยาบาลทหารบกกลาง ข้ึนตรงต่อกระทรวงกระลาโหม แต่อยู่ใน 

ความดูแลของเสนาธิการทหารบก เพราะฉนั้นเมื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

ทหารบกกลางมีกิจการจะต้องเสนอกระทรวงกระลาโหม ให้เสนอต่อเสนาธิการ 

ทหารบกเสียก่อน แลถ้ากิจการที่จะต้องกระทำไปนั้น ไม่เกี่ยวกับการที่จะต้อง 

ออกเงินเกินกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ หรือไม่จำเป็นแท้ที่เสนาบดีกระทรวง 

กระลาโหมจะต้องสั่งการเองแล้ว ให้เสนาธิการทหารบกเปนผู้สั่งการในนาม 

ของเสนาบดีกระทรวงกระลาโหมแลเจ้าน่าที่ทั้งปวงต้องปฏิบัติตาม ฉะเพาะ 

ในเรื่องที่เกี่ยวกับกองพยาบาลนี ้

ข้อ ๒  กองพยาบาลนี้ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารบกกลาง เปน 

ผู้รับผิดชอบบังคับบัญชากิจการทั่วไป แลผู้อำนวยการมีอำนาจวางข้อบังคับ 

ซึ่งเนื่องในกิจการภายในของกองพยาบาลได้โดยตามสมควร

...
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ข้อ ๙  กองพยาบาลทหารบกกลาง ตั้งทำการอยู่ในสถานที่โรงพยาบาลถาวร 

ซึ่งสภากาชาด ได้สร้างขึ้นที่ทำเลมุมถนนสนามม้ากับถนนหัวลำโพงต่อกันนั้น  

มีน่าที่แบ่งเปนประเภทต่าง ๆ กล่าวโดยกว้างขวางดังต่อไปนี ้

	ก)	ประเภทสั่งสอนเพิ่มพูนความรู้แลฝึกฝนความชำนาญของแพทย์ 

ทหารบก

	 ข)	ประเภทตรวจแลรักษาพยาบาลทหารบกซึ่งป่วย

	ค)	ประเภทตรวจแลรักษาพยาบาลคนทั่วไป

	 ง)	ประเภทตรวจเชื้อโรคแลบำรุงวิชาแพทย์

ขอ้ ๑๐ ประเภทการสัง่สอนเพิม่พนูความรูแ้ลฝกึฝนความชำนาญของนายแพทย ์

ทหารบกนั้น ยังแบ่งออกเปน ๒ ชนิด คือ 

	ก)	การฝึกหัดสั่งสอนริมที่นอนคนป่วย

	 ข)	การสั่งสอนโดยวิธีเลกเชอร์

	ระเบียบการละเอียดนั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารบกกลางเปน 

ผู้กำหนด

ข้อ ๑๑  ผู้ที่จะรับความสั่งสอนแลฝึกฝนนั้นแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

	ก)	นายแพทย์ทหารบกชั้นผู้น้อยที่อยู่ประจำโรงพยาบาลทหารบก 

กลาง 

ในประเภทนี้กระทรวงกระลาโหมจะได้สั่งให้นายแพทย์ซึ่งออกจาก 

โรงเรียนแพทย์ใหม่ ๆ แลที่จะมารับราชการทหารบกนั้น ไปประจำโรงพยาบาล 

ทหารบกกลาง เพื่อรับความสั่งสอนแลฝึกฝนความชำนาญให้ดีจริงแล้ว จึ่ง 

จะย้ายไปรับราชการตามกรมกองทหารในที่อื่นต่อไป นายแพทย์ชนิดนี้จะต้อง 

ประจำอยู่ที่กองพยาบาลทหารบกกลางไม่ต่ำกว่า ๒ ปี แลเมื่อผู้อำนวยการ 

โรงพยาบาลทหารบกกลางเห็นว่ามีความรู้ความชำนาญพอสมควรแล้ว จึง 

ให้ทำรายงานกระทรวงกระลาโหม เพื่อสั่งการย้าย และส่งนายแพทย์อื่น 

ไปประจำโรงพยาบาลทหารบกกลางต่อไป

	 ข)	นายแพทย์ทหารบกซึ่งประจำอยู่ตามกรมกองในกรุงเทพฯ ซึ่งไป 

ดูการผ่าตัดและฟังเลกเชอร์เปนครั้งเปนคราว 

	ในประเภทนี้ คือบรรดานายแพทย์ทหารบกซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ ถ้า 

ไมต่ดิราชการตามนา่ทีข่องตนแลว้ ใหไ้ปดกูารตดัผา่ทีโ่รงพยาบาลทหารบกกลาง 

ตามที่กองพยาบาลทหารบกจะได้บอกไปยังกรมแพทย์ทหารบกให้นัดแนะเวลา...

	ค)	นายแพทย์ทหารบกซึ่งอยู่นอกกรุงเทพฯ 

ในประเภทนี้จะได้มีการฝึกหัดสั่งสอนฉเพาะคราว ๑ ใน ปี ๑ มี 

กำหนดเวลา ๓ เดือน ให้เปนน่าที่ของกรมแพทย์ทหารบกเลือกคัดนายแพทย ์
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ซึง่อยูน่อกกรงุเทพฯ เปนจำนวน ๑๐ นาย สง่รายนามมายงักระทรวงกระลาโหม  

แล้วกระทรวงกระลาโหมจะได้ออกคำสั่งให้นายแพทย์นั้นมารับความฝึกฝนที่ 

กองพยาบาลทหารบกกลาง เปนกำหนดเวลา ๓ เดือน... 

 

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๙ กระทรวงกลาโหมได้ย้ายกองพยาบาลทหารบกกลางและโรงพยาบาล 

ทหารบกกลางออกไปจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดสยาม  ตามข้อผูกพันตามอนุสัญญา 

เจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ 

...Geneva Convention, 1906 : Article 10 of the Geneva Red  

Cross Convention of the 6th July ๑๙๐๖ provides that each contracting  

State shall notify to the others the names of the Voluntary Aid  

Societies which it has authorized, under its own responsibilities,  

to render assistance to the regular Medical Service of its Armies...

อนุสัญญาเจนีวา  ร.ศ. ๑๒๕  ข้อ  ๑๐  ให้แต่ละประเทศภาคีสมาชิกจัดตั้ง National  

Red Cross Society  (The Voluntary Aid Societies) ที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการ 

ด้วยตนเอง  (which  it has  authorized,  under  its own  responsibilities)  กล่าวคือ  เป็นองค์กร 

อิสระภายใต้กฎหมาย  จึงมีพระบรมราชโองการประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม  

พุทธศักราช ๒๔๖๑  จัดตั้งสภากาชาดสยามขึ้นเป็นองค์กรอิสระถาวร  ฝ่ายทหารบกจึงเหลือ  

โรงพยาบาลทหารบก ณ ปากคลองหลอด  คือ  โรงพยาบาลของกองพยาบาลที่ ๑  (รักษาพระองค์)  

เพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ  อย่างไรก็ตาม  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดสยาม  ยังคงเป็น 

โรงเรียนแพทย์ทหาร  และตำแหน่งแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ยังคงเป็น 

ตำแหน่งข้าราชการของกรมแพทย์ทหารบก  รับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมไปจนถึง พ.ศ.  

๒๔๗๕ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตย  จึงแยกแพทย์ทหาร 

ออกจากสภากาชาดในป ีพ.ศ. ๒๔๗๕  ตามที่กระทรวงกลาโหมได้ออกคำสั่งสำหรับทหาร ๖๕/๕๓๙๒  

ลงวันที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๔๗๕  (ดูหัวข้อที ่๑๘)

  (๑๓) โรงพยาบาลทหารบก ณ ปากคลองหลอด เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลของกอง 

พยาบาลที ่๑ (รักษาพระองค์) พ.ศ. ๒๔๕๗

เมื่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เสร็จแล้ว  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานโรงพยาบาลจฬุาลงกรณใ์หอ้ยูใ่นกำกบัของกระทรวงกลาโหม  

โรงพยาบาลทหารบกกลางและกองพยาบาลทหารบกกลางจึงย้ายไปตั้งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

ส่วนโรงพยาบาลทหารบก ณ ปากคลองหลอด  ได้เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลของกองพยาบาลที่  ๑  

(รักษาพระองค์)  จึงมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และกองพยาบาลที่  ๑  

(รักษาพระองค์)๓๙  ดังนี ้
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ความเกี่ยวข้องกับกองพยาบาลที่ ๑ (รักษาพระองค์)

เมื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เปิดแล้ว คนที่เจ็บเป็นโรคอย่างร้าย 

จะส่งจากกองพยาบาลที่ ๑ (รักษาพระองค์) มาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ก็ได้ แต่อย่าเข้าใจเสียว่าใครมีโรคอย่างร้ายหรือหนักแล้วจะต้องถ่ายมาที่ 

โรงพยาบาลนีเ้สมอไป คนเจบ็ทีจ่ะสง่มาโรงพยาบาลนีไ้ดก้ค็อืผูท้ีจ่ะตอ้งการรกัษา 

พยาบาลเปนพิเศษโดยวิธียุโรปแท้ ๆ  กับผู้ที่จะต้องถูกทำการตัดผ่าอย่างสำคัญ 

การตัดผ่านายทหารแลพลทหารควรจะทำได้ดีในกองพยาบาลที่ ๑  

(รักษาพระองค์) แต่ต้องอยู่ในการตรวจตราดูแลของหมอเชเฟอร์ เว้นไว้แต่ 

การตัดผ่าที่ยากแลสำคัญ จึงจำเปนต้องทำที่โรงพยาบาลใหม่นี้ เพราะว่าใน 

โรงพยาบาลใหม่นี้มีที่จำกัดรับคนเจ็บให้มาอยู่ในโรงพยาบาลได้เพียง ๔๐ คน 

เท่านั้นในเวลานี้...

แพนกโรคที่ติดต่อกันได้

กองพยาบาลที่ ๑ (รักษาพระองค์)  ไม่มีที่สำหรับแยกคนเปนโรค 

ที่ติดต่อกัน.. .เมื่อประมาณ ๕ ปีมาแล้ว ได้คิดกันว่าจะขยายโรงพยาบาล 

กองพยาบาลที่ ๑ (รักษาพระองค์)  ให้กว้างออกไป โดยมีแพนกโรคติดต่อกันได้  

แต่ความคิดอันนี้ก็หาได้สำเร็จไม่ด้วยว่าหาที่เหมาะใกล้กับกองพยาบาลที่ ๑  

(รักษาพระองค์)  ไม่ได้...

วิธีการจัดยาแลเครื่องใช้

...ถ้าหมอเชเฟอร์ ยกที่ทำการส่วนตัวไปโรงพยาบาลใหม่แล้วจะมี 

ห้องว่างอีก ๒ ห้องที่กรมแพทย์ แต่ถึงกระนั้นก็ดี ยังเป็นการคับแคบสำหรับ 

กรมแพทย์อยู่นั่นเอง แต่ถ้าจะสร้างที่ทำการกรมแพทย์ขึ้นใหม่แล้วควรจะ 

สร้างขึ้นใกล้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...

สรุปได้ว่า  กรมแพทย์ทหารบกยังคงมีที่ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลของกองพยาบาลที่ ๑  (รักษา 

พระองค์) ณ ปากคลองหลอด  หรือเรียกว่า “กรมแพทย์ทหารบก  ปากคลองหลอด  พระนคร”  

โดยหมอเชเฟอร์  เแพทย์ใหญ่ทหารบกมีห้องทำงานส่วนตัว ๒ ห้อง  และจะย้ายห้องทำงานส่วนตัว 

ไปอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  แต่กระนั้นกรมแพทย์ทหารบกยังคงมีสถานที่คับแคบและยังคงอยู่ 

ที่เดิม 

  (๑๔) กรมแพทย์ทหารบกย้ายไปอยู่ที่พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ ์ วังหน้า พ.ศ. ๒๔๖๐

สันนิษฐานว่า  สถานที่ทำการของกรมแพทย์ทหารบก  ปากคลองหลอด  คับแคบ  

จึงจำเป็นต้องย้ายที่ทำการออกไปตั้งในที่ใหม่  คือ  พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์  เป็นการชั่วคราว  

เพราะเป็นที่กว้างขวางกว่าเดิม
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  (๑๕) กรมแพทย์ทหารบกย้ายไปบ้านคุณหญิงทรามสงวนอภัยรณฤทธิ์ ริมท่าน้ำวัด 

ราชบูรณะ (วัดเลียบ)  เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า พ.ศ. ๒๔๖๑ 

กรมแพทย์ทหารบกย้ายออกจากพระท่ีน่ังอิศเรศราชานุสรณ์ไปอยู่ท่ีบ้านคุณหญิงทรามสงวน- 

อภัยรณฤทธิ์  ริมท่าน้ำวัดราชบูรณะ  (วัดเลียบ)  เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า  ที่กว้างขวางกว่าเดิม  

ส่วนโรงพยาบาลทหารบกยังคงอยู่ที่ปากคลองหลอด 

  (๑๖) เปิดโฮเต็ลพญาไท พ.ศ. ๒๔๖๘

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  ใหก้รมรถไฟหลวงปรบัปรงุ 

วังพญาไทเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งสำหรับให้ชาวต่างประเทศพัก  เปิดเมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ 

  (๑๗) กรมแพทย์สุขาภิบาลทหาร พ.ศ. ๒๔๗๔ 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศและเศรษฐกิจโลกตกต่ำ  จึงมีการลด 

ค่าใช้จ่ายในภาครัฐ  มีการปรับลดควบรวมโครงสร้างของหน่วยราชการต่าง ๆ  พระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้รวมกรมแพทย์สุขาภิบาลทหารบกกับ 

กรมแพทยพ์ยาบาลทหารเรอืเปน็กรมเดยีวกนัในชือ่วา่  กรมแพทยส์ขุาภบิาลทหาร  ตามคำสัง่สำหรบั 

ทหารที ่๔๓/๑๒๑๐๓  ลงวันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔๔๐  โดยให ้พล.ร.ต. หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ ์ 

ไชยันต์  นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ  ย้ายไปรับราชการที่กระทรวงวังในตำแหน่งแพทย์ประจำ 

พระองค์  และให้ พล.ต. พระยาวิบุลอายุรเวท  นายแพทย์ใหญ่ทหารบกเป็นนายแพทย์ใหญ่ทหาร  

วังพญาไท



90
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

มีหน้าที่กำกับดูแลและบังคับบัญชากรมแพทย์สุขาภิบาลทหาร  และให้นาวาโท พระชัยสิทธิเวช  

(เชย  ชัยสิทธิเวช) ดำรงตำแหน่งแทนหม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์  ไชยันต์

กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือซึ่งย้ายไปรวมอยู่ในกรมสุขาภิบาลทหาร  เรียกใหม่ว่า  

“กรมเสนารักษ์ราชนาวี”  (๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕)  ต่อมาต้องลดขนาด 

หน่วยงานเป็นระดับกองแล้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “กองเสนารักษ์ราชนาวี”  (๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕ -  

พ.ศ. ๒๔๗๙)๔๑ 

  (๑๘) แยกแพทย์ทหารออกจากสภากาชาด พ.ศ. ๒๔๗๕ 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่   ๒๔  

มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕  กระทรวงกลาโหมได้ออกคำสั่งสำหรับทหารที่  ๖๕/๕๓๙๒  ลงวันที่  ๑๓  

กรกฎาคม ๒๔๗๕๔๒  ความว่า

...๑. พล.ต. พระยาวิบุลอายุรเวท นายแพทย์ใหญ่ทหารบก กับ พล.ต. พระยา 

ดำรงแพทยาคุณ ผู้อำนวยการแผนกโรงเรียนแพทย์ทหาร ซึ่งให้ยืมไปทำการ 

ทางสภากาชาดสยาม ออกจากประจำการเพื่อรับพระราชทานบำนาญ

๒. อำมาตย์โท พระศัลยเวทย์วิศิษฎ์ ซึ่งรับราชการอยู่ในกระทรวงมหาดไทย  

เป็นนายแพทย์ใหญ่ทหาร ว่าที่พันโทแต่งเครื่องหมายทหาร ได้รับเงินเดือน 

อัตรา พ.ท. ๑ ทั้ง ๓ นายนี้ ตั้งแต่ สิงหาคม ๒๔๗๕...

พลตรี พระยาวิบุลอายุรเวทและ พลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ  เป็นผู้มีความเกี่ยวข้อง 

กับสภากาชาดสยามอย่างแน่นแฟ้น  เพราะทั้ง  ๒ ท่านนี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  การให้ออกจากราชการทหารนับเป็นการตัดความเชื่อมโยงระหว่าง 

แพทย์ทหารบกกับสภากาชาดสยาม  สันนิษฐานว่าได้ยกเลิกตำแหน่งข้าราชการกลาโหมที่ 

สภากาชาดยืมไปทั้งหมดเช่นกัน  เพื่อแยกทั้ง  ๒  ระบบออกจากกัน  กระทรวงกลาโหมไม่ต้อง 

รับผิดชอบเงินเดือนแพทย์และพยาบาลของสภากาชาดสยามอีก  และสภากาชาดสยามจำต้อง 

แบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก  จึงได้ออกลอตเตอรี่กาชาดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖  เพื่อ 

ระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงาน  และต่อมาวันที่  ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐  มหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โดยคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ 

อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข  ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน  

พ.ศ. ๒๔๙๕  จึงได้มีการโอนย้ายอาจารย์แพทย์ในสังกัดสภากาชาด  ไปรับราชการกินเงินเดือน 

จากกระทรวงสาธารณสุข  เป็นการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่สภากาชาดสยาม๔๓ 

  (๑๙) กรมแพทย์สุขาภิบาลทหารบกย้ายกลับมาอยู่ที่ โรงพยาบาลทหารบก ณ  

ปากคลองหลอด พ.ศ. ๒๔๗๕ 

หลังจากที่พระศัลยเวทย์วิศิษฎ์โอนย้ายมาจากกระทรวงมหาดไทยมาเป็นนายแพทย์ใหญ่ 

ทหารบก  ก็ได้ย้ายกรมแพทย์สุขาภิบาลทหารบกจากบ้านคุณหญิงทรามสงวนอภัยรณฤทธิ์  

ริมท่าน้ำวัดราชบูรณะ  (วัดเลียบ)  เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า  กลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลทหารบก  

ณ ปากคลองหลอดเช่นเดิม๔๔
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กรมแพทย์ทหารบกในยุคพระศัลยเวทย์วิศิษฎ์ยังคงแบ่งโครงสร้างตามแบบเดิมที่  พล.ต. 

พระยาวิบุลอายุรเวทจัดไว ้ คือ  มีกองบังคับการ  (รวมสมุหบัญชี)  และแผนกที ่๑, ๒, ๓ 

  (๒๐) ต้ังกองเสนารักษ์จังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๗๕  ย้ายกรมแพทย์สุขาภิบาล 

ทหาร 

ทางราชการทหารได้เจรจาขอวังพญาไทซึ่งในขณะนั้นเป็นโฮเต็ลพญาไท  เพื่อเป็นที่ตั้ง 

ของกองเสนารักษ์จังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ  (รวมกองเสนารักษ์ที่  ๑  และ ๒  เข้าด้วยกัน)  ซึ่ง 

ต่อมาเรียกว่ากองเสนารักษ์  มณฑลทหารบกที่  ๑  ดังนั้นโฮเต็ลพญาไทจึงเลิกกิจการไปเมื่อวันที่  

๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๕ 

เนื่องจากกองเสนารักษ์  มณฑลทหารบกที่  ๑  มีหน้าที่รักษาพยาบาลทหารเจ็บไข้  

พระศัลยเวทย์วิศิษฎ์  แพทย์ใหญ่ทหารบก  มีความประสงค์จะควบคุมดูแลกิจการทางเทคนิค 

ที่เกี่ยวกับรักษาพยาบาลทหารเจ็บไข้ของกองเสนารักษ์  มณฑลทหารบกที่  ๑  โดยใกล้ชิด  หรือ 

ถ้ามีคนเจ็บไข้ที่จะต้องได้รับการผ่าตัดใหญ่หรือมีอาการร้ายแรง  ท่านจะได้อำนวยการรักษาหรือ 

ทำการผ่าตัดให้เสียเอง 

พระศัลยเวทย์วิศิษฎ์เห็นว่าตัวตึกที่เป็นปีกด้านตะวันออกของวังพญาไทยังว่างอยู่  พอจะใช้ 

เป็นที่ทำงานบางส่วนของกรมแพทย์สุขาภิบาลทหารได้  ต่อมาท่านจึงได้ตกลงใจย้ายกองบังคับการ 

กรมแพทย์ทหารบก  และแผนกที่  ๒ ของกรมแพทย์ทหารบก  (แผนกอำนวยการรักษาพยาบาล)  

ส่วนแผนกที ่๑ และแผนกที ่๓ ยังคงอยู่ที่ปากคลองหลอดตามเดิม

  (๒๑) เพิ่มศักยภาพของกองเสนารักษ ์มณฑลทหารบกที ่๑ พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๘๘ 

พระศัลยเวทย์วิศิษฎ์  นายแพทย์ใหญ่ทหารบก  เสนอต่อผู้บัญชาการทหารบกและเสนาบดี 

กลาโหม  ขอโอนนายแพทย์ชั้นเยี่ยมที่มีชื่อเสียง  จากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น  มารับราชการในกองเสนารักษ์  มณฑลทหารบกที่  ๑  

จึงได้มา ๓ ท่าน  คือ  หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์  จากแผนกอายุรกรรม  นายแพทย์สงวน  โรจนวงศ์  

จากแผนกศัลยกรรม  นายแพทย์เจือ  ปุญโสนี  จากแผนกสูตินรีเวชวิทยา  ทั้ง ๓ ท่านนี้ได้มาเป็น 

หัวเรี่ยวหัวแรงในการวางรากฐานการรักษาพยาบาลทหารให้ขยับสู่ระดับที่ทันสมัย๔๕ 

  (๒๒) แยกแพทย์ทหารเรือออกจากกรมสุขาภิบาลทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙  และเปลี่ยนชื่อ 

กรมสุขาภิบาลทหารเป็นกรมแพทย์ทหารบกอีกครั้ง 

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ กระทรวงกลาโหมได้แยกเอาส่วนของกองเสนารักษ์ราชนาวีออกมาเป็น 

อิสระก่อนที่จะกลับไปอยู่ในสังกัดกองทัพเรือและเปลี่ยนชื่อเป็น “กองแพทย์ทหารเรือ” ในปี พ.ศ.  

๒๔๘๕  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ กองแพทย์ทหารเรือได้ขยายกิจการขึ้นเป็น “กรมแพทย์ทหารเรือ”  

โดยมีนาวาเอก  เล็ก  สุมิตร  เป็นแพทย์ใหญ่ทหารเรือ  ท่านได้รับพระราชทานยศเป็นพลเรือตรี 

เมื่อวันที่  ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗  ก่อนที่ท่านจะออกจากราชการเพื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรี 

กระทรวงสาธารณสุข 

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ มีการเวนคืนที่ดินในพื้นที่บุคคโลจำนวนเริ่มต้นทั้งหมด ๒๕๐  ไร่  เพื่อ 

จัดการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารเรือขนาด ๑,๐๐๐  เตียง  แต่กองทัพเรือประสบปัญหาในเรื่อง 

งบประมาณ  และถูกฟ้องร้องขอคืนที่ดินบางส่วนจากเจ้าของที่ดินเดิมบ้าง  เหลือพื้นที่ในปัจจุบัน 



92
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

จำนวน ๑๘๑  ไร่  สร้างเป็นโรงพยาบาลทหารเรือบุคคโล  หรือโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

ในปัจจุบัน 

หลงัจากป ีพ.ศ. ๒๔๗๙ เปน็ตน้ไป  กรมสขุาภบิาลทหารเปลีย่นชือ่เปน็ “กรมแพทยท์หารบก”  

และเปลี่ยนตำแหน่งของ “นายแพทย์ใหญ่ทหาร” กลับมาเป็น “นายแพทย์ใหญ่ทหารบก”  มีพันเอก  

พระศัลยเวทย์วิศิษฎ์เป็นนายแพทย์ใหญ่ทหารบก๔๖

  (๒๓) ตั้งโรงเรียนนายสิบเสนารักษ ์พ.ศ. ๒๔๗๙ 

พระศัลยเวทย์วิศิษฎ์  นายแพทย์ใหญ่ทหารบก  ดำริว่า  บรรดาทหารชั้นประทวนจำพวก 

เสนารักษ์ท่ีรับราชการอยู่ตามหน่วยเสนารักษ์ต่าง ๆ ในกองทัพบกเหลืออยู่น้อย นายสิบกองประจำการ 

ที่สมัครรับราชการต่อจนได้เลื่อนยศสูงขึ้น  ความรู้พื้นฐานไม่ได้มาตรฐาน  จึงตั้งโรงเรียน 

นายสิบเสนารักษ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙  รับผู้จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยม ๖๔๗  (ในสมัยนั้นชั้นมัธยม ๘  

เป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนสามัญ) 

  (๒๔) ตั้งโรงพยาบาลอานันทมหิดล พ.ศ. ๒๔๘๑ 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี  ต้องการขยายกิจการแพทย์ทหารไปยังภูมิภาค 

จึงตั้งโรงพยาบาลอานันทมหิดลขึ้น ณ จังหวัดลพบุรี  เพราะรัฐบาลกำหนดให้จังหวัดลพบุรีเป็น 

เมืองทหาร  เปิดดำเนินการเมื่อวันที ่๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑๔๘ 

  (๒๕) ตั้งโรงเรียนนายทหารเสนารักษ ์พ.ศ. ๒๔๘๒ 

พลตรี พระศัลยเวทย์วิศิษฎ์  นายแพทย์ใหญ่ทหารบก  ตั้งโรงเรียนนายทหารเสนารักษ์ 

เพื่อผลิตแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งให้มีจำนวนเพียงพอที่จะเป็นกำลังหนุนของกองทัพในยาม 

สงคราม  กำหนดรับนักเรียน ๔ รุ่น  รุ่นละ ๑๒๐ นาย  คาดว่าจะผลิตได้ ๔๐๐ นาย  แต่ผลิตได้ 

จริงรวมทั้งหมด ๑๖๗ นาย  ขาดไปจำนวน ๓๑๓ นาย  จึงไม่ประสบความสำเร็จ  แต่ได้ประโยชน์ 

บางประการ๔๙

  (๒๖) โรงพยาบาลทหารบกที่วังพญาไท พ.ศ. ๒๔๙๑ 

พลโท หลวงชาตนิกัรบมหีนงัสอืถงึรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม  ลงวนัที ่๙ ธนัวาคม  

พ.ศ. ๒๔๙๑๕๐  เพื่อขอขยายพื้นที่วังพญาไท  ทิศเหนือถนนราชวิถี  ทิศตะวันตกจรดถนนพระราม ๖  

ทิศตะวันออกจรดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ตั้งเป็นโรงพยาบาลทหารบกเต็มรูปแบบ  ปัจจุบันคือ  

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

สรุป ๓.๑ ระบบราชการด้านการแพทย์ทหาร

ระบบราชการด้านการแพทย์ทหารเป็นระบบราชการทหารแบบใหม่ตามแบบประเทศ 

ตะวันตก  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดขึ้น  เป็นส่วนหนึ่งในการ 

ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน  พระองค์พระราชทานต้นแบบระบบราชการของแพทย์ทหารไว้ 

ในกรมทหารบกเป็นอันดับแรก  ถือเป็นระบบหลักของฝ่ายแพทย์ทหาร  จากนั้นจึงจัดในทหารเรือ  

ส่วนทหารอากาศมีขึ้นภายหลัง  และพัฒนาแตกต่างกันไปตามความต้องการของหน่วยงานตนเอง  

รวมทั้งการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหาร  โรงเรียนทหารเสนารักษ์ก็เป็นวิวัฒนาการต่อยอดไป 

จากรากฐานการแพทย์ทหารตามที่กล่าวมาแล้ว 
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ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีจุดกำเนิดจากทหารพลตระเวนในกรมทหารหน้าและ 

โอนยา้ยมาอยูก่ระทรวงนครบาล  ซึง่เปน็ระบบราชการฝา่ยพลเรอืน  จงึพฒันาเตบิโตขึน้ในกระทรวง 

นครบาล  มีการจัดตั้งโรงพยาบาลกลางให้เป็นโรงพยาบาลตำรวจ  (Police Hospital)  สำหรับการ 

ตรวจพิสูจน์ทางคด ี ผู้ต้องหาและผู้เสียหาย  ดังจะกล่าวแยกไว้ในตอนหลัง 

รากฐานของระบบราชการดา้นการแพทยท์หารเปน็ระบบราชการแบบใหมต่ามแบบประเทศ 

ตะวันตกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดไว ้ ม ี๔ ระบบ  ได้แก่

  ๑) แพทย์ประจำกองทหาร  ทำหน้าที่ดูแลทหารเจ็บป่วยบาดเจ็บต่าง ๆ ในกองทหาร 

ส่วนหน้าหรือหน่วยทหารที่อยู่แนวการรบ 

  ๒) โรงพยาบาลค่ายทหาร  เช่น  โรงพยาบาลประจำค่ายทหารประจำมณฑลทหารบก  

กองทัพภาคต่าง ๆ  หรือทัพเรือภาคต่าง ๆ 

  ๓) โรงพยาบาลทหารกลาง  เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแต่ละกองทัพ 

  ๔) กรมแพทย์ทหาร  คือ  กรมแพทย์ทหารบก  และกรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นส่วน 

บญัชาการกลาง  มหีนา้ทีบ่งัคบับญัชา  สัง่การ  บรหิารควบคมุกำกบัข้าราชการในสงักดัแพทยท์หาร  

หน่วยแพทย์ทหาร  โรงพยาบาลทหาร  เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับผู้บัญชาการเหล่าทัพในสาย 

การแพทย์พยาบาล  และสั่งการบังคับบัญชาหน่วยแพทย์พลเรือนที่เข้ามาร่วมในกองกำลังทหาร  

หากมีการระดมสรรพกำลังเมื่อมีการสงคราม
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๓.๒ ระบบการแพทย์และสาธารณสุขแบบตะวันตกสำหรับพลเรือน

การจัดตั้งระบบราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับราษฎรทั่วทั้งประเทศ  

ภายใต้อำนาจปกครองของระบบราชการฝ่ายพลเรือนมี  ๓  ระบบ  ได้แก่  โรงพยาบาลหลวง  

(โรงพยาบาลรัฐ)  โรงเรียนสอนวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน  ระบบสาธารณสุข 

เนื่องจากระบบการแพทย์และสาธารณสุขแบบตะวันตกสำหรับพลเรือนเป็นระบบราชการ 

ด้านสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ  จึงมีความสำคัญและมีขนาดใหญ่  ประกอบด้วย ๔๗  

เหตุการณ์สำคัญดังต่อไปนี้

  (๑) หนังสือกราบบังคมทูลของกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  - ต้นคิดเรื่องการจัดตั้ง 

โรงพยาบาลแบบตะวันตก 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๔๒๘  พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร๕๑  

ผู้บัญชาการกรมทหารมหาดเล็ก  กราบบังคมทูลเรื่องการทหารและการโรงเรียนที่กรมทหาร 

มหาดเลก็รบัผดิชอบ  รวมถงึการฝกึหดัวชิาหมอ  และวชิาเซอเยอร ี และโรงรกัษาคนไข ้ ความสำคญั 

บางตอน  ดังนี ้

...อนึ่งหมอวิลลิศที่สำนักราชทูตอังกฤษ ได้ขึ้นมารับพระราชทาน 

อาหารเย็นกับข้าพระพุทธเจ้าวันหนึ่ง ได้พูดจากันถึงเรื่องฝึกหัดวิชาหมอ  

หมอวลิลศิแจง้ความวา่ เมือ่อยูท่ีเ่มอืงยีปุ่น่ไดเ้คยฝกึหดัคนยีปุ่น่รูไ้ปเปนหลายคน  

ข้าพเจ้าจึ่งถามว่า หมอวิลลิศเข้ามาอยู่ในเมือง คิดจะหัดคนไทยบ้างฤๅไม่  

หมอบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะรับหัดได้บ้าง ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้ปฤกษากับ 

พระวิภาคภูวดลพร้อมกับเหนด้วยเกล้าฯ ว่า วิชาหมอเปนวิชาสำคัญ ควรจะให้ 

แพร่หลายไปในพื้นบ้านพื้นเมือง แต่ที่จะคิดอ่านการฝึกหัดวิชาหมอแท้ก่อน 

ที่ได้มีโรงรักษาคนไข้ตั้งขึ้นนั้นก็ไม่ได้ แต่เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า วิชาหมอใน 

ส่วนหนึ่งคือเซอยอรี ที่จะตัดผ่ารักษาบาดแผลเข้าเฝือกเหล่านี้เปนของที่จะ 

เรียนได้ง่ายและเปนที่ต้องการในราชการเหมือนดังทัพฮ่อ ฤๅไปทำแผนที่ 

ป่าฎงดังนี้มาก ถ้าได้คิดอ่านให้มีขึ้นได้ก็คงจะเปนประโยชน์แก่ราชการมาก  

ข้าพระพุทธเจ้าจึ่งให้พระวิภาคภูวดลพูดจาปฤกษากับหมอวิลลิศ ในความเหน 

อันนี้ หมอวิลลิศก็เหนชอบด้วย ว่าถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะจัดคนให้สัก ๘ คน  

หมอวิลลิศจะรับฝึกสอนวิชาเยอรีให้แก่คนเหล่านั้นในเวลาตั้งแต่บ่าย ๒ โมง  

จนบ่าย ๔ โมง ทุก  ๆ  วันแลจะสอนให้เปล่า  ๆ ไม่คิดเอาค่าฝึกสอนด้วย  

การเปนดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ถ้าได้ฝึกหัดคนไทยให้เข้าใจ 

ในวิชานี้ได้หลายคน ก็จะเปนประโยชน์ดังที่คิดนั้นได้มาก...๕๒ 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาตอบว่า

“ออกไม่ใคร่เชื่อว่าจะสอนสำหรับเปล่าทำไม แต่ที่สอนไว้นั้นดีมาก”

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๒๙  พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

ผู้บัญชาการกรมทหารมหาดเล็ก  กราบบังคมทูลเรื่องการฝึกหัดวิชาหมอของหมอวิลลิศ  ดังนี ้

...ด้วยหมอวิลเลียม วิลลิศ	 ซึ่งเป็น	 หมอรับราชการ ณ สำนักราชทูต 

อังกฤษ ขึ้นมาหาข้าพระพุทธเจ้า แล้วมอบจดหมายขอให้ข้าพระพุทธเจ้านำขึ้น 

ทูลเกล้าฯ ถวายฉบับ ๑ ใจความว่า หมอวิลลิศจะยอมรับฝึกสอนผู้หนึ่งผู้ใด 

ซึง่เคาเวอนเมนตส์ยามจะจดัใหเ้ลา่เรยีนวชิาหมอใหช้ำนชิำนาญ...(ตน้ฉบบัเลอืน)... 

พระราชทานเป็นเงินเดือนค่าฝึกสอนตามสมควร เนื้อความแจ้งอยู่ในต้น 

จดหมายของหมอวิลลิศซึ่งพระพุทธเจ้าได้สอดผนึกทูลเกล้าฯ ถวายแล้วนั้น

การเรื่องนี้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าว่า ซึ่งจะได้ฝึกหัดให้ไทยชำนิ- 

ชำนาญวิชาหมอฝรั่งนั้น เป็นการประกอบด้วยประโยชน์เป็นอันมากโดยไม่ต้อง 

สงไสยเลย เว้นแต่จะฝึกหัดตามเช่นหมอวิลลิศรับนี ้ ฤๅจะฝึกหัดได้ด้วยอย่างอื่น 

ประการใดนั้น ไม่เป็นกำหนด สักแต่ว่าได้ฝึกหัดแล้วคงเป็นคุณอย่างยิ่ง...๕๓ 

จดหมายแนบของหมอวิลเลียม วิลลิศ

16 December 1886

For many reasons it appears to the under signed desirable  

that His Majesty’s Government should afford facilities to the young  

Doctors of Siam to gain an insight into the essentials of modern Medical  

and Surgical Science. Everyone knows that competent surgeons form  

an indispensable element of a really efficient Army or Navy.

In these days of machinery and traveling by stream everyone  

from high to low is liable to accident, and life or limb may depend  

upon the surgical and medical skill available. 

Of a truth it may be said that the more a Country advances  

in knowledge and civilization the more need is there for carefully  

trained Surgeons and Physicians.

Young men of this country about the age twenty, and as  

far as possible with some knowledge of English should be induced  

to undertake the study of modern Surgical and Medical Science  
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in the hope of future has usable and profitable employment in  

the service of their Country.

The undersigned begs to offer his services as a Teacher  

of Medical and Surgical Science at a salary of Two hundred Dollars  

a month.

He would give instruction for two hours daily. He is object  

would be to impart as much practical knowledge as possible and  

his pupils useful doctors with all possible speed.

Should the Siamese Authorities see fit to gage the services  

of the Undersigned as a Fear of Medical and Surgical Science,  

it would be of to them at any time to discontinue the services,  

the undersigned by giving him three months’ notice of their intention  

to annual his engagement. 

All questions of detail such as the number of Pupils, the  

place of instruction, the most suitable hours for tuition could be  

discussed and arranged.

The Undersigned begs to say that he had an extensive  

experience as a teacher of medical and surgical science, and that the  

possesses the highest qualifications in the different Department  

of his Profession.

(Signed) William Willis

 Doctor of Medicine of the University of Edinburgh

 Fellow of the Royal College of Surgeons of England

 Member of the Royal College of Physicians of London

 Licentiable of the Society of Apothecaries of London

 Licentiable in Midwifery, Rotunda Dublin

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขา 

ถึงคอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล  พระราชทานมรดกของเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาล  

ณ  วังหลัง  และ ทรงขอบใจกรมหมื่นดำรงราชานุภาพที่เป็นต้นคิดเรื่องจัดตั้งโรงพยาบาล  

มีความสำคัญบางตอนว่า 

. . .โรงพยาบาลนี้ได้คิดมาช้านาน อยากจะให้มีขึ้นได้ในทันใด แต่ 

การนั้นไม่สำเร็จไปได้ตลอด...การที่คิดไว้นี้ได้ทดลองจะจัดการบ้างก็ยังไม่เห็นว่า 

จะเป็นการถาวรมั่นคงได้ ภายหลังเกิดวิบัติเคราะห์ร้ายลูกเราซึ่งเป็นที่รักตาย 
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เป็นที่สลดใจด้วยการที่รักษาไข้เจ็บ เห็นว่าแต่ลูกเราพิทักษ์รักษาเพียงนี้ ยังได้ 

ความทุกข์เวทนาแสนสาหัส ลูกราษฎรอนาถาทั้งปวงจะได้ความลำบากทุกข์ 

เวทนายิ่งกว่านี้ประการใด ยิ่งทำให้มีความปรารถนาที่จะให้มีโรงพยาบาล 

ยิ่งขึ้น ภายหลังกรมหมื่นดำรงราชานุภาพคิดการที่จะตั้งโรงพยาบาลทำ 

ความเห็นมายื่น เห็นว่าเป็นทางที่จะจัดการตลอดได้ จึ่งได้ตั้งท่านทั้งหลาย 

เป็นคอมมิตตีจัดการ แลได้ปรึกษากับแม่เล็กเสาวภาผ่องศรี มีความชื่นชม 

ในการทีจ่ะสงเคราะหค์นทีไ่ดค้วามลำบากดว้ยปว่ยไขน้ีด้ว้ย ยอมยกทรพัยส์มบตั ิ

ของลูกที่ตายให้เป็นส่วนในการทำโรงพยาบาลนี้เป็นต้นทุน...ขอขอบใจกรมหมื่น 

ดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นต้นคิด แลคอมมิตตีทั้งปวงอันได้พร้อมใจกันช่วยจัดการ 

ให้ตลอดสมประสงค์ได้ดังนี้...

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจัดตั้งการแพทย์แบบตะวันตก 

มาตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๔๑๔  โดยทรงทดลองจัดระบบการแพทย์ทหารแบบตะวันตกขึ้นครั้งแรก 

ในกรมทหารมหาดเล็ก  ให้มีตำแหน่งแพทย์ประจำกองทหารครั้งแรก  คือ  หม่อมเจ้าสาย 

ในกรมหลวงวงศาธริาชสนทิ  (พระวรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จ้าสายสนิทวงศ)์  ดำรงตำแหน่งเป็นเซอเยน  

(Surgeon) 

ในปี  พ.ศ.  ๒๔๒๐  ตรา “พระราชบัญญัติเป็นข้อบังคับสำหรับกรมทหารมหาดเล็ก  

จ.ศ. ๑๒๓๙”  กำหนดให้ตำแหน่งแพทย์มี  ๒ ตำแหน่ง  คือ  “เซอเยน”  (Surgeon) ๑ ตำแหน่ง  

และ “ฮอสปิเติลซายัน”  (Hospital Sergeant)  ๑ ตำแหน่ง  มีหน้าที่ตรวจรักษาทหารป่วยและ 

ผลัดเปลี่ยนเวรกันนอนโรง  (หมายถึงโรงทหาร) คนละ ๗  วัน  “ถ้าเจ็บอยู่กับบ้าน อย่าให้หมอ 

ในโรง๕๔ ไปอยู่ เปนแต่ให้ไปตรวจเปนเวลา ถ้าเจ็บในโรงหมอในโรงพิทักษรักษาให้จงดี”  คำว่า  

“โรงหมอในโรง”  หมายถึง  “โรงหมอในโรงทหารมหาดเล็ก”

ในปี พ.ศ. ๒๔๒๓ ตราพระราชบัญญัติทหารหน้า๕๕  กำหนดให้มีตำแหน่งแพทย์ทหาร 

ลักษณะเดียวกับกรมทหารมหาดเล็ก  ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕  มีการสร้าง “โรงทหารหน้า”  (ปัจจุบัน 

คอืศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม  เลขที ่๗  ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวงั  เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร)  ได้ออกแบบให้ม ี“โรงหมอในโรงทหารหน้า” 

ภายหลังเมื่อมีการบัญญัติศัพท์ว่า “โรงพยาบาล” ในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ จึงเรียก “โรงหมอใน 

โรงทหารมหาดเล็ก” ว่า “โรงพยาบาลทหารมหาดเล็ก”  และเรียก “โรงหมอในโรงทหารหน้า” ว่า  

“โรงพยาบาลทหารหน้า”

ระบบราชการแพทย์ทหารในระยะแรกนี้ไม่ประสบความสำเร็จเจริญขึ้นเป็นระบบ 

ราชการที่มั่นคงถาวรได้  ดังพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ฉบับนี้ที่ว่า  “.. .โรงพยาบาลนี้ได้คิดมาช้านาน อยากจะให้มีขึ้นได้ในทันใด แต่การนั้น 

ไม่สำเร็จไปได้ตลอด...การที่คิดไว้นี้ได้ทดลองจะจัดการบ้างก็ยังไม่เห็นว่าจะเป็นการถาวร 

มั่นคงได้..”

ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ และ พ.ศ. ๒๔๒๙  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพกราบบังคมถวายความเห็น 
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เรื่องการจัดสอนวิชาแพทย์แบบตะวันตกจะต้องมีการจัดตั้งโรงพยาบาลก่อน  ดังคำกราบบังคมทูล 

ว่า  “...แต่ที่จะคิดอ่านการฝึกหัดวิชาหมอแท้ ก่อนที่ได้มีโรงรักษาคนไข้ตั้งขึ้นนั้นก็ไม่ได้...”  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนินการขึ้นคณะหนึ่ง  เรียกว่า “กอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล”  ในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ดำเนินการ 

จัดตั้งโรงพยาบาลใหญ่ ณ  วังหลัง  ตามแบบตะวันตกแห่งแรกของประเทศ  ซึ่งประสบความสำเร็จ 

และได้รับพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลศิริราช”  จึงใช้เป็นต้นแบบของการจัดตั้งโรงพยาบาล 

สมัยใหม่อื่น ๆ ของประเทศไทย 

หลังจากจัดตั้งโรงพยาบาลศิริราชสำเร็จแล้ว  จึงให้ “กอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล”  

ยุบเลิกเพื่อจัดตั้งเป็น “กรมพยาบาล” ทดแทน  และกรมพยาบาลได้วิวัฒนาการเรื่อยมาจน 

พัฒนาเป็นกระทรวงสาธารณสุขในสมัยรัชกาลที่  ๘  และให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แบบตะวันตก 

แห่งแรกขึ้นในโรงพยาบาลศิริราช  ชื่อว่า “โรงเรียนแพทยากร”  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน 

แพทยาลัย” และ “โรงเรียนราชแพทยาลัย” ตามลำดับ  ในสมัยรัชกาลท่ี ๖  มีการย้ายไปรวมอยู่ใน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น “คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  ในสมัย 

รัชกาลที่  ๘  ได้แยกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกไปเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร ์ และในสมยัรชักาลที ่๙  เปลีย่นเปน็คณะแพทยศาสตรแ์ละศริริาชพยาบาล  

มหาวิทยาลัยมหิดล  ถือเป็นต้นฉบับของโรงเรียนแพทย์แบบตะวันตกของไทยที่สามารถผลิตแพทย์ 

ที่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าตะวันตก  เป็นผลให้ระบบการแพทย์และสาธารณสุขแผนปัจจุบัน 

ของประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน  ดังลำดับเหตุการณ์ถัดไป

  (๒) ตั้งกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล  : มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ 

ประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล ๑๓ ครั้ง  ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ถึงเดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๑  เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลศิริราช  (รายงานการประชุมอยู่ในภาค ๓) 

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐  และ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐  พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลายพระราชหัตถเลขา ร. ที่  

๑๐๖๑/๔๘  ให้จัดตั้งกอมมิตตีจัดการตั้งโรงพยาบาลให้มีขึ้นสำหรับพระนคร  ตามกระแส 

พระราชดำริห์โดยตรง๕๖

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๓๐  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา “ว่าด้วยกอมมิตตี 

ผู้จัดการโรงพยาบาล”  ดังความต่อไปนี ้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระมหากรุณาแด่อาณา 

ประชาราษฎร ซึ่งอยู่ในพระราชอาณาจักร แลชนที่ได้เข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภาร 

อยู่ในสยามประเทศ พระองค์ได้ทรงพระราชดำริห์ ที่จะแก้อันตรายอันใหญ่ยิ่ง 

ของชนทั้งปวง คือ พยาธิแห่งคนจนอนาถาหาญาติที่จะอุปการะมิได้ จะ 

โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงพยาบาล มีหมอผู้ชำนาญในการโรค แลผู้พยาบาล 

แลอาหารเลี้ยงแก่คนที่ป่วยไข้นั้นมาช้านานแล้ว แต่พระราชกิจจานุกิจอื่น ๆ  
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มีมาก การจึ่งมิได้จัดตั้งขึ้น แต่ถึงดังนั้นก็ได้ทรงพระราชดำริห์ในการเรื่องนี้ 

เสมอ บัดนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงษานุวงษแลข้าราชการ  

ผู้ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นกอมมิตตีผู้จัดการโรงพยาบาล รักษาคนป่วยไข้  

ให้เปนทานแก่อาณาประชาราษฎร ไม่เลือกว่าผู้ใดจะรักษาโรคให้ทั่วกัน...๕๗

  (๓) ตั้งโรงพยาบาลใหญ ่ณ วังหลัง  โรงศิริราชพยาบาล  :  เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เรื่องบอกเปิด 

โรงพยาบาล 

บอกเปิดโรงพยาบาล

โรงพยาบาล ซึ่งพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด 

ให้กอมมิตตีปฤกษากันจัดการขึ้นเปนมหาทานแก่อเนกชนนิกร ที่อาไศรยอยู่ใน 

พระราชอาณาเขตรกรุงสยามนั้น บัดนี้ได้จัดการทั้งปวง แล้วเสรจภอสมควร 

ที่จะเปิดรักษาโรคในชั้นแรกนี้ได้แล้ว ได้จัดให้มีเรือนหมอเรือนคนป่วยไข้อยู่  

มีหมอรักษาโรคแลคนพยาบาลพร้อมแล้ว โรงพยาบาลนั้นได้ตั้งอยู่ที่พระราชวัง 

หลังริมแม่น้ำฝั่งตวันตก มีปริเวณที่อาไศรยสอาดเรียบร้อย ภอสมควรกับ 

การชั้นแรก กำหนดจะได้เปิดรับรักษาโรคต่าง ๆ ไม่ว่าโรคอย่างใด ในวัน ๕  

เดือน ๖ แรมค่ำ ๑ ปีชวด สัมฤทธิศก ๑๒๕๐ ถ้าผู้ใดป่วยไข้จะมาอยู่ใน 

โรงพยาบาลนี ้ ฤๅผูค้นขา้ทาสปว่ยเจบจะมาสง่ยงัโรงพยาบาลนี ้ กจ็ะรบัรกัษาให ้  

ไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมอันใด...

โรงพยาบาลนี้ เปนส่วนพระราชกุศล ทรงสละพระราชทรัพยให้ตั้ง 

ขึ้นเปนทาน ในการรักษาโรคแลป้องกันความทุกขยากของชนทั้งหลาย ที่จะ 

เกิดจากพยาธิ มิให้หมอฤๅคนพยาบาล เรียกค่ายาค่ารักษาแก่คนไข้เลย 

เปนอันขาด ยกไว้แต่ผู้ที่มีสัทธาในส่วนพระราชกุศลนี้ ฤๅมีจิตรกรุณาต่อเพื่อน 

มนุศยด้วยกัน จะออกเงินเข้าในส่วนพระราชกุศลมหาทานนี้ได้ไม่ห้ามปราม...๕๘ 

  (๔) ตั้งโรงพยาบาลบูรพา (โรงพยาบาลสาขาแห่งแรก) : มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๑

วันที ่๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๑  กอมมิตตีโรงพยาบาลกราบบังคมทูล  ความว่า

...ด้วยการโรงพยาบาลที่วังหลังทุกวันนี้ กำลังเจริญขึ้นเสมอทุกเดือน  

มีคนไข้ที่ได้เข้ามารักษาอยู่ใน ๒๐ - ๓๐ คน...ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ มา 

จนเดือน ๗ ปีชวดสัมฤทธิศก มีคนที่ได้หายโรคออกไปจากโรงพยาบาล  

๑๘ คน ที่ตายด้วยอหิวาตกโรคที่มาอยู่เมื่ออาการมากแล้ว ๒ คน ตายด้วย 

วรรณโรคภายใน ๑ คน รวมที่ตายภายในโรงพยาบาลเดือน ๗ เพียง ๓ คน  

เห็นว่าเปนการเจริญขึ้นมาก
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ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า คนที่จนอนาถาไม่มีกำลังจะมา 

ยังโรงพยาบาลที่วังหลังได้จะมีอยู่โดยมาก ควรจะมีโรงพยาบาลช่วงอีกแห่ง 

หนึ่ง เพื่อที่จะได้รับรักษาโรคเล็กน้อยแลคนจนที่มีกำลังน้อย เมื่อเปนโรค 

มากมายให้ส่งคนเจ็บไปยังโรงใหญ่...๕๙ 

  (๕) ขยายจัดตั้งโรงพยาบาลสาขาและแพพยาบาล  : พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๑ 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๑  ประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล  เรื่องโรง- 

พยาบาลหลวง ณ วันที ่๔  แรม  ๓ ค่ำ  เดือน ๑๒  ปีชวดสัมฤทธิศก  มีความโดยย่อดังนี้

...ตั้งแต่ปีกุนยังเป็นอัฐศกจนบัดนี้ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลเปิดรับรักษา 

พยาบาลคนไข้ได้แล้ว ๒ ตำบล คือ โรงพยาบาลใหญ่ที่วังหลัง ได้รับรักษา 

พยาบาลคนไข้มาตั้งแต่เดือน ๖  ปีชวดสัมฤทธิศกนี้ตำบล ๑ โรงพยาบาล 

ริมป้อมมหาไชย ได้รับรักษาพยาบาลคนไข้ในเดือน ๑๒  ปีชวดสัมฤทธิศกนี้ 

ตำบล ๑  โรงพยาบาลที่จะได้เปิดในเร็ว  ๆ นี้อีก ๒ ตำบล คือ โรงพยาบาล 

ที่ริมวัดเทพศิรินทราวาศ ตำบล ๑  แพพยาบาลจะออกไปรักษาพยาบาลคนไข้ 

ตามหัวเมือง แพ ๑  ยังการที่ได้คิดตกลงแล้วจะจัดได้ต่อไปตามเวลาที่สมควร 

อีกหลายอย่าง คือ โรงพยาบาลรักษาคนเสียจริต โรงพยาบาลเลี้ยงเด็ก  

โรงเลี้ยงคนชรา โรงเรียนหัดวิชาแพทย์ เปนต้น...๖๐

  (๖) ตั้งโรงพยาบาลหลวงหัวเมือง  : พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๑

เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๓๑  มปีระกาศราชกจิจานเุบกษา  เรือ่งพระอนิทรประสทิธิศ์ร 

ผู้ว่าราชการเมือง  รายงานจำนวนผู้ป่วยที่มารับยารักษาจากหมอที่โรงพยาบาลที่เมืองอินทรบุรี  

มจีำนวน ๑๖๕ คน  โดยไดร้บัการอดุหนนุจากกระทรวงธรรมการ  เรือ่งยาฝรัง่และเครือ่งมอืปลกูฝี๖๑ 

รายงานกราบบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวของพระยามหาอำมาตย์  

(เสง็  วิรยิศริ)ิ  รองเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย  เมือ่วนัที ่๕  เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๕๗  ความวา่ 

. . .การรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามหัวเมืองนั้น แต่เดิมมีแต่แพทย์ไทย 

ในท้องที่ เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในกรุงเทพฯ ออกไปรับ 

ราชการตามหัวเมืองมากขึ้น ข้าราชการเหล่านั้น จึงจัดจ้างแพทย์กรุงเทพฯ  

ออกไปด้วยสำหรับรักษาตนเองและครอบครัว แล้วมีใบบอกมาขอให้แพทย์ 

เหล่านั้นรับพระราชทานเงินเดือนหลวงนับว่าเป็นพนักงานในราชการ ครั้น 

ต่อมาราวพุทธศักราช ๒๔๓๖ ศิริราชพยาบาล ณ วังหลัง ได้จัดตั้งโรงเรียน 

ราชแพทย์ฝึกหัดแพทย์ได้บ้าง ผู้ว่าราชการเมืองบางเมือง จึงได้มาจ้างแพทย์ 

จากโรงเรียนนั้นไปไว้รับราชการ...๖๒
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  (๗) ตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริต  : ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑

วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑  แจ้งความโรงพยาบาลในราชกิจจานุเบกษา  ประกาศ 

เชิญชวนหมอที่ชำนาญในการรักษาคนเสียจริตว่า  เจ้าพนักงานใหญ่ในโรงพยาบาลขอแจ้ง 

ความประสงค์ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้มีพนักงานจัดการ 

โรงพยาบาล  และได้จัดการตั้งโรงพยาบาลขึ้นแล้ว ๒ แห่ง

...บัดนี้เจ้าพนักงานใหญ่ คิดที่จะตั้งโรงพยาบาลรับเลี้ยงรักษาคน 

ที่เสียจริต มีสัญญาวิบัติ...จึงแจ้งความมายังท่านผู้ที่ชำนาญการพยาบาลรักษา 

คนเช่นกล่าวแล้วให้ทราบ ถ้ามีความปรารถนาที่จะรับการนั้นแล้ว เชิญมาหา 

พระประสิทธิวิทยาที่โรงพยาบาลใหญ่ ตำบลวังหลัง เพื่อที่จะได้ปฤกษาการที่ 

จะตกลงกันให้ตลอด...เมื่อได้ทราบความนี้แล้ว ท่านเห็นว่าผู้ใดชำนิชำนาญ  

การรักษาโรคอย่างนั้น จงแนะนำมารับการ ฤๅมาปฤกษาตามกำหนดตำบลที่ 

ก็จะเปนผลดีแก่ท่านมีจิตร์เมตตากรุณาแก่ชนทั้งหลาย ถึงมาทว่าในบ้านเมือง 

ของเรามีคนที่เปนบ้าน้อยไม่เหมือนบางประเทศก็ดี ถ้าได้ตั้งโรงรักษาขึ้นก็คง 

มีประโยชน์พอแก่การจะทำให้คนที่เปนบ้า ซึ่งควรจะหาย หายได้มากดีกว่า 

จะทิ้งทอดไว้...๖๓

(๘) ตั้งกรมพยาบาล  : ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ จัดตั้ง “กรมพยาบาล” และตั้งชื่อ “โรงศิริราชพยาบาล” 

การโรงพยาบาลซึ่งกอมมิตตีได้จัดการให้เจริญขึ้นได้ถึงเวลากาลบัดนี้  

เปนการที่กอมมิตตีได้จัดบริบูรณ์ ตามพระบรมราชประสงค์แล้ว สมควรที่จะ 

ตั้งเปนกรมพยาบาลขึ้นกรมหนึ่ง มีพนักงานบังคับบัญชาการต่อไปได ้

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้พระบรมวงษานุวงษ์แลข้าราชการซึ่ง 

เปนกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาลนี้ออกจากน่าที่เปนผู้จัดการโรงพยาบาล  

โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเปนกรมพยาบาลขึ้นกรมหนึ่ง แลโรงพยาบาลใหญ่ที่วังหลัง  

ให้เรียกว่า โรงศิริราชพยาบาล...

ประกาศมา ณ วันที่ ๓ เดือน ๑ แรม ๗ ค่ำ ปีชวด สัมฤทธิศก  

ศักราช ๑๒๕๐๖๔

  (๙) พระดำริจัดตั้ง “โรงเรียนแพทย์”  : พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๒

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๓๒  พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์  

อธิบดีกรมพยาบาล  มีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ความว่า  

“กรมพยาบาลนี้ก็มิได้คิดแต่จะรักษาโรคอย่างเดียว คิดจะบำรุงวิชาแพทย์ศาสตร จะมีโรงเรียน 

แพทย์ด้วย”  ดังนี ้
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โรงศิริราชพยาบาล 

วันที่ ๙ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก๒๒ ๑๐๘

พระราชกระแสรับสั่ง

“โปรดเกล้าฯ พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตแล้ว

พระองค์เจ้าศรีว่าไปทูลกรมหลวงเทวะวงษ๖๕ ไม่ได้ตอบ” 

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ  

ฝ่าลอองธุลีพระบาท

ด้วยจำเดิมแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้าเปน 

กอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล กอมมิตตีทั้งปวงได้มอบน่าที่ให้ข้าพระพุทธเจ้า 

เปนผู้จัดแพทย์ดูแลการรักษาพยาบาลคนไข้ ข้าพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจตรวจ 

การรักษาได้พิจารณาอาการแลเหตุผลความป่วยไข้ของประชาราษฎรมาโดย 

ละเอียด จนถึงทรงพระกรุณาโปรดให้ต้ังกรมพยาบาลข้ึนเปนพนักงานของ 

ข้าพระพุทธเจ้าตลอดมาจนบัดน้ี

ข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจเห็นลักษณโรคเปนอันมากที่เกิดแต่ภายใน 

ร่างกายได้รักษาด้วยยาของหมอไทย ก็ถูกโรคแก้ไขได้มากแลเปนที่ยินดี 

ของราษฎรเปนพื้น มีโรคบางอย่างฤๅบางชนิดที่ชอบใช้ยาอย่างยุโรปก็ได้ 

ให้ใช้บ้างตามความปรารถนาคนจำพวกนั้น โรคที่ต้องใช้ยายุโรปก็มีน้อย  

เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าการที่รักษาพยาบาลโรคภายใน เช่น วรรณโรคฤๅธาตุพิการ  

ไข้จับแลอื่น ๆ ด้วยแพทย์สยาม เปนที่นับถือเห็นประโยชน์ได้มาก แต่ส่วนการ 

จะเซอเยอรี ผ่าตัดเย็บผูกบาดแผลหักโค่นก็ดี วรรณโรคภายนอกต่าง ๆ ที่จะ 

ต้องผ่าเจาะก็ดี โรคเหล่านี้รักษาด้วยวิธีแลยาอย่างยุโรปดีกว่าเรวกว่าทาง 

หมอไทยหลายสิบเท่า แลวิธีรักษาพยาบาลการเช่นนี้ หมอไทยก็อ้อมแอ้ม 

รวมรวมเพราะไม่ใคร่มีผู้ใดสันทัด ต้องใช้หมอยุโรปทำโดยมาก ในบัดนี้  

โรงพยาบาลยังมีน้อยแห่งก็พอแก่กำลังหมอกาวัน แลหมอไทยที่ทำได้มีอยู่บ้าง  

ส่วนราษฎรที่ทราบเกล้าฯ ว่าโรงพยาบาลรับรักษาโรคที่เกิดอันตรายประจุบัน  

เช่น หักโค่นฤๅแผลที่จะต้องผูกเย็บผ่าเจาะฝีต่าง ๆ ได ้ ก็มีผู้มาให้รักษามากขึ้น ๆ   

จนถึงคนที่อยู่หัวเมืองก็เข้ามารักษา เพราะโรคอย่างนี้หาหมอผู้รักษายากที่สุด  

จะใหห้มอชาวยโุรปรกัษากเ็รยีกคา่รกัษาแรง จงึนยิมยนิดมีารกัษาทีโ่รงพยาบาล  

เปนต้นว่าคิดจะเปิดโรงพยาบาลที่ใดขึ้น มีที่กรุงเก่าเปนต้น ผู้ที่ทราบเกล้าฯ  

ก็ถามถึงหมอบาดแผลเย็บผูกก่อน ดูต้องการมากกว่าอื่น เมื่อเปนดังนี้แล้ว  

ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดให้หมอไทยที่มีอยู่ในโรงพยาบาลฝึกหัดกับหมอกาวัน เพื่อ 

จะได้แพร่หลาย ก็ขัดข้องด้วยจะหาหมอที่ไม่หัวเห็ดได้น้อยที่สุด หมอมีอายุ 

แก่แล้ว มักจะอ้อแอ้ ฤๅไว้ตัวเสียแทบทั้งสิ้น หมอกาวันก็ร้องว่าสอนยากเปน 

ความเดือดร้อนกับแกอยู่ ถ้าจะให้เปนการยืดยาวดีแล้ว ให้ข้าพระพุทธเจ้าคิด 
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ส่งเด็กไปเรียนวิชาหมออย่างยุโรปมาใช้แล้วแนะนำกันดีกว่า ถึงจะช้าหน่อย 

ก็คงมีเวลาเห็นประโยชน์ภายน่า

ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้รับคำนั้นมาตริตรองดู เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า  

กรมพยาบาลก็มิได้คิดแต่จะรักษาโรคอย่างเดียว คิดจะบำรุงวิชาแพทย์สาตร์  

จะมีโรงเรียนแพทย์ด้วย ส่วนการรักษาโรคอย่างหมอสยามก็ชำนาญแก่โรค 

ภายในดังกราบบังคมทูลแล้ว แลวิธีที่สอนก็เรียนตามตำราเก่า ยาก็ปรุงตาม 

ตำรา ถ้าจะเหลียวไปถามถึงร่างกายภายในก็มักจะโก๋ไปตามคัมภีร์โรคนิทาน  

เพราะมิได้เคยผ่าร่างกายตรวจตราให้เห็น จึ่งเปนการยากที่สุดที่จะหาหมอดี ๆ  

ใช้ได้ นอกจากหมอหลวง หมอเชลยศักดิแล้ว มักเหลวไหลมีแต่ตำราพาไปตาม 

ตำราเปนพื้น ส่วนการเซอเยอรีเล่าก็กันดารอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ถึงจะตั้ง -  

สอนวิชาแพทย์สยามขึ้นบัดนี้ ก็คงจะไม่ได้ดีแลเจริญขึ้นอย่างไรนัก ถ้าจะ 

จัดก็คงต้องสอนทั้งวิชาแพทย์สยามแลอย่างยุโรปด้วย จึ่งจะเปนประโยชน์ 

เจริญได้ดีขึ้น นักเรียนก็คงจะมีผู้สมัคเรียนมาก แต่การที่จะสอนวิชาอย่าง 

หมอยุโรป จะเรียกหมอฝรั่งมาเปนครูสอนคนไทยที่ไม่ทราบภาษาอังกฤษ 

แล้ว คงไม่ดีเหมือนคนไทยสอนอธิบายกันเองเปนแน่ เพราะความอธิบาย 

ในภาษาไทย ครูฝรั่งคงไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ ทั้งเงินเดือนก็คงจะเรียก 

เอาแรงมาก ขา้พระพทุธเจา้ไดพ้ดูกบัหมอกาวนั หมอวลิลศิ กร็อ้งวา่ลำบากจรงิ 

ตามที่ข้าพระพุทธเจ้าคิดเห็น

ด้วยเหตุทั้ งปวงนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความมุ่ งหมายที่จะขอ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ได้ส่งเด็กชาวสยามไปเรียนวิชาหมอ 

อย่างยุโรปพอมาเปนเชื้อสายสั่งสอนกันต่อไป หมอกาวันขอให้ส่งคนอายุ 

เพียง ๑๒ ปี  ๑๓ ปี ออกไปเรียนประมาณ ๑๐ ปี เปนอย่างช้า ก็คงจะได้ 

กลับมารับราชการ ในเวลาที่นักเรียนเหล่านี้ยังไม่ได้กลับมา ก็จะให้หมอ 

กาวันสอนไปอย่างเตี้ย ๆ พอใช้การพลาง ข้าพระพุทธเจ้าปฤกษากับกรมหมื่น 

ดำรงราชานุภาพก็เห็นชอบด้วย แล้วข้าพระพุทธเจ้าจึงลองกราบทูลหาฤๅ 

กรมหลวงเทวะวงษวโรประการตามความที่เห็น ก็ทรงเห็นด้วยในการนี้

การเรื่องนี้ ถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอ 

พระราชทานจัดเด็กที่ทราบหนังสือไทย ฤๅนักเรียนมีประโยคแล้ว อย่างมาก  

๖ คน  อย่างน้อย ๘ คน ส่งไปเรียนวิชาหมออย่างยุโรป ขอพระราชทานให้ 

ราชทูตสยามเปนธุระที่จะจัดการต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าก็จะหมั่นตักเตือน 

สอบสวนออกไปเนือง ๆ ไม่ช้านานนัก คงจะได้รับประโยชน์ตามต้องการเปนแน ่

การจะควรมิควรประการใด ขอพระบารมีเปนที่พึ่ง ควรมิควรสุดแล้ว 

แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ศรีเสาวภางค์๖๖
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  (๑๐) จัดตั้ง “โรงเรียนแพทยากร” : กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๓ 

วันที่ ๔ ตุลาคม  ร.ศ. ๑๑๐  พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  เสนาบดี 

กรมธรรมการ  มีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รายงาน 

กรมศึกษาธิการ  มีความย่อดังนี ้

รายงานกรมศึกษาธิการ ร.ศ. ๑๐๙  (พ.ศ. ๒๔๓๓)

...ในรายงานฉบับนี้ เปนรายงานประจำปีที่ ๔  หรือเป็นรายงาน 

ครั้งที่ ๒๐ ของรายงานกรมศึกษาธิการทั้งสิ้น ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้นำขึ้น 

ทูลเกล้าฯ ถวายมาโดยลำดับมานั้น...

...อนึ่งการโรงพยาบาล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น  

แลมีหมอมีพนักงาน คนพยาบาลสำหรับรักษาพยาบาลคนไข้เจ็บทั้งปวงตาม 

สมควร การก็ได้ตั้งมาเรียบร้อยโดยลำดับ จนถึงได้ตั้งโรงพยาบาลขึ้นเปน  

หลายตำบล การพยาบาลกแ็พรห่ลายออกไปทกุท ี จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  

ให้ข้าพระพุทธเจ้าจัดการตั้งโรงเรียนวิชาแพทย์ขึ้นที่โรงศิริราชพยาบาล ได้ 

ชื่อว่าโรงเรียนแพทยากรนั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระราชทานจัดที่เรือนเหลือง  

สำหรับรับแขกของศิริราชพยาบาล เปนที่อาไศรยเล่าเรียนไปก่อน เมื่อวันที่  

๕ กันยายน ได้รับพระราชทานเปิดโรงเรียนสอนวิชา ครูที่ฝึกสอนนั้นได้รับ 

พระราชทานให้หมอเฮส ซึ่งเปนหมออยู่ในกรมพยาบาลแล้วนั้นเปนผู้ฝึกสอน  

แลส่วนนักเรียนที่จะรับเข้าโรงเรียนนั้น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี แลเมื่อแรก 

จะเข้าโรงเรียนนั้น ต้องมาทำสัญญาไว้ต่อเจ้าพนักงานกรมศึกษาธิการ 

ก่อนทุกคนแล้วจึงจะรับเข้าเรียนในโรงเรียนแพทยากรได้ แลที่ทำสัญญา 

ต่อกันนั้น ก็ เพื่อจะมิ ให้นักเรียนบิดพลิ้ วไปได้ด้วยเหตุต่าง  ๆ แลจะได้ 

ตั้งหน้าเรียนไปให้เปนการสดวก เพราะบางทีนักเรียน  ๆ  ไปยังไม่ทันรู้ก็จะ 

ออกเสีย เมื่อรู้แล้วก็จะไม่เปนคุณเปนประโยชน์แก่ราชการ จะไปเที่ยวรับรักษา 

หารับพระราชทานตามลำพังบ้าง จึงต้องทำสัญญา ความในสัญญาว่า  

นักเรียนต้องเรียนไปจนรู้ได้ประกาศนิยบัตร เมื่อเรียนรู้ได้ประกาศนิยบัตรแล้ว  

ต้องอยู่รับราชการเปนหมอในกรมพยาบาลไปอีก ๓ ปี ส่วนเงินเดือนนั้น ใน 

ชั้นต้นนับตั้งแต่วันที่ลงชื่อในหนังสือสัญญาไปจนได้ประกาศนิยบัตรเปนหมอ  

จะได้รับพระราชทานเงินเดือนตั้งแต่ ๑๒ บาทจนถึง ๒๐ บาท เปนอย่างสูง  

ถ้าบิดพลิ้วหรือมีเหตุไม่มาเรียนวิชา ก็ต้องลดเงินเดือนนั้นตามสมควร แล 

ต่อไปถ้าได้เปนหมอรับราชการในกรมพยาบาลจนครบ ๓ ปีแล้ว ก็จะได้รับ 

พระราชทานเงินเดือนตั้งแต่ ๒๕ บาทจน ๔๐ บาท เปนอย่างสูง นักเรียน 

ในโรงเรียนแพทยากรนี ้ ถ้าจะออกในระหว่างกำหนดสัญญาด้วยเหตุผลอย่างใด 

อย่างหนึ่ง ซึ่งกรมศึกษาธิการไม่ยอมให้ออก แลจะออกให้ได้ ก็ต้องให้คืน 

เงินเดือนเท่าที่ได้รับ นับไปแต่วันลงชื่อในสัญญาจนวันที่จะออกมาให้ครบแล้ว  

จึงออกจากนักเรียนได้๖๖
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  (๑๑) ยกร่างพระราชกำหนดสุขาภิบาล  : พ.ศ. ๒๔๓๗

พ.ศ. ๒๔๓๗ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระนิพนธ์ตอนหนึ่งว่า  เมื่อ 

เจ้าพระยาอภัยราชากราบทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า  พวกชาวต่างประเทศ 

มักจะติเตียนกรุงเทพฯ  ยังสกปรกและไม่มีถนนหนทางสำหรับประชาชน  จึงถวายข้อแนะนำ 

ให้จัดมูนิสิเปอล  (Municipal - เทศบาล)  ทรงปรึกษาความเห็นเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมเสนาบดี  

ที่ประชุมฯ  เสนอว่า  จะยังจัดไม่ได้เพราะติดหนังสือสัญญากับต่างประเทศ  ถ้ารัฐบาลไทยจะตั้ง 

กฎหมายใดที่มีผลบังคับถึงชาวต่างประเทศ  จะต้องแจ้งให้รัฐบาลต่างประเทศผ่านทางกงสุล 

ทราบก่อน  ถ้าชาวต่างประเทศละเมิดกฎหมายก็ต้องไปฟ้องที่ศาลกงสุล  เนื่องจากมีชาว 

ต่างประเทศอยู่ในกรุงเทพฯ จำนวนมาก  ถ้าจะจัดให้มีมูนิสิเปอล  ก็จะติดขัดด้วยกงสุลต่างประเทศ 

เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนในบังคับของตน  คงมีข้อโต้แย้ง  ยากที่จะจัดการให้สำเร็จ  แต่ทรงมี 

พระราชปรารภว่า  ที่เขาติเตียนนั้น  เป็นความจริงเสียโดยมาก  เรามัวแต่จะโทษหนังสือสัญญา  

ไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นเสียเลย  หาควรไม่  จึงดำรัสสั่งให้ตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นสำหรับกรุงเทพฯ  และ 

การยกร่างพระราชกำหนดสุขาภิบาลขึ้น๖๘

เจ้าพระยาอภัยราชายกร่างเป็นภาษาอังกฤษในชั้นแรก  เมื่อเห็นว่าสมบูรณ์แล้วจึงแปล 

เป็นภาษาไทย  เนื่องจากปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย  เป็นการประยุกต์ระบบบริหารจัดการ 

แบบตะวันตก  จึงนำศัพท์ภาษาอังกฤษของระบบแบบใหม่มาใช ้ ในตอนแรกเริ่มมักจะเรียกทับศัพท ์

ภาษาอังกฤษไปพลางก่อน  เมื่อเห็นว่าจะนำเข้าใช้ในระบบราชการได้แล้ว  จึงหาคำแปลเป็นภาษา 

ไทย  ซึ่งศัพท์ไทยเหล่านี้ก็มักจะเป็นศัพท์บัญญัติใหม่ไม่เคยมีมาก่อน  ในเรื่องการสุขาภิบาลนี้  

มีศัพท์แปลจากภาษาอังกฤษที่สำคัญ  คือ 

  พระราชกำหนดสุขาภิบาล    The Social Sanitation Decree ๑๑๖ 

    (Decree  หมายถึง  พระราชกฤษฎีกา)

  กรมสุขาภิบาล  Local Sanitary Department 

  เจ้าพนักงานแพทย์สุขาภิบาล  The Medical Officer of Health 

  เจ้าพนักงานช่างใหญ่  The Sanitary Engineer

  หน้าที่ของกรมสุขาภิบาล  The Sanitary Service

  กระทรวงนครบาล  The Ministry of  the Local Government

  (๑๒) พระราชกำหนดสุขาภิบาล กรุงเทพฯ ร.ศ. ๑๑๖  : พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๐

วนัที ่๑๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๔๐  สมเดจ็พระนางเจา้เสาวภาผอ่งศร ี พระบรมราชินีนาถ 

ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์  มีพระราชเสาวนีย์ให้ประกาศ “พระราชกำหนดสุขาภิบาล  

ร.ศ. ๑๑๖”  สำหรับกรุงเทพฯ  ในบังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงนครบาล  ในการจัดการรักษา 

ความสะอาดของเมืองหลวงเพื่อป้องกันโรคภัยอันตราย  และให้สืบสวนสาเหตุโรคของมหาชนทั่วไป  

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ให้เหมาะสม  โดยมีการกำหนดให้มีเจ้าพนักงาน ๒  

ประเภท  คือ  เจ้าพนักงานแพทย์สำหรับตรวจโรค  เรียกว่า  เจ้าพนักงานแพทย์สุขาภิบาล  และ 

ช่างใหญ่  (วิศวกร)  เรียกว่า  เจ้าพนักงานช่างใหญ่  เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน  ให้มี 

เจ้าพนักงานผู้ช่วย  เรียกว่า  สารวัด  ช่างรอง  (ผู้ช่วยวิศวกร)  คนทำแผนที่  คนเขียนแบบตัวอย่าง  
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(แบบร่าง)  คนแปลหนังสือ  ล่าม  เสมียน  และคนงานต่าง ๆ  ทั้งหมดอยู่ใต้บังคับบัญชาของ 

เสนาบดีกระทรวงนครบาล  นายแพทย์ปี  เอช  ไนติงเกล  เป็นแพทย์สุขาภิบาล  และกัปตันเย  

คาตอง  เป็นช่างใหญ ่ (วิศวกร) สุขาภิบาล๖๙ 

  (๑๓) จัดให้มีแพทย์ผ่าตัดที่จบจากโรงเรียนราชแพทย์ไปรับราชการตามหัวเมือง  :  

พ.ศ. ๒๔๔๒

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายจัดให้มีแพทย์ผ่าตัดที่จบจากโรงเรียนราชแพทยาลัย 

ไปรับราชการตามหัวเมือง  หัวเมืองละ ๑ คน  ดังรายงานราชการกระทรวงมหาดไทย  แผนกกรม 

พยาบาล  ของพระยามหาอำมาตย์  (เส็ง  วิริยศิริ)  รองเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๕  

เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๕๗  ความว่า

...ราวพุทธศักราช ๒๔๔๒  กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าตามหัวเมือง 

มีแพทย์ไทยที่ ใช้ยาไทย  หาได้ตามหัวเมืองอยู่บ้างแล้ว แต่จะหาแพทย์ 

ตามหัวเมืองที่รู้การแพทย์ทางรักษาบาดแผลหามิได้ จึงได้อุดหนุนขอแพทย์ 

ชำนาญการบาดแผลจากโรงเรียนราชแพทย์ให้รับราชการตามหัวเมือง ๆ ละคน   

แลมีกำหนดว่าถ้า เปนแพทย์ที่สอบไล่ ได้ประกาศนิยบัตร์จากโรงเรียน 

ราชแพทย์แล้ว กระทรวงมหาดไทยจึงจะให้รับตำแหน่งรับพระราชทาน 

เงินเดือน ๆ ละ ๘๐ บาท แต่แพทย์เมืองใดมิใช่แพทย์ประกาศนิยบัตร์ชำนาญ 

ในการบาดแผลด้วยแล้ว คงจะได้รับตำแหน่งพระราชทานเงินเดือนละ  

๓๐ บาทถึง ๖๐ บาท เป็นอย่างสูง 

. . .การที่ส่งแพทย์ประกาศนิยบัตร์ เหล่านี้ ไปรับราชการหัวเมือง  

กระทรวงมหาดไทย  ยังไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องแพทย์เหล่านี้มากนักเปนแต่ว่า  

ถ้าเมืองใดต้องการแพทย์ประกาศนิยบัตร์มีบอกขอเข้ามากระทรวงมหาดไทย ๆ  

ก็มีหนังสือขอไปยังกระทรวงธรรมการ ๆ ส่งแพทย์มาให้กระทรวงมหาดไทย ๆ  

ก็ส่งไปให้หัวเมือง...

๒...การเกิดโรคภัยตามหัวเมือง เมื่อมีโรคสิ่งใดเกิดขึ้น หัวเมืองมีบอก 

เข้ามากระทรวงมหาดไทยก็รวมไว้อยู่ในหน้าที่กรมพลำภัง๗๐ คือหน้าที่ปกครอง 

ท้องที่ การที่ทำนั้น เพียงแต่จดบัญชีไว้ให้ทราบเรื่อง และสั่งไปว่าให้จัดการ 

รักษาพยาบาลกันไปเท่าที่จะทำกันได้...๗๑ 

(๑๔)  โรงเรียนราชแพทยาลัย : กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๓

วันที่ ๑ กันยายน ร.ศ. ๑๑๙ พ.ศ. ๒๔๔๓  เจ้าพระยาภาสกรวงศ์กราบทูลกรมหมื่น 

สมมตอมรพันธุ์ เรื่องโรงเรียนแพทยากร  โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ  ให้ปลูกโรงเรียนขึ้นใหม่  แทนที่โรงยาฝิ่นติดกับโรงพยาบาล  ให้โรงเรียนแพทยากร 

ทีส่อนอยูน่ัน้เปน็  โรงเรียนแพทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์  “มีกำหนดเปิดในพระราชพิธีฉัตรมงคล  
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เมื่อได้ตั้งโรงเรียนแพทยาลัยลงเป็นหลักฐาน เห็นการที่จะตั้งมั่นเจริญได้แล้ว จะได้ดำริการแพทย์ 

ต่อไปที่จะให้มีการสอบไล่และรวมการให้ลงระเบียบ” กำหนดเวลาเรียนแก้ใหม่เป็น ๕ ปี๗๒

วันที่ ๓ มกราคม ร.ศ. ๑๑๙ พ.ศ. ๒๔๔๔  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนแพทยาลัย

  (๑๕) ตั้งโอสถสภา (โรงผลิตยา)  : พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ 

วันที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕  ประกาศตั้งโอสถสภา๗๓ มีความสำคัญบางตอนว่า

 

...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ได้ทรงสังเกตตามใบบอกจดหมายเหตุ 

ความไข้เจ็บ ซึ่งเกิดขึ้นตามหัวเมืองในบางคาบบางคราว มีจำนวนราษฎรตาม 

บ้านป่าเมืองไกล เปนอันตรายเสียด้วยความไข้อันพึงเยียวยารักษาได้ เช่น  

ไข้จับ เป็นต้น คราวละมาก ๆ ทรงพระราชดำริห์เห็นว่า ทุกวันนี้ยารักษาโรค 

ที่เปนยาดีมีคุณก็มีมากหลายขนาน แต่หากว่ายาเหล่านั้นยังไม่แพร่หลาย 

ออกไปถึงราษฎรที่อยู่ตามบ้านป่าเมืองไกล ความเจ็บไข้ในท้องที่เหล่านั้น  

จึงเปนเหตุให้ถึงอันตรายได้มาก ทรงพระราชดำริห์ฉนี้ จึงทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโอสถสภา แลโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า 

ประวิตร์วัฒโนดมเปนประธานจัดการประกอบโอสถ ซึ่งเปนของเคยเห็น 

คุณปรากฏในการระงับโรคต่าง ๆ ส่งออกไปจำหน่ายตามหัวเมืองโดยราคา 

อย่างถูก แต่พอคุ้มทุนที่ได้จำหน่ายไป โดยพระราชประสงค์จะให้ยาโอสถ- 

สภานี้แพร่หลายเปนประโยชน์ระงับความไข้เจ็บของอาณาประชาราษฎรทั่วไป 

ในพระราชอาณาจักร์...

ต่อมาภายหลัง  “โอสถสภาในส่วนกลาง” รวมกับ “โอสถศาลา” สถานที่จำหน่ายยา  

ตั้งเป็นองค์การเภสัชกรรม  มีหน้าที่ผลิตยาจำหน่ายในราคาถูก 

  (๑๖) กำเนดิสขุาภบิาลหวัเมอืงทีต่ลาดทา่ฉลอม เมอืงสมทุรสาคร  : มนีาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ 

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙  มีประกาศแก้ภาษีโรงร้านจัดสุขาภิบาลตลาดท่าฉลอม  

เมอืงสมทุรสาคร  คือ  ประกาศกฎหมายโอนภาษโีรงรา้น  คอืภาษโีรงเรอืนทีเ่กบ็จากรา้นคา้ในตลาด  

ให้กับการสุขาภิบาลท้องที่ตลาดท่าฉลอม  เป็นการปฏิรูปการปกครองท้องที่  เกิดเป็นรูปแบบการ 

ปกครองท้องที่  แบบที่  ๓ คือ  การปกครองแบบสุขาภิบาลหัวเมือง  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวคือ  

การจัดการสุขาภิบาลให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการกันเอง โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกำนัน 

และผู้ใหญ่บ้าน๗๔ 

  (๑๗) เลิกกรมพยาบาลในกระทรวงธรรมการ จัดการเปลี่ยนแปลงใหม่ และรวม 

โรงพยาบาลศิริราชเข้ากับโรงเรียนราชแพทยาลัย  : มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ 
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วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙  เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร  เสนาบดีกระทรวงธรรมการ  

มีหนังสือกราบบังคมทูลที ่๓๓๒/๙๔๑๑  ความว่า

ด้วยการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการประชุมหารือในเรื่อง 

ที่จะเลิกกรมพยาบาลในกระทรวงธรรมการ อย่างเป็นอยู่ทุกวันนี้ และ 

คิดจัดการเปลี่ยนรูปใหม่ให้การพยาบาลทั้งหลายจัดอยู่ในเทศาภิบาล และ 

ให้กระทรวงธรรมการจัดให้มีพนักงานในการพยาบาลเป็น ๓ พนักงาน  

คือ 

	๑)	ให้มีพนักงานตรวจ สำหรับตรวจการไข้เจ็บและช่วยบำบัดการ 

ไข้เจ็บ พนักงาน ๑ 

	๒)	พนักงานสำหรับทำยาจำหน่าย พนักงาน ๑

	๓)	พนักงานทำหนองฝีและซีรัม พนักงาน  ๑ และให้จัดการ 

วางรูปตามนี้นั้น พระเดชพระคุณล้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้ ขอพระราชทาน 

ทูลเกล้าฯ ถวายสังเขปรูปการพยาบาล ซึ่งพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวง 

ดำรงราชานุภาพได้ทรงร่างประทานนั้น มาพร้อมหนังสือนี้

เมื่อได้จัดการพยาบาลตามรูปที่วางใหม่ดังนี้แล้ว ก็มีการที่จะต้อง 

เปลี่ยนแปลง คือ 

	๑)	เลิกกรมพยาบาลเดิม ตัดเงินออกได้ ๒๔,๕๐๘ บาท

	๒)	ส่งโรงพยาบาลและเงินอุดหนุนการพยาบาลไปกระทรวงนครบาล 

รวม ๕ ราย เป็นเงินลดยอดกระทรวงธรรมการอีก ๔๓,๙๔๒ บาท

	๓)	เปลี่ยนรูปโรงศิริราชพยาบาล เข้ารวมกับโรงเรียนราชแพทยาลัย  

ตัดเงินน้อยลงได้อีก ๙,๕๗๖ บาท

	๔)	เปลี่ยนรูปโอสถสภา ไปบวกเข้ากับโอสถศาลารัฐบาล ตัดเงิน 

น้อยลงได้อีก ๒๖,๖๕๖ บาท

รวมเปลี่ยนการ ๔ ราย เป็นเงินลดลง ๑๐๔,๖๘๒ บาท

ส่วนการจะตั้งขึ้นใหม่ คือ 

	๑)	พนักงานตรวจการพยาบาล รวมทั้งเงินเดือนและค่าใช้สรอย  

เป็นเงินขึ้นใหม่ ๓๐,๐๐๐ บาท

	๒)	พนักงานทำหนองฝีและพันธุ์ซีรัมป้องกันโรคระบาทว์ ขึ้นเงิน 

กว่าเก่า ๒๐,๓๔๐ บาท 

รวมเป็นเงินส่วนขึ้น ๕๐,๓๔๐ บาท...คงลดเงินลงกว่ารูปเดิม ๕๔,๓๔๐  

บาท...

ส่วนตัวคนที่จะประจำการตามรูปที่จะจัดใหม่นี้ ในหน้าที่พนักงาน 

ผู้ตรวจการนั้น เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ควรจัดให้หมอแบรกดอกเข้าประจำการ  
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เงินเดือน  ๆ  ละ ๑๐๐ บาท ในหน้าที่พนักงานทำหนองฝีและซีรัมนั้น ได้ 

ปฤกษากันตกลง เรียกหมอวูลีจากเมืองมะนิลาเข้ามาทำการ เงินเดือน 

ปีละ ๓,๐๐๐ เหรียญทอง หรือ ๑๐,๒๐๐ บาท...ในหน้าที่พนักงานทำยานั้น  

หมอฮูโกวิลเลมส์เป็นพนักงานอยู่ และพนักงานรองทั้งปวงก็คงตามที่ตกลง 

กันไว้เดิม...

สังเขปรูปแบบกรมพยาบาลตามที่โปรดเกล้าฯ ให้จัดใหม่

(พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ ได้ทรงร่างประทาน)

	 ๑.	เลิกกรมพยาบาลทั้งหมด ให้โอนโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ  

ไปรวมอยู่ในกรมสุขาภิบาลของกระทรวงนครบาล ยกเว้นโรงศิริราชพยาบาล  

ให้โอนไปสังกัดกรมศึกษาธิการเพื่อจัดเป็นโรงเรียนแพทย์ โดยทรงโปรดให้ 

โรงศิริราชพยาบาล “มีการพยาบาลไว้ในนั้นเพียงสำหรับฝึกหัดนักเรียนแพทย์” 

	๒.	การพยาบาลต่อไปภายหน้า “คือ การรักษาไข้เจ็บและการ 

ป้องกันคนไม่ให้ตายมาก” ในมณฑลไหน ให้เป็นหน้าที่ของมณฑลนั้นจัดการ  

เช่น มณฑลกรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่กระทรวงนครบาล มณฑลนครไชยศรี 

ก็เป็นหน้าที่เทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรีจัดการ 

	๓.	ให้กระทรวงธรรมการในการพยาบาล ใช้  “กองตรวจการ 

พยาบาล”	 ในกรมธรรมการกลาง กระทรวงธรรมการทีย่งัคงอยู ่ แบง่เจา้หนา้ที ่

ออกเป็น ๓ ประเภท คือ	 ๑. พนักงานตรวจ คือ แพทย์ผู้ชำนาญ จำนวน 

ตามความเหมาะสม มีหน้าที่ตรวจทุกมณฑลดูโรคระบาด สาเหตุ การป้องกัน  

การรักษา รวมทั้งไปประจำการชั่วคราว ถ้าปัญหาใหญ่เกินความสามารถ 

ของมณฑล ๒. พนักงานยา คือ โอสถศาลาของรัฐบาล ให้ทำยาขายบรรจุ 

ในกล่องเล็ก  ๆ  ในราคาถูกทั่วประเทศ เช่น ยาควินิน บรรจุในกลัก  ๆ  ละ  

๑ เฟื้อง เป็นต้น ๓. พนักงานหนองฝี ใช้วัคซีนหนองฝีจากโรงงานทำหนองฝี  

ที่พระปฐมเจดีย์ การจัดการให้ทำคล้ายกับโอสถศาลา...๗๕

  (๑๘) ทำพันธุ์บุพโพสำหรับปลูกทรพิษสำเร็จที่พระปฐมเจดีย ์ : พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๙

วนัที ่๒๐ พฤศจกิายน ร.ศ. ๑๒๕  เจา้พระยาวชิติวงษว์ฒุไิกร  เสนาบดกีระทรวงธรรมการ  

มีหนังสือกราบบังคมทูลที ่๒๗๙/๖๘๖๕  ความว่า

...ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งที่ทำพันธุ์ซีรัมที่พระปถมเจดีย ์

นั้นบัดนี้ หมอปอล อี.  วูลลี ผู้จัดการได้ทำพันธุ์บุพโพสำหรับปลูกทรพิษ 

สำเร็จแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรง- 

ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เห็นด้วยเกล้าฯ พร้อมกันว่า ควร 

จะขายโดยราคาย่อมเยา พอช่วยคืนทุนบ้างตามสมควร จึงตั้งราคาเป็น  
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๒ อย่าง คือ หลอดใหญ่ ปลูกได้หลอดละ ๑๐ คน ราคาหลอดละ ๔๐ อัฐ  

หลอดเล็ก ปลูกได้หลอดละ ๕ คน ราคาหลอดละ ๒๐ อัฐ และให้จำหน่าย 

ที่ทำการพระปฐมเจดีย์แห่งหนึ่ง กับที่โอสถศาลารัฐบาลแห่งหนึ่ง...๗๖

  (๑๙) พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๗  : กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๑

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๑  ประกาศพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง  

ร.ศ. ๑๒๗๗๗ ทรงมีพระราชปรารภว่า  การจัดการสุขาภิบาลที่ตำบลท่าฉลอมเป็นประโยชน์ดีและ 

ประชาชนในตำบลนั้นนิยมมาก  จึงสมควรจะขยายไปที่อื่น ๆ ในประเทศ  แต่เมืองสงขลาเป็นชุมชน 

ขนาดใหญ่  จะจัดการสุขาภิบาลแบบตำบลท่าฉลอมซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็กไม่ได ้ จึงทรงปรับปรุง 

วิธีการจัดการสุขาภิบาลหัวเมือง  สรุปใจความสำคัญดังนี้

  ๑) หน้าที่การสุขาภิบาลหัวเมือง  คือ  ๑.  ให้ดูแลรักษาความสะอาด  ๒. การป้องกันและ 

รักษาผู้ป่วยในท้องที ่ และ ๓. บำรุงรักษาถนนหนทางในชุมชน 

  ๒) ตามมาตรา ๕ แบ่งวิธีจัดการสุขาภิบาลออกเป็น ๒  อย่าง  คือ  ๑.  สุขาภิบาล 

สำหรับเมือง  จัดในท้องที่ที่ตั้งเมือง  ๒. สุขาภิบาลสำหรับตำบล  สำหรับจัดเฉพาะในท้องที่คนอยู่ 

หนาแน่นของตำบล

  ๓) การเลือกพื้นที่ชุมชนใดว่าควรจะจัดให้มีการสุขาภิบาลขึ้นนั้น  ให้ข้าหลวงเทศาภิบาล 

ปรึกษากับกำนันผู้ใหญ่ในท้องที่นั้น  แล้วให้มีใบบอก  (หนังสือ) ขอพระราชทานจัดตั้งการสุขาภิบาล 

ในท้องที ่ และจะพระราชทานภาษีโรงร้านให้เป็นงบประมาณของเขตสุขาภิบาลนั้น

  ๔) รูปแบบคณะกรรมการจัดการสุขาภิบาลประจำเมืองประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการเมือง 

เป็นประธาน  ปลัดเมือง  ฝ่ายสุขาภิบาล  เป็นเลขานุการ  นายอำเภอท้องที่นั้น ๑  นายแพทย์ 

สุขาภิบาล ๑  นายช่างสุขาภิบาล ๑  กำนันประจำตำบลในเขตสุขาภิบาลนั้น ๔ คน

คณะกรรมการจัดการสุขาภิบาลประจำตำบล  ประกอบด้วย  กำนันนายตำบลเป็น 

ประธาน  และผู้ใหญ่บ้านในเขตท้องที่เป็นกรรมการ 

โดยคณะกรรมการสุขาภิบาลสำหรับหัวเมืองและคณะกรรมการสุขาภิบาลสำหรับตำบล  

อาจมีการแต่งตั้งพ่อค้าในท้องถิ่นเข้ามาร่วมบริหารงานได ้

  ๕) มาตรา ๑๔  ได้กำหนดหน้าที่ในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยว่า  ๑.  ให้รักษาความ 

สะอาดบ้านเรือนป้องกันโรค  ๒.  ให้จัดการปลูกฝี  และให้มีที่จำหน่ายยารักษาโรคให้แก่ประชาชน 

ในท้องที่นั้น  ๓. จัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับการบริโภค

(๒๐) รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยและศิริราชพยาบาล 

ในปีนี้โรงเรียนราชแพทยาลัยและโรงศิริราชพยาบาลได้ควบรวมเป็นโครงสร้างเดียวชื่อ  

“โรงเรียนราชแพทยาลัยและศิริราชพยาบาล” ขึ้นกับแผนกศึกษาธิการ  มีพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์  

(ม.ร.ว.เปีย  มาลากุล)  เป็นอธิบดีแผนกฯ 
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(๒๑) เพิ่มศักยภาพของกระทรวงมหาดไทยด้านโรงพยาบาลและสุขาภิบาลหัวเมือง  :  

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓)  มีการยุบ “กองจัดการพยาบาล” ในกรม 

ธรรมการกลาง  รวมทั้งแผนกโอสถศาลา  ย้ายไปกระทรวงมหาดไทย  กองจัดการพยาบาลเป็น 

หน่วยงานที่มีศักยภาพสำคัญหลายประการ  ได้แก่  หน่วยงานตรวจราชการแพทย์และสุขาภิบาล 

หัวเมือง  หน่วยงานผลิตวัคซีน  และหน่วยงานผลิตยา  จึงสนับสนุนการแพทย์และสุขาภิบาล 

หัวเมืองของกระทรวงมหาดไทยให้แข็งแรงขึ้นมาก๗๘

กองจัดการพยาบาล  กระทรวงธรรมการ พ.ศ. ๒๔๕๑ มีโครงสร้างดังนี ้

ก. กองตรวจการพยาบาลหัวเมือง แพทย์ตรวจการ  หมอปอล  ย ี วูลล ี (ว่าที่)

ข. กองทำหนองฝีและซีรั่ม    แพทย์ผู้จัดการ  หมอร๊าฟ  ด ี เอดวารดส 

  หัวหน้าแพทย์ทำหนองฝ ี มิสเตอร์อาร ์ เรดฟลิด์

ค.  โอสถศาลารัฐบาล    แพทย์ผสมยา  มิสเตอร์ฮูโกวิลเลมส ์  

  ผู้ช่วยแพทย์ผสมยา  มิสเตอร์เรกเฮาเซ็น 

  ผู้ช่วยฝ่ายฝรั่ง  นายพองกีม 

  ผู้ช่วยฝ่ายไทย  ขุนอุดมวิทยา/นายเวรบัญช ี นายซุ่นใช้

ง.  โอสถศาลาสะพานมอญ    ผู้จัดการ  ขุนอาจวิทยาคม 

  แพทย์ทำยา  นายกลิ่น

 

  (๒๒) ตั้ง “กรมพยาบาล กระทรวงมหาดไทย” : ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๕

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๕๕  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระดำรงราชานุภาพ  

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย  เลขที่  ๑๖๓/๘๙๘๙ กราบบังคมทูล  

ความว่า 

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ 

ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ด้วยราชการในกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการจัดการพยาบาล 

และป้องกันโรคภัยไข้ เจ็บราษฎรตามหัวเมืองเป็นหน้าที่สำคัญอย่าง ๑  

การเหล่านี้ตามที่เป็นมาแล้ว ยังแยกกันเป็นหลายกอง คือ กองแพทย์ประจำ 

หัวเมือง  ๑  กองป้องกันโรคร้ายแรง ดังเช่น กาฬโรค อหิวาตกโรค  

ไข้ทรพิศม์และไข้พิศม์กอง ๑ ทำพรรณหนองฝีกอง ๑ โรงพยาบาลตาม 

หัวเมือง ดังเช่น โรงพยาบาลมณฑลภูเก็ต มณฑลนครราชสีมา มณฑล 

กรุงเก่า กอง ๑ และบัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองปาสตัว 

อินสติจูด กอง ๑ การเหล่านี้เจริญขึ้นมาตามลำดับ มีการงานที่ต้องทำเป็น 

อันมาก ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าว่า ถึงเวลาแล้วที่จำเป็นต้องจัดรวบรวม 

กองเหล่านี้ขึ้นเป็นกรม ๑ ในกระทรวงมหาดไทย และการที่จะตั้งเป็นกรมขึ้นนี ้  
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มีเงินสำหรับใช้จ่ายในงบประมาณพออยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้า 

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตรวบรวมกองเหล่านี้ตั้งขึ้นเป็นกรม ๆ หนึ่ง  

เรียกว่า “กรมพยาบาล” 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาตอบ  ในเดือนมกราคม  

พ.ศ. ๒๔๖๖  ความว่า  “ท่านขออนุญาตรวบรวมกองเหล่านี้ตั้งขึ้นเป็นกรม ๆ หนึ่ง เรียกว่า กรม 

พยาบาล นั้นทราบแล้ว ที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นกรมนั้น เปนการสมควรแล้ว”๗๙

กรมพยาบาล  กระทรวงมหาดไทย  รายงานเรื่องกรมพยาบาล  แบ่งเป็น ๖ แผนก๘๐ คือ

  ๑) แผนกบัญชาการ

  ๒) แผนกการแพทย์

  ๓) แผนกป้องกันโรคระบาด

  ๔) แผนกปาสตุรสภา  (สถานเสาวภา)

  ๕) แผนกโอสถศาลา

  ๖) แผนกสุขาภิบาล

การจัดตั้งกรมพยาบาลในกระทรวงมหาดไทย  ไม่ใช่การจัดตั้งงานรักษาพยาบาล 

ในหัวเมืองขึ้นใหม่  แต่เป็นการแยกงานรักษาพยาบาลในหัวเมืองที่มีอยู่ เดิมในกรมพลำภัง  

แยกออกมาตั้งเป็นกรมกรมหนึ่ง  ในรายงานของพระยามหาอำมาตย์  ได้รายงานข้อมูลจำนวน 

แพทย์ที่มีอยู่ในกระทรวงมหาดไทยทั้งในป ีพ.ศ. ๒๔๕๗ ดังต่อไปนี ้

  (ก) แผนกการแพทย ์ แพทย์ที่รับราชการในกรมพยาบาลมี

  ๑)  แพทย์ฝรั่ง ๕ คน  (อังกฤษ ๓ คน  ฝรั่งเศส ๑ คน  เงินเดือนคนละ ๘๐๐ -  

๑,๒๐๐ บาท)  เป็น “แพทย์ที่ปรึกษามณฑล”  และทำหน้าที่สอนแพทย์ 

เพิ่มเติมด้วย

  ๒)  แพทย์ประจำมณฑล ๗ คน  เป็น “แพทย์มณฑล”

  ๓)  แพทย์รับราชการในกรุงเทพฯ  และประจำตามหัวเมืองเป็น “แพทย์ประจำ 

เมือง” ๘๒ คน 

  ๔)  แพทย์ปลูกฝีตามหัวเมือง ๒๔ คน  รวมแพทย์ไทย ๑๑๓ คน 

  ๕)  แพทย์ประจำตำบลใน ๑๗ มณฑล ๓,๙๓๕ คน

(ข)  แผนกป้องกันโรคระบาด 

มีหน้าที่  ๒  อย่าง คือ  การปลูกฝี  และการป้องกันโรคระบาดอื่น ๆ  เช่น  กาฬโรค  

อหิวาตกโรค  ไข้มาลาเรีย  ซึ่งในส่วนการป้องกันกาฬโรคนั้นจะต้องรักษาความสะอาดบ้านเรือน 

เกี่ยวพันกับการขยายสุขาภิบาลตามตำบล 

  (ค) แผนกสุขาภิบาล

รวมประกาศจัดตั้งการสุขาภิบาลจนถึง พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้จัดตั้งรวม ๙  เมือง  ได้แก่  

นครราชสีมา  จันทบุรี  สงขลา  ชลบุรี  นครปฐม  นครศรีธรรมราช  พิไชย  ภูเก็ต  และเชียงใหม่  

แต่ต่อมาเกิดปัญหาที่เชียงใหม่  เพราะคนในบังคับอังกฤษไม่ยอมจ่ายภาษีโรงร้านได้เลิกไป  จึงเหลือ  
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๘  เมือง  แบ่งเป็นสุขาภิบาลเมือง ๗  เมือง  และสุขาภิบาลตำบล ๑ ตำบล  (คือ  ท่าฉลอม) 

มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสุขาภิบาลเพียง ๔  แห่งสำหรับรับรักษาคนไข้และปลูกฝี  คือ  

ที่เขตสุขาภิบาลเมือง  ภูเก็ต  กรุงเก่า  (อยุธยา)  นครราชสีมา  และสุโขทัย  ดังนี้

  ๑)  โรงพยาบาลเมืองภูเก็ต  พระยารัษฎานุประดิษฐ์  (คอซิมบี้)  พร้อมกับ 

ชาวเมืองภูเก็ตเรี่ยไรเงินสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ ภายหลังยกให้เป็นของ 

สุขาภิบาลเมืองภูเก็ต  โรงนี้มีคนไข้ประจำระหว่าง ๓๐ - ๔๐ คน  ส่วนมาก 

เป็นคนจีน

  ๓)  โรงพยาบาลเมืองนครราชสีมา  พระยาราชนุกูล  (อวบ  เปาโรหิตย์) จัดตั้ง 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ใช้เงินสุขาภิบาล  มีคนไข้ประจำราว ๒๐ คน

  ๓)  โรงพยาบาลเมืองสุโขทัย  พระยาราชภักดี  (ใหญ่)  ผู้ว่าราชการเมือง 

พร้อมด้วยกรมการและราษฎรออกเงิน ๒,๙๘๑ บาท  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕  

ถวายเป็นที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินประพาสสุโขทัย พ.ศ. ๒๔๕๐  

และพระราชทานนามวา่ “ศโุขทยัศขุสถาน”  เปน็โรงพยาบาลเลก็  ไมม่คีนไข ้

อยู่ประจำ  (ผู้ป่วยค้างคืน)

  ๔)  โรงพยาบาลกรุงเก่า  พระยาโบราณราชธานินทร์  (พร  เดชะคุปต์)  

สมุหเทศาภิบาล  พร้อมด้วยกรมการและราษฎรพร้อมออกเงิน ๖๕,๗๕๗  

บาท  สร้างเป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  

สมเด็จพระพันปีหลวง  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่   ๑๖  

พฤศจิกายน  พ.ศ .  ๒๔๕๕  และพระราชทานชื่ อว่ า  โรงพยาบาล 

เบ็ญจมาธิราชอุทิศ 

  (๒๓) กรมพยาบาล กระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาภิบาล กระทรวง 

มหาดไทย : มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙

วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.  ๒๔๕๙  คำสั่ง  ๖๓/๑๒๐  เปลี่ยนแปลงระเบียบการในกรม 

พยาบาล  และเปลี่ยนนาม “กรมพยาบาล” เป็น “กรมประชาภิบาล”๘๑ 

  (๒๔) “กรมรักษาความสุขของราษฎรในกระทรวงนครบาล” ที่มาของคำว่า  

“สาธารณสุข” :  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ 

รายงานระเบียบและการปกครองของกองแพทย์กรมสุขาภิบาล  ในกระทรวงนครบาล  

ตามการข้าราชการ  วันที ่๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๙  มีความสำคัญดังนี ้

กองแพทย์กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล  ต้ังข้ึนเม่ือเดือนเมษายน ร.ศ. ๑๒๓ พ.ศ. ๒๔๔๗  

มีหมอเอ๊ช. แคมเบล  ไฮเอ๊ต และหมอไนติงเกล  เป็นนายแพทย์สุขาภิบาล  กระทรวงนครบาล

  - มีการตั้ง “กรมป้องกันโรคร้าย” ในกระทรวงนครบาล  เพื่อป้องกันโรคระบาดทั้ง 

ทางบกทางทะเล  เพราะมีกาฬโรคระบาด  มีหมอไฮเอ๊ตเป็นผู้บัญชาการกรมฯ  ได้รับ 

งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน 



114
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

  - ให้โรงพยาบาลกรมกองตระเวน  (โรงพยาบาลตำรวจ) มาขึ้นกับกรมสุขาภิบาล

 - เสนอเปลีย่นชือ่ “กองแพทยส์ขุาภบิาล” เปน็ “กรมรกัษาความสขุของราษฎรในกระทรวง 

นครบาล”

  - เสนอให้จัดระเบียบหน้าที่ของแพทย์สุขาภิบาล  กระทรวงนครบาลใหม่  ในหัวข้อ 

ดังนี้

  ๑)  การจดัการปอ้งกนัโรครา้ยตา่ง ๆ  (ทางบก/ทางทะเล/การปลกูฝ/ีโรคสนุขับา้/ 

กาฬโรค  เป็นต้น)

  ๒)  การสะอาด

  ๓)  การงานในกรมตำรวจที่เกี่ยวกับแพทย์

  ๔)  การแยกธาตุและตรวจเชื้อโรคต่าง ๆ 

  ๕)  การงานโรงพยาบาลต่าง ๆ 

  ๖)  ทำการตรวจสายตาให้แก่กรมเจ้าท่า  สำหรับพวกที่จะสอบนายท้ายเรือ 

  ๗)  เป็นเจ้าหน้าที่สำหรับรักษาพระราชบัญญัติโม่หิน 

  ๘)  การวัดปรอทอากาศร้อนเย็น  เมเตโอโลยีกัล  (meteorological  อุตุนิยม- 

วิทยา)๘๑

(๒๕) ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัวเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้ากับจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย : มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๐

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙  (นับอย่างปัจจุบันคือ  พ.ศ. ๒๔๖๐)  พระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการประกาศให้ทราบทั่วกันว่า 

...โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงพระราชดำริห์ให้ทรงจัดตั้งและได้โปรดเกล้าฯ พระราชทาน 

เงินที่เหลือจากการเรี่ยรายสร้างอนุสาวรีย์ปิยะมหาราช เปนเงินทุนของ 

โรงเรียน...บัดนี้ทรงพระราชดำริห์เห็นสมควรจะขยายการศึกษาในโรงเรียนนี้ 

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คือไม่เฉพาะสำหรับผู้ที่จะเล่าเรียนเพื่อรับราชการเท่านั้น  

ผู้ใดที่มีความประสงค์จะศึกษาวิชาชั้นสูงก็ให้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้ได้ทั่วกัน  

เหตุฉะนั้นควรประดิษฐานขึ้นเปนชั้นมหาวิทยาลัย ให้เหมาะแก่ความต้องการ 

แห่งสมัยเสียทีเดียว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานโรงเรียน 

ข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปน 

มหาวิทยาลัย พระราชทานนามว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อเปน 

อนุสาวรีย์สมพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง และให้ 

มหาวิทยาลัยนี้ขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ...๘๓
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วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐  จางวางเอก  พระยาธรรมศักดิ์มนตรี  เสนาบดีกระทรวง 

ธรรมการ  รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดำรัสสั่งว่า 

...บดันีโ้รงเรยีนขา้ราชการพลเรอืนของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้- 

เจ้าอยู่หัว ได้ประดิษฐานขึ้นเปนมหาวิทยาลัย พระราชทานนามว่าจุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย และโอนมาอยู่ในกระทรวงธรรมการแล้ว โรงเรียนราชแพทยาลัย 

ของกระทรวงธรรมการ ควรจะเปนพแนกหนึ่งของมหาวิทยาลัยนี้ด้วย จึง 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้าในจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย แต่บัดนี้ไป๘๔

(๒๖) ตั้งกรมสาธารณสุข : มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๖๑  กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือเลขที่  ๑๘๒/๖๒๒๐  

กราบทูลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี  ราชเลขาธิการ  เรื่องเกิดกาฬโรคระบาดขึ้น 

ตามจังหวัดต่าง ๆ  คือ  มณฑลนครราชสีมา  ตาย ๔๕ คน  มณฑลพิษณุโลก  ตาย ๗ คน  มณฑล 

นครไชยศร ี ตาย ๓๖ คน  มณฑลอุดร  จังหวัดนครพนม  จังหวัดสกลนคร  ป่วยรวม ๔ คน 

วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๖๑  รายงานกระทรวงนครบาล  เรื่องกาฬโรคระบาด 

ในกรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  ๑๗ - ๒๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑  ตาย ๖ ราย  ไข้ทรพิษตาย ๓ ราย 

วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑  พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์  

กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร๘๕  มีหนังสือกระทรวงนครบาล  กราบทูลพระเจ้าพี่ยาเธอ  กรมหลวง 

ปราจิณกิติบดี  ราชเลขาธิการ  เร่ืองการประชุมกรรมการกาฬโรค  คร้ังท่ี ๒ ณ  จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย  ความว่า 

...ในการประชุมครั้งที่ ๒ นี้ กรรมการได้หารือกันในข้อว่า พระราช- 

กำหนดกฎหมายซึ่งมีอยู่ในเวลานี้ จะนับว่าเพียงพอที่จะให้เจ้าหน้าที่จัดการ 

ระงับโรคในคราวที่เกิดขึ้นชุกชุมหรือไม่ กรรมการเห็นพร้อมกันว่า เพียงพอ 

แล้ว ทั้งได้ลงความเห็นต่อไปว่า กรรมการเชื่อว่า การใช้พระราชบัญญัติทั้ง 

ในกรุงและหัวเมือง ยังหละหลวม ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของพระราช- 

บัญญัตินั้น  ๆ กรรมการเชื่อว่า ข้อนี้แหละเป็นต้นเหตุให้การปราบปราม 

กาฬโรคยังไม่เป็นผลสำเร็จ...

(รายงาน)	 ที่ ๔๗/๖๑ ย่อเรื่องการป้องกันกาฬโรค

...ก่อนที่ได้ประชุม กรมหมื่นไชยนาทถวายความเห็นส่วนพระองค์ 

ในเรื่องนี้ว่า การแก้ไขและระงับกาฬโรคเปนการลำบากเพราะคนยังไม่มีความรู ้

ในเรื่องกาฬโรค จึงขัดขืนและต่อสู้เจ้าพนักงาน ด้วยความเข้าใจผิดต่าง  ๆ  

การที่จะแก้ไขก็ลำบาก จะต้องใช้เวลานาน...ส่วนการที่จะจัดทำขึ้นนี้ มีปัญหา 

อยู่ว่าใครจะเปนผู้ทำ การสุขาภิบาลในเวลานี้ยังแยกกันอยู่ กระทรวงนครบาล 
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ก็มี กระทรวงมหาดไทยก็มี ถ้ารวมกันได้เสียจะสะดวกขึ้นอีกมาก การเช่นนี้ 

ต้องรวมกันทำ ต้องมีศูนย์กลางแต่แห่งเดียวจึงจะสำเร็จได้ดี...

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งลงในรายงานฉบับนี้ว่า

...การสุขาภิบาลถ้าจัดการรวมได้เป็นดี และถ้าจะรวมเห็นว่ารวม 

ที่มหาดไทยจะสะดวก ข้อนี้ให้นำเสนอที่ประชุมเสนาบดีที่ว่า สุขาภิบาล  

ในที่นี้หมายความโดยตรงว่า Public Health ส่วนการ Municipality ของ 

กรุงเทพฯ เช่น ทำถนน สะพาน ฯลฯ ควรให้คงไว้ในกระทรวงพระนครบาล  

ส่วนเงินให้เบิกจ่ายสำหรับการป้องกันกาฬโรค...๘๖

วันที ่๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑  ทรงมีพระราชดำรัสให้แก้ไขนามใหม ่ ดังนี้

กรมสาธารณสุข

ชื่อกรมสุขาภิบาล ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานออกมาเมื่อวันจันทร์นั้น

บัดนี ้ โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อว่า กรมสาธารณสุข๘๗

  (๒๗) Rockefeller Foundation กับการปฏิรูปโรงเรียนแพทย ์ : สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔  พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าธานีนิวัติ  ราชเลขาธิการ  

กราบบังคมทูลถวายรายงานที ่๒๗๓/๖๔๘๘  โดยย่อ  มีความสำคัญบางตอนดังนี ้

...หมอเปียร์สได้ให้ความเห็นไว้พอเปนเลา ๆ ว่า การฝึกหัดแพทย์ควร 

จะจัดเปน ๒ ชั้น คือ 

(๑) นักเรียนแพทย์ชั้นสูง ควรรับแต่นักเรียนที่สอบไล่ได้มัธยมบริบูรณ ์

(ปีที่ ๓) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เข้าเล่าเรียนวิชาตามหลักสูตร 

มีกำหนด ๖ ปี ให้เรียนภาควิทยาศาสตร์ล้วน ๒ ปี เรียนวิชาแพทย์ ๔ ปี  

เมื่อเรียนสำเร็จแล้วให้เปน “แพทย์ปริญญา” ซึ่งมีทางที่จะขอให้มหาวิทยาลัย 

ต่างประเทศรับรองว่า เสมอการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ทำนองเดียวกัน 

กับที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศรับรองว่า มัธยมปีที่ ๘ ของเราเสมอการสอบไล ่  

Matriculation ของเขา นักเรียนแพทย์ที่สอบไล่ได้ชั้นสูงเช่นนี้ เมื่อจะไปเรียน 

วิชาเพิ่มเติมอีก ณ ต่างประเทศ ก็เรียนชั้น Post Graduate ทีเดียวเพียง ๑  

หรือ ๒ ปีก็สำเร็จ

(๒) นักเรียนแพทย์ชั้นสามัญ ควรรับนักเรียนที่สอบไล่ได้ชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ดังรับอยู่เดี๋ยวนี้  

มีกำหนดเรียน ๓ หรือ ๔ ปี (เดี๋ยวนี้เรียน ๖ ปี) แล้วออกทำการเปนสารวัด 
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แพทย์สำหรับการสาธารณสุข หรือทำการรักษาพยาบาลทั่ว ๆ ไป ให้ทันกับ 

ความต้องการของบ้านเมือง...

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๔๖๔  หมอเปียร์สชี้แจงกับเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  

เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ  ว่า

...ในการที่รอคคีเฟลเลอร์เฟาวน์เดชั่นจะช่วยนี้เป็นส่วนทางวิชา เขา 

มีความเห็นว่า ชั้นต้นบางทีจะส่งศาสตราจารย์มาให้ ๖ คน พอครบวิชา 

ที่ต้องการ เขาจะขอให้ศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงของเขาในการจัดสอนวิชา 

และการสอบไล่ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกหัด มีสถานที่และเครื่องใช้ก็จะช่วย 

ได้บ้างเหมือนกัน เขาเห็นว่า ควรมีความตกลงกันระหว่างรัฐบาลสยามกับ 

รอคคีเฟลเลอร์เฟาวน์เดชั่น กำหนด ๕ ปี ในการที่จะฝึกสอนวิชาแพทย์  

เมื่อครบ ๕ ปีแล้ว ถ้ารัฐบาลสยามยังต้องการให้ช่วยต่อไปอีก ก็จะรับช่วย 

ต่อไปอีก ๕ ปี รวมเป็น ๑๐ ปี แต่ทั้งนี้เป็นความเห็นเขา ซึ่งจะได้รายงาน 

ตอ่รอคคเีฟลเลอรเ์ฟาวนเ์ดชัน่ เมือ่ตกลงอยา่งไรคงจะบอกมาใหท้ราบภายหลงั...

วนัที ่๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕  ราชเลขาธิการกราบบงัคมทลู  ยอ่เรือ่งแผนกตา่งประเทศ 

ที่ ๘/๖๕ ว่า  รอคคีเฟลเลอร์เฟาวน์เดชั่นรับช่วยเหลือการศึกษาในแผนกนี้

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕  (January  23, 1922)  Dr. Richard M. Pearce,  

The Rockefeller Foundation, 61 Broadway, New York  มีจดหมายถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์-

มนตรี  เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ  อธิบายพร้อมแนบเอกสารข้อเสนอการพัฒนาแพทยศาสตร์- 

ศึกษา ๖ แผ่น

...The Result of the discussion of the material I collected in  

Siam, the following plan for the development of Medical Education  

in the Royal Medical School of Bangkok is proposed : ...

วนัที ่๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕  เจา้พระยาธรรมศกัดิม์นตร ี เสนาบดกีระทรวงศกึษาธกิาร 

มีหนังสือที่   ๒/๑๑๑  เรียนแจ้งมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ  ราชเลขาธิการ  

เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาฯ ทรงทราบเรื่องงบประมาณสร้างสถานปาโถโลยี ๑ หลัง  

ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท  โดยใช้เงินทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตึกพยาบาล ๑ หลัง  ราคา  

๘๐,๐๐๐ บาท  ดว้ยเงนิของสมเดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอ  เจา้ฟา้กรมขนุสงขลานครนิทร ์ พระราชทาน  

และกราบบังคมทูลว่า 

...สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ทรง 

เอาเป็นธุระในเรื่องนี้อยู่มาก ทรงเข้าพระไทยทางการได้ถ้วนถี่ ได้ทรงพบปะ 
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สนทนากับหมอวินเซนต์ นายกแห่งฟาวน์เดชั่น และได้ทรงรับกับเขาไว้ว่า 

จะมาฟังความและรับสั่งแก่เขาเมื่อเสด็จกลับออกไป พระองค์ท่านได้ทรงตรัส 

แนะนำว่า เพื่อให้ทันในเวลาอันน้อย ควรมีกรรมการสำหรับพิจารณาเรื่องนี้  

เพื่อให้มีผู้แทนของกระทรวงที่ใช้แพทย์เข้าเปนกรรมการด้วย กระทรวง 

ศึกษาธิการเปนเจ้าหน้าที่ พระองค์ท่านก็ทรงยินดีจะช่วยเหลือ ข้าพเจ้า 

เห็นชอบด้วยพระดำริห์ และเห็นว่าถ้าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี 

กรรมการ และได้พระองค์ท่านเปนประธานกับมอบการจัดเรื่องกรรมการนี้ไว้ 

ในพระองค์ท่านจะเปนการดีมาก... 

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕  หนังสือที่  ๔/๑๙๘  นามเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  

เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ไปทูลหารือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาเทวะวงศ์- 

วโรปการ  เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศแล้ว  รับสั่งว่า  “เหนควรให้จัดการตามที่เจ้าพระยา 

ธรรมศักดิ์ได้ตกลงกับเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์”

วนัที ่๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙  เจา้พระยาธรรมศกัดิม์นตร ี เสนาบดกีระทรวงศกึษาธกิาร  

มีหนังสือที ่๓๔/๗๓๖๐  เรียนมหาเสวกเอก  เจ้าพระยามหิธร  ราชเลขาธิการ  ความว่า

...หมอคาร์เตอร์ รองผู้อำนวยการแผนกการศึกษาทางแพทย์แห่ง 

รอคคิเฟลเลอร์มูลนิธิ  เข้ามากรุงเทพฯ มาดูการคณะแพทยศาสตร์กับคณะ 

อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์...ทางคณะแพทยศาสตร์ หมอคาร์เตอร์ชมเชยว่า  

ดำเนินการเรียบร้อยตามที่ตกลงกัน...ส่วนคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ได้แนะนำบางอย่างเกี่ยวด้วยดำเนินการ ซึ่งจะได้ดำริจัดการต่อไป...

  (๒๘) ดำเนินโครงการจัดต้ังกรมสาธารณสุข เฉพาะส่วนกระทรวงมหาดไทย : มกราคม  

พ.ศ. ๒๔๖๕

วนัที ่๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕  ราชเลขาธกิารมหีนงัสอืที ่๗/๔๓๕, ๕๒/๔๓๗, ๑๐/๔๓๖,  

๕๑/๔๓๘  ถึงเสนาบดีที่เกี่ยวข้อง ๓ กระทรวง  และกรมหมื่นไชยนาทนเรนทร  แจ้งพระราชกระแส 

รับสั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เสนาบดีกระทรวง 

มหาดไทยกับเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ดำเนินการสำหรับหัวเมืองในปกครองของ 

กระทรวงมหาดไทยไปก่อน  เว้นส่วนกรุงเทพฯ ค่อยดำเนินการภายหลัง  โดยพระราชกระแสรับสั่ง 

ถึงกรมหมื่นไชยนาทนเรนทร  ความดังนี้

...ได้รับหนังสือลงวันที่ ๓๑ เดือนก่อนบรรยายความเห็นเรื่องรวม 

หน้าที่สาธารณสุขนั้นแล้ว เรื่องนี้เห็นใจอยู่ว่าเปนการลำบาก และฉันทราบ 

อยู่แล้วเหมือนกันว่า จะทำความตกลงกับนครบาลไม่ง่ายนัก เพราะนครบาล 
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เคยระแวงมานานแล้วว่า จะถูกตัดทอนอำนาจไปทีละน้อย  ๆ  จนในที่สุด 

ยุบนครบาลไปสมทบมหาดไทย การที่นครบาลสงสัยเช่นนี้ จะว่าไม่มีมูลก็ไม่ได ้  

เพราะเปนที่น่าเสียใจที่มีผู้ใหญ่ในราชการของกระทรวงมหาดไทยเคยกล่าว 

เปนเชิงโอ้อวดเช่นนั้นเสียด้วย

ส่วนเรื่องสาธารณสุข เห็นว่าไม่ควรรอจนกว่าจะได้รับความตกลง 

ยินยอมของนครบาล เห็นควรจัดไปในหัวเมืองในการปกครองของมหาดไทย 

ก่อน ฉันเชื่อว่า เมื่อนครบาลได้แลเห็นผลดีของการจัดวางการใหม่นั้นแล้ว  

ต่อไปคงจะว่าง่ายขึ้น ฉันจะได้สั่งไปทางราชการถึงกระทรวงการคลังด้วย...๘๙

  (๒๙) ยุบกระทรวงนครบาลรวมไว้ในกระทรวงมหาดไทย  : สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕  มีประกาศรวมการปกครองท้องที่และแบ่งปันหน้าที่ 

ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรม  ความว่า

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า แต่เดิมมา  การ 

ปกครองท้องที่แยกย้ายกันอยู่เปนหลายกระทรวง คือ การปกครองพระนคร 

เปนน่าที่กระทรวงนครบาล การปกครองหัวเมืองเปนน่าที่กระทรวงต่าง ๆ   

ซึ่งเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๕ (ร.ศ. ๑๑๑)  ได้โปรดเกล้าฯ ให้มารวมไว้เปนน่าที่ 

กระทรวงมหาดไทยแต่แห่งเดียว บัดนี้ทรงพระราชดำริห์ว่า ราชการได้ดำเนิน 

มาถึงขีดคั่นอันสมควรแล้ว ที่จะรวมน่าที่ปกครองนี้ไว้ในกระทรวงเดียวได้  

เพราะฉนั้นจึ่งทรงให้รวมน่าที่ราชการในกระทรวงนครบาลนอกจากที่จะได้ 

กล่าวถึงต่อไปนี้ข้างล่างนี้ เข้าไว้ในกระทรวงมหาดไทย 

ส่วนการปกครองท้องที่ พร้อมทั้งงานประชาภิบาล นคราภิบาล  

ฯลฯ อันเปนน่าที่เฉภาะกรุงเทพพระมหานครนั้น ให้มีสมุหพระนครบาลเปน 

หัวน่ารับผิดชอบอย่างสมุหเทศาภิบาลแห่งมณฑลต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักร... 

ให้โอนกรมราชทัณฑ์จากกระทรวงนครบาลมาขึ้นกระทรวงยุติธรรม และ 

โอนกรมอัยการจากกระทรวงยุติธรรมมาขึ้นในกระทรวงมหาดไทย...๙๐

  (๓๐) พระราชบัญญัติการแพทย ์พ.ศ. ๒๔๖๖  : พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖

วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖  ประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖๙๑  

เพื่อคุ้มครองประชาชนจากอันตรายที่เกิดจากผู้ไร้ความรู้  ไม่รับการฝึกหัด  ในการประกอบโรค 

ศิลปะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์  กำหนดให้มีสภาการแพทย์  เพื่ออนุญาตและขึ้นทะเบียน 

ผู้ประกอบโรคศิลปะ 

  (๓๑) รายงานกรมสาธารณสุข ประจำพุทธศักราช ๒๔๖๕, ๒๔๖๖ และ ๒๔๖๗๙๒: 

มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘
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วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๖๘  หม่อมเจ้าสกลวรรณากร  อธิบดีกรมสาธารณสุข  

เสนอรายงานกรมสาธารณสุขต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน 

ฉบับนี้  มีจำนวน ๑๖๖ หน้า  แบ่งเป็น ๒๒ บท  พร้อมแสดงตารางสถิติต่าง ๆ จำนวนมากจาก 

ทั่วประเทศ  เป็นรายงานฉบับแสดงข้อมูลอย่างสมบูรณ์เท่าที่เคยมีมา  เริ่มจากบทที่ ๑  คำปรารภ  

การปกครองประเภทเงินถือจ่ายและรายจ่ายต่าง ๆ  การออกกฎหมายทางสาธารณสุข  การ 

เกี่ยวข้องกับนานาชาติเรื่องสุขภาพ  สุขศึกษา  สถิติพยากรณ์  โรคติดต่อ  การสุขาภิบาล  

การจัดบำรุงบุราภิบาล  การบำบัดโรค  การสงเคราะห์ทารกและมารดา  เรือนจำ  กองบุราภิบาล  

กองโอสถาศาลารัฐบาล  กองยาเสพติดให้โทษ  กองส่งเสริมสุขาภิบาล  (โอนมาจากกองสุขาภิบาล  

สภากาชาดสยาม)  รายงานของผู้ตรวจการสาธารณสุขประจำภาค  การสาธารณสุขในมณฑลต่าง ๆ  

และกองแพทย์สุขาภิบาลแห่งพระนคร 

(๓๒)  โอนงาน Public Health ของกรมสุขาภิบาล  กระทรวงนครบาล  ไปรวม 

ในกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย  :  เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘

วันที ่๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘ 

ดว้ยตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ลงวนัที ่๒๗ พฤศจกิายน  

พ.ศ.  ๒๔๖๑  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกการสุขาภิบาลแพนกป้องกัน 

ความป่วยไข้ให้ความสุขแก่ประชาชน (Public Health) จากกรมสุขาภิบาล 

ไปรวมขึ้นอยู่ในกรมสาธารณสุข แต่ในเวลานั้นมีเหตุไม่สดวกกับทางการ 

บางอย่าง การจึงได้รอต่อมา บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรที่จะรวมการสุขาภิบาล 

แพนกนี้ให้อยู่ในความบังคับบัญชาของกรมสาธารณสุขได้ เพื่อให้การงาน 

ได้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยสดวกดียิ่งขึ้น

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนการในกรมสุขาภิบาล แพนก 

ป้องกันความป่วยไข้ให้ความสุขแก่ประชาชน ไปรวมขึ้นกรมสาธารณสุข

  (๓๓) การตั้งสภาการสาธารณสุขประจำชาต ิ :  เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๐

วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๐  ร่างพระราชบัญญัติสภาการสาธารณสุขประจำชาติ  

พ.ศ. ๒๔๖๙๙๓  นิยามคำว่า  สาธารณสุข  ดังน้ี  “การสาธารณสุข  หมายความว่า  งานหรือกิจ 

การประเภทหน่ึงประเภทใดซึ่งต้องอาศัยวิชาความรู้ในทางสาธารณสุขโดยเฉพาะ  ซึ่งกระทำด้วย 

ความประสงค์ที่จะป้องกันอันตรายและบำรุงชีวิตให้ยืนนาน”  และในร่างกฎหมายฉบับภาษาอังกฤษ 

บัญญัติว่า 

“Public Health  Activity” as mentioned  in  this  law  shall mean  “any work or  

activities  involving  special  technical knowledge and experience  in public  health,  

undertaken with  the purpose of preventing  sickness and decay and  to  save and  

to prolong  life...”  แต่ผู้แทนสภากาชาดสยามแย้งว่า  นิยามไม่ชัดเจน  ไม่ควรบัญญัติไว้  จึงถอด 
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ออกไป  อย่างไรก็ตาม  จากการนิยามคำว่า “การสาธารณสุข”  ทำให้เห็นเป้าหมายและขอบเขต 

การดำเนินการในเวลานั้น  โดยทางคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลโต้แย้งว่าไม่ควรรวม  

Medical Education  ไว้ใน Medical Service ที่เป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๐  ที่ประชุมเสนาบดี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม  มีการ 

หารอืเรือ่งการตัง้สภาการสาธารณสขุมพีระดำรสัเรือ่งตามมาตรา ๒ ของรา่งฯ สภาการสาธารณสขุ  

มีฐานะเป็นเหมือนกรมหนึ่งซึ่งมีหน้าที่บังคับบัญชากรมสาธารณสุข  แต่ทรงเข้าพระราชหฤทัย 

ว่าไม่ได้หมายความว่า  กรมสาธารณสุขอยู่ใต้บังคับของสภาน้ี และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

กราบบังคมทูลว่า  ตั้งใจจะให้เป็นสภาที่ปรึกษาในการสาธารณสุขเท่านั้น  และไม่ใช่นิติบุคคล  

ไม่ใช่กรม 

หลวงนรราชฯ  ให้ความเห็นโดยรวมของร่างฯ ฉบับนี้ว่า 

...สรุปความ - สภานี้แทบไม่มีประโยชน์อะไรเปนพิเศษ แม้ว่าไม่มีสภา  

เสนาบดีมหาดไทยในหน้าที่ผู้บังคับบัญชากรมสาธารณสุข ก็อาจเชิญคณะ 

แพทย์ให้แต่งผู้แทนมาประชุมปรึกษาการงานได้เสมอ หน้าที่สภานายก 

ดูเหมือนจะเปนประโยชน์เฉพาะ secretarial work  เท่านั้น

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ 

หลวงนรราช

  (๓๔) การให้ปริญญาแพทย ์- ปริญญาแรกในประวัติศาสตร์การศึกษาไทย  : พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๔๗๒

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒  มหาอำมาตย์เอก พระองค์เจ้าธานีนิวัต  เสนาบดี 

กระทรวงธรรมการ  มีหนังสือที่ ๕๓/๑๗๗๗  เรียนมหาเสวกเอก  เจ้าพระยามหิธร  ราชเลขาธิการ  

ความว่า 

จำเดมิแตไ่ดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนาโรงเรยีนขา้ราชการ 

พลเรือนขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๕๙  และต่อมาโดย 

โปรดเกล้าฯ ให้ยกโรงเรียนราชแพทยาลัยมาขึ้นอยู่ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เปนคณะแพทยศาสตร์นั้น การศึกษาในทางแพทย์ได้เจริญขึ้นโดยลำดับ  

ครั้นเมื่อมีการร่วมมือกับรอคคะเฟลเลอร์มูลนิธิ กระทรวงธรรมการจึงได้แก้ไข 

หลักสูตรใหม่ให้มีแพทย์ปริญญาชั้น Medicine Baccalaureus๙๔	 และยัง 

จะมีชั้น Medicine Doctor ต่อไปข้างหน้าโดยความตกลงเห็นชอบแห่งมูลนิธิ 

ทีก่ลา่วนามมาแลว้นัน้ ถงึศก ๒๔๗๑ นกัเรยีนชัน้ปรญิญาไดเ้รยีนจบลง ๑๘ คน  

สอบไล่ได้ ๑๘ คน ถึงเวลาแล้วที่จะมีการให้ปริญญาแก่นักเรียนเหล่านี้...๙๕



122
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช- 

หัตถเลขาที ่๓/๑๕๘  ความว่า

ตามหนังสือที่ ๕๓/๑๗๗๗  ลงวันที่ ๒๕ เดือนก่อน ขออนุญาต 

ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ปริญญาแพทย์ชั้น Medicine Baccalaureus   

แก่นักเรียนคณะแพทยศาสตร์ ๑๘ คน ซึ่งสอบไล่ได้ใน พ.ศ. ๒๔๗๑ คราวหนึ่ง  

เปนพิเศษ ดังเหตุผลที่ชี้แจงมากนั้นทราบแล้ว อนุญาต

	 ประชาธิปก ป.ร.

  (๓๕) โรงพยาบาลตำรวจ  : มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๗๒

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒  จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์  กรมพระ 

นครสวรรค์วรพินิต  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อสร้าง 

โรงพยาบาลกลางใหม่  เป็นตึก ๓ ชั้น  สร้างเป็นตอน ๆ ไป  กำหนด ๔ คราวเสร็จ  งบประมาณ  

๕๐๐,๐๐๐ บาท  โดยโรงพยาบาลกลางมีหน้าที่รักษาทั่วไปและมีหน้าที่เพิ่มเติมพิเศษเฉพาะคือ  

“รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บหรือภัยอันตรายต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวกับคดีซึ่งตำรวจส่งมาให้ตรวจรักษา 

และลงความเห็นในทางนิติเวชวิทยา”๙๖ 

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒  รายงานประชุมสภาการคลังกล่าวถึงว่า  โรงพยาบาลกลาง 

เป็น Police Hospital  หากคิดจะรักษาคนไข้ทั่วไปแบบ General Hospital จะแข่งกับโรงพยาบาล 

อื่น ๆ  ในชั้นนี้ควรจัดเป็น Police Hospital อย่างเดียว  ที่ประชุมเห็นชอบ  โครงการจึงระงับไป  

เหลือแต่การซ่อมแซมตึกเก่า

  (๓๖) การปกครองลักษณะเทศบาล  : พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒  มหาอำมาตย์ตรี หม่อมเจ้าสกลวรรณากร  วรวรรณ 

อธบิดีกรมสาธารณสขุ  ทรงแสดง “การปกครองลกัษณะเทศบาล” ในทีป่ระชมุสมหุเทศาภบิาล  สรปุ 

ใจความสำคัญว่า๙๗ 

  - คำปรารภ :  เมื่อสัก  ๒๐ ปีมานี้  (ราว พ.ศ. ๒๔๕๒)  สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  

พระราชทานพระราชกระแสฉบับหนึ่ง  มายังกระทรวงมหาดไทย  ในลายพระราช- 

หัตถเลขาฉบับหนึ่งทรงทำนายไว้ว่า  รูปแบบการปกครองท้องที่  ซึ่งเรียกตามภาษา 

อังกฤษว่า  “มยูศิยาลิตี้”  (Municipality)  จำต้องเข้าสยามในไม่ช้า๙๘  ทรงพระราช- 

ดำริว่า  เป็นปัญหาจักคิดเตรียมการเผื่อไว้แต่ในขณะนี้  พระราชกระแสนี้เกี่ยวด้วยกับ 

การจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง  ซึ่งนับว่าเป็นการดำเนินก้าวที่หนึ่งไปสู่ ลักษณะ 

ปกครอง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เทศบาล”

 - “เทศบาล” คืออะไร  คำว่า “เทศบาล” ประกอบขึ้นด้วยคำสันสกฤตสองคำ  คือ  

“เทศ”  แปลว่า  ถิ่น  และ “บาล”  แปลว่า  ปกครอง  แต่ในที่นี้จะจำกัดความให้ 

แคบกว่าการปกครองท้องที่โดยเบ็ดเสร็จ  คือ หมายเฉพาะถึงการปกครองชุมนุมชน 
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  - ในทางกฎหมาย  เทศบาล  คือ  การปรุงแต่งราษฎรในท้องที่แห่งหนึ่งแห่งใด  

ขึ้นเป็นนิติบุคคลโดยอำนาจรัฐบาล  และในฐานะนิติบุคคลดั่งว่านี้  รัฐบาลอนุญาต 

ให้ใช้อำนาจซึ่งระบุไว้โดยกฎหมาย  ในอันที่จะออกอนุบัญญัติ  (ระเบียบข้อบังคับ 

อันเป็นกฎหมายลูก)  เกี่ยวด้วยกิจการภายในเขตท้องที่คนในทางปกครองเทศบาล 

หนังสือพิมพ์ The New York Times  ฉบับประจำวันที่  ๒๘  เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔  ได้ 

ตีพิมพ์พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ต้องการให้ประเทศไทยมีการ 

ปกครองท้องถิ่น  เพื่อทำการปกครองตนเองขึ้นตามแบบอย่างประเทศตะวันตกที่มีองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  ซึ่งมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

“เรากำลังเตรียมออกพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้นมาใหม่ เพื่อทดลอง 

เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ ประชาชนจะมีสิทธิ 

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล...ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิการเลือกตั้งของประชาชน 

ควรจะเริ่มต้นที่การปกครองท้องที่ในรูปเทศบาล ข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนควร 

จะมีสิทธิมีเสียงในกิจการของท้องถิ่น เรากำลังพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้ 

แก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการผิดพลาด ถ้าเราจะมีการปกครองระบอบรัฐสภา 

ก่อนที่ประชาชนจะมีโอกาสเรียนรู้ และมีประสบการณ์อย่างดีเกี่ยวกับการใช้ 

สิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครองท้องถิ่น”๙๙

สิ้นสุดการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

  (๓๗) คณะราษฎรปฏิวัติยึดอำนาจการปกครอง ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕

  (๓๘) อนุกรรมการวางโครงการสาธารณสุข คณะกรรมการราษฎร  : กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕

วนัที ่๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ กรรมการคณะกรรมการราษฎรมหีนงัสอืเรยีนประธาน 

คณะกรรมการราษฎร  ความว่า 

...ด้วยโครงการสาธารณสุขในเวลานี้ยังไม่ลงระเบียบและยังบกพร่อง 

อยู่ เป็นส่วนมาก ข้าพเจ้าขอประทานเสนออนุกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อ 

วางโครงการสาธารณสุข คือ  ๑. พระชาญวิธีเวทย์  ๒. พระเชษฐ์วิธีการ   

๓. หลวงเฉลิมคัมภรีเวชช์  ๔. นายพันตรี หลวงสนิทรักษสัตว์  ๕. หลวง 

ประพันธ์ไพรัชพากย์ ๖. นายประยูร ภมรมนตรี...๑๐๐
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  (๓๙) ปรับปรุงโครงสร้างกรมสาธารณสุข  : มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖

วันที ่๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖  กรมสาธารณสุขแบ่งส่วนราชการดังนี้๑๐๑

  (๑) สำนักงานเลขานุการกรม  แบง่เปน็ ๓ แผนก คอื  แผนกสารบรรณ/แผนกหอ้งสมดุ/ 

แผนกเบ็ดเตล็ด

  (๒) สำนักงานคณะกรรมการแพทย ์ (Medical Council  ปัจจุบันคือ  แพทยสภา)

  (๓) กองคลัง  (แผนกการเงิน/แผนกบัญชี/แผนกพัสดุ)

  (๔) กองสถิตพิยากรณช์พี  (แผนกกลาง/แผนกเอกสารสาธารณสขุ/แผนกหนว่ยสขุศกึษา)

  (๕) กองสุขศึกษา  (แผนกกลาง/แผนกเอกสารสาธารณสุข/แผนกหน่วยสุขศึกษา) 

  (๖) กองโรคติดต่อ  (แผนกกลาง/แผนกโรคติดต่อ/แผนกด่านกักโรค/แผนกตรวจคนเข้าเมือง)

  (๗) กองชันสูตร  (แผนกกลาง/แผนกตรวจวัตถุ/แผนกตรวจน้ำ)

  (๘) กองสาธารณสุขท้องที่  (แผนกกลาง/แผนกสุขาภิบาล/แผนกสงเคราะห์มารดาและ 

ทารก/แผนกบำบัดโรค/แผนกอาหารและยา/แผนกเชื้อโรค)

  (๙) กองสาธารณสุขพระนคร  (แผนกกลาง/แผนกโรคติดต่อ/แผนกสุขาภิบาล/แผนก 

สุขศาลา/แผนกสงเคราะห์มารดาและเด็ก/แผนกอาหารและยา/โรงพยาบาลโรคติดต่อ)

  (๑๐) กองโอสถศาลา  (แผนกกลาง/แผนกคลังเวชภัณฑ์/แผนกจัดเวชภัณฑ์)

  (๑๑) วชิรพยาบาล

  (๑๒) โรงพยาบาลกลาง

  (๑๓) โรงพยาบาลโรคจิต

  (๑๔) กองอนาถาพยาบาล

  (๑๕) โรงพยาบาลโรคเรื้อน

  (๔๐) หลักสูตรแพทย์ประกาศนียบัตร (เพิ่มเติมจากหลักสูตรแพทย์ปริญญาบัตร)  :  

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗  หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่ากระทรวงธรรมการ  ความว่า 

...นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาได้เสนอว่า ตามกระทรวง 

บางกระทรวงเวลานี้ปรากฏว่ายังขาดนายแพทย์อยู่ เช่น กระทรวงกลาโหม 

และกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้เพราะการเพาะนายแพทย์ในปีหนึ่ง  ๆ น้อยไป  

มีแพทย์ที่สำเร็จการเรียนในปีหนึ่งมีจำนวนน้อยและเป็นแพทย์ชั้นปริญญา  

ความจำเป็นที่จะต้องใช้นายแพทย์ปริญญาทุกคนในเวลานี้ เห็นว่ายังไม่สู้ 

จำเป็นนัก...เช่น แพทย์หลวงประจำท้องที่ แพทย์ประจำสถานีอนามัย ผู้บังคับ 

หมู่เสนารักษ์ เป็นต้น ควรจะให้แต่แพทย์ประกาศนียบัตรก็พอ ส่วนแพทย์ 

ปริญญาควรประจำรักษาพยาบาลที่สำคัญ ๆ หรือในแผนกค้นคว้าวิทยาการ  

หรือในโรงเรียนแพทย์ ด้วยเหตุผลดั่งกล่าวนี้ เห็นว่า กระทรวงธรรมการควร 
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จะหาวิธี เพาะนายแพทย์โดยเปิดการเรียนขึ้นอีกแผนกหนึ่ง คือ แพทย์ 

ประกาศนียบัตร เมื่อเรียนสำเร็จแล้วให้ออกรับราชการในตำแหน่งข้าราชการ 

ชั้นสัญญาบัตร และท่านได้เสนอว่า เรื่องนี้กระทรวงธรรมการได้ดำริอยู่ 

เหมือนกัน เวลานี้กำลังปรึกษาหารืออยู่กับสภากาชาด และกรมสาธารณสุข๑๐๒

  (๔๑) โครงการสร้างโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศ : กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๗๗  กรมสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  จัดทำ 

โครงการสร้างโรงพยาบาลหัวเมืองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ  

โดยมีความมุ่งหมายจะสร้างโรงพยาบาลขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้มีทั่วถึงกันทุกจังหวัด  ภายใน  

๔ ปี  นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็นต้นไป๑๐๓  การสร้างเฉลี่ยเป็นภาค ๆ  และเริ่มจากชายเขตแดน 

เข้ามาก่อน  เพราะเกี่ยวกับ Prestige  (ศักดิ์ศรี) ของชาติ  โรงพยาบาลที่จะสร้างขึ้นนั้นมี ๒ ขนาด  

คือ

  ๑. ขนาดกลาง -   ให้มีเตียงรับคนไข้ได้ตั้งแต่ประมาณ ๓๕ -  ๑๕๐  เตียง  ประมาณ 

ค่าก่อสร้างและเครื่องใช้เครื่องมือ  แห่งละ ๙๕,๘๐๐ บาท

  ๒. ขนาดเล็ก - กำหนดให้มีเตียงรับคนไข้ได้ตั้งแต่ ๒๕ - ๕๐  เตียง  ประมาณค่าก่อสร้าง 

และเครื่องใช้เครื่องมือ  แห่งละ ๕๖,๒๐๐ บาท 

แผนงานตามโครงการโรงพยาบาลหัวเมือง

  -	พ.ศ. ๒๔๗๗ สรา้งโรงพยาบาลขนาดกลาง ๒ แหง่ (อบุลราชธาน/ีนครพนม) ขนาดเลก็  

๘ แห่ง (หนองคาย/นราธิวาส/สกลนคร/ปัตตานี/ยะลา/จันทบุรี/ตาก/สตูล) 

	 -	พ.ศ. ๒๔๗๘ สรา้งโรงพยาบาลขนาดกลาง ๓ แหง่ (อดุรธาน/ีเชยีงราย/มหาสารคาม) 

ขนาดเล็ก ๑๓ แห่ง (น่าน/ชัยภูมิ/แม่ฮ่องสอน/บุรีรัมย์/กระบี่/พังงา/ปราจีนบุรี/ 

ตรัง/สุรินทร์/กำแพงเพชร/เพชรบูรณ์/พัทลุง/เลย)

	 -	พ.ศ. ๒๔๗๙ สร้างโรงพยาบาลขนาดกลาง ๓ แห่ง (ขอนแก่น/นครศรีธรรมราช/ 

ร้อยเอด็) ขนาดเลก็ ๑๓ แหง่ (ลำปาง/ตราด/ระยอง/ชมุพร/สรุาษฎรธ์าน/ีอทุยัธาน/ี 

ชัยนาท/ขุขันธ์/อุตรดิตถ์/นครนายก/พิจิตร/สวรรคโลก/ลำพูน)

	 -	พ.ศ. ๒๔๘๐ สร้างโรงพยาบาลขนาดกลาง ๔ แห่ง (พิษณุโลก/ฉะเชิงเทรา/แพร่/ 

ราชบุรี) ขนาดเล็ก ๑๓ แห่ง (ลพบุรี/ประจวบคีรีขันธ์/สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร/ 

นครปฐม/สิงห์บุรี/สระบุรี/ปทุมธานี/อ่างทอง/เพชรบุรี/กาญจนบุรี/นนทบุรี/ 

สมุทรปราการ) รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด ๔,๐๕๑,๐๐๐ บาท

  (๔๒) มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์แถลงขอบคุณและยุติข้อตกลงร่วมมือ  : พฤษภาคม พ.ศ.  

๒๔๗๘ 

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๗๘  Mr. Max Mason  ประธานมูลนิธิฯ  มีจดหมาย 

แสดงความขอบคุณรัฐบาลสยามที่ได้พยุงกิจการให้ดำเนินไปตามข้อตกลงร่วมมือมาโดยตลอด  

มีความสำคัญบางตอนว่า 
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...From Dr. Aller G. Ellis, The Rockefeller Foundation requested  

and has received a final report upon the collaboration between the  

Government of Siam and The Rockefeller Foundation in reorganization  

of the Medical School of the Chulalongkorn University...fulfilled the  

spirit of the undertaking and surpassed the actual terms of the  

agreements has given us great satisfaction and is rightfully an occasion  

of pride and hope in the future of medical education in Siam...๑๐๔

(๔๓)  คณะกรรมการพิจารณาการสาธารณสุขและการแพทย์  :  ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘

วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

การสาธารณสุขและการแพทย์  เมื่อวันที่  ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๗  มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

มหาดไทยเป็นประธานกรรมการ  มีหน้าที่พิจารณาปัญหาเรื่องการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น  

คณะกรรมการได้เสนอโครงการต่อรัฐบาลดังนี้

  ๑) การอนามัยในหัวเมือง 

  ๒) การควบคุมไข้จับสั่น

  ๓) การควบคุมวัณโรค

  ๔) การควบคุมโรคเรื้อน

  ๕) การควบคุมโรคจิต

  ๖) การควบคุมกามโรค

  ๗) การควบคุมอาหารและยา

  ๘) การสงเคราะห์มารดาและเด็ก

  ๙) การอนามัยโรงเรียน๑๐๕

(๔๔)  พันเอก  พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จัดทำธรรมระวาง 

ประเทศ หนังสือรวบรวมอนุสัญญาระหว่างประเทศเผยแพร่

ในหน้าคำสั่งชี้แจงระบุไว้ว่า 

เนื่องด้วยประเทศเราได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาต่าง ๆ อันเป็นธรรม 

ระวางประเทศ ประกอบกับเราเป็นประเทศเล็ก จำจักต้องปฏิบัติตาม 

โดยเคร่งครัด ดุจเป็นกฎหมายในบ้านเมืองของเราเอง ฉะนั้นเพื่อเป็นเครื่อง 

ช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะกับเหตุการณ์ จึ่งทหารทุกคนพึงศึกษาทราบไว้  

โดยสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที ่

	 (ลงนาม) พ.อ.พิบูลสงคราม 
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อนุสัญญาระหว่างประเทศทางด้านการทหารในช่วงเวลาดังกล่าวมีดังนี้

	 ๑)	คำปฏิญาณว่าด้วยการห้ามมิให้ใช้กะสุนบางอย่างในเวลาสงครามระหว่างประเทศ  

ทำที่กรุงเศนต์ปีเตอร์สเบอร์ก วันที ่๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑๑๐๖ 

	 ๒)	คำปฏิญาณว่าด้วยการห้ามใช้ลูกกะสุนซึ่งขยายตัวออก หรือแบนตัวได้ง่าย เมื่อ 

เข้าไปในร่างกายมนุษย ์ ฯลฯ ฉบับกรุงเฮก ลงวันที ่๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๒

	 ๓)	อนุสัญญาว่าด้วยการเริ่มการสู้รบ ฉบับกรุงเฮก ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๐

	 ๔)	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของประเทศและบุคคลอันเป็นกลาง ในเมื่อมี 

การสงครามทางบก ฉบับกรุงเฮก ลงวันที ่๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๐

	 ๕)	อนุสัญญาว่าด้วยกฎและธรรมเนียมการสงครามทางบก ฉบับกรุงเฮก ลงวันที่  

๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๐

	 ๖)	บทบญัญติัต่อทา้ยอนุสญัญา ข้อบงัคบั วา่ดว้ยกฎและธรรมเนยีมการสงครามทางบก

	 ๗)	โปโตคลว่าด้วยการห้ามใช้ก๊าสมึนเมาเป็นพิษ หรือก๊าสอื่น ๆ ในการสงคราม และ 

ห้ามวิธียุทธโดยใช้เชื้อโรคฉะบับกรุงเยเนวา ลงวันที ่๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘

	 ๘)	อนุสัญญาเยเนวา เพื่อยังการเป็นไปของผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ 

ให้ดีขึ้น ลงวันที ่๒๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๒๙

	 ๙)	อนุสัญญาการปฏิบัติต่อชะเลยศึก ลงวันที ่๒๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๒๙

	 ๑๐)	ภาคผนวกอนุสัญญาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชะเลยศึก ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.  

๒๔๗๒ (๑๘๒๙)๑๐๗

  (๔๕) โอนสิทธิกิจการบางส่วนในกรมสาธารณสุขให้เทศบาลนครกรุงเทพฯ 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธย 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประกาศพระราชกฤษฎีกา  มอบสิทธิกิจการบางส่วนในกรมสาธารณสุข  

กรมตำรวจ  และกรมโยธาเทศบาล  กระทรวงมหาดไทย  ให้เทศบาลนครกรุงเทพฯ  จัดทำ  

พุทธศักราช ๒๔๘๐  ดังนี้

มาตรา ๓  ให้มอบสิทธิกิจการต่อไปนี้ในเทศบาลนครกรุงเทพฯ จัดทำต่อไป คือ

	 (๑)	กองสาธารณสุขพระนคร กรมสาธารณสุข นอกจากกิจการอันเกี่ยวกับกองลหุโทษ 

	 (๒)	โรงพยาบาลกลาง กรมสาธารณสุข

	 (๓)	วชิรพยาบาล กรมสาธารณสุข

	 (๔)	กองตำรวจเทศบาล กรมตำรวจ นอกจากแผนกยานพาหนะพระนครและธนบุรี  

และแผนกยานพาหนะหัวเมือง 

	 (๕)	แผนกกำจัดอุจจาระ กรมโยธาเทศบาล

	 (๖)	แผนกโรงฆ่าสัตว ์ กรมโยธาเทศบาล๑๐๘
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(๔๖) กระทรวงกลาโหมตั้งโรงเรียนนายทหารเสนารักษ ์ : มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒  นายพันเอก หลวงพรหมโยธี  รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงกลาโหม  มีหนังสือที่ น. ๔๑๑๒/๒๔๔๒ ถึงนายกรัฐมนตรี  เรื่องขอตั้งงบประมาณสำหรับ 

ตั้งโรงเรียนฝึกและอบรมแพทย์ประกาศนียบัตร  มีความสำคัญบางตอนดังนี้

เนื่องจากกระทรวงกลาโหมมีความประสงค์จะส่งเสริมสุขภาพของ 

ประชาชนพลเมืองในประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยจะจัดหาเจ้าหน้าที่แพทย์ให้มี 

จำนวนเพียงพอ หากแต่เวลานี้เจ้าหน้าที่แพทย์ยังมีน้อยเกินไป...ซึ่งจะต้องรอ 

เวลาอีกหลายสิบปีจึ่งจะมีแพทย์เป็นจำนวนมากพอ...โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาม 

ชนบทให้ทั่วถึงทุกอำเภอได้ เพื่อแก้ความขัดข้องในเรื่องนี้ เห็นควรให้มีการ 

เพาะแพทย์ประกาศนียบัตรขึ้นในวงการทหาร โดยให้มีหลักสูตรกำหนดการ 

ศึกษาสั้นกว่าหลักสูตรแพทย์ปริญญาพอสมควร จึ่งได้วางโครงการที่จะเปิดรับ 

นักเรียนเข้ามารับการฝึกและอบรมในโรงเรียนแพทย์ทหาร โดยมีหลักสูตร  

๔ ป ี แตก่ไ็ดพ้ยายามรกัษามาตรฐานขัน้ตำ่สดุแหง่วทิยฐานะแพทยไ์วม้ใิหต้ำ่ตอ้ย 

ลงไปจนเกนิสมควร กบัไดก้ะประมาณการใชจ้า่ยในการตัง้โรงเรยีน โดยกำหนด 

เวลาสำหรับการดำรงของโรงเรียนและอบรมแพทย์ประกาศนียบัตร เพียง  

๗ ปีเท่านั้น คือ จะเพาะแพทย์ประกาศนียบัตรขึ้น ๔ รุ่น ๆ ละ ๑๒๐ คน และ 

ในรุ่นหนึ่ง ๆ มีกำหนดการศึกษา ๔ ปี เมื่อครบ ๗ ปีบริบูรณ์จะเพาะแพทย์ได้ 

ประมาณ ๔๘๐ คน ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายไปประจำทั่วประเทศ...๑.  โรงเรียนฝึก 

และอบรมแพทย์ประกาศนียบัตรจะตั้งขึ้นที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัด 

ลพบุรี...๑๐๙

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒  กระทรวงกลาโหมได้เรียกชื่อโรงเรียนฝึกและอบรม 

แพทย์ประกาศนียบัตรว่า  “โรงเรียนนายทหารเสนารักษ์”

  (๔๗) กำเนิดกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ : กุมภาพันธ์ พ.ศ.  

๒๔๘๕

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕  จอมพล แปลก  พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี  ได้มี 

คำสั่งที่ ๔/๒๔๘๕ เรื่องตั้ง “กรรมการพิจารณาการปรับปรุงการแพทย์”  ความสำคัญบางตอนว่า

...ด้วยปรากฏมานานแล้วว่า ประชากรของชาติมีอนามัยไม่ดีกับได้รับ 

การรักษาพยาบาลก็ไม่ทั่วถึงและสมบูรณ์เพียงพอ จึงทำให้มีผู้ถึงแก่กรรมลงใน 

เยาว์วัยมาก ทำให้การเพิ่มพลเมืองไม่เป็นไปตามสัดส่วนอันพึงประสงค์ จึง 

เห็นเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงกิจการของชาติในส่วนนี้ให้รัดกุมยิ่งขึ้นและ 

เหมาะสมแก่กลาสมัย โดยมีความประสงค์จะรวมกิจการแพทย์ทั้งสิ้นขึ้นเป็น 
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หน่วยเดียว เพื่อให้รับผิดชอบร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว ซึ่งจะทำให้การ 

ทำงานร่วมแรงและประสานกันดีขึ้น ฉะนั้นจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อ 

พิจารณาจัดการปรับปรุงการแพทย์ให้สมความประสงค์ดังกล่าวแล้วข้างต้น 

คณะหน่ึง ประกอบด้วย 

	๑.	จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 	 เป็นประธานกรรมการ

	๒.	นายพลโท มังกร พรหมโยธี 	 เป็นรองประธานกรรมการ

	๓.	นายพันตรี ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม เป็นกรรมการ

	๔.	นายพลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ เป็นกรรมการ

	๕.	นายเตือน บุนนาค 	 เป็นกรรมการ

	๖.	นายพันตรี นิตย์ เวชชวิศิษฏ์ 	 เป็นกรรมการ

	๗.	นายพลตรี พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต 	เป็นกรรมการ

	๘.	นายพูลสวัสดิ์ บุศยศิริ 	 เป็นกรรมการ

	๙.	พระอัพภันตราพาธพิศาล 	 เป็นกรรมการ

	๑๐.	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 	 เป็นกรรมการ

	๑๑.	นายเถียร วิเชียรแพทยาคุณ 	 เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี ้

	 ๑.	รวมโรงพยาบาลและสถานที่พยาบาลต่าง  ๆ ที่เป็นของรัฐบาล 

และเทศบาลมาตัง้เปน็หนว่ยการแพทยข์ึน้ จะเปน็กระทรวง หรอืทบวง หรอืกรม  

ก็แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร โดยให้สังกัดในสำนักนายกรัฐมนตรี และ 

ถ้าจำเป็นจะแบ่งเป็นกองต่าง ๆ ด้วยก็ได ้

	 ๒.	ให้ยุบเลิกสภากาชาดไทย และให้โอนโรงพยาบาลและสถานที่ 

พยาบาลของสภากาชาดไทยมารวมกับหน่วยการแพทย์ในข้อ ๑ แต่คงให้มี 

กองอำนวยการไว ้ เผื่อจะมีติดต่อกับองค์กรสากลกาชาด

	 ๓.	เรื่องอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์นี้ตามที่คณะกรรมการนี้ 

จะพิจารณาเห็นควรพิจารณาเสียให้เสร็จในคราวเดียวกัน 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการนี้เริ่มดำเนินการประชุมปรึกษากันโดยด่วน  

และใหพ้จิารณาวางโครงการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วนั สัง่ ณ วนัที ่๗ กมุภาพนัธ์  

๒๔๘๕ ๑๑๐

วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงการแพทย์  

ครั้งที ่๑ ณ ห้องประชุม  กระทรวงกลาโหม 

...ที่ประชุมพิจารณาว่า งานไหนบ้างที่จะมารวม ที่ประชุมช่วยกันคิด 

มีดังต่อไปนี้
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	๑)	งานของกรมสาธารณสุขทั้งหมด

	๒)	งานของเทศบาล ในแผนกโรงพยาบาลและสุขศาลาทั้งหมด

	๓)	โรงพยาบาลศิริราช

	๔)	สภากาชาดไทย

	๕)	กรมประชาสงเคราะห์

	๖)	กองสุขาภิบาลและอนามัยโรงเรียน กรมพลศึกษา

	๗)	งานของแผนกแพทย์และอนามัยของกรมราชทัณฑ์

	๘)	งานของกองเภสัชกรรมและเคมีบางส่วนที่เกี่ยวกับการแพทย์  

ของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงการเศรษฐกิจ

	๙)	กองแพทย์ กรมรถไฟ

	๑๐)	งานทางเทศบาลทั้งหมด

ส่วนงานของกองพยาบาลต่าง  ๆ  ในเสนารักษ์ กระทรวงกลาโหม 

และงานของหน่วยแพทย์กรมตำรวจนั้นไม่ต้องมารวม ด้วยเหตุว่าเป็นงาน 

ที่เกี่ยวกับทางทหารและตำรวจโดยเฉพาะ ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชน...

ที่ประชุมพิจารณาในส่วนต่าง ๆ ของราชการที่จะมารวมกันนี้ เห็นว่า 

เป็นงานที่ใหญ่โตและกว้างขวางมาก เห็นสมควรจะต้องจัดรูปขึ้นเป็นกระทรวง  

ความเห็นนี้กรรมการทุกคนเห็นเป็นเอกฉันท ์

ส่วนชื่อของกระทรวงนั้น ในขั้นแรกเห็นว่าเป็นกระทรวงที่จัดขึ้น 

จากการรวมระหว่างการแพทย์และการสาธารณสุข จึงเห็นสมควรเรียกนาม 

กระทรวงนี้ว่า “กระทรวงการสาธารณสุขและการแพทย์” แต่เมื่อคณะกรรมการ 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นชื่อที่ยาวมาก ทั้งในต่างประเทศก็ได้จัดงานรูปนี้ขึ้น 

แล้วและให้ชื่อโดยย่อว่า “กระทรวงการสาธารณสุข” (Ministry of Health)  

คณะกรรมการจึงตกลงเห็นควรว่ากระทรวงนี้ควรเรียกว่า  “กระทรวงการ 

สาธารณสุข”

สำหรับสภากาชาดไทยนั้น ผู้แทนขององค์กรนี้คือ พระยาดำรง- 

แพทยาคุณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ไม่ควรจะมารวมกับกระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่ 

นี้ เพราะเหตุว่ากาชาดทุก  ๆ  ประเทศถือเป็นองค์กรเอกชน ซึ่งจะมีหน้าที่ 

เกี่ยวกับการพยาบาลและช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในยามสงครามกับในยามปกติ  

ก็เป็นสถานที่สำหรับเพาะและอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือ 

ในการสงคราม กับส่วนมากเงินทุนกับการอุดหนุนก็ได้รับมาจากส่วนบุคคล  

อันได้ทำเป็นอนุสาวรีย์และมูลนิธิไว้เป็นส่วน ๆ ไปแล้ว เห็นว่าควรจะปล่อยไว้ 

ให้เป็นองค์การอิสระ หรือถ้าพูดถึงการเกี่ยวข้องที่จะต้องขึ้นอาศัยเงินอุดหนุน 

ของรฐับาล สภากาชาดไทยกข็ึน้อยูก่ระทรวงกลาโหมแลว้ ทัง้การทีก่ระทรวงใด 

จะเป็นผู้อนุญาตให้สถานที่ใดใช้กาชาดเพื่อสถานที่เอกชนได้ เวลานี้กระทรวง 

กลาโหมเปน็เจา้หนา้ทีผู่อ้นญุาตอยูแ่ลว้ จึง่เหน็วา่ ไมค่วรลม้กาชาด และเอามา 
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ขึ้นกับกระทรวงใหม่นี ้

สำหรับโรงพยาบาลศิริราช พระอัพภันตราพาธพิศาลได้กล่าวว่า  

รู้สึกขัดข้องใจที่จะให้โรงพยาบาลศิริราชมาขึ้นกับกระทรวงใหม่นี้ ด้วยเหตุว่า  

โรงพยาบาลศิริราชเป็นส่วนของมหาวิทยาลัย เป็นความสำคัญก็คือให้แพทย์ 

ได้ทำการศึกษา ซึ่งถ้าเป็นการสมควรก็อยากให้สถานที่พยาบาลเช่นนี้ได้อยู่กับ 

สถานศึกษาต่อไป 

เมื่อกรรมการได้รับความเห็นของสองท่านนี้ จึงได้พิจารณาแล้วยังให้ 

ความเห็นเด็ดขาดในวันนี้ไม่ได้ ซึ่งรองประธานจะต้องนำไปหารือกับท่านนายก- 

รัฐมนตรี ประธานกรรมการคณะนี้ก่อน

กรรมการจึงพิจารณาว่า งานที่จะรวมขึ้นเป็นกระทรวงใหม่นี้ควรจะม ี

กรมอะไรบ้าง เมื่อได้พิจารณากันแล้ว เห็นว่า กรมที่จัดตั้งในกระทรวงควรมี 

ดังต่อไปนี้ คือ 

	๑)	กรมสาธารณสุข

	๒)	กรมการแพทย์

	๓)	กรมประชาสงเคราะห์

	๔)	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

	๕)	กรมควบคุมเทศบาล 

คณะกรรมการตกลงเห็นชอบ ประธานจึงปิดประชุมและนัดประชุมในวันรุ่งขึ้น

เปิดประชุมเวลา ๙.๓๐ น. - ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นายแพทย์เถียร วิเชียรแพทยาคุณ ผู้จดบันทึก

วันพุธที ่๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงการแพทย์ 

ครั้งที ่๒ ณ ห้องประชุม  กระทรวงกลาโหม 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า  นายกรัฐมนตรีมีความเห็นว่า  งานทางส่วนเทศบาลซึ่งได้จัด 

ขึ้นเป็นกรมควบคุมเทศบาลนั้น  ยังไม่ควรนำมารวมกับกระทรวงใหม่นี้  ควรให้เป็นตามรูปเดิมก่อน  

ทีป่ระชมุไดต้ดักรมควบคมุเทศบาลออก  คงเหลอือยู ่๔ กรม  สว่นเรือ่งสภากาชาดไทยนัน้  ทีป่ระชมุ 

เห็นว่า  ไม่ต้องยุบ  แต่ย้ายการควบคุมจากกระทรวงกลาโหมมาขึ้นกับกระทรวงใหม่  แต่การงาน 

และสถานที่ให้คงอยู่ตามเดิม 

วนัศกุรท์ี ่๑๓ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๘๕  ประชมุคณะกรรมการพจิารณาปรบัปรงุการแพทย์ 

ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุม  กระทรวงกลาโหม  ในรายงานการประชุม  มีความสำคัญบางตอนดังนี้ 

เรื่องการประกอบโรคศิลปะ

...คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ให้อยู่ในสำนักงาน 

ปลัดกระทรวงนั้นดีแล้ว แต่คณะกรรมการแพทย์สำหรับตั้งขึ้นเพื่อควบคุม 

แพทย์ เช่นเดียวกับคณะกรรมการตุลาการของกระทรวงยุติธรรมนั้น ที่ 
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ประชุมเห็นว่ายังไม่เป็นความจำเป็น เพราะมีคณะกรรมการควบคุมการ 

ประกอบโรคศิลปะแล้ว และ แพทยสภา หรือที่มีความหมายว่าสมาคมแพทย์ 

เหมือนกับเนติบัณฑิตยสภานั้น ทางการแพทย์เห็นว่าสมาคมนี้นับเป็นส่วน 

บุคคล ทั้งไม่เป็นการสมควรจะเอามาอยู่ในส่วนบริหารของรัฐบาล ซึ่งควร 

จะปล่อยให้เขาจัดไปตามเดิม แต่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งตั้งขึ้นใหม่นี้จะช่วย 

สนับสนุนในความประสงค์เมื่อขอร้องมา เป็นต้นว่าจะได้ออกพระราชบัญญัติ 

สนับสนุนให้แพทย์ทุกคนเป็นสมาชิกของสมาคม และให้  แพทยสมาคม๑๑๑   

มีสิทธิที่จะส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบ 

โรคศิลปะ... 

เรื่องโรงพยาบาลศิริราช

...กองโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่ พระอัพภันตราพาธ- 

พิศาลได้ชี้แจงเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถจะเสนอรูปงานและงบประมาณได้  

ก็โดยเหตุที่ยังมีความเห็นอยู่ว่า โรงพยาบาลศิริราชจำเป็นที่จะต้องขอให้อยู่ 

กับโรงเรียนแพทย์อันเป็นสถานที่จะให้นักเรียนทำการฝึกหัด และทั้งไม่ 

สามารถที่จะแยกออกจากหน่วยศึกษานี้ได้ ถ้าแยกมาแล้วจะเป็นเรื่องไม่สะดวก 

และขลุกขลักมาก แม้ว่าจะได้พิจารณากันวันก่อนแล้ว ถึงว่าจะให้นักเรียน 

ไปทำการฝึกหัดได้ในโรงพยาบาลทั่ว  ๆ  ไป แต่ก็ออกจะเป็นการที่ไม่อำนวย 

ความสะดวกให้ ทั้งยากแก่การปกครองที่จะแบ่งแยกมาแต่เฉพาะโรงพยาบาล  

ในมหาวทิยาลยัทีด่ ี เขากลบัพยายามทีจ่ะสรา้งโรงพยาบาลเชน่นีไ้วเ้ปน็สว่นหนึง่ 

ของคณะแพทยศาสตร์ ทั้งความมุ่งหมายและเจตจำนงเดิมก็ได้ให้โรงพยาบาล 

ศิริราชนี้อยู่กับโรงเรียนแพทย์เรื่อยมา คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียด 

แลว้มคีวามเหน็ไปใน ๒ แง ่คอื...ดา้นรปูการกน็า่จะมาขึน้กบักระทรวงทีต่ัง้ใหมน่ี ้  

แต่ถ้ามองไปในแง่การศึกษาแพทย์อันเป็นการจำเป็นที่จะต้องมีสถานพยาบาล 

เช่นนี้ไว้ เพื่อเป็นที่ฝึกหัดและที่เรียนของนักเรียนแพทย์และนางพยาบาล ก็ยัง 

เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจะเอามารวมในกระทรวงใหม่นี้ กรรมการจึงได้ตกลง 

ให้ โรงพยาบาลศิริราช อยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ 

ไปตามเดิม...

วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๘๕  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง 

การแพทย์  ครั้งที่  ๔๑๑๒  ณ ห้องประชุม  กระทรวงกลาโหม  นอกจากมีคณะกรรมการมา ๙ คน  

แล้วยังมีผู้แทนของหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะรวมเป็นกระทรวงการสาธารณสุขนี้ 

มาประชุม ๓ คน  ดังนี้

  ๑) หลวงชัยอัศวรักษ ์ ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์

  ๒) นายพันเอก หลวงวาจวิทยาวิทยาวัฒน์

  ๓) นายแพทย์กำธร  สุวรรณกิจ  ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์
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รองประธานได้กล่าวเปิดประชุมว่า  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้อ่านรายงานการประชุมของ 

คณะกรรมการปรับปรุงการแพทย์ที่ประชุมมาแล้วถึง ๓ ครั้งนั้น  มีความเห็นชอบในการที่ได้ 

พิจารณาไปแล้วทุกอย่างแต่มีข้อทักท้วงดังนี ้

...ให้ตั้งมหาวิทยาลัยแพทย์ขึ้นในกระทรวงนี้ โอนกิจการโรงเรียน 

แพทย์ทั้งหมดรวมศิริราชพยาบาลด้วย และนอกจากนั้นให้คิดเอาแพทย์สัตว ์

มาไว้ในกระทรวงนี้ด้วย เอามารวมให้หมด... 

คณะกรรมการได้พิจารณากันแล้วว่า ก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งตาม 

ที่ท่านได้ทักท้วงมานั้น จึ่งได้ตกลงกันเป็นเอกฉันท์...ในที่สุดตกลงกันให้นามว่า  

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะต่าง  ๆ  กับกิจการงานท่ีจะมารวมใน 

มหาวิทยาลัยใหม่นี้มีโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศิริราชและโรงเรียนพยาบาล 

และผดุงครรภ ์คณะเภสัชกรรมศาสตร์ สัตวแพทย ์ทันตแพทย ์ ส่วนการศึกษา 

ตอนที่จะเอารวมในมหาวิทยาลัยใหม่นั้น ไม่นับชั้นเตรียม ซึ่ งมีอยู่ ใน 

มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์คงให้อยู่ไปตามเดิม จะรวมแต่ในสี่ปีหลังของ 

แพทยศาสตร์ ในสี่ปีหลังของทันตแพทย์ ในสามปีหลังของสัตวแพทย์ และ 

ในสี่ปีหลังของเภสัชกรรมศาสตร์

...จึ่งได้จัดรูปกระทรวงสาธารณสุขเป็นรูปดั่งนี้

	๑)	สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

	๒)	สำนักงานปลัดกระทรวง

	๓)	กรมการแพทย์

	๔)	กรมประชาสงเคราะห์

	๕)	กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

	๖)	กรมวิทยาศาสตร์

	๗)	กรมสาธารณสุข

...ได้พิจารณาการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์...ดั่งนี้

	 ๑.	คณะแพทยศาสตร์

	๑)	 แผนกสารบรรณ

	๒)	 แผนกปรุงยา

	๓)	 แผนกกายวิภาควิทยา

	๔)	 แผนกสรีระวิทยา

	๕)	 แผนกพยาธิวิทยา

	๖)	 แผนกอายุรศาสตร์วิทยา

	๗)	 แผนกศัลยกรรม

	๘)	 แผนกสูติกรรมและนรีเวชวิทยา

	๙)	 แผนกรัศมีวิทยา
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๑๐)	แผนกพยาบาลผดุงครรภ์

	 ๒.	คณะเภสัชกรรมศาสตร์

	 ๓.	คณะทันตแพทยศาสตร์

	 ๔.	คณะสัตวแพทยศาสตร์

สามคณะหลังนี้ยังไม่มีเวลาแบ่งส่วนราชการ อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ...เมื่อกรรมการได้พิจารณาจัดรูปของมหาวิทยาลัยและกรมวิทยา- 

ศาสตร์ที่จะมารวมใหม่เรียบร้อยแล้วดั่งนี้...คณะกรรมการทุกคนไม่มีข้อขัดข้อง  

จึ่งให้เลขานุการไปจัดพิมพ์รายงานการประชุม บันทึกจัดตั้งกระทรวงการ 

สาธารณสุข และบันทึกองค์การกระทรวงการสาธารณสุข กับร่างพระราช- 

บัญญัติและกฤษฎีกา พร้อมด้วยหนังสือนำเสนอนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จ 

ในวันรุ่งขึ้น... 

วนัที ่๑๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๘๕  ประกาศพระราชกฤษฎกีาจดัวางระเบยีบราชการสำนกังาน 

เลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง  ในกระทรวงสาธารณสุข  พุทธศักราช ๒๔๘๕๑๑๓  

(จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข) 

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕  ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ  กรม 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  ในกระทรวงสาธารณสุข  พุทธศักราช ๒๔๘๕๑๑๔  (จัดตั้งมหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์) 

(๔๘) ตั้งโรงเรียนแพทย์เพิ่ม พ.ศ. ๒๔๘๙  : สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙

วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือด่วนมาก 

ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  อธิบายที่มาข้อจำกัดของการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ของโรงพยาบาล 

ศิริราชว่า  มีที่พอสำหรับนักเรียนแพทย์  ๖๐ - ๑๐๐ คนเท่านั้น  แต่ปัจจุบันรับไว้ถึง  ๒๐๐ คน  

ทางราชการต้องการแพทย์จำนวนมาก  และประชาชนนิยมการศึกษาแพทย์มาก  จึงเห็นว่า  

สถานศึกษาแพทยศาสตร์เท่าที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไม่เพียงพอ  สมควรต้องเร่งรัดจัดตั้ง 

โรงเรียนแพทย์ขึ้นอีกแห่งหนึ่งก่อน  โดยให้สามารถรับนักศึกษาได้ทำการฝึกฝนอบรมอีก ๑๐๐ คน  

ในการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นนี้  กระทรวงสาธารณสุขได้คำนึงแล้วเห็นว่า  ถ้าจะสร้างโรงเรียน 

แพทย์ขึ้นใหม่จะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมากมาย  จึงเห็นควรดำเนินการจัดสร้างเพิ่มเติม 

เฉพาะสถานศึกษาแพทยศาสตร์เบื้องต้น  (Pre-Clinic)  สถานที่ที่จะให้นักศึกษาภาคปลาย  (Clinic)  

ฝึกฝนหาความชำนาญก่อนออกเป็นนั้น  ควรร่วมมือกับองค์กรสถานที่รักษาพยาบาลที่มีการปฏิบัติ 

การรักษาอันทันสมัย  เช่น  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เป็นต้น  จึงเรียนมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

อนุมัติในหลักการ  เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ดังกล่าวขึ้นต่อไป๑๑๕ 

วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.  ๒๔๘๙  เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งกระทรวง 

สาธารณสุขว่า  คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการและให้กระทรวงสาธารณสุขติดต่อกับกระทรวง 

การคลังพิจารณาเรื่องการเงินต่อไป
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(๔๙)  โอนโรงพยาบาลของเทศบาลไปสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  : ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๙๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือถึง 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ขอโอนโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในความควบคุมของเทศบาลทุกแห่งมาอยู่ใน 

ความควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุข๑๑๖ 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือถึง 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ให้เหตุผลว่า  โรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในความควบคุมของเทศบาลทั้งใน 

กรุงเทพฯ และหัวเมืองได้ชำรุดทรุดโทรมและเสื่อมสภาพลงโดยทั่วไป

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑  เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งรัฐมนตรีว่า  

ควรดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  พร้อมแนบร่างพระราชบัญญัติโอนสิทธิกิจการโรงพยาบาล 

และสุขศาลาต่าง ๆ ของเทศบาลให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำ พ.ศ. ๒๔๙๑  และให้ยกสุขศาลา 

ขึ้นเป็นโรงพยาบาล  ดังนี้

  ๑) โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสงขลา

  ๒) โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครราชสีมา

  ๓) โรงพยาบาลเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา

  ๔) โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครสวรรค์

  ๕) โรงพยาบาลเทศบาลเมืองภูเก็ต

  ๖) โรงพยาบาลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

  ๗) โรงพยาบาลเทศบาลเมืองราชบุรี

  ๘) โรงพยาบาลเทศบาลเมืองลำปาง

  ๙) โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครปฐม

  ๑๐) โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

  ๑๑) โรงพยาบาลเทศบาลเมืองเชียงใหม่

  ๑๒) โรงพยาบาลเทศบาลเมือง  (โรคติดต่อ  ธนบุรี) ของเทศบาลนครกรุงเทพฯ 

  ๑๓) โรงพยาบาลชาติสงเคราะห์ของเทศบาลนครกรุงเทพฯ 

  ๑๔) โรงพยาบาลกลางของเทศบาลนครกรุงเทพฯ 

  ๑๕) โรงพยาบาลวชิระของเทศบาลนครกรุงเทพฯ 

  ๑๖) สุขศาลาเมืองกาฬสินธุ์

  ๑๗) สุขศาลาเมืองชัยภูมิ

  ๑๘) สุขศาลาเมืองอุทัยธานี

  ๑๙) สุขศาลาเมืองลำพูน

  ๒๐) สุขศาลาเมืองแม่ฮ่องสอน

  ๒๑) สุขศาลาเมืองสมุทรปราการ
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สรุป ๓.๒ ระบบการแพทย์และสาธารณสุขแบบตะวันตกสำหรับพลเรือน

ระบบราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุขพลเรือนมีที่มาเริ่มต้นจาก “แผนกโรงเรียน 

ในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์”  เมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดให้มีการสอนวิชาแพทย์แบบตะวันตกขึ้น 

ในประเทศ  (Modern Medicine and Surgical Science)  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๘  

และควรจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นก่อนเพื่อใช้สอนวิชาแพทย์  ต่อมาในวันที่  ๗  เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๙  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดตั้งกอมมิตตีจัดการ 

ตั้งโรงพยาบาลให้มีขึ้นสำหรับพระนคร  จนกระทั่งวันที่ ๒๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐  จึงได้ดำเนินการ 

จัดตั้งโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกสำหรับราษฎร  คือ  โรงพยาบาลวังหลัง  หรือโรงศิริราชพยาบาล  

ที่ต่อมาคือโรงพยาบาลศิริราช  คณะกรรมการฯ ยังได้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลหลวงอื่น ๆ  

เพิ่มเติมเป็นลำดับ  เพื่อให้บริการรักษาความป่วยไข้แก่ราษฎรตามพื้นที่ต่าง ๆ รอบพระนคร  

เมื่อมั่นคงแล้ว  จึงยุบคณะกรรมการจัดการโรงพยาบาลและจัดตั้ง “กรมพยาบาล” ขึ้นแทน  

เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑  เพื่อปฏิบัติราชการควบคุมดูแลกิจการของโรงพยาบาล 

ต่าง ๆ ในพระนคร  ท้ายที่สุด  มีการรวมกรมทั้ง  ๓  แห่ง  คือ  กรมพยาบาล  กรมศึกษาธิการ  

และกรมธรรมการ  จัดตั้งขึ้นเป็น “กระทรวงธรรมการ”  ซึ่งต่อมาคือกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลในหัวเมืองต่างจังหวัด  เริ่มขึ้นที่โรงพยาบาลเมืองอินทรบุรี 

เป็นแห่งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๑  มีพระอินทรประสิทธิ์ศร  ผู้ว่าราชการเมือง  เป็น 

ผู้ดำเนินการจัดตั้ง  ภายหลังโรงพยาบาลหัวเมืองแห่งอื่น ๆ จึงเกิดขึ้นตามมา  แต่ยังคงมีจำนวน 

ไม่มากนัก  การดำเนินการจัดตั้งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการเมือง  โรงพยาบาลเหล่านี้จึงอยู่ 

ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. ๒๔๓๗  เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ  (โรลังยัคมินส์)  ที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน 

ทั่วไป  กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เรื่องการจัดตั้ง “Municipality”  

หรืองานเทศบาลขึ้นในประเทศสยาม  แต่พระองค์มีพระราชดำริเกรงว่าจะกระทบคนในบังคับ 

ต่างประเทศ  ที่ต้องขอความเห็นจากรัฐบาลนานาประเทศก่อน  ยากจะจัดการให้สำเร็จ  แต่ถ้าหาก 

ปรับรูปแบบเป็น Sanitary  จะไม่กระทบคนในบังคับต่างประเทศ  สามารถจัดได้เลย  จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศเป็นพระราชกำหนดสุขาภิบาล  ร.ศ. ๑๑๖  เมื่อวันที่  ๑๖  

พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๔๔๐  จัดตั้ง“กรมสุขาภิบาล”  (Local  Sanitary  Department)   ขึ้น 

ในกระทรวงนครบาล  มีตำแหน่งในกรมสุขาภิบาล  คือ  เจ้าพนักงานช่างใหญ่  (The Sanitary  

Engineer)  ทำหน้าที่จัดระเบียบชุมชนให้เกิดความสะอาดปราศจากโรค  นับเป็นการจัดการ 

สขุาภบิาลของชมุชน  (Engineer  for Sanitary)  ตอ่มาพฒันาเปน็ “การบรุาภบิาล” และ “การเทศบาล”  

ตามลำดับ 

นอกจากนี้จัดให้มีตำแหน่งเจ้าพนักงานแพทย์สุขาภิบาล  (The Medical Officer of  

Health)  เป็นการจัดตั้งงานสาธารณสุขยุคแรกตามระบบสาธารณสุขแบบเก่าของประเทศตะวันตก  

(Sanitary  for Health)  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  ๖  จึงได้พัฒนาระบบสาธารณสุขแบบปัจจุบัน  

(Modern Public Health)  เป็น “กรมสาธารณสุข”  (Department of Public Health)  ดำเนินการ 
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เจริญก้าวหน้าจนเป็นกระทรวงสาธารณสุขในทุกวันนี้

ข้าราชการ  พ่อค้า  และราษฎรที่ตลาดท่าฉลอม  เมืองสมุทรสาคร  ได้พร้อมใจกันบริจาค 

เงินทำถนนและสะพานในหมู่บ้านตลาดท่าฉลอมได้เรียบร้อยงดงามดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศแก้ภาษีโรงร้าน  จัดสุขาภิบาลตลาดท่าฉลอม 

เมืองสมุทรสาคร  เพื่อจัดตั้งการสุขาภิบาลของตลาดท่าฉลอม  เมืองสมุทรสาคร  ถือกำเนิดเป็น  

“สขุาภบิาลหัวเมือง” แห่งแรกของสยาม  เมือ่วนัที ่๑๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๔๙  กฎหมายดงักลา่วบญัญติั 

ให้โอนภาษีโรงร้าน  (ภาษีโรงเรือน) ที่เก็บได้และหักต้นทุนออก  มอบให้ใช้สำหรับการสุขาภิบาล 

ทา่ฉลอม  และใหต้ัง้คณะกรรมการจดัการสขุาภบิาลในเขตตลาดทีเ่ปน็ชมุชนหนาแนน่  ประกอบดว้ย  

กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการมีอำนาจจัดการสุขาภิบาลในเขตทุกอย่าง  รวมทั้งใช้จ่ายเงินภาษี 

โรงร้านที่จัดเก็บไว ้ มีเทศาภิบาลเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบหรือยับยั้ง

เมื่อการสุขาภิบาลท่าฉลอมประสบผลสำเร็จดีแล้ว  จึงขยายให้มีสุขาภิบาลในหัวเมืองอื่น ๆ 

โดยประกาศ “พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง  ร.ศ. ๑๒๗”  ลงวันที่  ๕  กันยายน  

พ.ศ. ๒๔๕๑  เพื่อจัดการสุขาภิบาลในหัวเมืองทั่วประเทศอยู่ในกระทรวงมหาดไทย  รูปแบบ 

คณะกรรมการสุขาภิบาลมีตัวแทนประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ  ถือเป็นการกระจายอำนาจ 

ปกครองไปสู่ประชาชนครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยาม  และเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย 

ในเวลาต่อมาจนกระทั่งในรัชกาลที่  ๖  และรัชกาลที่  ๗ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “การบุราภิบาล”  

และในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ จัดตั้งเป็น “การปกครองแบบเทศบาล”  (Municipality Administration)  ทั้งนี้  

คำว่าเทศบาลได้บัญญัติไว้ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕  ใน“ร่างพระราชบัญญัติกำหนดชื่อกฎหมาย”  ลงวันที่  

๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ว่า  “Municipal  แปลว่า เทศบาร หรือประชุมชน”

ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหย้บุกรมพยาบาลในกระทรวงธรรมการ  และจดัรวมไวใ้นอำนาจปกครอง 

เทศาภิบาล  กิจการของกรมพยาบาลเดิมแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน  ส่วนที่ ๑  ไปรวมกับงานสุขาภิบาล 

พระนครในกระทรวงนครบาล  ส่วนที่  ๒  ไปรวมกับงานสุขาภิบาลหัวเมืองในกระทรวงมหาดไทย  

ส่วนที่  ๓ คือโรงเรียนราชแพทยาลัยและโรงศิริราชพยาบาลคงไว้ในกระทรวงธรรมการตามเดิม 

ครั้นวันที่  ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑  กระทรวงมหาดไทยรายงานว่าเกิดกาฬโรคระบาด 

ตามหัวเมือง  และวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑  กระทรวงนครบาลรายงานว่าเกิดกาฬโรคระบาด 

ในพระนคร  วันที่ ๕  เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช  

จึงจัดตั้ง “คณะกรรมการกาฬโรค”  มีพระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร  เป็นหัวหน้า  

เพื่อระงับกาฬโรคที่ระบาดทั้งในพระนครและหัวเมือง  การดำเนินการมีอุปสรรคมาก  เพราะระบบ 

การแพทยส์าธารณสขุแบง่เปน็ ๒ ระบบ  คอื  ระบบทีอ่ยูใ่นกระทรวงนครบาลระบบหนึง่  และระบบ 

ที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยอีกระบบหนึ่ง  ลุถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑  พระเจ้าน้องยาเธอ  

กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร  กราบบังคมทูลถวายความเห็นเรื่องการรวมกิจการแพทย์ในกระทรวง 

มหาดไทยและในกระทรวงนครบาลเป็นหนึ่งเดียว

เมื่อวันที่  ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช- 

หัตถเลขาแจ้งไปยังเสนาบดีกระทรวงต่าง ๆ ว่า  “ด้วยเห็นว่า การสุขาภิบาล (คือ Public Health)  
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ซึ่งเวลานี้ยังแยกย้ายกันอยู่หลายกระทรวง ควรรวมทำเสียเป็นพแนกเดียวกันและให้เปนน่าที่ 

กระทรวงมหาดไทย ส่วนการ Municipality ของกรุงเทพฯ เช่น ทำถนน สะพาน ฯลฯ ควรให้ 

คงไว้ในกระทรวงพระนครบาลเช่นเดิม” และรวมงานด้านแพทย์พยาบาลของทั้ง ๒ กระทรวง 

ตั้งเป็นกรมใหม่ในกระทรวงมหาดไทย  พระราชทานนามว่า “กรมสาธารณสุข”  (Department  

of Public Health)  เมื่อวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑  พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่น 

ไชยนาทนเรนทร  ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก  มีหน้าที่จัดทำโครงการ 

จัดตั้ง “กรมสาธารณสุข” 

เนื่องจากการยุบรวมงานแพทย์และสาธารณสุขของ  ๒  กระทรวงในปี พ.ศ. ๒๔๖๑  

เกดิปญัหาลา่ชา้  กระทบตอ่โครงการจดัตัง้กรมสาธารณสขุ  พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินโครงการจัดตั้งกรมสาธารณสุขในส่วนของกระทรวง 

มหาดไทยไปก่อนเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕  อีก ๗  เดือนต่อมา  ตรงกับวันที่ ๑ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๔๖๕  ให้ยุบกระทรวงนครบาลรวมไว้ในกระทรวงมหาดไทย  เพื่อปรับปรุงระบบราชการ 

ปกครองฝ่ายพลเรือนที่แยกเป็น ๒ ส่วนให้เป็นหนึ่งเดียว  แต่ก็ล่าช้าจนกระทั่งวันที่  ๒๑  เมษายน  

พ.ศ. ๒๔๖๘  จึงสามารถรวมงานการแพทย์ของ ๒ กระทรวงได้สำเร็จ 

กิจการของกรมสาธารณสุขจึงเริ่มดำเนินการได้แท้จริง  นับตั้งแต่โครงการจัดตั้งกรม 

สาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต  เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕  พระเจ้า 

น้องยาเธอ  กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร  ทรงลาราชการเนื่องจากประชวร  หม่อมเจ้าสกลวรรณากร 

รักษาการอธิบดีกรมสาธารณสุขในขณะนั้น  จึงดำเนินการจัดตั้งระบบงานแบบใหม่ขึ้นในกรม 

สาธารณสุข  นำวิชาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานและระบบข้อมูลสาธารณสุข  

นับเป็นการเปลี่ยนระบบจาก Sanitary-based  for Health  เป็น Statistics-based  for Public  

Health  ทำให้การจัดการระบบสาธารณสุขเจริญขึ้นเป็นระบบขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง  

ครอบคลุมงานทั่วทั้งประเทศตามแบบระบบสาธารณสุขสากล

ในส่วนกิจการด้านโรงเรียนแพทย์แผนปัจจุบันนั้น  เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่  ๕ กันยายน  

พ.ศ. ๒๔๓๓  ภายใต้โรงเรียนราชแพทยาลัยที่โรงพยาบาลศิริราชมาโดยตลอด  ต่อมาเมื่อวันที่  

๖  เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยที่มีโรงพยาบาลศิริราชรวมอยู่ด้วย  เข้าเป็นแผนกหนึ่งในจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย  ที่สถาปนาขึ้นจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว  ตั้งเป็น “คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  ต่อมาเปลี่ยนนามเป็น  

“คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

นับได้ว่ากิจการโรงเรียนแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวพัฒนาก้าวสู่ยุคใหม่  

เพราะในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคณะวิชาความรู้พื้นฐานต่าง ๆ  และบุคลากรทาง 

วิชาการต่าง ๆ คอยสนับสนุน  เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ในการปฏิรูป 

หลักสูตรแพทยศาสตร์  โดยตกลงกันจัดทำบันทึกข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ  โดยได้รับ 

พระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่   ๒๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕  การปฏิรูปหลักสูตรแพทยศาสตร์ 

จึงเริ่มต้นดำเนินการ  ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง  โดยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
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อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้า 

มหิดลอดุลยเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  พระราชทานความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  และทรง 

แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นเป็นระยะ  จนนำไปสู่การปฏิรูปแพทยศาสตร์ศึกษาของคณะ 

แพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้มีมาตรฐานเดียวกับ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จใน พ.ศ.  ๒๔๖๙  ดังคำสรรเสริญของนายแพทย์คาร์ เตอร์  

รองผู้อำนวยการ  แผนกการศึกษาทางแพทย์แห่งร็อคกี้เฟลเลอร์มูลนิธิ  เมื่อวันที่  ๑๙ มกราคม  

พ.ศ. ๒๔๖๙ ว่า  “ดำเนินการเรียบร้อยตามที่ตกลงกัน”  มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์เรียกภารกิจนี้ว่า  

“Reorganization of  the Medical School of  the Chulalongkorn University” 

ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นการปฏิรูปแพทยศาสตร์ศึกษาครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การ 

ศึกษาวิชาแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทย  ทำให้สามารถผลิตแพทย์แผนปัจจุบันรุ่นใหม่ที่มี 

ความรู้ความสามารถเทียบเท่าประเทศตะวันตก  เป็นแบบแผนการจัดการศึกษาวิชาแพทย์ให้แก่ 

โรงเรียนแพทย์ที่จัดตั้งตามมาในภายหลัง  แพทย์ที่จบจากโรงเรียนแพทย์อื่น ๆ จึงมีความรู้ความ 

สามารถได้มาตรฐานสากลเช่นเดียวกัน  สร้างความเจริญยั่งยืนแก่กิจการโรงเรียนแพทย์และวงการ 

แพทย์ไทยมาจนถึงปัจจุบัน 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลแห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงครั้งนี้  คือ  การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตรแรกและปริญญาแรก 

ของประเทศไทย  ถือเป็นต้นแบบนำร่องการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตให้แก่คณะอื่น ๆ ของ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทยสืบต่อมา  มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ 

ได้ช่วยพัฒนาการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย  เพราะเป็นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของชั้นเตรียมแพทย์ด้วยเช่นกัน 

ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  ยคุการปกครองแบบสมบรูณาญาสทิธริาชย์  

“Municipality” ยังรวมอยู่ในกรมสาธารณสุขและเรียกว่า “บุราภิบาล”  สันนิษฐานว่ามีรากศัพท์ 

มาจากคำว่า “บุระ”  (บุรี)  แปลว่า  เมือง  และคำว่า “อภิบาล”  แปลว่า  บำรุงรักษา  คุ้มครอง 

ปกครอง  จึงหมายความถึงการปกครองบำรุงรักษาเมือง  แต่ในรัชสมัยของพระองค์เริ่มมีแนวคิด 

ที่จะยกร่างกฎหมายแยกกิจการออกไปต่างหาก  โดยรวมกับการปกครองถิ่น  เพื่อเป็นพื้นฐานของ 

ระบอบประชาธิปไตย  จึงเปลี่ยนชื่อบุราภิบาลเป็น “เทศบาล” แทน  ม.จ.สกลวรรณากร  วรวรรณ  

ทรงอธิบายว่า  “เทศ”  หมายถึง  ท้องที่  และ “บาล”  หมายถึง  การปกครอง  เทศบาลจึง 

หมายความว่า  การปกครองท้องที่ประเภทหนึ่ง  แต่ยังไม่ทันได้ดำเนินการ  ก็เกิดการปฏิวัติ 

เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศเมื่อวันที ่๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ยุคการปกครองแบบระบอบ 

ประชาธิปไตย  รัฐบาลคณะราษฎรประกาศ “พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖”  

ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖  เพื่อแยกงานเทศบาลออกจากกรมสาธารณสุข  นำไปรวมกับ 

การปกครองท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย  และแบ่งอำนาจการปกครองบางส่วนให้กับประชาชน  

โดยสามารถออกกฎหมายเทศบาลได้อย่างรวดเร็ว  เพราะปรับปรุงจากร่างกฎหมายเดิมที่จัดทำไว้ 

แล้วตั้งแต่รัชกาลที่ ๗  ยุคการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์
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มีการประกาศกฎหมายจัดตั้ง “สภาการสาธารณสุขประจำชาติ”  เมื่อวันที่  ๑๕  เมษายน  

พ.ศ. ๒๔๗๑  เพื่อบูรณาการงานแพทย์และสาธารณสุขที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ  

แต่การบูรณาการวิธีนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จ  เนื่องจากสภาการสาธารณสุขประจำชาติมีหน้าที่ 

เปน็เพยีงสภาทีป่รกึษาทีไ่มม่อีำนาจบงัคบับญัชา  ตอ่มาในรชักาลที ่๘  รฐับาลไดจ้ดัตัง้ “อนกุรรมการ  

วางโครงการสาธารณสุข  คณะกรรมการราษฎร”  เมื่อวันที่  ๑๖  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕  

โดยให้เหตุผลว่า  “โครงการสาธารณสุขในเวลานี้ยังไม่ลงระเบียบและยังบกพร่องอยู่เป็นส่วนมาก”  

แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ  ดังนั้น  ในวันที่ ๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติจัดตั้ง  

“คณะกรรมการพจิารณาการสาธารณสขุและการแพทย”์  เพือ่แกไ้ขปญัหาการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

ด้านต่าง ๆ  ทำให้สามารถปรับปรุงหมวดงานแผนกต่าง ๆ เป็นรากฐานการจัดตั้งกระทรวงใหม ่

จอมพล  แปลก  พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี  มีคำสั่งแต่งตั้ง “กรรมการพิจารณา 

การปรับปรุงการแพทย์” เมื่อวันที่  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็นผลให้มีการประกาศ “พระราช- 

กฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง  

ในกระทรวงการสาธารณสุข  พุทธศักราช ๒๔๘๕”  ลงวันที่  ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕  เพื่อจัดตั้ง 

กระทรวงการสาธารณสุข  และประกาศ “พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ  กรม 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  ในกระทรวงการสาธารณสุข  พุทธศักราช ๒๔๘๕”  เมื่อวันที่  ๑๐  

มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕  เพื่อจัดตั้งกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  

ในกระทรวงการสาธารณสุข 

เนื่องจากรัฐบาลในเวลานั้นต้องการให้รวมโรงพยาบาลศิริราชเข้าไว้ในกระทรวง 

การสาธารณสุขด้วย  แต่พระอัพภันตราพาธพิศาล  ผู้แทนโรงพยาบาลศิริราช  กล่าวว่า 

. . .สำหรับโรงพยาบาลศิริราช รู้สึกขัดข้องใจที่จะให้โรงพยาบาล 

ศิริราชมาขึ้นกับกระทรวงใหม่นี้ ด้วยเหตุว่า โรงพยาบาลศิริราชเป็นส่วนของ 

มหาวิทยาลัย เป็นความสำคัญก็คือให้แพทย์ได้ทำการศึกษา ซึ่งถ้าสมควร 

ก็อยากให้สถานที่พยาบาลเช่นนี้ได้อยู่กับสถานศึกษาต่อไป...โรงพยาบาลศิริราช 

จำเป็นที่จะต้องขอให้อยู่กับโรงเรียนแพทย์อันเป็นสถานที่จะให้นักเรียนทำการ 

ฝึกหัด และทั้งไม่สามารถที่จะแยกออกจากหน่วยศึกษานี้ได้ ถ้าแยกมาแล้ว 

จะเป็นเรื่องไม่สะดวกและขลุกขลักมาก แม้ว่าจะได้พิจารณากันวันก่อนแล้ว  

ถึงว่าจะให้นักเรียนไปทำการฝึกหัดได้ในโรงพยาบาลทั่ว ๆ ไป แต่ก็ออกจะเป็น 

การที่ไม่อำนวยความสะดวก ทั้งยากแก่การปกครองที่จะแบ่งแยกมาแต่เฉพาะ 

โรงพยาบาล ในมหาวิทยาลัยที่ดี เขากลับพยายามที่จะสร้างโรงพยาบาลเช่นนี ้

ไว้เป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ ทั้งความมุ่งหมายและเจตจำนงเดิมก็ได้ 

ให้โรงพยาบาลศิริราชนี้อยู่กับโรงเรียนแพทย์เรื่อยมา... 
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เมื่อกรรมการพิจารณาการปรับปรุงการแพทย์ได้รับความเห็น  จึงพิจารณาและเห็นควร 

หารือนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นประธานกรรมการคณะนี้ก่อน  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายก- 

รัฐมนตรี  ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงการแพทย์พิจารณาเรื่องนี้  และมี 

ข้อทักท้วงว่า  “ให้ตั้งมหาวิทยาลัยแพทย์ขึ้นในกระทรวงนี้ โอนกิจการโรงเรียนแพทย์ทั้งหมด 

รวมศิริราชพยาบาลด้วย และนอกจากนั้น ให้คิดเอาแพทย์สัตว์มาไว้ในกระทรวงนี้ด้วย เอามา 

รวมให้หมด...”  คณะกรรมการจึงมีมติว่า  “ก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ท่านได้ทักท้วงมา จึ่งได้ 

ตกลงกันเป็นเอกฉันท์...ในที่สุดตกลงกันให้นามว่า มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะต่าง ๆ  

กับกิจการที่จะมารวมในมหาวิทยาลัยใหม่นี้ มีโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงเรียน 

พยาบาลและผดุงครรภ์ คณะเภสัชกรรมศาสตร์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ ส่วนการศึกษาตอนที่จะ 

เอารวมในมหาวิทยาลัยใหม่นั้น ไม่นับชั้นเตรียม ซึ่งมีอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คงให้อยู่ 

ไปตามเดิม จะรวมแต่ในสี่ปีหลังของแพทยศาสตร์ ในสี่ปีหลังของทันตแพทย์ ในสามปีหลังของ 

สัตวแพทย์ และในสี่ปีหลังของเภสัชกรรมศาสตร์”

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ถือกำเนิดขึ้น  โดยสนับสนุนการเรียนการสอนชั้นเตรียมจาก 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั  และมคีวามมัน่คงกา้วหนา้เจรญิขึน้ตามลำดบั  ตอ่มามหาวทิยาลยัแพทย- 

ศาสตรข์ยายการผลติแพทย ์ เพิม่จำนวนนกัเรยีนแพทย ์ และจดัตัง้โรงเรยีนแพทยแ์หง่ใหม ่ๆ เพิม่เตมิ  

รวมทั้งริเริ่มขยายการจัดโรงเรียนแพทย์ไปตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  กลายเป็นรากฐาน 

กิจการโรงเรียนแพทย์ของประเทศไทย 

หลังจากจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ เพิ่มเติมให้กับประเทศไทยสำเร็จแล้ว  มหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์ได้พัฒนาเป็น “มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์” เต็มรูปแบบ  เช่นเดียวกับจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  พระราชทานนามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล”  

ประกาศเป็น “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒”  เมื่อวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  

๒๕๑๒

การแพทย์ตำรวจถือกำเนิดขึ้นในกรมกองตระเวน  กระทรวงนครบาล  เริ่มจัดตั้งเป็น  

Police Hospital ที่โรงพยาบาลหญิงหาเงินหลังวัดพลับพลาไชย  (โรงพยาบาลวัดโคก)  เมื่อวันที่  

๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๑  ปัจจุบันคือโรงพยาบาลกลาง  จนกระทั่งวันที่  ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.  

๒๔๗๒  จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  เสนาบดีกระทรวง 

มหาดไทย  มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อสร้างโรงพยาบาลกลาง 

ใหม่  ทรงตรัสถึงหน้าที่ของโรงพยาบาลกลาง  (Police Hospital)  ว่าควรมีวัตถุประสงค์เพื่อ  

“รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ  หรือภัยอันตรายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคดีซึ่งตำรวจส่งมาให้ตรวจรักษาและ 

ลงความเห็นในทางนิติเวชวิทยา”  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕  โรงพยาบาลตำรวจจึงแยกออกจาก 

โรงพยาบาลกลาง  ย้ายไปจัดตั้งในที่แห่งใหม่บริเวณสี่แยกราชประสงค์จนถึงปัจจุบัน 
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๓.๓ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยถือกำเนิดจากการดำเนินการของรัฐบาลสยามในสมัยรัชกาลที่  ๕  ด้วย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาตอบหนังสือกราบบังคมทูลของ 

ท่านผู้หญิงเปลี่ยน  ภาสกรวงศ์  เรื่องจัดตั้งสภาอุณาโลมแดง  เมื่อวันที่  ๑๓  เมษายน ร.ศ. ๑๑๒  

ความตอนหนึง่วา่  “...เหน็วา่เปน็ความคดิอนัดี ซึง่ตอ้งดว้ยแบบอยา่งประเทศทัง้ปวงอนัรุง่เรอืง... 

ให้กรมหมื่นพิทยฯ นำหนังสือนี้ขึ้นเสนอในที่ประชุมเสนาบดีจะเห็นการควรประการใด...”  

และในทีป่ระชมุเสนาบด ี (คณะรฐัมนตร)ี ณ มขุกระสนัพระวมิานรฐัยา  วนัที ่๑๗  เมษายน ร.ศ. ๑๑๒  

ไดม้มีตวิา่ “...ในที่สุดที่ประชุมมีความเห็นพร้อมกันว่า การที่ท่านผู้หญิงเปลี่ยนคิดนี ้ เปนการด ี 

ควรทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้จัดการให้สำเร็จดังที่คิดนั้น...”  

การดำเนินการจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงจึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของรัฐบาล  อันมีพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระประมุข  และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง 

สภานี้ขึ้นเป็น “ทานสถาน” เพื่อจัดการรักษาพยาบาลกำลังพลทหารทั้งบกแลเรือ  ในเวลาที่ 

รับราชการหน้าที่ป้องกันพระราชอาณาเขต  เมื่อวันที ่๒๖  เมษายน ร.ศ. ๑๑๒ 

การจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม  นับเป็นกิจการต่างประเทศที่สำคัญใน 

สมัยรัชกาลท่ี ๕  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เจ้าพระยา 

อภัยราชาสยามานุกูลกิจ  (Rolin-Jacquemyns)  เป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปลงนามให้ 

สตัยาบนัเขา้รว่มเปน็ภาคสีมาชกิในอนสุญัญาเจนวีา  ฉบบัที ่๑  ค.ศ. ๑๘๖๔  เมือ่วนัที ่๒๙ มถินุายน  

พ.ศ. ๒๔๓๘ ณ กรุงเบิร์น  ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

กาชาดสากลมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  

International Committee of  the Red Cross  ชื่อย่อว่า  ICRC  เป็นองค์กรระหว่างประเทศ 

แห่งแรกในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่  ที่รัฐบาลยุโรปรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๖๓  (พ.ศ.  

๒๔๐๖)  โดยนานาประเทศตกลงยอมรับสนธิสัญญาระหว่างประเทศป้องกันและทุเลาผลของ 

สงคราม  ที่เป็นก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่  และมีส่วนช่วยเหลือประเทศไทยให้ 

ทุเลาผลหากเกิดสงครามล่าอาณานิคมจากฝรั่งเศสขึ้น  เนื่องจากฝรั่งเศสเป็นภาคีสมาชิกใน 

อนุสัญญาเจนีวา  ที่ต้องเคารพคู่มือกฎหมายควบคุมวิธีการรบที่ไม่ให้โหดร้าย  (กฎการรบ)  คือ  

LES LOIS DE LA GUERRE SUR TERRE  (The Laws of War on Land 1880)  

ซึ่งบังคับผูกพันประเทศภาคีอนุสัญญาเจนีวา 

ปัจจุบันคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นองค์กรระหว่างประเทศ  ช่วยเหลือด้าน 

มนุษยธรรม  (Humanitarian Aid) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และเป็นองค์กรที่ใช้อนุสัญญาเจนีวา  (Geneva  

Convention)  รวมถึงอนุสญัญากรงุเฮก  (Hague Convention)  ซึง่อนสุญัญาทัง้สองเปน็หลกัสำคญั 

ของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ - International Humanitarian Law  โดยมีศาลอาญา 

ระหว่างประเทศ  International Criminal Court ที่จัดตั้งโดยองค์การสหประชาชาติ  รวมทั้งการ 
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จดัตัง้ศาลชัว่คราว  (Tribunal) ขึน้มา  เพือ่ทำหนา้ทีพ่พิากษาลงโทษอาญาแกผู่ก้ระทำความตอ่กฎหมาย 

ดังกล่าว

บทนี้สืบค้นจากเอกสารชั้นต้น ๓ แหล่งสำคัญ  ดังนี ้

๑. เอกสารจดหมายเหตุแห่งชาต ิ และประกาศราชกิจจานุเบกษา 

เอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติเรื่องสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม  สภากาชาดสยาม  

ในสมัยรัชกาลที ่๕ และรัชกาลที ่๖  แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง  คือ 

  - เอกสารก่อน พ.ศ. ๒๔๕๗ - ก่อนการจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ในระยะนี้ยังไม่มี 

การประกาศกฎหมายจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามหรือสภากาชาดสยาม  

และยังไม่มีสถานที่ตั้งทำการถาวร  การดำเนินการของสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติ 

สยามหรอืสภากาชาดสยาม  เปน็เรือ่งของรฐัและภายในราชสำนกั  เอกสารในระยะนี้ 

จึงเป็นเอกสารของกระทรวงต่าง ๆ  เช่น  กระทรวงต่างประเทศ  กระทรวงนครบาล  

เสนาบดีสภา  พระราชหัตถเลขาและอื่น ๆ  โดยพบว่าเอกสารสภาอุณาโลมแดง 

แห่งชาติสยามสมัยรัชกาลที่  ๕  เกือบทั้งหมด  จัดเก็บไว้ในหมวดเอกสารกระทรวง 

ต่างประเทศ  หมวดกระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงนครบาล  รองลงมาตาม 

ลำดับ  ส่วนเอกสารสภากาชาดสยาม  สมัยรัชกาลที่ ๖  จัดเก็บไว้ในหมวดเบ็ดเตล็ด 

มากที่สุด  รองลงมาอยู่ในหมวดกระทรวงต่างประเทศ 

  - เอกสารหลัง พ.ศ. ๒๔๕๗ - หลังการจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ในระยะนี้เป็นการ 

ฟื้นฟูกิจการสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามขึ้นใหม่  และเปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาด 

สยาม  เริ่มจากการจัดสร้างสถานที่ตั้งทำการถาวร  คือ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

สภากาชาดสยาม  ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๕๗  สภากาชาดสยามจึงใช้ 

ตึกอำนวยการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นที่ทำการในระยะแรก  เอกสารโต้ตอบ 

ของสภากาชาดสยามจึงย้ายมาเก็บไว้ที่นี่  ปัจจุบันคือ  เอกสารจดหมายเหตุของ 

สภากาชาดไทย 

ในส่วนการดำเนินการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดสยาม  ยังคงเป็นการ 

ดำเนินการของรัฐบาลสยามกับรัฐบาลต่างประเทศ  รวมทั้งเรื่องกฎหมายสนธิสัญญาระหว่าง 

ประเทศ  อนุสัญญาต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม  พบว่า  หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น 

ระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว  ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลและสภากาชาดไทย 

ลดลงมาก  และรัฐบาลคณะราษฎรขาดความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอนุสัญญาเจนีวา  

อนุสัญญากรุงเฮก  รัฐบาลไทย  รัฐบาลสวิส  สภากาชาดไทย  คณะกรรมการกาชาดระหว่าง 

ประเทศ  ขบวนการกาชาด  และสันนิบาตกาชาด  (ปัจจุบันคือ  สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยว 

วงเดือนแดงระหว่างประเทศ) 

ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๕ -  ๒๔๙๕  รัฐบาลคณะราษฎรไม่ทราบข้อมูลความเป็นมาของ 

สภากาชาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ  เพราะเอกสารราชการต้นเรื่องสภากาชาดไทย 

เป็นเอกสารรัฐบาลสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์  รัชกาลที่ ๕ จนถึงรัชกาลที่ ๗  ที่เก็บเป็นเอกสาร 

ปกปิดจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงนำไปมอบให้เป็นเอกสารจดหมายเหตุของกรมศิลปากร 
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  แผนผังโครงสร้างสภากาชาดสยาม พ.ศ. ๒๔๖๓  ถอดแบบจากแผนผังเดิม 

(นายแพทย์กวิรัช  ตันติวงษ ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

ค้นพบแผนผังเดิมจากห้องใต้หลังคาของตึกอำนวยการ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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สภากาชาดสยาม

THE RED CROSS SOCIETY OF SIAM

พระบรมราชูปถัมภก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สภานายิกา  สมเด็จพระมาตุฉาเจ้า  สว่างวัฒนา  พระบรมราชเทวี

อุปนายกผู้อำนวยการ  จอมพล สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต

กรรมการเจ้าน่าที ่ ในกองบัญชาการ

กรรมการที่ปฤกษา  ที่อยู ่๒๐ ท่าน

  อุปนายกผู้อำนวยการ  (ประธานกรรมการ)  กรรมการเจ้าน่าที่โดยตำแหน่ง

  เลขาธิการ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  ผู้ช่วยเลขาธิการ  ผู้อำนวยการสถานเสาวภา  (กองวิทยาศาสตร์)

  เหรัญญิก  ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาล

  ผู้ช่วยเหรัญญิก  ผู้อำนวยการกองบันเทาทุกข์ 

สภากาชาดสยามม ี๔ กองแยก 

  ๑. กองพยาบาล  ๒. กองวิทยาศาสตร ์ ๓. กองสุขาภิบาล  และ ๔. กองบรรเทาทุกข์

๑. กองพยาบาล  ประกอบด้วย  โรงพยาบาลสาขาหัวเมือง  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ และโรงเลี้ยงเด็ก 

  ๑.๑  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ แบง่เปน็ ๕ แผนก  ไดแ้ก ่ ๑) แผนกตรวจโรค  : กองรบัตรวจ  กองตรวจ 

ทางยา  กองตรวจทางผ่าตัด  กองตรวจพิเศษ  ๒)  แผนกพยาบาล  :  กองนางพยาบาล  กองบุรุษพยาบาล  

๓)  แผนกผ่าตัด  :  กองประจำห้องผ่าตัด  กองประจำห้องแสงรอนต์เกน  กองประจำห้องแสงรัศมี  ๔)  แผนก 

พยาธิ  :  กองตรวจบัคเตรี่  กองตรวจศพ  กองสุขาภิบาล  ๕)  แผนกคลังยา  :  กองคลังเวชพัศดุ  กองผสมยา  

กองแยกธาตุ

๒. กองวิทยาศาสตร ์ ประกอบด้วย   

  ๒.๑  สถานปาสเตอร์  ก)  แผนกมนุษย์  :  กองทำยาป้องกันโรคกลัวน้ำ  กองทำพันธุ์หนองฝี  

กองทำยาปลูกป้องกันโรค  กองทำยาฉีดป้องกันโรค  กองตรวจบัคเตรี่  กองตรวจค้น  กองตรวจบัคเตรี่หัวเมือง  

ข) แผนกสัตว์  : กองทำยาปลูกป้องกันโรค  กองทำยาฉีดป้องกันโรค  กองตรวจบัคเตรี่  กองตรวจค้น  กองตรวจ 

บัคเตรี่หัวเมือง  ค) แผนกชีวิต  : กองประมาณศาสตร์  กองพฤกษ์ศาสตร์  กองสัตว์ศาสตร์  กองอากาศศาสตร์  

กองชาติ์ศาสตร ์ ๒.๒  โรงเรียนบัคเตรี ่ แบ่งเป็นชั้นบัคเตรี่วิทยา  ชั้นพาราสิตวิทยา  ชั้นอิปิเดบิกวิทยา

๓. กองสุขาภิบาล  ประกอบด้วย   

  ๓.๑ แผนกกำจัดพยาธิ์ปากขอ  :  กองกำจัดพยาธิ์ปากขอ  กองจัดการสุขาภิบาล  ๓.๒  โรงพยาบาล 

โรคเรื้อน  ๓.๓ แผนกสำรวจโรคพยาธิ์ปากขอ

๔. กองบรรเทาทุกข ์ประกอบด้วย 

  ๔.๑ แผนกฝึกหัดเจ้าหน้าที่  :  โรงเรียนนางพยาบาล  โรงเรียนบุรุษพยาบาล  ๔.๒ แผนกบรรเทาทุกข์ 

ในยามสงบศึก  :  หมวดพยาบาล  หมวดยานพาหนะ  หมวดพยาบาลหนุน  ๔.๓  แผนกบรรเทาทุกข์ในเวลา 

สงคราม  : กองพยาบาล  กองยานพาหนะ  กองพยาบาลหนุน 
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๒. เอกสารจดหมายเหตุสภากาชาดไทย

การสบืคน้เอกสารในหมวดนี้  พบวา่สว่นใหญเ่ปน็เอกสารดำเนนิการ  จงึนำมาใชน้อ้ยทีส่ดุ 

๓. เอกสารจดหมายเหตุของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่  

และเอกสารองค์การสหประชาชาต ิสำนักงานใหญ ่ณ นครเจนีวา

เอกสารชุดนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  สำนัก 

ภูมิภาคกรุงเทพฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายและการดูงานท่ีทำการคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  

สำนักงานใหญ่  นครเจนีวา  รวมทั้งประสานให้ไปดูงานที่ห้องสมุดและเอกสารจดหมายเหตุของ 

องค์การสหประชาชาติ  สำนักงานใหญ่  ในอาคารพระราชวังประชาชาติ  (Palais des Nations)  

ระหว่างวันที ่๔ - ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การมาเยือนในครั้งนี้  พบเอกสารจดหมายเหตุสำคัญระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสวิส  

และคำอธิบายชี้แจงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่จดหมายเหตุของคณะกรรมการกาชาด 

ระหว่างประเทศ  สำนักงานใหญ่  เช่น  Brigitte Troyon - Head of Division Archrives and  

Information Management, Guy Thomas - Head of Library and Public Archrive Unit,  

Stephane J. Hannkins - Legal Adviser Cooperation and Coordination within Movement,  

Fabrizio Bensi - Archiviste, Collin Wells, Pro Manager Total Digital Access  to  the  

League of Nation Archrive Projects, United Nation Library at Geneva  ช่วยให้เข้าใจ  และ 

เชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ ได้สมบูรณ์ขึ้น 

กำเนิดคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สภากาชาดไทย 
และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

จากประมวลเอกสารต่าง ๆ สามารถลำดับเหตุการณ์ที่มาของคณะกรรมการกาชาด 

ระหว่างประเทศ  สภากาชาดไทย  ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องตามลำดับ  ดังนี้

(๑) ประวัติศาสตร์โลกยุคใหม ่ค.ศ. ๑๔๕๓ - ค.ศ. ๑๙๔๕, พ.ศ. ๑๙๙๖ - พ.ศ. ๒๔๘๘

ประวัติศาสตร์โลกแบ่งออกเป็น  ๒  ยุคสำคัญ  คือ  ยุคก่อนประวัติศาสตร์  และยุค 

ประวัติศาสตร์  โดยยุคประวัติศาสตร์แบ่งเป็น ๔ ยุคสำคัญ  คือ  ๑. ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ  

(Ancient History)  ๒. ประวัติศาสตร์สมัยกลาง  (Medieval History)  ๓. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่  

(Modern History)  พ.ศ. ๑๙๙๖ - พ.ศ. ๒๔๘๘  สิ้นสุดเมื่อสงครามโลกครั้งที ่๒ 

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่  ระหว่าง ค.ศ. ๑๔๕๓ - ๑๙๔๕  (พ.ศ. ๑๙๙๖ - ๒๔๘๘)  เริ่มต้นขึ้น 

หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน์ในป ีค.ศ. ๑๔๕๓  (พ.ศ. ๑๙๙๖)  และจบลงหลังสิ้นสุด 

สงครามโลกครั้งที่  ๒ ค.ศ. ๑๙๔๕  (พ.ศ. ๒๔๘๘)  เหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่  

ล้วนเกิดขึ้นในทวีปยุโรปเป็นส่วนใหญ่  โดยเฉพาะการจัดระเบียบของโลก  เพื่อสร้างกลไกป้องกัน 

และระงับสงคราม  จึงกำเนิดกลไกระหว่างประเทศ  ได้แก่  สนธิสัญญาต่าง ๆ  ศาลโลก  และองค์กร 

ระหว่างประเทศที่สำคัญ  เช่น  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  องค์การสันนิบาตชาติ  
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องค์การสหประชาชาติ  หลังจากนี้โลกจึงเข้าสู่ประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบันหรือสมัยโลกาภิวัตน์  

ซึ่งเกิดเป็นสงครามเย็นต่อมา  และยุติเปลี่ยนเป็นสงครามการค้าและสงครามในรูปแบบอื่น ๆ 

ในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่  ค.ศ. ๑๔๕๓ ถึง ค.ศ. ๑๙๔๕  ถือว่าเป็นยุค 

แห่งสงคราม  ในช่วงแรก  คือ  ช่วงก่อนจัดทำอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๘๙๙  (พ.ศ. ๒๔๔๒) มี 

สงครามในยุโรประหว่างจักรวรรดิต่าง ๆ ที่มีกษัตริย์ปกครองภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  

(Absolute Monarchy)  มาโดยตลอดตั้งแต่ศตวรรษที่  ๑๕  ถึงศตวรรษที่  ๑๙  เป็นสงคราม 

ที่ใช้อาวุธปืนแบบเก่า  อานุภาพต่ำ  การปฏิวัติรบพุ่งภายในประเทศตนเอง  สงครามประกาศ 

อิสรภาพ  (Wars of  Independence)  เพื่อให้ประเทศตนเองพ้นจากการปกครองของจักรวรรดิ  

โดยสงครามสำคัญที่มีผลเปลี่ยนแปลงเกือบทุกด้านของประเทศฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศยุโรป  

คือ  สงครามปฏิวัติฝรั่งเศส ระหว่าง ค.ศ. ๑๗๙๒ -  ๑๘๐๒  เพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบกษัตริย์ 

ปกครองเป็นระบบการปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดี  โดยประธานาธิบดีใช้อำนาจบริหาร 

ร่วมกับนายกรัฐมนตรี  สงครามปฏิวัติฝรั่งเศสถือเป็น จุดเริ่มต้นของ  “สงครามสมัยใหม่”  

ที่มีการใช้อาวุธรุ่นใหม่ที่อำนาจการทำลายล้างระดับสูง 

เมื่อประเทศต่าง ๆ ในยุโรปได้สะสมกำลังอาวุธแบบใหม่ที่มีอำนาจทำลายล้างมากกว่าอาวุธ 

แบบเก่าที่เคยใช้ในสงครามจักรวรรดิ  พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่  ๒  แห่งรัสเซียจึงริเริ่มให้จัดทำ 

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๘๙๙  (พ.ศ. ๒๔๔๒) ชะลอการเกิดสงคราม  สามารถระงับไว้ได้ระยะหนึ่ง  

แต่ในที่สุดความขัดแย้งก็ปะทุ  กลไกอนุสัญญากรุงเฮกไม่สามารถยับยั้งได้  จึงเกิดมหาสงครามโลก 

ขึ้น  คือ  สงครามโลกครั้งที่  ๑ ค.ศ. ๑๙๑๔  (พ.ศ. ๒๔๕๗)  และสงครามโลกครั้งที่  ๒ ค.ศ. ๑๙๓๙  

(พ.ศ. ๒๔๘๒)  เกิดการทำลายล้างมนุษยชาติที่ใหญ่หลวง  ผู้คนล้มตายหลายสิบล้านคน  กลไก 

การจัดระเบียบโลกสมัยใหม่  เหลือเพียงกลไกเดียวที่ยังคงทำงานได้ในระหว่างสงคราม  คือ  

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  ซึ่งได้ช่วยเหลือมนุษยชาติไว้หลายสิบล้านคน  จึงได้รับ 

การยกย่องและได้รางวัลโนเบล  สาขาสันติภาพ  ทั้ง ๒ ครั้ง 

สงครามจำนวนมากในยุโรปที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่  ทำให้ชาวยุโรป 

พยายามสร้างกลไกสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ป้องกันการเกิดสงคราม  

ควบคุมรูปแบบการทำสงครามไม่ให้ร้ายแรงต่อมนุษยชาติ  ทุเลาผลของสงครามต่อมนุษยชาติ  

แนวคิดการใช้กฎหมายป้องกันหรือควบคุมวิธีทำสงครามเพื่อสันติภาพมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่  ๑๖  

ในปี ค.ศ. ๑๘๖๓ จึงกำเนิดองค์กรระหว่างประเทศองค์กรแรกในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่  คือ  

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  และเป็นแนวทางให้มีการจัดตั้งศาลโลกทั้ง  ๓  ศาล  

องค์การสันนิบาตชาต ิ และองค์กรสหประชาชาติตามมา 

ประวัติศาสตร์โลก “สมัยใหม่” อาจแบ่งได ้๒ ช่วง  คือ 

ช่วงแรก ก่อนสงครามโลกครั้งที ่๑ 

ตรงกับสมัยรัชกาลที่  ๕  ย้อนขึ้นไปถึงราวอยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

เป็นระยะที่เกิดสงครามการรบของจักรวรรดิต่าง ๆ ในยุโรป  รวมทั้งการปฏิวัติรบพุ่งภายในประเทศ 

ตนเอง  สงครามอสิรภาพจากระบบปกครองประเทศแบบเกา่  ในชว่งแรกนีเ้กดิกลไกระหวา่งประเทศ 

ที่สำคัญ ๒ กลไก  คือ 
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  ๑) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  The  International Committee of  the  

Red Cross  (ICRC)  ในป ีค.ศ. ๑๘๖๓ ณ นครเจนีวา  ผู้ริเริ่มคือ  นายอังร ี ดูนังต์

  ๒) ศาลโลกศาลที่ ๑  - ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร  -  The Permanent Court of  

Arbitration  ในปี  ค.ศ. ๑๘๖๓  ณ กรุงเฮก  ผู้ริเริ่มคือ  พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่  

๒ แห่งรัสเซีย  การจัดตั้งศาลเกิดจากอำนาจกฎหมายระหว่างประเทศของอนุสัญญา 

กรุงเฮก  ค.ศ. ๑๘๙๙  ฉบับที่  ๑  “Convention  for  the Pacific Settlement  

of  Inter National Disputes”  ปัจจุบันยังคงมีอยู่

ช่วงที่สอง สงครามโลกครั้งที ่๑ และ ๒ 

ตรงกับสมัยรัชกาลที่  ๖  จนถึงรัชกาลที่  ๘  ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปได้สะสมกำลังอาวุธ 

แบบใหม่ที่มีอำนาจทำลายล้างมากกว่าอาวุธแบบเก่าที่ใช้ในสงครามขยายจักรวรรดิ  มหาสงคราม 

ที่เกิดขึ้นคือ  สงครามโลกครั้งที่  ๑ และครั้งที่  ๒  เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกแต่ละครั้ง  จะเกิดกลไก 

ระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพหรือกลไกต่อต้านการเกิดสงครามที่สำคัญ ๔ กลไก  คือ 

สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที ่๑ มีการจัดตั้ง

  ๑) องคก์ารสนันบิาตชาต ิLeague of Nations  ผูร้เิริม่คอื  ประธานาธบิดวีดูโรว ์ วลิสนั  

แห่งสหรัฐอเมริกา  จัดตั้ง  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๓  เลิกกิจการ ๒๐  เมษายน  

พ.ศ. ๒๔๘๙ 

  ๒) ศาลโลกศาลที่ ๒ - ศาลยุติธรรมถาวรระหว่างประเทศ  The Permanent Court  

ofInternational Justice - PCIJ  เกิดจากอำนาจกฎหมายระหว่างประเทศ  Article  

14 of  the Covenant of  the League of Nations  จดัตัง้ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕  

เลิกกิจการ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 

สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที ่๒ มีการจัดตั้ง

  ๑) องค์การสหประชาชาติ United Nations  ผู้ริเริ่มคือ  ประธานาธิบดีแฟรงกลิน  ดี.  

โรสเวลต ์แห่งสหรัฐอเมริกา  และนายกรัฐมนตรีวินสตัน  เชอร์ชิลล ์แห่งอังกฤษ

  ๒) ศาลโลกศาลที่ ๓ - ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  The  International Court of  

Justice  (ICJ)  เกิดจากอำนาจกฎหมายระหว่างประเทศ  Article 33 of  the  

United Nations Charter  จัดตั้งแทนที่ศาลโลกศาลที ่๒  ศาลยุติธรรมถาวรระหว่าง 

ประเทศซึ่งยกเลิกไปพร้อมกับองค์การสันนิบาตชาติ  ผู้พิพากษาศาลโลกศาลที่  ๒ -  

ศาลยุติธรรมถาวรระหว่างประเทศ  ลาออกทั้งหมดพร้อมวันที่  ๓๑  มกราคม  

พ.ศ. ๒๔๘๙  เพื่อเลิกศาลนี้  และแทนที่ด้วยศาลโลกศาลที่  ๓  เริ่มรับผู้พิพากษา 

เมื่อวันที ่๖ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๘๙ 

(๒) สนธิสัญญาระหว่างประเทศในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม ่

การจัดทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศมีมาตั้งแต่สมัยโรมัน  สนธิสัญญาโบราณเป็น 

สนธิสัญญาแบบทวิภาคี Bilateral Treaty  คือ  ข้อตกลงระหว่าง ๒ ประเทศ  ส่วนการจัดทำ 

อนุสัญญาเจนีวา  ในปี ค.ศ. ๑๘๖๔  เป็นอนุสัญญาแบบทวิภาคี Bilateral Treaty  เช่นกัน  แต่มี 
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ข้อแตกต่างกับสนธิสัญญาโบราณทั่วไปที่มีเพียงคู่สัญญา ๒ ประเทศเท่านั้น  แต่อนุสัญญาเจนีวา 

มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับรัฐบาลสวิสจำนวนมาก  แต่ละประเทศจะต้องให้สัตยาบัน 

อนุสัญญาเจนีวากับประเทศสวิส  แยกเป็นแต่ละประเทศ  ต่อมาเมื่อมีการจัดทำอนุสัญญากรุงเฮก  

ค.ศ. ๑๘๙๙  จึงคิดวิธีใหม่คือทำเป็นอนุสัญญาพหุภาคี Multilateral Treaty  เป็นครั้งแรกของโลก  

ที่ทุกประเทศร่วมลงนามในอนุสัญญาฉบับเดียวกันพร้อมกัน  จึงเกิดความสะดวกขึ้นมากและ 

กลายเป็นมาตรฐานของการให้สัตยาบันสนธิสัญญาแบบพหุภาคี Multilateral Treaty  ในปัจจุบัน 

สนธิสัญญา  (Treaty)  หมายถึง  ข้อตกลงภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่ทำขึ้นระหว่าง 

รัฐอธิปไตยหรือองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ  สนธิสัญญาอาจมีชื่อต่าง ๆ  ดังนี้  ๑. ความตกลง  

(International)  Agreement  ๒.  โปรโตคอล Protocol  ๓. พันธสัญญา Covenant  ๔. อนุสัญญา 

Convention  ๕. ข้อตกลง Pact  ๖. การแลกเปลี่ยนตัวอักษร Exchange of Letters  ๗. ปฏิญญา 

หรือคำปฏิญาณ Declaration  หรือ ๘.  ข้อกำหนดอื่น ๆ แม้ว่าสนธิสัญญาจะเรียกชื่อหรือใช้ศัพท์ 

นิยามแตกต่างกัน  แต่ถือว่ามีฐานะเท่าเทียมกันและมีกฎระเบียบก็เหมือนกัน 

(๓) แนวคิดสงบศึกรักษาสันติภาพ ในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม ่

คำว่า  สันติภาพ  (Peace)  หมายถึง  การสงบศึก  หรือการต่อต้านการเกิดสงคราม  

(Anti - War)  เนื่องจากเกิดสงครามขึ้นมากมายในทวีปยุโรปในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์โลก 

สมัยใหม่  สร้างความทุกข์ทรมานเดือดร้อนแก่ชาวยุโรปอย่างมาก  ชาวยุโรปจึงต้องการสันติภาพ  

มีนักกฎหมายพยายามเสนอแนวคิดเพื่อใช้กลไกกฎหมายคุ้มครองมนุษยชาติเพื่อมนุษยธรรม  

(Humanitarian)  ในยามสงครามที่เรียกว่า  Law Protect  in War  กลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง 

ประเทศเพื่อป้องสงครามที่เรียกว่า Arbitration  ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า  อนุญาโตตุลาการ  

เป็นต้น 

ลำดับการเสนอแนวคิดกฎหมายเพ่ือสันติภาพ  (Peace) และมนุษยธรรม  (Humanitarian) 

แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง  ดังนี้

  ๑) ช่วงที ่๑  ก่อนอนุสัญญาเจนีวา  ฉบับที ่๑  ค.ศ. ๑๘๖๔ 

  ๒) ช่วงที ่๒  อนุสัญญาเจนีวา  ฉบับที ่๑  ค.ศ. ๑๘๖๔ 

  ๓) ช่วงที ่๓  หลังอนุสัญญาเจนีวา  ฉบับที ่๑  ค.ศ. ๑๘๖๔ 

ช่วงที ่๑ ก่อนอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๑ ค.ศ. ๑๘๖๔

ค.ศ. ๑๖๒๕ - หนังสือ De Jure Belli ac Pacis (On  the Law of War and Peace)

ในปี ค.ศ. ๑๖๒๕  (พ.ศ. ๒๑๖๘)  Hugo Grotius  นักกฎหมายระหว่างประเทศชาวยิว 

ในเนเธอร์แลนด์ได้เขียนหนังสือกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพเผยแพร่  ชื่อว่า  “De Jure  

Belli ac Pacis  (On  the Law of War and Peace)”  เปน็การนำเสนอแนวคดิการควบคมุสงคราม 

ด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ  เพื่อควบคุมสงคราม  ทำให้เกิดสันติภาพ  แรงบันดาลใจที่ทำให้  

Hugo  Grotius  เขียนหนังสือกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพเป็นเพราะต้องตกอยู่ในยุค 

สงครามระหว่างสเปนกับเนเธอร์แลนด์ยาวนานถึง ๘๐ ปี  และสงครามศาสนาระหว่างประเทศ 

คาทอลิกกับประเทศโปรเตสแตนต์ในทวีปยุโรปยาวนานถึง ๓๐ ปี De Jure Belli ac Pacis  (On  
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the Law of War and Peace)  โดย Hugo Grotius  ได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดกำเนิดแห่งแรก 

ของกฎหมายระหว่างประเทศ  ว่าด้วยสงครามและสันติภาพของโลก  และกรุงเฮกจึงเป็นที่ตั้งของ 

ศาลโลก 

ค.ศ. ๑๗๙๕ - หนงัสอื Perpetual Peace: A Philosophical Sketch,  Immanuel Kant 

ในปี ค.ศ. ๑๗๙๕  (พ.ศ. ๒๓๓๘ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๑)  อิมมานูเอล  คานต์  นักปรัชญา 

ชาวเยอรมัน  เขียนหนังสือเผยแพร่เล่มหนึ่งชื่อว่า Perpetual Peace: A Philosophical Sketch  

เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรที่จะไกล่เกลี่ยของพิพาทและรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ  โดยเขา 

ย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การให้มีรัฐบาลปกครองโลก  แต่ให้รัฐบาลของแต่ละประเทศเคารพพลเมือง 

ของตน  และต้อนรับชาวต่างประเทศในลักษณะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน  สันติภาพระหว่างประเทศ 

ก็จะเกิดขึ้น  แนวคิดนี้ประสบความสำเร็จครั้งแรก  คือ  การจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ  และ 

ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การสหประชาชาติ

ค.ศ. ๑๘๕๖ - ปฏิญญา Declaration Respecting Maritime Law, Paris 

เป็นปฏิญญาระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสหลังสิ้นสุดสงครามไครเมีย  (The Crimean  

War)  จัดทำขึ้น ณ กรุงปารีส  วันที่  ๑๖  เมษายน ค.ศ. ๑๘๕๖  (พ.ศ. ๒๓๙๙)  ว่าจะไม่ยึดสินค้า 

ของศัตรูบนเรือที่เป็นกลาง  และสินค้าที่เป็นกลางในเรือของศัตรู  ถือเป็นการริเริ่มจัดทำกฎหมาย 

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมวิธีทำสงครามครั้งแรก

ค.ศ.  ๑๘๖๒  -  หนังสือความทรงจำแห่ง Solferino: Book of A Memory of  

Solferino by Henry Dunant published in 1862

Henry Dunant อังรี  ดูนังต์  ได้เขียนหนังสือความทรงจำแห่ง Solferino ตีพิมพ์ในปี  

ค.ศ. ๑๘๖๒  (พ.ศ. ๒๔๐๕)  เผยแพร่ทั่วยุโรปเพื่ออธิบายความทุกข์ทรมานของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ 

และถูกทอดทิ้งในพื้นที่สู้รบจำนวนกว่าสองหมื่นคนที่เขาได้ไปพบหลังสิ้นสุดการสู้รบ  ระหว่าง 

จักรวรรดิฝรั่งเศสและจักรวรรดิออสเตรียที่เมือง Solferino  ประเทศอิตาล ี

การสู้รบที่ Solferino นับเป็นการรบครั้งใหญ่ที่สุดครั้งสุดท้ายของยุโรปที่บัญชาการ 

โดยระบบกษัตริย์  ในปี ค.ศ. ๑๘๕๙  มีทหารเข้าร่วมรบราว ๓๐๐,๐๐๐ นาย  และฝรั่งเศสเป็น 

ฝ่ายชนะ  การต่อสู้ครั้งนี้มีความโหดร้ายและยาวนานกว่า ๙ ชั่วโมง  ส่งผลให้กองทัพออสเตรีย 

เสียชีวิตกว่า ๒,๓๘๖ ราย  บาดเจ็บ ๑๐,๘๐๗ ราย  อีก ๘,๖๓๘ ราย  สูญหายหรือถูกจับกุม  ส่วน 

กองทัพพันธมิตรออสเตรียเสียชีวิต ๒,๔๙๒ ราย  บาดเจ็บ ๑๒,๕๑๒ ราย  สูญหายหรือถูกจับกุม 

จำนวน ๒,๙๒๒ ราย  รายงานของทหารบาดเจ็บและตาย  ที่ถูกยิงหรือถูกดาบปลายปืนทั้งสองฝ่าย 

ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวของสงคราม 

ในหนังสือความทรงจำแห่ง Solferino  เล่มนี้  ดูนังต์อธิบายถึงการสู้รบอันโหดร้าย  

ความทุกข์ทรมานของทหารบาดเจ็บที่ถูกทอดทิ้งในสนามรบโดยปราศจากมนุษยธรรม  การให้ 

ความช่วยเหลือพยาบาลทหารในสนามรบ  และตั้งคำถามแก่ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ทั่วทั้งยุโรปว่า  :

- จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า ในช่วงเวลาที่สงบสันติปราศจากสงคราม  

เราควรจะจัดตั้งสมาคมสงเคราะห์ขึ้น เพื่อจุดประสงค์ในการดูแลผู้บาดเจ็บ 
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ในยามสงครามโดยอาสาสมัครที่กระตือรือร้นทุ่มเทและมีคุณสมบัติครบถ้วน 

- น่าจะจัดทำกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อลงโทษผู้ละเมิดอนุสัญญา  

ซึ่งใช้จัดตั้งสมาคมช่วยเหลือทหารบาดเจ็บในสงครามยุโรป 

หนังสือความทรงจำแห่ง Solferino  ได้กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายทั่วยุโรป  และสร้าง 

แรงบันดาลใจจากความทุกข์ทรมานอันน่ากลัวของทหารบาดเจ็บที่ถูกทิ้งไว้ในสนามรบ  นำไปสู่การ 

จัดทำอนุสัญญาเจนีวา  ที่ต่อมาพัฒนาเป็นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในปัจจุบัน  

สงครามสู้รบที่ Solferino  ครั้งนี้จึงส่งผลให้เกิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศของโลก  

และส่งผลให้มีการควบคุมจำกัดรูปแบบวิธีการทำสงครามทุกประเภทที่สร้างความทุกข์ทรมาน 

แก่มนุษยชาติบนโลกไม่ให้ไร้มนุษยธรรมเกินกว่าจะยอมรับได้

ค.ศ. ๑๘๖๓ กฎหมาย Lieber Code สหรัฐอเมริกา : Instructions for the Government  

of Armies of the United States in the Field 24 April 1863

“Lieber Code” ถือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสงครามที่มีความสมบูรณ์ฉบับแรกของโลก  เป็น 

กฎหมายภายในของประเทศสหรัฐอเมริกา  ประกาศรับรองโดยประธานาธิบดีลินคอล์นแห่ง 

สหรฐัอเมรกิา  เพือ่สงบศกึสงครามกลางเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิาระหวา่งฝา่ยเหนอืกบัฝา่ยใต้  

ผู้ร่างกฎหมายคือ  ศาสตราจารย ์Francis Lieber แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์ก 

แม้ว่ากฎหมาย “Lieber  Code” นี้จะมีผลเฉพาะภายในสหรัฐอเมริกา  แต่ก็สอดคล้อง 

สถานการณ์สงครามที่มีอยู่ในทวีปยุโรปเวลานั้น  จึงเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ 

ให้ประเทศต่าง ๆ ในยุโรป  ร่วมกันริเริ่มเสนอโครงการจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศ  นำเสนอ 

ต่อที่ประชุมบรัสเซลส์ในปี  ค.ศ.  ๑๘๗๔  (พ.ศ.  ๒๔๑๗)  นำไปสู่การจัดทำอนุสัญญากรุงเฮก  

ค.ศ. ๑๘๙๙  (พ.ศ. ๒๔๔๒)  เพื่อควบคุมรูปแบบวิธีการทำสงครามและกลไกไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศ  

ป้องกันสงครามด้วยการจัดตั้งศาลโลกศาลที่  ๑  คือ  ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร  (Permanent  

Court of Arbitration) ซึ่งช่วยชะลอการเกิดสงครามใหญ่ในยุโรปไปได้ระยะหนึ่ง 

ช่วงที ่๒ อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๑ ค.ศ. ๑๘๖๔  (พ.ศ. ๒๔๐๗)

ค.ศ.  ๑๘๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งห้า : “Committee of Five” กำเนิดคณะ 

กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

Gustave Moynier คือผู้ทรงอิทธิพลในประเทศสวิส  เป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศ 

ระดับปริญญาเอกจากฝรั่งเศส  มาจากตระกูลพ่อค้าและนายธนาคารเจนีวาที่ร่ำรวยและมั่นคง  

เป็นผู้สนใจในงานช่วยเหลือการกุศลสาธารณะมาแต่เดิม  และเป็นประธานสมาคมสวัสดิการ 

สังคมเจนีวา  (The Geneva Society  for Public Welfare) ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๕๙  ในปี ค.ศ. ๑๘๖๒  

อังรี  ดูนังต์  ได้มอบหนังสือความทรงจำแห่ง Solferino  ให้แก่ Gustave Moynier  จึงสร้าง 

แรงบันดาลใจให้กับ Gustave Moynier อย่างมาก 

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๖๓ Gustave Moynier  ในฐานะประธานแห่ง The Geneva  

Society  for Public Welfare  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่า  คณะกรรมการทั้งห้า  

“Committee of Five”  แนวคิดแรกคือการรวบรวมอาสาสมัครพยาบาลที่เป็นผู้ชายเข้าช่วยเหลือ 
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ทหารบาดเจ็บในสนามรบ  (Recruiting Voluntary Male Nurses  to Serve  the Armed Forces  

in  the Field)  อีก ๘  วันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการบรรเทาทุกข์ระหว่างการต่อสู้เพื่อ 

ผู้บาดเจ็บ  (International Committee  for Relief  to  the Wounded  หรือ  International Relief  

Committee  for  Injured Combatants)  ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรเอกชน  ในปี ค.ศ. ๑๘๖๔  รัฐบาล 

สวิสยอมรับเป็นผู้รับสัญญา  หรือผู้รักษาอนุสัญญา  (Depositary)  ของอนุสัญญาเจนีวา  คณะ 

กรรมการจึงเปลี่ยนไปเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐบาลสวิส  และใน ค.ศ. ๑๘๗๕  เปลี่ยนชื่อเป็น  

“คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  International Committee of  the Red Cross -  ICRC”  

ตามผลการประชุม ๒๙ ตุลาคม ค.ศ. ๑๘๖๓  (พ.ศ. ๒๔๐๖) มาจนถึงปัจจุบัน 

คณะกรรมการทั้งห้า  “Committee of Five”

 ๑) Gustave Moynier,  Lawyer

 ๒) Henry Dunant, Swiss Businessman

 ๓) Guillaume-Henri Dufour, a Swiss Army General of Great Renown

 ๔) Louis  Appia, Physician Who Had Significant Experience Working As  

a Field Surgeon

  ๕) Théodore Maunoir  (Appia’s Friend and  Colleague),  from  the Geneva  

Hygiene and Health Commission

ในปี ค.ศ. ๑๘๖๗  อังรี  ดูนังต์ ถูกประกาศให้เป็นผู้ล้มละลาย  เนื่องจากธุรกิจในแอลจีเรีย 

ล้มเหลว  เพราะไม่ได้ดูแลธุรกิจในระหว่างการทำงานให้กับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  

และเขาเกิดข้อขัดแย้งด้านแนวคิดการทำงานกับ Gustave Moynier  จึงได้ออกจากคณะกรรมการ 

กาชาดระหว่างประเทศไปตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๖๗  (พ.ศ. ๒๔๑๐)  อีกทั้งปัญหาล้มละลายที่เป็นคดีความ 

ส่งผลให้ดูนังต์จำเป็นต้องย้ายออกจากจากนครเจนีวาและไม่ได้กลับไปอีกเลย

พ.ศ. ๒๔๔๔ คณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ตัดสินมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 

ให้กับอังรี  ดูนังต์  ร่วมกับ Frèdèric Passy  นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดของเขาที่ให้โลกได้รับรู้ว่า 

เขาคอืจุดกำเนดิของกาชาด  อกี ๙ ปตีอ่มา  องัร ี ดนูงัต์  ไดถ้งึแกอ่สญักรรมในรสีอรท์สขุภาพเลก็ ๆ 

ในเมือง Heiden  ของสวิส  ส่วน Gustave Moynier  ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่าง 

ประเทศ  ผู้ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นผู้วางรากฐานองค์กรกาชาด 

ของโลกถึงแก่กรรมก่อนหน้าอังรีดูนังต์เพียง ๒  เดือน 

ค.ศ. ๑๘๖๔  ผลการประชุมเจนีวา ครั้งที่ ๑ : Resolutions of the Geneva Inter- 

national Conference. Geneva, 26 - 29 October 1863

คณะกรรมการทั้งห้า  “Committee of Five”  ได้จัดประชุมครั้งแรกที่นครเจนีวา  The  

Geneva  International Conference  ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๒๙ ตุลาคม ค.ศ. ๑๘๖๓  (พ.ศ. ๒๔๐๖) 

มีตัวแทนจาก ๑๖ ประเทศ  ๔ สถาบันการกุศลเข้าร่วมประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองแนวคิด 

ของอังรี  ดูนังต์  และคณะกรรมการทั้งห้าว่า  จะควรจัดตั้งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ  (The  

Creationof National Committees)  และมีข้อตกลงว่าจะใช้สัญลักษณ์ “กากบาทสีแดงบนพื้น 

สีขาว  A Red Cross on a White Ground” ของบุคลากรทางการแพทย์  และเสนอให้รัฐบาล 



ธงกาชาด 

กากบาทแดงบนพื้นสีขาว 

ธงชาติสวิส 

ธงกาชาด 

เสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นสีขาว 
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ของแต่ละประเทศอุปถัมภ์คณะกรรมการบรรเทาทุกข ์- Relief Committees  ซึ่งหมายถึงสภากาชาด 

ของแต่ละประเทศ  รวมทั้งแพทย์และโรงพยาบาลทหาร

กำเนิดเครื่องหมายกาชาด “กากบาทแดงบนพื้นสีขาว”

ธงชาติสวิส

ธงชาติสวิส  คือ  ธงไม้กางเขนสีขาว  ลักษณะและพื้นหลัง 

สแีดง  ไมก้างเขนสขีาวยืน่ไปไมถ่งึขอบธง  มตีน้กำเนดิในประวตัศิาสตร์ 

ยุโรปยุคกลาง  ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของ Old Swiss Confederacy  

ในราวปลายศตวรรษที ่๑๓ หรอืตน้ศตวรรษที ่๑๔  ยคุจกัรวรรดโิรมนั 

อันศักดิ์สิทธิ์  สัญลักษณ์ไม้กางเขนสีขาวนำมาจากศาสนาคริสต์ 

ในยุคกลางของยุโรป

ตอนปลายหลังสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสในปี  ค.ศ.  ๑๘๓๐  

นักการเมืองฝ่ายเสรีนิยมในประเทศสวิสเรียกร้องให้สมาพันธรัฐสวิส 

รวมตัวให้เป็นเอกภาพ  รวมถึงธงสัญลักษณ์ของประเทศสวิสและ 

เครื่องแบบทหารสวิส  จนได้ข้อยุติในปี ค.ศ. ๑๘๔๐  ธงกางเขนสวิส 

ถูกนำเสนอต่อกองทัพสวิส  นายพล Guillaume-Henri Dufour  เป็น 

ผู้สนับสนุนสำคัญ  และประกาศเป็นธงประจำชาติสวิสโดยรัฐธรรมนูญ 

แห่งสมาพันธรัฐสวิสในป ีค.ศ. ๑๘๔๘ 

ธงกาชาด

ธงกาชาด  กากบาทแดงบนพื้นสีขาว  กากบาทสีแดงอยู่ 

ตรงกลาง  ไม่ยาวถึงขอบธง  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๖๔  เมื่อนายพล  

Guillaume-Henri Dufour  จากคณะกรรมการทั้งห้าได้เสนอ การ 

พลิกกลับของธงสวิส คือ  กากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว  ให้ เป็น 

สัญลักษณ์กาชาด  เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในสงครามต้อง 

สวมปลอกแขนสีขาวที่มีกากบาทสีแดงตามอนุสัญญาเจนีวา  จึงถือว่า 

ไม่ได้นำมาจากสัญลักษณ์ไม้กางเขนของศาสนาคริสต์

ตอ่มาในป ีค.ศ. ๑๘๗๖ - ๑๘๗๘  สงครามความขัดแยง้ระหวา่ง 

จักรวรรดิออตโตมัน  (ตุรกี) และจักรวรรดิรัสเซีย  อาณาจักรออตโตมัน 

ประกาศใช้เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงแทนกากบาทแดงบนพื้นสีขาว  

เป็นการพลิกกลับของธงชาติของจักรวรรดิออตโตมัน  (ตุรกี) 
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ค.ศ. ๑๘๖๔ - อนสุญัญาเจนวีา ฉบบัที ่๑ : Convention for the Amelioration of the  

Condition of the Wounded in Armies in the Field. Geneva, 22 August 1864 

หลังจากการประชุม The Geneva  International Conference  ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๒๙  

ตุลาคม ค.ศ. ๑๘๖๓  (พ.ศ. ๒๔๐๖) ประสบความสำเร็จ  รัฐบาลสวิสได้เชิญรัฐบาลของประเทศยุโรป 

ต่าง ๆ และอเมริกา  รวมทั้งหมด ๑๖ ประเทศเข้าร่วมการประชุมทางการทูต  เพื่อจุดประสงค์ 

ในการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสภาพของผู้บาดเจ็บในสงคราม  ระหว่างวันที่  ๘ - ๒๒ สิงหาคม  

ค.ศ. ๑๘๖๔  จัดทำเป็นอนุสัญญาเจนีวา  ฉบับที่  ๑  สำเร็จเมื่อวันที่  ๒๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๖๔  

หลักการสำคัญของอนุสัญญาเจนีวา  ฉบับที ่๑  มีดังนี ้

  - บรรเทาผู้บาดเจ็บโดยไม่แยกความแตกต่างด้านสัญชาติ 

  - บคุลากรทางการแพทยแ์ละสถานประกอบการและหนว่ยแพทยจ์ะตอ้งมคีวามเปน็กลาง

  - ใช้สัญลักษณ์ที่โดดเด่นเห็นได้ชัดเจนในสนามรบ  คือ  กากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว 

อนุสัญญาเจนีวาเป็นอนุสัญญาทวิภาคีระหว่าง ๒ ประเทศ  ได้แก่  ประเทศต่าง ๆ กับ 

ประเทศสวิส  รัฐบาลของประเทศสวิสเป็นผู้รับฝากสัญญา  (Depositary State)  มีหน้าที่ดำเนินการ 

ขับเคลื่อนอนุสัญญาประเทศภาคีสมาชิกผู้ให้สัตยาบัน  (Ratifying State)  มีหน้าที่ปฏิบัติตาม 

อนุสัญญา  ประเทศผู้เข้าร่วมในอนุสัญญาเจนีวาโดยวิธีลงนามและให้สัตยาบัน  (Signed + Ratified)  

คือประเทศผู้ร่วมประชุมในปี ค.ศ. ๑๘๖๔  ประเทศผู้เข้าร่วมในอนุสัญญาเจนีวาโดยวิธี Accession  

คือประเทศผู้เข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวาภายหลัง

ช่วงที ่๓ หลังอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๑ ค.ศ. ๑๘๖๔

ค.ศ. ๑๘๗๒ - ข้อเสนอจัดตั้งศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ : A proposal for  

the creation of an International Arbitration Court 

ในปี ค.ศ. ๑๘๗๒ Gustave Moynier  ได้เสนอข้อเสนอจัดต้ังศาลอนุญาโตตุลาการระหว่าง 

ประเทศ  (A Proposal  for  the Creation of an  International Arbitration Court)  เพื่อลงโทษ 

อาญาต่อผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดต่อมนุษยชาติในสงครามการสู้รบตามอนุสัญญาเจนีวา  หลังจาก 

เกิดสงครามระหว่างฝรั่งเศส - เยอรมัน  (The Franco - Prussian War)  โดยข้อเสนอนี้ได้นำเข้า 

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  ICRC -  International Red Cross  

Committee  และตีพิมพ์ในวารสารคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  International Review  

of  the Red Cross  ในป ีค.ศ. ๑๘๗๒

Gustave Moynier พัฒนารูปแบบของข้อเสนอนี้จาก The Treaty of Washington  [ข้อ 

เรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายจากอังกฤษจากการทำลายเรือของสหรัฐฯ โดยฝ่ายใต้  (Confederate Raider)]  

แต่รัฐบาลประเทศส่วนใหญ่มีความกังวลเรื่องอำนาจอธิปไตยของรัฐ  จึงไม่ได้นำมาตรการนี้มาใช้ 

ค.ศ. ๑๘๙๙  พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่  ๒ แห่งรัสเซีย  ทรงริเริ่มการจัดประชุมสันติภาพโลก 

ครั้งแรกที่กรุงเฮก  ประเทศเนเธอร์แลนด์  (Hague Peace Conference 1899)  นำไปสู่การจัดทำ 

อนุสัญญากรุงเฮกและการจัดตั้งศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศศาลที่  ๑ - ศาลอนุญา- 

โตตุลาการถาวร - The Permanent Court of Arbitration  อย่างไรก็ตาม  ศาลอนุญาโตตุลาการ 

ถาวรยังไม่มีการกำหนดโทษทางอาญาต่อผู้กระทำความผิดอนุสัญญาเจนีวา 
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หนึ่งร้อยปีให้หลังในปี ค.ศ. ๑๙๘๙  (พ.ศ. ๒๕๓๒)  A. NR Robinson  นายกรัฐมนตรีของ 

ตรินิแดดและโตเบโก  A. NR Robinson  ได้รื้อฟื้นแนวคิด A Proposal  for  the Creation of  

an  International Arbitration Court ของ Gustave Moynier  เพื่อจัดตั้งศาลอาญาถาวรระหว่าง 

ประเทศและนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ณ กรุงโรม  เมื่อเดือน 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑  ต่อมาจึงประกาศสนธิสัญญาจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศขึ้น  ชื่อว่า  

“ธรรมนูญกรุงโรมของศาลอาญาระหว่างประเทศ - The Rome Statute of  the  International  

Criminal Court”  เมื่อวันที่  ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง ๑๒๐  

ต่อ ๗  และธรรมนูญกรุงโรมได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  ศาลอาญาระหว่าง 

ประเทศจงึไดร้บัการจดัตัง้อยา่งเปน็ทางการ  มปีระเทศรว่มลงนามใหส้ตัยาบนัจำนวน ๑๒๓ ประเทศ  

(ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วม)  นับเป็นศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศศาลสุดท้ายที่ถูกสร้างขึ้น 

เพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  อาชญากรรมสงคราม  

อาชญากรรมและการรุกรานต่อมนุษยชาต ิ

ศาลอาญาระหวา่งประเทศเปน็การบรรจบรวมกนัระหวา่งแนวคดิทีม่าจาก “คณะกรรมการ 

กาชาดระหว่างประเทศ”  และการดำเนินการของ “องค์การสหประชาชาติ” ทำให้กลไกกฎหมาย 

ระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองมนุษยชาติในยามสงครามมีความสมบูรณ์  แต่มีจุดอ่อนสำคัญคือ  

ประเทศมหาอำนาจของโลก  เช่น  สหรัฐอเมริกา  รัสเซีย  จีน  ไม่ได้เข้าร่วมการจัดตั้งศาลอาญา 

ระหว่างประเทศ 

ค.ศ. ๑๘๗๔ - ปฏิญญา Brussels Declaration 1874 : Project of an International  

Declaration concerning the Laws and Customs of War. Brussels, 27 August 1874.

พระเจ้าซาร์อะเล็กซานเดอร์ที่  ๒ แห่งรัสเซีย  (พระราชบิดาของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่  ๒)  

ได้เชิญผู้แทนจาก ๑๕ ประเทศในยุโรปประชุมที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๗  

เพื่อหารือร่างสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายและประเพณีสงครามที่รัฐบาลรัสเซียเสนอ  

ที่ประชุมได้ยอมรับร่างฉบับดังกล่าวโดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย  อย่างไรก็ตาม  เนื่องจาก 

รัฐบาลต่าง ๆ ไม่ยอมรับว่าเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันจึงไม่ได้ให้สัตยาบัน  ปฏิญญา Brussels  

Declaration 1874  จึงไม่มีผลบังคับใช้  อย่างไรก็ตาม  ความพยายามนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการ 

เคลื่อนไหวเพื่อกำหนดกฎแห่งสงครามของทวีปยุโรป 

เมื่อวันที่  ๘  กันยายน ค.ศ. ๑๘๗๓  (พ.ศ. ๒๔๑๖)  Gustave Moynier  และ Gustave  

Rolin-Jacquemyns  ร่วมกับนักกฎหมายระหว่างประเทศอีก ๙  ท่าน  ก่อต้ังสถาบันกฎหมาย 

ระหว่างประเทศ The  Institute of  International Law  (Institut de Droit  International) ณ  the  

Salle de  l’Arsenal of  the Ghent Town Hall  ประเทศเบลเยียม 

ต่อมาคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้รับรองสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ 

ดังกล่าว  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจึงให้สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศนำ  

Brussels Declaration 1874  ไปศึกษาปรับปรุงให้เป็นที่ยอมรับของประเทศต่าง ๆ  จึงกลายเป็น  

Oxford Manual 1880 - The Laws of War on  Land.  Oxford, 9 September 1880  ทั้ง  

Brussels Declaration 1874  และ Oxford Manual 1880  เป็นพื้นฐานสำคัญของอนุสัญญา 
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กรุงเฮก  (Hague Convention ๑๘๙๙)  ซึ่งอนุสัญญากรุงเฮกถือเป็นอนุสัญญาควบคุมวิธีการทำ 

สงครามและป้องกันการเกิดสงครามระหว่างประเทศครั้งแรกในโลก

ค.ศ. ๑๘๘๐ - กฎหมายว่าด้วยสงครามทางบก : LES LOIS DE LA GUERRE SUR  

TERRE (The Laws of War on Land. Oxford, 9 September 1880)

LES LOIS DE LA GUERRE SUR TERRE  คือ กฎหมายสงคราม  ท่ีระบุในพระราชสาส์น 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมถีงึประธานาธบิดสีวสิเมือ่วนัที ่๒  เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๘  

ค.ศ. ๑๘๙๕  เพื่อเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวาโดยวิธ ีAccession๑๑๗ 

Institute of  International Law  ได้ปรับปรุง Brussels Declaration ๑๘๗๔  ให้เป็น  

Oxford Manual 1880 - The Laws of War on Land  ในการประชุมที่เมือง Oxford  ประเทศ 

อังกฤษ  เมื่อวันที่  ๙  กันยายน ค.ศ. ๑๘๘๐  พ.ศ. ๒๔๒๓  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมการทำ 

สงครามให้อยู่ในกติกาสากล  ลดความโหดร้ายและพลังทำลายล้างของสงครามให้เบาบางลง  และ  

Oxford Manual 1880  เป็นคู่มือควบคุมวิธีการทำสงครามไม่ให้โหดร้ายมากเกินไป  เมื่อพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา  โดยจะให้ทหารของ 

ประเทศสยามเคารพกฎหมายสงคราม Law of War  คือ Oxford Manual 1880  ที่ระบุใน 

อนุสัญญาเจนีวา  สันนิษฐานว่าทรงมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ  ให้ทหารสยามอยู่ภายใต้ Oxford  

Manual 1880  เช่นเดียวกับทหารฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในอนุสัญญาเจนีวาเช่นเดียวกัน  หากฝรั่งเศส 

บุกยึดครองสยามจะต้องทำสงครามภายใต้รูปแบบที่กำหนดใน Oxford Manual 1880  จะได้ 

ลดความโหดร้ายของสงครามลง 

ค.ศ. ๑๘๙๙ - การประชุม ณ กรุงเฮก : Final Act of  the  International Peace  

Conference. The Hague, 29 July 1899

พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ แห่งรัสเซีย  สืบสานพระราชปณิธานพระราชบิดาของพระองค์คือ  

พระเจ้าซาร์อะเล็กซานเดอร์ที่  ๒ แห่งรัสเซีย  ที่ทรงเริ่มไว้ตั้งแต่ปฏิญญา Brussels Declaration  

๑๘๗๔  ซึ่งยังไม่สำเร็จ  ทรงเชิญรัฐบาล ๒๖ ประเทศร่วมประชุมสงบศึก  (หรือสันติภาพ) ณ  

กรุงเฮก  ระหว่างวันที่ ๑๘ -๑๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๙๙  นำไปสู่การจัดทำกฎหมายระหว่างประเทศ  

๗ ฉบับ  ได้แก ่

...๑ สัญญารวมความท่ีได้ทำเปนท่ีสุดในการประชุมสงบศึก น่า ๒๘๔

 Final Act of  Internatinal Peace Conference.

	 ๒	สัญญาระงับวิวาทระหว่างประเทศโดยเรียบร้อยแลโดยดี คือ  

สัญญาตั้งศาลคนกลาง น่า ๓๐๑ 

    Convention for the Pacific Settlement of International  

Disputes, or the Arbitration Covention

	 ๓	สัญญาว่าด้วยกฎหมายแลธรรมเนียมศึกสงครามบนบก น่า ๓๑๕ 

Covention Respecting the Laws & Custom for War on  

Land
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	 	ข้อบังคับว่าด้วยกฎหมายแลธรรมเนียมศึกสงครามบนบก น่า ๓๒๗

  Regulation Respecting the Laws & Custom of War on  

Land

	 ๔	สัญญาที่จะใช้ในการศึกบนทะเลตามข้อความสำคัญในสัญญา 

ซึ่งได้ทำที่เมืองเยนีวา วันที่ ๒๒ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๘๓  

น่า ๓๔๙ 

  Convention Adopting to Maritime Warfare the Principles of  

the Geneva Convention of August 22, 1864 

	 ๕	คำปฏิญญานที่จะไม่ใช้เครื่องระเบิดทิ้งลงมาจากบาลูน น่า ๓๓๗

  Declaration Against Launching Explosives from Balloons

	 ๖	คำปฏิญญานที่จะไม่ใช้กระสุนซึ่งจะแตกได้ในปืนเลก น่า ๓๔๐ 

  Declaration Against Expanding Bullets 

	 ๗	คำปฏิญญานที่จะไม่ใช้ดินระเบิดที่ไม่มีควันเปนพิศม์

  Declaration Against Diffusing Asphyxisting Gases

	 	รวมสัญญาทั้งหมด ๗ ฉบับด้วยกัน...๑๑๘

ค.ศ. ๑๘๙๕ - ๑๙๑๐ อนุสัญญาสงครามท้ังหมดท่ีประเทศไทยเข้าร่วมในสมัยรัชกาลท่ี ๕

อนุสัญญาหมวดผู้ประสบภัยจากสงคราม 

VICTIMS OF ARMED CONFLICTS

  - Geneva Convention, 1864 Ratification/Accession  : 29/06/1895 

  - Geneva Convention on Wounded and Sick, 1906 Ratification/Accession:  

29/01/1907

อนุสัญญาหมวดควบคุมสงคราม 

METHODS AND MEANS OF WARFARE

  - Final Act of  the Hague Peace Conference, 1899 Signature: 29/07/1899

  - Hague Declaration  (IV,1) Prohibiting Projectiles  from Balloons, 1899  

Ratification/Accession: 04/09/1900

  - Final Act of  the Hague Peace Conference, 1907 Signature: 18/10/1907

อนุสัญญาหมวดสงครามทางทะเลและทางอากาศ 

NAVAL AND AIRWARFARE

  - Hague Convention  (III) on Maritime Warfare, 1899 Ratification/Accession: 

04/09/1900



158
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

  - Hague Convention  (X) on Maritime Warfare, 1907 Ratification/Accession:  

12/03/1910

  - Hague Convention  (XII) on  the  International Prize Court, 1907 Signature:  

18/10/1907

  - Additional Protocol  to  the Convention on  the  International Prize Court,  

1910 

   Signature: 19/09/1910

(๔) การจัดตั้งสมาคมการกุศลญี่ปุ่น Hakuaisha ค.ศ. ๑๘๗๗ 

ยกขึ้นเป็นสภากาชาดญี่ปุ่น ค.ศ. ๑๘๘๗ และเจ้าพระยาภาสกรวงศ ์

ซาโนะ  ซึเนทามิ  (๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๖๕ - ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๕)  เป็นรัฐบุรุษของ 

ญี่ปุ่นและเป็นผู้ก่อตั้งสภากาชาดญี่ปุ่น  สังคมเมื่อครั้งซาโนะเดินทางไปประชุม The  International  

Exposition of 1867 ณ กรุงปารีส  ในปี พ.ศ. ๒๔๑๐  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “คณะกรรมการกาชาด 

ระหว่างประเทศ”  (The  International Committee of  the Red Cross)

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๒๐  ซาโนะก่อตั้งสมาคมการกุศล Hakuaisha  (The Philanthropic  

Society)  เป็นองค์กรบรรเทาทุกข์ที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ทหารที่บาดเจ็บจากสงคราม 

ขัดแย้งของสองฝ่าย  การก่อตั้งสมาคมการกุศล Hakuaisha  ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

เพราะมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  ต่อมาเขาได้รับการสนับสนุนจากเจ้าชาย Arisugawa  

Taruhito  ผู้บัญชาการกองทัพจักรพรรดิญี่ปุ่น  จึงดำเนินการได้สำเร็จ  กิจการสมาคมการกุศล  

Hakuaisha  เจริญก้าวหน้า 

เม่ือวันท่ี  ๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๙  รัฐบาลญ่ีปุ่นให้สัตยาบัน  (Ratification)  เข้าร่วม 

อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๘๖๔  (อนุสัญญาเจนีวา  ร.ศ. ๘๓)  โดยวิธี Accession  ในปีต่อมา พ.ศ.  

๒๔๓๐ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยก “องค์กรการกุศล” Hakuaisha  (The Philanthropic Society)  ขึ้นเป็น  

National Red Cross Society ของประเทศญี่ปุ่นและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สภากาชาดญี่ปุ่น”  (The  

Japanese Red Cross Society)  ซึ่งเป็นปีเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งพระยาภาสกรวงศ์เป็นราชทูต  อัญเชิญพระราชสาส์นเจริญ 

พระราชไมตรีและพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศมหาวราภรณ์แห่งเครื่องราชอิสริยยศอย่างสูงสุด 

ช้างเผือกสยาม  ไปยังพระเจ้ามุตสุหิโต  เมกาโดราชาธิราช  ณ ประเทศญี่ปุ่น  วันที่  ๑๔  เดือน 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๐๑๑๙ พร้อมทั้งมีขุนนางติดตามดูงานด้านการทหาร  คือ  พระวรเดชศักดาวุธ -  

คอลอแนล  และหลวงฤทธิณรงรอน -   เมเยอ๑๒๐  ส่วนขุนนางที่ดูงานการจัดการศึกษาและ 

โรงเรียนแพทย์  คือ  ขุนวรการโกศล๑๒๑  สันนิษฐานว่า  การดูงานของพระยาภาสกรวงศ์ 

ทางด้านการทหาร  ได้มีโอกาสดูงานสภากาชาดญี่ปุ่นรวมไปด้วยเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกัน  

ประกอบกบับคุคลสำคญัผูส้นบัสนนุสภากาชาดญีปุ่น่คอื  เจา้ชาย Arisugawa Taruhito  ผูบ้ญัชาการ 

กองทัพจักรพรรดิญี่ปุ่น  การมีโอกาสได้ศึกษารับทราบข้อมูลของสภากาชาดญี่ปุ่นที่กำลังโด่งดัง 

และเพิ่งจัดตั้งขึ้นสำเร็จในปี พ.ศ. ๒๔๓๐  กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้หญิงเปลี่ยน  ภาสกรวงศ์  
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ริเริ่มจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทหารจากภัยสงครามจากฝรั่งเศสในภายหลัง

สภากาชาดญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น  โดยเฉพาะ 

สมเด็จพระจักรพรรดินีโชเค่นได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดอย่างแข็งขัน  การเข้าร่วม 

สนับสนุนสภากาชาดญี่ปุ่นของราชวงศ์ญี่ปุ่นทำให้สภากาชาดญี่ปุ่นมีอิทธิพลต่อสังคมญี่ปุ่น  ขุนนาง  

Kazoku  และชนชั้นนำของสังคม  และในสงครามรัสเซีย -  ญี่ปุ่น  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ -  ๒๔๔๘  

สภากาชาดญีปุ่น่เตบิโตจนมขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกโดยมสีมาชกิกวา่ลา้นคน  การจดัตัง้สภากาชาดไทย 

จึงลักษณะคล้ายกับการจัดตั้งสภากาชาดญี่ปุ่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการพระบรมราชูปถัมภ์ 

จากพระมหากษัตริย์อย่างเข้มแข็งของทั้งสองประเทศ  กลายเป็นเอกลักษณ์ของสภากาชาด  

(National Red Cross Society) ที่แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ 

(๕) ทัพฮ่อ - รูปแบบดำเนินการสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามระยะแรก

รูปแบบ

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๙  พระราชทานสิ่งของแก่กองทัพที่นำโดยพระเจ้าน้องยาเธอ  

กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม  และกองทัพจมื่นไวยวรนารถ  (เจิม  แสง-ชูโต)  ในการไปปราบฮ่อ  โดย 

มีแนบบาญชีรายสิ่งของและยาที่พระราชทาน  จำนวน ๓ แผ่น

ด้วยข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระราชทานลายพระราชหัตถเลขา ฉบับ ๑  

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้าปฤกษาพร้อมกันด้วยสิ่งของ คือ เสื้อผ้าแลยา 

สำหรบัรกัษาไขเ้จบ็เปนตน้ ซึง่จะสง่ขึน้ไปพระราชทานกองทพัพระเจา้นอ้งยาเธอ  

กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม และกองทัพเจ้าหมื่นไวยวรนารถ 

(๑) ว่าของที่ตระเตรียมขึ้นไปจะพออยู่เพียงเท่าใด จะควรต้องส่ง 

เพิ่มเติมขึ้นไปอีกบ้างฤๅอย่างไร

(๒) จะควรส่งเมื่อใด พาหนะที่จะขนส่งอย่างใด ให้ข้าพระพุทธเจ้า 

ปฤกษากันคิดกะการให้ตลอดนั้น พระเดชพระคุณล้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้  

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับใส่เกล้าฯ ประชุมปฤกษาพร้อมกัน เหนด้วยเกล้าฯ ว่า

...เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มของออฟฟิเซอร์...

ยารักษาไข้เจ็บ นั้นเปนของที่ต้องใช้เปนอันมากอยู่เสมอ แลได้ทราบ 

เกล้าฯ ว่า ดูเหมือนที่ตระเตรียมขึ้นไปจะไม่ใคร่พอทั้ง ๒ กอง จึงเหนด้วย 

เกล้าฯ ว่า ยาบางอย่าง คือ ยาควินินอย่าง ๑ ยาคลอรอดินอย่าง ๑  

ยาเมล็ดบันจุแก้ไข้ของหมอกาแวนอย่าง ๑ ดีเกลืออย่าง ๑ เหล่านี้เปนของ 

สำคัญควรจะต้องส่งขึ้นไป แต่ประมาณยาที่จะต้องส่งอย่างละมากน้อยเท่าใด 

นั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้ให้หมอเกาแวนคิดกะที่จะใช้ให้พอในคน ๔๐๐๐ คน  

ตลอด ๖ เดือน แจ้งอยู่ในบัญชีที่กะนั้นแล้ว เกลือนั้นข้าพระพุทธเจ้าพระยา 

ศรีสิงหเทพทราบเกล้าฯ ว่ายังมีอยู่ที่เมืองพิไชย เมืองพิศณุโลกย์มาก เหนพอ 

จะจ่ายใช้ในราชการได้
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...ข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วยเกล้าฯ พร้อมกันว่า ถ้าจัดการเช่นนี้ พระ- 

ราชประสงค์ที่จะโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของแลยารักษาไข้ให้เปนกำลัง 

ราชการแก่ผู้ไปราชการทัพในทางกันดานทั้ง ๒ กอง คงจะสำเร็จตลอดไปได้ 

ทุกประการ

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

	 ข้าพระพุทธเจ้า

	 		 	 	 อดิศรอุดมเดช

	 		 	 	 ดำรงราชานุภาพ

	 		 	 	 นริศรานุวัตติวงศ์

	 		 	 	 พระยาศรีสิงหเทพ

	 		 	 	 หลวงนายสิทธิ๑๒๒

พระราชดำร ิ

วันที่  ๑๓  เมษายน  ร.ศ. ๑๑๒  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช- 

หัตถเลขาตอบหนังสือกราบบังคมทูลของท่านผู้หญิงเปลี่ยน  ภาสกรวงศ์  เรื่องการจัดตั้งสภา 

อุณาโลมแดง  ความว่าเป็นความคิดอันดี  ที่ต้องด้วยแบบอย่างประเทศทั้งปวงอันรุ่งเรือง  

โดยทรงมีพระราชดำริว่า  หากยังไม่มีสงคราม  ยังไม่จำเป็นต้องจ้างคน  เพียงแต่ส่งยาและ 

ผ้าเครื่องนุ่งห่มเหมือนเมื่อครั้งสงครามปราบฮ่อเห็นจะพอ๑๒๓

 

(๖) วิกฤตการณ ์ร.ศ. ๑๑๒ (สงครามฝรั่งเศส - สยาม : Franco - Siamese War ๑๘๙๓)

พ.ศ. ๒๔๓๔  - กรณีนายบางเบียน  (Affaire de Bang-Bien) 

ครูน์โิยง  (Cournillon)  สมาชกิคณะผูจ้ดัทำแผนทีป่กัปนัเขตแดนไดแ้ตง่ตัง้ใหน้ายบางเบยีน  

ผู้อพยพชาวลาวเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองฝรั่งเศสที่ทุ่งเชียงคำ  (Thoung Xieng  Kham  ทุ่งไหหิน 

ในประเทศลาวปัจจุบัน)  ทำให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษ์วโรประการ  (Prince  

Dewavongs)  เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ  ทรงโต้ตอบทันทีด้วยการส่งจดหมายถึงโลร์โซง  

(Lorgeon)  ซึ่งรักษาการแทนกงสุลใหญ่ฝรั่งเศสประจำกรุงเทพฯ 

อะเล็กซองเดรอะ  ริโบต์  (Alexendre Ribot)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ฝรั่งเศสในขณะนั้น  จึงเรียกตัวนายบางเบียนกลับจากทุ่งเชียงคำ  เช่นเดียวกับผู้แทนฝรั่งเศส 

ที่แหลมเสม็ด  (Pointe Samit)  ภายใต้เงื่อนไขว่าสยามจะไม่ส่งผู้แทนเข้าไปปกครองดินแดนดังกล่าว 

ด้วย  ทั้งนี้  เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีของทั้งสองประเทศเอาไว้  แต่ผู้แทนฝรั่งเศสไม่ปฏิบัติตาม 

คำสั่ง  จึงทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นที่ทุ่งเชียงคำ  เมื่อวันที่  ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๔  ฝ่ายสยาม 

สามารถควบคุมตัวนายบางเบียนไว้ได้  และตั้งข้อหาว่าบางเบียนเป็นกบฏต่อประเทศ  โลร์โซง 

พยายามที่จะเข้าแทรกแซงเช่นกัน  แต่ไม่เป็นผล  เพราะรัฐบาลสยามยืนกรานว่านายบางเบียนเป็น 

คนสยามคนหนึ่ง  (เกิดในดินแดนที่สยามถือว่าอยู่ในพระราชอาณาเขต) ที่ต้องอพยพไปอยู่เวียดนาม 

ภายหลังจากที่ได้กระทำผิดราชการ 
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วันที ่๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๕  ส่งนาย Auguste Pavie มาเจรจาขอปกครองลาว 

นายพล Jean de Lanessan  ผู้ว่าราชการแหลมอินโดจีนของประเทศฝรั่งเศส  (French  

Indochina’s Governor)  ส่งนายโอกุสต์  ปาวี  เดินทางถึงกรุงเทพฯ  ในฐานะผู้แทนกงสุลฝรั่งเศส  

เมื่อวันที่ ๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๕  เพื่อเจรจาขอให้ลาวอยู่ภายใต้การปกครองของกฎหมายฝรั่งเศส 

แต่รัฐบาลสยามปฏิเสธคำขอปกครองลาวของนาย Auguste Pavie  ผู้แทนกงสุลฝรั่งเศส  พร้อมกับ 

เสริมกำลังทหารสยามเข้าไปในพื้นที่ลาวเพิ่มเติม  เพราะเข้าใจผิดว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก 

รฐับาลองักฤษ  รวมทัง้ขอใหร้ฐับาลสยามปลอ่ยตวันายบางเบยีน  แตส่ยามยงัคงยนืยนัเหตผุลเดมิ๑๒๔ 

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๓๕ - การตายของมาสสี ่ (Affaire de Massie)  กงสุลฝรั่งเศส

สถานการณ์เริ่มเลวร้ายลง  เมื่อพันตรี  พระยอดเมืองขวาง  ผู้ว่าราชการเมืองคำม่วน  

และผู้ว่าราชการเมืองหนองคาย  จับพ่อค้าชาวฝรั่งเศส ๓ คนบนเรือในแม่น้ำโขง  ๒ คนถูกตั้ง 

ข้อกล่าวหาค้าฝิ่นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๓๕  ทำให้ M. Massie  กงสุลฝรั่งเศส  (The French  

Consul)  ขณะนั้นอยู่ในหลวงพระบางและกำลังป่วยอยู่  เกิดความกดดันและฆ่าตัวตายระหว่าง 

เดินทางกลับไปเมืองไซง่อน 

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๓๖  -  กรณีเมืองท่าอุเทน  (Affaire d’Outhene)  :  กดดัน 

ผ่านสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

เมืองท่าอุเทนเป็นเมืองชายแดน  ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม  มีแนว 

ชายแดนติดกับประเทศลาวทางทิศเหนือ  และทิศตะวันออกติดกับแขวงคำม่วน  (ประเทศลาว)  

โดยมีแม่น้ำโขงคั่น  จึงเป็นเมืองด่านการค้าและผ่านเข้าออกสยาม 



เรือปืนฝรั่งเศส

ชื่อ Lutin
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นายช็องเปอนัวส์  (Champenois)  และนายเอสกิลาต์  (Esquilat)  ค้าของเถื่อนและ 

เดินทางในราชอาณาจักรสยามโดยไม่ได้รับอนุญาต  เจ้าหน้าที่สยามตักเตือนแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่า 

ภาษีนำเข้า  อีกทั้งยังคงเดินทางต่อไปโดยไม่มีตราประทับบนหนังสือเดินทาง  รัฐบาลสยามจึง 

จับกุม  เนรเทศบุคคลทั้งสองและยึดสินค้าไว้  ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  ทำให้ฝรั่งเศสกดดันให้ 

พิจารณาทบทวนสนธิสัญญาฝรั่งเศส - สยามที่ลงนามกันเมื่อวันที่  ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๐  

จนเป็นผลให้สยามเสียดินแดนเขมรและเกาะ ๖  เกาะให้กับฝรั่งเศส  รวมพื้นที่  ๑๒๔,๐๐๐ ตร.กม.  

หลังจากนั้นได้ดำเนินการทางการทูตกับสยาม  ขอให้มีการปักปันเขตแดนเขมรกับญวน  ซึ่ง 

เกี่ยวพันมาถึงกรณีนายบางเบียน  (Affaire de Bang-Bien)  สมาชิกคณะผู้จัดทำแผนที่ปักปัน 

เขตแดน 

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๖  Auguste Pavie  กงสุลฝรั่งเศสคนใหม่

Auguste Pavie  ได้รับแต่งตั้งเป็นกงสุลฝรั่งเศสคนใหม่  Pavie  ต้องการให้สยามถอน 

กำลังทหารทั้งหมดออกจากดินแดนลาวใต้เมืองคำม่วน  ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง  เพราะถือว่าเป็น 

ดินแดนส่วนหนึ่งของเวียดนามที่อยู่ในการปกครองของฝรั่งเศส  พร้อมทั้งส่งเรือปืนชื่อ Lutin  

มากรุงเทพฯ จอดอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับสถานกงสุลฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ  เพื่อเป็นการข่มขู่

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ 

นายพล Jean de Lanessan  ผู้ว่าราชการแหลมอินโดจีนของประเทศฝรั่งเศส  ส่งกำลัง 

ทหาร ๓ กองเข้ามาควบคุมดินแดนลาว  เกิดการปะทะกับทหารสยาม  กล่ินอายสงครามใหญ่ 

จึงคุกรุ่นไปท่ัว 

๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ - หนงัสอืกราบบงัคมทลูขอตัง้สภาอณุาโลมแดงแหง่ชาตสิยาม๑๒๕ 

วนัที ่๑๓  เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ทา่นผูห้ญงิเปลีย่น  ภาสกรวงศ ์ มีหนังสือกราบทลูสมเดจ็พระนางเจ้า 

พระบรมราชเทวี  พระนางเจ้าพระวรราชเทวี  พระนางเจ้าพระราชเทวี  และพระอรรคชายาเธอ 

เพื่อก่อตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม  (สภากาชาดไทย)  โดยกล่าวว่า...บัดนี้ได้ทราบเกล้าฯ ว่ามี 



สารวัตรโกรสกูแรง 

เรือปืนฝรั่งเศส

ชื่อ Comète
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ดัษกรภายนอกที่มีอำนาจปราศจากธรรมะ ทำการข่มขู่ด้วยอุบายต่าง  ๆ  จะแย่งชิงเอาส่วน 

พระราชอาณาเขตร...

มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ - การตายของสารวัตร Grosgurin คือ ชนวนสงคราม : The  

Pretext for Strong French Intervention

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ มีการปะทะกันของทหารทั้ง  ๒ ฝ่ายที่หมู่บ้าน Kien Ket  

ฝ่ายสยามมีพระยอดเมืองขวางเป็นหัวหน้า  ทำให้สารวัตรโกรสกูแรง  (Inspector Grosgurin)  

ชาวฝรั่งเศสผู้เป็นหัวหน้าทหารเวียดนาม ๑ นาย  และลูกน้อง 

ทหารเวียดนาม ๑๗ นาย  เสียชีวิตรวม ๑๘ นาย  สถานการณ์ 

จึงเข้าสู่ภาวะวิกฤต  เพราะการตายของสารวัตร Grosgurin  

ชาวฝรั่งเศส  เรียกว่า  “Affair of Kham Muon  (Kien Chek)”  

ถูกฝรั่งเศสใช้เป็นข้ออ้างในปฏิบัติการรุกรานสยามอย่าง 

ชอบธรรม  (Pretext  for Strong French  Intervention) 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖  อังกฤษส่งเรือทหาร ๓  

ลำมาที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรออพยพเฉพาะชาวอังกฤษ 

หากจำเป็น  และฝรั่งเศสส่งเรือ ๒ ลำ  คือ  เรือใบ Inconstant  

และเรือปืน Comète มาที่กรุงเทพฯ  โดยต้องการเข้ามาใน 

แมน่ำ้เจา้พระยา  แตส่ยามไมอ่นญุาตใหผ้า่น  จงึเกดิการสูร้บกนั 

๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ - การสู้รบกันที่ปากน้ำเจ้าพระยา

เกิดการสู้รบกันที่ปากน้ำเจ้าพระยา  เกิดความเสียหาย  บาดเจ็บล้มตายทั้ง  ๒  ฝ่าย  

สภาอุณาโลมแดงตั้งโรงพยาบาลชั่วคราว ๒ แห่งเป็นการฉุกเฉินเพื่อรักษาทหารบกและทหารเรือ
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๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ - ตั้งโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง

โรงพยาบาลของสภาอุณาโลมแดงมี ๒ ส่วน  ส่วนแรกจัดตั้งโดยอาศัยอยู่ในโรงศิริราช- 

พยาบาลสำหรับรักษาทหารเรือเป็นอันดับแรก  ส่วนที่สองจัดตั้งขึ้นในวัดมหาธาตุสำหรับรักษา 

ทหารบก  ทั้ง ๒  โรงพยาบาลรวมกันมีขนาด ๔๐๐  เตียง

๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ - ฝรั่งเศสยื่นคำขาด

วันที่  ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖  ฝรั่งเศสยื่นคำขาดให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายของ 

แม่น้ำโขง  พร้อมชดใช้ค่าเสียหายจากการสู้รบที่ปากน้ำจำนวน ๓ ล้านฟรังก์  มิฉะนั้นจะปิด 

อ่าวไทย  สยามยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝรั่งเศสหลังจากที่ร้องขอให้รัฐบาลอังกฤษช่วยเหลือ 

แต่ถูกปฏิเสธ  เมื่อฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะจึงเพิ่มเงื่อนไขยึดครองเมืองจันทบุรี  เมืองพระตะบอง  

เมืองเสียมเรียบ  และพื้นที่กว้าง ๒๕ กิโลเมตรทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง  สยามจำเป็นต้อง 

ลงนามในสนธิสัญญา The Franco-Siamese Treaty  เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖  เพื่อปฏิบัติ 

เงื่อนไขที่ฝรั่งเศสต้องการ

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๗  ศาลผสมสยาม - ฝรั่งเศส  “Franco-Siamese Mixed Court”  

พิพากษาโทษพระยอดเมืองขวางให้จำคุก ๒๐ ปี 

วันที ่๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ - The Franco-Siamese Treaty, ๑๘๙๓

สยามยอมชดใช ้๓ ลา้นฟรงักแ์ละยอมใหฝ้รัง่เศสยดึครองจนัทบรุ ี พระตะบอง  เสยีมเรยีบ  

และฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง  สงครามยุติ

(๗) กำเนิดสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม 

วันที่ ๑๓ เมษายน ร.ศ. ๑๑๒  ท่านผู้หญิงเปลี่ยน  ภาสกรวงศ์ มีหนังสือกราบทูลสมเด็จ 

พระนางเจ้าพระบรมราชเทวี  พระนางเจ้าพระวรราชเทวี  พระนางเจ้าพระราชเทวี  และพระอรรค- 

ชายาเธอ  ความสำคัญตอนหนึ่งว่า 

...บัดนี้ได้ทราบเกล้าฯ ว่ามีดัษกรภายนอกที่มีอำนาจปราศจากธรรมะ  

ทำการข่มขู่ด้วยอุบายต่าง ๆ จะแย่งชิงเอาส่วนพระราชอาณาเขตร เปนเหตุ 

ให้พระมหาเศวตรฉัตรสดุ้งสะเทือนทั้งพระเกียรติยศแลอิศรภาพของพระราช- 

อาณาจักรจะเสื่อมทรามไปแก่ตาโลกย์ เปนการจำเปนโดยแท้ที่ราชาธิปตัย 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องจัดการต่อสู้ป้องกันรักษาอิศรภาพแล 

พระราชอาณาเขตรอยู่นี้ ในสิ่งที่เพศหญิงซึ่งเปนชาติชาวสยามจะช่วยอุดหนุน 

ในการป้องกันรักษาพระนครได้มีอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งคิดด้วยเกล้าฯ เห็นว่าการ 

นั้น จะเปนไปได้โดยทางชักนำวงศญาติบุตรหลานแลมิศสหายทั้งเพื่อนหญิง 

ที่ร่วมเพศรักชาติไทยสมัคเปนข้าพระเจ้าอยู่หัว จะชวนลงชื่อเรี่ยไรออกทรัพย์ 

ตามแตส่ทัธา ตัง้ขึน้เปน สภาอณุาโลมแดง ของชาตหิญงิชาวสยามทีเ่ปนไทยขึน้  

เพื่อที่จะได้จัดการรักษาพยาบาลบำรุงกำลังพลทั้งทหารบกทหารเรือของ 

พระเจ้าอยู่หัวในเวลาที่รับราชการอยู่...
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาตอบ  ความว่า

...เห็นว่าเป็นความคิดอันดี ซึ่งต้องด้วยแบบอย่างประเทศทั้งปวง 

อันรุ่งเรือง๑๒๖ แล้วมีอยู่ ถ้าจะเรี่ยราย ก็คงจะได้เงินมาก แต่เมื่อยังไม่ถึง 

การสงคราม จะยังไม่เปนการจำเปนต้องออกเงินจ้างคน ส่งแต่เพียงยาแลผ้า 

ซึ่งเคยได้ทำมาครั้งทัพฮ่อแต่ก่อนก็เห็นจะพอ ให้กรมหมื่นพิทยฯ นำหนังสือนี้ 

ขึ้นเสนอในที่ประชุมเสนาบดีจะเห็นการควรประการใด...

วันที ่๑๗ เมษายน ร.ศ. ๑๑๒  ประชุมเสนาบด ีณ มุขกระสันพระวิมานรัฐยา

 

...กรมหม่ืนพิทยฯ อ่านหนังสือท่านผู้หญิงเปล่ียน เร่ืองสภาอุณาโลมแดง... 

แล้วอ่านพระบรมราชกระแสว่า

เห็นว่าเป็นความคิดอันดี ซึ่งต้องด้วยแบบอย่างประเทศทั้งปวงอัน 

รุ่งเรืองแล้วมีอยู่ ถ้าจะเรี่ยราย ก็คงจะได้เงินมาก แต่เมื่อยังไม่ถึงการสงคราม  

จะยังไม่เปนการจำเปนต้องออกเงินจ้างคน ส่งแต่เพียงยาแลผ้าซึ่งเคยได้ทำ 

มาครั้งทัพฮ่อ  แต่ก่อนก็เห็นจะพอ ให้กรมหมื่นพิทยฯ นำหนังสือนี้ขึ้นเสนอ 

ในที่ประชุมเสนาบดีจะเห็นการควรประการใด...

กรมหลวงเทวะวงษกล่าวว่า การที่คิดดังนี้ก็เป็นการดีแล้วไม่มีที่เสีย 

อันใด ควรจะให้คิดให้สำเร็จแล้วทรงชี้แจงถึงการที่พวกไม้กางเกนเขนแดงที่มี 

ในยุโรป๑๒๗ ซึ่งมองซิเออร์เยโคมินเห็นควรจะให้เนื่องมาถึงเมืองไทย์ด้วย...

ในที่สุดที่ประชุมมีความเห็นพร้อมกันว่า การที่ท่านผู้หญิงเปลี่ยนคิดนี ้

เปนการดี ควรทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้จัดการ 

ให้สำเร็จดังที่คิดนั้น... 

วันที่ ๒๖ เมษายน ร.ศ.  ๑๑๒  จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม  กรมราช- 

เลขานุการ  มีหนังสือแจ้งท่านผู้หญิงเปลี่ยน  ความว่า 

...ด้วยท่านมีหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม- 

ราชเทวี เปนความเหนว่าด้วยจะจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงขึ้น เพื่อจะช่วยอุดหนุน 

ในการป้องกันรักษาพระนคร...ในเวลาที่มีราชการทหารของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว คือจะจัดจ้างผู้พยาบาล แลจัดซื้อยาแลสิ่งของส่งไปทุกกองทัพ 

แลที่ในพระมหานครนี้ สภานี้จะจัดการตั้งโรงพยาบาลขึ้นเอง แลกราบทูล 

เชิญสมเดจพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีเปนชนนีผู้บำรุงการ พระนางเจ้า 

พระวรราชเทวีเปนสภานายิกา พระนางเจ้าพระราชเทวี พระอรรคชายาเธอ  

ทั้งท่านราชวงศ์อื่นที่สมควร...สมเดจพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีได้นำความ 
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กราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าลอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระราชดำริห์ว่า 

เปนความคิดอันดี... 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต 

ให้จัดตั้งสภานี้ขึ้นเป็น “ทานสถาน” เพื่อจัดการรักษาพยาบาลกำลังพลทหาร 

ทั้งบกแลเรือในเวลาที่รับราชการหน้าที่ป้องกันพระราชอาณาเขต

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๒  สภานายิกาและกรรมการินีมีหนังสือกราบบังคมทูลว่า 

ได้จัดตั้งขึ้นเป็น “สภาฯ  ในพระราชินูปถัมภ์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี” เพื่อจะได้จัดการ 

เป็น “ทานสถานสำหรับชาติสยาม” ตามประสงค์ที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาแล้ว 

“จึงได้ประชุมปฤกษาตกลงกันในวันนี้ ขออัญเชิญเสด็จใต้ฝ่าลอองธุลี- 

พระบาทดำรงทีผู่บ้ำรงุการอยา่งสงูสดุ เปนทานะมยปูถมัภข์องสภาอณุาโลมแดง 

แห่งชาติสยามสืบไป” 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ร.ศ.  ๑๑๒  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี 

พระราชหัตถเลขาที ่๓/๓๒๑๘  ความว่า

ถึงกรรมการินีสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม

ด้วยได้รับหนังสือลงวันที่ ๒๐ พฤศภาคม แสดงการที่ได้ตั้งสภา 

ขึ้นแล้ว โดยทุนทรัพย์ที่เรี่ยไรกัน แลจัดการที่จะส่งยากับเครื่องพยาบาล 

ไปยังกองทหารในมณฑลต่าง  ๆ และขอเชิญให้ฉันเปนทานมยูปถัมภ์นั้น 

ได้ทราบแล้ว ขอแสดงความยินดีที่สภานี้ได้ตั้งขึ้นเพื่อจะได้เปนการอุดหนุน 

แก่เหล่าทหารบกทหารเรือ ซึ่งเอาชีวิตร่างกายรักษาพระราชอาณาเขตร  

แลขอบใจที่เชิญให้เปนทานมยูปถัมภ์ ขอรับไว้ตามคำเชิญนั้น โดยความยินดี 

อย่างยิ่ง 

ในชั้นต้น จะขอบอกยอมให้ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งสภานี้จะได้เลือกเปนที่ 

โรงไว้เก็บยา โดยไม่ต้องเสียเงินในเรี่ยรายนี้ แลการที่จะจัดในเวลานี้ เข้าใจว่า 

จะเปนแต่ส่งยาแลส่งผ้าห่มให้กองทหาร ถ้าจะรออยู่ได้ยังไม่ต้องลงเงิน ก็จะ 

ขอผัดรออยู่ไว้ลงต่อภายหลัง เพราะจะได้ใช้การอื่น ด้วยเห็นว่าเงินในมือสภานี ้

จะพอใช้การไปพลางอยู่แล้ว แต่ถ้าเห็นว่าจะเปนตัวอย่างไม่ดี คือจะพาให้ผู้อื่น 

พลอยอึ้งเอาอย่างไปตาม ก็จะบอกลงเงินโดยทันที ในจำนวนครั้งแรกนี้เปน 

เงินแปดหมื่นบาท ส่วนเงินพระคลังข้างที่ทั้งนั้น

ซึ่งว่าขยักขย่อนอยู่ดังนี้ มิใช่จะเปนโดยความไม่แน่นอนใจอย่างใด  

เปนเหตุเพราะได้ลงไปแล้วก็มากแลยังจะใช้ต่อไปอีกก็มี ในราชการแผ่นดิน  

กลังจะไปเกิดชักหน้าไม่ถึงหลังขึ้น แต่ขอแสดงน้ำใจให้เชื่อไว้ว่า ชีวิตรแล 
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ทรัพย์สมบัติของฉันกับกรุงสยามนี้ นับเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มิได้มีความ 

หวงแหนเลย...๑๒๘ 

 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๒  สภานายิกา  เลขานุการินี  และกรรมการินีแห่งสภา 

อุณาโลมแดงฯ มีหนังสือกราบบังคมทูลแสดงความปีติยินดีในการที่ได้รับพระบรมราชูปถัมภก  

มีผู้บริจาคทรัพย์ทำบุญเป็นเงินถึง ๔๔๔,๗๒๘ บาท  ซึ่งจะแบ่งเป็นสามส่วน  ฝากเงินทุนของสภานี้ 

ในเงินทุนสร้างทางรถไฟนครราชสีมา  และจัดซื้อยาควินิน  โคลโรดิน  ยาเม็ดแก้อหิวาตกโรค  

ยาแดงจีนแก้จุกเสียด  ยาจีนแก้ตาแดง  เป็นต้น  ส่วนยาไทยนั้นให้กรรมการินีรับหน้าที่ไปทำคนละ 

ขนานสองขนาน 

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๒  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราช- 

กระแสรับสั่งที ่๓/๔๙๑๙  ความว่า 

...ด้วยได้รับหนังสือลงชื่อพนักงานแลกรรมการินีทั้งปวง ลงวันที่ ๑๖  

แสดงความขอบใจที่ฉันได้รับเป็นทานมยูปถัมภก์...ได้อ่านตลอดโดยความยินดี 

อย่างยิ่ง

ขอให้สภานี้ได้รับคำอนุโมทนาแลความยกย่องสรรเสริญว่าได้ทำคุณ 

ความดีต่อแผ่นดิน อันฉันได้คิดอยู่เพื่อจะให้ความพะยายามแลความซื่อตรง 

ของท่านทั้งหลายเหล่านี้ ได้ปรากฏสืบไปภายน่าแล้ว...ขอให้นำข้อความอันเป็น 

ที่ยินดีพอใจของฉันในความอุสาหของชาติเราใช่แต่ผู้ชาย ตลอดจนถึงผู้หญิง 

ที่จะป้องกันพระบรมราชวงษ์และพระราชอาณาจักร กับทั้งมีความเมตตา 

กรุณาต่อไพร่พลทหาร แสดงต่อกรรมการินีทั้งปวงทราบแลได้รับความขอบใจ 

อันลึกซึ้งของฉันด้วย...

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๒  หม่อมเจ้าต่าง ๆ ในกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศกราบทูล 

กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ์  เสนาบดีกระทรวงนครบาล  เรื่องพระบรมราชประสงค์ที่วังกรมหมื่น 

มเหศวรศิววิลาศเป็นสถานสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม๑๒๙ 

วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ร.ศ.  ๑๑๒  สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี  พระวรราชเทวี  

สภานายิกา  กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขอพระราชทานที่ 

ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดมหาธาตุ  แทนที่วังกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ  เนื่องจากได้จัดตั้ง 

โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงขึ้นเป็นการฉุกละหุก  โดยยืมเรือนมหาธาตุวิทยาลัย  กับซ่อม 

ระเบียงวัดครึ่งหนึ่งตั้งเป็นโรงพยาบาลส่วนหนึ่ง  และอีกส่วนหนึ่งได้อาศัยอยู่ที่โรงศิริราชพยาบาล  

และใช้แพทย์จากกรมพยาบาลในกระทรวงธรรมการ

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ร.ศ. ๑๑๒  พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ์  ทูลพระเจ้า- 

น้องยาเธอ  กรมหมื่นสมมตอมรพันธ์  ราชเลขานุการ  ว่าได้ให้เจ้าพนักงานไปทำแผนที่ทั้งสอง 

แห่งมาแล้ว  จะได้ทำความเห็นทูลเกล้าฯ ต่อไป
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(๘) กำเนิดโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง

โรงพยาบาลของสภาอุณาโลมแดงจัดตั้งขึ้นราววันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖  เป็นการ 

ฉุกเฉิน  เพื่อรักษาพยาบาลทหารบาดเจ็บ  หลังจากสงครามไทย - ฝรั่งเศสที่ปากน้ำเจ้าพระยา  

วันที่  ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖  โรงพยาบาลของสภาอุณาโลมแดงมี ๒ ส่วน  ส่วนแรกจัดตั้ง 

โดยอาศัยอยู่ในโรงศิริราชพยาบาลสำหรับรักษาทหารเรือเป็นอันดับแรก  ส่วนที่สองจัดตั้งขึ้น 

ในวัดมหาธาตุสำหรับรักษาทหารบก  ทั้ง ๒  โรงพยาบาลรวมกันมีขนาด ๔๐๐  เตียง  ดังประกาศ 

แจ้งความสภาอุณาโลมแดงในราชกิจจานุเบกษา  ความสำคัญบางตอนดังนี ้

...เวลานี้ ในกรุงเทพฯ มีการที่จะต้องเรียกทหารประจำรักษาราชการ 

มากคนขึ้นกว่าแต่ก่อน ๆ การป่วยไข้ก็ย่อมจะมีมากขึ้น...พลทหารซึ่งป่วยไข้ 

ในกองทหารต่าง ๆ ท่ัวไป ท้ังทหารบกทหารเรือ...เปนจำนวนท่ีได้ตรวจตามบาญชี  

แลได้ให้ยา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึง ๒๖ กรกฎาคม ๑๑๒  เปนจำนวน ๘๐๓ คน 

อนึ่งกรรมการิณีนี้ มีความเสียใจที่มีเหตุปัตยุบันเกิดขึ้นที่ปากน้ำ 

เจ้าพระยาเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก๒๖๑๑๒  อันกรรมการิณี 

มิได้คิดเห็นว่า จะมีเหตุการณ์ขึ้น ดังนั้นจึ่ง  มิได้ตระเตรียม  ที่ทางซึ่งจะรับ 

พยาบาลและตระเตรียมที่จะช่วยให้ทันท่วงที บรรดาคนที่ป่วยเจ็บบาดแผลใน 

เหตุนั้น กรมทหารเรือได้ส่งไปไว้ ณ โรงพยาบาลบางรัก ซึ่งเป็นโรงพยาบาล 

ของราชาธิปไตย แลสภานี้ก็ได้จัดคนพยาบาลไปอยู่ประจำช่วยดูแลพิทักษ์ 

รักษาด้วย แลได้จัดเครื่องที่นอนหมอนแลเครื่องพยาบาลต่าง  ๆ  ไปให้แก่ 

คนป่วยเหล่านี้ได้อาไศรย เปนศุข แต่ที่โรงพยาบาลบางรักที่คับแคบ ไม่ใคร่ 

จะพอกันอยู่ สภาได้จัดที่อาไศรยโรงศิริราชพยาบาลบริบูรณแล้ว ก็ได้ไปรับ 

คนเจ็บเหล่านี้มาจ้างแพทย์แลคนพยาบาลอยู่ที่โรงศิริราชพยาบาล ๖ คน  

แลคนพวกนี้ที่มีอาการที่ถึงทุพลภาพจะมาหากินไม่ได้ คือ ต้องตัดขา เปนต้น  

สภานี้ก็จะรับเลี้ยงดูไปจนตลอดชีวิตร ชีวิตรกองทหารที่ประจำกรุงเทพฯ  

ทุก ๆ กองนั้น สภานี้เห็นว่าเปนฤดูฝน เมื่อคนจะต้องทนความหนาวมาก ก็จะ 

บังเกิดโรคไภยไข้เจ็บมาก จึ่งได้จำหน่ายทุนของสภาออกซื้อผ้าขนนุ่นห่มนอน  

จ่ายแก่ทหารทั้งบกทั้งเรือ เปนจำนวนผ้าห่มนอน ๖,๙๔๐ ผืน 

อนึ่งกรรมการิณีสภาได้จัดที่เปนโรงพยาบาล สำหรับรับทหารที่ 

ป่วยไข้ขึ้น ๒ แห่ง ที่โรงศิริราชพยาบาลสำหรับรับกรมทหารเรือแห่ง ๑ ที่	  

มหาธาตุวิทยาลัยสำหรับกรมทหารบกแห่ง ๑ ที่ทั้ง ๒ แห่งนี้มีที่นอน มุ้ง  

แลเครื่องพยาบาล แลอาหารสำหรับคนไข้พร้อมทุกอย่าง พอที่จะรับพลทหาร 

ที่ป่วยไข้ได้ ๔๐๐ คน แลได้ลงมือรักษาแล้ว...

อนึง่กรรมการณิแีลผูม้ศีรทัธาใหข้องแกโ่รงพยาบาลแลสภาอณุาโลมแดง 

นี้ก็มีคือ ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชเทวี สภาชนนี พระราชทาน 

ใบชา ถ่าน น้ำมันสำหรับใช้ในโรงพยาบาลของสภา...๑๓๐
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(๙) การเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติ 

เข้าร่วมคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  ปรากฏเป็นหลักฐานตามลำดับ  ดังนี ้

วันที่ ๑๗ เมษายน ร.ศ. ๑๑๒  ประชุมเสนาบดี ณ มุขกระสันพระวิมานรัฐยา  ทรงมี 

พระบรมราชกระแสว่า 

...กรมหม่ืนพิทยฯ อ่านหนังสือท่านผู้หญิงเปล่ียน เร่ืองสภาอุณาโลมแดง... 

แล้วอ่านพระบรมราชกระแสว่า

เห็นว่าเป็นความคิดอันดี ซึ่งต้องด้วยแบบอย่างประเทศทั้งปวง 

อันรุ่งเรืองแล้วมีอยู่ ถ้าจะเรี่ยราย ก็คงจะได้เงินมาก แต่เมื่อยังไม่ถึงการ 

สงคราม จะยังไม่เปนการจำเปนต้องออกเงินจ้างคน ส่งแต่เพียงยาแลผ้า 

ซึ่งเคยได้ทำมาครั้งทัพฮ่อแต่ก่อนก็เห็นจะพอ ให้กรมหมื่นพิทยฯ นำหนังสือนี้ 

ขึ้นเสนอในที่ประชุมเสนาบดีจะเห็นการควรประการใด...

กรมหลวงเทวะวงษกล่าวว่า การที่คิดดังนี้ก็ เป็นการดีแล้วไม่มี 

ที่เสียอันใด ควรจะให้คิดให้สำเร็จแล้วทรงชี้แจงถึงการที่พวกไม้กางเกนเขน 

แดงที่มีในยุโรป๑๓๑  ซึ่งมองซิเออร์เยโคมินเห็นควรจะให้เนื่องมาถึงเมืองไทย์ 

ด้วย...๑๓๒ 

เดือนตุลาคม พ.ศ.  ๒๔๓๖ วารสาร  The  International Review of  the Red  

Cross  เล่มที่  ๒๔  เรื่องที่  ๙๖  หน้า ๑๙๙ -  ๒๐๑  ตีพิมพ์พระราชสาสน์ของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงประธานาธิบดีสวิส  เรื่องมูลเหตุการจัดตั้ง Societe Siamoise  

de  la Croix-Rouge  หรือสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม  มีความสรุปโดยย่อ  ดังนี้

. . .ก่อนเกิดเหตุการณ์ วิกฤตการณ์ ร.ศ.  ๑๑๒ (สงครามฝรั่งเศส  -   

สยาม) ภริยาของเจ้าพระยาภาสกรวงษ์ เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ 

ริเริ่มก่อตั้ง Societe Siamoise de la Croix-Rouge (Siamese Society  

of The Red Cross) โดยได้รับเงินทุนจากการบริจาค ๔๑๓,๓๑๔ บาท  

และระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒๘ มิถุนายน ได้ใช้จ่ายเงินค่าหมอ 

ที่ไปกับกองทัพสยาม ๑๙,๘๑๗ บาท 

เมื่อเกิดการพิพาทกับฝรั่งเศสวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ทำให้มีผู้เสียชีวิต  

๓๐  คน และบาดเจ็บราว  ๕๐  คน และการตั้ งค่ายทหารในโคลนตม  

( เนื่ องจากฝนตกมาก)  ทำให้มีผู้ป่ วยมาก จนถึงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม   

Societe Siamoise de la Croix-Rouge (Siamese Society of The  

Red Cross สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม)  ได้ช่วยเหลือทหารจำนวน  

๘๐๓ คน 
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Societe Siamoise de la Croix-Rouge  ได้จัดตั้งโรงพยาบาล 

ชั่วคราวขึ้น ๒ โรง ในวัด สำหรับรักษาทหารเรือ ๑ โรง และสำหรับ 

รักษาทหารบกอีก ๑ โรง รวมทั้งหมด ๔๐๐ เตียง และได้แจกผ้าห่มจำนวน  

๖,๙๔๐ ผืน ให้แก่ทหารและช่วยดูแลทหารที่พิการไม่สามารถทำงานได้  

โดย Societe Siamoise de la Croix-Rouge (สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติ 

สยาม) พร้อมจะได้สถานภาพ “ทางการ” และ “ถาวร”...๑๓๓

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (ร.ศ. ๑๑๓)  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงมีพระราชหัตถเลขาที ่๑/๔๒๕๖ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  ความว่า

. . .ด้วยเมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ พระบรมนุวงษ์และข้าราชการ 

ฝ่ายในแลสตรีผู้มีบันดาศักดิ์แลราษฎร ได้มีความพร้อมเพรียงกันบริจาค 

ทรัพย์ตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามขึ้นเพื่อจะรักษาพยาบาลทหาร 

ที่เจ็บไข้ได้รับความลำบาก สภาอุณาโลมแดงนั้นได้ตั้งมาจนบัดนี้ เหนว่า 

เปนการมีคุณแก่บ้านเมืองแลเปนคุณแก่หมู่มหาชนเปนอันมาก แต่สภานี้ 

ยังหาได้แผ่ไพศาลไม่ บัดนี้จึ่งได้คิดเห็นว่าสมควรจะให้สภานี้เข้าในสากล 

สัญญา จึ่งได้มีพระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีกรุงสวิตเซอร์แลนด์ ขอให้ 

สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม เข้าในสากลสัญญา๑๓๔ เพื่อให้เปนประโยชน์ 

แผ่ไพศาลยิ่งขึ้น แต่สภาอุณาโลมแดงที่ตั้งอยู่บัดนี้ ยังไม่เปนการเรียบร้อย 

เปนแบบแผนที่มั่นคงได้ จะต้องจัดการให้ดีขึ้น เพราะฉะนั้น ให้ท่านเล็ก 

ภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดช กรมหมื่นสมมตอมรพันธ์  

เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัตติวงษ ์พระองค์ไชยยันต์มงคล เจ้าพระยาภาสกรวงษ ์  

พร้อมกันปฤกษาหาฤๅที่จะจัดการสภาอุณาโลมแดงนี้อย่างไร ซึ่งจะให้เปน 

แบบแผนอันเรียบร้อย เปนหลักฐานมั่นคงสืบไป...

วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (ร.ศ. ๑๑๓)  คณะผู้จัดการสภาอุณาโลมแดง  มีหนังสือ 

กราบบังคมทูล  ความว่า

ขอเดชะ ฝ่าลอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ 

ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขาท่ี  

๑/๔๒๕๖ เรื่องสภาอุณาโลมแดง เพื่อที่จะเข้าในสากลสัญญานั้น แต่สภา 

อุณาโลมแดงที่ตั้งอยู่บัดนี้ ยังไม่เปนการเรียบร้อยเปนแบบแผนที่มั่นคงได้ เมื่อ 

จะเข้าในสากลสัญญาแล้วจะต้องจัดการให้ดีขึ้น ให้ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมกัน 

ปฤกษาหาฤๅที่จัดการสภาอุณาโลมแดงให้เปนแบบแผนเปนหลักถานมั่นคงนั้น  

พระเดชพระคุณเปนล้นเกล้าฯ 
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ข้าพระพุทธเจ้าปฤกษาด้วยเกล้าฯ เห็นพร้อมกันว่า 

๑. ในสิ่งสำคัญขั้นแรกนั้น จะต้องมีที่ให้เปนของสภาที่จะได้จัดเปน 

โรงพยาบาลแลจัดการต่าง  ๆ  ซึ่งเปนน่าที่ของสภาจะต้องจัดให้มีขึ้นไว้ ข้า- 

พระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ที่วัดพรหมสุรินทร์เปนที่กว้างขวางรกร้างอยู่  

ถ้าจะยกเปนที่ของสภาก็ไม่เปนที่ขัดขวาง เพราะเปนทานสถานการกุศลอยู่แล้ว  

แตย่งัมพีระสงฆอ์ยูป่ระมาณสกัสามสบิรปู จะใหผ้อ่นผนัมาอยูเ่สยีวดัเทพธดิาราม  

วัดราชนัดดา ก็ได้

๒. การจัดต่าง ๆ สำหรับสภาแลโรงพยาบาลนั้นเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า  

ในขัน้แรกนีค้วรเรยีกแพทยผ์ูท้ีช่ำนาญเขา้มาจดัการสกัคนหนึง่ มอบใหม้องซเิออ 

ยัคคะมินส์เลือกหาฤๅขอต่อสภากากบาทแดงกลางที่เมืองเยนิวา๑๓๕  ส่งเข้า 

มาให้เปนธุระแนะนำจัดการที่ได้ตั้งอยู่เดี๋ยวนี้ ให้เปนแบบแผนตามตัวอย่าง 

ที่เขาใช้อยู่ให้เปนหลักถานไว้ สภาอุณาโลมแดงจึ่งจัดการรักษาสืบไป...

วนัที ่๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๘ (ร.ศ. ๑๑๔)  พระเจา้นอ้งยาเธอ  กรมหมืน่สมมตอมรพนัธุ์  

มีหนังสือกราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ  ความว่า

...ดว้ยพระราชสาสน์ทีจ่ะมไีปยงักรงุสวติเซอรแ์ลนดน์ัน้ เกลา้กระหมอ่ม 

ได้แก้ไขบ้างเล็กน้อยแลได้เขียนถวาย ทรงเซนพระราชหัตถเลขาแล้ว เกล้าฯ  

ได้ถวายพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว กับได้ถวายร่างคำแปลแลกระดาษ 

สำหรับเขียนมาด้วย ขอประทานสำเนาด้วยฉบับหนึ่ง 

หนังสือพระราชสาส์นอยู่ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๑๑๔...

คำแปลพระราชสาส์นเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริงเป็นภาษาฝรั่งเศส)๑๓๖

Somdetch Phra Paramindr Maha Chulalongkorn Phar Chula  

Chom Klom King of Siam both Northern and all its Dependencies  

of Loas Chieng, Laos Kao, Malaya, Kareans, etc., etc., etc., 

To His Excellency Monsieur Froy, President of the federal  

Council of the Republic of Switzerland.

Since a long time it has been our desire to accede to the  

international Convention signed at Geneva on the 22nd of December  

1864 for the Amelioration of the Condition of Soldiers wounded in  

Armies in the field. The Principles of charity and of respect of human  

life, excluding all sacrifice of it which is not imposed and justified 

by absolute necessity, are in perfect accordance with the rules of  
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our Buddhist faith and friendship with all other states, and although  

We sincerely hope and with that this peace and friendship will be  

everlasting, We have resolved to accede to the Convention aforesaid  

and so to facilitate the international recognition of our Siamese  

Society of the Red Cross๑๓๗  established in 1893, Our intention being  

moreover that the instruction given to the officers of our Army shall  

include the respect of the Convention aforesaid and of the Rules  

of War as drafted by the Institute of International Law

Consequently we have given and give hereby full power and  

authorization to our Minister Plenipotentiary and General Advisor M.  

Rolin-Jacquemyns, to sign the Act of Accession thereto, with the  

same effect as if we had signed it Ourselves.

In witness where of we have appended to the present Our  

Royal Seal, Written at Maha Chakrakri, Bangkok the 2nd April 1895,  

being the 23th year of our Reign, and we sign. 

Your Excellency’s most affectionate friend

วันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕) มิสเตอร์โรลังยัคมินส์ (Rolin-Jacquemyns)  

ผูแ้ทนรฐับาลสยามเดนิทางไปลงนามใหส้ตัยาบนั (Ratified) อนสุญัญาเจนวีา ฉบบัที ่๑ ร.ศ. ๘๓  

(ค.ศ. ๑๘๖๔) ณ กรุงเบิร์น ประเทศไทยจึงเข้าร่วมในอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๑ โดยสมบูรณ์

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐  ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกนั้น  เมื่อพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเยนิวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ข้าหลวงเทศาภิบาลของเมืองและกรรมการเมืองถวายพระเกียรติยศ  ถวายงานเลี้ยงพระกระยาหาร 

กลางวัน ณ วังเอนา  พระยาสฤษดิพจนกรบันทึกไว้ว่า  มองสิเออริชาด๑๓๘  ข้าหลวงเทศาภิบาล  

กล่าวด้วยถ้อยคำเป็นภาษาฝรั่งเศส  แปลได้ว่า

...กรุงสยามนั้นตั้งอยู่ข้างฝ่ายตวันออก ทวีปเอเซีย ในหมู่ประเทศ 

ซึ่งเรารู้สึกเปน เมืองมีของวิเศษต่าง ๆ แต่ฝ่ายเมืองริบับลิกสวิตเซอร์แลนด์นั้น  

แลเขตรแขวงยินิวานี้ ตั้งอยู่ข้างฝ่ายตวันตกทวีปยุโรป แต่ถึงจะห่างไกลกัน 

อย่างใดก็ดี ก็ได้มาถึงกัน เพราะเจ้าผู้มีปรีชาแลเปนสหายของความเจริญ ซึ่ง 

ได้มีความกรุณาประทับที่ ณ โต๊ะของเรา ได้ทรงเข้าด้วยในหนังสือสัญญา 

นานาประเทศของสภาอุณาโลมแดง การที่ตั้งขึ้นเปนที่ประเสริฐนี้ ซึ่งเปน 

แรกเริ่มเมืองยินิวา...ข้าพเจ้าขออนุญาตที่จะยกย่องพระกระแสที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าแผ่นดินสยามได้ทรงไว้โดยความไพเราะอ่อนหวานในเวลาที่พระองค์ 

ทรงแสดงการ ซึ่งได้เข้าในสัญญาด้วยนั้น
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พระกระแสในพระราชสาสน์นั้น มีว่านานมาแล้ว ซึ่งได้ทรงมีความ 

พระราชประสงค์ของเรา ที่จะยอมเข้าในสากลสัญญานานาประเทศ ที่ได้ 

ลงนามกันไว้ ณ เมืองยินิวา เมื่อ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๘๕ 

เพื่อกระทำให้การเคราะห์ร้ายซึ่งทหารในกองทำต้องถูกบาดแผลเจ็บไปในที่รบ  

ให้เปนที่เบาบาง...เปนความต้องกันกับพระพุทธศาสนาของเรา แลความรู้สึก 

ส่วนตัวของเราด้วย...เราก็ได้ตั้งใจจะไม่ให้เนิ่นช้าต่อไป ในการที่จะเข้าด้วย 

ในสัญญาสากลนั้น แลที่เราทำดังนี้ก็เพื่อให้นานาประเทศรับจำพวกสภา 

อุณาโลมแดงสยามของเรา ซึ่งได้ตั้งขึ้นไว้ในปี ร.ศ. ๑๑๒  ความมุ่งหมาย 

ของเรา ยังมีนอกจากนี้ว่า คำสั่งที่จะมีแก่นายทหารในกองทัพของเรานั้น  

ให้จะมีความนับถือในสัญญาที่กล่าวมาข้างบนนี้ แลในกฎหมายของสงคราม 

ซึ่งอินสติตุตแห่งกฎหมายนานาประเทศได้ตั้งขึ้นไว ้

ในวันนั้น ได้เกิดเปนการสัญญาในระหว่างเราอันแขงแรงที่สุด ซึ่ง 

สามารถรวมน้ำใจมนุษย์เข้าด้วยกัน สำหรับการเมตตาปรานีกับชาติมนุษย์... 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีกระแสพระราชดำรัสตอบเป็นภาษาอังกฤษ  

แปลเป็นภาษาไทยในราชกิจจานุเบกษา  มีใจความตอนหนึ่งว่า 

ท่านสภานายกแห่งที่ประชุม แลท่านผู้ดีทั้งปวง ด้วยข้าพเจ้ามี 

ความยนิดเีปนอนัมากมาอยูใ่นหมูท่า่นวนันี ้ แลขา้พเจา้รูส้กึมาก โดยอธัยาไศรย 

ไมตรีซึ่งท่านได้กล่าวถึงข้าพเจ้า แลถึงส่วนที่ข้าพเจ้าได้ทำในเรื่องยินิวา 

คอนเวนชันแห่งสภาอุณาโลมแดงของนานาประเทศนั้น ความจริงข้าพเจ้า 

เห็นด้วยกับความเห็นของท่านในเวลาที่กล่าวว่า ความประพฤตินี้เปนข้อใกล้ 

ยิ่งขึ้นในระหว่างริปัปลิกอันสุจริตนี ้ แลพระราชอาณาจักรของข้าพเจ้า ๆ ได้รู้สึก 

ความกรุณาเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เมื่อข้าพเจ้าแจ้งว่าจะเข้าด้วยในหนังสือ 

สัญญาของท่าน เพราะการสงครามนี้บางทียังจะเปนความจำเปนที่ต้องมี  

แต่ที่ต้องมีสงครามอันดุร้ายในเวลาหนึ่งเวลาใด ก็ไม่จำเปนในสมัยนี้ที่เรา 

มีชีวิตรอยู่นี้เปนแน่...

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๒ เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ  (โรลังยัคมินส์)  

จัดทำร่างกฎหมายจัดตั้งสภาอุณาโลมแดง  ชื่อร่างกฎข้อบังคับสำหรับสภาอุณาโลมแดงใน 

กรุงสยาม Draft Rules of Red Cross Society  in Siam  จำนวน ๑๘ หมวด  จำนวน ๑๒ หน้า  

ทูลเกล้าฯ ถวาย  แต่การระงับไป 

ร่างกฎข้อบังคับสำหรับสภาอุณาโลมแดงในกรุงสยามมีทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

และมีข้อความสำคัญดังนี้
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Draft rule of Red Cross Society in Siam

ร่างกฎข้อบังคับสำหรับสภาอุณาโลมแดงในกรุงสยาม

I. Object Name and Head Quarters of Society

ว่าด้วยกิจชื่อแลที่สำนักนิ์กลางของสภา

The object of the society is to succor and nurse the victims  

of accidents or of an extraordinary calamity in time of peace and the  

wounded and sick in time war, as to alleviate their sufferings as  

much as possible.

It has assumed the name of “The Red Cross Society in  

Siam” and has its headquarters in Bangkok.

กิจของสภานั้น สำหรับที่จะให้ความช่วยอนุกูล แลความพยาบาล  

แก่บรรดาคนที่จะได้รับอันตรายจากพยันตรายอันป้องกันล่วงน่าไม่ได้ ฤๅป่วย 

ไข้ในเวลาที่มีสงคราม เพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับความทุเลาจากความทรมาณ 

โดยอย่างที่สุดที่จะเป็นได้

สภานั้นได้ตั้งนามเรียกว่า “สภาอุณาโลมแดงในกรุงสยาม” และได้ 

ตั้งที่ทำการเปนสำนักนิ์กลางในกรุงเทพฯ  

II. Their Royal Majesties’ Patronage

ว่าด้วยความปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์

The Society  is  placed  under  the  exalted  patronage of   

His Majesty the King and Her Majesty the Queen 

สภาน้ีต้ังอยู่ในใต้ความปกครองอันสูงสุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

แลสมเด็จพระบรมราชินีนารถ

III. Geneva Convention

ว่าด้วยความเกี่ยวด้วยหนังสือสัญญาซึ่งทำที่เมืองเยนีวา

The society adheres to the decision of the international  

conference held in Geneva in October 1863, and to the principle of  

the Convention conclude between most of the governments of  

Europe in the same city in August 1864 

สภานี้มีความยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อความที่ได้ตกลงในที่ประชุม 

ของนา ๆ ประเทศที่ได้ประชุมกัน ณ เมืองเยนีวาเมื่อเดือนตุลาคมกฤศต์ศักราช  

๑๘๖๓  แลตามความเพ่งเลงของหนังสือสัญญาที่รัฐบาลนา ๆ ประเทศในยุโรป 

เป็นอันมากได้ทำกันที่เมืองเยนีวาเมื่อสิงหาคมกฤศต์ศักราช ๑๘๖๔ นั้นด้วย... 
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วันที่ ๑๐ กันยายน ร.ศ. ๑๒๕  นายพลโท พระเจ้าลูกยาเธอ  กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช  

มีหนังสือกรมทหารบกที่  ๑๐/๘๕๙๕  กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ถวายรายงานการเรียบเรียงคำชี้แจงถึงวิธีการจัดราชการทหารบกในประเทศสยามและการ 

พยาบาล  รวมทั้งเรื่องสภาอุณาโลมแดง  เพื่อส่งไปลงตีพิมพ์ในหนังสือสภากาชาดสเปน  โดย 

คำชี้แจงเรื่องสภาอุณาโลมแดง  มีดังนี ้

Organization of Red Cross Society

A Red Cross Society was founded in 1893, at the time  

when Siam joined the Geneva Convention and this society was  

recognized by the powers. A committee was formed under the  

immediate patronage of His Majesty the King, Her Majesty the Queen,  

herself talking the duty of lady -  president, while the persons of  

committee consists of Princesses of Royal Blood and wives of  

noblilities. The committee has its chief duty in collecting and keeping  

a Red Cross fund, raised by subscription, the list of which was  

headed by big sum from His Majesty the King. From this fund the  

committee took a portion in order to raise store of medicine and  

others necessary objects in the way of helping the ill and wounded.  

These stores supply all articles mentioned to the army and navy  

according to need, while the rest of the fund remains as capital to be  

used in case of great emergencies.

วันที่ ๑ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๕ พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งผู้แทนประเทศสยาม 

เข้าร่วมประชุมที่เมืองเยนีวา๑๓๙ ดังนี ้

ร่างพระราชหัตถ์ต้ังผู้แทนไปประชุมเมืองเยนีวา ใช้กระดาษหนังตามวิธีใหม่

...............................................................................

สมเดจพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์...

ขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง ผู้ที่จะได้พบคำประกาศนี้ให้ทราบ

ด้วยสภาของรัฐบาลสวิสอันรวมกันได้เชิญให้รัฐบาลของเราแต่งผู้แทน 

ไปยงัการชมุนมุ ซึง่จะไดป้ระชมุทีเ่มอืงเยนวีา ประสงคจ์ะไดต้รวจแกไ้ขขอ้ความ 

ที่ได้ตกลงกันแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ร.ศ. ๘๓ ให้ดีขึ้น เพื่อเปนความสดวก 

แก่ทหารซึ่งถูกบาดเจบในสนามรบนั้น 

เราจึงได้ตั้งผู้แทนของเราไปยังที่ประชุมนั้นดังนี ้

หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤษฎากร อุปทูตรักษาราชการสถานทูตของเรา  

ผู้ได้รับเครื่องราชอิศริยาภรณ์สำหรับราชตระกูลชั้นที่ ๓ ชื่อตติยจุลจอมเกล้า
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มองซิเออร์ คอเรยิโอนิ ดอเรลลี ที่ปฤกษาแห่งสถานราชทูตของเรา  

ผู้ได้รับเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันเปนที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นที ่๓ ชื่อนิภาภรณ์ 

ให้มีอำนาจเต็มในการที่จะไปประชุมในที่ชุมนุมอันกล่าวมาแล้วนั้น  

แลให้วินิจฉัยให้เดจขาดแทนกรุงสยามในข้อความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซี่งได้เสนอ 

ต่อที่ชุมนุม อันเปนการที่เกี่ยวกับความประสงค์ของที่ชุมนุม แลถ้าเห็นว่า 

เปนธรรมแลสมควรแล้วก็ให้เข้าชื่อลงชื่อด้วยกับคำปฤกษา ซึ่งได้ตกลงโดย 

จำนวนความเห็นมากในที่ชุมนุมนั้น แต่ว่าต้องอยู่ในความตรวจแก้ของเรา 

ตามการที่คำปฤกษาตกลงนั้น จะเกี่ยวข้องกับการที่ส่วนเราจะต้องทำฤๅ 

กำหนดกีดกันอำนาจอันชอบธรรมแลอำนาจอันพิเศษของเราโดยมากแลน้อย

แต่ว่าถ้าตามข้อบังคับของที่ชุมนุม มีไว้ว่ากรุงสยามจะควรมีอำนาจ 

ที่จะวินิฉัยเด็ดขาดได้แต่ เฉพาะเสียงเดียวเท่านั้นแล้ว แลถ้าหม่อมเจ้า 

จรูญศักดิ์กฤษฎากรอยู่ในที่ชุมนุม ก็ให้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด แต่ถ้าหม่อมเจ้า 

จรูญศักดิ์กฤษฎากรไม่อยู่ ก็ให้ความเห็นของมองซิเออร์ คอเรยิโอนิ ดอเรลลี   

เป็นเหมือนผู้แทนกรุงสยาม 

ประกาศมาแต่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง 

กรุงเทพฯ 

ณ วันที่ ๑ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๓๙ ๑๒๕ ตรงกับคฤสตศักราช 

๑๙๐๖ 

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๕  หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์๑๔๐  อุปทูตว่าการแทนอัครราชทูต 

สยาม ณ กรุงปารีส  โทรเลขกราบทูลถามกรมหลวงเทวะวงษวโรประการ  เสนาบดีกระทรวง 

ต่างประเทศว่า  ประเทศที่จะลงนามใน “หนังสือสัญญาใหม่ว่าด้วยเครื่องหมายกากบาทแดง”  (The  

New Red Cross Convention) ต้องใช้เครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาว รัฐบาลจะยอมรับ 

หรือไม ่ (ประเทศที่ยังไม่ได้ลงนาม  คือ  สยาม  เปอร์เซีย  และจีน) 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ร.ศ.  ๑๒๕  เวลาบ่าย  กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ  ได้รับ 

ลายพระหัตถ์ของกรมขุนสมมตอมรพันธ์  ราชเลขานุการที่ ๙๗/๕๐๙  ว่าร่างโทรเลขที่จะมีถึง 

หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ชอบด้วยพระราชกระแสแล้ว 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๕  กรมหลวงเทวะวงษวโรประการมีหนังสือกราบทูลตอบ  

กรมขุนสมมตอมรพันธ์  ราชเลขานุการที่ ๑๓๑/๒๗๖๖  “เรื่องได้ สั่งโทรเลขไปให้หม่อมเจ้าจรูญ 

ยอมรับใช้เครื่องหมายกากบาทแดงแล้ว” ความว่า 

ด้วยวันนี้ได้รับโทรเลขหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤษฎากร มีมาแต่เมือง 

เยอนีวาลงวันวานนี้ว่า ยกเสียแต่กรุงสยาม กรุงเปอรเซีย แลกรุงจีนซึ่งยัง 

ไม่ได้โวตนั้น กอมมิตตีครั้งที่ ๔ ได้ตกลงเหนพร้อมกันว่า ประเทศซึ่งจะลงชื่อ 

ในหนังสือสัญญาใหม่ว่าด้วยเครื่องหมายนั้น จะต้องใช้กากะบาทแดงบน 

พื้นขาวเปนเครื่องหมายสำหรับนานาประเทศ แลกอมมิตตีได้แสดงว่า การ 
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ที่จะใช้กากะบาทแดงนั้นใช่ว่าจะเปนเครื่องหมายของชาวคฤสเตียนนั้นหามีไม่  

เพื่อให้เปนเกียรติยศแก่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้แนะนำขึ้นเท่านั้น แลภายหลัง 

ได้ตกลงกันว่า จะต้องมีธงสำหรับชาติกำกับกากะบาทไปด้วยเสมอ หม่อมเจ้า 

จรูญได้รับไว้ว่าจะแจ้งความให้ทราบโดยเร็วว่า รัฐบาลจะยอมรับเครื่องหมาย 

กากะบาทแดงหรือไม่ ความแจ้งอยู่ในสำเนาโทรเลขหม่อมเจ้าจรูญซึ่งถวาย 

มาด้วยแล้ว

ครั้นเมื่อ เวลาบ่าย วันนี้ หม่อมฉันได้รับลายพระหัตถ์ที่ ๙๗/๕๐๙  

ลงวันวานนี้ ว่า ร่างโทรเลขที่จะมีถึงหม่อมเจ้าจรูญชอบด้วยพระราชกระแส 

แล้วนั้น หม่อมฉันได้ส่งโทรเลขตอบไปทีเดียว

ขอได้โปรดกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท  

สุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เทวะวงษวโรประการ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๕ กรมราชเลขานุการมีหนังสือที่  ๑๐๔/๕๓๒  กราบทูล 

กรมหลวงเทวะวงษวโรประการว่า  เรื่องโทรเลขให้หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ยอมรับใช้เครื่องหมาย 

กากบาทแดงนั้น  ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๕  กรมหลวงเทวะวงษวโรประการมีหนังสือที ่๑๔๕/๒๙๔๔ 

ทูล  กรมขุนสมมตอมรพันธ์  ราชเลขานุการ  ความว่า  “หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์...ตอบรับโทรเลข 

หม่อมฉันมีไปลงวันที่ ๑๖ เดือนนี้ อนุญาตให้รับเครื่องหมายกากบาทแดงว่า ได้นำเสนอต่อที่ 

ประชุม แล้ว”

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๕  หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์  อุปทูตว่าการแทนอัครราชทูตสยาม  

ณ กรุงปารีส  กราบทูลกรมหลวงเทวะวงษวโรประการ  เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศว่า  ได้ 

ประชุมแก้ไขข้อสัญญาอุณาโลมแดงที่เมืองเยนิวา  เมื่อวันที่  ๑๐ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๕  แบ่งการ 

ประชุมเปน็ 4 Commissions  และฝา่ยไทยมผีูแ้ทนประชมุ ๒ คน  คอื  หมอ่มเจา้จรญูศกัดิ์  ประชมุ 

คณะที่ ๑  และ ๔ มิสเตอร์ดอเรลลี  ประชุมคณะที่ ๒ และ ๓  และในวันที่ ๖ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๕  

ได้ตกลงพร้อมกันลงชื่อในสัญญา “The New Convention” 

วนัที ่๒ พฤศจกิายน ร.ศ. ๑๒๕  พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศดังนี้๑๔๑

สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์

พระจุลจอมเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม

ทั้งฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แลดินแดนที่ใกล้เคียง

คือ ลาวเฉียง ลาวกาว มลายู กะเหรี่ยง ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

ขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง

ซึ่งจะได้พบประกาศนี้ให้ทราบว่า หนังสือสัญญาฉบับหนึ่ง
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ซึ่งได้แก้ไขหนังสือสัญญาเมืองเยนิวาลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม

รัตนโกสินทรศก ๘๓ ให้ดีขึ้น

เพื่อเปนความสดวกแก่ทหารที่ถูกบาดเจ็บในสนามรบ

ซึ่งได้ตกลงประชุมกันใหม่ที่เมืองเยนิวา

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๕

ในระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลนานาประเทศที่รวมกันในสัญญานี้

หนังสือสัญญานั้น มีข้อความต่อไปดังนี้...

เราได้เห็นแลได้ตรวจหนังสือสัญญาที่ว่ามาแล้วนั้น

เราเห็นชอบด้วยทุกข้อทั้งหมดแล้ว

แลเราสำแดงว่าผู้ปกครองฝ่ายสยาม

จะได้ถือตามสัญญานั้น

เราได้ลงลายพระราชหัตถเลขาแลประทับ

พระราชลัญจกรของเราในหนังสือนี้ไว้เปนสำคัญ

กรุงเทพฯ 

วันที่ ๒ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๕

วนัที ่๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๐  พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ  ให้สัตยาบัน  (Ratifying)  อนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕  อนุสัญญาเจนีวาจึงมีผลบังคับ 

ต่อประเทศไทย 

(๑๐) การดำเนินงานของสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๕๓ 

การดำเนินงานของสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามแบ่งได้  ๒ ส่วน  คือ  ส่วนบริหาร 

และส่วนดำเนินการ

  - ส่วนบริหาร  ประกอบด้วย  สภานายิกา  กรรมการิณ ี และเลขานุการิน ี

  - ส่วนดำเนินการ  ประกอบด้วย  งานโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง  และงานบริจาค 

สนับสนุนยา  สิ่งของเครื่องใช ้ ผ้าห่ม  หรือ  สิ่งอื่น ๆ ให้แก่ทหารในกองทัพ 

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตรา 

กฎหมาย  เพื่อจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามให้เป็นการมั่นคงจำนวน ๒ ครั้ง  ได้แก่

  ๑. ร่างกฎข้อบังคับสำหรับสภาอุณาโลมแดงในกรุงสยาม Draft Rules of Red  

Cross Society  in Siam  โดยเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ  (โรลังยัคมินส์)  ที่ปรึกษา 

ราชการแผ่นดินทั่วไป  เป็นผู้จัดทำวันที ่๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๒๑๔๒ 

  ๒. ร่างกฎข้อบังคับสภาอุณาโลมแดงแห่งกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๖  โดยพระเจ้าลูกยาเธอ 

กรมหมื่นนครไชยศรี  ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ  ทรงจัดทำวันที่   ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.  

๒๔๕๐๑๔๓

แต่ร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับไม่ได้ประกาศเป็นกฎหมาย  กิจการของสภาอุณาโลมแดง 
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จึงยังไม่มั่นคง  ในด้านการดำเนินการของส่วนบริหาร  ได้แก่  สภานายิกา  กรรมการิณี  และ 

เลขานุการินี  และงานบริจาคสนับสนุนยา  สิ่งของเครื่องใช้  ผ้าห่ม  หรือสิ่งอื่น ๆ ให้แก่ทหาร 

ในกองทัพ  ยังคงดำเนินการอยู่เป็นระยะ ๆ ตลอดสมัยรัชกาลที่  ๕  ยกเว้นโรงพยาบาลสภา 

อุณาโลมแดง  ซึ่งจัดตั้งแบบฉุกเฉินเมื่อวันที่  ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖๑๔๔  เพราะเกิดสงคราม 

ปะทะระหว่างทหารไทยกับทหารฝรั่งเศสที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา  เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม พ.ศ.  

๒๔๓๖  ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๓๐ คน  และบาดเจ็บราว ๕๐ คน  และการตั้งค่ายทหารในโคลนตม  

(เนื่องจากฝนตกมาก)  ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก  จนถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม  สภาอุณาโลมแดงแห่ง 

ชาติสยามได้ช่วยเหลือทหารจำนวน ๘๐๓ คน 

ต่อมาฝ่ายสยามได้ใช้วิธีการเจรจาทางการทูตเพื่อสงบศึก  โดยยอมชดใช้ ๓ ล้านฟรังก์ 

และยอมให้ฝรั่งเศสยึดครองจันทบุรี  พระตะบอง  เสียมเรียบ  และฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง  โดยจัดทำเป็น 

สนธิสัญญา The Franco-Siamese  Treaty,  1893  สงครามฝรั่งเศส - สยามจึงยุติลงเมื่อวันที่  

๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๓๗  ท่านผู้หญิงเปลี่ยน  เลขานุการินีสภาอุณาโลมแดง  

แจ้งความมายังพระยาวุฒิการบดี  ราชปลัดทูลฉลอง  กระทรวงธรรมการว่า  สภานายิกา 

ทรงพระดำริว่าควรจะมอบโรงพยาบาลของสภาฯ ฝากไว้ในกรมพยาบาล  ให้ช่วยเป็นธุระดูแล 

จัดการแทนกรรมการินีนับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน ร.ศ. ๑๑๓  (พ.ศ. ๒๔๓๗)  สืบไป  พร้อมแนบ 

รายการงบประมาณ ๒  แผ่น  ระบุงบประมาณสำหรับแพทย์และผู้ดูการ  ๖  คน  พนักงาน  

๓๐  คน  คนไข้วันละ  ๘๐  คน  มีรายชื่อแพทย์  ได้แก่  หมอ -   มิสเตอร์ซิลดอน  ผู้ดูการ -  

นายถิน  แพทย์รอง - นายชื่นและนายแพ  แพทย์รองฝรั่ง - หม่อมหลวงโต๊ะ  เป็นต้น

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๓๗  พระยาวุฒิการบดี  ราชปลัดทูลฉลองกระทรวง 

ธรรมการ  กราบทูลพระองค์เจ้าจันทรทัตจุธาธาร  อธิบดีกรมพยาบาลว่า  จะต้องรื้อศาลา 

บริเวณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ที่สภาอุณาโลมแดงใช้เป็นโรงพยาบาลพลทหารทั้งหมด  เพื่อใช้ 

สร้างอาคารประกอบพระเมรุสมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สร้าง 

อาคารถาวรขึ้น  เรียกว่าตึกถาวรวัตถ ุ ตรงบริเวณด้านหน้าวัดมหาธาตุฯ  ๑๔๕

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓  โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงได้รายงานจำนวนผู้ป่วยเป็น 

ครั้งสุดท้าย  และได้เลิกกิจการไปนับแต่ราวปี พ.ศ. ๒๔๔๔  เป็นต้นไป  รวมเวลาเปิดทำการได้ราว  

๘ ปี  ส่วนเตียงคนไข้ของโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงมีจำนวน ๒๒๕  เตียง  ได้ให้โรงพยาบาล 

ต่าง ๆ ในกรมพยาบาลยืมเตียงใช้ในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ - ๒๔๔๕  ได้แก่  โรงศิริราชพยาบาลยืม ๑๓๕  

เตียง  โรงเรียนราชแพทยาลัยยืม ๓๐  เตียง  โรงบุรพาพยาบาลยืม ๔๐  เตียง  โรงพยาบาลสามเสน 

ยืม ๒๐  เตียง  ต่อมาจึงจำหน่ายเตียงที่เหลือทั้งหมดให้กับกรมพยาบาลและเลิกกิจการไปทั้งหมด 

ราวเดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๔๕๑๔๖ 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๕  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช- 

หัตถเลขาที่ ๔๐/๑๖๕๖ ถึงพระเจ้าลูกยาเธอ  พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช  กรมหมื่นนครไชยศรี 

สุรเดช  ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการทหาร  ให้กรมยุทธนาธิการมีหน้าที่ฟื้นฟูกิจการของสภา 

อุณาโลมแดงแห่งชาติสยามให้มีความมั่นคง๑๔๗ 
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วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๕๐)  พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดชมีหนังสือ 

ศาลายุทธนาธิการที่  ๕๑/๑๗๒๙๑  กราบบังคมทูลรับสนองพระบรมโองการฟื้นฟูกิจการสภา 

อุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม  และในปีเดียวกันนั้น  วันที่  ๒๓ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๖  (พ.ศ. ๒๔๕๐)  

กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดชทรงนำเรื่องการจัดการสภาอุณาโลมแดงเสนอในรายงานวาระที่  ๑  

ประชุมเสนาบดีสภา  โดยทรงเสนอวิธีการฟื้นฟูดังนี ้

...ในที่จะจัดสภาอุณาโลมนี้ต่อไปภายน่านั้น มีทางที่จะทำได้ให้เป็นการถาวร 

มั่นคง คือ 

๑. หาที่ตั้งขึ้นเป็นโรงพยาบาลของสภาอุณาโลมแดงนี้เสียก่อน...

๒. การปกครองสภาอุณาโลมนี้ก็คงอยู่ ในความอำนวยการของ 

สภานายิกาและกรรมการินีนั้นทุกประการ แต่มีเจ้าน่าที่ซึ่งฝ่ายรัฐบาลเสีย 

เงินเดือนให้ไปทำการดูแลการในโรงพยาบาลนี้ตลอดทั้งพนักงานแพทย์ต่าง  ๆ  

ซึ่งอยู่ในที่นี้ ก็ให้เป็นส่วนของรัฐบาลเหมือนกัน ซึ่งจะได้เบิกเงินเดือนจาก 

กรมยุทธนาธิการนั้น...๑๔๘

ในบันทึกการประชุมเสนาบดีสภา  มีการแสดงความคิดเห็นดังนี ้

 

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ รับสั่งว่า...ปัญหา 

ในเรื่องสภาอุณาโลมแดงที่จะต้องคิดกันคราวนี้ ตามพระราชประสงค์ไม่ใช่ 

จะให้จัดแต่มีเพียงโรงพยาบาลอย่างเดียว มีพระราชประสงค์จะให้จัดขึ้นไว้ให้ 

มั่นคงสำหรับบ้านเมืองตามธรรมเนียม ที่บ้านเมือนเปนศิวิไลซ์มีทหารสำหรับ 

บ้านเมืองแล้ว ก็ต้องมีสภานี้ขึ้นสำหรับกัน ตามที่กรมหมื่นนครไชยศรี 

ทรงพระดำริห์มานี้เปนการดีแล้ว แต่เปนแต่ตอนปลายหาครอบทั่วไปได้ไม่  

จึงเห็นควรคืนให้กรมหมื่นนครไชยศรีทรงคิดมาใหม่ให้ตลอด

...การจัดสภาอุณาโลมแดงนี้ เราก็เอาอย่างของต่างประเทศเขามา  

แลเหตุที่จะให้มีพระกระแสในเรื่องนี้ก็เนื่องมาจากต่างประเทศที่เขาถามมา  

เพราะชนั้นข้อที่เราจะคิดจัดนี้ คือการของเรายังไม่เหมือนกับของต่างประเทศ  

ควรจะจัดให้เหมือนต่างประเทศทั้งกฎหมายแลข้อบังคับทั้งปวง ข้อที่ปฤกษา 

กันนี้ ต้องปฤกษาตั้งแต่กฎหมายแลข้อบังคับเป็นต้นไป

กรมหมื่นนครไชยศรีรับสั่งว่า กฎหมายแลข้อบังคับนั้นก็ได้ร่างไว้แล้ว 

แต่ยังไม่ควรจัดเปลี่ยนแปลง เปนแต่จะคิดอุดหนุนการเดิมให้ดีขึ้น เพราะใน 

เวลานี้ ถึงจะจัดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็คงต้องบกพร่อง...จึงคิดจะจัดแต่เพียง 

ให้มีที่สำนักแลมีเจ้าพนักงานขึ้น ส่วนวิธีนั้นควรคงไปตามเดิมก่อน เมื่อ 

เปนรูปขึ้นแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าวิธีเดิมจะใช้ได้ฤๅไม่ การเปลี่ยนแปลงจะมาใน 

ภายหลัง ถ้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทันทีแล้ว เกรงจะเปนที่กระทบกระเทือนบ้าง
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กรมหลวงดำรงรับสั่งว่า ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่เห็นด้วย เพราะ 

วิธี เดิมนั้นเห็นว่าจัดไม่ได้แล้ว จึงต้องคิดจัดให้การเดินได้ ที่กรมหมื่น 

นครไชยศรีรับสั่งว่ากฎหมายแลข้อบังคับได้ร่างไว้แล้วนั้น ขอให้นำเข้ามา 

ปฤกษา เพราะที่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะมาภายน่านั้น เปนแต่กรมหมื่น 

นครไชยศรีรู้อยู่ผู้เดียวว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ที่ประชุมนี้ไม่มีผู้ใดทราบ  

จะปฤกษาอย่างไรได้ เมื่อได้ทราบวิธีที่จะจัดต่อไปอย่างไรแล้วจึงจะได้ปฤกษา 

ได้ว่าอย่างใดจะดี แลเมื่อตกลงตลอดแล้วจึงปฤกษาว่าจะทำดังนี้  ๆ  ก่อน  

ที่ประชุมเห็นชอบด้วย

กรมหมื่นนครไชยศรีรับสั่งว่า ถ้าที่ประชุมขอให้เอาร่างกฎหมายแล 

ข้อบังคับมาปฤกษาแล้ว ก็นำมาได้ เรื่องเป็นอันตกลงว่า กรมหมื่นนครไชยศร ี

จะได้นำร่างกฎหมายแลข้อบังคับมาปฤกษาต่อไป...๑๔๙

วันที ่๓๐ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๖  ประชุมเสนาบดีสภา 

. . .กรมหมื่นนครไชยศรีรับสั่งว่า ร่างกฎหมายสภาอุณาโลมแดง 

ได้ส่งมาทูลเกล้าฯ ถวายตามที่ที่ประชุมขอให้ส่งนั้นแล้ว แต่ตามร่างนี้ยังมีทาง 

ที่จะพิจารณาอีกหลายทาง เพราะเปนทางของความมุ่งหมายในภายน่า ส่วนที่ 

กราบบังคมทูลมาในหนังสือฉบับก่อนนั้น เป็นหนทางที่จะให้ดำเนินเปนไป 

ฉเพาะสมัยนี้ ต่อเมื่อมีโอกาศที่จะดำเนินการให้สมความมุ่งหมายเมื่อใด จึงจะ 

ได้ดำเนินการต่อไปเมื่อนั้น ส่วนเจ้าน่าที่นั้นจำเป็นต้องปฤกษาอีกคราวหนึ่ง 

ก่อนที่จะได้กำหนดเรื่องนี้ ยังจะต้องปฤกษากันต่อไป...

ร่างกฎข้อบังคับสภาอุณาโลมแดงแห่งกรุงสยามทรงเสนอที่ประชุมพิจารณา  ประกอบ 

ด้วยหัวข้อดังนี้

(ย่อ) ร่างกฎข้อบังคับสภาอุณาโลมแดงแห่งกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๖

คำนำ

พระราชปรารภ

หมวดท่ี ๑  ข้อบังคับการท่ัวไป (ข้อ ๑ - ๕)

หมวดท่ี ๒ ความมุ่งหมายและน่าท่ีของสภาอุณาโลมแดงแห่งกรุงสยาม (ข้อ ๖ - ๙)

หมวดท่ี ๓ ตำแหน่งท่ีต้ังและวิธีจัดการสภาอุณาโลมแดงแห่งกรุงสยาม (ข้อ ๑๐ - ๑๒)

หมวดท่ี ๔  ทุนและสมบัติของสภาอุณาโลมแดงแห่งกรุงสยาม (ข้อ ๑๓ - ๑๔)

หมวดท่ี ๕ สมาชิกของสภาอุณาโลมแดงแห่งกรุงสยาม (ข้อ ๑๕)

หมวดท่ี ๖ การประชุมสมาชิกและเคร่ืองหมายช้ันสมาชิก (ข้อ ๑๖ - ๒๐)
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วันที่ ๑๑ มิถุนายน ร.ศ.  ๑๒๖ ประชุมผู้สำเร็จราชการรักษาพระนคร๑๕๐ วาระ ๒  

มิสเตอร์ลอต์ซขอให้เงินแก่อินสติตูชัน  (Institution) อันใดอันหนึ่ง

. . .พระราชหัตถเลขามาแต่ซานเมโร ลงวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  

ตอบรับพระราชหัตถ์แลรายงาน กับว่าด้วยเรื่องสัญญาฝรั่งเศส แลเรื่อง 

มิสเตอลอตซ์ ห้างบีกริม ขอให้เงินแปดพันบาทแก่อินสติตูชันอันใดอันหนึ่ง  

ซึ่งเปนประโยชน์แก่บ้านเมือง ทรงพระราชดำริห์ก็เห็นว่า ควรรับ จึงได้โปรด 

ให้ตอบรับ แต่เงินนี้ควรจะใช้การอันใดนั้น โปรดมอบให้ที่ประชุมวินิจฉัย 

ในกรุงเทพฯ 

กรมหมื่นนครไชยศรีเห็นว่า ควรใช้ในการสภาอุณาโลมแดง ผู้ให้ 

คงจะมีความยินดี เพราะชาวเยอรมันเข้าใจประโยชน์ของสภานี้ได้ดี

กรมหลวงดำรงเห็นว่า เรื่องนี้ไม่ใช่การร้อนอันใด ควรคิดกันไว้ 

หลาย ๆ อย่าง แล้วทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระราชทานวินิจฉัยต่อไป...

 

ข้อเสนอการฟื้นฟูสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามของพระเจ้าลูกยาเธอ  พระองค์เจ้า 

จิระประวัติวรเดช  กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช  ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ  สนองพระราช- 

กระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัว  เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ร.ศ. ๑๒๕  

จึงไม่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมเสนาบดีสภาในปี ร.ศ. ๑๒๖  กิจการของสภาอุณาโลมแดง 

แห่งชาติสยามจึงเงียบไปชั่วคราว  พระเจ้าลูกยาเธอ  พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช  กรมหมื่น 

นครไชยศรีสุรเดช  ทรงรับสั่งว่า  “ต่อเมื่อมีโอกาศที่จะดำนินการให้สมความมุ่งหมายเมื่อใด  

จึงจะได้ดำเนินการต่อไปเมื่อนั้น” 

(๑๑) เริ่มต้นการฟื้นฟูสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม

:  สร้างโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงขึ้นใหม่  พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์”  ถวายเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

“ต่อเมื่อมีโอกาศที่จะดำเนินการให้สมความมุ่งหมายเมื่อใด

จึงจะได้ดำเนินการต่อไปเมื่อนั้น”

๒๓ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๖

“...ในที่จะจัดสภาอุณาโลมนี้ต่อไปภายน่านั้น มีทางที่จะทำได้ให้เป็นการถาวรมั่นคง คือ

๑. หาที่ตั้งขึ้นเป็นโรงพยาบาลของสภาอุณาโลมแดงนี้เสียก่อน...”  

๓๐ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๖
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พระเจ้าลูกยาเธอ  พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช  กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช

ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ

(พระดำรัสเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓  เวลา ๐๒.๔๕ นาฬิกา  พระบาทสมเด็จพระ- 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  สิริพระชนมายุได้  

๕๗ พรรษา 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓  เป็นเวลาครบ ๑  เดือนหลังเสด็จสวรรคต  พระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน ๕,๘๐๐ บาท  เพื่อใช้จัดตั้ง 

โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง  และพระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัวทุกพระองค์จึงพร้อมพระทัยกันร่วมสมทบ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๙๑๐ บาท 

วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๕  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช- 

หัตถเลขา  ความว่า 

...ด้วยได้สั่งให้กรมหลวงนครไชยศรีจัดการตั้งโรงพยาบาลอุณาโลมแดง  

ด้วยเงินของพระราชโอรสแลพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  

แต่จำนวนเงินไม่พอที่จะสร้างขึ้น จึงทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 

กรมพระคลังข้างที่จ่ายเงินของสภาอุณาโลมแดงที่มีอยู่ในชั้นเดิมอยู่สามแสน 

กวา่บาท จา่ยใหก้รมหลวงนครไชยศรรีบัไปจดัการกอ่สรา้งโรงพยาบาลตอ่ไป...๑๕๑

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๕๕  พระยาศุภกรบรรณสาร  อธิบดีกรมพระคลังข้างที่  

กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ  ความว่า  “ได้จ่ายเงินสภาอุณาโลมแดง จำนวน ๓๙๑,๒๕๙  

บาท ๙๘ สตางค์ ให้กระทรวงกลาโหมรับไปจัดการแล้ว”

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จอมพล พระเจ้า- 

บรมวงศ์เธอ  กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช  เสนาบดีกระทรวงกลาโหม  รับหน้าที่ดำเนินการ 

จัดสร้างโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงจนแล้วเสร็จ  และพระราชทานนามใหม่ว่า โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ ถวายเป็น “ราชานุสาวรีย์” ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว๑๕๒  นับเป็น 

โรงพยาบาลใหญ่และทันสมัยที่สุดของประเทศในเวลานั้น 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๕๗  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ 

พระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดสยาม  ทรงมีพระราชดำรัสตอบเนื่องใน 

การเปิดโรงพยาบาล  ความตอนหนึ่งว่า

...ในการบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้น ย่อมต้องระลึก 

ดูว่า จะทำการอย่างใด จึงจะเป็นที่พอพระราชหฤทัย เราและพี่น้องจะฉลอง 

พระเดชพระคุณได้ในทางใด หรือถึงแม้เสด็จสวรรคตล่วงลับไปแล้ว ถ้ามีวิธีใด 
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ที่จะทำให้ทราบถึงพระองค์ได้นั้นการอย่างใดจะเป็นที่พอพระราชหฤทัย เมื่อ 

ระลึกดูดังนี้ก็เห็นได้ว่า ตลอดเวลารัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถ 

ย่อมพอพระราชหฤทัยในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินที่ทรงปกครอง  

สิ่งไรทำขึ้นให้นำมาซึ่งความสุขความสำราญแก่ประชาชน สิ่งนั้นย่อมพอ 

พระราชหฤทัยยิ่งนัก...จึงตกลงกันว่าถ้าสร้างโรงพยาบาลขึ้นเป็นราชานุสาวรีย ์  

คงจะเป็นที่พอพระราชหฤทัยเป็นแน่แท้...๑๕๓

(๑๒) ต่ออายุสัญญาอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ ออกไปอีก ๕ ป ี- เร่งประกาศ

“พระราชบัญญัติห้ามใช้เครื่องหมายกากะบาดแดง ร.ศ. ๑๓๐” 

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๕๔  พระยากัลยาณไมตรีมีจดหมายเลขที่  ๘๖๒๒ จาก  

Office of  the General Adviser ถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระเทวะวงษวโรปการ  เสนาบดี 

กระทรวงต่างประเทศ  ว่า The Ninth  International Conference of  the Red Cross จะจัดขึ้น 

ในเดือนพฤษภาคม ณ กรุงวอชิงตัน  ว่าด้วยเรื่อง การออกกฎหมายภายใต้สัญญากากะบาดแดง  

ร.ศ. ๑๒๕  (The Subject of Legislation under  the Geneva Convention of 1906)  ซึ่งผู้แทน 

สภาอุณาโลมแดงของไทยจะต้องนำเสนอความก้าวหน้า  และพระยากัลยาณไมตรีได้แนบบันทึก 

ข้อเสนอเพื่อปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว  (Geneva Convention of  1906  -  Note   and  

Enclosures on Legislation  in Fulfillment of Articles 23,  27, 28)  ดังความย่อดังนี ้

๑.  ผู้แทนรัฐบาลสยามจะต้องนำเสนอการดำเนินการตามภาระผูกพันภายใต้สัญญา 

กากะบาดแดง ร.ศ. ๑๒๕  ข้อ ๒๓  ข้อ ๒๗  และข้อ ๒๘

...It would be advisable to instruct our delegate as to what  

Siamese Government has done to carry out certain obligations  

which it under took in 1906 under Article 23,  27 and 28 of  

the Geneva Convention of that year...

๒.  รัฐบาลสยามต้องออกกฎหมายผูกพันตามข้อบังคับที่  ๒๘  เพื่อกำหนดบทลงโทษ 

ทางทหาร  โดยความเห็นชอบของสภาเสนาบดี  ในการคุ้มครองเชลยศึกของกองทัพ  ผู้เจ็บป่วย 

หรือได้รับบาดเจ็บ  หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย  ต่อชีวิตมนุษย์  ร่างกายมนุษย์  หรือทรัพย์สิน  

ตามคำอธิบายในสัญญาข้อ ๒๔๙ ถึง ๒๕๙  และบทกำหนดโทษในสัญญาข้อ ๒๖๘ ถึง ๓๐๓ 

...The Government proposes to fulfill its obligation under  

Article 28 by making adequate provision in the new Military Penal  

Code which has been drafted and is under consideration by  the  

Cabinet. Speaking in a very General way, commits on any wounded  

or sick person belonging to the military forces any of the offences  
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against life, body, or property, described by § 249 to 259, and  

§ 268 to 303 of the Penal Code, shall be liable to the punishment  

provided by such sections increased by one-half...

๓. การใชธ้งกาชาดหรอืสัญลกัษณก์าชาดในระหวา่งสงครามไมถ่กูตอ้ง ตามบทบญัญตั ิ

สัญญากากะบาดแดง ร.ศ. ๑๒๕  ถือเป็นความผิดตามข้อ ๑๒๘ ของบทกำหนดโทษ 

...Also, whoever in time of war uses the Red Cross flag or  the  

Red Cross Badge contrary to the provisions of the Geneva Convention  

of July 6, 1906 shall be guilty of the offence describedin § 128 of  

the Penal code...

๔. ต้องออกกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการใช้กาชาดในเชิงพาณิชย์

...In Regard to legislation against the misuse of the Red Cross  

for commercial purposes...

วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๕  มีพระบรมราชโองการประกาศ “พระราชบัญญัติห้ามใช้ 

เครื่องหมายกากะบาดแดง ร.ศ. ๑๓๐”  และมีคำปรารภแห่งพระราชบัญญัติว่า

...มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาวชิราวุธ  

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า  

ด้วยนานาประเทศทั้งหลายได้ชุมนุมปรึกษากันครั้งที่ ๒ ณ เมืองเยเนฟวา  

ทำหนังสือสัญญาไว้ ซึ่ งกันและกันฉะบับ  ๑ เมื่ อวันที่  ๖  กรกฎาคม  

รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ ว่าด้วยการรักษาพยาบาลคนที่ป่วย เจ็บ กองทัพ 

ทั้งหลายในสนามให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้ว และหนังสือสัญญาฉะบับนี้ ได้ 

ทรงพระราชดำริเห็นชอบ มีพระบรมราชานุญาตไว้แต่วันที่ ๒๙ มกราคม  

รตันโกสนิทรศก ๑๒๕ แลว้นัน้ และมพีระราชประสงคจ์ะกระทำตามความขอ้  

๒๓ และข้อ ๒๗ ในหนังสือสัญญานั้นให้สำเร็จในส่วนกรุงสยาม ด้วยให้ 

มีความไว้ในกฎหมายดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัตินี้ จึงทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้ตราเป็นข้อพระราชบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้...

วันที่ ๒๗ มกราคม ร.ศ. ๑๓๐ พ.ศ. ๒๔๕๕  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระเทวะวงษ์- 

วโรประการ  เสนาบดีว่าการต่างประเทศ  มีหนังสือที่  ๓๖๓/๙๙๗๗  กราบทูลพระเจ้าพี่ยาเธอ  

กรมหลวงปราจิณกิติบด ี ความว่า 
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ด้วยหนังสือสัญญาระหว่างนานาประเทศ ซึ่งได้ประชุมกันครั้งที่ ๒  

พร้อมกันทำที่เมืองเยเนฟวา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๕ (ค.ศ.๑๙๐๖)  

เพื่อรักษาทหารซึ่งป่วยเจบในสนามนั้น มีความในข้อ ๒๓ ว่า เครื่องหมาย 

กากะบาดแดงบนพื้นขาว แลคำว่า “กากะบาทแดง” ฤๅ “กากบาทแดงเมือง 

เยเนฟวา”  นั้นพึงใช้ได้ในเวลาสงบศึก ฤๅในเวลามีศึกสงครามเพื่อเฉพาะ 

จะป้องกัน ฤๅจะทำสำคัญให้เหนปรากฏชัดว่า เปนพวกฤๅเปน กองศุขาภิบาล  

ทั้งบุคคลแลสิ่งของเครื่องมือ ที่ใช้ในการนั้นอยู่ในความป้องกันไม่ให้ใครทำ 

อันตรายได้ตามหนังสือสัญญานี ้

แลมีความต่อไปในข้อ ๒๗ อีกว่า รัฐบาลที่ได้ลงชื่อในหนังสือสัญญานี้ 

ประเทศใดที่พึงยังไม่มีข้อกฎหมายพอเพียงที่จะบังคับตามสัญญาในเวลานั้น  

กระทำสัญญาไว้ในข้อนี้ว่า จะเอาเปนกิจธุระที่จะให้ผู้ทำกฎหมายของรัฐบาล 

ประเทศนั้นทำกฎหมายที่จำเปนจะต้องใช้ เพื่อจะป้องกันไม่ให้บุคคลฤๅ 

บริษัทอื่น นอกจากผู้ซึ่ งสมควรจะใช้ ได้ตามสัญญานี้ ใช้ เครื่องหมาย 

กากะบาทแดงฤๅกากะบาทเมืองเยเนฟวา มีข้อสำคัญคือที่ใช้เครื่องหมายนี้ 

ในการค้าขาย โดยการที่ทำของเช่นนี้ขึ้น ฤๅทำเปนยี่ห้อการค้าขาย เปนต้น  

อนึ่งการที่จะห้ามไม่ให้ใช้เครื่องหมายที่ว่านี้ จะต้องทำให้สำเรจเปนกฎหมาย 

ทุกประเทศไป มีกำหนดเวลาอย่างช้าไม่เกินห้าปี นับตั้งแต่เวลาที่ใช้ (คือ 

แรติไฟ) สัญญานี้ ตั้งแต่เวลานั้นสืบไป จะไม่ได้มีการทำเครื่องหมายเช่นนี้  

ฤๅมียี่ห้อในการค้าขาย ผิดกฎหมายที่ห้ามไว้ได้

. . .กรุงสยามได้ลงชื่อในหนังสือสัญญาเยเฟวานี้ แลได้เรติไฟเมื่อ 

วันที่ ๒๙ มกราคม ร.ศ.  ๑๒๕ แล้ว หม่อมฉันเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ยังไม่มี 

กฎหมายห้ามตามที่สัญญาไว้ แลมีความวิตกว่า ถ้าพ้นวันที่ ๒๙ มกราคม  

ศกนี้ ซึ่งเปนการครบ ๕ ปีที่รับไว้ในสัญญาว่าจะทำกฎหมายขึ้นนั้น ถ้าไม่มี 

กฎหมายไปบอกออฟฟิศกลางว่า ได้มีกฎหมายในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง  

เหมือนอย่างประเทศอื่นได้ทำ แลออฟฟิศกลางได้แจ้งความให้ทราบ 

อยู่ เนือง  ๆ  นั้นแล้ว ก็จะปรากฏเปนความเสียหายขึ้นแก่นานาประเทศว่า  

กรุงสยามไม่ได้กระทำตามข้อสัญญาที่ลงชื่อรับไว้ หม่อมฉันจึงได้ตักเตือน 

พระยากัลยาณไมตรี คิดร่างกฎหมายสำหรับจัดการตามสัญญามาแต่ก่อน 

กว่าหนึ่งปีแล้ว 

พระยากัลยาณไมตรีก็ได้คิดร่างกฎหมายนี้ขึ้น แลได้ทูลหารือพระเจ้า- 

พีย่าเธอ กรมหลวงนครไชยศรสีรุเดช ทรงเหนชอบดว้ยขอ้ความในรา่งกฎหมาย 

นี้แล้วตั้งแต่เดือนกันยายนปีกลายนี้ เวลานั้นหม่อมฉันก็ได้ขอต่อพระยา 

กัลยาณไมตรีให้ออกกฎหมายเสียทีเดียว แต่พระยากัลยาณไมตรีเหนว่า  

จะออกไปก่อนไม่ดี เกรงว่าจะใช้ไม่ได้ในคนต่างประเทศ ซึ่งยังมีศาลกงศุล 

อยู่ในกรุงสยาม พระยากัลยาณไมตรีจะขอไปหารือความเหนผู้แทนรัฐบาล 



187
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ตา่งประเทศเสยีกอ่นใหจ้งได ้หมอ่มฉนัเหนวา่ยงัพอมเีวลาจะพอรออยูไ่ดอ้กีปเีศษ  

จึงได้ยอมตกลงให้ไปพูดจาว่ากล่าวถามกันดู

ครั้นในเดือนธันวาคมที่ล่วงมา พระยากัลยาณไมตรีทำรายงาน 

มายื่นในเรื่องนี้ สำหรับที่จะได้ไปบอกให้ผู้แทนฝ่ายสยามในที่ประชุมนานา 

ประเทศ ซึ่งนัดกันว่าจะประชุมที่กรุงวอชิงตันในคฤสตศักราช ๑๙๑๒ นี้  

ว่าด้วยที่เกี่ยวกับสภากากะบาทแดงนั้น ทราบความตามที่กรุงสยามยังไม่ได้ 

ทำกฎหมายนี้ เพราะมีข้อขัดข้องอยู่ด้วยรัฐบาลต่างประเทศบางเมืองยัง 

ไม่ยอมรับกฎหมายที่ร่างขึ้นไว้สำหรับให้ผู้แทนฝ่ายสยามจะได้ชี้แจงในที่ชุมนุม 

ในเวลาที่จะมีคำถามในข้อนี้ขึ้นในที่นั่น...

แตห่มอ่มฉนัเหนดว้ยเกลา้ฯ อยูว่า่ การทีจ่ะแกต้วัวา่รฐับาลตา่งประเทศ 

บางเมืองยังไม่ยอมรับใช้ตามร่างกฎหมายไทยในเรื่องนี้ ไม่เปนเหตุอันสมควร 

พอที่จะให้กรุงสยามหลุดพ้นจากการที่ได้รับสัญญาว่าจะทำกฎหมายไทย  

ด้วยเหตุว่ากฎหมายในที่นี้มีความประสงค์จะบังคับคนไทยเปนสำคัญ คน 

ต่างประเทศนั้นเมื่อรัฐบาลต่างประเทศใดจะไม่บังคับห้ามปราม ความผิดก็จะ 

อยู่กับรัฐบาลต่างประเทศนั้นเอง หม่อมฉันจึงอ้อนวอนขอให้พระยากัลยาณ- 

ไมตรีรีบคิดอ่านทำกฎหมายให้คล้ายกับอย่างกฎหมายอเมริกันที่ได้ทราบมาจาก 

ทูตอเมริกันให้ได้ออกไปภายในกำหนดเวลา ที่จะไม่ให้กรุงสยามเปนผู้กระทำผิด 

ข้อสัญญา คือออกก่อนวันที่ ๒๙ เดือนนี้

พระยากัลยาณไมตรีเหนจริงด้วยแล้ว จึ่งได้คิดเพิ่มเติมร่างกฎหมาย 

ให้เหมือนกับกฎหมายอังกฤษซึ่งพึ่งออกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ล่วงมาแล้ว ความที ่

ร่างไว้ตามที่ได้ตกลงพร้อมกันกับกระทรวงกระลาโหม ซึ่งเปนข้อความห้าม 

เดจขาดทั่วไปนั้นก็คงอยู่หมดแล้ว มีแต่ข้อยกเว้นเพิ่มเติม ก็คงให้ใช้ได้ต่อไป 

อีกห้าปีเท่านั้น หม่อมฉันมีความยินดีมากที่ตกลงเหนพร้อมกันได้ว่าควรออก 

กฎหมายนี้ให้ทันเวลาที่กำหนดไว้...

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๕  เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศมีหนังสือที่ ๒๘๕/๘๘๒๓  

ทูลพระเจ้าพี่ยาเธอ  กรมหมื่นปราจิณกิตติบดี  ราชเลขานุการว่า  อุปทูตอังกฤษมีหนังสือแจ้งว่า  

ตาม “ข้อสัญญาเยนิวา  ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๕  ข้อ ๑๐”  ซึ่งว่าประเทศใดได้ให้ “อำนาจ”  

แก่สภาอาสาใด ๆ ที่จะช่วยกองพยาบาลทหารบกแล้ว  ต้องบอกนามสภานั้น ๆ ให้ประเทศซึ่ง 

เข้าสัญญาร่วมกันทราบนั้น  บัดนี้รัฐบาลอังกฤษได้ให้อำนาจแก่สภากากะบาดแดง  อังกฤษ  (รวมทั้ง 

สาขาสกอตด้วย)  ๑ สภาพยาบาล  เซนต์ยอน ๑  และสภาพยาบาล  เซนต์  แอนดรู  ๑  เป็น 

สภาช่วยกองพยาบาลทหารบกอังกฤษ  กระทรวงต่างประเทศได้มีหนังสือตอบรับไปแล้ว๑๕๔
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ข้อสัญญาเยนิวา ร.ศ. ๑๒๕ - ข้อ ๑๐

Geneva Convention, 1906 - Article 10

ข้อสัญญาเยนิวา ร.ศ. ๑๒๕ - ข้อ ๑๐ คือ  ข้อกฎหมายผูกพันของอนุสัญญาเจนีวา  ทำให้ 

มีการจัดตั้งสภากาชาดที่เป็นหน่วยงานกาชาดเพียงแห่งเดียวในแต่ละประเทศ  (National Red  

Cross Society)  ที่มาของสภากาชาดสยาม  ทำให้สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามกลายเป็น  

National Red Cross Society ทีถ่กูตอ้งตามอนสุญัญาเจนวีา ร.ศ. ๑๒๕  ลกัษณะแบบเดยีวกบักำเนดิ 

สภากาชาดญีปุ่น่  ซึง่ไดย้กสมาคมการกศุล  (Hakuaisha)  องคก์รบรรเทาทกุขส์ำหรบัผูไ้ดร้บับาดเจบ็ 

จากการประท้วง Satsuma  ที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๒๐  เป็นสภากาชาดญี่ปุ่น  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐  

หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้สัตยาบันอนุสัญญาเจนีวา พ.ศ. ๒๔๒๙ 

และเป็นผลให้สภากาชาดสยามจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกาชาด 

ระหว่างประเทศ  และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศหลังจาก 

จัดตั้งเสร็จแล้ว  และต้องเข้าร่วมขบวนการกาชาด  (Red Cross Movement)  เพื่อดำเนินการ 

พฒันาองคก์รกาชาดทัว่โลกทีม่กีารประชมุขบัเคลือ่นทกุ ๆ ๔ ป ี ตามการขบัเคลือ่นของคณะกรรมการ 

กาชาดระหว่างประเทศ  ในฐานะผู้แทนของรัฐบาลสวิสซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนที่อนุสัญญาเจนีวา 

เพราะเป็นรัฐบาลประเทศผู้รับสัญญา  หรือผู้รักษาอนุสัญญา  (Depositary State)  และ 

รัฐบาลสยามเป็นผู้ให้สัญญา  (Ratifying State)  มีหน้าที่ปฏิบัติตามอนุสัญญา  ที่ถูกขับเคลื่อน 

โดยประเทศผู้รับสัญญาหรือประเทศผู้รักษาอนุสัญญา 

Article 10 of  the Geneva Red Cross Convention of  the 6th July 1906 provides  

that each contracting State shall notify  to  the others  the names of  the Voluntary Aid  

Societies which  it has authorized, under  its own  responsibilities,  to  render assistance  to  

the  regular Medical Service of  its Armies. 

“The Voluntary Aid Societies which  i t  has  authorized,  under  i ts own  

responsibilities”  หมายถึง National Red Cross  society  (สภากาชาด)  ของแต่ละประเทศ 

ที่จัดตั้งตามกฎหมายของประเทศตนเอง  และให้ National Red Cross  society  เป็นองค์กร 

อสิระ  มอีำนาจตามกฎหมาย มหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบชว่ยเหลอืกองแพทยพ์ยาบาลทหารของกองทพั

(๑๓) ตั้งผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม เตรียมการจัดตั้งสภากาชาดสยาม

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๗  มีกระแสพระบรมราชโองการ เรื่องตั้งนายพลเอก  

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสภา 

กาชาดสยาม ความตอนหนึ่งว่า

. . .บัดนี้ทรงพระราชดำริห์ว่า สภากาชาดนั้น ย่อมเปนสโมสรอัน 

อาจนำมาซึ่งประโยชน์แก่มวลมหาชนโดยอเนกประการ ดังปรากฏตัวอย่าง 

ในนานาประเทศโดยมาก ย่อมมีสภาเช่นนี้ตั้งทำการอยู่ เพราะฉนั้นไม่สมควร 

จะปล่อยให้สภากาชาดสยามนั้นเสื่อมทรามไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
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ใหน้ายพลเอก สมเดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟา้กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ  

ทรงรับตำแหน่งเปนผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม รับพระราโชวาทในสมเด็จ 

พระบรมราชินีนารถพระบรมราชชนนีองค์สภานายิกา จัดการวางกฎข้อบังคับ 

และระเบียบสำหรับสภานี้ขึ้นใหม่ ตลอดจนจัดตั้งกรรมการต่อไป เพื่อให้สภา 

กาชาดสยามนี้ดำเนินไปสู่ความเจริญ...๑๕๕

(๑๔) จัดตั้งสภากาชาดสยาม ประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม 

พุทธศักราช ๒๔๖๑ 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑  มีพระบรมราชโองการประกาศพระราชบัญญัติว่า 

ด้วยสภากาชาดสยาม  พุทธศักราช ๒๔๖๑ เพื่อจัดวางระเบียบการสำหรับสภากาชาดสยามให้เป็น 

หลักฐานมั่นคงบริบูรณ์ยิ่งขึ้น  ดังคำปรารภอันงดงามแห่งพระราชบัญญัติว่า

...พระบาทสมเดจ็พระรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาวธุ พระมงกฎุเกลา้- 

เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการมา ณ พระสุรสีหนาทให้ประกาศทราบทั่วกัน 

ว่า

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 

เจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
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เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔๓๖  พระราชวงศานุวงศ์และข้าราชการ  

ประชาชนชายหญิงมากหลาย ได้มีน้ำใจปรีดีพร้อมเพรียงกันออกเงินเป็นทุน 

ตั้งสมาคมขึ้นอย่างหนึ่ง สำหรับจัดหาเครื่องยาเครื่องพยาบาลให้แก่ทหาร 

ซึ่งต้องไปราชการในสนาม กระทำกิจทั้งนี้ด้วยความเมตตาการุณเป็นการ 

เชิดชูเกียรติคุณของชาติบ้านเมือง จึงสมเด็จพระบรมชนกนารถพระบาท 

สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมนั้นเข้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 

พระราชทานนามว่า “สภาอุนาโลมแดง” แต่ภายหลังเปลี่ยนนามเป็น “สภา 

กาชาดสยาม” และสมเด็จพระบรมราชินีนารถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ได้ทรงรับตำแหน่งสภานายิกา มีกรรมการรินีจัดดำเนินการของสภาตลอดมา 

เป็นลำดับ สภาได้ทำประโยชน์ให้แก่มหาชนเป็นเอนกประการ เช่น สร้าง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขึ้นเป็นที่รักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ทั่วไป ทั้งตั้งโรงเรียน 

นางพยาบาลเพื่อฝึกหัดสั่งสอนกุลสตรีให้มีความรู้ในเชิงการพยาบาลไข้และ 

ช่วยการคลอดบุตร สำหรับทำคุณประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย ดังนี้ 

เป็นต้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริว่าสมควรจะวางระเบียบการสำหรับสภากาชาด 

สยามนี้ให้เป็นหลักฐานมั่นคงบริบูรณ์ดียิ่งขึ้น จึงมีพระบรมราชโองการดำรัส 

สั่งให้ตราพระราชบัญญัติไว้สืบไปดังนี้ ว่า...

(๑๕) สภากาชาดสยามเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

และสมาชิกสันนิบาตกาชาด

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒  พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากรมีหนังสือถึงสภานายก 

กรรมการกลาง  “ถามถึงวิธีสำหรับที่จะเข้าในกรรมการกลางสภากาชาด”๑๕๖

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒  นาย ปี.  เดอ  กูต มีหนังสือตอบพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์- 

กฤดากรว่า

...ทราบว่าสภากาชาดสยามอยู่ชั้นต้น ส่งแบบแจ้งความมาให้ว่า

ด้วยการที่จะเข้าได้โดยมีความสำคัญ ๒ ข้อ ๆ 

	๑.	เข้าในสัญญาเจนีวา 

	๒.	สภากาชาดนั้นรัฐบาลของตนรับแล้ว... 

วันที ่๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  (International 

Committee of  the Red Cross - ICRC)  ได้ให้การรับรองสภากาชาดไทยเข้าเป็นสมาชิก 

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔  สันนิบาตกาชาด  (League of Red Cross Societies)  

รับรองสภากาชาดสยาม  และรับสภากาชาดสยามเข้าเป็นสมาชิก สันนิบาตกาชาด  (League of  
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Red Cross Societies)  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง 

ประเทศ”  (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)  เมื่อปี  

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๑๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยามเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๖๓ 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์  

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม  มีหนังสือสภากาชาดสยามที่  

๑๗๕๔  กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว๑๕๗  ความว่า 

ด้วยในระหว่างที่อรรคราชทูตสยามได้เจรจากับกรรมการกาชาด 

ระหว่างประเทศที่ เจเนวา (Inter-national Red Cross Committee of  

Geneva) เพื่อให้รับรองสภากาชาดสยามเข้าในสมาคมกาชาดระหว่างประเทศ  

แลเมื่อได้ส่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พ.ศ. ๒๔๖๑ ให้ตรวจดู  

เพื่อทราบฐานะของสภากาชาดสยามแล้ว กรรมการที่เจเนวาได้ไต่ถามทักท้วง 

ถึงการบางอย่างซึ่งมิได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินั้น แลซึ่งเปนนิยมระหว่าง 

ประเทศว่าจำต้องยึดถือเปนหลักสำหรับทางปฏิบัติการของสภากาชาดทั้งปวง 

ที่จักร่วมสมาคมกัน จึงจำต้องแก้ไขข้อบัญญัติสำหรับสภากาชาดสยามเข้าหา  

จึงจักสามารถได้รับความรับรองที่ปรารถนานั้น 

คณะกรรมการสภากาชาดสยามในชั้นนั้น เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าพระราช- 

บญัญตั ิพ.ศ. ๒๔๖๑ ไดป้ระกาศออกไปยงัมชิา้มนิาน จะแกไ้ขอกีโดยพลนัเชน่นัน้  

จักไม่เปนการงดงาม จึงได้ร่างเปนข้อบังคับสำหรับใช้ประกอบกับพระราช- 

บัญญัติส่งให้กรรมการกาชาดระหว่างประเทศตรวจก่อน เมื่อเห็นชอบด้วยแล้ว  

จึงจะประกาศใช้ กรรมการกาชาดระหว่างประเทศทักท้วงว่าข้อบังคับนั้น 

มีข้อความบางข้อที่ยังขัดกับพระราชบัญญัติเดิม แต่ผลที่สุดก็ได้ยอมตกลง 

ให้ความรับรอง เปนอันเสร็จกันไปแล้ว

บัดนี้ ได้ปฤกษากัน เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า เพื่อบำบัดข้อขัดข้องทั้งปวง  

ควรมีพระราชบัญญัติ เพิ่ม เติม เพื่อพระราชทานอำนาจแก่สภานายก  

(สภานายิกา) ในอันที่จะวางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการปกครอง แลวิธี 

ดำเนินการของสภาได้ แลยกเลิกข้อความในพระราชบัญญัติว่าด้วยสภา 

กาชาดสยาม พ.ศ.  ๒๔๖๑ เฉพาะที่เปนปฏิปักษ์ต่อบทพระราชบัญญัติใหม่นี้  

ฤๅต่อข้อบังคับ ซึ่งสภานายก (สภานายิกา)  ได้วางไว้โดยอาศรัยอำนาจแห่ง 

พระราชบัญญัตินี้ เพื่อบำบัดข้อที่ขัดกันเล็กน้อย อันกรรมการกาชาดระหว่าง 

ประเทศได้ทักท้วงนั้นให้พ้นไป เมื่อต้องตราพระราชบัญญัติเพิ่มเติมฉนี้แล้ว  

น่าจะนึกว่าเหตุไฉนจึงไม่ตราพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติเดิมเสีย 

ทีเดียวเล่า ทั้งนี้เนื่องมาแต่ความคิดว่า ข้อกำหนดอันได้วางลงโดยข้อบังคับนี้  
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เปนข้อความเลอียดจุกจิกหลายอย่าง อาจมีการที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอีกต่อไปได ้

เนือง  ๆ หากตราเปนพระราชบัญญัติแล้ว การแก้ไขพระราชบัญญัติย่อม 

เปน็การใหญม่าก ไมน่า่นยิมใหต้อ้งแกเ้นอืง ๆ จงึไดร้บัพระราชทานวางลง เปน 

ข้อบังคับเพื่อแก้ไขได้สดวก โดยฐานะที่ต่ำกว่าพระราชบัญญัติ

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายร่างพระราชบัญญัติ 

เพิ่มเติมแลข้อบังคับ ซึ่งได้กราบบังคมทูลนี้ เพื่อได้รับพระราชทานพระบรม- 

ราชวินิจฉัยแลขอพระราชทานกราบบังคมทูลให้ทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท 

ด้วยว่าร่างนี้ มหาอำมาตย์ตรี พระยาจินดาภิรมย์ กรรมการที่ปฤกษาของ 

สภากาชาดสยาม เปนผู้ได้ช่วยตรวจแลเรียบเรียง กับพระยาจินดาภิรมย์  

ได้นำไปหารือ นายอาร์ คี ยอง หัวน่ากรรมการร่างประมวลกฎหมาย ตรวจ 

ออกความเห็น แลได้ช่วยแก้ไขด้วยตลอดแล้ว ถ้าชอบด้วยพระราชดำริ  

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประกาศใช้สืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ข้าพระพุทธเจ้า บริพัตร ขอเดชะ

อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม

(๑๗) การดำเนินการของสภากาชาดสยามระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๕๐๐ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระเจ้าลูกยาเธอ  

พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช  กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช  ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ  

ทรงตรัสเสนอไว้ในที่ประชุมสภาเสนาบดี ความตอนหนึ่งว่า 

...ในที่จะจัดสภาอุณาโลมนี้ต่อไปภายน่านั้น มีทางที่จะทำได้ให้เป็นการ 

ถาวรมั่นคง คือ...

๒. การปกครองสภาอุณาโลมน้ีก็คงอยู่ในความอำนวยการของ 

สภานายิกาและกรรมการินีนั้นทุกประการ แต่มีเจ้าน่าที่ซึ่งฝ่ายรัฐบาล 

เสียเงินเดือนให้ไปทำการดูแลการในโรงพยาบาลนี้ตลอดทั้งพนักงานแพทย์ 

ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในที่นี้ ก็ให้เปน็ส่วนของรฐับาลเหมอืนกนั ซึง่จะไดเ้บกิเงนิเดอืน 

จากกรมยุทธนาธิการนั้น...

 

การดำเนินการของสภากาชาดสยามหลังจากจัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว  เป็นไปตาม 

พระดำรัสที่พระเจ้าลูกยาเธอ  พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช  กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช  

ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ  ทรงตรัสเสนอไว้  กล่าวคือ  การปกครองสภากาชาดสยามเป็น 

อำนาจหน้าที่ของสภานายิกา  อุปนายิกาผู้อำนวยการ  และกรรมการบริหารสภากาชาดสยาม  

ในสว่นของเจา้หนา้ที ่ ไดแ้ก ่ แพทยแ์ละพยาบาลใหร้ฐับาลรบัผดิชอบ  โดยผา่นทางกระทรวงกลาโหม  

คอื  กรมแพทยส์ขุาภบิาลทหาร  ซึง่มบีคุคลสำคญั ๒ ทา่น  รบัผดิชอบบกุเบกิกจิการของโรงพยาบาล 
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จุฬาลงกรณ์  สภากาชาดสยาม  จนเจริญก้าวหน้าอย่างมาก  คือ  นายแพทย์ใหญ่ทหาร  พล.ต.  

พระยาวิบุลอายุรเวท  และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ทหารบก  พล.ต. พระยาดำรงแพทยาคุณ  

(กิตติมศักดิ์)๑๕๘ 

ต่อมาในวันที่  ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕  “คณะราษฎร” ปฏิวัติยึดอำนาจและเปลี่ยน 

รูปแบบประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  (Absolute Monarchy)  ไปเป็นระบอบประชา- 

ธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขใต้รัฐธรรมนูญ  (Constitutional Monarchy)  การ 

เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลกระทบสำคัญต่อสภากาชาดสยาม  เพราะรัฐบาล “คณะราษฎร” ได้ยกเลิก 

การอดุหนนุของรฐับาลผา่นทางกระทรวงกลาโหม  โดยกระทรวงกลาโหมไดอ้อกคำสัง่สำหรบัทหาร 

ที ่๖๕/๕๓๙๒  ลงวันที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๔๗๕๑๕๙  มีใจความว่า

...๑.	 พล.ต.	 พระยาวิบุลอายุรเวท นายแพทย์ใหญ่ทหารบกกับ พล.ต.	  

พระยาดำรงแพทยาคุณ ผู้อำนวยการแผนกโรงเรียนแพทย์ทหาร ซึ่งให้ยืมไป 

ทำการทางสภากาชาดสยาม ออกจากประจำการเพื่อรับพระราชทานบำนาญ

๒.	 อำมาตย์โท	 พระศัลยเวทย์วิศิษฎ์ ซึ่งรับราชการอยู่ในกระทรวง 

มหาดไทย เป็นนายแพทย์ใหญ่ทหาร ว่าที่พันโทแต่งเครื่องหมายทหารได้  

รับเงินเดือนอัตรา พ.ท. ๑ ทั้ง ๓ นายนี้ ตั้งแต่สิงหาคม ๒๔๗๕๑๖๐

กระทรวงกลาโหมออกคำสั่งให้ พล.ต. พระยาวิบุลอายุรเวท  นายแพทย์ใหญ่ทหารบก  กับ 

พล.ต. พระยาดำรงแพทยาคณุ  ผูอ้ำนวยการแผนกโรงเรยีนแพทยท์หาร พน้จากราชการ  และให้ยา้ย 

อำมาตย์โท พระศัลยเวทย์วิศิษฎ์  ซึ่งรับราชการอยู่ในกระทรวงมหาดไทย  มาเป็นนายแพทย์ใหญ่ 

ทหารแทน นบัเปน็การยกเลกิการอดุหนนุสภากาชาดสยามผา่นทางกระทรวงกลาโหมเปน็การถาวร 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕  จอมพล แปลก  พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี  ได้มี 

คำสั่งที่ ๔/๒๔๘๕  เรื่องตั้ง “กรรมการพิจารณาการปรับปรุงการแพทย์” คณะกรรมการนี้มีอำนาจ 

หน้าที่พิจารณา “ให้ยุบเลิกสภากาชาดไทย และให้โอนโรงพยาบาลและสถานที่พยาบาลของ 

สภากาชาดไทยมารวมกับหน่วยการแพทย์ในข้อ ๑  แต่คงให้มีกองอำนวยการไว้ เผื่อจะมีติดต่อ 

กับองค์กรสากลกาชาด” 

แต่การยุบเลิกสภากาชาดไทยไม่สำเร็จ  และคณะกรรมการมีมติล้มเลิกไปในวันพุธที่  

๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕  เพราะติดขัดอนุสัญญาเจนีวาซึ่งเป็นเรื่องสากลที่มีประเทศมหาอำนาจ 

ทั้งโลกร่วมอยู่ในอนุสัญญาเจนีวา๑๘๑ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  พระอัฐมรามาธิบดินทร  เสด็จพระ-

ราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  

พ.ศ. ๒๔๘๙  ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า  “...พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์ผู้ได้สำเร็จหลักสูตรให้มีปริมาณมากขึ้น  เพื่อออกมาช่วยเหลือ 

ประเทศชาติ...”  เพื่อสนองพระราชประสงค์ดังกล่าว  รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวนหนึ่ง 

ให้แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  เพื่อให้สามารถผลิตแพทย์เป็นจำนวนมากพอกับความต้องการ 
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ของประเทศชาต ิ และมีการเสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวไว ้๓ แนวทางด้วยกัน  ได้แก่

  ๑) ขยายกิจการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ๒) จัดสร้างโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่

  ๓) จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นในโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งที่มีอยู่ในขณะนั้น

และเลือกแนวทางที่   ๓  จึงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  มีพระราชกฤษฎีกาประกาศตั้งเมื่อวันที่  ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐  

มีผลบังคับใช้ในวันที่  ๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ แล้ว  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย  

จึงเริ่มได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลผ่านทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  กระทรวงสาธารณสุข 

มากขึ้น  บุคคลสำคัญที่เป็นกำลังหลักในการจัดตั้งคือ  ศาสตราจารย์อุปการคุณ นายแพทย์ 

เฉลิม  พรมมาส และศาสตราจารย์อุปการคุณ พลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ  (ชื่น  พุทธิแพทย์)

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕  พระยาบริรักษเวชชการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

สาธารณสุข  มีหนังสือด่วนมากเสนอคณะรัฐมนตรี  โดยอ้างถึง “คณะกรรมการคลัง” เมื่อปี  

พ.ศ. ๒๔๙๔  ได้ให้คำแนะนำแก่กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ว่า 

...สมควรจะดำเนินการ โอนเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นอาจารย ์

สอนนักศึกษาแพทย์มาเป็นข้าราชการ ทำหน้าที่อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์  

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยตัง้งบประมาณเงนิเดอืนรบัไวท้างกรมมหาวทิยาลยั 

แพทยศาสตร์... 

โดยเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ทำความตกลงกับสภากาชาดไทยเรียบร้อยแล้ว  

จึงขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๔๙๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  และ ก.พ.เสนอรัฐมนตรี 

วา่การกระทรวงสาธารณสขุ  เหน็สมควรใหต้ดัเงนิเดอืนและเงนิเพิม่สำหรบัเจา้หนา้ทีเ่หลา่นี้  ซึง่จา่ย 

จากเงินอุดหนุนทางสภากาชาดไทยเสีย  พร้อมประกาศรายชื่ออาจารย์ที่จะโอนจากสภากาชาดไทย 

มาสงักดัคณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ จำนวน ๓๖ ทา่น  เช่น  หลวงประกติเวชศกัดิ ์ 

หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์  นายกอบชัย  พรหมินทะโรจน์  นายจตุรพร  หงส์ประภาส  นายชุบ  

โชติกเสถียร  นายพงษ์  ตันสถิต  นายเฉลี่ย  วัชรพุกก์  หลวงพรหมทัตตเวท ี ม.ล.เกษตร  สนิทวงศ์  

น.ส.ตะวัน  สุรวงศ ์ บุนนาค  นายประการ  พิศาลบุตร  เป็นต้น๑๘๒

การโอนอาจารยแ์พทยข์องโรงพยาบาลจฬุาลงกรณไ์ปเปน็ขา้ราชการในมหาวทิยาลยัแพทย- 

ศาสตร์  กระทรวงสาธารณสุข  จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของสภากาชาดไทยไปได้มาก  กิจการของ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์เริ่มเจริญก้าวหน้าอีกครั้ง

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่  สร.๐๑๐๑/๓๗๗๘  วันที่  

๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙  คณะรัฐมนตรีลงมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเตรียมการจัดตั้ง 

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ภายหลังจึงมีตัดโอนทรัพย์สินและอำนาจหน้าที่ของ 

คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  มาสังกัดจุฬาลงกรณ์ 
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มหาวทิยาลยั  กระทรวงศกึษาธกิาร  และเปลีย่นชือ่เปน็คณะแพทยศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

เมื่อวันที ่๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐๑๘๓

(๑๘) องค์กรกาชาดโลกและขบวนการกาชาด เพื่อขับเคลื่อนอนุสัญญาเจนีวา

ตามข้อผูกพันอนุสัญญาเจนีวา  ร.ศ. ๑๒๕  ข้อ ๑๐  มีผลให้ประเทศไทยจะต้องแต่งตั้ง 

สมาคมอาสาแห่งเดียวของประเทศนั้นให้ทำหน้าที่เป็น National Red Cross Society  ตาม 

อนุสัญญาเจนีวา  รัฐบาลสยามมีเจตนารมณ์ที่จะอยู่ในอนุสัญญาเจนีวาต่อไป  จึงเร่งออกประกาศ  

“พระราชบัญญัติห้ามใช้เครื่องหมายกากะบาดแดง ร.ศ. ๑๓๐”  เพื่อต่ออนุสัญญาเจนีวาออกไปอีก  

๕ ปีได้สำเร็จ  หลังจากนั้นจึงจัดการฟื้นฟูสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามขึ้นมาใหม ่ พระราชทาน 

นามใหม่ว่า  สภากาชาดสยาม  โดยประกาศเป็นกฎหมายจัดตั้งองค์กรคือ  พระราชบัญญัติว่าด้วย 

สภากาชาดสยาม  พุทธศักราช ๒๔๖๑  และได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวา  ข้อ ๑๐ คือ  แจ้งคณะ 

กรรมการกาชาดระหว่างประเทศให้ทราบว่า  รัฐบาลสยามได้มอบหมายให้สภากาชาดสยามเป็น  

National Red Cross Society  ตามอนุสัญญาเจนีวา  ซึ่งทางคณะกรรมการกาชาดระหว่าง 

ประเทศ  มีเงื่อนไขว่า Article 10... “The Voluntary Aid Societies Which It Has Authorized,  

under Its Own Responsibilities” หมายความว่า  สภากาชาดของประเทศต้องมีสิทธิ์และ 

อำนาจหน้าที่เป็นของตนเอง  เป็นองค์กรอิสระ  ปัจจุบันสภากาชาดไทยยังคงสถานะเป็นสมาชิก 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  ตามอนุสัญญาเจนีวา  และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรกาชาด 

โลกและขบวนการกาชาด  ดังข้อมูลต่อไปนี้

องค์กรกาชาดโลก

องค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  ประกอบด้วย ๓ องค์กร  คือ

๑) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of The  

Red Cross)  หรือ ICRC  มีบทบาทหน้าที่หลัก  คือ  การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดการขัดแย้ง 

ทางทหาร  เกิดสงครามกลางเมือง  หรือสงครามระหว่างประเทศ  และธำรงรักษาหลักการกาชาด

๒) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  (The International  

Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)  หรือ IFRC  มีบทบาทหน้าที่หลัก  

คือ  ติดต่อประสานงานกับสภากาชาดระหว่างประเทศ  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 

ธรรมชาติทั่วไป  พัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนและเยาวชน  จัดตั้งและพัฒนาสภากาชาด 

ของประเทศต่าง ๆ โดยปฏิบัติงานตามหลักการของกาชาดและอนุสัญญาเจนีวา

๓) สภากาชาดประจำชาติ สภาเสี้ยววงเดือนแดงประจำชาติ (Nation Red Cross  

and Red Crescent Society)  บทบาทหน้าที่หลัก  คือ  ฝึกอบรมบุคลากร  เพื่อช่วยเหลือบรรเทา 

ทุกข์  เช่น  แพทย์  พยาบาล  อาสาสมัคร  ฯลฯ  เพื่อปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ของสภากาชาด  

และบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัต ิ รวมถึงฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ด้วย
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ที่มาองค์กร

องค์กรกาชาดทั้ง  ๓  องค์กร  เกิดจากผลของกฎหมายอนุสัญญาเจนีวา  กล่าวคือ  

อนุสัญญาเจนีวาเป็นอนุสัญญาทวิภาคี  (Bilateral Treaty) แบบเก่าที่มีใช้ในยุโรปมาตั้งแต่ยุคโรมัน  

เป็นสัญญาระหว่างประเทศสวิสกับแต่ละประเทศภาคีสมาชิก ๑๙๖ ประเทศ  (ในขณะนั้นยังไม่มี 

อนสุญัญาแบบพหภุาคี Multilateral Treaty  ซึง่อนสุญัญาแบบพหภุาคี  เพิง่เกดิขึน้ครัง้แรกภายหลงั  

คือ  อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๘๙๙)   

อนุสัญญาเจนีวา  ประกอบด้วยคู่สัญญา ๒ ส่วน  คือ 

๑. ประเทศผู้รับสัญญา หรือประเทศผู้รักษาอนุสัญญา (Depositary State)  คือ  

ประเทศสวิส  เป็นผู้มีอำนาจใช้อนุสัญญา  จึงเป็นผู้ใช้อนุสัญญาเจนีวาขับเคลื่อนปฏิบัติการระหว่าง 

ประเทศได ้ การขับเคลื่อนปฏิบัติการของกาชาดเรียกว่า Red Cross Movement 

รัฐบาลสวิสมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  (The  International  

Committee of  the Red Cross -  ICRC)  สำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา  เป็นผู้ดำเนินการแทน 

รัฐบาลสวิส  ซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสวิสและได้รับเงินงบประมาณของรัฐบาลสวิสโดยตรง  

นอกจากนี้ยังมีสาขาของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก  สาขา 

เหล่านี้ได้รับอุดหนุนจากเงินบริจาคของประเทศต่าง ๆ  

ภารกิจหลักของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  คือ  ปฏิบัติการทางมนุษยธรรม 

ในระดบันานาชาต ิ International Conflicts/International Disasters/Non - International Conflicts  

เพราะได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาเจนีวา  ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง 

ประเทศ - International Humanitarian Law  (อนุสัญญาเจนีวาถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย 

ชุดนี้)

๒. ประเทศผู้ให้สัญญาหรือประเทศภาคีสมาชิก (Ratifying State)  คือการที่ 

ประเทศต่าง ๆ ให้สัตยาบันต่อรัฐบาลสวิสทีละประเทศ  ประเทศเหล่านี้เรียกว่า  ประเทศภาคีสมาชิก  

ไม่มีอำนาจใช้อนุสัญญาเจนีวาโดยตรง  แต่อำนาจทางอ้อมคือต้องเข้าร่วมกับคณะกรรมการกาชาด 

ระหว่างประเทศ  จึงสามารถปฏิบัติภารกิจระหว่างประเทศโดยมีอำนาจกฎหมายอนุสัญญา 

เจนีวาคุ้มครอง  ประเทศเหล่านี้ได้จัดตั้ง National Red Cross Society ขึ้น  สำหรับประเทศไทย 

คือ  สภากาชาดไทย 

ปัจจุบันมี  ๑๙๖ ประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาเจนีวา  และมี  ๑๙๑  

ประเทศจดัตัง้ National Red Cross Society  จงึมทีัง้หมด ๑๙๑ National Red Cross Societies  

แต่ละแห่งมีอำนาจปฏิบัติการภายใต้กฎหมายของประเทศตนเอง  มีภารกิจหลักเกี่ยวกับภัยพิบัติใหญ ่

ภายในประเทศตนเอง Natural and Technological Disasters, Refugees and Those Affected  

by Health Emergencies 

สันนิบาตกาชาด - The League of Red Cross Societies

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  ๑  ในปี พ.ศ. ๒๔๖๒  เฮนรี  เดวิสัน ประธานคณะ 

กรรมการกาชาดสงครามอเมริกัน  (American Red Cross War Committee) ได้เสนอให้รวม 
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สภากาชาดของแต่ละประเทศ  (National Red Cross Societies) จัดตั้งสหพันธ์กาชาดขึ้น  เรียกว่า  

“สันนิบาตกาชาด”  (League of Red Cross Societies)  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหพันธ์สภากาชาด 

และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red  

Crescent) ตั้งแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๓๔ 

คำวา่  สนันิบาต หมายถึง  ชมุนมุ  สนันบิาตกาชาดจงึหมายถงึ  การรวมตวัของสภากาชาด 

ของแต่ละประเทศ National Red Cross Society เพื่อเป็นหน่วยงานเชื่อมประสานสภากาชาด 

ของแต่ละประเทศเข้าด้วยกันเพื่อเป้าหมาย ๔ ประการ  ดังนี ้

เป้าหมายที ่๑ : ลดจำนวนผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและผลกระทบจากภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ ๒ : ลดจำนวนผู้เสียชีวิตความเจ็บป่วยและผลกระทบจากโรคและภาวะฉุกเฉิน 

ทางสาธารณสุข

เป้าหมายที่ ๓ : เพิ่มขีดความสามารถของสภากาชาดในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ  

เพื่อจัดการกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เร่งด่วน 

เป้าหมายที่ ๔ : ส่งเสริมการเคารพในความหลากหลายและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ 

ลดการเลือกปฏิบัติและการกีดกันทางสังคม

ทั้งนี้จะเห็นว่าเป้าหมายทั้ง ๔ ประการของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง 

ระหวา่งประเทศเกีย่วกบัภยัพบิตัแิละงานมนษุยธรรมภายใตก้ฎหมายของประเทศตนเอง  ไมเ่กีย่วกบั 

การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในสงคราม การสู้รบ หรือความขัดแย้ง ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะ 

กรรมการกาชาดระหว่างประเทศที่มีอำนาจอนุสัญญาเจนีวาคุ้มครองปฏิบัติการ 

ขบวนการกาชาด - The Red Cross Movement

The Red Cross Movement แปลเปน็ภาษาไทยวา่  ขบวนการกาชาด หมายถงึ  กจิกรรม 

ขับเคลื่อนอนุสัญญาเจนีวาให้มีผลในทางปฏิบัติจริง  เป็นหน้าที่ของประเทศผู้รักษาอนุสัญญา  

(Depositary State)  คือ  ประเทศสวิส  ซึ่งมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

เป็นผู้ดำเนินการ  มีหน้าที่ขับเคลื่อนอนุสัญญาเจนีวาโดยใช้การประชุมองค์กรกาชาดทั่วโลกทุก ๆ  

๔ ปี  คือ  The  International Conference of  the Red Cross and Red Crescent -  IRRC  

ซึ่งจัดประชุมครั้งแรก ณ กรุงปารีส  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐  (The First Meeting Took Place  in Paris  

in 1867)  กำลังจะมีการประชุมครั้งที่  ๓๓  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  (the 33rd Conference  in 2019)

หลักการกาชาด  The Fundamental Principles of the Red Cross

จากประสบการณ์ปฏิบัติการกาชาดยาวนานกว่าหนึ่งร้อยปี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก 

สงครามโลกครั้งที่ ๒  ทำให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  (The  International Committee  

of  the Red Cross) และสหพนัธส์ภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืนแดงระหวา่งประเทศ  (The  Inter- 

national Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)  ร่วมกันประกาศ The  

Fundamental Principles of  the Red Cross  หรือหลักการกาชาด ณ กรุงเวียนนา  ในปี พ.ศ.  

๒๕๐๘ ค.ศ. ๑๙๖๕  เพื่อเป็นหลักการของปฏิบัติการกาชาดทั่วโลกตลอดไป 
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หลักการกาชาด - The Fundamental Principles of  the Red Cross  ประกอบด้วย  

1. HUMANITY  -  มนุษยธรรม/  2.  IMPARTIALITY  -  ความไม่ลำเอียง/  3. NEUTRALITY  -  

ความเป็นกลาง/ 4.  INDEPENDENCE VOLUNTARY SERVICE - ความเป็นอิสระ/ 5. UNITY -  

ความเป็นเอกภาพ/ 6. UNIVERSALITY - ความเป็นสากล 

(๑๙) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และเชลยสงคราม Prisoners of War ใน 

สงครามโลกครั้งที ่๑ และ ๒ - ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

 

สงครามโลกครั้งที ่๑

สงครามโลกครั้งที่  ๑  เป็นมหาสงครามขนาดใหญ่  มีศูนย์กลางสงครามอยู่ในทวีปยุโรป  

เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๑๔ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๑๘  ทุกประเทศ 

มหาอำนาจของโลกเข้าร่วมรบในสงคราม  แบ่งเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร  (ศูนย์กลาง  คือ  อังกฤษ  

ฝรั่งเศส  และรัสเซีย)  และฝ่ายมหาอำนาจกลาง  (ศูนย์กลาง  คือ  เยอรมนี  ออสเตรีย - ฮังการี  

ออตโตมัน  และบัลแกเรีย)  มีทหารกว่า ๗๐ ล้านคนเข้าร่วมรบ  โดยเป็นทหารยุโรป ๖๐ ล้านคน  

มีทหารเสียชีวิตกว่า ๙ ล้านคน  สาเหตุหลักเพราะพลังทำลายล้างของอาวุธที่ทวีความร้ายแรง 

อย่างมหาศาลด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ  สงครามโลกครั้งนี้เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต  บาดเจ็บ  และสูญหาย  

รวมกันไม่ต่ำกว่า ๔๐ ล้านคน  และนำไปสู่การจัดระเบียบโลกครั้งใหญ่หลังสิ้นสุดสงคราม

เมื่อสงครามโลกครั้งที่  ๑  เกิดขึ้น  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศตระหนักว่า 

มนุษยชาติบนโลกนี้กำลังเผชิญกับความทุกข์ครั้งใหญ่  เป็นความท้าทายที่ยุ่งยากครั้งสำคัญ  และ 

มีเพียงวิธีเดียวที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติในสงครามได้คือ  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

จะต้องทำงานรว่มมอืกบัสภากาชาดของแตล่ะประเทศ  (National Red Cross Society) อยา่งเขม้แขง็

กอ่นทีจ่ะเริม่ตน้สงครามโลกครัง้ที ่๑  ในป ีค.ศ. ๑๙๑๔  มีสภากาชาดของแตล่ะประเทศจาก  

๔๕ ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวา  ตั้งขึ้นตามอนุสัญญาเจนีวา  ทำให้คณะกรรมการ 

กาชาดระหว่างประเทศขับเคลื่อนองค์กรกาชาดทั้งหมดทั่วโลก  เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 

ประเทศ  เพื่อปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  สามารถช่วยเหลือเชลยศึก 

จำนวนหลายล้านคน  และได้ระดมสรรพกำลังพยาบาลจากสภากาชาดทั่วโลก  รวมทั้งจาก 

สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาให้ช่วยเหลือทางการแพทย์ในประเทศยุโรปที่ตกอยู่ในสงครามอีกด้วย

เมื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๑๔  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้จัดตั้ง 

หน่วยงานทางด้านมนุษยธรรมที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ  คือ  สำนักงานเชลยศึก 

ระหว่างประเทศ  (International Prisoners of War Agency - POW)  ซึ่งมีอาสาสมัครเข้าร่วม 

ปฏิบัติการราว ๑,๒๐๐ คน  เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  ๑  International Prisoners of  

War Agency  (POW)  ได้จัดส่งไปรษณียบัตร  จดหมาย  ระหว่างเชลยสงครามกับครอบครัวกว่า  

๒๐ ล้านฉบับ  พัสดุกว่า  ๑.๙  ล้านชิ้น  ประเทศต่าง ๆ ร่วมบริจาคเงินให้กับหน่วยงาน POW  

ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศราว ๑๘  ล้านฟรังก์สวิส  นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือให้ 

เกิดการแลกเปลี่ยนนักโทษประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน  ระหว่างประเทศที่สู้รบกัน  เชลยศึกได้รับการ 
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ปล่อยตัวจากการถูกขังและเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดไปหาครอบครัวของพวกเขา  โดยร้อง 

ขอให้ประเทศคู่สงครามทั้ง ๒ ฝ่ายจัดทำ  Index Card  หรือบัตรประจำตัวเชลยศึก  พร้อมทั้งบัญชี 

เชลยศึกเพื่อระบุข้อมูลเฉพาะบุคคลและให้ส่งกลับมาให้กับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

ที่นครเจนีวา  โดยมีบัตรประจำตัวเชลยศึกส่งกลับมากว่า ๗ ล้านใบ  ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๑๔ ถึง  

๑๙๒๓  ปัจจุบันข้อมูลเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่  ๑ ยังเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์เพื่อการศึกษา  

การติดตาม  และการเป็นอนุสรณ์ความทรงจำที่เตือนสติมนุษยชาติไม่ให้เกิดมหาสงครามขึ้นอีก 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ มีการใช้อาวุธเคมีทำลายล้างมนุษย์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์  

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศประท้วงอย่างรุนแรง  และเนื่องจากอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.  

๑๙๐๖  ไม่ครอบคลุมอาวุธเคมี  จึงใช้อำนาจของอนุสัญญากรุงเฮก -  Hague Convention’s  

“Laws and Customs of War on Land” of 1907  ซึ่งมีอำนาจคุ้มครองพลเรือนผู้ประสบภัย 

สงครามในดินแดนที่ถูกยึดครอง  (The Protection of Civilians and Occupied Territory)  

ปฏิบัติการสำคัญมากอีกประการหนึ่งของหน่วยงานนักโทษระหว่างสงคราม  International  

Prisoners of War Agency  (POW) ของคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ  คอื  การตรวจสอบ 

ค่ายกักกันเชลยศึกในประเทศคู่สงคราม  โดยเชิญผู้แทนจาก ๔๑ ประเทศเข้าร่วมตรวจสอบ 

ค่ายกักกันเชลยศึกจำนวน ๕๒๔ ค่ายในยุโรป  จนกระทั่งสิ้นสุดสงคราม 

ระหว่างปี ค.ศ.๑๙๑๖ ถึง ค.ศ. ๑๙๑๘  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศตีพิมพ์ 

โปสต์การ์ดเป็นภาพฉากจากค่ายกักกันเชลยศึกเพื่อแสดงภาพเชลยศึกในกิจกรรมประจำวัน  เช่น  

การแจกจา่ยจดหมายจากทีบ่า้น  ความตัง้ใจทีจ่ะใหค้รอบครวัของนกัโทษมคีวามหวงั  ปลอบใจ  และ 

ทุเลาความกังวลจากความไม่แน่นอนในชะตากรรมของคนที่พวกเขารัก  หลังจากสิ้นสุดสงครามโลก 

ครั้งที่ ๑  ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๒๐ ถึง ๑๙๒๒  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้จัดการส่งคืน 

นักโทษประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน  เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของพวกเขาในปี ๑๙๒๐ หน้าที่การ 

ส่งตัวกลับประเทศถูกส่งมอบให้กับองค์การสันนิบาตแห่งชาติ  (League of Nations) ที่เพิ่งก่อตั้ง 

ขึ้นใหม่  และแต่งตั้งให้นักการทูตและนักวิทยาศาสตร์ชาวนอร์เวย์  ชื่อนาย Fridtjof Nansen  เป็น  

“ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสันนิบาตชาติ - High Commissioner  for Refugees”  คำสั่งทางกฎหมาย 

ของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสันนิบาตชาติถูกขยายออกไปเพื่อสนับสนุนและดูแลผู้ลี้ภัยสงครามและ 

ผู้พลัดถิ่น  เมื่อสำนักงานของเขากลายเป็นของสันนิบาตแห่งชาติ  นาย Nansen  ได้คิดค้น “หนังสือ 

เดินทางแนนสัน - The Nansen  Passport”  สำหรับผู้อพยพลี้ภัย  เพื่อให้เดินทางกลับบ้านได้ 

อย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศขององค์การสันนิบาตชาติ  เพราะสงครามโลกทำให้ 

มนุษยชาติหลายสิบล้านคนอพยพหนีภัย  ถูกจับเป็นเชลยศึก  จึงพลัดถิ่นฐานเดิมโดยไร้เอกสาร 

แสดงสัญชาติ  ทำให้นาย Fridtjof Nansen  และผู้แทน ๒ คนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่าง 

ประเทศได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในป ีค.ศ. ๑๙๒๒ 

หนึง่ปกีอ่นสิน้สดุสงครามโลกครัง้ที่ ๑  คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศไดร้บัรางวลั 

โนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ. ๑๙๑๗  จากปฏิบัติการมนุษยธรรมในระหว่างสงครามที่โดดเด่น 

ที่สุดในโลก  เป็นรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเพียงรางวัลเดียวมอบให้ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๑๔  ถึง  

ค.ศ. ๑๙๑๘ 
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ในปี ค.ศ. ๑๙๒๓ มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายครั้งสำคัญในการแต่งตั้งบุคคลเป็น 

กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  เพื่อรักษาความเป็นกลางทางการเมืองสมบูรณ์แบบ  ไม่ฝักใฝ่ 

ฝ่ายใด  รวมทั้งประเทศมหาอำนาจใด ๆ  จึงกำหนดให้กรรมการกาชาดระหว่างประเทศต้องเป็น 

พลเมืองสวิสเท่านั้น  ความเป็นกลางทางการเมืองถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของปฏิบัติการ 

มนุษยธรรมในระหว่างสงครามที่คณะกรรมการกาชาดฯ  สามารถเข้าช่วยเหลือมนุษยชาติ  

เชลยศึกสงครามจากประเทศคู่สงครามทั้ง ๒ ฝ่าย  เพราะต้องมีความเป็นกลางและไม่ขัดแย้ง 

กับประเทศใด ๆ

ในปี ค.ศ. ๑๙๒๕  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศผลักดันให้มีการจัดทำอาวุธเคมี 

และอาวุธชีวภาพสำเร็จ  อีก ๔ ปีต่อมา  ได้แก้ไขอนุสัญญาเจนีวาและเพิ่มเติมเรื่องการปฏิบัติต่อ 

เชลยศึกสงคราม  (จากเดิมที่คุ้มครองเฉพาะทหารบาดเจ็บ)  เมื่อวันที่  ๒๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๒๙  

คือ Convention Relative  to  the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 27 July 1929 

จึงได้รับการเคารพยกย่องและมีชื่อเสียงทั่วโลกมากกว่าเดิม 

ในปี ค.ศ. ๑๙๓๔  คณะกรรมการฯ พยายามแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวาเพื่อเพิ่มการ 

คุ้มครองพลเรือน  (ที่ไม่ใช่ทหาร) ที่อยู่ในประเทศที่ถูกยึดครอง  แต่น่าเสียดายที่รัฐบาลส่วนใหญ่ 

มีความสนใจน้อย  จึงยังไม่ทันมีผลบังคับใช ้ ก็เกิดสงครามโลกครั้งที ่๒  เสียก่อน 
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Rath Museum, Geneva.  International Prisoners-of-War Agency. 

Transporting Parcels  for Prisoners of War. 

 

Austro-Hungarian Prisoners   

in an  Italian Concentration Camp Attending a Roman Catholic Mass, 1917 
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1927 British  Issued Nansen  Identity Certificate, 

 Used  for Traveling  to British Palestine,  Issued  to a Russian Jewish Refugee. 
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สงครามโลกครั้งที ่๒

สงครามโลกครั้งที่  ๒  เป็นสงครามเกิดขึ้นทั่วโลก  ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๓๙ ถึง ค.ศ. ๑๙๔๕  

เป็นสงครามที่โหดร้าย  มีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุมนุษยชาติชาวยิวหลายล้านคน  รวมทั้งการละเมิด 

มนุษยธรรมร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ  ส่งผลกระทบต่อโลกมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา  

ประเทศส่วนใหญ่ในโลกล้วนเข้าสู่สงคราม  รวมทั้งประเทศมหาอำนาจทั้งหมด  แบ่งเป็นฝ่าย 

สมัพนัธมติรและฝา่ยอกัษะ  เปน็สงครามทีก่วา้งขวางทีส่ดุในประวตัศิาสตร ์ มทีหารกวา่ ๑๐๐ ลา้นคน  

จากกว่า ๓๐ ประเทศเข้าร่วม  เป็น “สงครามเบ็ดเสร็จ”  คือ  ประเทศผู้ร่วมสงครามหลักทุ่มขีด 

ความสามารถทางเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  และวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพื่อทำสงคราม  รวมทั้ง 

พลเรือนและทหาร  เป็นสงครามมีมูลค่าราว ๑ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ  มีผู้เสียชีวิตระหว่าง ๕๐  

ถึง ๘๕ ล้านคน  สงครามโลกครั้งที่  ๒ จึงนับว่าเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่สุด  ใช้เงินทุนมากที่สุด  

และมีผู้เสียชีวิตสูงสุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศประสบปัญหาในการให้ความช่วยเหลือการฆ่าล้าง 

เผ่าพันธุ์ชาวยิว  ซึ่งเป็นพลเรือนโดยเยอรมันนาซี  ในสงครามโลกครั้งที่ ๒  เพราะอนุสัญญาเจนีวา  

ฉบับ ค.ศ.๑๙๒๙  คุ้มครองเฉพาะเชลยศึก  แต่ยังไม่คุ้มครองพลเรือน  เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ยัง 

ไม่ให้ความสำคัญ  ปฏิบัติการของคณะกรรมการกาชาดฯ  ในสงครามโลกครั้งที่  ๒ จึงเหมือนกับ 

สงครามโลกครั้งที่  ๑  คือ  จัดตั้งสำนักงานกลางเชลยศึก  (Central Agency of Prisoners of  

War)  เพื่อตรวจสอบค่ายกักกันเชลยศึก  ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พลเรือนและผู้สูญหาย

เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้ง ๒  คณะกรรมการกาชาดฯ  ได้ส่งผู้แทน ๑๗๙ คน  ตรวจเยี่ยม 

ค่ายกักกันเชลยศึก ๑๒,๗๕๐ ครั้งใน ๔๑ ประเทศ  สำนักงานกลางเชลยศึก  (Central Agency of  

Prisoners of War) มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ๓,๐๐๐ คน  บัตรจับกุมเชลยศึก  (Captured Card) ๔๕  

ล้านใบ  และส่งจดหมาย ๑๒๐ ล้านฉบับ  อุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ  สภากาชาดเยอรมัน 

ถูกควบคุมโดยนาซี  ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือตามอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลย 

สงคราม ค.ศ. ๑๙๒๙  และละเมิดอนุสัญญาเจนีวาอย่างชัดเจน  เช่น  การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว 

ในค่ายกักกันนาซี  ปัญหาอีกประการ  คือ  ประเทศคู่สงครามคือสหภาพโซเวียตและญี่ปุ่นไม่ได้ 

เป็นภาคีของอนุสัญญาเจนีวา  ค.ศ. ๑๙๒๙  ว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยสงคราม  (Convention  

Relative  to  the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 27 July 1929)  ซึ่งมีประเทศ 

เข้าร่วมอนุสัญญาเพียง ๕๓ ประเทศ 

คณะกรรมการกาชาดฯ  ไม่สามารถทำข้อตกลงกับนาซีเยอรมนีเกี่ยวกับการช่วยเหลือ 

เชลยศึกในค่ายกักกันได้  จึงเลิกใช้แรงกดดันทางการทูต  เพื่อลดแรงกดดันต่อการทำงานของ 

สำนกังานกลางเชลยศกึ  (Central Agency of Prisoners of War)  หลงัจากนัน้ในเดอืนพฤศจกิายน  

ค.ศ. ๑๙๔๓  เยอรมันจึงอนุญาตให้คณะกรรมการกาชาดฯ ส่งจดหมายและพัสดุไปยังเชลยศึก 

ในค่ายกักกันได้  แต่มีปัญหาเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของเชลยศึกไม่ถูกต้อง  การติดต่อสื่อสาร 

ระหว่างครอบครัวกับเชลยศึกจึงประสบปัญหาอย่างมาก 

แม้ว่าคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศประสบปัญหาในการช่วยชาวยิวจากการ 

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  (Holocaust)  เพราะสภากาชาดเยอรมันถูกควบคุมโดยนาซี  ปฏิเสธความร่วมมือ 



ภาพถ่ายนักโทษชายชาวยิว

ในค่ายกักกันเชลยศึกนาซี

ที่แคมป ์Buchenwald

(ถ่ายขณะฝ่ายสัมพันธมิตร

เข้าไปช่วยเหลือปลดปล่อยอิสระ

จากนาซีเยอรมัน)
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กับคณะกรรมการกาชาดฯ  เป็นเหตุให้เกิดข้อถกเถียงโต้แย้งกว้างขวาง  และคณะกรรมการกาชาดฯ  

ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากที่ไม่สามารถช่วยชีวิตชาวยิวที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุราว ๖ ล้านคน  เมื่อ 

สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  ๒  จึงปฏิรูปอนุสัญญาเจนีวาทั้งหมด  และเน้นความสำคัญขยายการ 

คุ้มครองพลเรือนให้เต็มที่  ซึ่งเดิมอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ ๑ - ๓ มุ่งเฉพาะการคุ้มครองทหารเท่านั้น  

ส่วนปัญหาการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาโดยไม่มีบทลงโทษ  เป็นจุดอ่อนประการสำคัญ  เป็นเหตุให้ 

องค์การสหประชาชาติจัดทำ ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ  The Rome  

Statute of  the  International Criminal Court  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๘  เพื่อจัดตั้ง  

ศาลอาญาระหว่างประเทศ International Criminal Court  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๒  

ลงโทษผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดต่อมนุษยชาติในยามสงครามให้เป็นอาชญากรสงครามของโลก 

ปฏิบัติการคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อหาวิธีช่วยชีวิตชาวยิวจากการ 

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสงครามโลกครั้งที ่๒๑๖๔ 

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๔๔  ฟรีดริช  บอน  (Friedrich Born)  ผู้แทนของคณะ 

กรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ  ไดร้บัมอบหมายใหม้าประจำการทีก่รงุบดูาเปสต์  ประเทศฮงัการี

ส่ิงแรกท่ีบอนทำคือ  เร่ิมแผนการปกป้องชาวยิวในเมืองภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาล 

ฮังการี  บอนเสนอให้มีการข้ึนทะเบียนชาวยิวให้เป็นผู้อพยพท่ีได้รับการรับรองจากประเทศในแถบ 

ลาตินอเมริกา  แม้ว่าเอกสารนี้จะไม่สามารถรับรองความปลอดภัยในระยะยาว  เพราะผู้อพยพยัง 

ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศได้จริง  แต่การมอบสถานะ “ผู้อพยพ” ก็ทำให้ประชาชน 



กลุ่มชาวยิวที่มีเด็กรวมอยู่ด้วย  ถูกต้อนออกจากเขตกักกันวอร์ซอโดยทหารเยอรมัน 

(ภาพนี้ใช้เป็นหลักฐานในการพิพากษาคดีอาชญากรสงครามที่นูเรมเบิร์กในป ีค.ศ. ๑๙๔๕) 

“The Last Jew Vinnitsa” 

ทหารเยอรมันกำลังจ่อยิงสังหาร 

ชาวยูเครนที่เป็นยิว  ระหว่าง 

การสังหารหมู่ที่ยูเครน 
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พันโท  เอ็ด  ซีลเลอร ์ จากหลุยส์วิลล ์ เคนทักก ี ยืนกล่าวท่ามกลางเหยื่อที่เสียชีวิตจากฮอโลคอสต ์ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์

เขากล่าวกับชาวเยอรมัน ๒๐๐ คนที่โดนบังคับให้มาดูภาพอันสยองจากฝีมือนาซีเยอรมันว่าเป็นอย่างไร 

The Henry Dunant, Chartered by  the  ICRC, Delivered Mail and Food Parcels  Intended  for Prisoners 

of War  Interned  in German Camps During World War  II. @ICRC 
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การพิจารณาคดีอาชญาสงคราม  หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที ่๒ 

Prosecuting War Crimes after  the Second World War 

เชลยศึกผู้รอดชีวิตในกรุงบูดาเปสต ์ ประเทศฮังการี 
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หลายพนัคนไดร้บัการคุม้กนัในระดบัหนึง่  ระหวา่งนัน้บอนเริม่แผนการตอ่ไป  เขาตัง้โรงเลีย้งเดก็กวา่  

๖๐ แห่งทั่วเมือง  เพื่อรับเด็กกำพร้าจากสงครามมาอยู่ใต้ความคุ้มครอง  ในจำนวนนี้มีเด็กจาก 

ครอบครัวชาวยิวราว ๗ - ๘  พันคน  เขายังได้ควบรวมเอาโรงพยาบาล  ท่ีหลบภัย  และโรงครัวสาธารณะ 

ของชาวยวิมาไวใ้ตก้ารดแูลของคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ  วธินีีส้ามารถชว่ยกจิการตา่ง ๆ  

ไม่ให้ตกเป็นของกองกำลังนาซีที่กำลังมีอำนาจอยู่ในขณะนั้น  และก็เช่นเดียวกับวิธีของชิลด์เลอร์๑๖๕  

(Oskar Schindler)  ผูช้ว่ยชวีติชาวยวิกวา่ ๑,๒๐๐ คนในชว่งการฆา่ลา้งเผา่พนัธุ์  และถกูนำไปเขยีน 

เปน็นวนยิายเรือ่ง Schindler’s Ark  ซึง่ตอ่มาถกูดดัแปลงเปน็ภาพยนตรเ์รือ่ง Schindler’s List  ในป ี 

พ.ศ. ๒๕๓๖ บอนเปดิรบัสมัครอาสาเขา้มาทำงานและออกเอกสารรบัรองยวิ  มจีำนวนราวสามพนัคน

มาตรการนี้ได้รับการยินยอมจากรัฐ  จนกระทั่งรัฐบาลของจอมพลเรือ มิโคลอส  ฮอล  

ที่ถูกล้มล้างโดย The Arrow Cross Party  กลุ่มชาวฮังกาเรียนนิยมนาซี  ในวันที่  ๑๕ ตุลาคม  

ค.ศ. ๑๙๔๔  หลังตั้งรัฐบาลใหม่ได้ไม่กี่วัน  ชาวยิวกว่าห้าหมื่นคนถูกส่งตัวจากเมืองหลวงไปยัง 

ค่ายกักกันตามชายแดนเยอรมันในทันที

เมือ่ไมส่ามารถใหค้วามคุม้ครองไดอ้กี  สิง่ทีบ่อนพอจะทำไดค้อื  การแจกจา่ยเสบยีงอาหาร 

ให้ประชาชนที่กำลังถูกขนย้ายออกจากเมือง  เหตุการณ์นี้ดำเนินต่อไปเป็นเวลานาน  กระทั่งอำนาจ 

ของกลุ่ม Arrow Cross  เริ่มสั่นคลอนเพราะเยอรมันเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำในสงคราม  บอนสามารถ 

หยุดรถเที่ยวสุดท้ายและช่วยชีวิตชาวยิวไว้ได้กว่าเจ็ดพันคน

วีรกรรมของฟรีดริช  บอน  เป็นที่กล่าวขวัญและได้รับการยกย่องจาก Yad Vashem -  

The World Holocaust Remembrance Center  ในเมืองเยรูซาเลม  ให้เป็นหนึ่งในวีรบุรุษที่อดทน  

เสียสละ  และปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยธรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถ

นอกจากนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้ส่งทีมแพทย์ชุดแรกจากเจนีวาไปยัง 

ฟรีดริช  บอน  (Friedrich Born) 

เมืองฮิโรชิมาหลังจากถูกทำลายโดยระเบิดปรมาณู 

ในปี ค.ศ. ๑๙๔๔  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยระเบิด 

ปรมาณู  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

จึงได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเป็นคร้ังท่ี  ๒  

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่   ๒  ได้ทำงานร่วม

กับสภากาชาดของแต่ละประเทศเพื่อจัดระเบียบ 

ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประเทศต่าง ๆ  

จากประสบการณป์ฏบิตักิารกาชาดยาวนาน 

กว่าหนึ่งร้อยปี  โดยเฉพาะจากสงครามโลกครั้งที่ ๒  

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  (The  Inter- 

national Committee of  the Red Cross)  และ 

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง 

ประเทศ  (The  International  Federation of Red  

Cross and Red Crescent Societies)  จึงร่วมกัน 

ประกาศ The Fundamental Principles of the  



Guerre 1939 - 1945. Hongrie. 

Action de Secours à L’enfance.

WWII.  ICRC’s 

Children Relief Mission 

in Hungary.

ผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูในโรงพยาบาลที่เมืองฮิโรชิมา  สงครามโลกครั้งที ่๒ 

ICRC - Audiovisual Archives 
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Red Cross  หรือหลักการกาชาด ณ กรุงเวียนนา  ในปี ค.ศ. ๑๙๖๕  (พ.ศ. ๒๕๐๘)  เพื่อเป็น 

หลักการของปฏิบัติการกาชาดทั่วโลกตลอดไป  เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อถกเถียงต่อปฏิบัติการ 

กาชาดในยามสงครามอีก

เครื่องหมายกาชาดได้รับการเคารพทั่วโลก เป็นผลจากสงครามโลกครั้งที ่๒ 

อนุสญัญาเจนีวา  คือ  กฎหมายระหวา่งประเทศทีป่ระกาศอำนาจคุม้ครองดา้นมนษุยธรรม 

ในยามสงครามทัว่โลกดว้ยเครือ่งหมาย “กากบาทแดงบนพืน้ขาว”  อนสุญัญาเจนวีาทกุฉบบัทีจ่ดัทำขึน้ 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๖๔ จนถึงหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  ๑  ในปี ค.ศ. ๑๙๑๘  เป็นระยะเวลานาน 

ถึง ๕๔ ปี  มีประเทศยอมรับเข้าร่วมลงนามให้สัตยาบันอนุสัญญาเจนีวาเพียง ๕๒ - ๕๓ ประเทศ 

เท่านั้น  แม้ว่าคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องอย่างมาก 

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  ๑  ในฐานะเป็นอนุสัญญาที่สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือทหาร 

บาดเจ็บและเชลยศึกได้ขณะกำลังทำสงครามกันอยู่ก็ตาม  ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากทั่วโลกมากนัก  

เพราะเมื่อคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศขอขยายอำนาจอนุสัญญาเจนีวาเพื่อคุ้มครอง 

พลเรือนที่ไม่ใช่ทหารตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๑  แต่ประเทศต่าง ๆ ไม่ให้ความสำคัญจึงไม่ให้ 

สัตยาบัน  เพราะคิดว่าการทำสงครามมีผลกระทบต่อทหารมากกว่าพลเรือน 

เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ สร้างความตกตะลึงให้กับคนทั้งโลก  เพราะไม่มีใครคาดคิด 

ว่านาซีเยอรมันจะคิดหาวิธีอันโหดร้าย  ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พลเรือนชาวยิวทุกคนแบบไร้มนุษยธรรม 

และไม่คำนึงถึงกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น  แทบจะไม่มีกลไกกฎหมายระหว่างประเทศใด ๆ ที่ปฏิบัติการได้  

แต่อนุสัญญาเจนีวาเป็นกลไกหนึ่งที่ยังคงสามารถปฏิบัติการได้ในระหว่างสงครามแม้มีข้อจำกัด  

โดยประเทศคูส่งครามยงัคงเคารพและละเวน้การโจมตพีืน้ทีท่ีต่ดิเครือ่งหมายกาชาดไว้  เพือ่เปดิทาง 

ให้มีการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 

เมือ่สิน้สดุสงครามโลกครัง้ที ่๒  ในป ีค.ศ. ๑๙๔๕ ตรงกบัอนสุญัญาเจนวีามอีายคุรบ ๘๑ ป ี 

ทุกประเทศทั่วโลกล้วนตระหนักภัยอันตรายของสงครามที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะทหาร  แต่มีการ 

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พลเรือนผู้บริสุทธิ์ด้วย  ซึ่งอาจเกิดขึ้นที่ใดก็ได้ในโลก  และโลกจำเป็นต้องมีกลไก 

ช่วยเหลือมนุษยชาติในยามสงคราม  ทุกประเทศจึงมุ่งเข้ามารวมกันที่คณะกรรมการกาชาดระหว่าง 

ประเทศ  มีการจัดทำอนุสัญญาเจนีวา  ฉบับที่  ๒ - ๓ - ๔ พร้อมกัน  เมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม ค.ศ.  

๑๙๔๙  โดยมี ๑๙๖ ประเทศ  (เกือบทั้งโลก)  เข้าร่วมลงนามให้สัตยาบันอนุสัญญาเจนีวา  (จากเดิม 

ที่มีเพียง ๕๓ ประเทศ)  อนุสัญญาเจนีวาจึงเป็นกลไกกฎหมายระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก  

ทีเ่ปน็กลางและใหก้ารคุม้ครองชว่ยเหลอืทางมนษุยธรรมทัง้ทหารและพลเรอืน  หากเกดิมหาสงคราม 

หรือสงครามโลก  (ครั้งที ่๓) ขึ้นในอนาคต 

ดังนั้นเครื่องหมายกาชาด  สัญลักษณ์ “กากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว” จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ 

ทั้งโลกให้ความเคารพและยอมรับว่า  เมื่อเห็นธงกาชาดกากบาทสีแดงบนพื้นสีขาวปักลงบนที่ใด  

แสดงว่าที่นั้น  สิ่งนั้น  คือ  พื้นที่  สิ่งของ  หรือบุคลากรขององค์กรกาชาด  ที่กำลังปฏิบัติการ 

ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่มนุษยชาติของโลก  เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบ  และมีกฎหมาย 

อาญาระหว่างประเทศคุ้มครอง  “ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ” 



The Central Prisoners of War Agency 

Established by  the  ICRC  in 1939, Registered Prisoners of War and Passed on Around 120 Million 

Messages, Carrying News  to and  from Prisoners of War and Their Families 
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(๒๐) อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๑ - ๔ 

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาเจนีวาทุกฉบับ  เนื่องจากอนุสัญญาเจนีวา 

เชื่อมโยงผูกพันกับอนุสัญญากรุงเฮก  มีการใช้อำนาจอ้างอิงกันระหว่างอนุสัญญาทั้งสอง  

อีกทั้งรัฐบาลไทยในแต่ละยุคสมัยเรียกชื่อภาษาไทยของอนุสัญญาเจนีวาหลายชื่อ  จึงยากที่จะ 

ทำความเข้าใจ  จึงได้รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลจดหมายเหตุของคณะกรรมการกาชาดระหว่าง 

ประเทศ  ประกอบกับเอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติของไทยและประกาศราชกิจจานุเบกษา  

อธิบายดังนี ้

อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ ๑ - สัญญาเมืองเจนีวา ร.ศ. ๘๓ Geneva Convention,  

1864 (Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in  

Armies in the Field. Geneva, 22 August 1864)

เป็นอนุสัญญาฉบับแรก  ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๖๔  มีประเทศเข้าร่วมอนุสัญญา  

๕๗ ประเทศ  ในสมัยรัชกาลที่  ๕  เรียกอนุสัญญาฉบับนี้ว่า  หนังสือสัญญาเมืองเยนิวา  ลงวันที่  

๒๒ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๘๓  หรือสัญญาเมืองเจนีวา  ร.ศ. ๘๓  รัฐบาลไทยเข้าร่วมด้วย 

วิธีลัดให้สัตยาบันอย่างเดียว  (วิธี Accession)  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๙๕  
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  - การแก้ไขหรือขยายอำนาจอนุสัญญาเจนีวา 

  -  การแก้ไขที่ไม่สำเร็จ  : Additional Articles  วันที่  ๒๐ ตุลาคม ค.ศ.  

๑๘๖๘  ได้ขยายการคุ้มครองไปยังสงครามทางทะเล  แต่ไม่มีประเทศใด 

ให้สัตยาบันจึงไม่มีผลบังคับใช ้

  -  การขยายอำนาจด้วยอนุสัญญากรุงเฮก  ฉบับที่  ๑  ค.ศ. ๑๘๙๙  :  วันที่  

๔ กันยายน ค.ศ. ๑๙๐๐  อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๘๙๙  ฉบับที่  ๓  ชื่อ  

Convention  for  the Adaptation  to Maritime Warfare of  the  

Principles of  the Geneva Convention of 22 August 1864  ได้ 

ขยายอำนาจอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ ๑  ให้มีผลคุ้มครองทางทะเล  ต่อมา 

ในปี ค.ศ. ๑๙๔๙  ได้ย้ายอำนาจอนุสัญญากรุงเฮกมารวมไว้และพัฒนาเป็น 

อนุสัญญาเจนีวา  ฉบับที ่๒ 

  -  การแก้ไขครั้งที่ ๑  :  วันที่  ๖  กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๐๖  ปรับปรุงแก้ไข 

อนุสัญญาเจนีวาครั้งใหญ่  เปลี่ยนชื่อเป็น Geneva Convention on  

Woundedand  Sick, 1906 (ชือ่เตม็ Convention  for the Amelioration  

of  the Condition of  the Wounded and Sick  in Armies  in  the Field.  

Geneva, 6 July 1906)  ในสมัยรัชกาลที่  ๕  เรียกอนุสัญญาฉบับนี้ว่า  

สัญญากากะบาทแดง ร.ศ. ๑๒๕  รัฐบาลไทยเข้าร่วมด้วยวิธีปกติ  คือ  

ลงนาม  (Signing)  วนัที ่๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๐๖  ใหส้ตัยาบนั  (Ratifying)  

เมื่อวันที ่๒๙ มกราคม ค.ศ. ๑๙๐๗

  -  การแก้ไขครั้งที่ ๒  :  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๒๙  เรียกว่า Geneva  

Convention Wounded and Sick, 1929  (ชื่อเต็ม Convention  for  the  

Amelioration of  the Condition of  the Wounded and Sick  in Armies  

in  the Field. Geneva, 27 July 1929)  ในสมัยรัชกาลที่  ๘  เรียกว่า  

อนสุญัญาระหวา่งประเทศเพือ่ยงัการเปน็ไปของผูต้อ้งบาดเจบ็และปว่ยไข ้

ในสนามรบให้ดีขึ้น  รัฐบาลไทยเข้าร่วมด้วยวิธีลัด  ให้สัตยาบันอย่างเดียว  

(วิธ ี Accession)  เมื่อวันที ่๓ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๓๙ 

      ในการนีร้ฐับาลไทยไดใ้หส้ตัยาบนัอนสุญัญาอกี ๑ ฉบบัไปพรอ้มกนั  

คือ  เรียกว่า  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึก - 

Geneva Convention on Prisoners of War  อนุสัญญาฉบับนี้จัดทำ 

โดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม 

ทางการทูต ณ นครเจนีวา  เป็นอนุสัญญาที่ขยายอำนาจคุ้มครองเชลยศึก 

ของอนุสัญญากรุงเฮก  ค.ศ.  ๑๘๙๙  และ ค.ศ.  ๑๙๐๗  ให้สมบูรณ์ขึ้น  

หลังได้รับประสบการณ์จากการช่วยเหลือเชลยศึกในสงครามโลกครั้งที่ ๑  

ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๔๙  ได้ย้ายอำนาจอนุสัญญากรุงเฮกมารวมไว้และ 

พัฒนาเป็นอนุสัญญาเจนีวา  ฉบับที ่๓ 
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อนุสัญญาเจนีวา  ฉบับที ่๑ 

Convention  for  the Amelioration of  the Condition of  the Wounded and Sick  in Armed Forces  in  the Field 
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  -  แก้ไขครั้งที่ ๓  :  วันที่ ๑๒  สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙  เป็นการแก้ไขอนุสัญญา 

เจนีวาครั้งใหญ่ที่สุด  หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่   ๒  เรียกว่า  

Geneva Convention (I) on Wounded and Sick in Armed Forces  

in the Field, 1949  (ชื่อเต็ม Convention  (I)  for  the Amelioration  

of  the Condition of  the Wounded and Sick  in Armed Forces  in  

the  Field.  Geneva, 12 August 1949)  เป็นการเปลี่ยนครั้งแรก 

และถูกเรียกเป็นอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่  ๑  ครั้งแรก  เพราะมีการจัด 

อนุสัญญาเจนีวาเพิ่มเติมอีก ๓ ฉบับ  เรียกว่า  อนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ 

ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น  รัฐบาลไทย 

เข้าร่วมด้วยวิธีลัด  ให้สัตยาบันอย่างเดียว  (วิธี Accession)  เมื่อวันที่  

๒๙ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๔  (พ.ศ. ๒๔๙๗) 

  - การเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวาของประเทศไทย 

  -  สัญญาเมืองเจนีวา  ร.ศ. ๘๓  (อนุสัญญาเจนีวา ฉ. ๑  วันที่ ๒๒  สิงหาคม  

ค.ศ. ๑๘๖๔)  รัฐบาลไทยเข้าร่วมด้วยวิธีลัดให้สัตยาบันอย่างเดียว  (วิธี  

Accession)  เมื่อวันที ่๒๙ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๙๕  

  -  สัญญากากบาทแดง  ร.ศ. ๑๒๕  (อนุสัญญาเจนีวา  ฉ. ๑  ฉบับวันที่  ๖  

กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๐๖)  รัฐบาลไทยเข้าร่วมด้วยวิธีปกติ  คือ  ลงนาม  

(Signing)  วันที่  ๖  กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๐๖  ให้สัตยาบัน  (Ratifying)  

เมื่อวันที ่๒๙ มกราคม ค.ศ. ๑๙๐๗

  -  อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อยังการเป็นไปของผู้ต้องบาดเจ็บและป่วยไข้ 

ในสนามรบให้ดีขึ้น Geneva Convention Wounded and Sick, 1929  

รัฐบาลไทยเข้าร่วมด้วยวิธีลัดให้สัตยาบันอย่างเดียว  (วิธี Accession)  

เมื่อวันที ่๓ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๓๙ 

  -  อนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะ 

ดีขึ้น Geneva Convention  (I) on Wounded and Sick  in Armed  

Forces  in  the Field, 1949  รัฐบาลไทยเข้าร่วมด้วยวิธีลัด  ให้สัตยาบัน 

อย่างเดียว  (วิธี Accession)  เมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๔ พ.ศ.  

๒๔๙๗ 

หมายเหตุ  : อนุสัญญาท้ัง ๔ ฉบับ  คือ  อนุสัญญาเจนีวา  ฉบับท่ี ๑  ฉบับปรับปรุงรุ่นต่าง ๆ  

อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ ๒ - อนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้สังกัดในกองทัพขณะอยู่ในทะเล 

ซึ่งบาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรืออับปางมีสภาวะดีขึ้น (Convention (II) for the Amelioration of  

the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea.  

Geneva, 12 August 1949.)
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เป็นการย้ายอำนาจคุ้มครองทหารบาดเจ็บในสงครามทางทะเลของอนุสัญญากรุงเฮก  

มาทำเป็นอนุสัญญาเจนีวาที่คุ้มครองทหารบาดเจ็บในสงครามทางทะเลแทน  จัดทำเมื่อวันที่  

๑๒  สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙  ประเทศไทยเข้าร่วมอนุสัญญาฉบับนี้ด้วยวิธีลัด Accession  คือ  

ให้สัตยาบัน  (Ratifying)  อย่างเดียว  เมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๔  มีประเทศเข้าร่วม 

อนุสัญญา ๑๙๖ ประเทศ 

อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ ๓ - อนุสัญญาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก (Convention  

(III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949)

อนุสัญญาเจนีวา  ฉบับที่  ๓  จัดทำขึ้นเมื่อวันที่  ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙  เพื่อใช้แทนที่ 

อนุสัญญาเจนีวาเรื่องการปฏิบัติต่อเชลยศึกสงคราม ค.ศ. ๑๙๒๙  (Convention Relative  to  the  

Treatment of Prisoners of War. Geneva, 27 July 1929.) 

การเข้าร่วมอนุสัญญา 

  - อนุสัญญาเจนีวา  เรื่องการปฏิบัติต่อเชลยสงคราม ค.ศ. ๑๙๒๙  Convention  

Relative  to  the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 27 July 1929.  

จัดทำเมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  ค.ศ.  1929  ประเทศไทยเข้าร่วมด้วยวิธีปกติ  

คือ  ลงนาม  (Signing)  วันที่  ๒๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๒๙  ให้สัตยาบัน  (Ratifying)  

เมื่อวันที่   ๓  มิถุนายน  ค.ศ.  ๑๙๓๙  มีประเทศเข้าร่วมอนุสัญญาทั้งหมด  ๕๓  

ประเทศ

  - อนุสัญญาเจนีวา  ฉบับที่  ๓  ชื่อ Convention  (III) Relative  to  the Treatment  

of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949  จัดทำเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม  

ค.ศ. ๑๙๔๙  ประเทศไทยเข้าร่วมอนุสัญญาฉบับนี้ด้วยวิธีลัด Accession  คือ  

ให้สัตยาบัน  (Ratifying) อย่างเดียว  เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๔  มีประเทศ 

เข้าร่วมอนุสัญญาทั้งหมด ๑๙๖ ประเทศ 

อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ ๔ - อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลพลเรือน 

ในเวลาสงคราม (Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time  

of War. Geneva, 12 August 1949)

อนุสัญญาฉบับที่  ๔  ว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองบุคคลพลเรือนในระหว่างสงครามหรือ 

การขัดแย้งสู้รบ  และ ๑๙๖ ประเทศลงนามให้สัตยาบันต่ออนุสัญญานี ้ ดังนี้

  - การรักษาพยาบาลแก่เพื่อนและศัตรูโดยเท่าเทียมกัน 

  - เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  เกียรติของมนุษย์  สิทธิในครอบครัว  ในการ 

นับถือศาสนาและเกียรติของสตร ี

  - ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  ไปเยี่ยมนักโทษ 

สงครามและประชาชนที่อยู่ในค่ายกักกัน  โดยพูดกับผู้ถูกกักขังอย่างไม่มีพยานร่วม 

รับรู้
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  - ห้ามการกระทำที่ไม่มีมนุษยธรรม  การทรมาน  การประหารชีวิต  การเนรเทศ  จับ 

ตวัประกนั  สอบสวนหมูก่ารกระทำทีร่นุแรงและทำลายทรพัยส์นิสว่นตวัอยา่งไมป่รานี

อนสุญัญาเจนวีา  ฉบบัที ่๑ - ๓  เปน็อนสุญัญาคุม้ครองเฉพาะทหารบาดเจบ็  เชลยสงคราม  

ไม่ได้คุ้มครองพลเรือนที่ตกอยู่ในดินแดนที่ถูกยึดครอง  อนุสัญญาเจนีวา  ฉบับที่ ๔  จึงเป็นครั้งแรก 

ที่ได้ขยายอำนาจกฎหมายคุ้มครองพลเรือนที่ตกอยู่ในดินแดนที่ถูกยึดครองด้วย  เนื่องจากคณะ 

กรรมการกาชาดระหวา่งประเทศไดร้บัประสบการณจ์ากสงครามโลกครัง้ที ่๒ จากการฆา่ลา้งเผา่พนัธ์ ุ

พลเรือนชาวยิวทุกอายุและไม่ใช่ทหาร  อนุสัญญาและสนธิสัญญาต่าง ๆ ที่โลกมีอยู่ทั้งหมดไม่ได้ 

คุ้มครอง  เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่  ส่งผลให้คณะ 

กรรมการกาชาดระหว่างประเทศปฏิรูปอนุสัญญาเจนีวาครั้งสำคัญที่สุด  คือ  การให้คุ้มครอง 

มนุษยชาติทั้งหมด  รวมทั้งพลเรือนในยามสงครามด้วย 

(๒๑) กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ International Humanitarian Law๑๖๖

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  International Humanitarian Law  มีชื่อเรียกอื่น 

ว่า  กฎหมายความขัดแย้งทางอาวุธ  Law of Armed Conflicts  หรือกฎหมายสงคราม Law of  

War ประกอบด้วยอนุสัญญา ๒ สาย  คือ 

  - กฎหมายเจนีวา  The  “Law of Geneva”  คือ  อนุสัญญาเจนีวา  ซึ่งออกแบบมา 

เพื่อปกป้องทหารและบุคลากรที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสู้รบทำสงครามและผู้ที่ 

ไม่ได้เกี่ยวข้อง  ได้แก ่ ทหารบาดเจ็บ  ทหารแพทย์พยาบาล  พลเรือน  เป็นต้น

  - กฎหมายกรุงเฮก  The  “Law of  the Hague”  คือ  อนุสัญญากรุงเฮก  ซึ่งกำหนด 

สทิธแิละภาระหนา้ทีข่องคูส่งครามในการปฏบิตักิารทางทหาร  (Military Operations)  

และจำกัดวิธีการทำร้ายศัตร ู กำหนดเป็นประเพณีวิธีการทำสงคราม

กฎหมายทั้ง ๒ สายได้รวมกันเป็นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  International  

Humanitarian Law  ในปี ค.ศ. ๑๙๗๗  พ.ศ. ๒๕๒๐  ด้วยอำนาจกฎหมาย Additional Protocols  

I  &   I I  of  1977   ซึ่ งจัดทำขึ้นที่ประชุมทางการทูต Diplomat ic  Conference  on   the  

Reaffirmation and Development of  International Humanitarian Law Applicable  in  

International Armed Conflicts and Non-International Armed Conflicts  ณ นครเจนีวา  

ระหว่างวันที ่๑๗ มีนาคม - ๑๐ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๗๗ 

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นกฎหมายสากลคุ้มครองมนุษยธรรมของ 

มนุษยชาติทุกคนจากสงครามหรือการต่อสู้  เนื่องจากความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ 

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง  เมื่อมีความขัดแย้งระหว่างรัฐหรือประเทศจึงใช้กลไกไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งโดย 

ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร  (Permanent Court of Arbitration - PCA)  ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยอนุสัญญา 

กรุงเฮก 

หากการไกล่เกลี่ยล้มเหลวและเกิดสงครามขึ้น  ทหารที่เข้าร่วมรบในสมรภูมิจะต้อง 

ปฏิบัติตามอนุสัญญากรุงเฮกฉบับต่าง ๆ  เพื่อปฏิบัติตามวิธีการรบ  (กฎการรบ)  ไม่ให้โหดร้าย 

ไร้มนุษยธรรมและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบ  เช่น  พลเรือน  ทหารบาดเจ็บ  ทหารแพทย์พยาบาล  
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หรือทหารที่ยกธงขาวยอมแพ้  จะได้ความคุ้มครองจากอนุสัญญาเจนีวา  และมีการละเมิด 

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ 

ในฐานะอาชญากรสงคราม  (International Criminal Court - ICC)  และได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต 

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นเครือข่ายกฎหมายระหว่างประเทศขนาดใหญ่  

มีประเทศและองค์กรที่เป็นผู้รับสัญญาหรือผู้รักษาอนุสัญญา  (Depositary)  ซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อน 

หลายประเทศ  เช่น  Netherlands,  Switzerland,  United  States  of  America,  United  

Kingdom,  Russia, United Nations, UNESCO  เป็นต้น  จนถึงปัจจุบันประกอบด้วยสนธิสัญญา  

อนุสัญญา  ปฏิญญา  ระหว่างประเทศชนิดต่าง ๆ ๗๖ ฉบับ  แบ่งเป็น ๕ หมวด

หมวด 1. VICTIMS OF ARMED CONFLICTS

  1) Hague Convention on Hospital Ships, 1904

   DATE OF ADOPTION 21.12.1904 DEPOSITARY: Netherlands

  2) Hague Convention  (XI) on Restrictions of  the Right of Capture, 1907

   DATE OF ADOPTION 18.10.1907 DEPOSITARY: Netherlands

  3) Final Act of  the Geneva Conference, 1949

   DATE OF ADOPTION 12.08.1949

  4) Geneva Convention  (I) on Wounded and Sick  in Armed Forces  in  the  

Field, 1949

   DATE OF ADOPTION 12.08.1949 DEPOSITARY: Switzerland

  5) Geneva Convention  (II) on Wounded, Sick and Shipwrecked of Armed  

Forces at Sea, 1949

   DATE OF ADOPTION 12.08.1949 DEPOSITARY: Switzerland

  6) Geneva Convention  (III) on Prisoners of War, 1949

   DATE OF ADOPTION 12.08.1949 DEPOSITARY: Switzerland

  7) Geneva Convention  (IV) on Civilians, 1949

   DATE OF ADOPTION 12.08.1949 DEPOSITARY: Switzerland

  8) Resolutions of  the Diplomatic Geneva Conference, 1949

   DATE OF ADOPTION 12.08.1949

  9) Tehran Resolution on Human Rights  in Armed Conflict, 1968

   DATE OF ADOPTION 12.05.1968

  10) United Nations Resolution on Human Rights  in Armed Conflicts, 1968

   DATE OF ADOPTION 19.12.1968 DEPOSITARY: United Nations

  11) Final Act of  the Diplomatic Geneva Conference, 1974 - 1977

   DATE OF ADOPTION 10.06.1977

  12) Additional Protocol  (I)  to  the Geneva Conventions, 1977

   DATE OF ADOPTION 08.06.1977 DEPOSITARY: Switzerland
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  13) Annex  (I) AP  (I), as Amended  in 1993

   DATE OF ADOPTION 30.11.1993 DEPOSITARY: Switzerland

  14) Annex  (I) AP  (I), 1977

   DATE OF ADOPTION 08.06.1977 DEPOSITARY: Switzerland

  15) Annex  (II) AP  (I), 1977

   DATE OF ADOPTION 08.06.1977 DEPOSITARY: Switzerland

  16) Additional Protocol  (II)  to  the Geneva Conventions, 1977

   DATE OF ADOPTION 08.06.1977 DEPOSITARY: Switzerland

  17) Resolutions of  the Diplomatic Geneva Conference, 1974 - 1977

   DATE OF ADOPTION 10.06.1977

  18) Convention on  the Rights of  the Child, 1989

   DATE OF ADOPTION 20.11.1989 DEPOSITARY: UNO

  19) Optional Protocol on  the  Involvement of Children  in Armed Conflict, 2000

   DATE OF ADOPTION 25.05.2000 DEPOSITARY: UNO

  20) Additional Protocol  (III)  to  the Geneva Conventions, 2005

   DATE OF ADOPTION 08.12.2005 DEPOSITARY: Switzerland

หมวด 2. METHODS AND MEANS OF WARFARE

  21) Hague Convention  (II) on  the Laws and Customs of War on Land, 1899

   DATE OF ADOPTION 29.07.1899 DEPOSITARY: Netherlands

  22) Hague Declaration  (IV, 2) Concerning Asphyxiating Gases, 1899

   DATE OF ADOPTION 29.07.1899 DEPOSITARY: Netherlands

  23) Hague Declaration  (IV, 3) Concerning Expanding Bullets, 1899

   DATE OF ADOPTION 29.07.1899 DEPOSITARY: Netherlands

  24) Hague Convention  (IV) on War on Land and  Its Annexed Regulations, 1907

   DATE OF ADOPTION 18.10.1907 DEPOSITARY: Netherlands

  25) Hague Declaration  (XIV) on Explosives  from Balloons, 1907

   DATE OF ADOPTION 18.10.1907 DEPOSITARY: Netherlands

  26) Geneva Protocol on Asphyxiating or Poisonous Gases, and of Bacterio- 

logical Methods, 1925 

   DATE OF ADOPTION 17.06.1925 DEPOSITARY: France

  27) Institute of  International Law Resolution on Military Objectives, 1969

   DATE OF ADOPTION 09.09.1969

  28) Convention on  the Prohibition of Biological Weapons, 1972

   DATE OF ADOPTION 16.12.1971 DEPOSITARY: United States of America,  

United Kingdom, Russia
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  29) Resolution on Small-Calibre Weapon Systems, 1979

   DATE OF ADOPTION 28.09.1979

  30) Final Act on  the Conference on Certain Conventional Weapons  (CCW),  

1980

   DATE OF ADOPTION 10.10.1980

  31) Convention Prohibiting Certain Conventional Weapons  (CCW), 1980

   DATE OF ADOPTION 10.10.1980 DEPOSITARY: UNO

  32) CCW Protocol  (I) on Non-Detectable Fragments, 1980

   DATE OF ADOPTION 10.10.1980 DEPOSITARY: UNO

  33) CCW Protocol  (II) Prohibiting Mines, Booby-Traps and Other Devices,  

1980

   DATE OF ADOPTION 10.10.1980 DEPOSITARY: UNO

  34) CCW Protocol  (III) Prohibiting  Incendiary Weapons, 1980

   DATE OF ADOPTION 10.10.1980 DEPOSITARY: UNO

  35) Convention Prohibiting Chemical Weapons, 1993

   DATE OF ADOPTION 13.01.1993 DEPOSITARY: United Nations

  36) CCW Protocol  (IV) on Blinding Laser Weapons, 1995

   DATE OF ADOPTION 13.10.1995 DEPOSITARY: United Nations

  37) CCW Protocol  (II) Prohibiting Mines, Booby-Traps and Other Devices,  

Amended, 1996

   DATE OF ADOPTION 03.05.1996 DEPOSITARY: United Nations

  38) Anti-Personnel Mine Ban Convention, 1997

   DATE OF ADOPTION 18.09.1997 DEPOSITARY: United Nations

  39) Convention Prohibiting Certain Conventional Weapons  (CCW), Amended  

Article 1, 2001

   DATE OF ADOPTION 21.12.2001 DEPOSITARY: United Nations

  40) CCW Protocol  (V) on Explosive Remnants of War, 2003

   DATE OF ADOPTION 28.11.2003 DEPOSITARY: United Nations

  41) Convention on Cluster Munitions, 2008

   DATE OF ADOPTION 30.05.2008 DEPOSITARY: UNO

  42) Treaty on  the Prohibition of Nuclear Weapons, 2017

   DATE OF ADOPTION 07.07.2017 DEPOSITARY: UNO

หมวด 3. NAVAL AND AIRWARFARE

  43) Hague Convention  (VI) on Enemy Merchant Ships, 1907

   DATE OF ADOPTION 18.10.1907 DEPOSITARY: Netherlands
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  44) Hague Convention  (VII) on Conversion of Merchant Ships, 1907

   DATE OF ADOPTION 18.10.1907 DEPOSITARY: Netherlands

  45) Hague Convention  (VIII) on Submarine Mines, 1907

   DATE OF ADOPTION 18.10.1907 DEPOSITARY: Netherlands

  46) Hague Convention  (IX) on Bombardment by Naval Forces, 1907

   DATE OF ADOPTION 18.10.1907 DEPOSITARY: Netherlands

  47) Hague Convention  (XI) on Restrictions of  the Right of Capture, 1907

   DATE OF ADOPTION 18.10.1907 DEPOSITARY: Netherlands

  48) Hague Convention  (XIII) on Neutral Powers  in Naval War, 1907

   DATE OF ADOPTION 18.10.1907 DEPOSITARY: Netherlands

  49) Havana Convention on Maritime Neutrality, 1928

   DATE OF ADOPTION 20.02.1928 DEPOSITARY: Organization of American  

States  (OAS)

  50) London Treaty on Limitation and Reduction of Naval Armaments, 1930

   DATE OF ADOPTION 22.04.1930 DEPOSITARY: United Kingdom 

  51) Procès-verbal on Submarine Warfare of  the Treaty of London, 1936

   DATE OF ADOPTION 06.11.1936 DEPOSITARY: United Kingdom

  52) San Remo Manual on Armed Conflicts at Sea, 1994

   DATE OF ADOPTION 12.06.1994

หมวด 4. CULTURAL PROPERTY

  53) Roerich Pact  for  the Protection of Artistic and  Scientific  Institutions,  

1935

   DATE OF ADOPTION 15.04.1935 DEPOSITARY: Organization of American  

States  (OAS)

  54) Final Act on  the Protection of Cultural Property, The Hague, 1954

   DATE OF ADOPTION 14.05.1954

  55) Hague Convention  for  the Protection of Cultural Property, 1954

   DATE OF ADOPTION 14.05.1954 DEPOSITARY: UNESCO

  56) Hague Protocol  for  the Protection of Cultural Property, 1954

   DATE OF ADOPTION 14.05.1954 DEPOSITARY: UNESCO

  57) Resolutions on Cultural Property, The Hague, 1954

   DATE OF ADOPTION 14.05.1954

  58) Second Hague Protocol  for  the Protection of Cultural  Property,  

1999

   DATE OF ADOPTION 26.03.1999 DEPOSITARY: UNESCO
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หมวด 5. CRIMINAL REPRESSION

  59) Charter of  the Nuremberg  Tribunal, 1945

   DATE OF ADOPTION 08.08.1945 DEPOSITARY: United Kingdom

  60) United Nations Principles  for  the Nuremberg  Tribunal, 1946

   DATE OF ADOPTION 11.12.1946

  61) Convention Statutory Limitations  to War Crimes, 1968

   DATE OF ADOPTION 26.11.1968 DEPOSITARY: UNO

  62) European Convention on Non-Applicability of Statutory Limitations  to  

War Crimes, 1974

   DATE OF ADOPTION 25.01.1974 DEPOSITARY: Council of Europe

  63) Statute of  the  International Criminal Tribunal  for  the Former  Yugoslavia,  

1993

   DATE OF ADOPTION 25.05.1993

  64) Statute of  the  International Criminal Tribunal  for Rwanda, 1994

   DATE OF ADOPTION 08.11.1994 DEPOSITARY: United Nations

  65) Statute of  the  International Criminal Court, 1998

   DATE OF ADOPTION 17.07.1998 DEPOSITARY: United Nations

  66) Statute of  the Special Court  for Sierra Leone, 2002

   DATE OF ADOPTION 16.01.2002 DEPOSITARY: United Nations

  67) Amendment  to  the Statute of  the  International Criminal Court, Amended  

Article 8, 2010

    DATE OF ADOPTION 10.06.2010 DEPOSITARY: United Nations

  68) Amendment  to  the Statute of  the  International Criminal Court, Articles  

8bis, 15bis and 15ter, 2010

    DATE OF ADOPTION 11.06.2010 DEPOSITARY: United Nations

หมวด 6. OTHER TREATIES RELATING TO IHL

  69) Hague Convention  (III) on  the Opening of Hostilites, 1907

   DATE OF ADOPTION 18.10.1907 DEPOSITARY: Netherlands

  70) Hague Convention  (V) on Neutral Powers  in case of War on Land, 1907

   DATE OF ADOPTION 18.10.1907 DEPOSITARY: Netherlands

  71) Convention on  the Prevention and Punishment of Genocide, 1948

   DATE OF ADOPTION 09.12.1948 DEPOSITARY: United Nations

  72) Convention Prohibiting Environmental Modification Techniques  (ENMOD),  

1976

   DATE OF ADOPTION 10.12.1976 DEPOSITARY: UNO
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  73) OAU Convention on Mercenaries, 1977

   DATE OF ADOPTION 03.07.1977 DEPOSITARY: Organization of African  

Unity  (OAU)

  74) Convention on Mercenaries, 1989

   DATE OF ADOPTION 04.12.1989 DEPOSITARY: UNO

  75) Convention  for  the Protection of all Persons  from Enforced Disappearance,  

2006

   DATE OF ADOPTION 20.12.2006 DEPOSITARY: United Nations

  76) Arms Trade Treaty, 2013

   DATE OF ADOPTION 02.04.2013 DEPOSITARY: United Nations

เนื่องจากเครือข่ายกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีขนาดใหญ่และซับซ้อนที่สุด 

ในโลก  มีสนธิสัญญา  อนุสัญญา  ปฏิญญาระหว่างประเทศชนิดต่าง ๆ รวม ๗๖ ฉบับ  มีความ 

หลากหลายแตกต่างกันในประเด็นต่าง ๆ  เช่น  จำนวนประเทศผู้เข้าร่วมให้สัตยาบันในแต่ละฉบับ 

มีจำนวนไม่เท่ากัน  ประเทศผู้รับสัญญาหรือผู้รักษาอนุสัญญา  (Depositary) ซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อน 

การใช้สนธิสัญญา  อนุสัญญา  เป็นประเทศมหาอำนาจบ้าง  ประเทศที่เป็นกลางบ้าง  จึงมีพลัง 

อำนาจขับเคลื่อนแตกต่างกัน  หากประเทศมหาอำนาจ  เช่น  สหรัฐอเมริกา  รัสเซีย  เป็นประเทศ 

ผู้รับสัญญาหรือผู้รักษาอนุสัญญา  (Depositary)  การขับเคลื่อนกฎหมายระหว่างประเทศจะมี 

ประสิทธิภาพสูง  หากประเทศที่เป็นกลางแต่เป็นประเทศเล็กเป็นผู้รับสัญญาหรือผู้รักษาอนุสัญญา  

(Depositary) ต้องใช้วิธีการเจรจาทางการทูตในการขับเคลื่อนอนุสัญญา  เนื่องจากความซับซ้อน 

ของเครือข่ายกฎหมายชุดนี้  ทำให้ประชาชนและรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ขาดความรู้และความ 

เข้าใจถึงความสำคัญ  จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อน 

ปัจจุบันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยควบคุมวิธีการทำสงคราม  หมวด ๒  

METHODS AND MEANS OF WARFARE และหมวด ๓ NAVAL AND AIRWARFARE กำลัง 

เผชิญกับปัญหาเกิดช่องโหว่  เนื่องจากอนุสัญญาส่วนใหญ่ควบคุมวิธีการทำสงครามตามเทคโนโลยี 

อาวุธรุ่นเก่าที่ล้าสมัย  และประเทศมหาอำนาจกำลังปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสงครามขั้นสูง  เช่น  

ขีปนาวุธความเร็วกว่าเสียงหลายเท่า  หรือขีปนาวุธร่อนติดตั้งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไร้ขีดจำกัด 

ระยะทาง  ซึ่งเป็นอาวุธรุ่นใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน  และมีศักยภาพในการทำลายล้างมนุษยชาติ 

ส่วนใหญ่ของโลกได้ไม่ยาก  การจัดทำกฎหมายระหว่างประเทศไม่สามารถตามทันกับเทคโนโลยี 

อาวุธรุ่นใหม ่ๆ   และอนุสัญญาที่มีอยู่ซึ่งควบคุมอาวุธรุ่นเก่าจึงไม่สามารถป้องกันได ้

ความโหดร้ายของสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสงครามโลกครั้งที ่๒ ที่สิ้นสุดลงเป็น 

ระยะเวลานานราว ๘๐ ปี  และความทุกข์ยากของโลกจากสงครามเย็นที่สิ้นสุดลงหลายสิบปีแล้ว  

ได้ถูกประชาคมโลกส่วนใหญ่ลืมเลือน  ประเทศมหาอำนาจเริ่มขยายพลังอำนาจสงครามในมิติต่าง ๆ 

จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจสะสมเพิ่มขึ้นตามลำดับ  มีการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธที่มีขีด 

ความสามารถสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อน  จึงเป็นการยากที่จะคาดเดาว่าจะเกิดกลไกใหม่ใดที่สามารถ 
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ป้องกันสงครามโลกครั้งใหม่  นับเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติว่ากฎหมายและ 

กลไกระหว่างประเทศควบคุมสงครามและทุเลาผลของสงครามที่มีอยู่ทุกกลไกจะป้องกันและทำงาน 

ได้อย่างไร  หากเกิดสงครามนิวเคลียร์ที่มนุษยชาติล้มตายมหาศาลและโลกเต็มไปด้วยสาร 

กัมมันตภาพรังสีแพร่กระจายทำลายล้างเผ่าพันธ์ุมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
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ขอขอบคุณ

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ  แสงวิเชียร    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

คุณวิกัลย์  พงศ์พนิตานนท์    งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คุณพงษ์ศิริ  สุวรรณเสถียร และคุณธนินทร  พูนศรีสวัสดิ์  งานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ 

  สภากาชาดไทย

พันเอก อิทธินันท์  โชติช่วง    กองวิทยาการ  กรมแพทย์ทหารบก

พันโทหญิง พรนภา  ทองจีน    กองวิทยาการ  กรมแพทย์ทหารบก

พันโทหญิง ศศิวาศน์  ศรีเนธิยานันท์    กองวิทยาการ  กรมแพทย์ทหารบก 

นาวาเอก นายแพทย์พิเชฏฐ์  กรัยวิเชียร    กรมแพทย์ทหารเรือ

คุณกัญญารัตน์  พิณสีทอง และคุณอานนท์  เชิงชวโน  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  

  สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ 

นายเตช  บุนนาค  รองเลขาธิการ  สภากาชาดไทย

นายบุญเตือน  ศรีวรพจน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ 

  กรมศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา  สุ่มจินดา    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เชิงอรรถ

  ๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  รัชกาลที่  ๖ มร ๖ ต/๔๙ - ต ๒๑/๕๘  เรื่องอังกฤษจัดตั้งกระทรวงการ 
สาธารณสุขขึ้นใหม่

๒ ปีกุนนพศก  ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๑  อ้างถึงใน ราชกิจจานุเบกษา ๔  แผ่นที ่๕  ปีกุนนพศก ๑๒๔๙,  หน้า ๓๔
๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลท่ี ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๒ หน้า ๒๖๓ - ๒๖๖
๔ สำนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรชักาลที ่๕  หนงัสอืกราบบงัคมทลู มร ๕ นก/๘๓  หนา้ ๑๕๖ - ๑๕๘
๕ อ้างแล้ว,  หน้า ๓๑๖ - ๓๑๘
๖ ประกาศ “แจ้งความ  สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม”  ราชกิจจานุเบกษา ๑๐,  หน้า ๒๓๑ - ๒๓๒
๗ “ประกาศตั้งโอสถสภา”  ราชกิจจานุเบกษา ๑๙  (๒๕ พฤษภาคม ๑๒๑),  หน้า ๑๑๔ 
๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  รัชกาลท่ี ๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๒๖  เร่ืองโอสถศาลาตามหัวเมือง หน้า ๑ - ๒๘
๙ พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายการแก้ไขการ 

ปกครองแผ่นดิน,  (พระนคร:  โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๐),  หน้า ๑.
๑๐ พลเรือตรี  แชน  ปัจจุสานนท์, ประวัติการทหารเรือไทย กรมสารบรรณทหารเรือ พ.ศ. ๒๕๐๘  และ 

กองบัญชาการทหารสูงสุด, ประวัติกองทัพไทย ในรอบ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๕๒๕,  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์กรมแผนที่ 
ทหาร), ๒๕๒๕.

๑๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา,  จตุรงคเสนา  (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓)  คลังความรู ้
๑๒ เรือพระที่นั่งเวสาตรี  คือ  เรือพระที่นั่งเดินสมุทรชื่อเวสาตรี - the Vesatri  แปลว่า  “Angel of  the East” 

เป็นเรือโครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหมดลำแรกของสยาม  เรือลำนี้ต่อจากอู่เรือใน Southampton  ขึ้นระวางเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๒๑  
และอบัปางลงเพราะเกยหนิ Sail Rock  ใกลเ้มอืง Port Swettenham, Malaysia  เมือ่ ๒๖ พ.ค. ๒๔๓๓  และอาจหมายถงึ 
รวมกำลังพลในเรือพระที่นั่งต่าง ๆ ในกรมเรือพระที่นั่งเวสาตรี

๑๓ อาจหมายถึงรวมกำลังพลต่าง ๆ ในกรมอรสุมพล  (อันมีกรมเรือกลไฟ  กรมอาสามอญ  กรมอาสาจามอยู่ใน 
สังกัด)  ซึ่งเดิมขึ้นกับสมุหพระกลาโหม 

๑๔ ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พ.ศ. ๒๔๖๔,  หน้า ๘. 

๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๗  แผ่นที ่๕๑  (วันที ่๒๒ มีนาคม  รัตนโกสินทรศก ๑๐๙),  นำเบอร ์๔๕๖
๑๖ ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พ.ศ. ๒๔๖๔,  หน้า ๑๕ - ๑๘.
๑๗ Noncommissioned Officer  แปลว่า  ไม่ใช่นายทหารสัญญาบัตร 
๑๘ Company  (of Soldiers)  แปลว่า  กองร้อยทหาร  “นายกัมปนี”  หมายถึง  ผู้บังคับกองร้อย 
๑๙ Commissioned Officer  แปลว่า  นายทหารสัญญาบัตร 
๒๐ Private  (Soldier)  แปลว่า  พลทหาร 
๒๑ ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พ.ศ. ๒๔๖๔,  หน้า ๑๕ - ๑๘.
๒๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ รล/๖ เรื่องตำแหน่งกรมทหารน่า  ทหารบก  

ทหารเรือ  ร.ศ. ๙๙  หน้า ๒ - ๘. 
๒๓ ดูในรายงานกรมยุทธนาธิการ  ฉบับที่  ๑  สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่  ๕  หนังสือ 

กราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๔  หน้า ๖๕ - ๘๕ 
๒๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่  ๕  กรมราชเลขานุการ  มร ๕ รล/๖  เรื่องตำแหน่ง 

กรมทหารน่า  ทหารบก  ทหารเรือ  ร.ศ. ๙๙  หน้า ๑๖ - ๑๙
๒๕ ไม่มีผู้ช่วยนายแพทย์ใหญ่ทัพเรือ
๒๖ “ประกาศตั้งตำแหน่งเสนาบดี”  ราชกิจจานุเบกษา ๙  แผ่นที ่๔  (๒๔ เมษายน ร.ศ. ๑๑๑),  หน้า ๒๕ - ๒๘ 
๒๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕  กระทรวงกลาโหม มร ๕ ก/๓๕ - ก ๑๓.๑/๗๕  เรื่อง 

สร้างโรงพยาบาลปากคลองหลอด  และ มร ๕ ก/๓๘ - ก ๑๓.๕/๕  เรื่องสร้างโรงทหาร 
๒๘ ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๓  พิมพ์แจกในงานศพนางสุ่น  ชาติโอสถ  ปีมะแม  พ.ศ. ๒๔๖๒  โรงพิมพ์ 

พิพรรฒนากร  หน้า ๙๕
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๒๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕  กระทรวงกลาโหม มร ๕ ก/๓๕ - ก ๑๓.๑/๗๕  เรื่อง 
สร้างโรงพยาบาลปากคลองหลอด  และ มร ๕ ก/๓๘ - ก ๑๓.๕/๕  เรื่องสร้างโรงทหาร

๓๐ เรื่องเดียวกัน
๓๑ เรื่องเดียวกัน
๓๒ พระเจ้าลูกยาเธอ  พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช  ทรงเป็นหนึ่งในพระราชโอรสในรัชกาลที่  ๕  กลุ่มแรก 

ที่เสด็จไปศึกษาต่อต่างประเทศ  โดยทรงเข้าศึกษาวิชาทหาร ณ ประเทศเดนมาร์ก  และเสด็จกลับประเทศไทยเมื่อ  
พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงเป็นผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ  ปลัดกองทัพบก  เสนาธิการทหารบกและเสนาบดีกระทรวงกลาโหม  
สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖  พระชนมายุได้ ๓๘ ปี  พระอิสริยยศท้ายสุดคือ  จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวง 
นครไชยศรีสุรเดช  ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งกองทัพบกไทย

๓๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕  กระทรวงกลาโหม มร ๕ ก/๓๕ - ก ๑๓.๑/๗๕  เรื่อง 
สร้างโรงพยาบาลปากคลองหลอด 

๓๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ก/๓๕ - ก ๑๓.๑/๘๙  เรื่องกรมแพทย์ในกรม 
ทหารบก 

๓๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ก/๓๘ - ก ๑๓.๕/๕  เรื่องสร้างโรงทหาร  หน้า  
๘ - ๒๓

๓๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ก/๗ - ก ๒๐.๑/๘  เรื่องจัดราชการกระทรวงทหารเรือ
๓๗ พลเรอืตร ีแชน  ปจัจสุานนท,์ ประวตักิารทหารเรอืไทย  (พระนคร:  กรมสารบรรณทหารเรอื),  พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๓๘ หอจดหมายเหตุ  สภากาชาดไทย  (๑)  สกท ๒.๕/๒ ม  “ร่างประกาศกระแสพระบรมราชโองการเรื่องตั้ง 

ผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม” ๒๔๕๗  หน้า ๒๑ - ๓๐ 
๓๙ เรื่องเดียวกัน 
๔๐ วิทยาสารเสนารักษ ์ (ปีที ่๒  เล่มที ่๒  พุทธศักราช ๒๔๙๒),  หน้า ๑ - ๓๐ 
๔๑ กรมแพทย์ทหารเรือ,  วันฉลองโรงพยาบาลทหารเรือ ครบ ๖๓ ปี,  (พระนคร  :  โรงพิมพ์กรมอุทกศาสตร์ 

ทหารเรือ),  ๒๔๙๓  และอรุณ  เอื้อไพบูลย ์และคณะ, ๑๐๐ ป ีกิจการแพทย์ทหารเรือ,  ๒๕๓๓ 
๔๒ เรื่องเดียวกัน 
๔๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิสร.๐๒๐๑.๖/๗๑  เรื่องโอนเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเป็นข้าราชการ 
๔๔ วิทยาสารเสนารักษ ์ ปีที ่๒  เล่มที ่๒  พุทธศักราช ๒๔๙๒  หน้า ๑ - ๓๐ 
๔๕ เรื่องเดียวกัน 
๔๖ เรื่องเดียวกัน
๔๗ เรื่องเดียวกัน
๔๘ เรื่องเดียวกัน 
๔๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘  เรื่อง 

กลาโหมตั้งโรงเรียนเพาะแพทย์และอบรมแพทย์ประกาศนียบัตร ์ หน้า ๒ - ๒๗ 
๕๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑.๒๗.๒/๒๕  เรื่อง 

โรงพยาบาลทหารบก  พญาไท  หน้า ๑ - ๑๕ 
๕๑ ต่อมาทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  เมื่อ พ.ศ.  

๒๔๒๙  พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหลวงดำรงราชานุภาพ พ.ศ. ๒๔๔๒  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระดำรงราชานุภาพ พ.ศ.  
๒๔๕๔  และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พ.ศ. ๒๔๗๒

๕๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลท่ี ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๕๔  หน้า ๗๒๕ - ๗๒๘
๕๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลท่ี ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๗๗ หน้า ๖๒๑ - ๖๒๓
๕๔ หมอในโรง  หมายถึง  หมอที่รับราชการในโรงทหารมหาดเล็กในพระบรมมหาราชวัง  มี ๒ ตำแหน่ง  คือ  

เซอเยน  (Surgeon) ๑ ตำแหน่ง  และฮอสปิเติลซายัน  (Hospital Sergeant) ๑ ตำแหน่ง  ส่วนโรงหมอในโรง  หมายถึง  
โรงพยาบาลทหารในโรงทหารมหาดเล็กในพระบรมมหาราชวัง  สันนิษฐานว่า  ใช้มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนของโรงทหาร 
มหาดเล็กให้เป็นที่ทำการของแพทย์ทหาร ๒  ตำแหน่ง - เซอเยน  (Surgeon)  และฮอสปิเติลซายัน  (Hospital Sergeant)

๕๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕  หมวดเบ็ดเตล็ด  กร ๕ บ/๔๐  เรื่องกำหนดตำแหน่ง 
ยศศักดินาในกรมทหารน่า  จ.ศ. ๑๒๔๒  ร.ศ. ๙๙ 

๕๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕  หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๘  หน้า ๓๘ - ๔๑
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๕๗ ปีกุนนพศก  ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๑  อ้างถึงใน ราชกิจจานุเบกษา ๔  แผ่นที่ ๕  (วันศุกร์  เดือนหก  ขึ้นแปดค่ำ 
ปีกุนนพศก ๑๒๔๙),  หน้า ๓๔

๕๘ “บอกเปิดโรงพยาบาล”  ราชกิจจานุเบกษา ๕  แผ่นที ่๕  ปีชวดสัมฤทธิศก ๑๒๕๐,  หน้า ๔๒ 
๕๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลท่ี ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๔ หน้า ๑๖๙ - ๑๗๑
๖๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕  หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๘  หน้า ๓๘ - ๔๑
๖๑ “ข่าวโรงพยาบาล”  ราชกิจจานุเบกษา ๕  แผ่นที ่๔๑  จ.ศ. ๑๒๕๐,  หน้า ๓๕๗
๖๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๖  กระทรวงมหาดไทย มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒.๑/๒ 
๖๓ “แจ้งความโรงพยาบาล”  ราชกิจจานุเบกษา ๕  แผ่นที ่๓๘,  หน้า ๓๒๖
๖๔ “ประกาศตั้งกรมพยาบาล”  ราชกิจจานุเบกษา ๕  แผ่นที ่๔๐  (จ.ศ. ๑๒๕๐),  หน้า ๓๔๒ - ๓๔๓ 
๖๕ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ  พระนามเดิมว่า  พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์  

เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ร่วมพระชนนีเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  
พระบรมราชเทวี  สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  
พระพันปีหลวง  การสะกดพระนามตามเอกสารต้นฉบับและราชกิจจานุเบกษา  มีการเปลี่ยนไปแต่ละระยะ  ดังนี้  พระเจ้า 
น้องยาเธอ  กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ  (พ.ศ. ๒๔๒๔ - ๒๔๒๙)  พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ  
(พ.ศ. ๒๔๒๙ - ๒๔๕๔)  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระเทวะวงษ์วโรปการ  (พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๒๔๕๙)  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ  (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๖๖)  ในหนังสือเล่มนี้สะกดพระนามตามเอกสารต้นฉบับในช่วงเวลาต่าง ๆ  

๖๖ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารรชักาลที ่๕  หนังสอืกราบบงัคมทลู มร ๕ นก/๑๐๖  หน้า ๙๒ - ๙๔
๖๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕  กรมศึกษาธิการ มร ๕ ศ ๑ - ศ ๑/๒๔  เรื่องรายงาน 

กรมศึกษาธิการ  ร.ศ. ๑๐๙ 
๖๘ ดำรงราชานุสรณ,์  อ้างแล้ว,  หน้า ๑๙๑ - ๒๐๐ 
๖๙ พระราชกำหนดศุขาภิบาล  กรุงเทพฯ  ร.ศ. ๑๑๖  ราชกิจจานุเบกษา ๑๔,  หน้า ๕๑๗ - ๕๒๕ 
๗๐ กรมพลำภัง  ปัจจุบันคือ  กรมการปกครอง
๗๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๖  กระทรวงมหาดไทย มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒.๑/๒ 
๗๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๑๗  เรื่องขออนุญาตพิมพ์คำภีร์ 

แพทย ์ หน้า ๑๐ - ๒๗  และ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗  (๒๐ มกราคม ๑๑๙),  หน้า ๖๑๔ 
๗๓ “ประกาศตั้งโอสถาสภา”  ราชกิจจานุเบกษา ๑๙  (๒๕ พฤษภาคม ๑๒๑),  หน้า ๑๑๔ 
๗๔ “ประกาศแก้ภาษีโรงร้านจัดสุขาภิบาลตลาดท่าฉลอม  เมืองสมุทรสาคร” ราชกิจจานุเบกษา ๒๒  (๑๘  มีนาคม  

ร.ศ. ๑๒๔),  หน้า ๑๑๕๕ 
๗๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่  ๕  มร ๕ ศ/๔๕ ศ.๒๔.๓๙  เรื่องเลิกโรงพยาบาล 

ในกระทรวงธรรมการยกมากระทรวงนครบาลแลจัดการเปลี่ยนแปลงวิธีใหม ่
๗๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลท่ี ๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๔๓  เร่ืองจำหน่ายพรรณบุพโพ  

ร.ศ. ๑๒๕ 
๗๗ พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง  ร.ศ. ๑๒๗  ราชกิจจานุเบกษา ๒๕  (๑๓ กันยายน ๑๒๗), 

หน้า ๖๖๘ - ๖๗๓ 
๗๘ “ตำแหน่งราชการกระทรวงธรรมการ”  ราชกิจจานุเบกษา ๒๗  (๖ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๙),  หน้า ๑,๘๔๙
๗๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  รัชกาลที่  ๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒.๑,/๑  เรื่องรวมกองพยาบาลต่าง ๆ  

ขึ้นเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย  เรียกว่า  กรมพยาบาล 
๘๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒.๑/๒
๘๑ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ รชักาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒/๕  รายงานกรมสาธารณสขุ  หน้า ๓๕
๘๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ น /๕๙ เรื่องกองแพทย์สุขาภิบาล หน้า ๒๔ - ๓๒ 
๘๓ “ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย  และโอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ”  ราชกิจจานุเบกษา ๓๔  (๑๕  เมษายน ๒๔๖๐),  หน้า ๒๐ - ๒๑ 
๘๔ “ประกาศกระทรวงธรรมการ  เรือ่งรวมโรงเรยีนราชแพทยาลยัเขา้กบัจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั”  ราชกจิจา- 

นุเบกษา ๓๔  (๑๕  เมษายน ๒๔๖๐),  หน้า ๒๑ - ๒๒ 
๘๕ สะกดพระนาม  กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร  ตามต้นฉบับ  ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕  หลังสิ้นพระชนม์  ได้รับการ 

เฉลิมพระอิสริยยศ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาชัยนาทนเรนทร 
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๘๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒/๑๐  เรื่องกรมสาธารณาสุข,  หน้า ๙๗
๘๗ เรื่องเดียวกัน 
๘๘ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ  รชักาลที ่๖ มร ๗ ศ/๔ - ม ๗.๓/๑  เรือ่งจะเชญิ Rockefeller Foundation 

มาช่วยเหลือทางสาธารณสุขและการศึกษาทางแพทย ์
๘๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒/๑๑  หน้า ๑๗๑
๙๐ “ประกาศรวมการปกครองท้องที่และแบ่งปันหน้าที่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรม”  

ราชกิจจานุเบกษา ๓๙  (๒ สิงหาคม ๒๔๖๕),  หน้า ๘๐ 
๙๑ “พระราชบัญญัติการแพทย ์ พุทธศักราช ๒๔๖๖”  ราชกิจจานุเบกษา ๔๐  (๑๖  พฤศจิกายน ๒๔๖๖),  หน้า  

๑๓๖ - ๑๕๒ 
๙๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒/๑๔  รายงานกรมสาธารณสุขประจำ 

พุทธศักราช ๒๔๖๕,  ๒๔๖๖  และ ๒๔๖๗ 
๙๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  รัชกาลท่ี ๗  กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๑๐ - ม ๗/๑  เร่ืองต้ังสภาสาธารณสุข 
๙๔ Baccalaureus  เป็นคำศัพท์ละติน  มีความหมายว่า  A bachelor’s degree 
๙๕ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ รชักาลที ่๗  กรมศกึษาธกิาร มร ๗ ศ/๔ - ศ ๗.๒/๔  เรือ่งใหป้รญิญาแพทย์
๙๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  รัชกาลท่ี ๗  กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม๗.๑/๑๒  โรงพยาบาลกลาง
๙๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  รัชกาลที่ ๗  กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๒๙ ม๒๖.๔/๑๔๒  เรื่องการ 

ปกครองโดยลักษณะเทศบาลซึ่งอธิบดีกรมสาธารณสุขทรงแสดงในที่ประชุมเทศา พ.ศ. ๒๔๗๒
๙๘ เดิมพระอภัยราชาเคยกราบบังคมทูลให้จัดตั้ง พ.ศ. ๒๔๓๗  แต่ยังไม่พร้อมเพราะติดขัดเรื่องการบังคับ 

กฎหมายคนในปกครองของอังกฤษในสยาม  จึงจัดแบบการสุขาภิบาลไปก่อน
๙๙ สถาบันพระปกเกล้า  คลังความรู้หมวดหมู ่ เรื่องประวัติและความเป็นมาของเทศบาล 
๑๐๐ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ รชักาลที ่๗  เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘ 

เรื่องกรรมการวางโครงการสาธารณสุข 
๑๐๑ “พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงมหาดไทย  พุทธศักราช ๒๔๗๖”  

ราชกิจจานุเบกษา ๕๐  (๓๐ มกราคม ๒๔๗๖),  หน้า ๘๙๔ 
๑๐๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘  หน้า ๖ 
๑๐๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ม (๒) สร๐๒๐๑/๒๑๑  เรื่อง 

โครงการสร้างโรงพยาบาลหัวเมืองของกระทรวงมหาดไทย 
๑๐๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘  เรื่อง 

ร็อคกี้เฟลเลอร์มูลนิธ ิ หน้า ๑๓ - ๑๔ 
๑๐๕ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๓ - ๗
๑๐๖ เข้าใจว่าพิมพ์ผิดน่าจะเป็น พ.ศ. ๒๔๑๑ 
๑๐๗ กรมยุทธการทหารบก,  ธรรมระวางประเทศ,  พิมพ์ครั้งที ่๓  (พระนคร:  โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก),  

๒๔๘๓ 
๑๐๘ “ประกาศพระราชกฤษฎกีา  มอบสทิธิกจิการบางสว่นในกรมสาธารณสขุ  กรมตำรวจ  และกรมโยธาเทศบาล 

กระทรวงมหาดไทยให้เทศบาลนครกรุงเทพฯ จัดทำ  พุทธศักราช ๒๔๘๐”  ราชกิจจานุเบกษา ๕๔  (๑๒  กรกฎาคม  
๒๔๘๐),  หน้า ๗๖๙ - ๗๗๑ 

๑๐๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘  เรื่อง 
กลาโหมตั้งโรงเรียนเพาะแพทย์และอบรมแพทย์ประกาศนียบัตร ์ หน้า ๒ - ๒๗ 

๑๑๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สร.๐๒๐๑.๖/๒๓  เรื่องยุบเลิก 
สภากาชาดไทย 

๑๑๑ พลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ  น่าจะเป็นผู้เสนอเรื่องการจัดตั้ง “แพทยสภา” แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบ 
จากที่ประชุมนี ้

๑๑๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘  เรื่อง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสาธารณสุขและการแพทย ์ หน้า ๙๐ - ๑๐๖ 

๑๑๓ “พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง  
ในกระทรวงสาธารณสขุ พทุธศักราช ๒๔๘๕” ราชกจิจานเุบกษา ๕๙ ตอนที ่๑๖  (๑๐ มนีาคม ๒๔๘๕),  หนา้ ๖๗๗ - ๖๘๐
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๑๑๔ “พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ  กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  ในกระทรวงสาธารณสุข  
พุทธศักราช ๒๔๘๕”  ราชกิจจานุเบกษา ๕๙  ตอนที ่๑๖  (๑๐ มีนาคม ๒๔๘๕),  หน้า ๖๙๐ - ๖๙๓

๑๑๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘  หน้า  
๑๑ - ๑๒ 

๑๑๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๑๒  เรื่องการ 
โอนโรงพยาบาลระหว่างเทศบาลกับกระทรวงสาธารณสุข 

๑๑๗  International Red Cross Society,  SIAM - ACCESSION A LA CONVENTION DE GENEVE,  
Bulletin  Internatinal DES Sociétés de  la Croix-Rouge; Vol 27,  Issue 103,  July 1895,  p. 151 - 152 

๑๑๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กระทรวงต่างประเทศ  มร ๕ ต/๓๙ - ต ๖.๓/๗  เรื่องสัญญาสงบศึก 
ที่กรุงเฮก

๑๑๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลท่ี ๕ กรมราชเลขานุการ มร ๕ รล.พศ./๑๑ หน้า ๒๙๘ - ๓๐๐ 
๑๒๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลท่ี ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๒ หน้า ๖๓๑ - ๖๓๒
๑๒๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่  ๕  หนังสือกราบบังคมทูล  มร ๕ ศ/๑  เรื่องรายงาน 

ขุนวรการโกศลฯ   
๑๒๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลท่ี ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๗๑ หน้า ๑๔๖ - ๑๕๑ 
๑๒๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕  กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๘๐ ต๔๔/๑๐  

เรื่องสภาอุณาโลมแดงกรุงสยามแลเหรียญจุฬาลงกรณ ์
๑๒๔ จารุวรรณ  สุขุมาลพงษ์  และจเร  พันธุ์เปรื่อง,  วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒  สถาบันพระปกเกล้า  http:// 

wiki.kpi.ac.th/index.php?title=วิกฤตการณ์_ร.ศ._112  สืบค้นวันที ่๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕  กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๘๐ ต๔๔/๑๐  

เรื่องสภาอุณาโลมแดงกรุงสยามแลเหรียญจุฬาลงกรณ์  ดูรายละเอียดในภาคที่  ๒  รายการที่  ๒๔๓๖ -  ๔  ตั้งสภา 
อุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม

๑๒๖ “ซึ่งต้องด้วยแบบอย่างประเทศทั้งปวงอันรุ่งเรือง”  หมายความว่า  สภาอุณาโลมแดง  ทำตามแบบ  คณะ 
กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ -  ICRC  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสเรียกสภาอุณาโลมแดงเป็น 
ภาษาฝรัง่เศสวา่ Societe Siamoise de  la Croix-Rouge  แปลเปน็ภาษาองักฤษวา่ Siamese Society of  the Red Cross  
ภาษาฝร่ังเศส “Croix-Rouge” หรือภาษาอังกฤษว่า “Red Cross”  ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ แปลเป็นภาษาไทยว่า  “กากะบาดแดง”  
และในสมัยรัชกาลที่  ๖  ทรงพระราชทานนามใหม่ “กาชาด”  โดยคำว่า “ชาด”  หมายถึงสีแดง  (ดูในภาค ๒  เหตุการณ์  
๒๔๓๖ - ๗  พระราชสาสนถ์งึประธานาธบิดสีวสิ  เรือ่งสาเหตกุารจดัตัง้ Societe Siamoise de  la Croix-Rouge  (Siamese  
Society of  the Red Cross)  และการตีพิมพ์พระราชสาสน์เผยแพร่ในวารสาร The  International Review of  the  
Red Cross)  ทั้งนี้ไม่พบคำว่า “Red Unalom” ในเอกสารจดหมายเหตุของไทยและของกาชาดระหว่างประเทศ

๑๒๗ “พวกไม้กางเกนเขนแดงที่มีในยุโรป”  หมายถึง  คณะกรรมกาชาดระหว่างประเทศ - International Red  
Cross Society  ชือ่ยอ่ ICRC  คำวา่ไมก้างเกนเขนแดง  แปลจากภาษาฝรัง่เศสคำวา่ Croix-Rouge  โดยคำวา่ Croix แปลวา่  
ไม้กางเขนหรือกากบาท  คำว่า Rouge  แปลว่า  สีแดง  ปัจจุบัน Croix-Rouge  แปลว่า  กากบาทสีแดง  คณะกรรมการ 
กาชาดระหว่างประเทศมีชื่อเรียกและชื่อย่อเป็นฝรั่งเศสว่า Comité  international de  la Croix-Rouge - CICR 

๑๒๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕  กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๘๐ ต๔๔/๑๐  
เรื่องสภาอุณาโลมแดง  กรุงสยาม

๑๒๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่  ๕  กระทรวงนครบาล  มร ๕ น/๒๐๖ - น ๑๘.๑/๑๗  
เรื่องจะต้องการที่วังกรมมเหศวร  ทำโรงพยาบาลอุณาโลมแดง

๑๓๐ “แจ้งความสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม”  ราชกิจจานุเบกษา ๑๐,  หน้า ๒๓๑ - ๒๓๒ 
๑๓๑ “พวกไม้กางเกนเขนแดงที่มีในยุโรป”  หมายถึง  คณะกรรมกาชาดระหว่างประเทศ -   International  

Red Cross Society 
๑๓๒ “มองซเิออรเ์ยโคมนิ”  คอื  มสิเตอร์โรลงัยัคมนิส ์ (Rolin-Jacquemyns)  เจา้พระยาอภยัราชาสยามานกุลูกจิ  

“เห็นควรจะให้เนื่องมาถึงเมืองไทย์ด้วย”  หมายความว่า  ประเทศไทยควรเข้าร่วมคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  
จะได้เป็นประเทศภาคีสมาชิกของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

๑๓๓  International Red Cross  Society,  SIAM - PRODROMES DE LA  CROIX-ROUGE,  Bulletin  
Internatinal DES Sociêtês de la Croix-Rouge; Vol 24,  Issue 96, October 1893,  pp. 199 - 201
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๑๓๔ สากลสัญญา  คือ  สนธิสัญญาระหว่างประเทศ  (Treaty)  ในที่นี้ทรงหมายถึง  อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๘๖๔  
(Geneva Convention 1864) 

๑๓๕ สภากากบาทแดงกลางที่เมืองเยนิวา  หมายถึง  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  สำนักงานใหญ่  
ณ นครเจนีวา  International Red Cross Society - Headquater,  Geneva, Switzerland 

๑๓๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่  ๕  กระทรวงการต่างประเทศ  มร ๕ ต/๔๒ต๗/๑๒๑  
เรื่องพระราชสาส์นถึงกรุงสวิตเซอร์แลนด ์ หน้า ๑ - ๔ 

๑๓๗ สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม  มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการว่า Siamese Society of  the  
Red Cross 

๑๓๘ มองสิเออริชาด  หมายถึง  นายอูแยงริชาด  เป็นนายกเทศมนตรีแห่งนครเจนีวา ค.ศ. ๑๘๙๗  ภายหลังได้ 
เป็นประธานาธิบดีแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ค.ศ. ๑๙๑๓ - ๑๙๑๔  (M. Eugene Richard, President of  the Council  
of State of  the Republic and Canton of Geneva)  อ้างอิงจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕  
กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๔๒ ต ๗/๑๒๒  เรื่องพระราชหัตถ์มีไปมากับนายอูแยงริชาด  หน้า ๑ - ๗ 

๑๓๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ต/๔๘ - ต ๑๐/๘๑  ร่างพระราชหัตถ์ตั้งผู้แทน 
ไปประชุมเมืองเยนีวา  ใช้กระดาษหนังตามวิธีใหม ่ หน้า ๒

๑๔๐ ต่อมาในรัชกาลที ่๖  ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร
๑๔๑ ในต้นฉบับเอกสารจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  มีลายมือเขียนกำกับบนเอกสารส่วนบนไว้ว่า  

“ได้เขียนกระดาษหนังตัดเท่าสมุดสัญญา  ตอนนี้เขียนหน้าต้น  ตอนหลังเขียนหน้า ๓  เขียนเปน ๒  ฉบับ  สำหรับหนังสือ 
สัญญา ๑ ฉบับ  หนังสือไปรโตโกล ๑ ฉบับ”

๑๔๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  รัชกาลที่  ๕  กระทรวงการต่างประเทศ  ต/๘๐ ต ๔๔.๑๑  ร่างกฎ 
ข้อบังคับสำหรับสภาอุณาโลม

๑๔๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  รัชกาลท่ี ๕  กระทรวงการต่างประเทศ ต/๘๐ ต ๗.๑๓  รายงานเสนาบดีสภา 
๑๔๔ “แจ้งความสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม”  ราชกิจจานุเบกษา ๑๐,  หน้า ๒๓๑ - ๒๓๒
๑๔๕ “รายงานกระทรวงธรรมการพแนกพยาบาล”  ราชกิจจานุเบกษา ๑๙  (๒๗  เมษายน ๑๒๑),  หน้า ๖๔ 
๑๔๖ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารรชักาลที ่๕  กระทรวงศกึษาธกิาร ศธ ๘.๕/๑๑  เรือ่งซือ้เตยีงนอน 

คนไข้จากโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงมาใช้ตามโรงพยาบาล 
๑๔๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  รัชกาลที่ ๕  กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๘๐ ต ๔๔/๒๑  เรื่อง 

สภาอุณาโลมแดงอังกฤษ
๑๔๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  รัชกาลท่ี ๕  กระทรวงการต่างประเทศ ต/๘๐ ต ๗.๑๓  รายงานเสนาบดีสภา
๑๔๙ เรื่องเดียวกัน
๑๕๐ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ  เอกสารรชักาลที่ ๕ มร ๕ ต/๘๐ - ต๔๔/๑๒  เรือ่งสยามสภาอณุาโลมแดง
๑๕๑ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ รชักาลที ่๖  เอกสารหมวดเบด็เตลด็ มร ๖ บ/๓๕ - บ๙/๒  เรือ่งเงนิใชจ้า่ย 

ในโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง
๑๕๒ เรื่องเดียวกัน 
๑๕๓ ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๓๑  (๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๗),  หน้า ๕๖๗ - ๕๗๑ 
๑๕๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ต/๔๗  เรื่องสัญญานานาประเทศที่เมืองเยนิวา  หน้า  

๑๒ - ๒๐ 
๑๕๕ “กระแสพระบรมราชโองการเรื่องตั้งผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม”  ราชกิจจานุเบกษา ๓๑  (๑๒  เมษายน  

๒๔๕๗),  หน้า ๔๖ 
๑๕๖ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ รชักาลที ่๖ มร ๖ บ/๓๕ - บ ๙/๑๒  เรือ่งสภากาชาดสยามเขา้รว่มสมาคม 

สากล  หน้า ๑๐ 
๑๕๗ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ  เอกสารสภากาชาดไทย สกท ๑/๕  ตน้ร่างพระราชบญัญัตกิาชาด  เพิม่เตมิ 

พ.ศ. ๒๔๖๓ ปึก ๑
๑๕๘ ตำแหน่งในป ีพ.ศ. ๒๔๗๕
๑๕๙ เรื่องเดียวกัน 
๑๖๐ วิทยาสารเสนารักษ์  ปีที่ ๒  เล่มที่ ๒  พุทธศักราช ๒๔๙๒  ผู้แต่ง  : แผนก ๒  กรมแพทย์ทหารบก  หน้า  

๑ - ๓๐ 
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๑๖๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สร.๐๒๐๑.๖/๒๓  เรื่องยุบเลิก 
สภากาชาดไทย 

๑๖๒ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีสร.๐๒๐๑.๖/๗๑  เรือ่งโอนเจา้หนา้ที ่
สภากาชาดไทยเป็นข้าราชการ 

๑๖๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สร ๒.๑.๑๐/๔๒  เรื่องโครงการ 
จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๖๔ https://blogs.icrc.org/th/2018/08/02/friedrich-born/  สืบค้นวันที ่๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ 
๑๖๕ ออสการ์  ชินด์เลอร์  (Oskar Schindler)  อดีตสมาชิกพรรคนาซีและเจ้าของโรงงาน  ที่เอ่ยปากขอตัว 

นักโทษชาวยิวมาทำงานจนสามารถช่วยคนหลายพันจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในโปแลนด์  วีรกรรมของชินด์เลอร์ถูกยกย่อง 
จากคนทั่วโลกและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ภาพยนตร์ในตำนาน “Schindler’s List, 1993”

๑๖๖ https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByTopics.xsp  สืบค้นวันที่ ๒๐ มกราคม  
๒๔๖๒
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บทที ่๓

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ถนอม  บรรณประเสริฐ

ประวัติศาสตร์แพทยสภา

แพทยสภา  (Medical Council)  เป็นหน่วยงานควบคุมการกำกับการประกอบวิชาชีพ  

แพทย์แผนปัจจุบัน  (Modern Medicine) ตามระบบประเทศตะวันตก  เริ่มจัดตั้งครั้งแรกในรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๖๖  เมื่อแรกสถาปนาเรียกว่า “สภาการแพทย์” 

(Medical Council)  เนื่องจากในสมัยนั้นมีจำนวนแพทย์แผนปัจจุบันเพียงไม่กี่ร้อยคน  แต่มี 

แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนโบราณอื่น ๆ จำนวนเกือบหมื่นคน  เช่น  หมอนวด  แพทย์แผนจีน  

เป็นต้น  ทำให้ “สภาการแพทย์” ไม่สามารถจัดตั้งระบบควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพแพทย์ 

แผนปัจจุบันได้เหมือนอย่างประเทศตะวันตก  เพราะต้องควบคุมแพทย์แผนไทยและแพทย์ 

แผนโบราณในท้องถิ่นที่มีอยู่ เดิมไปด้วยพร้อมกัน  กรรมการร่างพระราชบัญญัติการแพทย์ 

จึงบัญญัตินิยามศัพท์เรียกอาชีพแพทย์ทุกประเภทและอาชีพด้านสุขภาพทุกประเภทรวมกันว่า “Art  

of Healing”  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานศัพท์แปลว่า  “การประกอบ 

โรคศิลปะ”  หมายถึงการประกอบอาชีพแพทย์และอาชีพด้านสุขภาพทุกประเภทรวมกัน  การกำกับ 

การประกอบวิชาชีพ “แพทย์แผนปัจจุบัน” จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น “การควบคุมการประกอบโรค 

ศิลปะ” แทนตามสถานการณ์ในขณะนั้น  แต่วิชาชีพแพทย์แผนต่าง ๆ และวิชาชีพด้านสุขภาพ 

แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน  จึงมีการพัฒนากำหนดคุณสมบัติของแต่ละวิชาชีพ  

บนพื้นฐานของศาสตร์วิชาแต่ละประเภทในรายละเอียดและได้แยก “การควบคุมการประกอบโรค 

ศิลปะ” ออกเป็นประเภทย่อย ๆ โดยมีข้อกำหนดกฎหมายที่แตกต่างกัน  พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ  

“สภาการแพทย์” เป็น “คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ” ตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว 

เมื่อการควบคุมการประกอบโรคศิลปะเจริญก้าวหน้าขึ้น  ระบบควบคุมกำกับเฉพาะแพทย์ 

แผนปัจจุบันได้พัฒนาขึ้น  จึงแยกออกไปจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระภายใต้กฎหมายใหม่คือ  “พระ- 

ราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม”  โดยจัดตั้งเป็น “แพทยสภา” (Medical Council)  เพื่อเป็น 

หน่วยงานควบคุมกำกับแพทย์แผนปัจจุบันโดยเฉพาะ  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑  “แพทยสภา” จึงเป็นสภา 

วิชาชีพด้านสุขภาพหน่วยงานแรกที่ ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระภายใต้กฎหมาย  
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เป็นต้นแบบให้สภาวิชาชีพสุขภาพอื่น ๆ พัฒนาแยกตัวออกจากการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

ตามมา  เช่น  สภาการพยาบาล  สภาเภสัชกรรม  ทันตแพทยสภา  เป็นต้น  ในการพัฒนาแยกตัว 

ของสภาวิชาชีพต่าง ๆ นี้  เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าระบบการควบคุมกำกับอาชีพด้านสุขภาพในวิชาชีพนั้น 

ได้เจริญก้าวหน้า  สมบูรณ์เพียงพอแล้วที่จะดำเนินการให้สอดคล้องตามระบบสากล  หากนับเวลา 

ตั้งแต่จัดตั้ง “สภาการแพทย์” พ.ศ. ๒๔๖๖ จนถึงกำเนิด “แพทยสภา” พ.ศ. ๒๕๑๑ แล้ว  จะต้อง 

ใช้เวลานานถึง ๔๕ ปี  ถึงจะสามารถพัฒนาเป็นแพทยสภา  (Medical Council)  สามารถจัดตั้ง 

องค์กรอิสระควบคุมการกำกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือ “แพทย์แผนปัจจุบัน”  (Modern  

Medicine) ตามมาตรฐานระบบสากลได้สำเร็จ

ทั้งนี้สาระสำคัญที่สุดซึ่งเป็นหัวใจการควบคุมกำกับวิชาชีพเวชกรรมคือ  การบังคับใช้ 

อำนาจควบคุมกำกับต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะต้องทำในรูปแบบคณะกรรมการชุดหนึ่ง  

มีอำนาจการควบคุมกำกับลงโทษต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  มีการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  และ 

เที่ยงธรรมตามระบบคณะกรรมการโดยปราศจากความลำเอียง  และป้องกันไม่ให้อำนาจการบังคับ 

หนว่ยงานราชการของอธบิดหีรอืรฐัมนตรมีอีำนาจควบคมุกำกบัลงโทษตอ่ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม 

โดยตรงในแนวทางเดียวกับระบบสากล

ววิฒันาการระบบควบคมุการกำกบั “แพทยแ์ผนปจัจบุนั” ตามแบบอยา่งของประเทศตะวนัตก 

ของประเทศไทย  อาจแบ่งได้เป็น ๓ ยุค  ดังนี ้

ยุคที ่๑  สภาการแพทย ์ พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๙ 

ยุคที ่๒  คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๕๑๑ 

ยุคที ่๓  แพทยสภา  พ.ศ. ๒๕๑๑ - ปัจจุบัน 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ยุคที ่๑ สภาการแพทย ์พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๙ 
พระราชบัญญัติการแพทย ์- The Medical Acts of Siam

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ถนอม  บรรณประเสริฐ

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ  แสงวิเชียร

ความเป็นมา
การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับราษฎร 

เริ่มต้นเมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐  (นับอย่างสากล)  เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดตั้ง “กอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล” (คณะกรรมการ 

จัดการโรงพยาบาล)  เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของสยามคือ  โรงพยาบาล 

ศริริาช  ซึง่เปดิดำเนนิการครัง้แรกเมือ่วนัที ่๒๖  เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑  และใหม้กีารจดัตัง้โรงพยาบาล 

อื่น ๆ ในพระนครเพื่อประโยชน์ของราษฎรในลำดับถัดไป  ต่อมาให้ยุบ “กอมมิตตีจัดการ 

โรงพยาบาล” และตั้งกรมพยาบาลขึ้นเมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑  และใน พ.ศ. ๒๔๓๓  

มีการตั้งโรงเรียนสำหรับสอนแพทย์ขึ้นเป็นแห่งแรกที่โรงพยาบาลศิริราช  ชื่อโรงเรียนแพทยากร  

เสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงเปดิเมือ่วนัที ่๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๓๓๑  ตอ่มาเปน็โรงเรยีนราชแพทยาลัย 

และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปัจจุบัน 

ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๖๕  หมอคาทิวและหมอไอรา  แอร์  (Dr. M. Carthew,  Dr.  Ira 

Ayer)  แพทยท์ีป่รกึษากรมสาธารณสขุ  กระทรวงมหาดไทย  ประมาณการวา่  มีแพทยจ์บการศกึษา 

จากโรงเรียนราชแพทยาลัยรวมราว ๔๐๐ - ๕๐๐ คน  และมีแพทย์ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ 

ราว ๔๐ - ๕๐ คน  ในขณะที่มีผู้ประกอบการทางแพทย์ที่ไม่ได้เรียนมีจำนวนถึง ๑๐,๐๐๐ คน๒  

พลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ  (ชื่น  พุทธิแพทย์) ผู้อำนวยการกองพยาบาล  สภากาชาดสยาม๓  

อธิบายสภาพการประกอบอาชีพแพทย์ในขณะนั้นว่ายังไม่มีกฎหมายห้ามไว้  ใครอยากจะเป็นแพทย์ 

ก็ทำอาชีพแพทย์ได้เลย  จึงมีทั้งหมอผี  หมอตำแย  หมอเวทมนตร์  หมอเสน่ห์เล่ห์กล  โดยเฉพาะ 

หมอตำแยที่มีปัญหาทำให้ทั้งแม่และลูกเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  พลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ 

ตระหนักถึงปัญหาและอันตรายที่มีผลกระทบต่อประชาชน  จึงร่างกฎหมายการแพทย์เพื่อควบคุม 

กำกับอาชีพแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อเสนอต่อกรมสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  

และสภากาชาดสยาม  โดยตั้งชื่อพระราชบัญญัตินี้ว่า “พระราชบัญญัติการแพทย์” โดยบัญญัติ 

ใหม้กีารจดัตัง้สภาการแพทยเ์ปน็คณะกรรมการคณะหนึง่  มอีำนาจออกใบอนญุาตประกอบโรคศลิปะ 

ให้แก่บุคคลประกอบวิชาชีพโดยถูกต้องตามกฎหมาย  ต่อมา “สภาการแพทย์” ได้พัฒนาแยกออกมา 

จัดตั้งเป็นองค์กรอิสระภายใต้กฎหมาย “พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม”  เพื่อให้ปราศจากอิทธิพล 

และการบงัคับใด ๆ จากอำนาจบงัคบับญัชาของกระทรวงสาธารณสขุ  ซึง่จะทำใหเ้กดิความเทีย่งธรรม 

และเป็นกลางอย่างแท้จริง  “สภาการแพทย์” ได้พัฒนาเป็น “คณะกรรมการแพทยสภา” ในปัจจุบัน  

มีลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการกำเนิดของพระราชบัญญัติการแพทย์ดังต่อไปนี้
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จุดเริ่มต้นกฎหมายควบคุมแพทย ์
วันที่   ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔  นายพันเอก พระศักดาพลรักษ์  (ชื่น  พุทธิแพทย์  

ภายหลังได้รับบรรดาศักดิ์เป็นนายพลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ)  ผู้อำนวยการการกองพยาบาล  

สภากาชาดสยามมีหนังสือกราบทูลจอมพล  สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้ากรมหลวง 

นครสวรรค์วรพินิต  อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม  ว่า 

...ด้วยการแพทย์ของประเทศสยามเราตามที่เป็นอยู่ในเวลานี้ ยังหามี 

ระเบียบแต่อย่างใดไม่ กล่าวคือ ใครอยากจะทำการหากินในทางแพทย์ก็ทำได ้

ตามใจชอบ ไม่มีข้อขีดคั่นอย่างใด เช่น ถ้าอยากจะเป็นแพทย์หรือเป็นหมอ 

ก็เป็นได้ทันที โดยไม่ต้องได้รับการอบรมจากโรงเรียนก็ได้ หรืออยากจะเป็น 

ผู้ปรุงยาก็ตั้งร้านปรุงยาขายยาฝรั่งได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวอันตรายต่อชีวิต 

มนุษย์เป็นอันมาก กระทำให้มารดาและเด็กทารกตายเสียมากต่อมาก ดัง 

ได้เห็นตัวอย่างมาเป็นอเนกประการ...๔ 

การยกร่างกฎหมายฯ  
นายพันเอก พระศักดาพลรักษ์  (ชื่น  พุทธิแพทย์)  มีหนังสือกราบทูลจอมพล สมเด็จ 

พระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต  อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม  

ว่าเคยแนะนำและส่ง “ร่างพระราชบัญญัติการแพทย์” ไปยัง “กรมสาธารณสุข” ในกระทรวง 

มหาดไทย  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงในเรื่องนี้แล้ว  แต่ก็ไม่เป็นผล  จึงได้มีหนังสือกราบทูลนี้  

เพื่ออาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสภากาชาดสยาม  สภานายกและอุปนายกผู้อำนวยการ 

สภากาชาดสยามสามารถกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงในเรื่องกิจการของ 

สภากาชาด  อีกทั้งพูดจาโต้ตอบกับเสนาบดีเจ้ากระทรวงได้  เพื่ออธิบายว่าเรื่อง “ร่างพระราช- 

บัญญัติการแพทย์” นี้เป็นหน้าที่ของสภากาชาดเช่นกัน  เพราะการแพทย์เป็นเรื่องการช่วยชีวิต 

มนุษย์  ซึ่งนับเป็นกิจการสำคัญของสภากาชาด  อุปนายกผู้อำนวยสภากาชาดสยามจึงทรงมี 

จดหมายลงวันที่ ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔  รับสั่งให้นำร่างกฎหมายฯ  เข้าประชุมหารือกับกาชาด 

บุรพประเทศในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕๕  และมีหนังสือลายพระหัตถ์ที่  ๑๔๗๙  ลงวันที่ ๒๖  

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔๖  กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ความว่า

. . .ควรให้มีพระราชบัญญัติจดทะเบียนแพทย์ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มี 

ความรู้สมควร มิให้หากินทางรักษาโรค ถวายร่างพระศักดาขึ้นมาด้วย ได้รับ 

พระราชทานร่างนั้นส่งไปยังเสนาบดีมหาดไทย เพื่อดำริต่อไป... 

วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๔๖๔  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี 

พระราชหัตถเลขาเลขที่  ๕/๒๙๙  ไปยังกระทรวงมหาดไทย๗  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ 

มหาเสวกเอก  เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์  (เชย  กัลยาณมิตร)  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  นำ  



238
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

“ร่างพระราชบัญญัติการแพทย์” ของนายพันเอก พระยาดำรงแพทยาคุณ  (ชื่น  พุทธิแพทย์)  

ไปใช้ทำเป็นโครงร่างจัดทำพระราชบัญญัติการแพทย์ขึ้น  ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ 

กราบทูลที่  ๙๙/๔๔๓๗  วันที่  ๒๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๔  ตอบกลับไปยังกรมราชเลขาธิการว่า  

กรมสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  “ได้ดำริเรื่องนี้ไว้นานแล้ว”  และได้ร่างพระราชบัญญัติ 

ขึ้นเป็นภาษาอังกฤษชื่อ “The Medical Act  of  B.E.  846”  โดยให้หมอคาทิวและหมอไอรา  

แอร์  แพทย์ที่ปรึกษากรมสาธารณสุข  จัดทำขึ้นเมื่อวันที่  ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔๘  ขณะนั้น 

นายแพทย์ไอรา  แอร์  ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาการสาธารณสุขฝ่ายหัวเมือง  กองที่ปรึกษา 

กรมสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย๙ 

กระทรวงมหาดไทยรับสนองพระราชกระแสรับสั่ง  จึงได้กำหนดนัดประชุมยกร่าง 

พระราชบัญญัติการแพทย์เป็นทางการครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔  และมีการ 

ยกร่างทูลเกล้าฯ  ถวายเพื่อทรงตรวจแก้ไข  จนในที่สุดมีการยกร่างพระราชบัญญัติการแพทย์ 

ฉบับที่  ๗ สำเร็จ  มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ  และได้นำความกราบบังคมทูล 

เมื่อวันที่   ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.๒๔๖๖๑๐  และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี 

พระบรมราชโองการประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์ ณ  วันที่  ๒ พฤศจิกายน  พุทธศักราช  

๒๔๖๖ 

ในร่างฯ พระราชบัญญัติฉบับที่  ๔ ที่เป็นภาษาอังกฤษ  ยกร่างเมื่อวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๔๖๕  คณะกรรมการได้ให้นิยามศัพท์ของคำว่า Art of Healing  ว่า

“Art of Healing” denotes the practices of Medicine, Surgery,  

Obstetrics, Dentistry, Medicine, Veterinary Medicine, Pharmacy,  

Nursing, Massage, and any Treatment of the sick or ailing.๑๑

แต่เกิดปัญหาในการแปลคำว่า Art of Healing  เป็นศัพท์ภาษาไทยว่าควรจะใช้คำอะไร 

ที่เหมาะสม  โดยกระทรวงมหาดไทยได้แปลนิยามศัพท์ตามร่างฯ ฉบับที ่๔  ไว้ดังนี้

ศาสตร ์ “Art of Healing” แปลว่า  “เวชศิลปะ”

การประกอบอาชีพ  “Art of Healing”  แปลว่า  “เวชศิลปะกรณ์”

ผู้ประกอบอาชีพ  “Art of Healing”  แปลว่า  “ผู้ประกอบเวชกรณ์”

ส่วนหน่วยงานอื่นมีความเห็นว่าควรแปล  คำว่า  เวชกรณ ์ เป็นแบบอื่น๑๒  เช่น 

แพทยสมาคมแห่งกรุงสยามให้ใช้ว่า “อายุรเวชกรรม” แทน

กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้ว่า “เวชกิริยา”  และ “จิกิตสา”  หรือ “จิกิตสากรรม” แทน

กระทรวงมุรธาธรให้ใช้ว่า “เวชกรรม” แทนคำว่า  เวชกรณ์

เมื่อมหาเสวกเอก  เจ้าพระยามหิธร  (ลออ  ไกรฤกษ์)  ราชเลขาธิการ  กราบบังคมทูล 

พระกรุณาขอพระบรมราชวินิจฉัย  ร่างพระราชบัญญัติการแพทย์ฉบับที่   ๗  ว่าเป็นฉบับ 

สุดท้ายแล้วพร้อมจะประกาศเป็นกฎหมาย  แต่กระทรวงต่างประเทศเสนอว่าควรขอการรับรอง 
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จากต่างประเทศเสียก่อน  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขา  ลงวันที่  

๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๖๑๓  ความว่า

...เห็นเมื่อได้ตรวจดูกันอีกครั้ง ๑ แล้ว ก็ควรเป็นยุติว่าร่างนี้ใช้ได้แล้ว 

ส่วนข้อที่กระทรวงการต่างประเทศทักท้วงมานั้น ให้ถามความเห็นของพวกทูต 

ได้ ไม่ได้เสียเวลาโรเรไปอีกนาน ก็ดีอยู่ แต่ถ้าจะเป็นเครื่องถ่วงเวลาไปอีก  

ก็เกรงว่าจะป่วยการ ส่วนข้อที่จะประกาศใช้ที่แห่งใดบ้างนั้น ควรให้มหาดไทย 

เองเป็นผู้วินิจฉัยว่า ควรจะใช้ได้ภาคใด ๆ บ้าง ๆ แห่งพระราชอาณาจักร

	 	ราม ป.ร.   

ส่วนเรื่องการแปลศัพท์ “Art of Healing” นั้น  พระนิติศาสตร์จากกรมพระนิติศาสตร์ 

ได้ย่อเรื่องไว้  และมีหมายเหตุของเจ้าพระยามหิธรแนบท้าย  ลงวันที่  ๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๖  

ความว่า  “อนึ่งได้รับพระราชทานตรวจดูร่างฉบับที่ ๗ นี้แล้ว ได้ความว่า...ใช้ว่า ‘การประกอบ 

โรคศิลปะ’ แทนคำว่า ‘เวชกรณ์’ และใช้คำว่า ‘การบำบัดโรค’ แทนคำว่า ‘อายุรเวชกรรม ’ ”๑๔

รายงานกรมสาธารณสุขประจำปี  พ.ศ. ๒๔๗๙  บทที่  ๔  เรื่องการควบคุมผู้ประกอบ 

โรคศิลปะ  อธิบายลักษณะสำคัญของกฎหมายพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.  ๒๔๖๖  ว่า

 

“คำว่า   ‘โรคศิลปะ’ หมายความถึง การบำบัดโรคทางยาและการ 

ผ่าตัด รวมทั้งการผดุงครรภ์ การทำและรักษาฟัน การปรุงหรือจำหน่ายยา  

การพยาบาล หรือการรักษาคนบาดเจ็บป่วยไข้ด้วยวิธีใด ๆ”๑๕ 

มีสาระสำคัญว่าด้วยการควบคุมกำกับคือ “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบโรคศิลปะ เพื่อแสวงหา 

ผลประโยชน์หรือสินจ้างรางวัล นอกจากและจนกระทั่งผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนและ 

ยื่นใบสำคัญขึ้นทะเบียนให้ลงบัญชีตราสินแล้ว” 

พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖  โดยกระทรวงมหาดไทย  จึงเป็นการประกาศ 

กฎหมายควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลทุกประเภท  เช่น  แพทย์แผน 

ปัจจุบัน  แพทย์แผนโบราณ  (แพทย์แผนไทย)  แพทย์ผดุงครรภ์  แพทย์ทางฟัน  (ทันตแพทย์)  

แพทย์ปรุงยา  (เภสัชกรรม)  พยาบาล  รวมถึง “สัตวแพทย์”  เป็นครั้งแรกของประเทศไทย 

สภาการแพทย ์พ.ศ. ๒๔๖๖
สภาการแพทย์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  มีฐานะเป็นนิติบุคคลระดับกรม 

ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย ์พุทธศักราช ๒๔๖๖ 

“สภาการแพทย์” มีลักษณะเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่ง มีฐานะทาง 

กฎหมายเทียบเท่าระดับกรม มีชื่อว่า  “กรรมการสภาการแพทย์” หรือ   
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“คณะกรรมการแพทย์” ประกอบด้วย อธิบดีกรมสาธารณสุขเป็นประธาน  

และมีกรรมการเจ้าหน้าที่ ๘ นาย ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม  

และสมาคมต่าง  ๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และมีกรรมการเชลยศักดิ์  

(กรรมการเลือกตั้ง) อีก ๔ นาย

สภาการแพทย์มีอำนาจให้อนุญาตการประกอบโรคศิลปะดังนี้

. . .มาตรา ๙ ก. อันว่าสภาการแพทย์นั้นให้มีอำนาจอนุญาตที่จะ 

ออกใบอนุญาตให้บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดประกอบโรคศิลปะ เพื่อแสวงผลประโยชน์  

หรือสินจ้าง เพื่อรับบำเหน็จทดแทนหรือรางวัลโดยทางตรงทางอ้อมสำหรับ 

ตนเองหรือผู้อื่นนั้นได้ ประการหนึ่งมีอำนาจจดทะเบียนบุคคลทั้งปวงซึ่งได้รับ 

อนุญาตเช่นว่าแล้วนั้น ประการหนึ่ง กับมีอำนาจทำการสืบหรือไต่สวนตาม 

แต่จะจำเปน เพื่อที่จะให้สภาการแพทย์สามารถวินิจฉัยได้ว่า บุคคลอันจะขึ้น 

ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินั้น ผู้ใดเปนผู้ที่มีคุณสมบัติควรแก่การขึ้นทะเบียน 

ได้หรือไม่นั้นอีกประการหนึ่งด้วย 

แต่ให้พึงเข้าใจว่า คุณสมบัติอันประกอบความสมควรดังได้กล่าวมา 

ในมาตรานี้นั้น ท่านหาได้หมายความเพียงแต่วิทยาคุณในวิชชาชีพกับความ 

บริสุทธิ์ของประกาศนียบัตร์เท่านั้นไม่ ย่อมกินความถึงความมั่นคงในธรรม- 

จรรยามารยาทเนื่องในวิชาชีพนั้น ๆ ด้วย 

สภาการแพทย์ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการชุดหนึ่ง  ใช้อำนาจตามกฎหมาย 

สภาการแพทย์จากคำสั่งตามมติคณะกรรมการฯ  เป็นสำคัญ  ไม่ใช่อำนาจจากคำสั่งของ 

สภานายกของสภาการแพทย์  ปัจจุบัน “กรรมการสภาการแพทย์” ได้พัฒนาเป็น “คณะกรรมการ 

แพทยสภา” โดยยังคงลักษณะการใช้อำนาจของมติคณะกรรมการฯ ตามแบบเดิม  เพื่อให้เกิด 

ความเปน็กลาง  ความยตุธิรรม  และปราศจากอทิธพิลอำนาจบงัคบับญัชาของกระทรวงสาธารณสขุ  

สภาการแพทยม์สีำนกังานสำนกังานหนึง่  ทำหนา้ทีเ่ปน็ฝา่ยธรุการและเลขานกุารของคณะกรรมการฯ  

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ นี้คือ  “สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา” ในปัจจุบัน 

การดำเนินงานของสภาการแพทย์
  ระยะแรก พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๑

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๐  นายพันเอก พระยาดำรงแพทยาคุณ  มีหนังสือกราบทูล 

สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ  เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  ความว่า

...ข้าพระพุทธเจ้าขอทูลเกล้าฯ ถวายสำเนารายงานการประชุมของ 

สภาการแพทย์ ซึ่งได้ประชุมมาแล้ว ๖ ครั้ง เพื่อทรงทราบว่าระหว่างนี้ได้ 
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ดำเนินการไปแล้วเพียงใด...อนึ่งอุปสรรคอันสำคัญที่สภาการแพทย์ยังไม่สามารถ 

ดำเนินการได้ตามความมุ่งหมายก็คือ การขัดข้องด้วยการเงิน ซึ่งยังรู้ไม่ได้ 

ว่าจะเป็นผลสำเร็จเมื่อใด...๑๖

รายงานกรมสาธารณสขุประจำป ีพ.ศ. ๒๔๖๘ บทที ่๑  เรือ่งปรารภ  ระบวุา่  สภาการแพทย ์

ได้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ตามพระราชบัญญัติการแพทย์  พุทธศักราช ๒๔๖๖  มีฐานะเป็นกรมหนึ่ง 

ในกระทรวงมหาดไทย  และอธิบดีกรมสาธารณสุขเป็นสภานายกแห่งคณะกรรมการ  ในระหว่าง  

พ.ศ. ๒๔๖๖ -  ๒๔๖๗  กรรมการได้มีการประชุมรวม ๔  ครั้ง  และในปี พ.ศ. ๒๔๖๘  ได้มีการ 

ประชุมในเดือนกุมภาพันธ์  รวม ๒ ครั้ง  รวม ๖ ครั้ง  นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๐  

สภาการแพทย์ได้มีประชุมทั้งหมด  จำนวน ๖ ครั้ง  และมีปัญหาเรื่องเงินงบประมาณ 

สภาพการทำงานของ “สภาการแพทย์” จากหนังสือพิมพ์บางกอกการเมือง  วันที่  ๒  

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๑  เรื่อง “สภาการแพทย์ตั้งขึ้นนานแล้ว”  ความว่า 

 

ประเทศสยามมีความจำเป็นต้องใช้แพทย์เพียงไร และแพทย์ชนิด 

แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนโบราณจึงจะเหมาะแก่สภาพของประเทศสยาม 

ก็นับว่าเป็นปัญหาอีกข้อ ๑ 

ด้วยความจำเป็นต้องใช้แพทย์สำหรับบ้านเมืองนี้แหละรัฐบาลหรือ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาสภา 

การแพทย์ขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็คือจะได้เห็นเป็นที่พึ่งแก่ราษฎรผู้ป่วยไข้ 

ให้ได้รับการเยียวยาเป็นอย่างด ี

บัดน้ีสภาการแพทย์ได้ต้ังข้ึนนานแล้ว และอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าท่ี 

กรมสาธารณสุข แต่เท่าที่เป็นมาแล้ว สภาการแพทย์มิได้งอกเงยให้เป็นผล	  

สมความมุ่งหมายเท่าไรนัก แพทย์แผนโบราณเคยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่ 

อยา่งนัน้ ผดิอยูแ่ตต่อ้งไปจดทะเบยีนรายชือ่ใหเ้จา้หนา้ทีรู่ไ้วว้า่เปน็แพทยเ์ทา่นัน้  

ส่วนวิธีการรักษาเยียวยาหรือสรรพคุณยาที่เคยใช้อยู่อย่างไรก็ใช้อยู่อย่างนั้น  

หรือมิหนำซ้ำกลับให้ใช้โลดโผนเจือไปในทางแพทย์แผนปัจจุบันก็มีมาก อันหา 

หลักสมมุติฐานมิได้ แล้วก็เป็นภัยแก่การรักษาโรคให้ไม่มีที่สิ้นสุด 

ส่วนแพทย์แผนปัจจุบันก็ดำเนินไปตามความนิยมและมิได้เอนเอียงมา 

ช่วยสนับสนุนการแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์ไทย ต่างฝ่ายต่างดำเนินกันไป 

คนละทาง ตามแต่ความนิยมของราษฎรจะเลือกใช้ ผลจึงมิบังเกิดให้เห็น 

สภาพของสภาการแพทย์รุ่งเรืองขึ้น

การที่ เป็นทั้งนี้ เพราะสภาการแพทย์มิได้มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์รักษา 

โดยตรง ฝ่ายกรมสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้จัดการเดี๋ยวนี้ก็มีงานล้นเหลืออยู่แล้ว  

และโดยมากแพทย์ในกรมสาธารณสุขขาดความรู้เรื่องในวิชาแพทย์ไทยหรือ 

แพทย์แผนโบราณ
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เป็นการสมควรที่จะดำริหาทางทะนุบำรุงสภาการแพทย์ของประเทศ 

ให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้น และให้ผลิดอกออกผลทั้งแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผน 

ปัจจุบันให้ดำเนินร่วมกันไปตามสภาพที่ราษฎรยังนิยมใช้แพทย์แผนโบราณบ้าง 

แพทย์แผนปัจจุบันบ้าง ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้๑๗

สรุปผลการดำเนินการของสภาการแพทย์ในระยะแรก พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๑  ได้ว่า  การ 

ทำงานของสภาการแพทย์ไม่ค่อยได้ผล  เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง  ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของ 

กรมสาธารณสุข  มีปัญหาในการควบคุมแพทย์แผนโบราณ  เพราะทำได้เพียงแค่ขึ้นทะเบียนชื่อ 

ไว้อย่างเดียว  ไม่มีระบบควบคุมมาตรฐานการประกอบอาชีพของแพทย์โบราณ  ทำให้แพทย์ 

แผนโบราณนำวิชาแพทย์แผนปัจจุบันมาใช้เองโดยไม่มีความรู้เรื่องหลักการทางวิทยาศาสตร์  

ทำให้เกิดอันตรายไม่มีที่สิ้นสุด  ประชาชนนิยมการรักษาทั้ง ๒ แบบ  แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่  

โดยแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนโบราณต่างฝ่ายต่างดำเนินไปคนละทาง  และไม่สนับสนุนกัน  

ในปี  พ.ศ. ๒๔๗๒  จึงประกาศ “กฎเสนาบดี” เพื่อแยกการควบคุมแพทย์ทั้ง  ๒  ประเภท  คือ  

แพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนโบราณออกจากกัน  ไม่ได้กีดกันแพทย์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  แต่ 

ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้แพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนโบราณตามความนิยม 

  ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๗๖

วันที่ ๒๙  เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒  ในรายงานประชุมเสนาบดีสภาที ่๒/๒๔๗๒ ณ พระที่นั่ง 

ราชกรัณยสภา  มีความตอนหนึ่งว่า 

...การที่ร่างพระราชบัญญัติการแพทย์เพิ่มเติมขึ้นนั้น ก็มีแต่แก้ไข 

เล็กน้อยเท่านั้น พระราชบัญญัติเดิมครอบถึงสัตวแพทย์ด้วย เห็นกันว่าไม่เป็น 

การจำเป็นและเรื่องการประชุมใหญ่ของสภาการแพทย์นั้นเดิมให้สภานายกเป็น 

ผู้จัดการกำหนด ได้แก้ไขให้อุปนายกเป็นผู้จัดการแทนได้ ส่วนการที่ร่างกฎ 

เสนาบดีขึ้นนั้น ก็เป็นแต่วิธีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.  

๒๔๖๖ ที่ใช้มานานแล้ว แต่ยังไม่มีกฎเสนาบดี เพราะขัดข้องด้วยประการ 

ต่าง ๆ สภาการแพทย์ได้ร่างขึ้นชั้นหนึ่งก่อน เพราะว่าส่วนใหญ่ของกฎเสนาบด ี

เป็นการแพทย์เทคนิคมาก เจ้าหน้าที่ทางปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจ 

อีกครั้งหนึ่ง และส่งกรมร่างกฎหมายให้อุปนายกสภาการแพทย์ทำการติดต่อ 

กับกรมร่างกฎหมายและได้แก้ตามคำทักท้วงกรมร่างกฎหมายแล้ว...

ต่อมาจึงได้แก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติเพิ่มเติมและจัดทำกฎหมายลูกคือ  กฎเสนาบดี 

หรือกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๔๗๒  ซึ่งมีสาระสำคัญ ๒ ประเด็น  คือ 

  ๑) ตัดการควบคุมอาชีพสัตวแพทย์ออกจากควบคุมกำกับของสภาการแพทย ์

  ๒) เพิ่มอำนาจสภาการแพทย์ในการรับรองหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาชีพ  ตามมาตรา  
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๖ ของกฎหมายนี้  เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของใบประกาศนียบัตรก่อนการขอขึ้นทะเบียน 

จากสภาการแพทย์  และให้ความสำคัญกับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงธรรมการหรือเทียบเท่า  

จะได้รับการขึ้นทะเบียนชั้นสูงที่สุดของสาขาที่ได้รับใบประกาศนียบัตรนั้น

กฎเสนาบดีตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ มี 

ประเด็นสำคัญ  คือ

  ๑) การแบ่งลำดับชั้นผู้ประกอบโรคศิลปะ เป็น ๒ ประเภท  คือ  ชั้นที่  ๑ และชั้นที่  ๒  

กฎเสนาบด ี (กฎกระทรวง) ฉบับนี ้ แบ่งผู้ประกอบโรคศิลปะออกเป็น ๒ ประเภทใหญ ่ คือ 

ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หมายถึง  ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ใช้ความรู้ตามหลัก 

วิทยาศาสตร ์ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มย่อย  คือ 

  ก.  กลุ่มที่มีชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒  ได้แก่  แพทย์ทางยา  ทางผ่าตัด  ทางผดุงครรภ์  ผู้ทำ 

และรักษาฟัน  ผู้ปรุงหรือจำหน่ายยา  หมอตำแย 

  ข.  กลุ่มที่มีชั้นที ่๑ อย่างเดียว  ได้แก ่ การพยาบาล  และสาขาการนวด

ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หมายถึง  ผู้ประกอบโรคศิลปะที่อาศัยความสังเกต  

ความชำนาญ  อันได้บอกเล่าสืบต่อกันมา  หรืออาศัยตำราโบราณ  โดยไม่ใช้หลักวิทยาศาสตร์  

แบ่งเป็น ๒ กลุ่มย่อย  คือ   

  ก. กลุ่มที่มีชั้นที ่๑ และชั้นที ่๒  ได้แก ่ สาขาบำบัดโรคทางยา 

  ข. กลุ่มที่มีชั้นที ่๑ อย่างเดียว  ได้แก ่ หมอตำแยและหมอนวด 

ข้อห้ามขึ้นทะเบียนประเภทแผนโบราณมี ๓ สาขา  คือ  การผ่าตัด  การผดุงครรภ์  ผู้ทำ  

และรักษาฟัน 

ผู้ประกอบโรคศิลปะทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ แบ่งเป็น ๒ ชั้น  คือ

  ก. ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น  ๑  คือ  มีประกาศนียบัตร  หรือใบรับรอง 

การศึกษาจากสถาบันที่สภาการแพทย์รับรองหลักสูตร

  ข. ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น ๒  คือ  ผู้ที่ไม่ใช่ประเภท ๑  โดยมีผู้ประกอบ 

โรคศิลปะชั้น ๑ จำนวน ๓ คน  รับรองให้ทำการในสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา  และ 

สภาการแพทย์เห็นสมควรอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นประเภทที ่๒ 

  ๒) การจำกัดการประกอบโรคศิลปะ  มีการจำกัดสิทธิไว ้ ดังนี้

แพทย์แผนปัจจุบันชั้น ๑  มีสิทธิรักษาโรคได้ทุกสาขา  โดยปรุงหรือขายยาสำหรับคนไข้ 

ตนเองทำได ้ แต่ทำแบบร้านขายยาไม่ได้

แพทยแ์ผนปจัจบุนัชัน้ ๒  จำกดัสทิธติามสาขาทีไ่ดร้บัอนญุาต  และหา้มการทำผา่ตดัใหญ่ 

การปรุงยา  การใช้เครื่องมือทำคลอด  ฉีดยาเข้าเส้นเลือด  การวางยาสลบ  เป็นต้น  และห้าม 

ไม่ให้ปรุงยาหรือขายยาให้กับคนไข้ตนเอง  รวมทั้งแบบร้านขายยาก็ไม่ได้

ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณชั้น ๑  ให้ทำตามแผนโบราณ  ห้ามทำตามแพทย์แผน 

ปัจจุบัน  เช่น  ผ่าตัด  คลอดบุตร  ส่วนการปรุงยาทำได้เฉพาะยาแผนโบราณเฉพาะคนไข้ตน  แต่ 

ห้ามปรุงยาแผนปัจจุบัน
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ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณชั้น ๒  จำกัดสิทธิเหมือนกับผู้ประกอบโรคศิลปะ 

แผนโบราณชั้น ๑ 

ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาหมอตำแย ทำคลอดได้เฉพาะตามวิธีธรรมชาติ  

ห้ามใช้การวางยาสลบและเครื่องมือในการคลอดบุตร

ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาการนวด  นวดได้เฉพาะคนปกติ  ถ้าจะนวดคนป่วย 

ต้องได้รับความยินยอมจากแพทย์แผนปัจจุบันชั้น ๑

  ๓) การกำหนดกระทำที่ผิดจริยธรรมวิชาชีพไว้ในกฎหมาย

มีการกำหนดมารยาทในการประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ  ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า  จริยธรรม 

วิชาชีพ  ในข้อ ๓๔ และ ๓๕  ว่า 

ข้อ ๓๔  ผู้ประกอบโรคศิลปะต้องกระทำตามหน้าที่ของตนอย่าง - เต็มความสามารถ -  

โดยความระมัดระวัง - โดยความหวังดีต่อคนไข้

ข้อ ๓๕ การกระทำที่ผิดจริยธรรมม ี๑๐ ข้อ (ปรับปรุงข้อความให้อ่านง่าย - ผู้เขียน)

	 ๑.	ต้องโทษอาญาตามคำพิพากษา

	 ๒.	เสพสุราเมาครองสติไม่ได้ในที่สาธารณะ เสพยาเสพติด ประพฤติที่สภาการแพทย์ 

เห็นว่าเสื่อมเสีย

	 ๓.	อาศัยวิชาชีพกระทำให้เสื่อมเสีย	

	 ๔.	เปิดเผยความลับคนไข้ที่ทราบมาจากวิชาชีพ ยกเว้นคนไข้ยินยอมหรืออำนาจศาล

	 ๕.	ใช้หรือช่วยผู้อื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะ ให้ประกอบโรคศิลปะ เว้นแต่ 

เป็นนักเรียนแผนปัจจุบันหรือเป็นศิษย์เรียนแผนโบราณและเฉพาะจำเป็นเพื่อป้องกันอันตราย 

แก่คนไข้

	 ๖.	อวดอ้างหรือประกาศตนเองในวิชาความรู้หรือล่อลวงประชาชนว่ามียาวิเศษ

	 ๗.	รับรองตำรับลับหรือเครื่องล่อลวงหรือใบรับรองสิ่งของเพื่อหวังผลประโยชน์

	 ๘.	ใช้จ้างวานนายหน้า ชักจูงให้ประชาชนหลงเชื่อ โดยหวังจะมีคนไข้มากขึ้น

	 ๙.	แย่งคนไข้โดยเจตนาเพื่อหาประโยชน์ใส่ตน

	 ๑๐.	ออกหลักฐานการแพทย์เป็นเท็จ

ข้อมูลจากรายงานกรมสาธารณสุขประจำป ีพ.ศ. ๒๔๗๙  (เอกสาร ๑๒)  บทที่ ๔  เรื่องการ 

ควบคุมผู้ประกอบโรคศิลปะ  ระบุว่า 

. . .ตั้งแต่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์แล้ว ก็ได้มีการ 

ประชุมคณะกรรมการแพทย์ ซึ่งประกอบขึ้นด้วยอธิบดีกรมสาธารณสุขเป็น 

ประธาน และมีกรรมการเจ้าหน้าที่ ๘ นาย ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวง ทบวง  

กรม และสมาคมต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์กับมีกรรมการเชลยศักดิ์  

(กรรมการเลือกตั้ง) อีก ๔ นาย เพื่อพิจารณาวางระเบียบการประชุม  

การออกใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบโรคศิลปะ การเพิกถอน 
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ใบอนุญาต การตราสินใบอนุญาตท้องที่ การกำหนดลำดับชั้นของผู้ประกอบ 

โรคศิลปะ เขตจำกัดการประกอบโรคศิลปะ ค่าธรรมเนียมและมรรยาท   

(จริยธรรม) ผู้มีอาชีพในทางประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้เพื่อออกเป็นกฎกระทรวง 

มหาดไทย โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการแพทย์ กฎหมายนี ้

ได้ประกาศเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ 

ครัน้ถงึวนัที ่๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๒  จงึเริม่การจดทะเบยีนผูป้ระกอบโรคศลิปะในจงัหวดั 

พระนคร  ธนบุร ี นนทบุร ี และสมุทรปราการ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔  ได้เริ่มจดทะเบียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  เพชรบุรี  

สมทุรสงคราม นครปฐม  สมุทรสาคร  สพุรรณบรุ ี ฉะเชงิเทรา  ชลบรุ ี นครนายก  และปราจนีบรุี

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕  ได้เริ่มจดทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะในจังหวัดกระบี่  นราธิวาส  

พัทลุง  ยะลา  ระนอง  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  ปัตตานี  พังงา  ภูเก็ต  สตูล  และสุราษฎร์ธานี  

ฯลฯ

หลังจากการประกาศกฎกระทรวง  (กฎเสนาบดี)  ฉบับนี้  เมื่อวันที่  ๖ มิถุนายน พ.ศ.  

๒๔๗๒  ทำให้เกิดกลไกวิธีการควบคุมกำกับในเชิงรายละเอียด  สามารถใช้บังคับจดทะเบียนตาม 

พื้นที่ต่าง ๆ ได้เป็นครั้งแรก  ซึ่งเดิมการประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์  พุทธศักราช ๒๔๖๖  

ยังไม่สามารถบังคับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะทั่วประเทศ  จากการที่กฎกระทรวง  

(กฎเสนาบดี)  ฉบับนี้บังคับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะไปทั่วทั้งประเทศ  จึงส่งผลกระทบใน 

วงกว้าง  โดยเฉพาะผลกระทบต่อแพทย์แผนโบราณ  (แพทย์แผนไทย) 

รายงานกรมสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๖๗  บทที่  ๔  เรื่องการออกกฎหมาย 

ในทางสาธารณสุข  ข้อ ๒  ระบุว่า  พระราชบัญญัติการแพทย์เป็นพระราชบัญญัติเพื่อครอบงำ 

วางระเบียบและเลื่อนฐานะแห่งการประกอบโรคศิลปะในสาขาต่าง ๆ ให้สูงยิ่งขึ้นไป  สัมปาทิก 

ผู้อำนวยการคือสภาการแพทย์สภาหนึ่ง  ซึ่งได้ตั้งเป็นตัวแทนผู้ประกอบโรคศิลปะทุกชั้นทุกประเภท 

ในกรุงสยาม  และได้ตั้งขึ้นเป็นกรมกรมหนึ่ง  ในกระทรวงมหาดไทย  แยกออกต่างหากจาก 

กรมสาธารณสุข

สำหรับการดำเนินการของสภาการแพทย์ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖  มีการประชุมกันเป็นประจำ 

ทุกเดือน  ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะเข้าที่ประชุมเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  มีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับ 

ปัญหาจากการควบคุมผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณที่เกิดขึ้นและได้พิจารณาในที่ประชุม  

ตามเอกสารแนบท้ายเร่ืองรายงานประชุมกรรมการสภาการแพทย์  คร้ังท่ี ๖๖ - ๗๑ จำนวน ๖ คร้ัง  

มีเอกสารจำนวน ๗  ชุด  ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๖ ถึงเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๗๗ 

  ระยะที่สาม พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๗๙

รายงานกรมสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. ๒๔๗๙  บทที่  ๔  เรื่องการควบคุมผู้ประกอบโรค 

ศิลปะ  (รายงานจัดทำเมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒)  รายงานผลการทำงานของสำนักงาน 

คณะกรรมการแพทย์ไว้ดังนี ้
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  ๑) มีการประชุมบริหารราชการ พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๑ ครั้ง  พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔ ครั้ง  พ.ศ.  

๒๔๗๙ - ๑๖ ครั้ง

  ๒) จดทะเบียนและออกใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๗ -  ๑,๘๕๗ ฉบับ  

พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๑,๕๘๙ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๘,๒๗๗ ฉบับ

  ๓) ต่อใบอนุญาตในสาขาต่าง ๆ  พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๑,๐๔๐ ฉบับ  พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๔,๑๑๔ ฉบับ  

พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๖,๓๖๓ ฉบับ

  ๔) อนุกรรมการสอบความรู้ผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาการบำบัดโรคทางยาแผนโบราณ 

ชั้นสอง  เพื่อเลื่อนเป็นชั้น ๑  พ.ศ. ๒๔๗๗  ผู้สมัครสอบ ๑๑ คน  สอบได้  ๔ คน  พ.ศ. ๒๔๗๘  

ผู้สมัครสอบ ๓๑ คน  สอบได ้๑๐ คน  พ.ศ. ๒๔๗๙  ผู้สมัครสอบ ๗ คน  สอบได ้๕ คน 

  ๕) ตั้งอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขออนุญาตประกอบโรคศิลปะในสาขาการปรุงยาหรือ 

จำหน่ายยาแผนปัจจุบันชั้น ๒  พ.ศ. ๒๔๗๘ - ผู้สมัครสอบ ๓ คน  สอบได้  ๑ คน  พ.ศ. ๒๔๗๙ -  

ผู้สมัครสอบ ๓ คน  สอบได ้๒ คน

  ๖) ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนและต่อใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. ๒๔๗๗  ยอดเงินที่สำนักงานเลขาธิการนายทะเบียนได้รับจำนวน ๑๗,๗๘๖ บาท  

รับจากจังหวัดต่าง ๆ ไม่ได้รับรายงาน  รวม ๑๗,๗๘๖ บาท

พ.ศ. ๒๔๗๘  ยอดเงินที่สำนักงานเลขาธิการนายทะเบียนได้รับจำนวน ๑๔,๑๐๖ บาท  

รับจากจังหวัดต่าง ๆ ๖,๑๘๙ บาท  รวม ๒๐,๒๙๕ บาท 

พ.ศ. ๒๔๗๙  ยอดเงินที่สำนักงานเลขาธิการนายทะเบียนได้รับจำนวน ๑๑,๖๑๙ บาท  

รับจากจังหวัดต่าง ๆ ๒๑,๔๗๓ บาท  รวม ๓๓,๐๙๒ บาท



   พ.ศ. ๒๔๗๗ พ.ศ.๒๔๗๘ พ.ศ.๒๔๗๙

      รับใบ  รับ  รับใบ  รับ  รับใบ  รับ

  สาขา  ขั้น  อนุญาต  ต่ออายุ  อนุญาต  ต่ออายุ  อนุญาต  ต่ออายุ

      และขึ้น  ใบ  และขึ้น  ใบ   และขึ้น  ใบ

      ทะเบียน อนุญาต ทะเบียน อนุญาต ทะเบียน อนุญาต

  (แพทย์) แผนปัจจุบัน

  แพทย์ทางยา,  ผ่าตัด  ๑  ๓๙  -  ๗๑  -  ๓๕  -

  แพทย์ทางยา,  ผ่าตัด  ๒  ๑๗  ๑๒  ๔  ๙๘  ๖๘  ๑๔๓

  การทำและรักษาฟัน  ๑  ๑  -  -  -  ๔  -

  การทำและรักษาฟัน  ๒  ๓๙  ๔  ๒๒  ๔๒   ๕๙  ๗๕

  การปรุงหรือจำหน่าย  ๑  ๒  -  ๕  -  ๒  -

  ยา  ๒  ๓  ๑๕  ๑  ๙๒  ๒  ๕๗

  การปรุงหรือจำหน่าย  ๑  ๓๔  -  ๙๖  -  ๖๑  -

  ยา  ๒  ๑๔  ๑๐  ๓  ๑๕  ๕  ๒๓

  หมอตำแย  -  ๕๑  -  ๒๕  -  ๒๓  -

  หมอตำแย  -  ๑  -  -  -  -  -

  การพยาบาล 

  การนวด  ๑  ๓  -  ๔  -  ๑๑  -

  (แพทย์) แผนโบราณ

  การบำบัดโรคทางยา    ๒  ๑,๐๖๒  ๗๔๖  ๘๙๖  ๒,๖๕๑  ๓,๗๑๔  ๔,๓๑๑

  การบำบัดโรคทางยา  -  ๔๑๑  ๑๔๑  ๓๖๔  ๗๐๒  ๑,๒๕๓  ๘๐๙

  การปรุงหรือจำหน่าย  -  ๑๕๖  ๗๖  ๘๘  ๓๘๗  ๒,๘๒๓  ๘๔๙

  ยาหมอตำแย  -  ๒๔  ๓๖  ๑๐  ๑๒๓  ๑๖๙  ๙๖

  การนวด    ๑,๘๕๓  ๑,๐๔๐  ๑,๕๘๙  ๔,๑๑๔  ๘,๒๗๗  ๖,๓๖๓
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จำนวนผูไ้ดร้บัใบอนญุาตและขึน้ทะเบยีนประกอบโรคศลิปะสาขาตา่ง ๆ พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๗๙

ที่มา  : รายงานกรมสาธารณสุขประจำป ี พ.ศ. ๒๔๗๙ 
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จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตและข้ึนทะเบียนประกอบโรคศิลปะ  สาขาต่าง ๆ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๗๒  

ถึง พ.ศ. ๒๔๗๙

(แพทย์) แผนปัจจุบัน

สาขาแพทย์ทางยาและผ่าตัดชั้น ๑      ๖๓๙  คน

สาขาแพทย์ทางยาและผ่าตัดชั้น ๒        ๓๙๖  คน

สาขาการปรุงหรือจำหน่ายยาชั้น ๑      ๖๐  คน

สาขาการปรุงหรือจำหน่ายยาชั้น ๒        ๒๖๔  คน

สาขาหมอตำแยชั้น ๑      ๕๒๙  คน

สาขาหมอตำแยชั้น ๒      ๑๐๔  คน

สาขาการทำและรักษาฟันชั้น ๑      ๑๔  คน

สาขาการทำและรักษาฟันชั้น ๒      ๒๙๖  คน

สาขาการพยาบาล          ๓๔๓  คน

สาขาการนวด      ๒  คน

   

(แพทย์) แผนโบราณ

สาขาการบำบัดโรคทางยาชั้น ๑      ๘๖  คน

สาขาการบำบัดโรคทางยาชั้น ๒         ๒๐,๑๐๔  คน

สาขาการปรุงหรือจำหน่ายยา         ๔,๕๔๖  คน

สาขาหมอตำแย        ๘,๐๕๕  คน

สาขาการนวด        ๑,๐๑๑  คน

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการแพทย์

  พระราชบัญญัติการแพทย์ (ฉบับแก้ไข) และกฎเสนาบด ี (กฎกระทรวง) พ.ศ. ๒๔๗๒

ตามมาตรา ๘  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์  พ.ศ. ๒๔๖๖  บัญญัติให้สภาการแพทย์ 

ออกกฎหมายลูกที่เรียกว่า  กฎเสนาบดี  เพื่อเสนอต่อเสนาบดีให้ประกาศในราชกิจจาฯ  เพื่อออกเป็น 

กฎข้อบังคับในเรื่องระเบียบวิธีดำเนินการต่าง ๆ  เช่น  การขึ้นทะเบียน  การออกใบอนุญาต  การ 

ต่ออายุทะเบียน  การเพิกถอนและการอนุญาตกลับใหม่  บัญชีตราสิน  รวมทั้งการวางบทบังคับ 

จริยธรรมวิชาชีพ  (มรรยาทในวิชาชีพ) 

เนื่องจากยังไม่มีการออกกฎหมายลูก  (กฎเสนาบดี)  การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ  

ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๑ จึงเป็นการขึ้นทะเบียนชื่อไว้เฉย ๆ  ไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขที่ใช้ระบุ 

มาตรฐานความรู้ความสามารถ  รวมทั้งวิธีการประกอบอาชีพแพทย์แต่ละประเภทได้  ทำให้การ 

ควบคุมแพทย์ประเภทต่าง ๆ ในช่วงนี้ประสบความล้มเหลว  เพราะแพทย์แผนไทยยังประกอบอาชีพ 
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ตามแบบเดิม  และมีปัญหาเอาวิธีการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันไปใช้โดยไม่มีความรู้  ทำให้ 

เกิดอันตราย  สภาการแพทย์จัดทำกฎหมายลูก  (กฎเสนาบดี) ขึ้น 

จากรายงานเสนาบดีสภา  การประชุมเสนาบดี ณ พระที่นั่งราชกรัณยสภา  วันที่  ๒๙  

เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จ 

พระเจ้าพี่ยาเธอ  เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต  เป็นประธานแทนพระองค์  พิจารณาเรื่อง 

พระราชบัญญัติการแพทย ์ และกฎเสนาบด ี สรุปความได้ว่า๑๘

  ๑) เรื่องพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖  เดิมนั้นครอบคลุมถึงสัตวแพทย์ด้วย  

ซึ่งไม่จำเป็น  ที่ประชุมจึงมติให้ตัดสัตวแพทย์ออกจากการควบคุมของพระราชบัญญัติการแพทย์  

และที่ประชุมเห็นชอบตามพระราชบัญญัติแก้ไข  จึงมีพระบรมราชโองการประกาศพระราชบัญญัตินี้  

เมื่อวันที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒

  ๒) เรื่องกฎเสนาบดี  มีที่มาดังรายงานประชุมระบุ  ความว่า...การที่ร่างกฎเสนาบดี 

ขึ้นนั้น ก็เป็นแต่วิธีปฏิบัติที่ใช้มานานแล้ว แต่ยังไม่มีกฎเสนาบดี เพราะขัดข้องด้วยประการต่าง ๆ  

สภาการแพทย์ได้ร่างขึ้นชั้นหนึ่งก่อน เพราะเห็นว่าส่วนใหญ่ของกฎเสนาบดีเป็นการแพทย์เทฆนิค  

(เทคนิค) มาก เจ้าหน้าที่ทางปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจอีกครั้งหนึ่ง และส่งกรมร่าง 

กฎหมายให้อุปนายกสภาการแพทย์ทำการติดต่อกับกรมร่างกฎหมายแล้ว...จึงประกาศกฎเสนาบดี 

ในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที ่๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒

การประกาศใช้กฎหมายเสนาบดี พ.ศ. ๒๔๗๒ จึงส่งผลกระทบในเชิงรายละเอียดของ 

มาตรฐานวิชาชีพคือ ที่มาของความรู้ความสามารถที่รัฐบาลยอมรับ  และวิธีการประกอบอาชีพ 

ที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  เมื่อมีการขึ้นทะเบียนแพทย์ทั่วประเทศภายในระยะเวลา ๓ - ๔  

ปีจึงส่งผลกระทบมากต่อวิชาชีพที่ไม่ได้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ใบรับรองคุณวุฒิ  เช่น  

แพทย์แผนโบราณ  เป็นต้น

  พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๗๔ (ประกาศเฉพาะพื้นที่)

เนือ่งจากในขณะนัน้หนว่ยงานราชการตา่ง ๆ ยงัมโีครงสรา้งขนาดเลก็  มจีำนวนขา้ราชการ 

ไม่มาก  เช่นใน พ.ศ. ๒๔๗๙ สำนักคณะกรรมการแพทย์มีเจ้าหน้าที่เพียง ๖ คน  และมีเสมียน 

ชั่วคราวช่วยทำงานเพียง ๓ คน  เมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖  จึงต้อง 

จัดตั้งสำนักงานขึ้น  ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๖๗ กรรมการได้มีการประชุมรวม ๔ ครั้ง  และในปี  

พ.ศ. ๒๔๖๘  ได้มีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์  รวม ๒ ครั้ง  จึงเริ่มดำเนินการขึ้นทะเบียน 

ผู้ประกอบโรคศิลปะในกรุงเทพมหานครก่อนเป็นลำดับแรก 

ในหนังสือราชการของกระทรวงมหาดไทยถึงสำนักงานราชเลขาธิการ  เลขที่  ๑๒๕/ 

๒๗๘๖  วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔  ระบุว่า...สำหรับกรุงเทพมหานครได้ประกาศจดทะเบียน 

ผู้ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินั้นทั่วแล้ว บัดนี้สภาการแพทย์ได้เสนอความเห็นว่า 

สมควรประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ในมณฑลอยุธยาต่อไป...๑๙ เป็นหลักฐานแสดงให้เห็น 

ว่าระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๔ การดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะเฉพาะในเขต 

กรุงเทพมหานคร  ประสบการณ์ในการดำเนินการระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๑  ได้นำมาใช้ออกกฎ 
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เสนาบดี  (กฎกระทรวง) พ.ศ. ๒๔๗๒ ซึ่งเป็นกฎหมายลูกของการแพทย์เชิงเทคนิค  และระหว่าง  

พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๗๔  เป็นการใช้กฎเสนาบดี  (กฎกระทรวง) ดำเนินการ  จึงขยายไปตามมณฑล 

และหัวเมืองต่าง ๆ ทั่วทั้งพระราชอาณาจักร

  พระราชบัญญัติการแพทย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖๒๐

วันที่ ๑๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖  รัฐบาลออกพระราชบัญญัติการแพทย์  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. ๒๔๗๖ 

“สภาการแพทย์” แก้เป็น “คณะกรรมการแพทย์” 

“สภานายกสภาการแพทย์” แก้เป็น “ประธานคณะกรรมการแพทย์”

“อุปนายกสภาการแพทย์” แก้เป็น “รองประธานคณะกรรมการแพทย์”

องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ  ...(ดูเพิ่มเติมในราชกิจจานุเบกษา)

  พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการแพทย์  โดยเปล่ียนเป็นพระราชบัญญัติควบคุมการ 

ประกอบโรคศิลปะ  ในรายงานกรมสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. ๒๔๗๙  บทที่  ๔  เรื่องการควบคุม 

ผูป้ระกอบโรคศลิปะ  ระบวุ่าในป ีพ.ศ. ๒๔๗๙ ถอืเปน็ปแีรกทีม่แีพทยส์าธารณสขุจงัหวดัครบทกุจงัหวดั 

จังหวัดละ ๑ คน  และมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙  

และร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พ.ศ. ๒๔๗๙  และในปีนี้  คณะกรรมการควบคุมการ 

ประกอบโรคศิลปะ  จดทะเบียนและออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบโรคศิลปะรวม ๘,๒๗๗ ฉบับ  

และต่ออายุในสาขาต่าง ๆ ๖,๓๖๓ ฉบับ

ข้อความนำของบทที่  ๗  การควบคุมผู้ประกอบโรคศิลปะ  คือ  หลักการและเหตุผล 

ในการออกพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖  และสันนิษฐานว่ายังคงใช้เป็นหลักการและ 

เหตุผลในเสนอพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙  เช่นกัน  ความว่า

. . .ด้วยเหตุที่การประกอบโรคศิลปะมีอิทธิพลสำคัญแก่สวัสดิภาพ 

ของประชาชน และเป็นการสมควรที่จะมีระเบียบควบคุมกิจการประเภทนี้ 

เพื่อ คุ้มครองปวงชนจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติของบุคคลผู้ไร้ 

ความรู้ความชำนาญตามสมควร ทั้งเพื่อยกฐานะของการประกอบโรคศิลปะ 

ให้สูงขึ้น ทางราชการจึงได้ตราพระราชบัญญัติการแพทย์ พุทธศักราช  

๒๔๖๖ ขึ้นไว้ และให้ใช้ในมณฑลกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๖  

เปน็ตน้ไป เมือ่จะใหใ้ชใ้นหวัเมอืงมณฑลใด กจ็ะไดป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ต่อไป 

หลักการของพระราชบัญญัติก็คือ การจัดตั้งสภาการแพทย์ขึ้นเป็น 

กรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำการออกใบอนุญาตให้บุคคลผู้หนึ่งผู้ใด 

ประกอบโรคศิลปะ จดทะเบียนบุคคลทั้งปวงซึ่งได้รับใบอนุญาตเช่นว่านั้นแล้ว  
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และกระทำการเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงธรรมการในเรื่องหลักสูตรสำหรับ 

การศกึษาและสอบความรูใ้นสาขาตา่ง ๆ ของโรคศลิปะซึง่จดัใหม้ขีึน้ในกระทรวง...

จากประสบการณข์องสภาการแพทยท์ีไ่ดจ้ากการดำเนนิการขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบโรคศลิปะ 

ทั่วประเทศดังกล่าว  ทำให้สภาการแพทย์นำมาปรับปรุงและนำไปสู่การยกเลิกพระราชบัญญัติ 

การแพทย์  และยกร่างพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  พุทธศักราช ๒๔๗๙ ขึ้นใหม่ 

ทั้งฉบับ  ประเด็นที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปในพระราชบัญญัติใหม่มีดังนี้

  ๑) ชื่อ “การแพทย์” (Medicine)  ไม่ตรงกับความหมายของ “ผู้ประกอบโรคศิลปะ”  

(Art of Healing - Practitioners)  จึงเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับสาระสำคัญกฎหมายที่เป็นการควบคุม  

ผู้ประกอบโรคศิลปะว่า  “พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ”

  ๒) เปลี่ยนนิยามเดิมจาก “โรคศิลปะ”  หมายความว่า  การบำบัดโรคทางยา  และทาง 

ผ่าตัด  รวมทั้งการผดุงครรภ์  การช่างฟัน  การสัตวแพทย์  หรือการรักษาคนบาดเจ็บป่วยไข้โดย 

ประการใด ๆ เป็นนิยามใหม่ที่ชัดเจนกว่าเดิม  คือ  “โรคศิลปะ”  หมายความว่า  กิจการอันเกี่ยวกับ 

การบำบัดโรคของมนุษย์ในสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

  ก. เวชกรรม  คือ  การบำบัดโรคทางยาหรือการผ่าตัดหรือทั้งสองอย่างรวมสูติกรรม 

  ข. ทันตกรรม  คือ  การบำบัดโรคฟัน  การช่างฟัน  หรือทั้งสองอย่าง

  ค. เภสัชกรรม  คือ  การปรุงหรือผสมยาหรือการประดิษฐ์วัตถุใด ๆ ขึ้นเป็นยา 

  ง. การผดุงครรภ์

  จ. การพยาบาล

  ช. การกระทำโดยวิธีอื่นใดเพื่อบำบัดโรค

  ๓) ในกฎหมายเดิม  การควบคุมการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันรวมไปกับการ 

ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณเป็นเรื่องเดียวกัน  แต่ในกฎหมายใหม่  แยกนิยามกันชัดเจน  เพื่อ 

สร้างกลไกควบคุมกำกับที่แตกต่างกัน  เนื่องจากการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันมีที่มาของ 

ความรู้ความสามารถจากโรงเรียนแพทย์  ส่วนการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณมีที่มาของความรู้ 

ความสามารถที่แตกต่างกัน  กำหนดนิยามใหม่ไว้ดังนี ้

  ก. การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน  หมายความว่า  การประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย 

ความรู้อันได้ศึกษา ตามหลักวิทยาศาสตร ์โดยสากลนิยม

  ข. การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ  หมายความว่า  การประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย 

ความรู้จากตำรา  หรือการบอกเล่าสืบต่อกันมา  ที่ มิได้อาศัยหลักวิทยาศาสตร์  

โดยสากลนิยม

มีการปรับปรุงสำนักงานคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  ดังนี้

  - สถานที่ทำการ  อยู่ที่กรมสาธารณสุข  เชิงสะพานกษัตริย์ศึก 

  - อัตรากำลัง  เจ้าหน้าท่ีประจำ ๖ คน  เสมียนช่วยทำงานช่ัวคราว ๓ คน  เลขาธิการ  

๑ คน  เป็นนายทะเบียน  ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการนี้และเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการรักษาทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะและในกิจการอื่นทั่วไป
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ภาระหน้าที่  วางระเบียบการประชุม  การออกใบอนุญาต  และขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบ 

โรคศิลปะ  การเพิกถอนใบอนุญาต  การตราสินใบ  อนุญาต  ท้องที่  การกำหนดลำดับชั้นของ 

ผู้ประกอบโรคศิลปะ  เขตจำกัดการประกอบโรคศิลปะ  ค่าธรรมเนียมและมรรยาท  (จริยธรรม) 

ผู้มีอาชีพในทางประกอบโรคศิลปะ

การกำหนดนิยามแบบใหม่  ทำให้การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันที่ยึดตามหลัก 

วิทยาศาสตร์  มีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณที่ไม่ได้ยึดตามหลัก 

วิทยาศาสตร์  ทำให้วิชาชีพทั้งสองประเภทแตกต่างอยู่ตรงกันข้าม

  ๔) ในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  พุทธศักราช  

๒๔๗๙  บัญญัติคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนว่า  ต้องมีที่มาของความรู้ความสามารถอย่างไร  

มาตรา ๑๕  (๑)(๒)(๓)  เป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน  ส่วนมาตรา ๑๕  (๔)  

บัญญัติว่า  สำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ  เป็นผู้ซึ่งได้รับการอบรมศึกษาจากผู้ประกอบ 

โรคศิลปะแผนโบราณ  ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแล้วตามกำหนด 

เวลาและเงื่อนไขอันควรให้ขึ้นทะเบียนได้  ซึ่งกำหนดไว้แล้วในกฎกระทรวง  ทำให้เกิดผลกระทบ 

ต่อแพทย์แผนโบราณ  (แผนไทย) 

  ๕) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  พุทธศักราช ๒๔๗๙  ได้บรรจุใน 

หมวด ๓  มาตรา ๑๖  มาตรา ๑๗  มาตรา ๑๘  ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ 

โรคศิลปะและมรรยาทในวิชาชีพ  ถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญ  เพราะมรรยาทวิชาชีพ  ต่อมา 

ภายหลังเรียกใหม่ว่า  จริยธรรมวิชาชีพ  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพเวชกรรมคืออาชีพแพทย์ 

ในปัจจุบัน

การเปรียบเทียบหลักการและเหตุผลของ (ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับแรก
หลักการและเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖  คร้ังแรกในประเทศ 

ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะแสดงถึงปัญหาการประกอบอาชีพแพทย์ในอดีต  ซึ่งเป็นรากฐานของ 

แพทยสภาและสมาคมวิชาชีพทางสาธารณสุขต่าง ๆ  เช่น  สภาเภสัชกรรม  ทันตแพทยสภา  

สภาการพยาบาล  และอื่น ๆ  เป็นต้น  เมื่อนำร่างกฎหมายฉบับสภากาชาดสยาม  โดยพลตรี  

พระยาดำรงแพทยาคุณ  (ชื่น  พุทธิแพทย์)  วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔๒๑  เปรียบเทียบกับ 

ร่างกฎหมายฉบับกระทรวงมหาดไทย  โดยหมอคาทิวและหมอไอรา  แอร์  (Dr. M  Carthew,  

Dr.  Ira Ayer)  วันที ่๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔๒๒  พบข้อมูลดังนี้
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  ฉบับสภากาชาดสยาม  ฉบับกระทรวงมหาดไทย
  พลตร ีพระยาดำรงแพทยาคุณ  หมอคาทิวและหมอไอรา แอร์
  (ร่าง) พระราชบัญญัติการแพทย ์พ.ศ. ๒๔๖๔  The Medical Act of B.E. 846
  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

1. At present without  regulation 
and control  leaving  the public   
without protection against  the   
danger arising  from  ignorant   
and untrained persons 

2. Medical Professions  in   
All European Countries   
and  in America have been   
established upon scientific  
basis and under control for   
many years  : In Siam the  
reverse is the case

Number of properly qualified   
and  scientifically educated men   
comparatively adequate  for  the   
needs of  the population  : In Siam  
the reverse is the case

-  Total number of persons   
practicing  the art of healing   
be approximately 10,000

-  500 physicians  recognized   
by  state, 

-  only 50 have been  scientifically 
trained  in accordance  to   
European Standards

ยังไม่มีกฎหมายควบคุมแพทย ์  
ทำให้ใครอยากเป็นแพทย์ก็ทำได้เลย   
ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  แพทย์จากโรงเรียนราชแพทยาลัย    

จำนวน ๔๐๐ คน 
-  แพทย์ที่จบจากต่างประเทศ    

จำนวน ๔๐ คน   
-  กลุ่มที่ไม่ได้เรียนแต่ตั้งตัวเป็นแพทย์    

ไม่ระบุจำนวน 
-  แพทย์แผนโบราณ  (แผนไทย  แผนจีน)  

ม ี๓ ชั้น 
    ชั้น ๑  รับราชการในวัง  สืบทอด  

วิชาจากตระกูล 
    ชั้น ๒  เคยเรียนวิชาจากชั้น ๑   
    ชั้น ๓  ตั้งตัวขึ้นเป็นแพทย์ 
    ไม่ได้เรียนจากใคร 
-  แพทย์ทำฟัน  ส่วนใหญ่เป็นคนจีน    

หรือเรียนจากต่างประเทศ   

ตาราง ๒  เปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติการแพทย์
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  ฉบับสภากาชาดสยาม  ฉบับกระทรวงมหาดไทย
  พลตร ีพระยาดำรงแพทยาคุณ  หมอคาทิวและหมอไอรา แอร์
  (ร่าง) พระราชบัญญัติการแพทย ์พ.ศ. ๒๔๖๔  The Medical Act of B.E. 846
  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

To classify unqualified and  
untrained practitioner by  
registration 

Protect public by
1. Against malpractices by  

absolutely irresponsible,
2. So dangerous persons -  

limit within safe boundaries
3. Elevated all unqualified  

practitioners to general  
standards of medical   
practice  throughout country

Propose Medical Council

Propose Department of   
Public Health  to be  the Sole  
executive under the law

-  ขึ้นทะเบียนทั้งระบบ  ได้แก ่ ผู้ประกอบ  
วิชาชีพ  สถานพยาบาล  โรงเรียนแพทย์  
โรงงานยา 

 
-  หมอตำแย  หมอเวทมนตร ์ หมอผ ี   

หมอเสน่ห์เล่ห์กล  เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมาก  
ควรทำให้หมดไป 

-  หมอตำแยเที่ยวล้วงควักทารกออกมา  
ตามบุญตามกรรม  กระทำให้มารดา  
และทารกตายเสียมากต่อมาก   

-  หมอนวด  ไม่ค่อยมีอันตราย   
 
 
   
เสนอกฎหมายควบคุมกำกับแพทย ์   
เพื่อตั้ง สภาการแพทย ์ ควบคุม  
กำกับอาชีพแพทย์ 
 
เคยแนะนำและเคยส่งร่างพระราชบัญญัติ  
การแพทย์ให้กรมสาธารณสุขในฐานะ  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  แต่ก็  
ไม่เป็นผลสำเร็จ  จึง เสนอให้สภากาชาด  
สยามดำเนินการแทน   
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เปรียบเทียบสาระสำคัญของกฎหมายและ (ร่าง) กฎหมาย ๓ ฉบับ

ตาราง ๓  เปรียบเทียบสาระสำคัญของกฎหมาย

ฉบับ 
กระทรวงมหาดไทย 

ประกาศในราชกิจจาฯ  
พระราชบัญญัติ 
การแพทย ์  
พ.ศ. ๒๔๖๖ 

 

ฉบับ 
สภากาชาดสยาม 
พลตร ีพระยา 
ดำรงแพทยาคุณ 

(ร่าง) พระราชบัญญัติ 
การแพทย ์  
พ.ศ. ๒๔๖๔

๓๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๔๖๔ 

ฉบับ 
กระทรวงมหาดไทย 

หมอคาทิว 
และหมอไอรา แอร์
The Medical Act 

of B.E. 846 
๑๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๔๖๔ 

 

จำนวนหมวด 
และมาตรา

ม ี๕ หมวด 
๒๘ มาตรา
หมวด ๑  ทั่วไป 
(บทเบ็ดเสร็จทั่วไป)
หมวด ๒ 
คณะกรรมการ
(ระเบียบของ
สภาการแพทย์)
หมวด ๓ 
ควบคุมกำกับ 
(การอนุญาต
และขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบโรคศิลปะ)
หมวด ๔ 
บทกำหนดโทษ 
(ระเบียบดำเนินการ
และระวางโทษ)
หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 
(บทบัญญัติสำหรับ
กาละระวางหัวต่อ)

ม ี๕ หมวด 
๒๘ มาตรา
- หมวด ๑  นิยาม   
  (ว่าด้วยนามและ 
  บทวิเคราะห์ศัพท์) 
- หมวด ๒   
  คณะกรรมการ 
  (ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
  และหน้าที่กรรมการ 
  แพทย์) 
- หมวด ๓   
  ว่าด้วย 
  โรงเรียนแพทย์   
  โรงพยาบาล   
  และโรงปรุงยา 
- หมวด ๔   
  การขึ้นทะเบียน   
  (ว่าด้วยการ 
  จดทะเบียน) 
- หมวด ๕   
  บทกำหนดโทษ   
(ว่าด้วยการลงอาญา
แก่ผู้ละเมิด
พระราชบัญญัตินี้)

16 sections 
(16 articles)
- Section 1
  Title of act
- Section 2 -   
Section 11   
Medical council  : 
2  Institution of 
Medical  council/3 
Salaried Staff/4 
Qualification of 
Membership/5   
Statutory Meeting/ 
6 Power of   
Medical Council   
to make Regula- 
tions/7 Duties of   
Medical Council   
reregistration/8   
Power of Medical 
Council  to grade 
Practitioners and 
to specify  restric- 
tion of practice/9 
Power  to  refuse   
for  immoral or 
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ฉบับ 
กระทรวงมหาดไทย 

ประกาศในราชกิจจาฯ  
พระราชบัญญัติ 
การแพทย ์  
พ.ศ. ๒๔๖๖ 

 

ฉบับ 
สภากาชาดสยาม 
พลตร ีพระยา 
ดำรงแพทยาคุณ 

(ร่าง) พระราชบัญญัติ 
การแพทย ์  
พ.ศ. ๒๔๖๔

๓๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๔๖๔ 

ฉบับ 
กระทรวงมหาดไทย 

หมอคาทิว 
และหมอไอรา แอร์
The Medical Act 

of B.E. 846 
๑๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๔๖๔ 

 

dishonorable 
conduct  /10 
Removal and 
reinstatement of 
name on  register/ 
11 Signature  re- 
quired  for  license

- Section 12 Local 
registration 

- Section 13   
Re-registration

- Section 14 
Forbidden 
practice without 
reregistration

- Section 15 False 
representation of 
degree, diploma   
of  license

- Section 16   
Penalties
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ฉบับ 
กระทรวงมหาดไทย 

ประกาศในราชกิจจาฯ  
พระราชบัญญัติ 
การแพทย ์  
พ.ศ. ๒๔๖๖ 

 

ฉบับ 
สภากาชาดสยาม 
พลตร ีพระยา 
ดำรงแพทยาคุณ 

(ร่าง) พระราชบัญญัติ 
การแพทย ์  
พ.ศ. ๒๔๖๔

๓๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๔๖๔ 

ฉบับ 
กระทรวงมหาดไทย 

หมอคาทิว 
และหมอไอรา แอร์
The Medical Act 

of B.E. 846 
๑๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๔๖๔ 

 

นิยามหลัก
ม ี๑ นิยาม  คือ
“โรคศิลปะ”  หมายถึง
การบำบัดโรคทางยา
และการผ่าตัด 
รวมทั้งการผดุงครรภ ์
การช่างฟัน  การปรุงยา
การพยาบาล  การนวด
หรือการรักษา
การบาดเจ็บป่วยไข้
โดยการใด ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Practice of healing” 
is medicine,   
surgery, obstetrics,   
dentistry, veterinary 
medicine,   
pharmacy, nursing,   
midwifery, massage   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญญัตินิยามศัพท์ 
ต่อไปนี้ 
นิยามหลัก   
“การแพทย์”   
หมายความว่า   
การรักษาพยาบาล   
การทำฟัน  การ 
คลอดบุตร  และการ 
ปรุงยา  ไม่กินความ 
ถึงการช่วยเหลือ 
คนเจ็บไข้ซึ่งเป็น 
การปัจจุบันทันด่วน 
นิยามทั้งหมดประกอบ 
ด้วย 
๑ การแพทย์   
๒  โรงเรียน   
๓ การแพทย์   
๔  โรงพยาบาล   
๕  โรงปรุงยา   
๖ กรรมการแพทย์   
๗ แพทย์แผนปัจจุบัน   
๘ แพทย์แผนโบราณ   
๙ แพทย์ทำฟัน   
๑๐ นางพยาบาล 
สูติกรรม   
๑๑ นางพยาบาลสามัญ 
๑๒ ผู้ปรุงยา   
   
 

นิยามศัพท์
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ฉบับ 
กระทรวงมหาดไทย 

ประกาศในราชกิจจาฯ  
พระราชบัญญัติ 
การแพทย ์  
พ.ศ. ๒๔๖๖ 

 

ฉบับ 
สภากาชาดสยาม 
พลตร ีพระยา 
ดำรงแพทยาคุณ 

(ร่าง) พระราชบัญญัติ 
การแพทย ์  
พ.ศ. ๒๔๖๔

๓๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๔๖๔ 

ฉบับ 
กระทรวงมหาดไทย 

หมอคาทิว 
และหมอไอรา แอร์
The Medical Act 

of B.E. 846 
๑๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๔๖๔ 

 

๑. ขึ้นทะเบียนแพทย์    
มีอายุทะเบียน    
๓ ปี  แล้วต้องขึ้น  
ทะเบียนใหม ่ แบ่ง  
เป็น ๖ ประเภท    
คือ 

  - แพทย์ 
   แผนปัจจุบัน 
  - แพทย์แผนโบราณ 
  - แพทย์ทำฟัน 
  - นางพยาบาล  

 สูติกรรม 
  - นางพยาบาล  

 สามัญ 
  - ผู้ปรุงยา 
๒. กำหนดมาตรฐาน  

และขึ้นทะเบียน  
โรงเรียนการแพทย ์   
โรงพยาบาล    
และโรงปรุงยา 

 

วิธีการ

ควบคุมกำกับ

1. Make Regulation
2. Grade Practitio- 

ners  to specify   
restriction of   
practice

3. Registration   
and 
Reregistration

4. Refuse  for 
immoral or 
dishonorable   
conduct

5. Removal and   
reinstatement   
of name on   
register

๑. ออกกฎหมายลูก    
คือ  กฎเสนาบด ี   
(กฎกระทรวง)   

๒. ออกใบอนุญาต  
บุคคลประกอบ  
วิชาชีพ  มีอายุ  
ใบอนุญาต    
เมื่อหมดอายุต้อง  
ต่อใบอนุญาต    
และขึ้นทะเบียน  
บุคคล 

๓. การอนุญาตเป็นไป 
ตามสาขาแห่ง 
โรคศิลปะ

๔. สภาการแพทย์เป็น  
ที่ปรึกษาหลักสูตร    
การสอน    
และการสอบของ  
โรงเรียนวิชาชีพ  
การประกอบ  
โรคศิลปะ 
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ฉบับ 
กระทรวงมหาดไทย 

ประกาศในราชกิจจาฯ  
พระราชบัญญัติ 
การแพทย ์  
พ.ศ. ๒๔๖๖ 

 

ฉบับ 
สภากาชาดสยาม 
พลตร ีพระยา 
ดำรงแพทยาคุณ 

(ร่าง) พระราชบัญญัติ 
การแพทย ์  
พ.ศ. ๒๔๖๔

๓๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๔๖๔ 

ฉบับ 
กระทรวงมหาดไทย 

หมอคาทิว 
และหมอไอรา แอร์
The Medical Act 

of B.E. 846 
๑๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๔๖๔ 

 

กำหนดโทษ ๓ สถาน 
คือ 

๑. ภาคทัณฑ์ 

๒.  พักใบอนุญาต 

  (งดการกระทำ 

  แพทย์)  ไม่เกิน   

  ๓ ปี 

๓. ถอนใบอนุญาต   

  (คัดชื่อออกจาก 

  ทะเบียน) 

no  information  ๑. พักใบอนุญาต   

  ไม่เกิน ๕ ปี 

๒. เพิกถอนใบอนุญาต 

๓. ปรับ ๕๐๐ - 

  ๑,๐๐๐ บาท 

  จำคุก ๖  เดือน 

  ถึง ๑ ปี 

บทกำหนดโทษ 

สรุป

กฎหมายควบคุมกำกับอาชีพแพทย์แผนปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาการประกอบอาชีพ 

แพทย์หลายประเภทในสังคมขณะนั้น  เช่น  แพทย์แผนปัจจุบัน  แพทย์แผนโบราณ  หมอตำแย  

หมอผี  หมอเวทมนตร์  เป็นต้น  ซ่ึงดำเนินไปอย่างเสรี  ใครต้องการจะเป็นหมอหรือแพทย์ก็สามารถ 

ทำได้เลย  ปราศจากการควบคุม  จึงส่งผลกระทบต่อชีวิตและสวัสดิภาพของประชาชนจำนวนมาก  

พลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ  (ชื่น  พุทธิแพทย์)  แพทย์แผนปัจจุบันที่จบการศึกษาแพทย์จาก 

กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และตระหนักถึงปัญหา  จึงได้ริเริ่มผลักดันให้มี 

กฎหมายเพื่อควบคุมกำกับการทำอาชีพแพทย์ตามแบบระบบสาธารณสุขในประเทศยุโรป  ตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. ๒๔๖๔  จึงนำไปสู่การจัดทำร่างกฎหมายโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพจนนำไปสู่ 

การประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาชีพแพทย์ฉบับแรกต่อมา  แต่เนื่องจากสังคมไทยในขณะนั้น 

มีการยอมรับวิถีการแพทย์แบบโบราณ  การแพทย์แบบความเชื่อ  ที่ไม่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์ 

แบบตะวนัตกอยูด่ว้ย  จงึตอ้งการทำการควบคมุกำกบัรวมกนัไป  ทำใหก้ารจดัตัง้ระบบควบคมุกำกบั 

เกิดความยุ่งยาก  เพราะมีพื้นฐานแตกต่างจากระบบตะวันตกซึ่งเป็นต้นแบบของระบบควบคุมกำกับ 

ที่นำมาประยุกต์ใช้มาก 
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ทั้งพลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ  สภากาชาดสยาม  และหมอคาทิวและหมอไอรา  แอร์  

ที่ปรึกษากรมสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  มีความเห็นตรงกันคือ  ต้องการจัดตั้ง Medical  

Council  ขึ้นมาเพื่อควบคุมกำกับอาชีพแพทย์  แต่ประสบความยุ่งยากในเรื่องการกำหนดนิยาม 

กฎหมายว่าด้วย “อาชีพแพทย์” ที่มีแพทย์หลากหลายประเภทในประเทศขณะนั้น  ว่าควรเรียกว่า 

อย่างไร  เพราะมีท้ังแพทย์แผนปัจจุบัน  แพทย์แผนโบราณ  และแพทย์อ่ืน ๆ ด้วย  เช่น  แพทย์ทางฟัน 

(ทันตแพทย์)  แพทย์ทางยา  (เภสัชกร)  เป็นต้น  ซึ่งในที่สุดจึงใช้คำที่หมอคาทิวและหมอไอรา  

แอร์  เรียกรวม ๆ เป็นว่าภาษาอังกฤษว่า Art of Healing เรียกผู้ประกอบอาชีพว่า Practitioner  

เมื่อทุกฝ่ายยอมรับแนวคิดของหมอคาทิวและหมอไอรา  แอร์ แล้วจึงแปลเป็นภาษาไทย  ซึ่ง 

กระทรวงต่าง ๆ มีคำแปลแตกต่างกันหลายคำ  รวมทั้งมีคำว่า  เวชกรรม ปรากฏขึ้นครั้งแรกใน 

ประวัติศาสตร์  (โดยกระทรวงมุรธาธร) แต่ยังไม่ได้ใช้  ต่อมาจึงได้ข้อยุติ  เมื่อกระทรวงมหาดไทย 

กราบบงัคมทลูขอพระบรมราชวนิจิฉยัจาก พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้คำว่า Art of Healing แปลว่า โรคศิลปะ และใช้คำว่า “การบำบัดโรค” แทนคำว่า  

“อายุรเวชกรรม”  จึงเป็นที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งหมายถึง  กลุ่มอาชีพรวมที่เกี่ยวข้องกับการ 

รักษาโรค  โดยสาระสำคัญกฎหมายพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖  ใช้แนวคิดผสมของ 

ทั้งสองฝ่ายคือทั้งแนวคิดพลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ  (ชื่น  พุทธิแพทย์)  จากสภากาชาดสยาม 

และแนวคิดหมอคาทิวและหมอไอรา  แอร์  แพทย์ที่ปรึกษากรมสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย

เจตนารมณ์เดิมของกฎหมายพระราชบัญญัติการแพทย์  พ.ศ. ๒๔๖๖  คือการจัดตั้ง  

Medical Council  หรือ สภาการแพทย์  แต่เนื่องจากมีอาชีพอื่น ๆ ที่เรียกว่าแพทย์หรือหมอ 

ในขณะนั้นหลายประเภทปะปนกันเข้ามามากมายในตอนแรก  จึงถูกรวมเรียกว่าศาสตร์ Art of  

Healing  ซึ่งได้รับพระราชทานคำแปลว่า  การประกอบโรคศิลปะ  แต่หน่วยงานที่ควบคุมยังคง 

เรียกว่า  สภาการแพทย์  จึงยังไม่ตรงกับอาชีพที่ควบคุมกำกับจริง  คือ  ไม่ใช่การควบคุมการแพทย์  

(Medicine)  อย่างเดียว  ต่อมาเมื่อดำเนินการไปจนสามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะทั่ว 

ประเทศนับหมื่นรายแล้วพบว่า  ตามความเป็นจริงแล้ว  เป็นการควบคุมรวม ๆ หลายอาชีพ  ไม่ใช่ 

เฉพาะการควบคุมแพทย์แผนปัจจุบัน  จึงปรับปรุงใหม่  โดยยกเลิกพระราชบัญญัติการแพทย์  

แล้วเปลี่ยนเป็นพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙  สภาการแพทย์จึงได้ 

เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ” ในเวลาต่อมา

เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเจริญก้าวหน้ามั่นคงเป็นหลักของประเทศแล้ว  การควบคุม 

กำกับอาชีพแพทย์แผนปัจจุบันจึงแยกตัวออกจากการเป็นการควบคุมรวมใน Council of Art of  

Healing  กลายเป็น Medical Council of  Thailand  เป็นการควบคุมกำกับอาชีพแพทย์ 

แผนปัจจุบันตามเจตนารมณ์แรกเริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖  ได้ในที่สุด  เพราะจัดทำกฎหมายเฉพาะขึ้น 

คือพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ จนสามารถจัดตั้งเป็น “แพทยสภา”  

หรือ Medical Council  เป็นแบบอย่างให้สภาวิชาชีพอื่น ๆ ที่มีความมั่นคงแล้ว  แยกตัวออกมา 

จากการควบคุมรวมในการประกอบโรคศิลปะเช่นเดียวกัน  นับเป็นวิวัฒนาการของกฎหมายควบคุม 

อาชีพในระบบสุขภาพที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย 
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ยุคที ่๒ คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๕๑๑

พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ

ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖ นั้น  มีการกำหนดนิยามผู้ประกอบโรคศิลปะ 

มีเพียงประเภทเดียวคือ  ผู้ที่รักษาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บทุกประเภทของทั้งมนุษย์และสัตว ์ โดยวัตถุ- 

ประสงค์เมื่อเริ่มควบคุมกำกับครั้งแรกนั้น  คือ  สกัดแยกหมอน้ำมนต์  หมอผี  หรือหมอเสน่ห์  ออก 

จากระบบการรักษาประชาชน  ซ่ึงสามารถทำได้สำเร็จด้วยการข้ึนทะเบียนตราสิน  (ทะเบียนผู้ประกอบ 

โรคศิลปะ)  การควบคุมรวมกันเป็นประเภทเดียวมีข้อดีของการควบคุมรวมกันคือ  ผู้ประกอบโรคศิลปะ 

ทั้งแผนโบราณและแผนปัจจุบันมีศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน  แต่เกิดปัญหาใหม่คือ  จะควบคุม 

ผู้ประกอบโรคศิลปะท่ีข้ึนทะเบียนแล้วประเภทต่าง ๆ ท่ีมีจำนวนมากถึงเกือบหน่ึงหม่ืนคนได้อย่างไร  

เพราะมีท้ังหมอแผนโบราณ  หมอแผนปัจจุบัน  หมอตำแย  พยาบาล  หมอนวด  สัตวแพทย์  หมอ 

ทำฟัน  ช่างทำฟัน  เป็นต้น  ผู้ประกอบโรคศิลปะแต่ละประเภทมีพ้ืนฐานวิชาความรู้และท่ีมาของความ 

รู้มีความแตกต่างกันอย่างมาก  การควบคุมกำกับผู้ประกอบโรคศิลปะในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๒ 

การแก้ปัญหาจึงทำได้เพียงการขึ้นทะเบียนไว้ก่อน ต่อมาสภาการแพทย์ได้ทำการแก้ไขกฎหมาย 

พระราชบัญญัติการแพทย์ยกเว้นการควบคุมสัตวแพทย์  และตรากฎเสนาบดีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๒  

เพื่อแบ่งประเภทของผู้ประกอบโรคศิลปะออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก  คือ 

  ๑. กลุ่มประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน  คือ  กลุ่มที่ใช้หลักวิทยาศาสตร ์  

  ๒. กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ  คือ  กลุ่มไม่ใช้หลักวิทยาศาสตร์

กฎเสนาบดีฯ พ.ศ. ๒๔๗๒  ได้กำหนดการได้มาซึ่งความรู้ความสามารถนั้น  แบ่งเป็น ๒  

จำพวก  คือ 

  ๑. ผู้ประกอบโรคศิลปะช้ัน ๑  คือ  ผู้ท่ีเรียนจากโรงเรียนสอนท่ีกระทรวงธรรมการรับรอง 

หรือรับถ่ายทอดวิชาโดยตรงจากตระกูลหมอแผนโบราณ 

  ๒. ผู้ประกอบโรคศิลปะช้ัน ๒ คือ  ผู้ท่ีเรียนเองหรือศึกษานอกระบบท่ีไม่มีในกฎหมาย  

การข้ึนทะเบียนจะมีข้ันตอนยุ่งยากข้ึน  กล่าวคือ  ต้องมีผู้ประกอบโรคศิลปะช้ัน ๑ จำนวน ๓ คน 

รับรองเพื่อขออนุญาตจากสภาการแพทย ์

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ถนอม  บรรณประเสริฐ

และอาจารย ์นายแพทย์เกรียง  อัศวรุ่งนิรันดร์
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การประกาศกฎเสนาบดีฯ พ.ศ. ๒๔๗๒  ทำให้การควบคุมกำกับมีประสิทธิภาพขึ้น  เพราะ 

การแยกผู้ประกอบโรคศิลปะประเภทต่าง ๆ ออกจากกัน  ทำให้สามารถกำหนดมาตรฐานการควบคุม 

กำกับได้ชัดเจนขึ้น  เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนมากขึ้น  แต่ในขณะเดียวกันก็กระทบ 

ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณมาก  เพราะการได้มาซ่ึงความรู้ความสามารถการประกอบโรคศิลปะ 

แผนโบราณไม่มีระบบการศึกษาในสถาบันที่รัฐบาลรับรอง  เป็นการถ่ายทอดสืบต่อกันแบบโบราณ  

ทำให้การพิสูจน์ความรู้ความสามารถทำได้ยาก  ประกอบกับมีความหลากหลายของตำราหมอแผน 

โบราณหลายสำนักวิชา  และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณที่ต้องอาศัยผู้ประกอบ 

โรคศิลปะแผนโบราณ  ชั้น ๑  รับรองถึง ๓ คน  ทำให้การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะแผน 

โบราณทำได้ค่อนข้างยาก  มีปัญหาเกิดข้ึนเป็นระยะ ๆ   ทำให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักการวิธี 

การควบคุมกำกับเรื่อยมา

กฎเสนาบดีฯ พ.ศ. ๒๔๗๒  ได้แบ่งผู้ประกอบโรคศิลปะออกเป็นประเภทต่าง ๆ เป็นคร้ังแรก  

เป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกของการกำหนดสาขาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข  ดังนี้

   ๑.  ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน  สาขาแพทย์ทางยา ทางผ่าตัด  และทางผดุงครรภ์  

ช้ัน ๑

   ๒. สาขาการทำและรักษาฟัน  ชั้น ๑

   ๓. สาขาการปรุงหรือจำหน่ายยา  ชั้น ๑

   ๔. สาขาหมอตำแย  ชั้น ๑ 

   ๕. สาขาการพยาบาล

   ๖. สาขาการนวดและแผนโบราณ

การกำหนดอายุทะเบียนของการบำบัดโรคทางยาให้ใช้ได้ตลอดชีวิต  แต่สาขาอ่ืนมีอายุทะเบียน  

๓ ปี  ต้องต่อเป็นคราว ๆ ไป  การแบ่งประเภทผู้ประกอบโรคศิลปะในยุคแรกนี้  เริ่มมีการแยกแพทย์ 

แผนปัจจุบันออกมาจากผู้ประกอบโรคศิลปะประเภทอื่น ๆ  ซึ่งบางสาขามีทั้งแผนปัจจุบันและแผน 

โบราณปะปนกัน  เช่น  สาขาการทำฟันและช่างฟันมีทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ  เป็นต้น 

กฎเสนาบดีฯ พ.ศ. ๒๔๗๒ ทำให้การแบ่งแยกผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันกับผู้ประกอบ 

โรคศิลปะแผนโบราณเกิดความชัดเจนขึ้น  ซึ่งพระราชบัญญัติการแพทย์  พ.ศ. ๒๔๖๖ ยังไม่ได้ 

กำหนดการแบ่งแยกไว้  การควบคุมกำกับต่อจากนี้แยกออกเป็น ๒ ทาง  คือ  การควบคุมกำกับ 

ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน  และการควบคุมกำกับผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ การแบ่งแยก 

ทำให้สาขาวิชาชีพต่าง ๆ ชัดขึ้น  จนแยกเป็นกฎหมายใหม่ออกไป  ทำให้เกิดสภาวิชาชีพต่าง ๆ ใน 

ปัจจุบัน

พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙ (ฉบับที ่๑)
มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการแพทย์  พ.ศ. ๒๔๖๖  และประกาศใช้พระราชบัญญัติ 

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙ แทน  เมื่อวันที่ ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็นการนำ 

หลักการแบ่งประเภทและวิธีการควบคุมกำกับผู้ประกอบโรคศิลปะในกฎเสนาบด ีพ.ศ. ๒๔๗๒ มา 
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ปรับปรุงและบัญญัติเป็นสาระสำคัญในพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๔๗๙  มีการกำหนดกลไกการ 

ควบคุมกำกับในกฎหมายชัดเจนขึ้นมาก  และเปลี่ยนชื่อจากพระราชบัญญัติการแพทย์เป็น “พระ- 

ราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ”  เพื่อให้สอดคล้องกับสาระสำคัญของกฎหมาย  คือ  

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

การประกอบโรคศิลปะทุกประเภท พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๔๗๙ 
แบ่งประเภทของโรคศิลปะทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณออกเป็น ๖ ประเภท  คือ 

  ๑. เวชชกรรม 

  ๒. ทันตกรรม

  ๓. เภสัชกรรม 

  ๔. การพยาบาลและการผดุงครรภ ์

  ๕. การพยาบาล 

  ๖. การกระทำโดยวิธีอื่นเพื่อบำบัดโรค 

การกำหนดรายละเอียดของแต่ละประเภทในแผนปัจจุบันและแผนโบราณอยู่ในกฎกระทรวง 

มหาดไทย  ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของกรมสาธารณสุข 

การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน - เวชชกรรม - พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๔๗๙ 
นิยามการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน  กำหนดไว้ในมาตรา ๔  คือ  “การประกอบโรค 

ศลิปะโดยอาศยัความรูอ้นัไดศ้กึษาตามหลกัวทิยาศาสตรโ์ดยสากลนยิม”  ประกาศกำหนดไวค้รัง้แรก 

ในหมวด ๖  กำหนดลำดับชั้น  ข้อ ๒๔  (ก) แห่งกฎเสนาบดีฯ พ.ศ. ๒๔๗๒  และใช้เป็นบรรทัดฐาน 

เรื่อยมา  ซึ่งการกำหนดนิยามแบบนี้สอดคล้องกับหลักการร่างกฎหมายพระราชบัญญัติการแพทย์  

พ.ศ. ๒๔๖๔  (Draft 1 of Medical Acts)  ของหมอคาทิวและหมอไอรา  แอร์  แพทย์ที่ปรึกษา 

กรมสาธารณสุขในขณะนั้น  ซึ่งนำเสนอกฎหมายจัดตั้ง Medical Council 

นิยาม “แพทย์แผนปัจจุบัน” ในกฎเสนาบดี พ.ศ. ๒๔๗๒ บัญญัติว่า  “ผู้ประกอบโรคศิลปะ 

ในสาขาแพทย์ทางยา  ทางผ่าตัด  และแพทย์ผดุงครรภ์  ชั้น ๑”  แต่ในพระราชบัญญัติควบคุม 

การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙  ได้บัญญัติใหม่ว่า  “เวชชกรรม คือ การบำบัดโรคทางยาหรือ 

ทางผ่าตัดหรือรวมท้ังทางสูติกรรม”  คำว่า “เวชชกรรม” จึงพบคร้ังแรกในกฎหมายควบคุมกำกับ 

วิชาชีพแพทย์ในพระราชบัญญัติฉบับนี ้

การใช้คำว่า  เวชชกรรม  สันนิษฐานว่าเป็นการบัญญัตินิยามให้สอดคล้องกับ “ปริญญา 

เวชชบัณฑิต  ช้ันตรี”  (ปัจจุบันคือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต)  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร  เวชชบัณฑิต  ช้ันตรี คร้ังแรกท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม ๒๔๗๓  ให้แก่ผู้เรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล  ซ่ึง 

ในขณะน้ันคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลยังรวมอยู่เป็นคณะหน่ึงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

และนสิติแพทยศ์ริริาชในขณะนัน้เรยีกวา่ “เวชชนสิติ”  คำวา่ “เวชช”  ทีห่มายความวา่ “แพทย”์  จงึมใีช ้

เป็นคร้ังแรกในระบบราชการ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ก่อนเกิดกฎหมายควบคุมกำกับวิชาชีพแพทย์ 
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คร้ันต่อมาถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  (แก้ไขปรับปรุง)  

ฉบับที่  ๗  พ.ศ. ๒๕๐๙  ได้มีการปรับปรุงนิยามการประกอบโรคศิลปะครั้งสำคัญที่สุดอีกครั้ง  คือ  

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ  ฉบับที่  ๗  พ.ศ. ๒๕๐๙  กำหนดให้การผ่าตัด  ฉีดยา  ฉีดสสาร 

หรือวัตถุใด ๆ เข้าในร่างกาย  เป็นการประกอบวิชาชีพเฉพาะผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน  สาขา 

เวชกรรม  ช้ัน ๑  โดยเฉพาะเท่าน้ัน  ทำให้ “ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน  สาขาเวชกรรม  ช้ัน ๑ 

หรือแพทย์แผนปัจจุบัน” เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเพียงสาขาเดียวท่ีสามารถการผ่าตัด  ฉีดยา  ฉีด 

สสารหรือวัตถุใด ๆ เข้าในร่างกายมนุษย์  ซ่ึงในเวลาต่อมาได้กลายเป็นนิยามของ “ผู้ประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรม”  ถือเป็นการกำหนดขอบเขตการทำงานของแพทย์แผนปัจจุบันเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. ๒๕๐๙  

ดังความต่อไปนี้

“มาตรา ๔...ให้ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 

โรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาเวชกรรม ชั้น ๑ เป็นผู้กระทำการผ่าตัด ฉีดยา 

ฉีดสสารหรือสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในร่างกายเพื่อการเสริมสวย การคุมกำเนิด 

การทำหมัน หรือการบำรุงร่างกายได้”

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๑  จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรมขึ้น  

โดยพัฒนาต่อเนื่องกับพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  (แก้ไขปรับปรุง)  ฉบับที่  ๗  

พ.ศ. ๒๕๐๙  จึงกำเนิดเป็น “แพทยสภา” และนิยามการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน  สาขา 

เวชกรรม  ชั้น ๑  ได้พัฒนากลายเป็นนิยามของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาจนถึงปัจจุบัน  และ 

พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  ฉบับที่  ๘  พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงได้ตัดนิยามผู้ประกอบ 

โรคศิลปะแผนปัจจุบัน  สาขาเวชกรรม  ออกจากพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

ตั้งแต่ฉบับที ่๘  เป็นต้นไป 

การกำเนิด “แพทยสภา” ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงถือเป็นการบรรลุเป้าหมายของกฎหมาย 

ควบคุมกำกับชุดนี้ที่ได้มีการริเริ่มร่างกันมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๔  จนประกาศเป็นกฎหมายการแพทย์ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖  ตรงตามเจตนารมณ์คร้ังแรกท่ีต้องการจัดต้ัง Medical Council of Siam  

ต้องใช้เวลาพัฒนาการนานถึง ๔๕ ปี  จนสามารถจัดตั้ง Medical Council of Thailand  หรือ 

แพทยสภาได้ในที่สุด

มาตรฐานแห่งการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน 
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙  หมวด ๒  ว่าด้วยการขึ้น 

ทะเบียนและการออกใบอนุญาตแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดเงื่อนไขมาตรฐานวิชาชีพที่สำคัญ  

๒ ประการ  คือ 

  ๑) มาตรฐานของสถาบัน  คือ  ต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาล 

  ๒) มาตรฐานความรู้ของการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน  คือ  ต้องเทียบเท่าหรือ 

ไม่ด้อยกว่าหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (หมายถึงหลักสูตรแพทย์ศิริราชในขณะนั้น) 
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การกำหนดมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมและมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมในการได้มาซ่ึง 

ความรู้ความสามารถในการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน  นับเป็นวิวัฒนาการสำคัญท่ียังคง 

ถือเป็นบรรทัดฐานมาจนปัจจุบัน  ในพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะฉบับแก้ไข 

ปรับปรุงเพ่ิมเติมฉบับต่อ ๆ มายังคงหลักการควบคุมกำกับมาตรฐานไว้มาจนถึงพระราชบัญญัติ 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 
กฎเสนาบดีฯ พ.ศ. ๒๔๗๒  ได้แบ่งผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณออกเป็น ๔ ประเภท 

(ครั้งแรก)  คือ

  ๑. สาขาบำบัดโรคทางยา  (มีชั้น ๑ และชั้น ๒) 

  ๒. สาขาการปรุงหรือจำหน่ายยา  (มีชั้น ๑ อย่างเดียว) 

  ๓. สาขาหมอตำแย  (มีชั้น ๑ อย่างเดียว)  และ 

  ๔. สาขาหมอนวด  (มีชั้น ๑ อย่างเดียว)   

ต่อมาพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙  ได้ยุบรวมการแบ่ง 

ประเภทการประกอบโรคศิลปะทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณรวมไว้ด้วยกัน  คือ

  ๑. เวชชกรรม 

  ๒. ทันตกรรม 

  ๓. เภสัชกรรม 

  ๔. การผดุงครรภ ์

  ๕. การพยาบาล 

  ๖. การกระทำโดยวิธีอื่นเพื่อบำบัดโรค 

ในขณะนั้น  พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๔๗๙  ได้เรียก 

“แพทย์แผนปัจจุบัน” ว่า “ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันสาขาเวชชกรรม” (คือการบำบัดโรค 

ทางยาหรือทางผ่าตัดหรือรวมท้ังทางสูติกรรม)  และแยกกลไกการควบคุมกำกับออกจากแผนโบราณ 

พร้อมกับใช้การควบคุมกำกับแพทย์แผนปัจจุบันเป็นต้นแบบนำร่องกลไกการควบคุมกำกับการ 

ประกอบโรคศิลปะทั้งแผนปัจจุบันสาขาอื่น ๆ  เช่น  ทันตกรรม  เภสัชกรรม  พยาบาล  เป็นต้น  

เพราะการควบคุมกำกับแพทย์แผนปัจจุบันทำได้ง่ายที่สุด  เนื่องจากระบบการศึกษาแพทย์ใน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (หมายถึงคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลในขณะนั้น) มีความ 

เข้มแข็งเพราะได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ปรับปรุงหลักสูตร  จนสามารถเทียบ 

กับมาตรฐานสากลได้แล้ว  เป็นต้นแบบการศึกษาอบรมวิชาชีพอื่น ๆ แผนปัจจุบันสาขาอื่น ๆ ที่มีการ 

ศึกษาอบรมพัฒนาสาขาให้ได้มาตรฐานเช่นกัน  หลังจากนั้นกฎหมายดังกล่าวจะค่อย ๆ แยกวิชาชีพ 

นั้นออกมาจากกลุ่มรวม  (แพทยสภาแยกไปตั้งพระราชบัญญัติใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑  พยาบาลแยกไป 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘  เภสัชกรรมและทันตกรรมแยกไปเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๗)  ซึ่งกลไกการพัฒนานี้ 

สะท้อนปัญหาระบบการศึกษาแพทย์แผนโบราณล้าหลัง  มีความหลากหลาย  แตกต่างกันมากมาย 

จนไม่มีมาตรฐานหลักสูตรกลาง  และไม่สามารถใช้วิธีกำหนดประเมินมาตรฐานแบบวิชาตะวันตกได ้ 
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คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะจึงใช้วิธีการควบคุมกำกับแบบเฉพาะกิจที่ปรับปรุงไป 

เรื่อย ๆ ตามสถานการณ ์

 

มาตรฐานแห่งการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ
เน่ืองจากการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในยุคน้ัน  ยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดท่ีรัฐบาล 

รับรองมาตรฐาน  จึงไม่มีหลักสูตรการศึกษาอบรมที่ได้รับการรับรองด้วยเช่นกัน  และจากการที่ 

พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙  ยังคงกำหนดนิยามของผู้ประกอบโรค 

ศิลปะแผนโบราณตามแบบกฎเสนาบดีฯ  พ.ศ. ๒๔๗๒ ว่า  ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ  คือ  

“ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความรู้จากตำรา  หรือการบอกเล่าสืบต่อกันมา  ที่มิได้อาศัย 

หลักวิทยาศาสตร์โดยสากลนิยม”  เมื่อมีการออกกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๗๙  ฉบับที่  ๑  

(ตามอำนาจมาตรา ๕)  ข้อ ๕  จึงกำหนดประเภทการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณออกเป็น ๓  

ประเภท  พร้อมกับการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพไว ้ ดังนี ้

ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณม ี๓ สาขา  ได้แก่

  ๑. สาขาเวชชกรรม  (แผนโบราณ)  ต้องอบรมศึกษาต่อเนื่องจากผู้ขึ้นทะเบียนแล้ว ๓ ปี 

พร้อมหนังสือรับรองและมีผู้รับรองอีก ๒ คน  (รวม ๓ คน) 

  ๒. สาขาเภสัชกรรม  (แผนโบราณ)  ต้องอบรมศึกษาต่อเนื่องจากผู้ขึ้นทะเบียนแล้ว ๑ ปี 

พร้อมหนังสือรับรองและมีผู้รับรองอีก ๒ คน  (รวม ๓ คน) 

  ๓. สาขาการผดุงครรภ์  (แผนโบราณ)  ต้องอบรมศึกษาต่อเน่ืองจากผู้ข้ึนทะเบียนแล้ว ๑  ปี 

พร้อมหนังสือรับรองและมีผู้รับรองอีก ๒ คน  (รวม ๓ คน) 

(เว้นหมอนวดไม่ควบคุม  เนื่องจากไม่นับเป็นการประกอบโรคศิลปะ)

ต่อมามีการออกกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๗๙  ฉบับที่  ๓  ประกาศในราชกิจจา- 

นุเบกษา  วันที่  ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕  ข้อ ๔  ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต 

สำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มที่สำคัญคือ  “ถ้าผู้ขอขึ้นทะเบียน 

และรับใบอนุญาตคนใด  แสดงหนังสือรับรองของผู้ประกอบโรคศิลปะที่ให้การอบรมศึกษาแก่ตน 

ไม่ได้  จะแสดงหลักฐานอย่างอ่ืนก็ได้ให้เป็นท่ีพอใจแก่คณะกรรมการ  (ควบคุมการประกอบ 

โรคศิลปะ)  แต่ในทุกสาขาดังกล่าว  คณะกรรมการจะต้องตรวจสอบความรู้และหรือความชำนาญ 

ของผู้ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตจนเป็นที่พอใจ”

การควบคุมการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณมีความก้าวหน้าสำคัญอีกครั้งในปี พ.ศ.  

๒๕๓๐  ได้มีการเพิ่มนิยามใหม่ที่แสดงถึงความ  ก้าวหน้าของสาขา  ดังนี้...การประกอบโรคศิลปะ 

แผนโบราณ หมายความว่า การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป และการประกอบโรคศิลปะ 

แผนโบราณแบบประยุกต์...

การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณท่ัวไป หมายความว่า  การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ  

ซ่ึงได้ศึกษาโดยอาศัยความรู้จากตำราหรือการเรียนสืบต่อกันมา  อันมิใช่การศึกษาตามหลัก 

วิทยาศาสตร์

การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณแบบประยุกต์  หมายความว่า  การประกอบโรคศิลปะ 
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แบบโบราณโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ประกอบและไม่ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อ 

การวินิจฉัยและรักษา  นอกจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  และเป็นการศึกษาจากสถานศึกษาที่ 

คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะรับรอง

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงเป็นความก้าวหน้าสำคัญของการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณที่ 

สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบควบคุมกำกับแบบสากลได้สำเร็จ  ครั้นเมื่อมีการตราพระราชบัญญัต ิ

การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใหม่  และยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ 

โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙  กับฉบับแก้ไขทั้งหมดรวม ๙ ฉบับ  จึงได้กำหนดนิยามใหม่คือ  “การแพทย์ 

แผนไทย” แทนการเรียกว่า “การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” มาจนถึงปัจจุบัน

การกำหนดชั้นของผู้ประกอบโรคศิลปะ
หลักการแบ่งการประกอบโรคศิลปะเป็น ๒  ชั้น  คือ  ชั้น ๑  และชั้น ๒  เริ่มมาตั้งแต่ 

กฎเสนาบดีฯ พ.ศ. ๒๔๗๒  โดยยึดหลักการคงเดิมคือ  ถ้าได้รับการศึกษาอบรมจากสถาบัน 

การศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง  ก็จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  

ชั้น  ๑  ทำงานประกอบโรคศิลปะได้เต็มที่  แต่ถ้าเรียนเองหรือเรียนในระบบการศึกษาอบรม 

ที่ไม่ได้รับรองจะต้องมีผู้ค้ำประกันและกระบวนการตรวจสอบ  ทดสอบความรู้ความสามารถ  

เมื่อได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ  ชั้น ๒  แล้วจะทำงานประกอบโรคศิลปะได้จำกัดตาม 

ที่คณะกรรมการฯ ประกาศกำหนดการแบ่งประเภทเป็นชั้น ๑  ชั้น ๒  เหลืออยู่ในสาขาทันตกรรม 

เป็นสาขาสุดท้าย  เมื่อสาขาทันตกรรมแยกตัวออกไปตั้งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  การแบ่งประเภทชั้น  ๑  ชั้น  ๒  จึงหมดไป  ต่อมาในปี  ๒๕๔๒  จึงได้ประกาศ 

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ แทน  และได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติ 

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙  กับฉบับแก้ไขทุกฉบับ  (จนถึงฉบับที ่๙  พ.ศ. ๒๕๓๐)

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  คือมีการ 

แยกการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม  การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันสาขา 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์  การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันสาขาทันตกรรม  และการ 

ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันสาขาเภสัชกรรม  ไปบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะ  รวมทั้งสมควร 

ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  และจัดให้มี 

คณะกรรมการวิชาชีพเพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ ตามที่กำหนดโดยพระราช- 

กฤษฎีกาให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการประกอบโรคศิลปะ 

ในสาขาเหล่านั้นให้มีความอิสระและคล่องตัวในการดำเนินงาน  จึงได้ตราพระราชบัญญัตินี้

ส่วนการประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาลมีกฎหมายที่ควบคุม  คือ  พระราชบัญญัติ 

ควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๔๘๔  ลงวันที่  ๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔  ได้ให้คำนิยาม “สถาน- 

พยาบาล”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้หรือจำนงจะใช้เป็นที่รับคนเจ็บไข้ไว้รักษาพยาบาล  รวมทั้ง 

สถานที่ทำการคลอดลูก  และได้มีการออกกฎกระทรวงตาม  มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ 

ควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๔๘๕  (ฉบับที ่๒)  ความว่า...
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ข้อ ๖  สถานพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานสุขลักษณะดังต่อไปนี้ . . . 

(๔) ต้องมีเตียงสำหรับคนเจ็บไข้คนละเตียง ทำให้กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถ 

ควบคุมการดำเนินการสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ . . .จึงได้มี 

การออกพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔  ลงวันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ.  

๒๕๐๔  และได้มีการออกกฎกระทรวงตาม  มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ 

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔  ความว่า  ข้อ ๔  ลักษณะของสถานพยาบาล 

ตามความในมาตรา ๘ (๒) มีดังนี้  (๑) ที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  (๒)   

ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเพื่อควบคุมการจัดตั้งสำนักงานแพทย์ให้เป็น 

ระเบียบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ราษฎร (ผู้ป่วย) ที่เข้ามารับการรักษา 

โดยควบคุมสถานพยาบาลทั้งที่ “รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” หรือ “ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ 

ค้างคืน” 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้มีการตราพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ขึ้น  

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลได้ใช้บังคับ 

ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๐๔ นั้น  ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และไม่สอดคล้องกับลักษณะการ 

ประกอบกิจการของสถานพยาบาลปัจจุบัน  สมควรที่จะดำเนินการควบคุมกิจการสถานพยาบาล 

เพื่อให้ความคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการจากสถานพยาบาลมากยิ่งขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต 

ใหป้ระกอบกจิการ  การเลกิ  การยา้ย  การปดิสถานพยาบาล  การเพกิถอนใบอนญุาต  การโฆษณา 

กิจการของสถานพยาบาล  ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุม 

ดูแลสถานพยาบาล  และกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลให้ 

เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติดังกล่าว

พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  ๑) พระราชบัญญัติการแพทย ์ พุทธศักราช ๒๔๖๖

  ๒) กฎเสนาบดีตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์  

พ.ศ. ๒๔๖๖

  ๓) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  พุทธศักราช ๒๔๗๙

  ๔) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค 

ศิลปะ  พุทธศักราช ๒๔๗๙  (ฉบับที ่๑)

  ๕) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค 

ศิลปะ  พุทธศักราช ๒๔๗๙  (ฉบับที ่๓)

  ๖) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที ่๙)  พ.ศ. ๒๕๓๐

  ๗) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ. ๒๕๔๒



269
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ยุคที ่๓ แพทยสภา 
พ.ศ. ๒๕๑๑ - ปัจจุบัน

พระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ความเป็นมา 
หลังจากที่ประเทศไทยได้ริเริ่มจัดตั้งสภาการแพทย์  หรือ Medical Council ตามระบบ 

ประเทศตะวันตกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  ๖  และได้ประสบปัญหาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพใน 

ประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบัน  แต่เป็นแพทย์แผนไทย  แพทย์แผนโบราณ  และ 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีอยู่ดั้งเดิมในพื้นที่มาแต่โบราณ  จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการ 

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  ครั้นระบบการแพทย์ปัจจุบันเจริญก้าวหน้าขึ้นจนเป็นระบบ 

หลักสำคัญที่สุดของประเทศแล้ว  จึงมีความพร้อมที่จะจัดตั้ง Medical Council  ตามระบบ 

สากลอีกครั้ง  จึงมีการดำเนินการแยกออกมาจากการควบคุมที่รวมอยู่ในการประกอบโรคศิลปะ  

จัดตั้งเป็นองค์กรอิสระภายใต้กฎหมายโดยตราเป็นพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

จัดตั้ง “แพทยสภา” โดยมีหลักการเช่นเดียวกับ “สภาการแพทย์” เดิม  ซึ่งศัพท์คำว่า “แพทยสภา”  

นั้น  ปรากฏครั้งแรกในรายงานประชุมของ “คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงการแพทย์” ครั้งที่ ๓  

ณ ห้องประชุม  กระทรวงกลาโหม  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๘๕  ในการประชุม 

หารือเพื่อจัดตั้ง “กระทรวงการสาธารณสุข” และ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์”  แต่ยังไม่ได้ 

มีการดำเนินการใด ๆ  ต้องรอจนมีความพร้อมเพียงพอในปี พ.ศ. ๒๕๐๙  จึงริเริ่มการจัดตั้ง  

“แพทยสภา” ขึ้นอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและกำเนิดของ “แพทยสภา”
๑.  กฎหมายที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉบับแรกใน 

ประเทศไทย  คือ  พระราชบัญญัติการแพทย์พุทธศักราช ๒๔๖๖๒๓  ซึ่งกฎหมายฉบับนี้บัญญัติ 

ให้มีองค์การควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์ขึ้น  เรียกว่า “สภาการแพทย์”  

และการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์นั้นตามกฎหมายฉบับนั้น  เรียกว่า “การประกอบ 

โรคศิลปะ” 

หากจะเปรียบเทยีบกับเนตบิณัฑติยสภา  ซึง่ไดจ้ดัตัง้ขึน้โดยพระบรมราชโองการของพระบาท 

สมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัใน พ.ศ. ๒๔๕๗ แลว้จะเหน็วา่  เนตบิณัฑติยสภาตามพระราชโองการนัน้ 

มีสมาชิกได้หลายประเภท  โครงสร้างของสภาการแพทย์กับเนติบัณฑิตยสภาจึงมีข้อแตกต่างกันอยู่

๒. ตอ่มาในป ีพ.ศ. ๒๔๗๙ ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัคิวบคมุการประกอบโรคศลิปะ  

พ.ศ. ๒๔๗๙  โดยยกเลิก พ.ร.บ.การแพทย์ ๒๔๖๖  ซึ่งตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว  กำหนดให้มีองค์การ 

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ภาคภูม ิ สุปิยพันธ์
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ควบคมุการประกอบโรคศลิปะขึน้ใหม่  เรยีกว่า “คณะกรรมการควบคมุการประกอบโรคศลิปะ” แทน 

สภาการแพทย์เดิม  จึงเป็นอันว่า “สภาการแพทย์” ได้สิ้นสภาพลงใน พ.ศ. ๒๔๗๙ นั่นเอง

สภาการแพทย์ดังกล่าว  กฎหมายกำหนดให้มีฐานะเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย 

ซึ่งมีหน้าที่บังคับบัญชากรมสาธารณสุขในกระทรวงเดียวกัน 

สภาการแพทย์ไม่ให้ม ี“สมาชิก”  เพราะไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องสมาชิกไว้เลย

๓.  เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ นั้น  ก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙ พร้อม ๆ กันไปด้วย  (คือ  พ.ร.บ.ควบคุมการ 

ประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๑๑)๒๔

๔. กำเนิดของแพทยสภา  แนวคิดที่จะให้มีแพทยสภาตามแบบอย่างของเนติบัณฑิตยสภา 

นั้นมีมาตั้งแต่เมื่อสภาการแพทย์สิ้นสุดลง  และมีการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.  

๒๔๗๙ แล้วในการประชุมใหญ่ประจำปีของแพทยสมาคมฯ  เมื่อวันที่  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗๒๕ 

และจากผลของ พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ทำให้

  ๑) พ.ร.บ.ควบคมุการประกอบโรคศลิปะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการควบคมุการประกอบโรคศลิปะ 

แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรมชั้นหนึ่งถูกยกเลิกไป

  ๒) ผูท้ีไ่ด้ขึ้นทะเบยีนและรบัอนุญาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะแผนปจัจุบนั  สาขาเวชกรรม 

ชั้นหนึ่ง  กลายสภาพเป็นสมาชิกของแพทยสภาโดยมิต้องสมัคร 

  ๓) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม  ชั้นหนึ่ง  กลายสภาพ 

เป็นใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ดงันัน้ผูท้ีเ่คยขึน้ทะเบยีนประกอบโรคศลิปะจากสภาการแพทยเ์ดมิและผูข้ึน้ทะเบยีนประกอบ 

โรคศิลปะแผนปัจจุบัน  สาขาเวชกรรม  ชั้นหนึ่ง  ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะจะ 

กลายสภาพมาเปน็สมาชกิแพทยสภา  และเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตาม พ.ร.บ.วชิาชีพเวชกรรม  

พ.ศ. ๒๕๑๑  ดงันัน้จงึกลา่วไดว้า่ตน้กำเนดิของแพทยสภาคอื “สภาการแพทย”์ ใน พ.ศ. ๒๔๖๖ นัน่เอง  

“พระราชบัญญัติที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วทราบว่า ได้ถูกนำเสนอรัฐบาลแล้ว  แต่ผู้ใหญ่เห็นว่ายืดยาว 

มากเกินไปจะส่งให้แพทยสมาคมฯ ช่วยแก้ไขให้เหมาะสม  แต่แล้วก็ยังเงียบอยู่จนบัดนี้”

จากหลกัฐานขา้งตน้นีจ้ะเหน็วา่  ภายหลงัทีป่ระกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคมุการประกอบโรคศลิปะ  

พ.ศ. ๒๔๗๙  ได้ไม่นาน  ก็ได้มีการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเสนอไปยังรัฐบาล  แต่มี 

อปุสรรคบางประการทีไ่มส่ามารถออกมาเปน็กฎหมายได ้ และประกอบกบัในขณะนัน้มพีระราชบญัญตั ิ

ครูพุทธศักราช ๒๔๘๘๒๖

๕.  เมื่อ “คุรุสภา” ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗  (และ 

ตราขึ้นในวันที ่๙ มกราคม ๒๔๘๘)

“เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่สนใจกันมากในบรรดาสมาชิก คือ เรื่อง 

แพทยสภา เรื่องนี้เราตั้งต้นกันมาหลายปีแล้ว ในที่สุดเราก็ได้มีผู้แทนเข้าไป 

ประชุมในคณะอนุกรรมการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ 

โรคศิลปะฉบับใหม่ของกระทรวง
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ความประสงค์เดิมของเราก็คือ พยายามจัดตั้งแพทยสภาขึ้น โดย 

ดำเนนิแบบเนตบิณัฑติยสภาในเวลานี ้ครุสุภาเขากม็แีลว้ ของเราชา้เพราะความ 

ไม่สะดวกและมีอุปสรรคต่าง ๆ”

๖.  ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙  ได้มีคณะกรรมการแพทย์ระดับบริหารเกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  

ประกอบด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นประธานกรรมการ  และมีกรรมการอื่นที่เป็น 

หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์อีกหลายท่าน  คือ  ประธานคณะกรรมการควบคุม 

การประกอบโรคศิลปะ  (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  เลขาธิการนายทะเบียนคณะกรรมการควบคุม 

การประกอบโรคศิลปะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  อธิบดีกรมอนามัย  อธิบดีกรม 

การแพทย์  ผู้อำนวยการกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค  กรมการแพทย์  กรรมการฝ่ายแพทย์ใน ก.พ.  

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก  นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  หัวหน้ากองแพทย์ 

กรมตำรวจ  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  

ผูอ้ำนวยการฝา่ยการสาธารณสขุเทศบาลนครกรงุเทพฯ นายกแพทยสมาคมฯ คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

เปน็กรรมการและเลขานกุาร  หวัหนา้กองกลางกระทรวงสาธารณสขุเปน็ผูช้ว่ย  เลขานุการรัฐมนตร ี

วา่การกระทรวงสาธารณสขุและปลดัสำนกันายกรฐัมนตรเีปน็ทีป่รกึษา  การมคีณะกรรมการนีก้เ็พือ่ 

ให้มีการปฏิบัติงาน  ประสานงาน  และร่วมมือกันในทางการแพทย์และในการประชุมคณะกรรมการ 

แพทย์ระดับบริหารครั้งที ่๔/๒๕๐๙  เมื่อวันที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๙ พิจารณาเรื่องสภาการแพทย์

ตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการแพทย์ระดับบริหาร คร้ังท่ี ๔/๒๕๐๙  เม่ือวันเสาร์ท่ี ๒๓  

กรกฎาคม ๒๕๐๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครกรุงเทพฯ มีมติรับหลักการท่ีเห็นควรให้มีพระราชบัญญัติ 

แพทยสภาขึน้  โดยมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะควบคมุมรรยาทของผูป้ระกอบโรคศลิปะ  และวตัถปุระสงคอ์ืน่ ๆ  

ที่คล้ายคลึงกับเนติบัณฑิตยสภาและให้มีสิทธิในการสอบความรู้  โดยให้การขึ้นทะเบียนยังคงอยู่กับ 

กระทรวงสาธารณสุข  และที่ประชุมได้ตั้งอนุกรรมการขึ้น  ประกอบด้วย๒๗

  ๑. นายแพทย์สงกรานต ์ นิยมเสน

  ๒. พลตำรวจตร ีแสวง  วัจนะสวัสดิ ์

  ๓. นายแพทย์สนอง  อูนากูล

  ๔. นายแพทย์เฉก  ธนะศิริ

  ๕. นายแพทย์จำรัส  ผลผาสุก

  ๖. นายทว ี ฤกษ์จำนง

  ๗. นายสิริวัฒน ์ วิเศษสิริ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ร่างพระราชบัญญัติสภาการแพทย์ขึ้น  โดยอาศัยพระราช- 

บัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗๒๘  เป็นแนวทาง  และต่อมาได้มีการเปลี่ยนหลักการมาเป็น 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  อาจกล่าวได้ว่า  “คณะกรรมการแพทย์ระดับบริหาร” 

เป็นผู้ให้กำเนิดแพทยสภาขึ้นใหม่  เพื่อทดแทนสภาการแพทย์เดิม  และกิจการของแพทยสภาได้ 

เจริญก้าวหน้าขึ้นตามมาตรฐานสากล  ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน  เป็นต้นแบบการควบคุมกำกับการ 
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ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ  ให้สภาวิชาชีพจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระภายใต้กฎหมาย  เพื่อควบคุมการ 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  และการรักษามาตรฐานจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพให้มีมาตรฐาน 

สากล  และมีความปลอดภัยต่อประชาชน

เชิงอรรถ

  ๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,  เอกสารรัชกาลที่ ๕  กรมศึกษาธิการ มร ๕ ศ ๑ - ศ ๑/๒๔  เรื่องรายงาน 
กรมศึกษาธิการ ร.ศ. ๑๐๙

๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,  เอกสารสภากาชาดไทย สกท ๑/๑๓,  หน้า ๑๙ 
๓ กองพยาบาลฯ มีหน้าที่ควบคุมกำกับโรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดฯ 
๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,  เอกสารสภากาชาดไทย สกท ๑/๑๓,  หน้า ๔ - ๖ 
๕ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๑๖ 
๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,  เอกสารรัชกาลท่ี ๖ กระทรวงมหาดไทย มร ๖ ม/๑๐/๑-ม ๑๒/๑๑,  หน้า ๑๗
๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,  เอกสารรัชกาลที่ ๗  กระทรวงมหาดไทย  ร ๗ ม ๗/๕  หนังสือกระทรวง 

มหาดไทย  ที่ ๔/๑๕๐๒  แผนกสาธารณสุข  ลงวันที ่๘  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๖ 
๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,  เอกสารสภากาชาดไทย สกท ๑/๑๓,  หน้า ๒๐
๙ รายงานกรมสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๖๗,  หน้า ๗ 
๑๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,  เอกสารรัชกาลที ่๗  กระทรวงมหาดไทย  ร๗ ม๗/๕,  หน้า ๕๗ 
๑๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,  เอกสารสภากาชาดไทย สกท ๑/๑๓,  หน้า ๑๑๔ 
๑๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,  เอกสารรัชกาลที ่๗  กระทรวงมหาดไทย  ร๗ ม๗/๕,  หน้า ๑ - ๔
๑๓ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๑ 
๑๔ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๓ - ๔ 
๑๕ รายงานกรมสาธารณสุขประจำป ีพ.ศ. ๒๔๗๙ 
๑๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,  เอกสารสภากาชาดไทย สกท ๑/๑๓,  หน้า ๑๓๓ 
๑๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,  เอกสารรัชกาลที ่๗  กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/ ๒๗ 
๑๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,  เอกสารรัชกาลที ่๗  กระทรวงมหาดไทย  ร ๗ - ม ๗/๕,  หน้า ๑๔๗ - ๑๔๙
๑๙ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๑๗๓ - ๑๗๔
๒๐ “พระราชบัญญัติการแพทย์แก้ไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช ๒๔๗๖”  ราชกิจจานุเบกษา ๕๐  (๑๘  มีนาคม ๒๔๗๖),  

หน้า ๙๘๔ 
๒๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,  เอกสารสภากาชาดไทย สกท ๑/๑๓,  หน้า ๓ - ๑๕ 
๒๒ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๑๙ - ๓๘
๒๓ พระราชบัญญัติการแพทย์พุทธศักราช ๒๔๖๖, จดหมายทางแพทย์ของสภากาชาดสยาม ๒๔๖๗  : ๗  (ตอน ๑)  : 

๑ - ๕ 
๒๔ พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๑๑  ราชกิจจานุเบกษา ๘๕  ตอน ๙๑  

(๘ ตุลาคม ๒๕๑๑),  หน้า ๗๑๑ - ๗๑๗ 
๒๕ รายงานการประชุมใหญ่ประจำปีของแพทยสมาคมฯ และสโมสรแพทย์ฯ วันที่  ๓๐  ธันวาคม ๒๔๘๗  

จ.พ.ส.ท. ๒๔๘๘  : ๒๘  : ๓๙ - ๔๔ 
๒๖ “พระราชบัญญติัคร ู พทุธศักราช ๒๔๘๘”  ราชกจิจานเุบกษา ๖๒  ตอน ๔  (๑๖ มกราคม ๒๔๘๘),  หนา้ ๖๑ 
๒๗ บันทึกการประชุมคณะกรรมการแพทย์ระดับบริหารครั้งที่ ๔/๒๕๐๙  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๙  

ณ ห้องประชุมเทศบาลนครกรุงเทพฯ  
๒๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแพทยสมาคมฯ  ปีท่ี ๔๓ คร้ังท่ี ๑/๒๕๐๗  วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์  

๒๕๐๗,  จ.พ.ส.ท. ๒๕๐๗, ๔๗  : ๙๔ - ๙๗
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บทที ่๔

ศาสตราจารย์พิเศษ  นายแพทย์สรรใจ  แสงวิเชียร

ประวัติโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย

โรงเรียนแพทย์โรงเรียนแรกของประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓  แต่เราจะต้องเข้าใจ 

ก่อนว่า  กว่าโรงเรียนแพทย์จะพัฒนาขึ้นจนถึงระดับดีนั้น  ใช้เวลานาน  เพราะการศึกษาของ 

ประเทศไทยในเวลานั้นมีมาตรฐานต่ำกว่าในปัจจุบันมาก  เศรษฐานะของประเทศก็ต่ำกว่าปัจจุบัน 

จะเอาภาวะปัจจุบันไปเทียบเคียงไม่ได้

ระบบการรักษาพยาบาลของไทยแต่เดิมรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์แผนโบราณ  หรือที่ปัจจุบัน 

เรียกว่าแพทย์แผนไทยนั้น  ไม่มีโรงพยาบาล  มีแต่พาผู้ป่วยไปหาหมอหรือรับหมอมารักษาผู้ป่วย 

ที่บ้าน  ระบบโรงพยาบาลที่มีการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและรับผู้ป่วยไว้รักษาในสถานพยาบาลเป็น 

ผู้ป่วยใน  เช่น  ที่คุ้นเคยในปัจจุบัน  เป็นระบบของแพทย์แบบตะวันตกหรือแพทย์แผนปัจจุบัน  

เว้นจากโรงพยาบาลของฝรั่งเศสที่กล่าวถึงในพงศาวดารแล้ว  ต้องยอมรับว่ามิชชันนารีอเมริกัน 

ตั้งโรงพยาบาลเล็ก ๆ ขึ้นก่อนโรงพยาบาลของราชการไทย

ก่อนมีโรงพยาบาลศิริราชนั้น  โรงพยาบาลของรัฐมีอยู่บ้าง  แต่ไม่ถาวร  คือทาง 

ราชการไทยเคยตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวขนาดเล็ก ๒๔ แห่ง  เพื่อดูแลผู้ป่วยคราวที่มีอหิวาตกโรค 

ระบาดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔  และตั้งโรงพยาบาลทหารหน้า  สำหรับดูแลทหาร

โรงพยาบาลของราชการไทยที่ตั้งถาวรแห่งแรกคือ  โรงพยาบาลศิริราช  พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งคณะกรรมการจัดสร้างโรงพยาบาล  

คณะกรรมการฯ  ขอพระราชทานที่ดินวังหลังที่ร้างอยู่ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่  ๓  สำหรับสร้าง 

โรงพยาบาล  ระหวา่งทีก่ำลงัจะสรา้งโรงพยาบาล  สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ  เจา้ฟา้ศริริาชกกธุภณัฑ ์ 

ประชวรโรคบิดสิ้นพระชนม์  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมรดกสมเด็จฯ  เจ้าฟ้า 

ศิริราชกกุธภัณฑ์  ให้เป็นทุนสร้างโรงพยาบาล  และให้ใช้ไม้ในงานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้น 

ก่อสร้างโรงพยาบาล

คณะกรรมการสร้างโรงพยาบาล  สร้างโรงคนไข้หลังคาจาก ๕  โรง  รับผู้ป่วยได้ ๔๐ คน  

โรงพยาบาลสร้างเสร็จและเปิดรับผู้ป่วยเมื่อวันที ่๒๖  เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑  และต่อมาพระราชทาน 
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ชื่อโรงพยาบาลว่า “โรงศิริราชพยาบาล”  โรงพยาบาลศิริราชเมื่อแรกสร้างอยู่ในมาตรฐานใกล้เคียง 

กับโรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบ้านในเวลานั้น

มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย  ตามลำดับดังนี้

๑. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๔๓๓ จนถึง 
ปัจจุบัน)

แรกเปิดโรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลไม่ค่อยมีคนไข้  เพราะประชาชนยังไม่นิยม 

มาโรงพยาบาล  แพทย์ประจำโรงพยาบาลก็ไม่มี  มีแต่แพทย์ที่ปรึกษาเท่านั้น  คณะกรรมการฯ  

จึงทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งโรงเรียนแพทย ์ เมื่อวันที่ ๑๘  

มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๒  (นับแบบปัจจุบันคือ พ.ศ. ๒๔๓๓)  โดยจ้าง นพ.ที.  เฮวาร์ด  เฮย์ มาเป็นครู 

สอนวิชาแพทย์  โรงเรียนแพทย์เปิดสอนวันแรกวันที่  ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๓ รับนักเรียนความรู้ 

อ่านออกเขียนได้  หลักสูตร ๓ ปี  และเรียกว่า  โรงศิริราชแพทยากร  หรือโรงเรียนแพทยากร  

นายแพทย์เฮย์  ไม่รู้ภาษาไทย  นักเรียนก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษ  ทำให้ลำบากในการสอนมาก  นพ.เฮย์  

จึงเขียนจดหมายไปชวนนายแพทย์ยอร์ช  บี  แมคฟาร์แลนด์ ซึ่งเรียนสำเร็จแพทย์ที่สหรัฐอเมริกา 

ในเวลานั้น  ให้มาสอนแทน  นายแพทย์แมคฟาร์แลนด์เข้ามาเป็นอาจารย์ศิริราชเมื่อวันที่  ๑  

มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔  (๒๔๓๕)

โรงเรยีนแพทยากรเวลานัน้มกีารสอนทัง้วชิาแพทยแ์ผนไทยและแผนปจัจบุนั  หมอ่มเจา้เจยีก  

ทินกร  เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายแพทย์แผนไทย  นายแพทย์ยอร์ช  บี  แมคฟาร์แลนด์  เป็นอาจารย์ใหญ่ 

ฝ่ายแพทย์แผนปัจจุบัน  นายแพทย์ยอร์ช  บี  แมคฟาร์แลนด์  เป็นบุตรของมิชชันนารี  เกิดที่ธนบุรี  

อยูก่บับดิามารดาทีเ่พชรบรุจีนโต  เขา้มาเรยีนทีโ่รงเรยีนนนัทอทุยาน  ธนบรุ ี ซึง่บดิาเปน็ครใูหญ ่ จบ 

หลกัสตูรซึง่เทยีบไดก้บัหลกัสตูร High School  แลว้จงึไปเรยีนตอ่ทีส่หรฐัอเมรกิา  ดร.แมคฟารแ์ลนด ์

รู้ภาษาไทยดีมาก  จึงทำการสอนได้ผลดี  ท่านเป็นครูคนเดียว  จึงสอนวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน 

ทุกวิชา  ท่านเป็นแพทย์คนเดียวของโรงพยาบาลศิริราช  จึงต้องรักษาผู้ป่วยทุกคนทุกโรค

โรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลศิริราชพัฒนาขึ้นตามลำดับ  มีครูเพิ่มขึ้น  มีหมอเพิ่มขึ้น 

ทั้งจากแพทย์ชาวต่างประเทศ  แพทย์ไทยที่จบต่างประเทศ  และศิษย์ศิริราชาที่ทำงานเป็นแพทย์ 

ประจำบ้านหลังเรียนจบแล้วทำงานอยู่ในแผนกต่าง ๆ จนได้เป็นอาจารย์  ครูคนสำคัญรองจาก 

นพ.แมคฟาร์แลนด์คือ  นพ.แฮน  อดัมเสน ที่เข้าสอนสูติศาสตร์  ภายหลัง นพ.แมคฟาร์แลนด์  ได้รับ 

พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “พระอาจวิทยาคม”  นพ.แฮน  อดัมเสน  ได้เป็น “พระบำบัดสรรพโรค” 

พ.ศ. ๒๔๔๓  โรงเรียนได้รับพระราชทานชื่อว่า  โรงเรียนราชแพทยาลัย

พ.ศ.  ๒๔๔๖  ขยายหลักสูตรแพทย์ประกาศนียบัตรเป็น  ๔  ปี  รับนักเรียนที่สำเร็จ 

ชั้นประถมศึกษา

พ.ศ.  ๒๔๕๓  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ยกโรงเรียนมหาดเล็กขึ้นเป็น “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว”  โดยให้โรงเรียนมหาดเล็กเดิมเป็นแผนกรัฏฐประศาสนศาสตร์ศึกษา  โรงเรียน 

ราชแพทยาลัย  เป็นแผนกเวชชศึกษา  โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์  เป็นแผนกครุศึกษา  โรงเรียน 
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กฎหมายเป็นแผนกนิติศึกษา  ของโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ  แต่โรงเรียนทั้งสี่แผนกยังอยู่ 

สถานที่เดิมและสังกัดเดิม  ภายหลังพระราชทานวังประทุมวัน  ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ  เป็นที่ตั้งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๕๖  ตั้งแผนกยันตรศึกษา 

อีกแผนกหนึ่ง  แล้วย้ายแผนกรัฏฐประศาสนศาสตร์และแผนกครุศึกษาไปรวมกันที่วังประทุมวัน  

รวมมีการสอนที่วังประทุมวัน ๓ แผนก  แต่แผนกเวชชศึกษายังอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช

พ.ศ. ๒๔๕๖  พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์  ผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง 

กระทรวงธรรมการ  ทรงเป็นผู้ตรวจการโรงเรียนราชแพทยาลัย  ทรงเริ่มปรับปรุงการศึกษาแพทย ์

ให้ดีขึ้น  โดยการจัดการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  คือ  ปรีคลินิกมากขึ้น  

เพราะทรงเหน็วา่วชิาแพทยศาสตรเ์ปน็วชิาวทิยาศาสตร ์ นกัเรยีนแพทยค์วรจะไดเ้รยีนทัง้วทิยาศาสตร ์

และปรีคลินิกมากขึ้น  ทรงหาครูที่เป็นแพทย์  นักวิทยาศาสตร์  และเภสัชกร  ทั้งชาวต่างชาติและ 

ชาวไทย  มาช่วยสอนทุก ๆ วิชา  ครูคนสำคัญทางวิทยาศาสตร์  คือ  ม.จ.พูนศรีเกษม  เกษมศรี  

ซึ่งทรงจบเกษตรศาสตร์จากอังกฤษ

พ.ศ.  ๒๔๕๖  ขยายหลักสูตรแพทย์ประกาศนียบัตรเป็น  ๕ ปี  โดยแบ่งเป็น  ๒  ภาค  

ภาคละ ๒ ปีครึ่ง  รับนักเรียนจบชั้นมัธยม ๖  (หลักสูตรเดิม)  เข้ามาเรียน  ทำให้นักเรียนแพทย์ 

มีความรู้พื้นฐานสูงขึ้น

ในช่วงเวลาเดียวกัน  การสอนแพทย์แผนไทยมีปัญหา  เพราะ  ม.จ.เจียก  ทินกร  ถึง 

ชีพิตักษัย  ต้องเชิญพระยาพิศนุประสาทเวชมาเป็นครูใหญ่แทน  ภายหลังพระยาพิศนุฯ ถึงแก่กรรม 

ลงอีก  การสอนก็มีปัญหามากขึ้น  ปัญหาที่สำคัญคือ  นักเรียนกล่าวว่าครูไม่พอใจที่นักเรียนถาม  

แต่ครูแก้ว่านักเรียนไม่เคารพครู  และปัญหาเรื่องตำรายาที่เป็นของส่วนตัวของครู  ทำให้การสอน 

ไม่ได้ผล  จึงเลิกการสอนแพทย์แผนไทยในราชแพทยาลัย

พ.ศ.  ๒๔๕๗  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้ารังสิต- 

ประยูรศักดิ์  เป็นพระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร  (ในเอกสารชั้นต้นยุคนั้นสะกด 

พระนามว่า  กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร) 

พ.ศ. ๒๔๕๘  ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  ใหพ้ระเจา้นอ้งยาเธอ  กรมหมืน่ไชยนาทนเรนทร  

เป็นผู้บัญชาการราชแพทยาลัย  กรมหมื่นไชยนาทนเรนทรทรงทูลขอให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  

เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์  ให้ทรงช่วยพัฒนาการศึกษาแพทย์  และทรงติดต่อกับมูลนิธิ 

ร็อคกี้เฟลเลอร์ให้จัดการให้พระองค์ท่านไปดูงานโรงเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์  และขอให้ช่วยหา 

อาจารย์ทางพยาธิวิทยาให้แก่โรงเรียนราชแพทยาลัย 

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๕๙ (พ.ศ.  ๒๔๖๐)  ให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการ 

พลเรือนเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่   ๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๖๐  และให้ โรงเรียน 

ราชแพทยาลัยเป็น “คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร 

เป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย  พระยาเวชสิทธพิลาสเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ม.จ.พูลศรีเกษม  

เกษมศร ี เป็นคณบดีคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

พ.ศ. ๒๔๖๑  ขยายหลักสูตรแพทย์ประกาศนียบัตรเป็น ๖ ปี  ระยะแรกแบ่งเป็น ๒ ภาค  

ภาคละ ๓ ปี  ต่อมาแบ่งเป็น ๓ ภาค  ภาคละ ๒ ปี  ภาคที่ ๑  เรียนวิทยาศาสตร์และภาษา  ภาคที่  
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๒  เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  และภาคที่  ๓  เรียนคลินิก  คือ  การศึกษาโรคผู้ป่วย  

และการรักษาโรค  ๒ ภาคแรกเรียนที่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ซึ่งตั้งอยู่ที่วังประทุมวัน  

ภาคที่  ๓  เรียนที่คณะแพทยศาสตร์  ที่โรงพยาบาลศิริราช  รับนักเรียนจบชั้นมัธยมปีที่   ๘  

เข้าเรียนแต่ในระยะแรกรับนักเรียนที่จบเพียง ม.๗ 

พ.ศ.  ๒๔๖๒  - ๒๔๖๓  ศาสตราจารย์  นายแพทย์ เอ.จี.  เอลลิส  มาสอนพยาธิวิทยา  

ครั้งแรกที่มีการสอนวิชานี้ในประเทศไทย

พ.ศ.  ๒๔๖๕  กระทรวงศึกษาธิการเริ่มเจรจากับมูลนิธิร็อคกี้ เฟลเลอร์  ขอให้ช่วย  

“ปรับปรุงการศึกษาแพทย์ของประเทศไทยให้ถึงมาตรฐานการศึกษาแพทย์ในสหรัฐ”  โดยสมเด็จ 

พระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  ทรงเป็นผู้แทนฝ่ายไทย 

ทำสัญญากันเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ.  ๒๔๖๕  (๒๔๖๖)  ตกลงจัดการเรียนแพทย์ระดับ 

แพทยศาสตรบัณฑิต  รับนักเรียนจบ ม.๘  เท่านั้นเข้าเรียน  มีการเรียนดังนี้

เรียนเตรียมแพทย์ ๒ ปี  ที่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์  วิชาที่สอนคือ  ชีววิทยา  

สัตววิทยา  พฤกษศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  เคมีอนินทรีย์  เคมีอินทรีย์  

ฟิสิกส ์ ประวัติศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  และภาษาฝรั่งเศส

เรียนแพทยศาสตร์อีก ๔ ป ี ที่คณะแพทยศาสตร์

ปีที ่๑  เรียนกายวิภาคศาสตร ์๓ สาขา  สรีรวิทยา  และชีวเคมี

ปีที่  ๒  เรียนกายวิภาคศาสตร์อีก  ๒  สาขา  พยาธิวิทยา  จุลชีววิทยา  ปรสิตวิทยา  

เภสัชวิทยา  พยาธิคลินิก  บทนำคลินิก  อาการวิทยา  กายภาพวินิจฉัย  สุขวิทยา  จรรยาแพทย์ 

ปีที่ ๓  เรียนอายุรศาสตร์  กุมารเวชศาสตร์  ศัลยศาสตร์  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  จักษุ  

โสต  นาสิก  ลาริงซ์วิทยา  สูติศาสตร์  นรีเวชวิทยา  พยาธิทางศัลยกรรม 

ปีที่   ๔  อายุรศาสตร์  กุมารเวชศาสตร์  ศัลยศาสตร์และวิชาย่อยของศัลยศาสตร์  

operative surgery  สูติศาสตร์  นรีเวชวิทยา  รังสีวิทยาและสาธารณสุข

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๔๖๖  ใช้เวลาเรียน ๖ ปี

และมีการเรียนระดับหลังปริญญา  คือ  ระดับแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  ด้วย

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรแรกของประเทศไทย  ทำโดยศาสตราจารย์  

นายแพทย์ เอ.จี.  เอลลิส M.D.,  M.Sc.  หลักสูตรนี้ไม่บังคับให้แพทย์จบใหม่ต้องเป็นแพทย์ฝึกหัด 

หรือแพทย์ประจำบ้าน  จึงเรียกว่าหลักสูตร ๒:๒:๒  แต่แผนกต่าง ๆ จะรับแพทย์จบใหม่ไว้เป็น 

แพทย์ประจำบ้าน  (House Officer)  แผนกละ ๑ - ๒ คน  เพื่อฝึกอบรมต่อ  และมักจะได้บรรจุ 

เป็นอาจารย์ในภายหลัง

พ.ศ. ๒๔๖๖  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญา  รุ่นที่ ๑  เปิดเรียน 

เดือนพฤษภาคมปลายปีนี้  สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์  กลับมาทรงเป็นอธิบดี 

กรมมหาวิทยาลัย  ทรงเป็นอาจารย์คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สอนสัตววิทยา  ทรงช่วย  

ศ. นพ.เอลลิสจัดหลักสูตรและขจัดปัญหาต่าง ๆ ในการปรับปรุงการศึกษาแพทย์

พ.ศ. ๒๔๖๗  สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์  ทรงเป็นข้าหลวงสำรวจการศึกษา 

ทั่วไป  ทรงสอนสัตววิทยา  กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  และประวัติศาสตร์
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พ.ศ. ๒๔๖๘  สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์  เสด็จไปยุโรปเพื่อรักษาพระองค์  

ระหว่างนั้นเสด็จกลับมาประเทศไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว  และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. ๒๔๖๙  สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์  เสด็จกลับไปทรงเรียนแพทย์ 

ในระดับคลินิกที่โรงเรียนแพทย์  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดต่อ  จากที่ค้างไว้เพราะทรงหยุดเรียนแพทย์  

เมื่อทรงเรียนจบปรีคลินิก  (ต้องทรงเรียนอีก ๒ ปี)

พระอาจวิทยาคมเกษียณอายุ  และได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ในวิชาอายุรศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๔๗๐  รบัผูห้ญงิเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยั  โดยเรียนเตรียมแพทยใ์นคณะอกัษรศาสตร ์

และวิทยาศาสตร์ 

นิสิตหญิงเตรียมแพทย์รุ่นแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา  :  งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ ์ คณะแพทยศาสตร ์ ศิริราชพยาบาล
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นิสิตหญิงรุ่นแรกของประเทศไทย  ถ่ายเมื่อกลางป ีพ.ศ. ๒๔๗๑ ในห้องพักตึกอักษรศาสตร ์ (ลาออกไปแล้ว ๑ คน) 

จากซ้ายไปขวา - เต็มดวง  บุนนาค  ม.ร.ว.นันทา  ทองแถม  ชด  นิธิประภา  ม.ร.ว.ส่งศร ี เกษมศร ี

ฉลอง  ไกรจิตต ิ ไทยเชียง  อรุณลักษณ์

ที่มา  : ห้องวิจัยประวัติศาสตร ์ คุณประวิทย ์ สังข์มี

นพ.อวย  เกตุสิงห ์ เล่าไว้ว่า

...เช้าที่สดใสวันหนึ่งในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ๒๔๗๑  มีรถยนต์ 

สองสามคันแล่นตามกันไปจอดหน้าตึกอำนวยการ แล้วสุภาพสตรีค่อนข้าง 

สาวเจ็ดคนก็ก้าวออกมา สวมเสื้อแขนยาวแบบคนทำงานออฟฟิศ ติดกระดุม 

จนถึงคอและนุ่งผ้าถุงยาวสามส่วนเต็มที่ แต่ละคนหิ้วกระเป๋าสี่เหลี่ยมใบใหญ่ 

ดูขึงขัง บางคนหิ้วตะกร้าใส่อาหารไปด้วยแทบจะทันทีที่พวกนั้นลับหายเข้าไป 

ทางประตูหน้าตึก ทางประตูหลังก็มีข่าวชวนตะลึงพุ่งออกมา และแพร่กระจาย 

ไปทุกหนแห่งเหมือนกับไฟไหม้ป่า ว่านั่นคือ นักศึกษาหญิงรุ่นแรกของ 

มหาวิทยาลัย ต่อมาไม่ช้าก็รู้กันทั่วไปว่าพวกนั้นเป็นนักศึกษาเตรียมแพทย์  

ที่มาเข้าเรียนช้าไปหน่อยเพราะอุปสรรคบางประการในการสมัคร ไม่มีใคร 

สนใจว่าอุปสรรคนั้น คืออะไร สำหรับทุก ๆ คน เป็นการเพียงพอแล้วที่จะรู้ว่า  

มหาวิทยาลัยได้รับผู้หญิงเข้ามาเรียนแล้วเป็นครั้งแรก...

เรื่อง - หนังสือ อวยนิมิต อนุสรณ์/ความทรงจำของ นพ.อวย เกตุสิงห์

พ.ศ. ๒๔๗๑  เดอืนมถินุายน  สมเดจ็ฯ  เจา้ฟา้กรมขนุสงขลานครนิทร์  ทรงเรยีนจบแพทย์  

ได้รับปริญญา Doctor of Medicine  เกียรตินิยม  ชั้น Cum  laude  ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  

พิธีประสาทปริญญาของฮาร์วาร์ดจัดขึ้นในวันที ่๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑
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แพทยศาสตรบณัฑติรุน่แรกของประเทศไทย  เรยีนสำเรจ็  ไดร้บัพระราชทานปรญิญาบตัร  

“เวชชบัณฑิตชั้นตรี”  จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันที่  ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓  

ที่ตึกบัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๔๗๕  แพทยศาสตรบัณฑิตหญิงรุ่นแรกเรียนสำเร็จ ๓ คน  แพทยศาสตร์ดุษฎี 

บัณฑิต  (เวชชบัณฑิตชั้นเอก) คนแรกเรียนสำเร็จ

พ.ศ. ๒๔๗๘  คณะแพทยศาสตร์  เปลี่ยนชื่อเป็น  คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในระยะนี้  การเรียนแพทย์ปรุงยาแยกจากคณะแพทยศาสตร์  ออกไปเป็นแผนกอิสระ  

เภสัชกรรมศาสตร์  ปรับหลักสูตรสู่ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต  โดยอาจารย์ของศิริราชไปช่วย  

ขณะเดียวกัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตั้งแผนกอิสระทันตแพทยศาสตร์  และแผนกอิสระ 

สัตวแพทยศาสตร์

พ.ศ. ๒๔๘๕  รัฐบาลตั้งกระทรวงสาธารณสุข  โดยแบ่งส่วนราชการเป็น  สำนักงาน 

ปลัดกระทรวงกรมสาธารณสุข  กรมการแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมมหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์  รัฐบาลให้แยกคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล  แผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์  

แผนกอิสระทันตแพทยศาสตร์  แผนกอิสระสัตวแพทยศาสตร์  ออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มาสังกัดกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ์  

พ.ศ.  ๒๔๘๖  ออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ 

เปลี่ยนชื่อเป็นคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  แผนกอิสระ 

ทั้ง  ๓  ยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชา  คือ  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  คณะ 

ทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  

นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทั้ง ๔ คณะ  เรียนวิทยาศาสตร์ในระดับเตรียมของคณะทั้ง ๔  

ที่คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตามเดิม

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็นช่วงสงครามโลก 

ครั้งที่ ๒ การศึกษาของไทยได้รับการกระทบกระเทือนมาก  ตั้งแต่หยุดเรียน  เลื่อนชั้นโดยไม่ต้อง 

สอบไล่  ตึกเรียนถูกยึดไปใช้เป็นค่ายทหาร  ตึกเรียนและตึกผู้ป่วยถูกทิ้งระเบิดเสียหาย  อุปกรณ์ 

การเรียนไม่พอ  ยารักษาโรคไม่ม ี ฯลฯ 

วันที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๘๙  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  

เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิต  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ณ ปะรำพิธีหน้าตึก 

รังสีวิทยา  ในโรงพยาบาลศิริราช  หลังจากพระราชทานพระบรมราโชวาทแล้ว  มีพระราชกระแส 

ว่าทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์ให้มากขึ้นให้พอกับความต้องการของ 

ประเทศ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ศิริราชถูกระเบิดหลายครั้ง  ตึกพยาธิวิทยาถูกระเบิดเสียหาย 

ทั้งหลัง  ตึกพระองค์หญิงสำหรับผู้ป่วยเด็กไฟไหม้หมด  ตึกอีกหลายหลังหลังคาแตก  หน้าต่างฉีก  

อุปกรณ์การเรียนเสียหาย  ต้องปลูกโรงไม้หลังคาจาก  เป็นที่เรียนวิชาพยาธิวิทยา  หลังสงคราม 

จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทั้งนักเรียนที่ข้ามฟากมาใหม่และนักเรียนแพทย์ที่หยุดเรียนไปเพื่อหนี 



280
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ระเบิดระหว่างสงคราม  แล้วกลับมาเรียน  ทำให้นักเรียนชั้นปีที่  ๑ มีถึง  ๑๘๐ คน  มากกว่า 

สถานที่ถึงกว่า ๒  เท่าต้องจัดโต๊ะชำแหละที่ระเบียงหน้าห้องเรียน  ไม่มีทางที่จะเพิ่มนักศึกษาแพทย ์

ได้โดยเร็ว  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  ยังเคยตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการว่า 

จะรับนักเรียนแพทย์ให้ได้ปีละ ๒๐๐ คน 

การที่จะผลิตแพทย์ให้ได้ตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท- 

มหิดล  จะต้องตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่  โดยตั้งที่โรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่และมาตรฐานสูง 

อยู่แล้ว

ศ. นพ.เฉลิม  พรมมาส  ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  จึงขอความช่วยเหลือ 

จากพลตรี  พระยาดำรงแพทยาคุณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  การเจรจากันระหว่าง 

กระทรวงสาธารณสุขและสภากาชาดไทยเป็นไปอย่างดี  จึงเกิดแพทยศาสตร์  คณะที่  ๒  สมดัง 

พระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที ่๘ 

ระยะระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๐๐  เป็นระยะที่ต้องพัฒนาใหม่ทุกทางหลังจากภาวะ 

สงคราม  ต้องสร้างอาคารสถานที่ทดแทนอาคารที่พังเพราะผลของสงคราม  พ.ศ. ๒๔๙๘  มีการ 

ประชุมการศึกษาแพทย์  ครั้งที่ ๑ ที่บางแสน  ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการที่สำคัญ  คือ

  ๑. เพิ่มการสอนเวชศาสตร์ป้องกัน  และจัดตั้งแผนกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

  ๒. เพิ่มการสอนจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์และจัดตั้งแผนกจิตเวชศาสตร์

  ๓. ยกวิชากุมารเวชศาสตร์เป็นวิชาใหญ่

  ๔. ให้พัฒนาวิธีรับนักศึกษาแพทย์  เพื่อให้ได้บุคคลที่ดีมาเรียนแพทย์

  ๕. บังคับให้แพทย์จบใหม่เป็นแพทย์ฝึกหัดเป็นเวลา ๑ ปี  โดยต้องฝึกหัดในแผนก 

อายุรศาสตร์  ศัลยศาสตร์  สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา  แผนกละ ๓  เดือน  กุมารเวชศาสตร์  หรือจักษุ  

โสต  นาสิก  ลาริงซ์  แผนกละ ๓  เดือน  เมื่อปฏิบัติงานครบแล้วจึงจะได้รับใบประกอบโรคศิลปะ

พ.ศ.  ๒๕๐๔  แพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ต้องเป็นแพทย์ฝึกหัด  หลักสูตร 

จึงเรียกว่า  หลักสูตร ๒:๒:๒+๑ 

พ.ศ. ๒๕๐๕  การไปศึกษาต่อทางคลินิกที่สหรัฐฯ ทำได้ง่ายขึ้น  โดยสอบเทียบความรู้ 

ในประเทศไทยแล้วสมัครไปเป็นแพทย์ประจำบ้านในสหรัฐฯ  เมื่อฝึกอบรมครบบริบูรณ์แล้วก็มี 

สิทธิ์สอบเป็นผู้เชี่ยวชาญ  จึงทำให้แพทย์จบใหม่เดินทางไปทำงานในสหรัฐฯ มากขึ้น  จน พ.ศ.  

๒๕๐๘  หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่าแพทย์เชียงใหม่เช่าเรือเหมาลำไปอเมริกา

พ.ศ.  ๒๕๑๑  รัฐบาลออกกฎให้แพทย์จบใหม่ทำงานใช้ทุนในประเทศไทย ๓ ปี  และ 

พยายามพัฒนาโรงพยาบาลจังหวัด  ยกฐานะสถานีอนามัยชั้น ๑  เป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำ 

อำเภอ  เพื่อจูงใจให้แพทย์จบใหม่อยู่ในชนบทต่อไป

พ.ศ. ๒๕๑๑  กระทรวงกลาโหมส่งนักเรียนเตรียมทหารมาเรียนแพทย์  โดยเรียนเตรียม 

แพทย์ปีนี้  และข้ามฟากมาเรียนที่ศิริราช พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็นศิริราชรุ่น ๗๙  มีระยะหนึ่งเจ้ากรมแพทย์ 

ทั้ง ๓  เหล่าทัพเป็นนักเรียนแพทย์ทหารของศิริราช

พ.ศ.  ๒๕๑๒  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล  คณะ 

แพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเปลี่ยนชื่อเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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นิสิตเตรียมแพทย์  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ข้ามฟากมาเรียน 

ที่ศิริราช  เป็นรุ่นสุดท้าย

พ.ศ. ๒๕๑๘  เริ่มรับนักเรียนแพทย์ชนบท  เข้าเรียนเตรียมแพทย์ปีนี้  และข้ามฟากปี  

๒๕๒๐  เป็นศิริราชรุ่น  ๘๖  วิธีการรับ  ทำโดยส่งข้อสอบไปให้นักเรียนในจังหวัดที่กระทรวง 

สาธารณสุขต้องการสอบ  ถ้าสอบได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์  ก็ส่งกรรมการไปสัมภาษณ์ถึงที่บ้าน  เพื่อดู 

ความเหมาะสม  ผลของโครงการ  นักศึกษาเกือบทั้งหมดเรียนสำเร็จ  กลับไปทำงานได้ผล 

สมประสงค์เป็นส่วนมาก  ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนและเติบโตขึ้นเป็นสาธารณสุขจังหวัด 

ก่อนเกษียณ  มีที่ขึ้นไปถึงอธิบดีและรองปลัดกระทรวง

พ.ศ. ๒๕๒๐  นักเรียนแพทย์ทหารรุ่นที่  ๑  ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  

ขึ้นเรียนชั้นปีที่  ๑  ตึกเรียนยังไม่เสร็จ  ต้องเรียนที่ตึกสถาบันพยาธิทหารบก  และให้อาจารย์ 

ของศิริราชไปช่วยสอนเป็นเวลา ๓ ป ี บางวิชาก็ให้นักเรียนมาเรียนปฏิบัติการที่ศิริราชทั้งชั้น

พ.ศ.  ๒๕๒๒  มีการประชุมอบรมการศึกษาแพทย์ครั้งที่  ๔  ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์  

กรุงเทพฯ  มีข้อสรุปที่สำคัญ  คือ

  ๑. ลดหลักสูตรเตรียมแพทย์ลงเหลือเพียง ๑ ปี  ลดวิชาฟิสิกส์  เคมี  และคณิตศาสตร์  

ตัดบางวิชาออก  คือ  พฤกษศาสตร ์ กายวิภาคเปรียบเทียบ  ให้เรียกเตรียมแพทย์ว่า  แพทย์ปีที ่๑ 

  ๒. เลิกแพทย์ฝึกหัด

  ๓. เพิ่มการเรียนคลินิกเป็น ๓ ปี  คลินิกปีที่  ๓  เรียกว่า  นักศึกษาแพทย์ภาคปฏิบัติ  

ให้ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย  เหมือนแพทย์ฝึกหัด  ในระยะแรกนักศึกษาแพทย์ภาคเวชปฏิบัติทำงาน 

ได้เท่าเทียมแพทย์ฝึกหัด  แต่เมื่อมีแพทย์มากขึ้น  นักเรียนแพทย์ปีที่  ๖  ก็ได้แต่เพียงเป็นลูกมือ 

เท่านั้น

หลักสูตรใหม่นี้เรียกกันว่า  หลักสูตร ๑+๒+๓  

พ.ศ. ๒๕๒๓  เริ่มหลักสูตรใหม่  ทำให้โรงเรียนแพทย์ต้องสอนชั้นปีที่ ๑  (เดิม)  และปีที่ ๒  

(ใหม่)  ซ้ำกัน ๒ รอบ  เรียกกันว่า  รุ่นเร่งรัด

พ.ศ.  ๒๕๓๖  เกิดปัญหาในการเทียบมาตรฐานของปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตของ 

ประเทศไทยกับต่างประเทศ  เนื่องจากเลิกแพทย์ฝึกหัด  จึงมีระเบียบออกมาให้แพทย์ที่จบใหม่ 

ไปทำงานในโรงพยาบาลทั่วไปที่มีการแบ่งแผนกเป็น  อายุรกรรม  ศัลยกรรม  สูติกรรม  และ 

กุมารเวชศาสตร์  เป็นเวลา ๑ ปี  เรียกว่าแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  แพทย์ที่จะเข้ามาฝึกอบรมแพทย์ 

ประจำบ้านได้ต้องเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะมาแล้ว 

พ.ศ.  ๒๕๔๘  แพทยสภาออกข้อบังคับให้แพทย์ที่จบใหม่ต้องสอบเพื่อรับใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  โดยแบ่งสอบเป็น ๓ ส่วน

ส่วนที ่๑  สอบประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

ส่วนที ่๒  สอบประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ส่วนที ่๓  สอบประเมินทักษะและหัตถการทางคลินิก
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๒. โรงเรยีนแพทยข์องมชิชนันาร ี โรงพยาบาลแมคคอรม์คิ เชยีงใหม ่ (พ.ศ. ๒๔๕๙ -  
๒๔๖๓)

โรงเรยีนแพทยแ์หง่นีต้ัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๙ ทีโ่รงพยาบาลแมคคอรม์คิ  โดยคณะมิชชันนารี  

โดยนายแพทย ์อี.ซี.  คอร์ท  หลักสูตรแพทย์ประกาศนียบัตร

เรียนวิทยาศาสตร์และปรีคลินิกที่โรงเรียนปรินส์รอเยล

เรยีนคลนิกิทีโ่รงพยาบาลแมคคอรม์คิ  นายแพทยค์อรท์และนายแพทยแ์มคเคน  เปน็ผูส้อน  

สอนเพียงรุ่นเดียว  มีผู้สำเร็จการศึกษา ๔ คน  คือ  นายแพทย์จินดา  สิงหเนตร  นายแพทย์หม่อง  

ประดิษวรรณ นายแพทย์ศรีมูล  อินคำ  และนายแพทย์สว่าง  สิงหเนตร

มาตรฐานการศึกษาเท่ากับแพทย์ประกาศนียบัตรของราชแพทยาลัย  จึงได้รับใบอนุญาต 

ประกอบโรคศิลปะ  สาขาเวชกรรม  ชั้น ๑ ตาม พ.ร.บ.  เช่นเดียวกัน

การที่โรงเรียนนี้สอนเพียงรุ่นเดียว  หมายความว่ารับนักเรียนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙  แล้ว 

ไม่รับอีกเลย  เหตุผลน่าจะเป็นเพราะคณะมิชชันนารีต้องการผลิตแพทย์ไว้ทำงานของคณะ 

มิชชันนารีเท่านั้น  ไม่เกี่ยวกับการปรับปรุงการศึกษาแพทย์โดยร็อคกี้ เฟลเลอร์  ซึ่งเกิดขึ้น 

ภายหลังถึง ๖ ปี 

อนึ่ง  งานรักษาผู้ป่วยของนายแพทย์คอร์ทที่ รพ.แมคคอร์มิค  และงานของนายแพทย์ 

แมคเคนที่โรงพยาบาลโรคเรื้อนนั้นมากเต็มมืออยู่แล้ว  ยากที่จะสอนนักเรียนหลายชั้นเรียนได้

๓. โรงเรียนการแพทย์ทหารบก (พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๓)
 โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นตามคำสั่งว่าด้วยการจัดการโรงเรียนการแพทย์ทหารบก  วันที่  ๒๙  

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐  เรียนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดสยาม  ตลอดหลักสูตร

หลักสูตรแพทย์ประกาศนียบัตร

รับนายสิบเสนารักษ์ที่มีความรู้ดีมาเรียนแพทย์ที่โรงเรียนนี้  ซึ่งสอนเพียงรุ่นเดียว  สำเร็จ 

การศึกษาแล้วบรรจุเป็นแพทย์ในกองทัพ

รายละเอียดของหลักสูตร  ยังหาไม่พบ

รายชื่อแพทย์ที่จบจากโรงเรียนนี้  พลโท นายแพทย์ผ่อง  มีคุณเอี่ยม บันทึกไว้  มีดังนี้  

หลวงชมพูเวศ  ขุนจรัสโยธารักษ์  ขุนสุนทรเภสัช  ขุนเด่นไวทยการ  เมื่อมี พ.ร.บ.การแพทย์  

แพทย์ของโรงเรียนนี้ต้องสอบใบประกอบโรคศิลปะ  สาขาเวชกรรมแผนปัจจุบัน  ถ้าสอบไม่ได้ 

ต้องไปทำหน้าที่ธุรการของกองทัพ

๔. โรงเรียนนายทหารเสนารักษ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก  
(พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๙๐)
 ตั้งเมื่อวันที่ ๒๓  เมษายน ๒๔๘๓  รัฐบาลสมัยนั้นมีนโยบายต้องการแพทย์ประจำอำเภอ  

อำเภอละ ๑ คน  โดยให้ทำหน้าที่เป็นแพทย์ทหารเมื่อเกิดสงครามด้วย  จึงเปิดโรงเรียนแพทย์ 

ในกองทัพบก  มีโครงการรับนักเรียน ๔ รุ่น  รุ่นละ ๑๒๔ คน  เมื่อจัดการศึกษาครบ ๔ รุ่น  

จะได้แพทย ์๔๙๖ คน  (เท่าจำนวนอำเภอในเวลานั้น)  แล้วจะยุติโครงการ
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กองทัพบกจัดตั้งโรงเรียนนายทหารเสนารักษ์ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล  ซึ่งเป็น 

โรงพยาบาลทหารบกที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  

จังหวัดลพบุรี

กระทรวงมหาดไทยสั่งให้จังหวัดคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมบริบูรณ์ตามหลักสูตร 

ในขณะนั้น  จำนวนเท่าที่จัดสรรให้แต่ละป ี มาเข้าเรียนที่โรงเรียนนายทหารเสนารักษ ์ ลพบุรี

พลตรี พระศัลยเวทวิสิษฎ์  (สาย  คชเสนี)  แพทย์ใหญ่ทหารบก  เป็นผู้วางหลักสูตร  โดย 

ใช้หลักสูตรของ Conjoint Board  (M.R.C.S., L.R.C.P.) ของสหราชอาณาจักร  เป็นหลัก

หลักสูตรการศึกษา  แบ่งเป็น ๓ ภาค  คือ

ภาคที ่๑ Premedical  ใช้เวลาเรียน ๑ ป ี   จำนวนชั่วโมง ๑,๔๘๐ ชั่วโมง

ภาคที ่๒ Preclinical  ใช้เวลาเรียน ๑ ป ี๖  เดือน    จำนวนชั่วโมง ๒,๒๐๙ ชั่วโมง

ภาคที ่๓ Clinical  ใช้เวลาเรียน ๑ ป ี๖  เดือน    จำนวนชั่วโมง ๒,๑๗๓ ชั่วโมง

วิชาทหาร  จำนวนชั่วโมง ๔๔๐ ชั่วโมง 

Internship  ๖  เดือน 

รายละเอียดของการเรียนการสอนแต่ละวิชานั้นมากใกล้เคียงกับหลักสูตรแพทย์ปริญญา  

สังเกตว่าเวลาเรียนเพียง ๔ ปี ๖  เดือน  แต่จำนวนชั่วโมงมากถึง ๖,๓๐๒ ชั่วโมง

ทั้งนี้  เพราะมีการหยุดระหว่างภาคเพียง ๑๕ วัน  ไม่มีหยุดเทอมใหญ่เช่นนักศึกษาปกติ  

นักศึกษาจึงได้เรียนน้อยกว่านักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ไม่มากนัก  สภาพของโรงเรียนในระยะ 

สงคราม  นักเรียนลำบากมาก  เช่น  นักเรียนต้องมีตะเกียงน้ำมันมะพร้าวไว้ดูหนังสือ  เพราะไฟฟ้า 

ไม่มี  แต่ทางการรักษามาตรฐานอย่างเข้มงวดมาก  สอบไล่ตก  เพียงครั้งเดียวก็ถูกให้พ้นสภาพ 

นักเรียนจะต้องไปรับราชการเป็นพลทหารออกรบทันที  จากจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียนตั้งแต่  

พ.ศ. ๒๔๘๓ รวม ๔  รุ่น  จำนวน ๔๗๔ คน  เรียนสำเร็จเพียง ๑๖๗ คน  รุ่นที่  ๔  เรียนสำเร็จ  

พ.ศ. ๒๔๙๐ นายทหารเสนารักษ์ทุกคน  ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์  และได้รับใบประกอบโรค 

ศิลปะ  สาขาเวชกรรมชั้นที ่๑  เช่นเดียวกับแพทยศาสตรบัณฑิต

แพทย์ทั้ง  ๑๖๗ คนนี้  ส่วนใหญ่รับราชการทหารต่อไป  ส่วนหนึ่งออกไปรับราชการ 

กระทรวงสาธารณสุข  ไปเป็นนายแพทย์ประจำสถานีอนามัย  หลายคนได้ไปเรียนต่อทั้ง 

ในประเทศและต่างประเทศ  สอบได้ American Board  ก็มี  พวกที่รับราชการทหารได้เป็น 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายทหาร  ได้เป็นพันเอกพิเศษ  พวกที่รับราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ได้เป็นสาธารณสุขจังหวัดหลายคน คนหนึ่งไปสอนเวชศาสตร์ป้องกันในโรงเรียนแพทย์ต่างจังหวัด 

และได้เป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน  อีกคนหนึ่งโอนไปมหาดไทย  สุดท้ายได้เป็น 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

๕. คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๔๙๐ จนถึงปัจจุบัน)
คณะแพทยศาสตร์คณะนี้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ตาม 

พระราชกฤษฎีกาตั้งคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  

วันที ่๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
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เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  เสด็จไปพระราชทาน 

ปริญญามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  ที่โรงพยาบาลศิริราช  ทรงมีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์ผลิตแพทย์ให้มากขึ้นให้พอกับความต้องการของประเทศ  รัฐบาลจึงอนุมัติให้  

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ร่วมกับสภากาชาดไทย  ตั้งคณะแพทยศาสตร์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

และเปดิสอนวนัแรกเมือ่วนัที ่๑๑ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ศาสตราจารย ์พลตร ีพระยาดำรงแพทยาคณุ 

เป็นคณบดีคนแรก

คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นเวลา  ๒๐ ปีเศษ  จึง 

ย้ายมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๑๐  และเปลี่ยนชื่อเป็น  คณะ 

แพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ระยะแรกเหมือนกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ 

คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล  ใช้เวลาเรียน ๖ ป ี คือ

เตรียมแพทย ์๒ ป ี เรียนที่คณะวิทยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรีคลินิก ๒ ปี  เรียนที่คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คลินิก ๒ ป ี เรียนที่คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การเรียนการสอนคล้ายกับคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล  แตกต่างกันในการ 

จัดการเรียนการสอนและห้วงเวลา  ตามความจำเป็น  เช่น  กายวิภาคศาสตร์  ปีที่  ๑  คณะ 

แพทยศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สอนครึ่งปีแรก  มหกายวิภาคศาสตร์เรียนมากกว่า 

ที่ศิริราช  ใช้อาจารย์ใหญ่ถึง  ๒  ร่าง  สำหรับนักศึกษา ๔ คน  เพราะร่างแรกใช้เรียนผิวหนัง 

กล้ามเนื้อ  โครงกระดูกและข้อต่อ  ร่างที่ ๒ ชำแหละเรียนหลอดเลือด  เส้นประสาท  ความสัมพันธ ์

ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  ฯลฯ  สรีรวิทยาและชีวเคมีเรียนในครึ่งปีหลัง  เป็นต้น

อาจารย์ของศิริราชหลายท่านไปช่วยสอน  บางท่านย้ายไปคณะแพทย์ใหม่  บางท่าน 

ไปช่วยสอนและทำงานที่จุฬาฯ  โดยไม่ได้โอนย้ายไป  เช่น  ศาสตราจารย์  นายแพทย์สมาน  

มันตราภรณ์  ไปทำงานสร้างชื่อให้คณะนี้มาก  โดยเฉพาะการผ่าตัดหัวใจ  แต่ท่านกลับมาเกษียณ 

ที่ศิริราช  บางแผนก  เช่น  พยาธิวิทยา  ปีแรกอาจารย์ไปช่วยสอนเกือบทั้งแผนก  แพทย์ศิริราช 

รุ่น ๕๑ และรุ่น ๕๒  สมัครไปทำงานเป็นแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ปรีคลินิกจำนวนมาก

อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สนใจแพทยศาสตร์ศึกษามาก  

จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนล้ำหน้าศิริราชไปมาก  เช่น  การเรียนระบบ 

ประสาทผสมผสานทั้งระบบเป็นวิชาประสาทศาสตร์

เมื่อเป็นคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์คณะนี้ก้าวหน้า 

ไปอย่างรวดเร็ว  มีการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนหลายครั้ง

คณะฯ  ได้จัดการศึกษาแพทย์สำหรับชาวชนบท  โดยรับผิดชอบภาคตะวันออก  ได้จัด 

ศูนย์การเรียนแพทยศาสตร์ที่โรงพยาบาลจันทบุร ี และโรงพยาบาลชลบุรี

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นคณะที่ เริ่มทดลองทำการสอน 

แบบ Problem Base Learning  เป็นแห่งแรกของประเทศไทย  และได้ร่วมมือกับโรงพยาบาล 

ภูมิพลอดุลยเดช  เปิดสอนแพทย์โดยระบบ PBL รับบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์มาเรียน
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๖. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ (พ.ศ. ๒๕๐๑ จนถึงปัจจุบัน)
คณะแพทยศาสตร์คณะนี้ตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  เป็นคณะที่ ๓  เริ่มมีแนวคิด 

จะตั้งโรงเรียนแพทย์ที่ต่างจังหวัด  เพราะต้องการให้แพทย์ได้สัมผัสกับภูมิภาคตั้งแต่เป็นนักศึกษา  

มีจิตใจรักภูมิภาค  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้ประกอบอาชีพในภูมิภาคต่อไป 

โรงเรียนแพทย์ในต่างจังหวัดเริ่มในภาคเหนือก่อน  พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงมีโครงการตั้งคณะ 

แพทยศาสตร์  พิษณุโลก  ที่เลือกจังหวัดพิษณุโลกเพราะเหตุผลว่าเป็นจังหวัดใหญ่  มีโรงพยาบาล 

ที่ดีที่สุดในต่างจังหวัดในเวลานั้น  คือโรงพยาบาลพุทธชินราช

ภายหลังแนวคิดเปลี่ยนเป็นให้ตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยความช่วยเหลือขององค์การ 

บริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา  (USOM)  จึงตกลงโอนโรงพยาบาลสวนดอกหรือโรงพยาบาล 

นครเชียงใหม่  จากกรมการแพทย์มาให้กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  พร้อมกับโรงเรียน 

ผดุงครรภ์ของกรมอนามัย  และซื้อที่ดินเพิ่มเติม  สร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโดยความช่วยเหลือ 

ของ USOM  ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้จึงได้รับชื่อว่า  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 

นครเชียงใหม่

รับโอนอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์เดิมทั้งจากศิริราชและจุฬาฯ  และรับแพทย์รุ่นใหม่ 

ส่งไปเรียนในสหรัฐอเมริกาโดย USOM  และ USOM  ได้จัดส่งคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 

อิลลินอยส ์ มาช่วยจัดการสอนทุกวิชา

ตั้งโรงเรียนเตรียมแพทย์สำหรับคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ขึ้นที่คณะเภสัชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งขณะนั้นเปิดสอน 

เตรียมเภสัช  เตรียมทันตแพทย์  เตรียมพยาบาล  เทคนิคการแพทย์  และสุขาภิบาลอยู่แล้ว  

ปีต่อมาได้ขยายเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  และย้ายไปอยู่ที่ตึก 

สร้างใหม่ข้างโรงพยาบาลสงฆ์  ถนนศรีอยุธยา

พ.ศ. ๒๕๐๓  นักศึกษาแพทย์เชียงใหม่ที่เรียนเตรียมแพทย์จบแล้ว  ควรได้ขึ้นไปเรียน 

แพทย์ที่เชียงใหม่  ปรากฏว่าขึ้นไปไม่ได้  เพราะตึกเรียนและหอพักสร้างไม่เสร็จ  อุปกรณ์การเรียน 

ไม่มี  บางอย่างไม่ได้จัดหา  บางอย่างจัดซื้อไม่ได้  ทั้งที่มีงบประมาณจาก USOM  เพราะสั่งซื้อช้า  

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ต้องขอตัว  นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน จากกรมพลศึกษามาเป็นคณบดี  

เพื่อบริหารจัดการ  นายแพทย์บุญสมได้ขอความช่วยเหลือจากกายวิภาคศาสตร์  ศิริราช  โดยขอ  

Microscopic  slide  ทั้ง Histology Embryology และ Neuroanatomy  ไปจำนวนพอใช้เรียน  

ขอโครงกระดูกและอาจารย์ใหญ่สำหรับเรียนในปีต่อไปด้วย  และฝึกอบรมพนักงานรักษาศพให้ด้วย  

นักศึกษาแพทย์เชียงใหม่ขึ้นไปเรียนที่เชียงใหม่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๘  โอนคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  

ไปสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นักเรียนแพทย์ ๗ รุ่นแรกเรียนเตรียมแพทย์ที่คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
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๗. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๐๘  
จนถึงปัจจุบัน)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  ตั้งขึ้นตาม 

พระราชกฤษฎีกา  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘  โดยมีวัตถุประสงค์

  ๑. ผลิตแพทย์เพิ่มให้พอกับความต้องการของประเทศ

  ๒. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  และเตรียม 

อาจารย์สำหรับไปสอนในโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ในภูมิภาค

หลักการ

 ๑. ใช้อาจารย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทำการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  เช่น 

เดียวกับในต่างประเทศ

  ๒. เปิดโอกาสให้อาจารย์ทางคลินิกทำการวิจัย

  ๓. จะควบคุมเตียงรับผู้ป่วยในให้ไม่เกิน ๗๐๐  เตียง

  ๔. หลักสูตรจะทำให้นักศึกษา  ทำการศึกษาด้วยตนเอง  เลือกเรียนตามใจสมัคร  สนใจ 

ทำงานคลินิกอย่างจริงใจ  มีความรู้  ทัศนคติที่ดีต่อการสาธารณสุขมูลฐาน  และรับผิดชอบ 

ต่อชุมชนในชนบท

การศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ต่างจากคณะแพทยศาสตร์  

๓ คณะแรก  คือ

เรียนเตรียมแพทย ์๒ ป ี ที่คณะวิทยาศาสตร์

เรียนปรีคลินิก ๒ ปี  ที่คณะวิทยาศาสตร์

เรียนคลินิก ๒ ปี  ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (เหมือนกับการศึกษาแพทย์ 

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๖)

มีการก่อสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดีให้เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัย  ภาควิชาต่าง ๆ รวมอยู่ 

ในตึกเดียว  (Compact  hospital)  ขณะเดียวกันได้สร้างตึกคณะวิทยาศาสตร์ในที่ดินติดกันเป็น 

คณะวิชาที่สมบูรณ์แบบ  มีภาควิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  ทุกสาขา  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

พื้นฐานทุกภาควิชา  มีห้องบรรยายใหญ่หลายห้อง  สอนวิชาพื้นฐานให้คณะต่าง ๆ ทุกคณะ 

ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ให้ความช่วยเหลือ  พัฒนาการศึกษาแพทย์แก่ประเทศไทยเป็น 

ครัง้ที ่๒  โดยมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะพฒันาอาจารยท์างวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละอาจารยว์ทิยาศาสตร ์ 

และพัฒนาการวิจัยของประเทศไทย  จึงได้ช่วยคณะวิทยาศาสตร์  ทั้งการส่งศาสตราจารย์เข้ามา 

เป็นหัวหน้าแผนกวิชาทางปรีคลินิก  พัฒนาการวิจัย  ทั้งการจัดหาอุปกรณ์การวิจัย  ทั้งทุนการวิจัย  

ฯลฯ  และให้ทุนแก่นักศึกษาที่ดีที่สุดไปเรียนวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ  เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์

คณบดีท่านแรกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคือ  ศาสตราจารย์  

นายแพทย์อาร ี วัลยเสว ี

สำหรับโรงพยาบาลรามาธิบดีนั้น  ได้มีนโยบายว่าจะไม่ทำผิดซ้ำกับโรงพยาบาลศิริราช  

โดยรับผู้ป่วยจนล้น  งบประมาณไม่พอใช้  เป็นหนี้ค่ายา  ค่าน้ำประปา  ค่าไฟฟ้า  และอาจารย์ 
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ไม่มีเวลาทำงานวิจัยเลย  มหาวิทยาลัยได้ย้ายโอนอาจารย์จำนวนหนึ่งจากคณะแพทยศาสตร์เดิม 

ทั้ง ๓ คณะ  รับแพทย์ที่เรียนจบจากต่างประเทศ  รับแพทย์ที่เรียนจบในประเทศไทยที่เดินทาง 

ไปฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐอเมริกาในช่วง ๑๐ ปีก่อนหน้านั้นกลับมาเป็นอาจารย์ที่ 

คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  หลายท่านเป็นอาจารย์ระยะหนึ่งแล้วก็ออกไป 

ปฏิบัติงานเป็นส่วนตัว  ถึงอย่างไรการตั้งคณะแพทยศาสตร์คณะนี้ก็เป็นการดึงแพทย์กลับมา 

ประเทศไทยได้จำนวนหนึ่ง

ตอ่จากการเกดิคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี  การสอนวชิาแพทยใ์นประเทศไทย  

แบ่งเป็น ๒ แบบ  คือ

๑.  เรียนที่คณะวิทยาศาสตร ์๑ ป ี เรียนที่คณะแพทยศาสตร ์๕ ปี

๒.  เรียนที่คณะวิทยาศาสตร ์๓ ป ี เรียนที่คณะแพทยศาสตร ์๓ ปี

ต่างกันที่เรียนปรีคลินิกที่คณะวิทยาศาสตร ์ หรือคณะแพทยศาสตร ์

๘. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถึงปัจจุบัน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เริ่มเมื่อ 

สมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  เป็นนายกรัฐมนตรี  มีวัตถุประสงค์จะพัฒนาภาคที่แห้งแล้ง  

ประชาชนยากจนที่สุดในประเทศ  โดยตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดที่อยู่กลางภาค  และตั้งคณะวิชา 

ที่มีความจำเป็นก่อน  คือ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  วันที่  

๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕  จึงประกาศตั้งคณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศ.  นพ.กวี  ทังสุบุตร  ได้เป็นคณบดี  เริ่มจัดหลักสูตรใหม่  เป็นระบบ ๑+๒+๓  เป็น 

แห่งแรก  โดยต้องการให้แพทย์ที่จบจากคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้มีความรู้ทางการแพทย์เท่า 

มาตรฐานสากล  แต่เน้นหนักทางเวชศาสตร์ชุมชน  มีความเชื่อมั่น  และสามารถรักษาโรคที่พบ 

บ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าใจระบบบริหารสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค 

ได้อย่างดี

การก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและศูนย์การแพทย์ได้รับความช่วยเหลือรัฐบาล 

นิวซีแลนด์  ออกแบบและออกค่าก่อสร้างโรงพยาบาลให้  โรงพยาบาลนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่า  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์  เป็นโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มาก

อาจารย์แพทย์ได้จากคณะแพทยศาสตร์ในกรุงเทพฯ  ทั้ง  ๓ คณะ  และยังมีอาจารย์ 

จากเชียงใหม่โอนย้ายมาด้วย  ส่วนอาจารย์ปรีคลินิกได้จากอาจารย์คณะเดิมโอนย้ายไปจำนวนหนึ่ง  

และได้อาจารย์วิทยาศาสตร์ที่สำเร็จปริญญาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  

เป็นกำลังสำคัญ  ประเทศนิวซีแลนด์ให้ทุนอาจารย์ไปศึกษาต่อปริญญาเอกอีกจำนวนหนึ่ง

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เริ่มรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๗  ระยะแรก  

ใชส้ถานพยาบาลศรฐีานเปน็โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัไปกอ่น  จนโรงพยาบาลศรนีครนิทรส์รา้งเสรจ็  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับคณะแพทยศาสตร์  ทำให้มีแพทย์ในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือมากทันกับการสร้างโรงพยาบาลชุมชน  ทุกอำเภอของกระทรวงสาธารณสุข
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๙. คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถึงปัจจุบัน) 
รัฐบาลไทยตัดสินใจสร้างมหาวิทยาลัยภาคใต้ในเวลาใกล้เคียงกับการสร้างมหาวิทยาลัย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาในภาคนี้  เริ่มด้วยการตั้งคณะ 

ศึกษาศาสตร์ที่รูสะมิแล  จังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นวิทยาเขตแรกของมหาวิทยาลัยนี้  แต่สถานที่ 

ไม่เหมาะจะตั้งคณะ  ที่ต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ศ. ดร.สตางค์  มงคลสุข ตั้งเป็นวิทยาเขต 

ที่   ๒  ที่จังหวัดสงขลา  และตั้งคณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งระยะแรกเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล  แล้วตั้งคณะแพทยศาสตร์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕  รับนักเรียนเข้าหลักสูตรเมื่อ  

พ.ศ. ๒๕๑๖

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่หาดใหญ่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๙  

ทรงวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  แล้วพระราชทานชื่อโรงพยาบาลว่า  

โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ใช้หลักสูตรแบบเดียวกับหลักสูตร 

ของคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  คือ  เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ทั้งเตรียมแพทย์และ 

ปรีคลินิกรวม ๔ ปี  และเรียนคลินิกที่คณะแพทยศาสตร์เพียง ๒ ปี  อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ 

แห่งเดิมย้ายลงไปที่สงขลาหลายท่าน  และได้รับแพทย์จบใหม่ให้เรียนต่อเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ  แล้ว 

ลงไปสอนที่สงขลา  อาจารย์ทางปรีคลินิกนั้นได้กำลังสำคัญจากศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคใต้ต่างกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพราะประชาชนมีเศรษฐานะดีกว่า  การศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาดีกว่า  โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่  คือ  สงขลา  นครศรีธรรมราช  และสุราษฎร์ธานี  

มีนักเรียนจากจังหวัดเหล่านี้เข้ามาเรียนแพทย์มากทุกปี  นักเรียนในภาคกลางที่เข้ามาเรียนแพทย์ 

ใกล้เคียงกับ ๓  จังหวัดนี้  มีจังหวัดเดียว  คือ  ราชบุรี  ถ้าแพทย์ที่เป็นชาวใต้กลับไปทำงานที่ 

ภูมิลำเนาเดิมเป็นส่วนใหญ ่ ภาคใต้จะไม่ขาดแพทย ์ เว้นแต ่๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปรับปรุงหลักสูตรไปตามลำดับ  และ 

ได้ใช้ระบบ Problem Base Learning อย่างเต็มรูปแบบ

๑๐. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก (พ.ศ. ๒๕๑๖ จนถึง 
ปัจจุบัน) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นความพยายามครั้งที่  ๓ ที่กระทรวงกลาโหม 

จะแก้ปัญหาการขาดแพทย์ในกองทัพ  โดยการตั้งโรงเรียนแพทย์

หลังจากจบโครงการโรงเรียนนายทหารเสนารักษ์แล้ว  กองทัพทั้ง ๓  เหล่าทัพก็รับแพทย์ 

จากคณะแพทยศาสตร์เข้ารับราชการทุกปี  บางปีก็มีการเกณฑ์แพทย์จบใหม่เข้าเป็นทหาร  

บางระยะบรรจุเป็นร้อยโทตามคุณวุฒิ  บางปีก็บรรจุเป็นร้อยตรี  แต่มีเงินค่าวิชาเพิ่มให้ตามวุฒิ  

กองทัพขยายขึ้น  มีโรงพยาบาลทั้งใหญ่และเล็กมากขึ้น  จึงยิ่งขาดแพทย์ทหารมากขึ้น 

พ.ศ.  ๒๕๑๑  กองทัพจึงแก้ปัญหาโดยขอส่งนักเรียนเตรียมทหารที่สำเร็จปีที่  ๒  แล้ว 

มาเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าเรียนเตรียมแพทย์  พ.ศ. ๒๕๑๑  ขึ้นเรียนปรีคลินิก  
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พ.ศ. ๒๕๑๓ นักเรียนแพทย์เหล่านี้เป็นนักเรียนที่ด ี ตั้งใจเรียน  มีน้ำใจ  มีความสามัคคีกับนักเรียน 

พลเรอืนอยา่งดี  แตห่ลงั ๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ มกีารยยุงใหเ้กดิการตอ่ตา้นนกัเรยีนเตรยีมทหาร 

อยู่ระยะหนึ่ง 

พ.ศ.  ๒๕๑๑  พลโท  ผ่อง  มีคุณเอี่ยม  เจ้ากรมแพทย์ทหารบกในขณะนั้น  เคยเป็น 

อาจารย์หัวหน้าอาจารย์ผู้สอนมหกายวิภาคศาสตร์  โรงเรียนนายทหารเสนารักษ์  เสนอโครงการ 

ตั้ง “โรงเรียนแพทย์ทหารบก”  โดยใช้มาตรฐานเดียวกับศิริราช  คณะวิทยาศาสตร์ของมหา- 

วิทยาลัยมหิดล  และของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีนักเรียนหลายแผนกเต็มมืออยู่แล้ว  จึงได้ 

ขอให้คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สอนเตรียมแพทย์หลักสูตร ๒ ปี  ให้  โดย 

ได้รับอนุมัติหลักการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้น  เมื่อวันที่  ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓  แต่ 

ต้องชะลอโครงการไว้ก่อน  โครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารได้เริ่มขึ้นใหม่อีกครั้ง  ภายหลัง 

จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  

ได้พระราชทานกระแสพระบรมราโชวาทในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตร ีณ หอประชุม 

ราชแพทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่  ๒๙ กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๑๖ อันเป็นผลให้สภาการศึกษาวิชาทหารให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ 

ทหารเมื่อวันที ่๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

โรงพยาบาลของกองทัพบก  คือ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั้น  มีขนาดใหญ่และ 

มาตรฐานสูงพอที่จะเป็นโรงเรียนแพทย์ได้  จึงไม่มีปัญหาสำหรับที่เรียนคลินิก  ปัญหาคือ  ที่เรียน 

ปรีคลินิก  และครูปรีคลินิก  กองทัพบกซื้อวังอัศวิน  ติดกับโรงพยาบาลไว้แล้ว  และจะสร้าง 

โรงเรียนแพทย ์ โดยใช้หลักสูตร ๔ ปี

รัฐบาลจึงอนุมัติให้ตั้ง “วิทยาลัยแพทย์ทหาร”และได้รับพระราชทานชื่อว่า  “วิทยาลัย 

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า”  เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ขอให้มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง 

หลักสูตร  และบัณฑิตแพทย์ของพระมงกุฎเกล้ารับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวง 

กลาโหมจึงมีคำสั่งลงวันที่  ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘  ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  

เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก  และอนุมัติให้เปิดดำเนินการได้  จึงถือเอาวันที่ ๑๖ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าระยะแรกสร้างตึกเรียนไม่เสร็จ  ต้องใช้ตึกสถาบัน 

พยาธิเป็นที่เรียน  ปรีคลินิกปีแรก  อุปกรณ์การสอนมีครบถ้วนทุกวิชา  เป็นโรงเรียนแพทย์ 

ที่เปิดเรียนโดยมีอุปกรณ์การเรียนครบโดยไม่ต้องวิ่งขอ  เช่น  อาจารย์ใหญ่  โครงกระดูก  สไลด์  

อย่างโรงเรียนแพทย์ที่สร้างโดยนักแพทยศาสตร์ศึกษา  สิ่งที่เป็นปัญหาคือ  อาจารย์  เพราะกองทัพ 

สั่งให้แพทย์ทางคลินิก  คนนี้เป็นหัวหน้าแผนกนี้  คนนั้นเป็นหัวหน้าแผนกนั้น  ท่านผู้นั้นจัดหา 

อุปกรณ์การเรียนได้  แต่มีปัญหาความชำนาญในการสอน  กรมแพทย์ทหารบกจึงขอให้ศิริราช 

ไปช่วยสอนเป็นเวลา ๓ ปี  โดยจัดตารางสอนให้ใกล้กัน  ทางทหารจัดรถรับส่งอาจารย์ตลอดวัน  

บางวิชาที่มีการปฏิบัติการที่ต้องจัดสอนที่ศิริราชทางทหารก็จัดรถรับส่งนักเรียนมาเรียนที่ศิริราช  

นอกจากนั้นวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ายังเชิญอาจารย์ที่เกษียณแล้วไปช่วยสอน  และ 

รับนักวิทยาศาสตร์ปริญญาโทและเอกเข้ามาเป็นอาจารย์ปรีคลินิกทุกวิชา
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นักศึกษาแพทย์ระยะแรกเรียนเหมือนนักเรียนแพทย์ศิริราช  แต่ได้เรียนวิชาทหารและ 

วิชาแพทย์ทหารเพิ่มขึ้น 

ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าผลิตแพทย์มากขึ้น  และผลิตแพทย์หญิงด้วย  

นอกจากบรรจุเป็นแพทย์ทหารแล้ว  ยังเข้ารับราชการที่กระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

๑๑. คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (พ.ศ. ๒๕๒๘ จนถงึปจัจบุนั)
คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที ่๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘  โดยประกาศนโยบาย 

ว่า  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท  ยึดนโยบายประหยัด  โดยนำทรัพยากรของชาติ 

มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ก่อตั้งโดยความร่วมมือของสถาบันสองสถาบัน  คือ  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  และวชิรพยาบาล  กรุงเทพมหานคร

เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  และปรีคลินิกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขต 

ประสานมิตร ๓ ปี  เรียนคลินิกที่วชิรพยาบาล ๓ ปี

พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตั้งศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ 

ที่วิทยาเขตองครักษ์  จังหวัดนครนายก  เพื่อเป็นที่เรียนของคณะแพทยศาสตร์  และคณะอื่น ๆ  

ทางสาขาแพทย์ที่จะตั้งขึ้นต่อไปในช่วงเวลาใกล้กัน  กรุงเทพมหานครตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

วชิรพยาบาล  เป็นโรงเรียนแพทย์อีกโรงหนึ่ง  เรียนปีที่   ๑  ถึงปีที่   ๓  ที่คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล  แต่เรียนคลินิกที่วชิรพยาบาลและศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ  ต่อมา 

ตกลงใช้โรงพยาบาลชลประทานเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  และพระพรหมมังคลาจารย์ได้ 

อุปถัมภ์  สร้างศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ  ให้เป็นที่เรียนคลินิกอีกแห่งหนึ่ง

๑๒. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยรังสิต  (พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน)
คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้  ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์จะเพิ่มปริมาณแพทย์ให้พอกับคำขวัญ  

เรื่อง สุขภาพดีถ้วนหน้า พ.ศ. ๒๕๔๓ Health  for All  by  the Year 2000 และเพื่อลดการสูญเสีย 

เงินตราต่างประเทศ  ในการที่นักเรียนไทยไปเรียนแพทย์ในต่างประเทศ  คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต  จะผลิตแพทย์ให้ได้มาตรฐานสูง  โดยนักเรียนเสียค่าเล่าเรียนต่ำกว่าเรียน 

ในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข  จัดการสอนคลินิกที่โรงพยาบาล 

ราชวิถ ี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงสาธารณสุข

เรียนเตรียมแพทย ์๑ ปี  ที่คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปรีคลินิก ๒ ป ี ที่คณะวิทยาศาสตร ์ ในมหาวิทยาลัยรังสิต

คลินิก ๓ ป ี ที่โรงพยาบาลราชวิถี

บัณฑิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเช่นเดียวกับ 

บัณฑิตแพทย์ที่จบจากต่างประเทศ

วิทยาลัยแพทย์แห่งนี้รับนักศึกษาชั้นปีที ่๑ ปีแรก  พ.ศ. ๒๕๓๒
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๑๓. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ (พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบัน)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ไปตั้งวิทยาเขตแห่งที่   ๒  ที่รังสิต  เริ่มโครงการตั้งโรง 

พยาบาลขึ้นในวิทยาเขตแห่งใหม่นี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖  และมีนโยบายจะตั้งคณะแพทยศาสตร์  

ณ  โรงพยาบาลนั้น  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์  ได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณของรัฐบาล 

และการบริจาคของภาคเอกชน  โรงพยาบาลเร่ิมบริการผู้ป่วยนอกคร้ังแรกเม่ือวันท่ี ๕  ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๓๐  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล

โรงพยาบาลได้รับพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาล  ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”  เมื่อ  

พ.ศ. ๒๕๓๑

การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะกรรมการประกอบด้วย  

อาจารย์ที่ เคยเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  เพื่อจัดหลักสูตร

หลักสูตรแบ่งเป็น ๒  ระยะ  ระยะแรกเรียนคลินิกผสมผสานกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

ระยะที่สองเรียนคลินิก  ระยะแรกแบ่งหน่วยการเรียนเป็น ๑๕ หน่วย

ในระยะแรก  รับนักศึกษาจากผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์มาแล้ว  ภายหลัง 

ได้รับนักศึกษาจากผู้ที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เช่นเดียวกับโรงเรียนแพทย์อื่น ๆ  โดยในระยะแรก 

ของการก่อตั้ง  ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ 100% Problem - based  learning  และ  

0% Lectures  ตามแนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแผนใหม่  โดยมีช่วงเวลาที่ให้ 

นักศึกษาได้เพิ่มเติมความรู้โดยตนเองเป็นผู้กำกับ  (Self - directed  learning)  ภายหลังได้มีการ 

ปรับสัดส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับ 80% Problem - based  learning และ 20% Lectures หลักสูตร 

ที่ใช้ในปัจจุบันคือ  หลักสูตรปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  โดยในระดับปรีคลินิก  (ชั้นปีที่  ๒ - ๓)  มีการ 

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid Problem - based Learning  (Hybrid PBL)  คือมีการ 

เรียนการสอนแบบบรรยาย  ประกอบกับการใช้โจทย์ปัญหาในกระบวนการกลุ่มย่อยที่อ้างอิง 

ทางคลินิก  และในระดับคลินิก  (ชั้นปีที่  ๔ - ๖)  มีการจัดการเรียนการสอนคล้ายคลึงกับสถาบัน 

อื่น ๆ  โดยเน้นการปฏิบัติการทางคลินิกบนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สรุป
หากนับเวลาตั้งจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แผนปัจจุบันครั้งแรกในประเทศไทย  คือ  คณะ 

แพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล  เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๓ จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๑  ในปัจจุบัน  นับเป็นเวลา 

ยาวนานถึง ๑๒๘ ปี  มีวิวัฒนาการของโรงเรียนแพทย์ที่เปิดดำเนินการรวมทั้งหมด ๒๑ แห่ง 

ในประเทศไทย  ได้แก่

  ๑) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

  ๒) คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ๓) คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ๔) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ๕) คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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  ๖) คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ๗) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

  ๘) คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ๙) วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  ๑๐) คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ๑๑) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  ๑๒) สำนักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ๑๓) คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ๑๔) คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ๑๕) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ๑๖) คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ๑๗) คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  ๑๘) สำนักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ๑๙) คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  ๒๐) สำนักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ๒๑) คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสยาม

  ๒๒) คณะแพทยศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ ได้รวมกันจัดตั้งเป็น “กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย”  

คือ  กลุ่มสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  มีหน้าที่จัดการสอบ 

เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  และมีแพทยสภาเป็นหน่วยงานควบคุม 

กำกับดูแลมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพเวชกรรมประเภทต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานสากล  การจัดการ 

การศึกษาของแพทยแ์ผนปจัจบุนัในประเทศไทยจงึไดเ้จรญิกา้วหนา้  สามารถผลติแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

ที่มีคุณภาพสากล  ดูแลรักษาประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึง

บรรณานุกรม

๑. Rockefeller Archive Center
  ๑.๑  617 A Report on Medical Education  in Siam
  ๑.๒  617 B Visiting Professor
  ๑.๓  617 C Siriraj Hospital, Nursing Education, Visiting Nurse

๒. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
  ๒.๑  ร.๗ ศ.๗.๑/๑ - ๓  โรงพยาบาล
  ๒.๒  ร.๗ ศ.๗.๒/๒  โรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์
  ๒.๓  ร.๗ ศ.๗.๓/๑  เรื่องจะเชิญรอคกี้เฟลเลอร ์ เฟาน์เดชั่นมาช่วยเหลือทางสาธารณสุขและการแพทย ์
    (๕  เม.ย. ๒๔๔๖ - ๘ ส.ค. ๒๔๖๘)
  ๒.๔  ร.๗ ศ.๗.๓/๒  เรื่องรอคกี้เฟลเลอร์รับช่วยการแพทย ์ (๑๙ ม.ค. ๒๔๖๘ - ๓ มี.ค. ๒๔๗๔)
  ๒.๕  ร.๗ ศ.๕/๑ - ๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทที ่๕

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ  แสงวิเชียร

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

กับการแพทย์แผนปัจจุบัน

การศึกษาแพทย์สมัยใหม่ในประเทศไทยเริ่มต้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้ง “โรงศิริราชพยาบาล” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑  การศึกษาวิชา 

แพทย์เริ่มต้นก่อนวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่น ๆ  เมื่อตั้ง “โรงเรียนแพทยากร”  และเปิดสอน 

วิชาแพทย์วันแรกเมื่อวันที่  ๕  กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๓  หลังจากนั้นแล้วจึงตั้งโรงเรียนพยาบาล 

และผดุงครรภ์  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙  ตั้งโรงเรียนแพทย์ปรุงยา พ.ศ. ๒๔๕๗  ทางด้านการรักษาพยาบาล 

และการป้องกันโรคมีการตั้งกรมพยาบาล  ต่อมามีกรมสุขาภิบาลในกระทรวงนครบาลและ 

กรมประชาภิบาล  ในกระทรวงมหาดไทย  จนถึง พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงรวม ๒ กรมนี้เป็นกรมสาธารณสุข

การพัฒนาการศึกษาแพทย์เป็นไปอย่างช้า ๆ  เริ่มต้นหลักสูตรแพทย์หลักสูตรแรกใช้เวลา 

เรียนเพียง ๓ ปี  พ.ศ. ๒๔๔๓  ได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนแพทย์ว่า “โรงเรียนราชแพทยาลัย”  

พ.ศ. ๒๔๔๖ จึงขยายเวลาเรียนเป็น ๔ ปี  พ.ศ. ๒๔๕๖ พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นไชยนาท- 

นเรนทร  ทรงเป็นผู้บัญชาการราชแพทยาลัย  ทรงเพิ่มหลักสูตรเป็น ๕ ปี  รับนักเรียนจบชั้นมัธยม 

ปีที่  ๖  (แผนการศึกษาของชาติในเวลานั้น)  เข้ามาเรียน  ทรงเพิ่มมาตรฐานการเรียนการสอนขึ้น  

โดยทรงหาครูแพทย์ที่มีคุณวุฒิสูงมาสอน  แต่กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร  ทรงคิดว่าลำพังพระองค์ 

ทา่นองคเ์ดยีวไมอ่าจพฒันาการศกึษาแพทยใ์หด้ขีึน้ได้  จงึทรงกราบทลูขอใหส้มเดจ็ฯ  เจา้ฟา้มหดิล- 

อดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร ์ ทรงช่วยพัฒนาการศึกษาแพทย์

พ.ศ. ๒๔๕๙  เมื่อสมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  ทรงรับที่จะ 

ช่วยพัฒนาการศึกษาแพทย์แล้ว  พระองค์ท่านจึงกราบบังคมทูลลาออกจากกองทัพเรือและขอ 

พระบรมราชานุญาตเสด็จไปทรงศึกษาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และวิชาแพทยศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกา  

พร้อมกันนั้นก็ทรงวางแผนที่จะพัฒนาโรงเรียนแพทย์ด้วยการสร้าง “ครู” เป็นลำดับแรก  เริ่มโดย 

ประทานทุนส่วนพระองค์ให้นายนิตย์  เปาเวทย์  และนายลิ  ศรีพยัตต์  นักเรียนแพทย์ไปเรียน 
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แพทย์ปริญญาที่ออลบานี  ขอทุนพระราชมารดาและพระเชษฐภคินี  ให้นักเรียนพยาบาล  คือ 

นางสาวสังวาลย์  ตะละภัฏ  และนางสาวอุบล  ปาลกะวงศ์ฯ  ไปเรียนพยาบาลที่บอสตัน  พ.ศ. ๒๔๖๓  

ประทานเงินจำนวนสองแสนบาท  ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อส่งคนไปเรียนวิทยาศาสตร์  

แล้วประทานเงินส่วนพระองค์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศิริราช  เป็นลำดับต่อมา 

ในช่วงเวลาที่สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  ทรงเริ่มเรียน 

แพทยท์ีม่หาวทิยาลยัฮารว์ารด์  พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  

ให้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และให้โรงเรียนราชแพทยาลัยเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์เข้ามาสำรวจและทำการป้องกันโรคพยาธิปากขอ  

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ พบว่าต้องช่วยให้การศึกษาแพทย์ของประเทศไทยดีขึ้น  การทำการป้องกัน 

โรคต่าง ๆ จึงจะได้ผลดี  หัวหน้าโครงการป้องกันโรคพยาธิปากขอจึงขอให้รัฐบาลไทยส่งจดหมาย 

เชิญให้มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์เข้ามาช่วยปรับปรุงการศึกษาแพทย์ของประเทศไทย 

มลูนธิริอ็คกีเ้ฟลเลอร ์ สง่ประธานแผนกแพทยศาสตรศ์กึษาของมลูนธิฯิ  เข้ามาประเทศไทย 

เพื่อศึกษาสภาวะการศึกษาแพทย์ของประเทศไทยในเวลานั้น  และวางแผนการที่จะช่วยไทย  

ดร.เพียร์ส  ประธานแผนกแพทยศาสตร์ศึกษารายงานว่า  “โรงเรียนแพทย์ที่ศิริราชเป็นโรงเรียน 

แพทย์ที่มีมาตรฐานต่ำที่สุดในโลก  หลักสูตรสับสน  วิชาที่ควรสอนทีหลังก็มาสอนก่อน  บางวิชา 

ควรสอนจบในปีแรกก็สอนยืดเยื้อมาถึงปีหลัง  เพราะสอนตามแต่จะหาครูได้”  ฯลฯ  สรุปแล้ว 

มูลนิธิฯ ขอช่วยประเทศไทยโดยการร่วมมือกันทำงานพัฒนาการศึกษาแพทย์ให้สูงเท่ามาตรฐาน 

การศึกษาแพทย์ในสหรัฐอเมริกา  มูลนิธิฯ  เสนอวิธีการพัฒนามา ๑๑ ข้อ  โดยจะส่งศาสตราจารย์ 

ชาวต่างประเทศเข้ามา ๖ คน  เพื่อจัดหลักสูตร  และจัดการเรียนการสอนวิชาแพทย์ทุกสาขาวิชา  

หลักสูตรที่พัฒนาแล้วใช้เวลาเรียน ๖ ปี  รับนักเรียนจบชั้นมัธยมปีที่  ๘  เข้าเรียน  มูลนิธิฯ  จะให้ 

ทุนส่งคนไทยไปเรียนต่อที่โรงเรียนแพทย์ในสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ  เพื่อกลับมาสอนแทน 

ศาสตราจารย์ชาวต่างประเทศ 

แพทย์ที่สำเร็จตามหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วนี้  จะได้ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต  และ 

ได้เงินเดือนเดือนละ ๑๖๐ บาท  (๒  เท่าของเงินเดือนแพทย์ประกาศนียบัตร)  การก่อสร้าง 

โรงพยาบาลศริริาชใหมใ่หเ้หมาะทีจ่ะเปน็โรงพยาบาลของโรงเรยีนแพทย์  ฝา่ยมลูนธิฯิ และรฐับาลไทย 

ออกเงินฝ่ายละครึ่ง  มูลนิธิฯ จะจัดการสอนระดับแพทยศาสตร์  แต่ระดับเตรียมแพทย์ให้ฝ่ายไทย 

จัดการสอนเอง  รัฐบาลไทยจะต้องอนุญาตให้มีการสอนหลังปริญญาด้วย  มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ 

จะช่วยการศึกษาแพทย์ระดับสูงเท่านั้น  การศึกษาระดับอื่น  (เช่น  พนักงานสุขาภิบาล  แพทย์ 

แผนไทย)  เป็นเรื่องของรัฐบาลไทย  ฯลฯ 

ฝ่ายไทยยังลังเล  ด้วยเกรงจะไม่มีงบประมาณพอ  เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการจึงทูล 

ขอร้องให้สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  ทรงเป็นผู้แทนฝ่ายไทย  ซึ่ง 

ในขณะนั้นทรงเรียนจบแพทย์ชั้นปรีคลินิกแล้วและได้ประกาศนียบัตรสาธารณสุข  พระองค์ท่าน 

กำลังจะกลับไปเรียนแพทย์ชั้นคลินิกต่อไป  สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์  ทรงรับเป็น 

ผู้แทนรัฐบาลไทย  และเสด็จไปพบเจรจากับประธานมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ที่ยุโรปหลายครั้ง  การ 

เจรจาดำเนินไปด้วยดี  ทรงชี้แจงเหตุขัดข้องต่าง ๆ  และช่วยกันแก้เหตุขัดข้อง  ทรงสัญญาว่า 
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จะแก้ปัญหาการขาดเงินทุนของรัฐบาลไทย  โดยประทานเงินส่วนพระองค์  และจะทรงช่วยจัดการ 

เรี่ยไรเงินสร้างตึกผู้ป่วย  ฯลฯ  ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ทำสัญญากันเมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖  

และมีพระบรมราชโองการให้ดำเนินการตามความตกลง

สมเด็จพระบรมราชชนก  ทรงช่วย ดร.อาร์  เอม.  เพียร์ส  เลือกศาสตราจารย์  ๖ คน  

โดยคัดเลือกจากคุณวุฒิและประวัติการเป็นครูในโรงเรียนแพทย์  สำหรับผู้จัดหลักสูตรที่เรียก 

วิชชาธิการ  (Director of Study) นั้น  ทั้งสองฝ่ายตกลงเชิญ  ศ. นพ.เอ.จี.  เอลลิส  มาเป็นหัวหน้า 

แผนกพยาธิวิทยาและเป็นวิชชาธิการ  ต่อมาท่านได้เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์และศิริราช 

พยาบาล  และเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะหนึ่ง  ศ. นพ.เอลลิส  จัดหลักสูตรแพทย์ 

ตามมาตรฐานในเวลานั้น  คือเรียนเตรียมแพทย ์๒ ป ี และเรียนแพทย ์๔ ปี

เตรียมแพทย์ ๒ ปี  เรียนที่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยเรียนชีววิทยา  เคมี  

ฟิสิกส ์ ภาษาอังกฤษ

แพทย ์๔ ปี  เรียนที่คณะแพทยศาสตร ์ ที่ศิริราช  ดังนี้

ปีที ่๑  เรียน   

  ๑. กายวิภาคศาสตร์  แบ่งเป็น  มหกายวิภาคศาสตร์  จุลกายวิภาคศาสตร์และวิทยา- 

เอมบริย์โอ

  ๒. สรีรวิทยา  แบ่งเป็น  สรีรวิทยา  และชีวเคมี

ปีที ่๒  เรียน   

  ๑. กายวิภาคของระบบประสาท  และกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์

  ๒. เภสัชวิทยา

  ๓. พยาธิวิทยา  มีพยาธิวิทยาทั่วไป  จุลชีววิทยา  ปรสิตวิทยา  พยาธิคลินิก

  ๔. บทนำคลินิก  อาการวิทยา  กายภาพวินิจฉัย  อายุรศาสตร์

  ๕. ประวัติการแพทย ์ และจรรยาแพทย์

ปีที ่๓  เรียน 

  ๑. พยาธิวิทยาของเนื้องอก

  ๒. อายุรศาสตร์และโรคเด็ก

  ๓. ศัลยศาสตร์  และจักษุ - โสตฯ  ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  

และ Operative surgery 

  ๔. สูติศาสตร ์ นรีเวชวิทยา

ปีที ่๔  เรียน 

  ๑. อายุรศาสตร ์ และกุมารเวชศาสตร์

  ๒. ศัลยศาสตร ์ และอีก ๓ สาขา

  ๓. สูติศาสตร ์ นรีเวชวิทยา

ศาสตราจารย์ของมูลนิธิฯ ทยอยกันมาถึงศิริราชตามลำดับ  และจัดการสอนได้ตาม 

ที่ตกลงกันไว้  ทำให้คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลสามารถสอนนักศึกษาแพทย์ได้ดีสมบูรณ์ 

ตามสัญญาทุกประการ
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สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  ทรงแนะนำให้มูลนิธิฯ ช่วยการ 

ศึกษาเตรียมแพทย์ด้วย  ครั้นเริ่มการสอนเตรียมแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไปได้ 

ไม่นานนัก  ดร.ดับบลิว.  เอส.  คาร์เตอร์  รองประธานฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ  เข้ามา 

ตรวจเยี่ยม  และรายงานว่า  “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (พ.ศ. ๒๔๖๖)  อยู่ในภาวะเป็นตัวอ่อน 

ในมดลูกที่อวัยวะยังไม่ครบ  คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นเพียงพิมพ์เขียวเท่านั้น  

การสอนไม่มีมาตรฐานเลย”  มูลนิธิฯ  จึงเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ  ขอให้ความช่วยเหลือ 

คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยวิธีเดียวกับที่มูลนิธิฯ  ช่วยโรงเรียนแพทย์  ฝ่ายไทย 

ต้องการอยู่แล้วจึงตกลงกันได้โดยเร็ว 

หลังจากที่ประเทศไทยทำสัญญากับมูลนิธิฯ  แล้ว  สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์  ทรงเข้าเรียนแพทย์ชั้นคลินิกที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระ  สกอตแลนด์  

แต่อากาศที่นั่นหนาวและชื้นมาก  จึงประชวรต้องหยุดเรียน  และเสด็จกลับประเทศไทย  ทรง 

เป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย  แล้วต่อมาทรงเป็นข้าหลวงสำรวจการศึกษาทั่วไป  ทรงเป็นประธาน 

คณะกรรมการโรงพยาบาลศิริราช  ทรงช่วยหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม  เกษมศรี  จัดหลักสูตรเตรียม 

แพทย์  ทรงเป็นอาจารย์พิเศษในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

หลักสูตรเตรียมแพทย์ที่ทรงช่วยจัดใหม่เป็นดังนี้

ปีที่  ๑  ชีววิทยา  แบ่งเป็นชีววิทยาทั่วไป  และสัตววิทยา  อนินทรีย์เคมี  ฟิสิกส์  ภาษา 

อังกฤษ  ภาษาละติน

ปีที่  ๒  พฤกษศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  อินทรีย์เคมี  ฟิสิกส์  

ภาษาอังกฤษ  ภาษาละติน  วิชาเลือก  ภาษาฝรั่งเศส  หรือประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

หมายเหต ุ ฟิสิกส ์ สาขาที่สอนคือ  ความร้อน  แสงเสียง  แม่เหล็กไฟฟ้า  กลศาสตร ์

สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  ทรงสอนชีววิทยาและสัตววิทยา  

ในปีที่ ๑ และทรงสอนกายวิภาคของสัตว์มีกระดูกสันหลังและประวัติศาสตร์ร่วมสมัย  ในชั้นปีที่ ๒

วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่ทรงจัดการสอนนั้นเป็นการสอนวิธีใหม่  มีวัตถุประสงค์ 

ที่จะทำให้นักเรียนได้มีความรู้กว้างขวาง  และฝึกหาความรู้ด้วยเหตุผล  ทรงเชิญนักวิชาการ 

คนสำคัญมาช่วยสอน  เช่น  เชิญสมเด็จฯ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  สอนประวัติศาสตร์ไทย  

โดยทรงขอให้สอนในสิ่งที่สอบสวนแล้วว่าเป็นจริง  ศ.ยอร์ช  เซเดย์  สอนเรื่องขอมและเขมร  

พระองค์เจ้าธานีนิวัต  ทรงสอนประวัติศาสตร์สากล  ดร.ฟรานสิส  บี.เซย์ สอนเรื่องกิจการระหว่าง 

ประเทศ  ฯลฯ  ทรงพานักเรียนไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  โดย 

ทรงอธิบายเรื่องต่าง ๆ โดยพระองค์เอง  ทรงแจกหนังสือให้นักเรียนไปอ่านแล้ว  นำเรื่อง 

มาบรรยายให้เพื่อนฟัง  ในการปาฐกถานั้นทรงเชิญเจ้านายชั้นผู้ใหญ่มาฟังปาฐกถาด้วย

มูลนิธิฯ ส่งศาสตราจารย์ ๔ คน  สำหรับมาสอนวิชาชีววิทยา  เคมี  ฟิสิกส์  และภาษา 

อังกฤษ

ตามสัญญา  ฝ่ายไทยจะต้องสร้างตึกเรียนวิทยาศาสตร์ ๑ หลัง  สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหิดล 

อดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  ทรงตัดสินให้สร้างตึกเรียนวิทยาศาสตร์ที่บริเวณจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย  ที่ใกล้ถนนพญาไท  แทนที่จะไปสร้างใกล้โรงเรียนแพทย์ที่ศิริราช  เพื่อการดำรงอยู่ 
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การวางท่อประปาในโรงศิริราชพยาบาล 

ที่มา  : งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศิริราชพยาบาล

ตึกมหิดลบำเพ็ญ
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ของมหาวิทยาลัย  เพราะเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘  นิสิตส่วนใหญ่ของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เป็นนิสิตเตรียมแพทย์  ศาลาวิทยาศาสตร์นี้เป็นตึกเรียนวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์  มีห้องบรรยาย ๒  

ห้อง  ห้องเรียนปฏิบัติการ ๔ ห้อง  มีห้องปฏิบัติการวิจัย  ตึกนี้ชาวจุฬาฯสมัยก่อนเรียกว่าตึกขาว  

ปัจจุบันคือตึกชีววิทยา ๑ 

สมเด็จพระบรมราชชนก  ทรงเป็นนายกกรรมการโรงพยาบาลศิริราช  ทรงแก้ปัญหา 

ต่าง ๆ ในการบริหาร  การบริการ  และอื่น ๆ  จนทำให้ ศ. นพ.เอ.จี.  เอลลิส ทำงานทางวิชาการ 

จัดการพัฒนาการศึกษาแพทย์ได้อย่างราบรื่น  ทรงเป็นประธานกรรมการสร้างโรงพยาบาลศิริราช  

ทรงวางผังโรงพยาบาลใหม่  โดยให้สร้างตึกเป็น ๒  แถว  จากเหนือลงใต้  แถวละ ๕ ตึก  ตึก 

แต่ละหลัง  ให้ด้านยาวของตึกหันไปทางทิศเหนือและทิศใต้  ด้านสกัด  หันไปทางทิศตะวันออก 

และทิศตะวันตก  เพื่อให้ลมพัดเข้าตึก  แต่แสงแดดไม่เข้าหอผู้ป่วยในเวลาบ่าย  ทรงให้สร้างตึก 

อย่างเรียบง่าย  ไม่ประดับตกแต่ง  ทรงวางแผนให้สร้างท่อระบายน้ำและให้ปรับปรุงคุณภาพน้ำ 

ให้ดีก่อนปล่อยลงแม่น้ำ  ทรงขอพระราชทานเงินจากพระราชมารดา  สมเด็จพระมาตุจฉา 

เจ้าสว่างวัฒนา  พระบรมราชเทวี  สร้างระบบน้ำประปาของโรงพยาบาลศิริราช  โดยทำท่อน้ำ 

ทอดใต้น้ำข้ามมาจากฝั่งพระนคร  ฯลฯ 

ในการก่อสร้างระยะแรก  สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  

ประทานเงินส่วนพระองค์สร้างตึกพยาธิวิทยาหลังที่ ๑  ตึกผู้ป่วยศัลยกรรมชาย  ซึ่งภายหลังได้รับ 

ชื่อว่า  “มหิดลบำเพ็ญ”  ประทานเงินค่าก่อสร้างตึกอำนวยการครึ่งหนึ่ง  ทรงขอพระราชทานมรดก 

ของสมเดจ็ฯ  เจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสมีา  สรา้งตกึอษัฎางค ์ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  

พระราชทานเงินสร้างตึกตรีเพชร  และตึกจุฑาธุช  มูลนิธิฯ สร้างศาลาศัลยกรรม  ศาลากายวิภาค- 

ศาสตรแ์ละสรรีวทิยา  รวมแลว้สมเดจ็ฯ  เจา้ฟา้มหิดลอดลุเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  ประทานเงนิ 

ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงพยาบาลศิริราชและโรงเรียนพยาบาลจำนวนถึง ๓๗๘,๙๙๗ บาท  คิดเป็น 

ประมาณ ๓๕  เปอรเ์ซน็ตข์องคา่พฒันาโรงพยาบาลศริริาชใหเ้หมาะจะเปน็โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั  

และยงัประทานทนุการศกึษาในตา่งประเทศสาขาตา่ง ๆ ใหน้กัเรยีนทนุของพระองคท์า่นอกีประมาณ  

๒๐ ทุน

ในการปรับปรุงการศึกษาแพทย์นั้น  มีแพทย์ที่เป็นอาจารย์อยู่แล้วได้รับทุนมูลนิธิฯ  

เรียนต่อ  โดยสมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  ทรงเป็นประธานกรรมการ 

คัดเลือก  ทรงพิจารณาความเหมาะสมทั้งคุณสมบัติ  ความสามารถ  ประวัติการศึกษาในบางวิชา  

เช่น  กายวิภาคศาสตร์  ระยะแรกหาคนไม่ได้  ทรงสรรหาด้วยพระเมตตาว่าวิชานี้  เป็นวิชาที่ไม่มี 

ผู้อยากเรียน  จึงทรงเลือกอาจารย์ที่สอนอยู่แล้วให้ไปเรียนกายวิภาคศาสตร์ที่โรงเรียนแพทย์ที่ 

ปักกิ่งหนึ่งปี  แล้วไปต่อที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนอีกหนึ่งปี  สำหรับวิชาที่มีผู้อยากไปเรียน  เช่น  

วิชาคลินิก  ทรงพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อให้ทรงแน่ใจว่าแพทย์ผู้นั้น  เมื่อเรียนจบแล้วจะกลับมา 

ช่วยพัฒนาการศึกษาแพทย์  นอกจากนักเรียนทุนมูลนิธิฯ  แล้ว  คณะแพทยศาสตร์และศิริราช 

พยาบาล  ยังได้อาจารย์เป็นแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศอีก  คือ  นักเรียนทุน 

ส่วนพระองค์ของสมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  ๕ คน  นักเรียนทุน 

เล่าเรียนหลวง ๖ คน  นักเรียนทุนกระทรวงธรรมการ ๒ คน
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ในช่วงเวลาเดียวกัน  ทรงขอให้มูลนิธิฯ  ช่วยพัฒนาโรงเรียนพยาบาล  เพราะการรักษา 

พยาบาลจะดีไม่ได้ถ้าการสอนพยาบาลยังไม่พัฒนา  มูลนิธิฯ จึงให้ความช่วยเหลือในวิธีการเดียวกับ 

การช่วยโรงเรียนแพทย์  ในช่วงแรกส่งครูพยาบาลชุดแรกเข้ามาช่วยจัดหลักสูตรจัดการเรียน 

การสอน ๒ คน  ต่อมาชุดที่  ๒  เข้ามาแทนอีก  ๓  คน  ครูพยาบาลเหล่านั้นมีความสามารถ 

ในการพัฒนาการสอนและการฝึกอบรมนักเรียนพยาบาลมาก  แต่มีปัญหาในเรื่องเงินเดือน  เพราะ 

ครูพยาบาลเหล่านั้นไม่ได้ปริญญา  รัฐบาลไทยไม่อาจให้เงินเดือนตามที่ตกลงกันไว้ได้  สมเด็จฯ  

เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  จึงประทานเงินเพิ่มให้อีกเท่าตัวจากเงินเดือน 

ของรัฐบาล  ปัญหาที่เรียนและที่อยู่ของพยาบาลนั้น  ทรงแก้ปัญหาโดยทรงซื้อโรงเรียนวังหลังจาก 

คณะมิชชันนารี  แล้วพระราชทานให้เป็นโรงเรียนพยาบาล  และประทานทุนส่วนพระองค์ส่ง 

นักเรียนหญิงไปเรียนพยาบาลที่สหรัฐอเมริกา 

ผลของการพฒันาคณะแพทยศาสตรแ์ละศริริาชพยาบาลของสมเดจ็ฯ  เจา้ฟา้มหดิลอดลุเดช  

กรมขุนสงขลานครินทร์  ทำให้โรงพยาบาลศิริราชกลายเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัย  มีมาตรฐาน 

การรักษาการพยาบาลที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกของโลก  และมีมาตรฐานการเรียนแพทย์เท่ากับ 

มาตรฐานของการเรียนการสอนวิชาแพทย์ในโรงเรียนแพทย์ชั้นดีในสหรัฐอเมริกา 

มีผู้สำเร็จการศึกษาได้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑  พระบาท- 

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาให้แพทยศาสตรบัณฑิต 

รุ่นที่  ๑  และรุ่นที่  ๒  เมื่อวันที่  ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็นพิธีพระราชทานปริญญาครั้งแรก 

ของประเทศไทย  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๗๕  แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตคนแรกสำเร็จการศึกษา  และ 

แพทย์หญิงรุ่นแรกจำนวน ๓ คนสำเร็จการศึกษา

ทางด้านคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้น  สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุน 

สงขลานครินทร์ทรงพัฒนาอาจารย์ด้วยวิธีเดียวกับศิริราช  คือ  เลือกอาจารย์และนักเรียนทุน 

ที่เรียนอยู่ในต่างประเทศให้รับทุนมูลนิธิฯ  ไปศึกษาต่อ  จำนวน ๖ คน  ได้รับปริญญาเอกวิชาเคมี  

๑  คน  คือ  ดร.แถบ  นีละนิธิ  ได้รับปริญญาเอกวิชาฟิสิกส์  ๑  คน  คือ  หลวงพรตพิทยพยัต  

ได้ปริญญาโท  วิชาชีววิทยา ๒ คน  คือ  หลวงศรีสมรรถวิชากิจ  และนายศุภชัย  วานิชวัฒนา  

ประทานทุน “วิทยาศาสตร์แห่งแพทย์” ของพระองค์ท่านให้อาจารย์และนิสิตอีก  ๖  คน  ได้ 

ปริญญาเอก  วิชาชีววิทยา ๑ คน  คือ  ดร.คลุ้ม  วัชโรบล  วิชาเคมี ๒ คน  คือ  ดร.บัวเรศ  คำทอง  

และ ดร.กัลย์  อิสรเสนาฯ  ปริญญาโท  วิชาฟิสิกส์  คือ  ม.จ.รัชฎาภิเศก  โสณกุล  วิชาเคมี  คือ  

นายทองศุข  พงศทัศ  พร้อมกันนั้น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับนักปราชญ์ทางภาษาไทย  

วรรณคดี  นิรุกติศาสตร์  เข้ามาสอนในแผนกอักษรศาสตร์  และเปิดสอนวิชาประโยคครูมัธยม 

อักษรศาสตร์และประโยคครูมัธยมวิทยาศาสตร์  เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๗๑  ผลของการพัฒนาของ 

สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  ครั้งนี้ทำให้มาตรฐานการศึกษาในคณะนี้ 

สูงขึ้น  จนทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถสอนถึงระดับปริญญาได้  อีก  ๓  วิชา  คือ  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  อักษรศาสตรบัณฑิต  และวิทยาศาสตรบัณฑิต  บัณฑิตรุ่นแรกรับปริญญา 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘  และต่อมาได้ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรเภสัชกรรมศาสตร์  เป็นเภสัชศาสตร- 

บัณฑิต  เมื่อสิ้นสัญญากับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เริ่มตั้งคณะทันต- 
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แพทยศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และก่อตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 

และการบัญช ี

การสอนระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็นการสอนระดับ 

ปริญญาเป็นครั้งแรกของประเทศไทย 

แพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกสำเร็จการศึกษา  พ.ศ.  ๒๔๗๑  เป็นปริญญาแรกของ 

ประเทศไทย 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตคนแรกสำเร็จการศึกษา  พ.ศ.  ๒๔๗๕  เป็นปริญญาเอก 

ปริญญาแรกของประเทศไทย 

แพทยศาสตรบัณฑิตหญิงรุ่นแรกของประเทศไทย เรียนสำเร็จ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

ทั้งหมดนี้คือเกียรติประวัติทางการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้น 

โดยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

การพัฒนาของคณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สามารถพัฒนาการศึกษาในสาขาอื่น  พ.ศ. ๒๔๗๘  มีบัณฑิตจบการศึกษาอีก ๓ สาขาวิชา  คือ  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  อักษรศาสตรบัณฑิต  และวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ครู  อบ.ปม.  ครู  วทบ.ปม.  เป็นรากฐานของความเจริญ  ของการศึกษาของไทยตั้งแต่ 

ระดับมัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษา 

นักเรียนทุนของสมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  ได้ดำเนิน 

ตามรอยพระยุคลบาทโดยการพัฒนาการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่าง ๆ ดังนี ้

ศ. ทพ.สี  สิริสิงห์  นักเรียนทุนส่วนพระองค์  และศาสตราจารย์  หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์  

ร่วมกันตั้งคณะทันตแพทยศาสตร ์

ดร.ตัว้  ลพานกุรม นกัเรยีนทนุส่วนพระองค ์๑๘ ป ี หลวงลิปธิรรมศรีพยตัต ์ นักเรียนทนุ 

สว่นพระองค์  ศ.จำลอง  สวุคนธ ์ นกัเรยีนทนุพระราชมรดก ศ. นพ.อวย  เกตสุงิห ์ ศษิยข์องพระองค ์ 

เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรแพทย์ปรุงยาให้เป็นเภสัชศาสตรบัณฑิต

ศ. นพ.เฉลมิ  พรมมาส  และ ศ. นพ.สวสัดิ ์ แดงสวา่ง  แพทยประกาศนยีบตัร  นกัเรยีนทนุ 

ส่วนพระองค์  ที่ทรงส่งไปเรียนสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอบกินส์  ได้  Dr.PH.  ทั้ง  

๒  ท่าน  เป็นผู้ก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  เปิดสอนวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

เป็นวิชาแรก  ต่อมาเปิดสอนปริญญาตรีวิชาสุขาภิบาล  วิชาพยาบาลสาธารณสุข  ปัจจุบัน 

จัดการสอน  ปริญญาตร ี ปริญญาโท  และปริญญาเอกทางสาธารณสุขหลายสาขา 

แพทย์ที่ได้ทุนมูลนิธิฯ  ไปเรียนสาธารณสุขที่สหรัฐอเมริกา  และแพทย์รุ่นหลังที่เรียน 

สาธารณสุขในประเทศไทยเป็นผู้พัฒนากิจการสาธารณสุขของไทย 

พ.ศ. ๒๔๘๕  รัฐบาลตั้งกระทรวงการสาธารณสุขขึ้น  เพื่อรวมกำลังในการพัฒนาการ 

บริการการรักษาโรคและการป้องกันโรค  ให้ได้ทั่วประเทศไทย 

นายแพทย์นิตย์  เวชชวิศิษฏ์  นักเรียนทุนส่วนพระองค์  ได้เป็นอธิบดีกรมการแพทย์  

เป็นผู้ดำเนินงานจัดสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดได้ครบทุกจังหวัด
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คุณหญิงจำนง  พิณพากย์พิทยเภท  พัฒนาการศึกษาพยาบาล  จนถึงระดับบัณฑิต

สมเดจ็ฯ  เจา้ฟา้มหดิลอดลุเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  ประทานเงนิจำนวน ๑ แสนบาท 

ให้กรมประมง  ส่งนักเรียนไปเรียนวิชารักษาสัตว์น้ำ  จำนวน ๓ คน  คือ  หลวงจุลชีพพิชาธร  

ศ.บุญ  อินทรัมพรรย์  และ ศ.โชติ  สุวัติถี  ซึ่งได้กลับมาพัฒนากรมประมง  พัฒนาการผสมพันธุ์ 

ปลา  และตั้งคณะประมงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ทรงเปน็ประธานกรรมการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ทรงวางแผนทีจ่ะพฒันาโรงพยาบาลนี ้

ให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาทางด้านการผดุงครรภ์  การป้องกันโรคและการสุขาภิบาล  ทรง 

ร่างแผนผังของโรงพยาบาลใหม่

  สำหรับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด  สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลา- 

นครินทร์  ได้เสด็จไปเปิดโรงพยาบาลสงขลา  และประทานเงินให้ปีละ ๕,๐๐๐ บาท  ประทานเงิน 

ซื้อเครื่องเอกซเรย์  ให้โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  ที่เชียงใหม่  และประทานเงินให้จ้างแพทย์อเมริกัน 

มาทำงานที่โรงพยาบาลนี้อีก ๑ คน

เมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทย  หลังจากที่ทรงสำเร็จแพทย์แล้ว  ได้ทรงงานที่สำคัญในด้าน 

การศึกษาของประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งคือ  ปัญหาของการพัฒนาการศึกษาในจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย  ทรงพิจารณาปัญหาต่างแล้วทำรายงานเสนอเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ๒  เรื่อง  

คือ

  ๑. รายงานความเห็นเรื่องการสำรวจการศึกษาเพื่อประกอบพระบรมราโชบายเรื่องการ 

ตั้งมหาวิทยาลัย

  ๒. รายงานความเห็นเรื่องโครงการมหาวิทยาลัย

รายงานทั้งสองนี้เป็นแนวทางที่จะพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่ก้าวหน้าทันสมัย 

มาก  คณะกรรมการดำริรูปการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นภายหลัง  ได้ใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนั้น  แม้ภายหลังอีก  หลายสิบปีต่อมา  ก็ยังใช้เป็นหลักในการ 

พัฒนามหาวิทยาลัย  เช่น  เรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล  เป็นต้น 

เมื่อมีการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สาขาแพทยศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์  สาขาอักษรศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์  และสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  นักเรียนทุน 

ของพระองค์ท่าน  และอาจารย์ซึ่งเป็นผลิตผลจากการพัฒนาการศึกษาแพทย์ของสมเด็จพระบรม- 

ราชชนก  ได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาทั้งสิ้น  การอุดมศึกษาของไทยเจริญขึ้นเพราะสมเด็จ- 

พระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก จึงเป็นพระบิดาของ 

การแพทย์แผนปัจจุบัน พระบิดาของการสาธารณสุข และพระบิดาของการอุดมศึกษาของ 

ประเทศไทยอย่างแท้จริง



“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง

ประโยชน์แห่งเพื่อนมนุษเป็นที่กิจที่หนึ่ง

ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ”
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บทที ่๖

รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ถนอม  บรรณประเสริฐ

ประวัติศาสตร์การแพทย์

และสาธารณสุขแผนปัจจุบันของโลก

การแพทย์และการสาธารณสุขแผนปัจจุบันกำเนิดขึ้นในโลก ณ ทวีปยุโรป  ดังนี ้

๑. การแพทย์ยุคกรีกโบราณและยุคกลางยุโรป
การแพทย์ยุคกรีกโบราณเป็นจุดกำเนิดการแพทย์ของโลก  เพราะฮิปโปเครติส  

(Hippocrates)  เป็นบุคคลแรกที่แยก “การรักษาผู้ป่วย” ออกจาก “การศาสนา”  และตั้งขึ้นเป็น  

“การแพทย์”  ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  มีแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่  ๒ ท่านเป็นต้นแบบ 

ของการแพทย์ยุคกรีกโบราณและยุคกลางยุโรป  คือ 

 ๑.๑ “Hippocrates” of Kos : บิดาแห่งการแพทย์โลก “Father of Medicine” และ  

“การแพทย์แบบฮิปโปเครติส - Hippocratic medicine” 

ฮิปโปเครติสเป็นแพทย์ชาวกรีกโบราณ  เกิดที่เกาะโคส  ประเทศกรีซ  ได้ชื่อว่าเป็น 

บิดาแห่งการแพทย์ “Father of Medicine”  และต้นกำเนิดของ “คำปฏิญาณของฮิปโปเครติส  

(Hippocrates oath)  ในจริยธรรมแพทย์ทั่วโลก 

ฮิปโปเครติสได้รับการยกย่องในวงการแพทย์โบราณ  ว่าเป็นผู้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ 

วิชาการแพทย์ไว้มากกว่า ๗๐ ชิ้นงาน  โดยเฉพาะเรื่องรวมความรู้ของฮิปโปเครติส “Hippocratic  

Corpus”  แต่ในภายหลังเป็นที่ทราบกันว่ามีเพียงไม่กี่ชิ้นที่เขียนโดยฮิปโปเครติสเอง  แต่เชื่อว่า 

ชิ้นงานทั้งหลายดังกล่าวเกิดจากงานเขียนโดยแพทย์หลายคนที่มีความเห็นต่าง ๆ กัน  แต่นำมารวม 

ในชื่อของฮิปโปเครติส 

ฮิปโปเครติสได้ปฏิวัติการรักษาในสมัยโบราณที่มักมีผู้ตั้งตนเป็นผู้มีคาถาอาคมเป็นผู้วิเศษ 

ที่เชื่อว่าการเจ็บป่วยเป็นการถูกลงโทษโดยพระเจ้าต้องรักษาด้วยพิธีกรรม  แต่เขาเชื่อว่าเกิดจาก 

สาเหตุทางธรรมชาติ  โรคไม่ได้เป็นการลงโทษจากพระเจ้า  แต่เป็นผลมาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
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อาหาร  และนิสัยการใช้ชีวิต  ฮิปโปเครติสเป็นผู้แยกการแพทย์ออกจากเรื่องศาสนา  (Separated  

the Discipline of Medicine  from Religion)  ทำให้เกิดวิชาแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก  จึงได้ 

รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์ “Father of Medicine” 

ฮิปโปเครติสได้จัดแบ่งหมวดหมู่การเจ็บป่วยออกเป็นหลายประเภท  ได้แก่  เฉียบพลัน  

(acute)  เรื้อรัง  (chronic)  โรคประจำถิ่น  (endemic)  และการแพร่ระบาด  (epidemic)  และ 

การใช้คำเช่น  กำเริบ  (exacerbation)  เป็นซ้ำ  (relapse)  หายแล้ว  (resolution)  วิกฤต  (crisis)  

เป็น ๆ หาย ๆ  (paroxysm)  อาการสูงสุด  (peak)  ระยะฟักตัว  (convalescence)  การจัดแบ่ง 

หมวดหมู่การเจ็บป่วยของฮิปโปเครติสตั้งแต่เมื่อ ๒,๓๐๐ ปีก่อนเป็นเรื่องล้ำสมัยมาก  เพราะเป็น 

ข้อเท็จจริงตามธรรมชาติของการเจ็บป่วยของมนุษย์ที่ถูกต้องและใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ฮิปโปเครติสเป็นศัลยแพทย์ทรวงอกคนแรกของโลกที่บันทึกการใช้ท่อตะกั่วเพื่อระบายฝ ี

ที่ทรวงอก  (empyema)  เป็นแพทย์คนแรกที่ทำระเบียนบันทึกอาการและประวัติของคนไข้  วาง 

กฎเกณฑ์วิธีการปฏิบัติของแพทย์ต่อคนไข ้ ซึ่งยังคงถือปฏิบัติกันอยู่ถึงปัจจุบัน 

แม้ว่าการแพทย์แบบฮิปโปเครติส  (Hippocratic  medicine)  มีข้อมูลตกทอดมาถึง 

ปัจจุบันน้อยมาก  แต่ฮิปโปเครติสก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของการแพทย์ในยุคโบราณ  

เป็นผู้ทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมากในการศึกษาวิชาแพทย์ทางคลินิกอย่างเป็นระบบ  มีการ 

รวบรวมวิชาแพทย์ของคำสอนการแพทย์โบราณ  และสั่งสอนจริยธรรมแก่แพทย์โดยคำปฏิญาณ 

ของฮิปโปเครติส  (Hippocratic Oath)  จนอีก ๒๐๐ กว่าปีต่อมา  กาเลน  (Galen of Pergamon)  

ได้ปฏิรูปการแพทย์แบบฮิปโปเครติส  (Hippocratic medicine)  ด้วยการทดลองศึกษาโรคและ 

ร่างกายของสัตว ์ เช่น  ลิง  เพื่อเปรียบเทียบและนำมาประยุกต์ใช้กับมนุษย์ประกอบกับการเดินทาง 

ศึกษาความรู้ต่าง ๆ และธรรมชาติวิทยา  ทำให้เกิดการแพทย์โบราณก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม  

กลายเป็นการแพทย์แบบกาเลน  (Galen  Medicine)  ซึ่งได้รับการยอมรับและใช้กันอย่าง 

กว้างขวางตลอดยุคกลางอีกราว ๑,๔๐๐ ปี  และต่อมาในศตวรรษที่  ๑๖ Andreas Vesalius  

แห่ง  The University of  Padua,  Italy  ได้พิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์  โดยเริ่มจากวิชา 

กายวิภาคศาสตร์  เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการแพทย์แบบกาเลนที่ผิด ๆ ถูก ๆ  ทำให้กำเนิด 

เป็นการแพทย์สมัยใหม ่ หรือการแพทย์แผนปัจจุบัน  (Modern Medicine) มาถึงปัจจุบัน

คำปฏิญาณฮิปโปเครติส (โดยย่อ)

“ณ ที่ใดก็ตามที่ข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าจะทำก็เพื่อประโยชน์ของคนไข้ 

เท่านั้น ข้าพเจ้าจะไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดใด  ๆ และสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ยิน 

ได้ฟังระหว่างการรักษาคนไข้ ข้าพเจ้าจะไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม” 

คติการรักษาโรคของฮิปโปเครติส (ตัวอย่าง)

“โรคที่สิ้นหวังแล้วก็ต้องรักษาด้วยวิธีสิ้นหวัง”
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Hippocratic Oath 

I swear by Apollo the physician, and Asclepius, and Hygieia  

and Panacea and all the gods and goddesses as my witnesses,  

that, according to my ability and judgement, I will keep this Oath  

and this contract:

To hold him who taught me this art equally dear to me  

as my parents, to be a partner in life with him, and to fulfill his  

needs when required; to look upon his offspring as equals to my  

own siblings, and to teach them this art, if they shall wish to learn it,  

without fee or contract; and that by the set rules, lectures, and every  

other mode of instruction, I will impart a knowledge of the art to my  

own sons, and those of my teachers, and to students bound by this  

contract and having sworn this Oath to the law of medicine, but to  

no others.

I will use those dietary regimens which will benefit my  

patients according to my greatest ability and judgment, and I will do  

no harm or injustice to them.

I will not give a lethal drug to anyone if I am asked, nor will  

I advise such a plan; and similarly I will not give a woman a pessary  

to cause an abortion.

In purity and according to divine law will I carry out my life  

and my art.

I will not use the knife, even upon those suffering from  

stones, but I will leave this to those who are trained in this craft.

Into whatever homes I go, I will enter them for the benefit of  

the sick, avoiding any voluntary act of impropriety or corruption,  

including the seduction of women or men, whether they are free men  

or slaves.

Whatever I see or hear in the lives of my patients, whether  

in connection with my professional practice or not, which ought not  

to be spoken of outside, I will keep secret, as considering all such  

things to be private.

So long as I maintain this Oath faithfully and without  

corruption, may it be granted to me to partake of life fully and the  

practice of my art, gaining the respect of all men for all time.  
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However, should I transgress this Oath and violate it, may the opposite  

be my fate.

(Translated by Michael North, National Library of Medicine,  

2002.)

 ๑.๒ “Galen” of Pergamon : “การแพทย์แบบกาเลน - Galen’s medicine” 

กาเลนเกิดที่เมือง Pergamum, Mysia  ปัจจุบันคือเมือง Bergama  ประเทศตุรกี  เป็น 

บุตรของสถาปนิกชื่อ Aeulius Nicon  เป็นผู้มีความสนใจในหลาย ๆ ด้าน  เช่น  เกษตรกรรม  

สถาปัตยกรรม  ดาราศาสตร ์ โหราศาสตร ์ ปรัชญา  และสุดท้ายสนใจวิชาแพทย์

กาเลนเป็นทั้งแพทย์  ศัลยแพทย์  และนักปรัชญาชาวกรีกที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลก 

ถัดจากฮิปโปเครติส  กาเลนเดินทางไปทั่วกรุงโรมเพื่อศึกษาเรียนรู้การแพทย์และธรรมชาติวิทยา 

และเป็นผู้พัฒนาความรู้เพิ่มเติมจาก Hippocratic medicine  โดยผ่าชำแหละร่างกายสัตว์  

โดยเฉพาะจากลิงเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับโรคในมนุษย์  เพราะในสมัยกรีกและโรมันโบราณห้าม 

ไม่ให้ผ่าศพมนุษย์เพื่อทำการศึกษา  ทำให้เกิดความก้าวหน้าครั้งสำคัญพัฒนาเป็น Galen’s  

medicine  กาเลนเป็นบุกเบิกการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย  เช่น  ผ่าตัดสมองและดวงตา  นอกจากนี้ 

เป็นผู้ริเริ่มการอธิบายคุณสมบัติของจิตว่าเชื่อมโยงกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างไร 

การแพทย์แบบกาเลน “Galen’s medicine” ได้รับการยอมรับย่างกว้างขวางและถูกใช้ 

เป็นระบบการแพทย์หลักในยุโรปยุคกลาง  นับตั้งแต่ยุคกรีกโบราณราวศตวรรษที่ ๒ จนถึงยุคกลาง 

ราวศตวรรษที่  ๑๖  เป็นเวลานานถึง  ๑,๔๐๐ ปี  กาเลนเป็นผู้เริ่มต้นอธิบายแบบจำลองทาง 

สรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์  ซึ่งต่อมากลายเป็นหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ของโรงเรียนแพทย์ 

ในยุโรปยุคกลาง  ความรู้การแพทย์ยุคโบราณของกาเลนยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้น  แม้ความรู้ถูกต้อง 

บ้างและไม่ถูกต้องบ้าง  เพราะยังไม่ได้รับการพิสูจน์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง  เนื่องจาก 

ไม่ได้ผ่าชำแหละศพมนุษย์เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  เนื่องจาก 

ข้อห้ามในสมัยกรีกและโรมันโบราณ  ความรู้การแพทย์แบบกาเลนที่สืบทอดต่อมาในยุคกลาง 

จึงไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลากว่าพันป ี

เมื่อสิ้นสุดยุคกลางของยุโรปหลังจากสิ้นสุดสงครามครูเสดอันยาวนานร่วม ๓๐๐ ปี  

ยุโรปได้เข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา  (ยุค  Renaissance)  บรรดาบาทหลวงและผู้มีวิชาความรู้ 

ในเมืองหอบตำราสำคัญที่คัดลอกด้วยมือ  (manuscripts)  ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นความรู้และสมบัติทาง 

วัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากอารยธรรมกรีก  และโรมันออกมาเผยแพร่ในยุโรปอย่างกว้างขวาง  

ประกอบกับขณะนั้นเทคโนโลยีการพิมพ์และการพิมพ์แบบตัวเรียง  (moveable  types)  เพิ่งได้รับ 

การประดษิฐข์ึน้โดยกเูทนเบริก์  (Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg ค.ศ. ๑๔๐๐ -  

๓ กุมภาพันธ ์ ค.ศ. ๑๔๖๘)  ชาวเยอรมัน 

เทคโนโลยีการพิมพ์ทำให้ความรู้ศิลปวิทยาการโบราณแพร่กระจายไปได้เร็วมาก  ทำให้ 

ยุโรปนำศิลปวิทยาการที่ได้รับการเผยแพร่ใหม่เหล่านี้  มาสอนในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนนำมา 

ปรับปรุง  ดัดแปลงใหม ่ ทำให้ยุโรปมีความเจริญก้าวหน้าในศาสตร์ทุก ๆ ด้าน
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ความรู้ทางการแพทย์แบบกาเลนจึงได้รับการปฏิวัติแก้ไขใหม่ในศตวรรษที ่๑๖ ด้วยการ 

พิสูจน์ตามวิธีการตามหลักวิทยาศาสตร์  จึงทำให้เกิดการปฏิวัติการแพทย์ยุโรปครั้งใหญ่และ 

กำเนิดเป็นการแพทย์สมัยใหม่  (Modern Medicine)  หรือการแพทย์แผนปัจจุบัน  และวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ใหม่ ๆ สาขาต่าง ๆ  เช่น  กายวิภาคศาสตร์  สรีรวิทยาพยาธิวิทยา  เภสัชวิทยา  และ 

ประสาทวิทยา  รวมทั้งวิชาปรัชญาและตรรกวิทยา 

หลังจากศตวรรษที่  ๑๖  เป็นต้นไป  ความรู้การแพทย์ยุคโบราณแบบกาเลน  “Galen’s  

medicine”  ถูกลดความสำคัญลง  กลายเป็นการแพทย์รองของยุโรป  ต่อมาได้พัฒนาเป็นการ 

แพทย์แผนโบราณของยุโรป European Traditional medicine/การแพทย์ทางเลือก Alternative  

Medicine - Complementary Medicine/การแพทย์แบบผสมผสาน  Integrative medicine หรือ 

การแพทย์แบบอัลโลพาธ ีAllopathic medicine  เป็นต้น 

 ๑.๓ โรงเรียนแพทย์ในยุคกลาง (Medieval medical school) หรือโรงเรียนแพทย์ 

ในมหาวิทยาลัย

ในศตวรรษที่  ๙  มีการสร้างโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของโลกขึ้นที่เมือง Salerno ทาง 

ตอนใต้ของอิตาลี  ชื่อว่า Schola Medica Salernitana  เป็นโรงเรียนแพทย์ยุคกลาง  (Medieval  

medical  school) 

ในศตวรรษที่ ๑๒  เริ่มมีการสร้างมหาวิทยาลัยกระจายเพิ่มขึ้นในยุโรป  มีการตั้งโรงเรียน 

แพทย์ในมหาวิทยาลัยที่สร้างขึ้นใหม่ด้วย  มหาวิทยาลัยที่ชื่อเสียงในยุโรปและมีโรงเรียนแพทย์  

ได้แก่ University of Bologna  ประเทศอิตาลี  สร้างปี ค.ศ. ๑๐๘๘  University of  Padua  

ประเทศอิตาลี  สร้างปี ค.ศ. ๑๒๒๒  University of Montpellier  ประเทศฝรั่งเศส  สร้างปี  

ค.ศ. ๑๒๘๙  โรงเรียนแพทย์ในยุคกลางยุโรปเป็นโรงเรียนแพทย์ที่สอนวิชาความรู้เป็นหลัก  ไม่มี 

การสอนในโรงพยาบาล  เพราะโรงพยาบาลเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยและให้อนุเคราะห์คนยากจน 

เพียงอย่างเดียว  และอยู่ในความอุปถัมภ์ของคริสตจักรคาทอลิกโดยบาทหลวงและแม่ช ี

ในศตวรรษที่ ๑๖  มีการปฏิวัติความรู้ทางการแพทย์พื้นฐาน  (Pre - Clinical Sciences)  

ด้วยการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์  และได้รับการพิสูจน์ซ้ำจนเป็นที่ยอมรับกว้างขวาง  ได้เจริญ 

เป็นรากฐานของการแพทย์แผนปัจจุบัน  (Modern Medicine)  เริ่มต้นจาก Andreas Vesalius  

แห่งมหาวิทยาลัยปาดัว  อิตาลี  ต่อมามีการขยายการปฏิวัติไปยังศาสตร์ทางปรีคลินิก  อื่น ๆ  เช่น  

สรีรวิทยา  เภสัชวิทยา  แบคทีเรียวิทยา  จึงเกิดความรู้ใหม ่ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 ๑.๔ โรงพยาบาลยุคโบราณและยุคกลาง (Ancient & Medieval hospitals) 

โรงพยาบาลในยุโรปมีมาตั้งแต่สมัยโรมันโบราณราว ๒,๕๐๐ ปีก่อน  เริ่มแรกใช้วัด  

Asclepeions ของกรกีโบราณทีส่ถานทีบ่ำบดัโรคเปน็ Healing Temples  ตอ่มาในศตวรรษที่ ๑ - ๒  

โรมันโบราณได้ตั้งโรงพยาบาลทหาร  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม  เรียกว่า The valetudinarian  

โดยใช้แคมป์ทหารแบบเคลื่อนย้ายได้  (Field hospitals or Flying military  camps)  แต่ในยุคโรมัน 

โบราณ  ยังไม่มีการสร้างโรงพยาบาลสำหรับพลเรือน  (Civilian Hospital)
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เมื่ออาณาจักรโรมันยอมรับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของอาณาจักร  เป็นอาณาจักรโรมัน 

อันศักดิ์สิทธิ์  ก็ได้สร้างโรงพยาบาลในทุกเมืองที่มีโบสถ์คริสต ์ (Cathedral Town)  ถึงราวศตวรรษ 

ที่  ๕ ก็มีโรงพยาบาลแพร่หลายในยุคกลาง  (ไบแซนไทน์)  ตั้งแต่โรมันยอมรับศาสนาคริสต์เป็น 

ศาสนาประจำชาติก็มีการสร้างโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยชนชั้นต่าง ๆ  เรียกว่า  “Basilias”  

มีลักษณะคล้ายเมืองเมืองหนึ่ง  ที่มีบ้านพักสำหรับแพทย์  พยาบาล  และมีโรงพยาบาลรักษาคนไข้  

มีห้องสมุด  การฝึกอบรม  คู่มือการใช้ยา  เป็นต้น 

โรงพยาบาลในยุโรปยุคกลาง  (Medieval  hospitals) ที่เป็นโรงพยาบาลสำหรับพลเรือน  

(Civilian Hospital)  จะเกี่ยวข้องกับโบสถ์คาทอลิก  (The Catholic Church)  โดยโรงพยาบาล 

ในยุโรปยุคกลางจะเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของโบสถ์คาทอลิก  และมีบาทหลวงแม่ชีคอยดูแล 

โรงพยาบาล  (Catholic Church - sponsored hospitals and  nurses) 

โรงพยาบาลสำหรับประชาชนที่ไม่เกี่ยวกับโบสถ์คาทอลิก  (The  first Communi-

ty Hospitals)  เกิดขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่  ๑๕ ที่เมืองมิลาน  อิตาลี  มีชื่อว่า The Ospedale  

Maggiore หรือ Ca’ Granda

๒. การแพทย์แผนปัจจุบัน Modern Medicine๑

จุดเริ่มต้นการปฏิวัติการแพทย์ยุคกลาง  คือ  การแพทย์แบบกาเลน  “Galen’s medicine”  

เริ่มขึ้นในราวต้นศตวรรษที่  ๑๖  เมื่อพาราเซลซัส  Paracelsus  แห่งมหาวิทยาลัยบาเซล  

สวิสเซอร์แลนด์  (University of Basel, Switzerland)  แพทย์ท่านแรกได้ปฏิเสธความรู้การแพทย์ 

ของกาเลน  ต่อมาราวกลางศตวรรษที่   ๑๖  Andreas Vesalius  แห่งมหาวิทยาลัยปาดัว  

(University of Padua,  Italy)  ได้ปฏิวัติความรู้กายวิภาคศาสตร์ด้วยการชำแหละศพมนุษย์จริง ๆ  

ที่ระเบียงทางเดินในมหาวิทยาลัยปาดัว  และนำมาเขียนเป็นหนังสือกายวิภาค ๗  เล่ม  ถือเป็น 

จุดกำเนิดของการแพทย์สมัยใหม่ Modern Medicine ที่ชัดเจนและเผยแพร่ในยุโรป  ซึ่งต่อมา 

การพิสูจน์ความรู้ทางการแพทย์ตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ขยายไปยังศาสตร์วิชาแพทย์สาขาอื่น ๆ  

โดยเฉพาะในสาขา Preclinic  จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางกลายเป็นการแพทย์หลักของ 

ยุโรปแทนที่การแพทย์แบบกาเลน  “Galen’s medicine”  และพัฒนาเป็นการแพทย์หลักของโลก 

มาจนถึงปัจจุบัน  ดังนี ้

 ๒.๑ พาราเซลซัส Paracelsus : บิดาการแพทย์แผนปัจจุบันของโลก Father of  

Modern Medicine

พาราเซลซัส  (ค.ศ. ๑๔๙๓ - ๑๕๔๑)  ผู้บุกเบิกความรู้สมัยใหม่ทางการแพทย์ด้านการใช้ 

สารเคมีและแร่ธาตุต่าง ๆ  และเป็นบุคคลแรกที่กล้าปฏิเสธความรู้ของกาเลน Galen Medicine  

รวมทั้งไม่ยอมรับการใช้เวทมนตร์และการเล่นแร่แปรธาตุรักษาโรค  ปฏิเสธการรักษาด้วยวิธี 

ธรรมชาต ิ

พาราเซลซัสเป็นผู้บุกเบิกเรื่องสารเคมีการเกิดโรค  เขาเชื่อว่า  กำมะถัน  ปรอท  และ 
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เกลือที่ Galen’s medicine  ใช้รักษาโรคในยุคกลางมีความเป็นพิษทำให้เกิดโรคในมนุษย์ Sulphur,  

Mercury, and Salt  พาราเซลซัสเชื่อว่าในร่างกายมนุษย์ต้องมีแร่ธาตุบางอย่าง  และความเจ็บป่วย 

บางอย่างของร่างกายมนุษย์มีวิธีการรักษาทางเคมี  เขาเป็นผู้ให้กำเนิดการวินิจฉัยทางคลินิก  

(Clinical  diagnosis)  และการให้ยาแบบเฉพาะ  (The administration of highly  specific  

medicines)  การเสนอทฤษฎีเชื้อโรค The Germ Theory พัฒนางานเภสัชวิทยาในยุโรป  และ 

กำหนดขนาดยาที่ถูกต้องเพื่อรักษาภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง  และใช้ธาตุเหล็กรักษาภาวะเลือดจาง  

“เลือดไม่ดี”  และเป็นผู้คิดนิยามศัพท ์Chemistry, Gas,  และ Alcohol 

 ๒.๒ การปฏิรูปการแพทย์แบบกาเลน Revolution of Galen’s medicine : กำเนิด 

แพทย์แผนปัจจุบัน Origin of Modern Medicine 

การปฏิวัติการแพทย์แบบกาเลนทำให้กำเนิด Pre - clinical Science of Modern  

Medicine มีจุดเริ่มต้นในราวกลางศตวรรษที่ ๑๖  จากการปฏิวัติวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 

แล้วโดย Andreas Vesalius  (ค.ศ. ๑๕๓๗ - ๑๕๔๐)  แห่งมหาวิทยาลัยปาดัว  ประเทศอิตาลี  และ 

มีการปฏิวัติศาสตร์วิชา Preclinic อื่น ๆ ตามมา  ทำให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ มากมาย  และรวมตัวกัน 

กลายเป็นการแพทย์สมัยใหม่  เรียกว่า Modern Medicine หรือการแพทย์แผนปัจจุบัน  อย่างไร 

ก็ตาม  ในช่วงศตวรรษที่  ๑๖ ถึงศตวรรษที่  ๑๘  เป็นการพัฒนาเติบโตขององค์ความรู้การแพทย์ 

แผนปัจจุบันระดับ Preclinic  เป็นส่วนใหญ่และมีศูนย์กลางในประเทศอิตาลี  ส่วนกำเนิดของ  

Clinical Science of Modern Medicine  เกิดขึ้นภายหลังราวต้นศตวรรษที่  ๑๙  มีศูนย์กลาง 

อยู่ในประเทศฝรั่งเศส  เกี่ยวเนื่องมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสระหว่าง ค.ศ. ๑๗๘๙ - ๑๗๙๙  นำมา 

ซึ่งยุคใหม่ของฝรั่งเศส  รวมทั้งกำเนิดของ Clinical Science of Modern Medicine  ด้วย

ในขณะเดียวกัน  ยังมีแพทย์ยุโรปอีกจำนวนมากที่เชื่อถือและทำเวชปฏิบัติพัฒนาตาม 

แนวคิดเดิมของการแพทย์แบบกาเลน Galen’s medicine ทำให้การแพทย์ในยุโรปแบ่งวิวัฒนาการ 

ออกเป็น ๒ สาย  คือ 

 (ก) สายแรก Galen’s medicine  แบบดั้งเดิมที่ยังคงอยู่  แต่ลดความสำคัญลงและ 

พัฒนาไปเป็น European Complementary and Alternative Medicine  (CAM)  ซึ่งวิวัฒนาการ 

เป็นสาขาย่อยในชื่อหมวดต่าง ๆ  เช่น  acupuncture, Alexander  technique,  Aromatherapy,  

Ayurveda  (Ayurvedic medicine),  Biofeedback, Chiropractic Medicine,  Diet  therapy,  

Herbalism, Holistic Nursing, Homeopathy, Hypnosis, Massage  Therapy, Meditation,  

Traditional Medicine,  Integrative Medicine, Allopathic Medicine  มีหลักการสำคัญคือ  

ใช้ความเชื่อทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาในการรักษาโรคมนุษย์  ไม่จำเป็นต้องผ่านการ 

พิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์

  (ข) สายที่สอง Galen’s medicine ที่ถูกปฏิวัติด้วยการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์พัฒนา 

ไปเป็น  การแพทย์แผนปัจจุบัน Modern Medicine ซึ่งวิวัฒนาการเป็นการแพทย์เฉพาะทางสาขา 

ต่าง ๆ  เช่น Neurological Surgery, Anesthesiology, Plastic Surgery, Physical Medicine  

and Rehabilitation, Colon and Rectal Surgery, Preventive Medicine, Family Medicine,  
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Allergy and  Immunology, Nuclear Medicine, Thoracic Surgery, Emergency Medicine,  

Facial Plastic and Reconstructive Surgery Medical Genetics and Genomics  เป็นต้น  

มีหลักการสำคัญคือ  ใช้การรักษาที่ผ่านการพิสูจน์ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องในการ 

รักษาโรคมนุษย ์

 ๒.๓ กำเนิดศาสตร์ปรีคลินิกของการแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศอิตาลี : Origin  

of Pre - clinical Science of Modern Medicine at University of Padua, Italy - The  

Birth Place of Modern Medicine๒ 

การปฏิวัติความรู้ทางการแพทย์ครั้งสำคัญเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ ๑๖ มีการผ่าชำแหละ 

ศพมนุษย์เพื่อศึกษากายวิภาคทางการแพทย์  โดย Vesalius  หัวหน้าแผนกกายวิภาคศาสตร์และ 

ศัลยศาสตร์  มหาวิทยาลัยปาดัว  อิตาลี  (The University of  Padua,  Italy)  ระหว่าง ค.ศ.  

๑๕๓๗ - ๑๕๔๐ 

Andreas Vesalius  เป็นผู้ปฏิวัติการศึกษากายวิภาคศาสตร์ด้วยการชำแหละศพมนุษย์ 

ที่ระเบียงทางเดินในมหาวิทยาลัยปาดัว  และนำมาเขียนเป็นหนังสือกายวิภาค ๗  เล่ม  ทำ 

คำอธิบายโดยละเอียด  เผยแพร่ในยุโรป  ทำให้เกิดการโต้แย้งทั่วยุโรปจากกลุ่มแพทย์ที่ยึด 

แนวทางการแพทย์แบบกาเลน  (Galen’s medicine) 

อกี ๕๐ ปตีอ่มา  การศกึษากายวภิาคศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัปาดวั  (University of Padua)  

เจรญิกา้วหนา้ จงึสรา้งโรงสอนแสดงวธิผีา่ชำแหละศพมนษุยข์นาดใหญ่  เพือ่แสดงกายวภิาคศาสตร์ 

ของมนุษย์เป็นครั้งแรกของโลก  การปฏิวัติการศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์แบบใหม่ที่มหาวิทยาลัย 

ปาดัว  ประเทศอิตาล ี ถือเป็นจุดกำเนิดเริ่มแรกที่มั่นคงของการแพทย์แผนปัจจุบัน

 

 ๒.๔ กำเนิดศาสตร์คลินิกของการแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศฝรั่งเศส : Origin  

of Clinical Science of Modern Medicine 

การปฏิรูปองค์ความรู้การแพทย์แผนปัจจุบันชั้นคลินิกเกิดขึ้นในตอนต้นศตวรรษที่  ๑๙  

มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส  ทำให้กำเนิดองค์ประกอบสำคัญของการแพทย์แผนปัจจุบัน  

๓ ประการ  คือ

๒.๔.๑  โรงพยาบาลสมัยใหม่  (Modern Hospital)  คือ  โรงพยาบาลที่มีการแยกผู้ป่วย 

ติดเชื้อออกจากผู้ป่วยไม่ติดเชื้อ  การปรับปรุงการจัดการเครื่องมือเครื่องใช้มีการรักษาความสะอาด 

และสุขอนามัย 

๒.๔.๒  โรงเรียนแพทย์คลินิก  (Clinical  School)  โรงเรียนแพทย์ที่จัดให้มีการสอน 

วิชาแพทย์ในโรงพยาบาล  มีการสอนข้างเตียงผู้ป่วย  (สมัยโบราณสอนวิชาแพทย์ในมหาวิทยาลัย) 

๒.๔.๓  วิทยาศาสตร์คลินิก  (Clinical Science)  คือ  ศาสตร์การตรวจร่างกายวินิจฉัย 

โรคผู้ป่วยอย่างเป็นระบบด้วยวิธีเคาะ  ดู  คลำ  ฟัง  (percussion,  inspection,  palpation,  

auscultation)  และมีการพัฒนาหูฟัง  (Laennec’s  stethoscope)  ใช้ในการตรวจโรค 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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เวซาเลียส  แพทย์ผู้ปฏิวัติการสอน

กายวิภาคศาสตร์มนุษย์แบบใหม ่

“Vesalius  revolutionized  the  teaching 

of anatomy”

(Credit : Universal History Archive/

Getty  Images) 

ระเบียงทางเดินในมหาวิทยาลัยปาดัว  เวซาเลียส Vesalius แสดงการผ่าชำแหละกายวิภาคมนุษย์

Andreas Vesalius performed dissections of human bodies  in  the courtyard of  the Palazzo Bo 

(Credit : Rossi Thomson/Reproduced by concession of  the University of Padua) 

ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยปาดัว 

มีที่นั่งเป็นอัฒจันทร ์ ใช้สอนแสดงการผ่า

ชำแหละกายวิภาคมนุษย์

Padua Anatomical Theatre, 

inaugurated  in 1595, The Bo Palace 

of Padua University 

ที่มา : Zampieri et al, Global Cardiology 

Science and Practice 2013:21 

: Page 150 of 162



313
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

๒.๔.๑ โรงพยาบาลสมัยใหม ่ (Modern Hospital)

โรงพยาบาลสมัยใหม่กำเนิดขึ้นหลังจากสงครามปฏิวัติฝรั่งเศส  (๕ พฤษภาคม ค.ศ.  

๑๗๘๙ - ๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๗๙๙)  เพราะศัลยแพทย์ฝรั่งเศสเสียชีวิตจำนวนมาก  หลังสงคราม 

สิ้นสุดประเทศฝรั่งเศสจึงต้องการระบบการแพทย์แบบใหม่  (a New Wave of New Medical  

and Healthcare Professionals) 

ศัลยแพทย์ฝรั่งเศส Jacques Tenon  เป็นผู้ริเริ่มเสนอแนวคิดด้วยการเขียนหนังสือ  

“บันทึกความทรงจำในโรงพยาบาลปารีส Memoirs on Paris Hospitals”  อธิบายสภาพปัญหา 

ต่าง ๆ  เรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสแก้ไขระบบการแพทย์ฝรั่งเศสเรื่อง “การขาดพื้นที่ไม่สามารถ 

แยกผู้ป่วยตามประเภทของความเจ็บป่วย  (เช่น  ผู้ที่ติดเชื้อ)  และปัญหาด้านสุขอนามัยทั่วไป  

(General  sanitation  problems)”  รวมทั้งเรียกร้องให้ “ปฏิรูปโรงพยาบาล  โดยแยกผู้ป่วย 

ตามประเภทของความเจ็บป่วย  รักษาสุขอนามัยทั่วไปให้สะอาด  และสร้างโรงพยาบาลชุมชน 

ของรัฐ  หรือ Community Hospitals  โดยไม่ต้องรับการอุดหนุนจากคริสตจักรคาทอลิก”  

ลักษณะเดียวกับการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน Ca’ Granda  ที่ เมืองมิลาน  ประเทศอิตาลี  

ในศตวรรษที ่๑๕

ราวกลางศตวรรษที่  ๑๙  ฟลอเรนซ์  ไนติงเกล  ผู้บุกเบิกวิชาการพยาบาลสมัยใหม่  

(The modern profession of  nursing)  ช่วงสงครามไครเมีย  (The Crimean War  ช่วง ค.ศ.  

๑๘๕๓ - ๑๘๕๖)  ไนติงเกลเป็นบุคคลสำคัญอีกท่านที่ทำให้โรงพยาบาลสมัยใหม่มีความก้าวหน้า 

ครั้งสำคัญ  ด้วยการปรับปรุงการจัดการเครื่องมือเครื่องใช้  ความสะอาดและสุขอนามัย  

(Improving  sanitation  standards)  และปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลสมัยใหม่ให้เป็น 

มาตรฐานแบบปัจจุบัน 

๒.๔.๒ โรงเรียนแพทย์คลินิก (Clinical School) 

โรงเรียนแพทย์คลินิก  (Clinical School)  หรือโรงเรียนแพทย์สมัยใหม่ Modern Medical  

School  เกิดขึ้นครั้งแรกในฝรั่งเศสราวต้นศตวรรษที่  ๑๙  เนื่องจากสงครามปฏิวัติฝรั่งเศส  

ระหว่างวันที่  ๕ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๗๘๙ - ๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๗๙๙  ทำให้ศัลยแพทย์ฝรั่งเศส 

เสียชีวิตมากถึง  ๖๐๐ คน  หลังสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสสิ้นสุด  ระบบการแพทย์ของฝรั่งเศส 

จึงมีปัญหารุนแรง  จึงต้องการระบบการแพทย์แบบใหม่  (A New Wave of New Medical and  

Healthcare Professionals) 

ข้อเสนอของศัลยแพทย์ฝรั่งเศสชื่อ Jacques Tenon  ในหนังสือ Memoirs on Paris  

Hospitals  ได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการแพทย์และการปฏิรูปโรงพยาบาลของฝรั่งเศส  ไม่ให้ 

เป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์คาทอลิกที่มีบาทหลวงแม่ชีคอยดูแลโรงพยาบาล  (Catholic Church  -  

Sponsored Hospitals and Nurses)  เรียกว่า The  Deinstitutionalization of Medicine  

ซึ่งต่อมารัฐบาลฝรั่งเศสตอบรับ  จึงเกิดการปฏิรูปครั้งสำคัญด้วยการประกาศเป็นกฎหมาย  ชื่อ  

The Law of  1794 ปรับโครงสร้างของการศึกษาด้านการแพทย์หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศส 

และวางรากฐานสำหรับโรงพยาบาลในฝรั่งเศสใหม่ทั้งหมด  เป็นผลให้โรงเรียนแพทย์ของฝรั่งเศส 
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เริ่มจัดการเรียนการสอนวิชาแพทย์ในโรงพยาบาล  เรียกว่า  โรงเรียนแพทย์คลินิก  (Clinical  

School)  ได้รับการยอมรับเป็นระบบแพทยศาสตร์ศึกษาของโลกปัจจุบัน 

The Law of 1794  มีผลปฏิรูปโรงเรียนแพทย์ของฝรั่งเศส  ดังนี้

  ๑) นำไปสู่การจัดตั้ง ๓  โรงเรียนแพทย์ใหม ่ ใน Paris, Montpellier, and Strasbourg

  ๒) เริ่มจัดให้มีการสอนนักเรียนแพทย์ในโรงพยาบาลเพื่อฝึกทำหัตถการจริง  (Integrated  

medical education  into a hospital  setting  to give medical  students a hands   - on  

experience)  นับเป็นครั้งแรกของแพทยศาสตร์ศึกษาของโลก  ถือเป็นการปฏิวัติกำเนิดโรงเรียน 

แพทย์สมัยใหม ่ คือ  โรงเรียนแพทย์คลินิก  (Clinical School) 

  ๓) ทำการสอนวิชาศัลยกรรมและวิชาแพทย์ให้แก่นักเรียนแพทย์  ภายในโรงพยาบาล  

(Combined  the  teachings of  surgery and medicine  together within  the hospital  for  

medical  students)  เดิมจัดสอนนักเรียนแพทย์เฉพาะในมหาวิทยาลัย  ไม่ได้สอนในโรงพยาบาล

  ๔) ยกเลิกการแบ่งสถานะของศัลยแพทย์และแพทย์ในโรงพยาบาล  ถือว่าเป็นแพทย์ 

เหมือนกัน  เดิมในระบบการแพทย์ในยุโรปโบราณ  แบ่งแพทย์ออกเป็น ๒ พวก  คือ  แพทย์รักษา 

โดยการผ่าตัด  (surgery)  และแพทย์รักษาโดยไม่ผ่าตัด  (medicine) Fourcroy  จึงเสนอให้ยกเลิก 

ระบบนี้เพราะมีปัญหามากและให้รวมเป็นศาสตร์เดียวกัน  มี ๒ สาขา  โดยกล่าวไว้ว่า  “Medicine  

and surgery are  two branches of  the same  science”

  ๕) โรงพยาบาลจะต้องจัดเตรียมศพอาจารย์ใหญ่ให้พร้อมและเพียงพอสำหรับการเรียน 

ของนักเรียนแพทย ์

  ๖) จัดให้มีอาจารย์ผู้สอนนักเรียนแพทย์  ทำงานเต็มเวลาและมีเงินเดือนประจำใน 

โรงพยาบาล 

  ๗) จัดสรรงบประมาณจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ใหม่ ๆ  และรางวัลแต่บุคคลผู้ปฏิบัติงาน 

ดีเด่นตามการประเมิน  (Individual performance  scores)

๒.๔.๓ วิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Science) : Paris Medicine - กำเนิดการตรวจ 

ร่างกายผู้ป่วยแบบปัจจุบัน และ Laennec’s stethoscope

ผลจากการปฏิรูปโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลในฝรั่งเศสด้วย The Law of 1794  

ทำให้ความเจริญทางการแพทย์ยุโรปย้ายศูนย์กลางมาอยู่ที่กรุงปารีส  ในตอนต้นศตวรรษที่  ๑๙  

การพัฒนาการแพทย์คลินิกให้ทันสมัย  เริ่มบุกเบิกการตรวจร่างกายผู้ป่วยด้วยวิธีเคาะ  ดู  คลำ  

ฟัง  (percussion,  inspection,  palpation,  auscultation)  และมีการผ่าศพชันสูตรสาเหตุ 

การตาย  (autopsy)  และมีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ของวงการแพทย์ที่ใช้มาถึงปัจจุบัน  

คือ  หูฟังของ Laennec Weiner  (Laennec’s  stethoscope)  ซึ่งนิยมใช้แพร่หลายกว้าง  

การตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างเป็นระบบด้วยวิธีดู  คลำ  เคาะ  ฟัง  จึงกลายเป็นมาตรฐาน 

ทางการแพทย์ยุโรปและเป็นมาตรฐานของโลกในเวลาต่อมา
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 ๒.๕ โรงเรียนแพทย์คลินิกในอังกฤษ (Clinical School in England) 

กลางศตวรรษที่  ๑๙  โรงพยาบาลและวิชาชีพแพทย์แผนปัจจุบันก้าวหน้ามากขึ้น  ในปี  

ค.ศ. ๑๘๑๕ อังกฤษประกาศกฎหมายหมอปรุงยา (The Apothecaries Act 1815) กำหนดให้  

“นักศึกษาแพทย์ต้องฝึกฝนอย่างน้อยครึ่งปีที่โรงพยาบาล”  เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนวิชา 

แพทยศาสตร์  เช่น  การฝึกฝนที่โรงพยาบาล West London  Infirmary  and  Dispensary  

(Charing Cross Hospital)  ทำให้โรงเรียนแพทย์ในอังกฤษเข้มแข็งขึ้นตามลำดับ 

 ๒.๖ กำเนิดแพทย์เฉพาะทางครั้งแรกของโลก ที่กรุงเวียนนา 

กลางศตวรรษที่ ๑๙  จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่สอง  ในกรุงเวียนนา  ออสเตรีย  ได้รับ 

การอุทิศจากครูสอนแพทย์  เช่น Carl Freiherr von Rokitansky, Josef Škoda, Ferdinand  

Ritter von Hebra และ  Ignaz Philipp Semmelweis ทำให้วิชา Basic medical science  เจริญ 

ขึ้นอย่างรวดเร็ว  และกำเนิดแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ชุดแรก  คือ  สาขาผิวหนัง  สาขาตา  และ 

สาขาหูคอจมูก  เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่กรุงเวียนนา  ซึ่งเดิมในสมัยยุโรปโบราณมีเพียง ๒ สาขา  

คือ  แพทย์รักษาโดยการผ่าตัด  (surgery)  และแพทย์รักษาโดยไม่ผ่าตัด  (medicine) 

 ๒.๗ ยุครุ่งเรืองของการแพทย์แผนปัจจุบันในอังกฤษและอเมริกา Enlightenment  

of Modern Medicine

การแพทย์แผนปัจจุบันเจริญมากขึ้นในยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่  ๑๘  มีการตั้งโรงพยาบาล 

แผนปัจจุบัน  มีการฝึกอบรมแพทย์  ศัลยแพทย์  มีการแยกจากกันชัดเจนระหว่างโรงพยาบาล 

รักษาโรค  กับงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือคนยากจน  ซึ่งเป็นงานคริสตจักร 

ในปี ค.ศ. ๑๗๑๙  ตั้งโรงพยาบาล Westminster Hospital  โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

ธนาคารเอกชน C. Hoare & Co สร้างโรงพยาบาล St. Bartholomew’s ขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. ๑๗๓๐  

เปิดโรงพยาบาล London Hospital  ในปี ค.ศ. ๑๗๕๒ และตั้ง Guy’s Hospital  ในปี ค.ศ. ๑๘๒๐  

ในกรุงลอนดอน  โดยได้รับการสนับสนุนจาก Thomas Guy  นักธุรกิจผู้มั่งคั่ง  การบริจาคเงิน 

โดยเอกชนจัดตั้งโรงพยาบาลเรียกว่า Voluntary Hospitals 

โรงพยาบาล Voluntary Hospitals  ในอังกฤษได้เปลี่ยนแนวทางจากการให้โรงพยาบาล 

เป็นที่รักษาโรคพื้นฐานอย่างเดียว  วิวัฒนาการขึ้นเป็นสถานที่พัฒนาการค้นพบใหม่ ๆ  การพัฒนา 

นวัตกรรมใหม่  และศูนย์กลางการศึกษาฝึกอบรมของแพทย์  (Began  to evolve  from  being  

basic places of  care  for  the  sick  to  becoming  centers of medical  innovation and  

discovery and  the principle place  for  the education and  training of prospective  

practitioners)  ทำให้การแพทย์แผนปัจจุบันเจริญรุ่งเรืองมากในอังกฤษ  กลายเป็นศูนย์กลาง 

การแพทย์ของยุโรปแทนฝรั่งเศส 

แนวคิดการจัดตั้งโรงพยาบาลโดยภาคเอกชนบริจาคเงิน  (The concept of voluntary  

hospitals)  ได้แพร่เข้าสู่อเมริกา  ในฐานะอาณานิคมของอังกฤษมีการตั้ง Bellevue Hospital  

ในปี ค.ศ. ๑๗๓๖ ตั้งโรงพยาบาล Pennsylvania Hospital  ในปี ค.ศ. ๑๗๕๒  ตั้งโรงพยาบาล  
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New  York Hospital  ในปี ค.ศ. ๑๗๗๑ และตั้งโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital  

ในปี ค.ศ. ๑๘๘๑ การแพทย์แผนปัจจุบันจึงวางรากฐานให้โรงพยาบาลเข้มแข็ง  โดยให้มีการ 

ค้นพบใหม่ ๆ การพัฒนานวัตกรรมใหม่  และศูนย์กลางการศึกษาฝึกอบรมของแพทย์แบบเดียว 

กับอังกฤษ  ในปี ค.ศ. ๑๙๑๐  สหรัฐอเมริกามีโรงพยาบาลจำนวน ๔,๔๐๐ แห่ง 

 ๒.๘ American Board of Medical Specialties ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ 

ทางการแพทย์ของโลก 

ตลอดศตวรรษที่   ๑๙  โรงพยาบาลสมัยใหม่และการแพทย์แผนปัจจุบันในอเมริกา  

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  แต่การแบ่งสาขาแพทย์เฉพาะทางของอเมริกาในศตวรรษที่  ๑๙  

ยังคงแบ่งตามแบบยุโรป  คือ  ผิวหนัง  ตา  หูคอจมูก  สูติศาสตร์  นรีเวชศาสตร์  ต่อมา 

ต้นศตวรรษที่  ๒๐  อเมริกาจึงริเริ่มระบบแบ่งแพทย์เฉพาะทางของตนเองขึ้นใหม่  โดยจัดระบบ 

ฝึกอบรมที่เรียกว่า American Board of Medical Specialties  ทำให้เกิดแพทย์เฉพาะทาง 

หลากหลายสาขามากกว่าการแบ่งแบบเก่าของยุโรป  การแพทย์แผนปัจจุบันจึงขยายตัวตาม 

สาขาเฉพาะทางต่าง ๆ ที่มีมากขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นทวีคูณ  ต่อมาระบบการแบ่งแพทย์เฉพาะทาง 

โดยวิธีการฝึกอบรมของอเมริกาก็ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานการแพทย์เฉพาะทางทั่วโลก  

โดยเริ่มต้นดังนี ้

ในปี ค.ศ. ๑๙๑๖  จักษุแพทย์ในอเมริการวมกันจัดตั้งกลไกควบคุมมาตรฐานการฝึกอบรม 

แพทย์เฉพาะครั้งแรกในโลก  คือ The American Board of Ophthalmology  (ABO)  เป็นองค์กร 

อิสระไม่แสวงหากำไร  เพื่อรับผิดชอบการฝึกอบรมจักษุแพทย์ของอเมริกา The American Board  

of Ophthalmology  (ABO)  จึงเป็น The first American Board established  to certify medical  

specialists.

ในปี ค.ศ. ๑๙๒๔  เกิด American Board  สาขาที่  ๒  คือ The American Board of  

Otolaryngology ซึ่งรับผิดชอบการฝึกอบรมสาขาหู  คอ  จมูก  และศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ  ในปี  

ค.ศ. ๑๙๒๗  เกิด American Board  สาขาที่  ๓ คือ The American Board of Obstetrics and  

Gynecology และในปี ค.ศ. ๑๙๓๒  เกิด American Board  สาขาที่ ๔ คือ The American Board  

of Dermatology  (ABD) 

ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๓๔  American Board  ๔  สาขาแรก  (Founding Members)  คือ  

American Board of Ophthalmology, American Board of Otolaryngology, American  

Board of Obstetrics and Gynecology, American Board of Dermatology  ได้รวมตัวกันจัดตั้ง 

องค์กรกลางสำหรับดูแลการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ทุกสาขาของอเมริกา  คือ The  

American Board of Medical Specialties  (ABMS)  หลังจากนั้นจึงมีการจัดตั้ง American Board  

สาขาต่าง ๆ ตามมา  ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

   - ค.ศ. ๑๙๓๕ - American Board of Orthopedics Surgery/American Board of  

Pediatrics/American Board of Psychiatry and Neurology/American Board  

of Radiology/American Board of Urology
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   - ค.ศ. ๑๙๓๖ - American Board of  Internal Medicine/American Board of  

Pathology

   - ค.ศ. ๑๙๓๗ - American Board of Surgery

   - ค.ศ. ๑๙๔๐ - American Board of Neurological Surgery

  - ค.ศ. ๑๙๔๑ - American Board of  Anesthesiology/American Board of  

Plastic Surgery

   - ค.ศ. ๑๙๔๗ - American Board of Physical Medicine and Rehabilitation

   - ค.ศ. ๑๙๔๙ - American Board of Colon  and  Rectal  Surgery/American  

Board of Preventive Medicine

   - ค.ศ. ๑๙๖๙ - American Board of Family Medicine

   - ค.ศ. ๑๙๗๑ - American Board of Allergy and  Immunology/American Board  

of Nuclear Medicine/American Board of Thoracic Surgery

   - ค.ศ. ๑๙๗๙ - American Board of Emergency Medicine

   - ค.ศ. ๑๙๘๖ - American Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery 

   -  ค.ศ. ๑๙๙๑ - American Board of Medical Genetics and Genomics

การจัดตั้ง The American Board of Medical Specialties  (ABMS)  ช่วยผลักดัน 

ให้การแพทย์ในอเมริกาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกว่าประเทศอื่น ๆ  การกำเนิดของแพทย์เฉพาะ 

ทางสาขาใหม่มากมาย  ทำให้อเมริกากลายเป็นผู้นำด้านการแพทย์  และกำหนดทิศทางความเจริญ 

ทางการแพทย์โลก  แทนที่ยุโรปมาถึงปัจจุบัน 

 ๒.๙ American Academy of Medical Specialists & American Medical  

Association

American Academy of Medical Specialties คอื  องคก์รซึง่เปน็ตวัแทนแพทยเ์ฉพาะทาง  

แต่ละสาขาของประเทศอเมริกา  ในการดูแลจริยธรรมและความรู้ความสามารถของสมาชิกแพทย์ 

เฉพาะทางด้านนั้น ๆ  (National Organization  represent of each Medical  Specialists,  

for ethical and  competent of Medical  Specialists)  โดยมีการตั้ง Boston Obstetrical  

Society  เป็นแห่งแรกในอเมริกา  เมื่อ ค.ศ. ๑๘๖๑ ตั้ง The American Gynecological Society  

ในปี ค.ศ. ๑๘๗๖ และตั้ง The American Association of Obstetricians and Gynecologists  

ในปี ค.ศ. ๑๘๘๘ และตั้ง The American Academy of Ophthalmology and Otolaryngology  

ในปี ค.ศ. ๑๘๙๖  ต่อมาภายหลังได้พัฒนาเป็น American Academy of Medical Specialties  

ของแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา  การจัดตั้งสมาคมแพทย์อันเป็นองค์กรอิสระเพื่อดูแลมาตรฐาน 

ความรู้และจริยธรรมกันเองของกลุ่มแพทย์เฉพาะทางของอเมริกาที่เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่ ๑๙  

ได้พัฒนาเป็นมาตรฐานของทั่วโลก 

American Medical Association  (AMA)  ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๔๗  โดยนายแพทย์ Nathan  

Smith Davis แห่งเมืองฟิลาเดลเฟีย American Medical Association  (AMA)  เป็นองค์กรศูนย์ 
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ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แห่งชาติของอเมริกา  มีหน้าที่จัดทำมาตรฐานกลางสำหรับแพทยศาสตร์ 

ศึกษา  การฝึกอบรม  และเวชปฏิบัติของแพทย์ทั้งระบบรวมแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง 

ทุกสาขา American Medical Association  (AMA)  เป็นองค์กรแห่งแรกของโลกที่ออกกฎควบคุม 

จริยธรรมแพทย์  เพื่อควบคุมเวชปฏิบัติ  เรียกว่า The AMA Code of Medical Ethics  (The  

world’s  first national  code  for ethical medical  practice,  the AMA Code of Medical  

Ethics dictates professional conduct  for practicing physicians) 

๓. การสุขาภิบาล Sanitary
การสุขาภิบาล  (Sanitary)  เป็นระบบการสาธารณสุขแบบเก่าของประเทศตะวันตก  

มีมาก่อนการค้นพบว่า “แบคทีเรียทำให้เกิดโรค”  โดย Louis Pasteur  ใน พ.ศ. ๒๔๐๐  (ค.ศ. ๑๘๕๗)  

ระบบการสาธารณสุขแบบเก่าของประเทศยุโรปใช้หลักการป้องกันโรคที่มุ่งเน้นเฉพาะการสุขาภิบาล 

เป็นหลัก  เป็นต้นว่า  เรื่องน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค  ที่แยกไม่ให้มีของเสียลงไปปะปน 

ในคลองเก็บน้ำ  (Potable water - The  Invention of  the Water Closet  by John Harrington)  

พ.ศ. ๒๑๐๔ - ๒๑๕๕  (ค.ศ. ๑๕๖๑ - ๑๖๑๒)  และการกำจัดสิ่งสกปรก  เช่น  อุจจาระ  ขยะ  ที่เป็น 

สาเหตุการระบาดใหญ ่ (Epidemics)  ของโรคติดชื้อ 

การสุขาภิบาล  (Sanitary)  ได้เข้าสู่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่  ๕  และเปลี่ยนเป็นการ 

สาธารณสุข  (Public Health)  ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มาจนถึงปัจจุบัน 

๔. การสาธารณสุข Public Health
การสาธารณสุขแบบปัจจุบัน  (Public Health)  กำเนิดขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม  

(The  Industrial Revolution)  มีการสร้างโรงงานจำนวนมหาศาล  ผู้คนที่หลั่งไหลจากชนบท 

เข้ามาประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมืองอย่างมากมาย  ทำให้เมืองขยาย 

ตัวอย่างรวดเร็ว  มีคนอาศัยอยู่หนาแน่น  ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา  การถือกำเนิดของ  

“Public Health”  มีขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๐ - ๒๓๒๑  (ค.ศ.  ๑๗๗๗ -  

๑๗๗๘)  โดยแพทย์ชาวเยอรมันนามว่า Johann Peter Frank System  ได้นำวิชาสถิติ  (Statistics)  

มาประยุกต์ใช้กับการสาธารณสุขแบบเก่าหรือการสุขาภิบาล  (Sanitation)  เรียกกระบวนการนี้ว่า  

System einer Vollstandigen medicinischen Polizey หรือ “A Complete System of Medical  

Policy”  หมายถึง  ระบบการแพทย์แบบสมบูรณ์ของ Johann Peter Frank ทำให้กำเนิดเป็น  

“การสาธารณสุขแบบปัจจุบัน Public Health” ครั้งแรกของโลก  (Establish  the  importance  

of Public Health) นำไปสู่ความก้าวหน้าของการสาธารณสุขครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ

เมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๙๑  (ค.ศ.  ๑๘๔๘) Edwin  Chadwick  จากแผนกสุขาภิบาลและการ 

สาธารณสุขของประเทศอังกฤษ  (The Sanitary conditions and health of English)  ได้นำ 

วิชาสถิติมาประยุกต์มาใช้ในการวางแผนการสาธารณสุขของประเทศอังกฤษ  ก่อให้เกิดผลดี 
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ต่อนโยบายของประเทศเป็นอย่างมาก  ทำให้การนำวิชาสถิติมาประยุกต์มาใช้ในการวางแผนการ 

สาธารณสุขของรัฐบาลอังกฤษ  ถูกใช้เป็นต้นแบบการวางแผนการสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ  

ในเวลาต่อมา  รวมทั้งประเทศไทย 

เมื่อการสาธารณสุขแบบใหม่พัฒนารุดหน้าขึ้นในเวลาต่อมา  จึงมีการรวมเรื่องการจัดการ 

สุขภาพมนุษย์ด้านต่าง ๆ  เช่น  แพทย์  โรงพยาบาล  กิจกรรมชุมชน  เข้าไว้ด้วยกัน  (The  

Organization of Physicians, Hospitals, and Public Health  Activities)  มีการใช้วิชาสถิติ  

(Statistics)  ในการประมวลผล  ประเมิน  ติดตาม  วางแผน  และกำหนดทิศทาง  ทำให้การดูแล 

สุขภาพประชาชนในแต่ละประเทศมีประสิทธิภาพสูง 

๕. การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของการแพทย์แผนปัจจุบัน 
การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของการแพทย์แผนปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นเป็นหลักการควบคุม 

กำกับของการประกอบอาชีพของแพทย์แผนปัจจุบัน  ดังนี ้

ก. ระบบควบคุมกำกับการรักษาของการแพทย์แผนปัจจุบัน  แบ่งออกเป็น ๒ หมวดใหญ ่ คือ

  ๑) หมวดเวชปฏิบัต ิMedical Practice 

เวชปฏบิตัหิรอืการรกัษาทางการแพทยข์องแพทยท์ีไ่ดร้บัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

อยู่ในระบบควบคุมกำกับของแพทยสภา  (Medical Council)

กระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของการรักษาทางการแพทย์ใหม่ ๆ  คือ  กระบวนการ 

วิจัยทางวิชาการ  (Education Researches) ที่ทำการวิจัย  ผลการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทาง 

วิชาการที่ได้รับการยอมรับ  การถูกอ้างอิงจากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อื่น ๆ  งานวิจัยของผู้อื่น 

ที่ตีพิมพ์ผลการวิจัยสนับสนุนหรือโต้แย้ง  การตีพิมพ์ใน Text  Books  เป็นต้น  และหากมีการ 

ปลอมแปลงผลการวิจัยจะเป็นความผิดทางจริยธรรม  จะได้รับโทษจริยธรรมวิจัย  หรือโทษ 

จริยธรรมวิชาชีพ  หรือโทษวินัย  แต่ไม่ถือเป็นความผิดอาญา  เว้นแต่เกิดอันตรายร้ายแรงแก่ผู้ป่วย 

อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญาได้  โดยการวิธีการวิจัยจะเป็นออกแบบเองโดยผู้วิจัยอ้างอิง 

ตามคำถามวิจัยเป็นหลัก

  ๒) หมวดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย ์Medical Products 

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบ่งเป็น ๔ ประเภท  ได้แก่  ยา  (Drugs)  ชีววัตถุ  (Biologics)  

เครื่องมือแพทย์  (Medical  Devices)  และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบผสม  (Combination  

Products)  หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง  (Advance Therapy Medicinal  Products)  

อยู่ในระบบควบคุมกำกับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - อ.ย.  (Food and Drug  

Administration – FDA)

กระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  เรียกว่า  การทดสอบ  

(Investigation  หรือ Evaluation  หรือ  Assessment)  ไม่ใช่กระบวนการวิจัยทางวิชาการ  

(Education Researches)  แต่เป็นกระบวนการตามกฎหมาย อ.ย.  แพทย์หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
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ไม่สามารถทำการวิจัยทดสอบด้วยตนเอง  เพราะป้องกันความลำเอียง  (Bias)  และต้องให้บุคคล 

ที่สามที่ได้รับการรับรองจาก อ.ย.  (FDA – Certified Third Party)  เป็นผู้ทดสอบและจัดทำรายงาน 

ผลการทดสอบ  (Technical  Files) พร้อมการรับรองและความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผล 

การทดสอบนั้น ๆ เสนอต่อ อ.ย.  (FDA)  ผลการทดสอบที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือตามกฎหมาย อ.ย.  

และถือเป็นความลับและมีกฎหมายคุ้มครองไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ  หากกระทำ 

การปลอมแปลงหรือบิดเบือนผลการวิจัยทดสอบ  ถือเป็นความผิดทางอาญา  มีโทษปรับและจำคุก

ข. กระบวนการพัฒนาการรักษาแบบใหม ่

แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนสำคัญ  คือ  กระบวนการพัฒนาแนวคิด  และกระบวนการพิสูจน์ทาง 

วิทยาศาสตร์  ดังนี้

  ๑. กระบวนการพัฒนาแนวคิด Scientific Concepts Development 

การพัฒนาแนวคิด  อาจได้จากวิธีการต่าง ๆ  เช่น  ข้อมูลจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์  

การสังเกตทางทางวิทยาศาสตร์  ประสบการณ์การรักษา  เป็นต้น  แนวคิดการรักษาแบบใหม่ที่ 

เกิดขึ้นยัง “ไม่ได้รับการพิสูจน์ตามกระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์”  และหากมีการนำ  

Scientific Concepts  ไปใช้รักษาผู้ป่วยจะถือว่า  “ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน”  แม้ว่าแนวคิด 

จะพัฒนาขึ้นจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ตาม  ยกเว้นเป็นการทำวิจัยทางคลินิกทดลองในผู้ป่วย

  ๒. กระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร ์Scientific Proven Methods 

กระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์  (Study/Research/Test/Investigation)  แบ่งเป็น  

๒ ขั้นตอน  ได้แก่

  (ก)  Pre - Clinical Study 

    คือ  การทดสอบก่อนมนุษย ์ แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนย่อย  คือ 

      การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  (Laboratory Study)  คือ  การ 

ทดสอบในห้องปฏิบัติการของตนเอง  หรือ  ห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ 

รับทดสอบ 

   -  การทดสอบในสัตว์ทดลอง  (Animal Study)  คือ  การทดสอบ 

ในสัตว์ทดลองตั้งแต่สัตว์เล็กจนถึงสัตว์ใหญ่ที่มีลักษณะใกล้ 

เคียงมนุษย์  การออกแบบการทดสอบในสัตว์จะทำให้สัตว์ 

มีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บคล้ายกับมนุษย์  จากนั้นทำการ 

รักษาและตรวจวัดค่าต่าง ๆ  มีการใช้สถิติช่วยให้การทดสอบ 

แม่นยำ

  (ข)  Clinical Study  (Trial) 

    คือ  การทดสอบในมนุษย์  มีหลายประเภทเช่น Observational  study,  

Interventional  study, Prevention  trials, Screening  trials, Diagnos- 

tic  trials, Treatment  trials, Quality of  life  trials, Expanded access  

trials, Fixed  trials, Adaptive clinical  trials  เป็นต้น 



321
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

      การทดสอบในมนุษย์  (Phases of Clinical  Trial/Research)  

แบ่งเป็น ๔ ระยะ  ดังนี ้

    Phase 0 - Pharmacodynamics and  pharmacokinetics  in  

humans

    Phase 1 - Screening  for safety

    Phase 2 - Establishing  the efficacy of  the drug, usually  

against a placebo

    Phase 3 - Final  confirmation of safety and efficacy

    Phase 4 - Safety studies during sales 

ความเข้มงวดของกระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์  Scientific Proven Methods  

ว่าจะต้องทำการทดสอบมากเท่าใดขึ้นกับระดับความเสี่ยงของการรักษาใหม่ชนิดนั้น  ยิ่งเสี่ยงมาก  

ยิ่งต้องทดสอบมาก  (Risks Based)  โดยหากเป็นการวิจัยทดลองทางวิชาการทั่วไปเป็นหน้าที่ของ 

คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันจะใช้อำนาจกฎหมายประจำสถาบันพิจารณา 

อนุญาตหรือเพิกถอน  และถ้าหากเป็นการทดสอบวิจัยผลิตภัณฑ์การแพทย์ในมนุษย์  จะเป็นหน้าที่ 

ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โดยใช้อำนาจกฎหมายยา  เครื่องมือแพทย์  สมุนไพร  

หรือเครื่องสำอาง  พิจารณาอนุญาตหรือเพิกถอนก็ได้

สรุป
การแพทย์แผนปัจจุบัน Modern Medicine  เข้าสู่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่   ๓  

โดยหมอบรัดเลย์  (Dan Beach Bradley)  ซึ่งเป็นหมอเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ 

ชาวอเมริกัน  เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๘ ตรงกับ ค.ศ. ๑๘๓๕  คือ  ตอนกลางศตวรรษที่ ๑๙  ซึ่งการแพทย์ 

แผนปัจจุบันเพิ่งได้รับการปฏิรูปครั้งสำคัญกำเนิด Clinical Science ด้วยการประกาศกฎหมาย  

The Law of 1794  หลังการปฏิรูปฝรั่งเศสในตอนปลายศตวรรษที่  ๑๘ ถึงต้นศตวรรษที่  ๑๙  

การแพทย์แผนปัจจุบันจึงเริ่มเป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยผ่านทางหมอสอนศาสนาคริสต์นิกาย 

โปรเตสแตนต์ชาวอเมริกัน 

ในปี พ.ศ. ๒๔๑๔  (ค.ศ. ๑๘๗๑)  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดให้จัด 

ระบบราชการแพทย์ทหารแบบตะวันตกในกรมทหารมหาดเล็ก  โดยให้แพทย์แผนไทยที่มีอยู่เดิม 

ปฏิบัติงานไปพลาง  แต่ไม่ประสบความสำเร็จ  ต่อมาเมื่อโปรดให้ขยายการปฏิรูปการศึกษาที่เริ่ม 

มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๔  ให้เป็นระบบการศึกษาของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๔๒๘  ค.ศ. ๑๘๘๕ มี 

ศัลยแพทย์ชาวอังกฤษชื่อหมอวิลลิศ  กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

ผู้บังคับกรมทหารมหาดเล็กซึ่งดูแลรับผิดชอบการโรงเรียนแบบใหม่ทั้งหมดว่า  จะขอสอนวิชาแพทย์ 

แผนปัจจุบัน  (Modern Surgical & Medical Science)  ให้แก่นักเรียนไทย  พระเจ้าน้องยาเธอ  

กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  ที่มีพระดำริว่า  จะสอนวิชาแพทย์ได้ก็ควรต้องตั้งโรงพยาบาลขึ้น 

เสยีกอ่น  จงึกราบบงัคมทลูพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  
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ให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง  ดำเนินการในเรื่องชื่อว่า  กอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล  จึงจัดตั้ง 

โรงพยาบาลใหญ่ ณ วังหลัง  และได้รับพระราชทานนามว่า  โรงศิริราชพยาบาล  เป็นโรงพยาบาล 

แบบตะวันตก  จึงประสบความสำเร็จ  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ ตรงกับ ค.ศ. ๑๘๘๘ หรือปลายศตวรรษ 

ที่  ๑๙  โดย “กอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล” ได้กลายเป็นกรมพยาบาล  และวิวัฒนาการต่อมาคือ  

กระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน 

ส่วนการแพทย์อื่น ๆ ของยุโรป  เช่น  การแพทย์ทางเลือก Alternative Medicine   -  

Complementary Medicine  การแพทย์แบบผสมผสาน  Integrative medicine  หรืออื่น ๆ  

ที่วิวัฒนาการต่อเนื่องมาจากการแพทย์แบบกาเลน Galen’s Medicine  ภาคเอกชนได้เริ่มเข้าสู่ 

ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่  ๙ ต่อมาค่อยจัดตั้งรวมไว้ในระบบราชการของกรมแพทย์แผนไทย 

และแพทย์ทางเลือก  แต่ไม่ได้แพร่หลายในโรงพยาบาลทั่วประเทศซึ่งเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน 

เนื่องจากการแพทย์ทางเลือกเป็นการแพทย์ตะวันตกที่วิวัฒนาการมาจาก Galen  

Medicine  เช่นเดียวกับแพทย์แผนปัจจุบัน  จึงทำให้ประชาชนในสังคมเกิดเข้าใจสับสนและคิดว่า 

การแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์ทางเลือกเป็นศาสตร์เดียวกัน  ปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบัน 

อยู่ภายใต้ควบคุมกำกับโดยแพทยสภา  และการแพทย์แผนไทยอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับ 

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  ส่วนการแพทย์ทางเลือกยังไม่มี 

หน่วยงานควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพสาขาแพทย์ทางเลือก  การศึกษาประวัติความเป็นมา 

ของการแพทย์โลกในบทนี้จะทำให้ทราบความแตกต่างของการแพทย์ทั้งสองประเภทและเข้าใจ 

ความเป็นมาต่าง ๆ ถูกต้อง  นำไปสู่การบริหารจัดการเหมาะสมสำหรับประเทศไทยต่อไป

เชิงอรรถ

  ๑ The Nineteenth Century  —  The Beginnings of Modern Medicine  (Part  1) BY  ALBERT S.  
LYONS  | MEDICAL HISTORY  (http://www.healthguidance.org/entry/6352/1/The-Nineteenth-Century-- 
The-Beginnings-of-Modern-Medicine-Part-1.html) 

๒ Zampieri et al, Global Cardiology Science and Practice 2013:21  : Page 150 of 162 
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บทที ่๗

ประวัติการแพทย์แผนไทย

การแพทย์ไทยในสมัยจารีต

ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันมีมนุษย์ตั้งถิ่นฐานมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อน 

ประวัติศาสตร์  ยุคสมัยที่กำเนิดการปกครองแบบรัฐ  มีรูปแบบบริหารบ้านเมืองเป็นระบบ  จนถึง 

ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  โปรดให้จัดการระบบราชการ  มีกฎหมาย “พระไอยการ 

ตำแหน่งนาทหารหัวเมือง”  และ “พระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน”  ใน พ.ศ. ๑๙๙๘ ระบุถึง 

กรมแพทยาโรงพระโอสถ  กรมแพทยาโรงพระโอสถ  คือกรมหมอหลวง  เป็นหน่วยงานราชการ 

ที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกตามบัญญัติในกฎหมาย  พระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน  สมัยสมเด็จ- 

พระบรมไตรนาถ

แพทย์ในราชสำนัก  เรียกว่า  แพทย์หลวง  กำหนดเป็นกรมต่าง ๆ ในขณะที่ประชาชน 

ทั่วไปมีแพทย์เชลยศักดิ์  ซึ่งฝึกฝนจากการถ่ายทอดประสบการณ์ในครอบครัวสืบต่อมา  ส่วน 

การดูแลรักษาโรคหรืออาการเล็ก ๆ น้อย ๆ  เช่น  ไข ้ บาดแผล  สามารถดูแลได้ในครัวเรือน

กรมแพทยาโรงพระโอสถ  คือ  กรมหมอหลวง  ประกอบด้วยหมอประเภทต่าง ๆ  

ที่ ได้รับเงินเบี้ยหวัดรายปีและเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากกรมพระคลัง  หนึ่งในกรมจตุสดมภ์  

มีหน้าที่ถวายงานตามพระราชกระแสรับสั่ง  จึงให้การรักษาแก่เจ้านายในราชสำนัก  หรือ 

ขุนนางสำคัญที่พระมหากษัตริย์ทรงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้หมอหลวงรักษา  

หมอหลวงในกรมนี้ไม่มีหน้าที่รักษาคนทั่วไป  เว้นแต่มีรับสั่ง  หรืออาจรับจ้างรักษาคนทั่วไป 

เป็นงานส่วนตัวยามว่างเว้นจากงานหลวง

กรมแพทยาโรงพระโอสถ  เป็นหน่วยงานราชการที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกตามบัญญัติ 

ในกฎหมาย  พระไอยการนาพลเรือน  สมัยสมเด็จพระบรมไตรนาถ  อยู่ในสังกัดของเจ้าพระยา- 

จักรีศรีองครักษ์  สมุหนายก  อัครมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรือน  ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย  

รัชกาลสมเด็จพระเพทราชา  มีการสับเปลี่ยนอำนาจใหม่  โดยเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์  

สมุหนายก  ให้ไปคุมฝ่ายทหารและพลเรือนของหัวเมืองฝ่ายเหนือรวมกัน  กรมทุกกรมในพระนคร 

ราชธานี  ให้ขึ้นกับพระมหากษัตริย์โดยตรง  กรมแพทยาโรงพระโอสถ  มีที่ตั้งอยู่เมืองหลวง  
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จึงขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์

บรรดาหมอในกรมแพทยาโรงพระโอสถแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย  คือ  หมอโรงใน  และหมอ 

โรงนอก  หมอโรงในมีหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดเยียวยา  พระบรมวงศานุวงศ์ในเขตพระราชฐาน 

ชัน้ใน  สว่นหมอโรงนอกเปน็หมอทีร่บัพระบรมราชโองการ  ไปตรวจเยีย่มและบำบดัรกัษาขา้ราชการ 

ผู้เจ็บป่วย  แม้ว่าหมอโรงในและหมอโรงนอกจะแยกจากกัน  แต่อยู่ภายใต้บังคับของ  เจ้าหมอ 

กรมโรงพระโอสถ  คือพระยาแพทยพงษาวิสุทธิ  กล่าวคือ  กรมหมอในโรงพระโอสถ  เป็นต้น 

สังกัดของหมอหลวงทั้งหมด  และอยู่ใต้กำกับของพระบรมวงศ์องค์ใดองค์หนึ่งซึ่งทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  เช่น  ในสมัย พ.ศ. ๒๔๐๘  มีกรมหมื่นวงษาธิราชสนิท  ทรงกำกับกรมหมอ  

หัวหน้าหมอหลวง  คือ  พระยาแพทยพงษาวิสุทธิ  (ในสมัยอยุธยา  ตำแหน่งนี้เรียกว่า  จางวาง  

แพทยาโรงพระโอสถ  ซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นออกยาแพทยาพงษาวิสุทธาธิบดีอภัย  พิริยปรากรมพาหุ) 

การแพทย์ในสมัยจารีตมาจากความรู้ด้านเภสัชกรรมเป็นหลัก คนไทยมีความรู้ด้านนี้ 

มาช้านานจนเป็นภูมิปัญญาที่ดำรงอยู่ในแต่ละท้องถิ่น  หรือแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างชุมชน  

ไปจนถึงการรับและเรียนรู้จากผู้คนต่างวัฒนธรรม

ในฐานะเมืองท่าที่มีบทบาทสำคัญระดับนานาชาต ิ อยุธยาเป็นเมืองที่มีผู้คนหลากชนชาต ิ

แวะเวียนมาค้าขาย  บ้างก็อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน  แต่ละชุมชนหลากเชื้อชาติเหล่านี้นำความรู้ 

ทางการแพทย์เข้ามาผสมผสานกับการแพทย์ท้องถิ่น  จนมีตำรับตำราที่รู้จักกันดี  เช่น  ตำรา 

พระโอสถพระนารายณ์  แพทย์หลวงในราชสำนักอยุธยารวบรวมตำรับการปรุงยา  ใช้เครื่องยา 

ทั้งในท้องถิ่นและจากต่างประเทศ  มีชื่อแพทย์หลวง  แพทย์เชลยศักดิ์  แล้วยังมีหมอแขก  ชื่อ  

ออกพระประสิทธิสารพราหมณ์  หมอจีน  คือ  ขุนประสิทธิโอสถ  และหมอฝรั่ง  ได้แก่  ออก 

พระแพทย์โอสถ  เมสีหมอฝรั่ง

สมุนไพรที่ปรากฏในตำรายามีเครื่องยาจากต่างถิ่น  เช่น  ยิงสม  (โสม)  ซึ่งเป็นสมุนไพร 

ชั้นดีจากเกาหลี  น้ำดอกไม้เทศจากเปอร์เซีย  สกัดจากดอกไม้  เช่น  กุหลาบ  หรือสมุนไพรที่มี 

คำว่า “เทศ” ต่อท้ายเป็นการระบุที่มาจากภายนอก  เช่น  สหัสคุณเทศ  สีเสียดเทศ

นอกจากนี้  เมื่อชาวตะวันตกเข้ามาพำนักในกรุงศรีอยุธยามีจำนวนมากขึ้น  ทั้งกลุ่ม 

บาทหลวง  นายทหาร  พ่อค้า  มีหลักฐานการตั้งโรงพยาบาลของนักบวชคาทอลิกในรัชสมัย 

สมเด็จพระนารายณ์  เนื่องจากยังไม่มีโรงพยาบาล  บาทหลวงเป็นผู้รักษาพยาบาลผู้ป่วยและจ่ายยา  

จนเมื่อก่อสร้างอาคารพยาบาลในบริเวณใกล้โบสถ์นักบุญยอแซฟ  บ้านปลาเห็ด  กรุงศรีอยุธยา  

ตามบันทึกระบุว่าแต่ละวันมีคนมารักษาประมาณ ๑๕ คน  น้ำเสกและน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เป็นยา 

ที่ใช้มากที่สุด  แม้จะไม่ได้รักษาตามวิธีการแพทย์มากนัก  แต่ทำให้ประหลาดใจที่ทุกคนหายป่วย 

หรืออาการทุเลาลง

มิชชันนารีคาทอลิกมิได้รักษาผู้ป่วยเฉพาะในโรงพยาบาล  ยังออกไปเยี่ยมและรักษาตาม 

บ้านด้วยในพื้นที่กรุงศรีอยุธยาและชุมชนใกล้เคียงทุกวัน  แพทย์หลวงทำบัญชีรายชื่อบ้าน  และ 

รายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหาย  ในรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๒๒๕ บันทึกว่ามิชชันนารีไป 

เยี่ยมบ้านถึง ๘๐๐ หลัง  ซึ่งได้รับพระราชานุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ทุกบ้าน  งานการแพทย์ 

ก้าวหน้าต่อเนื่อง  มีศัลยแพทย์ชาวสวิสที่เชิญมาจากเมืองสุรัต  ในอินเดีย  นอกจากทำงานผ่าตัด 
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แล้ว  ยังฝึกมิชชันนารีให้ผ่าตัดด้วย

สถานพยาบาลนี้ยังมีที่พิษณุโลกอีกแห่งหนึ่ง  แต่เมื่อเกิดการปฏิวัติใน พ.ศ. ๒๒๓๑  

สถานพยาบาลของบาทหลวงคาทอลิกจึงปิดตัวลงตามกระแสการเมือง

การแพทย์ในสมัยอยุธยาจึงผสมผสานความรู้ทางการแพทย์ข้ามวัฒนธรรมอย่าง 

ไม่หยุดนิ่ง  การรับความรู้และวิธีการใหม่ ๆ จากภายนอกเกิดขึ้นด้วยความคาดหวังให้การรักษาโรค 

เป็นไปด้วยด ี เป็นความหวังของมนุษยชาติเสมอมา

วิกัลย ์ พงศ์พนิตานนท์
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การแพทย์แผนไทย

รัชดา  โชติพานิช

การแพทย์แผนไทยในอดีตนั้น  คือการใช้วิชาความรู้ทางด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ 

ดั้งเดิมของไทยที่มีใช้มายาวนานนับร้อยปี  ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น  

มีการนำสมุนไพรมาประกอบเป็นยารักษาโรค  ถึงแม้จะมีวิชาแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาในสมัย 

โบราณ  ก็มิได้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษา  เพราะแพทย์แผนไทยยังคงมี 

ความเชื่อในตำราที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูแพทย์หรือจากในตระกูล  แต่ก็อาจจะนำแนวทางแบบ 

ตะวันตก  อินเดีย  หรือแบบจีน  มาปรับใช้  ทั้งนี้เพื่อประสิทธิผลในการรักษาให้ผู้ป่วยบรรเทา 

และหายจากโรคภัยไข้เจ็บ  โดยอาจผสมผสานไปกับการรักษาทางพุทธ  การสวดมนต์ว่าคาถา  

รดน้ำมนต ์ รวมทั้งด้านไสยศาสตร์  หมอผี  ตามความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น 

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแพทย์แผนไทยในอดีตจะช่วยให้เข้าใจสาเหตุและวิธีการ 

ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่  ๕ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

แผนปัจจุบันได้ชัดเจนขึ้น  และเข้าใจได้ว่าเหตุใดจึงมีพระราชบัญญัติการแพทย์ออกมาควบคุม 

กำกับวิชาชีพนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ 

ลักษณะของวิชาแพทย์ไทยในอดีต 
ในบทความเรื่องแพทย์ในกรุงสยาม๑ กล่าวไว้ว่า  แพทย์แผนโบราณ  อาจจำแนกเป็นพวก ๆ  

ได้ดังต่อไปนี้

๑) หมอมีครู ได้แก่ หมอแผนโบราณซึ่งได้ศึกษาตามวิธีแพทย์ 

โบราณ แต่ครูอาจารย์ผู้รู้ตามพื้นแห่งวิทยาชั้นโน้น ถ้าเปนคนคงแก่เรียนจริง 

และได้เห็นไข้มามาก ๆ  ก็พอใช้ได้ที่เขาสามารถรักษาได้ดีก็มี แต่เราจักต้อง 

ระลึกอยู่ข้อหนึ่งว่าวิชาแพทย์แผนโบราณนี้ เปนวิชาซึ่งยืนอยู่ที่ ไม่ก้าวหน้า 

ต่อไป ความรู้มีกันอยู่เพียงใดในโบราณสมัยก็คงอยู่เพียงนั้น เช่นในเรื่อง 

สรีรสาตร์ใช้ไม่ได้ทีเดียว...วิชาแพทย์แผนโบราณนั้นจะอยู่ตัวเท่าเดิมก็หามิได้  

มีแต่เสื่อมถอยลงไปถ่ายเดียว เพราะวิธีเรียนเปนไปในทางครูหวงวิชา ต่อเมื่อ 

ศิษย์คนใดได้ปรนนิบัติครูถึงใจมีรับใช้สรอย นวดฟั้น บดยา ตำยา หิ้วล่วมยา 

ตามหลังให้ เปนที่พอใจจึ่งค่อย ๆ บอกให้แล้วค่อย ๆ ใช้แทนตัวไปโดยลำดับ  

กว่าจะเปนหมอทำการได้จริงนั้นนาน เพราะฉะนั้นแพทย์แผนโบราณซึ่งใช้ได้ 

จริงจึ่งมีแต่จะน้อยลงทุกวัน ส่วนทางหาเลี้ยงชีพในสมัยปัจจุบันฝืดเคืองขึ้น  

เรียนช้าอย่างนั้นไม่ทันกิน จึ่งได้เกิดหมอสมมตตัวเองมากขึ้น ซึ่งเข้าในจำพวก 
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หมอเดาหมอลวงอันจะกล่าวต่อไป หมอแผนโบราณที่คงแก่เรียนเวลานี้  

เปนอันเหลือน้อยนักน้อยหนาแล้ว และเชื่อได้ว่าไม่มีเกิดใหม่แต่เท่าที่มีตัวเปน 

ผู้คงแก่เรียนจริงนั้นยังทำประโยชน์แก่ประชาชนมากอยู่ และถ้าเปนคนมี 

สติปัญญาฉลาดรู้สังเกตว่องไวด้วยแล้ว อาจเปนหมอดีก็ได้ เว้นแต่โรคที่เกิดขึ้น 

ใหม่ ๆ เนื่องจากทางไปมากับนานาประเทศสะดวกขึ้นนั้นก็มีการที่ไม่รู้ทัน  

เพราะไม่มีทางเรียนรู้อย่างอื่น...

๒) หมอมียา ได้แก่บุคคลผู้ได้ตำหรับยาขนานหนึ่งขนานใดเฉพาะ 

แต่รักษาโรคอย่างหนึ่งอย่างใด แต่โดยเฉพาะไว้แต่บรรพบุรุษหรือครูอาจารย์  

และยานั้นเปนยาดีรักษาโรคอันเดียวนั้นได้ชงัดจริง เช่นนี้อาจทำคุณประโยชน์ 

แก่ประชาชนได้มาก แต่ถ้าว่าผู้นั้นทำการพร่ำเพรื่อ คือเอายานั้นไปรักษา 

โรคอื่นเข้าด้วย หรือดูโรคไม่ถูก เห็นโรคอื่นเปนโรคอันตนมียารักษานั้นแล้ว 

ก็อาจไร้ประโยชน์หรือทำอันตรายได้

๓) หมอฝีหมอแผล ได้แก่หมอฝีแผนโบราณซึ่งอาจรักษาได้จริง เมื่อ 

เปนผู้คงแก่เรียนแต่วิธีการอย่างเก่านั้นมีแต่ยาและขี้ผึ้งยา จำนนแก่การรักษา 

ทางตัดผ่าแผนปัจจุบันเสียแล้ว เวลานี้หมอฝีแผนโบราณจึ่งหมดไป เรียกว่า 

ไม่มีตัวทีเดียว ส่วนหมอแผลนั้นได้แก่พวกที่ชั้นต้นเรียนจากแพทย์ต่างประเทศ  

มีพวกแพทย์มิสชานารีเปนต้น แต่เรียนเฉพาะการบาดแผล และใช้วิธีการตาม 

แบบเก่าครั้งกระโน้นซึ่งวิชาทำบาดแผลสะอาด (อาเล็ปสิส) ยังไม่เกิด...

๔) หมอนวด เปนวิชาไม่สู้ยาก และไม่ใคร่มีโทษเปนอันตรายมากนัก  

อาจทำประโยชน์ได้ในทางรักษาอาการและแก้ได้บ้างในทางเส้นประสาทและ 

ช่วยให้โลหิตไหลเดิน จัดว่ายังทำคุณประโยชน์แก่ประชาชนโดยไม่แลกกับ 

อนัตราย แตถ่า้อวดดเีกนิไป ถงึทา้วา่แกโ้รคภายในได ้ เชน่ แกฝ้ใีนทอ้งเปนตน้  

แล้วเปนอันเชื่อไม่ได้

๕) หมอผดุงครรภ์แผนโบราณ ไม่มีความรู้อไรทำไปเดา ๆ จนทำได้ 

ไปเอง ทั้งใช้วิธีการไม่สะอาด ถ้ายังใช้วิธีอยู่ไฟพอทำเนา...ถ้าไม่อยู่ไฟแล้วใช้ 

แพทย์ผดุงครรภ์แผนโบราณด้วยกลับร้ายมาก แต่ถ้านางผดุงครรภ์แผนปัจจุบัน 

ที่คงแก่เรียนยังไม่เกิดขึ้นพอแก่จำนวนที่ต้องการก็ยังจำต้องใช้ สิ่งที่น่ากลัว 

อันตรายคือวิธีการเก่ากับใหม่คละกัน๒

๖) หมอพยาบาล ได้แก่ พวกที่เคยได้รับความฝึกฝนเปนคนพยาบาล 

ตามวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน มีความรู้เพียงเท่าสำหรับการพยาบาล อาจบำบัด 

โรคช่วยประชาชนได้บ้าง เมื่อเปนแต่โรคที่รักษาง่าย ๆ ถ้าไม่อวดดีเกินไป  

คือรู้สำนึกในฐานะของตนเห็นเกินความสามารถก็เรียกแพทย์แล้ว ย่อมทำ 

ประโยชน์ได้มากในยามที่เมืองเรายังอัตคัตแพทย์ โดยเฉพาะเช่นในหัวเมือง 

บ้านนอกซึ่งไม่มีแพทย์ เปนต้น ดีกว่าแพทย์แผนโบราณจำพวกซึ่งมิใช่เปนผู้ 

คงแก่เรียน
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๗) หมอเวทมนตร์ ได้แก่ พวกที่รักษาโรคด้วยน้ำมนต์ด้วยอาคม 

เสกเป่า พระภิกษุสงฆ์จะยกไว้ไม่กล่าวในที่นี้ ส่วนที่ เปนฆราวาสทำโดย 

ความเชื่อถือสุจริตก็มี ตนเองก็ไม่เชื่อแต่ทำลวงประชาชนก็มี ถ้าเปนโรค 

เกี่ยวด้วยจริตและเส้นประสาท และผู้ไข้เชื่อถือจริงอาจรักษาหายได้ พ้นจากนี้ 

แล้วจะรักษาเปนผลดีไม่ได้เปนอันขาด ไม่มีหลักฐานทางวิทยาการจะเปนได้  

บางทีก็ทำอันตรายได้มาก เช่น เปนไข้หวัดใหญ่รดน้ำมนต์เลย สท้านหนาว 

กลายเปนปอดบวมตายเสียเปนเบือ...

๘) หมอขายยา การขายยาในประเทศเราเปนการค้าขายที่ร่ำรวยกัน 

มาก แต่ประชาชนโดยมากเข้าใจว่าผู้ขายเปนแพทย์จึ่งสามารถทำยาค้าขาย  

ฝ่ายผู้ขายบางคนก็เลยยินดีวางตัวเปนแพทย์รักษาโรคด้วย พวกนี้ไม่มีความรู้ 

อไรเลยและถือเอาการจะขายยาเปนประมาณเท่านั้น ไม่ควรไว้วางใจเลย  

แต่ว่าคนขายยาที่เปนแพทย์ได้เล่าเรียนจริง  ๆ  ก็มี ถ้าเช่นนั้นก็ใช้ได้ แต่ใน 

ประเทศที่เจริญแล้ว เขาย่อมถือว่าเสียจรรยามารยาทของแพทย์ทีเดียว ใน 

การที่แพทย์ทำการทั้งรักษาทั้งขายยา เพราะเขาถือว่าแพทย์ที่ขายยาเช่นนั้น 

หวังประโยชน์ในทางขายยาเปนอารมณ์ ไม่ใช่ประโยชน์แก่คนไข้ แพทย์ใด 

ทำอย่างนี้อาจถูกประนามในแพทย์สมาคม ถ้าจะขายยาก็ควรเลิกทำการแพทย์

๙) หมอพลอยเปน ได้แก่ ผู้ที่ เปนบุตร ภรรยา หรือคนใช้ของ 

แพทย์ รับใช้สรอยนิดหน่อย เช่น ช่วยตำยา บดยา พันแผล แล้วก็เลย 

สมมตตนเปนแพทย์โดยมิได้เล่าเรียนอไร แพทย์แผนโบราณมักจะให้ภรรยา 

ไปเยี่ยมไข้แทนตนแล้วเลยกลายเปนเที่ยวรักษา พอสามีตายลงก็เลยรับมรดก 

ล่วมยาไปเที่ยวทำต่อไป พวกนี้ใช้ไม่ได้...ส่วนคนใช้นั้น มักเปนคนของแพทย์ 

ชาวต่างประเทศ นายเคยใช้สรอยให้ทำการล้างแผลบ้าง ก็เลยวางตนเปนหมอ  

พวกนี้อันตรายมากกว่าให้คุณเพราะเขามิได้สอนอไรให้เลย

๑๐) หมอเดา มีขึ้นในชั้นหลังซึ่งอยู่  ๆ  ไม่รู้จะทำกินอย่างไรก็เลย 

สมมตตนขึ้นเปนหมอ พวกนี้กอร์ปด้วยอันตรายเปนอันมาก ช่างไม่คิดถึง 

ชีวิตมนุษย์เลย เชื่อว่าเปนคนรกโลกแท้ทีเดียว

๑๑) หมอลวง มีได้ทุกชนิดที่กล่าวแล้ว คือมีความรู้แสดงอภินิหาร 

หลอกคนให้เห็นอัศจรรย์เกินการ หรือไม่มีความรู้เลยทำอไรแปลก  ๆ  ขึ้น  

ลวงประชาชนซึ่งปราศจากเล่าเรียนให้หลงเชื่อ เช่น แพทย์แผนโบราณสำแดง 

รู้วิธีการแผนปัจจุบันด้วย และทำเปนทีใช้เครื่องตรวจฟังโดยไม่รู้ว่าอไรเลย  

และฟังกระทั่งแข้งขาข้อเท้าซึ่งไม่มีอไรจะได้ยิน...

แพทย์ในประเทศเรายังมีอยู่หลายประเภทดังนี้ และนอกจากที่กล่าว 

แล้วนี้ยังมีแพทย์ต่างชาติอีก คือ จีน พม่า แขก เปนต้น ล้วนเปนวิธีแพทย์ 

แผนโบราณ อาจมีได้โดยประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว การเบียดเสียดในทาง 

เลี้ยงชีพ ทำให้คนกล้าหลอกลวงและเห็นแต่จะได้ยิ่งขึ้น เปนการจำเปนอย่างยิ่ง 
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ที่รัฐบาล จักต้องเข้าครอบงำ เพื่อสงวนชีวิตประชาชน...เหตุฉะนั้นกระทรวง 

มหาดไทยมีกรมสาธารณสุขเปนเจ้าน่าที่จึ่งได้ดำริออกพระราชบัญญัติการแพทย ์  

เพื่อที่จะได้ตรวจตราป้องกันการทุจริตในทางแพทย์...

การรักษาพยาบาลของแพทยแ์ผนไทยจะมคีวามชำนาญในการรกัษาอาการภายใน  ไมถ่นดั 

ในการผ่าตัดและการเย็บ  ดังที่พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์  ทรงพระนิพนธ์ในเรื่อง “แพทย์หมอ”  

ไว้ตอนหนึ่งว่า

...การพยาบาลของแพทย์ที่ทำตามตำราทางมคธ ได้เป็นธุระรักษา 

ชำนิชำนาญอยู่ในเมืองเรานั้น ก็คือ การครรภ์รักษาที่ใช้นอนเพลิงและโรค 

ที่ชำรุดภายใน เช่น วัณโรคภายใน โรคสีดวง โรคบิดหรือตาลทรางของ 

เด็ก...ซึ่งรวมว่าธาตุทั้งสี่หย่อนลง พิการไป กำเริบขึ้น จึงเป็นโรค ทั้งปวงนี้ 

เป็นพนักงานของหมอยา แต่การเกิดอันตรายพลาดพลั้งภายนอก เช่น  

ตกที่สูง แขนหัก ขาหัก หรือถูกคมอาวุธบาดแผลสด ๆ ซึ่งเป็นการเซอเยอรี 

ผ่าตัดเย็บผูก มักเป็นธุระของหมอเสกเป่า เขาใช้เข้าเฝือกเสกน้ำมันงาดิบ  

เรียกน้ำมันประสานและอื่น  ๆ  ให้ทาเป็นพื้นของราษฎร ไม่เป็นหน้าที่ของ 

หมอยา ครั้นบัดนี้ก็ให้ชาวยุโรปรักษาบ้าง หมอฝรั่งโปรตุเกสที่อยู่ในกรุงสยาม 

มาช้านานแล้วนั้นรักษาบ้าง เพราะเหตุว่าวิชาผ่าตัดเย็บผูกของแพทย์อย่าง 

สยามนี้ ไม่ใคร่มีตำรับตำรา การพยาบาลไข้เจ็บของแพทย์สยามที่กล่าวมา 

ข้างต้นนั้น ก็มิได้รวมกันหมด แบ่งตามถนัดเป็นหมอผู้ใหญ่พวกหนึ่ง รักษา 

แต่ผู้ใหญ่ หมอนวดอีกพวกหนึ่งสำหรับบีบนวด...หมอกุมารอีกพวกหนึ่งรักษา 

แต่เด็กทั้งสิ้น...หมอตาก็แยกไปอีก หมอพวกนี้ถ้าจะเป็นธุระของหมอผู้ใหญ่ก็ได้  

หมอบาดแผลหรือหมอฝีอีกพวกหนึ่ง หมอทรพิษเป็นธุระโรคฝีดาษ หรือ 

โรคอะไรที่เป็นเม็ดไปทั้งตัว หมอพวกนี้ใช้ทั้งยาและเวทมนต์ด้วย แต่ตั้งแต่ 

มีการปลูกฝีดาษแล้วก็ลดน้อยลงเสื่อมไปก็ว่าได้...ยังมีหมออีกพวกหนึ่งเรียกหมอ 

พยุงครรภ์ พวกนี้ไม่น่ารู้สึกว่าหมอเลย ถ้ามีหมอยาดี ๆ สักคนหนึ่งแล้วพวกนี้ 

เกือบจะเป็นแต่คนสำหรับใช้ทำการสกปรกแทน...

หากจะแบง่ประเภทใหญ ่ๆ หมอแผนโบราณ ม ี๒ ประเภทคอื  หมอหลวงและหมอเชลยศกัดิ์

หมอหลวง  คอืหมอทีร่บัราชการอยูใ่นสงักดักรมราชแพทย ์ มหีนา้ทีร่กัษาพระมหากษตัรยิ ์ 

และรักษาตามพระบรมราชโองการ  แพทย์นี้มักได้รับพระบรมราชโองการให้ประกอบพระโอสถ 

และบันทึกขึ้นเป็นตำรับยาหลวง  เช่น  ตำราพระโอสถสมเด็จพระนารายณ์  ตำราพระโอสถ  

ครั้งรัชกาลที่  ๒ ตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์  เป็นต้น  หมอหลวงจะได้รับสิทธิพิเศษ 

เหนือกว่าหมออื่น  คือ  สามารถเก็บสมุนไพรตามบ้านหรือในที่ใด ๆ ได้  โดยมีกระบองแดง  

เป็นสัญลักษณ์  หรือมีใบบอกไปยังหัวเมืองอื่น ๆ เพื่อให้ส่งสมุนไพรประจำถิ่นนั้น ๆ มาเมืองหลวง  
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โดยมีความชำนาญในการรักษาเฉพาะทาง 

หมอเชลยศักดิ์  คือหมอที่ไม่ได้รับราชการ  หรือเรียกว่าหมอราษฎร์  เป็นหมอพื้นบ้าน 

ทั่วไป  แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นหมอหลวงได้  หากมีความชำนาญในการรักษา  และได้รับการแต่งตั้ง  

ทัง้นี ้ หากหมอเชลยศกัดิท์า่นใดมคีวามชำนาญสามารถรกัษาโรคไดห้าย  กจ็ะมีการบอกปากตอ่ปาก 

เชิญให้มารักษาทั้งพระบรมวงศานุวงศ์  ขุนนาง  และชาวบ้านทั่วไป  นอกจากนี้ยังมีหมอพระ  

หมอกลางบ้าน  ที่มีความรู้สรรพคุณของสมุนไพรในการรักษาโรค  พอจะใช้ในการรักษาโรคภัย 

ไข้เจ็บได้  พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์  กล่าวถึงหมอเชลยศักดิ์ว่า  “มักจะรักษาแทบทุกอย่าง แต่ 

ไม่ใคร่เห็นมีฝีมือดีเลย และเป็นด้วยห่างเหินต่อไข้เจ็บและไม่มีครูดีอย่างไร ถ้าเป็นผู้มีฝีมือดี 

ก็มักจะเข้ารับราชการเสียแทบทั้งนั้น หมอเชลยศักดิ์ที่รักษาชำนาญอย่างเดียวก็มีบ้าง แต่มักเป็น 

เชื้อสายศิษย์หมอหลวงโดยมาก”๓

ในส่วนของหมอหลวงนั้น  แบ่งประเภทตามความชำนาญในการรักษาไว้หลายสาขา  อาทิ  

ในพระไอยการนาพลเรือน  ที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง  ระบุศักดินาของบุคคลที่รับราชการ 

ในสังกัดกรมแพทย  แพทยาหน้า  กรมแพทยาหลัง  กรมพระโอสถ  กรมหมอยา  หมอกุมาร  

กรมหมอนวด กรมหมอตา  กรมหมอวรรณโรค  (วัณโรค)  ส่วนที่ปรากฏในเอกสารตำรายา 

ในสมัยอยุธยาก็มีทั้งกรมหมอฝรั่ง  มังส ี และหมอแผนจีน 

การสืบทอดวิชาความรู้
การสืบทอดมักเป็นไปภายในตระกูล  ระหว่างปู่ - พ่อ - ลูก - หลาน หรือผู้ใกล้ชิด  เช่น  ลูกเขย  

เรียกว่าเป็นการสืบทอดวิชา  หมอบางคนเคยเป็นลูกมือของแพทย์อื่นมาเป็นเวลาหลายปี  มีความ 

คุ้นเคยและเห็นการพยาบาลมามาก  เมื่อมีความชำนาญก็เริ่มต้นรักษา  ตัวอย่างเช่น  พระเจ้า 

บรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้านวม  กรมหลวงวงษาธิราชสนิท  เป็นแพทย์หลวงและทรงกำกับกรมหมอ  

พระโอรสผู้สืบทอด  คือ  พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์  ซึ่งต่อมาได้เป็นผู้บัญชาการ 

กรมหมอ  และเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  นอกจากนี้  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมขุนวรจักรธรานุภาพ  พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๒ ทรงเป็นแพทย์หลวง 

ในราชสำนัก  ต้นราชสกุลปราโมช  ผู้ที่สืบทอดคือ  หม่อมเจ้ากรรมสิทธิ์  แต่มิได้รับราชการ 

เป็นหมอหลวง  เพียงเป็นหมอเชลยศักดิ์  และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  

ซึ่งทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยกับพระยาพิศนุประสาทเวช  หัวหน้าหมอหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๖ 

วิธีเล่าเรียนแต่เดิมนั้น  นอกจากการถ่ายทอดในตระกูลแล้ว  ยังมีการถ่ายทอดระหว่าง 

ครูกับศิษย์  ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต้นไม้ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นยา  การเก็บรักษา  การปรุงยา  

อัตราส่วนของสมุนไพรที่นำมาปรุงเป็นยา  ซึ่งต้องอาศัยการสังเกตสมุนไพรจดจำเอาเอง  และ 

ศึกษาจากตำราแพทย์  คัมภีร์แพทย์  คัมภีร์สรรพคุณยา  และขั้นสุดท้ายคือการตามครูไปเยี่ยม 

คนไข้  ที่เรียกว่า  ถือล่วมยา  คอยติดตามรับใช้  สังเกตวิธีการรักษา  จนมีความชำนาญถึงขั้น 

ที่รักษาเองได้  หลักสูตรของครูบางท่านอาจจะมีการสอนวิชาไสยรักษ์ให้ด้วย  คือการรักษาโรคภัย 

ไข้เจ็บด้วยคาถาอาคม  ดังความตอนหนึ่งในคัมภีร์ฉันทศาสตร ์ ว่า 
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ผู้ใดจะเรียนรู้	 	 พิเคราะห์ดูผู้อาจารย์	

เที่ยงแท้ว่าพิสดาร	 	 ทั้งคุณไสยจึงควรเรียน

สักแต่เป็นแพทย์ได้	 	 คัมภีร์ไสยไม่จำเนียร

ครูนั้นไม่ควรเรียน	 	 จะนำตนให้หลงทาง

การเรียนการสอน  ครูจะสอนให้รู้จักสมุนไพรและสรรพคุณยาต่าง ๆ ก่อน  จึงศึกษาคัมภีร ์ 

ลักษณะไข้อาการที่เป็น  คัมภีร์ในเบื้องต้นประกอบด้วยสมุฏฐานวินิจฉัย  ธาตุวินิจฉัย  โรคนิทาน  

ปฐมจนิดา  มหาโชตรตั  ตกักะสลิา  สาโรธ  รตันมาลา  ชาดาร  ตจิรณสงัคหะ  ปจุฉาปกัขนิธกิาพาธ  

เป็นลำดับ  พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์  ทรงอธิบายไว้ว่า  ถ้าได้ดูตำราของพระยาจันทบุรี  (กล่อม)  

แล้ว  ก็จะเว้นได้หลายคัมภีร์  เมื่อจำอาการเค้าเงื่อนได้แล้ว  ก็ไปดูอาการคนไข้  ให้อาจารย์แนะนำ 

เทียบอาการ  จนเคยเห็นตายหรือหายอย่างใดแล้ว  จึงออกรักษา

การรับรองว่าสำเร็จการเรียนแพทย์นั้น  ในสมัยก่อนยังไม่มีการรับรองอย่างชัดเจน  

อย่างที่กล่าวไว้ว่า  ใคร ๆ ก็ตั้งตนเป็นหมอได้  ซึ่งเป็นข้อน่าวิตก  ในเวชชปุจฉาของพระเจ้า 

ราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ  ซึ่งเขียนเป็นคำถาม  คำตอบ  เกี่ยวกับการเจ็บป่วย  

และการรักษาของหมอนั้น  กล่าวถึงการหาหมอมารักษาว่าควรจะหาหมอที่ศึกษาคัมภีร์แพทย์  

มีความชำนาญในการรักษาโรค 

...ถาม เอ๊ะ ถ้าอย่างนั้น การที่จะหาหมอมาพยาบาลไข้ มิเป็นการน่ากลัว 

เจียวนักหรือ ยากที่จะวางยาให้เป็นที่มั่นคงได้

ตอบ ยังนั้นซิ การที่จะหาหมอมารักษานั้น เป็นการยากอย่างยิ่ง ด้วยชีวิต 

ของมนุษย์เป็นของหายาก เพราะมีด้วยกันคนละหนเท่านั้น แต่ข้าพเจ้าขอเตือน 

ท่านว่า ถ้าจะหาหมอมาแล้ว ก็ต้องดูหมอที่เป็นผู้รู้จริง  ๆ คือ ผู้ที่ได้ศึกษา 

ในเวชชศาสตร์โดยชำนิชำนาญ เช่น วิญญูแพทย์ สิกขแพทย์ สัมพันธแพทย์  

หรือคำสามัญเรียกว่า “คงกะเรียนฉะนั้น” ถ้าจะหาหมอที่ไม่รู้คัมภีร์แพทย์  

เป็นแต่ งู ๆ ปลา ๆ มาแล้ว จะได้รับเสียใจเมื่อภายหลังเป็นแท้ เพราะเช่นนั้น 

ท่านไม่รู้หรือเมืองยุโรปนั้น หมอเขาจึงได้มีหนังสือคู่มือฉบับหนึ่ง ที่เรียกว่า  

“เซอร์ติฟิเคต”  นี้ ถ้าผู้ใดได้ร่ำเรียนในแพทย์ศาสตร์ไล่ได้โดยชำนาญแล้ว  

เขาก็ได้หนังสือฉบับนี้สำหรับตัวเป็นคู่มือฉบับ ๆ เพื่อจะได้เที่ยวรักษาโรคมิให้ 

คนทั้งหลายมีความรังเกียจ แสดงความว่าผู้นั้นได้สอบไล่แล้วว่าเป็นหมอได้  

ก็ในสยามประเทศซึ่งเป็นพระราชอาณาเขตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เรานี้ การสอบไล่ในวิชาแพทย์ยังไม่มี...๔ 

แม้ในสมัยที่ยังไม่มีการสอบไล่ในโรงเรียนแพทย์  แต่พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่น- 

จรัสพรปฏิญาณ  กล่าวว่า  สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือสัญญาบัตรพระราชทานให้แก่หมอหลวงนั้น  

เท่ากับเป็นการรับรองวิทยฐานะในภูมิความรู้ทางด้านการแพทย์เช่นกัน 
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การแพทย์แผนไทยในสมัยต่าง ๆ 
๑. ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา 

อโรคยาศาล ของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗๕ ซึ่งปรากฏในศิลาจารึก  เรียกว่า  ศิลาจารึก 

โรงพยาบาล  มีข้อความกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า  พระมหากษัตริย์  การจัดระเบียบของ 

สถานพยาบาล  การเบิกจ่ายอาหารและยาจากท้องพระคลังหลวง  มีชื่อยา  ชื่อสมุนไพร  และ 

สิ่งของ  ศาสตราจารย์ยอร์ช  เซเดส สันนิษฐานว่า คนไข้ที่มารับการรักษาที่อโรคยาศาลจะพัก 

ในสถานพยาบาลที่สร้างจากไม้  ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยศิลาแลง  เนื่องจาก 

เป็นที่สำหรับพระผู้เป็นเจ้า  และประดิษฐานรูปเคารพ  ศิลาจารึกที่พบ ณ ปราสาทตาเมียนโตจ  

จังหวัดสุรินทร์  กล่าวสรรเสริญพระเกียรติยศของพระบาทชัยวรมันที่ได้จัดสร้างโรงพยาบาล 

รักษาคนไข้  รวมถึงสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค  จำนวนโรงพยาบาล ๑๐๒  โรง  พระแท่น 

ในโรงพยาบาลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ๗๙๘ องค์  จำนวนข้าวสารที่นำมาเลี้ยงคน  ปีละ  

๑๑๗,๒๐๐ ขาริกา  ทั้งระบุจำนวนชาวนาที่ทำนาเพื่อส่งข้าวให้โรงพยาบาล  จำนวนหมู่บ้านของ 

ชาวนา  เป็นต้น  มีการสร้างพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา  (แปลว่า  ครูแห่งโอสถทั้งหลายมีรัศมี 

ประดุจดังไพฑูรย์)

ราตรี  วานิชลักษณ์  สอบถามอาจารย์ประสาร  บุญประคอง  ผู้เชี่ยวชาญการอ่าน 

จารึกได้ความว่า  จารึกสมัยสุโขทัยเท่าที่พบ  ไม่ปรากฏจารึกเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ 

หรือวิชาแพทย์  แต่มีจารึกก่อนสมัยสุโขทัย  หลักที่  ๑๐๙ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์รูปคันฉ่องที่พบใน 

จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๑๙๓๖  ปรากฏข้อความว่า “๑๑๑๕ ศก พระไทธรรม (สิ่งของพระราชทาน)  

ของพระบาทกมรเตง อัญศรีชยวรม ทรงมอบให้พระโรคยาศาล (โรงพยาบาลอันประเสริฐ)  

ณ ศรีวัดสปุร”๖

จารึกวัดป่ามะม่วง  ของพระมหาธรรมราชาลิไท  (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๙๐ - ๑๙๑๙)  ซี่งมี  

๓ หลัก  จารึกภาษาไทย  เขมร  และบาลี  (อักษรขอม)  ระบุปีในจารึก ๑๙๐๔  กล่าวถึงสวน 

สมุนไพรบนเขาหลวง  หรือเรียกว่าเขาสรรพยา 

ด้วยความเชื่อว่า  ความเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของภูตผีปีศาจ  จึงมีข้อความ 

แสดงความนอบน้อมบูชา  ดังความหนึ่งในไตรภูมิพระร่วงว่า  ผิแลว่าผู้ใดไปไหว้นบ คำรพบูชา 

แก่กงจักรแก้วนั้นด้วยข้าวตอกดอกไม้ แลกงจักรนั้นเพียรย่อมบำบัดเสียซึ่งความไข้เจ็บ

๒. สมัยกรุงศรีอยุธยา

มีตำนานกล่าวถึงสาเหตุการอพยพและสร้างเมืองใหม่ของพระเจ้าอู่ทองว่า  เมืองเดิม 

เกิดภัยพิบัติโรคห่าระบาด๗  ต่อมา พ.ศ. ๑๙๙๗  ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  เกิดไข้ทรพิษ 

ระบาด  ดังความในพงศาวดารว่า  “ครั้งนั้นคนทั้งปวงเกิดทรพิษตายมากนัก” พ.ศ. ๒๐๑๖  เริ่มมี 

ชาวตะวันตกเดินทางมายังดินแดนสุวรรณภูมิ  ชาติแรกที่เข้ามาคือ  โปรตุเกส  เข้ามาเผยแผ่ศาสนา  

รับราชการ  และตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรุงศรีอยุธยานับร้อยคน  ในปี พ.ศ. ๒๒๐๒  มี ตำราพระโอสถ 

พระนารายณ์  โดยบรรดาแพทย์ในสมัยนั้นแต่งขึ้นถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เจ้าของ 

ตำรายาระบุว่าได้ทดลองใช้และได้ผลมาแล้ว  มีทั้งแพทย์แผนไทยที่เป็นแพทย์หลวง  แพทย์ 
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เชลยศักดิ์  แพทย์จีน  อินเดีย  และชาวตะวันตก  ส่วนแพทย์ในราชสำนักนั้นก็มีทั้งชาวฝรั่งเศส 

และฮอลันดา๘  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ทรงอธิบายว่า 

. . .หนังสือที่ เรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นี้คือตำราโอสถ  

ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หอพระสมุดฯ ได้ต้นฉบับของ 

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงวงษาธริาชสนทิ ซึง่พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหมืน่ 

ชัยนาทนเรนทรประทานมาเป็นหนังสือคัมภีร์ลานผูก ๑  มีตำราพระโอสถ 

ซึ่งหมอหลวงได้ประกอบถวายสมเด็จพระนารายณ์หลายขนาน ปรากฏ 

ชื่อหมอ วันที่ตั้งพระโอสถนั้น ๆ จดไว้ชัดเจน อยู่ในระหว่างปีกุน จุลศักราช  

๑๐๒๑  คือระหว่างปีที่  ๓  จนถึงปีที่  ๕  ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์  

ประหลาดที่มีตำราขี้ผึ้งรักษาบาดแผลของหมอฝรั่งประกอบถวายในครั้งนี้ด้วย  

ขี้ผึ้งตามตำรานี้ หมอฝรั่งพวกกุฎีจีนยังใช้รักษากันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้…

ตำราพระโอสถทั้งปวง พึ่งรวบรวมเข้าคัมภีร์ในชั้นหลัง จะเป็นในราว 

รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ด้วยมี 

เนื้อตามปรากฏในยาขนานที่ ๒๒ 

มีเนื้อความปรากฏในยาแก้ขัดปัสสาวะ  ว่า

. ..ให้เอาใบกะเพราเต็มกำมือหนึ่ง ดินปะสิวขาวบด ใบชาต้มเปน 

กระสาย ละลายถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนิพพานท้ายสระ๙ ให้เสวย  

เมื่อเสวยพระโอสถแล้วกราบทูลให้เสวยพระสุธารสชาตามเข้าไปภายหลังอิก  

๒ ที  ๓ ที ซึ่งขัดปัสสาวะนั้นไปพระบังคนเบาสะดวก ข้าพระพุทธเจ้า  

พระแพทย์โอสถฝรั่ง ประกอบทูลเกล้าฯ ถวาย ได้พระราชทานเงินตราชั่ง ๑...๑๐ 

ส่วนเมสี๑๑  ซึ่งต่อมากลายเป็นราชทินนามแพทย์ฝรั่งนั้น  ท่านผู้นี้มีตัวตนอยู่จริง 

ในประวัติศาสตร์  เมสี  หรือ Moses  เป็นบุตรออกพระยาแพทยโอสถ  ทำหน้าที่แพทย์จนถึงสมัย 

สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ  มีชื่อเสียงจนเป็นส่วนหนึ่งของทินนามแพทย์ฝรั่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์  

ปรากฏนามอยูใ่นตำราพระโอรสพระนารายณโ์ดยประกอบยาขีผ้ึง้ปดิฝ ี ดงัมคีวามวา่...ขา้พระพทุธเจา้  

เมสี หมอฝรั่ง ประกอบทูลเกล้าฯ ถวาย สำหรับปิดฝีเบื่อยเน่าบาดเจ็บใหญ่น้อย ให้ดูดบุพโพ 

กัดเนื้อ เรียกเนื้อ ด้วยสีผึ้งเขียวใช้กัด สีผึ้งแดง เรียกเนื้อ สีผึ้งขาว แก้พิศม์ เลือกใช้เอาเถิดฯ...

พ.ศ. ๒๒๐๕  เริ่มมีการติดต่อกับฝรั่งเศส  ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่  ๑๔  ซึ่ง 

พบว่าหลักฐานทางการแพทย์ส่วนใหญ่  เป็นบันทึกของชาวต่างประเทศที่เดินทางมาในสมัยนั้น  

เช่น  จดหมายเหตุลาลูแบร์  แต่การรักษาแบบแพทย์แผนไทยในสายตาชาวตะวันตกที่บันทึกไว้  

อาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องทีเดียวนัก  พ.ศ. ๒๒๐๕  มองเซนเยอร์  ลังแบรต์  เดน  ลามอตต์  (Lambert  

de Lamotte)  พร้อมด้วยมิชชันนารีผู้ช่วยสองคนเข้ามาทางเมืองตะนาวศรี  และน่าจะนำความรู้ 



334
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ทางการแพทย์ตะวันตกเข้ามาใช้รักษาพร้อมกับเผยแผ่คำสอนทางศาสนาไปด้วย  ส่วนรายงาน 

ของมิสซิย็องฟรังแซส  (Mission of  France)  พ.ศ.  ๒๒๒๒  บอกว่า  ห้าปีก่อนนั้นได้ขยาย 

โรงพยาบาลอยุธยาขึ้นด้วยการสร้างตึกเพิ่ม  มีคนไข้ประจำ ๕๐ ถึง ๙๐ คน  และคนไข้ไปมาวันละ  

๒๐๐ ถึง ๓๐๐ คน  ใน พ.ศ. ๒๒๒๕  ม.ลาโน  ได้หาแพทย์ชาวสวิสเข้ามาอบรมวิชาศัลยศาสตร์แก ่

แพทย์ของเขา  และได้ถวายความเห็นต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ทรงสร้างโรงพยาบาลใหญ่ 

ในกรุงศรีอยุธยาทำนองเดียวกับโอปิตัล  เดอ  ดิเออ  ในปารีส  แต่ไทยปฏิเสธ  ในบันทึกระบุว่า  

มิชชันนารีฝรั่งเศสมีโรงพยาบาลเล็ก ๆ อยู่ที่ชานเมืองอีกสองโรง  และสั่งตัวยาจากประเทศฝรั่งเศส 

เข้ามาใช้  มีควินีน  อะโลเอ  (ยาดำ)  และเซ็นนา  (ใบมะขามแขก) อยู่ด้วย  ส่วนบันทึกของลาลูแบร์  

กล่าวถึงการรักษาพยาบาลของชาวสยามที่ต่างกับวิธีการทางตะวันตก

กฎหมายพระธรรมนูญซึ่งตราขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ  ระบุถึงคนเก็บยาว่า  

“มาตรา ๒๕ ตราคนมือขวาถือฆ้อนระวังขุนเทเพนทรเทพบดีศรีสมุหะ พระตำรวจหลวงกลางได้ใช้ 

ไปแก่กรรมการ แลหัวเมืองเล็ก เรียกสิ่งยา สิ่งดี เลือด มัน ตับ พุง และยางแต้วหางยูง”๑๒  

ในคำใหก้ารของขนุหลวงวดัประดูท่รงธรรม  (คำใหก้ารขุนหลวงหาวดั)  กลา่ววา่  ในปลายสมยัอยธุยา  

บนเกาะเมืองมีร้านขายยาเครื่องสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านทั่วไป  “ที่ถนนป่ายา มีร้านขายเครื่องเทศ  

เครื่องไทย ครบสรรพคุณยาทุกสิ่ง ชื่อตลาดป่ายา”  มีโรงทำยาหลวง  เรียกว่า  โรงพระโอสถ  

มีโรงพระโอสถตั้งอยู่หน้าสวนองุ่น  โรงพระโอสถหลวงนี้  นอกจากจะปรุงยาใช้ในพระราชวังแล้ว  

ยังเตรียมยาสำหรับใช้ในกองทัพยามสงครามด้วย  มีพระยาแพทยพงศาวิสุทธาธิบดี  เป็นผู้กำกับ 

๓. สมัยกรุงธนบุรี

เมื่อคราวเสียกรุงแก่พม่า  ตำราแพทย์ในโรงพระโอสถคงถูกเพลิงเผา  หมอหลวง 

ในราชสำนักล้มตาย  สูญหาย  หรือถูกกวาดต้อนไป  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  ทรงฟื้นฟูงาน 

สาขาต่าง ๆ  และรวบรวมเอกสารตำรายามาจากหัวเมืองและหมอพื้นบ้านทั่วไป  มีพระโอรสของ 

พระเจ้ากรุงธนบุรี  ๔ พระองค์  เรียนแพทย์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

  ๑) สมเด็จเจ้าฟ้าชายทัศพงศ์  ภายหลังเป็นพระพงศ์นครินทร์  ผู้รวบรวมตำรายาต่าง ๆ ไว้

  ๒) พระองค์เจ้าหนูแดง  ในสมัยรัชกาลที่  ๓  ดำรงตำแหน่ง  พระยาบำเรอราชแพทย์  

ในคราวบูรณะวัดพระเชตุพนฯ  มีหน้าที่เป็นแพทย์ใหญ่คุมจารึกตำรายาแพทย์แผนไทย 

  ๓) พระองค์เจ้าชายละมั่ง  เป็นหมอหลวง  ได้เป็นพระยาสัมบัติธิบาล  เป็นผู้หนึ่งที่ 

แต่งโคลงท่าฤๅษีดัดตนที่วัดพระเชตุพนฯ  ในสมัยรัชกาลที ่๓๑๓ 

  ๔) พระอินทรอภัย  มีความเชี่ยวชาญเรื่องการนวด  มีตำแหน่งเป็นหมอหลวง  ภายหลัง 

ถูกประหารด้วยถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้กับเจ้าจอม  เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๕

๔. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

การแพทย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  สืบเนื่องมาจากการแพทย์ในสมัยอยุธยา  แม้ว่า 

หมอหลวงและตำรายาหลวงจะสูญหายพลัดพรากไปเมื่อคราวเสียกรุง  แต่ยังมีหมอกลางบ้าน  

ตามหัวเมือง  หรือเรียกว่าหมอเชลยศักดิ์  และพระภิกษุที่มีความรู้ทางยา 
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๑) รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช รชักาลที ่๑ (พ.ศ. ๒๓๒๕ -  

๒๓๕๒)

พระองค์ย้ายเมืองหลวงมาฝั่งบางกอก  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้รวบรวม 

ตำราวชิาตา่ง ๆ ทีส่ญูหายเมือ่ครัง้เสยีกรงุ  ศลิาจารึกวดัพระเชตพุนฯ ระบหุลักฐานวา่ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งตำรายาและรูปฤๅษีดัดตนไว้ตามศาลาราย  มีการจัดตั้งกรมหมอโรงพระโอสถ 

๒) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๕๒ - ๒๓๖๗)

การแพทย์แผนไทยมีการฟ้ืนฟูข้ึนมาก พ.ศ. ๒๓๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พระพงศ์- 

นรินทร์ราชนิกูล  พระโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  แพทย์หลวง  สืบเสาะรวบรวมตำรายา 

ท่ีสูญหาย  รวบรวมและคัดเลือกตำรายา  บันทึกในช่ือว่า  ตำราพระโอสถคร้ังรัชกาลท่ี ๒  (แต่ 

มีการพิมพ์เผยแพร่คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๙  โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

กฎหมายพนักงานโอสถเสวย  ในสมัย ร.๒  พ.ศ. ๒๓๕๙  แสดงให้เห็นความสำคัญของ 

การปรุงยา  ที่ต้องมีความรับผิดชอบ  และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย

แลเจ้าพนักงานพระโอสถเสวย ถ้าเป็นพระโอสถน้ำใส่โถขวดแก้ว ๆ  

ใส่ถุงปิดตราจงมั่นคง ถ้าเจ้าพนักงานมิเชิญไว้ดังนี้ โทษเฆี่ยน อนึ่ง ถ้าจะ 

ประกอบพระโอสถอย่าประมาท ต้องให้บริสุทธิ์ ถ้ามิบริสุทธิ์ ผู้ประกอบโทษ 

เฆี่ยนตัดมือ ถ้าจะประกอบพระโอสถนั้น อย่าให้ผู้อื่นนอกกว่าผู้กำกับ เข้าไป 

นั่งใกล้เคียงเป็นอันขาด ถ้าผู้อื่นจะเข้าไปใกล้เคียงไซร้ ผู้เข้าไปใกล้เคียงแล 

เจ้าพนักงานโทษเฆี่ยนริบราชบาตร ถ้าประกอบพระโอสถให้เศร้าหมองมี 

มณฑิลอุปัทะวไซร้ โทษถึงตาย อนึ่งผู้ใดไปใกล้เคียงทำให้พระโอสถเป็น 

มณฑิลอุปัทะวได้ไซร้ ผู้ทำแลเจ้าพนักงานโทษถึงตาย ถ้าเจ้าพนักงานแสร้าง 

แกล้งประกอบให้เป็นมณฑิลอุปัทะวโดยไซร้ โทษตายทั้งโคตร อนึ่งพระโอสถ 

ประกอบแล้วให้ผู้แต่งแลผู้กำกับทาบดู ให้สนิทจงดี ถ้ามิสนิทผิดข้อใดไซร้  

โทษผู้แต่งกำกับเทียบทานนั้นดุจกันทุกข้อ...

พ.ศ. ๒๓๖๓  เกิดโรคห่า  ราษฎรตายประมาณสามหมื่นคน

พระเจ้าลูกยาเธอ  กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์  ทรงปฏิสังขรณ์วัดจอมทอง  ถวายเป็น 

พระอารามหลวง  รัชกาลที่  ๒ พระราชทานนามว่า  วัดราชโอรส  มีการจารึกตำรับยา  ตำรา 

หมอนวด  รูปปั้นฤๅษีดัดตนที่วัดราชโอรส  หลังการระบาดของโรคห่า  หรืออหิวาตกโรคหนึ่งปี

๓) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓  (พ.ศ. ๒๓๖๗ - ๒๓๙๔)

ฟื้นวิทยาการสาขาต่าง ๆ  จารึกบนแผ่นหินประดับที่วัดพระเชตุพนฯ  พระยาบำเรอ 

ราชแพทย์  เป็นผู้เสาะหาตำราจากหมอหลวง  หมอพระ  และหมอเชลยศักดิ์  มีการประกาศ 

ขอตำรายาดี  และผู้ที่นำตำรายานั้นมาต้องสาบานว่ายาขนานนั้น ๆ ตนใช้มาก่อนและใช้ได้ผลดี  

โดยพระยาบำเรอราชแพทย์นำมาตรวจสอบก่อนจะนำมาจารึก  วิชาแพทย์แผนไทย  ที่จารึกไว้ 
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ที่วัดพระเชตุพนฯ  แสดงให้เห็นการค้นคว้าของแพทย์แผนไทยที่สำคัญที่สุด  ที่มีการบันทึกหลักฐาน 

ไว้อย่างชัดเจน  อันเกิดจากความร่วมมือของหมอต่าง ๆ ในสมัยนั้น

พ.ศ. ๒๓๗๑  มิชชันนารีอเมริกันเข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนา  (ดูรายละเอียดในบทที่  ๗  

ประวัติการแพทย์ในประเทศไทยโดยคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์)

พ.ศ.๒๓๗๕  มกีารปฏสิงัขรณว์ดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม  ใหร้วบรวมสรรพความรูต้า่ง ๆ  

มาจารึกลงบนแผ่นศิลาประดับไว้รอบระเบียงวัด  อย่างวิชาหนังสือ  ความรู้เรื่องโคลง  ฉันท์  

กาพย์  กลอน  วิชาช่าง  และวิชาแพทย์  ซึ่งจารึกตำรับยาและโคลงภาพฤๅษีดัดตน  เป็นการ 

เป็นแพร่ความรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาโดยทั่วถึง  แทนตำรายาที่เคยปิดกั้นจำกัด 

การถ่ายทอดในตระกูลและเฉพาะบุคคล 

หมอบรัดเลย์เป็นมิชชันนารีกลุ่มที่  ๓ ที่เข้ามา  เปิดโอสถศาลาที่ใต้ถุนบ้านพักเหนือ 

วัดเกาะ  สำเพ็ง  หมอบรัดเลย์นำการรักษาด้วยวิธีสมัยใหม่  และเริ่มการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ  

ในจดหมายเหตุระบุว่า  “วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๗๙ เป็นวันแรกที่หมอบรัดเล ได้เริ่มปลูกฝี 

กันไข้ทรพิษโดยวิธีฉีดหนองเชื้อเข้าไปในแขนของเด็ก ๆ ประมาณ ๑๕ คน...” กรมหลวงวงษาธิราช 

สนิท๑๔  ทรงเป็นเจ้านายไทยกลุ่มแรก ๆ  ท่ีศึกษาหาความรู้ตามแบบตะวันตกจากมิชชันนารี  

โดยเฉพาะการแพทย์ตะวันตก  ต่อมาหมอบรัดเลย์ย้ายบ้านและโอสถศาลาไปอยู่ข้างวังกรมหลวง 

วงษาฯ  ที่ปากคลองบางหลวง

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๓๗๙  มีงานฉลองวัดประยุรวงศาวาส  เกิดอุบัติเหตุปืนใหญ่ 

ระเบิด คนตาย ๔ คน  และบาดเจ็บจำนวนมาก  หมอบรัดเลย์รักษาพระสงฆ์ไทยองค์หนึ่งซึ่ง 

กระดูกแขนแตก  โดยการผ่าตัดแขน  รักษาไม่นานเท่าใดก็หายดี

พ.ศ. ๒๓๘๕  สถาปนาพระองค์เจ้าชายนวม  เป็นกรมหมื่นวงษาสนิท  เจ้ากรมหมอหลวง  

พระชนมายุ ๓๔ พรรษา  เจ้านายพระองค์นี้ทรงมีความรู้ทั้งแพทย์แผนไทยและตะวันตกอย่างดียิ่ง  

ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับประกาศนียบัตรทางการแพทย์ถวายเป็นพระเกียรติยศ  และ 

เป็นสมาชิกของสถาบันการแพทย์แห่งนิวยอร์ก  ทรงแต่งตำราสรรพคุณยา  และรวบรวมตำรา 

โอสถพระนารายณ์  ตำรายาครั้งรัชกาลที่  ๒  ไว้ด้วย  ทรงประยุกต์ใช้ยาไทยและยาฝรั่งในการ 

รักษาโรค  อย่างนำควินินมาผสมในยาลูกกลอนของไทย  พระองค์คิดยาแก้ไข้จับสั่นสูตรใหม่  

โดยใช้ยาไทยให้คนป่วยถ่ายท้องและอาเจียน  งดของแสลง  และกินควินิน  ดังคำโฆษณาขายยา 

จารึกตำรับยา  วัดราชโอรส
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ในหนังสือพิมพ์ว่า...ควินินนี้ เดี๋ยวนี้มีขายที่ตึกหันแตรประมาณห้าสิบขวด เขาว่าถ้าผู้ใดซื้อทั้งหมด  

จะขายเป็นขวดละสิบเหรียญ ควินินในขวดเดียวหนัก ๒ บาท แบ่งรับประทานได้ ๔๘๐ ครั้ง  

พอรกัษาคนไขใ้หห้ายขาด ประมาณ ๔๐ คน...พ.ศ. ๒๓๘๕  เกดิไขท้รพษิระบาด  กรมหมืน่วงษาสนทิ  

โปรดให้หมอบรัดเลย์มาปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษแก่คนในวังของพระองค์  รวมทั้งทำคลอดให้แก่ 

ชายาคนหนึ่งของพระองค์ในปี พ.ศ. ๒๓๙๕ 

๔) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ (พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๑๑) 

เป็นยุคที่มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย  โดยเฉพาะวิทยาการทางตะวันตก  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อครั้งยังทรงผนวชอยู่  ทรงศึกษาภาษาอังกฤษ  

ทอดพระเนตรหนังสือจากต่างประเทศ  และสนทนากับชาวต่างประเทศอยู่เนืองนิตย์  แพทย์ 

ชาวตะวันตกที่พระองค์โปรดปรานท่านหนึ่งคือ  หมอเหา  นายแพทย์แซมมวล  เรย์โนลด์  และ 

ทรงมีพระราชหัตถเลขาพระราชทานไปถึง  พระสหายชาวต่างประเทศ  อย่างบาทหลวงปาเลอกัว  

พระองค์ยอมรับการรักษาของแพทย์อื่น ๆ  ทั้งแผนไทย  จีน  และตะวันตก  มิใช่จะรังเกียจ 

แผนไทยตามที่มีคนกล่าวอ้าง  เห็นได้จากพระราชหัตถเลขาหลายองค์ที่ทรงกล่าวถึงการรักษาโรค 

ด้วยแพทย์แผนไทย  แผนจีน  และตะวันตก  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ฉบับที่ ๑ ถึงเจ้าจอมมารดาผึ้ง  

(นามเดิมเจ้าจอมมารดาเต่า)  พ.ศ. ๒๓๙๖ 

...อาการของลูกเต่านั้น ข้าได้ไปหารือ หมออเมริกัน เขาจะให้เขา 

รักษา เขาว่าโรคนั้นเกิดมาแก่ลูกนั้นโดยธรรมดา ช่องลมหายใจของเด็กนั้น 

ห่างทั้งสองข้างหัวใจ จึงชักเลือดร้ายให้ปะปนกัน ดำแลเขียวไป รักษายาก  

เขาไม่รับรักษา ข้าก็เสียดายด้วยเปนลูกชายแล้วสงสารเต่า หนักหนา กลัว 

จะเสียใจนัก อย่าเสียใจเลย เปนธรรมดาของเด็กนั้นเอง...หนังสืออังกฤษ 

น่าหลังนั้นเขาเขียนบอกมา...

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงวงษาธิราชสนิท
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พระราชหัตถเลขาฉบับที่  ๔ ถึงพระองค์เจ้าปัทมราช  วันพุธ  แรมสามค่ำ  เดือนสิบสอง  

ปีรกาตรีศก  ศักราช ๑๒๒๓  (พ.ศ. ๒๔๐๔) 

...วันอังคารขึ้นสามค่ำเดือนสิบสอง นางแพ มารดายิ่งเยาวลักษณ 

แลพักตรพิมลพรรณ แลเกษมสันต์โสภาคย์ แลมนุษย์นาคมานพนั้น คลอด 

บุตร์เปนหญิง ครรภมล  (รก)  ไม่ออก ตั้งแต่เวลาห้าทุ่มหกบาท ไปหมอแก้ไข 

หลายหมอแล้วก็ไม่ออก ครั้นเวลาเจ็ดทุ่มก็ตั้งออกตาตั้ง ครั้นเวลาสามยาม   

หมอบรัดเล อเมริกันเข้าชักครรภมล (รก) ออกได้ แต่เมื่อนั้นอาการชีพจร 

อ่อนเสียแล้ว แก้ไขไม่ฟื้น ครั้นเวลาสามยามสี่บาทก็ขาดใจตาย ได้ให้ 

เอาศพไปฝังไว้วัดสมอราย แต่บุตรนั้นยังดีอยู่...๑๕

พระราชหัตถเลขา  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ฉบับที่  ๔ ถึงพระองค์เจ้า 

ปัทมราช  เกี่ยวกับพระอาการประชวรของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

...วังน่าเดี๋ยวนี้ท่านประชวรมาแต่เดือนเก้าข้างขึ้น...ไม่ได้เสดจไปไหน 

เลย ท่านบอกอาการว่าประชวรพระโรคลม ให้วิงเวียนและลมจับเนือง  ๆ... 

กระหม่อมฉันก็เข้าไปเยี่ยม เห็นอาการท่านก็คล้ายกับปกติแข็งแรงดีอยู่ไม่ 

โซมซูบผอมดอก เห็นเปนผิดปกติที่ผิวนั้นซีดมากอยู่เท่านั้น...วันนั้นท่านว่า 

ขอให้หมอยาข้างวังหลวงขึ้นไปชุมนุมปฤกษา ใครจะคิดอ่านถวายยาได้บ้าง  

เจ้ากรมปลัดกรมหมอวังหลวงขึ้นไปชุมนุมปฤกษา คิดอ่านจะถวายยาคนละ 

ขนานสองขนาน คิดไปต่าง ๆ ยาที่คิดนั้น หมอวังน่าว่า ยาอย่างนั้นเคยถวาย 

เสียแล้วหมดไม่ชอบพระโรค หมอก็ต้องเลิกกลับมา ในเดือนสิบสองข้างขึ้นนี้  

ท่านให้มาบอกอาการว่าพระอาการนั้นมากไป เสวยไม่ได้ บรรทมไม่หลับ  

หมอไทยแก้มานานแล้ว อาการไม่คลาย จะขอให้หมอจีนถวายยาเปนพระ 

โอสถต่อไป กระหม่อมฉันคิดว่า ถ้าพระโรคท่านไม่เปน เช่น อาการท่าน 

บอก เปนเช่นเขาลือจริง หมอจีน ถวายเหนจะชอบ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีความรู้ในเชิงการแพทย์ด้วย  อย่างทรงจับ 

พระหัตถ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าใย  (พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธ 

เลิศหล้านภาลัย)  แล้วทราบว่าลมเดินไม่สม่ำเสมอ...เจ้าพี่ใยท่านประชวรมาสักสองปีแล้ว...เมื่อคราว 

ฉันจะขึ้นมารับพระเศวตสุวรรณา ฉันไปทูลลาท่าน ได้จับพระหัตถ์ท่านดู เหนลมเดินไม่เสมอ  

เดิน ๆ ไปแล้วก็อยุด ฤๅเดินอยู่ก็แรง ๆ อ่อน ๆ ฉันบอกไว้แก่ผู้พยาบาลว่าพระอาการเปนอย่างนี้  

แต่ครั้งนั้นท่านก็กลับคลายขึ้นมากอยู่หลายวัน ภายหลังมาประชวรหนักลง สิ้นพระชนมพ้นวันที่ 

ฉันไปเหนประมาณสองเดือน...๑๖
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โรงรักษาคนไข้ที่วัดจักรวรรดิราชาวาสของพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิชิตปรีชากร

ที่มา  : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ ภ  ๐๐๒ กจช(อ)๖/๓๐

ศาลารักษาผู้ป่วย  พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ  โปรดให้ตั้งที่ตำบลสังเวชวิศยาราม

ที่มา  : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ ภ  ๐๐๒ กจช(อ)๖/๓๐
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แต่บางครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงค่อนแคะหมอไทยอยู่บ้างว่า 

...พวกแพทย์หมอแลปากหญิงชายทั้งหลาย เจ็บอะไร ๆ ก็ว่าลมทุกสิ่ง 

ไป ด้วยตำราอ้างว่าลม ๕๐๐ จำพวก จะไล่ว่าอะไรบ้าง  ๆ ก็ไม่มีใครนับถูก  

หมอนวดทั้งกรม วังหลวง วังหลัง เมื่อตั้งชื่อก็ล้วนด้วยวาโยวาตา หมื่นวาโย 

รักษา หมื่นสังหารวาโย หมื่นวาโยไชยา เป็นหมอสำหรับแก้ลมจับทั้งนั้น  

ไม่มีอื่น ดูหนึ่งวันในวังหลวงวังหน้ามีคนเป็นลมจับวันละ ๑๐๐ คน ๒๐๐ คน  

วันใดเสวยพระโอสถทุเลา ก็ต้องชุมนุมหมอไว้ทั้งเจ้ากรม ปลัดกรม และ 

ขุนหมื่นดี ๆ กลัวจะประชวรพระวาโย ทั้งเมืองมีแต่โรคลมหมด ไม่ใคร่จะมี 

ใครพูดถึงโรคอื่น ไข้จับหนักก็ว่าพลอยไข้ห่าไข้ประจุบันก็เรียกว่าลมมาก...๑๗ 

๕) รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓)

ในรัชสมัยนี้  มีการปฏิรูปในหลาย ๆ ด้าน  ซึ่งกรมแพทยาโรงพระโอสถ  เป็นระบบราชการ 

แบบเก่า  ก็ค่อย ๆ ถูกปรับเปลี่ยนไป  แต่ยังไม่ยุบไปเสียทันทีทันใด  การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่าง 

ค่อยเป็นค่อยไป 

ตามที่ได้กล่าวถึงลักษณะของกรมแพทยาโรงพระโอสถมาแล้ว  มีกรมหมอหลวง  ที่บัญญัติ 

ไว้ในกฎหมาย  พระไอยการนาพลเรือน  หมอหลวงเหล่านี้ไม่มีหน้าที่รักษาประชาชนทั่วไป  ถ้า 

ต้องการบริการรักษาจากหมอหลวง  ก็ต้องว่าจ้างกันเป็นการส่วนตัว 

พ.ศ. ๒๔๑๓  หลังจากขึ้นครองราชย์ ๒ ปี  มีการประชุมแพทย์หลวง  นำตำรายามาตรวจ 

สอบให้ตรงกับต้นฉบับ  และทรงแต่งตั้งบุคคลให้รับผิดชอบ  คือ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหมื่น 

อักษรสาส์นโสภณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย  พระยาอมรศาสตร์ประสิทธิศิลป ์ 

โรงรักษาไข้

ที่มา  : สำนักหอจดหมายเหตุ

แห่งชาต ิ

ภ  ๐๐๒ กจช(อ)๖/๒๙
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หลวงกุมารเพชร  หลวงกุมารแพทย์  ขุนกุมารประเสริฐ  และขุนเทพกุมาร๑๘ ใช้เฉพาะแพทย์หลวง 

และตำรายาหลวงเทา่นัน้  ไดน้ำมารวบรวมและเขยีนลงในสมดุไทย  เรยีกวา่  เวชศาสตรฉ์บบัหลวง  

มีจำนวน ๑๕ คัมภีร์

พ.ศ. ๒๔๒๔  เกิดอหิวาตกโรค  มีการจัดตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวในที่ประชุมชน ๔๘ ตำบล

พ.ศ. ๒๔๓๐  แต่งตั้งคณะคอมมิตตีจัดสร้างโรงพยาบาล  เพื่อจัดตั้งโรงศิริราชพยาบาล  

เปิดโรงพยาบาลในวันที่  ๒๖  เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑  ระยะแรกใช้แพทย์แผนไทยเป็นส่วนใหญ่  

พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ให้พระประสิทธิวิทยา  (หนู)  หมอจากวังหน้ามาเป็นแพทย์ใหญ่  

โดยนำศิษย์มาเป็นแพทย์รอง ๒ คนคือ  หมอคงและหมอนิ่ม  ปีต่อมามีการจัดตั้งกรมพยาบาล  

สงักดักระทรวงธรรมการ  มหีนา้ทีร่กัษาพยาบาลผูป้ว่ย  ปลกูฝปีอ้งกนัไข้ทรพษิ  จดัดแูลโรงพยาบาล  

แทนกรมพระโอสถเดิมที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  ๑  พ.ศ. ๒๔๓๒  เริ่ม 

การศึกษาแพทยศาสตร์ในโรงเรียนแพทยากรที่ศิริราชพยาบาล  และพิมพ์ตำราแพทย์ใช้ใน 

โรงเรียนแพทย์  “แพทยศาสตร์สงเคราะห์”  มีทั้งการแพทย์แผนไทยและตะวันตก  และจัดตั้ง 

โรงเรียนแพทยากร  ในป ีพ.ศ. ๒๔๓๓

พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓  มีความ 

เกี่ยวกับหมอไทยว่า 

. . .ขอเตือนหมอฝรั่งนั้นดีจริง แต่ควรให้ยาไทยสูญ หฤๅหาไม่  

หมอไทยควรจะไม่มีต่อไปภายหน้า หฤๅควรมีไว้บ้าง ถ้าว่าส่วนตัวฉันเอง  

สมัคกินยาไทย แลยังวางใจ หฤๅอุ่นใจในหมอไทยมาก ถ้าหมอไทยจะรักษา 

แบบฝรั่งหมด ดูจะเยือกเย็นเหมือนเห็นอื่น ไม่เห็นพระสงฆ์เลยเหมือนกัน  

แต่ตัวฉันอายุมากแล้ว เห็นจะไม่ได้อยู่จนหมอไทยหมดดอก คนภายหน้า 

จะพอใจอย่างฝรั่งกันทั่วไป จะไม่เดือดร้อนเช่นฉันดอกกระมัง เป็นแต่ลอง 

เตือนดูตามหัวเก่า ๆ ที่หนึ่งเท่านั้น...๑๙ 

พ.ศ.  ๒๔๓๕  เริ่ม สอนวิชาการแพทย์แผนไทย  โดยหม่อมเจ้าเจียก  ทินกร  ให้กับ 

นักเรียนแพทย์ชั้นปีที่  ๓  เมื่อเปิดการเรียนวิชาแพทย์แผนปัจจุบันได้  ๒ ปี  กรมพยาบาลก็ได้ 

จัดหม่อมเจ้าเจียก  เจ้ากรมแพทย์สำนักพระราชวังหลวง  ให้มาเป็นอาจารย์สอนวิชาแพทย์ 

แผนโบราณประจำโรงเรียนแพทย์  แต่ไม่ปรากฏมีหลักสูตรชัดเจน  และเปิดสอนการแพทย์ 

แผนไทยในโรงเรียนแพทยากรอย่างเป็นทางการ  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖  ดังในประกาศของกระทรวง 

ธรรมการ พ.ศ. ๒๔๓๖ ว่า...ด้วยกำหนดโรงเรียนแพทยากรในศิริราชพยาบาล จะได้เปิดให้นักเรียน 

เข้าเรียนสืบไปในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๐ การศึกษาวิชาแพทย์ในศกนี้ได้เพิ่มการสอนแพทย ์

ฝ่ายไทยในฐานวิชารักษาไข้ใช้ยาต่างแผนกหนึ่ง นอกจากวิชาแพทย์ต่างประเทศที่ได้สอนอยู่ก่อน 

แล้วด้วย และจะรับสมัครตามแต่ผู้ใดจะศึกษาวิชาแพทย์ในโรงเรียนนี้..๒๐  การดำเนินการของ 

โรงเรียนแพทยากร  มีนายแพทย์ยอร์ซ  บี  แมคฟาร์แลนด์  เป็นครูใหญ่ฝ่ายแพทย์ปัจจุบัน  

หม่อมเจ้าเจียก  ทินกร  เป็นหัวหน้าอาจารย์วิชาแพทย์แผนไทย  หลักสูตรวิชาแพทย์แผนไทย  
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วิชาที่เรียนได้แก่  ๑.  ธาตุวินิจฉัย  ๒.  สมุฏฐานวินิจฉัย  ๓.  ธาตุอภิญญาณ  ๔.  อสุรินทญาณ  

๕. ปฐมจินดา  ๖.  โรคยา  ๗.  วิชาหมอนวด 

พ.ต.อัทย์  หะสิตะเวช  (หลวงวิฆเนศประสิทธิ์วิทย์)  เป็นนักเรียนเลขประจำตัวเลข ๑  

ของโรงเรียนแพทยากร  มีนักเรียนในชั้นเรียนทั้งหมด  ดังนี ้

  ๑. นายอัทย ์ หะสิตะเวช  ต่อมาเป็น  นายพันตร ี หลวงวิฆเนศประสิทธิ์วิทย์

  ๒. นายชุม  ต่อมาเป็น  หลวงอาจวิทยาคม

  ๓. นายเข้ม  ต่อมาเป็น  เรือโท ขุนธนภารบริรักษ์

  ๔. นายอาบ  ต่อมาเป็น  พระอุดมวิทยาคม  (อาบ  จักษุรักษ์)

  ๕. นายผัน  ต่อมาเป็น  ร้อยตร ีผัน

  ๖. นายขาว  ต่อมาเป็น  ร้อยตร ีขาว

  ๗. หม่อมหลวงโต๊ะ  ปาลกะวงศ ์ ต่อมาเป็นร้อยเอก ขุนพลานาธินิบัติ

  ๘. นายเกิด  ต่อมาเป็น  จ่านายสิบแพทย์

  ๙. นายกลิ่น  ต่อมาเป็น  หลวงอนุมานแพทยากร 

พ.ต.อัทย์  หะสิตะเวช  เรียนสำเร็จใน พ.ศ. ๒๔๓๕  พ.ต.อัทย์บันทึกไว้ว่าการแพทย์แผน 

ปัจจุบันมีหลักสูตรการสอนชดัเจนดังต่อไปนี ้ มีการสอนวันละ ๒ ชั่วโมง  ตั้งแต ่๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  

วันจันทร์ - วิชากายวิภาคศาสตร์  อังคาร - วิชาสรีรวิทยา  พุธ - วิชาผ่าตัด  พฤหัสบดี - วิชา 

สรรพคุณยา  วันศุกร์ - วิชาสูติศาสตร์  วันเสาร ์- เรียนวิชาการตรวจคนไข้และการปรุงยา  ตอนบ่าย 

ดูการผ่าตัด  ปีที่  ๒  เวลาบ่าย ๑๓.๐๐ น.  ถึง ๑๔.๐๐ น.  เรียนวิชาเคมี  (ใช้ชื่อวิชาให้ตรงกับที่ใช้ 

ในปัจจุบัน)

การสอน

วิชาแพทย์ฝ่ายสยาม 

(แพทย์แผนไทย) 

ในโรงเรียนแพทยากร 

ศิริราชพยาบาล

ที่มา  : สำนักหอจดหมายเหตุ

แห่งชาต ิ ภ  ๐๐๒ 

หวญ๑๖/๒๖
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โรง เรี ยนแพทยาลัย เปิดมาได้   ๑๐  ปี   

มีนักเรียนจบหลักสูตรการแพทย์  ได้แก่  แพทย์ 

ยุ โรปชั้นสูง  ๖  คน  ชั้นสามัญ  ๒๒  คน  แพทย์ 

แผนไทย ๑ คน  และมีผู้ที่ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร 

แต่ออกไปรับราชการอีกจำนวนหนึ่ง

พ.ศ.  ๒๔๓๗  เจ้าพระยาภาสกรวงศ์  (พร  

บุนนาค)  กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่น 

สมมตอมรพันธุ์  ว่า  กรมพยาบาลคิดจะจัดพิมพ์ 

คัมภีร์แพทย์ทั้งไทยและฝรั่งตามที่สอนอยู่ในโรงเรียน 

แพทยากร  เรียกว่า  แพทยศาสตรสงเคราะห ์

พ.ศ. ๒๔๓๘ (ร.ศ. ๑๑๔)  จำหน่ายหนังสือ 

แพทยศาสตรสงเคราะห์  ตำราสำหรับแพทย์หมอ 

และประชาชนทั่วไป  คือมีทั้งตำรายาที่ได้ตรวจสอบ 

ความถูกต้องแล้ว  รวมทั้งตำรานวด  สรรพคุณยา 

ตำราเกล็ดต่าง ๆ  (บางแห่งใช้ว่ายาเกร็ด)  และวิชา 

แพทย์ฝรั่ง  การผ่าตัดเย็บบาดแผล  ครรภ์รักษา  

ตำราเครื่องยาและฤทธิ์ยาต่าง ๆ ออกในศก ๑๑๔  

ทุกสามเดือน

พ.ศ.  ๒๔๓๙  ตั้ งโรงเรียนผดุงครรภ์ที่  

ศิริราชพยาบาล 

พ.ศ.  ๒๔๔๓  ยกโรงเรียนแพทยากรเป็น  

ราชแพทยาลัย  สอนทั้งแพทย์ไทยและตะวันตก

เมื่ อตึก โรง เรี ยนราชแพทยาลัยสร้ าง 

แล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ. ๒๔๔๓  จึงพระราชทานนาม 

โรงเรียนว่า  ราชแพทยาลัย ROYAL MEDICAL  

COLLEGE  นามราชแพทยาลัยมีมงคลอย่างยิ่ง  

มีความหมายว่าโรงเรียนแพทย์แห่งนี้เป็นโรงเรียน 

แพทย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เจ้าพระยา 

ภาสกรวงศ์ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หั วและสมเด็จ- 

พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด 

ตึกราชแพทยาลัย  กระทรวงธรรมการได้ขอ 

พระราชทานเครื่องหมาย “ทรงยินดี” แก่อาจารย์และ

พนักงาน  ดังนี้

นายพันตร ี หลวงวิฆเนศประสิทธิ์วิทย ์

(อัทย ์ หะสิตะเวช)

นักเรียนเลขประจำตัวเลข ๑ 

ของโรงเรียนแพทยากร
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  ๑) หม่อมเจ้าเจียก  ทินกร  อาจารย์ฝ่ายแพทย์แผนไทย  รับราชการมา ๑๐ ปี  เอาใจใส่ 

ทั้งแพทย์ในโรงพยาบาลและโรงเรียน  เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเสมอ  ทั้งคุณวุฒิฝ่ายแพทย์ 

ก็เชี่ยวชาญ

  ๒) หม่อมเจ้าปราณี  ทินกร  สอนฝ่ายแพทย์แผนไทย  รับเป็นผู้เรียบเรียงตำราแพทย์ 

แผนไทย

  ๓) หมอยอร์ช  บี  แมคฟาร์แลนด์  อาจารย์ฝรั่ง  เป็นแพทย์ใหญ่รักษาการโรงพยาบาล  

รับราชการมานาน  สอนลูกศิษย์เรียบร้อยมากจนมีศิษย์สอบไล่ความรู้ได้ไปรับราชการตามกรม 

กองและหัวเมืองมาก

  ๔) หมอเฮนส์  อะดัมเสน  อาจารย์สอนแพทย์ผดุงครรภ์และตรวจไข้เจ็บฝ่ายแพทย์ฝรั่ง  

จัดการหน้าที่เรียบร้อย  สอนศิษย์จนสอบไล่ได้ออกไปทำงานในโรงพยาบาลและรักษาราษฎรเป็น 

ประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนที่คลอดบุตร

  ๕) หลวงไตรกิศยานุกร  รับราชการมา ๑๒ ปี  เป็นผู้ตรวจการโรงพยาบาล  ตลอด 

ทุกหน้าที่ตรวจการกระทำต่าง ๆ ในออฟฟิศกลางด้วย  ทั้งเป็นผู้ทราบกิจการในกรมพยาบาล 

โดยตลอดด้วยความขยันอุตสาหะ 

หลักสูตรการศึกษา ๔ ปี  มีการศึกษาทั้งแพทย์แผนตะวันตกและแพทย์แผนไทย

พ.ศ. ๒๔๔๔  เจ้าพนักงานกรมพยาบาล  กระทรวงธรรมการ  ดำรวิา่โรงเรยีนราชแพทยาลยั 

ตั้งมาได้  ๑๒ ปี  แต่ยังไม่มีหลักตำราที่สมบูรณ์สำหรับสาธารณประโยชน์แก่แพทย์และมหาชน  

จึงรวบรวมพระคัมภีร์แพทย์แผนไทยทั้งปวง  และตำราแพทย์ตะวันตก  บรรดาที่สอนอยู่ในโรงเรียน  

เช่น  พระตำราหลวงท่ีตรวจสอบแล้ว  คัมภีร์ปฐมจินดา  คัมภีร์ธาตุอภิญญา  คัมภีร์ธาตุบรรจบ  ฯลฯ  

และตำราที่ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่  รวมในชื่อว่า  ตำราแพทย์ศาสตร์  ต่อจากเล่มแพทยศาสตร์ 

สงเคราะห์ที่เลิกไป

พ.ศ.  ๒๔๔๔  เริ่มดำเนินกิจการ โอสถศาลาของรัฐบาล  จ้างเภสัชกรชาวเยอรมันมา 

ดำเนินการ

ผลิตยาตำราหลวง ๘ ขนาน  ยาแก้ไข  (ควินิน)  ยาถ่าย  ยาแก้ลงท้อง  ยาบำรุงโลหิต  

ยาแก้คุดทะราดและเข่าข้อ  และยาแก้จุกเสียด  (โซดามินต์)  อีกหลักฐานหนึ่งระบุว่ายาตำราหลวง  

มียา ๑๐ ขนาน  ได้แก่  ยาหอมอินทรจักร  ยาหอมนวโกฏ  ยาเทพจิตรารมย์  ยานารายณ์ถอนจักร  

ยากำลังราชสีห ์ ยาอุทัย  ยาสุขไสยาสน ์ ยาปัถวิธาตุพิการ  ยาจันทลีลา  ยาธาตุบรรจบ

พ.ศ.  ๒๔๔๖  ในบันทึกของนักเรียนแพทย์จากเวชชนิสสิต  รุ่นต่อมาจนถึงรุ่นที่  ๑๓  

(สำเร็จ พ.ศ. ๒๔๔๙)  ก็ไม่ปรากฏบันทึกว่าได้มีหลักสูตรการสอนแพทย์แผนโบราณของไทย  พระยา 

เวชสิทธิ์พิลาศ  (จรัส  วิภาตะแพทย์)  กล่าวว่า  แสดงว่าได้สิ้นสุดการสอนและการปฏิบัติการแพทย์ 

ตามแพทย์โบราณประมาณ  พ.ศ. ๒๔๔๖ คือประมาณ ๑๖ ปีหลังเปิดโรงพยาบาล และ ๑๔ ปี 

หลังเปิดโรงเรียนแพทย ์

คนไข้ที่มาโรงศิริราชพยาบาล  เลือกได้ว่าจะใช้แนวแพทย์แผนไทยหรือตะวันตก  ยาที่ใช้ 

ในโรงพยาบาลจึงมีทั้งยาไทยและฝรั่ง  ยาไทยจะใช้เป็นเครื่องยามาประกอบเองที่ศิริราชแล้วแจก 

ไปตามโรงพยาบาลอื่นของกรมพยาบาล  ถ้าเป็นยาต้ม  ก็ให้แต่ละแห่งทำขึ้นใช้เอง  ยาต้มที่ใช้ 
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เป็นหลักมีอยู่ ๙ หม้อคือ  ๑.  แก้ไข้ต่าง ๆ  ๒.  ยาหม้อหอม  แก้ลมต่าง ๆ  ๓.  แก้กษัย  ๔.  แก้บิด  

๕. แก้ท้องข้ึนทอ้งเฟอ้  ๖. ยาวณัโรค  ๗. แกข้อ้เขา่  ๘. แกร้ดิสดีวง  และ ๙. แกไ้ขตาเหลอืง  เสมหะ 

พ.ศ. ๒๔๔๗  ตั้งเวชสโมสรขึ้น  ในกระทรวงธรรมการ  ในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ พระยาพิศณุ 

ประสาทเวชขอพระอนุญาตจากพระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหลวงดำรงราชานุภาพ  สภานายกหอสมุด 

วชิรญาณ  จัดพิมพ์ตำราแพทย ์ ชื่อว่า  “ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์”  สอบเนื้อหาตามฉบับหลวง  

แต่มีแพทย์ตะวันตกผสมผสานเข้าไปด้วย

พ.ศ. ๒๔๔๘  กระทรวงนครบาลสั่งการให้แต่ละอำเภอสำรวจหมอยาเชลยศักดิ์นอกจาก 

หมอหลวงในกรุงเทพฯ  มีจำนวน ๖๓๒ คน  เป็นพระสงฆ์ ๘๖ รูป  ชาย ๕๒๓ คน  หญิง ๒๑ คน

พ.ศ. ๒๔๔๘  ทดลองตั้งแพทย์ประจำตำบลขึ้นที่มณฑลพิษณุโลก  โดยตั้งหมอพื้นบ้าน  

สำหรับรักษาชาวบ้าน  แต่ไม่ได้ผลดี

พ.ศ. ๒๕๕๐  เปลี่ยนแปลงการตั้งแพทย์ประจำตำบล  โดยแต่งตั้งหมอจากส่วนกลางไป 

เรียกว่าหมอหลวง  มีเกียรติยศรองจากกำนันลงมา  ให้รับยาจากโอสถสภาไปจำหน่ายให้ส่วนลด 

เป็นกำไร  ฝึกหัดการปลูกฝีให้แก่ราษฎรในท้องที ่

พ.ศ.  ๒๔๕๑  ปรับปรุงระบบป้องกันและรักษาโรคให้กรมพลำภัง  (กรมการปกครอง 

ในปัจจุบัน)  กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบโอสถศาลารัฐบาลและการทำฝีหนอง  กรม 

พยาบาลถูกโอนไปสังกัดกระทรวงธรรมการ  ทำหน้าที่ด้านการศึกษา  ต่อมามีการตั้งกรมพยาบาล 

ขึ้นในกระทรวงมหาดไทย

หนังสือแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ที่นำมาจัดพิมพ์ใหม่
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พ.ศ. ๒๔๕๓  มีหลักสูตรแพทย์ประกาศนียบัตร  พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้ารังสิต 

ประยูรศักดิ์ทรงจัดการหลักสูตร  ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๕๕๗  กำหนดให้นักเรียนแพทย์ชั้นปีที่ ๓  

ยังต้องเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณ 

พ.ศ. ๒๔๕๕  กระทรวงมหาดไทย  แยกงานสาธารณสุขออกจากกรมพลำภังมาสังกัดกรม 

พยาบาลที่ตั้งขึ้นใหม่อยู่

พ.ศ. ๒๔๕๗  เปิดการฝึกหัดแพทย์ผสมยาขึ้นในโรงเรียนราชแพทยาลัย  หลักสูตร ๓ ปี  

เป็นการผสมยาฝรั่ง  แต่ก็ยังคงมีวิชาแพทย์ไทยอยู่ในหลักสูตร  เผื่อไว้สำหรับให้เรียนรู้และสามารถ 

นำยาไทยมาใช ้ หากไปในท้องที่ที่ขาดแคลนยาฝรั่ง 

พ.ศ. ๒๔๕๙ ยกเลิกการสอนวิชาแพทย์แผนไทย ในโรงเรียนราชแพทยาลัย 

พ.ศ. ๒๔๖๑  รวมงานสาธารณสุขทั้งหมดเปลี่ยนชื่อกรมประชาบาล  เป็นกรมสาธารณสุข  

กระทรวงมหาดไทย  โอสถศาลารัฐบาลได้รับการยกฐานะเป็นกองโอสถศาลารัฐบาล

๖)  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๖๘)

พ.ศ. ๒๔๖๖ ออกพระราชบัญญัติการแพทย์เพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๖๖ 

โดยให้ความจำกัดความว่า “แพทย์แผนโบราณ หมายถึงผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย 

ความสังเกตความชำนาญอันได้บอกเล่าสืบต่อกันมาเป็นที่ตั้ง หรืออาศัยตำราอันมีมาแต่โบราณ  

โดยมิได้ดำเนินไปในทางวิทยาศาสตร์” วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้  เพื่อไม่ให้เกิด 

อันตรายแก่ประชาชนจากบุคคลที่ไม่มีความรู้ในทางการแพทย์  และไม่ได้รับการฝึกหัดเป็น 

ผู้มารักษา  เกิดผลกระทบต่อวงการแพทย์แผนไทยบ้าง  เนื่องจากผู้ที่จะประกอบวิชาชีพจะต้อง 

รับการอบรมและขึ้นทะเบียน  แต่ก็เป็นการจำกัดมิให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ในทางการแพทย์มาประกอบ 

วิชาชพีแพทย ์ ซึง่เปน็อนัตรายตอ่ประชาชน  (ดรูายละเอยีดในภาคที ่๒  รชักาลที ่๖  พระราชบัญญัต ิ

การแพทย์)

๗) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๗ (พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗)

หลังจากพระราชบัญญัติการแพทย ์พ.ศ. ๒๔๖๖ กำหนดชั้นต่าง ๆ ของผู้ประกอบโรคศิลปะ  

ใน พ.ศ. ๒๔๗๒  จึงมีกฎเสนาบดีแบ่งการประกอบโรคศิลปะเป็นแผนปัจจุบันและแผนโบราณ  โดย 

ระบุว่า 

  (ก) ประเภทแผนปัจจุบัน  คือ  ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยความรู้จากตำราอันเป็นหลักวิชา 

โดยสากลนิยม  ซึ่งดำเนินและเจริญขึ้น  โดยอาศัยการศึกษาตรวจค้นและทดลองของผู้รู้ในทาง 

วิทยาศาสตร์ทั่วโลก

  (ข) ประเภทแผนโบราณ  คือ  ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความสังเกตความชำนาญ  

อันได้บอกเล่าสืบต่อกันมาเป็นที่ตั้งหรืออาศัยตำราอันมีมาแต่โบราณ  มิได้ดำเนินไปในทาง 

วิทยาศาสตร์

พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖  ประกาศ ณ วันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๖  มีผล 

บังคับใช้เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๖  เป็นกฎหมายฉบับแรกที่ตราขึ้นใช้บังคับบุคคลที่กระทำการ 



347
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ประกอบกิจการรับรักษาโรคหรือบำบัดโรคให้กับประชาชน  ได้ใช้ในมณฑลกรุงเทพฯ  แต่ได้มีการ 

เริ่มออกใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒  ซึ่งได้แบ่งเป็นแผนปัจจุบันและ 

แผนโบราณ  มีการแก้ไขอีก  ๒  ครั้ง  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒  และ  ๒๔๗๙  ต่อมาได้ถูกยกเลิกโดย  

พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙

ยังคงมีการผลิตยาแผนไทย  โดย  กองโอสถศาลารัฐบาล  ทั้ง ๑๐ ขนาน  อย่างต่อเนื่อง  

(จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔)

พ.ศ. ๒๔๗๕  หมอใหญ่  สีตะวาทิน  และกลุ่มสนทนาธรรมสมาคม  ตั้ง “สมาคมแพทย์ 

แผนโบราณแห่งประเทศไทย” ขึ้น  เมื่อวันที่ ๕ กันยายน  ที่วัดปรินายก  มีวัตถุประสงค์ ๕ ประการ 

คือ  ๑) อบรมสมาชิกผู้สนใจให้สืบตระกูลแพทย์แผนโบราณ  ๒) รวบรวมตำราแพทย์แผนโบราณ 

ไว้เป็นหลักฐาน  ๓) แลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์ระหว่างแพทย์แผนโบราณด้วยกัน  ๔)  เพื่อ 

ทำนุบำรุงแพทย์แผนโบราณให้มีความเจริญรุ่งเรือง  และ ๕)  เพื่อเชิดชูเกียรติการแพทย์แผนโบราณ 

ให้ยั่งยืน  และยังเป็นศูนย์รวมการสอนผู้ที่จะสอบรับใบประกอบโรคศิลปะด้วย 

๘) รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิลฯ รชักาลที ่๘ (พ.ศ. ๒๔๗๗ -  

๒๔๘๙) 

ตราพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙  ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐  โดยยังคงหลักการของพระราชบัญญัติการแพทย์ฯ พ.ศ. ๒๔๖๖ คือ  การ 

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะในรูปของคณะกรรมการ  แต่มีข้อแตกต่างคือ  สภาการแพทย์มีฐานะ 

ทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล  แต่คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะไม่มีฐานะเป็น 

นิติบุคคล  อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้มีการแก้ไขรวมถึง ๑๐  

ฉบับ  ใช้เวลาบังคับนาน ๖๓ ปี  จึงได้ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๔๘๕ ตั้งกระทรวงสาธารณสุข  มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสมุนไพรว่า...จะจัดมีการตรวจ 

ค้นหาความรู้ในเรื่องสรรพคุณยาสมุนไพรและยาอื่น  ๆ  ในประเทศ เพื่อนำมาดัดแปลงเป็นยา 

แผนตะวันตกและขยายการทำยาให้มากชนิด และมีปริมาณมากขึ้น...

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่  ๒  ศาสตราจารย์  นายแพทย์อวย  เกตุสิงห์  วิจัยสมุนไพร 

ที่ใช้รักษาบิดและไข้มาลาเรียที่โรงพยาบาลสัตหีบ 

ศาสตราจารย์ชาร์เลอร์  ชาวเยอรมัน  ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของบริษัทเบเยอร์  วิจัย 

สมุนไพรเพื่อผลิตเป็นยารักษาโรค  และสร้างสวนสมุนไพรที่  ต.บ้านอ่าง  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  

และรวบรวมสรรพคุณยาของไทยที่ได้วิจัยแล้วเกือบสี่ร้อยชนิด  พิมพ์เป็น ๒ ภาษา

๙) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๕๙)

ในช่วงตอนต้นรัชกาล  เพียง ๗ ปีแรก  มีการขยายโรงพยาบาลจนครบทุกจังหวัด ๗๑  

จังหวัด  โรคคุดทะราดหมดไป  ไข้มาลาเรียลดความรุนแรงลง  ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้ทรพิษ  และ 

กาฬโรค
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พ.ศ. ๒๔๙๔  พระองค์ทรงมีพระราชปรารภให้กรรมการวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  

เปิดสอนวิชาการแพทย์แผนไทย  จึงเป็นที่มาของ  โรงเรียนแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย  

ของสมาคมแพทย์แผนโบราณที่วัดพระเชตุพนฯ  โดยมีเป้าหมายการศึกษาคือ  นำความรู้ไปสอบ 

รับใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ.  ๒๔๙๕  แพทย์แผนโบราณกลุ่มหนึ่ง  จัดตั้งสมาคมเภสัชกรรมไทยโบราณแห่ง 

ประเทศไทย  ซึ่งมีความหมายเป็นผู้ปรุงยาเท่านั้น  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๖  เปลี่ยนชื่อเป็น  สมาคม 

เภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค ์ ดังนี ้

  ๑) เพื่อส่งเสริมวิชาแพทย์แผนโบราณให้เหมาะแก่กาลสมัย

  ๒) เพื่อจัดให้มีการอบรมวิชาแพทย์ไทยแผนโบราณ  ทั้งสาขาเภสัชกรรม  และเวชกรรม 

ตลอดจนจรรยาแพทย์ให้แก่สมาชิกของสมาคม  และสอบขอรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผน 

โบราณจากกระทรวงสาธารณสุข

  ๓) เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ในวิชาเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ

พ.ศ.  ๒๕๒๐  องค์การอนามัยโลกจัดประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนในการ 

ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน  มูลนิธิเอเชีย  จัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับแพทย์แผนปัจจุบัน 

และแผนโบราณ  มีหน่วยงาน  องค์กรหลายแห่งจัดอบรมการใช้สมุนไพร  และหมอพื้นบ้าน  

เพิ่มขึ้น

พ.ศ. ๒๕๒๒  เริ่มนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน  โดยเพิ่มโครงการสาธารณสุขมูลฐานเข้าไป 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔)  ให้มีการควบคุม 

นโยบายในรปูแบบคณะกรรมการ  คอื  คณะกรรมการพฒันาการใชส้มนุไพรแหง่ชาติ  มหาวทิยาลยั 

มหิดล  จัดสัมมนาเรื่องการแพทย์แผนโบราณ  และศึกษาแนวทางการพัฒนาสมุนไพรเพื่อกำหนด 

นโยบายการพัฒนาสมุนไพร ๔ แนวทางคือ  การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ในด้านการสาธารณสุข 

มูลฐาน  อุตสาหกรรมยาแผนโบราณและแผนปัจจุบัน  เป็นยุทธปัจจัย  และเพื่อการส่งออก

พ.ศ. ๒๕๒๓  ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย  เกตุสิงห์ ประกาศโครงการฟื้นฟูการแพทย์ 

ไทยเดิม  เมื่อวันที่  ๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓  และจัดตั้งมูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม  

เมื่อวันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓  โดยมีวัตถุประสงค์  ๑) ฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับวิชาแพทย์ไทยเดิม  

๒) ส่งเสริมการวิจัยและการใช้สมุนไพร  เพื่อสุขภาพของประชาชน  ๓) ส่งเสริมและปรับปรุงการ  

ศึกษา  และการปฏิบัติวิชาแพทย์ไทยเดิมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  และจัดตั้ง “อายุรเวทวิทยาลัย  

(ชีวกโกมารภัจจ์)” บริเวณหน้าวัดบวรนิเวศโดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข 

มูลนิธิส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม  มีความเห็น ๓ ประการว่า  ๑)  จุดอ่อนที่สำคัญที่สุด 

ของการแพทย์ไทยเดิมคือ  ไม่มีรากฐานทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งทำให้วิชาไม่มีหลักและไม่มีทาง 

จะพัฒนาได้  ๒)  ในการปฏิบัติรักษาคนไข้  จุดอ่อนของแพทย์ไทยเดิมอยู่ที่การวินิจฉัยโรค  ซึ่งอาศัย 

อาการแจ้งของผู้ป่วยเป็นสำคัญ  ๓) ยาสมุนไพรที่แพทย์ไทยเดิมใช้อยู่  อาจจะมีสรรพคุณศักดิ์สิทธิ์  

แต่เมื่อการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้อง  ยาที่ดีก็ไม่มีประโยชน์  โดยมีกำหนดหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียน ๓ ปี  

เรียนวิชาศาสตร์การแพทย์  วิชาแพทย์แผนปัจจุบัน  และวิชาแพทย์แผนไทย  ต่อมาอายุรเวท 

วิทยาลัยต้องย้ายไปที่โรงเรียนสวนบัว  ซอยราชครู  มีการบริหารในรูปมูลนิธิ  จึงไม่ได้รับการ 
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สนับสนุนจากภาครัฐอีก  หลังนายแพทย์อวยถึงแก่กรรม  เกิดปัญหาในการบริหาร  จึงมีนโยบาย 

รว่มกบัสถาบนัการศกึษาอืน่ ๆ  และปรับหลกัสตูรแพทยแ์ผนไทยจากระดบั ปวส.เปน็ระดบัปรญิญาตร ี 

และเกิดกระแสตื่นตัวด้านการแพทย์แผนไทย  มีหลายสถาบันทาบทามให้เข้ามาอยู่ในหลักสูตร  แต่ 

ทางมูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม  มีมติให้โอนโรงเรียนอายุรเวทฯ  ไปเป็นสาขาวิชาแพทย์ 

แผนไทยประยุกต์ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในป ีพ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๒๕  ชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ ฉบบัที ่๕  กระทรวงสาธารณสขุ 

เริ่มทดลองส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร  โดยการสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟใน ๒๕  จังหวัด  

จังหวัดละ ๑ อำเภอ  รวม ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน  โดยมีสมุนไพรที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสม  

๖๖ ชนิด

พ.ศ.  ๒๕๓๐  มีการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  เพื่อรองรับ 

แพทย์อายุรเวท  โดยแบ่งการประกอบโรงศิลปะแผนโบราณเป็น ๒ ประเภท  คือ  ผู้ประกอบ 

โรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป  และผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณประยุกต์  (แพทย์อายุรเวท)  

และกระทรวงสาธารณสุข  ดำเนินการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย  มีการจัดพิมพ์ข้อเสนอในการระดม 

ความคิดเห็น  เรื่องการแพทย์แผนไทย  ภูมิปัญญาแห่งการพึ่งพาตนเอง 

พ.ศ. ๒๕๓๒  คณะรฐัมนตรมีมีตใิหก้ระทรวงสาธารณสขุจดัตัง้ศนูยป์ระสานงานการพฒันา

การแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทยขึ้น 

พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดา 

แห่งการแพทย์แผนไทย”  แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า  และ 

กำหนดให้วันที ่๒๘ ตุลาคมของทุกป ี เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” 

การแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับมากขึ้น  และได้รับความนิยมจากประชาชนในการ 

เลือกใช้สมุนไพรในการบรรเทารักษาโรคภัยไข้เจ็บ  ปัจจุบันมีคลินิกการแพทย์แผนไทยเปิดให้บริการ 

ตรวจรักษา  ส่วนใหญ่สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษที่เคยเป็นแพทย์แผนไทยเป็นจำนวนมาก  และ 

ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  

หนังสือเล่มนี้จึงขอยกกรณีศึกษา “หมอหลวง” และ “หมอราษฎร์” ที่ยังสืบทอดการแพทย์ 

แผนไทย  และเปิดดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน ๒ แห่ง  คือ

  ๑) กรณีตัวอย่าง  แพทย์แผนไทยที่สืบทอดแพทย์หลวงในราชสำนัก  ซึ่งปัจจุบันยังมี 

ทายาทสืบตระกูลดำเนินกิจการแพทย์แผนไทย  คือ  คลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สอาด  

ทินกร  มีโรงเรียน  สถานที่ผลิตและจำหน่ายยาไทย  และสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย  ในการ 

ตรวจวินิจฉัยรักษาจนถึงปัจจุบัน 

  ๒) กรณตีวัอยา่ง  แพทยแ์ผนไทยทีเ่ปน็หมอเชลยศกัดิ์  หรอืหมอราษฎร์  คอื  หมอหวาน
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ปูมหลังราชสกุลแพทย ์“ทินกร” กับการแพทย์แผนไทย

คมสัน  ทินกร ณ  อยุธยา 

 ๑. ต้นสายราชสกุลแพทย ์“ทินกร”

ราชสกุล “ทินกร” เป็นราชสกุลแพทย์ในสังกัดกรมแพทย์หลวงในพระบรมมหาราชวัง  

และเป็นราชสกุลแพทย์ในลำดับสุดท้ายของประเทศไทยที่มีการสืบทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย ์

แผนไทยในแบบฉบับที่เป็นแบบแผน  โดยต้นสายแห่งราชสกุลทินกรคือ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าทินกร  ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่  ๓๕ และที่  ๔  ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ- 

เลิศหล้านภาลัย  (รัชกาลที่  ๒)  กับเจ้าจอมมารดาศิลา  (ราชินิกุล  บางช้าง)  ประสูติเมื่อวันที่  

๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๔๔ 

ในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๓  (พ.ศ. ๒๓๗๙)  ได้มีการปั้น 

ฤๅษีดัดตนขึ้นใหม่จำนวน ๘๐ ท่า  แทนของเดิมที่ชำรุดไป  แล้วนำไปตั้งไว้ตามศาลารายภายใน 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  (วัดโพธิ์)  โดยมีการจารึกโคลงสี่สุภาพจำนวน ๘๐ บท  บรรยาย 

ท่วงท่าต่าง ๆ  ซึ่งแต่งขึ้นโดยพระบรมวงศานุวงศ์  ขุนนาง  พระภิกษุ  และสามัญชน  พระองค์เจ้า 

ทินกรเป็นหนึ่งในบรรดาผู้แต่งดังกล่าว  ทรงพระนิพนธ์บรรยายถึงท่วงท่าการดัดตนของฤๅษ ี ท่าที่  

๔๒  เป็นโคลงสี่สุภาพเรียกว่า  “แก้คอเคล็ด  ไหล่ขัด”  ซึ่งเป็นท่าแบะขา  และงอข้อศอกทั้งสองข้าง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าทินกร 

ต้นราชสกุล “ทินกร”

ตราประจำราชสกุลทินกร
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จารึกโคลงภาพฤๅษีดัดตน  ท่าที ่๔๒  โคลงสี่สุภาพ  พระนิพนธ์ในพระองค์เจ้าทินกร

นักพรตภักตร์เพศม้า    มีแผน  พม่านาม

ชื่ออัศวมุชีแขน  คู่คู้

ท่าอัดตัดเหลี่ยมแบน    แบะเข่า

คอเคล็ดแคลงไหล่หลู ้   โฉลกแก้ตลอดกัน

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๔  ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ  สถาปนาพระองค์เจ้าชายทินกรขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงภูวเนตร- 

นรนิทรฤทธิ ์ วา่การกรมพระนครบาล  (กรมตำรวจ)  จนกระทัง่สิน้พระชนมใ์นรชักาลที่ ๔  พระโอรส 

ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ  เป็นหมอทุกพระองค ์ โดยรับราชการในกรมแพทย ์ สำนักพระราชวัง

 ๒. เริ่มยุคของวิชาแพทย์ในราชสกุล

ด้วยบรรดาพระโอรสพระธิดาในพระองค์เจ้าทินกรทุกพระองค์ทรงมีพระปิตุลาร่วมกัน 

คือ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท  (พระนามเดิม  พระองค์เจ้าชายนวม)  

ต้นราชสกุล “สนิทวงศ์” ทรงเป็นแพทย์ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น  จึงได้เล่าเรียน 

วิชาแพทย์จากกรมหลวงวงษาธิราชสนิท  จนได้รับราชการเป็นแพทย์ในกรมหมอหลวง  พระบรม 

มหาราชวังสืบมา
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ในลำดับสาแหรกที่  ๒ นี้เอง  ถือเป็นต้น 

กำเนิดของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งราชสกุล 

แพทย์สยาม “ทินกร”  ด้วยหลายพระองค์ทรงเป็น 

แพทย์  เป็นอาจารย์แพทย์มายาวนานแต่ช่วงต้นกรุง  

จนมาถึงรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช 

เจ้ารัชกาลที่  ๕  ก็ทรงมีพระชนมายุมากแล้ว  เมื่อ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดสร้างโรงพยาบาล 

ศิริราช  และโรงเรียนสอนวิชาแพทย์  ทั้งโรงเรียน 

แพทยากรมาจนถึงโรงเรียนราชแพทยาลัย  บรรดา 

หม่อมเจ้าในราชสกุลทินกรจึงเป็นทั้งแพทย์ฝ่าย 

หมอไทยในโรงพยาบาล  เป็นทั้งพระอาจารย์สอน 

วิชาการแพทย์ของไทยในโรงเรียนแพทย์ทั้งสาม 

หม่อมเจ้า  คือ  หม่อมเจ้าเจียก  หม่อมเจ้าปาน  และ 

หม่อมเจ้าภูลสวัสด์ิ  โดยเฉพาะหม่อมเจ้าเจียก  ทรง 

ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์สำนักพระราชวัง  และ 

เป็นหัวหน้าอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนด้วย  จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๘  จึงยุติการสอนวิชาแพทย์ 

แผนโบราณในโรงเรียนราชแพทยาลัยแห่งศิริราชพยาบาลนับแต่นั้นมา

แต่ที่วังทินกรเองนอกจากเป็นวังที่ประทับของท่านหมอในราชสกุลแล้ว  ยังเปิดรับ 

รักษาโรคและจำหน่ายยาชื่อ “พิพิธเภสัชบริษัท”  บรรดาลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์คงได้เล่าเรียน 

วิชาหมอกันที่นี่สืบต่อจากศิริราชมาจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๕  มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  

ทางคณะราษฎร์ได้ให้เจ้านายทั้งหมดย้ายออกจากวังที่ประทับ  เพื่อใช้เป็นที่ทำการของทางราชการ  

วังทินกรก็เช่นเดียวกัน  ลูกหลานทั้งหมดต้องย้ายออกจากวังที่อยู่บริเวณสวนเจ้าเชตุ  ไปอยู่ 

ข้างนอกนับแต่นั้นจนบัดนี้

 ๓. สืบต่อวิชาแพทย์จากพระบิดา

บรรดาบุตรของสายราชสกุลชั้นหม่อมเจ้ายังคงสืบต่อวิชาแพทย์จากพระบิดา  อาทิเช่น  

หมอสอาด  (หม่อมราชวงศ์สอาด  ทินกร)  ท่านหมอเปิดร้านขายยาหม่อมราชวงศ์สอาด  ทินกร 

ทั้งที่เสาชิงช้าและตลาดธนบุรี  อีกทั้งยังรับราชการสนองพระเดชพระคุณที่โรงพยาบาลทหารเรือ  

ดั่งประวัติเนื่องในงานปลงศพสนองคุณหม่อมราชวงศ์สอาด  ทินกร  ทรงพระนิพนธ์คำนำโดย 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 ๔. หมออุไทย ผู้สืบวิชาแลกิจการร้านขายยาจากบิดา

ขุนมนัศมานิต  (หม่อมหลวงอุไทย  ทินกร)  ผู้บุตรของหม่อมราชวงศ์สอาด  ทินกรได้สืบ 

วิชาหมอแลกิจการร้านขายยาสืบเนื่องจากบิดา  โดยย้ายร้านไปอยู่แถวปากคลองตลาดเปิดรับ 

รักษาปรึกษาและจำหน่ายยาในราชสกุลทินกรสืบมา  แลยังเข้ารับราชการในกระทรวงพระคลังด้วย

ท่านพระอาจารย์หม่อมเจ้าเจียก  ทินกร
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ท่านพระอาจารย์หม่อมเจ้าภูลสวัสดิ ์ ทินกร

พระตำหนักใหญ่วังทินกร  สวนเจ้าเชตุ

ตำรับ “ยาเขียวรงับ” นี ้

ท่านหมอหม่อมเจ้าภูลสวัสดิ ์ ทินกร ทูลเกล้าฯ ถวาย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  รัชกาลที ่๕ 

ใช้ระงับความร้อนภายในร่างกายทั้งจากรูปและนาม

พร้อมสรรพ
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ล่วมยาพระราชทาน 

ที่หม่อมเจ้าภูลสวัสดิ ์

ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที ่๕ 

ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของ

ทายาทสายหม่อมเจ้าภูลสวัสดิ ์ ทินกร 

ที่มา  : คุณศรายุทธ  ทินกร ณ อยุธยา
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หม่อมหลวงอุไทย  ทินกรหม่อมราชวงศ์สอาด  ทินกร

 ๕.  หมออรทัย ผู้สืบวิชาแพทย์ 

ลำดับที ่๕

ผู้บุตรของหม่อมหลวงอุไทย  ทินกร  

และคุณชรินทร์  ทินกร ณ อยุธยา  (บุนนาค)  

สำเร็จวิชาพยาบาล  และรับราชการที่กรม 

แพทย์ทหารเรือดั่งท่านปู่หม่อมราชวงศ์สอาด  

ทินกร  รับช่วงวิชาแพทย์ไทยของราชสกุลและ 

กิจการร้านขายยาหม่อมราชวงศ์สอาด  ทินกร  

โดยได้ย้ายร้านหนีภัยสงครามโลกครั้งที่สอง 

มาอยู่ถนนประชาธิปัตย์  (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น 

ถนนพหลโยธิน) จนปัจจุบันนี้

 ๖. แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร  

ณ อยุธยา ลำดับช้ันท่ี ๖ แห่งราชสกุลแพทย์  

“ทินกร”

นายคมสนั  ทนิกร ณ อยธุยา  เกดิที่ 

โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า  ฝั่งธนบุรี  เป็นบุตร 

คนที่หนึ่ง  ในพี่น้องทั้งสิ้น  ๓ คน  ของนาย 

มรุต  ทินกร ณ อยุธยา  และนางนลิน  ทินกร  

ณ อยุธยา  (สกุลเดิม  วรรณนวล)  นับเป็น 
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ลำดับชั้นที่  ๖  ในสายราชสกุล “ทินกร”  ซึ่งเป็นราชสกุลแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ลำดับชั้นที่  ๑ - ๗  

ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องมิขาดสาย  จวบจนปัจจุบัน

ในลำดับสายสาแหรกแห่งราชสกุล “ทินกร” เป็นดังต่อไปนี้

ลำดับชั้นที่   ๑  กรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ์  พระองค์เจ้าทินกร  ลำดับที่   ๓๕  

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  และลำดับที่  ๔  ในเจ้าจอมมารดาศิลา  (ราชนิกุล  

ณ บางช้าง)

ลำดับชั้นที่ ๒  หม่อมเจ้าภูลสวัสดิ์  ทินกร  แพทย์หลวงสำนักกรมหมอหลวงในพระบรม- 

มหาราชวังและเป็นอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนราชแพทยาลัย  โรงพยาบาลศิริราช 

ลำดับชั้นที่  ๓  หม่อมราชวงศ์สอาด  ทินกร  รับราชการกรมแพทย์ทหารเรือ  และเป็น 

แพทย์แผนไทยเป็นผู้ก่อตั้งร้านขายยาหม่อมราชวงศ์สอาด  ทินกร

ลำดับชั้นที่  ๔  หม่อมหลวงอุไทย  ทินกร  รับราชการกระทรวงพระคลัง  และรับช่วง 

กิจการร้านขายยาจากหม่อมราชวงศ์สอาด  ทินกร ผู้บิดา

ลำดับชั้นที่  ๕  นายมรุต  ทินกร ณ อยุธยา  รับราชการกรมการข้าว  กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์  และเป็นผู้ช่วยปรุงยาทำยาในสายราชสกุล  ร่วมกับเรือโทหญิง ปทัยทิพย์  ทินกร  

ณ อยุธยา  (พี่สาว)  ซึ่งรับช่วงกิจการจากบิดาสืบมา

ลำดับชั้นที ่๖  นายคมสัน  ทินกร ณ อยุธยา  แพทย์แผนไทย  และรับช่วงกิจการสืบต่อมา 

จนปัจจุบัน

ลำดับชั้นที่  ๗  นายสัตถา  ทินกร ณ อยุธยา  รองกรรมการผู้จัดการบริษัทภูลประสิทธิ์  

จำกัด  และเป็นอาจารย์พิเศษสอนการแพทย์แผนไทย  ที่คณะแพทย์แผนตะวันออก  มหาวิทยาลัย 

รังสิต

ในด้านการศึกษาสายสามัญ  เคยศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ในชั้นมัธยม  

และคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหงในชั้นปริญญาตรี  และได้รับปริญญาวิทยาศาสตร- 

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ด้านการแพทย์แผนไทยเคยศึกษาจากสายสำนักเรียนวัดสามพระยา  ศิษย์ของท่านอาจารย์เฉลิม  

พงษ์สนิท  และสอบได้ใบประกอบโรคศิลปะทั้งสาขาเภสัชกรรมไทย  สาขาเวชกรรมไทย  พร้อมทั้ง 

ยังได้เล่าเรียนศาสตร์การแพทย์ไทยสายตรงซึ่งเป็นองค์ความรู้เฉพาะของสายราชสกุล “ทินกร”  

จากเรือโทหญิง ปทัยทิพย์  ทินกร ณ อยุธยา  (คุณป้า)  รวมถึงจากบิดา  ในวิชาองค์ความรู้แพทย์ 

แผนไทยดังต่อไปนี้

  ๑. ศาสตร์แห่งคัมภีร์การแพทย์แผนไทย  ที่บรรพบุรุษได้เก็บรักษาไว้ในแต่ละลำดับสาย

  ๒. ศาสตร์แห่งการปรุงยาแผนไทย  ที่บรรพบุรุษเคยปรุงไว้ในแต่ละลำดับสายและเป็น 

ตำรับยาเฉพาะของราชสกุลที่แพทย์แต่ละลำดับปรุงใช้รักษาผู้ป่วยมาต่อเนื่องกันอย่างยาวนาน

  ๓. ศาสตรว์า่ดว้ยการวนิจิฉยัโรค  วธิกีารรกัษาโรคในรปูแบบตา่ง ๆ  เชน่  การหตัถศาสตร ์ 

และการยักน้ำกระสายยา  การเผายา  การพอกยา  เป็นต้น

  ๔. ศาสตร์ว่าด้วยการใช้อาหารเป็นเครื่องป้องกันโรค  เครื่องรักษาโรค  และเพื่อไม่ให้ 

แสลงกับโรคที่เป็น
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  ๕. ศาสตร์ว่าด้วยความงามในแบบฉบับของชาววัง  เช่น  การพอก  การอบ  การสระ  

การนวด  การดูแลให้สวยงามจากภายในแล้วสำแดงออกทางผิวหน้า  ผิวกาย

นอกจากนั้นแล้ว  การศึกษาทางพระพุทธศาสนายังได้รับจากคุณป้าเรือโทหญิง ปทัยทิพย์ 

ตั้งแต่วัยเด็กและได้  บวชในสำนักวัดบวรนิเวศวิหาร  ครบถ้วนในพรรษากาล  โดยมีสมเด็จ- 

พระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  ทรงเป็นพระอุปัชฌาจารย์  ซึ่งสำคัญยิ่งเพราะได้เรียนรู้ 

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค  (เฉพาะส่วนอันว่าด้วยกายแห่งมนุษย์)  อันเป็นหลักเป็นประธานหนึ่ง  สถิต 

ในศาสตร์ในคัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทยแต่โบราณกาลนานมา

ต่อมาประมาณในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ได้รับช่วงกิจการของราชสกุลต่อจากเรือโทหญิง  

ปทัยทิพย์  ทินกร ณ อยุธยา  ดำเนินกิจการผลิตยาแผนไทยในตำรับยาแห่งราชสกุล “ทินกร”  

ในนาม “บริษัทภูลประสิทธิ์  จำกัด”  โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ  ดำเนินกิจการ 

ไปพร้อมกับลำดับชั้นที่  ๗  เพื่อสืบกิจการและองค์ความรู้ด้านการแพทย์ต่อไป  มิให้สูญหายไปตาม 

กาลเวลา  พร้อมปรับรูปแบบยาและการรักษาให้เข้ากับยุคสมัย  ปัจจุบันบริษัทได้รับรองมาตรฐาน 

การผลิต FMP จากคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  เป็นแพทย์แผนไทย 

ประจำคลินิกการแพทย์แผนไทย  หม่อมราชวงศ์สอาด  ทินกร  ทั้งสองสาขา  ใกล้บีทีเอสอารีย์ 

และลาดพร้าว  ซอย ๗๔  (ซึ่งรับเป็นสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ)  เพื่อจะฝึกฝน 

การเวชกรรมปฏิบัติวินิจฉัยจากคนไข้จริง  อันเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในวิชาแพทย์แผนไทยประการหนึ่ง  

อีกทั้งยังเป็นอาจารย์แพทย์แผนไทยให้การอบรมกับบรรดาแพทย์แผนไทยที่ประจำการอยู่ตาม 

โรงพยาบาลทั่วประเทศ  เป็นวิทยากรให้กับโครงการอบรมต่าง ๆ ของกรมการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข

เคยเป็นอดีตกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  และที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก  ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการวินิจฉัยโรค  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ถูก 

ส่งผ่านมาจากบรรพบุรุษให้กับบรรดานักศึกษาที่เล่าเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยในหลายสถาบัน  

แพทย์แผนไทยคมสัน  ทินกร ณ อยุธยา 

เรือโทหญิง ปทัยทิพย ์ ทินกร ณ อยุธยา
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เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แพทย์ของราชสกุล  ฝึกฝนการวินิจฉัยโรค  เวชกรรมปฏิบัติ  กอปรไปด้วย 

สถาบันต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  - วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  - วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  - วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยประยุกต ์ อภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา

  - วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  มหาวิทยาลัยรังสิต

  - สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์ คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัย 

มหิดล

นอกจากนั้น  ยังเคยจัดรายการโทรทัศน์  และวิทยุ  ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการ 

แพทย์แผนไทยเพื่อดูแลสุขภาพด้วยตนเองแบบไทยแต่ดั้งเดิม  อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และผดุง 

รักษาไว้ซึ่งสมบัติของชาติมิให้สูญหายไป

อนึ่งได้รับเชิญไปบรรยายการแพทย์แผนไทยในสถาบันโรงเรียนการแพทย์แผนไทย 

หลากหลายแห่ง  เช่น  เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้กับคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  

และโรงเรียนการแพทย์แผนไทยของสำนักเรียนวัดสามพระยาและวัดโพธิ์  รวมถึงสมาคมการแพทย์ 

แผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน  เป็นต้น  หรือรับเชิญไปบรรยายให้ความรู้การแพทย์แผนไทย 

กับแพทย์แผนไทยที่เป็นแพทย์ประจำ รพ.สต.  ในจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเพชรบูรณ์  นอกจากนั้น 

ยังนำศิษย์แพทย์ออกบริการกับประชาชนโดยทั่วไป  เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  และ 

ศิษย์ยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการรักษาอีกด้วย

“ความตั้งใจอันแรงกล้าประการหนึ่งคือ แพทย์ไทย หมอไทย  

ยาไทย องค์ความรู้แห่งบรรพชนไทย ต้องได้รับการสืบต่อมิให้สูญสิ้นไป  

เพราะศาสตร์โบราณนี้อยู่เคียงข้างดูแลประชาชนมาตลอดเกือบพันปี ความรู้ 

มากมายแห่งราชสกุล ‘ทินกร’ ต้องมอบคืนให้แก่แผ่นดิน ผ่านการสอนสั่งศิษย์ 

ให้สำเร็จเป็นหมอไทยที่มีคุณภาพและจริยาแพทย์ครบตามธรรมเนียมไทย  

เป็นอาชีพเลี้ยงตน เป็นหมอของประชาชนและเป็นทรัพย์อันมีค่ายิ่งของแผ่นดิน 

สืบต่อไป”
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ประวัติหมอหวาน รอดม่วง
“บำรุงชาติสาสนายาไทย เจตนารมณ์ซึ่งจะดำรงอยู่ต่อไป”

ภาสินี  ญาโณทัย 

หมอหวาน รอดม่วง 
จากคำบอกเล่าของคุณป้าออระ  วรโภค  หลานสาวคนโตของหมอหวาน  ผู้มีศักดิ์เป็น 

คุณป้าของข้าพเจ้า  ซึ่งเกิดและโตทันที่จะได้พบหมอหวาน  ทำให้ทราบว่า  คุณทวดหวาน  

เกิดในสมัยต้นรัชกาลที่  ๕  และมีชีวิตอยู่จนถึงในสมัยรัชกาลที่  ๘  (พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๘๘)  ท่าน 

เป็นคนขรึม  พูดน้อย  ทำให้ดูเหมือนว่าจะด ุ แต่ความจริงแล้วมีเมตตากับลูกหลานมาก

หมอหวานเป็นหมอราษฎร  หรือหมอเชลยศักดิ์  ที่แม้จะมิได้สังกัดกรมหมอหลวง  

แต่ก็ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ  ให้การรักษาคนทั่วไปได้  โดยใช้วิชาการปรุงยาเช่นเดียวกับหมอหลวง  

เมื่อพิจารณาจากข้าวของเครื่องใช้ในอาคาร  ทำให้พบว่านอกจากจะรักษาคนไข้จำนวนมากแล้ว  

หมอหวานยังได้ปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  โดยนำเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามา 

ผสมผสาน  และใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์แผนไทยอีกด้วย

บำรุงชาติสาสนายาไทย 

หรือ  บ้านหมอหวาน

หมอหวาน  รอดม่วง

ผู้ก่อตั้งบำรุงชาติสาสนายาไทย
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ม.จ.พิจิตรจิราภา  เทวกุลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

กล่องไม้ของขวัญ

“ให้หมอหวานด้วยความขอบใจที่ได้ช่วยพยาบาลเสด็จพ่อ

ในคราวประชวรครั้งสุดท้าย”

พิจิตรจิราภา

๗ สิงห ็๖๖
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รางบดยา

ฉลากยาต่าง ๆ

ฉลากยา

คุณป้าออระเล่าว่า  เคยได้รับการบอกเล่าต่อมาจากคุณยายเฉื่อย  วรโภค  ลูกสาวคนโต 

ของหมอหวาน  ผู้เป็นแม่ของคุณป้าออระ  และเป็นคุณยายของข้าพเจ้า  ทำให้ทราบว่า  หมอหวาน  

เคยมีโอกาสได้ถวายการรักษาเจ้านายหลายพระองค์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ  อัครมหาเสนาบดีในรัชกาลที่  ๖  โดยมีพยานวัตถุที่สนับสนุน 

ในเรื่องนี ้ คือ  กล่องไม้ของขวัญทีได้รับประทานจาก ม.จ.พิจิตรจิราภา  เทวกุล  พระธิดาในพระองค ์ 

ในโอกาสที่ถวายการรักษาคราวประชวรครั้งสุดท้าย
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ดร.วิลเลี่ยม  ออสเลอร์

นายสุวิทย ์ สาธิตพรกุล

นอกจากนี้ยังได้รับการบอกเล่าจากอาเจ็ก  

นายสุวิทย์  สาธิตพรกุล  เพื่อนบ้านเก่าแก่อายุ ๙๖  

ปี  ที่สมัยหนุ่มเคยทำงานเป็นคนบดยาอยู่ที่ร้านขาย 

เครื่องยาสมุนไพรใกล้ประตูผี  หรือสำราญราษฎร์  

ซึ่งเป็นร้านที่หมอหวานไปซื้อเครื่องยาเป็นประจำ  

จึ ง เคย ได้ เ ห็นและ ได้ ยิ นการสนทนาระหว่ า ง 

หมอหวานกับเถ้าแก่  ทำให้ทราบว่า  หมอหวานเคย 

มีโอกาสเข้าไปถวายการรักษาให้กับเจ้านายในวัง 

สระปทุมอีกด้วย  ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับข้อความ 

บางส่วนที่ปรากฏอยู่ ในพระราชหัตถเลขาของ 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระ- 

บรมราชชนก  พระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่ ๙  

ที่เขียนถึง ม.จ.พูนศรีเกษม  เกษมศรี  ในพระราช- 

หัตถเลขาดังกล่าวได้มีการกล่าวถึงบุคคลสำคัญ 

ท่านหนึ่งซึ่งพูดถึงหมอหวาน  โดยเปรียบเทียบหมอ 

หวานกับ ดร.วิลเลี่ยม  ออสเลอร์  ครูแพทย์ชาว 

แคนาดาผู้เป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษาและแวดวง 

การแพทย์ในยุคนั้น 

พ.ศ. ๒๔๖๖  รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราช- 

บัญญัติการแพทย์ฉบับแรกของสยามประเทศขึ้น  

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ “ควบคมุการประกอบโรคศลิปะ 

เพื่อความปลอดภัยของราษฎร”  ผู้มีอาชีพแพทย์ต้อง 

ได้รับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับทางการ  ส่งผลให ้

เกิดการปรับตัวของหมอไทยจำนวนมาก

หนึ่งปีภายหลังจากที่พระราชบัญญัติการ 

แพทย์ประกาศใช้  หมอหวานได้สร้างอาคารแบบฝรั่งสไตล์โคโลเนียล  ชิโน - โปรตุกีส  ขึ้นบนถนน 

บำรุงเมือง  ใกล้สี่แยกเสาชิงช้า  เพื่อเป็นสถานที่ปรุงยา  จำหน่ายยา  และรักษาคนไข้  โดยย้าย 

จากร้านขายยาไทยตราเฉลว  มาลงหลักปักฐาน ณ ที่แห่งนี้  และตั้งชื่ออาคารเพื่อประกาศ 

เจตนารมณ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งยาไทยให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไปว่า  “บำรุงชาติสาสนายาไทย”

 บำรุงชาติสาสนายาไทย  

หมอหวานได้สร้างอาคารบำรุงชาติสาสนายาไทยขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๖๗  เป็นอาคารสองชั้น 

กึ่งปูนกึ่งไม้  ชั้นล่างเป็นร้านขายยาและสถานที่รักษาคนไข้ของหมอหวาน  ชั้นบนเป็นห้องเก็บ 

เครื่องยา  มีระเบียงขนาดใหญ่  และด้านบนของห้องเก็บเครื่องยามีดาดฟ้า  ทั้งสองส่วนนี้ใช้เป็น 

ที่ตากเครื่องยาสมุนไพร  ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งในการปรุงยา
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ร้านขายยาของหมอหวานมีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับร้านขายยาในประเทศตะวันตก  

กล่าวคือ  มีหน้าต่างจัดแสดงขวดยาจำนวนมาก  ที่มุขด้านหน้าของอาคารแขวนตราหมอหวาน  

ซึ่งมีที่มาจากตราสัญลักษณ์ที่หมอหวานใช้ประทับในเอกสารกำกับยา  เพื่อเป็นหลักฐานว่าเป็น 

ยาของหมอหวานของแท้  ตราของหมอหวานประกอบด้วยคำว่า  หมอหวาน  และเฉลว  ซึ่งมี 

ลักษณะคล้ายรูปดาว  ซึ่งได้รับการนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานและวิชาชีพเภสัชกรรม  

รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของการแพทย์แผนโบราณ

ภายในร้านขายยาได้รับการตกแต่งอย่างประณีต  สวยงาม  มีเคาน์์เตอร์ขายยาอยู่ 

กลางห้องพร้อมตู้จัดแสดงขวดยาบรรจุยาที่ใช้จำหน่าย  โดยยาของหมอหวานทั้งหมดเป็นยา 

สำเร็จรูปพร้อมรับประทานเช่นเดียวกับยาฝรั่ง  มีทั้งยาเม็ด  ยาผง  และยาน้ำ  บรรจุในขวดยา 

ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ  ร้านขายยาของหมอหวานจึงไม่มีลิ้นชักบรรจุเครื่องยาเหมือนร้านขายยา 

ที่พบเห็นทั่วไปปัจจุบัน  อาคารบำรุงชาติสาสนายาไทยยังคงทำหน้าที่เป็นร้านขายยาของหมอ 

หวาน  และตำรับยาของหมอหวานก็ยังคงได้รับการสืบทอดโดยทายาทรุ่นที่   ๔  และได้รับ 

พระราชทานรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลป์สถาปัตยกรรมดีเด่น  สาขาอาคารพาณิชย ์ ประจำปี ๒๔๕๗  

จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

 



ป้ายไม้แกะสลักตราสัญลักษณ์หมอหวาน
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Label Under Glass Bottle  (L.U.G. Bottle) บานประตูตราเฉลว

เคาน์เตอร์ขายยา
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เส้นทางการสืบทอดของทายาท
ยุคที่  ๑  รุ่นก่อตั้ ง   :   หมอหวาน  

รอดม่วง  (พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๘๘)

หมอหวานได้สร้างอาคารบำรุงชาติ 

สาสนายาไทยขึ้น  เพื่อเป็นร้านขายยา  เป็น 

สถานที่ปรุงยา  และเป็นคลินิก  กิจการในยุค 

ที่หมอหวานยังมีชีวิตอยู่จึงเป็นไปในลักษณะ 

ของหมอปรุงยาเพื่อรักษาความป่วยเจ็บให้กับ 

คนไข้  และปรุงไว้เพื่อจำหน่ายให้กับคนทั่วไป  

โดยได้นำเอาอุปกรณ์อย่างหมอฝรั่งมาใช้ 

ประกอบการตรวจรักษา  เช่น  หูฟัง  ปรอท 

วัดไข้  และยังได้มีการปรับรูปแบบของยาไทย 

จากเดิมซึ่ งส่วนใหญ่จะเป็นยาผง  ยาต้ม  

ยาหม้อ  ให้อยู่ในรูปแบบของยาเม็ดหรือยาน้ำ  

เพื่อให้มีความทันสมัยและง่ายต่อการรับ- 

ประทาน  ยาที่หมอหวานปรุงมีนับร้อยตำรับ  

ท้ังยาถ่าย  ยาเด็ก  ยาสตรี  ยากวาดคอ  

ยาแก้ไข้  ยาหอม  ฯลฯ  โดยตำรับท่ีได้รับ 

ความนิยมมากที่สุดคือ  ยาหอม
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ยุคที ่๒ รุ่นลูก  :  เฉื่อย  วรโภค  (พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๕๒๖) 

ภายหลังจากหมอหวานได้สิ้นชีวิตลง  คุณยายเฉื่อย  วรโภค  เภสัชกรแผนไทย  บุตรสาว 

คนโตผู้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวรับช่วงในการดำเนินกิจการต่อมา  แม้จะมีการลดทอน 

ความเป็นคลินิกออกไป  เหลือเพียงร้านขายยาและสถานที่ปรุงยาเท่านั้น  แต่ก็ยังมีตำรับยา 

ที่ปรุงจำหน่ายอยู่หลายสิบตำรับ  อาทิ  ยากวาดแสงหมึก  ยากล่อมนางนอน  ยาเทวประสิทธิ์  

รวมถึงยาหอมตำรับต่าง ๆ  โดยกิจการปรุงยายังคงนำมาซึ่งรายได้หลักในการหล่อเลี้ยงครอบครัว  

ในยุคนี้คุณป้าออระได้นำเงินเก็บที่เป็นรายได้จากการทำงานประจำมามอบให้คุณยายเฉื่อย  เพื่อ 

ซื้อเครื่องบดยาไฟฟ้า  และนำมาใช้ทดแทนเครื่องบดยารุ่นเก่าอีกด้วย 

ยุคที ่๓ รุ่นหลาน  : ออระ  วรโภค  (พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๕๑)

ในยุคที่ ๓ หลังจากที่คุณยายเฉื่อยได้สิ้นชีวิตลง  คุณป้าออระ  วรโภค  ผู้เป็นบุตรสาวก็ได้ 

เข้ารับหน้าที่สืบต่อกิจการ  ซึ่งแม้ขณะนั้นทำงานประจำอยู่คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล  (ในปัจจุบันคือ  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล)  

แต่ก็ได้ใช้เวลาหลังจากเลิกงานในการปรุงยา  หากแต่ความนิยมยาไทยในตอนนั้นลดลงอย่าง 

ต่อเนื่อง  ตำรับยาที่ปรุงขายจึงได้ลดจำนวนลง  จนในที่สุดเหลือเพียงยาหอมสี่ตำรับ  ได้แก่  

ยาหอมสุรามฤทธิ์  ยาหอมอินทรโอสถ  ยาหอมประจักร์  และยาหอมสว่างภพ  อย่างไรก็ตาม  

กิจการปรุงยาของหมอหวานก็ยังดำเนินอยู่ต่อไป  เพื่อดูแลลูกค้าเก่าแก่เฉพาะกลุ่ม  ซึ่งเหลืออยู่ 

เพียงจำนวนไม่ถึง ๒๐ ราย

ยุคที ่๔ รุ่นเหลน : ภาสิน ี ญาโณทัย  (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน)

นับแต่วัยเด็กที่ข้าพเจ้าได้เติบโตขึ้นมาทันเห็นภาพการปรุงยาของคุณยาย  คุณป้า  รวมถึง 

สมาชิกในครอบครัว  ข้าพเจ้าจึงได้ซึมซับบางสิ่งบางอย่างไว้โดยมิรู้ตัว  เมื่อจบการศึกษาและเข้าสู่ 

ชีวิตวัยทำงาน  ได้มีโอกาสพบเห็นกิจการหลายแห่งที่จำต้องยุติลงเพราะไม่มีผู้สืบทอดกิจการ  

ทำให้เกิดความรู้สึกเสียดาย  และเริ่มหันกลับมามองเห็นคุณค่าของกิจการปรุงยาอันเป็นมรดก 

ตกทอดของครอบครัว  ควบคู่ไปกับการทำงานประจำ  ข้าพเจ้าจึงหาโอกาสไปศึกษาเพิ่มเติม 

ในวิชาแพทย์แผนไทยจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  (วัดโพธิ์)  เพื่อปูพื้นความรู้ทางทฤษฎี  

รวมทั้งฝึกหัดภาคปฏิบัติด้านการปรุงยากับคุณป้าออระ  จนได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัช 

กรรมไทย  ต่อมา  ในยุคแห่งความยากลำบากสำหรับการดำรงอยู่ของยาไทย  ด้วยความรู้สึก 

รับผิดชอบต่อมรดกที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้  ข้าพเจ้าในฐานะเหลนตาของหมอหวาน  ได้ตัดสินใจ 

ลาออกจากงานประจำเพื่อกลับมาต่อลมหายใจให้กับกิจการอย่างเต็มตัว  เริ่มจากการรื้อฟื้น 

เรื่องราวของหมอหวานขึ้นมาและสร้างให้เกิดเป็นแบรนด์หมอหวาน  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ 

สื่อสารและเผยแพร่ไปยังผู้คนในสังคมยุคปัจจุบันให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ดี 

ต่อยาไทย  พรอ้มกบัไดน้ำยาหอมทัง้ ๔ ตำรบัซึง่ยงัคงปรงุขายอยูโ่ดยยดึตามตำรบัและกระบวนการ 

ปรุงดั้งเดิม  มานำเสนอใหม่ในฐานะผลผลิตทางวัฒนธรรม  โดยได้ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อสะท้อน 

ภาพลักษณ์คุณค่าของยาไทยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนได้นำยาหอมอินทจักร์  ซึ่งเป็น 

หนึ่งในตำรับยาที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติมาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของ “ลูกอมชื่นจิตต์”  

นวัตกรรมยาหอมที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาช่วยทำให้รูปแบบและรสชาติของการรับประทาน 
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ยาหอมเป็นเรื่องที่สะดวกมากขึ้น  อันจะทำให้การใช้ยาหอมในสังคมไทยขยายวงกว้างขึ้นต่อไป  

นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงอาคารบำรุงชาติสาสนายาไทย  หรือบ้านหมอหวาน  เพื่อนำเสนอ 

ในฐานะของการเป็นพิพิธภัณฑ์ร้านขายยา  เพื่อบอกเล่าถึงเจตนารมณ์ของหมอหวานที่ต้องการ 

ทำให้ยาไทยยังดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

 

เพราะมรดกทางภูมิปัญญา คือ สิ่งที่คนในอดีตสร้างไว้ หน้าที่ของคนในปัจจุบันก็คือ  

ดูแล เพื่อจะส่งต่อให้คนในรุ่นอนาคตรักษาต่อไป

เชิงอรรถ

  ๑ “แพทย์ในกรุงสยาม” สนองโอษฐ์สภากาชาด  เล่ม ๑  พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๖๖,  หน้า ๒๖๔ - ๒๗๑.
๒ วิธีนี้มีตัวอย่างอันตรายที่เกิดขึ้น  และเข้าสู่ที่ประชุมของแพทย์สมาคม  คือหมอตำแยใช้คีมดึงเด็กทารก 

ออกมา  แต่ทำให้ศีรษะเด็กขาด  จึงต้องพิสูจน์ว่า  เด็กไม่มีชีวิตแล้วก่อนที่จะดึงออกมา  หรือการดึงออกมาทำให้เด็กเสีย 
ชีวิต

๓ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์,  “แพทย์หมอ”  ใน  ลัทธิธรรมเนียมต่าง  ๆ ภาค ๔ เรื่องวิชาแพทย์ไทย ,  
(พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ  นางแป้น  ใยมณ ีณ  เมรุวัดจันทาราม  ธนบุร ี๑๘ มีนาคม ๒๔๘๖)

๔ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นจรัสพรปฏิญาณ,  “เวชชปุจฉา”  ใน  ลัทธิธรรมเนียมต่าง  ๆ ภาค ๔  
เรื่องวิชาแพทย์ไทย,  อ้างแล้ว,  หน้า ๓๒ - ๓๓. 
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๕ ราชอาณาจักรเขมรโบราณในยุคของชัยวรมัน  มีอาณาเขตแผ่ขยายมาถึงตอนกลางของประเทศไทย
๖ ราตรี  วานิชลักษณ์,  “ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนโบราณในประเทศไทย”,  วารสารสังคมศาสตร์การ 

แพทย ์ (ปีที ่๑ ฉบับที ่๒ มกราคม - มีนาคม ๒๕๒๑),  หน้า ๒๑.
๗ ดำรงราชานุภาพ,  สมเด็จฯ กรมพระยา, นิทานโบราณคด ี
๘ พลับพลึง  มูลศิลป์,  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสสมัยอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ถึง 

รัชกาลสมเด็จพระเพทราชา  (กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๓)  หน้า ๑๖๐. 
๙ หมายถึงสมเด็จพระเพทราชา
๑๐ ตำราพระโอสถพระนารายณ์,  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี  โปรดเกล้าฯ  ให้พิมพ์ 

พระราชทานในงานศพพระยาแพทยพงษา  (นาก  โรจนแพทย์)  ปีมเสง พ.ศ. ๒๔๖๐  พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน 
เพลิงศพ  นางไขศร ี ทองธิว ณ  เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม  กรุงเทพฯ  วันที ่๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓  หน้า ๘๐ 

๑๑ ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณวิกัลย ์ พงศ์พนิตานนท ์
๑๒ ราชบุรรีดิเรกฤทธิ์,  สมเด็จฯ กรมหลวง, กฎหมาย เล่ม ๑  หน้า ๖๘.
๑๓ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  (ในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาต  

สมเด็จพระสังฆราช ๒๕๑๗),  หน้า ๓๘. 
๑๔ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงวงษาธิราชสนิท  มีพระนามเดิมว่า  พระองค์เจ้านวม  เป็นพระราชโอรส 

องค์ที่  ๔๙  ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ทรงเข้ารับราชการกำกับกรมหมอในรัชกาลที่  ๓ และได้รับการ 
สถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นวงษาสนิท  ทรงศึกษาวิชาการแพทย์สมัยใหม่จากมิชชันนารีอเมริกัน  ในรัชกาลที่  ๔ ทรง 
กำกับราชการมหาดไทย  ว่าพระคลังสินค้า  และเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมหลวง 
วงษาธิราชสนิท  สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๔  รวมพระชันษาได้ ๖๓ ปี  ทรงเป็นต้นราชสกุลสนิทวงศ์  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงวงษาธิราชสนิท  ทรงมีพระชนมายุครบ ๒๐๐ ปี  องค์การศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO)  ได้ประกาศยกย่องให้พระองค์ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก  
ด้านปราชญ์และกวี  (Scholar & Poet)  เป็นบุคคลลำดับที่ ๑๘ ของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศยกย่องจาก UNESCO  
ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

๑๕ พระราชหตัถเลขาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  (งานฉลองครบรอบ ๘๔ ปมีหามกฏุราชวทิยาลยั  
๒๕๒๑),  หน้า ๒๖๘ 

๑๖ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๓๖๓
๑๗ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๘๐
๑๘ กระทรวงศึกษาธิการ, หมอไทย ยาไทย  (กรุงเทพฯ  : สนง  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๑)  หน้า ๙
๑๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ กรมราชเลขานุการ  ร.๕.๗ รล ๑๐.๒/๔๒ 
๒๐ สรรใจ  แสงวิเชียร,  “บันทึกของนักเรียนแพทย์รุ่น ๔”  ร้อยปีศิริราชพยาบาล,  หน้า ๒๓
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บทที ่๘

ชยันต ์ หิรัญพันธ ์

หัวหน้าหอจอหมายเหต ุ มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการแพทย์ในประเทศไทย

โดยคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์

คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาที่เริ่มต้นมาจากประเทศอิสราเอล  มีความเชื่อพื้นฐานว่าพระเจ้า 

เป็นผู้สร้างโลก  สร้างจักรวาล  และทุกสิ่งที่อยู่บนโลก  มนุษย์เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่พระเจ้า 

ทรงสร้างขึ้นให้ครอบครองดูแลโลก  แต่ด้วยความทะเยอทะยานของมนุษย์ที่ต้องการเท่าเทียม 

กับพระเจ้าพระผู้สร้างเขา  ทำให้พวกเขากบฏ  ไม่เชื่อฟังพระเจ้า  ซึ่งนี่คือความบาปและผลของ 

ความบาปคือความตายทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ  ทำให้พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียว 

ของพระเจ้าต้องมาบังเกิดเป็นมนุษย์  ใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์คนหนึ่ง  ตายบนไม้กางเขนรับโทษแทน 

มนุษย์  พระองค์ถูกฝังไว้ในอุโมงค์  ในวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย  ทรงปรากฏพระองค์ 

แก่บรรดาสาวกของพระองค ์ และตรัสสั่งพวกเขาก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์ว่า

“๑๘ พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพ 

ทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว ๑๙ เหตุฉะนั้น 

เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศ 

มาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ๒๐ สอนเขา 

ให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลาย 

เสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”๑

ดว้ยความเชือ่ดงักลา่วขา้งตน้ทำใหเ้กดิมกีารสง่มชิชนันาร ี หรอืศาสนทตูออกไปในทีต่า่ง ๆ  

เพื่อประกาศเผยแผ่คริสต์ศาสนา 

คริสต์ศาสนาแบ่งออกเป็น ๓ นิกายใหญ ่ๆ ตามหลักความเชื่อและการปฏิบัติคือ

  ๑) โรมันคาทอลิก  คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายดั้งเดิมของคริสต์ศาสนา 

คาทอลิก  (อังกฤษ  : Catholic  มาจากภาษากรีกคำว่า καθολικός  แปลว่า  สากล  ทั่วไป)  
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มีผู้นำคือพระสันตะปาปา  (Pope)  อยู่ที่นครวาติกัน  ลักษณะของคริสต์ศาสนานิกายนี้ก็คือการ 

มีนักบวชผู้ชายที่เรียกว่า  “บาทหลวง” หรือ “คุณพ่อ  (Father)”  มีนักบวชหญิงที่เรียกว่า  “แม่ชี”  

หรือ “คุณแม่”  (Sister)  บาทหลวงและแม่ชีจะถือพรหมจรรย์  (ไม่แต่งงาน) 

นอกจากจะมีความเชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว  คาทอลิกยังเชื่อว่าเปโตรเป็นผู้ที่รับมอบสิทธิ 

อำนาจจากพระเยซูตามที่ปรากฏในพระธรรมมัทธิว  บทที่  ๑๖  ข้อ ๑๘ - ๑๙  “๑๘ ฝ่ายเราบอก 

ท่านว่าท่านคือเปโตร  และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้  และพลังแห่งความตาย 

จะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้  ๑๙  เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน  ท่านจะกล่าว 

ห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์  เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้น 

จะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วย”  คาทอลิกถือว่าเปโตรเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกและมอบ 

สิทธิอำนาจนี้ต่อพระสันตะปาปาองค์ต่อ ๆ มา  ดังนั้นพระสันตะปาปาจึงกลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด 

ของคาทอลิกที่คริสตจักรคาทอลิกต้องเชื่อฟังมาโดยตลอด 

นอกจากนั้นคริสตจักรคาทอลิกยังเชื่อในเรื่องนักบุญ  เช่น  นักบุญยอห์น  นักบุญยอเซฟ  

นักบุญเปาโล  หรือนักบุญออกัสติน  เป็นต้น  มีการปั้นรูปนักบุญต่าง ๆ  มีการส่งบาทหลวง 

จากคณะดอมินิกันเข้ามาดูแลครอบครัวชาวโปรตุเกสที่อาศัยอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุง 

ศรีอยุธยาตอนปลาย  ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่  ๑๖๒  มีการเผยแพร่คริสต์ศาสนา  มีการ 

ตั้งเขตการปกครองทางศาสนา  (Synod)  มีการตั้งคณะนักบวชคาทอลิกท้องถิ่นทั้งชายและหญิง  

มีการพิมพ์คำสอนเผยแพร่  ตั้งวิทยาลัยพระคริสตธรรม  (Seminary)  เพื่อเตรียมบาทหลวงคน 

ท้องถิ่น  และมีการตั้งมิซซังสยามขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗  ผู้ที่เชื่อในคริสต์ศาสนานิกาย 

โรมันคาทอลิกในประเทศไทยจะถูกเรียกว่า  “คริสตัง”  (เป็นการออกเสียงคำว่า Christian  ในภาษา 

โปรตุเกส  ซึ่งทำให้ชาวคาทอลิกในประเทศไทยถูกเรียกว่า “คริสตัง” มาจนถึงปัจจุบัน) 

งานการประกาศเผยแผ่คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยจะมีการตั้งวัด  

(ศาสนสถาน)  ตั้งสถาบันสร้างและพัฒนานักบวชท้องถิ่น  มีการตั้งสถาบันการศึกษา  เช่น  

โรงเรียนเซนต์ยอเซฟ  หรือโรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัย  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  โรงเรียน 

เรจีนาเชรีวิทยาลัย  เป็นต้น  สถาบันการรักษาพยาบาลเช่นโรงพยาบาลเซนต์หลุยส ์ เป็นต้น

  ๒) ออร์ทอดอกซ์๓  คริสต์ศาสนานิกายออร์ทอดอกซ์เป็นคริสตจักรที่แยกตัวออกมา 

จากคริสตจักรโรมันคาทอลิก  ในปี พ.ศ. ๑๕๙๗๔  โดยมีความเชื่อหลักไม่แตกต่างไปจากคริสต์ 

ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก  เพียงแต่ว่าคริสต์ศาสนานิกายนี้จะไม่เน้นเรื่องรูปปั้น  ที่สำคัญคือ 

การไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระสันตะปาปาที่กรุงโรม  (นครวาติกัน)  เริ่มต้นจากคริสตจักร 

แห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลก่อตั้งโดยนักบุญแอนดรูว์  คริสตจักรแห่งอะเล็กซานเดรียก่อตั้งโดย 

นักบุญมาระโก  คริสตจักรแห่งอันติออกก่อตั้งโดยนักบุญเปาโล  คริสตจักรแห่งกรุงเยรูซาเลม  

ก่อตั้งโดยนักบุญเปโตรและนักบุญยากอบ 

คริสตจักรเหล่านี้มีสิทธิ์ในการปกครองตนเอง  มีผู้นำของตนเองในแต่ละประเทศ  เป็น 

อิสระต่อกัน  สำหรับในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นจากการที่คริสเตียนออร์ทอดอกซ์ชาวรัสเซีย  (รัสเซีย 

ออร์ทอดอกซ์)  ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้เรียกร้องให้มีการตั้งศาสนจักรขึ้นที่กรุงเทพฯ  

สภาสงฆ์แห่งสังฆมณฑลคริสเตียนออร์ทอดอกซ์รัสซียได้พิจารณาและอนุมัติให้มีการตั้งศาสนจักร 
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ที่กรุงเทพฯ  และในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ศาสนจักรออร์ทอดอกซ์ก็ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นองค์กร 

เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางสังคมและศาสนา  ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามูลนิธิชาวคริสต์ 

ศาสนิกชนออร์ทอดอกซ์ในประเทศไทยได้ดำเนินการใดในเรื่องการแพทย ์ หรือการรักษาพยาบาล 

ผู้ที่เจ็บป่วยเพื่อใช้ในการประกาศเผยแผ่คริสต์ศาสนา

  ๓) โปรเตสแตนต์  คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์เป็นคริสต์ศาสนาที่แยกตัวออกมา 

คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกอันเนื่องมาจากหลักคำสอนเรื่องการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ  

ความล้มเหลวของบรรพชิต  การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ  การเติบโตของลัทธิปัจเจกชนนิยม  การ 

เติบโตของนครรัฐต่าง ๆ  การเติบโตของลัทธิชาตินิยม  และความมั่งคั่งของคริสตจักร  โดยการ 

นำของมาร์ตินลูเธอร ์ ในป ีพ.ศ. ๒๐๖๐๕

ความเชื่อหลักไม่ได้แตกต่างไปจากนิกายโรมันคาทอลิกหรือออร์ทอดอกซ์  แต่นิกาย 

โปรเตสแตนต์นั้นไม่ยอมรับเรื่องนักบุญ  ไม่ยอมรับรูปปั้นต่าง ๆ  คริสเตียนมีสิทธิในการอ่าน 

และตีความพระคัมภีร์  ไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระสันตะปาปาที่กรุงโรม  ไม่ยอมรับสิทธิ 

อำนาจของพระสงฆ์  นักบวชในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์สามารถแต่งงานได้  แบ่งเป็น 

หลายกลุ่มหลายคณะที่ไม่ขึ้นต่อกัน  มีระบบระเบียบการบริหารจัดการภายในคณะของตนเอง  เช่น  

เพรสไบทีเรียน  เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส  หรือแบ๊บติสต์  เป็นต้น  ภาษาทางด้านศาสนาที่ใช้จะมี 

ลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากโรมันคาทอลิกหรือออร์ทอดอกซ์  เช่น  การเรียกศาสนสถานว่า  

“คริสตจักร”  เรียกนักบวชว่า “ศาสนาจารย์  (Reverend)”  หรือ “ศิษยาภิบาล  (Pastor)”  หรือ  

“อาจารย์”  เป็นต้น  คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ได้เข้ามาประกาศเผยแผ่ในประเทศไทย 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ในปี พ.ศ. ๒๓๗๑๖

องค์การคริสต์ศาสนาที่กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ให้การรับรองคือ

  ๑) โรมันคาทอลิก

  ๒) โปรเตสแตนต ์ นิกายนี้แบ่งเป็น ๔ กลุ่มใหญ่คือ

  ๓) สภาคริสตจักรในประเทศไทย

  ๔) สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

  ๕) สหคริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย

  ๖) คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส



372
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

การแพทย์โดยคณะมิชชั่นนิกายโปรเตสแตนต์
คณะมิชชั่นนิกายโปรเตสแตนต์ที่ส่งมิชชันนารีมาทำงานในเมืองไทยคณะแรกคือคณะ 

ลอนดอน  มิชชั่นนารีโซไซเอดตี้๗  โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. ๒๓๗๑๘  จนถึงปี ค.ศ. ๒๓๗๕ มิชชันนารี 

สองคนแรกคือ Rev.๙ Dr. Carl Augustus Friederich Gutzlaff M.D.๑๐ และ Rev. Jacob Tomlin  

ซึง่เดนิทางเขา้มาถงึกรงุเทพฯ  ในป ีพ.ศ. ๒๓๗๑  มชิชนันารคีณะนีไ้ดด้ำเนนิการแจกใบปลวิ  หนงัสอื  

และมกีารแจกยารกัษาโรคตามแบบตะวนัตก๑๑  โดย Rev. Dr. Carl Augustus Friederich Gutzlaff  

M.D.  ซึ่งคนไทยเรียกว่า “หมอกิศลับ๑๒”  เพื่อชักจูงชาวบ้านให้มาฟังการประกาศพระกิตติคุณ  

และรับเชื่อในพระเยซูคริสต์  ชาวบ้านที่มาหาเพื่อขอรับการรักษาแบบตะวันตกได้แก่  พวกคนจีน  

คนมอญ คนพม่า  คนเขมร คนลาว มทีัง้พระสงฆด์ว้ย๑๓  มกีารรกัษาคนตาบอด คนทีต่อ้งการอดฝิน่  

(ใช้ฝิ่นผสมกับ  tartar emetic  เป็นยารักษา) คนไข้ที่ป่วยเป็นโรครูมาติก  (Rheumatic)

มีการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคท้องร่วง  ผู้ป่วยบางคนต้องอาศัยอยู่ในสถานที่ของมิชชันนารี 

เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด  มิชชันนารีสามารถดูแลรักษาให้หายได้ทุกคน  มีการผ่าตัดเอาหัว 

กระสุนปืน  (ยาวประมาณหนึ่งนิ้ว  ใหญ่ประมาณปลายนิ้วก้อย)  ออกจากแขนข้างขวาใกล้ข้อศอก 

ของชายคนหนึ่ง  ซึ่งทำให้ผู้ชายคนนั้นเจ็บปวดมาก  เพราะต้องมีการเปิดปากแผลให้กว้าง  (เข้าใจ 

ว่าไม่มียาชา  หรือใช้ยาสลบ  เพราะไม่มีการกล่าวอ้างถึงเรื่องนี้)  แต่การผ่าตัดครั้งนี้ก็สำเร็จ 

ลงได้ด้วยดี  Rev. Dr. Carl Augustus Friederich Gutzlaff M.D. สามารถผ่าเอาหัวกระสุนปืน 

ออกมาได้ด้วยดี  อีกครั้งหนึ่งเมื่อเด็กรับใช้คนจีนของมิชชันนารีได้ถูกท้าพนันด้วยเงินครึ่งบาท  

(half a  tical)  ถ้าเขาสามารถกลืนเงินเหรียญหนึ่งร้อยบาทได้  พ่อของเด็กนั้นเห็นแก่เงินมากกว่า 

ชีวิตของลูกชาย  เขายุยงให้ลูกชายรับคำท้านั้น  ในที่สุดเด็กนั้นได้ล้มลง  อาเจียนเหรียญเงิน 

บางส่วนออกมา  มิชชันนารีได้ช่วยให้เด็กนั้นอาเจียนเอาเหรียญเงินที่เหลือออกมา  ช่วยเหลือ 

เด็กนั้นให้รอดชีวิต 

รูป Rev. Dr. Carl Augustus Friederich Gutzlaff M.D.  ในชุดแบบตะวันตก  และในชุดแบบคนจีน
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แม้ว่ามิชชั่นคณะนี้มีการนำการแพทย์แบบตะวันตกมาใช้เป็นสื่อเพื่อนำคนเข้ามาถึง 

พระกิตติคุณ  (เรื่องราวการช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์)  มีการแปลพระธรรมมัทธิว  พระธรรม 

มาระโก  พระธรรมลูกา  พระธรรมยอห์น  พระธรรมกิจการของอัครทูต  และพระธรรมโรม 

เป็นภาษาไทยโดยนายหิง  (Hing) ผู้ช่วยคนไทยของมิชชันนารี  การบำบัดรักษาผู้ป่วยก็ยังคงใช้ 

บ้านพักของมิชชันนารี  บ้านพักริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เช่าจากกงสุลโปรตุเกสเป็นที่พัก  เป็นที่รักษา 

ผู้ป่วย  เป็นที่แจกใบปลิว  แจกหนังสือ  แจกพระคัมภีร์  แต่ไม่มีการสร้างโรงพยาบาล  หรือจัดระบบ 

การรักษาพยาบาลที่ชัดเจน  ชาวบ้านที่มารับการรักษาและขอหนังสือจากมิชชันนารีได้นำผลไม้  

ข้าว  ปลา  และผักต่าง ๆ มาให้มิชชันนารีเป็นการตอบแทน 

ภรรยาของ Dr. Carl  เสียชีวิตเนื่องจากการคลอดลูกแฝดเมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๓๗๓  พร้อมกับลูกแฝดคนหนึ่ง  ส่วนลูกแฝดอีกคนหนึ่งเสียชีวิตเมื่ออายุได้ประมาณขวบกว่า  

ขณะที่  Dr. Carl  กำลังเดินทางออกจากประเทศไทย๑๔ เพื่อไปประเทศจีนเมื่อวันที่  ๙ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๓๗๔  หลังจากเขาออกไปแล้ว Rev. Jacob Tomlin พร้อมกับ Rev. Dr. David Abeel M.D.  

(สังกัด The American Board of Commissioners  for Foreign Missions)  ได้เดินทางเข้ามา 

กรุงเทพฯ  ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๓๗๔ Rev. Jacob Tomlin  ได้นำยามาเป็นจำนวนมาก  หนังสือ 

จีนหกหบี  และหนงัสอืภาษาไทยพมิพด์ว้ยตวัอกัษรโรมนั ๓๐๐ ฉบบั  มกีารแจกหนงัสอื  และแจกยา 

ต่อมาในวันที่  ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๓๗๕๑๕  Rev.  Jacob Tomlin  และ Rev. Dr. David  

Abeel M.D.  ได้เดินทางกลับออกไปและ Rev.  Jacob Tomlin  ไม่ได้กลับเข้ามาอีก  ทั้งคณะ 

ลอนดอนมิชชั่นนารีโซไซเอดตี้  ก็ไม่ได้ส่งมิชชันนารีเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีก  จึงถือได้ว่า 

คณะลอนดอนมิชชั่นนารีโซไซเอดตี้ได้ยุติบทบาทการทำพันธกิจในประเทศไทยลงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๗๕  

เป็นต้นมา

สถิติประชากรของกรุงเทพฯ  ในป ีพ.ศ. ๒๓๗๑๑๖  มีดังต่อไปนี้

คนจีน  (ตามการจ่ายภาษีเข้าประเทศ)๑๗  ๓๑๐,๐๐๐  คน

บุตรหลานคนจีน  (Descendants of Chinese)  ๕๐,๐๐๐  คน

คนจีนในอินโดจีน/เวียดนาม  (Cochin Chinese)  ๑,๐๐๐  คน

คนเขมร    ๒,๕๐๐  คน

คนสยาม  ๘,๐๐๐  คน

คนมอญ  (Peguans)  ๕,๐๐๐  คน

คนลาว  ๗,๐๐๐  คน

Do, old  residents   ๙,๐๐๐  คน

คนพม่า  (Burmans)  ๒,๐๐๐  คน

คน Tavoy  (ทวาย)    ๓,๐๐๐  คน

คนมาเลย์  ๓,๐๐๐  คน

คริสเตียน  ๘๐๐  คน

 รวม  ๔๐๑,๓๐๐ คน
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คณะมิชชั่นคณะที่สองคือ  อเมริกันแบ๊บติสต์มิชชั่น๑๘  (มิชชั่นคณะนี้เป็นคนละคณะกับ  

“สหคริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย”  ที่กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ให้การรับรอง)  

ที่เข้ามาทำงานประกาศเผยแพร่ในประเทศไทยในช่วงป ีพ.ศ. ๒๓๗๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๖ 

จากหนังสือ Historical  Sketch of Protestant Missions  in Siam๑๙  กล่าวถึงการ 

เข้ามาทำงานในประเทศไทยของมิชชันนารีคณะนี้ว่าเกิดจากการขอร้องจาก Rev.  Dr. Carl  

Gutzlaff M.D.  และ Rev. Jacob Tomlin  เริ่มต้นจากการแบ่งมิชชันนารีในประเทศพม่าสองคน 

ให้มาทำงานในประเทศไทยคือ Rev. Dr. John Taylor Jones D.D.๒๐ กับ Mrs. Jones  ซึ่ง 

ทั้งสองเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่  ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๗๕๒๑ พร้อมกับลูกเลี้ยงชาวพม่า 

ของท่านอายุสิบสองปีชื่อ Samuel Jones Smith 

การทำพันธกิจของมิชชันนารีคณะนี้ไม่ปรากฏรายละเอียดเรื่องการนำการแพทย์มาใช้เป็น 

เครื่องมือ  หรือสื่อในการประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนา  แต่มีการกล่าวถึง Dr. H. Adamsen M.D.  

ผู้ซึ่ง Rev. Samuel Jones Smith ส่งไปเรียนแพทย์ที่สหรัฐอเมริกา  และกลับมาทำงานในประเทศ 

ไทย  และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในเรื่องการรักษาโรค  (แต่ไม่มีการระบุรายละเอียด 

การทำงานด้านนี้  และไม่ปรากฏรายชื่อของ Dr. H. Adamsen  ว่าเป็นมิชชันนารีของอเมริกัน 

แบ๊บติสต์มิชชั่นในประเทศไทย)  ส่งผลต่อการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณในปี พ.ศ. ๒๔๓๙  มีคน  

Peguans รับบัพติสมา ๒๔ คน คนจีน ๔๓ คน  และคนไทย ๓ คน

ต่อมา Dr. H. Adamsen  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของ South China Baptist Mission  

(ไม่มีมิชชันนารีของอเมริกันแบ๊บติสต์มิชชั่นในประเทศไทยอีกต่อไป)  ตามหนังสือ Historical  

Sketch of Protestant Missions  in Siam  กล่าวว่าในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ Rev. L. A. Eaton  รักษา 

การกงสุลอเมริกัน  และเป็นมิชชันนารีของอเมริกันแบ๊บติสต์มิชชั่นคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ได้ขาย  

จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของคณะมิชชั่นและกลับประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยมอบงานของ 

แบ๊บติสต์ทั้งหมดให้กับ Dr. H. Adamsen ก็นับได้ว่างานของอเมริกันแบ๊บติสต์มิชชั่นในประเทศไทย 

ได้ยุติลงโดยพฤตินัยตั้งแต่เวลานั้น  ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ อเมริกันแบ๊บติสต์มิชชั่นได้ขายทรัพย์สิน 

ที่เหลือทั้งหมดและยุติการทำพันธกิจในประเทศไทย  (ยังคงเหลือที่ดินที่ตั้งคริสตจักรจีนแบ๊บติสต์ 

ที่สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๘๐  โดย  ศาสนาจารย์  ดร.ดีน  (Rev. Dr. William Dean D.D.)  ที่ 

คริสตจักรใช้เป็นที่ตั้งโบสถ์  ที่นมัสการพระเจ้าในกรุงเทพฯ  ปัจจุบันคือคริสตจักรไมตรีจิต  

คริสตจักรภาคที่ ๑๒ สภาคริสตจักรในประเทศไทย)

คณะมิชชั่นคณะที่สามคือ  อเมริกัน  บอร์ด  ออฟ  คอมมิชชั่นเนอร์ส  ฟอร์  ฟอร์เรน  

มิชชั่น๒๒  (The American Board of Commissioners  for Foreign Missions) ที่เข้ามาทำงาน 

ประกาศเผยแผ่ในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๗๔ ถึง พ.ศ. ๒๓๙๒  เพื่อตอบสนองการร้องขอของ  

Rev. Dr. Carl Gutzlaff M.D. และ Rev. Jacob Tomlin 

มิชชันนารีคณะนี้ได้นำการศึกษา  การพิมพ์  และการแพทย์แบบตะวันตกมาเป็นสื่อ 

ในการประกาศเผยแผ่คริสต์ศาสนา  มีการจัดตั้งโรงพิมพ์  แต่ก็ไม่ได้มีการจัดตั้งโรงเรียน  หรือ 

โรงพยาบาล  ในด้านการแพทย์นั้นศาสนาจารย์ นายแพทย์อาบีล  (Rev. Dr. David Abeel M.D.)  

เป็นมิชชันนารีคนแรกของคณะมิชชั่นนี้ที่ เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่   ๓๐  มิถุนายน  
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พ.ศ. ๒๓๗๔  เพื่อแสวงหาลู่ทางในการทำพันธกิจในประเทศไทย  ศาสนาจารย์ นายแพทย์อาบีล 

ทำพันธกิจในการประกาศพระกิตติคุณ  แจกหนังสือ  และยารักษาโรคร่วมกับศาสนาจารย์ทอมลิน  

ศาสนาจารย์ทอมลินกลับเข้ามาครั้งนี้ทำงานได้หกเดือนก็กลับออกไป  ศาสนาจารย์ นายแพทย์ 

อาบีลได้กลับออกไปสิงคโปร์พร้อมกับศาสนาจารย์ทอมลิน  และกลับเข้ามากรุงทพฯ อีก  และท่าน 

ได้ทำงานจนถึงวันที่  ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๗๕  จึงได้เดินทางกลับออกไป  และไม่ได้กลับเข้ามา 

ทำงานในกรุงเทพฯ อีก 

จนกระทั้งคณะอเมริกัน  บอร์ด  ออฟ  คอมมิชชั่นเนอร์ส  ฟอร์  ฟอร์เรน  มิชชั่น  ได้ส่ง 

มิชชันนารีชุดใหม่เข้ามาทำงานที่กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๗๗  ครอบครัวของ 

ศาสนาจารย์ นายแพทย์แดน  บีช  บรัดเลย์  เดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  

พ.ศ.  ๒๓๗๘  นายแพทย์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทยคือ  

ศาสนาจารย์ นายแพทย์แดน  บีช  บรัดเลย์  (Rev. Dr. Dan Beach Bradley M.D.)  หรือที่คนไทย 

ทั่วไปรู้จักกันในชื่อของ “หมอบรัดเลย์”

ศาสนาจารย์  นายแพทย์แดน  บีช  บรัดเลย์  นับเป็นนายแพทย์แบบตะวันตกคนที่สี่ 

ในกรุงเทพฯ  (คนแรกคือ Rev. Dr. Carl Gutzlaff M.D. สังกัดคณะลอนดอนมิชชั่นนารีโซไซเอดตี้  

คนที่สองคือ Dr. H. Adamsen M.D.  คนที่สามคือ Dr. David Abeel M.D. สังกัดอเมริกัน  บอร์ด  

ออฟ  คอมมิชชั่นเนอร์ส  ฟอร์  ฟอร์เรน  มิชชั่น  และคนที่สี่คือศาสนาจารย์ นายแพทย์แดน  บีช  

บรัดเลย ์M.D. สังกัดอเมริกัน  บอร์ด  ออฟ  คอมมิชชั่นเนอร์ส  ฟอร ์ ฟอร์เรน  มิชชั่น)

หมอบรัดเลย์เกิดเมื่อวันที่  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๔๗ ที่เมือง Marcelius, New  York  

ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นบุตรของนาย Dan กับนาง Eunice Bradley  จบการศึกษาด้าน 

การแพทย์จาก The New York Medical College  ในป ีพ.ศ. ๒๓๗๖

เมื่อครอบครัวศาสนาจารย์  นายแพทย์บรัดเลย์  มาถึงกรุงเทพฯ ก็ได้พักอาศัยอยู่กับ 

ครอบครัว Mr. Johnson  จนกระทั่งท่านได้สร้างบ้านของตนเองเสร็จในที่ดินของคณะมิชชั่น  

(เช่าจากนายกลิ่น  (Clin)  น้องชายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  จี่)  ที่ข้างใต้ท่าวัดเกาะ๒๓  

หลังจากนั้นไม่กี่วันท่านได้เปิดร้านขายยา  (Dispensary)  หรือในภาษาไทยเรียกว่า  “โอสถศาลา”  

ขึ้นที่ห้องใต้ถุนบ้าน Mr. Johnson  ภายหลังพวกมิชชั่นได้ย้ายไปอยู่ที่กุฎีจีนใกล้บ้านของนาย  

Hunter ที่คนไทยเรียกว่า  “นายหันแตร”  ศาสนาจารย์ นายแพทย์บรัดเลย์ก็ได้ย้ายโอสถศาลาไปที่ 

กุฎีจีนด้วย

กล่าวว่า  เมื่อศาสนาจารย์ นายแพทย์บรัดเลย์มาถึงกรุงเทพฯ  ได้สิบวัน  นาย Hunter  

ได้มาหา  โดยนำเรื่องราวมาจากพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา  ซึ่งต่อมาได้เป็น “สมเด็จ 

องค์น้อย”  (Somdetch Ong Noi)  หรือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ  (ทัต  บุนนาค)  

โดยอ้างว่าเป็นพระบัญชาของพระมหากษัตริย์ขอให้ศาสนาจารย์  นายแพทย์บรัดเลย์ไปรักษา 

พวกทาสและเชลยที่ป่วยเป็นไข้ทรพิษ  และอหิวาตกโรค๒๔ เพื่อทดสอบความสามารถในการรักษา 

โรคของท่านก่อนที่อนุญาตให้ท่านรักษาชนชั้นสูงต่อไป

อย่างไรก็ดี  มีคนป่วยประมาณวันละหนึ่งร้อยคน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีน  ได้มาที่ 

โอสถศาลาเพื่อขอรับการรักษา  ในขณะที่ศาสนาจารย์  นายแพทย์บรัดเลย์ดูแลรักษาผู้ป่วย  
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นายแพทย์บรัดเลย์และครอบครัว

ศาสนาจารย ์นายแพทย์แดน  บีช  บรัดเลย ์M.D. 
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โดยมีภรรยาและคนรับใช้ผู้หญิงคอยให้การช่วยเหลือนั้น  นายจอห์นสัน  (Mr.  Johnson)  ก็จะ 

ดำเนินการประกาศพระกิตติคุณเรื่องพระเยซูคริสต์กับผู้ป่วย  หรือญาติของผู้ป่วยที่รอรับการรักษา

เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๓๗๙ ในงานฉลองวัดของพระคลัง  (Phra Klang’s  temple)  

เกิดเหตุการณ์ปืนใหญ่ระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต  และบาดเจ็บหลายคน  ในคืนน้ัน  ศาสนาจารย์  

นายแพทย์บรัดเลย์ประสบความสำเร็จในการตัดแขนพระสงฆ์รูปหน่ึงท่ีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์น้ัน๒๕

ในป ีพ.ศ. ๒๓๘๑๒๖  ศาสนาจารย ์นายแพทยบ์รดัเลยป์ระสบความสำเรจ็ในการปลกูฝปีอ้งกนั 

ไข้ทรพิษ  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินจำนวนหนึ่งให้กับศาสนาจารย์  

นายแพทย์บรัดเลย์  และให้ความสะดวกต่าง ๆ ในการทดลองค้นคว้าเรื่องการปลูกฝี  ในช่วงปี พ.ศ.  

๒๓๘๑ - ๒๓๘๒  Rev. Dr. Stephen Tracy M.D.  ได้เข้าช่วยทำงานด้านการแพทย์  ศาสนาจารย์  

นายแพทย์บรัดเลย์และครอบครัวเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  

๒๓๙๐  (ค.ศ. ๑๘๔๗)  คณะมิชชั่นคณะนี้ยุติการทำงานในประเทศไทยลงในป ีพ.ศ. ๒๓๙๒

ศาสนาจารย์ นายแพทย์บรัดเลย์เดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งในปี  

พ.ศ. ๒๓๙๓  ในฐานะเป็นมิชชันนารีของ The American Missionary Association  จนกระทั่ง 

เสียชีวิตที่กรุงเทพฯ  ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ ส่วนภรรยาของศาสนาจารย์ นายแพทย์บรัดเลย์นั้นเสียชีวิต 

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ นายแพทย์มิชชันนารีของมิชชั่นคณะนี้อีกคนหนึ่งที่ทำงานในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๙๔ -  

๒๓๙๘ คือ  ศาสนาจารย์ นายแพทย์ L. B. Lane M.D.  (ผู้เขียนยังไม่พบหลักฐานเรื่องการรักษา 

พยาบาล  โดยศาสนาจารย ์นายแพทย ์L. B. Lane M.D.)

คณะมิชชั่นอีกคณะหนึ่ง  ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นคณะมิชชั่นสุดท้ายที่ส่งมิชชันนารีมาทำ 

พันธกิจในประเทศไทยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  ๑๙ ที่มีการประกาศเผยแผ่คริสต์ศาสนาโดยมีการ 

ใช้การแพทย์เป็นสื่อในการประกาศเผยแผ่ก็คือ  อเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่น  (American  

Presbyterian Mission) 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  ๒๐  ได้มีคณะมิชชั่นอื่น ๆ อีกที่ได้เข้ามาประกาศเผยแผ่พระ- 

กิตติคุณในประเทศไทยโดยใช้การแพทย์เป็นสื่อในการประกาศเผยแผ่คริสต์ศาสนาคือ  เซเว่นธ์เดย์ 

แอ๊ดเวนตีส  หรือคริสตจักรวันเสาร์  (Seven Days Adventist)  ที่ส่งมิชชันนารีเข้ามาทำพันธกิจ 

ในประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๔๖๑๒๗  ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐  นายแพทย์ราล์ฟ  วอดแดล  

และภรรยาเช่าตึกแถว ๓ ชั้น  เลขที่  ๕๖ ถนนไมตรีจิต  ใกล้ห้าแยกพลับพลาไชย  และเปิดเป็น 

คลินิกเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐  โดยใช้ชื่อว่า  “บางกอก  มิชชั่นคลินิก”  แบ่งเป็นแผนก 

ผู้ป่วยนอก  และผู้ป่วยใน  (๑๒  เตียง)  ต่อมาได้มีการเช่าตึกแถวเพิ่มเพื่อขยายการให้บริการสำหรับ 

ผู้ป่วยใน  ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓  ได้มีการเช่าตึกที่ถนนพิษณุโลกทำให้การให้บริการผู้ป่วยในสามารถ 

ให้บริการผู้ป่วยได้ถึง ๘๐  เตียง 

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔  มีการเปิดโรงเรียนพยาบาลโดยใช้หลักสูตรของสหรัฐอเมริกา  และ 

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  แต่คลินิกและโรงเรียนพยาบาลนี้ต้องปิดตัวลงในช่วง 

สงครามโลกครั้งที่สอง  บรรดามิชชันนารีชาวอเมริกันถูกจับตัวเป็นเชลย  หลังสงครามสงบลง 

จึงมีการเปิดดำเนินงานอีกครั้ง  โรงพยาบาลมิชชั่นจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลทั่วไปภายใต้มูลนิธ ิ

คริสเตียนเมดดิคอลของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส  เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๕๐  เตียง  โรงพยาบาล 
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มิชชั่นผ่านการรับรองมาตรฐาน HA  (Hospital  Accreditation)  โดยสถาบันพัฒนาและรับรอง 

คุณภาพโรงพยาบาลในปี ๒๕๔๖ และผ่านการประเมินการรับรองมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาล HA  (Hospital Accreditation) 

เดอะเชิร์ช  ออฟ  ไครสต  อิน  เกรตบริเตน  (The Church of Christ  in Great Britain)  

ที่ส่งมิชชันนารีเข้ามาทำพันธกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๔๔๕  (มกราคม ค.ศ. ๑๙๐๓)๒๘  และมี 

การใช้การแพทย์เป็นสื่อในการประกาศพระกิตติคุณ  ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ครอบครัวนายแพทย์  

R. Holliday  ได้เข้ามาร่วมงานกับครอบครัว Clark  (Rev. Percy Clark)  และในปี พ.ศ. ๒๔๕๔๒๙  

จึงมีการเปิดโรงพยาบาลเล็ก ๆ สร้างด้วยไม้แยกออกจากบ้านพักของครอบครัว Clark และต่อมา 

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑  จึงมีการสร้างโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  มีอาคารก่ออิฐด้วยการสนับสนุน 

ของ Benjamin Hays  และในปีเดียวกันนี้  โรงพยาบาลก็ได้มีแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ๒  

ท่านเข้ามาปฏิบัติงานคือนายแพทย์เฉิน  ซีเต้  (Chen Tsi  Teh)  กับนายแพทย์เฉิน  เช็กหลิ่ง  

(Chen Chek Ling)  (นายแพทย์เจริญ  บูรณบรรพษา)  ซึ่งโรงพยาบาลนี้ได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาล 

คริสเตียนนครปฐม  ปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม  และเป็นโรงพยาบาล 

แห่งหนึ่งของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โอเวอร์ซี  มิชชันนารี  เฟลโลชิฟ  (Oversea Missionary Fellowship, O.M.F.)  ได้ส่ง 

มิชชันนารีเข้ามาทำพันธกิจในประเทศไทยในปี  พ.ศ. ๒๔๙๔  (กุมภาพันธ์  ค.ศ. ๑๙๕๑)๓๐  ในปี  

พ.ศ. ๒๔๙๗  (กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔)  ที่อำเภออินทรบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๔๙๗ ก็ได้มีการเปิดสุขศาลาขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  และในปี  

Rev. & Mrs. Percy Clark
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พ.ศ. ๒๔๙๙  คณะมิชชั่นก็ได้มีการเปิดโรงพยาบาลขนาดกลางขึ้นที่อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท  

โดยมีนายแพทย์  เอฟ.  ซี.  แมดด๊อกซ์  และภรรยา  (ทั้งคู่เป็นแพทย์)  เป็นผู้รับผิดชอบ  ในปี พ.ศ.  

๒๕๐๑ มีการเปิดสุขศาลาชนบทบำบัดโรคเรื้อน  นอกจากงานด้านการแพทย์ที่จังหวัดชัยนาทแล้ว  

คณะมิชชั่นคณะนี้ได้มีการทำพันธกิจในภาคใต้ด้วย  มีการเปิดโรงพยาบาลขึ้นที่อำเภอสายบุรี  

จังหวัดปัตตานี  ในปัจจุบันผู้เขียนเข้าใจว่าคณะมิชชั่นประสบปัญหาในด้านการหาแพทย์มิชชันนารี 

เข้ามารับผิดชอบโรงพยาบาลจึงทำให้โรงพยาบาลทั้งที่อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท  และอำเภอ 

สายบุร ี จังหวัดปัตตานีได้ลดฐานะจากโรงพยาบาลเป็นเพียงสถานพยาบาลในปัจจุบัน

คณะคริสเตียนแอนด์มิชชันนารีอไลแอนส์  (Christian and Missionary  Alliance)  

ได้ส่งมิชชันนารีเข้ามาทำงานในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๓  ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๓  มีการ 

ประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณผ่านการบำบัดรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่ 

ภาคอีสาน๓๑ 

การแพทย์โดยอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่น (American Presbyterian Mission)
การประกาศเผยแผ่พระกิตติคุณโดยการใช้การแพทย์เป็นสื่อของอเมริกันเพรสไบทีเรียน 

มิชชั่นได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

  ๑) การรักษาพยาบาลโรคทั่วไป

  ๒) การรักษาพยาบาลโรคเรื้อน

 

 การรักษาพยาบาลโรคทั่วไป

อเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่นได้ส่งมิชชันนารีเข้ามาทำพันธกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ.  

๒๓๘๓  โดยเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ  และขยายตัวออกไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ในส่วนภูมิภาค  มีการตั้งสถานี 

มิชชั่น  (Mission Station) ขึ้นดังต่อไปนี้๓๒

  ๑) สถานีมิชชั่นกรุงเทพฯ  (Bangkok Station)  ในป ีพ.ศ. ๒๓๘๓ 

  ๒) สถานีมิชชั่นเพชรบุร ี (Petchaburi Station)  ในป ีพ.ศ. ๒๔๐๔ 

  ๓) สถานีมิชชั่นเชียงใหม ่ (ChiengMai Station)  ในป ีพ.ศ. ๒๔๑๐ 

  ๔) สถานีมิชชั่นลำปาง  (Lakawn/Lampang Station)  ในป ีพ.ศ. ๒๔๒๘

  ๕) สถานีมิชชั่นราชบุร ี (Rajaburee Station)  ในป ีพ.ศ. ๒๔๓๒

  ๖) สถานีมิชชั่นลำพูน  (Lamphun Station)  ในป ีพ.ศ. ๒๔๓๒๓๓ 

  ๗) สถานีมิชชั่นแพร ่ (Prae Station)  ในป ีพ.ศ. ๒๔๓๖ 

  ๘) สถานีมิชชั่นน่าน  (Nan Station)  ในป ีพ.ศ. ๒๔๓๗ 

  ๙) สถานีมิชชั่นเชียงราย  (ChiengRai Station)  ในป ีพ.ศ. ๒๔๓๙ 

  ๑๐) สถานีมิชชั่นพิษณุโลก  (Pitsanuloke Station)  ในป ีพ.ศ. ๒๔๔๒ 

  ๑๑) สถานีมิชชั่นนครศรีธรรมราช  (Nakawn SriTamrat Station)  ในป ีพ.ศ. ๒๔๔๓ 

  ๑๒) สถานีมิชชั่นตรัง  (Trang Station)  ในป ีพ.ศ. ๒๔๕๓ 
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ลักษณะการทำพันธกิจของอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่นอาจจำแนกได้ใน ๓ ลักษณะคือ 

  ๑) การประกาศเผยแพร่โดยตรงจากมิชชันนาร ี และผู้ช่วยคนท้องถิ่น

  ๒) การประกาศเผยแผ่ผ่านการใช้การแพทย์เป็นสื่อในการทำให้ผู้ทำการประกาศเผยแผ่ 

มีโอกาสเข้าถึง/พูดคุยประกาศพระกิตติคุณกับผู้ป่วย/ญาติของผู้ป่วย  หรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

ที่ต้องการ

  ๓) การประกาศเผยแผ่ผ่านการใช้การศึกษาเป็นสื่อในการประกาศพระกิตติคุณกับเด็ก  

บิดา/มารดาของเด็ก  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวจึงเกิดการตั้งคริสตจักร  โรงเรียนสำหรับเด็กชายและ 

เด็กหญิง  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล  หรือร้านขายยา  (Dispensary)  ในสถานีมิชชั่นต่าง ๆ  

ดังต่อไปนี้

 สถานีมิชชั่นกรุงเทพฯ (Bangkok Station)

กรุงเทพฯ  เป็นจุดแรกที่มิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่นเริ่มต้นพันธกิจในปี  

พ.ศ. ๒๓๘๓  นายแพทย์มิชชันนารีคนแรกที่เข้ามาทำพันธกิจนี้ในกรุงเทพฯ  ในประเทศไทยคือ 

ศาสนาจารย์ นายแพทย์ Samuel Reynolds House M.D.  นายแพทย์ House  เดินทางมาถึง 

กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๘๙  (ค.ศ. ๑๘๔๗)๓๔  ได้เปิดแพขายยา  (The  floating -  

house  dispensary)  ที่ศาสนาจารย์ นายแพทย์บรัดเลย์เคยทำมาก่อน  ศาสนาจารย์ นายแพทย์  

House  เป็นนายแพทย์ที่ทำการผ่าตัดโดยใช้อีเธอร์  (Ether)  เป็นยาสลบ  (anestheti)๓๕  ในปี พ.ศ.  

๒๓๙๒  เกิดอหิวาตกโรคในกรุงเทพฯ๓๖  มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจนศพล้นวัด  มีศพลอยเป็นแพ 

ในแม่น้ำ  ประมาณว่ามีคนเสียชีวิตไม่น้อยกว่าสี่หมื่นคน  พวกหมอไทย  หมอจีนไม่สามารถรักษาได้  

ชาวเมืองพากันทำบุญตักบาตร  ขอด้ายสายสิญจน์ 

จากวัดมาป้องกันตัวเพราะเชื่อว่าโรคร้ายที่เกิดขึ้น 

นั้นเกิดจากภูตผีปีศาจ  ศาสนาจารย์  นายแพทย์  

House  ได้ช่วยรักษาชาวเมืองที่ เจ็บป่วยด้วยยา 

ที่ระบุในตำราแพทย์ในเวลานั้น  ต่อมาท่านได้ให้ 

คนป่วยรับประทานคาราเมล  (Caramel  เป็นน้ำตาล 

ชนิดหนึ่ง)  ครั้งละมาก ๆ  มีการทดลองให้คนป่วย 

รับประทานน้ำการบูรผสมน้ำทุก ๆ สองสามนาที 

และพบว่าผู้ป่วยที่มาหาท่านทันทีและได้รับการรักษา 

ด้วยวิธีนี้ไม่มีใครเสียชีวิตสักคน 

ในปี  พ .ศ.  ๒๓๙๔  เกิดไข้ทรพิษระบาด 

ในกรุงเทพฯ  ศาสนาจารย์  นายแพทย์ House  

ได้ สั่ งหนองฝีมาจากสิ งคโปร์   และ ได้ ออกไป 

อ้อนวอนบิดามารดาของเด็กให้อนุญาตให้เด็กได้รับ 

การปลูกฝี  หรือบางครั้งต้องจ้างให้เด็กปลูกฝีด้วย  
ศาสนาจารย ์นายแพทย์ 

Samuel Reynolds House M.D.
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ในปี พ.ศ. ๒๔๑๐  (วันที่  ๔ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๖๘)  ศาสนาจารย์  นายแพทย์ House  ได้เดินทาง 

จากกรุงเทพฯ  ข้ึนไปเชียงใหม่  แต่ระหว่างทางถูกช้างแทง  ท่านต้องนอนกับพื้น  ใช้กระจกส่อง  

ใช้น้ำที่มีอยู่ไม่ถึงหนึ่งทะนาน  (ประมาณไม่ถึงหนึ่งลิตร)  ในการทำความสะอาด  ท่านต้อง 

เย็บแผลหน้าท้องถึงสี่เข็ม  ความลำบากของการรักษาตัวเองในขณะนั้นคือ  ต้องเย็บท้องตัวเอง  

ต้องนอนราบกับพื้นเย็บ  นั่งเย็บไม่ได้  ต้องใช้กระจกส่องดูเพื่อการเย็บ  มีน้ำใช้ในการทำความ 

สะอาดแผลไม่ถึงหนึ่งลิตร

ศาสนาจารย์ นายแพทย์ House  เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. ๒๔๑๘  

(March ๑๘๗๖)๓๗  นายแพทย์มิชชันนารีคนต่อมาคือ Dr.  T. Heyward Hays M.D.๓๘  ซึ่งทำงาน 

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๙ - ๒๔๓๔ ท่านได้เปิดร้านขายยาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๐  (๑๘ January ๑๘๘๘)  

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕  คณะมิชชั่นได้ตั้ง “มาตาภาวสถาน  (Maternity Home)”  ขึ้นเพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ ์ 

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยด้วยการสนับสนุนจากคณะ 

อเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่น  ได้มีการซื้อที่ดินประมาณ ๑๔  ไร่บนถนนสีลม  สร้างโรงพยาบาล 

กรุงเทพคริสเตียน  และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒  โรงพยาบาล 

กรุงเทพคริสเตียนได้มีการพัฒนาในการให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  และได้รับการรับรอง 

ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๒  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑๓๙  อเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่น 

ได้โอนมอบกิจการโรงพยาบาลนี้ให้มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ปัจจุบันมูลนิธิ 

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นเจ้าของกิจการและทรัพย์สินทั้งหมดของโรงพยาบาล 

กรุงเทพคริสเตียน

 สถานีมิชชั่นเพชรบุรี (Petchaburi Station) 

ในปี พ.ศ. ๒๔๐๔ คณะมิชชั่นได้ขยายงานออกไปที่จังหวัดเพชรบุรี  แพทย์มิชชันนารี 

คนแรกที่ไปเริ่มงานที่จังหวัดเพชรบุรีคือ Dr. Ernest  A. Sturge M.D.  นายแพทย์ Sturge  ซึ่ง 

เดินทางมาถึงในปี พ.ศ. ๒๔๒๓  และเป็นผู้ที่สร้างโรงพยาบาลของมิชชั่นที่จังหวัดเพชรบุรี๔๐  

ในสมัยที่นายแพทย์ W. B. Toy M.D.  เป็นผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลนี้  มีการก่อสร้างอาคารของ 

โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นและขยายการบริการไปในพื้นที่ โดยรอบ๔๑  นายแพทย์มิชชันนารีที่มา 

รับผิดชอบงานโรงพยาบาลของมิชชั่นที่เพชรบุรี  (Petchaburi  Hospital)  มีหลายท่านเช่น  

นายแพทย์ James B. Thomson M.D.  (รับผิดชอบงานต่อจากนายแพทย์ Toy  แต่ได้เสียชีวิต 

ด้วยอหิวาตกโรคในปี พ.ศ. ๒๔๔๑  ในขณะที่ภรรยาและบุตรทั้ง  ๔  คนของท่านอยู่ที่อเมริกา)  

นายแพทย์ Benjamin Paddock M.D.  นายแพทย์ William J. Swart M.D.  นายแพทย์ Lucius  

C. Bulkley M.D.  นายแพทย์ Edwin B. McDaniel M.D.  และนายแพทย์ Neils Nedergaard  

M.D.  เป็นนายแพทย์มิชชันนารีคนสุดท้าย  และ Mrs. John  L. Eakin  เป็นพยาบาลมิชชันนารี 

คนสุดท้ายของโรงพยาบาลนี้  อเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่นได้ยุติกิจการโรงพยาบาลแห่งนี้ 

เนื่องจากคณะมิชชั่นขาดนายแพทย์มิชชันนารีที่จะเข้ามารับผิดชอบพันธกิจด้านนี้
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 สถานีมิชชั่นเชียงใหม่ (ChiengMai Station)

ในปี พ.ศ. ๒๔๑๐  คณะมิชชั่นได้ขยายงานออกไปที่จังหวัดเชียงใหม่  มิชชันนารีครอบครัว 

แรกที่เดินทางมาประจำที่จังหวัดเชียงใหม่คือ  ครอบครัวศาสนาจารย์  ดร.แมคกิลวารี  สิ่งที่ 

ศาสนาจารย์  ดร.แมคกิลพบและเขียนถึงก็คือ  ความเจ็บป่วยของชาวบ้านที่ป่วยเป็นไข้มาลาเรีย  

หรือโรคคอพอก  หรือไข้ทรพิษ  ที่หมอพื้นบ้านไม่สามารถรักษาให้หายได้และมีความเชื่อ  ความ 

เข้าใจว่าความเจ็บป่วยเหล่านั้นเป็นการกระทำของผ ี

ศาสนาจารย์  ดร.แมคกิลวารีต้องใช้ยาควินินที่นำติดตัวเพื่อครอบครัวของท่านออกมา 

ช่วยรักษาชาวบ้านที่ป่วยเป็นไข้มาลาเรีย  ท่านได้ใช้ an ointment of potassium  iodide  ในการ 

รักษาโรคคอพอก๔๒  ท่านได้ใช้วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษที่ได้รับจาก  ศาสนาจารย์ นายแพทย์บรัดเลย์ 

มาดำเนินการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษให้กับชาวบ้าน  ท่านได้ร้องขอให้คณะมิชชั่นส่งแพทย์มิชชันนารี 

มาช่วยท่านในการทำพันธกิจและแพทย์มิชชันนารีคนแรกที่ไปเริ่มงานที่จังหวัดเชียงใหม่ในป ีพ.ศ.  

๒๔๑๔  (มกราคม ค.ศ. ๑๘๗๒)๔๓  คือ Dr. Charles Wesley Vrooman M.D.  ในหนังสือ Historical  

Sketch of Protestant Missions  in Siam ๑๘๒๘ - ๑๙๒๘  เขียนไว้ว่า  “He began  treating  the  

sick on  the day of his arrival  and…”๔๔  มีการสร้างอาคารโรงพยาบาลชั่วคราวด้วยไม้ไผ่ 

ในที่ดินของคณะมิชชั่น๔๕  และมีการวางแผนที่จะสร้างอาคารถาวรของโรงพยาบาล  โดยเจ้าผู้ครอง 

นครเชียงใหม่ตกลงอนุญาตให้คณะมิชชั่นสร้างโรงพยาบาลบนที่ดินฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง  

ใกล้กับทางสายหลักที่ใช้ในการเดินทาง  (near  the principal highway of  travel,  being almost  

the  identical  spot where we  live  before coming across  the  river.)๔๖  เข้าใจว่าเป็นที่ดิน 

ที่เป็นที่ตั้งสถานีกาชาด ๓  เชียงใหม่ในปัจจุบัน  ในปี พ.ศ. ๒๔๔๗  เป็นช่วงเวลาที่นายแพทย์แมคเคน  

(James William McKean M.D.) รับผิดชอบงานการแพทย์ของสถานีมิชชั่นเชียงใหม่  นายแพทย์ 

แมคเคนได้ตั้งห้องทดลองผลิตวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษส่งออกไปใช้ในโรงพยาบาลของคณะมิชชั่น 

ในภาคเหนือ๔๗  รวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐด้วย 

การผลิตวัคซีนของนายแพทย์แมคเคนประสบความสำเร็จทำให้ไม่ต้องมีการนำเข้าวัคซีน 

จากต่างประเทศ  มีการใช้วัคซีนน้ีอย่างแพร่หลายโดยผู้ฉีดวัคซีนซึ่งได้รับการอบรม  และฝึกหัด 

จากนายแพทย์แมคเคน  ภายหลังที่รัฐบาลได้ออกกฎหมายเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ  

และมีการตั้ง Pasteur  Institute  ขึ้น  จึงทำให้การผลิตวัคซีนของโรงพยาบาลมิชชั่นหมดความ 

จำเป็น  และยุติไป  ต่อมาในสมัยที่นายแพทย์เอ็ดวิน  ชาร์ลส์  คอร์ท  (Edwin Charles Cort M.D.)  

เป็นผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลที่เชียงใหม่  (ChiengMai  Hospital)  และคณะมิชชั่นได้รับการ 

สนับสนุนทางการเงินจาก Mrs. Netties Fowler McCormick๔๘  ในการพัฒนาโรงพยาบาล  มี 

การเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจาก “ChiengMai Hospital”  เป็น “โรงพยาบาลแมคคอร์มิค” 

ต่อมาได้มีการสร้างโรงพยาบาลใหม่ในที่ตั้งปัจจุบัน  บนที่ดินบนถนนแก้วนวรัฐ  ตำบล 

วัดเกต  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  และในปี พ.ศ. ๒๔๗๑๔๙ มีการกล่าวถึงโรงพยาบาล 

แมคคอร์มิคว่าเป็นโรงพยาบาลขนาด ๖๐  เตียง  มีแผนกทำคลอดจำนวน ๖  เตียงแยกต่างหาก  

มีแผนกพระสงฆ์โดยเฉพาะ  มีห้อง ๔ ห้องสำหรับคนยุโรป  มีห้องผ่าตัด  นอกจากนั้นยังมีโรงเรียน 

ฝึกหัดนางพยาบาลซึ่งได้พัฒนาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  มหาวิทยาลัยพายัพ  
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ในหนังสือ Guide Book  เขียนไว้ว่าโรงพยาบาลแมคคอร์มิคเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศ 

สยามที่มีมาตรฐานที่ดีที่สุด  (the  best accredited hospitals  in Siam๕๐)  มีแผนกสูตินรีเวช 

ขนาดใหญ่  มีแผนกโภชนาการ  มีบุคลากรดี  อุปกรณ์ทันสมัยเช่นเครื่องซักผ้าไฟฟ้าทันสมัย  

มีเครื่องเอกซเรย์  พร้อมห้องล้างฟิล์ม  นายแพทย์มิชชันนารีที่ทำงานรับผิดชอบโรงพยาบาล 

แมคคอร์มิคอย่างยาวนานและเป็นที่ชื่นชอบของคนเชียงใหม่ในทุกระดับก็คือนายแพทย์คอร์ทซึ่ง 

เริ่มต้นทำงานที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิคตั้งแต่  ปี พ.ศ. ๒๔๕๒  และเกษียณอายุการทำงานในปี พ.ศ.  

๒๔๙๒ นับเป็นเวลานานถึง  ๔๐ ปีโดยประมาณ  นายแพทย์คอร์ทยังได้เป็นนายแพทย์ผู้ดูแล 

สมเดจ็ฯ  เจา้ฟ้ามหิดลอดลุเดช  กรมขนุสงขลานครนิทร ์ ในขณะทีพ่ระองคท์า่นเสดจ็ขึ้นมาทรงงาน 

ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิคในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ 

โรงพยาบาลแมคคอร์มิคนับเป็นโรงพยาบาลของคณะมิชชั่นที่โดดเด่นในภาคเหนือ  เป็น 

โรงพยาบาลที่ผลิตนางพยาบาลให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ของคณะมิชชั่น  ในช่วงสงครามครั้งที่  ๒  

โรงพยาบาลแมคคอร์มิคถูกรัฐบาลยึดเพราะเป็นทรัพย์สินของชนชาติศัตรู  มีการเปล่ียนช่ือโรงพยาบาล 

เปน็โรงพยาบาลเสรเีรงิฤทธิ์  เมือ่สงครามสงบรฐับาลไทยไดม้อบคนืโรงพยาบาลคนืใหก้บัคณะมชิชัน่  

โรงพยาบาลไดเ้ปลีย่นชือ่กลบัมาใชช้ือ่แมคคอรม์คิดงัเดมิ  คณะมชิชัน่ไดม้อบโอนกจิการและทรพัยส์นิ 

โรงพยาบาลแมคคอร์มิคให้กับมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ปัจจุบันโรงพยาบาล 

แมคคอร์มิคเป็นของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  และมูลนิธิฯ  เป็นผู้ดำเนินการ

นายแพทย์คอร์ท 

กับผู้ป่วย
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นายแพทย์วิลเลียม  อัลเบิร์ต  บริกส์  (Dr. William  Albert Briggs M.D.)๕๓  ได้เข้ามารับผิดชอบ 

งานของ Lampang Hospital  and  Dispensary  ต่อจากศาสนาจารย์  นายแพทย์พีเพิลส์  

ศาสนาจารย์ นายแพทย์บริกส์รับผิดชอบงานด้านการแพทย์ของสถานีมิชชั่นลำปางในช่วงระยะ 

เวลาหนึ่งและได้ย้ายไปเปิดสถานีมิชชั่นที่แพร่ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖๕๔  และย้ายไปประจำที่สถานีมิชชั่น 

เชียงรายในปี พ.ศ. ๒๔๔๓  ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗  ศาสนาจารย์ นายแพทย์ James S. Thomas M.D.  

ได้เข้ามารับผิดชอบงานโรงพยาบาลจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๐  ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒  นายแพทย์ Carl C.  

Hansen M.D.  (เป็นผู้รับผิดชอบหลัก)  นายแพทย์ Charles W. Mason M.D.  และนายแพทย์  

Edwin Charles Cort M.D.  ได้มารับผิดชอบโรงพยาบาลจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๑  ในช่วงที่นายแพทย์  

Hansen  รับผิดชอบโรงพยาบาลในรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๔๕๓ นายแพทย์ Hansen  รายงานว่า 

มีผู้ป่วยที่บาดเจ็บเนื่องจากถูกปืนยิงเพิ่มมากขึ้น  อันเป็นผลมาจากการนำความศิวิไลซ์เข้ามาสู่ 

ดินแดนท่ีห่างไกลน้ี  (The records also show an  increasing number of cases of gunshot wounds,  

thus  testifying  to  the progress of civilization by  the  introduction of  fire arms  into  this remote  

part of  the world๕๕)  และนายแพทย ์Charles H. Crooks M.D.  ไดเ้ขา้มารบัผดิชอบโรงพยาบาลตอ่  

และด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงินจากญาติพี่น้องของคุณ Charles T. Vansantwoord๕๖ 

โรงพยาบาลได้มีการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล  และเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็น “ชาร์ลส์  

ที  แวนเซนต์วูรด”  ในสมัยที่นายแพทย์ตวงคำ  สุริยะคำ  เป็นผู้อำนวยการได้มีการเปลี่ยนชื่อโรง 

พยาบาลเป็น “แวนเซนต์วูรด”๕๗  เพื่อง่ายต่อการเรียกหา  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒  โรงพยาบาล 

แห่งนี้ถูกรัฐบาลยึดเพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินของชนชาติศัตรู  มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาล  

“วิชิตสงคราม”  เมื่อสงครามสงบลง  รัฐบาลไทยได้คืนโรงพยาบาลให้กับคณะมิชชั่น  และมีการ 

เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลกลับมาใช้ชื่อเดิมคือ “แวนเซนต์วูรด”  ภายหลังคณะมิชชั่นได้มีการมอบโอน 

โรงพยาบาลนี้ให้กับมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ปัจจุบันมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 

 สถานีมิชชั่นลำปาง (Lakawn/Lampang  

Station) 

ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ คณะมิชชั่น  ได้ขยายงาน 

ออกไปที่จั งหวัดลำปาง  มิชชันนารีและแพทย์ 

มิชชันนารีคนแรกที่ ไปเริ่มงานที่จังหวัดลำปาง 

คือ  ศาสนาจารย์  นายแพทย์ซามูเอล  ซี.  พีเพิลส์  

(Rev. Samuel  C.  Peoples M.D.)๕๑  ในปี  พ.ศ.  

๒๔๓๒ มีการตั้งสถานีลำปางขึ้นอย่างเป็นทางการ  

โดยมีศาสนาจารย์  นายแพทย์พีเพิลส์รับผิดชอบ 

งานด้านการแพทย์ของสถานีลำปาง  พระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชทาน 

ทุนทรัพย์จำนวน ๒,๐๐๐  รูปี  ผ่านทางพระเจ้า- 

น้องยาเธอ  กรมหมื่นพิชิตปรีชากรเพ่ือการจัดต้ัง 

โรงพยาบาล๕๒  ในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ (14 January 1890)  

ศาสนาจารย ์นายแพทย์ซามูเอล  ซี.  พีเพิลส์
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ในประเทศไทยเป็นเจ้าของและดำเนินการ 

โรงพยาบาลแวนเซนต์วูรด

 สถานีมิชชั่นราชบุรี (Rajaburee  

Station) 

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๒  คณะมิชชั่นได้ขยาย 

งานจากเพชรบุรีออกไปที่จังหวัดราชบุรีด้วย 

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณยี่สิบสี่ 

ชั่วโมง๕๘  มิชชันนารีครอบครัวแรกที่ไปเริ่มต้น 

งานสถานีมิ ชชั่ นราชบุ รี คื อ  ครอบครั ว 

นายแพทย์ James B. Thomson M.D.  และ 

แพทย์มิชชันนารีคนแรกที่ไปเริ่มงานที่จังหวัด 

ราชบุรีคือ  นายแพทย์ James B. Thomson  

M.D.  โดยที่ครอบครัวนี้เข้าไปเริ่มงานที่จังหวัด 

ราชบุรีในปี พ.ศ. ๒๔๓๒  ท่านรับผิดชอบงาน 

การแพทย ์ การศึกษา  และการประกาศเผยแผ่ 

พระกิตติคุณ  หลังจากที่ท่านกลับไปเยี่ยมบ้าน 

ทีอ่เมรกิา  ทา่นไดร้บัมอบหมายใหไ้ปรบัผดิชอบ 

งานด้านการแพทย์ที่สถานีมิชชั่นเพชรบุรี  

ท่านได้เดินทางกลับมาประเทศไทยก่อนครอบครัวของท่าน  และเสียชีวิตด้วยอหิวาตกโรค 

ในป ีพ.ศ. ๒๔๔๑ ทีจ่งัหวดัเพชรบรุ ี (ครอบครวัยงัอยูท่ีอ่เมรกิาขณะทีน่ายแพทย์ Thomson  เสยีชวีติ) 

นายแพทย์มิชชันนารีท่ีเข้ามารับผิดชอบงานด้านการแพทย์ที่สถานีมิชชั่นราชบุรีอีก 

ท่านหนึ่งคือ  ศาสนาจารย์ นายแพทย์ Egon Wachter M.D.  ศาสนาจารย์ นายแพทย์ Wachter  

รับผิดชอบงานด้านการแพทย์ของสถานีมิชชั่นราชบุรีในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๓๗ - ๒๔๕๑  และท่านได้ไป 

ช่วยสอนท่ีศิริราชสัปดาห์ละสองวัน๕๙ 

นอกจากนั้นยังมีนายแพทย์มิชชันนารีอีกหลายท่านที่รับผิดชอบงานด้านการแพทย์ 

ของสถานีมิชชั่นราชบุรีคือ  นายแพทย์ Guy Hamilton M.D.  นายแพทย์ Harry Boyd M.D.  

และนายแพทย์ Lucius C. Bulkley M.D.๖๐  เนื่องจากเด็กที่จบการศึกษาจากโรงเรียนของมิชชั่นได้ 

ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าที่กรุงเทพฯ ที่สถานีมิชชั่นราชบุรีในช่วงเวลานั้นไม่มีการสถาปนา 

คริสตจักร  (แต่มีการนมัสการเป็นประจำสม่ำเสมอ)  มีการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงราชบุรี  

ถึงเพชรบุรี  การเดินทางจากราชบุรีถึงเพชรบุรีใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง  ดังนั้นคณะมิชชั่น 

จึงตัดสินใจยุบสถานีมิชชั่นราชบุรีรวมเข้ากับสถานีมิชชั่นเพชรบุรีในปี พ.ศ. ๒๔๕๒  นายแพทย์  

Kien Ku๖๑  เข้าไปดำเนินการร้านขายยาและจัดการเร่ืองการรักษาพยาบาล  ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐  

นายแพทย์ Wui Jane  (วุ่ยเจ็ง  เหรียญ)  เป็นผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลของมิชชั่น  ต่อมาคณะมิชชั่น 

ได้ปิดกิจการโรงพยาบาลที่ราชบุรี

ศาสนาจารย ์นายแพทย ์Egon Wachter M.D. 

และภรรยา
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 สถานีมิชชั่นลำพูน (Lamphun Station) 

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๒  คณะมิชชั่นได้ขยายงาน 

ออกไปที่จังหวัดลำพูน  ประมาณ ๑๘  ไมล์ทางทิศใต้ 

ของจังหวัดเชียงใหม่  ลำพูนมีฐานะเป็นสถานีมิชชั่น 

ย่อยของสถานีมิชชั่นเชียงใหม่  ที่นี่ไม่มีมิชชันนารี 

อยูป่ระจำ  มกีารเปดิคลนิกิรกัษาผูป้ว่ยโดยนายแพทย ์

มิชชันนารีจากเชียงใหม่สัปดาห์ครั้ง  หรือสอง 

สัปดาห์ครั้ง๖๒ เช่นนายแพทย์แมคเคน  หรือนาย 

แพทย์เมซัน  และนายแพทย์คอร์ท  เป็นต้น  ที่ลำพูน 

ไม่มีการตั้งโรงพยาบาลเหมือนกับสถานีมิชชั่นอื่น ๆ  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลำพูนอยู่ใกล้กับเชียงใหม่  การ 

เปิดคลินิกก็น่าจะเพียงพอต่อความต้องการของท้องถ่ิน 

 สถานีมิชชั่นแพร่ (Prae Station)

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖  คณะมิชชั่น  ได้ขยายงานออกไปที่จังหวัดแพร่  แพทย์มิชชันนารีคนแรก 

ที่ไปเริ่มงานที่จังหวัดแพร่คือศาสนาจารย์ นายแพทย์บริกส์  นอกจากจะเป็นนายแพทย์มิชชันนาร ี

คนแรกของสถานีมิชชั่นนี้แล้วศาสนาจารย์  แพทย์บริกส์ยังเป็นมิชชันนารีที่รับผิดชอบการเปิดงาน 

สถานีมิชชั่นแพร่ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖๖๓  มีการเปิดสถานพยาบาลบนฝั่งแม่น้ำยมฝั่งตะวันตก  ที่หมู่บ้าน 

เชตวนั  ตำบลในเวยีง  อำเภอเมอืงแพร ่ โรงพยาบาลนีถ้กูเรยีกวา่ Prae Hospital and Dispensary  

ศาสนาจารย์  นายแพทย์ James  S. Thomas M.D.  ได้เข้ารับช่วงงานต่อจากศาสนาจารย์  

นายแพทย์บริกส์  ในปี  พ.ศ.  ๒๔๔๕  เกิดกบฏเงี้ยว  มีการส่งผู้หญิงและเด็กไปลำปาง  และ 

เชียงใหม่  มีการขอให้ศาสนาจารย์ นายแพทย์ Thomas  เป็นผู้ดูแล Mission Compound ที่แพร่  

มีคริสเตียนและคนไทยที่ไม่ใช่คริสเตียน  (non  - Christian  Siamese)  ได้ขอเข้ามาหลบภัยใน  

Mission Compound  ศาสนาจารย์  นายแพทย์  Thomas  ได้ชักธงอเมริกันเหนือ Mission  

Compound  และจ้างแขกยาม  (Sikh watchmen)  จำนวนหนึ่งมารักษาความปลอดภัยให้กับ  

Mission Compound  ซึ่งช่วยให้ไม่มีกบฏเงี้ยวเข้ามารุกรานพื้นที่ของคณะมิชชั่น  ในขณะที่ 

คนไทยและเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองถูกกบฏเงี้ยวฆ่า 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๖  ได้มีการย้ายโรงเรียน  โบสถ์  และโรงพยาบาลจากฝั่งตะวันตก 

ของแม่น้ำยมมาฝั่งตะวันออก  ที่ริมถนนยันตรกิจโกศลในที่ตั้งปัจจุบัน  มีนายแพทย์มิชชันนารี 

หลายท่านได้เข้ามารับผิดชอบโรงพยาบาลแห่งนี้  เช่น  แพทย์หญิง Mary  Irwin M.D.  นายแพทย์  

Charles Henry Crook M.D  นายแพทย์ Edwin Charles Cort M.D.  และนายแพทย์ Charles  

Park M.D.  เป็นต้น  ในรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๔๘๒๖๔  ในส่วนของการแพทย์ของสถานีมิชชั่น 

แพร่กล่าวว่า  “ที่แพร่มียุงชุกชุมเหมือนที่อื่น ๆ ของประเทศสยาม  ทำให้ไข้มาลาเรียระบาดไปทั่ว 

และเป็นโรคปกติทั่วไปของประเทศนี้  รายงานสถิติของสาธารณสุข  (Public Health Statistics)  

ระบุว่าสาเหตุการตายอันดับแรกของคนไทยคือไข้มาลาเรีย  มีคนเสียชีวิตด้วยไข้มาลาเรียมากกว่า 

ศาสนาจารย ์นายแพทย์บริกส์
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ห้าหมื่นคนต่อปี” 

มีรายงานว่า  ในเช้าวันหนึ่งในฤดูฝน  หมอของโรงพยาบาลได้ถูกขอร้องให้ไปดูผู้ป่วย 

คนหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปประมาณเจ็ดกิโลเมตร  ถนนมีแต่โคลน  หมอต้องเดินลุยโคลน 

ด้วยเท้าเปล่าไปบ้านผู้ป่วย  ที่บ้านผู้ป่วยมีเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมอยู่เต็มบ้าน  หมอพบผู้ป่วยนอน 

หมดสติอยู่บนที่นอน  มีสมุนไพรพื้นบ้านกองอยู่รอบ ๆ ตัวผู้ป่วย  ทราบว่าผู้ป่วยไปนอนที่ทุ่งนา  

(อยู่ห่างไกลจากบ้าน) หลายคืน  กลับมาด้วยอาการเป็นไข้  เขาได้กินยาพื้นบ้าน  ในวันต่อมาเขา 

ได้ล้มลงหมดสติ  ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างก็เชื่อว่านี่เป็นการกระทำของผีที่ทุ่งนาที่เขาไปทำนา  

ดังนั้นจึงมีการรักษาตามความเชื่อดังกล่าว 

หมอได้พูดให้นำผู้ป่วยไปโรงพยาบาล  พวกหมอผี  (quack doctors)  ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ 

กล่าวว่าหากไปโรงพยาบาลให้หมอฉีดยาฝรั่งชายผู้นี้ก็จะตาย  แต่พ่อของชายผู้นี้ตัดสินใจทำ 

แคร่ไม้ไผ่หามชายคนนี้ไปโรงพยาบาลโดยไม่ฟังเสียงของพวกหมอผี  ที่โรงพยาบาลมีการตรวจเลือด 

พบว่าผลเลือดเป็นบวก  (positive  for Plasmodium  falciparum)  หมอได้ฉีด Atebrin  (Quinacrine)  

ให้น้ำเกลือ  และกลูโคส  รวมทั้งยากระตุ้นหัวใจ  (Cardiac  stimulants)  ในวันที่สามผู้ป่วยเริ่ม 

รู้สึกตัว  ในวันที่สี่ผู้ป่วยเริ่มพูดและลุกนั่งได้  สองสามวันต่อมาเขาก็หายเป็นปกติ  และออกจาก 

โรงพยาบาลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านทั้งหลายก็พากันมาโรงพยาบาลขอรับการฉีดยาและยาอื่น ๆ  

เพื่อการรักษาโรคในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง  โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกรัฐบาลยึดกิจการเพราะ 

ถอืวา่เปน็กิจการของชนชาติศัตรู  มกีารเปลีย่นชือ่โรงพยาบาลเปน็โรงพยาบาลพหลโยธนิ๖๕ หลงัจาก 

สงครามสงบ  รัฐบาลไทยได้คืนโรงพยาบาลให้กับคณะมิชชั่น  คณะมิชชั่นได้ดำเนินกิจการ 

โรงพยาบาลแห่งนี้เรื่อยมา  มีการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็น “โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน”  ภายหลัง 

คณะมิชชั่นได้โอนมอบกิจการและทรัพย์สินทั้งหมดของโรงพยาบาลนี้ให้กับมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย  ปัจจุบันโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนเป็นโรงพยาบาลของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทยและดำเนินการโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

Mission Hospital - Nan
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 สถานีมิชชั่นน่าน (Nan Station)

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗  คณะมิชชั่นได้ขยายงานออกไปที่จังหวัดน่าน  มิชชันนารีและแพทย์ 

มิชชันนารีคนแรกที่ไปเริ่มงานที่จังหวัดน่านคือศาสนาจารย์ นายแพทย์ซามูเอล  ซี.  พีเพิลส์  (Rev.  

Samuel C. Peoples M.D.)  นายแพทย์มิชชันนารีคนอื่นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลที่สถานีมิชชั่น 

น่าน  เช่น Miss Mary Bowman M.D.  (ภายหลังได้สมรสกับ Rev. Robert  Irwin)  กล่าวว่า 

แพทย์หญิง Bowman  เป็นแพทย์หญิงคนแรกที่ผ่าท้องนำทารกออกจากท้องแม่เป็นคนแรกของ 

ภาคเหนือที่จังหวัดน่านนี้๖๖ Dr. William Henry Beach M.D., Dr. Harvey Perkins M.D.  และ  

Dr. Charles Henry Crooks M.D.  เป็นต้น  การรักษาพยาบาลที่น่านนี้มีการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 

โรคเรือ้นดว้ย  ตอ่มาในชว่งหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องคณะมชิชัน่ไดย้ตุกิารดำเนนิงานดา้นการแพทย ์

ที่สถานีมิชชั่นน่านเนื่องจากปัญหาการขาดแพทย์มิชชันนารี

 สถานีมิชชั่นเชียงราย (ChiengRai Station)

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙  (๑๙ กุมภาพันธ์  ค.ศ. ๑๘๙๗)๖๗  คณะมิชชั่นได้ขยายงานออกไปมีการ 

ส่งมิชชันนารีไปประจำที่จังหวัดเชียงราย  เปิดสถานีมิชชั่นเชียงราย  แพทย์มิชชันนารีคนแรก 

ที่ไปเริ่มงานที่จังหวัดเชียงรายคือ  ศาสนาจารย์ นายแพทย์แคลร์  เอช.  เดนแมน  (Rev. Claire H.  

Denman M.D.)  หรือที่ คนทั่วไปเรียกว่า “หมอเดนแมน”  นายแพทย์เดนแมนได้เริ่มงานการแพทย์ 

เมื่อมาถึงจังหวัดเชียงราย  เริ่มการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด ๑๐  เตียง  เปิดร้านขายยาโดยใช้ชื่อ 

ว่า Ching Rai Hospital and Dispensary ศาสนาจารย์ นายแพทย์เดนแมนได้จัดอบรมผู้ปกครอง 

ของคริสตจักรท้องถิ่นให้มีความรู้เรื่องการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น  ที่ไม่ซับซ้อน และทำคู่มือการรักษา 

โรคแบบง่าย ๆ สำหรับการรักษาโรคที่ไม่สลับซับซ้อน  เพื่อให้ผู้ปกครองของคริสตจักรท้องถิ่นใช้ 

ศาสนาจารย ์นายแพทย์แคลร ์ เอช.  เดนแมน

(Rev. Claire H. Denman M.D.)
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เพื่อการประกาศพระกิตติคุณ  และขายให้กับชาวบ้านทั่วไป  ช่วยให้ชาวบ้านที่เจ็บป่วยเล็กน้อย 

ไม่จำเป็นต้องเดินทางระยะทางไกลและลำบากเข้ามาในเมือง 

ในป ีพ.ศ. ๒๔๔๓ North Laos Mission  ไดย้า้ยครอบครวัศาสนาจารย ์นายแพทยว์ลิเลยีม  

อัลเบิร์ต  บริกส์  (Rev. William Elbert Briggs M.D.)๖๘  จากสถานีลำปางมาประจำที่สถานีมิชชั่น 

เชียงราย  ศาสนาจารย์  นายแพทย์บริกส์ได้รับผิดชอบงานด้านการแพทย์ต่อจากศาสนาจารย์  

นายแพทย์เดนแมน  มีการขอรับเงินถวายจากคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา  และได้รับ 

เงนิถวายจากครสิตจกัรโอเวอรบ์รุค๊  [สว่นใหญจ่ากครอบครวัเกสต ์ (Gest)]  นำมาสรา้งอาคารหลงัใหม ่

ของโรงพยาบาล  และมีการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจาก Chieng Rai Hospital  เป็น Overbrook  

Hospital จนถงึทกุวนันี ้ ในชว่งทีศ่าสนาจารย ์นายแพทยบ์รกิสร์บัผดิชอบงานทีส่ถานมีชิชัน่เชยีงราย 

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕  เกิดกบฏเงี้ยว  ศาสนาจารย์ นายแพทย์บริกส์ได้ช่วยเหลือทางราชการ 

ทำใหจ้งัหวดัเชยีงรายรอดพน้จากการโจมตขีองกบฏเงีย้วโดยการใหค้ำแนะนำแก ่ ขา้หลวงใหญส่ยาม  

(Siamese Commissioner)  และผู้ว่าราชการจังหวัด  (Governor)  ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  

ในช่วงเวลาที่นายแพทย์  นายแพทย์เอ็ดวิน  บี.  แมคดาเนียล  (Edwin  B. McDaniel)๖๙  เป็น 

ผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค  คริสตจักรโอเวอร์บรุ๊คได้สนับสนุนโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 

โดยการถวายเครื่องเอกซเรย์  ๑  เครื่อง  รถพยาบาล ๑ คัน  โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค  เป็น 

ชาวบ้านพาผู้ป่วยมาส่งโรงพยาบาล

ในช่วงที่นายแพทย์แมคดาเนียล

เป็นผู้อำนวยการ  (พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๗)
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เครื่องเอกซเรย์ที่คริสตจักรโอเวอร์บรุ๊คมอบให้

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

รถพยาบาลที่คริสตจักรโอเวอร์บรุ๊ค

มอบให้โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คในป ีพ.ศ. ๒๔๙๕

นายแพทย์แมคดาเนียล

กำลังสอบถามญาติผู้ป่วย
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โรงพยาบาลที่คณะมิชชั่นได้มอบโอนให้กับมูลนิธิ 

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

 สถานีมิชชั่นพิษณุโลก  (Pitsanuloke  

Station) 

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒  คณะมิชชั่น  ได้ขยายงาน 

ออกไปที่จังหวัดพิษณุโลก  แพทย์มิชชันนารีคนแรก 

ที่ ไปเริ่มงานที่จังหวัดพิษณุโลกคือ  นายแพทย์   

Walter B. Toy M.D.๗๐  โดยเริ่มต้นจากการใช้เรือ 

ของนายแพทย์ Toy  เป็นสถานพยาบาลให้การรักษา 

พยาบาลผู้ป่วย  และต่อมามีการสร้างโรงพยาบาลขึ้น

นายแพทย์มิ ชชันนารีที่ มารับผิดชอบ 

งานการแพทย์ต่อจากนายแพทย์ Toy มีนายแพทย์ 

มิชชันนารีอีกหลายท่าน  เช่น  นายแพทย์  C.  C.  

Walker M.D.  นายแพทย์ Carl J. Shellman M.D.  

นายแพทย์ William  T. Lyon M.D.  และนายแพทย์ James V. Horst M.D.  เป็นต้น  นายแพทย์ 

มิชชันนารีซึ่งเป็นที่รักของคนพิษณุโลก  (beloved physician - “loved  by everyone  from  the  

common people  to  those of  rank”)  และเป็นที่มาของชื่อของโรงพยาบาลแห่งนี้คือ  นายแพทย์  

Carl J. Shellman M.D.  นายแพทย์มิชชันนารีผู้นี้รับผิดชอบงานด้านการแพทย์ของสถานีมิชชั่น 

พิษณุโลกในช่วงป ีพ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๔๖๑  (๒๒ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๑๙)

ท่านเสียชีวิตด้วยอหิวาตกโรคที่พิษณุโลก  และต่อมาได้มีการเรียกชื่อโรงพยาบาลนี้ว่า  

“Carl J. Shellman Hospital”  หรอืเรียกงา่ย ๆ วา่  “โรงพยาบาลแชลแมน”  เพือ่เปน็ทีร่ะลกึถงึทา่น  

เนื่องจากปัญหาการขาดแพทย์มิชชันนารี  ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ต้องปิดลงในปี พ.ศ. ๒๔๘๔๗๑  

คณะกรรมการจังหวัดพิษณุโลกได้ทำหนังสือถึงอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่นขอนำโรงพยาบาล 

แชลแมนไปรวมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช  ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐  อเมริกันเพรสไบทีเรียนได้ตกลงคืนที่ 

เชา่ราชพัสดุซึ่งเปน็ทีต่ัง้ของโรงพยาบาลแชลแมน  โรงเรยีนผดุงนารี  และทรพัยส์นิของโรงพยาบาล 

แชลแมน  โรงเรียนผดุงนารี  มอบให้กับจังหวัดพิษณุโลกไปดำเนินการต่อไป  สำหรับงานด้านการ 

ศกึษา  (โรงเรยีนผดงุราษฎร)์  และครสิตจกัรในพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณโุลกคณะมชิชัน่ยงัคงมกีารดำเนนิการ 

ต่อไป  และได้มีการโอนมอบให้กับมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยในเวลาต่อมา

 สถานีมิชชั่นนครศรีธรรมราช (Nakawn SriTamrat Station) 

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ คณะมิชชั่นได้ขยายงานออกไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีการเปิด 

สถานีมิชชั่นศรีธรรมราช  แพทย์มิชชันนารีคนแรกที่ไปเริ่มงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคือ  

นายแพทย์ Guy Hamilton M.D.๗๒  มีการใช้ห้องเล็ก ๆ ข้างโบสถ์เปิดเป็นร้านขายยา  ต่อมาได้มี 

การสรา้งโรงพยาบาลขึน้  นอกจากนายแพทย ์Hamilton แลว้ยงัมนีายแพทยม์ชิชนันารอีกีหลายทา่น 

นายแพทย ์Carl J. Shellman M.D.
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ที่ได้เข้ามาดูแลงานของโรงพยาบาล  เช่น  นายแพทย์ Harry Boyd M.D.  นายแพทย์ William J.  

Swart M.D.  ศาสนาจารย์ นายแพทย์ Egon Wachter M.D.  นายแพทย์ Paul Van Meter M.D.  

และนายแพทย์ Edwin  B. McDaniel M.D.  เป็นต้น  ภายหลังมีการเรียกชื่อโรงพยาบาลนี้ว่า  

“ศรีธรรมราชรำลึก”  (Sritamarat Memorial Hospital)  เนื่องจากปัญหาการขาดแพทย์

มิชชันนารีคณะมิชชั่นจึงได้ยุติงานด้านการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ 

ได้มอบให้เอกชนเช่ากิจการไป  ส่วนงานด้านโรคเรื้อนที่นายแพทย์ Edwin B. McDaniel  ได้เริ่มต้น 

ในป ีพ.ศ. ๒๔๗๐๗๓ ได้มีการโอนมอบให้รัฐบาลไปดำเนินการ

 สถานีมิชชั่นตรัง (Trang Station) 

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓๗๔  คณะมิชชั่นได้ขยายงานออกไปที่จังหวัดตรัง  แพทย์มิชชันนารีคนแรก 

ที่ไปเริ่มงานที่จังหวัดตรังคือ  นายแพทย์ Lucius  C.  Bulkley M.D.  มีการตั้งโรงพยาบาล  

(Taptieng Hospital)  และสำนักงานสถานีมิชชั่นตรังที่ตลาดทับเที่ยง  ตำบลทับเที่ยง  (ภายหลัง 

ราชการได้ย้ายสถานที่ราชการจากกันตังมาที่ตำบลทับเที่ยงและเปลี่ยนชื่อตำบลเป็นตำบลเมือง 

ตรัง)  นายแพทย์  Bulkley  ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลไทยให้เป็นเจ้าหน้าที่อนามัยของรัฐ  

(a government health  officer)  ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖  เพื่อต่อสู้กับการระบาดของอหิวาตกโรค  

นายแพทย์ Bulkley  เป็นนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงในการเป็นจักษุแพทย์  ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ 

ในสถานีมิชชั่นตรังนอกจากนายแพทย์ Bulkley แล้วก็ยังมี Miss Johanna Christensen R.N.  

และศาสนาจารย์ นายแพทย์ Egon Wachter M.D.  เป็นต้น  งานด้านการแพทย์ของคณะมิชชั่นฯ  

ที่สถานีมิชชั่นตรังก็มีปัญหาเหมือนสถานีมิชชั่นอื่น ๆ อีกหลายแห่งคือ  การขาดแคลนนายแพทย์ 

มิชชันนารีจนส่งผลให้ต้องยุติกิจการสถานพยาบาลของคณะมิชชั่นลง  ที่สถานีมิชชั่นตรังก็ได้มีการ 

ปิดกิจการสถานพยาบาลที่สถานีมิชชั่นตรังและมอบให้ส่วนบุคคลไปดำเนินการ

นายแพทย ์

Lucius C. Bulkley M.D.
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การรักษาพยาบาลโรคเรื้อน
งานด้านการรักษาโรคเรื้อนของอเมริกัน 

เพรสไบทีเรียนมิชชั่นเริ่มต้นที่สถานีมิชชั่นเชียงใหม่ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕  มีการแจกเงิน  แจกยาให้กับผู้ป่วย  

หรือแจกผ้าห่มในฤดูหนาว๗๕  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๑  

ด้วยการสนับสนุนของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชา- 

นุภาพ๗๖  เจ้าอินทรวโรรส  สุริยะวงศ์  เจ้าผู้ครอง 

นครเชียงใหม่ในเวลานั้นได้มอบที่ดินทางด้านใต้ 

ของตัวเมืองเชียงใหม่  ติดกับแม่น้ำปิงที่ เรียกว่า  

“เกาะกลาง”  พื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ไร่  ให้คณะมิชชั่น 

ดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อน  

ผู้ที่ รับผิดชอบงานโรคเรื้อนของคณะมิชชั่นคือ  

นายแพทย์ เจมส์  วิล เลียม  แมคเคน  (James  

William McKean M.D.) 

นายแพทย์แมคเคนได้นำผู้ป่วยโรคเรื้อนมาไว้ที่โรงพยาบาล  และท่านได้ไปศึกษาดูงาน 

การรักษาโรคเรื้อนในประเทศต่าง ๆ  และนำมาใช้ที่จังหวัดเชียงใหม่  ในช่วงต้น ๆ มีการใช้น้ำมัน 

กระเบาในการฉีดรักษาผู้ป่วย  ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๘  ได้มีการพัฒนาการรักษาโรคเรื้อน 

ด้วยการใช้  Iodized Ethyl Esters of Chaulmoogra oil  ซึ่งกล่าวว่าได้รับผลดี๗๗ งานโรงพยาบาล 

โรคเรื้อนที่สถานีมิชชั่นเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางการบำบัดโรคเรื้อนของคณะมิชชั่นในประเทศไทย  

มีการขยายงานการบำบัดโรคเรื้อนไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ของมิชชั่น  เช่น  สถานีมิชชั่นเชียงราย  

สถานีมิชชั่นลำปาง  สถานีมิชชั่นน่าน  และสถานีมิชชั่นนครศรีธรรมราช  เป็นต้น  มีการซื้อที่ดิน 

จัดเป็นนิคมให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาให้หายแล้วในพื้นที่ต่าง ๆ  เช่น  ที่พื้นที่ในเขตอำเภอฝาง  

อำเภอเชียงดาว  อำเภอสันป่าตอง  และอำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  

อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  และบางอำเภอในจังหวัดน่าน  

เป็นต้น 

ภายหลังที่นายแพทย์แมคเคนได้เสียชีวิตไปแล้ว  จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อของโรงพยาบาลนี้ 

เป็น “โรงพยาบาลแมคเคน”  เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับนายแพทย์แมคเคน  ผู้เริ่มต้นงานนี ้ ต่อมา 

เมื่อสถานการณ์ของโรคเรื้อนในประเทศไทยดีขึ้น  มีการพบผู้ป่วยรายใหม่น้อยลง  โรงพยาบาล 

แมคเคนที่เคยมุ่งเน้นเรื่องการรักษาโรคเรื้อนก็ได้เปลี่ยนแนวทางมาเป็นการฟื้นฟูสภาพ  และ 

ผู้สูงอายุ  มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ”  ปัจจุบันสถาบันแมคเคน 

เพื่อการฟื้นฟูสภาพมีฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

นายแพทย์เจมส ์ วิลเลียม  แมคเคน 

(James William McKean M.D.)
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การแพทย์โดยอเมริกันแบ๊บติสต์มิชชั่น และเดอะยูไนเต็ทคริสเตียนมิชชันนารี 
โซไซเอดตี้ [American Baptist Mission and The United Christian Missionary  
Society (Disciples)] 

ในช่วงในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๐๓  มิชชันนารีจากอเมริกันแบ๊บติสต์มิชชั่น  และเดอะยูไนเต็ท 

คริสเตียนมิชชันนารีโซไซเอดตี ้ ได้ไปสำรวจความเป็นไปได้ในการประกาศพระกิตติคุณในพื้นที่เขต 

ภาคตะวันตกของประเทศ  และเห็นว่าอำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม  

จึงมีการดำเนินการประกาศพระกิตติคุณ  สถาปนาคริสตจักร  ตั้งโรงเรียน  และโรงพยาบาล  

นายแพทย์ Douglas Corpron M.D.  เป็นนายแพทย์มิชชันนารีที่รับผิดชอบงานของโรงพยาบาล 

ที่อำเภอสังขละบุรี  ท่านเดินทางมาถึงอำเภอสังขละบุรีในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔๗๘  และมี 

การสร้างโรงพยาบาลขนาด ๑๐  เตียง  ชื่อว่าโรงพยาบาล “คริสเตียนแม่น้ำแควน้อย”  เสร็จในปี  

พ.ศ. ๒๕๐๙  แพทย์มิชชันนารีที่รับผิดชอบโรงพยาบาลแห่งนี้มีหลายท่านเช่น  นายแพทย์ Roy  

Myers M.D.  นายแพทย์ John Freeman M.D.  นายแพทย์ Bina Sawyer M.D.  นายแพทย์  

Keith Dahlberg M.D.  และนายแพทย์ Philip McDaniel  เป็นต้น  ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๘  

โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อยต้องหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากขาดแพทย์มิชชันนารี  

เมื่อมีการสร้างเขื่อนเขาแหลมในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๗ ทำให้พื้นที่บางส่วนของอำเภอสังขละบุรี 

กลายเป็นที่เก็บกักน้ำของเขื่อนเขาแหลม  ทำให้คณะมิชชั่นได้ย้ายกิจการของคณะมิชชั่นมาที่ 

อำเภอใหม่  และมีการสร้างโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อยใหม่ขึ้นที่บ้านห้วยมาลัย  หมู่ที่  ๕  

ตำบลหนองลู  ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอสังขละบุรีประมาณ ๑๕ กิโลเมตร  ในปัจจุบันคณะมิชชั่นได้ 

โอนมอบโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อยให้กับมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

สรุป
การแพทย์ของมิชชันนารีที่ดำเนินการโดยอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่น  เดอะดิสไซเปิล  

ออฟ  ไครสต  อิน  เกรทบริเทน  และอเมริกันแบ๊บติสต์มิชชั่น  มาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสมัยก่อน 

สงครามโลกครั้งที่สองเป็นกิจการทรัพย์สินของคณะมิชชั่น  ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  

คณะมิชชั่นได้มีการสลายตัวยุติบทบาทการนำการเป็นเจ้าของกิจการ  มีการโอนมอบกิจการ  

ทรัพย์สินต่าง ๆ ให้กับมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  บรรดาโรงพยาบาลที่ยังคงอยู่ 

และเปิดดำเนินการภายใต้มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยคือ

  ๑) โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  (จังหวัดเชียงใหม่)

  ๒) สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ  (จังหวัดเชียงใหม่)

  ๓) โรงพยาบาลแวนเซนต์วูรด  (จังหวัดลำปาง) 

  ๔) โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน  (จังหวัดแพร่)

  ๕) โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค  (จังหวัดเชียงราย)

  ๖) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  (กรุงเทพมหานคร)

  ๗) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม  (นครปฐม)

  ๘) โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย  (อำเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี)
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บันทึกของผู้เขียน
เนื่องจากเอกสารชั้นปฐมภูมิของคณะมิชชั่นที่เก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหต ุ มหาวิทยาลัย 

พายัพมีจำนวนมาก  มีเอกสารของคณะมิชชั่นบางคณะที่มีการดำเนินการด้านการแพทย์  แต่ไม่ได้ 

เก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุ  เช่น  ของคณะเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส  คณะแบ๊บติสต์  และคณะ 

ซีเอ็มเอมิชชั่นเป็นต้น  และความจำกัดในด้านเวลาการค้นคว้าของผู้เขียน  อีกทั้งสถานพยาบาล  

หรือโรงพยาบาลบางแห่งได้ยุติ  หรือเลิกกิจการ  หรือมอบให้บุคคลไปดำเนินการต่อกลายเป็น 

กิจการส่วนบุคคลไปแล้ว  จึงทำให้งานเขียนนี้ไม่สามารถแสดงรายละเอียดถึงการแพทย์ของ 

คณะมิชชั่นในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง  งานเขียนนี้เป็นเพียงงานเขียนที่แสดงถึงความตั้งใจ  

เจตนารมณ์ในการให้บริการทางการแพทย์ของคณะมิชชั่นในภาพรวมกว้าง ๆ  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถ 

เข้าไปศึกษาค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมในรายละเอียดของสถานพยาบาลแต่ละที่แต่ละแห่งได้ที่ 

หอจดหมายเหต ุ มหาวิทยาลัยพายัพ 

เชิงอรรถ

  ๑ สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศไทย. พระธรรมมัทธิว บทที่ ๒๘ ข้อ ๑๘ - ๒๐, (กรุงเทพมหานคร : 
 สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศไทย,  ๑๙๗๑).

๒ จากวิกิพีเดีย  สารานุกรมเสร ี“โรมันคาทอลิกในประเทศไทย”
๓ จากวิกิพีเดีย  สารานุกรมเสร ีhttps://th.wikipedia.org  เรื่อง “ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย”
๔ เอ็ม.อี.  กิบส์.  จากเยรูซาเล็มสู่นิวเดล ี (พระนคร:สุริยบรรณ,๒๕๑๔),  ๑๓๐.
๕ เรื่องเดียวกัน,  ๒๗๐.
๖ ชยันต์  หิรัญพันธุ์.  ๖๐ ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ  :  สภาคริสตจักรในประเทศไทย,  

๒๕๔๐),  ๒.
๗ ประสทิธิ ์ พงศอ์ดุม. ประวตัศิาสตรส์ภาครสิตจกัรในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ  : สภาครสิตจกัรในประเทศไทย,  

๒๕๒๗),  ๑.
๘ “ปี”  ในบทความนี้ผู้เขียนจะใช้เป็นปี “พ.ศ.” ทั้งหมด  แม้ว่าหนังสือ  หรือเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงจะใช้ปี  

“ค.ศ.” และการเปลี่ยนปี “ค.ศ.” เป็นปี “พ.ศ.” ก็คือการนำเลขปี “ค.ศ.” บวกด้วย “๕๔๓”  สำหรับปี ค.ศ. ทั่ว ๆ ไป  ในกรณี 
ที่มีการระบุวัน  เดือน  ที่ชัดเจนก่อนวันที่  ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ วันขึ้นปี พ.ศ. ใหม่ของไทยจะนับที่วันที่  ๑  เมษายน  
ดังนั้น  วันที่  ๕  มีนาคม ค.ศ. ๑๙๔๐  จะแปลงเป็นปี พ.ศ. คือ  วันที่  ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒  และวันที่  ๕  เมษายน  
ค.ศ. ๑๙๔๐ จะแปลงเป็นปี พ.ศ. คือ  วันที่  ๕  เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓  และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็นต้นมาก็จะนับเดือน 
มกราคมถึงธันวาคมเหมือนกัน  เพราะประเทศไทยปรับมาใช้วันเดือนปีตามระบบสากล  คือแต่ละปีเริ่มที่วันที่  ๑  เดือน 
มกราคมจบที่วันที ่๓๑  เดือนธันวาคม

๙ คำว่า  “Rev.”  ย่อมาจากภาษาอังกฤษคำว่า  “Reverend”  แปลในภาษาไทยว่า  “ศาสนาจารย์”  (ใช้ในสาย 
ของโปรเตสแตนต์)

๑๐ Rev.  Dr. Carl Augustus Friederich Gutzlaff M.D.  เป็นมิชชันนารีชาวเยอรมัน  เรียนจบจากวิทยาลัย 
พระคริสตธรรมของ Dutch Missionary Society  (NZG)  ในปี พ.ศ. ๒๓๖๙  เป็นมิชชันนารีอยู่ที่สุมาตรา  และชวา  
เขาได้เรียนภาษาจีนและสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้  เขามีความคิดที่จะประกาศกับคนจีน  แต่คณะมิชชั่น NZG  
เห็นว่าเขาควรทำงานกับอาณานิคมของ Dutch  เท่านั้น  ภายหลังเขาได้เป็นมิชชันนารีอิสระที่จะทำงานประกาศเผยแผ่เอง  
เมื่อเขาเดินทางออกจากประเทศไทยในป ีพ.ศ. ๒๓๗๕  เขาได้มุ่งไปทำการประกาศเผยแผ่ที่ประเทศจีน
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๑๑ J. Tomlin. Missionary Journals and Letters, written during Eleven Years Residence and  
Travels among the Chinese, Siammese, Javanese, Khassias, and other Eastern Nations  (London: James  
Nisbet and Co. Berners Street,  1844),  121.

๑๒ คุณหญิงสุรเสนา. ประชุมพงษาวดาร ภาคที ่๑๒, พิมพ์ครั้งที ่๒ เรื่องจดหมายเหตุของราชฑูตฝรั่งเศส 
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พิพรรฒธนากร,  ๒๔๖๒),  ๓๒.

๑๓ J.  Tomlin.,  ๑๒๘,  ๑๓๐ - ๑๓๑,  ๑๕๘,  ๑๖๐,  ๑๖๒,  ๑๘๕.
๑๔ หอสมุดแห่งชาติ.  ประชุมพงศาวดาร ฉบับหอสมุดแห่งชาติ เล่ม ๗ ภาคที่ ๓๑ จดหมายเหตุเรื่อง 

มิชชันนารีอเมริกันมาประเทศสยามตอนที่ ๑ แต่  พ.ศ.  ๒๓๗๑ จน  พ.ศ.  ๒๓๗๙  (พระนคร  :  สำนักพิมพ์ก้าวหน้า,  
๒๕๐๗),  ๕๒๖ - ๕๒๗.

๑๕ George Bradley McFarland, ed. Historical Sketch of Protestant Missions in Siam 1828 -  
1928.  (Bangkok: The Bangkok Times Press, Ltd.,  1928),  7.

๑๖ เรื่องเดียวกัน,  ๑๘๔
๑๗ คนจีนที่เข้าประเทศครั้งแรกต้องจ่ายภาษีเข้าประเทศคนละ ๓  เหรียญสหรัฐ  จ่ายทุกสามปี
๑๘ Kenneth E. Wells. History of Protestant Work in Thailand (Bangkok: The Church of Christ  

in Thailand, 1958),  16 - 17.
๑๙ George Bradley McFarland, ed. Historical Sketch of Protestant Missions in Siam 1828 -  

1928.,  27.
๒๐ D.D.  คือปริญญาเอกทางด้านศาสนศาสตร ์Doctor of Divinity
๒๑ ในหนังสือ Historical Sketch of Protestant Missions  in Siam ระบุวันที่มิชชันนารีมาถึงกรุงเทพฯ  คือ 

วันที่  ๒๕ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๓ เมื่อนำปี ค.ศ. บวกด้วย ๕๔๓ ควรจะเป็นปี พ.ศ. ๒๓๗๖ แต่เนื่องจากวันขึ้นปีใหม่ไทย  
หรือวันเปลี่ยนปี พ.ศ. คือวันที่  ๑  เมษายน ดังนั้นวันที่  ๒๕ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๓ เมื่อแปลงเป็นปี พ.ศ. จึงใช้เป็น  วันที่  
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๒๒ ประสิทธิ์  พงศ์อุดม. ประวัติศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ  : สภาคริสตจักรในประเทศ 
ไทย,  ๒๕๒๗),  ๒.

๒๓ ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑๒, พิมพ์ครั้งที่ ๒ เรื่องจดหมายเหตุของราชฑูตฝรั่งเศสเข้ามาในแผ่นดิน 
สมเด็จพระนารายณ ์ แลจดหมายเหตุของหมอบรัดเลในรัชกาลที ่๔ ที ่๕,  ๓๒.

๒๔ George Bradley McFarland, ed. Historical Sketch of Protestant Missions in Siam 1828 -  
1928., 12 - 13.

๒๕ Mrs. George Bradley McFarland  ผู้เขียนบทความนี้ในหนังสือ Historical Sketch of Protestant  
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๒๖ George Bradley McFarland, ed. Historical Sketch of Protestant Missions in Siam 1828 -  
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๒๗ ชยันต ์ หิรัญพันธุ.์ ๖๐ ป ีสภาคริสตจักรในประเทศไทย,  ๑๖๐.
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1928.,  261.
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๓๑ http://www.cmalliance.org.
๓๒ George Bradley McFarland, ed. Historical Sketch of Protestant Missions in Siam 1828 -  
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บทที ่๙

รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ถนอม  บรรณประเสริฐ

สยามก่อนการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน

บทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายให้มีความเข้าใจเรื่องกฎหมายตราสามดวง  และระบบ 

ปกครองของไทยในอดีตโดยสังเขป  เป็นความรู้พื้นฐานทำให้ทราบว่าวิธีปกครองประเทศ 

ในอดีตภายใต้อำนาจกฎหมายตราสามดวงก่อนการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน  ช่วยให้ 

เกิดความเข้าใจวิธีการปฏิรูปประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่  ๕ ที่สลับซับซ้อน  การทยอยยกเลิก 

อำนาจกฎหมายตราสามดวงทีละส่วนเป็นระยะ  และช่วงเวลาต่าง ๆ ของการปฏิรูปประเทศ  

เป็นต้น 

ส่วนเรื่องกรมทหารหน้านั้น  เป็นเรื่องที่หาอ่านได้ยาก  และเกี่ยวข้องการกำเนิด 

กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  อันเป็น 

จุดกำเนิดของการปฏิรูปประเทศไทย  ทำให้ทราบว่าเหตุใดกรมทหารหน้าจึงมีบทบาทสำคัญต่อ 

กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค ์

บทนี้แบ่งเป็น ๓  เรื่อง  ได้แก่  กฎหมายเก่า  ระบบปกครองในอดีต  และกรมทหารหน้า  

ดังนี ้

กฎหมายเก่า
กฎหมายเก่า  ในที่นี้หมายถึง  ชุดกฎหมายชุดแรกที่ เกิดขึ้นพร้อมกับการสถาปนา 

กรุงศรีอยุธยาเมื่อวันศุกร์ที่  ๔  มีนาคม พ.ศ. ๑๘๙๓  เรียกว่า  กฎหมายพระธรรมศาสตร์  เป็น 

ชุดกฎหมายที่มีมาก่อนกฎหมายตราสามดวง  พระเจ้าอู่ทอง  ทรงประยุกต์จากกฎหมายของ 

เขมรและมอญที่เรียกว่า  คัมภีร์มโนสาร  หรือ “ธรรมสัตถัม”  ซึ่งมาจากอินเดีย  ตอนตั้งกฎหมาย 

พระธรรมศาสตร์ขึ้นมาใช้เริ่มแรก  ขุนนางอยุธยาก็ไม่มีความรู้  ต้องให้พราหมณ์ทำหน้าที่ 

เป็นผู้พิพากษา  เนื่องจากพราหมณ์เรียนคัมภีร์ของอินเดียมาก  และพราหมณ์มีหน้าที่ประกอบ 

พระราชพิธีให้กับขุนวัง  เมื่อตั้งให้พราหมณ์เป็นผู้พิพากษา  หน้าที่พิพากษาอรรถคดีจึงตกเป็น 

ของกระทรวงวัง 
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อีก ๑๐๕ ปีต่อมา  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ทรงตั้งกฎหมายที่ใช้ตราสามดวงประทับ 

เพิ่มในกฎหมายชุดนี้  ได้แก่  ตราพระราชสีห์  ตราพระคชสีห์  และตราบัวแก้ว  โดยประทับตราทั้ง  

๓ บนกระดาษ  ตราทั้ง ๓ ดังกล่าว  คือ  สัญลักษณ์ของอำนาจปกครองประเทศ  ซึ่งแบ่งอำนาจ 

บริหารราชการแผ่นดินออกเป็น ๓ ส่วน 

หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๗  เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ ต้นฉบับกฎหมาย 

หลวงถูกทำลายและสูญหายไปเกือบหมด  ในปี พ.ศ. ๒๓๔๗ รัชกาลที่  ๑  จึงโปรดให้ชำระรื้อฟื้น 

ชำระกฎหมายเก่าให้สมบูรณ์  โดยรวบรวมจากเอกสารที่มีอยู่ทั้งหมดตามหัวเมืองต่าง ๆ  โปรด 

ให้อาลักษณ์จัดทำขึ้น ๓ ชุด  แต่ละชุดประทับตรา ๓ ดวงเช่นเดิม  คือ  ตราพระราชสีห์  (ตรา 

สมุหนายก  กำกับราชการฝ่ายพลเรือน) ๑ ตราพระคชสีห์  (ตราสมุหพระกลาโหม  กำกับราชการ 

ฝ่ายทหาร)  ๑  และตราบัวแก้ว  (ตราโกษาธิบดี  กำกับราชการพระคลังมหาสมบัติและการ 

ต่างประเทศ)  ไว้ทุกเล่ม  เก็บไว้ ณ ห้องเครื่อง ๑ ชุด  หอหลวง ๑ ชุด  และศาลหลวง ๑ ชุด  

นิยมเรียกกฎหมายนี้ว่า  “ฉบับตราสามดวง” 

ในสมัยรัชกาลที่  ๕ ทรงทดลองจัดตั้งระบบราชการแบบตะวันตกเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓  

จึงทรงประกาศกฎหมายใหม่ ๆ  เพื่อให้อำนาจรองรับในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ 

ใหม่ ๆ ที่ปฏิบัติการตามแบบตะวันตก  ได้แก่  พระราชบัญญัติต่าง ๆ  ประกาศพระบรมราชโองการ 

ต่าง ๆ  เป็นต้น  จึงตรัสเรียกกฎหมายใหม่ว่า  “กฎหมายใหม่”  และตรัสเรียกกฎหมายฉบับตรา 

สามดวงว่า  “กฎหมายเก่า”  จนกระทั่งยกเลิกอำนาจกฎหมายเก่าปกครองประเทศทั้งหมดในปี พ.ศ.  

๒๔๔๐  เหลือเฉพาะกฎหมายใหม่เพียงชุดเดียวจึงเรียกว่า  “กฎหมาย” 

ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ความรู้กฎหมายเจริญก้าวหน้าขึ้น  มีการพิมพ์หนังสือกฎหมายใหม่ ๆ  

เผยแพร่มากขึ้น  นิยมพิมพ์หนังสืองานศพที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  เช่น  เมื่อมหาอำมาตย์ 

ตรพีระยาลพะนรินทร์  (วงศ์  จารุจินดา)  อธบิดศีาลพระราชอาญาถงึแกก่รรม  คณุหญงิลพะนรนิทร ์

จึงได้วานพระยาบำเรอภักดิ์มาที่ราชบัณฑิตสภาปรึกษาขอหนังสือกฎหมายไปพิมพ์แจก  จึงได้พิมพ์ 

หนังสือชื่อว่า  “กฎหมายรัชกาลที่  ๑  ฉบับตราสามดวง  ลักษณะอาชญาหลวงแลลักษณะอาชญา 

ราษฎร์  (พิมพ์ตามต้นฉบับ)”  เมื่อวันที่  ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ดังนั้นชื่อกฎหมายตราสามดวง  

หรือกฎหมายพระธรรมศาสตร์  จึงเป็นชื่อที่นักวิชาการนิยมเรียกกันในภายหลัง  แต่สมัยที่กฎหมาย 

ยังมีใช้บังคับอยู่ฉบับเดียวจะเรียกว่า “กฎหมาย” 

กฎหมายตราสามดวง
กฎหมายตราสามดวง  เป็นกฎหมายชุดรวมประมาณ ๒๙ ฉบับ  แบ่งเป็น ๓ หมวดใหญ่  คือ

ก. หมวดกฎหมายพระธรรมศาสตร์  คือ  กฎหมายศาลและคดีความ  เป็นกฎหมาย 

บัญญัติจากคัมภีร์กฎหมายของมอญ  เรียกว่า  “ธรรมสัตถัม”  ซึ่งมอญรับอิทธิพลมาจากคัมภีร์ 

ธรรมศาสตร์ของฮินดูอีกทอดหนึ่ง  กฎหมายพระธรรมศาสตร์แบ่งเป็น  ๒  หมวดย่อย  คือ  

หมวดเค้ามูล  ว่าด้วยที่มาของกฎหมายพระธรรมศาสตร์ว่าคัดลอกมาจากกำแพงจักรวาล  

และ หมวดตัวบท  ว่าด้วยมูลคดี  ๓๙ ประการ  (มูลคดีผู้พิพากษาและตุลาการ ๑๐ ประการ  
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มูลคดีวิวาท ๒๙ ประการ)  หมวดกฎหมายพระธรรมศาสตร์  มีทั้งหมด ๑๙ ฉบับ  กฎหมาย 

แต่ละฉบับเรียกว่า  พระไอยการ  ซึ่งหมายถึง  บทกฎหมาย  เช่น  พระไอยการลักษณรับฟ้อง  

พระไอยการลักษณภญาน  (พยาน)  พระไอยการพรหมศักดิ  พระไอยการบานผแนก  พระไอยการ 

ลักษณผัวเมีย  พระไอยการทาษ  พระไอยการลักภาลูกเมียผู้คนท่าน  พระไอยการลักษณมรดก  

พระไอยการลักษณกู้หนี้  พระไอยการเบดเสรจ  พระไอยการลักษรวิวาทตีด่ากัน  พระไอยการ 

อาชญาหลวง  พระไอยการอาชญาหลวง  พระไอยการลักษณอุธร  พระไอยการกระบดศึก  เป็นต้น

ข. หมวดกฎหมายประกอบพระธรรมศาสตร์  คือ  กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรง 

บัญญัติขึ้นใหม ่ ม ี๒ ชนิด  ได้แก่

  (๑) กฎหมาย “พระราชศาสตร์”  คอื  กฎหมายศาลและคดคีวาม ทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงนำ 

มูลคดีต่าง ๆ  (คดีฟ้องร้องกัน)  ที่เกิดขึ้นมาบัญญัติเป็นกฎหมายใหม่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม 

  (๒) กฎหมาย “พระราชนิติศาสตร์”  คือ  กฎหมายปกครองประเทศ  เป็นกฎหมาย 

จัดตั้งระบบราชการตามพระราชประสงค์ปรับปรุงการปกครองประเทศให้สอดคล้องกับสภาพ 

ปัญหาบ้านเมืองในยุคนั้น ๆ  ตัวอย่างเช่น

กฎหมายปกครองประเทศ  ม ี๕ ฉบับ  ได้แก ่

  -  กฎมณเฑียรบาล  (ตราขึ้น พ.ศ. ๑๙๐๓  รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) 

  -  พระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน  (ตราขึ้น พ.ศ. ๑๙๙๘  รัชสมัยสมเด็จ- 

พระบรมไตรโลกนาถ) 

  -  พระไอยการตำแหน่งนาทหารหัวเมือง  (ตราขึ้น พ.ศ. ๑๙๙๘  รัชสมัย 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) 

  -  พระธรรมนูน  (ใช้ตรา)  (ตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๑  รัชสมัยสมเด็จพระเจ้า- 

ปราสาททอง) 

  -  พีสูท  (พิสูจน์)  ดำน้ำลุยเพลิง  (ตราขึ้น พ.ศ. ๑๘๙๘  รัชสมัยสมเด็จพระเจ้า- 

อู่ทอง) 

กฎหมายที่บัญญัติขึ้นภายหลัง  ม ี๔ ประเภท  ได้แก ่

  -  พระราชกำหนดเก่า  (ตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๗๐ - ๒๓๐๖  รัชสมัยสมเด็จ- 

พระเจ้าเอกทัศ)

  -  กฎ ๓๖ ข้อ  (ตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๓ - ๒๒๙๙  รัชสมัยสมเด็จพระเจ้า- 

ปราสาททอง) 

  -  พระราชกำหนดใหม่  (ตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๔๘  ในรัชกาลที ่๑) 

  -  พระราชบัญญัติ  (ตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖ - ๒๓๔๘  ในรัชกาลที ่๑) 

ค. หมวดกฎหมายไม่ประกอบพระธรรมศาสตร ์ม ี๑ ฉบับ  ได้แก ่

  -  กฎพระสงฆ์  (ตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๔๔  ในรัชกาลที่ ๑) 

กฎหมายตราสามดวงชุดที่ถูกยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือ  กฎหมายพระราชนิติศาสตร์  

ได้แก่  พระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน  (โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือน)  พระไอยการ 

ตำแหน่งนาทหารหัวเมือง  (โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการทหาร)  และพระไอยการบานผแนก  

(กฎหมายทาสและไพร่) 
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ระบบปกครองในอดีต
การปกครองประเทศในอดีต  แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ๑ ดังนี ้

 สมัยอยุธยา ตอนต้น (พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๑๙๙๑)

การปกครองประเทศในสมัยพระเจ้าอู่ทอง  ถึง  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่  ๒  แบ่ง 

โครงสร้างระบบราชการแบบจตุสดมภ์เป็น ๔ กรม  คือ  กรมเวียง  กรมวัง  กรมคลัง  กรมนา  

มีกษัตริย์เป็นศูนย์กลาง  มีอัครเสนาบดี  ๑  คน  และเสนาบดี  ๔  ฝ่าย  คือ  ขุนเมือง  ขุนวัง  

ขุนคลัง  ขุนนาง  บัญชาการกรมจตุสดมภ์  และแบ่งพื้นที่ปกครองเป็น ๒ ส่วน  คือ

  - การปกครองพื้นที่เมืองหลวง  คือ  การปกครองพื้นที่เขตเมืองหลวงและเมืองบริวาร 

โดยรอบ  ใช้การปกครองแบบระบบจตุสดมภ์  แบ่งเป็น ๔ กรม  ได้แก่  กรมเวียง  

(ดูแลในเขตเมืองหลวง)  กรมวัง  (ดูแลพระราชสำนักและพิจารณาคดี)  กรมคลัง  

(ดูแลพระราชทรัพย์)  กรมนา  (จัดเก็บภาษีและจัดหาเสบียงสำหรับกองทัพ)  

แต่ละกรมมีเสนาบดีบัญชาการ  ทุกกรมอยู่ใต้บังคับบัญชาของอัครมหาเสนาบดี  

ผู้มีอำนาจสูงสุดรองจากพระมหากษัตริย์  กรมจตุสดมภ์มีอำนาจปกครองโดยตรง 

เฉพาะในเมืองหลวงและเมืองลูกหลวง  (การปกครองหัวเมืองพระยามหานครใช้ระบบ 

กินเมือง  คือ  เจ้าเมืองเป็นผู้จัดราชการในเมืองที่ตนเองปกครอง)

  - การปกครองพื้นที่หัวเมืองและประเทศราช  คือ  การปกครองหัวเมือง  (ต่าง 

จังหวัด)  และประเทศราช  แบ่งเป็น ๔ ชั้น  คือ 

  - เมืองลูกหลวง  หรือ  เมืองหน้าด่าน  คือ  เมืองที่ตั้งอยู่รอบเมืองหลวง ๔ ทิศ  เช่น  

ลพบุรี  นครนายก  พระประแดง  สุพรรณบุรี  จะให้โอรสหรือพระราชวงศ์ชั้นสูง 

ไปปกครอง

  - หัวเมืองชั้นใน  อยู่ถัดจากเมืองลูกหลวงออกไป  ได้แก่  พรหมบุรี  สิงห์บุรี  

ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตะนาวศรี  ไชยา  นครศรีธรรมราช  ให้ขุนนาง 

ที่กษัตริย์แต่งตั้งไปปกครอง  โครงสร้างระบบราชการของหัวเมืองชั้นในจะมี 

ขนาดเล็ก  เพราะขึ้นกับเมืองหลวงโดยตรง  จึงใช้ระบบราชการเมืองหลวงที่ขยาย 

อำนาจครอบคลุมไว้เป็นหลัก

  - หัวเมืองชั้นนอก  หรือหัวเมืองพระยามหานคร  คือ  หัวเมืองขนาดใหญ่ห่างจาก 

ราชธานี  ผู้ปกครองสืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองเดิม  หรือตัวแทนที่ราชธานีส่งมา 

ปกครอง  เป็นการปกครองที่เรียกว่า “กินเมือง”  คือ  มี “เจ้าเมือง”  หรือ “พระยา 

มหานคร”  เป็นผู้ปกครองคล้ายกับเป็นประเทศเล็ก ๆ  ดูแลจัดการเก็บภาษีเอาไว้ 

ใช้เอง  ว่าจ้างขุนนาง  สร้างระบบขุนนางเอง  ทั้งเจ้ากรม  ปลัดกรม  หลวง  

ขุนหมื่น  นายเวร  ซึ่งส่วนใหญ่จะย่อระบบไปจากระบบวังหลวง  ซึ่งการมีโครงสร้าง 

ขุนนางของตนเองแบบวังหลวงนี้  เสนาบดีที่มีตำแหน่งใหญ่กว่าเจ้าเมืองก็ยังทำ 

ไม่ได้  ในขณะที่เจ้าเมืองมีฐานะเป็นเจ้าครองนคร  จะสั่งราชการก็ใช้ราชาศัพท์  

เหมือนพระบรมวงศานุวงศ์  การปกครองแบบกินเมืองนี้มีพันธะสำคัญ ๒ อย่างคือ  
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ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายตามกำหนด  และต้องส่งทหารมาช่วยในยาม 

สงคราม  ซึ่งระบบนี้มีใช้ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยธนบุรี

  - เมืองประเทศราช  เป็นเมืองที่ยังได้ปกครองตนเอง  เพราะอยู่ไกลที่สุด  มีความ 

เป็นอิสระเหมือนเดิม  แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการตามกำหนดส่งกองทัพ 

มาช่วยเวลาสงคราม  เช่น  สุโขทัย  เขมร  เป็นต้น

 สมัยอยุธยา ตอนกลาง (พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๒๒๓๑) 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  (พ.ศ. ๑๙๙๑ - พ.ศ. ๒๐๓๑)  ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศ 

ใหม่  ทรงปรับปรุงเพิ่มเติมการปกครองแบบจตุสดมภ์  (กรมเวียง  กรมวัง  กรมคลัง  กรมนา)  และ 

ให้ตรากฎหมายชื่อพระไอยการนาทหารหัวเมือง  และพระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน  แบ่งส่วน 

ราชการใหม่  แยกอำนาจของอัครมหาเสนาบดีออกเป็น ๒  ส่วนคือ  อำนาจคุมขุนนางทหาร  

และอำนาจคุมขุนนางพลเรือน  ไว้ในกรมใหญ่ที่ตั้งขึ้นใหม่  ๒  กรม  คือ  กรมกลาโหม  และ 

กรมมหาดไทย  รวมกรมจตุสดมภ์อีก ๔ กรม  รวมทั้งหมดเป็น ๖ กรมใหญ่ปกครองประเทศ 

กรมกลาโหม  มีสมุหพระกลาโหมว่าราชการกรมกลาโหมกำกับขุนนางและกิจการ 

ฝ่ายทหารทั้งหมดทั้งในราชธาน ี หัวเมืองต่าง ๆ  และประเทศราช 

กรมมหาดไทย  มีสมุหนายกว่าราชการกรมมหาดไทยกำกับขุนนางและกิจการฝ่าย 

พลเรือนทุกหัวเมือง  รวมทั้งการบังคับบัญชา  กรมจตุสดมภ์  (กรมเวียง  กรมวัง  กรมคลัง  

กรมนา)  และมีการตั้งกรมย่อยสำหรับการรักษาบำบัดโรคของหลวงคือ  กรมแพทยาโรงพระโอสถ  

เป็นกรมฝ่ายพลเรือน  ตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ตามกฎหมายพระไอยการ 

ตำแหน่งนาพลเรือน 

 สมัยพระเพทราชาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ตอนต้น (พ.ศ. ๒๒๓๑ - ๒๔๔๐๒)

เนื่องจากสมเด็จพระเพทราชา  และหลวงสรศักดิ์  บุตรชาย  ช่วงชิงราชสมบัติและ 

ปลงพระชนม์เจ้าฟ้าอภัยทศ  พระอนุชาในสมเด็จพระนารายณ์  ผู้สืบทอดราชสมบัติ  เจ้าเมืองต่าง ๆ  

จึงเกิดกระด้างกระเดื่องไปทั่ว  ไม่ยอมเข้ามาถือน้ำถวายสัตย์ต่อพระเพทราชา  เกิดกบฏต่อต้าน  

เพราะยังมีประชาชนที่ยังซื่อสัตย์ต่อพระราชวงศ์เดิม  จนพระเพทราชาต้องปราบปรามอยู่หลายปี 

กว่าจะสงบ  แต่เพื่อป้องกันศัตรูที่อาจจะมีอยู่  จึงแก้ไขประเพณีปกครองบ้านเมือง  เนื่องจากไม่ไว้ใจ 

ขุนนาง  ซึ่งแต่เดิมมา  การว่าราชการในกรมใด  กรมนั้นก็ออกว่าราชการไปตามหัวเมืองด้วย  

ทั้งขุนนางกลาโหมและขุนนางมหาดไทยจึงมีอำนาจคุมทั่วประเทศ  พระเพทราชาจึงเปลี่ยนให้ 

เสนาบดีมหาดไทยคุมเฉพาะหัวเมืองฝ่ายเหนือ  เสนาบดีกลาโหมคุมเฉพาะหัวเมืองฝ่ายใต้  รวมทั้ง 

ทหารและพลเรือน  จะได้ถ่วงดุลอำนาจกัน  ทำให้เสนาบดีกลาโหมและเสนาบดีมหาดไทยลดอำนาจ 

ลงมาก  ในขณะเดียวกันเสนาบดีทั้ง ๒ กรมใหญ่ก็ไม่ถนัดคุ้นเคยเพราะต้องคุมฝ่ายที่ตนเองไม่มี 

ความชำนาญ  ทำให้อาณาจักรอยุธยาอ่อนแอลงมาก  ในขณะเดียวกัน  พระเพทราชาได้ตั้ง  

ทำเนียบขุนนางวังหน้า ในกำกับของหลวงสรศักดิ์  บุตรชาย  (วังหน้า)  ขึ้นเพิ่มเติม  เพื่อเป็น 

กองกำลังรักษาพระองค์ป้องกันเองตนเอง  ทำเนียบขุนนางวังหน้าจึงเกิดขึ้นในสมัยพระเพทราชา 

และสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ์
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ระบบราชการฝ่ายกลาโหมและมหาดไทยที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ตราไว้นั้น  

มีความมุ่งหมายเพื่อต่อสู้กับสงครามภายนอก  จึงถูกพระเพทราชาแก้ไขยกเลิกเพื่อสงคราม 

การเมืองภายในประเทศ  กลายเป็นการต่อสู้ทางการเมืองภายในประเทศกันเอง  นับแต่นี้ต่อไป 

อยุธยาก็เริ่มเสื่อมลง  โดยเฉพาะการทหารเสื่อมโทรมลงอย่างมาก  สมเด็จพระเพทราชาปรับปรุง 

การปกครองใหม ่ โดยแบ่งประเทศออกเป็น ๔ ภูมิภาค  แบ่งกันปกครอง  ดังนี้๓

  - พระมหากษัตริย์   - ทรงบังคับบัญชาปกครองในเมืองหลวง  และทรงกำกับการ 

ปกครองทั้งประเทศ

  - สมุหนายก กรมมหาดไทย - บังคับบัญชากิจการทางด้านทหารและพลเรือน  ใน 

หัวเมืองฝ่ายเหนือ 

  - สมุหพระกลาโหม กรมพระกลาโหม   - บังคับบัญชากิจการทางด้านทหารและ 

พลเรือน  ในหัวเมืองหัวเมืองฝ่ายใต ้

  - เจ้าพระยาพระคลัง กรมพระคลัง - บังคับบัญชากิจการทางด้านทหารและพลเรือน  

ในหัวเมืองชายทะเลตะวันออก  ซึ่งเป็นเมืองท่าการค้า

 การปกครองหัวเมืองในสมัยโบราณ 

ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา  การปกครองหัวเมืองชั้นใหญ่นอก  เรียกว่าเมืองพระยา 

มหานคร  เช่น  เมืองแพร่  เมืองนครศรีธรรมราช  ซึ่งใช้ระบบพิเศษที่เรียกว่า ระบบกินเมือง  คือ  

ดูแลเก็บเงินภาษีใช้เอง  จ้างขุนนางเอง  ตั้งระบบปกครองอิสระ  แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการ 

และสง่ทหารชว่ยรบเปน็ระยะ ๆ  ซึง่อำนาจของพระยานครในฐานะเจา้เมอืงเกอืบเทา่พระมหากษตัรยิ ์ 

ทำให้การควบคุมทำได้ยาก  ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ  จึงขาดเอกภาพ  กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

จึงอ่อนแอลงตามลำดับ  และกรุงแตกครั้งที่  ๒  ซึ่งสมัยกรุงธนบุรีมีการรื้อฟื้นระบบเมืองพระยา 

มหานคร  ระบบกินเมือง  ขึ้นอีกครั้ง 

ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงพระราชดำริว่า  ระบบเมืองพระยามหานครมีข้อบกพร่องมาก  จึง 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เลิกระบบเจ้าเมืองที่มีตระกูลเดียวปกครองเหมือนวัง  และทรงใช้ 

วิธีการให้ส่วนกลางแต่งตั้งเจ้าเมือง  ไม่ให้มีการสืบทอดการปกครองเมืองจากทายาทเจ้าเมืองเดิม 

อีก  โดยวิธีการแต่งตั้งเจ้าเมืองคือ  เมืองเอก  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  ได้แก่  เมืองพิษณุโลก  

นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  ถลาง  และสงขลา  ส่วนเมืองโท  ตรี  และจัตวา  เสนาบดี 

ผู้รับผิดชอบเป็นผู้แต่งตั้ง 

ทรงตั้ง “กรมปกครองหัวเมือง” เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน  ควบคุมหัวเมืองต่าง ๆ  และ 

แบ่งหัวเมืองเป็น ๒ ประเภท  คือ 

  ๑) หัวเมืองชั้นใน  (เดิมเรียกว่าเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่าน)  ได้แก่  หัวเมือง 

ที่กระจายรายล้อมอยู่รอบเมืองหลวง  ถือเป็นเมืองบริวารของเมืองหลวง  ไม่มีศักดิ์เป็นเมือง 

อย่างแท้จริง  เพราะไม่มีเจ้าเมือง  มีเพียง “ผู้รั้ง” ซึ่งไม่มีอำนาจอย่างเจ้าเมือง  จะต้องฟังคำสั่ง 

จากเมืองหลวง

  ๒) หัวเมืองชั้นนอก  ได้แก่  เมืองทั้งปวง  (นอกจากเมืองหลวง  เมืองชั้นใน  และเมือง 

ประเทศราช)  เมืองเหล่านี้จัดแบ่งระดับเป็นเมืองชั้นเอก  โท  ตรี  ตามขนาด  จำนวนพลเมืองและ 
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ความสำคัญ  แต่ละเมืองยังอาจมีเมืองเล็ก ๆ  (เมืองจัตวา) อยู่ใต้สังกัดได้อีกด้วย  เจ้าเมืองของเมือง 

เหล่านี้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในเมืองของตน  แต่ต้องปฏิบัติตามพระบรมราชโองการและนโยบายของ 

รัฐบาลที่เมืองหลวง  ตามเขตการรับผิดชอบ  คือ

  –  หัวเมืองเหนือและอีสาน - สมุหนายกเป็นผู้สำเร็จราชการ

  –  หัวเมืองใต้  (ตั้งแต่เมืองเพชรบุรีลงไป) - สมุหพระกลาโหมเป็นผู้สำเร็จ 

ราชการ

  –  หัวเมืองชายทะเลตะวันออก  (นนทบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  

สาครบุรี  ชลบุรี  บางละมุง  ระยอง  จันทบุรี  และตราด) - เสนาบดี 

กรมพระคลังมหาสมบัต ิ เป็นผู้สำเร็จราชการ 

 

 การปกครองเมืองประเทศราช

เมืองประเทศราชของไทยมี ๔  เมือง  ได้แก่  ๑. ล้านนาไทย  (เชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง  

เชียงแสน)  ๒.  ลาว  (หลวงพระบาง  เวียงจันทน์  จำปาศักดิ์)  ๓.  เขมร  และ ๔. หัวเมืองมลายู  

(ปัตตานี  ไทรบุรี  กลันตัน  ตรังกานู)  เมืองประเทศราชเหล่านี้มีเจ้าเมืองเดิมเป็นผู้ปกครอง  

แต่ผูกพันต่อราชธานีโดยการส่งเครื่องราชบรรณาการ  ต้นไม้เงิน  ต้นไม้ทอง  ตามกำหนดเวลา  

และช่วยราชการทหารตามแต่กรุงเทพฯ หรือราชธานีจะมีใบบอกแจ้งไป  ภารกิจของราชธานี  

(กรุงเทพฯ) คือ  ปกป้องดูแลมิให้ข้าศึกศัตรูโจมตีเมืองประเทศราช๔ 

 

กรมทหารหน้า
กรมทหารหน้า  (ปัจจุบันคือกองทัพบก)  คือ  กรมทหารบกแบบโบราณที่ฝึกทหารแบบ 

ตะวันตกและใช้ระบบราชการแบบตะวันตก  เดิมในสมัยอยุธยาคือ  “กรมเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง”  

กรมทหารหน้าในสมัยรัชกาลที ่๔  เป็นกรมทหารบกที่มีขนาดใหญ่สุด  มีกำลังทหารนับพันคน 

การฝึกหัดทหารแบบตะวันตก  และการจัดราชการแบบตะวันตก  แฝงอยู่ในระบบราชการ 

โบราณมาตั้งแต่สมัยอยุธยา  ซึ่งมี “กรมเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง”  กรมทหารเกณฑ์ที่จัดตั้งโดยทหาร 

โปรตุเกส  ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง  ในกรมนี้มีการตั้งตำแหน่งตำแหน่งยศทหารทับศัพท์ภาษา 

อังกฤษ  มีการแบ่งหน้าที่ในกรมกองแบบตะวันตก  การปฏิบัติราชการทหารแบบตะวันตกใน  

“กรมเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง”  จึงทำให้ทหารรุ่นเก่าคุ้นเคยกับระบบราชการแบบตะวันตกมากกว่า 

กรมฝ่ายพลเรือน 

การฝกึหดัทหารแบบตะวนัตกมคีวามเปน็มาในประวตัศิาสตรไ์ทย  ตามลำดบัเหตกุารณด์งันี้

 

การจัดตั้งกองทหารต่างประเทศในสมัยอยุธยา 

ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มีพวกชาวต่างชาติมาพึ่งพระบารมีย้ายเข้ามาอาศัย 

อยู่ในกรุงศรีอยุธยา  เช่น  พวกมอญ  พวกจาม  พวกมลายู  เป็นต้น  และมีพวกที่เข้ามาค้าขาย  

เช่น  แขกเปอร์เซีย  ฝรั่งฮอลันดา  ญี่ปุ่น  มีการจัดตั้งกองทหารที่เป็นชาวต่างชาติขึ้น  ในสมัยนี้ 
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มีสงครามมาก  ทหารไทยจึงมีจำนวนลดลงมาก  เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สวรรคตในปี  

พ.ศ. ๒๑๔๘  สมเด็จพระเอกาทศรถ  พระอนุชาเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมา  ชาวต่างชาติที่เข้ามา 

อาศัยในกรุงศรีอยุธยาจึงสมัครใจมาเป็นทหาร  เรียกว่า “ทหารอาสา”  จึงมีการตั้งชื่อกรมทหาร 

อาสาจำแนกตามเชื้อชาติ  เช่น  กรมทหารอาสาจาม  กรมทหารอาสาญี่ปุ่น  กรมทหารแม่นปืน  

(ทหารโปรตุเกส)  ประเทศฮอลันดาได้ส่งปืนใหญ่มาถวายจึงโปรดให้ทหารฮอลันดาเข้าประจำปืน 

ราชบรรณาการ  เป็นต้น  วิธีการทางทหารของหลายประเทศจึงมีแทรกเข้ามาในกรมทหารอาสา 

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

 

การฝึกหัดทหารอย่างยุโรป สมัยอยุธยา๕ 

การฝึกหัดทหารตามแบบยุโรป  มีตั้งแต่ในสมัยอยุธยา  โดยแทรกในโครงสร้างทหาร 

ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตราสามดวง  มีการจัดตั้งกรมทหารชื่อ  “กรมเกณฑ์อย่างฝรั่ง”  เป็นกรม 

ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบยุทธวิธีทหารแบบยุโรปในสมัยนั้น  มีพระพิพิธเดชะ  เป็นเจ้ากรม  ปรากฏ 

ในทำเนียบศักดินาทหารเดิมเมื่อแรกเริ่มจัดตั้งกรมนี้มีครูฝึกเป็นชาวโปรตุเกส  ต่อมาในสมัยสมเด็จ 

พระนารายณ ์ ทรงใหน้ายทหารฝรัง่เศสเขา้มาเปน็ครฝูกึทหารจำนวนมาก  เช่น  ทหารชือ่  เชวาเลยี  

เดอ  ฟอร์แบง  เป็นครูฝึกหัดทหารแบบยุโรป  เพราะมีขุนนางใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศสคือเจ้าพระยา- 

วิไชเยนทร์  แต่เมื่อสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์  การใช้ทหารฝรั่งเป็นครูฝึกทหารไทยก็เสื่อมไป  

เหลือแต่ชื่อของ “กรมเกณฑ์อย่างฝรั่ง” ยังคงอยู่เรื่อยมา  ครั้นกรุงศรีอยุธยาแตก  กรมนี้ก็ยุบไป  

เมื่อถึงสมัยธนบุรี  กรมนี้ก็ตั้งขึ้นมาใหม่  เพราะปรากฏหลักฐานว่ามีฝรั่งรับราชการที่ป้อม 

วิไชยประสิทธิ์  และในการเกณฑ์ทัพก็กล่าวว่า  “ให้เกณฑ์ทหารใส่เสื้อเกราะและหมวกถือปืน”  

จึงเป็นกรมทหารแบบฝรั่งและมีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๑ 

การฝึกหัดทหารอย่างยุโรป สมัยรัชกาลที ่๒๖ 

เมื่อรัฐบาลอังกฤษในอินเดียแต่งตั้งให้ครอเฟิตเป็นทูตเข้ามาสยาม  มีทหารแขกอินเดีย 

ที่อังกฤษจัดตั้งขึ้นเรียกว่า “ซีปอย”  (Sepoy)  ประจำเรือรบมาด้วย  เป็นเหตุให้ไทยได้เห็นทหาร 

ที่ฝึกหัดแบบฝรั่งครั้งแรกในกรุงเทพฯ  เมื่อทูตอังกฤษกลับไปแล้ว  พระบาทสมเด็จพระพุทธ- 

เลิศหล้านภาลัย  ทรงโปรดให้จัดตั้งทหารที่ฝึกหัดอย่างฝรั่ง ๑ พวก  เรียกว่า “ทหารซีป่าย”  มี 

หน้าที่เป็นกรมรักษาพระองค์และรักษาพระราชฐาน  การที่ทูตครอเฟิตเข้ามา  เพื่อขอทำสัญญา 

และได้ส่งเครื่องบรรณาการทูลเกล้าฯ ถวาย  มีเครื่องแต่งตัวทหารซีป่าย ๑๒ ชุดด้วย  ทหารซีป่าย 

ที่ฝึกหัดขึ้นจึงมีเครื่องแบบแต่งตัวแบบฝรั่งยังสืบต่อถึงรัชกาลที ่๓ 

การฝึกหัดทหารอย่างยุโรป สมัยรัชกาลที ่๓๗

รัชกาลที่ ๓ ทรงมีพระราชดำริว่า  เมื่อไทยรบกับญวน  อังกฤษจะมาย่ำยีเหมือนอย่างจีน  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างสมเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ ์๒ พวก 

พวกที่  ๑ - ให้เกณฑ์ทหารอาสาญวนฝึกเป็นทหารซีป่ายปืนใหญ่แต่งตัวแบบทหารซีปอย  

(Sepoy) ของอังกฤษ  เพื่อประจำการป้อมปากน้ำ  มีเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์เป็นผู้บัญชาการ 
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พวกที่ ๒ - ให้เกณฑ์อาสามอญหัดเป็นทหารปืนเล็ก  มีพระยาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุนนาค)  

เป็นผู้บัญชาการ๘  โดยมีครูฝึกคือ  นายร้อยเอก  (กัปตัน)  น็อกส์  (Knox)  นายทหารบกอังกฤษ 

นอกราชการจากอินเดีย  ผู้เดินทางเข้ามาทางพระเจดีย์สามองค์กาญจนบุรี  มายังกรุงเทพฯ  เพื่อ 

หางานทำ  กรมกลาโหมจงึนำความขึน้กราบบงัคมทลู  ทรงโปรดวา่เปน็นายทหารจงึทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ  ให้จมื่นไวยวรนาถ  (ช่วง  บุนนาค)  รับไว้จัดการกรมทหารอย่างยุโรปให้รุ่งเรือง  

โดยให้เกณฑ์บุตรหมู่รามัญ  (มอญ)  เมืองนครเขื่อนขันธ์  เมืองปทุมธานี  มาฝึกหัดเป็นทหารซีป่าย  

กัปตันน็อกส์  เป็นครูฝึกทหารราบ  ตามระเบียบยุทธวิธีแบบทหารอังกฤษ  มีพลฝึกหัดประจำการ 

ประมาณ ๑,๐๐๐ คนเศษ  แบ่งเป็น ๔ ผลัด  เข้า ๑  เดือน  ออก ๓  เดือน  โรงทหารตั้งอยู่บ้าน 

พระยาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุนนาค)  มีสนามฝึกหัดอยู่ข้างหน้าวัดบุปผาราม  กองทหารอย่างยุโรปนี้ 

จึงมีหน้าที่แทนกรมเกณฑ์หัดอย่างฝรั่งที่เสื่อมไป 

การฝึกหัดทหารอย่างยุโรป สมัยรัชกาลที ่๔ 

เมื่อทรงขึ้นครองราชย์  เสด็จออกหน้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในวันพระบรมราชาภิเษก  

มีนายร้อยทหารอังกฤษ ๑ คน  ชื่ออิมเป  (Impey)  รับอาสาเป็นครูฝึกทหารบกแบบอังกฤษของ 

วังหลวง  ทรงให้จ้างไว้  และเกณฑ์อาสาลาวและเขมรมาฝึกหัดเป็นทหารซีป่ายอีกกรมหนึ่ง  

ส่วนนายร้อยเอก  น็อกส์  (Knox)  ที่มาสมัครตามหลัง  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จ 

พระปิ่นเกล้า  จ้างนายร้อยเอก น็อกส์  ไว้เป็นครูแบบอังกฤษ  สำหรับฝึกทหารวังหน้าโดยให้ 

โอนทหารญวน  (เข้ารีต) ที่ทรงบัญชาการแต่ก่อนไปเป็นทหารของวังหน้า 

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  ใหเ้ลือ่นพระยาศรสีรุยิวงศ ์ (ชว่ง  บนุนาค)  ซึง่เปน็ผูบ้ญัชาการ 

ทหารอย่างยุโรปขึ้นเป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ ์ (ช่วง  บุนนาค)  สมุหพระกลาโหม  และให้ย้ายบ้าน 

ขา้มฟากมาอยูท่ีบ่า้นเจา้พระยา  บดนิทรเดชา  (สงิห)์  ปจัจบุนัอยูแ่ถวถนนเยาวราช  กองทหารมอญ 

ซีป่ายจึงได้ย้ายมาตั้งที่นี่  และได้ปลูกโรงทหารใหญ่โต  มีการเกณฑ์พลทหารเพิ่มเติมจาก 

หมู่ลาวและหมู่ เขมรอีก  ๒  พวก  ในปี  พ .ศ .  ๒๓๙๘  และให้พระเจ้าพี่ยาเธอ  กรมหลวง 

มหิศวรินทรามเรศร์  ทรงบังคับบัญชาและให้ย้ายกองทหารอย่างยุโรปทั้ง  ๓ พวกมาตั้งอยู่  

ณ ท้องสนามชัย  ต่อมาได้ปลูกโรงทหารเป็นตึกแถวเรียงกันหลายหลัง  และให้้ขุนหมื่นสิบยก  

ในกรมต่าง ๆ มาเป็นทหารอีกพวกหนึ่ง  เรียกว่า  กองเกณฑ์หัด  รวมเป็นทหารอย่างยุโรปทั้งหมด  

๔  กอง  คือ  ๑.  กองทหารอย่างยุโรป  ๒.  กองทหารมหาดไทย  ๓.  กองทหารกลาโหม  และ  

๔. กองทหารเกณฑ์หัด  รวมทั้ง ๔ กองเป็น ๑ กรม  ชื่อ “กรมเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง”  แต่นิยมเรียกว่า  

“กรมทหารหน้า”  เป็นกรมทหารของวังหลวงที่ เกณฑ์มาจากพวกมอญ  ลาว  เขมร  ญวน  

ทำการฝึกหัดแบบทหารอังกฤษ  แต่งตัวแบบทหารอังกฤษ  (ทหารซีป่าย  Sepoy)  ในสมัย 

รัชกาลที่  ๔  จึงเรียกทหารซีป่ายว่า  ทหารหน้า  (หมายถึง  กรมทหารบกราบที่ได้รับฝึกหัดทหาร 

แบบยุโรป  ต่อมาคือกองทัพบกในปัจจุบัน) 

สาเหตุท่ีเรียกช่ือว่า “ทหารหน้า”  เพราะว่า  เป็นทหารท่ีแห่นำขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์  

มีหน้าที่รักษาพระองค ์ และมีหน้าที่ต้องไปทำราชการก่อนทหารประเภทอื่น 

ทหารหน้านี้เคยถูกเปลี่ยนไปฝึกหัดทหารแบบฝรั่งเศสอยู่ช่วงหนึ่ง  ในสมัยที่พระยา- 
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บุรุษรัตนราชพัลลภ  (เจ้าพระยามหินทรศักดิธำรง)  เป็นผู้บัญชาการกรมทหารหน้า  ได้รับ 

นายทหารฝรั่งเศสมาเป็นครูสอน ๑ คน  ชื่อลามาช  (Lamache)  ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็น 

หลวงอุปเทศทวยหาญ  มีการแก้กระบวนยุทธวิธีและคำบอกต่าง ๆ เป็นภาษาฝรั่งเศส  แต่ยังไม่นาน 

ก็มีเหตุต้องออกจากราชการ 

ตอนปลายรัชกาล  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์  (วร  บุนนาค)  

เป็นผู้บัญชาการกรมทหารหน้า  ถือว่าเป็นกรมทหารขนาดใหญ่ที่ฝึกยุทธวิธีแบบทหารอังกฤษ  

มี ๔ กองทหารสำคัญรวมกัน  จึงเป็นกรมทหารที่มีกำลังแข็งแกร่งที่สุด  พระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์  

(วร  บุนนาค)  ให้นายทหารในกรมทหารหน้า  เรียกว่านายดาบ  ผู้มีความรู้ทหารอย่างอังกฤษ 

เป็นครูฝึกทหารแทนครูฝึกฝรั่งจนสิ้นรัชกาลที ่๔ 

พ.ศ.  ๒๔๑๑  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จขึ้นครองราชย์  ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์  เป็นเจ้าพระยาที่ตำแหน่งสมุหพระกลาโหม  

และยังคงบังคับบัญชากรมทหารหน้าอยู ่

พ.ศ.  ๒๔๑๔  ทรงปรับปรุงกรมทหารหน้า  ให้มีนายทหารสัญญาบัตรแบบใหม่  

ทรงโปรดให้กรมทหารรักษาพระองค์เดิมเปลี่ยนชื่อเป็นกรมทหารฝีพาย  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น 

กรมทหารบกราบที่   ๑  และกรมทหารบกราบที่   ๒  ส่วนกรมทหารล้อมวังเปลี่ยนชื่อเป็น  

กรมทหารบกราบที่  ๑๑  (กรมทหารหน้า  ยังเรียกกรมทหารหน้าเช่นเดิม  จนถึง พ.ศ. ๒๔๔๒  

จึงเปลี่ยนชื่อเป็นกรมทหารบกราบที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๔๑๗  ทรงเปลีย่นแปลงเปน็การจดัการอยา่งใหม่  (ปฏิรูประบบทหาร)  โดยปรับปรงุ 

โครงสร้าง  ตั้งตำแหน่งยศเป็นภาษาอังกฤษ  ที่เป็นระบบบังคับบัญชาแบบยุโรป

พ.ศ. ๒๔๒๓  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้  นายพันเอก  (คอลอแนล)  จมื่นไวยวรนาถ  

(เจิม  แสงชูโต  ภายหลังเป็นนายพลโท พระยาสุรศักดิ์มนตรี)  เป็นผู้บังคับการกรมทหารหน้า 

พ.ศ. ๒๔๒๔  เริ่มสร้างโรงทหารหน้า ต่อมาเรียกว่า  ศาลายุทธนาธิการ  และปัจจุบัน 

เรียกว่า  ตึกกระทรวงกลาโหม

พ.ศ. ๒๔๓๐  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รวมกรมทหารบก ๗ กรม  และกรมทหารเรือ  

๒  กรมไว้ด้วยกันตั้งเป็น “กรมยุทธนาธิการ”  โดยกรมทหารหน้าเป็นกรม  ๑  ใน  ๗  กรม  

โรงทหารหน้าจึงเปลี่ยนเป็นที่ทำการของกรมยุทธนาธิการ  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ศาลายุทธนาธิการ”๙

สรุปรายชื่อครูฝึกทหารแบบยุโรปในสมัยรัชกาลที ่๓ - ๔  ได้แก่

  ๑) นายร้อยเอก น็อกส์  ในสมัยรัชกาลที่  ๓  ฝึกทหารอาสามอญ  จำนวน ๑,๐๐๐  

คนเศษ  มีโรงทหารตั้งอยู่บ้านพระยาศรีสุริยวงศ ์ (ช่วง  บุนนาค)  ซึ่งเป็นผู้บัญชาการ

  ๒) ฝึกตามตำราปืนใหญ่ภาษาอังกฤษ  (เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์  โปรดเกล้าฯ  

ให้แปลเป็นไทย)  ฝึกทหารญวนเข้ารีต  เป็นทหารปืนใหญ่ประจำป้อมปากน้ำ

  ๓) นายร้อยเอก อิมเป  (Impey)  ในสมัยรัชกาลที ่๔  ฝึกหัดทหารอาสาลาวและเขมร 

  ๔) นายร้อยเอก น็อกส์  (Knox)  ในสมัยรัชกาลที่  ๔  ฝึกทหารญวนเข้ารีต  ที่เคยเป็น 

ทหารปืนใหญ่

  ๕) ครูฝึกในสมัยรัชกาลที่   ๕  เป็นลูกศิษย์ของนายร้อยเอก  อิมเป  (Impey)  คือ  
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๑.ขุนเจนกระบวนหัด  (ครูเชิงเลน)  ๒.ขุนจัดกระบวนพล  (ครูกรอบ)  ๓.ขุนรัดรณยุทธ  (ครูเล็ก)  

และ ๔.ขุนรุดรณชัย  (ครูวงศ์) 

ทหารมหาดเล็กไล่กา พ.ศ. ๒๔๐๔

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว  ยังทรงดำรงพระอิสริยยศ  สมเด็จ- 

พระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์  นั้น  ได้ทอดพระเนตรกรมและกองทหารบกเกณฑ์ที่ฝึกหัด 

อย่างยุโรป  ในสมัยรัชกาลที่ ๔  เรียกว่า  ทหารหน้า  ซึ่งฝึกหัดยุทธวิธีถวาย ณ ท้องสนามชัยหน้า 

พระที่นั่งสุทไธสวรรค์อยู่เนือง ๆ  อาจจะส่งผลให้พระองค์โปรดในกิจการทหารยิ่งขึ้น 

ครั้น พ.ศ. ๒๔๐๔  ในขณะนั้น  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ  ให้รวบรวมบุตรในราชตระกูลและบุตรข้าราชการที่ยังเยาว์วัยมาทดลองฝึกหัดเป็น 

ทหารตามยุทธวิธีแบบใหม่  (แบบทหารอังกฤษ)  เช่นเดียวกับ “ทหารหน้า”  ซึ่งในชั้นแรกนั้นมี  

๑๒ คน  และให้ทำหน้าที่ไล่กาที่บินมารบกวนในเวลาทรงบาตร  ตลอดจนตั้งแถวรับเสด็จ ณ ที่นั้น 

ทุกเวลาเช้า  ทหารเด็ก ๆ มหาดเล็กเหล่านี้เองเรียกว่า  “ทหารมหาดเล็กไล่กา”  อาทิ  สมเด็จ- 

พระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์  พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์  

เป็นต้น  ซึ่งในเวลานั้นล้วนทรงพระเยาว์และมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน  และผู้เป็นทหารมหาดเล็ก 

พวกนี้ยังไว้พระเมาฬีอยู่  ยังมิได้เกศากันต์  แม้จะนับว่าเป็นการเล่น ๆ แบบนักเรียนทหาร  แต่ 

ทหารเด็ก ๆ ชุดนี้ก็ได้ชื่อว่า “ทหารมหาดเล็ก”  เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์  เป็นเหตุให้เกิด 

มีกรมทหารมหาดเล็กที่จริงจังในสมัยรัชกาลที่  ๕ สืบเชื้อนามนั้นเป็นหลักฐานต่อมา  (แต่เดิมมา  

ตำแหน่ง “มหาดเล็ก” จัดเป็นตำแหน่งฝ่ายพลเรือน  มหาดเล็กเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานถวายงาน 

รับใช้ส่วนพระองค์และไม่ใช่ทหาร)
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เชิงอรรถ

  ๑ ฐานข้อมูลออนไลน์ของสถาบันพระปกเกล้า  ๑.เรื่องจตุสดมภ์  เรียบเรียงโดย  :  อาจารย์บุญเกียรติ  
การะเวกพันธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ  :  รศ.  ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล  ๒.ชาติชาย  มุกสง,  การปกครอง 
แบบหัวเมือง 

๒ หลวงวิจิตรวาทการ, การเมืองและการปกครองของกรุงสยาม  (ไม่ระบุสำนักพิมพ์)  หน้า ๑๗ - ๓๒ 
๓ เรื่องตำนานการเกณฑ์ทหารกับเรื่องตำนานกรมทหารราบที่  ๔  เรื่องตำนานกรมทหารราบที่  ๔  ว่าด้วย 

เรื่องกรุงศรีอยุธยาถึงความเสื่อม, ประชุมพงศาวดาร ภาคที ่๒๓
๔ คณะทำงานเฉพาะกิจการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์, ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์  

(กรุงเทพฯ  : อัมรินทร์การพิมพ์,  ๒๕๒๕) 
๕ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๓  เรื่องตำนานการเกณฑ์ทหารกับเรื่องตำนานกรมทหารราบที่  ๔  เรื่อง 

ตำนานกรมทหารราบที ่๔ 
๖ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ความทรงจำ  ตอนที ่๔  เรื่องเริ่มรัชกาลที ่๕ 
๗ ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่มที ่๔,  หน้า ๓๖๗ - ๓๖๘ 
๘ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๓  เรื่องตำนานการเกณฑ์ทหารกับเรื่องตำนานกรมทหารราบที่  ๔  เรื่อง 

ตำนานกรมทหารราบที ่๔ 
๙ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๓  เรื่องตำนานการเกณฑ์ทหารกับเรื่องตำนานกรมทหารราบที่  ๔  เรื่อง 

ตำนานกรมทหารราบที ่๔ 
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บทที ่๑๐

รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ถนอม  บรรณประเสริฐ

รัชดา  โชติพานิช

การปฏิรูปการศึกษาไทย

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว  นอกจากการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแล้ว  ในด้านการศึกษา  มีการปฏิรูป 

ให้เป็นระบบใหม่ตามแบบอย่างของประเทศตะวันตก  ที่เป็นรากฐานของการศึกษาในปัจจุบัน  

ศูนย์กลางของการปฏิรูปนั้นอยู่ที่การจัดตั้ง “โรงเรียนที่มีระบบการสอนและการบริหารจัดการ 

แบบตะวันตก”  ได้แก่  การจัดทำหลักสูตรการเรียนสำหรับนักเรียนแต่ละชั้นปีการศึกษา  การจัดทำ 

แบบเรียนขึ้นใหม่ประกอบการสอนตามหลักสูตร  ตารางสอน  การสอบซ้อมและสอบไล่  การ 

รับรองผลสอบและการให้วุฒิ  การจัดตั้งผู้ตรวจการโรงเรียน  (Inspector)  เพื่อควบคุมกำกับ 

โรงเรียนต่าง ๆ ที่เริ่มขยายไปทั่วประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน  รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยบริหาร 

จัดการกลาง  ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น “แผนกโรงเรียน” ของกรมทหารมหาดเล็ก  และแยกออกมาจัดตั้ง 

เป็น “กรมศึกษาธิการ”  ซึ่งเจริญขึ้นเป็นกระทรวงพระธรรมการ  กระทรวงธรรมการ  และ 

กระทรวงศึกษาธิการ  ตามลำดับ  โดยการปฏิรูปแบบเรียนไทยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการ 

ศึกษาครั้งใหญ่นี ้

“สำเนาเรียบเรียงที่จะจัดการโรงเรียน”  เมื่อวันที่  ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๘  แสดงการ 

วางแผนจัดการศึกษาแบบใหม่  แบ่งเป็น ๓  ระดับชั้น  ได้แก่  ชั้นสามัญ  ชั้นกลาง  และชั้นสูง  

(สมัยนั้นใช้คำว่าโรงเรียนชั้นสูง  หมายถึง University) ที่ดำเนินการไปตามความพร้อมของประเทศ  

ในลำดบัต้น  จงึจดัการศกึษาชัน้สามญัใหแ้พรห่ลาย  โดยตัง้ “โรงเรยีนพระอาราม” ตามตำบลตา่ง ๆ  

ทั่วประเทศ  และจัดให้มีการศึกษาชั้นกลาง  อย่างโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์  โรงเรียนมหาดเล็ก  

โรงเรียนช่าง  โรงเรียนสำหรับฝึกสอนวิชาทหารบก  และโรงเรียนราชแพทยาลัย  เป็นต้น  ส่วน  

“การศึกษาชั้นสูงที่แท้จริง”  ตามที่ใช้เรียก University  ในระยะแรกก่อนที่จะบัญญัติศัพท์ว่า 

มหาวิทยาลัยยังไม่มีในขณะนั้น  แม้ว่าในระยะแรกได้มีการกำหนดให้ “โรงเรียนสุนันทาลัย”  
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เป็นโรงเรียนชั้นสูง  (University)  แต่ไม่ประสบความสำเร็จและเลิกไป  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  ๖  

โปรดให้รวมโรงเรียนชั้นกลางต่าง ๆ  เช่น  โรงเรียนมหาดเล็ก  โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์  โรงเรียน 

ราชแพทยาลัย  โรงเรียนกฎหมาย  (เดิมรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์)  จัดตั้งเป็น “จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย” นับว่าเป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (University)  สามารถดำเนินการได้สำเร็จเป็น 

แห่งแรกของประเทศไทย 

ส่ิงท่ีสำคัญอีกประการคือ  การปฏิรูปการศึกษาไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ- 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น  ถือเป็นจุดกำเนิดระบบราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ 

ประเทศไทยเชน่กัน  ดว้ยจดัรวมอยูใ่นกระทรวงธรรมการเมือ่แรกตัง้  ดงัปรากฏในพระราชหตัถเลขา 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง “กอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล”  พระราชทานมรดกของสมเด็จฯ  

เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ ์ ให้กับโรงพยาบาล ณ วังหลัง  และทรงขอบใจกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ 

ที่เป็นต้นคิดเรื่องจัดตั้งโรงพยาบาล ณ วันที ่๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑  มีความสำคัญบางตอนว่า 

...โรงพยาบาลนี้ได้คิดมาช้านาน อยากจะให้มีขึ้นได้ในทันใด แต่ 

การนั้นไม่สำเร็จไปได้ตลอด...การที่คิดไว้นี้ได้ทดลองจะจัดการบ้างก็ยังไม่เห็น 

ว่าจะเป็นการถาวรมั่นคงได้ ภายหลังเกิดวิบัติเคราะห์ร้ายลูกเราซึ่งเป็นที่รัก 

ตายเป็นที่สลดใจด้วยการที่รักษาไข้เจ็บ เห็นว่าแต่ลูกเราพิทักษ์รักษาเพียงนี้  

ยังได้ความทุกข์เวทนาแสนสาหัส ลูกราษฎรอนาถาทั้งปวงจะได้ความลำบาก 

ทุกข์เวทนายิ่งกว่านี้ประการใด ยิ่งทำให้มีความปรารถนาที่จะให้มีโรงพยาบาล 

ยิ่งขึ้น ภายหลังกรมหมื่นดำรงราชานุภาพคิดการที่จะตั้งโรงพยาบาล 

ทำความเห็นมายื่น เห็นว่าเป็นทางที่จะจัดการตลอดได้ จึ่งได้ตั้งท่านทั้งหลาย 

เป็นคอมมิตตีจัดการ แลได้ปรึกษากับแม่เล็กเสาวภาผ่องศรี มีความชื่นชม 

ในการที่จะสงเคราะห์คนที่ได้ความลำบากด้วยป่วยไข้นี้ด้วย ยอมยกทรัพย์สมบัติ 

ของลูกที่ตายให้เป็นส่วนในการทำโรงพยาบาลนี้เป็นต้นทุน...ขอขอบใจกรมหมื่น 

ดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นต้นคิด แลคอมมิตตีทั้งปวงอันได้พร้อมใจกันช่วย 

จัดการให้ตลอดสมประสงค์ได้ดังนี ้ ...

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้พระเจา้อยูห่วั  มพีระราชดำรจิดัตัง้การแพทยแ์บบตะวนัตก 

มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๔  ทดลองจัดระบบการแพทย์ทหารแบบตะวันตกขึ้นครั้งแรกในกรมทหาร 

มหาดเล็ก  มีตำแหน่งแพทย์ประจำกองทหารครั้งแรก  คือ  หม่อมเจ้าสายในกรมหลวงวงษาธิราช- 

สนิท  (พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์)  ดำรงตำแหน่งเป็นเซอเยน  (Surgeon) 

ในปี  พ.ศ.  ๒๔๒๐  ตรา “พระราชบัญญัติเป็นข้อบังคับสำหรับกรมทหารมหาดเล็ก  

จ.ศ. ๑๒๓๙”  กำหนดให้ตำแหน่งแพทย์มี  ๒ ตำแหน่ง  คือ  “เซอเยน”  (Surgeon) ๑ ตำแหน่ง  

และ “ฮอสปิเติลซายัน”  (Hospital Sergeant) ๑ ตำแหน่ง  มีหน้าที่ตรวจรักษาทหารป่วย  และ 

ผลัดเปลี่ยนเวรกันนอนโรง  คนละ  ๗  วัน “ถ้าเจ็บอยู่กับบ้าน อย่าให้  หมอในโรง๑ ไปอยู่  

เปนแต่ให้ไปตรวจเปนเวลา ถ้าเจ็บใน โรงหมอในโรง พิทักษรักษาให้จงดี”  คำว่า  โรงหมอในโรง  
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หมายถึง  โรงหมอในโรงทหารมหาดเล็ก

พ.ศ.  ๒๔๒๓  ตราพระราชบัญญัติทหารหน้า๒ กำหนดให้มีตำแหน่งแพทย์ทหาร  

ลักษณะเดียวกันกรมทหารมหาดเล็ก  ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕  มีการสร้าง “โรงทหารหน้า”  (ปัจจุบัน 

คอืศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม  เลขที ่๗ ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวงั  เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร)  ออกแบบให้ม ี“โรงหมอในโรงทหารหน้า”

ภายหลังเมื่อมีการบัญญัติศัพท์ว่า  “โรงพยาบาล”  ในปี พ.ศ. ๒๔๓๐  จึงเรียก “โรงหมอ 

ในโรงทหารมหาดเล็ก”  ว่า “โรงพยาบาลทหารมหาดเล็ก”  และเรียก “โรงหมอในโรงทหารหน้า”  

ว่า “โรงพยาบาลทหารหน้า”

ระบบราชการแพทย์ทหารในระยะแรกนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จ  เป็นระบบที่มั่นคง 

ถาวรได้  ดังพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัว...โรงพยาบาลนี้ 

ได้คิดมาช้านาน อยากจะให้มีขึ้นได้ในทันใด แต่การนั้นไม่สำเร็จไปได้ตลอด...การที่คิดไว้นี้ 

ได้ทดลองจะจัดการบ้างก็ยังไม่เห็นว่าจะเป็นการถาวรมั่นคงได้...

เมื่อวันที่  ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๘๓  และวันที่  ๑๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๙๔  พระเจ้า- 

น้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  ถวายความเห็นเรื่องการจัดสอนวิชาแพทย์แบบตะวันตกนั้น  

จะต้องมีการจัดตั้งโรงพยาบาลก่อน  ดังคำกราบบังคมทูลว่า  “…แต่ที่จะคิดอ่านการฝึกหัดวิชาหมอ 

แท้ก่อนที่ได้มีโรงรักษาคนไข้ตั้งขึ้นนั้นก็ไม่ได้”  ทรงเห็นว่า  ควรจัดตั้งโรงพยาบาลเสียก่อนจึง 

จะจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาแพทย์ได้  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัว  จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการขึ้นคณะหนึ่ง  เรียกว่า “กอมมิตตีจัดการ 

โรงพยาบาล”  ในปี พ.ศ. ๒๔๓๐  เพื่อจัดตั้ง “โรงพยาบาลศิริราช”  เป็นต้นแบบของโรงพยาบาล 

แบบตะวันตกของไทย  จัดตั้ง “กรมพยาบาล”  ซึ่งพัฒนาการกลายเป็นกระทรวงสาธารณสุข  

และจัดตั้ง “โรงเรียนราชแพทยาลัย”  เป็นต้นแบบของโรงเรียนแพทย์แบบตะวันตกของไทย  ทำให้ 

ระบบการแพทย์และสาธารณสุขแผนปัจจุบันของประเทศไทยมีความเจริญมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน 

การปฏริปูการศกึษาไทยในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ปฏริปูโรงเรยีน 

แบบใหม่เป็นหลัก  และปฏิรูปองค์ประกอบอื่น ๆ  ได้แก่  แบบเรียน  หลักสูตรการศึกษา  การสอบไล่  

การเตรียมอาจารย ์ โครงสร้างระบบราชการโรงเรียน  และอื่น ๆ  อาจแบ่งได ้๔ ระยะ  ดังนี ้

ระยะที่  ๑  ก่อนตั้งโรงเรียน  ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๑๓ นับตั้งแต่มีการฝึกมหาดเล็ก  

๒๔ คน  เป็น “ทหารสองโหล”  มีการรับมหาดเล็กเพิ่มเติม  และฝึกให้เป็นทหารจำนวนมากขึ้น  

ตอ่มาตัง้เปน็กองทหารมหาดเลก็  พระยาสรุศกัดิม์นตร ี (แสง) จดัการฝกึ  ตัง้โรงสอนทหารมหาดเลก็ 

ในพระบรมมหาราชวัง  ภายหลังเรียกว่า  โรงเรียนคะเด็ดทหารมหาดเล็ก 

ระยะที่  ๒  ทดลองโรงเรียน  (New Education System - Prototypes)  ระหว่าง พ.ศ.  

๒๔๑๔ - ๒๔๒๘ นับตั้งแต่การจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาไทยและโรงเรียนต่าง ๆ  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔  

จนถึง พ.ศ. ๒๔๒๘  พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร  ดำรงตำแหน่งอธิบดีบัญชาการ 

กรมทหารมหาดเล็ก  และมีหน้าที่ดูแลการจัดการโรงเรียนซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมทหารมหาดเล็ก

ระยะที่  ๓  ปฏิรูปโรงเรียนทั่วประเทศ  (New Education System Reform)  ระหว่าง  

พ.ศ. ๒๔๒๘ - ๒๔๓๐  เป็นช่วงที่มีการขยายปรับปรุงระบบการศึกษาไทยครั้งใหญ่  ออกไปสู่หัวเมือง  
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จนเกิดรูปแบบการศึกษาแบบใหม่ชัดเจน  สามารถจัดตั้งเป็นกรมศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๓๐ 

ระยะที่ ๔ ปรับปรุงการโรงเรียน  (New Education System Reorganization)  ตั้งแต่  

พ.ศ. ๒๔๓๐ จัดตั้งกรมศึกษาธิการ  และยกขึ้นเป็นกระทรวงกระทรวงหนึ่ง  ถือเป็นการปรับปรุง 

ระบบการศึกษาแบบใหม่ซึ่งเกิดเสถียรภาพมั่นคงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๐  เป็นต้นมา

การปฏิรูปการศึกษาไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

แบ่งเป็น ๔ ระยะ  ดังนี้

ระยะที ่๑   พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๑๔   ก่อนการจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตก

ระยะที ่๒  พ.ศ. ๒๔๑๔ - ๒๔๒๘   ทดลองจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตก

ระยะที ่๓  พ.ศ. ๒๔๒๘ - ๒๔๓๐   ปฏิรูปโรงเรียนทั่วประเทศ

ระยะที ่๔  ตั้งแต ่พ.ศ. ๒๔๓๐  เป็นต้นมา    กรมศึกษาธิการ 

 

ระยะที ่๑ พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๑๔ ก่อนการจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตก

 ๑. จุดเริ่มต้นของโรงสอนทหาร (โรงเรียนคะเด็ดทหารมหาดเล็ก)

วันที ่๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ - ตั้ง “ทหารสองโหล” 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้มหาดเล็ก 

ข้าหลวงเดิมที่เฝ้าพระฉาก  ทำหน้าที่เป็นทหารมหาดเล็กขึ้น ๑ หมู่  ประกอบด้วยทหารมหาดเล็ก  

๒๔  คน  จึงเรียกว่า  “ทหารสองโหล”  (ในเอกสารระบุว่ามหาดเล็กชุดนี้  ถือปืนชไนเดอร์)  

มีผู้บังคับหมู่ ๑ คนชื่อนายเจียม  มหาดเล็กข้าหลวงเดิม  ภายหลังได้เป็นพระพรหมประสาทศิลป 

มหาดเล็กเป็นตำแหน่งขุนนางฝ่ายพลเรือน  มีหน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์  ยังไม่เคย 

ฝึกหัดวิชาทหาร  จึงให้นายดาบเล็กจากกรมทหารหน้านายหนึ่งมาเป็นครูฝึกหัดทหารแบบ 

ยุโรปให้กับมหาดเล็ก ๒๔ คน  เหมือนกับทหารหน้าจึงเป็น “หมู่ทหารมหาดเล็กสองโหล” ขึ้นมา 

จริงจัง ๑ หมู ่

การที่ให้นายดาบเล็กจากกรมทหารหน้า มาเป็นครูสอนวิชาทหารในพระบรมมหาราชวัง  

ต่อมามหาดเล็กมีจำนวนมากขึ้น  จึงตั้งโรงสอนวิชาทหารในกรมทหารมหาดเล็ก  อยู่ในพระบรม- 

มหาราชวัง  ภายหลังโรงสอนวิชาทหารดังกล่าวเจริญขึ้นเป็นโรงเรียนคะเด็ดทหารมหาดเล็ก  

รวมอยู่ในราชการทหารมหาดเล็ก  เป็นโรงเรียนสอนวิชาทหารอย่างเดียว  ไม่มีวิชาสามัญ๕

 ๒. ตั้งโรงสอนทหารมหาดเล็ก 

พ.ศ. ๒๔๑๓ - กำเนิดกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ์

หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับจากเมืองสิงคโปร์และเมืองเบตาเวียแล้ว  จึงเริ่มทดลอง 

จัดราชการอย่างใหม่แบบตะวันตกขึ้น  ใน “ทหารสองโหล”  (นับเป็นการทดลองจัดตั้งระบบราชการ 

แบบตะวันตกเป็นครั้งแรก)  ทรงยกกอง “ทหารสองโหล”  ตั้งเป็น “กองทหารมหาดเล็กรักษา 
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พระองค์”  โดยเพิ่มจำนวนทหารมหาดเล็ก  จากการคัดเลือกมหาดเล็กที่เป็นข้าราชการหนุ่ม ๆ  

จำนวน ๗๒ คน  มารวมกับทหารมหาดเล็ก ๒  โหล  ตั้งเป็นกองทหารกองหนึ่ง  เรียกว่า “กอง 

ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์”  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงดำรงพระอิสริยยศ 

เป็นนายพันเอก  ตำแหน่งผู้บังคับการกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  ด้วยพระองค์เอง  

และมีพระยาสุรศักดิ์มนตรี  (แสง  แสง - ชูโต)  จางวางมหาดเล็ก  เป็นนายพันโท  ตำแหน่งรอง 

ผู้บังคับการกองฯ 

พระยาสุรศักดิ์มนตรี  (แสง  แสง - ชูโต)  จัดให้ครูฝึกจากกรมทหารหน้า มาฝึกทหาร  

สันนิษฐานว่า  เนื่องจากต้องฝึกมหาดเล็กหนุ่ม ๆ ให้เป็นทหารจำนวนมาก  พระยาสุรศักดิ์มนตรี  

(แสง  แสง - ชูโต)  จางวางมหาดเล็ก  จึงคิดจัดการตั้ง “โรงสอนทหาร” เพื่อความสะดวกเรียบร้อย 

และมีประสิทธิภาพ๖

 ๓. กำเนิดแบบเรียนหนังสือไทย

วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๔  ขุนสารประเสริฐ  (น้อย  อาจารยางกูร)  ปลัด 

ทูลฉลองกรมพระอาลักษณ ์ คิดแบบเรียนหนังสือไทยในอัตราเก่า  ทูลเกล้าฯ ถวาย๗ 

๑) มูลบทบรรพกิจ 

๒) วาหะนิตินิกร

๓) อักษรประโยค

๔) สังโยคพิธาน

๕) พิศาลการันต์

ระยะที ่๒ พ.ศ. ๒๔๑๔ - ๒๔๒๘ ทดลองจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตก

 ๔. พระบรมราชโองการ “ประกาศเรื่องโรงเรียน”

วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๔  (ปีมแมตรีศก)  มีพระบรมราชโองการ “ประกาศ 

เรื่องโรงเรียน” 

...ให้ประกาศแก่หม่อมเจ้า หม่อมราชวงษ แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย  

ซึ่งได้นำบุตรทูลเกล้าฯ ถวายให้ทำราชการฉลองพระเดชพระคุณในกรมมหาด 

เลกบ้าง ในกรมทหารมหาดเลกรักษาพระองค์บ้าง มีเปนอันมาก...บันดา 

ที่ เข้ามารับราชการฉลองพระเดชพระคุณอยู่นั้น ที่  ยังไม่รู้หนังสือไทย  

แลขนบธรรมเนียมราชการโดยมาก ที่รู้อยู่บ้างแต่ยังใช้อักษรเอกโทแล 

ตัวสกดผิด  ๆ ไม่ถูกต้องตามแบบอย่างก็มีอยู่มาก แลการรู้หนังสือนี้ก็เปน 

คุณสำคัญข้อใหญ่ เปนเหตุจะให้ได้รู้วิชาแลขนบธรรมเนียมต่าง  ๆ จึ่งทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโรงสอน ขึ้นไว้ที่ในพระบรมมหาราชวัง แล้วจัด 

คนในกรมอาลักษณ์ ตั้งให้เปนขุนนางพนักงานสำหรับ เปนครูสอนหนังสือ 

ไทย แลคิดเลข ขนบธรรมเนียมราชการ...ครูนั้นจะให้สอนโดยอาการเรียบร้อย  
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ไม่ให้ด่าตีหยาบคาย...ถ้าท่านทั้งปวงได้ทราบหมายประกาศนี้แล้ว จงมีใจ 

ยินดีหมั่นตักเตือนบุตรหลานของท่านทั้งปวงให้เข้ามาฝึกหัดหนังสือไทย  

ถ้าเล่าเรียนได้ชำนาญในการหนังสือแล้ว ความดีงามความเจริญก็จะมีแก่ 

บุตรหลานของท่านทั้งปวง...๘

 ๕. ตั้งโรงเรียนหลวง

พ.ศ. ๒๔๑๔  มีการตั้งโรงเรียนหลวงสอนภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย

 ๑. โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ  เป็นโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ต่าง ๆ ด้วยภาษาอังกฤษ  

อยู่ในความปกครองของกรมทหารมหาดเล็ก  มีครูฝรั่งชื่อ  ฟรานซิส  ยอร์ช  แปตเตอร์ซัน  โดย 

ครูฝรั่งแต่งเครื่องยศทหารมหาดเล็ก  แต่เปิดได้เพียงปีเดียวก็เลิกไป  เพราะไม่มีผู้สมัครเรียน

 ๒. โรงเรียนสอนภาษาไทย  เป็นโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ต่าง ๆ ด้วยภาษาไทย  อยู่ใน 

ความปกครองของกรมทหารมหาดเล็กเช่นกัน  มีพระยาศรีสุนทรโวหาร  (น้อย)  เมื่อครั้งยังเป็น 

หลวงสารประเสริฐเป็นครู  ในเบื้องต้นมีผู้สมัคร ๑๐ คน  ต่อมาภายหลังมีพระบรมวงศานุวงศ์  

บุตรหลานราชตระกูล  ขุนนาง  มาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้กันมาก  เมื่อเรียนจบแล้ว  ก็มักเข้ารับ 

ราชการที่กรมทหารมหาดเล็ก  หรือกรมอื่น ๆ 

 ๖. โรงเรียนคะเด็ดทหารมหาดเล็ก 

พ.ศ. ๒๔๑๔ โปรดให้พระยาสุรศักดิ์มนตรี  (แสง  แสง - ชูโต)  รองผู้บังคับการกรมทหาร 

มหาดเล็ก  จัดการฝึกทหารให้กับ “มหาดเล็ก”  ๒  กองร้อย  จำนวน ๑๗๖ คนให้เป็น “ทหาร 

มหาดเล็ก”  และภายในปีเดียวกันได้ขยายเป็น ๖ กองร้อย ๆ ละ ๘๘ คน  รวมจำนวนราว ๕๒๘ คน  

สันนิษฐานว่าพระยาสุรศักดิ์มนตรี  (แสง  แสง - ชูโต)  ได้ใช้ “โรงสอนทหารทหารมหาดเล็ก”  และ 

เมื่อจัดมีพระบรมราชโองการประกาศจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกแล้ว  “โรงสอนทหารมหาดเล็ก”  

จึงถูกเรียกชื่อใหม่ว่า  “โรงเรียนคะเด็ดทหารมหาดเล็ก”๙ 

อนึ่ง  “โรงเรียนคะเด็ดทหารมหาดเล็ก”  จัดอยู่ในราชการทหารมหาดเล็ก  มีหน้าที่ 

ฝึกสอนเฉพาะวิชาทหารเพียงอย่างเดียว  ไม่ได้จัดเป็นราชการโรงเรียน  ไม่มีการสอนวิชาสามัญ  

จึงไม่ได้รวมอยู่ในบัญชีรายชื่อโรงเรียนต่าง ๆ ของแผนกโรงเรียน 

 ๗. อาจารย์สอนหนังสือไทย และสอนเลขทุกพระอาราม 

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๘  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จางวางกรมพระธรรมการ 

มีหมายไปถึงพระราชาคณะและพระครูถานานุกรมเปรียญ  ที่ได้รับนิตยภัตร์ในวัดเดิม  วัดขึ้น 

คณะวัดบวรนิเวศ  คณะใต้  คณะเหนือ  คณะกลาง  ว่า  บิดามารดาที่ประสงค์ให้บุตรหลานของตน 

เล่าเรียนหนังสือ  ตามแบบอย่างแต่ก่อน  จึงพาบุตรหลานไปฝากฝังเป็นศิษย์วัด  เด็กบางคน 

กม็ปีญัญาเลา่เรียนก็ได้เรียน  เด็กบางคนเกยีจครา้นมวัแตเ่ลน่  พระสงฆจ์ะเฆีย่นตกีเ็กรงใจบดิามารดา  

“นึกเสียว่าจะมิรู้ก็ช่างเปนไร”  มีพระราชดำริว่า  “สืบไปภายหน้ากุลบุตร์ผู้ที่จะเรียนรู้หนังสือไทย  

ลายมือ แลกระบวนเลขเสื่อมสูญไปสิ้น”  จึงมีพระบรมราชราชโองการสั่งให้พระราชาคณะและ 

พระครูถานานุกรมเปรียญที่ได้รับนิตยภัตร ์ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือไทยกระบวนเลขโหร  

และเลขตลาดตามแบบเก่า



419
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

การสอนหนังสือไทยแลกระบวนเลขโหรและเลขตลาดตามแบบเก่า  หมายถึง  การสอน 

ตามแบบโบราณที่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา  ซึ่งเดิมพระภิกษุสงฆ์จะสอนวิชาให้แก่ผู้ใดก็ได้  หรือ 

ไม่สอนก็ได้  จึงมีพระบรมราชโองการประกาศเป็นกฎหมายบังคับให้พระภิกษุสงฆ์  ทำหน้าที่ 

เป็นอาจารย์สอนหนังสือ  ตั้งแต่วันที่  ๖  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๘  นับตั้งแต่นี้ไปจึงมีกฎหมาย  

กำหนดให้วัดเป็นสถานที่สอนหนังสือแบบเก่า 

ต่อมาเมื่อวันที่   ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๒๘  มีการตั้งเป็นโรงเรียนพระอาราม  ที่มี 

ระบบการสอนแบบใหม่  ใน ๓๐ ตำบลก่อน  เพื่อทดลอง  เมื่อประสบความสำเร็จ  จึง  ให้ตั้ง 

โรงเรียนพระอาราม  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีระบบตะวันตกทุกตำบลทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๙๑๐

 ๘. ตั้งการสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลาหน้าวัดพระศรีรัตน- 

ศาสดาราม

พ.ศ.  ๒๔๒๕  พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร  ทรงเป็นผู้รับพระบรม- 

ราชโองการ  จัดการตั้งการสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลาหน้าวัดพระศรีรัตน- 

ศาสดาราม  พระบรมมหาราชวัง  ต่อมายกขึ้นเป็น “มหาธาตุวิทยาลัย”๑๑  (ดูเพิ่มเติมเหตุการณ์ 

ลำดับที ่๓๐) 

ระยะที ่๓ พ.ศ. ๒๔๒๘ - ๒๔๓๐ ปฏิรูปโรงเรียนทั้งประเทศ

 ๙. การปฏิรูปโรงเรียนของประเทศไทย ขั้นที่ ๑ 

แต่งแบบเรียนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโรงเรียนแบบใหม่  และพระราชกระแสรับสั่งให้จัดทำ 

สำเนาเรียบเรียงที่จะจัดการโรงเรียน  (รายงานการปฏิรูปโรงเรียน)

วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๔๒๘   พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์ เจ้าดิศวรกุมาร  

ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก  กราบบังคมทูลถวายรายงานเรื่องการจัดโรงเรียนแบบใหม่  

ตามพระราชกระแสรับสั่งก่อนหน้าที่ให้เรียบเรียงแบบสอนวิชาต่าง ๆ  เพื่อรองรับการจัดตั้ง 

โรงเรียนแบบใหม่ที่จะขยายจัดตั้งเพิ่มมากขึ้น 

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๘

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบให้ฝ่าลออง 

ธุลีพระบาท

พระราชอาญาไม่พ้นเกล้าฯ 

ด้วย  แบบสอนวิชาต่าง  ๆ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

พนักงานแบ่งกันไปเรียบเรียงนั้น บัดนี้ก็จวนจะถึงกำหนดที่หนังสือเหล่านั้น  

จะสำเหร็จบริบูรณ์แล้ว 

ข้าพระพุทธเจ้า เหนด้วยเกล้าฯ ว่า การที่จะจัดทำต่อไปนั้น คือ  

จะต้องตั้งแบบแผนแลอัตราโรงเรียน สำหรับที่จะใช้แบบเรียนเหล่านั้น  



420
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ก็เปนการสำคัญอยู่ เพราะจะต้อง  ตั้งแบบสอนให้ เปนตำราอันเดียวกัน 

ทุก ๆ โรงเรียน 

อีกประการหนึ่งโรงเรียนสุนันทาลัย ที่จะจัดเป็นโรงเรียนใหญ่  
(ยุนิเวอสิตี) นั้น ก็เป็นการสำคัญที่จะต้องคิดให้มีนักเรียนซึ่งมีความรู้ในวิชา 

ชั้นต้นให้ภอกับที่จะเรียนในโรงเรียนนั้นก่อน

เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึ่งเหนด้วยเกล้าฯ ว่า ในเวลานี้ควรจะคิด 

จัดโรงเรียนสำหรับสอนวิชาชั้นต้นขึ้น แลคิดตั้งธรรมเนียมเปิดการเล่าเรียน 

ให้ได้ประโยชน์ถึงราษฎรด้วย ทั้งแบบแผนที่จะสอนก็ให้ใช้แบบเดียวกันทั้งสิ้น...

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ดิศวรกุมาร

(พระราชกระแสรับสั่ง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

...รูปการนั้นดีแล้ว แต่ที่เกนให้ฉเพาะสมภารเปนผู้รับผิดรับชอบฉเพาะตัวไป 

ทีเดียว การจะเปนที่ร้อนใจมากเกินไป จนเปนทำให้เดือดร้อนในการที่ใช่ 

กิจสมณะ เปนที่...ไปได้อย่างหนึ่ง...ผู้ใดผู้หนึ่งแทนก็จะได้ดอกกระมัง แลที่ 

ปักน่าที่เปนของใบฎีกานั้น ควรจะเปนถานาผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งเปน...กำกับสกูล  

หาไม่ ดูใบฎีกาไป...เฉพาะได้นิจภักตร์...

...ที่ว่าด้วย...ให้แก้ไขเรียบเรียงวิธีขึ้น๑๒

 ๑๐. สำเนาเรียบเรียงที่จะจัดการโรงเรียน

วนัที ่๙ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๒๘  กอมมติต ี กราบบงัคมทลูเกลา้ฯ ถวาย “สำเนาเรยีบเรยีง 

ที่จะจัดการโรงเรียน”๑๓  ซึ่งเป็นโครงการวางแผนปฏิรูประบบการศึกษาสำหรับประเทศไทย  

มีการวางแผนไว ้ ดังนี ้

  (ก) จัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตก  โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท  คือ 

  (๑)  โรงเรียนสามัญ 

  (๒)  โรงเรียนวิเสศ 

  (๓)  โรงเรียนสอนวิชาชั้นสูง 

  (ข) จัดตั้ง ๓๐  โรงเรียนใน ๓๐ ตำบล 

  (ค) จัดทำโครงสร้างอัตรากำลังของโรงเรียนและอัตราเงินเดือน 

  (ง) กำหนดอัตราอาจาริย์ต่อนักเรียน  คือ ๑ ต่อ ๓๐ 

  (จ) ให้เรียนโดยไม่เสียค่าเล่าเรียน  หนังสือ  กระดานชนวน  เครื่องเรียน  เป็นของหลวง  

หรือเป็นของผู้บำรุงโรงเรียน 

  (ฉ) ให้พระบรมวงศานุวงษ์  ข้าราชการ  เจ้าอาวาส  มีหน้าที่ช่วยเหลือจัดการโรงเรียน 

  (ช) โรงเรียนพระอารามหลวงให้เจ้าอาวาสเป็นผู้รับผิดชอบ  และหากมีนักเรียนเกิน  

๒๐๐ คน  จะมีความดีความชอบได้เลื่อนสมณศักดิ์
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  (ซ) โรงเรียนชั้นตั้น  ได้แก่  โรงเรียนพระอารามหลวง  และโรงเรียนวิเสศ 

  (ฌ) โรงเรียนชั้นสูง  (ยูนิเวอสิตี)  ได้แก่  โรงเรียนสุนันทาไลย  ประกอบด้วย 

  ๑. โรงเรียนหนังสือไทย

  ๒. โรงเรียนธรรมและโรงเรียนบอกพระคัมภีร์

  ๓. โรงพิมพ์และหอสมุด

 ๑๑. ตั้งโรงพิมพ ์สำหรับพิมพ์หนังสือและแบบเรียน

วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ ตั้งโรงพิมพ์หลวงเพิ่มอีก ๑  โรง ชื่อ “สึกสาพิมพ์การ”  

สำหรับพิมพ์หนังสือและแบบเรียน๑๔

 ๑๒. หมอวิลลิศ เสนอขอสอนวิชาแพทย์แบบตะวันตก ครั้งที ่๑

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ นายพันโท  พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร  

ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก  กราบบังคมทูลเรื่อง  หมอวิลลิศเสนอว่า  จะสอนวิชาแพทย์ 

แบบตะวันตกแบบให้เปล่า  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระราชหัตถเลขาตอบว่า  

“ออกไม่ใคร่เชื่อว่าจะสอนสำหรับเปล่าทำไม แต่ที่สอนไว้นั้นดีมาก”๑๕

 ๑๓. รายงานโรงเรียน ฉบับที ่๑ 

วันที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ รายงานโรงเรียน  ฉบับที ่๑ ระบุว่า 

...จำนวนโรงเรียนที่อยู่แล้วก่อนเดือนเจด๑๖ ๙ แห่ง คือ โรงเรียน 

ในพระบรมมหาราชวัง ๒ แห่ง โรงเรียนนันทอุทยานแห่ง ๑ โรงเรียนใน 

พระอารามแขวงกรุงเทพ ๔ แห่ง โรงเรียนในพระอารามแขวงกรุงเก่าแห่ง ๑  

โรงเรียนในพระอารามเมืองสมุทรปราการแห่ง ๑ 

ในเดือนเจดได้ตั้งโรงเรียนขึ้นอีก ๑๐ แห่ง คือ โรงเรียนในพระ 

อารามแขวงกรุงเทพ ๗ แห่ง กรุงเก่ารวม ๓ แห่ง รวมทั้งเก่าใหม่เป็นโรงเรียน  

๑๙ แห่ง...๑๗

 ๑๔. ตั้งสมุหบัญชีและผู้ตรวจราชการโรงเรียน (Inspector)

วันที่  ๙  กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๘ แผนกโรงเรียน  กรมทหารมหาดเล็ก  ตั้งสมุหบัญชี  

และผู้ตรวจราชการโรงเรียน  (Inspector)๑๘

 ๑๕. สอบไล่นักเรียนครั้งแรก 

วันที่   ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๔๒๘  เริ่มต้นสอบไล่นักเรียนเป็นครั้งแรก ณ  โรงเรียน 

พระตำหนักสวนกุหลาบ

มีหลักสูตรเรียนภาษาไทยแบบ ๒ ประโยค  และมีการออกกฎหมายการสอบเพื่อจบ 

การศึกษา๑๙
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 ๑๖. ประกาศหลักสูตรการศึกษา ๓ ประเภท

วันที ่๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๙  ประกาศหลักสูตรการศึกษา ๓ ประเภท๒๐  ได้แก่

 ๑) หลักสูตรนักเรียนภาษาไทย

  ๑.  หัดอ่านและแปล 

  ๒.  หัดลายมือ 

  ๓.  เรียนสะเปล 

  ๔.  เรียนวิชาเลข 

  ๕.  เรียนวิชาภูมิศาสตร์ 

  ๖.  เรียนแกรมเมข  (แกรมม่า) 

 ๒) หลักสูตรนักเรียนภาษาอังกฤษ

  ๑.  หัดอ่านและแปล 

  ๒.  หัดลายมือ 

  ๓.  เรียนสะเปล 

  ๔.  เรียนวิชาเลข 

  ๕.  เรียนวิชาภูมิศาสตร์ 

  ๖.  เรียนแกรมเมข  (แกรมม่า) 

 ๓) หลักสูตรนักเรียนแผนที่ทหาร รับนักเรียน ๕๐ คน

  ๑.  หัดเลขอย่างสูงสำหรับใช้ในการวัดแดดดาว ๑

  ๒.  หัดเขียน ๑

  ๓.  หัดวิชาหนังสือไทย ๑

  ๔.  หัดทำแผนที่ ๑

 ๑๗. ประกาศการสอบไล่หนังสือตามหลักสูตรประโยคต้นและประโยค ๒

วนัที ่๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๙  เรือ่ง  ประกาศในการสอบไลห่นงัสอื  ใหต้ัง้แบบเรยีนหลวง 

สำหรับสอบไล่หนังสือไทย  และให้มีข้าหลวงเป็นพนักงานสอบไล่หนังสือปีละ ๑ ครั้งเสมอไป๒๑

   หลักสูตรมี ๒ ประโยค  ได้แก่

 ๑.  ชั้นประโยคต้น  ม ี๖ วิชา 

    ตั้งแต่มูลบทบรรพกิจจนจบพิศาลการันต์

 ๒.  ชั้นประโยคสอง  ม ี๘ วิชา 

  (ก) ลายมือหวัดและบรรจง

  (ข)  เขียนหนังสือใช้ตัววางวรรคถูกตามใจความไม่ต้องดูแบบอย่าง

  (ค) ทานหนังสือที่ผิด  คัดจากลายมือหวัด

  (ง)  คัดสำเนาและย่อใจความ

  (จ)  แต่งจดหมาย

  (ฉ) แต่งแก้กระทู้ความร้อยแก้ว

  (ช)  เลข

  (ซ)  ทำบัญชี
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 ๑๘. จัดต้ังแบบแผนการจัดการศึกษาในโรงเรียน ระเบียบและวิธีการสอบไล่ประโยคต้น 

และประโยค ๒

วนัที ่๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๙ จดัตัง้แบบแผนการจดัการศกึษาในโรงเรยีน๒๒ หมายถงึ  

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  โดยตั้งแบบแผนการจัดการศึกษาในโรงเรียน  แบ่งเป็น ๒ แผนก  คือ 

  (ก)  ข้าหลวง  (คอมมิชันเนอ)

  (ข)  แพนก ๑ พนักงานไล ่ (แอกแซมมิเนอ)  แพนก ๑

(รายชื่อ) ข้าหลวง 

  ๑)  กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส

  ๒)  พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ

  ๓)  พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร

  ๔)  พระองค์ศรีเสาวภางค์

  ๔)  พระยาศรีสุนทรโวหาร

(รายชื่อ) พนักงานไล่

  ๑)  พระพินิจวินัย

  ๒)  พระผดุงสุลกกฤต

  ๓)  ขุนนิพนธ์ไพเราะ

  ๔)  ขุนวรการโกศล

...อนึ่งการไล่หนังสือ (การสอบไล่) เมื่อปีรกาสัปตศก๒๓  ทรงพระ 

กรณุาโปรดเกลา้ใหม้ขีา้หลวง ๕ คน เปน็พนกังานไล ่ การครัง้นัน้เปน็คราวแรก 

พึ่งจะคิดจัดการจึ่งยังไม่ใคร่เรียบร้อย ดูเป็นที่หนักแรงข้าหลวงอยู่มาก  

ถ้าโปรดเกล้าฯ ให้จัดเป็น ๒ แผนก คือ ข้าหลวง (คอมมิชันเนอ) แพนก ๑  

พนักงานไล่ (แอกแซมมิเนอ) แพนก ๑ 

	 -	ข้าหลวง มีพนักงานที่จะตัดสินว่าผู้ใดสอบไล่ได้แลไม่ได้ แลเปน 

พนักงานที่จะบังคับสิทธิ์ขาดในการไล่หนังสือ

	 -	ส่วนพนักงานไล่ นั้นเป็นพนักงานสำหรับแจกประโยค ควบคุม 

นักเรียน แลเป็นผู้ตรวจผิดชอบหนังสือที่นักเรียนทำด้วย 

อย่างนี้คงจะเรียบร้อยเปนแบบแผนต่อไป…

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ดิศวรกุมาร
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วิธีการสอบ ประโยคต้น๒๔

ข้อสอบ

แต่งคำถามเลือกเอาตามแบบเรียนใน 

	๑.	มูลบทบรรพกิจ ข้อ ๑ 

	๒.	วาหนิติ์นิกร ข้อ ๑

	๓.	อักษรประโยค ข้อ ๑ 

	๔.	สังโยคพิธาน ข้อ ๑ 

	๕.	ไวพจน์พิจารณ ข้อ ๑ 

	๖.	พิศาลการันต์ ข้อ ๑ 

	 	 รวม ๖ ข้อ 

วิธีการสอบ

ผู้เป็นประโยค ๑ ให้นักเรียนจับฉลากตามแต่จะถูกประโยคใด 

ต้องเขียนคำตอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง 

วิธีการสอบ ประโยค ๒ 

วิธีการสอบ 

	๑.	จัดหนังสือพงษาวดารเปนแบบอ่านให้นักเรียนเขียน 

ตามคำบอก

	๒.	จัดใบบอกในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเปนสำเนาให้ย่อ 

ความและคัดสำเนาความ

	๓.	จัดใบบอกของเก่า ๆ ที่เขียนด้วยเส้นดินสอบนกระดาษ 

เพลาเปนแบบให้ทานหนังสือผิด

	๔.	ได้แต่งกระทู้แซงชั่นฎีกาเบิกเงินแลบัญชี เปนแบบไล่ 

ในการทำบาญชี

	๕.	คัดสำเนาความให้แต่งจดหมาย

	๖.	แต่งกระทู้เป็นข้อถามให้เรียงความ 

	๗.	วิชาเลขได้ไล่เพียงแต่โจทยตลาด

เงื่อนไข

ลายมือหวัดบรรจงไม่ได้กะเรื่องให้เขียน เป็นแต่กำหนดบรรทัดและ 

กำหนดเวลาให้พอสมควร

ข้อจำกัด

การไล่วิชาชั้นประโยค ๒ ในปีนี้ยังหาสู้จะเรียบร้อยไม่ เพราะวิธีสอน 
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ยังไม่ตั้งลงเปนแบบได้ ทั้งอาจาริย์แลนักเรียนก็ยังไม่เข้าใจวิธีไล่ แต่การ 

ที่ยังไม่เรียบร้อยนี้ก็เปนโดยธรรมดาของการครั้งแรก เมื่อได้ตั้งลงเปนแบบ 

เช่นนี้แล้ว ในคราวน่าเหนด้วยเกล้าฯ ว่าคงจะเปนแบบแผนเรียบร้อยต่อไป 

 ๑๙. การปฏิรูปโรงเรียนของประเทศไทย ขั้นที่ ๒ จัดตั้งโรงเรียนพระอารามในวัด 

ทุกตำบลทั่วประเทศ

วันที่  ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๙  เริ่มต้นการขยายการศึกษาชั้นต้นออกไปสู่ราษฎร โดย 

จัดตั้งโรงเรียนพระอารามในวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  กราบบังคมทูล 

ถวายรายงาน  ดังนี ้

๑) กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ทรงวิเคราะห์การจัดการปฏิรูปโรงเรียน ครั้งที่ ๑  

ระหว่างวันที ่๙ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๒๘ ถึงวันที ่๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ ดังนี ้

	๑)	โรงเรียน (รร.สามัญและ  รร.วิ เสศ) ที่จัดตั้งขึ้น ๓๐ ตำบล  

เป็นโรงเรียนสอนวิชาสำหรับผู้มีตระกูลโรงเรียนที่สอนราษฎร 

โดยแท้มีเพียงแห่งเดียว คือ โรงเรียนที่วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ  

สาเหตเุปน็เพราะวา่ ราษฎรไมรู่ค้ณุของการโรงเรยีน และไม่นิยม 

การเล่าเรียนอยู่เป็นพื้น

	๒)	ความหวาดหวั่นของราษฎรเป็นข้อขัดขวางสำคัญ (กลัวการเป็น 

ทหาร)

	๓)	ฝ่ายการที่จะจัดพนักงานออกตรวจตราก็เป็นการใหม่อยู่ทั้งสิ้น  

คงจะยังไม่ทำการได้ถูกถ้วนเต็มที่

	๔)	อาจารยท์ีจ่ะตัง้ออกไปฝกึสอนวชิากห็ายาก ไมใ่ครม่พีอครบจำนวน

	๕)	และในอย่างที่สุด ความเห็นที่จะจัดโรงเรียนทั้งปวง ก็ยังตก 

อยู่ในระหว่างการคาดคะเน “ข้าพระพุทธเจ้ายังไม่เป็นที่มั่นใจว่า 

จะสำเร็จตลอดไปได้ดังความคิดนั้นฤๅไม่ ด้วยเหตุเหล่านี้  

ข้าพระพุทธเจ้าจึ่งเห็นด้วยเกล้าว่า สมควรจะกำหนดไว้แต่น้อย  

ค่อยจัดพอตั้งเป็นเค้ามูลไปก่อนแล้วจึ่งค่อยคิดขยายออกไปตาม 

สมควรแก่การแลเวลา…

๒) กรมหมืน่ดำรงราชานภุาพ ทรงอธบิายสาเหตกุารคดิขยายการจดัการศกึษาออกไป 

อย่างกว้างขวาง 

...เพราะฉนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึ่งเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าเป็นการสมควรจะ 

คิดจัดการขยายออกไปได้อีกด้วยเหตุต่าง ๆ คือ 

	 ๑.	โรงเรียนสำหรับสอนหนังสือราษฎรซึ่งได้ตั้งไว้แล้ว ยังไม่พอ 

ที่ราษฎรจะเล่าเรียน เพราะตั้งเป็นแห่ง ๆ ห่างกัน ราษฎรที่อยู่ 

ใกล้เขตโรงเรียนก็ได้เล่าเรียน ที่อยู่ห่างไกลออกไป ก็ไม่ได้ 

เข้าเล่าเรียน
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	 ๒.	โดยธรรมดาราษฎรตามหัวเมืองที่ได้เล่าเรียนหนังสือนั้นก็มัก 

เล่าเรียนในสำนักพระสงฆ์ตามวัดเป็นพื้น วิชาหนังสือที่สอน 

ตามวัดก็เป็นแค่ ก ข้ ก กา อยู่เกือบทุกแห่ง ถ้าหนังสือไทย 

แบบหลวงยังไม่แพร่หลายออกไป ราษฎรก็จะต้องเล่าเรียนไป 

ตามแบบที่ผิดอยู่นั้นเป็นปกติ

	 ๓.	โรงเรียนสอนวิชาชั้นสูงซึ่งจะตั้งขึ้นนั้น กำหนดต่อผู้เล่าเรียน 

มีความรู้ตลอดในวิชาโรงเรียนชั้นต่ำนี้แล้ว จึ่งจะเข้าเป็นนักเรียน 

ได้ เพราะเหตุนั้น ถ้าโรงเรียนชั้นต่ำยังมีน้อยอยู่ นักเรียน 

ที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนชั้นสูงคงมีน้อยนัก

	 ๔.	โรงเรียนสอนหนังสือราษฎรในประเทศอื่น ๆ (ตามที่ข้าพเจ้า 

ในตรวจดูในหนังสือต่าง ๆ**) มีเมืองยี่ปุ่นเป็นต้นมีจำนวนถึง  

๒๙๐๔๑ โรง แต่เมืองยี่ปุ่นมีธรรมเนียมบังคับให้ราษฎรเรียน 

หนังสือทุกคน แลเมืองอินเดีย  (ดูเหมือน)  ไม่ได้มีกฎหมาย 

เช่นนั้น แต่ยังมีโรงเรียนถึง ๙๒๙๓๑ โรงในประเทศเหล่านี้  

คงจะได้ตั้งโรงเรียนตลอดทุกแขวงทุกอำเภอจึ่งได้มีจำนวน 

โรงเรียนมากถึงเช่นนี้....เมืองสิงคโปร์ยังมีถึง ๗๐ กว่าแห่ง...

** หมายเหต ุ

หนังสือที่กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ทรงตรวจ ๓ เล่มได้แก่

	๑)	หนังสือว่าด้วยการศึกษาเมืองญี่ปุ่น

	๒)	หนังสือ Statement Year Book 1884 หน้า ๗๗๒

	๓)	หนังสือ Singapore Directory 1882, Appendix K

๓) กรมหมืน่ดำรงราชานภุาพ ทรงอธบิายวธิกีารขยายการศกึษาไปสูร่าษฎรทัว่ประเทศ  

ดังนี้

...ควรจะตั้งโรงเรียนสอนหนังสือราษฎร (โรงเรียนสามัญ) ขยายให้แพร่หลาย 

มากออกไป โดยที่สุด (ซึ่งไม่กำหนดเวลาได้ว่าจะช้าเร็วเพียงใด) จนให้มีอยู่ 

ทุกแขวงทุกอำเภอซึ่งเป็นอันบริบูรณ์เต็มที่ที่ข้าพระพุทธเจ้ากำเช่นนี้เป็นแต่ 

กะกำหนดการเมื่อบริบูรณ์เต็มที่เหมือนกับกะโปรแกรม...

การที่จะจัดจะทำไปต้องอาไศรยค่อยจัดค่อยขยายออกไปทีละน้อย

สักแต่ให้เดินไปทางนั้น แล้วแต่จะสำเร็จเมื่อใดก็ตาม การที่จะจัดโรงเรียน 

สอนหนังสือราษฎรให้แพร่หลายออกไปเช่นนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ  

ว่า จำเป็นต้องอาศัยตั้งขึ้นตามวัดอย่างที่ตั้งมาแล้ว เพราะการตั้งโรงเรียน 

สอนหนังสือราษฎรขึ้นตามวัดดีกว่าตั้งที่อื่นหลายประการ คือ 

	๑)	วัดโดยปรกติก็มีอยู่ทุกแขวงทุกอำเภอทั้งในกรุงแลหัวเมือง  

ถ้าโดยตั้งขึ้นได้ทั่วทุกวัดก็เหมือนกับตั้งขึ้นทุกแขวงทุกอำเภอ 

อยู่เอง
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	๒)	ปรกติวัดคงมีศาลาเป็นที่ตั้งโรงเรียนได้ทุกแห่ง ไม่ต้องลงทุน 

ก่อสร้างโรงเรียน

	๓)	เป็นประเพณีของราษฎรสืบมามักเอาบุตรหลานไปฝากฝังใน 

สำนักพระสงฆ์ตามวัดเพื่อเป็นศิศยหาให้เล่าเรียนวิชาฝ่าพระสงฆ์ 

ที่ได้ประโยชน์ใช้สอยศิศยในกิจต่าง ๆ ก็เพราะเหตุนี้

	๔)	การโรงเรียนเป็นที่ตั้งของขนบธรรมเนียมความเรียบร้อย ถ้าได้ 

ตั้งอยู่ในวัดก็คงมีอานิสงฆ์ที่สามารถจะให้ขนบธรรมเนียมของ 

วัดนั้นเรียบร้อยขึ้นได้บ้าง ฤๅกีดกันสิ่งลามกที่จะมีจะเป็นอยู่ 

ในวัดนั้นให้เบาบางลงไป 

๔) กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ กราบบังคมทูลฯ ถวายความเห็น ๖ ข้อ สรุปย่อไว้ดังนี้

  ๑)  ขยายการจัดตั้งโรงเรียนในหัวเมืองก่อน  เพราะในกรุงมีมากแล้ว

  ๒)  แจ้งพระสงฆ์ให้ทราบว่า  ให้ใช้แบบเรียนหลวงสอนในโรงเรียน

  ๓)  ให้วัดทำรายงานเสนอเข้ามา  และให้เจ้าคณะช่วยเป็นธุระตรวจตรา

  ๔)  เมื่อผู้เรียนและผู้เรียนเข้า  มีความมั่นคงแล้ว  ให้แจกแบบเรียนอื่น ๆ ได้  

และทำรายงานการศึกษาเป็นทางการ

  ๕)  พระสงฆ์สอยตามแบบเรียนหลวงอาจผิด ๆ ถูก ๆ  ไม่ต้องเลิก  ให้สอน 

ไปก่อน  ให้โรงเรียนหลวงตามวัดที่มั่นคง  เป็น Normal School  คือ  

โรงเรียนสำหรับหัดครู

  ๖)  ให้ศิศย์ที่เรียนในโรงเรียนชนิดนี้สอนวิชาเฉพาะสำหรับไปเป็นครูตามวัดอื่น  

เบื้องต้นพระสงฆ์ที่เป็นครูไม่ต้องจ่ายเงินเดือน  แต่ครูที่จบจากโรงเรียน 

สำหรับหัดคร ู ให้จ่ายเดือน ๆ ละ ๖ ตำลึง ๘  เฟื้อง 

๕) กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ทรงสรุป ตอนท้ายหนังสือกราบบังคมทูล  ดังนี้

...ความเห็นของข้าพระพุทธเจ้าซึ่งทูลเกล้าถวายชั้นนี ้

เป็นแต่จะจัด โรงเรียนสอนวิชา อ่าน, เขียน, เลข, 

ซึ่งเป็นวิชาชั้นต้นสำหรับฝึกสอนราษฎร เป็นสาธารณทั่วไป

มิได้เกี่ยวข้องถึงโรงเรียนชั้นสูงอย่าง...

ข้าพระพุทธเจ้า ดำรงราชานุภาพ๒๕

 ๒๐. ปฏิรูปหลักสูตรเรียน จัดตารางเรียน แบ่งประเภทนักเรียนตามความรู้ความ 

สามารถ จัดทำระเบียบกฎหมายของแผนกโรงเรียนในกรมทหารมหาดเล็ก 

วันที ่๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ “ปฏิรูปหลักสูตรเรียน” ดังลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้

 ๑) กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ กราบบังคมทูลฯ เรื่องแนวทางดำเนินการ๒๖ 

...การที่ได้รับพระราชทานจัดขึ้นในระหว่าง ๓ เดือนนี้ ที่เป็น 

สิ่งสำคัญคือ ได้แก้ไขวิธีสอนหนังสือไทยอย่างหนึ่ง ด้วยการสอนวิชา 
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หนังสือไทยในโรงเรียนน้อยใหญ่แต่ก่อนอาจาริย์ได้สอนกันยังไม่ใคร่จะ 

เรียบร้อย ศิศย์ไม่ค่อยจะมีความรู้กว้างขวางเพราะวิชาที่สอนมีแต่วิชา 

หนังสืออย่างเดียว แลยังไม่ค่อยเรียบร้อยด้วยเหตุอื่นอีกหลายอย่าง

ข้าพระพุทธเจ้าจึ่งได้คิดแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีสอนเป็น 

แบบอย่างใหม่ขึ้น 

- ฝึกสอนให้นักเรียนมีความรู้ในวิชาต่าง ๆ มีเลข และวิชา 

แต่งหนังสือ เป็นต้น ให้กว้างขวางอย่าง ๑ 

- สั่งสอนศาสนาแลธรรมให้มีความรู้ในการประพฤติความดี 

แลรักษาความเรียบร้อย อย่าง ๑ 

- ตั้งธรรมเนียมด้วยแบ่งเวลาแลวิชาฝึกสอนให้นักเรียน 

มีความอุตสาหะพากเพียรไม่เบื่อหน่าย ในการเล่าเรียนอย่าง ๑

- แบ่งชั้นปันกำหนดนักเรียนตามความรู้ที่ยิ่งแลหย่อนเพื่อ 

จะให้นักเรียนที่มีปัญญาโฉดเขลา ได้มีความรู้พอคล้อยกับนักเรียน 

ทั้งปวง ได้อย่าง ๑…

ข้าพระพุทธเจ้า ดำรงราชานุภาพ

  ๒) หลักสูตรเรียน อัตราแบบสอนอย่างเก่า และอัตราแบบสอนอย่างใหม่

  ๒.๑  การเล่าเรียนวิชาที่ได้จัดไว้เป็นอัตราในแบบสอนอย่างเก่า  (เดิมเป็นความ 

ต่อเนื่องกัน  ผู้เขียนจึงจัดหน้าใหม่ให้อ่านง่ายขึ้น) 

    โรงเรียนหนึ่งจัดนักเรียนแบ่งเป็นพวก ๆ ละ ๓ ชั้นตามความรู ้

  (๑)  นักเรียนเข้าใหม่  อ่านหนังสือไม่ออก  ให้เรียนมูลบทเป็นชั้นต้นแต่ 

พออ่านหนังสือได้เขียนได้บ้าง 

    นักเรียนพวกนี้แบ่งเป็น ๓ ชั้น  คือ 

  ๑)  เรียนมูลบทตอนต้นเป็นชั้น ๑ 

  ๒)  เรียนมูลบทตอนกลางเป็นชั้น ๒ 

  ๓)  เรียนมูลบทตอนปลายเป็นชั้น ๓ 

  (๒)  นักเรียนที่เรียนจบมูลบทแล้วให้เข้าเรียนวิชาในพวกที่ ๒ ต่อไป 

    พวกนี้แบ่งเป็น ๓ ชั้น  คือ

  ๑)  ชัน้ ๑ คอื  พวกทีเ่รยีนมลูบทครัง้หนึง่แลว้  กลบัเรยีนมลูบทใหม ่

สอบไล่โดยเลอียดจนจบ

  ๒)  ชั้น ๒  เรียนวาหนิติ์นิกรจนจบ 

  ๓)  ชั้น ๓  เรียนเกษรประโยคจนจบ

  (๓)  นักเรียนที่เรียนอักษรประโยคจบแล้ว  ให้เข้าเรียนในพวกที่ ๓ ต่อไป  

แบ่งเป็น ๓ ชั้น

  ๑)  ชั้น ๑  เรียนสังโยคพิธานจนจบ
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  ๒)  ชั้น ๒  เรียนไวพจนพิจารณ์จนจบ

  ๓)  ชั้น ๓  เรียนพิศาลการันต์จนจบ 

  ๒.๒  การเล่าเรียนวิชาที่ได้จัดไว้เป็นอัตราในแบบสอนอย่างใหม่

    ประโยคหนึ่ง 

  ๑)  เขียนลายมือตัวหวัด / ตัวบรรจง  ด้วยเส้นหมึก / ดินสอ 

  ๒)  ทำเลข  บวก  ลบ  คูณ  หาร  ตามวิธ ี (แปลจากหนังสืออังกฤษ)

  ๓)  อ่านหนังสือเรื่องต่าง ๆ เมื่อเวลาก่อนเขียน 

  ๔)  เขียนหนังสือเรื่องใดที่อ่านแล้วเป็นลายมือหวัด

  ๕)  หัดเรียงความเป็นเรื่องต่าง ๆ 

  ๖)  ต่อหนังสือเรียนไปท่อง

  ๗)  สอนหนังสือเรื่องกิจจานุกิจ (เจ้าพระยาทิพากรวงษ ์ แต่ง)

  ๘)  ปกิรณกะว่าด้วยคุณวิชาต่าง ๆ  (กรมหมื่นดำรง  แต่ง)

    ประโยคสอง

  ๑)  เขียนลายมือตัวหวัด / ตัวบรรจง  ด้วยเส้นหมึก / ดินสอ  ให้เขียน 

เร็วด้วย

  ๒)  อ่านหนังสือเรื่องต่าง ๆ เป็นใจความที่จะให้เรียงความ 

  ๓)  แต่งเรียงความตามเรื่องที่อ่าน

  ๔)  ทำเลข  ตามโจทยต่าง ๆ 

  ๔)  เรียนภาษมคธ

  ๕)  ทำบาญชีต่าง ๆ 

  ๗)  สอนกิจจานุกิจ

  ๘)  อ่านศับทต่าง ๆ 

  ๙)  เขียนแปลแก้ศับท

  ๑๐)  ทานหนังสือผิด

  ๑๑)  สอนปกิรณกะ

  ๑๒)  แต่งร่าย,  โคลง,  ฉันท์,  บทกลอนต่าง ๆ 

 ๓) เครื่องเกื้อกูลการเล่าเรียน

  ๑)  เทศนา 

      ณ วันที่ ๕  ฤๅที่ ๖  ฤๅที่ ๗ ของวันเรียน  (คือในวันรุ่งขึ้นจะเป็น 

วันพระที่ต้องหยุดการเรียนเป็นธรรมดานั้น)  มีพระสงฆ์เทศนาเวลาก่อน 

เข้าเรียนวันละทุก ๆ วัน 

  ๒)  เล็กเชอร์

      เมื่อ ณ วันที่ ๑ แลที่ ๔ ของวันเรียน  ท่านผู้ที่มีความรู้เรียบร้อย 

ถูกต้อง  ตามแบบที่ได้ตั้งไว้อย่างใหม่ได้
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 ๒๑. จัดธรรมเนียมตั้งขึ้นสำหรับออฟฟิศโรงเรียน 

๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ ปรับปรุงโครงสร้างแผนกการโรงเรียน กรมทหารมหาดเล็ก๒๗

แบ่งการทั้งปวงในออฟฟิสโรงเรียนออกเป็น ๔ กระทรวง  คือ

 ๑. กระทรวงเลขาธิการ มีเจ้าพนักงาน ๑  เสมียน ๒ 

    มีการในน่าที่คือ 

  -  สำหรับ  มี/รับ/เก็บจดหมายที่ไปมาทั้งปวง 

  -  เก็บ/หา  บาญชีคน

  -  ตรวจการเล่าเรียน / โรงเรียน

 ๒. กระทรวงเหรัญญิก มีเจ้าพนักงาน ๑  เสมียน ๑ การในน่าที ่ คือ

  -  เบิกเงินเดือน/เงินใช้ต่าง ๆ ในกรมโรงเรียน 

  -  จ่ายเงินเดือน/เงินใช้ต่าง ๆ ในกรมโรงเรียน 

  -  เก็บ/หา  บาญชีเงิน

 ๓. กระทรวงบรรณารักษ ์มีเจ้าพนักงาน ๑  เสมียน ๒ การในน่าที ่ คือ 

  -  เก็บ/จ่าย  เครื่องใช้ในการเล่าเรียน 

  -  รักษา/ทำ  บาญชีเครื่องใช้ในการเล่าเรียน

  -  คัดลอกแลเรียบเรียง  ถกแต่งแบบเรียน 

 ๔. กระทรวงสารานิยกร มีเจ้าพนักงาน ๑  เสมียน ๒ การในน่าที ่ คือ 

  -  จดหมายเหตุแลเรียบเรียงรีโปดที่จะทูลเกล้าฯ ถวาย

  -  เก็บรีโปดทั้งปวง

   -   การทั้งปวงที่เกี่ยวกับโรงพิมพ์

   -   รวบรวมประกาศแลกฎหมายในกรมโรงเรียน

 ๒๒. ประกาศกำหนดหน้าที่ของอินสเป็คเตอร์ นักการตรวจโรงเรียน (School  

Inspector)

วันที่  ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๙  ประกาศกำหนดหน้าที่ของอินสเป็คเตอร์นักการตรวจ 

โรงเรียน  (School  Inspector)๒๘ ดังนี้

  ๑. ตรวจจำนวนนักเรียน  คงเรียนแลจำหน่ายตามเคยทำแล้ว

  ๒. ตรวจดูเด็กนักเรียน  ว่าสอาดเรียบร้อยตามข้อบังคับอาจาริย์หรือไม่

  ๓. ตรวจดูว่าอาจาริย์  เป็นธุระว่ากล่าวให้เด็กมีกิริยาอาการเรียบร้อยถูกต้องตาม 

ข้อบังคับหรือไม่

  ๔. ตรวจดูว่าอาจาริย์บังคับบัญชาสั่งสอนศิศย์ด้วยกิริยาอาการอันสมควรหรือไม่  

แก่ลักษณผู้เป็นอาจาริย์หรือไม่

  ๕. ตรวจดูอาจารย์ใช้วิธีสอน  แลสอนถูกต้องถ้วนถี่หรือไม่

  ๖. ตรวจดูว่าโรงเรียนใดเด็กนักเรียนช้าฤๅเรียนปานกลางฤๅเรียนเร็วผิดกันอย่างไร

  ๗. ตรวจดูของหลวงที่จ่ายไป  ใช้ในการเล่าเรียนตามโรงเรียนว่า  จะรักษาของเหล่านั้น  

ตามสมควรฤๅไม่
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  ๘. ตรวจดูว่า  โรงเรียนสอาดเรียบร้อยฤๅไม่

  ๙. ตรวจดูชำรุดปรักหักพังของโรงเรียนว่า  ควรแก้ไขซ่อมแซมประการใด

  ๑๐. ถ้ามีคำสั่งฤๅประกาศด้วยการณ์อันใดออกไปจากออฟฟิซ  ต้องตรวจดูว่าการจะเป็น 

ไปตามคำสั่งฤๅประกาศนั้นฤๅไม่

 ๒๓. หมอวิลลิศ เสนอขอสอนวิชาแพทย์แบบตะวันตก๒๙ ครั้งที ่๒

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๒๙  พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

ผู้บัญชาการกรมทหารมหาดเล็ก  กราบบังคมทูลเรื่องการฝึกหัดวิชาหมอของหมอวิลลิศ  ดังนี ้

...ด้วยหมอวิลเลียม วิลลิศ ซึ่งเป็นหมอรับราชการ ณ สำนักราชทูต 

อังกฤษ ขึ้นมาหาข้าพระพุทธเจ้า แล้วมอบจดหมายขอให้ข้าพระพุทธเจ้า 

นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายฉบับ ๑ ใจความว่า หมอวิลลิศจะยอมรับฝึกสอน 

ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งเคาเวอนเมนต์สยามจะจัดให้เล่าเรียนวิชาหมอให้ชำนิชำนาญ... 

(ต้นฉบับเลือน)...พระราชทานเป็นเงินเดือนค่าฝึกสอนตามสมควร เนื้อความ 

แจ้งอยู่ในต้นจดหมายของหมอวิลลิศซึ่งพระพุทธเจ้าได้สอดผนึกทูลเกล้าฯ  

ถวายแล้วนั้น

การเรื่องนี้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าว่า ซึ่งจะได้ฝึกหัดให้ไทย 

ชำนิชำนาญวิชาหมอฝรั่งนั้น เป็นการประกอบด้วยประโยชนเป็นอันมากโดย 

ไม่ต้องสงไสยเลย เว้นแต่จะฝึกหัดตามเช่นหมอวิลลิศรับนี้ ฤๅจะฝึกหัด 

ได้ด้วยอย่างอื่นประการใดนั้น ไม่เป็นกำหนด สักแต่ว่าได้ฝึกหัดแล้วคง 

เป็นคุณอย่างยิ่ง...

หนังสือหมอวิลลิศมีใจความสำคัญดังนี ้

…Should be induced to undertake the study of modern  

surgical science and medical science in the hope of future for curable  

and profitable employment in the service of their country…

William Willis, M.D. FRCS

Doctor of Medicine of the University of Edinburgh

Fellow of the Royal College of Surgeons of England…

ในครั้งนี้หมอวิลลิศได้ขอพระราชทานเงินเดือนค่าจ้างด้วย  อย่างไรก็ตาม  ไม่มีการว่าจ้าง 

หมอวิลลิศ  และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง “กอมมิตตี 

จัดการโรงพยาบาล”  ให้มีขึ้นสำหรับพระนคร  ขึ้นเมื่อวันที่  ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐  จึงมีการ 

จัดสร้างโรงพยาบาลใหญ่ ณ วังหลัง  (ภายหลังได้รับพระราชทานนามว่า  “โรงศิริราชพยาบาล”)  
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และมกีารจดัตัง้โรงเรยีนสอนวชิาแพทยแ์บบตะวนัตกขึน้เปน็แหง่แรกของประเทศ  ไดร้บัพระราชทาน 

นามว่า  โรงเรียนแพทยากร  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชแพทยาลัย  ปัจจุบันคือ  คณะ 

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล 

ระยะที ่๔ หลังจาก พ.ศ. ๒๔๓๐ (หลังจัดตั้งกรมศึกษาธิการ)

 ๒๔. จัดตั้ง “กรมศึกษาธิการ”

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.  ๒๔๓๐ แยก “กรมโรงเรียน”  ออกจากกรมทหารมหาดเล็ก  

จัดตั้งเป็น “กรมศึกษาธิการ” ให้พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพเปนผู้กำกับ 

การกรมศึกษาธิการ  ตามที่ปรากฏในหนังสือกราบบังคมทูลเรื่องการจัดตั้ง “กรมศึกษาธิการ”๓๐  

ดังนี้

. . .มาบัดนี้ พอมีราชการซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  จะให้ 

จัดการทหารทั้งปวงขึ้น การโรงเรียนทั้งปวงบางอย่าง ที่ยังเกี่ยวข้อง 

อยู่ ในการทหาร จึ่ ง เป็น เหตุซึ่ งจำ เป็นในส่ วนน่าที่ ของการเล่ า เรียน  

จะต้องคิดอ่านรีบจัดการบางอย่างนั้นให้สำเร็จเสียก่อน ที่จะจัดการเล่าเรียน 

เพิ่มเติมได ้

การโรงเรียนทั้งปวง แต่แรกเมื่อทรงพระราชดำริห์ให้ข้าพระพุทธเจ้า 

จัดการขึ้นนั้น ต้องจัดการอาไศรยอยู่กับกรมทหารมหาดเล็กแทบทุกอย่าง...

จนบัดนี้ การเล่าเรียนก็เป็นแพนกหนึ่งต่างหากจากราชการอื่น  ๆ  

ทุกอย่างแล้ว เว้นแต่บางอย่าง คือ ตำแหน่งขุนนางที่รับราชการอยู่ในออฟฟิศ 

ที่จัดการเล่าเรียน 

• ยังต้องฝากอยู่ในกรมมหาดเล็ก (คือ ขุนวรการโกศล เป็นต้นนั้น) บ้าง 

• ต้องฝากไว้ในกรมอาลักษณ ์ (คือ ขุนวิทยานุกูลกระจ ี เป็นต้นนั้น) 

• แลที่ยังลอย ๆ ไม่มีสังกัดกรม (คือ เปรียญแลอาจาริย์ทั้งหลาย) ก็มีมาก

• แลเป็นคนยืมมาแต่ทหารมหาดเล็กยังไม่ขาดจากกรม (คือ หลวงสุรยุทธ- 

โยธาหาญ แลหม่อมเจ้าอัทยาเป็นต้น)

...เพราะเหตุนี ้ ข้าพระพุทธเจ้า จึ่งเห็นด้วยเกล้าว่า 

เวลานี้ถึงกำหนดที่จำเป็นจะต้องคิดอ่านแยกการโรงเรียนทั้งปวง 

ออกขาดจากที่เกี่ยวข้องอยู่ในการทหาร ก่อนที่จะจัดราชการอย่างอื่น ๆ ของ 

ราชการโรงเรียน

ก็ควรที่แยกออฟฟิศโรงเรียนออกจากที่ เกี่ยวข้องกับการทหาร  

ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า การศึกษาซึ่งได้จัดมาจนบัดนี้ ก็ได้เจริญ 

ขึ้นมาก พ้นจากความควรวิตกว่าจะเสื่อมถอยนั้นได้อยู่แล้ว อีกประการหนึ่ง  
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ตามความเข้าใจของข้าพระพุทธเจ้ามาแต่เดิมนั้น 

กระแสพระราชดำริห์ในการศึกษานี้ ก็มีพระราชประสงค์จะตั้งขึ้น 

ในเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่สมควรเป็นกรมหนึ่งในราชการต่างหากจากราชการ 

กรมอื่น ๆ...

กรมศึกษาถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเป็นกรมหนึ่ง... 

ถ้าจัดอย่างคอมมิศชั่น ผู้ เป็นอธิบดีเป็นคอมมิศชั่นเนอ ออฟเอดุเคชั่น  

(Commissioner of Education) เรียกว่า ข้าหลวงบัญชาการศึกษา อย่างนี้ 

เป็นการสมควรกว่าอย่างอื่นทั้งสิ้น...

	 ข้าพระพุทธเจ้า ดำรงราชานุภาพ

 ๒๕. แผนการดำเนินงานครั้งแรกของ กรมศึกษาธิการ

วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๓๐ พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

อธิบดีกรมศึกษาธิการ  กราบบังคมทูลเรื่อง  แผนการดำเนินงานครั้งแรกของกรมศึกษาธิการ๓๑  

ดังนี้

(ก) จะจัดการเรียบเรียงแบบเรียน อย่าง ๑

(ข) จะจัดการตั้งโรงเรียนวิชาชั้นสูง อย่าง ๑

(ค) จะจัดการขยายโรงเรียนสอนวิชาราษฎร อย่าง ๑

. . .แต่ก่อนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้อาราธนาพระสงฆ์  

เรียบเรียงเรื่องต่าง  ๆ  ในการสาสนาบ้าง ฝ่ายวิชาภาษมคธบ้าง การที่ 

เกณฑ์ก่อนนั้น สำเหร็จบ้างย้งค้างอยู่บ้าง ไม่สำเหร็จบ้าง ที่ไม่สำเร็จคือ 

ที่ เกณฑ์แปลธรรมบท...หนังสือบทมาลาภาษามคธ กรมหมื่น วชิรญาณ 

ก็ทรงแปลเรียบเรียงเกือบจะสำเหร็จ ได้ลงมือลงพิมพ์อยู่บ้างแล้ว นับว่า 

เป็นสำเหร็จได้ซักเรื่องหนึ่ง...

. . . ในส่วนแบบเรียนภาษาสยาม ซึ่งแจ้งอยู่ ในบาญชี เกณฑ์เป็น 

หลายอย่างนั้น เป็นของทำสำเหร็จบ้างแล้ว กำลังเรียบเรียงอยู่บ้าง ที่เป็น 

ของใหม่แก้อยู่ ๒ อย่าง คือ ไวยากรณ์ภาษาสยาม อย่าง ๑ (เรียบเรียง 

เป็นทำนองเดียวกับแกรมมาอังกฤศ) ดิกชันนารี อย่าง ๑...อักขรภิธานศรับ 

ที่หมอแบรดเลลงพิมพ์ไว้นั้น เป็นแค่ศรับท์พลาดโดยมาก...

 ๒๖. ส่งขุนวรการโกศล ศึกษาดูงานการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๓๐ พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

อธิบดีกรมศึกษาธิการ  กราบบังคมทูลเรื่องส่งขุนวรการโกศล  ศึกษาดูงานด้านการศึกษาของ 

ประเทศญี่ปุ่น  มีรับสั่งให้ดูงาน ๘ ข้อ๓๒  ดังนี ้

...(๑) การเล่าเรียนขั้นต้นของราษฎร
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	(ก)	โรงเรียนสอนวิชาขั้นต้นของราษฎร โรง ๑ จุนักเรียนกี่คน

	(ข)	เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเรียนต่างกันอย่างไร

	(ฃ)	กำหนดเด็กกี่คนต่ออาจาริย์

	(ค)	สอนวันกี่ชั่วโมง แบ่งเวลาเรียนอย่างไร

	(ฅ)	สอนวิชาอย่างใดบ้าง

	(ฆ)	สอนให้เปล่าฤๅเรียกค่าเรียนเท่าใด

	(ง)	การรักษาโรงเรียนอย่างไรบ้าง

	(จ)	มีเจ้าพนักงานตรวจสอบอย่างไร ตรวจปีละกี่ครั้ง

	(ฉ)	เงินใช้ค่ารักษาโรงเรียนปีละเท่าไร ได้มาจากไหน

	(ช)	เดก็เรยีนประมาณคนละกีป่ี จงึเปน็หมดวชิาทีส่อนในโรงเรยีนนัน้

	(ซ)	เมื่อเด็กจะออกจากโรงเรียน ต้องสอบซ้อมวิชาอย่างไร

	(ฌ)	ข้อบังคับบัญชาในโรงเรียนนั้นอย่างไร

  (๒)	การเล่าเรียนชั้นกลาง

	(ก)	โรงเรียนชนิดนี้ เรียนเปล่าฤๅต้องเสียเงิน

	(ข)	การเรียนที่ยอมรับนักเรียนใหม่จัดอย่างไร

	(ฃ)	นักเรียน

	(ค)	การสอนในโรงเรียนชั้นปีจัดอย่างไร แบ่งเป็นกี่ชั้น

	(ฅ)	สอนวิชาอะไรบ้าง วิชาอย่างไร สอนเพียงไร 

	(ฆ)	โรงเรียนชั้นนี้ เคาเวอแมน (Government) ได้ช่วยอย่างไรบ้าง

	(ง)	ข้อบังคับโรงเรียนชั้นนี้ อย่างไร

	(จ)	การที่อยู่แลรักษานักเรียนอย่างใด

	 (๓)	การเล่าเรียนชั้นสูง

โรงเรียนชั้นนี้ยังไม่มีในกรุงสยาม ที่จะกะข้อให้ตรวจกะไม่ได้

ต้องตรวจเป็นสำเนาการ เหล่านี้

	(ก)	โรงเรียนจัดอย่างไร รวมกันทีหลัง ใหญ่โตเท่าใด

	(ข)	ธรรมเนียมในโรงเรียนนั้นอย่างไร

	(ฃ)	ที่อยู่ของนักเรียนอย่างไร

	(ฅ)	เรียนอย่างไรเรียนที่นี้

	 (๔)	โรงเรียนอาจาริย์

	(ก) โรงเรียนชนิดนี้ คนชนิดใดมาเล่าเรียน

	(ข)	เล่าเรียนอะไรบ้าง

	(ฃ)	ธรรมเนียนเล่าเรียนอย่างไร

	(ค)	นักเรียน ๆ รู้ออกไปประมาณปีละกี่คน

	(ฅ)	นักเรียนคน ๑ ต้องเสียปีละเท่าไร

	(ฆ)	โรงเรียนจัดอย่างไร
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	 (๕)	โรงเรียนสอนการต่าง ๆ 

โรงเรียนชั้นนี ้คือ โรงเรียนสอนวิชาหมอ ๑ วิชากฎหมาย ๑

การไร่นา ๑ การค้าขาย ๑ ต้องตรวจดูให้รู้ว่า

	(ก)	จัดการอย่างไร

	(ข)	นักเรียนคนชนิดไร

	(ฃ)	เรียนรู้แล้วไปไหน

	(ค)	โรงเรียนเหล่านี้ มีประโยชน์แก่เคาเวอแมน (Government)  

อย่างไรบ้าง

	(ฅ)	ธรรมเนียมจัดการในโรงเรียนอย่างไร

 (๖)	การโรงเรียนทั้งปวง ใช้คนต่างประเทศเป็นครูมากน้อยเท่าใด

	 (๗)	วิชาเพียงชั้นใดที่สอนด้วยภาษายี่ปุ่น แลเพียงชั้นไรที่สอนด้วยภาษาต่างประเทศ

	 (๘)	หนังสือที่ใช้เล่าเรียน แลรูปถ่าย แลแปลนโรงเรียน ถ้าพอหาซื้อได้ ควรจะหาซื้อ 

มาเป็นตัวอย่าง ๆ ละสิ่ง...

 ๒๗. ตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดอาจาริย์” หรือ “นอมัลสกูล”

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.  ๒๔๓๑ พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

อธิบดีกรมศึกษาธิการ  กราบบังคมทูลเรื่องตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดอาจาริย์” หรือ “นอมัลสกูล”๓๓  

ดังนี้

...ด้วยความขัดข้องซึ่งมีแต่การศึกษาอยู่ ๒ อย่าง คือ ที่ผู้เล่าเรียน 

มีน้อย แลไม่มีตำราเรียนนั้น ก็ค่อยบันเทาเบาขึ้นมาก

.. .ในปีชวดสัมฤทธิศกนี้ก็คงจะได้เห็นผลที่ได้ลงมือทำมาใน ๒ ปี  

ที่ล่วงแล้วนั้นหลายอย่าง ข้าพระพุทธเจ้าจึ่งเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ถึงการจะยัง 

ไม่พร้อมเพรียงเรียบร้อยทีเดียว ก็ ควรลงมือจับจัดการอันเป็นชั้นสูง ต่อขึ้นไป 

ในเวลานี้ได ้

การศึกษาซึ่งจะจัดให้สูงขึ้นไปในตอนนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ  

ว่า จะต้องจับจัดการฝึกหัดผู้ซึ่งจะเป็นอาจาริย์ ก่อนการฝึกหัดอย่างนี้เรียก 

โดยภาษาอังกฤษว่า นอมัลสกูล คือฝึกหัดผู้ซึ่งมีความรู้อยู่บ้างแล้ว ให้รู้วิชา 

ต่าง ๆ ที่จะต้องการสอน แลรู้ทางที่จะสอนแลให้ได้ความรู้ทั้งปวงนั้นโดยเร็ว  

เมื่อรู้แล้วส่งแยกกลับไปสอนใน โรงเรียนชั้นกลาง แห่งหนึ่งฤๅหลายแห่งตาม 

ซึ่งต้องการจะให้มี ให้ฝึกหัดนักเรียนใช้ โรงเรียนให้รู้วิชาชั้นต้นที่จะไปเรียนยัง 

ยูนิเวอสิตีในภายหลัง 

การนอมัลสกูลนี้ ถ้าได้จัดขึ้นได้คงจะเป็นทางที่จะมีโรงเรียนใหญ่  

คือ ปับบลิคสกูล แล ยูนิเวอสิตี ต่อไป ในภายหลังไม่ช้านัก

ที่จะจัดนอมัลสกูลขึ้นตามความเห็นในชั้นนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วย 
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เกล้าฯ ว่า ถ้าจะตั้งออกต่างหากคงจะเปลืองพระราชทรัพย์แลได้ประโยชน์ 

ช้ากว่าที่จะ ตั้งขึ้นในออฟฟิศกรมศึกษาธิการ เองทีเดียว ด้วยจะได้รับ 

พระราชทานตรวจตรา ตั้งการเล่าเรียนแลที่จะแก้ไข ตั้งตำราตั้งวิธีเรียน  

แลจัดการใหม่นี้ ให้เห็นผลโดยเร็ว...

. . .ส่วนวิชาที่จะสอนในโรงเรียนนอมัลสกูลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเห็น 

ด้วยเกล้าฯ ว่า ในชั้นต้นนี้จะแบ่งเป็น ๓ ส่วน ก่อน คือ 

ฝ่ายวิชานักปราชญ์ ส่วน ๑ 

ฝ่ายวิชาหนังสือ ส่วน ๑ 

ฝ่ายวิชากฎหมาย ส่วน ๑ 

(๑) ในฝ่ายวิชานักปราชญ์ สอนวิชา ๙ อย่าง คือ 

๑ วิชายีโอครัฟฟ ี สอนด้วยแผนที่โลก - Geography

๒ วิชาฟิซิแกลยีโอครัฟฟ ี สอนด้วยเหตุที่เกิดแก่โลก - Physical Geography

๓ วิชาแมทมะติก สอนวิชาเลขชั้นสูง - Mathematic 

๔ วิชาแอสตรอนอม ี สอนดาราศาสตร ์- Astronomy

๕ วิชาซูโอโลย ี สอนพรรณแห่งสัตว ์- Zoology

๖ วิชาบอตะน ี สอนพฤกษศาสตร ์- Botany

๗ วิชาบิโอโลย ี สอนตำราปัดถวิธาต ุ- Biology

๘ วิชาฟิซิก สอนอาการธรรมดา - Physic

๙ วิชาคิมมิศตร ี สอนโลกธาต ุ- Chemistry

(๒) ในฝ่ายวิชาหนังสือ สอน ๓ ภาษา คือ 

๑ ภาษาไทย ที่จะเข้าใจกระบวนไวยากรณ ์ แลวิชาหนังสือพงศาวดารด้วย

๒ ภาษาบาฬี ที่จะเข้าใจกระบวนไวยากรณ์ แลแปลทั้งบาฬีเป็นไทย แลไทย 

เป็นบาฬีด้วย

๓ ภาษาอังกฤษ ที่จะเข้าใจกระบวนไวยากรณ ์ แลหัดแปล

(๓) ในฝ่ายวิชากฎหมาย สอนด้วยกระบวนพระราชกำหนดกฎหมาย แลลักษณ 

พิจารณาความแลวิชาโปลิติคอลอิโคโนมีด้วย (Political Economy)

...อาจารย์ ซึ่งจะสอนในนอมัลสะกูลในชั้นแรกตั้งนี้ เป็นการลำบากที่จะเลือกหา 

เป็นอันมาก

ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า จะต้องจัดให้มี อาจารย์ สำหรับสอนส่วน 

ละคน แลแบ่งนักเรียนให้เรียนส่วนละ ๑๐ คน 
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ในส่วน วิชานักปราชญ์ นั้น ขอรับพระราชทานจ้าง มิสเตอ เฮน รี นิโกเล 

เดิมเป็นอาจารย์ในโรงเรียนกรมแผนที่ ภายหลังไปเป็นอาจารย์ที่โรงเรียน 

คะเด็ด แลลาออกจากอารย์เสียแล้ว มาเป็นอาจารย์ รับพระราชทาน 

เงินเดือน ๆ ละ ๑๕๐ เหรียญ คน ๑

ในส่วน  วิชาภาษาไทย ขอรับพระราชทาน  นายแพ เปรียญ ๔ ประโยค  

นายเทษ เปรียญ ๓ ประโยค เป็นอาจารย์รับพระราชทานเงินเดือน ๔๐ บาท 

คนหนึ่ง ๓๐ บาท คนหนึ่ง 

ในส่วน วิชากฎหมาย...ขอรับพระราชทาน นายเปล่ง ช่วยมาเป็นอาจารย์...เดือน  

๑๐๐ บาท...เพราะเป็นทั้งการสอนแลต้องทำตำราเรียนกฎหมายให้ด้วย...

 ๒๘. ตั้งโรงเรียนสำหรับสอนวิชาฝ่ายทหาร (โรงเรียนทหารสราญรมย์)

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๓๑ ตั้งโรงเรียนสำหรับสอนวิชาฝ่ายทหาร๓๔ (หรือ 

โรงเรียนทหารสราญรมย์) เป็นการปฏิรูปจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาทหารและวิชาสามัญรวมอยู่ 

ในโรงเรียนเดียวกันเป็นครั้งแรก  ซึ่งเดิมการสอนวิชาทหารแยกอยู่ในโรงเรียนคะเด็ดและการสอน 

วิชาสามัญอยู่ที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

อธิบดีกรมศึกษาธิการ  กราบบังคมทูลเรื่องการตั้งโรงเรียนสำหรับสอนวิชาฝ่ายทหาร  ดังความ 

สำคัญบางตอน  ดังนี ้

...อนึ่งในระหว่างนั้น กำลังข้าพระพุทธเจ้า ต้องเกี่ยวข้องติดราชการ 

ฝ่ายทหารติดพันอยู่ ได้ตกลงในในฝ่ายกรมยุทธนาธิการว่า ควรจะจัดตั้ง 

โรงเรียนสำหรับสอนวิชาเด็กนักเรียนที่ เป็นทหารขึ้นอีก ข้าพระพุทธเจ้า  

จึ่งได้สั่งให้เลิกโรงเรียนสราญรมย์เสียโรงหนึ่ง เลิกโรงเรียนแผนที่อีกโรงเรียน 

หนึ่ง จัดที่โรงเรียนสราญรมย์ ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนสำหรับสอนวิชาฝ่ายทหาร 

จัดเอาพวกคะเด็ด แลนักเรียนเดิมในโรงเรียนแผนที่ ไปสมทบกัน 

เล่าเรียน 

 ส่วนนักเรียนเก่าในโรงเรียนสราญรมย์ที่ เลิกเสียนั้น ก็เข้ามา 

เล่าเรียนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบบ้างไปเล่าเรียนตามโรงเรียนวัด 

ต่าง ๆ บ้าง

 ที่โรงเรียนสราญรมย์นั้นก็คงเป็นโรงเรียนสำหรับสอนพวกคะเด็ด 

ต่อมา วิธีสอนวิชาที่สอน แลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนคะเด็ดคงจะมีแจ้ง 

ในรายงานฝ่ายยุทธนาธิการนั้นแล้ว

ด้วยเป็นการแพนก ๑ ไปจากกรมศึกษาธิการ...
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 ๒๙. ปรับปรุงการศึกษาตามแบบประเทศญี่ปุ่น 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๓๑ พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

อธิบดีกรมศึกษาธิการ  กราบบังคมทูลเรื่องการปรับปรุงการศึกษาตามแบบประเทศญี่ปุ่น  และ 

บัญชีเครื่องเล่าเรียน  พระราชทานให้ประเทศญี่ปุ่น๓๕  ดังนี้

...ราชการของกรมศึกษาธการในระหว่าง ๓ เดือนนี้ มีเหตุที่เกี่ยวข้อง  

ต้องจัดการแก้ไขเพิ่มเติมแลเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายสิ่ง หลายอย่าง ในส่วนที่ 

เป็นสิ่งสำคัญ คือ เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งพระยาภาษกรวงษ์ให้รับ 

ตำแหน่งยศเป็นเอกอรรคราชทูตวิเสศออกไป เจริญทางพระราชไมตรี ณ  

ประเทศยี่ปุ่นนั้น เป็นโอกาศของกรมศึกษาธิการ ที่จะได้มีเจ้าพนักงานออกไป 

ตรวจตราดูการศึกษาต่างประเทศ มาสอบสวนเปรียบเทียบกับการศึกษา 

ฝ่ายสยาม เพื่อจะได้เป็นทางที่จะจัดการแก้ไขให้เป็นการเพิ่มไปสู่ทางเจริญ  

ของกรมศึกษาธิการฝ่ายสยามต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระราชทานพระ 

บรมราชานุญาต แลทำคำสั่งเป็นสำเนาข้อบังคับให้แก่เจ้าพนักงานผู้จะออกไป 

ตรวจดูการศึกษาฝ่ายประเทศยี่ปุ่นนั้น ไปเป็นเค้าที่จะได้ตรวจการ สำเนา 

คำสั่งมีแจ้งอยู่ ดังที่ได้จักนำขึ้นทูลเกล้าถวาย...

 ๓๐. กรมศึกษาธิการ ปรับปรุงโครงสร้างกรมศึกษาธิการ๓๖ 

วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  อธิบดี 

กรมศึกษาธิการ  กราบบังคมทูลเรื่อง  จัดแบ่งโครงสร้างของกรมศึกษาธิการ  แบ่งเป็น ๕  เวรงาน  

(หน่วยงาน)  ได้แก่  เวรจดหมาย  เวรเก็บจดหมาย  เวรบาญชีเงิน  เวรรายงาน  และเวรแต่งตำราเรียน

 

การสอนวิชา	มีอาจารยไทย ๖ อาจารยอังกฤษ ๒ นักเรียนมี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าลูกเธอ พระบวรวงษ์เธอ หม่อมเจ้า หม่อม 

ราชวงษ์ หม่อมหลวง เจ้าประเทศราช แลบุตรข้าราชการ เล่าเรียน นักเรียน 

เจ้าใหม่ จักเป็น ชั้นที่ ๑  

เข้าเล่าเรียนในห้องเรียน ๒ ห้อง มีอาจารยสอนห้องละคน เรียน 

บุรพบท เรียนเลข พออ่านออกเขียนได ้

แล้วส่งเข้าห้องเรียน ชั้นที่ ๒ มีอาจารยสอนคน ๑ เรียนมูลบทบรรพ 

กิจจนจบ เรียนเลข เรียนพงษาศวดาร 

แล้วส่งเข้าห้องเรียน ชั้นที่ ๓ มีอาจารยสอนคน ๑ เรียนวาหนิต์นิกร  

อักษรประโยค จนจบ เรียนเลข เรียนพงษาวดาร 

แล้วส่งเข้าห้องเรียน ชั้นที่ ๔ มีอาจารยสอนคน ๑ เรียนสังโยคพิธาน  

ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์ จนจบ เรียนเลข เรียนพงษาวดาร 

แล้วส่งเข้าสอบซ้อมในห้องเรียน ชั้นที่ ๕ จนไล่ประโยคที่ ๑ ได ้
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แล้วให้เล่าเรียนวิชา  ประโยคที่ ๒ ต่อไปในห้องเรียนที่ ๕ คือ หัด 

เรียงความ ย่อความ หัดทำบาญชี หัดแปลศัพท์ต่าง ๆ เรียนภาษามคธ

การสอน  วิชาทั่วไป คือ สอนภาษาอังกฤษ เรียนวันหนึ่ง คนละ 

ชั่วโมง ๑ สอนคดีโลกย์ คดีธรรมเดือนละ ๘ ครั้ง

การปกครอง อยู่ในอธิบดีผู้บัญชาการกรมศึกษา เป็นธุระดูแลตรวจตรา แลมี

	 เจ้ากรมประจำอยู่ดูการ	 คน ๑

	 สมุหบาญชี	 คน ๑

	 พนักงานดูการห้องสมุด	 คน ๑

 ๓๑. ตั้ง “มหาธาตุวิทยาลัย” 

วันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  อธิบดี 

กรมศึกษาธิการ  กราบบังคมทูลดังนี้

...ยกอาจารย์บอกพระไตรปิฎกในวัดพระศรีรัตนศาสดารามมารับ 

เงินเดือนในกรมศึกษาธิการ แลให้กรมศึกษาธิการจัดการเลี้ยงเช้าเลี้ยงเพล 

พระภิกษุสามเณรที่มาเรียน แลจัดพนักงานมีปฏิบัติอยู่เสมอ การก็เรียบร้อย 

เจริญมาทุกที จนมีพระภิกษุสามเณรเล่าเรียนเกือบ ๒๐๐ รูปเสมอแลเมื่อ 

ไล่หนังสือ ๒ คราวมา พระภิกษุสามเณรที่เล่าเรียนในนี้ก็เข้าไล่ได้เป็นเปรียญ 

เป็นอันมาก เป็นพยานได้ว่าการที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดการแก้ไขขึ้นนี้เป็น 

ประโยชน์แลเป็นคุณแก่พระสาสนาแลราชการบ้านเมืองในส่วนหนึ่ง ซึ่งควรจะ 

คงอยู่ ฤๅให้ยิ่ งดีขึ้ น มิ ให้ เลิกถอยเสื่ อมทรามไปได้อีก… . เพราะฉะนั้น 

ข้าพระพุทธเจ้าจึงเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า การที่จะจัดแก้ไขนี้ ควรให้เป็นการคิด 

ตั้งวิทยาไลยขึ้นสักแห่งหนึ่งตามอย่างที่จะให้มีในภายน่า  นั้นทีเดียว...เห็น 

ด้วยเกล้าฯ ว่าควรยกการบอกพระไตรปิฎกในวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกไป 

ตั้งในวิทยาไลยนั้น เรียกชื่อว่า “มหาธาตุวิทยาไลย” เมื่อภายน่าจะจัดขึ้นที่ 

พระอารามอืน่ ๆ อกี กจ็ะไดช้ือ่พระอารามอยู่หน้าต่อคำวิทยาไลยเข้าข้างท้าย...๓๗

 ๓๒. กำหนด “ตำแหน่ง ศักดินา เงินเดือน” ของขุนนางกรมศึกษาธิการ

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๓๒ พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

อธิบดีกรมศึกษาธิการ  กราบบังคมทูลขอพระราชทานกำหนด “ตำแหน่ง  ศักดินา  เงินเดือน”  

ของขุนนางกรมศึกษาธิการ  เพื่อให้เป็นโครงสร้างระบบราชการที่เป็นอัตราถาวรสืบไป๓๘

 ๓๓. ตั้งผู้กำกับการกรมธรรมการ๓๙ 

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษาความว่า “กรมธรรมการนั้น  

เปนกรมใหญ่ แต่ก่อนเคยมีพระบรมวงศานุวงษ์กำกับการกรมนั้น บัดนี้ยังหามีผู้ใดกำกับการไม่  
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จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพเปนผู้กำกับ 

การกรมธรรมการ แต่วันที่ ๕ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๐๘”

 ๓๔. พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ อธิบดีกรมพยาบาล มีพระดำริเรื่องจัดตั้ง “โรงเรียน 

แพทย์”๔๐

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๓๒ พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์  

อธิบดีกรมพยาบาล  มีหนังสือกราบบังคมทูล  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า  เจ้าอยู่หัว  

ว่า  “กรมพยาบาลนี้ก็มิได้คิดแต่จะรักษาโรคอย่างเดียว คิดจะบำรุงวิชาแพทย์ศาสตร  

จะมีโรงเรียนแพทย์ด้วย” 

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๒  พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์  กราบ 

บังคมทูลเรื่องการคิดจะบำรุงวิชาแพทยศาสตร์  โดยจะมีโรงเรียนแพทย์  และขอพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตส่งเด็กอายุ  ๑๒ - ๑๓ ปี  ไปเรียนวิชาหมออย่างยุโรป  ประมาณ ๑๐ ปี  

เพื่อกลับมาเป็นครูสอนวิชาแพทย์ยุโรปให้กับคนสยาม  แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๓๒  พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์  

เริ่มประชวร  หมอวิลลิศ  เป็นผู้ถวายการรักษา  พระอาการทุเลาในเบื้องต้น  แต่ต่อมาพระอาการ 

ทรุดหนักลง

วันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์  ส้ินพระชนม์๔๑  

จึงไม่ทันที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์

 ๓๕. ย้ายออฟฟิศกรมพยาบาล๔๒

เดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๔๓๒  มปีระกาศในราชกจิจานเุบกษา ประกาศยา้ย  ออฟฟศิทีจ่ดัการ 

กรมพยาบาลทั่วไป  ซึ่งเดิมอยู่ที่โรงศิริราชพยาบาล  มาอยู่ที่ตึกออฟฟิศกรมศึกษาธิการ

...ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดมีธุระแลราชการเกี่ยวข้องแก่กรมพยาบาล ขอให้ส่ง 

จดหมายฤๅมาพูดจาข้อกิจธุระแลราชการ ที่ออฟฟิสกรมศึกษานั้น...

หมายเหตุ
ศาลาธรรมการ  หรือออฟฟิสกรมศึกษาธิการ  ในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ อยู่ที่ตึกสองชั้น  หลังศาลาสหทัย 

สมาคม  ริมประตูพิมานไชยศร ี ด้านตะวันออกในเขตพระบรมมหาราชวังชั้นนอก  และย้ายไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖๔๓ 

 ๓๖. กรมพยาบาล และกรมธรรมการ รวมกับกรมศึกษาธิการ๔๔ 

พ.ศ. ๒๔๓๓  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่อง  ตำแหน่งพนักงานกรมศึกษาธิการ  

กรมธรรมการ  กรมพยาบาล  พบว่า  กรมพยาบาลยังเป็นกรมย่อยอยู่ในกรมศึกษาธิการ  

มีพระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  ทรงเป็นอธิบดีทั้ง ๓ กรม  คือ  กรมศึกษาธิการ  

กรมธรรมการ  และกรมพยาบาล  ในปีนี้กรมพยาบาลมีตำแหน่งขุนนางในกรม ๔ ตำแหน่ง  ได้แก่  
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แพทย์ที่ปรึกษา ๒ คน  (พระประสิทธิ์วิทยา  หมอเฮวาด  บี  เฮส์)  ผู้ตรวจการ ๑ คน  (หลวง 

ไตรกิศยานุกิจ)  บัญชีกลาง ๑ คน  (ขุนพิสิฐสรรพวิจารณ์)  ยังไม่พบตำแหน่งขุนนางของโรงเรียน 

แพทยากร 

 ๓๗. จัดตำแหน่งพนักงานกรมศึกษาธิการ กรมธรรมการ กรมพยาบาล รวมกัน๔๕

เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๔๓๓  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  จัดตำแหน่งพนักงาน 

กรมศึกษาธิการ  กรมธรรมการ  กรมพยาบาล  รวมกัน  โดยมี  พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่น 

ดำรงราชนุภาพ  เป็นอธิบดีบัญชาการทั้ง ๓ กรม  ดังความย่อดังนี ้

ตำแหน่งพนักงานกรมศึกษาธิการ  กรมธรรมการ  กรมพยาบาล

อธิบดี    พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ

นายเวรวิเศษ    หลวงไพศาลศิลปศาสตร

  กรมศึกษาธิการ 

รองอธิบดี    หม่อมเจ้าประภากร

สมุหบาญชี    หลวงวินิจวิทยาการ 

  (มีตำแหน่งข้าราชการอีก ๓๔ ตำแหน่ง)

 กรมธรรมการ กรมสังฆการี

จางวางกรมธรรมการบังคับกรมสังฆการ ี พระยาวุฒิการบด ี

(มีตำแหน่งข้าราชการอีก ๑๙ ตำแหน่ง)

  กรมพยาบาล 

แพทย์ที่ปฤกษาการ    พระประสิทธิ์วิทยา 

    หมอเฮวาด  ที  เฮส์

ผู้ตรวจการโรงพยาบาล    หลวงไตรกิศอานุกิจ

บาญชีกลาง    ขุนพิสิฐสรรพวิจารณ์

 ๓๘. ตั้งกระทรวงพระธรรมการ

พ.ศ.  ๒๔๓๓ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา “ประกาศตั้งตำแหน่งเสนาบดี ๑๒  

ตำแหน่ง๔๖” เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ กล่าวถึงที่มาการตั้งกระทรวงพระธรรมการ 

เมื่อ ร.ศ. ๑๐๙  (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๓)  ว่า  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ยกกรมธรรมการและ 

สังฆการีที่ขึ้นอยู่ในกรมมหาดไทยมารวมกับกรมศึกษาธิการเป็นกระทรวงหนึ่งต่างหากแล้ว  

ซึ่งในช่วงเวลาใกล้เคียงกันพระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์  อธิบดีกรมพยาบาล  

ประชวรและสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้  
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พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  เป็นอธิบดีบัญชาการ  ทั้ง ๓ กรมรวมกันยกขึ้นเป็น  

กระทรวงพระธรรมการ  ในป ีพ.ศ. ๒๔๓๓ 

ประกาศตั้งตำแหน่งเสนาบดี

มีพระบรมราชโองการ...สั่งให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า...ราชการ 

บ้านเมืองย่อมจะเป็นที่เรียบร้อยได้ด้วยการจัดการแบ่งกระทรวงน่าที่พนักงาน 

ให้ทำการเปนหมวดเปนหมู่...แลต้องแบ่งน่าที่ราชการให้เปนส่วนเปนพแนก 

ตามกระทรวง ราชการทั้งปวงจึงจะสำเร็จไปได้...จึงได้ทรงพระราชดำริห์ 

แก้ไขธรรมเนียมกระทรวงของการที่เสียให้ดีขึ้นใหม่มาเป็นชั้น  ๆ  ตามกาล 

แลสมัย...

. . .แลในรัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

รวมการโยธาต่าง ๆ ที่อยู่ในกระทรวงต่าง ๆ มาตั้งเป็นกระทรวงโยธาธิการขึ้น  

แลรวมกรมโทรเลขไปรสนีย์เข้าในกระทรวงโยธาธิการ แลทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้ยกกรมธรรมการและสังฆการีที่ขึ้นอยู่ ในกรมมหาดไทย 

มารวมกับกรมศึกษาธิการเป็นกระทรวงหนึ่งต่างหากแล้ว 

เมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการมีกระทรวงใหญ่ ให้ 

ประชุมกันปฤกษาราชการตามน่าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกันเปนที่ประชุมเสนาบดี  

๑๒ ตำแหน่ง เรียกว่า เสนาบดีสภา...จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า  

ให้บันดาเสนาบดีทั้งปวงนี้ ให้มียศเสมอกันทั้งสิ้น ไม่ให้ถือว่าเปนอรรค 

มหาเสนาบดี ฤๅเปนจตุสดมภ์ ฤๅเป็นเสนาบดีตำแหน่งใหม่ แลพนักงาน 

น่าที่ของกระทรวงต่าง  ๆ  ทั้งปวงนี้ จะได้มีพระราชบัญญัติออกต่อไปใน 

ภายหลังด้วย

…ประกาศมาแต่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 

	 วันที่ ๑ เมษายน ร.ศ. ๑๑๑

สรุป 
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้พระเจ้าน้องยาเธอ  พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร  (สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ)  ดำเนินการ 

จัดการศึกษาภายในกรมทหารมหาดเล็ก  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔  ไปพร้อมกับการตั้งโรงเรียนสอนภาษา 

ไทย  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ  และโรงเรียนคะเด็ดทหารมหาดเล็ก  และตั้งเป็นแผนศึกษาธิการ 

อยู่ในกรมทหารมหาดเล็ก  ดำเนินการจัดการสนองพระราชดำริในด้านการจัดการศึกษา  และ 

ให้มีอาจารย์สอนหนังสือไทยและเลขทุกพระอาราม  โดยใช้สถานที่เรียนในวัด  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๘ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ การจัดการศึกษามีการพัฒนาไปมาก  มีการแต่งแบบเรียนเพิ่มขึ้น  

เพื่อให้ครอบคลุมกับวิชาที่นักเรียนจำเป็นต้องใช้  การตั้งโรงพิมพ์ในการพิมพ์แบบเรียน  การเสนอ 
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แนวคิดการจัดวางรูปการโรงเรียน  จัดทำรายงานการโรงเรียนทูลเกล้าฯ  ถวายทุก ๓  เดือน  

การจัดสอบไล่วิชาความรู้ของนักเรียนครั้งแรก  การกำหนดหลักสูตรและวิชา  การจัดการมีระเบียบ 

แบบแผนและดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน

การปฏิรูปการศึกษาไทยประสบความสำเร็จ  จนสามารถจัดตั้งเป็นกรมศึกษาธิการ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ระบบราชการในการจัดการศึกษาแบบใหม่เจริญมั่นคงขึ้นตามลำดับ  จนกระทั่ง  

เมื่อการทดลองจัดราชการในรูปแบบกระทรวง  ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ทดลองจัดในกรมยุทธนาธิการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ สามารถดำเนินการ 

ไปด้วยดี  จึงทรงยก “กรมยุทธนาธิการ” ขึ้นเป็น “กระทรวงยุทธนาธิการ”  และขยายการทดลอง 

จดัตัง้ “กระทรวงแบบตะวนัตก” ไปยงักระทรวงพลเรอืนอืน่ ๆ เปน็ลำดบั  อยา่งกระทรวงพระธรรมการ  

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  เป็นต้น 

ครั้นการทดลองจัดตั้งหลายกระทรวง  ทั้งกระทรวงฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน  จึงมี 

การปฏิรูประบบราชการทั้งประเทศในปี พ.ศ. ๒๔๓๕  มีการจัดตั้งกระทรวงและแต่งตั้งเสนาบดี  

ครบ ๑๒ กระทรวง  ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงนครบาล  กระทรวงวงั  

กระทรวงเกษตรพาณิชการ  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงพระคลัง  กระทรวงยุทธนาการ  

กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงพระธรรมการ  กระทรวงโยธาธิการ  กระทรวงมุรธาธร  ต่อมา  

กระทรวงพระธรรมการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ  (และมีการเปลี่ยนนามกลับไปมา 

หลายครั้ง) 

ส่วนระบบราชการแพทย์และสาธารณสุขแบบปัจจุบันของประเทศไทย  ก็มีจุดเริ่มต้น 

จาก “แผนกโรงเรียน” ของกรมทหารมหาดเล็กเช่นกัน  จนกระทั่งจัดตั้งเป็นกรมพยาบาลและ 

ได้เจริญเป็นกระทรวงการสาธารณสุขเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕  สมัยรัชกาลที ่๘ 

นอกจากนี้  มีการปฏิรูประบบการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ให้เป็นระบบตะวันตกและ 

ได้เจริญขึ้น “มหาธาตุวิทยาลัย”  ภายหลังเป็น “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  ในส่วนการ 

ศึกษาของทหาร  เริ่มต้นจากโรงเรียนคะเด็ดซึ่งเป็นโรงเรียนสอนวิชาทหารอย่างเดียว  ได้เจริญ 

ขึ้นเป็น “โรงเรียนสำหรับสอนวิชาฝ่ายทหาร”  หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “โรงเรียนทหารสราญรมย์”  

ซึ่งได้จัดสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาทหารรวมกันในโรงเรียนเดียว  ต่อมาเจริญเป็น “โรงเรียน 

นายร้อยทหารบก”  และ “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  โรงเรียนเตรียมทหาร”  ในปัจจุบัน  

กล่าวได้ว่า  การทดลองจัดราชการแบบใหม่ที่เกิดขึ้นใน “กรมทหารมหาดเล็ก”  ในรัชสมัยพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  คือ  จุดกำเนิดของระบบราชการแบบใหม่ของประเทศไทย 

ที่เป็นการพลิกประเทศไทย  หรือพลิกแผ่นดิน  (Revolution)  ดังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว  ตรัสไว ้ ประเทศไทยจึงเจริญก้าวหน้ามั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน
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เชิงอรรถ

  ๑ หมอในโรง  หมายถึง  หมอที่รับราชการในโรงทหารมหาดเล็กในพระบรมมหาราชวัง  มี ๒ ตำแหน่ง  คือ  
เซอเยน  (Surgeon) ๑ ตำแหน่ง  และฮอสปิเติลซายัน  (Hospital Sergeant) ๑ ตำแหน่ง  ส่วนโรงหมอในโรง  หมายถึง  
โรงพยาบาลทหารในโรงทหารมหาดเล็กในพระบรมมหาราชวัง  สันนิษฐานว่า  ใช้มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนของโรงทหาร 
มหาดเล็ก  ให้เป็นที่ทำการของแพทย์ทหาร ๒ ตำแหน่ง - เซอเยน  (Surgeon)  และฮอสปิเติลซายัน  (Hospital Sergeant)

๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่  ๕ หมวดเบ็ดเตล็ด  กร ๕ บ/๔๐  เรื่องกำหนดตำแหน่ง 
ยศศักดินาในกรมทหารน่า  จ.ศ. ๑๒๔๒ ร.ศ.๙๙ 

๓ สำนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรชักาลที ่๕  หนงัสอืกราบบงัคมทลู มร ๕ นก/๕๔  หนา้ ๗๒๕ - ๗๒๘
๔ สำนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรชักาลที ่๕  หนงัสอืกราบบงัคมทลู มร ๕ นก/๗๗  หนา้ ๖๒๑ - ๖๒๓
๕ กระทรวงกลาโหม,  สมเดจ็เจา้ฟา้กรมพระยาภาณุพนัธุวงศว์รเดช. ตำนานกรมทหารบกราบที ่๑ มหาดเลก็ 

รกัษาพระองค ์ ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พ.ศ. ๒๔๖๔, พมิพค์รัง้ที ่๒ พระนคร:  โรงพมิพบ์ำรงุนุกลูกจิ,  
พ.ศ. ๒๔๖๖,  หน้า ๓. 

๖ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๘ 
๗ ประวัติพระยาศรีสุนทรโวหาร, หลักภาษาไทยเล่ม ๑ 
๘ “ประกาศเรื่องโรงเรียน”  ราชกิจจานุเบกษา ๑  จ.ศ. ๑๒๓๖,  หน้า ๒๕๗ 
๙ ประวัติพระยาศรีสุนทรโวหาร,  หลักภาษาไทยเล่ม ๑ 
๑๐ โปรดเกล้าฯ จะให้มีอาจารย์สอนหนังสือไทย  แลสอนเลขให้ทุก ๆ พระอาราม, ปัญจมรัชและฉัฐราชกับการ 

ศึกษา  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพฯ  : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๕๓  หน้า  
๘ - ๙ 

๑๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิมร ๕ นก/๑๙  หน้า ๔๘๖ - ๔๘๗ 
๑๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิมร ๕ นก/๔๔  หน้า ๖๔๖ - ๖๔๗ 
๑๓ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๖๔๘ - ๖๖๔ 
๑๔ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๖๔๙ - ๖๕๒ 
๑๕ สำนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรชักาลที ่๕ หนงัสอืกราบบงัคมทลู มร ๕ นก/๕๔  หนา้ ๗๒๕ - ๗๒๘ 
๑๖  เดือนเจ็ด  ปีระกา  สัปตศก  จ.ศ. ๑๒๔๖ ตรงกับ  เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๘ 
๑๗ สำนกัหอจดหมายเหตุแหง่ชาติ  เอกสารรชักาลที ่๕ หนงัสอืกราบบงัคมทลู มร ๕ นก/๕๕ หนา้ ๑๗๖ - ๑๘๑ 
๑๘ สำนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรชักาลที ่๕ หนงัสอืกราบบงัคมทลู มร ๕ นก/๕๖  หนา้ ๑๐๓ - ๑๐๕ 
๑๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๖๐  หน้า ๕๗ - ๕๘ 
๒๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๖๒  หน้า ๗๑๗ - ๗๒๙ 
๒๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๖๓  หน้า ๒๕๖ - ๒๕๘ 
๒๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๖๕  หน้า ๒๒๖ - ๒๒๗ 
๒๓ พ.ศ. ๒๔๒๙
๒๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๖๖  หน้า ๓๗๕ - ๓๗๖ 
๒๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๗๕  หน้า ๓๕ - ๔๒ 
๒๖ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๔๐๑ - ๔๐๓ 
๒๗ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๔๐๕ - ๔๐๖ 
๒๘ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๔๑๘ - ๔๒๐ 
๒๙ สำนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรชักาลที ่๕ หนงัสอืกราบบงัคมทลู มร ๕ นก/๗๗  หนา้ ๖๒๑ - ๖๒๓ 
๓๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๘๒  หน้า ๓๙๐ - ๓๙๔ 
๓๑ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๙๙๐ - ๙๙๖ 
๓๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ศ/๑  รายงานขุนวรการโกศล  เรื่องการตรวจ 

โรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น  จ.ศ. ๑๒๔๙  หน้า ๑ - ๕ 
๓๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๒  หน้า ๕๓๕ - ๕๓๙ 
๓๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๓  หน้า ๙๗ - ๑๐๙ 
๓๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๗  หน้า ๗๕ - ๘๓ 
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๓๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๘  หน้า ๔๐๖ - ๔๒๗ 
๓๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ นก/๙๙  หน้า ๒๓๓ - ๒๓๗  และมีในแทรกอยู่ใน  

“แจ้งความกระทรวงพระธรรมการ”  ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๖  หน้า ๓๐๐ - ๓๐๑ 
๓๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๑๐๖ หน้า ๑๙๕ - ๒๐๓ 
๓๙ “ตั้งผู้กำกับการกรมธรรมการ”  ราชกิจจานุเบกษา ๖  แผ่นที ่๑  (๗  เมษายน ร.ศ. ๑๐๘),  หน้า ๒
๔๐ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารรชักาลที ่๕  หนังสอืกราบบงัคมทลู มร ๕ นก/๑๐๖  หน้า ๙๒ - ๙๔ 
๔๑ ราชกิจจานุเบกษา ๖,  หน้า ๒๔๘ - ๒๔๙ 
๔๒ ใช้สะกดว่า  ออฟฟิส  อยู่ใน “แจ้งความกรมพยาบาล”  ราชกิจจานุเบกษา ๖  แผ่นที่ ๓๕  (๑ ธันวาคม ร.ศ.  

๑๐๘),  หน้า ๓๐๐
๔๓ คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์  กรมศิลปากร,  รายงานการประชุมเสนาบดีสภา รัชสมัยพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ภาคที ่๒  รายงานการประชุมเสนาบดีสภา  ร.ศ. ๑๑๒  ตอน ๑,  หน้า ๗๔ - ๗๗,  ๓๙๒ 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา ๗,  หน้า ๑๘๙ - ๑๙๐
๔๕ “ตำแหน่งพนักงานกรมศึกษาธิการ  กรมธรรมการ  กรมพยาบาล”  ราชกิจจานุเบกษา ๗,  หน้า ๑๘๙ -  

๑๙๐ 
๔๖ “ประกาศตั้งตำแหน่งเสนาบดี”  ราชกิจจานุเบกษา ๙ แผ่นที ่๔  (๒๔  เมษายน ร.ศ. ๑๑๑),  หน้า ๒๕ - ๒๘





ภาค ๒

ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ
และราชกิจจานุเบกษา
พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๕๐๙
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คำชี้แจง ภาค ๒

ภาค ๒ เป็นการประมวลเอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติและประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ตามลำดับวัน/เดือน/ปีที่ปรับเป็นปัจจุบันทั้งหมด เกี่ยวกับราชการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข 

และเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง โดยคัดความโดยย่อจากเอกสารจดหมายเหตุและราชกิจจา- 

นุเบกษา มีส่วนที่ควรทำความเข้าใจดังนี ้

๑. เอกสารจดหมายเหตุ
เอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ คือ เอกสาร 

ว่าราชการของพระมหากษัตริย์ รัฐบาล และกระทรวงต่าง ๆ จัดเป็นเอกสารชั้นต้นเช่นเดียว 

กับประกาศราชกิจจานุเบกษา แต่เดิมกรมพระอาลักษณ์ทำหน้าที่เก็บเอกสารหลวง จนกระทั่ง 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานเก็บรักษา 

เอกสารราชการเหล่านี้ไว้ให้เป็น Archive (เอกสารจดหมายเหตุ) เช่นเดียวกับในต่างประเทศ  

จึงมีการจัดเก็บเอกสารตามแบบประเทศตะวันตก เอกสารว่าราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทั้งหมด 

จึงถูกเก็บรักษาไว้ แต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมายาวนาน อาจทำให้ชำรุดและสูญหายไป แต่เอกสาร 

ที่เหลืออยู่มีจำนวนมากพอที่จะแสดงลำดับเหตุการณ์ในอดีตได้เกือบสมบูรณ์

ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวกับหนังสือกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์นั้น จัดเก็บโดย 

กรมราชเลขานุการ ซึ่งก่อตั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระยะแรกเรียกว่า  

ออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง หรือกรมราชเลขาธิการ เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการใน 

พระองค ์ งานหนังสือที่หน่วยงานราชการและบุคคลส่งเข้ามา เพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูล 

ในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี รวมทั้งรับพระราชกระแส พระราชวินิจฉัยเพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและ 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของการทำงานภายในกรมราชเลขานุการน้ัน หลวงสุนทรนุรักษ์ (กระจ่าง  

วรรณโกวิท) บนัทกึ ความทรงจำเมือ่ครัง้รบัราชการภายในกรมราชเลขานกุาร เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๑ วา่

...กรมราชเลขานุการเป็นกรมอิสระตั้งอยู่บนพระปรัศวร์ซ้ายของ 

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เมื่อได้ทรงสร้างพระราชวังดุสิตและประทับอยู่ที่ 

พระที่นั่งอัมพรสถาน จึงได้แยกมาตั้งที่ทำงานที่ท้ายพระที่นั่งอภิเศกดุสิต  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ ทรงเป็นราชเลขานุการ  

เทียบเท่าเสนาบดีเจ้ากระทรวง มีผู้ช่วยราชเลขาอีก ๓ คน บิดาข้าพเจ้าเป็น 

ผู้ช่วยด้วยคนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ต้องมีอยู่ประจำตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยแบ่ง 

เป็นเวร เวรเช้าเวรบ่าย เวรกลางคืน และอยู่นอกเวร...ราชการกรมนี้เป็นที่ 

รวมบรรดาราชการทุกกระทรวงกรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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เทียบเท่ากับเป็นนายกรัฐมนตรี มีพระราชภาระที่ต้องพระราชวินิจฉัย 

บรรดาหนังสือราชการที่มีมาถึง ต้องนำขึ้นกราบบังคมทูลทั้งสิ้น หนังสือ 

ที่มีมาจากเจ้ากระทรวงทบวงกรมต่าง  ๆ  นั้น เจ้าหน้าที่จะเปิดซอง แล้ว 

ย่อข้อความในหนังสือนั้นบนหัวซองด้วยดินสอ เว้นแต่หนังสือซองเล็กหรือ 

เฉพาะก็ส่งขึ้นทูลเกล้าฯ ทั้งซอง มีเจ้าหน้าที่อีกพวกหนึ่งจะนำข้อความที่ย่อ 

หัวซองไปพิมพ์ในกระดาษพิมพ์เป็นกระทรวง ๆ เว้นหน้ากระดาษประมาณ  

๔ นิ้ว (ฟุตโน้ต) ส่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อพระราชทานกลับออกมา เรื่องใด 

มีพระราชกระแสอย่างไรก็ทรงมาในฟุตโน้ตสั้น  ๆ เช่น ของพระราชทาน 

อะไรต่าง ๆ ก็จะทรงมาว่าให้อนุ. นอกจากนั้นก็จะมีพระราชกระแสในราชการ 

บางอย่างทรงร่างมา เจ้าหน้าที่ก็ตัดเอาพระราชกระแสไปปิดในต้นฉบับ 

หนังสือนั้น ๆ  แล้วทำตอบไปยังเจ้ากระทรวงที่มีมา ต้นฉบับหนังสือเหล่านี้  

รวบรวมกลัดเป็นปึกไว้ส่วนหนึ่ง เรียกว่า หนังสือรายวัน...

การส่งหนังสือออกไปจากกรมนี้ แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง เรียกว่า ร.  

อย่างหนึ่ง เป็นพระราชหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัว จะต้องเขียนลงกระดาษไม่มี 

บรรทัดด้วยหมึกก๊อบปี้ อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า ส. คือเป็นหนังสือของกรม 

พระสมมตฯ ใช้พิมพ์ดีด หนังสือทั้ง ๒ อย่างนี้ เมื่อได้ลงพระปรมาภิไธยและ 

ทรงเซ็นแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องนำไปอัดในสมุดก๊อบปี้เป็นสำเนาไว้...๑

พ.ศ.  ๒๔๗๕ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

เป็นระบอบประชาธิปไตย เอกสารราชการเหล่านี้ได้ถูกคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ 

นำไปเก็บไว้ ต่อมา  พ.ศ.  ๒๔๙๕ รัฐบาลจัดตั้ง  “กองจดหมายเหตุ กรมศิลปากร”  ขึ้นมาใหม่  

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้มอบเอกสารทั้งหมดให้กับกองจดหมายเหตุฯ ในระยะแรก  

พ.ศ.  ๒๔๙๕  -  ๒๕๑๙ กองจดหมายเหตุมีสถานที่ทำการอยู่ที่ตึกถาวรวัตถุ ถนนหน้าพระธาตุ  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากเอกสารที่ได้รับมอบมีจำนวนมหาศาล ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๑๙ อยู่ใน 

ระหว่างการจัดหมวดหมู่เอกสารและการจัดทำบัญชีสืบค้น จึงไม่ได้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป  

จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ย้ายที่ทำการใหม่มาอยู่ที่บริเวณหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี การจัดทำ 

บัญชีสืบค้น จัดหมวดหมู่เอกสาร และจัดทำเป็นไมโครฟิล์มเสร็จสิ้นเป็นบางส่วน จึงทยอยเปิด 

ให้บริการสืบค้นแก่ประชาชนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมา และจัดทำบัญชีสืบค้นเสร็จสมบูรณ์ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงสามารถให้บริการเอกสารทั้งหมด เอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติถือเป็น 

เอกสารสำคัญยิ่งของประเทศและมีกฎหมายกำกับดูแล คือ “พระราชบัญญัติจดหมายเหตุ 

แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๖” 

ในการสืบค้นครั้งนี้ ค้นพบเอกสารที่สำคัญยิ่งคือ เอกสารหนังสือกราบบังคมทูลซึ่งเป็น 

เอกสารว่าราชการแผ่นดินระหว่าง พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๓๓ จัดเก็บในรูปแบบไมโครฟิล์มราว ๘๐ ม้วน  

ที่ไม่มีบัญชีชื่อเรื่องและไม่มีผู้ขอสืบค้นมาก่อน แต่ละม้วนเป็นสำเนาหนังสือกราบบังคมทูลในเรื่อง 
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ต่าง ๆ ประมาณ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ หน้า รวมเป็นเอกสารว่าราชการแผ่นดินในสมัยตอนต้นรัชกาลที่ ๕  

จำนวนหลายหมื่นหน้า และเป็นเอกสารสำคัญในช่วงของการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินครั้งใหญ ่ 

ทำให้สามารถอธิบายกำเนิดของระบบการแพทย์และสาธารณสุขแบบตะวันตกได้ครบสมบูรณ์  

รวมทั้งอธิบายการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง นับเป็นประโยชน์ 

อย่างใหญ่หลวงในการศึกษาค้นคว้าถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นต่อไป อันแสดงถึง 

พระปรีชาสามารถอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนพระทัย 

และตัดสินพระทัยในการดำเนินการ 

๒. ราชกิจจานุเบกษา
ส่วนราชกิจจานุเบกษานั้น เป็น “ประกาศของทางราชการ” เมื่อการว่าราชการที่แต่เดิม 

เป็นเรื่องภายใน ดำเนินมาจนถึงจุดสำคัญที่จะต้องประกาศให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศรับทราบ 

อย่างเป็นทางการ พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี นักประวัติศาสตร์คนสำคัญของไทย  

กล่าวไว้ในคำนำหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ โดยสำนักพิมพ์ต้นฉบับ เมื่อ พ.ศ.  

๒๕๔๐ ว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้หนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นสื่อ 

ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการแจ้งวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาและปฏิรูปราชการบ้านเมืองของพระองค์  

ตลอดจนรายงานการปฏิบัติงานของทางราชการให้ประชาชนและชาวต่างประเทศได้รับรู้ เพื่อ 

ที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่ทางราชการ เกิดภาพลักษณ์ที่ถูกต้องแก่ประเทศไทย มีความ 

เข้าใจในพระองค์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษานั้น ยังเป็นแหล่งค้นคว้าเรื่องราว 

ในทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และถูกต้องที่สุด

๓. ข้อจำกัดของเอกสาร
การชำระเอกสารจดหมายเหตุครั้งนี้มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น 

	 ๑.	เป็นการชำระและคัดเลือกเอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติและราชกิจจานุเบกษามาใช ้

เพียงบางส่วน เนื่องจากเอกสารชั้นต้นมีจำนวนมหาศาล 

	 ๒.	เป็นการคัดลอกข้อความสำคัญบางส่วน เนื่องจากต้องการย่อรวมเอกสารทั้งหมด 

ไว้ในหนังสือเล่มเดียว ทำให้ผู้อ่านไม่เห็นข้อความทั้งหมด อาจเกิดความเข้าใจ 

ไม่สมบูรณ์หรือตกหล่นข้อความที่น่าสนใจอื่น ๆ

	 ๓.	เอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติในสมัยรัชกาลที่ ๙ ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากสำนัก 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เก็บเอกสารจดหมายเหตุสิ้นสุดราว พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ซึ่งเอกสารจดหมายเหตุในสมัยรัชกาลที่ ๙ จะเก็บรักษาอยู่ที่  “หอจดหมายเหตุ 

แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” และยัง 

เก็บไว้ตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เก็บเอกสารไว้ในหน่วยงานตนเอง จึงยาก 

ต่อการสืบค้นในเวลานี้ อีกทั้งตลอดระยะเวลาทรงครองราชย์กว่า ๗๐ ปีของ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

นั้น ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
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จำนวนมากและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ จึงเป็นชุดเอกสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 

ที่จะต้องรวบรวมชำระเรียบเรียงแยกไว้ต่างหากในโอกาสอันเหมาะสมถัดไป 

๔. วิธีการอ่าน
การอ่านประมวลเอกสารในหมวดนี้ ควรอ่านเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ไปทีละเหตุการณ์ 

ตามลำดับ วัน/เดือน/ปี ซึ่งผู้เขียนได้จัดเรียงลำดับไว้แล้ว เปรียบเสมือนการติดตามการบริหาร 

ราชการแผ่นดินที่ดำเนินไปในแต่ละปี ซึ่งมีเรื่องราวสำคัญต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายและส่งผลกระทบ 

ซึ่งกันและกัน ทำให้การว่าราชการในบางปีเป็นไปอย่างรวดเร็ว บางปีล่าช้า นอกจากนี้ทำให้ 

ทราบสภาพปัญหา ที่ชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการในลำดับต่อมา ซึ่งเป็น 

ประโยชน์อย่างมาก ทำให้ทราบวิธีการแก้ไขปัญหาราชการในอดีต และพระปรีชาสามารถ 

อย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าทรงปฏิรูปประเทศไทยให้ 

ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศได้อย่างไร และสภาพปัญหารุมเร้าในรัชสมัยของพระองค์ที่เกิดขึ้น 

จากอิทธิพลต่างประเทศนั้น มีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ 

และข้าราชการจนเหตุการณ์ลุล่วงไปได้อย่างไร นับเป็นแนวทางที่พึงศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง
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รัชกาลที่  ๕

ครองราชย ์๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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พ.ศ. ๒๔๑๑ 

๒๔๑๑ - ๑ กำเนิดทหารสองโหล๒

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๔๑๑ เป็นวันบรมราชาภิเษกแห่งพระบาทสมเด็จ- 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จอมพลสมเด็จ 

พระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทรงประกาศให้วันนี้เป็น  

“วันตั้งกรมทหารมหาดเล็ก”) โดยกรมทหารมหาดเล็กมีกำเนิดเริ่มต้นมาจาก “ทหารสองโหล”และ  

“ทหารมหาดเล็กไล่กา” ดังนี้

“ทหารสองโหล” - พ.ศ. ๒๔๑๑ รัชกาลที ่๕ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระบาท- 

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ. ๒๔๑๑ ในระยะแรกที่ยังมิได้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เฉลิมพระราชมณเฑียร พระองค์ยังคงประทับอยู่ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ที่มุขพระเฉลียง 

ด้านตะวันออกตอนทิศใต้ มีการกั้นพระฉากห้องที่บรรทม จวบจนเมื่อมีพระราชพิธีเฉลิมพระราช- 

มณเฑียรแล้วจึงเสด็จเข้าไปประทับ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระฉากก็ยังคงกั้นและมีอยู่ 

ตามเดิม สำหรับที่ประทับพักเป็นที่รโหฐาน ในพระฉากนั้น เป็นหน้าที่ของมหาดเล็กข้าหลวงเดิม 

ได้เฝ้ารักษามาแต่เดิม มหาดเล็กเหล่านี้เป็นตำแหน่งขุนนางฝ่ายพลเรือน

ต่อมาจึงมีพระราชดำริให้มหาดเล็กข้าหลวงเดิมที่ เฝ้าพระฉากทำหน้าที่ เป็นทหาร 

มหาดเล็กขึ้น ๑ หมู่ ประกอบด้วยทหารมหาดเล็ก ๒๔ คน จึงเรียกว่า “ทหารสองโหล” (ถือปืน 

ชไนเดอร์) มีผู้บังคับหมู่ ๑ คน	 ชื่อนายเจียม ซึ่งเป็นมหาดเล็กข้าหลวงเดิม ภายหลังได้เป็น 

พระพรหมประสาทศิลป

เมือ่แรกจดัตัง้นัน้ “ทหารสองโหล” ยงัไมม่หีนา้ทีร่กัษาการณอ์นัใด และไมม่เีวรผลดัเปลีย่น 

ประจำการแต่อย่างใด เพราะเดิมเป็นมหาดเล็กรับใช้พระมหากษัตริย์ ยังไม่เคยฝึกหัดวิชาทหาร  

ต่อมาจึงให้นายดาบเล็กจากกรมทหารหน้านายหนึ่งมาเป็นครูฝึกหัดทหารแบบยุโรปให้กับมหาดเล็ก  

๒๔ คน เหมือนกับทหารหน้า จึงเป็น “หมู่ทหารมหาดเล็กสองโหล” ขึ้นมาจริงจัง ๑ หมู่ ถึงเวลา 

ก็ไปฝึกหัดทหาร เสร็จแล้วก็มาถวายงานเป็นมหาดเล็กเวรเหมือนมหาดเล็กเดิม เนื่องจาก 

ทหารสองโหลชุดนี้เดิมเป็น “มหาดเล็ก” ซึ่งเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน เมื่อทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้มหาดเล็กทำหน้าที่เป็นทหารด้วย จึงเรียกว่า “ทหารมหาดเล็ก”

เมือ่มหาดเลก็ทัง้ ๒๔ คนไดร้บัการฝกึหดัทหารแบบยโุรปสำเรจ็แลว้ ไดเ้ขา้แถวยนืรบัเสดจ็ 

ในเวลาเสด็จออกพระชาลาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และต่อมาจึงมีหน้าที่ตามเสด็จพระราชดำเนิน 

ตามสถานที่ต่าง ๆ ด้วย แต่ยังไม่มีระเบียบแน่นอน เป็นเพียงการจัดตั้งมหาดเล็กจำนวน ๒๔ คน 

ขึ้นเป็นทหารที่ได้รับการฝึกตามแบบกรมทหารหน้าตามแบบทหารยุโรปขึ้น ๑ หมู่ เท่านั้น  

ในเบื้องต้นยังไม่มีสถานที่ตั้งของทหารสองโหล ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตึก ๒ ชั้น 

ที่อยู่ริมถนนฝั่งใต้หน้าพระราชวังสราญรมย์ อยู่บริเวณรั้วและประตูพระราชอุทยานสราญรมย์ 

ทิศเหนือ (ปัจจุบันรื้อไปแล้ว) “ทหารมหาดเล็ก” ในสมัยรัชกาลที่ ๕ นั้นมีมูลเหตุที่มาจาก “ทหาร 

มหาดเล็กไล่กา” ในสมัยรัชกาลที ่๔ ดังนี ้
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“ทหารมหาดเล็กไล่กา”๓ - พ.ศ. ๒๔๐๔ รัชกาลที ่๔

พ.ศ.  ๒๔๐๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้รวบรวมบุตรในราชตระกูลและบุตรข้าราชการที่ยังเยาว์วัยมาทดลองฝึกหัดเป็นทหารตาม 

ยุทธวิธีแบบใหม่เช่นเดียวกับกรมทหารหน้า คือ สำหรับไล่กาที่บินมารบกวนข้าวสุกในเวลา 

ทรงบาตร และตั้งแถวยืนรับเสด็จในที่นั้นทุกเวลาเช้า ทหารมหาดเล็กไล่กาในสมัยรัชกาลที่ ๔  

จึงเป็นการฝึกอบรมสำหรับเด็ก ไม่ใช่ตำแหน่งเป็นข้าราชการทหารมหาดเล็กจริง ๆ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดช  

ทรงพระนิพนธ์อยู่ในหนังสือ ตำนานกรมทหารบกราบที ่๑ ความว่า

…มูลเหตุจักเกิดขึ้นนั้น เดิมเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นในปี ๒๔๑๑ นั้น  

เสด็จออกทอดพระเนตรกรมและกองทหารบกเกณฑ์หัดอย่างยุโรป ซึ่งมีมา 

แต่โบราณกาล และที่มีอยู่ในครั้งรัชกาลที่ ๔ เรียกว่า  “ทหารหน้า” ฝึกหัด 

ยุทธวิธีอย่างซึ่งมีอยู่ ในสมัยนั้น ถวาย ณ ท้องสนามไชย หน้าพระที่นั่ง 

สุทไธศวรรย์อยู่เนือง ๆ กระทำให้เกิดมีพระราชนิยมในการทหารยิ่งขึ้น

ลำดับนั้นมีบุตรในราชตระกูล และข้าราชการที่ยังมีอายุย่อมเยาว์ 

เข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังหลายคนด้วยกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้จัดเด็กพวกนั้นรวมกันฝึกหัดขึ้นเป็นทหารตามยุทธวิธีอย่างใหม่ในสมัยนั้น  

ทหารเด็ก  ๆพวกนั้นเรียกว่า  “ทหารมหาดเล็กไล่กา” คือสำหรับไล่กาที่บิน 

มารบกวนข้าวสุกในเวลาทรงบาตร และตั้งแถวยืนรับเสด็จในที่นั้นทุกเวลาเช้า  

มีจำนวนในขั้นแรกประมาณสัก ๑๒ คน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จอมพล 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช แต่ 

เมื่อยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ 

อยู่นั้น กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการแต่เมื่อ 

ดำรงพระยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเทวันอุไทยวงศ์ ทั้งสอง 

พระองค์ซึ่งในเวลานั้นยังทรงพระเยาว์รุ่นราวคราวเดียวกัน เป็นนายทหาร 

มหาดเล็กไล่กาพวกนั้นอันมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันทุกคน และผู้เป็นทหาร 

มหาดเล็กพวกนี้ล้วนเป็นเด็กไว้ผมจุกโดยมาก อันควรนับว่าเป็นแต่ชั้นการ 

เล่น ๆ หรือจะนับว่าเป็นแต่ชั้นนักเรียนทหาร  ก็ดีถึงกระนั้น ทหารพวกนี้ 

ก็ได้มีนามว่า “ทหารมหาดเล็ก” เป็นครั้งแรก และเป็นเหตุให้เกิดมีกรมทหาร 

มหาดเล็กที่จริงจัง สืบเชื้อนามเป็นหลักฐานต่อมา…
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พ.ศ. ๒๔๑๓ 

๒๔๑๓ - ๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองสิงคโปร ์ และเมืองเบตาเวีย ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๑๓ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี 

พระชนมพรรษา ๑๗ พรรษา ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองสิงคโปร์ และเมืองเบตาเวีย  

ในประเทศอินโดนีเซีย ทอดพระเนตรกิจการของโรงพยาบาลหลายแห่ง ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าที่ 

รักษาคนเจ็บป่วย ยังมิได้กำหนดใช้คำว่าโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลทหาร  

รวมถึงพิพิธภัณฑ์การแพทย์ ที่ใช้ในจดหมายเหตุฯ ว่า โรงหมอที่ไว้กระดูกคนตายและโรคในตัวศพ  

สรุปได ้ดังนี้๔

ณ เมืองสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศอังกฤษ พระองค์ทอดพระเนตร 

กิจการด้านไปรษณีย์และโทรเลข โรงเรียนสอนหนังสือเด็ก ที่รักษาคนเสียจริตแลคนป่วยไข้  

คุกขังนักโทษการดับเพลิง การค้าขาย 

ณ เมืองเบตาเวีย (ปัตตาเวีย) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความปกครองของ 

ฮอลันดา (ประเทศเนเธอร์แลนด์) เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรรถราง โรงทำปืน  

ตึกสำหรับรักษาทหารเจ็บป่วย การฝึกหัดทหาร การทหาร โรงเรียนสอนเด็ก โรงเลี้ยง 

เด็กกำพร้ายากจน หอคองคอเดีย (สโมสรทหาร) การละเล่นดอกไม้เพลิง ตึกทำปืนไรเฟิล  

โรงเรียนสอนวิชาต่าง ๆ โรงเรียนแยกธาตุและไฟฟ้า โรงเรียนทหาร ตึกรักษาคนไข้ โรงหมอ 

ที่ไว้กระดูกคนตายและโรคในตัวศพ ศาลหลวงและศาลกรมเมือง โรงประทีปลม ตึกเก็บภาษี 

สวนสัตว ์ตึกมิวเซียมที่ไว้ของโบราณ โรงทำดินปืน ตึกรักษาคนบ้าและคนไข ้

๒๔๑๓ - ๒ กำเนิดกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับจากเมืองสิงคโปร์และเมืองเบตาเวียแล้ว ทรง 

เริ่มทดลองจัดราชการอย่างใหม่แบบตะวันตกขึ้นใน “ทหารสองโหล” (ทรงทดลองจัดตั้งระบบ 

ราชการแบบตะวันตกเป็นครั้งแรก) ทรงยกกอง “ทหารสองโหล” ตั้งเป็น “กองทหารมหาดเล็ก 

รักษาพระองค์” โดยเพิ่มจำนวนทหารมหาดเล็ก จากการคัดเลือกมหาดเล็กที่เป็นข้าราชการ 

หนุ่ม ๆ จำนวน ๗๒ คนมารวมกับทหารมหาดเล็ก ๒ โหล ตั้งเป็นกองทหารกองหนึ่ง เรียกว่า  

“กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรง 

พระอิสริยยศเป็นนายพันเอก ตำแหน่งผู้บังคับการกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ด้วย 

พระองค์เอง และมีพระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง แสง-ชูโต) จางวางมหาดเล็ก เป็นนายพันโท  

ตำแหน่งรองผู้บังคับการกองฯ 

เมื่อแรกจัดตั้ง  “กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์” นั้น พระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง  

แสง-ชูโต) ขอตัวนายเจิม บุตรชายที่ทำงานในสังกัดสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  

บุนนาค) มาเป็นทหารมหาดเล็กอาสาสมัครคนแรก 

การจัดการกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์นี้ กำหนดเรียกตำแหน่งทหารแบบอังกฤษ  

เสมือนเป็นการทดสอบระบบจัดราชการอย่างใหม่โดยนำระบบราชการแบบตะวันตกมาปรับใช้  
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องแบบนายทหารมหาดเล็ก
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ทรงตั้งตำแหน่งยศอย่างอังกฤษและตำแหน่งยศอย่างไทยไปพร้อมกัน โดยเรียกทับศัพท์ตำแหน่ง 

ยศภาษาอังกฤษเป็นหลักในราชการ ตัวอย่างยศของทหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ มีดังนี้ คอลอเนล  

(Colonel) - นายพันเอก, ลุตแตเนล คอลอเนล (Lieutenant Colonel) - นายพันโท, แอดยุแตนด์  

(Adjutant) -  ปลัดกองทหาร, ซายันต์ เมเยอร์ (Sergeant Major)  -  จ่านายสิบ, และซายันต์  

(Sergeant)  -  นายสิบเอก ฯลฯ โรงทหารของกองทหารมหาดเล็กอยู่ที่โรงละครใหญ่หลังวัด 

พระศรีรัตนศาสดาราม เป็นที่อยู่ของทหาร และสถานที่บัญชาการอยู่ที่ทิมพลชั้นเดียว ริมประตู 

พิมานไชยศรีฝั่งตะวันตก ต่อมารื้อทิมพลสร้างเป็นตึกแถว ใช้เป็นโรงทหารมหาดเล็ก (เมื่อไม่ได้ 

เป็นโรงทหารมหาดเล็กแล้ว เป็นโรงเรียนราชกุมาร และต่อมาเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือน 

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แผนกรัฏฐประศาสน์)

พ.ศ. ๒๔๑๔ 

๒๔๑๔ - ๑ สถาปนา “กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์” ขึ้นเป็น 

“กอมปนีทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์”๕

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งตำแหน่งยศทหารเพิ่มเติม เช่น กอปอรัล (Corporal) -  

นายสิบโท เป็นต้น โดยมี ตำแหน่งแพทย์ประจำกองทหาร แบบกองทหารประเทศตะวันตก  

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งเดิมในระบบราชการทหารแบบเก่าไม่มีตำแหน่งแพทย์ 

ประจำกองทหาร และแต่งตั้งหม่อมเจ้าสายในกรมหลวงวงศาธิราชสนิท (พระวรวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์) ดำรงตำแหน่งเป็น เซอเยน (Surgeon) แพทย์ทหารประจำกรมทหาร 

มหาดเล็ก นับเป็น “แพทย์ทหาร” พระองค์แรก

นายเจิม แสง-ชูโต บุตรของพระยาสุรศักดิ์มนตรี ได้เลื่อนเป็นหลวงศัลยุทธสรกรร  

ตำแหน่งนายกอมปนีที ่๖ แห่งกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์๖

๒๔๑๔ - ๒ ประกาศเรื่องโรงเรียน๗

วันที ่๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๔ มีพระบรมราชโองการ “ประกาศเรื่องโรงเรียน” 

. . .ให้ประกาศแก่หม่อมเจ้า หม่อมราชวงษ แลข้าราชการผู้ใหญ่ 

ผู้น้อยซึ่งได้นำบุตรทูลเกล้าฯ ถวายให้ทำราชการฉลองพระเดชพระคุณ 

ในกรมมหาดเลกบ้าง ในกรมทหาร มหาดเลกรักษาพระองค์บ้าง มีเปน 

อันมาก...บันดาที่เข้ามารับราชการฉลองพระเดชพระคุณอยู่นั้น ที่ยังไม่รู้ 

หนังสือไทย แลขนบธรรมเนียมราชการโดยมาก ที่รู้อยู่บ้างแต่ยังใช้อักษร 

เอกโทแลตัวสกดผิด ๆ ไม่ถูกต้องตามแบบอย่างก็มีอยู่มาก แลการรู้หนังสือนี้ 

ก็เปนคุณสำคัญข้อใหญ่ เปนเหตุจะให้ได้รู้วิชาแลขนบธรรมเนียมต่าง  ๆ จึ่ง 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโรงสอนขึ้นไว้ที่ในพระบรมมหาราชวัง แล้ว 
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จัดคนในกรมอาลักษณ์ ตั้งให้เปนขุนนางพนักงานสำหรับเปนครูสอนหนังสือ 

ไทย แลคิดเลข ขนบธรรมเนียมราชการ. . .ครูนั้นจะให้สอนโดยอาการ 

เรียบร้อย ไม่ให้ด่าตีหยาบคาย...ถ้าท่านทั้งปวงได้ทราบหมายประกาศนี้แล้ว  

จงมีใจยินดีหมั่นตักเตือนบุตรหลานของท่านทั้งปวงให้เข้ามาฝึกหัดหนังสือ 

ไทย ถ้าเล่าเรียนได้ชำนาญในการหนังสือแล้ว ความดีงามความเจริญก็จะ 

มีแก่บุตรหลานของท่านทั้งปวง...

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คัดเลือกบุตรหลาน ราชตระกูลและขุนนาง  

มาฝึกหัดเรียนรู้ในโรงเรียนของหลวงแบบตะวันตก ๒ แห่งเป็นครั้งแรก ซึ่งการจัดการโรงเรียน 

ในระยะแรกนีเ้ปน็หนา้ทีข่องกรมทหารมหาดเลก็รกัษาพระองค์ จนกระทัง่การโรงเรยีนเจรญิกา้วหนา้ 

จึงแยกออกจากกรมทหารมหาดเล็กและตั้งเป็นกรมศึกษาธิการในป ีพ.ศ. ๒๔๓๐ ได้แก่

  ๑. โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เป็นโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ต่าง ๆ ด้วยภาษาอังกฤษ  

อยู่ในความปกครองของกรมทหารมหาดเล็ก มีครูฝรั่งชื่อฟรานซิส ยอร์ช แปตเตอร์ซัน โดย 

ครูฝรั่งแต่งเครื่องยศทหารมหาดเล็ก แต่เปิดได้เพียงปีเดียวก็เลิกไป เพราะไม่มีผู้สมัครเรียน

  ๒. โรงเรียนสอนภาษาไทย เป็นโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ต่าง  ๆ  ด้วยภาษาไทย  

อยู่ในความปกครองของกรมทหารมหาดเล็กเช่นกัน มีพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) เมื่อครั้ง 

ยังเป็นหลวงสารประเสริฐเป็นครู ในเบื้องต้นมีผู้สมัคร ๑๐ คน ต่อมาภายหลังมีพระบรม- 

วงศานุวงศ์ บุตรหลานราชตระกูล ขุนนาง มาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้กันมาก เมื่อเรียนจบแล้ว 

ก็มักเข้ารับราชการที่กรมทหารมหาดเล็กหรือกรมอื่น ๆ๘

หมายเหตุ
ผู้เรียบเรียงมีความเข้าใจว่า โรงเรียนคะเด็ดทหารมหาดเล็กนั้น เป็นชื่อเรียกโรงเรียนสอนภาษาไทย 

ที่ผนวกการสอนวิชาทหารในกรมทหารมหาดเล็ก หากนักเรียนศึกษาเฉพาะวิชาสามัญ (หรือวิชาพลเรือน)  

จากโรงเรียนสอนภาษาไทยอย่างเดียว เมื่อจบการศึกษาแล้วจะเข้ารับราชการฝ่ายพลเรือน

โรงเรียนสอนภาษาไทยซึ่งเป็นโรงเรียนหลวงแบบตะวันตกที่เหลืออยู่แห่งเดียวในตอนต้นรัชกาลที่ ๕  

ระหว่าง  พ.ศ.๒๔๑๔  -  ๒๔๒๘ จึงมีหลายชื่อ ได้แก่ หลักสูตรวิชาพลเรือน (หรือวิชาสามัญ) บ้างเรียกว่า 

โรงเรียนสอนภาษาไทย โรงเรียนพระยาศรีสุนทรโวหาร โรงพระตำหนักสวนกุหลาบ ซึ่งหมายถึงโรงเรียน 

เดียวกัน และหากเป็นหลักสูตรวิชาทหารที่สอนร่วมกับกรมทหารต่าง ๆ จะเรียกตามชื่อกรมทหาร เช่น โรงเรียน 

คะเด็ดทหารมหาดเล็ก โรงเรียนคะเด็ดทหารหน้า
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บรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียน 

ไม่ทราบปีและสถานที่ถ่าย

ที่มา : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิภ ๐๐๒ หวญ ๕/๓๔
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เสด็จประพาสอินเดีย

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔
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๒๔๑๔ - ๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอินเดีย

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๑๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอินเดียและพม่า โดย 

ผ่านมะละกาและปีนัง เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงสยามเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๑๕  

รวมระยะเวลา ๔๗ วัน

พ.ศ. ๒๔๑๕

๒๔๑๕ - ๑ หมอเทียนฮี้เข้ารับราชการ๙

กลุ่มมิชชันนารีอเมริกันส่งนายเทียนฮี้ไปเรียนวิชาแพทย์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

จนสำเร็จการศึกษา ได้คุณวุฒิ M.D.  -  Doctor of Medicine จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเมื่อ  

พ.ศ.  ๒๔๑๔ เมื่อกลับมาถึงกรุงเทพฯ หมอเฮาส์ มิชชันนารีอเมริกัน ซึ่งเคยเป็นครูและเป็น 

ผู้จัดส่งหมอเทียนฮี้ไปเรียนแพทย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงพาไปพบพระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง  

บิดาของเจิม ซึ่งต่อมาเป็นเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี) ซึ่งเป็นนายพันโท ดำรงตำแหน่งรอง 

ผู้บังคับการกรมมหาดเล็ก แจ้งว่าหมอเทียนฮี้ได้เรียนวิชาแพทย์อย่างฝรั่ง รู้จนถึงการตัดผ่า ซึ่ง 

ยังไม่มีหมอไทยได้เล่าเรียนในเวลานั้น จะเป็นประโยชน์แก่ราชการกรมทหารมหาดเล็กที่ตั้งใหม่  

พระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง) เห็นชอบด้วย จึงนำหมอเทียนฮี้เข้าถวายตัวทำราชการ ในเวลานั้น 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ นายแพทย์ในกรมทหาร 

มหาดเล็ก [เซอเยน Surgeon] จึงตั้งหมอเทียนฮี้เป็นตำแหน่งผู้ช่วยนายแพทย์ รับราชการ 

ในกรมทหารมหาดเล็กตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๕ เป็นต้นมา (หมอเทียนฮี้ภายหลังได้รับพระราชทาน 

บรรดาศักดิ์เป็นพระยาสารสินสวามิภักดิ์)

หมอเทียนฮี ้ (พระยาสารสินสวามิภักดิ์) 

และครอบครัว
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พ.ศ. ๒๔๑๖

๒๔๑๖ - ๑ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๐

ต่อมายก  “กอมปนีทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์”  ขึ้นเป็น  “กรมทหารมหาดเล็ก 

ราชวัลลภรักษาพระองค์” มีตำแหน่ง “นายแพทย์” ในกรมทหารมหาดเล็ก แต่ยังไม่มีการตั้ง 

ราชทินนามประจำตำแหน่ง เพราะหม่อมเจ้าสายรับราชการในตำแหน่ง  “นายแพทย์” และ 

ให้นายทหารในกรมทหารมหาดเล็กมีตำแหน่งเป็น ราชองครักษ ์ขึ้นเป็นครั้งแรก

ในปีนี้ พระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง) ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และปอดบวม พระบาทสมเด็จ- 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หลวงสิทธิสาร หมอกาแวน (นายแพทย์ 

ชาวอังกฤษ) ซึ่งเป็นหมอหลวงประจำพระองค์มารักษา และหลวงสรยุทธสรกรร (เจิม)  

บุตรชายได้เชิญหมอเทียนฮี้ ซึ่งเป็นหมอประจำกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มาเป็น 

ผู้ช่วยหมอกาแวน แต่ไม่สามารถรักษาได้ พระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง) ถึงแก่กรรมในปีนี้  

และให้เปลี่ยนชื่อหลวงสรยุทธสรกรร เป็นหลวงศัลยุทธวิธีกรร (เนื่องจากมีสำเนียงซ้ำกับ 

จมื่นสราภัยสฤษดิการ (เจิม) 

ในป ีพ.ศ. ๒๔๑๖ 

หลังเป็นอุปทูตไปกรุงปัตตาเวีย

ที่มา : สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และแคริบเบียนศึกษา

แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด ์ (KITLV)
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หลวงสรรพยุทธสรกรร) และเลื่อนยศหลวงศัลยุทธวิธีกรร (เจิม) เป็น “จมื่นสราภัยสฤษดิการ”  

ตำแหน่ง Lieutenant (นายพันโท) แห่งกอมปนีที ่๖

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษซึ่งอยู่ที่ตึกแถวสองชั้นด้านตะวันออก ริมประตูพิมานไชยศรี  

เลิกกิจการไป เปลี่ยนเป็นตึกบัญชาการกรมทหารมหาดเล็ก

๒๔๑๖ - ๒ ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์๑๑

วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๖ ประกาศตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื่อจัดวางหลักเกณฑ์ 

ระบบการจัดเก็บภาษีอากร ควบคุมเจ้าพนักงานภาษีอากรให้จัดส่งเงินรายได้แผ่นดินให้ตรงตาม 

กำหนดเวลา ถ้าผู้ใดละเมิดจะถูกลงโทษ และประกาศตั้งเก็บภาษีศุลกากรร้อยชักสามในเขต 

กรุงเทพฯ 

๒๔๑๖ - ๓ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว๑๒ 

และประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่๑๓

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖ มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๒ โดยจัดขึ้น 

ภายหลังเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดพระศรีรัตน- 

ศาสดาราม แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา ๑๕ วัน หลังจาก 

ทรงลาสิกขาแล้วจึงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๒ และเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมจากการหมอบเฝ้าเป็นการยืนเฝ้าตามตำแหน่ง ไม่ใช้ 

ธรรมเนียมหมอบคลานอีกต่อไป โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ และมีพระบรมราชโองการประกาศ 

แก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันบรมราชาภิเษก ความตอนหนึ่งว่า 

...เลิกเปลี่ยนธรรมเนียมที่หมอบคลานกราบไหว้นั้น ก็เพราะเพื่อ 

จะให้เหนความดีที่จะไม่มีการกดขี่แก่กันในบ้านเมืองนั้นอีกต่อไป...ก็ใน 

ประเทศสยามนี้ ธรรมเนียมบ้านเมืองที่เปนการกดขี่แก่กัน อันไม่ต้องด้วย 

ยุติธรรมนั้นก็ยังมีอยู่อีกหลายอย่าง หลายประการ จะต้องคิดลดหย่อน 

ผ่อนเปลี่ยนเสียบ้าง แต่การที่จะจัดผลัดเปลี่ยนธรรมเนียมจะให้แล้วไป 

ในครั้งเดียวคราวเดียวนั้นไม่ได้ จะต้องค่อยคิดเปลี่ยนแปลงไป ตามเวลา 

ที่ควรแก่กาลที่จะเปลี่ยนแปลงได้ บ้านเมืองจะได้มีความเจริญสมบูรณ์ 

ยิ่งขึ้นไป...เพราะฉะนั้นจึงจะต้องละพระราชประเพณีเดิม ที่ถือว่าหมอบคลาน 

เปนการเคารพอย่างยิ่งในประเทศสยามนี้ เสีย . . . ให้พึงรู้ว่าการที่ เปลี่ยน 

ธรรมเนียมใหม่ เลิกหมอบคลาน ให้ยืนให้เดินนั้น เพราะจะให้เหนเปนแน่ว่า  

จะไม่มีการกดขี่แก่กัน ในการที่ไม่เปนยุติธรรมอีกต่อไป เมืองใดประเทศใด 

ผู้ที่ เปนใหญ่ มิได้ทำการกดขี่แก่ผู้น้อย เมืองนั้นประเทศนั้นก็คงมีความ 

เจริญเปนแน่...
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พ.ศ. ๒๔๑๗ 

๒๔๑๗ - ๑ ตั้งคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน๑๔ 

หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงแต่งตั้งที่ปรึกษาราชการแผ่นดินขึ้น เรียกว่า  

เคาน์ซิล โดยมีพระราชประสงค์ว่า 

...การเคาน์ซิลที่ทรงตั้งขึ้นไว้นี้ มีคุณ ๒ ประการ ประการที่หนึ่ง  

ยอมให้มีอำนาทที่จะยุดหน่วง ขัดขวางพระเจ้าแผ่นดินได้ คือการใด  ๆ  

ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชดำริห์เปนการไม่ถูกต้องยุติธรรม ราษฎร 

จะไดร้บัความเดอืดรอ้น...เปนทีฝ่า่ยขา้งเคานซ์ลิจะขดัอำนาจพระเจา้แผน่ดนิ... 

คนซึ่งเปนราชการก็ดี มิได้เปนราชการก็ดี เคาน์ซิลก็ต้องมีอำนาจที่จะขัดขวาง 

ปฤกษาการบังคับการ ตามซึ่งเหนชอบโดยยุติธรรม อย่าให้คด  ๆ  โกง  ๆ  

พระราชพิธี

บรมราชาภิเษก 

ครั้งที ่๒
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ต่อเจ้าแผ่นดินได้เหมือนกัน...ไม่เปนคุณแก่แผ่นดิน ไม่เนรคุณแก่พระเจ้าแผ่นดิน  

ไม่เปนคุณแก่ราษฎรทั่วไป ก็จะต้องคัดค้านว่ากล่าวได้เตมอำนาททีเดียว ซึ่ง 

ว่ามานี้เปนอำนาทเคาน์ซิลทั้งสองประการ...

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๗ พระราชบัญญัติเคาน์ซิลออฟสเตค คือ การตั้งที่ 

ปฤกษาราชการแผ่นดิน จ.ศ. ๑๒๓๖ และพระราชบัญญัติปรีวีเคาน์ซิล คือ การตั้งที่ปฤกษา 

ในพระองค์ (หรือสภาองคมนตรีในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๗ ขึ้นอีกสภาหนึ่ง  

ทำงานร่วมกับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (ต่อมาเป็นสภาเสนาบดีหรือคณะรัฐมนตรี) 

...บ้านเมืองเราทุกวันนี้ ซึ่งในตาแลเหนว่ามีตึกขึ้นมาก มีถนนขึ้น 

มากนั้น เหนว่าเปนการเจริญในตา ก็แต่ถ้าจะคิดไปโดยจริง  ๆ การใด  

ธรรมเนียมใดซึ่งมีอยู่เดี๋ยวนี้ ก็ยังเปนการเดือดร้อนแก่ราษฎรเปนอันมากอยู่  

ก็มีหลายอย่างหลายประการ ก็ซึ่งตั้งเคาน์ซิลขึ้นไว้นี้ ก็เพราะประสงค์จะให้ 

ช่วยอุดหนุนในการเรื่องนี้ ให้สำเรจไปได้ทีละสิ่งทีละคราว จนบ้านเมืองเปน 

ความเจริญเข้า ราษฎรได้มีความศุขมากเมื่อเวลาไร เวลานั้นจะเปนชื่อเสียง 

ปรากฏติดแผ่นดินอยู่ไม่รู้หาย...บ้านเมืองก็คงเจริญขึ้นเปนแน่...

นับเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์  

ซึ่งเดิมที่เป็นการว่าราชการโดยพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๔๑๗ นี้ 

เป็นต้นไป การปฏิรูประบบราชการเป็นแบบใหม่ตามอย่างตะวันตกจึงดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว 

พ.ศ. ๒๔๑๘

๒๔๑๘ - ๑ ตั้งกองทหารช่าง 

เพิ่มกองทหารช่าง ๑ กองในกรมทหารมหาดเล็ก ทหารช่างมีหน้าที่ทำแผนที่แบบ 

ยุโรปมีนายอาลาบาสเตอร์เป็นที่ปรึกษา และเพิ่มตำแหน่ง “นายสัตวแพทย์” ในกองทหารม้า๑๕  

นับเป็นจุดกำเนิดของกองทหารช่าง กรมแผนที่ทหาร และสัตวแพทย์

พ.ศ. ๒๔๑๙

๒๔๑๙ - ๑ ขยายกองทหารม้า

เนื่องจากมีจำนวนทหารเพิ่มมากขึ้น จึงรื้อคลังเชือกเก่าที่ตั้งอยู่ ณ ศาลาว่าการ 

ต่างประเทศในพระบรมมหาราชวัง ทำเป็นตึกใหญ่ ๒ ชั้น สำหรับโรงทหารมหาดเล็ก และ 

ขยายกองทหารม้า๑๖
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พ.ศ. ๒๔๒๐

๒๔๒๐ - ๑ ตรา “พระราชบัญญัติเป็นข้อบังคับสำหรับกรมทหารมหาดเล็ก จ.ศ. ๑๒๓๙”

ต่อมามีการตรา “พระราชบัญญัติเป็นข้อบังคับสำหรับกรมทหารมหาดเล็ก จ.ศ. ๑๒๓๙”  

กฎหมายการปกครองอย่างใหม่ขึ้นในกรมทหารมหาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาราชการทหาร 

ที่ทรงทดลองจัดในกรมทหารมหาดเล็กเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๑๓ ข้อบังคับนี้ เป็นกฎหมายสำหรับ 

จัดระบบราชการทหารแบบใหม่ กำหนดกรอบการปฏิบัติของทหารแต่ละคนให้ทำตามกฎหมาย  

มีการแบ่งโครงสร้างการบังคับบัญชาแบบประเทศตะวันตก แบ่งกรมทหารมหาดเล็กออกเป็น 

กองร้อยหลายประเภท เช่น กองร้อยทหารราบ กองทหารม้า กองทหารช่าง กองแตรวง  

กองกลางและผู้ช่วยรบ มีตำแหน่งเจ้าพนักงานใช้จ่าย (เหรัญญิก) ตำแหน่งเจ้าพนักงานยุทธภัณฑ์  

ตำแหน่งแพทย์มี ๒ ตำแหน่งคือ “เซอเยน” (Surgeon) ๑ ตำแหน่ง และ “ฮอสปิเติลซายัน”  

(Hospital Sergeant) ๑ ตำแหน่ง มีหน้าที่ตรวจรักษาทหารป่วย และผลัดเปลี่ยนเวรกัน 

นอนโรง (หมายถึงโรงทหาร) คนละ ๗ วัน ความย่อ  “พระราชบัญญัติเป็นข้อบังคับสำหรับ 

กรมทหารมหาดเล็ก” ที่เกี่ยวกับงานด้านการแพทย์ มีดังนี้

. . . มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่ังว่า ทรง 

พระราชดำริห์ด้วยกรมทหารมหาดเลกรักษาพระองค์ซึ่งได้จัดขึ้นไว้ให้มี 

เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งตัวดีกว่ากรมทหารอื่น ๆ ทั้งปวง เพราะทรง 

พระราชดำริหเหนว่า ทหารมหาดเลกนี้ สำหรับแห่เสดจสำหรับตามเสดจ 

พระราชดำเนินในที่ใกล้พระองค ์ แลอยู่เวรรักษาพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง  

จึ่งได้จัดบุตรข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและบุตรมหาดเลกให้เปนทหารรับราชการ 

เรียบร้อยได้มาช้านาน บัดนี้การร่วงโรยลงหาได้เหมือนแต่ก่อนไม่ เปนเหตุ 

เพราะนายทหารถือเปรียบแก่งแย่งกันไป การบังคับบัญชาก็ไม่เปนสิทธิขาด 

ออฟฟิเซอแลทหารเลว๑๗ก็ไม่ใคร่จะมาอยู่เวร เปนแต่รับเงินเดือนอยู่ป่วยการ 

โดยมาก ไม่มีประโยชนอะไรเปนที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศเปนอันมาก ทรง 

พระดำริห์เหนอยู่ว่า ออฟฟิเซอซึ่งเปนคนดีมีใจรักษาใคร่ต่อราชการก็มีอยู่ 

หลายนาย ทีท่รงทราบกม็โีดยมาก ทีย่งัไมไ่ดท้รงทราบใตฝ้า่ละอองธลุพีระบาท 

ก็ยังมีอยู่บ้าง ถ้าทิ้งไว้อย่างนี้ก็เหนว่าไม่ควร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

พระราชทานกระแสพระราชดำริห์ซึ่งจะจัดการในกรมทหารมหาดเลกต่อไป  

ในการชั้นต้นนี้ก่อน ให้ออฟฟิเซอผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงรีบจัดการ และประพฤติ 

ตามกระแสพระราชดำริห ซึ่งจะว่าต่อไปข้างท้ายนี้ทุกประการ...

ทหารป่วยเจบ

ข้อ ๒๒ บันดาทหารซึ่งเข้าเวรป่วยไข้ ฤๅถึงเวรแล้ว บอกป่วย 

จะเข้ามารับราชการไม่ได้ ให้ผู้รับพระบรมราชโองการจัดหมอคนหนึ่ง  

แลนอนกอมิชันออฟฟิเซอ๑๘ นาย ๑ ไปตรวจอาการ มาแจ้งความต่อผู้รับ 



467
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

พระบรมราชโองการ ถ้าทหารปรัยเวศ ฤๅนอนกอมิชันออฟฟิเซอ ป่วยไข้ 

ไปประการใด ถ้ามีหมอรักษาอยู่แล้วก็แล้วไป ถ้าไม่มีหมอรักษา ให้ผู้รับ 

พระบรมราชโองการ แลนายกัมปนี๑๙ช่วยเปนธุระขวนขวายที่จะให้ได้หมอ 

รักษา ถ้าเจ็บอยู่กับบ้าน อย่าให้ หมอในโรง๒๐ไปอยู่ เปนแต่ให้ไปตรวจเปน 

เวลา ถ้าเจ็บใน โรงหมอในโรงพิทักษรักษาให้จงดี ถ้าเปนกอมิชันออฟฟิเซอ๒๑  

ให้นำอาการขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบ จะได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกลา้ใหห้าหมอไปชว่ย พทิกัษรกัษาตามสมควรทีจ่ะตอ้งการ ถา้ออฟฟเิซอ 

ก็ดี ทหารปรัยเวศ ๒๒  ก็ดี ไม่ป่วยแกล้งบอกว่าป่วยบิดเบือนต่อราชการ  

ควรจะทำโทษ ฤๅนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาก็ให้ทำโทษ ฤๅนำความ 

ขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาตามสมควร...

พ.ศ. ๒๔๒๒

๒๔๒๒ - ๑ จมื่นสราภัยสฤษดิการ (เจิม แสง-ชูโต) 

เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “จมื่นไวยวรนาถ”๒๓ 

หนังสือ ประวัติการของจอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี บรรยายว่า สีหน้าทั้งสามท่าน 

เศร้าหมองขณะกำลังเผชิญปัญหาทหารทั้งกองทัพป่วยเป็นไข้มาลาเรีย เพราะขุนนางเมืองพิชัย 

ไม่รับผิดชอบ ทำให้เหลือยาควินินเพียงขวดเดียวสำหรับคนป่วยนับพันคน

ซ้าย - หมอเทียนฮี ้

ขวา - จมื่นไวยวรนาถ (เจิม)

ยืน - พันตรีนายจ่ายวด (ศุข ชูโต)

ที่ค่ายเมืองซ่อน ในสงครามปราบฮ่อ
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พ.ศ. ๒๔๒๓

๒๔๒๓ - ๑ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน ์

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน ์สิ้นพระชนม์๒๔ 

เกิดกรณีอุบัติเหตุเรือพระประเทียบล่มขณะเสด็จแปรพระราชฐานไปบางปะอิน สมเด็จ- 

พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน ์ สิ้นพระชนม ์

ทั้งสองพระองค์ พระยามหามนตรี (อ่ำ) ผู้บังคับการกรมทหารหน้าต้องโทษรับพระราชอาญา  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยานรรัตนราชมานิต (โต) กับจมื่นไวยวรนาถ (เจิม)  

เป็นผู้บัญชาการที่  ๑  และ  ๒  ช่วยกันจัดราชการกรมทหารหน้าแทนพระยามหามนตรี  

จมื่นไวยวรนารถจึงเรียกประชุมนายทหารกรมทหารหน้าทั้งหมดเพื่อจัดราชการ พบการ 

ฉ้อราษฎร์บังหลวงของพระยามหามนตรี (อ่ำ) และนายทหารอื่นอีก ๖ คน จึงถอดออกจาก 

ราชการและชดใช้เงินคืนจำนวน ๑๙๔ ชั่ง ๑๗ บาท 

นอกจากนี้ ระบบจัดการแบบภายใต้กฎหมายจารีต (กฎหมายตราสามดวง) ยังไม่มีกฎ 

ข้อบังคับสำหรับกรมทหารหน้าและทหารนคราภิบาลที่มีหน้าที่ลาดตระเวนเป็นยามรักษาการณ์ 

ตามถนนมาก่อน ทั้งสองท่านจึง  คิดทำกฎข้อบังคับสำหรับกรมทหารหน้าและทหารฝ่าย 

นคราภิบาล (กรุงเทพฯ) ขึ้น และขอรับพระราชทานคนในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 

มาช่วยราชการ ๗ คน๒๕ ตอ่มา จมืน่ไวยวรนารถเหน็วา่จำนวนทหารหนา้ไมเ่พยีงพอตอ่ความพรอ้ม 

ในการสงคราม จึงขอพระราชทานพระมหากรุณาประกาศรับสมัครทหารไปทั่วพระราชอาณาจักร  

มีคนสมัครกว่า ๕,๐๐๐ คน ประจวบกับต้องใช้กำลังคนในการพระเมรุสมเด็จพระนางเจ้า 

สุนันทากุมารีรัตน์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ และงานสมโภช 

พระนครครบ ๑๐๐ ป ี (พ.ศ. ๒๔๒๕) จึงได้ใช้ทหารอาสาสมัครเหล่านี้พอดี

๒๔๒๓ - ๒ พระราชบัญญัติทหารหน้า๒๖

มีพระบรมราชโองการให้ตรา “พระราชบัญญัติทหารหน้า” ขึ้น โดยยุบรวม ๔ กรมย่อย 

ในกรมทหารหน้า ได้แก่ กองทหารอย่างยุโรป กองทหารมหาดไทย กองทหารกลาโหม และ 

กองทหารเกณฑ์หัด รวมไว้ในกรมทหารหน้ากรมเดียว และปฏิรูประบบบริหารจัดการใหม ่ ให้แบ่ง 

เป็นหมวด หมวดละ ๑๐๐ - ๒๐๐ คน ในแต่ละหมวดมีตำแหน่งคณารักษ์ คณานุรักษ์ สมุหบาญชี 

รองสมุหบาญชี นายหมวด รองหมวด ผู้ช่วยหมวด และให้สิบเหล่ารวมเป็นหนึ่งแสนยากร (หรือ 

กองพัน) ในหนึ่งแสนยากรให้มีแสนยาธิบดี แสนยานุบดี พลารักษ์ ถือกฎหมาย ถือบาญชี  

เก็บเงิน เก็บสรรพยุทธ ตระลาการ สารวัด เป็นต้น ที่สำคัญคือ พระราชบัญญัติทหารหน้า 

ฉบับแรก พ.ศ. ๒๔๒๓ นี ้ กำหนดให้ม ี“ตำแหน่งหมอ ๒ คน” ในแต่ละกองพัน
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ตาราง “กำหนดตำแหน่งยศ ศักดินาในกรมทหารหน้า” แนบท้ายพระราชบัญญัติทหารหน้า 

พ.ศ. ๒๔๒๓๒๗

 ตำแหน่งยศ  พนักงาน  ศักดินา  ตำแหน่งยศอังกฤษ  เงินเดือน

 หลวงไภสัชยานุโยค	 หมอ	 ๖๐๐	 เซอเยน	 ๔๐

 หมื่นนิรุศยาการพิสุทธิ	 หมอ	 ๔๐๐	 ฮอสปิเติลซายัน	 ๑๖

๒๔๒๓ - ๓ สั่งเครื่องโทรเลขมาจากอังกฤษ๒๘

วันที ่๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ 

...พระยาสยามธุรพาห์ กงสุลฝ่ายสยาม ณ กรุงลอนดอน ส่งบาญชี 

แลเครื่องสายโทรเลขเข้ามา ณ กรุงเทพมหานคร เปนจำนวน สายลวด  

๓๑๙ ขด ยาว ๑๔๐ ไมล์ อินสเลเตอ ใหญ่ ๕๖๐ อินสเลเตอ เลก ๒๘๐  

สายเคเบิล ๑๕๐๐ ฟุต รวมค่าจ้างเช่าระวาง ค่าธรรมเนียม เปนเงิน ๑๗๓  

ชั่ง ๑๔ ตำลึง ๑ สลึง ๔๒๔ ไพ...

พ.ศ. ๒๔๒๕ 

๒๔๒๕ - ๑ สร้างโรงทหารหน้า

จม่ืนไวยวรนาถเป็นผู้บังคับการกรมทหารหน้าเพียงผู้เดียว โดยเห็นว่าจะต้องทำ 

ที่อยู่ให้แข็งแรง จะได้ปกครองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะมีคนมาสมัครเป็นทหารจำนวน 

ถึงห้าพันคน จึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะจะสร้างเป็นโรงทหาร พบว่า ฉางหลวงเก่าสำหรับเก็บ 

ขา้วเปน็เสบยีงยามเกดิศกึสงคราม ๗ ฉาง และวงัเจา้นายเกา่ทีช่ำรดุทรดุโทรมหลายวงั อยูร่ะหวา่ง 

ศาลหลักเมืองและสะพานช้างโรงสี กว้าง ๓ เส้น ๑๐ วา ยาว ๕ เส้น เหมาะที่จะทำเป็น 

โรงทหารหน้าได้ ให้ทหารอยู่ได้ ๔ หมู่เป็นกองทัพน้อย เพื่อจะได้รักษาความสงบในพระนคร  

จึงให้นายโยอาคิม แกรซี สถาปนิกออกแบบเป็นอาคาร ๓ ชั้น ค่าก่อสร้างราว ๕,๐๐๐ ชั่ง หรือ  

๔๐๐,๐๐๐ บาท (ปัจจุบันคืออาคารว่าการกระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย ข้างศาลหลักเมือง)  

ตามแบบแปลนระบุว่า . . .อาคารด้านขวา ชั้นล่างเก็บปืนใหญ่ ชั้นบนเป็นที่อยู่ของทหาร 

ปืนใหญ่...โรงใหญ่ข้างขวาแบ่งเป็น ห้องนายแพทย์ทหาร และโรงพยาบาลทหาร...

จากการสืบค้นครั้งนี้ ไม่พบเอกสารจดหมายเหตุใด ๆ ที่กล่าวถึง “โรงพยาบาลทหารหน้า  

ณ ถนนตรีเพชร” และพบว่ายังไม่มีการตัดถนนตรีเพชรแต่อย่างใด 

โรงทหารหนา้สรา้งระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๒๕ - ๒๔๒๗ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูหั่ว 

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ สันนิษฐานว่า จม่ืนไวยวรนาถ 
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ภาพถ่ายทางอากาศ 

โรงทหารหน้าหรือ

ศาลากรมยุทธนาธิการ 

หลังสงครามโลกครั้งที ่๒

ภาพภายใน

โรงทหารหน้า

ภาพผังพื้นชั้นล่างของโรงทหารหน้า 

เขียนขึ้นใหม่จากแผนผังในหนังสือ 

ประวัติการของจอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตร ี

สันนิษฐานว่าส่วนของห้องนายแพทย์

และโรงพยาบาลทหารน่าจะอยู่บริเวณ

มุมขวาบน
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ขอพระราชทานโอนหมอเทียนฮี้จากกรมทหารมหาดเล็กมารับราชการที่โรงพยาบาลทหารหน้า แต่ 

การโรงพยาบาลทหารหน้ายังไม่ทันจะมั่นคงก็เกิดสงครามปราบฮ่ออีกในป ีพ.ศ. ๒๔๒๘ ต้องยกทัพ 

ฝ่ายเหนือขึ้นไปปราบฮ่อและมีหมอเทียนฮี้ติดตามไปด้วย การโรงพยาบาลทหารหน้าจึงระงับไป

๒๔๒๕ - ๒ จัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแก่พระสงฆ ์

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๔๒๕ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร ทรง 

รับผิดชอบแผนกการศึกษาของกรมทหารมหาดเล็ก ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้กับกุลบุตร  

ส่วนพระสงฆ์นั้น มีการฟื้นฟูโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแก่พระสงฆ์ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

ต่อมาเจริญขึ้น จึงย้ายออกไปจัดตั้งเป็นมหาธาตุวิทยาลัย ณ วัดมหาธาตุ พระองค์มีหนังสือ 

กราบบังคมทูลเรื่องการสอนหนังสือธรรมะและอาหารสำหรับให้พระและสามเณรฉัน ความว่า

...ด้วยการสอนหนังสือพระสงฆ์ที่ศาลาน่าวัดพระศรีรัตน์ศาสดาราม 

ทุกวันนี้ร่วงโรยมาช้านาน โดยเหตุไม่มีผู้เปนธุระสั่งสอนแขงแรง และสำรับ 

โรงวิเสศหามาเลวนัก แลไม่ภอที่พระสงฆ์สามเณรจะฉันด้วย การนี้ถ้าทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าแล้ว ข้าพระพุทธจะขอรับพระราชทานสนองพระเดช 

พระคุณให้หาสำรับที่โรงครัวทหารแทนสำรับโรงวิเสศ...๒๙

พระตำหนักสวนกุหลาบ

ที่มา : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิภ	 ๐๐๒ หวญ	 ๔๔๑๑๓
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พ.ศ. ๒๔๒๖

๒๔๒๖ - ๑ ตั้งกองทำแผนที่๓๐ และย้ายโรงเรียนสอนภาษาไทยไปที่พระตำหนักสวนกุหลาบ

ตั้ง “กองทำแผนที่” โดยแยกจากกองทหารช่างในกรมทหารมหาดเล็ก ส่วนโรงเรียน 

สอนภาษาอังกฤษได้เลิกไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ เหลือเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาไทยที่ยังคงสอนอยู่  

ณ โรงละคร เรียกขานว่า โรงเรียนพระยาศรีสุนทรโวหาร ซึ่งได้รับความนิยม มีผู้มาเรียนมาก  

สถานที่เดิมจึงคับแคบ ต่อมาได้รับพระราชทานพระตำหนักสวนกุหลาบเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  

ราว พ.ศ. ๒๔๒๘ เมื่อย้ายไปที่ใหม่แล้ว จึงเรียก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และเมื่อตึก 

โรงทหารใหญ่ ณ คลังเชือก แล้วเสร็จ จึงให้ย้ายกองทหารทั้งหมดในกรมทหารมหาดเล็ก 

มาอยู่รวมกัน

๒๔๒๖ - ๒ จ้าง “หมอรักษาชาวยุโรป” ทำงานในกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข๓๑

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๖ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์  

กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า

ด้วยทุกวันนี้ คนยุโรปซึ่งจะมาเปนพนักงานโทรเลขมีมาก แลต้อง 

มักทำสัญญาให้กับคนยุโรปนั้น  ๆ  ว่า ถ้าป่วยไข้ เงินค่าหมอรักษาแลค่ายา 

ทั้งปวง คอเวอนเมนต์สยามต้องออกให้ดังที่ได้ทำสัญญา ให้เสมียนฝรั่งเศส 

ที่แล้วมานี้เปนต้น แลยังเสมียนชาวอังกฤษจะเข้ามาอีกต่อไป ก็คงจะเอา 

กรมไปรษณีย์โทรเลขกลาง

ที่มา	 :	 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ 47M00028
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สัญญาดังนี้ แลคนยุโรปที่เปนพนักงานโทรเลขอยู่แต่เดิม ก็ร้องเคลมถึง 

การป่วยไข้จะต้องเสียเงินหลวงดังนี้ เหมือนกัน.. .ก็เปนทางที่จะให้เกิดเสีย 

พระราชทรัพย์อันไม่สมควรจะต้องเสียมาก เพราะเขาอ้างเซอติวิเกตของหมอ 

ที่ตรวจแลรักษานั้นเปนหลักถาน...ฝ่ายหมอที่ต้องเรียกมาตรวจเปนเวลาเปน 

ครั้งคราวนั้น ก็ต้องเรียกค่าจ้างรักษาแรง เปนต้นว่ามาเยี่ยมครั้งหนึ่งเปนเงิน 

ห้าเหรียญเข้าไปแล้ว...ข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วยเกล้าว่า ในเรื่องหมอเรื่องยา 

ในกรมโทรเลขนี้คงจะมีมากไม่มีที่สิ้นสุด...ครั้นคิดจะหาหมอจ้างหมอไว้สำหรับ 

กรมไปรษณียและกรมโทรเลข เปนต้นว่า  กรมทหาร ข้าพระพุทธเจ้าก็ยัง 

เหนว่าการที่จะต้องทำนั้น ยังน้อยนัก ไม่สมประโยชน์จนถึงมีหมอไว้สำหรับ 

กรม...จะขอพระบรมราชานุญาต ๒ อย่างดังนี้

อย่าง ๑ ถ้าคนยุโรปที่เปนพนักงานไปรษณียแลโทรเลขจะป่วยไข้ลง  

ขอรับพระราชทานหมอหลวงคนยุโรป ที่เขาเชื่อถือถึงที่จะต้องไม่มีความต่อไป  

มีหมอกาวัน เปนต้น มาเยี่ยมมารักษาแลให้เซอติวิเกตว่า ผู้นั้นได้เปนโรค 

อย่างนั้นจริงตลอดทั่วไปทุกคน

อย่าง ๑ ขอรับพระราชทานทำสัญญาเหมาจ้าง จ้างหมอเชลยศักคน 

ยุโรปที่เปนที่เชื่อถือของคนยุโรปได้ กรมไปรษณียแลโทรเลขจะให้เงินเดือน 

เปนปี...เจ็บไข้มากน้อยเท่าใดต้องรักษาสิ้น ไม่ต้องเรียกเงินรักษารายตัวแล 

ค่าเยี่ยมอื่น ๆ แลหมอนั้นต้องให้เซอติวิเกต ว่าคนนั้นป่วยไข้อย่างนั้น ๆ จริง...

พ.ศ. ๒๔๒๗

๒๔๒๗ - ๑ “กรณ ีร.ศ. ๑๐๓” ความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงเรื่องราชการแผ่นดิน๓๒

วันที่ ๘ มกราคม ร.ศ. ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๔๒๗) บรรดาเจ้านายและข้าราชการจำนวนหนึ่ง 

กราบบังคมทูลถวายความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงเรื่องราชการแผ่นดิน โดยอ้างถึงสาเหตุอันตราย 

ต่อกรุงสยาม ทางที่จะป้องกันอันตราย ความเจริญของประเทศยุโรปและความไม่เจริญของเอเชีย  

ซึ่งการปกครองของกรุงสยามเป็นช่องที่ยุโรปจะได้เบียดเบียนโดยอ้างถึงประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ  

และเสนอให้เปลี่ยนจากระบบ Absolute Monarchy เป็นระบบ Constitutional Monarchy  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาตอบในเรื่องนี้ ความตอนหนึ่งว่า 

...การซึ่ง เราขวนขวายตะเกียกตะกายอยู่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงมา 

แต่ก่อน จนมีเหตุบ่อย ๆ...แต่เวลาหนึ่งสองปีนี้ดูเป็นโอกาสดีขึ้นมาก ที่ควร 

จัดการต่อไปอีกได้ เรานี้ได้คิดอยู่เปนนิจที่จะจัดการตามเวลาที่จะเปนได้... 

ความตอ้งการของเมืองเรานั้นต้องการอันใด ทีผู่้ซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้ชิดต่อราชการ  

จะรู้แน่ได้โดยยาก...ความต้องการของเมืองเราในเวลานี้ ที่เป็นที่ต้องการ 
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สำคัญนั้น คือ คอเวอนเมนต์รีฟอม๓๓ จำเป็นที่จะให้พนักงานของข้าราชการ 

แผ่นดินทุก ๆ กรมทำการได้เต็มหน้าที่ และให้ประชุมปรึกษาหารือกัน ทำการ 

เดินให้ถึงกันโดยง่ายโดยเร็ว...ในการจัดตำแหน่งเสนาบดี...สำรับเก่าให้กลับ 

ทำการอย่างใหม่ได้จริงนั้นไม่ยาก แต่เพียงเคยเป็นออปโปสิชั่น๓๔ มาเสีย 

แต่ก่อน...เป็นการเหลือกำลังที่จะทำไปได้ก็มี...การที่จะเปลี่ยนแปลงท่านในสำรับ 

เก่านี้จะทำการได้หรือไม่ เมื่อทำการไม่ได้แล้วก็มีช่องเดียวแต่จะต้องรีไซน์ ๓๕  

การที่มินิสเตอร์ ๓๖ จะรีไซน์พร้อมกันมาก ๆ ไม่เคยมีในเมืองไทยเลย...เราจึง 

ขอบอกท่านทั้งปวงว่า การเรื่องนี้เรากำลังได้คิดจะจัดอยู่ทีเดียว เมื่อท่าน 

ทั้งปวงช่วยคิดแล้ว จงคิดการเรื่องนี้เถิด...เลือกเอาภาระที่สมควรแก่บ้านเมือง...

คอเวอนเมนต์รีฟอม นี่แหละเป็นต้นเหตุที่จะจัดการทั้งปวงได้ 

สำเร็จโดยตลอด ถ้าการเรื่องนี้ยังไม่เป็นการเรียบร้อยได้แล้ว การอื่น  ๆ  

ยากนักที่จะตลอดไปได้...

นับแต่เหตุการณ์นี้ จึงทรงยกระดับการจัดการอย่างใหม่ขึ้น เป็นการแก้ไขระบบบริหาร 

ราชการแผ่นดิน มีพระดำรัสแถลงพระบรมราชาธิบายการแก้ไขการปกครองแผ่นดิน มีความ 

สำคัญบางตอนดังนี้

...ตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติ รับหน้าที่อันใหญ่ยิ่งมาจนถึงบัดนี้ 

ก็กว่าสิบเก้าปีแล้ว ในพนักงานที่จะบำรุงรักษาแผ่นดิน...ส่วนตัวข้าพเจ้าเอง 

รู้สึกว่าได้รับความหนักมาจำเดิมตั้งแต่ได้นั่งในเสวตรฉัตรจนถึงบัดนี้ แต่ความ 

หนักนั้นเปลี่ยนไปต่าง ๆ ไม่เหมือนกันใน สามสมัย คือ แรก ๆ แลกลาง ๆ  

แลบัดนี้ เพราะได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งสำคัญเช่นนี้มาช้านาน ได้รู้ทางราชการ 

ทั่ว ถึงทดลองมาแล้ว จึ่งเห็นว่า การปกครองในบ้านเมืองเรา ซึ่งเปนไป 

ในประจุบันนี้ยังไม่เปนวิธีการปกครองที่จะให้การทั้งปวงเปนไปสดวกได้แต่เดิม 

มาแล้ว ครั้นเมื่อล่วงมาถึงประจุบันนี้ บ้านเมืองยิ่งเจริญขึ้นกว่าแต่ก่อน 

หลายเท่า การปกครองอย่างเก่านั้นก็ยิ่งไม่สมกับความต้องการของบ้านเมือง 

หนักขึ้นทุกที จึ่งได้มีความประสงค์อันยิ่งใหญ่ ที่จะแก้ไขธรรมเนียม 

การปกครอง  ให้สมกับเวลา ให้เปนทางที่จะเจริญแก่บ้านเมือง ได้คิดแล 

ได้พูดมาช้านานแต่กาลหาตลอดไปได้ไม่ ด้วยมีเหตุขัดขวางต่าง ๆ เปนอันมาก  

แลการที่จะจัดนั้นก็เปนการหนัก ต้องอาไศรยกำลังสติปัญญาแลความซื่อตรง 

ความจงรักภักดีของท่านทั้งปวง ผู้ซึ่งจะรับตำแหน่งจัดการทั้งปวงนั้นเต็ม 

ความอุสาห วางเปนแบบแผนลงไว้ได้แล้ว การทั้งปวงจึ่งจะเป็นไปได้สดวก 

ตามความประสงค์...๓๗
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ในพระดำรัสแถลงพระบรมราชาธิบายการแก้ไขการปกครองแผ่นดิน มีเรื่องของ  

กรมหมอ หรือ กรมแพทยาโรงพระโอสถ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาพยาบาลในราชสำนัก ความว่า

. . .อนึ่งกรมหมอนั้น แต่เดิมเปนหมอสำรับว่าความพวกหนึ่ง มี 

เจ้ากรมซ้ายขวา ปลัดทูลฉลองซ้ายขวา ปลัดนั่งศาลซ้ายขวา อีกพวกหนึ่ง 

เปนหมอโรงพระโอสถ แต่พวกแรกนั้นเลิกเสีย ไม่ได้ว่าความตามที่ว่ามาแล้ว  

แต่ยังคงแบ่งเป็น ๒ พวกอยู่ พวกหนึ่งเรียกว่า หมอศาลา พวกหนึ่งเรียกว่า  

หมอโรงใน คำซึ่งเรียกว่าหมอศาลานั้น จะใช้สำหรับหมอที่ว่าความมาแต่เดิม  

เปน็พวกหมอนัง่ศาล ฤๅจะเปนพวกนอกสำหรบัจา่ยยารกัษาพระบรมวงศานวุงษ ์

ข้าราชการตามที่เข้าใจกันอยู่โดยมาก ก็ไม่ได้ความแน่ แต่ หมอโรงใน คือ 

โรงพระโอสถนั้น คงเป็นหมอสำหรับเจ้าแผ่นดิน แต่ถึงจะอย่างไร ๆ ในการ 

ที่ใช้อยู่ประจุบันนี้ไม่ได้เลือกว่า หมอศาลาแลโรงพระโอสถ ใช้ปนกันไปหมด 

ตามแต่ที่ต้องการ ถ้าจะคิดอีกอย่างหนึ่งว่า จะมี โรงหมอสำหรับรักษาราษฎร  

ทั้งปวง จะใช้หมอศาลา ก็ไม่ปรากฏว่ามีโรงหมอเช่นนั้นแต่ก่อนมาเลย พึ่งมา 

มีขึ้นแต่โรงหมอที่ท่าพระ สำหรับรับคนในพระบรมมหาราชวังป่วยเจ็บ แต่ 

ภายหลังก็กลายเปนเรือนหมออยู่ไม่ได้คงตามที่ตั้งเดิม แลมีโรงรักษาคนเจ็บ 

ที่โรงธรรมวัดสุทัศน์ ก็เปนการย่อ ๆ เล็กน้อยแล้วเลิกไป พึ่งจะเกิดโรงพยาบาล 

ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ในเร็ว ๆ นี้ การโรงพยาบาลนี้คิดจะให้แพร่หลายไปทั่วพระราช- 

อาณาเขตร์ ก็คงจะต้องเป็นการใหญ่ จะต้องใช้หมอประจำโรงพยาบาลน้ันมาก...๓๘

๒๔๒๗ - ๒ ร่วมแสดง Health Exhibition ณ ประเทศอังกฤษ๓๙

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร มีหนังสือ 

กราบบังคมทูลว่า “สิ่งของที่จะส่งไปใช้ในการ Health Exhibition ได้จัดเรียบเรียงไว้เรียบร้อย 

แล้ว” ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ ประเทศอังกฤษ

๒๔๒๗ - ๓ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงทหารหน้า

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๒๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ 

พระราชดำเนินเปิดโรงทหารหน้าที่สร้างใหม่แล้วเสร็จ ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐ ชั่ง 

(๕๖๐,๐๐๐ บาท) เครื่องตกแต่งและเครื่องประกอบเป็นเงินประมาณ ๑๒๕ ชั่ง (๑๐,๐๐๐ บาท)

๒๔๒๗ - ๔ จุดเริ่มต้นการปกครองแบบเทศาภิบาล๔๐ (Territory Method)

ได้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าเมืองเชียงใหม่กับคนพม่าในบังคับของอังกฤษที่เข้ามาทำป่าไม้ 

ในล้านนา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงส่งข้าหลวงไปประจำเมืองเชียงใหม่ 

เพื่อชำระคดีความ และใน พ.ศ. ๒๔๒๗ ทรงแต่งต้ังพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร  

ไปเป็นข้าหลวงประจำเมืองเชียงใหม่ เพื่อปกครองแทนเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เดิม การ 
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ส่งข้าหลวงไปจากส่วนกลางเพื่อปกครองหัวเมืองถือเป็น  จุดเริ่มต้นของการปกครองแบบ 

เทศาภิบาล (Territory Method) 

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๗ มีพระราชหัตถเลขา ที่ ๕๔๒/๔๕ เล่ม ๙ สั่งราชการ 

แก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา	 กรมพระยาบำราบปรปักษ์ เสนาบดีกรม 

มหาดไทย ผู้รับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายเหนือว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ  

กรมหมื่นพิชิตปรีชากรไปสำเร็จราชการ ณ เมืองเชียงใหม่ และให้พระเจ้าเชียงใหม่ปฏิบัติตาม  

ดังนี้

ทูล สมเดจพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์

...ขอให้ท่านทรงศุภอักษรชี้แจงการถึงเจ้านครเชียงใหม่ว่า หนังสือ 

สัญญาที่ทำขึ้นใหม่กับอังกฤษครั้งนี้ มีข้อเปลี่ยนแปลกไปกว่าเดิมบ้าง. . .  

ข้าราชการทั้งในกรุงแลที่เมืองเชียงใหม่ที่ยังไม่ทราบข้อความตามหนังสือ 

สัญญาใหม่ชัด กลัวจะประพฤติราชการหนัก ๆ เบา ๆ ตึง ๆ หย่อน ๆ ไป ก็จะ 

เสียอำนาจบ้านเมืองเหนว่า กรมหมื่นพิชิตปรีชากรเข้าใจในการหนังสือสัญญา 

ครั้งนี้ แลทราบกฎหมายแบบอย่างกระบวนถ้อยความมาก ควรจะขึ้นมา 

ชี้แจงการให้พระเจ้านครเชียงใหม่ทราบ แลจัดการวางแบบอย่างศาล 

ต่างประเทศที่เมืองเชียงใหม่ไว้ให้เรียบร้อยสืบไป ถ้ากรมหมื่นพิชิตปรีชากร 

ชี้แจงการอย่างไร ให้พระเจ้านครเชียงใหม่เชื่อฟัง แลมีข้อความขัดข้อง 

ประการใด ก็ให้ปฤกษาหาฤๅกรมหมื่นพิชิตปรีชากรฯ จะขึ้นไปทางเมืองตาก  

เมืองเถิน พักอยู่ ณ เมืองนครเชียงใหม่ แล้วจะออกไปเมืองมาลแมน เมือง 

ร่างกุ้ง กลับมาโดยทางทะเลขอให้ทรงทำตราถึงพระยาราชสัมภาภกร  

แลพระยาสุจริตรักษาแลตราอื่น ๆ ให้ตลอดตามที่จะต้องการ ให้ได้ขึ้นไปเสีย 

ในเรว ๆ นี้ให้จงได ้

ทูลมา ณ วันที่ ๒ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะแมเบญจศก ศักราช ๑๒๔๕

สยามินทร์

หมายเหต ุ
การปกครองแบบเทศาภิบาล (Territory Method) เป็นการปกครองแบบตะวันตกตามแบบประเทศ 

เยอรมน ี มีหวัใจสำคญัคอื รวมเมอืงหลาย ๆ เมอืงใหเ้ปน็ ๑ มณฑล แตล่ะมณฑลมขีนุนางเทศาภบิาลเปน็ผูม้อีำนาจ  

สามารถสั่งราชการผู้ว่าราชการเมือง (เจ้าเมือง) ของมณฑลที่ปกครองได้ โดยขุนนางเทศาภิบาลขึ้นตรงต่อ 

เสนาบดีมหาดไทย ขุนนางเทศาภิบาลเทียบเท่าตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน

ในระบบการปกครองแบบเก่า ผู้ว่าราชการเมือง (เจ้าเมือง) ปกครองแต่ละเมืองขึ้นตรงต่อเสนาบดี 

มหาดไทย เนือ่งจากจำนวนเมอืงมมีาก เสนาบดมีหาดไทยจงึสัง่ราชการกำกบัแตล่ะเมอืงไดย้าก การจดัรวมเมอืง 

เปน็มณฑลและใหอ้ำนาจสัง่ราชการกบัขนุนางเทศาภบิาล ทำใหก้ารควบคมุกำกบัผูว้า่ราชการเมอืงมปีระสทิธภิาพ 

มากขึ้น
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๒๔๒๗ - ๕ สารบาญชีสำหรับส่งไปรษณีย ์จ.ศ. ๑๒๔๖๔๑ และทำป้ายเลขที่บ้าน

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๒๗ มีประกาศจัดทำสารบาญชีสำหรับส่งไปรษณีย์  

คือ การจัดทะเบียนบ้านและติดเลขที่บ้าน เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ความตอนหนึ่งว่า

แต่เดิมได้ทรงพระราชดำรวิา่ ธรรมดาถา้การคา้ขายเจรญิขึน้ในประเทศ 

ใดแล้ว ประเทศนั้นยอมจัดการตั้งไปรสนีย์แลโทรเลข เพื่อเปนการบำรุงรักษา 

ช่วยอุดหนุนทาง ซึ่งเปนการติดต่อชักจูง ให้สินค้าแลการค้าขายไปมาได้ 

โดยสะดวกเปนทางเจริญแก่บ้านเมืองนั้น ๆ...จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ตั้งการสายโทรเลขบอกข่าวธุระไปมาโดยทางไฟฟ้าตามสายลวดที่ไปถึง 

ซึ่งกันแลกัน...สายโทรเลขนั้น เจ้าพนักงานก็ได้จัดการทำตั้งแต่กรุงเทพฯ  

ออกไปตามระยะหัวเมืองฝ่ายตวันออก  ต่อกับสายโทรเลขของฝรั่งเศสเมือง 

เขมรแล้วสายหนึ่ง อีกสายหนึ่งตั้งแต่กรุงเทพฯ ออกไปตามระยะหัวเมือง 

ฝ่ายตวันตก ต่อกับสายโทรเลขของอังกฤษ ณ เมืองทวายสายหนึ่ง เพื่อจะได ้

บอกคำโทรเลขไปมาทลุทั่วทุกประเทศ แลการต่อไปก็หวังพระราชหฤไทย 

จะให้ตั้งสายโทรเลขไปยังหัวเมืองสำคัญในพระราชอาณาเขตรทั่วไป เพื่อจะได้ 

บอกข่าวราชการ

...ส่วนการไปรสนีย์ คือ การรับส่งหนังสือของผู้ที่มีใจปรารถนาจะใช ้

การส่งหนังสือไปมาถึงกัน เพื่อกิจธุระทั้งปวงจะได้สำเรจประโยชน์โดยสดวก 

ไปรษณีย์โทรเลขกลาง

ที่มา : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ๔๗ M00027
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โดยเรวนัน้ ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พนกังานฉลองจดัการไปบา้งแลว้  

แต่การไปรสนีย์ที่จะต้องส่งหนังสือไปมานั้น ผู้ที่มีความประสงค์จะมีหนังสือ 

ถงึผู้โนน้ผูน้ี้นั้น มกัไมใ่คร่ทราบตำบลบา้นของผู้ทีไ่ด้รบัหนงัสอืแนน่อนแลไมใ่คร่ 

จะทราบผลประโยชน์ของผู้นั้น  ๆ  ตลอดทั่วไป มีเรื่องการค้าขายเปนต้น  

ฝ่ายเจ้าพนักงานไปรสนีย์จะต้องส่งหนังสือไปยังผู้ที่จะได้รับนั้น ก็มักเปนการ 

คลาดเคลื่อนต้องกันหาตำบลบ้านให้ทราบชัดเสียก่อนเปนการลำบากช้า 

เสียเวลา...จึ่งได้ทรงพระราชดำริหว่า ควรจะต้องมีบาญชีสารบาญตำบลแล 

เจ้าของที่อยู่ตามสมควรให้ได้ มีว่าบ้านในตำบลนั้นมีเลขหมายที่เท่านั้น  

แล้วจึ่งตีป้ายหมายเลขเรียงเปนลำดับกำกับบ้านเปนตำบล ๆ แล้วจะได้ลงใน 

บาญชีสารบาญว่า นายนั่นบุตรคนนั้นมีการค้าขายทำมาหากินสิ่งนั้นอย่างนั้น 

ฤๅขึน้อยูก่บัผูน้ีผู้น้ัน้อยูใ่นบา้นหมายเลขทีเ่ทา่นัน้ กรอกถนนตำบลบา้นคลองบาง 

นั้น ๆ แต่ที่พอจะมีประโยชน์ตามสมควร ส่วนซึ่งเกี่ยวในตำแหน่งราชการนั้น  

ก็ควรจัดลงตำแหน่งตามหมวดกรมไว้ แลให้มีที่หมายแลเลขที่สังเกตตำบลวัง  

ตำบลบ้านให้ปรากฏชัด จะเปนการมีประโยชนหลายอย่างด้วย จึ่งทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานคิดทำการติดป้ายเลขหมายบ้าน 

ทำบาญชี สารบาญ ในจังหวัดกรุงเทพฯ เปนครั้งแรกพอเปนตัวอย่างก่อน

 

บัดนี้การสารบาญชีในแขวงกรุงเทพฯ นั้น ก็สำเร็จพอจะมีประโยชน 

สำหรับใช้ราชการในกรมไปรสนีย์แลโทรเลข...จึ่งทรงมีพระบรมราชโองการ 

ดำรัสสั่งเหนือเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ  

กรมหลวงภาณุพันธุวงษวรเดช ซึ่งสำเรจราชการกรมไปรษนีย์แลโทรเลข  

ทรงคิดจัดการรวบรวมหนังสือสารบาญชี ซึ่งเจ้าพนักงานกรมไปรสนีย์ได้ทำขึ้น 

ไว้นั้น ตีพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วเสร็จ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จำหน่าย 

ให้แก่ผู้มีความประสงค์จะต้องการตั้งแต่วันนี้เปนต้นไปแล้ว จะได้เกบไว้เปน 

แบบฉบับสำหรับแผ่นดินสืบต่อไปเบื้องน่าตามสมควร...

พ.ศ. ๒๔๒๘ 

๒๔๒๘ - ๑ ประกาศเก็บภาษีร้อยชักสามทุกเมือง๔๒

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๒๘ มีประกาศ  “ตั้งเก็บภาษีขาเข้า ‘ร้อยชักสาม’  

และขาออก เบ็ดเสร็จขึ้นทุกเมือง เจ้าพนักงานในกรุงเทพได้จัดเป็นแบบอย่างซึ่งผู้ว่าราชการเมือง 

จะได้จัดตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานตรวจตรารักษาการเก็บภาษีขาเข้าขาออกในหัวเมืองนั้น  ๆ  

ทำตามแบบอย่างธรรมเนียมเจ้าพนักงานในกรุงเทพ” (การเก็บภาษีร้อยชักสามในกรุงเทพฯ  

มีตั้งแต ่พ.ศ. ๒๔๑๗) 
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๒๔๒๘ - ๒ กำเนิดโรงเรียนสามัญศึกษา - การจัดการโรงเรียนและจัดทำหนังสือแบบเรียน๔๓

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๒๘ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร  

มีหนังสือกราบบังคมทูลถวายรายงานจัดการโรงเรียน จำนวน ๑๗ หน้า ซึ่งได้ขอคำปรึกษากับ  

“กอมมิตตี” แล้ว โดยทรงแบ่งโรงเรียนออกเป็น ๓ ชนิด ได้แก่

	 ๑)	โรงเรียนสามัญสำหรับราษฎร ตั้งในพระอารามหลวงทุกแห่ง อาศัยศาลาเป็น 

โรงเรียน มีพระสงฆ์เป็นครูและช่วยควบคุมดูแล กำหนดว่าจะมีประมาณ ๓๐ แห่ง และไม่เก็บ 

ค่าเล่าเรียน

	 ๒)	โรงเรียนวิเสศ สำหรับบุตรข้าราชการและพ่อค้าพลเรือน ที่อาจจะรังเกียจ 

การส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนวัด กำหนดว่าจะมี ๒ แห่ง ในพระนครและนอกพระนคร เป็น 

ทำนองคลา้ยกบัโรงเรยีนนนัทอทุยานและโรงเรียนพระยาศรีสุนทร มีการเกบ็คา่เรียนปลีะ ๑๕ บาท  

แต่ถ้าเรียนภาษาอังกฤษด้วย เก็บ ๓๐ บาท

	 ๓)	โรงเรียนใหญ่สำหรับสอนวิชาชั้นสูง สำหรับผู้เรียนวิชาชั้นต้นแล้วทุกประเภท  

(ยุนิเวอสีตี้ ) ได้แก่ โรงเรียนสุนันทาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ โรงเรียน 

หนังสือไทยมีนักเรียนหลวงและนักเรียนสมัคร ค่าใช้จ่ายปีละ ๑๐ ตำลึง แต่หากสำเร็จแล้ว 

จะเข้ารับราชการ จะไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ส่วนที่ ๒ โรงเรียนธรรมแลโรงเรียนบอกพระคัมภีร์  

ส่วนที ่๓ คือ โรงพิมพ์และหอสมุด

๒๔๒๘ - ๓ สอบไล่หนังสือครั้งแรกในสยาม ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ๔๔

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๒๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ 

พระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลนักเรียน ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีพระราช- 

ดำรัสในที่ประชุม ความตอนหนึ่งว่า

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนสุนันทาลัย พ.ศ. ๒๔๓๒

ที่มา : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิภ	 ๐๐๒ หวญ ๕/๒๘
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...ฉันมีความยินดีมากที่ได้มาเปนผู้ให้รางวัลแก่เดกนักเรียนซึ่งได้ไล่ 

หนังสือเปนครั้งแรกในเมืองไทย...วิชาหนังสือในเวลานี้เปนเวลากำลังต้องการ... 

ผู้ซึ่งจะเปนข้าราชการ ไม่รู้หนังสือแล้ว เกือบจะเปนอันใช้ไม่ได้ทีเดียว.. . 

ความปรารถนาที่ฉันได้จัดโรงเรียนสวนกุหลาบนี้ขึ้น...หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ 

ที่เปนคนดี  ๆ  ก็มีมาก แต่ไม่มีช่องที่จะได้ฝึกหัดทดลองให้รู้ดีชั่ว เพราะเป็น 

เจ้าเสียไม่ได้เป็นขุนนาง จึ่งคิดหาโอกาสที่จะให้เรียนหนังสือได้ ไล่วิชาเหมือน 

หนึ่งได้ถวายตัวเช่นข้าราชการ...เพราะเหตุว่าลูกฉันก็มีมาก ต่อไปก็คงจะต้อง 

มีหลานเหลน เปนหม่อมเจ้า หม่อมราชวงษต่อ ๆ ลงไปเหมือนกับท่านแต่ก่อน 

เหมือนกันใช่ว่าจะเปนพระองค์เจ้าไปได้หมดเมื่อไร...เพราะฉันได้ตั้งใจไว้ว่า  

ตั้งแต่ลูกฉันลงไปจะต้องเข้าในโรงเรียนน้ี ฝึกซ้อมวิชาเหมือนกับลูกหลาน 

เจ้านายท้ังปวงทุกคน...

แตโ่รงเรยีนนีม้ชีือ่ไมเ่พราะอยูห่นอ่ยหนึง่ ทีข่ึน้ชือ่วา่เปน็โรงเรยีนทหาร  

จะทำให้เปนที่เข้าใจกันไปว่าผู้ที่มาเรียนหนังสือนี้ จะต้องเป็นทหารไปนานฤๅ 

ตลอดชีวิตร...จึ่งขอชี้แจงให้ทราบว่า การทหารนั้นเป็นการสำคัญที่จะได้ป้องกัน 

รักษาบ้านเมือง ถ้าไม่มีทแกล้วทหารให้แขงแรงก็จะรักษาบ้านเมืองยาก  

จึ่งเป็นการจำเปนที่จะต้องจัดการทหารให้แขงแรงขึ้น แต่มิใช่จะต้องการแต่ 

ทหารเดี๋ยวนี้ต้องการคนที่ใช้ราชการพลเรือนให้เปนผู้มีความรู้แลเป็นผู้มี 

ปัญญาใช้การได้จริง. . . เมื่อผู้ ใดมีปัญญามีความรู้สมควรจะรับราชการใน 

ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด ก็คงจะได้รับการตามคุณวิชาของผู้นั้น...เมื่อได้กล่าวถึง 

โรงเรียนนี้เป็นการสงเคราะห์แด่ตระกูลเจ้านายดั่งนี้ ใช่ว่าจะละลืมตระกูล 

ข้าราชการและราษฎรเสียเมื่อไร โรงเรียนที่มีอยู่แล้ว แลที่จะได้คิดจัดการโดย 

อุสาหฺเตมกำลังที่จะให้เปนการเรียบร้อยพร้อมเพรียงเหมือนอย่างโรงเรียนนี้  

แลจะคิดให้แพร่หลายกว้างขวาง เปนท่ีคนเรียนได้มากข้ึนกว่าแต่ก่อน  

ท้ังจะมีโรงวิชาอย่างสูงขึ้นไปอีกซึ่งได้กำลังคิดจัดอยู่ บัดนี้เจ้านายราชตระกูล 

ตั้งแต่ลูกฉันเปนต้น ลงไปตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุด จะให้ได้มีโอกาส 

เลา่เรยีนไดเ้สมอกนั ไมว่า่เจา้ วา่ขนุนาง วา่ไพร ่ เพราะฉนัน้จึง่ขอบอกไดว้า่  

การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุส่าห์จัดให้ 

เจริญขึ้นจงได้...

๒๔๒๘ - ๔ เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดีลาออกจากเสนาบดีว่าการต่างประเทศ๔๕

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๒๘ เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดีกราบบังคมทูล 

ขอลาออกจากเสนาบดีว่าการต่างประเทศ ด้วยเหตุผล ดังนี้

	 ๑)	เสนาบดีผู้ว่าการต่างประเทศเป็นคนสำคัญของราชการบ้านเมือง ผู้ซึ่งจะเป็น 

เสนาบดีว่าการต่างประเทศนั้น ต้องเป็นผู้มีสติปัญญาคิดราชการรอบรู้ราชการในบ้านเมือง 

ทุกสิ่งทุกอย่างและรู้การต่างประเทศ จึงจะรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของบ้านเมืองให้ดีขึ้นได้
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	 ๒)	ราชการต่างประเทศทุกวันนี้ก็แข็งแรงกว่าแต่ก่อนมาก ด้วยชาวต่างประเทศถือว่า  

คอเวอนเมนต์ไทยถือธรรมเนียมซิวิไลมากแล้ว ขอทรงพระกรุณา

	 ๓)	โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มเรง่ทรงพระราชดำรหิจ์ดัราชการบา้นเมอืงทีเ่ปน็การรกุเรา้ 

กับใจคนต่างประเทศเสียให้เรียบร้อยโดยเร็ว จะได้ไม่เป็นช่องทางที่คนต่างประเทศจะเข้ามา 

แทรกแซงในราชการบ้านเมืองได ้

	 ๔)	ราชการซึ่งข้าพระพุทธเจ้าเป็นพนักงานรับราชการฉลองพระเดชพระคุณอยู่นั้น  

ก็มีแต่เสื่อมทรามไปไม่เป็นการเจริญขึ้น เพราะปัญญาและความรู้ไม่พอกับราชการ ทั้งโรคภัย 

ก็เบียดเบียน

 ๕)	ข้าพระพุทธเจ้า...ไม่ได้คิดในส่วนตัวข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานแต่ให้ราชการ 

บ้านเมืองมีความเจริญขึ้นอย่างเดียว...

หมายเหตุ
ทั้งนี้ ผู้เรียบเรียงพบว่าการลาออกของเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดีมีเหตุมาจากในพระราชดำรัส 

ตอบความเห็นของผู้ที่ทูลเกล้าฯ ถวายความเห็นในการจัดเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ. ๑๐๓ ซึ่งมีความ 

ตอนหนึ่งที่กล่าวถึงตัวอย่างเสนาบดีที่เป็น  “สำรับเก่า” หรือเป็นข้าราชการรุ่นเก่าที่จะต้องทำงานในระบบการ 

ปกครองอย่างใหม ่ดังนี ้

...ในการที่จะจัดตำแหน่งเสนาบดี ให้รับการได้จริงทุกสิ่งทุกอย่างในสำรับเก่า  

ที่เปนอยู่บัดนี้ ให้กลับทำการอย่างใหม่ได้จริงนั้นไม่ยาก แต่เพียงที่เคยเปนออปโปสิชั่น 

กันมาเสียแต่ก่อน ที่จำเปนจะต้องเหนไม่ต้องกัน ฤๅแกล้งบิดพลิ้วจะให้เสียนั้นอย่างเดียว 

เลย เปนการที่เหลือกำลังจะทำไปได้ก็มี เหมือนอย่างเมื่อเรว ๆ นี้ กงสุลฝรั่งเสศมีหนังสือ 

มา เรื่องประกาศห้ามไม่ให้บันทุกกำลังศึกเข้าไปในเมืองจีน เราจึ่งได้มีคำสั่งเจ้าพระยา 

ภาณุวงศ์ให้ทำคำประกาศ แลให้แปลหนังสือที่ประเทศทั้งปวงได้ตกลงกันอย่างไร ลงใน 

หนังสือราชกิจจานุเบกษา ให้ลูกค้าทั้งปวงทราบ ได้สั่งการโดยละเอียดถ้วนถี่แล้ว ครั้น 

เมื่อร่างประกาศมาให้เราดู มีข้อความเพิ่มเติมลงไปอีก ว่าเมืองไทยเรามีแต่เข้า๔๖เปน 

สินค้า เข้าไม่เปนอาวุธ ไม่ต้องห้ามดังนี้ ที่เติมลงนี้ก็ประสงค์จะให้ดีเท่านั้น ใช่จะแกล้ง 

อย่างหนึ่งอย่างใดเลย แต่หาได้ดูในหนังสือฉบับที่ให้แปลนั้นเองไม่ ว่าเขาจะกำหนด 

ห้ามอันใด จะประกาศให้ทราบ แลไม่มีกำหนดว่าจะห้ามอันใดบ้าง แลมีหนังสือพิมพ์ 

ข่าวโทรเลข ในเวลานั้นลงออกอึงไปว่า ฝรั่งเสศจะห้ามแต่เข้าอย่างเดียว ก็ไม่รู้เสีย  

การวางมือไปไม่ได้อย่างนี้ ท่านเสนาบดีกรมนี้ก็นับว่าเปนผู้มีปัญญายังชั่วกว่ากรมอื่น ๆ  

ยังเปนดังนี้ จะป่วยกล่าวไปไยถึงกรมอื่น  ๆ  เล่า เพราะเหตุอันนี้ เราจึงต้องรับภาระ 

อันหนัก โดยมิได้หยากจะขวนขวายไปรับเอามาเลย ดังเช่นกล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ถึง 

ตัวท่านเสนาบดีเองเล่า เราก็เชื่อเปนแน่ว่าได้รู้ตัวเหมือนกัน ว่ากำลังตัวเองไม่พอที่จะรับ 

แก่การประจุบันนี้ได้...๔๗
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๒๔๒๘ - ๕ กิจการทหารมหาดเล็ก๔๘ 

วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๒๘ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร  

ผู้บัญชาการกรมทหารมหาดเล็ก ไปราชการเมืองพิไชย พระองค์เจ้าดิศวรกุมารจึงมีหนังสือ 

กราบบังคมทูล มีใจความสำคัญ ดังนี้

	 ๑)	ขอรบัพระราชทานออฟฟเิซอร ์ (officers) ในกรมทหารมหาดเลก็ ๖ คนเปน็ผูต้ดิตาม  

โดยมีขุนวรสุนทโรสถ 

	 ๒)	ตำแหน่งฮอศปิแตนซายัน (Hospital Sergeant) หรือนายสิบพยาบาล 

	 ๓)	ขอพระราชทานใหจ้มืน่วชิติไชยสกัดาวธุเปน็ผูร้กัษาราชการของ “การทหารมหาดเลก็”

	 ๔)	ขอพระราชทานให้พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์เป็นผู้รักษาราชการของ “การโรงเรียน 

ต่าง ๆ”

แสดงให้เห็นว่ากรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์แบ่งหน้าที่เป็น ๔ ประเภท คือ  

การทหารมหาดเล็ก (รวมตำแหน่งแพทย์ทหาร) การทำแผนที่ การโรงเรียน และการพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาตอบว่า “ไม่ต้องอไร เพราะ 

การที่จะไปตกลงงดแล้ว” จึงไม่ได้เดินทางไปราชการยังเมืองพิไชย

๒๔๒๘ - ๖ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ

ดำรงตำแหน่งเสนาบดีว่าการต่างประเทศ 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๔๒๘ พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงษ  

กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ เป็นเสนาบดีว่าการต่างประเทศ๔๙ ความว่า

...บัดนี้ฉันจึ่งมอบตำแหน่งเสนาบดีผู้ว่าการต่างประเทศนี้ ให้เธอเปน 

ผู้บังคับบัญชาการสิทธิขาดในตำแหน่งนั้น โดยเตมอำนาจตำแหน่งไม่มีที่ยก 

ที่เว้น ขอให้เธอรับตำแหน่งนี้ รักษาราชการโดยความซื่อตรงต่อตัวฉันแล 

แผ่นดินบ้านเมือง รักษาการให้เตมสติปัญญาความคิด ให้ราชการทั้งปวง 

เรียบร้อย บ้านเมืองอยู่เยน เปนศุขสืบไป...

หมายเหตุ
การต่างประเทศเป็น “งานราชการประเภทเดียว” ที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ  

รับสนองพระบรมราชโองการปฏิรูปราชการต่างประเทศเพียงลำพังพระองค์เดียว ไม่ต้องใช้รายงานจัดราชการ 

หรือกอมมิตตี (คณะกรรมการ) จัดการแบบราชการกระทรวงอื่น ๆ ทรงพระปรีชาสามารถด้านการต่างประเทศ 

เป็นอย่างยิ่ง ทรงรับราชการเป็นเสนาบดีว่าการต่างประเทศตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๘ จนกระทั่ง 

สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็นเวลาถึง ๓๘ ปี ไม่ได้ย้ายไปว่าราชการ 

กระทรวงอื่นใดเลย
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๒๔๒๘ - ๗ จัดให้มีออฟฟิซราชการครั้งแรก๕๐

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๘ มีพระราชหัตถเลขาถึงพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้า 

ดิศวรกุมาร ให้ม ี“ออฟฟิซ (office) ราชการ” 

ถึง ดิศวรกุมาร

ดว้ยเจา้พระยาภาณวุงษมหาโกษาธบิด ี ขอลาออกจากราชการตำแหนง่ 

ผู้ว่าการต่างประเทศ ฉันได้มอบราชการให้กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ  

บังคับบัญชาต่อไป แต่ “ออฟฟิซราชการ” นั้น ไปตั้งที่บ้านอย่างแต่ก่อนเหน 

ไม่เป็นแบบราชการ ชักให้เสนาบดีที่ถือไรต์ที่จะนั่งอยู่ในแต่ออฟฟิซไม่เข้าวัง 

ผิดด้วยแบบอย่างมาแต่ก่อน ราชการไม่ใคร่ได้ประชุมพบปะกัน ก็มักจะให้ 

มีเหตุต่าง ๆ มีการช้าเหลือเกินไปเปนต้น แลราชการมักตกหล่นสูญหาย 

เสียโดยมาก จึ่งคิดจะให้ออฟฟิซตั้งอยู่ในที่แห่งเดียว เปนมั่นคงสำหรับ 

แผ่นดินสืบไป แต่ในเวลานี้ยังไม่มีที่ใดสมควรเปนออฟฟิซได้ ให้เธอมอบวัง 

สราญรมย์ให้กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ เปนออฟฟิซว่าการต่างประเทศ 

ไปกว่าจะได้ทำออฟฟิซในพระบรมมหาราชวังขึ้นแล้วเสร็จ

สยามินทร์

หมายเหตุ
ในอดีต สถานที่ว่าราชการของแต่ละกรมกองจะย้ายไปตามวังเจ้านายหรือบ้านขุนนางผู้รับผิดชอบ  

เป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการปกครองประเทศ จึงทรงแก้ไขด้วยการเวนคืนวังเจ้านายซึ่งเป็นที่หลวง หรือ 

จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อจัดตั้งเป็นสถานที่ว่าราชการส่วนกลางจนครบทุกส่วนราชการ

๒๔๒๘ - ๘ ขอพระราชทานตำแหน่งขุนนางการโรงเรียนในกรมทหารมหาดเล็ก๕๑

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร มีหนังสือ 

จาก “ออฟฟิซ กรมทหารมหาดเล็ก ในพระบรมมหาราชวัง” กราบบังคมทูลขอพระราชทาน 

สัญญาบัตรให้หม่อมราชวงศ์วิญ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนหนังสือเป็นหลวงตำแหน่งวิเสศ รับราชการ 

ในการโรงเรียน โดยฝากไว้ในกรมทหารมหาดเล็กก่อน

๒๔๒๘ - ๙ งบประมาณสำหรับการโรงเรียนและกรมทำแผนที่๕๒

พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร มีหนังสือจากออฟฟิศกรมทหารมหาดเล็ก  

กราบบังคมทูลถวายบัญชีแสดงงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน “เอศติเมดเงินประจำเดือน 

สำหรับการโรงเรียน และเอศติเมดเงินประจำเดือนสำหรับกรมทำแผนที่” ซึ่งกรมทหารมหาดเล็ก 

รับผิดชอบจัดการอยู่
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...ในส่วนเอศทิเมดสำหรับโรงเรียน

น่าที่ ๑ ในจำนวนพนักงานจัดการนั้น ส่วนพระยาศรีสุนทรโวหาร  

เดิมได้รับพระราชทานในอัตราอาจาริยใหญ่โรงเรียนสอนหนังสือไทย เดือนละ 

ชั่งหนึ่ง บัดนี้เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า โรงเรียนที่ได้จัดเปนชั้นเปนส่วนแลมีเพิ่มเติม 

ขึ้นเปนอันมาก ควรที่พระยาศรีสุนทรโวหารจะต้องเปนธุระในที่จะช่วยจัดการ 

ทั่วไป จึ่งจะเปนประโยชน์แก่การเล่าเรียน

ตำแหน่งสมุห์บัญชี...แลตำแหน่งนักการ คืออินสะเป็คเตอ ๔ คนนั้น 

มีธุระสำหรับจะต้องเที่ยวตรวจตราธรรมเนียมแลความเรียบร้อยตามโรงเรียน 

ทั้งปวงทั้งหัวเมืองแลในกรุงแลต้องทำรีโปดด้วย ในชั้นต้นขอรับพระราชทาน 

ตั้งแต่ ๒ คนก่อน…ตำแหน่งเสมียนสำหรับการจรนั้น มีที่ต้องการเปน ๒  

อย่าง ๆ หนึ่ง คนที่เอามาฝึกหัดสำหรับจะได้จ่ายออกไปเปนครูตามโรงเรียน 

ต่าง ๆ เพราะในเวลานี้ โรงเรียนสูงสำหรับสายครูยังไม่มี ถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องใช้  

อีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อเวลามีหนังสือที่จะต้องคัดมากเหมือนกันในคราวเกณฑ์ 

แต่งหนังสือเรียนแลเกณฑ์แปลธรรมบทเปนต้น...ในส่วน โรงเรียนพระยาศรี 

สุนทรโวหาร แล  โรงเรียนสวนนันทอุทยาน  นั้น เอสทิเมดกะเปนแก่เงิน 

ที่ใช้อยู่ในเวลานี้ ถ้า “โรงเรียนสราญรมย์” ตั้งขึ้นแล้ว ๒ โรงนี้รวมกันเป็น 

โรงเดียว เอศติเมดจะต้องทำใหม่...โรงเรียนตามวัดนั้น ใน เอศติเมดกะ 

เต็มที่เผื่อไว้ทีเดียว แต่เงินที่เบิกอยู่โดยปรกติน้อยกว่านี้มาก...

ในส่วนเงินเอสติเมดกรมทำแผนที่นั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้ กะทำตาม 

แบบใหม่ซึ่งพระวิภาคภูวดลได้เรียบเรียงขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย นั้น เงินเพิ่ม 

ในเวลาไปราชการแลเงินค่าเดินทางของพระวิภาคภูวดลแลพนักงานแผนที่ 

ซึ่งไปราชการนั้น กะไว้ตลอดปี เพราะไม่ทราบเกล้าฯ แน่ว่า พระวิภาคภูวดล 

จะกลับมาถึงในเดือนใด ถ้ามาถึงเดือนใด ก็จะเบิกเพียงเดือนนั้น...

๒๔๒๘ - ๑๐ พระราชหัตถเลขาคำสั่งพระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ ๔ พระองค์๕๓ 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัมพีระราชหตัถเลขาพระราชทานพระเจา้ลกูยาเธอ 

๔ พระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ ทวีปยุโรปรุ่นแรก จำนวน ๘ หน้า มีใจความ 

สำคัญโดยย่อ ดังนี้

ทรงใหร้ะมดัระวงัในการปฏบิตั ิอยา่ใหไ้ปอวดอา้งเรือ่งการเปน็เจา้นาย 

ในต่างประเทศ

เนื่องจากใช้เงินพระคลังข้างที่ คือ เงินสิทธิ์ขาดส่วนพระองค์ ไม่ใช่เงินสำหรับราชการ 

แผ่นดิน เรียนชั้นต้น ๕ ปี เรียนชั้นหลัง ๕ ปี รวมเป็นเงินพระองค์ละ ๓,๖๐๐ ปอนด์ ทรงให้การ 

เล่าเรียนวิชาเป็นทรัพย์มรดกแก่พระราชโอรสโดยเสมอกัน ตามแต่สติปัญญาของแต่ละพระองค์  
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และใหก้ลบัมารบัราชการใหคุ้ม้กบัเงนิแผน่ดนิทีล่งไป มพีระราชกระแสรบัสัง่วา่ “ถึงว่าเงินพระคลัง 

ข้างที่นั้นเอง ก็เปนเงินส่วนในแผ่นดินเหมือนกัน เว้นแต่เปนส่วนที่ยกให้แก่พ่อใช้สอยการในตัว  

ที่ทำการกุศลแลสงเคราะห์บุตรภรรยา เปนต้น เหนว่าการสงเคราะห์ด้วยเล่าเรียนนี้เปนดีกว่า 

อย่างอื่น  ๆ จึงได้เอาเงินรายนี้ใช้เปนการมีบุญคุณต่อแผ่นดิน” รวมทั้งพระราชทานคำสอน  

ให้มีความเพียร ไม่ให้เกะกะกลัวเกรงข่มเหงผู้อื่น ใช้สอยเงินทองอย่างเขม็ดเขม่ อย่าสุรุ่ยสุร่าย  

เป็นต้น

๒๔๒๘ - ๑๑ ตั้งศาลาว่าการต่างประเทศ (กรมท่า) ในพระบรมมหาราชวัง๕๔

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กราบ 

บังคมทูลเรื่องการซ่อมคลังเชือก ก่อสร้างตึกเพิ่มทำเป็นโรงทหารมหาดเล็ก และรื้อที่คลังและ 

โรงม้าเดิมของทหารมหาดเล็กทำเป็นออฟฟิศกรมท่า ในส่วนคลัง เมื่อโรงทหารใหม่เสร็จแล้ว 

จะย้ายของเข้าไว้ในนั้นได้ ยังอยู่แต่โรงม้าที่จำเป็นต้องคิดหาที่ โดยเห็นว่า ที่มุมท้องสนามหลวง  

ตรงหน้าประตูวิเศษไชยศรี ริมคลังเชือกบาทและโรงงานของสมเด็จกรมพระนั้น เป็นที่รกร้าง 

โสโครกอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวัง น่าจะใช้ทำโรงม้าทหารมหาดเล็กได้ พระบาทสมเด็จพระ- 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชหัตถเลขาตอบว่า “การเรื่องนี้ให้สวัส๕๕ พูดกับเทว๕๖ ดูทีเถิด  

ฉันไม่แน่ใจว่าที่ว่าการต่างประเทศอยู่ที่นี่ จะงามจะง่าย หฤๅจะเอาที่สนามหลวง จะงามจะง่าย 

กว่ากัน”

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิตติยากรวรลักษณ ์

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ ์

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม 

และพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช 

พระราชโอรสรุ่นแรกที่เสด็จไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
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๒๔๒๘ - ๑๒ หนังสือกราบบังคมทูลเรื่องการฝึกหัดวิชาหมอ๕๗ 

ต้นกำเนิด “การแพทย์แผนปัจจุบัน” ฉบับแรก 

วนัที ่๑๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองคเ์จ้าดศิวรกมุาร ผูบ้ญัชาการ 

กรมทหารมหาดเลก็ กราบบงัคมทลูเรือ่งการทหารและการโรงเรยีนทีก่รมทหารมหาดเลก็รบัผดิชอบ 

รวมถึงการฝึกหัดวิชาหมอและวิชาเซอเยอร ี และโรงรักษาคนไข ้ดังนี ้

...๒. อนึ่ง พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการมีรับสั่ง 

แก่ข้าพระพุทธเจ้าว่า กรมทำแผนที่ควรจะมีคนยีโลเยอ๕๘ ที่ชำนานในการตรวจ 

แร่ธาตุต่าง ๆ ได้สักคน ๑๕๙ สำหรับจะได้ให้รับราชการทางยีโอโลยิเกลเซอเว๖๐  

ให้เปนประโยชน์อีกทางหนึ่ง เพราะการเซอเวตรวจแร่ทุกอย่างนี้มักจะเปน 

ที่พูดจาว่ากล่าวของคนที่ว่ามาตรวจการนักปราชต่าง ๆ เช่น มิศเอตร์ลุคซากี  

อยู่เนือง ๆ...

๓. อนึ่งหมอวิลลิศที่สำนักราชทูตอังกฤษ ได้ขึ้นมารับพระราชทาน 

อาหารเย็นกับข้าพระพุทธเจ้าวันหนึ่ง ได้พูดจากันถึง  เรื่องฝึกหัดวิชาหมอ  

หมอวิลลิศแจ้งความว่า เมื่ออยู่ที่เมืองยี่ปุ่นได้เคยฝึกหัดคนยี่ปุ่นรู้ไปเปน 

หลายคน ข้าพเจ้าจึ่งถามว่า หมอวิลลิศเข้ามาอยู่ในเมือง คิดจะหัดคนไทย 

บ้างฤๅไม่ หมอบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะรับหัดได้บ้าง ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้   

ปฤกษากับพระวิภาคภูวดล  พร้อมกับเหนด้วยเกล้าฯ ว่า วิชาหมอเปนวิชา 

สำคัญ ควรจะให้แพร่หลายไปในพื้นบ้านพื้นเมือง แต่ที่จะคิดอ่าน การฝึกหัด 

วิชาหมอแท้ ก่อนที่ได้มี โรงรักษาคนไข้ ตั้งขึ้นนั้นก็ไม่ได้ แต่เห็นด้วยเกล้าฯ  

ว่า วิชาหมอในส่วนหนึ่งคือเซอยอรี ที่จะตัดผ่ารักษาบาดแผลเข้าเฝือกเหล่านี ้

เปนของที่จะเรียนได้ง่าย  และเปนที่ต้องการในราชการเหมือนดังทัพฮ่อ  

ฤๅไปทำแผนที่ป่าฎงดังนี้มาก ถ้าได้คิดอ่านให้มีขึ้นได้ก็คงจะเปนประโยชน์ 

แก่ราชการมาก ข้าพระพุทธเจ้าจึ่งให้  พระวิภาคภูวดลพูดจาปฤกษากับ 

หมอวิลลิศ ในความเหนอันนี้ หมอวิลลิศก็เหนชอบด้วย ว่าถ้าข้าพระพุทธเจ้า 

จะจัดคนให้สัก ๘ คน หมอวิลลิศจะรับฝึกสอนวิชาเยอรีให้แก่คนเหล่านั้น 

ในเวลาตั้งแต่บ่าย ๒ โมง จนบ่าย ๔ โมง ทุก ๆ วันแลจะสอนให้เปล่า ๆ ไม่คิด 

เอาค่าฝึกสอนด้วย การเปนดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ถ้าได้ 

ฝึกหัดคนไทยให้เข้าใจในวิชานี้ได้หลายคน ก็จะเปนประโยชน์ดังที่คิดนั้น 

ได้มาก...

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาตอบว่า  

“ออกไม่ใคร่เชื่อว่าจะสอนสำหรับเปล่าทำไม แต่ที่สอนไว้นั้นดีมาก”
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หนังสือกราบบังคมทูลของพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร ผู้บัญชาการกรมทหารมหาดเล็ก

เรื่องหมอวิลลิศคิดจะหัดวิชาหมอให้คนไทย

ที่มา : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิหนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๕๔
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๒๔๒๘ - ๑๓ รายงานโรงเรียน ฉบับที ่๑๖๑

วนัที ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองคเ์จ้าดศิวรกมุาร ผูบ้ญัชาการ 

กรมทหารมหาดเล็ก กราบบังคมทูลรายงานโรงเรียน ฉบับที ่๑ ความย่อดังนี ้

. . .จำนวนโรงเรียนที่มีอยู่แล้วก่อนเดือนเจ็ด มี ๙ แห่ง โรงเรียน 

ในพระบรมมหาราชวัง ๒ โรงเรียนนันทอุทยาน ๑ โรงเรียนในพระอาราม 

แขวงกรุงเทพมหานคร ๔ โรงเรียนในพระอารามแขวงกรุงเก่า ๑ โรงเรียน 

ในพระอารามเมืองสมุทรปราการ ๑

ในเดอืนเจด็ไดต้ัง้โรงเรยีนขึน้อกี ๑๐ แหง่ คอื โรงเรยีนในพระอาราม 

แขวงกรุงเทพมหานคร ๗ แห่ง โรงเรียนในพระอารามแขวงกรุงเก่า ๓ แห่ง  

รวมเก่าใหม่เป็นโรงเรียน ๑๙ แห่ง

ในเดือนแปดได้จัดตั้งเพิ่มอีก...รวมเป็นโรงเรียนหลวงที่ได้ฝึกสอน 

กลุบตุร ๒๓ แหง่...มนีกัเรยีนในโรงเรยีนแขวงกรงุเทพ ๑๐๒๒ คน แขวงกรงุเกา่  

๒๕๓ คน แขวงนครเขื่อนขัณฑ์ ๒๖ คน แขวงเมืองสมุทรปราการ ๖๒ คน  

รวมทั้งสิ้น ๑๓๖๓ คน...

๒๔๒๘ - ๑๔ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทิวงคต๖๒

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ  

ทรงหารือกับมิสเตอร์เฟรนช์ ผู้ว่าการแทนราชทูตอังกฤษและกงสุลเยเนราลเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่  

และสอบถามเกี่ยวกับพระอาการกรมพระราชวังบวรฯ ว่า

...อาการกรมพระราชวงับวรฯ ประชวรครัง้นีไ้ดค้วามแนช่ดัวา่หนกัหนา 

อยู่แล้ว แล หมอวิลลิส ที่รักษาก็ว่าจะเชิญให้เสด็จกลับขึ้นมาอยู่วังในพรุ่งนี้แล้ว  

ข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมว่า ควรที่จะให้เสด็จกลับมา จึ่ง 

จะสมควรแก่ประเพณีราชการบ้านเมือง...

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญเสด็จทิวงคต หลังการ 

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๙ 

โดยให้ยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในฐานะพระมหาอุปราช (วังหน้า)  

และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เป็นสยามมกุฎราชกุมาร 

พระองค์แรก ดังนั้นทั้งพระราชวังบวร ขุนนางวังหน้า ไพร่ขึ้นวังหน้าทั้งหมด ก็ย้ายกลับมาขึ้น 

วังหลวง และดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวง รื้อป้อมปราการต่าง ๆ ลงให้ 

ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ใน พ.ศ. ๒๔๓๐ ขุนนางวังหน้าอยู่ในกำกับของวังหลวง
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หมายเหตุ
เนื่องจากได้มีการยุบสถานที่ตั้งกรมหมอวังหน้าในเขตพระราชวังบวรชั้นนอกไปและเปลี่ยนเป็นที่ของ  

“โรงทหารรักษาพระองค์”  ของวังหลวงแทน ดังนั้นขุนนางกรมหมอวังหน้าซึ่งย้ายไปขึ้นกับวังหลวงตาม 

ธรรมเนียม เจ้าพระยามหินธรศักดิธำรง สมุหพระสุรัสวดี กรมพระสุรัสวดี มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระเบียบ  

การควบคุมกำลังคน และการสักเลกมากกว่าเดิม รวมทั้งการเกณฑ์ไพร่มาทำราชการ มีหนังสือกราบบังคมทูล 

ว่า ...บัดนี้กรมพระราชวังบวรฯ ทิวงคต ราชการในกรมพระราชวังบวรฯ ก็ตกมาเด็ดขาดอยู่ในพระบรม 

มหาราชวังทั้งสิ้น...๖๓

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุนนางกรมหมอวังหน้าย้ายไปทำงานตามหน่วยงานอื่น  ๆ เช่น  

ย้ายไปเป็นแพทย์ทหารบก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐๖๔ ไปทำงานที่โรงพยาบาลใหญ่ ณ วังหลัง (โรงพยาบาลศิริราช)  

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ หรือไปทำงานที่โรงเรียนแพทยากร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นต้น 

ส่วนกรมหมอหลวง (กรมแพทยาโรงพระโอสถ) ยังคงปฏิบัติราชการเหมือนเดิม แต่ไม่โปรดให้รับ 

ขุนนางใหม่เพิ่มเติม จนกระทั่งขุนนางเก่า ๆ ถึงแก่กรรมจึงค่อย ๆ หมดไปและยุบเลิกกรมหมอหลวงไปโดยปริยาย 

ในภายหลัง โดยในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ที่มีการปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการทั้งประเทศ มีกรมราชการแบบใหม่ ๆ  

เกิดขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังคงมีกรมราชการแบบเก่า (ตามกฎหมายตราสามดวง) ตกค้างอยู่ เช่น กรมช่างสิบหมู่  

กรมมหาดเล็ก กรมหมอหลวง แต่กรมแบบเก่าทั้งหมดต้องย้ายไปอยู่ภายใต้ระบบราชการแบบตะวันตกที่จัดแบ่ง 

เป็นกระทรวงต่าง ๆ ขึ้นใหม ่

๒๔๒๘ - ๑๕ ตั้งกรมแผนที่ทหาร๖๕

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๘ นายพันโท พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร  

จัดการตั้งกองแผนที่ทหาร เป็น กรมแผนที่ทหาร ในกรมทหารมหาดเล็กตามพระบรมราชโองการ 

๒๔๒๘ - ๑๖ หมอเทียนฮี้ขนปัสตันสำหรับทหารม้า ๑ หีบจากสิงคโปร์๖๖

วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๘ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ  

กราบบังคมทูล ดังนี ้

...ด้วยเจ้าพนักงานกรมศุลกากร มีหนังสือมาลงวันท่ี ๔ ข้ึน ๑ ค่ำ เดือน  

๑๐ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้หมอชิเทียนฮ้ีบันทุกปัสตันบันจุแล้ว 

สำหรับทหารม้าหีบหน่ึงจากสิงคโปร์ เพ่ือประโยชน์ของคอเวอนเมนต์สยาม...

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช- 

หัตถเลขาตอบ

ถึงกรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ

ด้วยจดหมายเธอส่งหนังสือกรมศุลกากร ว่าด้วย  หมอเทียนฮี้  

ขออนุญาตบรรทุกปัสตันบรรจุแล้วหีบหนึ่งนั้น ได้สอบถามเจ้าหมื่นไวยได้ความ 
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ว่าเปนของเจ้าหมื่นไวยวรนาถ สั่งมาสำหรับตัวที่จะขึ้นไปราชการทัพนั้น  

อนุญาตเถิด

สยามินทร์

๒๔๒๘ - ๑๗ หมอเฮงร ี เอศโกลสตอน ขอรับราชการเป็นแพทย์ทหาร๖๗

วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๔๒๘ ดอกเตอร์เฮงรี เอศโกลสตอน มีหนังสือทูลมายัง  

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ ความว่า

...ด้วยแม้ว่าในกองทับซึ่งจะยกขึ้นไปเหนือ ครั้งมีตำแหน่งหมอว่างอยู่  

ฤๅมีการที่แห่งใด ข้าพเจ้าขอถวายตัวรับราชการในตำแหน่งหมอนั้น แลซึ่ง 

ข้าพเจ้าขอรับราชการนั้น ข้าพเจ้าขอทูลให้ทรงทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นเมมเบอร ์  

ในจำพวกแพทย์ ซึ่งเรียกว่า รอยัลกอลิชออฟเซอเยอน (The Royal College  

of Surgeons) ในอังกฤษ แลข้าพเจ้าได้รับดิโปลมา ลงวันเดือนนอแวมเบอร์ 

คฤกษศักราช ๑๘๕๑ แลข้าพเจ้าได้รับราชการในกองทัพอเมริกันเมื่อครั้ง 

มีสงครามครั้งหลังนั้น แลได้รับตราตั้งเป็นเซอเยอน แลมีตำแหน่งสมอเมเยอ  

แลเมื่อออกจากราชการนั้น ก็ได้รับหนังสืออนุญาตของเจ้าพนักงานให้ออกจาก 

ราชการโดยความชอบ ภายหลังข้าพเจ้าก็ได้ไปการทัพเมืองอบิซีเนียด้วย

วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๘ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการทูล 

พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัต ิ ว่า

...ด้วยดอกเตอร์เฮงรี เอศโกลสตอน มีหนังสือมาว่า จะขอรับราชการ 

ในตำแหน่งหมอ ซึ่งจะยกทัพไปเมืองเหนือครั้งนี้...ขอให้เธอนำขึ้นทูลเกล้าทูล 

กระหม่อมถวาย ทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ตามเวลาที่สมควร...๖๘

๒๔๒๘ - ๑๘ ติดไฟฟ้าในโรงทหารหน้า๖๙

วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ จมื่นไวยวรนาถกราบบังคมทูลเรื่องการติดไฟฟ้าใน 

โรงทหารหน้า ความว่า

. . .เดิมโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้าจัดทหารขึ้นอยู่โรงทหารน่า  

ในชั้นต้นที่จะจัดทหารขึ้นอยู่โรงนั้น...ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้คิดกำหนดดวงไฟ 

ที่จะใช้ เหนควรต้องใช้ถึง ๔๕๐ ดวง มาคิดค่าโคมแลค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ก็เหน 

เปลืองมาก ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดด้วยเกล้าฯ ว่า ถ้าจะใช้ไฟฟ้า โสหุ้ยก็คง 

น้อยลงได้...ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้สั่งไปทางตาลิกราฟ (telegraph) ให้ส่งไฟฟ้า 

เข้ามาสำหรับที่จะใช้ในโรง ให้ทันกับการขึ้นโรงทหารน่า...ข้าพระพุทธเจ้าเหน 
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ด้วยเกล้าฯ ว่า การที่จะจุดไฟบนพระที่นั่งทุกวันนี้ ก็ต้องใช้ผู้หญิงเปนผู้จุด  

การที่จุดนั้นก็เปนการลำบาก ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้คิดกะไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว 

นัน้ โคมดวงใหญ ่๑ ดวง มแีรง ๑๒๐๐๐ เทยีนไข มอียู ่๔ ดวง คดิดว้ยเกลา้ฯ  

ว่า จะใช้ที่โรงทหารทั้ง ๒ ดวง อีก ๒ ดวงจะใช้ในที่ออกขุนนางทั้งสองข้าง  

ข้างละดวง กับโคมติดฝา อย่างกลาง อย่างเลก มีแรง ๑๐/๒๐ ดวงเทียนไข  

มีอยู่ ๑๘๐ ดวง กับโคมติดฝาโตะต่าง ๆ มีแรงโคมละ ๒๐/๓๐/๔๐ ดวงเทียนไข  

มีอยู่ ๖ ดวง 

...ไฟฟ้าซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลพระกรุณามาแล้วนี้ ข้า 

พระพุทธเจ้าได้ลองจุดในการแดนซิงวังสราญรมย์แล้ว เหนใช้ได้ดีกับของ 

ที่มีสำหรับเครื่องไฟฟ้านั้นมีพร้อมแล้วทุกอย่าง...

๒๔๒๘ - ๑๙ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ ์ประสูติ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๘ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์  

พระราชโอรสองค์ท่ี ๕ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า 

เสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี ประสูติ ค่ำคืนนั้นมีปรากฏการณ์ฝนดาวตก ชาววังจึงขนาน 

พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้ว่า ทูลกระหม่อมดาวร่วง

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

ที่มา : งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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พ.ศ. ๒๔๒๙ 

พ.ศ. ๒๔๒๙ - ๑ รายงานโรงเรียน ฉบับที ่๒ และตั้งโรงเรียนแผนที่ทหาร๗๐

วนัที ่๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๙ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองคเ์จ้าดศิวรกมุาร ผูบ้ญัชาการ 

กรมทหารมหาดเล็ก กราบบังคมทูลรายงานโรงเรียน ฉบับที ่๒ มีความย่อดังนี ้

...(๑) …รายงานฉบับนี้จึงรวมได้ ๕ เดือนในคราวเดียวกัน

(๒) การโรงเรียนในระหว่าง ๕ เดือนนี้ก็เรียบร้อยเจริญขึ้นโดยปรกติ  

จำนวนนักเรียนก็มากขึ้นเสมอทุก ๆ เดือน... 

(๓) โรงเรียนในกรุงเทพฯ มีอยู่หลายแห่งแล้ว ที่จะตั้งขึ้นใหม่ต่อไป 

ในจังหวัดกรุงเทพฯ โดยจะตั้งอีกน้อยแห่งก็ได้ แต่ตามหัวเมือง ข้าพระพุทธเจ้า 

กำลังคิดอ่านที่จะตั้งโรงเรียนให้ตลอดออกไปตามกระแสพระราชดำริห์  

ข้าพระพุทธเจ้าได้พบพูดจาชี้แจงกับพระสงฆ์เจ้าคณะบางหัวเมือง ยินดีที่จะ 

รับจัดการตามพระราชประสงค์... 

(๔) อนึ่งเมื่อเดือน ๑๒ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงเปน 

พนักงานสอบซ้อมวิชาอาจาริย์ซึ่งได้รับพระราชทานสอนวิชาหนังสือไทย 

ในโรงเรียนหลวงทุกแห่ง...จำนวนอาจาริย์ที่เข้าไล่หนังสือ อาจาริย์ใหญ่ ๒๕ คน  

อาจาริย์รองในโรงเรียนใหญ่ ๑๑ คน อาจาริย์รองในโรงเรียนตามพระอาราม 

เข้าไล่ ๒ คน รวมทั้งสิ้นด้วยกัน ๓๘ คน...

(๕) โรงเรียนได้ตั้งขึ้นใหม่ ในกรมแผนที่ทหารแห่ง ๑ สำหรับ 

ฝึกสอนนักเรียนที่จะรับราชการในกรมแผนที่ วิชาที่ฝึกสอนนั้นคือ หัดเลข 

อย่างสูงสำหรับใช้ในการวัดแดด วัดดาว เปนต้นอย่างหนึ่ง หัดเขียนอย่าง ๑  

หัดวิชาหนังสือไทยอย่าง ๑ หัดทำแผนที่ด้วยอย่าง ๑ กำหนดอัตรานักเรียน 

เต็มที่รับได้เพียง ๕๐ คน แลต้องสอบซ้อมวิชาก่อนพอสมควรแล้วจึ่งจะยอม 

ให้เข้าเรียน แลไม่ได้รับฝึกหัดนักเรียนในสำนักนี้อื่นนอกจากผู้ที่จะเข้ารับ 

ราชการในกรมทำแผนที่ การฝึกสอนในโรงเรียนนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจดู 

เหนสอนโดยถ้วนถี่ละเอียดลออมากต่อไปคงจะเปนประโยชน์แก่ราชการเปน 

อันมาก...

๒๔๒๙ - ๒ มิสเตอร์อิแยแวลซ์ขอตั้งบริษัทติดตั้งจำหน่ายไฟฟ้าในสยาม๗๑

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๒๙ การใช้ไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

อย่างมาก โดยเฉพาะความเจริญของเทคโนโลยีการแพทย์แผนปัจจุบันแบบประเทศตะวันตก  

ในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ มีชาวต่างประเทศที่อยู่ในสิงคโปร์มีหนังสือกราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น 

เทวะวงษวโรประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศ ความตอนหนึ่งว่า
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. . .ที่ขอพระเจ้าแผ่นดินสยามโปรดให้คอลเซเซอล๗๒ แก่ข้าพเจ้า 

ให้ ได้รับทำไฟฟ้าที่กรุงเทพฯ และที่ ใกล้ เคียง แลพวกกำมิศชั่นเนอร์๗๓  

เมืองสิงคโปร์ได้ทำหนังสือสัญญาอนุญาตให้ข้าพเจ้าแลได้ให้อำนาจสมควร 

แก่ข้าพเจ้าได้ตั้งโคมไฟฟ้าตามถนนหลวงแลในบ้านราษฎรที่เมืองสิงคโปร์... 

จะทำการต่อไปถึงเมืองปีนัง...ข้าพเจ้าขอจะทำการกำปะนีต่อไปกรุงเทพฯ  

ถ้าท่านโปรดและเห็นด้วยการเรื่องนี้ตามสมควร ขอสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน 

สยามได้พระราชทานหนังสือสัญญาอนุญาตให้ข้าพเจ้า แลข้อความในหนังสือ 

สัญญาอนุญาตนั้นจะมีความว่าดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นความเหมือนกับ 

คอมมิศชันเนอที่เมืองสิงคโปร์ยอมให้แก่ข้าพเจ้าคือ 

ข้อ ๑ ให้อำนาจได้ที่ดินแลได้สร้างตึกในที่นั้นตามสมควร จะได้ตั้ง 

เครื่องจักและของอื่น ๆ ซึ่งต้องการใช้ทำเครื่องไฟฟ้า

ข้อ ๒ ว่าได้ตั้งเครื่องจักแลที่สำหรับได้ทำไฟฟ้าแลได้จำหน่ายไฟฟ้านั้น  

เพื่อจะได้จุดไฟฟ้าในที่หลวง ที่ไปรเวศ ที่ถนน และที่อื่น ๆ แลในที่กลางแจ้ง

ข้อ ๓ ว่าให้ข้าพเจ้าได้ตั้งเสาแลได้ติดตั้งสายลวดที่พ้นคนเดินตลอด 

ในเมอืงแลทีใ่กลเ้คยีงกรงุเทพฯ ทกุถนนหนทาง ฤๅทีอ่ืน่ ๆ ทีเ่หนสมควรเพือ่จะได ้

จำหน่ายไฟฟ้านั้น แลขุดถนนหนทางแลที่อื่น ๆ ทุกแห่งเหนสมควรว่าจะต้อง 

ฝังลวดใต้ดิน...

…แลการที่ใช้ไฟฟ้าบัดนี้เป็นการถือเป็นแน่แล้ว ได้เห็นแต่การที่ได้ทำดี 

ขึ้นมากในเครื่องจักที่จะบังเกิดไฟฟ้า แลการจำหน่ายไฟฟ้านั้น ก็ได้ทำเป็น 

ที่หวังใจเหมือนกับไฟก๊าศ...แลในเดี๋ยวนี้ก็ได้ถูกกว่าไฟก๊าศ แลแสงไฟฟ้ายัง 

สว่างยิ่งกว่าไฟก๊าศ ๕๐ ส่วน แลบัดนี้ใช้กันที่เมืองอังกฤษแลเมืองอเมริกา  

ในทุกประเทศในคอนติเนนยุโรป...

วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๙ มิสเตอร์อิแยแวลซ์มีหนังสือทูลกรมหมื่นเทวะวงษ- 

วโรประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศ เรื่องแมมโมแรนดำ (Memorandum) รายละเอียด 

ราคาไฟฟ้า๗๔ เพื่อให้พิจารณา ความว่า

...ข้อ ๒ ...กุมปนี จะฝังแลตั้งเครื่องซึ่งจะต้องการใช้นั้น คือสายตะกั่ว 

แลสายลวด แลจะตั้งเสาทั้งสิ้นที่ต้องการจุดไฟฟ้าตามถนนนั้น ของกุมปนีเอง 

เสียค่าใช้จ่ายแลราคา แลกุมปนีจะให้โคมทั้งหมดสำหรับจุดไฟฟ้าตามถนน 

แลจะรักษาโคมนั้นด้วย 

ข้อ ๓ ...ตอนแรกซึ่งจะจุดไฟฟ้า...จะจับตั้งแต่ประตูวังแลตลอดไป 

ในเมือง แลถนนเจริญกรุงไปจนถึงโอเรียนต้นโฮเตล แลในงวดแรกนั้นจะใช้ 

โคม ๑๐๐ หนึ่ง แล้วจะทวีขึ้นไปคราว ๆ ตามจะเห็นควร 
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ข้อ ๔ ...โคมใบหนึ่งจุดไฟร้อนกล้าสว่างเท่ากับโคมเทียน ๕๐ เล่ม  

ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ประมาณเดือนหนึ่งจุด ๒๗ คืน  

กลางเดือนจะไม่เลิกจุด ราคาจุดไฟฟ้านั้นทั้งหมดโคมหนึ่งจะเป็นเงินเดือนละ  

๒.๕๐ เหรียญ (ไฟก๊าศที่เมืองสิงคโปร์จุดละ ๒.๗๐ เหรียญ) 

ขอ้ ๕ วา่ไฟฟา้ซึง่จดุตามบา้นไปรเวศนัน้ จะกำหนดราคาจดุหนึง่กย็าก  

เพราะต้องจุดตามแต่การ แต่จุดไฟฟ้าราคาถูกกับไฟก๊าด แลแสงไฟฟ้าก็สว่าง 

กวา่หลายสว่น...ตามราคาไฟกา๊ดจดุทีเ่มอืงสงิคโปรท์ีเ่มอืงฮอ่งกงและเมอืงเซีย่งไฮ้  

แลเมืองอื่น ๆ คิดราคาพันพุกสี่เหลี่ยมเป็นเงิน ๓ เหรียญ คงเป็นเงินเดือนละ  

๓.๑๕ เหรียญ ถ้าจะจุดไฟฟ้าแล้วจะเป็นราคาแต่เดือนละ ๒.๔๗ เหรียญ และ 

แสงไฟเทา่จดุเทยีนยีส่บิสีเ่ลม่และไฟกา๊ดทีจ่ดุนัน้แสงไฟสวา่งเทา่จดุเทยีนเกา้เลม่...

การนำไฟฟ้ามาใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างยิ่ง เพราะ 

เกี่ยวกับเครื่องตรวจโรคต่าง  ๆ จาก Memorandum ของมิสเตอร์อิแยแวลซ์ช่วยทำให้เข้าใจ 

สภาพบ้านเมืองของกรุงเทพมหานครว่า ในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ กำลังจะนำเข้ามาใช้  

แทนการจุดโคมไฟที่ใช้น้ำมันก๊าดและการจุดเทียน และประเทศใกล้เคียงเริ่มนำไฟฟ้ามาใช้ก่อนหน้า 

ไม่นานเช่นกัน

๒๔๒๙ - ๓ สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษประกาศพระราชบัญญัต ิ

“สยามออเดออินเคาน์ซิล” (Siam Order in Council)๗๕

กฎหมายอังกฤษฉบับนี้มีอำนาจควบคุมคนในบังคับอังกฤษที่อาศัยอยู่ในประเทศสยาม

วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๙ สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษเสด็จประทับ 

พร้อมด้วยปรีวิเคาน์ซิล มีพระราชเสาวนีย์ดำรัสให้ตั้งพระราชบัญญัติ “สยามออเดออินเคาน์ซิล”  

ดังคำปรารภว่า

...ด้วยสมเดจพระนางเจ้ามีอำนาจบังคับบัญชาในพระราชอานาเขตร 

สมเดจพระเจ้าแผ่นดินสยาม เพราะดังนั้นบัตนี้สมเดจพระนางเจ้าโดยอำนาจ 

เพื่อการนี้ตามที่กำหนดไว้ในลักษณเฟรนยูริศติกเชอนแอกต์ที่ทำไว้ระหว่าง  

ปีคฤกตศักราช ๑๘๔๓ และ ๑๘๗๘ ในปีที่ ๒๐ และ ๒๑ ของพระนางเจ้า  

บท ๗๕ แลอำนาจอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพระองค์ก็ได้ทรงพระราชดำริหปฤกษาพร้อม 

ด้วยปรีวิเคาน์ซิน มีพระราชเสาวนีดำหรัศให้ตราเป็นพระราชบัญญัติดังนี้...

๒๔๒๙ - ๔ การผลิตน้ำประปาในสยาม๗๖

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๙ มิสเตอร์แกรซีคิดจัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค  

โดยมีหนังสือกราบบังคมทูลและเอกสารแนบท้ายอธิบายความสำคัญของการใช้น้ำสะอาดใน 

กรุงเทพฯ ดังนี้
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...น้ำที่ใช้อยู่ในเดี๋ยวนี้สำหรับการบ้านเมืองและการอื่น ๆ เป็นต้นเหตุ 

ให้เกิดโรคต่าง ๆ เหมือนอหิวาตกโรค โรคบิด เปนไข้ไตฟอย ซึ่งมีอยู่เนือง ๆ  

แลเปนพยานชัดแจ้งอยู่ว่า เมื่อเกิดไข้อันน่ากลัวอย่างใดขึ้นแล้วที่ เมืองนี้  

มักจะเป็นขึ้นแก่ราษฎรในกรุงเทพก่อน แลที่ใกล้เคียง แล้วก็แผ่ไปตลอดเมือง  

แลโรคเหล่านี้มักจะเปนขึ้นในฤดูแล้ง เมื่อน้ำในลำแม่น้ำกร่อยไปมาก...

วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๙ มิสเตอร์แกรซีกราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น 

เทวะวงษวโรประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศ ความว่า

. . .ด้วยข้าพเจ้าได้ยินคนร้องมากต่อมากว่า น้ำกร่อยในลำแม่น้ำ 

แลราษฎรที่ต้องใช้น้ำนั้นได้ความไข้ชั่วร้ายเปนอันมาก แลข้าพเจ้ามีความวิตก 

ด้วยว่า ถ้าช้านานไป การที่จะต้องเซอเวที่ ถ้าไม่ได้เซอเว โดยก่อนรดูฝน  

แลน้ำได้ท่วมที่นั้นแล้ว ก็จะเปนการลำบากมาก ข้าพเจ้าจึงขอเสดจได้โปรด 

กำหนดเวลาวันหนึ่งตามที่เสดจเหนสมควร จะได้นำเรื่อง...ไปถวายพระเจ้า 

แผ่นดินสยาม...

คำแปล หนังสือของมิสเตอร์แกรซี

เดือนเอปริล คฤษตศักราช ๑๘๘๖

...ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลด้วยการสำคัญใหญ่ 

อย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องในความเจริญผาศุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ในกรุงเทพฯ  

นี้ คือการที่จะจัดให้มีน้ำบริสุทใช้ทั่วไปในกรุงเทพฯ ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าเหนว่า 

เปนการสำคญัรบีรอ้นใชแ่ตใ่นประโยชนก์รงุเทพฯ แหง่เดยีว แตท่ัว่ไปในพระราช- 

อาณาเขตรซึ่งมีความเจริญโดยอาไศรยความเจริญแห่งกรุงเทพฯ 

เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้ตริตรองในความเรื่องนี้แล้ว ก็ได้ปฤกษา  

ดอกเตอวิลิศ ขอความเห็นดอกเตอร์วิลิศจึ่งได้เขียนหนังสือชี้แจงความเหนมา 

ตามที่ข้าพระพุทธเจ้าคัดสำเนาถวายมาด้วยนี้ แลตามความเหนดอกเตอวิลิศ  

แลการที่ได้ชัณสูตรน้ำก็ปรากฎชัดว่าน้ำที่ใช้ในกรุงเทพนี้เปนที่น่ากลัวจะเปน 

อันตรายแก่ความเจริญแห่งราษฎร แลเปนที่ให้บังเกิดโรคไภย...

…เหนว่าในกรุงเทพฯ นี้ไม่ควรจะทำให้เปนการใหญ่ที่จะลงทุนมากไป... 

ควรจะขุดเป็นคลองน้ำใส สำหรับใช้การสิ่งนี้อย่างเดียว คลองนั้น ควรจะ 

ขุดมาถึงตำบลแห่งหนึ่งแห่งใด ที่ดินไม่เคมแลไม่มีของโสโครก แลในที่นั้น 

ให้ทำเป็นสระใหญ่ แลมีเครื่องกรองให้ใสบริสุทธิ์ แล้วให้มีเครื่องสูบน้ำเข้าไป 

ในท่อทำด้วยอิฐปูน ให้สูงพ้นน้ำขึ้นท่วมได้ ท่อนั้นให้ไขน้ำเข้ามาในกรุงเทพฯ  

แลที่นั้น ให้ทำสระน้ำใหญ่ ขังน้ำนั้นไว้ แล้วมีเครื่องสูบขึ้นไว้ในถังสูงพอ 
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เจ้าพนักงานการประปา ไม่ทราบปีที่ถ่ายภาพ

ที่มา	 :	 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สมควรที่จะให้น้ำเดินตามท่อทั่วไป แลขึ้นถึงหลังคาตึกที่สูง ถังนั้นให้แบ่งเปน 

สองส่วนก็ได้ ส่วนหนึ่งให้ใส่น้ำสะอาด ส่วนหนึ่งใส่น้ำสำหรับใช้รดถนน ดับไฟ  

ล้างบ้านและทำการอื่น ๆ...

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ  

เสนาบดวีา่การตา่งประเทศ มหีนงัสอืกราบบงัคมทลู ความวา่ มิสเตอร์แกรซีคดิจะขอพระราชทาน 

พระราชานุญาตที่คิดจะทำการสูบน้ำให้คนใช้น้ำใสสะอาด พร้อมแนบหนังสือสัญญาข้อตกลงมา  

ชื่อ “เมมโมเรนดัม ขอพระบรมราชานุญาตขุดสระแลคลองขังน้ำ” คล้ายกับที่พระยาโชฎึก 

ทำอยู่แต่ไม่ได้ผล ทรงถวายความเห็นว่า การเรื่องน้ำใสสะอาดเป็นเรื่องที่ดีของบ้านเมืองอย่าง 

สำคัญนัก เมื่อทรงพระกรุณาโปรดประการใด จะได้ดำเนินการตามกระแสพระราชดำริให้ตลอด

การใช้น้ำสะอาดในการบริโภคของประชาชน สมัยนี้เรียกว่า “น้ำบริสุทธิ์” เป็นเรื่องสำคัญ 

ในการป้องกันโรคระบาดและใช้ในงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลแบบตะวันตก การจัดให้มีระบบทำให้ 

น้ำสะอาดโดยการขุดคลองกักเก็บน้ำแยก ป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรก และมีระบบกรองน้ำ  

คือการผลิตน้ำประปาในปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีของอังกฤษที่เข้ามาทางสิงคโปร์เช่นเดียวกับ 

เรื่องไฟฟ้า มิสเตอร์แกรซีเป็นสถาปนิกหลวงคนสำคัญ และหมอวิลลิศแห่งสถานทูตอังกฤษถือ 

เป็นบุคคลสำคัญที่เสนอแนะในการผลิตน้ำสะอาด รวมทั้งการเสนอให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์และ 

โรงพยาบาลแบบตะวันตก 
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๒๔๒๙ - ๕ ปฏิรูปการคลัง จัดราชการพระคลังมหาสมบัติ๗๗

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.  ๒๔๒๙ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี  

กราบบังคมทูลถวายรายงานจัดราชการพระคลังมหาสมบัติ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงษวโร- 

ประการ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ ถวายรายงาน รวมทั้งความเห็นของ 

พระยาภาสกรวงศ์ เกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดราชการพระคลังมหาสมบัติ เป็นรายงานจัดราชการ  

๑๕ แผ่น และร่างพระราชบัญญัต ิ๙ แผ่น

๒๔๒๙ - ๖ พระบรมราชโองการในการจัดน้ำแจกราษฎร๗๘ 

วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.  ๒๔๒๙ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี  

รับพระบรมราชโองการในการจัดน้ำแจกราษฎร เนื่องจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลง ทำให้ 

น้ำทะเลหนุนขึ้นมา เป็นผลให้น้ำกร่อย ไม่สามารถใช้บริโภคได้ จึงจัดคนตั้งเป็นกองตักน้ำ  

ไปตักน้ำที่นนทบุร ี ใส่เรือน้ำได้มากกว่า ๒๐ ลำ มาแจกจ่ายราษฎรที่ประสบปัญหากว่า ๔๖ ตำบล

๒๔๒๙ - ๗ สถาปนาพระองค์เจ้าดิศวรกุมาร 

เป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ

วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกลา้ฯ สถาปนาพระเจ้าน้องยาเธอ พระองคเ์จา้ดศิวรกมุาร เปน็พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหมืน่ 

ดำรงราชานุภาพ๗๙

๒๔๒๙ - ๘ พระราชทานสิ่งของและยาแก่กองทัพปราบฮ่อ๘๐

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ พระราชทานสิ่งของแก่กองทัพที่นำโดยพระเจ้าน้องยาเธอ  

กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม และกองทัพจมื่นไวยวรนาถ (เจิม แสง-ชูโต) ในการไปปราบฮ่อ  

โดยมีแนบบาญชีรายสิ่งของและยาที่พระราชทาน จำนวน ๓ แผ่น

ด้วยข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระราชทานลายพระราชหัตถเลขา ฉบับ ๑  

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้าปฤกษาพร้อมกันด้วยสิ่งของ คือ เสื้อผ้า 

แลยาสำหรับรักษาไข้เจ็บเปนต้น ซึ่งจะส่งขึ้นไปพระราชทานกองทัพพระเจ้า 

น้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษศิลปาคม และกองทัพเจ้าหมื่นไวยวรนารถ 

(๑) ว่าของที่ตระเตรียมขึ้นไปจะพออยู่เพียงเท่าใด จะควรต้องส่ง 

เพิ่มเติมขึ้นไปอีกบ้างฤๅอย่างไร

(๒) จะควรส่งเมื่อใด พาหนะที่จะขนส่งอย่างใด ให้ข้าพระพุทธเจ้า 

ปฤกษากันคิดกะการให้ตลอดนั้น พระเดชพระคุณล้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้  

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับใส่เกล้าฯ ประชุมปฤกษาพร้อมกัน เหนด้วยเกล้าฯ ว่า

...เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มของออฟฟิเซอร์...



498
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ยารักษาไข้เจ็บ นั้นเปนของที่ต้องใช้เปนอันมากอยู่เสมอ แลได้ทราบ 

เกลา้ฯ วา่ ดเูหมอืนทีต่ระเตรยีมขึน้ไปจะไมใ่ครพ่อทัง้ ๒ กอง จงึเหนดว้ยเกลา้ฯ  

ว่า ยาบางอย่าง คือ ยาควินินอย่าง ๑ ยาคลอรอดินอย่าง ๑ ยาเมล็ด 

บันจุแก้ไข้ของหมอกาแวนอย่าง ๑ ดีเกลืออย่าง ๑ เหล่านี้เปนของสำคัญ 

ควรจะต้องส่งขึ้นไป แต่ประมาณยาที่จะต้องส่งอย่างละมากน้อยเท่าใดนั้น  

ข้าพระพุทธเจ้าได้ให้หมอเกาแวนคิดกะที่จะใช้ให้พอในคน ๔๐๐๐ คน ตลอด  

๖ เดอืน แจง้อยูใ่นบญัชทีีก่ะนัน้แลว้ เกลอื นัน้ขา้พระพทุธเจา้พระยาศรสีงิหเทพ  

ทราบเกล้าฯ ว่ายังมีอยู่ที่เมืองพิไชย เมืองพิศณุโลกย์มาก เหนพอจะจ่ายใช้ 

ในราชการได้

...ขา้พระพุทธเจ้าเหนดว้ยเกลา้ฯ พรอ้มกนัวา่ ถา้จดัการเชน่นี ้พระราช- 

ประสงค์ที่จะโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของแลยารักษาไข้ให้เปนกำลังราชการ  

แก่ผู้ไปราชการทัพในทางกันดานทั้ง ๒ กอง คงจะสำเร็จตลอดไปได้ทุกประการ

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

	 	ข้าพระพุทธเจ้า

	 อดิศรอุดมเดช

	 ดำรงราชานุภาพ

	 นริศรานุวัตติวงศ์

	 พระยาศรีสิงหเทพ

	 หลวงนายสิทธิ

หมายเหตุ
การพระราชทานยารักษาโรค เสื้อผ้า สิ่งของแก่กองทัพทหารปราบฮ่อในครั้งนี้ ได้กลายเป็นรูปแบบ 

การดำเนินการของสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามตลอดสมัยรัชกาลที่ ๕ ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาตอบในหนังสือกราบบังคมทูลของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เมื่อวันที่ ๒๖  

เมษายน ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖)๘๑ (วันก่อตั้งสภากาชาดไทย) ความว่า “แต่เมื่อยังไม่ถึงการสงคราม จะยัง 

ไม่เปนการจำเปนต้องออกเงินจ้างคน ส่งแต่เพียงยาแลผ้าซึ่ง  เคยได้ทำมาครั้งทัพฮ่อ  แต่ก่อนก็เห็นจะพอ”

๒๔๒๙ - ๙ ปฏิรูปกฎหมายศาล “พระราชบัญญัติสำหรับศาลยุติธรรม”๘๒

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ พระยาศรีสุนทรโวหารกราบบังคมทูลเรื่องการพิมพ์ 

พระกระแสพระบรมราชโองการ ซึ่งให้กอมมิตตีตรวจตราข้อพระราชบัญญัติสำหรับศาลยุติธรรม  

กับหนังสือพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ลักษณะ แจกส่งไปยังพระบรมวงศานุวงษ ๑๘ พระองค์  

ข้าราชการ ๕๑ นาย รวม ๖๙ และเชิญประชุมพร้อมกันไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๔๒๙ “...จึ่งตกลงพร้อมกันว่า การเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ที่ศุขทุกข์แลความเจริญพินาศ 

ของราษฎรซึ่งอยู่ในพระราชอาณาเขตร ย่อมอาไศรยในการเรื่องนี้เปนต้นเหตุที่จะให้เปนผลดี 

ฤๅชั่วสืบไป...”
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๒๔๒๙ - ๑๐ หมอแมคฟารแ์ลนด ์กรมทหารมหาดเลก็ แผนกการโรงเรยีน ขอขึน้เงนิเดอืน๘๓

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ หมอเอส. จี. แมคฟาร์แลนด์ (Samuel Gamble Mc 

Farland) กราบทลูพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหมืน่ดำรงราชานภุาพ ผูบ้ญัชาการกรมทหารมหาดเลก็  

ความย่อว่า ได้รับราชการในรัฐบาลสยามมา ๘ ปีเต็มแล้ว ขอขึ้นเงินเดือน และขอเงินค่าจ้าง 

แปลหนังสือเรื่องวิทยาการต่าง ๆ ที่หมอแมคฟาร์แลนด์ไปจัดการว่าคนอื่นจ้างให้แปลอีกที เพราะ 

หนังสือแปลทั้งหมดทำเสร็จแล้ว

วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ มี 

หนังสือกราบบังคมทูล ความว่า หมอแมคฟาร์แลนด์ขอขึ้นเงินเดือน จากปีละ ๖๐ ชั่งเป็นปีละ  

๑๐๐ ชั่ง โดยทรงเห็นว่าหมอแมคฟาร์แลนด์มีคุณวิเศษกว่าผู้อื่นอยู่อย่างหนึ่ง คือ การแปล 

หนังสือได ้ อาศัยใช้แปลตำราเรียนอยู่เสมอ 

หมายเหตุ
ศาสนาจารย์เอส. จี. แมคฟาร์แลนด์ (Samuel Gamble Mc 

Farland) มชิชันนารใีนคณะเพรสไบทีเรยีน เดนิทางมาถงึสยามในป ีพ.ศ.  

๒๔๐๓ ดำเนินการเผยแพร่ศาสนาโดยใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีถึง  

๑๗ ปี และใช้เวลาในการศึกษาภาษาไทย จนสามารถจัดทำพจนานุกรม 

ขึ้นเองได้สำเร็จในปี พ.ศ. ๒๔๐๘ English and Siamese Vocabulary  

ฉบบัพมิพค์รัง้แรกไดบ้รรจคุำเอาไวจ้ำนวน ๗,๕๐๐ คำ โดยทา่นไดจ้ดัพมิพ ์

ขึ้นเองที่โรงพิมพ์ของท่านที่จังหวัดเพชรบุรี และตั้งโรงเรียนขึ้นด้วย  

ตอ่มาไดรั้บการโปรดเกลา้ฯ จากพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

ให้มาเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ “โรงเรียนสวนอนันต์” ณ สวนนันทอุทยาน 

ฝั่งธนบุรี ที่ทางรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๒๑ ท่านเสียชีวิตในปี  

พ.ศ. ๒๔๔๐ ท่านเป็นบิดาของพระอาจวิทยาคม หรือนายแพทย์ยอร์ช  

แมคฟาร์แลนด ์

๒๔๒๙ - ๑๑ ปฏิรูปการปกครอง กรมพระนครบาล๘๔ 

วันที ่๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๙ ประกาศเปลี่ยนอธิบดีกรมพระนครบาล 

. . .ในเวลานี้เกิดโจรผู้ร้ายชุกชุม กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิซึ่งเปน 

ผู้บังคับการกรมพระนครบาล จัดการปราบปรามโจรผู้ร้ายไม่สงบเรียบร้อย...  

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิออกจากตำแหน่ง 

ผู้บังคับการกรมพระนครบาล...ทรงพระราชดำริห์ว่าเวลานี้ กำลังคิดที่จะ 

จัดการศาลสถิตยยุติธรรมอยู่ ครั้นจะตั้งตำแหน่งขึ้นตามเดิม ก็จะเปน 

ที่จัดการภายหลังยาก ด้วยถ้อยความจะเกี่ยวพันธกัน แลเวลานี้ ความในกรม 

ศาสนาจารย์เอส. จี. 

แมคฟาร์แลนด์
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พระนครบาลก็ได้ยกเข้ามาชำระในพระบรมมหาราชวังรวมกับกรม 

พระตำรวจ ซึ่งเปนกองจับโจรผู้ร้ายมาชำระ...จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให ้  

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศวรฤทธิ ๑ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองคเจ้า 

สวัสดิโสภณ ๑ พระยาเทพประชุน ผู้ว่าที่เกษตราธิบดี ๑ พระยาธรรมสาร 

นิติวิชิตรภักดี ๑ ทั้งสี่นี้เปนผู้มีอำนาจปฤกษาพร้อมกันบังคับการสิทธิขาด  

ในตำแหน่งที่เสนาบดีกรมพระนครบาล...ถ้าผู้ใดมีความเกี่ยวข้องในตำแหน่ง 

กรมพระนครบาลนั้นก็ให้ไปแจ้งความต่อกอมมิตตีทั้งสี่ ซึ่งกล่าวมาแล้ว 

ทุกประการ...

๒๔๒๙ - ๑๒ หนังสือกราบบังคมทูลเรื่องการฝึกหัดวิชาหมอของหมอวิลลิศ๘๕ 

ต้นกำเนิด “การแพทย์แผนปัจจุบัน” ฉบับที่สอง

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๒๙ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

ผู้บัญชาการกรมทหารมหาดเล็ก กราบบังคมทูลเรื่องการฝึกหัดวิชาหมอของหมอวิลลิศ ดังนี้ 

 

. . .ด้วยหมอวิลเลียม วิลลิศ ซึ่งเป็น  หมอรับราชการ ณ สำนัก 

ราชทูตอังกฤษ ขึ้นมาหาข้าพระพุทธเจ้า แล้วมอบจดหมายขอให้ข้า 

พระพุทธเจ้านำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายฉบับ ๑ ใจความว่า หมอวิลลิศจะยอมรับ 

ฝึกสอนผู้หนึ่งผู้ ใดซึ่งเคาเวอนเมนต์สยามจะจัดให้ เล่าเรียนวิชาหมอให้ 

ชำนิชำนาญ...(ต้นฉบับเลือน)... พระราชทานเป็นเงินเดือนค่าฝึกสอนตาม 

สมควร เนื้อความแจ้งอยู่ในต้นจดหมายของหมอวิลลิศซึ่งพระพุทธเจ้าได้ 

สอดผนึกทูลเกล้าฯ ถวายแล้วนั้น

การเรื่องนี้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าว่า ซึ่งจะได้ฝึกหัดให้ไทย 

ชำนิชำนาญวิชาหมอฝรั่งนั้น เป็นการประกอบด้วยประโยชนเป็นอันมาก 

โดยไม่ต้องสงไสยเลย เว้นแต่จะฝึกหัดตามเช่นหมอวิลลิศรับนี้ ฤๅจะฝึกหัด 

ได้ด้วยอย่างอื่นประการใดนั้น ไม่เป็นกำหนด สักแต่ว่าได้ฝึกหัดแล้วคง 

เป็นคุณอย่างยิ่ง...
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หนังสือกราบบังคมทูลของหมอวิลเลียม วิลลิศ 

ที่มา : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มร ๕ นก/๗๗
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จดหมายแนบ - หมอวิลเลียม วิลลิศ

 

16 December 1886

For many reasons it appears to the under signed desirable  

that His Majesty’s Government should afford facilities to the young  

Doctors of Siam to gain an insight into the essentials of modern  

Medical and Surgical Science.

Everyone knows that competent surgeons form an indis- 

pensable element of a really efficient Army or Navy.

In these days of machinery and traveling by stream everyone  

from high to low is liable to accident, and life or limb may depend  

upon the surgical and medical skill available. 

Of a truth it may be said that the more a Country advances  

in knowledge and civilization the more need is there for carefully  

trained Surgeons and Physicians.

Young men of this country about the age twenty, and as  

far as possible with some knowledge of English should be induced  

to undertake the study of modern Surgical and Medical Science  

in the hope of future has usable and profitable employment in  

the service of their Country.

The undersigned begs to offer his services as a Teacher of  

Medical and Surgical Science at a salary of Two hundred Dollars  

a month.

He would give instruction for two hours daily. He is object  

would be to impart as much practical knowledge as possible and  

his pupils useful doctors with all possible speed.

Should the Siamese Authorities see fit to gage the services  

of the Undersigned as a Fear of Medical and Surgical Science,  

it would be of to them at anytime to discontinue the services,  

the undersigned by giving him three months’ notice of their intention  

to annual his engagement. 

All questions of detail such as the number of Pupils,  

the place of instruction, the most suitable hours for tuition could  

be discussed and arranged.

The Undersigned begs to say that he had an extensive  
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experience as a teacher of medical and surgical science, and that  

he possesses the highest qualifications in the different Department  

of his Profession.

(Signed) William Willis

 Doctor of Medicine of the University of Edinburgh

 Fellow of the Royal College of Surgeons of England

 Member of the Royal College of Physicians of London

 Licentiable of the Society of Apothecaries of London

 Licentiable in Midwifery, Rotunda Dublin

พ.ศ. ๒๔๓๐

๒๔๓๐ - ๑ “สำเนาความที่จะจัดการทหาร” และ “รายงานจัดการแก้ไขการทหาร”๘๖

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๐ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช พระเจ้า 

น้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนนริศรานุวัตติวงศ์ พระองค์เจ้า 

สายสนิทวงศ์ และหลวงประสิทธิ ได้เข้าชื่อกันถวายหนังสือกราบบังคมทูลเรื่องแก้ไขการจัดการ 

ทหารให้เป็นแบบแผนตามแบบประเทศอื่น โดยทูลเกล้าฯ ถวาย “สำเนาความที่จะจัดการทหาร”  

ยาว ๕ หน้า ว่าด้วยโครงสร้างกรมทหารแบบตะวันตก ชื่อตำแหน่งยศทหารเป็นภาษาอังกฤษและ 

วิธีการแบ่งโครงสร้างข้าราชการเป็นแบบตะวันตก “สำเนาความที่จะจัดการทหาร” เป็นเอกสาร 

หนึ่งในการจัดตั้งกรมยุทธนาธิการ

...ตั้งแต่กรมทหารทั้งปวงประนีประนอมพร้อมใจกัน จัดการประชุม 

สโมสรสันนิบาตใหญ่ที่โรงทหารน่า เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรม 

โอรสาธริาช สยามมกฎุราชกมุาร เปน็การสำเรจ็เรยีบรอ้ยไดด้งัประสงค์ เพราะ 

ความพร้อมเพรียงกันครั้งนั้นมา เป็นเหตุให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงชื่นชมยินดี  

แลมัน่หมายใจวา่ เพราะอานภุาพพระบารมเีปน็เหตใุหก้รมทหารทัง้ปวงปรองดอง 

กันได้ฉนี้แล้ว แต่นี้ไปราชการทหารซึ่งได้ร่วงโรยแลขัดข้องมา เพราะเหตุที่ 

เสื่อมความสามัคคีต่อกันเป็นต้นนั้น คงจะกลับเรียบร้อยด้วยความปรองดอง...

ความขัดข้องฤๅความไม่เจริญของราชการทหาร ดั่งได้เป็นมาแล้ว 

ช้านาน...ในชั้นต้น ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานพระบรมราชวโรกาศ  

กราบบังคมทูลพระกรุณาถึงความเสื่อมเสียของราชการทหารที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ 

ก่อน

ราชการทหารอย่างเช่นเป็นอยู่ในเวลานี้ ถ้ากำหนดโดยเป็นกำลัง 

ของประเทศก็เห็นได้ว่าอ่อนแอมาก ไม่พอทั้งที่จะรับรองต่อสู้ฤๅกระทำการรบ 



505
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

พุ่งกับราชศัตรู...ความอ่อนแอซึ่งเป็นข้อสำคัญนั้น คือที่ไม่มีขนบธรรมเนียม 

อนัเปน็หลกัถานทีจ่ะบงัคบับญัชาการทหารเทา่นีเ้ปน็ตน้เคา้ของความเสือ่มเสยี 

อ่อนแอทั้งปวงที่เป็นมา จนถึงทหารฝึกหัดวิธีรบพุ่งก็เป็นกรมละอย่างกัน ๆ  

เข้ากันไม่ได้ กฎหมายธรรมเนียมที่บังคับบัญชาก็เป็นกรมละอย่างกัน ๆ  

เขา้ใจกนัไมไ่ด ้ผูบ้งัคบัการกรมทหารตา่งกรมตา่งกค็ดิอา่นจดัการในกรมนัน้ 

ตามที่ตนเห็นชอบเห็นควรอย่างไร จนแตกร้าวไม่ปรองดองกันได้...ความ 

เสื่อมเสียนอกไปจากเหล่านี้ยังมีอีกหลายประการ แม้จะพรรณนาก็คงจะ 

ยืดยาวเหลือเกิน...

การซึ่งจะจัดทหารให้เรียบร้อยต้องตามแบบแผนอันสมควรนั้น เป็น 

ความแน่แท้ที่จะสำเร็จโดยพลันไม่ได้ เพราะวิชาแลแบบแผนการทหาร  

ซึ่งประเทศอื่นได้ตั้งขึ้นไว้แล้วเป็นเอนกประการ ต้องอาไศรยจัดการเป็นส่วน ๆ  

ควรแก่ท่ามกลาง ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ อย่างนี้ว่าเป็นการสมควร 

อย่างยิ่ง จึงได้ปฤกษากันเรียบเรียงข้อความซึ่งสมควรจะจัดการทหารต่อไป 

อยา่งไร ตามความเหน็ซึง่ขา้พระพทุธเจา้เหน็ชอบตกลงพรอ้มกนัขอพระราชทาน 

พระบรมราชวโรกาศนำขึ้นทูลเกล้าถวาย แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ประการใด...

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๓๐ พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการกราบบังคมทูล 

ถวายรายงานจัดการทหารเพิ่มเติมอีก ๔ หน้า๘๗ เพื่อกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ  ของ 

คอมมานอินชีฟและเยเนราลสตาฟ โดยจัดการทหารบกให้เรียบร้อยและเป็นแบบอย่างขึ้นก่อน

๒๔๓๐ - ๒ รายงานกิจการโรงพยาบาลมิชชันนาร ี เมืองเพชรบุรี๘๘ 

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๐ คณะมิชชันนารีอเมริกันมีหนังสือกราบทูลรายงาน 

กิจการโรงพยาบาลมิชชันนาร ี เมืองเพชรบุร ีดังนี้

ข้าพเจ้าพวกหมออะเมริกันที่มาอาไศรยอยู่ ณ  เมืองเพชรบุรี  

ขอคำนับแจ้งความมายังพระองค์เจ้า กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ทรงทราบ  

แลขอโปรดช่วยนำหนังสือนี้กราบถวายบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบด้วยว่า  

พวกครูอะเมริกันที่มาอาไศรยอยู่ ณ เมืองเพชรบุรี ได้สร้าง ตึกยา๘๙ ไว้สำหรับ 

รักษาโรคต่างต่างแห่งชาวราษฎรทั้งหลาย แลมีหมอยามาแต่อะเมริกามา 

อยู่ดูแลการนี้ฯ เมื่อปีกลาย คฤษตกศักราช ๑๘๘๖ (พ.ศ. ๒๔๒๙) นับคนเจ็บ 

ที่มาหาให้รักษาได้ ๒๓๙๖ คน เปนผู้หญิง ๖๗๘ คน เปนผู้ชาย ๘๐๖ คน  

เปนจีน ๓๗๔ คน เปนลาว ๑๐๖ คน เปนพระ ๑๔๐ รูป เปนกะเหรี่ยง  

๑๘ คน ที่บาดแผลถูกปืนถูกฟัน ต้องผ่าแลไม่ต้องผ่า ลางที่มีแขนขาหักเปน  

๑๑๙ คน ปลูกฝีเด็ก ๕๐๐ คน ไปรักษาเขาที่บ้าน ๑๓๔ คน ที่มารักษาตัวแล 
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รับประทานอยู่ที่ตึกยา ๒๑ คน ให้ยาไป ๒๘๘๕ คน ไปเยี่ยมไข้ ๖๐๗ หน  

แต่ที่ได้ไปเยี่ยมฤๅที่เขามาอยู่ที่ตึกก็มิได้เอาค่ารักษา ที่เปนคนมีก็เอาค่ายา 

แต่ทุน ถ้าจนก็ไม่เอาค่ายา...พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี...(เอกสาร 

ชำรุด)...เรี่ยไรในการนี้ รวมเปนเงินเก้าชั่ง แลเงินนี้ได้ส่งไปซื้อยาเมืองนอก 

มาไว้สำหรับตึกยา แลพวกหมอได้มีความขอบใจที่ท่านทั้งหลายได้ใส่ในการนี้  

พวกหมอเหนว่า ในปีนี้การนี้ได้จำเริญ และมีคนมาอาไศรยอยู่ที่ตึกยามากกว่า 

แต่ก่อน จึ่งคิดว่าควรจะสร้างตึกยาให้ใหญ่กว่าเก่า เพื่อจะสมแก่การ อนึ่ง 

หมอยาได้แปลตำรา...อังกฤษออกไว้ แลได้เลือกคนไว้ให้เรียน...

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ 

ออกพระที่นั่งเพชรภูมไพโรจน์ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๐ ซึ่งในการนี้  

มีพระบรมราชานุญาตให้มิชชันนารีและหมอที่เพชรบุรีเข้าเฝ้า... มิสเตอร์กันลับ มิศเตอกุเปอ  

มิศเตอทอมซัน หมออีเดิน เข้าเฝ้าทูลลองธุลีพระบาท...เรื่องตั้งโรงสอนหนังสือแล โรงรักษา 

คนไข้...๙๐

๒๔๓๐ - ๓ ส่งข้าหลวงไปในการเอกษหิบิเชน เมืองฮานอย๙๑

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๐ ด้วยซาเยเดอแฟ ทูตฝรั่งเศสในกรุงสยามแจ้งความ 

ต่อเสนาบดีว่าการต่างประเทศว่า ฝรั่งเศสจะมีการเอกษหิบิเชนในเมืองฮานอย... จึงทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้พระชลธารพินิจจัย ขุนประชาบดีกิจ เป็นข้าหลวงไปช่วยการเอกษหิบิเชนเมือง 

ฮานอย เมือ่วนัพธุ แรม ๑๕ คำ่ เดอืน ๕ ปกีนุ (ตรงกบัวนัที ่๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๓๐) มบีนัทกึวา่... 

ไปดูงาน โรงทหาร โรงปืนใหญ่...โรงหมอมีคนป่วยอยู่มาก ที่โรงหมอมีสวนแลถนนเปนที่สบาย...

หนังสือกราบบังคมทูลของพระชลธารพินิจจัย ขุนประชาบดีกิจ กล่าวว่า...ที่เชิงเขาด้าน 

ตะวันตก (เมืองแบดนิน) ทำเปนฮอสปิเตลสำหรับรักษาทหารที่ป่วยไข้ มีทหารฝรั่งเศส ทหาร 

ญวน ซ่ึงป่วยอยู่ในโรงหมอน้ัน ๒๐๐ คน รอบด้านมีบ้านเรือนราษฎรอยู่ประมาณ ๕๐๐ เรือน...๙๒

๒๔๓๐ - ๔ ตั้งกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล๙๓

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ และ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จ- 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชหัตถเลขา ร. ที่ ๑๐๖๑/๔๘ เมื่อ ณ วันอังคาร  

แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีจอ อัฐศก จุลศักราช ๑๒๔๘ และ ร. ที่ ๑/๔๙ เมื่อ ณ วันอังคาร ขึ้น  

๖ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุนยังเป็นอัฐศก ให้จัดตั้งกอมมิตตีจัดการตั้งโรงพยาบาลให้มีขึ้นสำหรับ 

พระนคร ตามกระแสพระราชดำริโดยตรง

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา “ว่าด้วยกอมมิตีผู้จัดการ 

โรงพยาบาล”๙๔ ดังความต่อไปนี ้
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระมหากรุณาแด่อาณาประชา 

ราษฎร ซึ่งอยู่ในพระราชอาณาจักร แลชนที่ได้เข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภารอยู่ใน 

สยามประเทศ พระองค์ได้ทรงพระราชดำริหที่จะแก้อันตรายอันใหญ่ยิ่งของชน 

ทั้งปวง คือ พยาธิ แห่งคนจนอนาถาหาญาติที่จะอุปการะมิได ้ จะโปรดเกล้าฯ  

ให้ตั้งโรงพยาบาล มีหมอผู้ชำนาญในการโรค แลผู้พยาบาลแลอาหารเลี้ยง 

แก่คนที่ป่วยไข้นั้นมาช้านานแล้ว แต่พระราชกิจจานุกิจอื่น ๆ มีมาก การจึ่งมิได ้

จัดตั้งขึ้น แต่ถึงดังนั้นก็ได้ทรงพระราชดำริหในการเรื่องนี้เสมอ บัดนี้ได้ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงษานุวงษแลข้าราชการ ผู้ที่จะกล่าว 

ต่อไปนี้ เป็นกอมมิตตีผู้จัดการโรงพยาบาลรักษาคนป่วยไข้ ให้เปนทานแก่ 

อาณาประชาราษฎร ไม่เลือกว่าผู้ใดจะรักษาโรคให้ทั่วกัน ผู้ที่ได้รับพระบรม- 

ราชานุญาตให้เปนกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล คือ 

	๑)	พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ

	๒)	พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ

	๓)	พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์

	๔)	พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์

	๕)	พระวงษ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์

	๖)	พระวงษ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฏางค์

	๗)	พระยาโชฎึกราชเศรษฐี

	๘)	หลวงสิทธินายเวร

	๙)	ดอกเตอร์ปีเตอร์ กาแวน 

พระราชทานพระบรมราชานุญาต แต่ ณ วันที่ ๓ เดือน ๔ แรม  

๑๔ ค่ำ ปีจอ อัฐศก จุลศักราช ๑๒๔๘ เปนวันที่ ๖๗๐๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้ที่ ได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วนี้ ได้ประชุมกันในพระบรม- 

มหาราชวัง คิดการที่จะได้จัดการโรงพยาบาลนี้ ตกลงเปนจะตั้งขึ้นในฝั่ง 

ตวันตกลำน้ำที่วังกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขฝ่ายหลัง คือวังหลัง  

เพราะในที่นั้น เวลาบัดนี้ก็เปนที่รกร้างว่างเปล่า แลเป็นที่อุดมด้วยต้นไม้ 

ที่อาไศรยร่มเยน และสรรพ์ทั้งปวงสมควรที่จะเป็นที่ป้องกันความไข้เจบ  

แลเป็นที่สุขสบายของคนป่วยไข้ได้ การที่จะจัดทำนั้น บัดนี้ได้ลงมือถากถาง 

ร้างอยู่แล้ว การที่จะเปิดรับคนป่วยไข้ คงจะได้เปิดในปีกุนนพศกนี ้
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๒๔๓๐ - ๕ ประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาธิบาล ครั้งที ่๑๙๕ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐

วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๓๐ กอมมิตตีจัดการโรงพยาธิบาล ประชุม ครั้งที่ ๑  

ดังรายงานต่อไปนี้

April, 87

๒๖๓ ร. ที่ ๑๑๐ ไม่ต้องตอบ 

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑

ผู้ของกอมมิตตี จัดการโรงพยาธิบาล เมื่อ ณ วัน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ  

เดือน ๕ ปีกุญยังเป็นอัฐศก จุลศักราช ๑๒๔๘  -  ๙ เวลาบ่าย ๔ โมง จน  

๕ โมง ๔๕ มินิต เลิก

ผู้ซึ่งมาประชุม

พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ ๑

พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ๑

พระเจ้าน้องยาเธอ	 พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ ๑

พระเจ้าน้องยาเธอ	 พระองค์เจ้าวัฒนานุวงษ์ ๑

พระวงษ์เธอ	 พระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ ๑

พระวงษ์เธอ	 พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ๑

พระยาโชฎึกราชเสรฐี ๑

หลวงสิทธิ์ นายเวน ๑

หมอเกาแวน ๑

ข้อความซึ่งได้กล่าวในที่ประชุม

ที่ ๑	 กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เห็นสมควรที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น 

ศิริธัชสังกาศ จะเป็นแชแมนของกอมมิตต ี

หลวงนายสิทธิ์รับรอง ตกลงพร้อมกัน

ที่ ๒	 ประเทศตำบลใดสมควรจะตั้งโรงพยาธิบาลใหญ ่

ตกลงพร้อมกันว่า ที่วังหลังเปนดีกว่าที่อื่น แต่ที่วังหลังอยู่ห่างตลิ่ง  

มีบ้านเรือนตั้งปิดหมด จะต้องจัดซื้อที่ราษฎรตามลำน้ำยาวสักเส้นหนึ่ง  

พอทำท่าขึ้นที่โรงพยาธิบาล แต่ข้อที่จะซื้อที่นี้ตกลงจะรอไว้กำหนดแน่ ต่อเมื่อ 

ได้เห็นแผนที่ ซึ่งพนักงานกำลังทำอยู่นั้นแล้วมา

ที่ ๓ โรงพยาธบิาลทีจ่ะตัง้ขึน้นี ้ควรรกัษาใหเ้ปน็ทานตอ่ไป ฤๅควรจะเรยีก 

ค่ารักษาพยาบาล 

หมอเกาแวนเห็นว่า ควรรักษาให้เป็นทานทั่วไป พระองค์เจ้า 

ศรีเสาวภางค์ทรงรับรอง แต่พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ว่า คนไข้มาอยู่รักษา  

คงต้องกินอาหารที่ โรงพยาธิบาล เพราะเหตุนั้น ถ้าคนใดภอเสียให้ได้  

ควรจะเรียกบ้างตามสมควร ข้อนี้กอมมิตตีไม่เห็นด้วยหลายคน เพราะเหตุว่า  
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ถ้าจะเลือกเรียกบ้างไม่เรียกบ้างเช่นนั้น ยากที่จะกำหนดว่าคนใดควรเสียฤๅไม่  

ฤๅควรเสียมากเสียน้อย ฤๅไม่ต้องเสียอย่างใด คงจะเกิดความลำบากยุ่งยาก 

เปนมั่นคง อีกประการหนึ่ง ถ้ากิตติศรับท์ปรากฎว่าโรงพยาธิบาลเรียกเงิน 

ค่ารักษาพยาบาล จะชักให้ราษฎรครั่นคร้ามแลเข้าใจผิดไป น่าที่จะไม่ใคร่มี 

ผู้นิยมยินดี หมอเกาแวนจึ่งว่า ควรจัดเป็นการรักษาให้ทาน แต่ให้มีหีบ 

เรี่ยรายตั้งไว้ในโรงพยาธิบาลแห่งหนึ่ง สำหรับผู้ซึ่งจะศรัทธาช่วยเหลือบ้าง 

ตามชอบใจ ไม่เป็นการกะเกณฑ์เลย ถ้าผู้ใดที่เขามีพอจะเสียได้บ้าง เขาก็จะ 

เห็นจะมีแก่ใจเข้าเรี่ยรายบ้างอยู่เอง ถึงเขาจะไม่ช่วยเลย ก็ช่างเขา ไม่ควรจะ 

ให้เป็นการกะเกณฑ์เป็นอันขาด อย่างนี้ตกลงเห็นชอบพร้อมกัน พระองค์เจ้า 

ปฤษฎางค์ขอถอนคำที่กล่าวไว้ ยอมให้หมอเกาแวนเป็นถูก

ที่ ๔ เงินที่สำหรับจะใช้ตั้งต้นจัดการโรงพยาธิบาลจะได้มาจากไหน 

กรมหมื่นดำรงราชานุภาพเห็นว่า เงินสำหรับซื้อสิ่งของเพิ่มเติมในหอ 

มิวเซียมเบิกอยู่เดือนละ ๑๐ ชั่งเสมอ เงินรายนี้ไม่ได้จ่ายใช้ซื้อของเพิ่มเติม 

มิวเซียมมานานแล้ว เป็นแต่เอาไปจ่ายขาดรองราชการต่าง ๆ บ้าง จ่ายขาดตัว 

ในราชการต่าง ๆ บ้าง มีจำนวนอยู่ในบาญชีโดยเลอียด เงินซึ่งเอาไปจ่ายขาด 

รองราชการนั้น ก็จัดว่ามีตัวเงินอยู่ เพราะถ้าฎีกาตกเมื่อใด ก็คงจะได้ตัวเงิน 

คืนมา คิดรวบรวมดูตัวเงินมิวเซียมที่จะมีอยู่ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ชั่ง ฤๅ ๑๕๐ ชั่ง  

แลเงินซึ่งจะเบิกเดือนละ ๑๐ ชั่งนั้นอีก เห็นว่าควรระงับการหาของเพิ่มเติม 

เข้ามิวเซียมเสียสักคราวหนึ่ง

ขอรับพระราชทานยกเงินมิวเซียมซึ่งมีอยู่ ๑๐๐ ชั่ง ฤๅ ๑๕๐ ชั่งนั้น 

ไปเปนทุนลงมือสร้างโรงพยาธิบาลในคราวแรก แลเงินเดือนละ ๑๐ ชั่งนั้น  

ก็ย้ายไปเปนเงินค่าใช้สอยของการโรงพยาธิบาล อย่างนี้เห็นว่าดีกว่าอย่างอื่น  

ที่เงินแผ่นดินก็จะยังไม่ต้องเบิกเพิ่มเติม การก็พอจะให้ทำขึ้นได้ ตกลงเห็นชอบ 

พร้อมกันอย่างนี้ แต่กลัวว่าที่จะใช้เดือนละ ๑๐ ชั่ง ถ้ารวมทั้งเงินเดือนแล 

คนพยาบาลด้วยจะไม่พอ ตั้งแต่แรก ๆ ตั้งเช่นนั้น โต้ตอบกันนาน จึ่งตกลง 

ชั้นหนึ่งว่า เมื่อโรงพยาธิบาลตั้งขึ้นเช่นนี้ ทหารซึ่งป่วยเจ็บคงจะส่งไปรักษา 

ที่โรงพยาธิบาลทุกคน เมื่อเป็นเช่นนั้น ค่ายาที่เบิกรักษาทหารอยู่ตามกรม 

แลเงินเดือนหมอทหาร ค่าการรักษาพยาบาลทหารต่าง ๆ คงลดลงได้ ถ้าคิด 

รวมจำนวนเงินที่ลดลงเหล่านี้ ไปเพิ่มที่โรงพยาธิบาลจะพอคุ้มดอกกระมัง  

ความข้อนี้เห็นพร้อมกันว่า เงินที่จะลดได้ในกรมทหารจะประมาณว่ามากน้อย 

เท่าใดในเวลานี้ก็ยังไม่ได้ เมื่อประมาณยังไม่ได้ ก็จะกำหนดเงินเพิ่มทางโน้น 

ยังไม่ได้ เพราะฉนั้น ควรเอา เปนตกลงไว้ก่อนว่าจะใช้เดือนละ ๑๐ ชั่ง ถ้า 

ไม่พอจึ่งจะคิดอ่านต่อไป 
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ที่ ๕ จะควรลงมือทำโรงพยาธิบาลอย่างไรก่อน

เห็นพร้อมกันว่า ควรจะทำอย่างถูก ๆ คือ ทำเปนเรือนหลังคาจาก  

ฝาไม้ไผ่ สัก ๒  -  ๓ หลัง พอจับตั้งเป็นเค้าโรงพยาธิบาลไปก่อน เมื่อการ 

เจริญขึ้น เห็นว่าจะตั้งเปนการใหญ่ได้แน่แล้วเมื่อใด จึ่งค่อยคิดอ่านทำตึก 

แลการอื่น ๆ เต็มที่ การปลูกสร้างที่ควรจะทำในชั้นต้นนั้น คือ รั้วรอบบริเวณ  

อย่าง ๑

โรงคนไข้ผู้ชาย สำหรับไข้ติดกันได้ หลัง ๑ ไข้ไม่ติดกัน หลัง ๑ 

โรงคนไข้ผู้หญิง สำหรับไข้ติดกันได้ หลัง ๑ ไข้ไม่ติดกัน หลัง ๑ 

เรือน ๒ ชั้น ๆ บนสำหรับหมออยู่ ชั้นล่างเป็นที่ประสมยาแลตรวจ 

คนไข้ หลัง ๑ 

เรือนคนพยาบาล หลัง ๑ 

เว็จ หลัง ๑ โรงไว้ศพแลผ่าศพ หลัง ๑ 

พระองค์เจ้าปฤษฎางค์รับคิดตัวอย่างวางแผนที่ แลประมาณราคา 

เรือนโรงแลการก่อสร้างนี้ให้ทันคอมมิตตีตรวจในคราวประชุมน่า

ที่ ๖ คอมมิตตีจะประชุมกันเมื่อใดอีก

พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ขอให้ประชุม วัน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕  

ปีกุญยังเป็นอัฐศก เวลาบ่าย ๔ โมง จริง ๆ คอมมิตตีตกลงแลยอมรับสัญญา 

ที่จะมา ๔ โมงจริง ๆ ด้วยกันทุกคน แต่พระยาโชฎึกราชเสรฐีขอลาว่าจะออกไป 

ราชการเมืองสมุทรสาคร จะมาประชุมในคราว วัน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕  

นั้นไม่ได้

หมดข้อความที่ได้ประชุมครั้งที่ ๑

เลิกประชุมเวลา บ่าย ๕ โมง ๔๕ มินิต

ศิริธัชสังกาศ

ดำรงราชานุภาพ

ศรีเสาวภางค์

วัฒนานุวงษ์

สายสนิทวงษ์

ปฤษฎางค์

พระยาโชฎึกราชเสรฐ ี

หลวงนายสิทธิ์

หมอเกาแวน
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๒๔๓๐ - ๖ ประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาธิบาล ครั้งที ่๒๙๖

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.  ๒๔๓๐ มีการประชุมคณะกอมมิตตีจัดการโรงพยาธิบาล  

ดังปรากฏรายงานประชุม ณ วันศุกร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุนยังเป็นอัฐศก ๑๒๔๙ เนื้อหา 

การประชุมสรุปได้ดังนี ้ (ดูสำเนาเอกสารต้นฉบับได้ในภาค ๓)

ที่ ๑ ...กรมหมื่นดำรงราชานุภาพได้อ่านจดหมายข้อความของการประชุมวันที ่๑ เหนว่า 

ถูกถ้วนพร้อมกันแล้ว กอมมิตตีเซนชื่อด้วยกันแล้วให้นำรายงานนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 

ที่ ๒ ...กอมมิตตีสมมุติให้พระเจ้าน้องยาเธอศรีเสาวภางค์เปนสิเกตเตอรีของแชแมน...

ที่ ๓ การสร้างโรงพยาธิบาลจะเปนการเหมา

ที่ ๔ ...พระองค์เจ้าปฤษฎางค์มาถึงที่ประชุม นำแผนที่ตัวอย่างโรงพยาธิบาล...ได้ให้ 

มสิเตอรค์รนูติคดิประมาณราคาเรอืนโรงพยาธบิาลซึง่กะไวใ้นแผนทีน่ัน้ ประมาณสองรอ้ยสามสบิชัง่  

พระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ว่า เดิมจะทำการก่อสร้าง ๒ ครั้ง คือ ชั้นต้นเป็นการทดลองทำ 

โรงพยาธิบาลชั้นแรก เพื่อเป็นการทดลองชั้นหนึ่งก่อน เมื่อเห็นว่าตั้งติดแน่แล้ว จึงจะจัดให้เป็น 

การถาวรต่อไปนั้น พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์เห็นว่า การโรงพยาธิบาลเป็นการสำคัญซึ่งจำเป็น 

จะต้องมีจงได้ จึงควรก่อสร้างในชั้นเดียวไป ไม่ต้องรื้อทิ้ง ให้พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ไปแก้ไขแผนที ่

โรงพยาธิบาลให้บริบูรณ์ในคราวนี้ทีเดียว เมื่อแผนที่กะระยะที่จะปลูกอย่างไรตกลงแล้ว การชั้นต้น 

จะปลกูกีห่ลงักอ่นตรงไหนกอ่นกป็ลกูลงตามแผนทีน่ัน้ เมือ่การเจรญิขึน้กป็ลกูหลงัอืน่ ๆ เพิม่เตมิตอ่ไป  

กอมมิตตีเห็นชอบตามความเห็นของพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ จึงให้พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ บุตร 

ของมิสเตอร์ครูนิต และมิสเตอร์ฟรันโดไปช่วยพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ทำแผนที่ใหม ่ รวม ๓ คน

ที่ ๕ ...พระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์เห็นว่า ที่จะตั้งโรงพยาธิบาลนี้ก็เป็นการดีมีประโยชน์ 

ตอนรักษาโรคอย่างเดียว เห็นควรว่าจะคิดการป้องกันโรคด้วยอีกส่วนหนึ่ง 

 

...ตั้งธรรมเนียมตรวจหญิงหาเงิน ถ้าคนใดเจ็บบังคับให้หยุดหาเงิน 

รักษาตัวจนกว่าจะหายก่อนนี่อย่างหนึ่ง ไข้ซึ่งไม่หายได้แลที่มักติดผู้อื่น คือ  

“โรคมะเรง แลกุดถัง” เปนต้น ซึ่งคนไข้เหล่านั้นมักเที่ยวพักอยู่ตามศาลเจ้า 

แลเที่ยวเดินพลุกพล่านอยู่ตามถนน ควรจะมีที่รักษาคนไข้พวกนี้ด้วยอีกแห่งใด 

แห่งหนึ่ง อย่าให้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับราษฎรทั้งปวงนี้อย่างหนึ่ง บ้าเที่ยวเดิน 

อยู่ตามถนนมักทำความอุจาดแลบางทีก็ทำอันตรายให้แก่ผู้อื่น เพราะไม่มีญาติ 

พี่น้องฤๅเหลือกำลังญาติพี่น้องที่จะกักขังไว้ได้ พวกนี้ ควรมีโรงที่รักษาด้วย 

แห่งหนึ่ง กรมหมื่นดำรงราชานุภาพว่า ความที่พระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ 

กล่าวนี้เปนการชอบยิ่งนักทุกอย่าง แต่เหนว่าการชั้นต้นที่จะปลูกสร้างตั้ง 

โรงพยาธิบาลนั้นควรคิดก่อน การชั้นที่พระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ว่านี้เปน 

การชั้นหลัง ควรคิดตามต่อเนื่องเมื่อได้ทำชั้นที่หนึ่งตลอดแล้ว ไม่เปนการ 

ควรคิดพร้อมกันในเวลานี้ กอมมิตตีเหนชอบ...กรมหมื่นดำรงราชานุภาพยื่น 

จำนวนเงินมิวเซียมซึ่งมีอยู่จะใช้มาเปนทุนตั้งการโรงพยาธิบาลได้นั้น ๒๔๓ ชั่ง  

กำหนดประชุมที่ ๓ ในวัน ๗ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุญนพศก...
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๒๔๓๐ - ๗ “พระราชบัญญัติสำหรับตั้งกรมทหาร จ.ศ. ๑๒๔๘”๙๗

เพื่อจัดตั้งกรมยุทธนาธิการ

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.  ๒๔๓๐ พระราชบัญญัติสำหรับตั้งกรมทหาร จ.ศ.  ๑๒๔๘  

มีคำปรารภว่า 

...ราชการทหารบกทหารเรือซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด 

ขึ้นแต่ก่อนแล้วนั้น ยังแยกย้ายกันอยู่ เปนหลายหมู่หลายกรม ผู้ที่บังคับ 

บัญชาการในกรมทหารต่าง ๆ นั้นก็ ต่างคนต่างจัดไป โดยน้ำใจของตนที่เหนว่า 

จะเปนคุณต่อราชการจริง แต่การที่จัดไปนั้นไม่ได้ปฤกษาหาฤๅกันทุกหมู่ 

ทุกกรม ก็แปลกแตกต่างกันไป ไม่ลงเปนแบบแผนได้ เงินแผ่นดินที่ใช้ในการ 

ทหารต่าง  ๆ  นี้ จึ่งไม่มีกำหนดเปนอัตราแน่ได้. . .ใช่ว่าจะเปนแต่ใช้เงินทอง 

อย่างเดียวเมื่อใด สรรพการฝึกหัดการบังคับบัญชาแลเครื่องสาตราวุธที่ใช้อยู่ 

ก็ไม่ลงเปนแบบแผน การที่เปนอยู่ดังนี้ เปนที่น่ากลัวว่า ถ้ามีเหตุการที่จะ 

ต้องใช้กำลังทหารทั่วไปแล้ว จะเกิดเหตุยุ่งใหญ่ จะไม่เปนการดี มีแต่ความ 

พินาศจะพึงเปนมา การที่เปนอยู่เช่นนี้ไม่สมควรจะเปนจะมีอยู่ในราชการบ้าน 

เมืองที่นับว่าเปนเมืองเอกราชได้ ผิดจากธรรมเนียมที่ใช้ในทุกประเทศ...ควร 

จัดให้เปนแบบแผนสำหรับกรมทหารให้เรียบร้อยเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน... 

เหมือนอย่างประเทศที่เจริญรุ่งเรืองแล้ว เพื่อจะได้แก้ไขความเสียในทุกวันนี้ 

ให้หมดสิ้นไป...

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญัต ิ

จัดการทหาร เมื่อวันศุกร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุนยังเป็นอัฐศก จุลศักราช ๑๒๔๘ ตรงกับ 

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๐ เพื่อปฏิรูปให้เป็นระบบจัดการแบบใหม่ โดยทรงรวมกรมทหาร 

อย่างใหม่ต่าง ๆ ทหารบก ๗ กรม (ข้อความในวงเล็บคือคำที่ใช้ในปัจจุบัน) ได้แก ่

	 ๑.	กรมทหารมหาดเล็ก 

	 ๒.	กรมทหารรักษาพระองค ์ (กรมทหารบกราบที ่๒) 

	 ๓.	กรมทหารล้อมวัง (กรมทหารบกราบที ่๑๑) 

	 ๔.	กรมทหารหน้า (กรมทหารบกราบที ่๔) 

	 ๕.	กรมทหารฝีพาย (กรมทหารบกราบที ่๒) 

	 ๖.	กรมทหารปืนใหญ ่ (กรมทหารบกปืนใหญ่ที ่๑ รักษาพระองค์) 

	 ๗.	กรมทหารช้าง (ปัจจุบันเลิกแล้ว) 

และกรมทหารเรือ ๒ กรม คือ 

	 ๑.	กรมทหารเรือพระที่นั่งเวสาตรี (คือกรมทหารปืนกลแคตเตอลิงในกรมแสงยกเลิกไป 

เป็นทหารเรือ)

	 ๒.	กรมอรสุมพล (กองเรือรบ) รวมขึ้นเป็น “กรมยุทธนาธิการ” 
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และรวมมหาดเล็กของฝ่ายพระราชวังบวร (วังหน้า) เข้ามาเป็นทหารในกรมยุทธนาธิการ 

ด้วย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศเป็น  

“ผู้บังคับบัญชาการทั่วไป” เรียกภาษาอังกฤษว่า คอมมานเดอ อิน ชิฟ แต่ยังทรงพระเยาว์อยู่  

จึงให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุพันธุวงษ์วรเดช รักษาราชการแทนไปก่อน และมี  

“ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาการทั่วไป” ๔ ตำแหน่ง คือ

	 ๑)	เจ้าพนักงานใหญ่ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก	 (แอดชุแตนด์ เยนเนอราล)

	 ๒)	เจ้าพนักงานใหญ่ผู้บัญชาการใช้จ่าย	 	 (เปมาสเตอเยเนอราล)

	 ๓)	เจ้าพนักงานใหญ่ผู้บัญชาการยุทธภัณฑ์	 	 (ควอดเตอมาสเตอเยเนราล)

	 ๔)	เจ้าพนักงานใหญ่ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ	 (สิเกรตารีตูธีเนวีฯ)

ในพระราชบัญญัติสำหรับตั้งกรมทหาร จ.ศ. ๑๒๔๘ มีการกำหนดตำแหน่งใหม่ เฉพาะ 

ระดับบัญชาการกลาง ๕ ตำแหน่ง คือ ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ๑ ตำแหน่งและผู้ช่วย 

ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ๔ ตำแหน่ง กฎหมายนี้ทำให้กำเนิดอำนาจบังคับบัญชาที่เป็น 

ศูนย์กลางของกรมทหารที่จัดการแบบใหม ่๗ กรมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

ส่วนตำแหน่งแพทย์ประจำกองทหารยังคงมีเฉพาะตำแหน่ง “แพทย์ประจำกองทหาร” คือ  

Surgeon (แพทย์ทหาร) และ Hospital Sergeant (นายสิบเอกพยาบาล) อยู่ในบังคับบัญชาของ 

ผู้บังคับบัญชาของกองทหารนั้น ๆ

หมายเหตุ
“กรมยุทธนาธิการ” คือ กรมทหารบกทหารเรือที่จัดราชการแบบใหม่ตามระบบตะวันตก จัดเป็นกรม 

ขนาดใหญ่เทียบเท่ากระทรวง ในขณะเดียวกัน กรมทหารอื่น ๆ ที่ยังคงเหลือทั้งหมดยังคงเป็นกรมทหารแบบเก่า 

ในสังกัดกรมกลาโหมภายใต้กฎหมายตราสามดวง และอยู่ในบังคับบัญชาของสมุหพระกลาโหม ในระยะนี้ 

ประเทศไทยจึงมีระบบราชการทหารซ้อนกัน ๒ ระบบ คือ กรมทหารในระบบราชการแบบเก่า (กฎหมาย 

ตราสามดวง) คือ กรมกลาโหม พ.ศ. ๒๔๓๐ และกรมทหารในระบบราชการแบบใหม่ (แบบตะวันตก) คือ  

กรมยุทธนาธิการ พ.ศ. ๒๔๓๐ 

๒๔๓๐ - ๘ ย้ายโรงทหารมหาดเล็กไปรวมที่ศาลายุทธนาธิการ๙๘ 

โรงทหารมหาดเล็กที่ตึกใหญ่คลังเชือกเก่าย้ายออกไป ส่วนหนึ่งไปรวมอยู่ที่ศาลา 

ยุทธนาธิการ อีกส่วนหนึ่งคือ กองกำลังรักษาพระองค์ ให้อยู่ในพระบรมมหาราชวังที่ตึก ๒ ชั้น  

ด้านทิศตะวันออก

๒๔๓๐ - ๙ เสนอต้ัง “กรมศึกษาธิการ”๙๙ เพ่ือจัดการศึกษาแบบตะวันตกคร้ังแรกของไทย

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๐ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ กรม 

ทหารมหาดเล็ก มีหนังสือกราบบังคมทูล ความว่า 
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...การโรงเรียนทั้งปวง แต่แรกเมื่อทรงพระราชดำริห์ให้ข้าพระพุทธเจ้า 

จัดการขึ้นนั้น ต้องจัดการอาไศรยอยู่กับกรมทหารมหาดเล็กแทบทุกอย่าง  

ตั้งแต่ต้องให้กรมทหารมหาดเล็กเบิกเงินให้ แลต้องใช้คนในกรมทหาร 

มหาดเล็กมาเป็นพนักงานจัดการโรงเรียน จนอย่างที่สุด ถึงต้องขอแรง 

หม่อมเจ้า หม่อมราชวงษ์ ในกรมทหารมหาดเล็ก ๑๑ - ๑๒ คน ไปเป็น 

นักเรียนตั้งเค้าของโรงเรียนสวนกุหลาบอยู่ช้านาน ถึงได้ถอนกลับมา...

โดยที่ข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ก็ค่อย 

คิดจัดการเล่าเรียนทั้งปวงให้เป็นไปในทางโดยลำพังของการนั้นขึ้นทุกที  ๆ  

จนบัดนี้ การเล่าเรียนก็เป็นแพนกหนึ่งต่างหากจากราชการอื่น ๆ ทุกอย่างแล้ว  

เว้นแต่บางอย่างเหล่านี้ คือ ตำแหน่งขุนนางที่รับราชการอยู่ในออฟฟิศ 

ที่จัดการเล่าเรียน ยังต้องฝากสังกัด อยู่ ในกรมทหารมหาดเล็ก (คือ  

ขุนวรการโกศล เป็นต้นนั้น) บ้าง ต้องฝากไว้ในกรมอาลักษณ์ (คือขุนวิทยา- 

นุกูลกระวี เป็นต้นนั้น) บ้าง แลที่ยังลอย ๆ (คือเปรียญแลอาจาริย์ทั้งปวง)  

ก็มีมาก แลเป็นคนที่ยืมมาแต่ทหารมหาดเล็กยังไม่ขาดกรม  (คือหลวง 

สุรยุทธโยธาหาญ แลหม่อมเจ้าอัทยา เป็นต้น) ก็มีบ้าง โดยใจความก็ผู้ซึ่ง 

รับราชการอยู่ในออฟฟิศการเล่าเรียน ยังสังกัดกระจัดกระจายอยู่นั้น...ข้า 

พระพุทธเจ้าจึ่งเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ในเวลานี้ เพราะเหตุที่การศึกษาจำเป็น 

จะต้องแยกจากที่เกี่ยวข้องกับการทหารนั้น อย่าง ๑ แลเพราะการศึกษาได้มี 

ความเจรญิแพรห่ลายพอเปน็หลกัฐานไดน้ัน้ อยา่ง ๑ สมควรทีจ่ะทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ตั้งพระราชกำหนดให้การศึกษาเป็นกรมหนึ่ง ได้อยู่แล้ว 

กรมศึกษาในประเทศอื่น ๆ ตามที่ข้าพระพุทธเจ้าทราบเกล้าฯ อยู่นั้น  

แตกต่างกันเป็นหลายอย่าง บางประเทศก็เป็นมินิศตีรบ้าง บางประเทศก็เป็น 

คอมมติต ีมไีวศเปรศเิดนตข์องเคาซลิเปน็หวันา่บา้ง บางประเทศกเ็ปน็คอมมศิชัน่  

มีชิฟคอมมิชันเนอเป็นหัวน่าบ้าง ที่ทราบเกล้าอยู่ ๓ อย่างเช่นนี้…

๒๔๓๐ - ๑๐ ประชุมกอมมิตตีผู้จัดการโรงพยาบาล ครั้งที ่๓๑๐๐

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๐ กอมมิตตีผู้จัดการโรงพยาบาลมีหนังสือกราบบังคมทูล  

หลังจากประชุมมาแล้ว ๓ ครั้ง ว่า “การนั้นคงจะจัดให้ได้เปิดในเดือน ๑๐ ปีกุนนพศก (ตรงกับ 

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๓๐) แลเห็นว่าการนั้นคงเจริญแน่” และคณะกรรมการได้ขอพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาต สรุปได้ดังนี ้ (ดูสำเนาเอกสารต้นฉบับในภาค ๓)

	 ๑)	ขอรับพระราชทานเงินสำหรับมิวเซียม เดือนละ  ๑๐  ชั่ง เป็นเงินสำหรับ 

โรงพยาบาลต่อไป

	 ๒)	ในวังหลังซึ่งจะทำเป็นที่โรงพยาบาลนั้นเป็นที่ไกลน้ำ มีบ้านเรือนราษฎรบังอยู่ตลอด  

จึงขอรับพระราชทานเงินในมิวเซียมที่มีอยู่แล้วไปซื้อที่ดินท่าน้ำ ความยาว ๑ เส้น ความกว้าง 

จากแม่น้ำถึงวังหลัง ๑๔ วา (๒๘ เมตร) 
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	 ๓)	เรือนหมออยู่และสำหรับไว้ยาและสอนวิชาแพทย์นั้น จะต้องเป็นเรือนใหญ่  

ขอพระราชทานเรือนหลวงในคลองผดุงกรุงเกษม ที่ให้กรมหลวงเทวะวงษวโรประการทำขึ้น 

พระราชทาน มิสเตอปัลเครฟ กงซุลเยเนราลอังกฤษ มาปลูกเป็นเรือนใหญ่ของโรงพยาบาล 

จะดีมาก เพราะทำขึ้นยังไม่ทันได้อยู ่มิสเตอปัลเครฟก็ย้ายออกไปเสียแล้ว

	 ๔)	โรงหมอท่าพระนั้น ทราบว่าจะรื้อ จึงขอรับพระราชทานเครื่องไม้ในโรงหมอท่าพระ  

ไปใช้ในการโรงพยาธิบาล 

๒๔๓๐ - ๑๑ ประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล ครั้งที ่๔๑๐๑

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๐ กอมมิตตีโรงพยาบาลประชุมเมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๑ ค่ำ  

เดือน ๖ ปีกุนนพศก ศักราช ๑๒๔๙ (ดูสำเนาเอกสารต้นฉบับในภาค ๓)

คราว ๔

ข้อความที่ได้ประชุม

	 ๑.	พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ได้อ่านสำเนาที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย 

ขอพระบรมราชานุญาต ๔ ข้อ และพระราชหัตถ์ทรงตอบแล้ว กอมมิตตี 

ทั้งปวงเห็นพร้อมกันว่าเรื่องที่จะต้องการเรือนหลังใหญ่ในคลองผดุงนั้น  

ให้กรมหมื่นศิริธัชสังกาศไปทูลหาฤๅกรมหลวงเทวะวงษ...เรื่องโรงหมอท่าพระ 

นั้นมอบให้พระองค์ปฤษฎางค์ไปหาฤๅกับกรมพระนครบาล ส่วนหมอที่อาไศรย 

อยู่ที่ โรงหมอร้องว่าไม่มีที่จะอยู่ ตกลงกันว่าที่ตึกแถวของหลวงข้างวัด 

พระเชตุพน มีแต่คนเล็กน้อยอาไศรยอยู่ จะมอบให้พระองค์สายสนิทวงษ์ 

ไปพูดกับกรมหมื่นประจักษศิลปาคมให้ย้ายหมอที่ไม่มีบ้านไปอยู่ในที่นั้น

	 ๒.	ส่วนที่ ๆ จะซื้อเป็นท่าน้ำของโรงพยาบาล...

	 ๓.	มิสเตอคูลนิชได้นำแปลนโรงพยาบาลแลที่ต่าง  ๆ  ในการโรง 

พยาธิบาลนั้นมาให้ดู ตกลงว่าเปนอันใช้ได้ แต่ในชั้นแรกนี้จะคิดถากถาง 

พื้นที่ลงมือทำโรงพยาธิบาลสำหรับคนไข้หลังใหญ่เล็ก ๘ หลัง เรือนสำหรับ 

หมออยูห่ลงัหนึง่ ครวัหลงัหนึง่ ที ่ๆ จะตอ้งทำ กวา้ง ๖๔๐ ฟตุ ยาว ๔๘๐ ฟตุ

	 ๔.	พระองค์เจ้าวัฒนานุวงษ์ ซึ่งรับไปหาช่างที่จะเหมาทำโรงเรือน 

ต่าง  ๆ  ที่ว่ามาแล้วนี้ ได้มาหลายรายแต่ราคาแรงไปบ้าง มีผู้ที่จะรับราคา 

ต่ำกว่าคนคือ หม่อมราชวงษ์สนิท มีราคาดังต่อไปนี้ โรงคนไข้หลังใหญ่  

(๓) หลัง เครื่องไม้จริงฝาไม้จริงเสาไม้จริงตามตัวอย่างของมิสเตอร์ฟรันโด 

เหมาเสร็จเป็นเงิน ๗๒๐๐ บาท โรงคนไข้หลังเล็กเหมือนเครื่องหลังใหญ่ทั้งสิ้น  

(๓) หลัง เหมาเสร็จ ๒๘๘๐ บาท เรือนที่จะรื้อมาจากคลองผดุงมาเป็นเรือน 

หมออยู่ ต้องซ่อมสิ่งที่ชำรุดแลต่อพื้นชั้นล่างเหมาเสร็จ ๒๘๙ บาท ครัวไฟ 

สำหรับทำกับเข้า ๖๔๐ บาท สะพานน้ำไม้จริง กว้าง ๘ ศอก ยาวพอลงน้ำได้  

เหมาเสร็จ ๗๐ บาท รั้วปีกไม้รอบโรงแลเรือนทั้งปวงเหมาเสร็จ ๑๒๒๐ บาท  
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ถนนตามเรือนแลโรงทั้งปวง เหมาทั้งค่าแรงแลสิ่งของ ๑๐๓๒ บาท รวม 

เสร็จเป็นเงิน ๑๖๔ ชั่ง ๖๔ บาท เป็นราคาต่ำที่สุดกว่าช่างทั้งปวง จึ่งตกลง 

พร้อมกันว่าจะให้หม่อมราชวงษ์สนิทรับทำ การที่จะตรวจช่างทำการนั้น  

ได้มอบให้พระองค์เจ้าปฤษฎางค์แลหลวงนายสิทธิเปนผู้ไปตรวจตราเสมอ

	๕.	ส่วนเงินที่จะลงทุนในชั้นแรก...จะต้องขอพระบรมราชานุญาต 

ยืมเงินพระคลังมาใช้ก่อน

	๖.	ได้อ่านสำเนาถ้อยคำที่ได้ประชุมกันชั้นก่อน กอมมิตตีทั้งปวง 

ได้เซ็นชื่อแล้ว ให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายรายงานเวลาบ่าย ๕ โมง ๒๐ มินิต... 

การประชุมต่อไปยังไม่กำหนด ต่อเมื่อได้ไปดูที่ท่าน้ำแล้วจึ่งจะนัดต่อไป...

๒๔๓๐ - ๑๒ รายงานการจัดการศึกษา๑๐๒

วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๓๐ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

กราบบังคมทูลเรื่องการจัดการศึกษา โดยแนบตาราง ๓ แผ่น เกณฑ์แต่งแลเรียบเรียงแบบเรียน  

ประกอบด้วย ชื่อหนังสือที่แต่ง ๓๙ เล่ม วิธีเรียบเรียง และผู้ที่จะแต่ง ความว่า...ด้วยการศึกษา 

ซึ่งจะได้ในปีกุนพศกนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้กำหนดไว้ว่าจะจัด...จะจัดการ  เรียบเรียงแบบเรียน  

อย่าง ๑ จะจัดการ ตั้งโรงเรียนสอนวิชาชั้นสูง อย่าง ๑ จะจัดการ ขยายโรงเรียนสอนวิชา 

อย่างราษฎร อย่าง ๑... 

๒๔๓๐ - ๑๓ ประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล ครั้งที ่๕๑๐๓ 

วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ กอมมิตตีโรงพยาบาลประชุม ณ วัน ๔ ขึ้น ๑๓ ค่ำ  

เดือน ๖ ปีกุนนพศก ศักราช ๑๒๔๙ ความว่า (ดูสำเนาเอกสารต้นฉบับในภาค ๓) 

	๑)	กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ โปรโปดว่า กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ 

แชแมนจะเสด็จออกไปเมืองสิงคโปร์ ขอให้หมอกาวันเปนผู้แทนแชแมนไปกว่า 

กรมหมื่นศิริธัชสังกาศจะกลับมาจากเมืองสิงคโปร์...

	๒)	สิเกรตารีอ่านถ้อยคำที่ได้ปฤกษากันในคราวประชุมที่ กอมมิตตี 

ตกลงว่าถูกต้องแล้ว

	๓)	ได้ปฤกษาเรื่องเงินที่จะให้หม่อมราชวงษ์สนิทไปทำเรือนโรงซึ่ง 

จะเปน โรงพยาบาล เงิน ๑๖๔ ชั่ง ๖๔ บาท กับเงินค่าที่ดินซึ่งจะทำเปน 

ท่าน้ำโรงพยาบาล ๕ เจ้าของ คิดเป็นตรางคืบ…รวมทั้ง ๕ ราย เงิน ๒๘ ชั่ง  

๒๖ บาท ๕๕ สตางค์ กับเงินที่จะให้เปนค่ารื้อเรือนแก่หม่อมเจ้าหม่อมราช- 

วงษซึ่งอยู่ในวังหลัง หลังละ ๑ ชั่ง ๔๐ บาท เปนยืมประมาณ ๒๐ ราย เงิน  

๓๐ ชั่ง รวมทั้ง ๓ อย่างเงิน ๒๒๓ ชั่ง ๑๐ บาท ๕๕ สตางค์ เปนการจำเปน 

ที่จะต้องใช้ ส่วนเงินมิวเซียมก็ต้องใช้รองราชการเสียโดยมาก จะรอคอย 

เมื่อฎีกาตกก็จะเนิ่นนานช้าเกินเวลา จึ่งตกลงกันว่า ต้องขอพระราชทาน 
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ยืมเงินพระคลังมหาสมบัติมาใช้ให้หม่อมราชวงษ์สนิทไปทำการ เงิน ๑๖๔ ชั่ง  

๖๔ บาท ค่าที่ท่าน้ำเงิน ๒๘ ชั่ง ๒๖ บาท ๕๕ สตางค์ แลค่ารื้อเรือน 

หม่อมเจ้าหม่อมราชวงษคิดเพียง ๑๐ ราย เงิน ๑๕ ชั่ง รวมเงินที่จะขอ 

พระราชทานยืมพระคลังมหาสมบัติเงิน ๒๐๙ ชั่ง ๑๐ บาท กับรายเงิน 

มิวเซียมซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ยกมาเปนเงินบำรุงโรงพยาบาลนี้จะต้องขอ 

พระบรมราชานุญาตให้ทรงสั่งพระคลังมหาสมบัติให้กรมหมื่นศิริธัชสังกาศเปน 

ผู้เบิกเงินรายนี้เดือนละ ๑๐ ชั่ง แลทรงสั่งกรมมิวเซียมให้ส่งเงินที่มีตัวแล้ว 

ต่อกอมมิตตีโรงพยาบาล เมื่อกอมมิตตีได้รับมาแล้ว เงินรายที่เอาไปรอง 

ราชการในกรมทหารมหาดเล็กฎีกาตกมาก็จะได้หักใช้เงินพระคลังซึ่งยืมมา  

จึ่งตกลงกันให้สิเกรตารีร่างหนังสือขอพระบรมราชานุญาต ทั้ง ๓ ข้อ...

๒๔๓๐ - ๑๔ กอมมิตตีผู้จัดการโรงพยาบาลถวายรายงานหลังการประชุม ครั้งที ่๕๑๐๔

วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ กอมมิตตีผู้จัดการโรงพยาบาลกราบบังคมทูลการ  

๔ ข้อที่ได้รับพระบรมราชานุญาต ความสรุปได้ดังนี ้ (ดูสำเนาเอกสารต้นฉบับในภาค ๓) 

๑. ยกเงินสำหรับมิวเซียมที่เบิกมาแล้วไม่ได้ใช้จำนวน ๒๔๓ ชั่ง และเงินรายเดือนมิวเซียม  

เดือนละ ๑๐ ชั่ง ให้กอมมิตตีโรงพยาบาลเบิกต่อไป

๒. จัดซื้อที่ริมน้ำหน้าพระราชวังหลังเพื่อทำเป็นท่าน้ำโรงพยาบาล

๓. ที่ดินในพระราชวังหลังเป็นที่รกร้างว่างเปล่า บางแห่งก็เป็นตำหนักเก่า ๆ มีหม่อมเจ้า  

หม่อมราชวงศ์ในพระราชวังหลังอาศัยอยู่ มีคนอื่นบุกรุกเข้าไปอาศัยปลูกอยู่บ้าง กอมมิตตี 

จึงให้เงินหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์ไปปลูกบ้านใหม่ที่ฉางเกลือริมพระราชวังหลัง ส่วนคนบุกรุก 

ให้ย้ายออกไป

๔. เงินมิวเซียม ๒๔๓ ชั่งนั้น กรมทหารมหาดเล็กใช้ไปบ้างแล้ว เหลือไม่พอใช้ ตั้งฎีกา 

เบิกจากหอรัษฎากรพิพัฒน์แล้วยังไม่ได้ จึงขอรับพระราชทานยืมเงินพระคลังมหาสมบัติมาใช้ก่อน  

เมื่อเบิกได้แล้วจะหักคืนที่เหลือไว้เป็นทุนโรงพยาบาลต่อไป จำนวนเงินที่จะรับพระราชทานยืมนั้น  

คือค่าสิ่งของโรงพยาบาลที่จะทำขึ้น ๘ หลัง เป็นเงิน ๑๖๕ ชั่ง ๖๔ บาท ค่าที่ดินท่าน้ำ เป็นเงิน  

๒๔ ชั่ง ๒๖ บาท ๕๕ สลึง ให้หม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์ย้ายออกไป เป็นเงิน ๑๕ ชั่ง รวมทั้งหมด 

เป็นเงิน ๒๐๘ ชั่ง ๑๐ บาท

๒๔๓๐ - ๑๕ ตั้ง “กรมศึกษาธิการ”๑๐๕

วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ประกาศตั้งกรมศึกษาธิการแยกออกจากกรมทหาร 

มหาดเล็ก 

...มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า  

การเล่าเรียนวิชาเปนการสำคัญของราชการบ้านเมือง แต่ก่อนมายังหาได้ 

จัดตั้งขึ้นเปนแบบแผนให้แพร่หลาย แลยังหาได้มีเจ้าพนักงานสำหรับบังคับ 

บัญชาราชการฝ่ายการเล่าเรียนทั้งปวงไม่...ผู้ซึ่งรับราชการในตำแหน่งการเล่า 
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เรียนทั้งปวงเหล่านั้นก็เปนข้าราชการ รับราชการแผ่นดินสนองพระเดช 

พระคุณได้ส่วนหนึ่ง เหมือนกับข้าราชการกรมอื่น ๆ แต่ยังหาได้มีตำแหน่ง 

ในราชการไม่ เพราะราชการฝ่ายการเล่าเรียนยังไม่ได้สังกัดขึ้นเปนกรม 

หนึ่งเหมือนกับประเทศอื่น ๆ บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงาน 

ซึ่ งสำหรับจัดการเล่ า เรี ยนทั้ งปวงรวมเปนกรมหนึ่ ง เรี ยกว่ า กรม 

ศึกษาธิการ...เปนกรมหนึ่งในราชการฝ่ายพลเรือนเหมือนกับกรมอื่น  ๆ สืบไป

๒๔๓๐ - ๑๖ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ ์สิ้นพระชนม์๑๐๖

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์  

สิ้นพระชนม ์พระชนมาย ุ๑ ป ี๖ เดือน ปรากฏความในราชกิจจานุเบกษาว่า

ข่าวสิ้นพระชนมสมเดจพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

สมเดจพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชายศิริราชกกุธภัณฑ์ เสดจประสูตร  

ณ วันศุกร์ เดือนสิบสอง แรมหกค่ำ ปีรกา สัปตศก ศักราช ๑๒๔๗ ตรงกับ 

วันที่ ๒๗ โนเวมเบอปีคฤสตศักราช ๑๘๘๕ ได้เสดจประสูติในพระที่นั่ง 

หมู่ เดียวกับที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเวลาค่ำวันนั้น มี 

มหัศจรรยบนอากาศคือเปนดวงดาวเล็ก ๆ ฤๅบางทีมีเปนสายต่อจากดวงเล็ก  

ร่วงลงมาโดยรอบทิศวนุทิศ ตั้งแต่เวลาค่ำแล้วไปจนดึกยังมิได้สูญ...ครั้นเมื่อ 

แรม ๘ ค่ำ ๙ ค่ำ เดือนหก ปีกุนนพศก ทรงพระประชวน มีอาการทรง 

พระอาเจียนบ่อย  ๆ  แลพระกายซูบลงต่อลำดับมาก็มีบังคลเหลวไปเนือง  ๆ  

ครั้นวันพฤหัสบดี เดือนเจด ขึ้นห้าค่ำ เวลาเช้า ไม่ทรงสบายเสาะแสะ 

พระบังคลไปวันละหลายครั้ง หมอจ๋ายซึ่งเปนหมอประจำพระองค์ถวาย 

พระโอสถ...วันอังคาร เดือนเจด ขึ้นสิบค่ำ พระอาการซุดมาก พระกำลังน้อย 

ทรงอ่อนเปลี้ยไป ได้ประชุมหมอในโรงพระโอสถ แลหมอเชลยศักดิพร้อมกัน  

แล้วพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ หลวงกุมารแพทย หมอกรุงเชลยศักดิถวาย 

พระโอสถ พระอาการไม่คลาย กลับกำเริบหนักไป จนเวลา ๗ ทุ่ม ๒๔ นาที  

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชายศิริราชกกุธภัณฑ์ สิ้นพระชนม์ เปนที่ทรง 

พระโทมนสัอาไลยของพระบาทสมเดจพระเจา้อยูห่วั แลพระมารดาเปนอนัมาก...

๒๔๓๐ - ๑๗ รายงานกรมยุทธนาธิการ ฉบับที ่๑๑๐๗

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๐ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์  

กรมหมื่นภาณุพันธุวงษ์วรเดช ผู้แทนผู้บัญชาการทหารทั่วไป กรมยุทธนาธิการ กราบบังคมทูล 

ถวายรายงานจัดราชการทหารในกรมยุทธนาธิการจำนวน ๒๑ หน้า รายงานฉบับนี้มีความสำคัญ  

เป็นรายงานอธิบายที่มาต่าง ๆ ดังนี ้

	 ๑.	จุดเริ่มต้นการจัดการทหารแบบตะวันตกในระดับประเทศ
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	 ๒.	เปน็จดุเริม่ตน้ของการแยก “ทหารบก” ออกจาก “ทหารเรือ” ตามกองทพัแบบตะวนัตก

	 ๓.	ที่มาการจัดตั้งโรงเรียนทหารสราญรมย์พร้อมเหตุผลอธิบาย

	 ๔.	ที่มากำเนิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรมทหารหน้า

	 ๕.	ที่มาการจัดตั้งกรมอู่ทหารเรือ

	 ๖.	แสดงการแก้ไขจัดระเบียบกรมทหารต่าง  ๆ ให้เสมอกัน ก่อนการรวมเป็นระบบ 

ราชการแบบเดียวกันเพื่อจัดตั้งโครงสร้างกระทรวงแบบตะวันตก 

ดังข้อสำคัญคัดไว้บางส่วน ดังนี้

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานทำรายงานกรมยุทธนาธิการ เป็น 

ฉบับที่ ๑ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ได้ทรงทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท 

ตั้งแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้าบังคับบัญชา 

จัดการทหารบกทหารเรือ โดยกระแสร์พระราชดำริห์แลพระราชบัญญัติ... 

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับใส่เกล้าฯ ปฤกษาพร้อมด้วยเจ้าพนักงานใหญ่สำหรับ 

บัญชาการทั้ง ๔ กระทรวง ในที่ประชุมศาลายุทธนาธิการ ได้ตรวจการ 

ทหารบกทหารเรือที่เป็นอยู่อย่างไร แลได้คิดอ่านแก้ไขจัดการทหารสนอง 

พระเดชพระคุณ ในส่วนซึ่งจะให้เรียบร้อยเจริญขึ้นในภายน่า 

อนึ่ง ราชการประจำของกรมทหารที่มีขึ้นในระหว่างนี้อย่างไร ก็ได้ 

บังคับบัญชาไปโดยสมควรแก่ราชการทุกอย่าง

ข้อ ๑ การเดิมที่เป็นอยู่ของกรมทหารบกทหารเรือทั้งปวง ตามซึ่ง 

ได้ตรวจทราบความแล้วนั้น 

ส่วนของทหารบก ความเสียซึ่งเป็นส่วนสำคัญมีอยู่ ๒ อย่าง คือ

(๑) ที่ต้องใช้เงินแผ่นดินเปลืองมากเหลือเกิน เพราะ...[เนื้อความ 

อธิบายสาเหตุ ๕ ข้อ]... 

(๒) การในกรมทหารยังยุ่งเหยิงอยู่ทุกกรม 

(ก) เพราะน่าที่ราชการทหารยังก้าวก่ายกับพลเรือนบ้าง  

ก้าวก่ายในทหารด้วยกันเองบ้าง ไม่ได้ทำการเป็น 

น่าที่แต่ซึ่งสมควรจะรับผิดชอบ แลที่จะพึงรับการให้ 

เรียบร้อยได้นั้น อย่าง ๑ 

(ข) เพราะการทหารไม่มีแบบแผนบังคับให้จัดการอย่างไร  

การจะดีจะเสียอาไศรยอยู่แต่กับผู้บังคับบัญชาจะเห็น 

อย่างไร อย่าง ๑ 

ฝ่ายการทหารเรือนั้น ความเสื่อมเสียมีอยู่ยิ่งกว่าทหารบกเป็นอันมาก  

ที่เป็นส่วนสำคัญนั้นคือ 

(๑) ที่ต้องใช้เงินแผ่นดินเปลืองมากเหลือเกินนั้น อย่าง ๑

(๒) ที่เรือรบเรือใหญ่น้อยทั้งปวง (เว้นแต่อยู่ในพนักงานกรมแสงรักษา)  
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ชำรุดเป็นอย่างยิ่งบ้าง ชำรุดพอแก้ไขได้บ้าง แต่อยู่ในจะใช้ราชการตามสมควร 

ของเรือเหล่านั้นไม่ได้เลย...

...ข้าพระพุทธเจ้าได้ปฤกษาเห็นด้วยเกล้าฯ พร้อมกันว่า ควรต้องคิด 

จดัการเปน็สองสว่น คอื จดัการพอเยยีวยาแกไ้ขกรมทหารบกทหารเรอืทีม่อียู ่

เดี๋ยวนี้แล้ว ให้หมดความเสื่อมเสีย และเรียบร้อยแขงแรงขึ้นส่วน ๑๑๐๘  

จัดการใหม่ซึ่งสำหรับจะเป็นแบบแผนใช้ทั่วไปภายน่าส่วน ๑๑๐๙

ในส่วนที่จะจัดการเยียวยาความเสื่อมเสียของทหารบกพอให้เรียบร้อย 

ขึ้นเป็นตอนต้นในชั้นนี้ ได้ประมาณไว้ ๖ อย่างก่อน คือ 

อย่างที่ ๑ น่าที่ของกรมทหารยังก้าวก่ายกันอยู่มาก แลบางกรม 

ต้องรับราชการมาก บางกรมก็มีราชการน้อย ไม่เสมอกัน จะต้องกะน่าที่ 

ราชการให้เปนส่วนเป็นแผนก ควรแก่น่าที่ของกรมใดก็ให้เปนน่าที่ของกรมนั้น  

มิให้น่าที่ก้าวก่ายกัน...

อย่างที่ ๒ อัตราจำนวนออฟฟิศเซอร์ ซึ่งวางไว้เปนแบบแผนว่า 

ราชการกรมหนึ่งควรมีออฟฟิศเซอร์ตำแหน่งใดบ้างนั้น แต่ก่อนมาจนบัดนี้  

ก็เปนแก่อันเข้าใจว่าควรมีตำแหน่งนั้น ๆ ก็แต่จำนวนออฟฟิศเซอร์ที่มีอยู่จริง  

มากเกินอัตราแบบแผนที่ควรจะมี เป็นเหตุให้เปลืองเงินแผ่นดินมากอยู่ 

ทุกหมวดทุกกรม เพราะเหตุไม่มีข้อบังคับตรวจตรา ผู้บังคับการกรมทหาร 

เห็นสมควรจะมีออฟฟิศเซอร์ตำแหน่งใดขึ้น ฤๅเห็นผู้ใดสมควรจะเปนออฟฟิศ 

เซอร์ ก็ตั้งออฟฟิศเซอร์ขึ้นใหม่บ้าง ตั้งตำแหน่งเพิ่มเติมขึ้นใหม่ในกรมนั้นบ้าง  

เงินเดือนก็เพิ่มขึ้นด้วยทุกที ใช่แต่เท่านั้น การตั้งออฟฟิศเซอร์ซึ่งตกอยู่แก่ 

ความชอบใจของผู้บังคับการแล้วแต่เห็นผู้ใดสมควรเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งแล้ว  

ก็ตั้งขึ้นเปนออฟฟิศเซอร์รับพระราชทานเงินเดือนได้นี้อีกอย่างหนึ่ง ก็เป็นเหตุ 

ให้ออฟฟิศเซอร์ทั้งมีมากเกินสมควร แลเป็นคนไม่มีคุณวุฒิสมควรแก่ตำแหน่ง 

ในราชการด้วย อีกอย่างหนึ่งในส่วนจำนวนทหารไปบวก ก็ไม่มีอัตรากำหนด 

จึ่งว่ากรมนั้น  ๆ  ต้องมีเท่านั้น  ๆ กรมใดมีทหารไปบวกมากก็เรียกว่ากรม... 

[อักษรเลือน]...หนึ่ง บางกรมที่มีทหารไปบวกน้อยก็เรียกกรมหนึ่งเหมือนกัน  

แม้นับว่าเอาแต่โดยชื่อกรมก็ดูเหมือนตัวทหารจะมีรับราชการมาก แต่ที่จริง 

ถ้าตรวจดูตัวทหารที่มีประจำอยู่ จะรวมจำนวนทหารนับเป็นกรมกำหนด 

ด้วยตัวคนมากแลน้อยแล้ว ก็จะมีอยู่พอเพียงสัก ๒  -  ๓ กรมเท่านั้น ใช่แต่ 

เท่านั้น ตัวทหารที่มีอยู่ทั้งน้อยอยู่แล้ว ถ้าจะเลือกคัดจัดคนที่ฉกรรจ์ มีอายุ 

แลกำลังกายสมควรแก่ราชการทหารได้ ในคนเหล่านั้นก็จะยิ่งได้ตัวทหาร 

ก็ลดน้อยลงไปอีกเปนอันมาก ซึ่งจะแก้ไขความเสื่อมเสียข้อนี้ ข้าพระพุทธเจ้า 

เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ในชั้นต้น (โดยได้ทราบบาญชีออฟฟิศเซอร์ทหารทุกกรม 

แล้ว) จะวางอัตราตำแหน่งออฟฟิศเซอร์ซึ่งสมควรจะมีในกรมหนึ่ง  ๆ  

ให้เปนแบบแผนใช้เหมือนกันตลอดทุกกรม๑๑๐ ตัวออฟฟิศเซอร์ที่มีอยู่เหลือ 
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จากอัตราใหม่ที่จะละนี้ ก็จะเฉลี่ยวนไปรับราชการในทหารกรมอื่น  ๆ  ที่ยัง 

ขาดอัตราอยู่ ฤๅเอาไว้ตั้งตามกรมทหารที่จะเพิ่มขึ้นใหม่ ฤๅในระหว่างนั้น 

ถ้าออฟฟิศเซอร์ซึ่งเหลืออัตรา จะต้องย้ายไปกรมอื่น จะไม่สมัคย้ายไปจะ 

ลาออกจากตำแหน่งก็ดี ฤๅจะขออยู่ในตำแหน่งยศแต่ไม่รับเงินเดือนก็ดี ก็จะ 

อนุญาตให้ทั้ง ๒ อย่าง ถ้ากรมไหนจำนวนคนยังมีน้อย ก็จะต้องหาเพิ่มเติม 

ให้จนพอแก่อัตรา ถ้าได้คนใหม่มากเหลืออัตรา ก็จะคิดผ่อนคัดคนเก่าที่ชรา 

ฤๅกำลังกายไม่สมควรจะเป็นทหารออกเสีย 

แลการตั้งออฟฟิศเซอร์ต่อไปภายน่า เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า จะต้อง 

คิดตั้งโรงเรียนคะเด็ดขึ้นฝึกหัดวิชาสำหรับออฟฟิศเซอร์ ถ้าคะเด็ดคนใด 

มคีวามรูส้อบวชิาไดต้ามทีจ่ะกำหนด จงึจะเปน็ออฟฟศิเซอรร์บัราชการทหาร 

ได้ แลผู้ซึ่งจะรับราชการเปนออฟฟิศเซอร์ (ตั้งแต่ตั้งโรงเรียนไปแล้ว) จะ 

เปนได้เมื่อเปนผู้มีความรู้วิชาการทหารเปนคุณสมบัติเท่านั้นอย่างเดียว๑๑๑

ข้อ ๓ วิธีฝึกทหารซึ่งยังต่างกันเป็นหลายลัทธิ เพราะไม่ได้มี 

แบบแผนเปนอันเดียวกันมาแต่เดิม นั้น แต่แรกข้าพระพุทธเจ้าคิดด้วยเกล้าฯ  

ว่า จะเปนการแปลกแปลงกันอยู่มากที่จะให้ลงเปนแบบแผนเดียวกันคงจะต้อง 

ช้านาน ครั้นเมื่อได้มาตรวจตราดูจึงเห็นว่าลัทธิที่ยังผิดกันอยู่นั้น ไม่ห่างไกล 

กันถึงที่คาดคะเนเลย นี่ก็เปนการที่จะถึงแก้ไขได้ง่าย ข้าพระพุทธเจ้าจะให้ 

แก้ไขใช้เป็นแบบเดียวกันโดยเร็ว๑๑๒

ข้อ ๔ การบังคับบัญชา และขนบธรรมเนียมสำหรับกรมทหาร  

ซึ่งยังไม่เรียบร้อยอยู่ทุกหมวดทุกกรมในบัดนี้ เปนเพราะไม่มีข้อบังคับบัญชา 

ถือเรกุเลชัน (Regulation) เปนแบบแผนสำหรับกรม การ จะดี จะเสีย  

จะคง จะเปลี่ยนแปลงอย่างใด อาไศรยด้วยความชอบใจแลเห็นสมควรของ 

ผู้บังคับบัญชาเท่านั้น...๑๑๓

ข้อ ๕ การเลี้ยงทหารอย่างหนึ่งนี้ ก็เปนการหยุกหยิกไม่เรียบร้อย 

ทุกกรมเสอมาจนบัดนี้...๑๑๔

ข้อ ๖ ความที่เสียชื่อเสียงของทหาร เพราะเหตุที่มักเกิดวิวาทตีฟัน 

และกับราษฎรเนือง ๆ มาแต่ก่อนนี้อีกอย่างหนึ่ง...๑๑๕

ในส่วนการทหารเรือในชั้นต้นนี้ ข้าพระพุทธเจ้าคิดด้วยเกล้าฯ ว่า 

จะจัดแต่ ๗ อย่างก่อน 

ข้อ ๑ ทหารเรือแลการที่จัดทหารดังที่เปนมาแล้ว เหมือนกับมีทหาร 

เรือเปน ๒ แพนกเสมอกัน คือ กรมแสงแพนก ๑ กรมอรสุมพลแพนก ๑  

ราชการค์เปน ๒ แยก ๒ ย้ายจึงเปนเหตุให้เปลืองเงินแผ่นดินเกินสมควรมาก  

ถา้ยงัจดัแยกใหเ้ปน ๒ แยกอยูเ่ชน่นี ้ตอ่ไปตราบใดกจ็ะไมส่มควรเปลอืงพระราช- 

ทรัพย์เหลือเกินอยู่ตราบนั้น อนึ่ง การในส่วนกรมอรสุมพลที่เปนอยู่ในเวลานี้ 

ทั้งเสื่อมทราม แลทั้งอยู่ในแบบแผนอันต้องเปลืองเงินแผ่นดินมาก ถึงจะ 
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จัดการทำนุบำรุงให้ดีขึ้น...ทหารบกก็จะจัดให้เป็นแบบแผนมีตัวทหารให้พอแก่ 

ราชการแล้ว ควรต้องยกราชการทหารบกในน่าที่ทหารกรมแสงเสียไปเป็น 

ทหารเรือทั้งกรม เฉลี่ยคนไปรักษาเรือ...ขึ้นกรมอรสุมพลอยู่แต่ก่อนให้พอ... 

คนลูกจ้างซึ่งกรมอรสุมพลใช้อยู่

ข้อ ๒ ทหารมรีน ซึ่งมีอยู่เปนกรมหนึ่ง...แต่ก่อนมา เห็นด้วยเกล้าฯ  

ว่าไม่มีประโยชน์อันใดมีแต่เปลืองเงินอยู่ข้างเดียว ทหารที่จะใช้เรือรบ ถ้าได้ 

หัดกลาสีเปนทหารเรือดีกว่าที่จะมีมรีนต่างหากอย่างนี้มาก...การเรือรบในส่วน 

ที่กรมแสงจัดการอยู่ จึงคิดด้วยเกล้าฯ ว่าควรเลิกทหารมรีนสมทบลงเป็นตัว 

กลาสีประจำเรือรบเหมือนกับทหารกรมแสงที่ยกไปนั้น

ข้อ ๓ เรือใหญ่น้อยซึ่งอยู่ในกรมอรสุมพล มีจำนวน (ยกเว้นเรือ 

ราญรุกไพรีซึ่งผุอยู่ในอู่) อยู่ ๗ ลำ ในแต่ส่วนค่ารักษาเรือ ๗ ลำนี้ประมาณ 

เดือนละ ๕๖ ชั่ง คิดเฉลี่ยเสมอภาคลำหนึ่งต้องเสียเงินค่ารักษาอยู่ในเดือนละ  

๑๔ ชั่ง...[อธิบายรายชื่อเรือและสภาพเรือ]

ข้อ ๔ เรือไฟใหญ่น้อยสำหรับราชการต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่ในกรมอรสุมพล  

มีจำนวนเรือ ๑๓ ลำ เรือใหญ่ ๖ ลำ ขนาดกลาง ๒ ลำ ขนาดเล็ก ๔ ลำ... 

[อธิบายสภาพเรือแต่ละขนาด]

ข้อ ๕ เรือไฟน้อยใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่ในกรมแสงมาแต่ก่อน มีจำนวนเรือ 

ไฟใหญ่ ๕ ลำ เรือใบใหญ่ ๔ ลำ เรือขนาดกลาง ๑๑ ลำ เรือขนาดเล็ก ๗ ลำ  

รวม ๒๗ ลำ...[อธิบายสภาพเรือและค่าบำรุงรักษา]

ข้อ ๖ เรือไฟขนาดกลางขนาดเล็กของหลวง ซึ่งเบิกอยู่ตามกรม 

ทหารต่าง ๆ มีจำนวนกรมทหารมหาดเล็ก ๓ ลำ ทหารน่า ๓ ลำ กรมราชการ 

ฝีพาย ๑ กรมทหารล้อมพระราชวัง ๓ ลำ รวม ๑๐ ลำ เรือเหล่านี้ก็สำหรับ 

ราชการทหาร มีการบันทุกทหารไปตามเสด็จเปนต้น ที่ต่างกรมต่างมีเรือไป 

สำหรับกรมเช่นนี้ ก็เพราะแต่ก่อนการทหารยังไม่รวบรวมกันได้ จึงเป็นเหตุ 

ให้เปลืองเงินแผ่นดินเพราะค่าสัวหุ้ยมีเรือไฟแยกย้ายกันเช่นนั้นเปนอันมาก  

เมื่อการทหารรวบรวมกันได้เช่นนี้ การทหารที่จะต้องใช้เรือไฟก็หมดความ 

ลำบากอย่างแต่ก่อน เมื่อมีราชการอย่างใดก็เปนน่าที่ผู้บัญชาการทหารเรือ 

ต้องจัดทัพเรือให้พอแก่ราชการทหารบก เพราะฉนั้นไม่ควรมีเรือไฟแยกย้าย 

กันตามกรมทหารดังเปนมานั้นอีกต่อไป

ข้อ ๗ เมื่อได้ตรวจเรือใหญ่น้อยทั้งปวง ตกลงเปนความเห็นจะ 

จัดการอย่างนั้นแล้ว ก็มีอยู่ เปน ๓ อย่าง คือ เรือที่ไม่เสียก็คงรักษาไว้ 

ในราชการอย่าง ๑ เรือที่ชำรุดขอการซ่อมแซมได้ก็จะซ่อมแซมไว้อย่าง ๑  

เรือที่ไม่ควรซ่อมแซมก็จะไม่ซ่อมแซมอย่าง ๑...[อธิบายวิธีจัดการเรือ]...

ในส่วนราชการทหารบกทหารเรือ ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้จัดการไปแล้ว  

ในระหวา่งตัง้แตไ่ดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหข้า้พระพทุธเจา้บงัคบับญัชาการ 



525
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ทหารมาจนบัดนี้ คือ

(๑) ได้มีคำสั่งให้ผู้บังคับการทหารทุกกรม ยื่นบาญชีออฟฟิศเซอร์  

แลเสมียนพนักงานในกรมนั้น ๆ บาญชี ๑ บาญชีอัตราเบิกเงินเดือนในกรมนั้น 

บาญชี ๑...[อักษรเลือน]...ตำแหน่งที่อยู่แลพื้นที่ขึ้นอยู่ในกรมทหารนั้น ๆ ฉบับ ๑

(๒) ได้สั่งให้ทหารน่าไปอยู่ยามรักษาวังสราญรมย์เปลี่ยนทหารกรม 

ล้อมวัง แลให้ทหารรักษาพระองค์ไปรักษาพระราชวังบวรเปลี่ยนทหารล้อมวัง  

ให้ทหารล้อมวังรับน่าที่อยู่ยามในพระบรมมหาราชวังชั้นนอกแทนทหารรักษา 

พระองค์ทุกแห่ง ถอนทหารรักษาพระองค์ออกไว้สำหรับให้กระบวนเสด็จแล 

กระบวนพระประเทียบ แลให้รักษาพระราชวังบวรด้วย ให้ทหารปืนใหญ่รับ 

รักษาปืนกรุบแทนกรมทหารมหาดเล็ก ให้กรมทหารมหาดเล็กรับรักษายาม 

ในพระบรมมหาราชวังชั้นกลางแทนทหารรักษาพระองค์ทุกแห่ง เลิกน่าที่ 

ทหารน่าที่จะต้องแห่กระบวนเสด็จ ให้ทหารรักษาพระองค์แทน ส่วนทหาร 

น่าให้มีน่าที่โปลิส (Police) ซึ่งเคยรักษาท้องที่อยู่นั้น จัดการให้แขงแรงขึ้น  

แลให้มีน่าที่สำหรับจ่ายไปราชการหัวเมืองด้วย กำหนดราชการทหารให้เปนน่า 

ที่แทนสลับกันได้จัดไปแล้วเพียงเท่านี้ แล จะจัดต่อไปให้มีราชการเสมอทั่วถึง 

แลไม่ก้าวก่ายกัน๑๑๖

(๓) ได้สั่งให้ทหารน่า ทหารล้อมวัง ทหารรักษาพระองค์ ช่วยกัน 

รือ้ไมเ้มร ุ ขนขึน้ไปสง่ทีจ่ะทำโรงทหารทีพ่ระราชวงับวร ตามทีไ่ดท้รงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติแก่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุน- 

นริศรานุวัตติวงศ์ แต่เมื่อยังบังคับบัญชากรมทหารรักษาพระองค์อยู่นั้น แลให ้

พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวัตนานุวงษ์เป็นแม่กองคุมทหารรักษาพระองค์ 

ทำโรงทหาร

(๔) ได้มีคำสั่งให้ผู้บังคับการกรมทหารทุกกรม ส่งตระลาการมาชำระ 

เร่งหมู่ทหารพร้อมกัน ณ ศาลายุทธนาธิการ แลทหารซึ่งจะลาอุปสมบทแต่ปีนี้ 

ต่อไปด้วย ให้มารับใบอนุญาต ณ ศาลายุทธนาธิการ อนึ่ง การเบิกเงินเดือน 

แลเบิกเงินราชการของกรมต่าง ๆ...[อธิบายกระบวนการเบิกเงิน] 

(๕) โรงม้ากรมทหารมหาดเล็กชำรุดมาก ...

(๖) ตามโรงจีนรับจำนำ มีของทหารแลเคร่ืองแต่งตัวทหารอยู่เปนอันมาก

(๗) ...[เรื่องทหารรักษาพระองค์]...

(๘) แตก่อ่นมาทีเ่ชงิตะพานชา้งโรงสี ถนนบำรงุเมอืง มกัเปนทีเ่กดิ 

ฉกชิงวิ่งแลวิวาทแทงกันเนือง ๆ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าท้องที่ 

ตำบลนั้น เปนที่ใกล้พระราชฐาน เป็นที่ในน่าที่ของกรมทหารน่ารักษา  

เปนช่องให้เกิดการเสื่อมเสียพระเกียรติยศ แลเสียชื่อเสียงทหารอยู่ จึง 

ได้มีคำสั่งให้ผู้บังคับการกรมทหารน่าจัดคอมมิศชันออฟฟิศเซอร์นาย ๑  

นอนคอมมิศชันออฟฟิศเซอร์ ๒ นาย เปนเวรกันตรวจตราในเวลาผู้คน 
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ชุกชุม แลกำกับทหารรักษาท้องที่ ให้คอยจับโจรผู้ร้ายโดยแขงแรง แลให้ 

บัญญัติแก่กรมทหารน่า แต่เวลาย่ำค่ำไปแล้วให้เรียกทหารกลับเข้าโรงทหาร 

อย่าให้เที่ยวเสพสุกประพฤติเปนโจรผู้ร้ายได้เปนอันขาด ข้าพระพุทธเจ้า 

เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าจัดการอย่างนี้ การฉกชิงวิ่งราวแลวิวาทในท้องที่นั้น  

คงจะสงบ...ฤๅเบาบางลงได้ ถา้เปนการไดส้ำเหรจ็ไดด้งัคดิ กจ็ะจดัการรกัษา 

ท้องที่ที่อื่น ๆ ดังนี้ต่อไป๑๑๗ ในส่วนการทหารเรือ ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้มีคำสั่ง 

จัดการไปแล้วนั้น 

	 (๑) ได้เรียกบาญชี เช่นกับทหารบกทุกอย่าง

	 (๒) ได้สั่งให้ถอนน่าที่ทหารกรมแสงให้พ้นจากการที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งหมดในทหารบก...

	 (๓) ให้รวมทหารกรมแสงกับกรมอรสุมพลเข้าเป็นกรมทหาร 

เรือเดียวกัน การเบิกเงินให้กรมแสงเปนผู้ทำบาญชีมายื่นกรมยุทธนาธิการ 

แห่งเดียว เลิกธรรมเนียมเบิกเบี้ยเลี้ยงแลธรรมเนียมจัดชื้อสิ่งของต่าง ๆ... 

ให้เบิกให้ซื้อเปนอย่างเดียวแห่งเดียวกัน แลการซ่อมแซมเรือและช่างทำเรือ 

ก็ให้ทำแห่งเดียวกัน ให้คงคนที่จะรับเงินเดือนไว้แต่พอแก่ราชการ๑๑๘

	 (๔) ได้มีคำสั่งให้เลิกทหารมรีน ส่งตัวทหารมาเปนกลาสี เหมือน 

กับทหารกรมแสง ที่จะได้รักษาซ่อมแซมเรือทั้งปวง

	 (๕) เรอืรบซึง่ทอ้งเรอืชำรดุบา้งเลก็นอ้ย คอื เรอืสรุยิมณฑลลำ ๑  

เรือหารหักสัตรูลำ ๑ เรือยงยศอโยชฌิยาลำ ๑...

	 (๖) ได้มีคำสั่งขอแรงกรมทหารช้างให้ไปรื้อเรือราญรุกไพรีซึ่งผุจม 

อยู่ในอู่ท่ีจะได้คิดอู่หลวงข้ึนสำหรับซ่อมแซมเรือต่อไป การร้ือเกือบจะสำเร็จแล้ว๑๑๙

	 (๗) ราชการตา่ง ๆ ซึง่ตอ้งใชเ้รอืไปหมมีาประการใด เปนตน้คอืการ 

ไปส่งสายโทรเลข แลไปรับพวกทำแผนที่ที่บางตะพานแลอื่น ๆ ข้าพระพุทธเจ้า 

ไดบ้งัคบัจดัการไปตามสมควรใหไ้ดร้าชการทกุอยา่ง ราชการทหารบกทหารเรอื 

ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้บังคับจัดการไปแล้วเช่นนี้

อนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้ามีความยินดีเปนอันมาก ด้วยได้เห็นผู้ซึ่งทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รับราชการในกรมยุทธนาธิการทำราชการตาม 

น่าที่ของตน โดยความเต็มใจเต็มกำลัง มิได้เบื่อหน่ายย่อท้อพ้อล้วนทุกคน  

แลผู้บังคับการกรมทหาร ต่างก็เอาใจใส่ในน่าที่ราชการและสั่งบังคับบัญชา 

โดยเรียบร้อยด้วยกันทุกกรม ถ้าการต่อไปสดวกได้เช่นเปนมาในระหว่างนี้แล้ว  

ราชการทหารบกทหารเรอืคงจะสำเรจ็เรยีบรอ้ยไดด้ัง่พระราชประสงคเ์ปนมัน่คง

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ภาณุรังษี
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๒๔๓๐ - ๑๘ ประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล ครั้งที ่๖๑๒๐

วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ประชุมคณะกรรมการกอมมิตตีโรงพยาบาล คร้ังท่ี ๖

...เวลาบ่าย ๔ โมง ๒๖ นาที เปิดประชุม

๑. อ่านพระราชหัตถเลขาถึงกอมมิตตีโรงพยาบาล เรื่อง  หมอเฮ  

อเมริกัน จะขอตั้งโรงคนไข ้ แลเตมใจรับราชการในโรงพยาบาลไม่เอาเงินเดือน  

โปรดให้กอมมิตตีตอบหมอเฮ แลอ่านหนังสือเจ้าพนักงานไปรเวตสิเกรตารี 

ตอบหนังสือที่ถวายขอพระบรมราชานุญาตยืมเงินพระคลัง ๒๐๘ ชั่ง ๑๐ บาท  

แลขอยกเงินมิวเซียมมาเปนเงินโรงพยาบาลนั้น โปรดพระราชทานพระบรม- 

ราชานุญาตแลมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งเจ้าพนักงานทั้งปวงแล้ว

๒. เห็นควรจะให้กรมหมื่นดำรงราชานุภาพเปนผู้ยืมแลเปนผู้ที่จะ 

หักใช้คืนพระคลังซึ่งจะเปนการเรียบร้อยดี ส่วนเงินโรงพยาบาลเดือนละ  

๑๐ ชั่ง ให้กรมหมื่นศิริธัชสังกาศเป็นผู้เบิก 

๓. เรื่องหมอเฮ คนอเมริกันนั้น หมอกาวันได้แจ้งความว่า...เตมใจที่จะ 

รับราชการในโรงพยาบาลหลวงไม่คิดที่จะเอาเงินเดือน แต่ขอจะมีอำนาจที่จะ 

สอนสาสนาคฤสเซียนแก่คนไข้โรงพยาบาลได้...แต่กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ 

เหนว่าเปนการสำคัญมากด้วยโรงพยาบาลพึ่งจะตั้งขึ้น คนยังไม่มีน้ำใจเชื่อถือ  

เมื่อมีการปรากฏว่าเปนที่สอนสาสนาฝรั่งอย่างนี้ น่าที่จะทำให้คนเปนอันมาก 

ที่มีใจเป็นโบราณฤๅที่ไม่ชอบสาสนาฝรั่งก็จะรังเกียจ...ตกลงกันให้หมอกาวัน 

ตอบหมอเฮไปว่า...คอมมิตตียังกำลังจัดการอยู่โดยแขงแรง ไม่สามารถจะรับ 

ธุระของหมอเฮได้...

๔. กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ แลพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ปฤกษา 

เรื่องเอสติเมตเครื่องใช้สอยในโรงพยาบาล มีเตียงแลผ้าที่จะใช้แลเครื่องต่าง ๆ  

เปนการไม่ตกลงกัน กรมหมื่นดำรงราชานุภาพรับไปคิดการในเรื่องนี้ หลวง 

นายสิทธิรับที่จะให้โครงเหล็กสำหรับทำเตียงคนไข้...

๒๔๓๐ - ๑๙ การพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์๑๒๑

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๐ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยการพระเมรุสมเด็จ 

พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ ์ความตอนหนึ่งว่า

	 ข่าวพระเมรุท้องสนามหลวง

...การพระเมรุครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้า- 

น้องยาเธอ เจ้าฟ้าภานุรังสีสว่างวงษ กรมพระภาณุพันธุวงษวรเดชเปนแม่กอง  

พระยาราชสงคราม (ทดั) เปนนายชา่ง กรมพระตำรวจแลกรมอืน่ ๆ เปนนายงาน 

ทำพระเมรุ ๙ ยอด องค์กลางสูงแต่พื้นดินขาดยอด ๑๘ วา๑๒๒...ในราชวัตร 
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ทึบเข้ามาแต่ก่อนซึ่งเคยมีส้างล้อมรอบพระเมรุนั้น โปรดให้พระบรมวงษานุวงษ 

ทำเรือนรูปต่าง ๆ กันมา ตั้งแทนสร้างสำหรับพระสงฆ์ที่ได้มาในการนิมนต แล 

เจา้มาทีจ่ะไดพ้กัเหมอืนสรา้ง [สา้ง] รอบพระเมรุ แลเรอืนทัง้ปวงในการพระเมร ุ

ครั้งนี้ เมื่อเสรจการแล้วจะโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่โรงพยาบาล ซึ่งจะได้ 

เปิดรักษาคนไข้เปนสาธารณทานทั่วไปในเร็ว ๆ นี้ด้วย...

๒๔๓๐ - ๒๐ ประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล ครั้งที ่๗๑๒๓

วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๐ คณะกรรมการกอมมิตตีโรงพยาบาลประชุมปรึกษา 

การโรงพยาบาล ครั้งที่ ๗ เมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ศักราช ๑๒๔๙ ดังนี้ (ดูสำเนา 

เอกสารต้นฉบับในภาค ๓) 

...๑. กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ได้เชิญกระแสพระบรมราชโองการ 

มาแจ้งความกับกอมมิตตีว่า ในการพระเมรุสมเดจพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 

ศิริราชกกุธภัณฑ์ครั้งนี้ บันดาเรือนแลโต๊ะตู้ต่าง  ๆ ซึ่งเคยทรงบริจาคเปน 

สังเฆก ถวายพระสงฆในการเช่นนี้นั้น จะโปรดเกล้าฯ ยกมาพระราชทานแก่ 

โรงพยาบาล ซึ่งจะเปนสาตรณ์ประโยชน์แก่เอนกชนทั่วไป ไม่พระราชทาน 

แก่พระสงฆเหมือนกาลก่อน  ๆ ด้วยเคยทรงบริจาคพระราชทานพระสงฆ 

มาเปนเอนกประการแล้ว ให้กอมมิตตีที่ปฤกษาพร้อมกันว่าจะต้องการสิ่งใด 

เท่าใด จะได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดการทำให้ครบตามประสงค์ กอมมิตตีได้ 

ปฤกษาพร้อมกันแล้วได้กำหนดไว้ว่าควรจะมีเตียงนอนที่เปนอย่างกลาง ๔ อัน  

โต๊ะเรียนหนังสือ ๔ อัน โต๊ะเหลี่ยม ๔ อัน เก้าอี้ยาวพื้นไม้ไม่มีกำหนดแล้วแต่ 

จะมีได้เท่าใด เก้าอี้สั้นรูปต่าง ๆ พื้นไม้ไม่มีกำหนด ตู้ใหญ่อย่างตู้ห้างสำหรับ 

ใส่เครื่องยาไม่มีกำหนด ตู้ลิ้นใส่เสื้อผ้าไม่มีกำหนด ชั้นสำหรับตั้งผ้าไม่มี 

กำหนด โต๊ะเล็กตั้งหัวนอนอย่างต่ำ  ๆ ข้างล่างเปนตู้ไม่มีกำหนด ที่สำหรับ 

บดยา ๒ อัน โคมแขวนแลติดฝาต่าง  ๆ  ไม่มีกำหนด เรือ ๖ แจว ๒ ลำ  

๔ แจว ๒ ลำ ๒ แจว ๒ ลำ รวมสิ่งของเหล่านี้เปนแต่ประมาณไว้ครั้งหนึ่ง 

ก่อน ให้กรมหมื่นดำรงราชานุภาพนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาแล้ว 

แต่จะทรงโปรดเกล้าฯ ประการใด

๒. กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ แจ้งความว่าหม่อมราชวงษสนิท 

ได้รับเงินล่วงน่าไปแล้ว ๔๐ ชั่ง แลมาแจ้งความว่า เรือนที่คลองผดุงซึ่งเดิม 

รับไปซ่อมแซม ๓ ชั่ง หมายว่ามีพื้นแลมีฝา บัดนี้ไปตรวจดูพื้นก็ขาดฝาก็ไม่มี  

ถ้ากอมมิตตีโปรดยอมอนุญาตให้อีก ๔ ชั่ง เปน ๗ ชั่ง แล้วเปนรับทำได้  

กอมมิตตีเหนพร้อมกันว่าเปนการสมควรอยู่แล้ว เปนอันยอมอนุญาต...

๓. หลวงนายสิทธิ์แจ้งความว่า กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ์ให้แจ้งความ 

แก่กอมมิตตีว่า หม่อมราชวงษสนิทไปขอให้ ไล่ที่ซึ่ งจะทำโรงพยาบาล  ท่าน้ำโรงศิริราชพยาบาล
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งานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

ที่มา : งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ท่าน้ำโรงศิริราชพยาบาล
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ท่านไม่ทรงทราบว่าเหตุไรเปนประการใด จึ่งตกลงกันให้แชแมนมีจดหมาย 

เล่าความที่จะซื้อที่แลขออำเภอไปด้วยจะได้เปนพยานแลเปนผู้ไล่...

๒๔๓๐ - ๒๑ ขอซื้อที่ทำเป็นท่าน้ำโรงพยาบาล ณ วังหลัง๑๒๔

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ กอมมิตตีโรงพยาบาลกราบบังคมทูลเรื่องการเจรจา 

จัดซื้อที่ดินบ้าน ๓ ราย คือ ที่ดินบ้านของ  ม.ร.ว.พัน (บิดา) หม่อมป้อม หม่อมบัว (บุตร)  

รายหนึ่ง ที่ดินบ้านของบุตรของอำแดงนาก รายหนึ่ง และที่ดินบ้านของ ม.ร.ว.อ่วม รายหนึ่ง

วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ กอมมิตตีโรงพยาบาลดำเนินการจัดซื้อที่ดินอำแดงนาก 

และเวนคืนที่ดินของกรมพระราชวังหลังจาก ม.ร.ว.พันและ  ม.ร.ว.อ่วม เพื่อทำเป็นท่าน้ำของ 

โรงพยาบาล ณ วังหลัง 

๒๔๓๐ - ๒๒ หนังสือกราบบังคมทูลเรื่องการแก้ไขธรรมเนียมราชการ๑๒๕

วันที่ ๑๔ มิถุนายน - ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๐ พระเจ้าน้องเธอ กรมหลวงเทวะวงษ- 

วโรประการเสด็จยังประเทศอังกฤษ เพื่อร่วมงานฉลองสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย และทอด 

พระเนตรวิธีการจัดตั้งคณะรัฐบาลและการจัดตั้งกระทรวงแบบอังกฤษ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐ หลังจากกลับจากยุโรป มีหนังสือกราบบังคมทูล 

เรื่อง “การแก้ไขธรรมเนียมราชการ” ดังความสำคัญบางตอนว่า

ขอเดชะฝา่ละอองธลุพีระบาท ปกเกลา้ฯ ขา้พระพทุธเจา้ขอพระราชทาน 

พระบรมราชวโรกาสอนันี้ กราบบงัคมทลูพระกรณุาขอ้ราชการทีจ่ะจดัการแกไ้ข 

ธรรมเนียมราชการอันหน่ึง ซ่ึงเปนการสำคัญท่ีได้ทรงพระราชดำริห์ให้มาแต่ก่อนแล้ว  

ยังหาเปนการสำเรจไม่ เพราะมีเหตุขัดขวางอยู่ตามกาลเวลาที่ล่วงมาแล้ว

บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วยเกล้าฯ ว่า เหตุขัดขวางทั้งปวงนั้น  

เบาบางลงไปเกือบจะไม่มีแล้วก็ว่าได้ แลข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมลาไป 

ราชการเสียช้านาน ครั้นกลับมาถึงก็ได้ทราบเกล้าฯ เหตุการณ์หลายอย่าง 

ซึ่งเหนเปนการจำเปนจะต้องจัดการเรื่องนี้ขึ้น

เหตุนั้น คือ เปนต้นข้อสำคัญอธิบดีกรมต่าง ๆ แก่งแย่งในราชการ  

ไม่เป็นใจปรองดองพร้อมกันในราชการ ราชการที่ควรจะสำเรจแล้วไป ก็เปน 

การขัดข้องทำให้เปนที่ขุ่นเคืองใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทบ่อย  ๆ...การที่ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้กอมมิตตีไปชำระสะสางความรกร้างในกรม 

นครบาลนั้น ก็เบาบางเรียบร้อยลงมากแล้ว...อีกประการหนึ่งกรมยุทธนาธิการ 

ก็เหนเปนการตกลงที่ว่า ราชการที่ได้จัดทำขึ้นนั้น ยังมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

กับกรมอื่น ๆ รวมใจความทั้งสองแห่งว่า ถ้าไม่มี Cabinet Council๑๒๖ แล้ว 

คงจะทำราชการให้ดีขึ้นไม่ได้... 
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หมายเหตุ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภว่า คณะเสนาบดีเจ้ากระทรวงแบบเก่านั้น 

พ้นสมัย ไม่เหมาะกับการงานในขณะนั้น จึงมอบหมายให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศวโรประการ  

เสนาบดีศาลาว่าการต่างประเทศ (ในขณะนั้นยังไม่ตั้งกระทรวงการต่างประเทศ) ซึ่งจะเสด็จไปร่วมงานฉลอง 

สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียครบ ๕๐ พรรษา ให้ไปพิจารณาแบบคณะเสนาบดีในยุโรปว่าทำกันอย่างไร  

กรมหลวงเทวะวงศวโรประการจึงทรงกราบบังคมทูลรายงานวิธีการกำหนดตำแหน่งเสนาบด ี มีการพิจารณา 

ที่จะตั้งกรมใหญ่๑๒๗ ขึ้นอีก ๖ กรม มีเสนาบดีที่มีศักดิ์เสมอกัน แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงมีพระราชดำริว่า ถ้าจะตั้งกรมใหญ่เพิ่มอีก ๖ กรมในทันท ี การจะไม่เรียบร้อย ด้วยผู้ดำรงตำแหน่งยังไม่คุ้น 

เคยกับงาน จึงให้ทดลองธรรมเนียมราชการอย่างใหม่ คือ ทำแบบ Cabinet Council ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ทรง 

เป็นประธานในที่ประชุม นำการปรึกษาราชการและบัญชาการแก่เสนาบดีกรมใหญ่ต่าง ๆ ทั้งกรมแบบเก่า (กรม 

จตุสดมภ์ ๔ กรมมหาดไทย ๑ กรมกลาโหม ๑) และกรมแบบใหม่ (เช่น กรมยุทธนาธิการ กรมศึกษาธิการ  

เป็นต้น) ทรงนำในการปรึกษาข้อราชการและบัญชางานแก่เสนาบดีต่าง  ๆ ทั้งนี้ รูปแบบการประชุมทรงว่า 

ราชการพัฒนามาจากการทรงงานกับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินที่ทรงทดลองจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๑๗  

ปัจจุบันคือคณะรัฐมนตร ี- Cabinet Council

๒๔๓๐ - ๒๓ ตั้งกอมมิตตีตกแต่งพระนคร๑๒๘ รักษาความสะอาดของกรุงเทพฯ 

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งกอมมิตตีตกแต่งพระนคร 

เพื่อจัดการแก้ไขความเสื่อมโทรมของกรุงเทพฯ ความสะอาดพระอารามหลวงและสถานที่ต่าง ๆ  

ถนน สะพาน คลอง แม่น้ำ หมู่บ้าน ตึกแถว สวนและโรงร้าน ตลาด กำแพงและประตู 

พระนคร ท่าน้ำ 

กรุงเทพฯ ในอดีต
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๒๔๓๐ - ๒๔ โอนย้ายหมอวังหน้ามารับตำแหน่งแพทย์ทหารบก๑๒๙

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ พระราชทานสัญญาบัตรทหาร ๑๕ นาย โดยมีหมอ 

ในสังกัดกรมทหารบก ๑ นาย คือ หลวงวิเสศโอสถ กรมหมอฝ่ายพระราชวังบวร เป็นเซอเยิน  

(surgeon) กอมปนีออฟฟิซเซอ กรมทหารบก ๑

๒๔๓๐ - ๒๕ ส่งราชทูตดูงานการทหาร การจัดการศึกษาและโรงเรียนแพทย์

ณ ประเทศญี่ปุ่น๑๓๐

วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระยาภาสกรวงศ์เป็นราชทูต อัญเชิญพระราชสาส์นเจริญพระราชไมตรี และ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยยศมหาวราภรณ์แห่งเครื่องราชอิสริยยศอย่างสูงสุดช้างเผือกสยาม  

ไปยังพระเจ้ามุตสุหิโต เมกาโดราชาธิราช ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๓๐ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพมีคำสั่งแจ้งความมายัง  

ขุนวรการโกศลที่จะไปตรวจการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ว่า 

...ด้วยในคราวซึ่งราชทูตจะออกไปเจริญทางพระราชไมตรี ณ ประเทศ 

ญี่ปุ่นครั้งนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ขุนวรการโกศลเป็นพนักงาน 

ออกไปตรวจการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น...

(๕) โรงเรียนสอนการต่าง  ๆ โรงเรียนชั้นนี้คือ โรงเรียนสอนวิชา 

หมอ ๑ วิชากฎหมาย ๑ การไร่นา ๑ การค้าขาย ๑ ต้องตรวจดูให้รู้ว่า

	 (ก)	จัดการอย่างไร

	 (ข)	นักเรียนคนชนิดไร

	 (ค)	เรียนรู้แล้วไปไหน

	 (ง)	โรงเรียนเหล่านี้มีประโยชน์แก่เคาเวอแมนอย่างไรบ้าง

	 (จ)	ธรรมเนียมจัดการในโรงเรียนอย่างไร๑๓๑

หมายเหตุ
การศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ นำมาประยุกต์ใช้กับระบบจัดการทหารในกรมยุทธนาธิการ 

และระบบจัดการศึกษาในกรมศึกษาธิการในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๔๓๕ และหลังจากที่พระเจ้าน้องยาเธอ  

กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เสด็จพระดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๓๔ - ๒๔๓๕ และได้รับที่ปรึกษาราชการ 

แผ่นดินทั่วไปชาวเบลเยียมคือมิสเตอร์โรลังยัคมินส์ (เจ้าพระยาอภัยราชา) แล้ว สันนิษฐานว่าการจัดการ 

ระบบราชการต่าง ๆ ได้ปรับเป็นแบบยุโรปและระบบจัดการทหารปรับไปใช้แบบเยอรมนี
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๒๔๓๐ - ๒๖ เริ่มจัดการปกครองแบบเค้าสนามหลวงที่เมืองนครเชียงใหม่๑๓๒

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ นายแย้ม มหาดเล็ก ผู้ช่วยราชการตำแหน่งเมืองนคร 

เชียงใหม่ มีหนังสือ ที่ ๑๑๐๗ กราบบังคมทูลเรื่องข้อพระราชบัญญัติจัดการปกครองที่เมืองนคร 

เชยีงใหม ่ ซึง่พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหลวงพชิติปรชีากร ทรงจดัไวบ้า้งแลว้ ๔ กรม คอื มหาดไทย  

ทหาร ยุติธรรม คลัง ยังขาด ๒ กรม คือ กรมวังและกรมนา 

๒๔๓๐ - ๒๗ ประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล ครั้งที ่๑๑๑๓๓ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐ ประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑๑ สรุป 

ข้อตกลงกัน ๕ เรื่อง (ดูสำเนาเอกสารต้นฉบับในภาค ๓)

	 ๑.	เรื่องการจัดซื้อที่ดินซึ่งเป็นท่าน้ำโรงพยาบาล 

	 ๒.	ค่าย้ายเรือนของหม่อมหลวงเชยในวังหลัง 

	 ๓.	ค่าย้ายเรือนของหม่อมราชวงศ์จินดา หม่อมราชวงศ์คล้อย 

	 ๔.	เครื่องในตึกศิริราชได้กะตกลงหมดทุกห้อง มอบให้หลวงนายสิทธิไปเลือกตัวอย่าง 

ตามสมุดภาพของเหล่านั้น จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

	 ๕.	ตึกพระอรรคชายาและตึกวิกตอเรีย ซึ่งได้ตกลงให้มิสเตอร์แกรซีทำนั้น ให้พระเจ้า 

น้องยาเธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงษ ์ ผู้แทนที่สะเกตร ีมีจดหมายสั่งมิสเตอร์แกรซีให้ไปลงมือทำ

๒๔๓๐ - ๒๘ หม่อมเจ้าในพระราชวังหลังถวายฎีการ้องทุกข์๑๓๔

วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ หม่อมเจ้าชายหนูน้อยในกรมพระราชวังหลัง อายุ ๙๐ ปี  

และหม่อมเจ้าหญิงเสงี่ยม อายุ ๗๕ ปี หม่อมเจ้าหญิงสอาด หม่อมเจ้าชายปฤดา หม่อมเจ้าชาย 

ถาวร ในกรมหลวงเสนีบริรักษ์ ตั้งบ้านเรือนในวังกรมพระราชวังหลัง ทำเรื่องราวร้องทุกข์ว่า  

เดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้พนักงานมาเชิญ “พระอัฎฐิ” กรมพระราชวัง 

หลังไปไว้ในพระบรมมหาราชวัง แต่ “พระอัฎฐิ” บางส่วนที่เหลือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

หม่อมเจ้าหญิงเสงี่ยมเป็นผู้รักษา ต่อมา ณ วัน ๓ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑ ปีกุน นพศก (วันที่ ๑๘  

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐) กรมหมื่นดำรงราชานุภาพรับสั่งให้ขุนขจรภักดีอำเภอมาไล่ที่วังหม่อมเจ้า 

ชายหนูน้อย กรมหมื่นนราเทเวศร์ กรมหมื่นนเรศร์โยธี กรมหลวงเสนีบริรักษ์ จึงได้รับความ 

เดือดร้อน เพราะไม่มีกำลังทรัพย์พอท่ีจะย้ายเรือนได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

มีพระราชกระแสรับสั่งเมื่อวันที ่๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ความว่า 

 

...โรงหมอเปนที่จะจัดให้เปนประโยชน์แก่คนทั้งปวงทั่วไป กอมมิตต ี

โรงพยาบาลได้จัดการยอมให้ผู้ที่เป็นเชื้อวงษ์กรมพระราชวังหลัง ไปปลูกเรือน 

อยู่ในบริเวณฉางเกลือเก่า ไม่ต้องซื้อหา เย่าเรือนอันใดก็ยอมให้รื้อไปแล 

จ่ายเงินให้รายละชั่งสิบตำลึงทั่วกันแล้ว เห็นว่าไม่ควรจะขัดขวางให้การที่เปน 

ประโยชน์เสียไป...
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วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ กอมมิตตีจัดการตั้งโรงพยาบาล กราบบังคมทูลเรื่อง  

การย้ายหม่อมเจ้าชายหนูน้อยในกรมพระราชวังหลัง และหม่อมเจ้าในกรมหลวงเสนีบริรักษ์อีก ๔  

องค์ ได้จัดการให้ย้ายไปอยู่ที่ฉางเกลือ ตำหนักและเรือนเก่ายกให้เป็นสิทธิ์ย้ายไปปลูกในที่ใหม่ได้  

จ่ายค่าย้ายเรือนให้รายละ ๓๐ ตำลึง๑๓๕

พ.ศ. ๒๔๓๑ 

๒๔๓๑ - ๑ พระยาภาสกรวงศ์กราบทูล เรื่องเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินญี่ปุ่น๑๓๖ 

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๑ พระยาภาสกรวงศ์กราบทูลเสนาบดีว่าการต่างประเทศ  

๑. เรื่องเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้ามิกโทราชาธิราชแห่งประเทศญี่ปุ่น และการได้รับความรับรองอย่าง 

นับถือทางพระราชไมตรีอันสนิท ๒. เรื่องเครื่องราชอิสริยยศต่าง  ๆ ๓. เรื่องพระราชสาส์น  

๔. เรื่องสำเนาพระราชดำรัสตอบพร้อมคำแปล ฯลฯ

๒๔๓๑ - ๒ รายงานการดูงานโรงเรียน รวมโรงเรียนแพทย ์ โรงพยาบาล

ณ ประเทศญี่ปุ่น๑๓๗

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๑ ขุนวรการโกศลถวายรายงานกราบทูล พระเจ้า- 

น้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ผู้บัญชาการเรื่องการโรงเรียนต่าง ๆ ทุกประเภท รวมทั้ง 

รายละเอียดของ โรงเรียนหมอ โรงหมอและฮอสปิเทลสำหรับรักษาคนไข้เป็นโรงใหญ่ โรงหมอ 

ที ่๒ เป็นโรงเล็ก

๒๔๓๑ - ๓ ประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล ครั้งที ่๑๒๑๓๘ ตั้งโรงเทพศิรินทรพยาบาล

“โรงพยาบาลช่วงแห่งแรก” และทำ “แพพยาบาล”

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๑ ประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑๒ มีการ 

จัดตั้งโรงพยาบาลเทพศิรินทร์เป็นโรงช่วง (หมายถึงโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ให้การรักษาแบบ 

จำเป็นพื้นฐานในพื้นที่ชุมชน) (ดูสำเนาเอกสารต้นฉบับในภาค ๓)

 

การซึ่งได้ปฤกษาในเวลาวันนี้ คือ 

	๑.	เรื่องเรือนในบริเวณพระเมรุ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ทำขึ้นสำหรับพระราชทานในโรงพยาบาล...ส่วนโรงเรือนที่จะรับพระราชทาน 

ไปใช้การโรงพยาบาล ๑๐ หลัง...เรือนใหญ่ของกรมสมเดจพระสุดารัตนราช- 

ประยูรนั้น กว้างขวางพอเปนโรงพยาบาลอีกแห่ง  ๑ เปน  โรงช่วง  ได้  

พระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ได้แจ้งความว่า จะขอพระราชทาน 

ไปหลัง ๑ กับจะขอเรือนเล็กที่กำหนดแล้วนี้หลัง ๑ รวม ๒ หลัง ไปปลูก 

ในที่ใกล้วัดเทพศิรินทร ริมคลองผดุงกรุงเกษม จะปลูกโรงเพิ่มเติมอีกเปน 
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ส่วนของท่านเอง แล้วจะตั้งเปนโรงพยาบาลขึ้นตำบล ๑ ส่วนค่าใช้สอยแล 

หมอคนพยาบาลก็เปนส่วนท่านจะออกเงินทำไป ถ้าไม่มีกำลังพอแล้ว ซึ่งจะให้ 

เปนส่วนโรงพยาบาลใหญ่เปนธุระต่อไป...

	 ๒.	เงนิทีพ่ระเจา้ลกูเธอ ๔ พระองค ์ทรงกำหนดวา่จะทำแพพยาบาล 

ทูลเกล้าฯ ถวายในการพระเมรุ...รวม ๒๐ ชั่งนั้น จะได้ให้หม่อมราชวงษสนิท 

ทำแพสำหรับใช้เปนโรงพยาบาลที่จะได้ไปใช้ที่หัวเมืองมีลำน้ำ คือ กรุงเก่า  

เปนต้น คงจะได้เปิดไปใช้การในเดือน ๘ ปีชวด สัมฤทธิศกนี้ เปนแน่

	 ๓.	เฟอนิเชอต่าง  ๆ  ซึ่งสร้างขึ้นเปนของสังเคดตั้งในการพระเมรุ 

ครั้งนี้ เปนของมากเหลือที่จะใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งจะเปิดในเร็ว ๆ นี้เปนอันมาก  

จะต้องเก็บไว้สำหรับตึกศิริราชซึ่งกำลังลงมือทำอยู่ ของนั้นได้มอบให้ 

กรมหมื่นดำรงราชานุภาพรักษาฝากไว้ที่ศาลายุทธนาธิการกว่าตึกนั้นจะสำเร็จ...

	 ๔.	ส่วนผู้บัญชาการโรงพยาบาลนั้น ควรจะมีเวลากำหนดฉลอง 

พระเดชพระคุณเพียง ๓ ปี ต้องเปลี่ยนใหญ่ แต่ถ้าผู้ใดจัดการเรียบร้อยดี  

ก็เพิ่มอีก ๓ ปี...แลผู้เปนอธิบดีโรงพยาบาลนั้น ถ้าโรงพยาบาลจะแผ่ออกไป 

ในหัวเมืองใดในพระราชอาณาเขตรก็ต้องเปนธุระที่จะตรวจตราบังคับดูแล 

โรงพยาบาลนั้น ๆ ตลอดไป ถ้าเมืองใดควรจะตั้งขึ้น ก็เปนธุระที่คิดจะจัดการ  

แลต้องเปนผู้ตรวจตราสิ่งที่เปนอันตรายต่าง  ๆ  ซึ่งจะเกิดโรคแก่ชนทั้งปวง  

เปนต้นว่า มีของโสโครกมั่วสุม อยู่ในที่ใกล้ที่อยู่ของคนเปนอันมาก...เปนน่าที่ 

ทีจ่ะตกัเตอืนเจา้ของกรมเจา้ของนา่ทีใ่หจ้ดัการแกไ้ขอนัตรายทีจ่ะเกดิโรคนัน้ดว้ย

	 ๕.	หมอเกาแวนเหนวา่ควรจะมกีอมมติตสีำหรบัตรวจการโรงพยาบาล 

แลตรวจบาญชีเงินใช้สอยตลอดโดยลเอียด ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า ๔ หน...

๒๔๓๑ - ๔ รายงานการสืบราชการทหาร ณ ประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยเรื่องแพทย์ทหาร๑๓๙

พ.ศ. ๒๔๓๑ พระวรเดชศักดาวุธ คอลอแนล และหลวงฤทธิณรงรอน เมเยอ กราบทูล 

พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุพันธุวงษวรเดช ผู้แทนผู้บัญชาการทหารทั่วไป กรมยุทธนาธิการ  

เพื่อถวายรายงานการสืบราชการทหารเมืองญี่ปุ่น ที่ไปพร้อมกับพระยาภาสกรวงศ์ ราชทูต  

จำนวน ๔๖ แผ่น มีความย่อเฉพาะด้านการแพทย์ โดยเขียนเป็นลักษณะถาม - ตอบ ดังนี้

 

...๒๗ การรกัษาพยาบาลทหารเจบไขจ้ดัอยา่งไร คอืวา่ มโีรงพยาบาล  

อยู่ติดกับโรงทหารทุก ๆ แห่ง ฤๅ มีโรงพยาบาลใหญ่สำหรับทหารต่างหาก  

หมอ แลยาที่ใช้อย่างไร 

๒๗ การที่รักษาทหารป่วยไข้นั้น ตั้งโรงหมอใหญ่สำหรับรักษาทหาร 

แห่งหนึ่ง ถ้าทหารป่วยไข้เลกน้อย หมอที่ประจำโรงทหารเบิกยาจาก 

โรงหมอใหญ่ไปจ่าย ถ้าทหารป่วยมาก ส่งไปรักษาที่โรงหมอใหญ่ คนที่ 

เปนหมอนั้น เลือกเอาคนทหาร ยาที่ใช้นั้นยาญี่ปุ่นบ้างยาฝรั่งบ้าง...
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๒๔๓๑ - ๕ การพระเมร ุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย และ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ ์ วันที ่๒๐ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๓๑๑๔๐

๒๔๓๑ - ๖ ความเห็นเรื่องโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์และยุนิเวอสิตี๑๔๑

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ มีหนังสือ  

ที่ ๔/๔๙ กราบบังคมทูลถวายความเห็นเรื่องจัดการศึกษาสำหรับผู้ซึ่งจะเป็นอาจารย์ก่อน เรียกว่า  

นอมัลสกูล (Normal school) “ถ้าได้จัดขึ้นได้คงจะเป็นทางที่มีโรงเรียนใหญ่ คือ ปับบลิคสกูล  

(Public school) แล ยุนิเวอสิตี (University) ในภายหลัง” โรงเรียนนอมัลสกูลในชั้นต้นแบ่งเป็น  

๓ ส่วน คือ

ฝ่ายวิชานักปราชญ์ ส่วน ๑ : สอน ๙ วิชา Geography-Physical Geography -  

Mathematic - Astronomy - Zoology - Botany - Geology - Physic - Chemistry ครูสอนคือ  

มิสเตอเฮนร ีนิโคลเล เดิมเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนแผนที่

ฝ่ายวิชาหนังสือ ส่วน ๑ : สอน ๓ ภาษา ไทย - บาฬี - อังกฤษ ครูสอนคือนายแพ  /  

นายเทษ

ฝ่ายวิชากฎหมาย ส่วน ๑ : สอนกระบวนพระราชกำหนดกฎหมาย และลักษณะพิจารณา 

ความ วิชา Political Economy ครูสอนคือนายเปล่ง

 

...ถ้าได้ตั้งขึ้นตรวจตราให้สอนโดยแขงแรงสักปี ๑ นักเรียนคงจะมี 

ความรู้พอเป็นอาจารย์ได้ (ถึงยังไม่ได้ดี ไปสอนครึ่งวันมาเรียนต่อครึ่งวัน 

ก็ใช้ได้)...แลที่จะเรียนเข้ายุนิเวอสิตี้ในชั้นนี้กว่าจะเรียบร้อยคงอยู่ในอีกสัก ๓ ปี  

ต่อนั้นไปก็คงจะมียุนิเวอสิตี้ได้ดังประเทศญี่ปุ่น...

๒๔๓๑ - ๗ เปิดโรงพยาบาลที่วังหลัง๑๔๒

วนัที ่๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เรือ่งบอกเปดิโรงพยาบาล

หนึ่งในของที่ระลึกในงานพระเมรุ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

ที่มา : งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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บอกเปิดโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซึ่งพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด 

ให้กอมมิตตีปฤกษากันจัดการขึ้นเปนมหาทานแก่อเนกชนนิกรที่อาไศรย 

อยู่ในพระราชอาณาเขตรกรุงสยามนั้น บัดนี้ได้จัดการทั้งปวงแล้วเสรจภอ 

สมควรที่จะเปิดรักษาโรคในชั้นแรกนี้ได้แล้ว ได้จัดให้มีเรือนหมอเรือนคนป่วย 

ไข้อยู่ มีหมอรักษาโรคแลคนพยาบาลพร้อมแล้ว โรงพยาบาลนั้นได้ตั้งอยู่ 

ที่พระราชวังหลังริมแม่น้ำฝั่งตวันตก มีปริเวณที่อาไศรยสอาดเรียบร้อยภอ 

สมควรกับการชั้นแรก กำหนดจะได้เปิดรับรักษาโรคต่าง ๆ ไม่ว่าโรคอย่างใด  

ในวัน ๕ เดือน ๖ แรมค่ำ ๑ ปีชวด สัมฤทธิศก ๑๒๕๐ ถ้าผู้ใดป่วยไข้ 

จะมาอยู่ในโรงพยาบาลนี้ ฤๅผู้คนข้าทาสป่วยเจบจะมาส่งยังโรงพยาบาลนี้  

ก็จะรับรักษาให้ ไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมอันใด...

โรงพยาบาลนี้ เปนส่วนพระราชกุศล ทรงสละพระราชทรัพย 

ให้ตั้งขึ้นเปนทาน ในการรักษาโรคแลป้องกันความทุกขยากของชนทั้งหลาย 

ที่จะเกิดจากพยาธิ มิให้หมอฤๅคนพยาบาลเรียกค่ายาค่ารักษาแก่คนไข้เลย 

เปนอันขาด ยกไว้แต่ผู้ที่มีสัทธาในส่วนพระราชกุศลนี้ ฤๅมีจิตรกรุณา 

ต่อเพื่อนมนุศยด้วยกัน จะออกเงินเข้าในส่วนพระราชกุศลมหาทานนี้ได้ 

ไม่ห้ามปราม...

๒๔๓๑ - ๘ ตั้งโรงเรียนทหารบก (สราญรมย์)๑๔๓ 

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ อธิบดี 

กรมศึกษาธิการ มีหนังสือ ที่ ๖๗/๔๐ กราบบังคมทูลถวายรายงาน ราชการในกรมศึกษาธิการ  

ฉบับที ่๑๐ ความตอนหนึ่งว่า 

...(๓) ฝ่ายการที่จัดตั้งขนบธรรมเนียมที่ฝึกสอนแลวิธีสอน แบบสอน 

ซึ่งจัดแบ่งเป็นพวก เป็นชั้นแลสอนวิชาหลาย  ๆ  อย่าง ตามที่ได้จัดเพิ่มเติม 

ขึ้นใหม่ ก็คงได้ ใช้ตามแบบนั้นตลอดมา แลเห็นประโยชน์ของแบบวิธี 

เปลี่ยนแปลงทำให้ผู้เล่าเรียนมีความรู้กว้างขวางขึ้นได้

อนึ่งในระหว่างนั้น กำลังข้าพระพุทธเจ้าต้องเกี่ยวข้องติดราชการ 

ฝ่ายทหารติดพันอยู่ด้วย ได้ตกลงในฝ่ายยุทธนาธิการว่า ควรจะจัดตั้งโรงเรียน 

สำหรับสอนวิชาเด็กนักเรียนที่เป็นทหารขึ้นอีก ข้าพระพุทธเจ้าจึ่งได้สั่งให้   

เลิกโรงเรียนสราญรมย์เสียโรงหนึ่ง เลิกโรงเรียนแผนที่อีกโรงหนึ่ง จัดที่ 

โรงเรียนสราญรมย์ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนสำหรับสอนวิชาฝ่ายทหาร จัดเอา 

พวกคะเด็ดแลพวกนักเรียนเดิมในโรงเรียนแผนที่ ไปสมทบกันเล่าเรียน ส่วน 

นักเรียนเก่าในโรงเรียนสราญรมย์ที่เลิกเสียนั้น ก็เข้ามาเล่าเรียนในโรงเรียน 

พระตำหนักสวนกุหลาบบ้าง ไปเล่าเรียน ณ โรงเรียนตามวัดต่าง ๆ บ้าง ที่ 
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โรงเรียนสราญรมย์นั้นก็คงเป็นโรงเรียนสำหรับสอนพวกคะเด็ดต่อมา วิธี 

สอนวิชาที่สอน แลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนคะเด็ดคงจะมีแจ้งอยู่ในรายงาน 

ฝ่ายยุทธนาธิการนั้นแล้ว ด้วยเป็นการพแนก ๑ ไปจากกรมศึกษาธิการ...

๒๔๓๑ - ๙ ประกาศแจกจ่ายน้ำจืด๑๔๔

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ประกาศแจกจ่ายน้ำจืดแก่ราษฎร เนื่องจากในเดือน 

เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑ มีฝนน้อย น้ำเค็มสมุทรปราการขึ้นจัดมาก ราษฎรต้องบริโภคใช้สอยน้ำเค็ม  

เป็นเหตุที่จะให้เกิดโรคท้องเสีย เป็นต้น

๒๔๓๑ - ๑๐ ประโยชน์การดูงานการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น๑๔๕

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๓๑ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

มีหนังสือที่ ๓๖ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการส่งขุนวรการโกศล และนายสุด ล่าม  

ไปตรวจการศึกษาประเทศญี่ปุ่น “คงจะเป็นคุณประโยชน์สามารถสำเร็จได้สมดังพระราช 

ประสงค์ที่พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้มีข้าหลวงกรมศึกษาธิการออกไปตรวจการ”  

และได้จัดการสอนภาษาอังกฤษขึ้นใหม่ รวมอยู่ในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โดยพระองค์ 

ถวายความเห็นว่าเดิมแยกกันคนละโรงเรียน เป็นเหตุทำให้ไม่เจริญ

๒๔๓๑ - ๑๑ โรงบูรพาพยาบาล โรงพยาบาลช่วงแห่งที ่๒๑๔๖ 

วันที ่๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๑ กอมมิตตีโรงพยาบาลกราบบังคมทูล ความว่า 

...ด้วยการโรงพยาบาลที่วังหลังทุกวันนี้ กำลังเจริญขึ้นเสมอทุกเดือน  

มีคนไข้ที่ได้เข้ามารักษาอยู่ใน ๒๐ - ๓๐ คน...ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ มาจน  

เดือน ๗ ปีชวด สัมฤทธิศก๑๔๗ มีคนที่ได้หายโรคออกไปจากโรงพยาบาล ๑๘  

คน ที่ตายด้วยอหิวาตกโรคที่มาอยู่ เมื่ออาการมากแล้ว ๒ คน ตายด้วย 

วรรณโรคภายใน ๑ คน รวมที่ตายภายในโรงพยาบาลเดือน ๗ เพียง ๓ คน  

เห็นว่าเปนการเจริญขึ้นมาก

ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า คนที่จนอนาถาไม่มีกำลังจะมายัง 

โรงพยาบาลที่วังหลังได้จะมีอยู่โดยมาก ควรจะมี โรงพยาบาลช่วง อีกแห่งหนึ่ง  

เพื่อที่จะได้รับรักษาโรคเล็กน้อยแลคนจนที่มีกำลังน้อย เมื่อเปนโรคมากมาย 

ให้ส่งคนเจ็บไปยังโรงใหญ่

เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ที่บ้านจีนตานายอากรตกเป็นของหลวง เปนที่ 

ใกล้ตำบลสามเพ็ง ซึ่งเปนที่คนประชุมอยู่มาก สมควรจะตั้งโรงพยาบาล 

ช่วงรับรักษาโรคที่เปนเร็ว ๆ เหมือนอหิวาตกโรค แลบาดแผลสด ๆ ฤๅไข้เจ็บ 

ที่พอจะไปมาให้หมอตรวจแลรับพระราชทานยาได้ ไม่ต้องอยู่ประจำใน 

โรงพยาบาล ที่บ้านนั้นว่างเปล่าอยู่ ข้าพระพุทธเจ้าจึ่งได้ทูลถามรองอธิบดี  
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กรมพระคลังมหาสมบัติ ๆ ได้ประทานรายการในตึกนั้นมาแลทรงเห็นสมควร 

ที่จะทำโรงพยาบาลได้ ข้าพระพุทธเจ้าได้ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานของเจ้า 

พนักงานพระคลังมหาสมบัติเข้ามาด้วย

การที่กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานนี้เพื่อว่าที่นั้นใกล้ 

ที่ประชุมชน แลมีพื้นที่อยู่บ้าง ถ้าโปรดเกล้าฯ พระราชทานแล้ว จะได้ 

ซ่อมแซมตามที่ชำรุดมากอยู่นั้นให้ใช้การได้ แลจะได้เปิดการต่อไป...

๒๔๓๑ - ๑๒ เกิดข่าวลือทำให้คนไม่กล้าไปโรงพยาบาล๑๔๘

มีข่าวในราชกิจจานุเบกษา เรื่องโรงพยาบาล ว่าหลังจากเปิดโรงพยาบาลมาได้สองเดือน  

มีคนเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลถึง ๖๐ คนเศษ มีคนตายเพียง ๕ คนเนื่องจากมาอยู่เมื่ออาการ 

หนักมากแล้ว และรักษาจนหายดี ๓๐ คนเศษ จึงเป็นที่ชื่นชมยินดี แต่มีข่าวลือเกิดขึ้น 

ว่า ถ้ารักษาหายจะต้องเป็นทหาร และความเชื่อผิด  ๆ  ที่ไม่ให้บ่าวไพร่มารักษาตัว หนังสือ 

ราชกิจจานุเบกษา จึงลงแจ้งความเพื่อยืนยันว่าไม่ได้จับคนมาเป็นทหาร

	 ...แต่บัดนี้มีข่าวเล่าฦๅชุกชุมว่า ถ้ารักษาหายจะต้องเปนทหาร ความ 

ข้อนี้หนังสือราชกิจจานุเบกษาขอรับยืนยันเปนมั่นคงว่า การดังนั้นไม่มีเลย  

ด้วยพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลาย ย่อมมีพระบรมเดชานุภาพ  

ตลอดพระราชอาณาเขตรสยาม ถ้ามาทแม้นจะโปรดเกล้าฯ ให้คนในพระราช- 

อาณาจักรนี้ เปนทหารทั้งสิ้นจะมีเหตุขัดขวางประการใดก็ไม่มี คงต้องเปน 

ทหารได้ทั้งสิ้น เหตุใดจะต้องการตั้งการต่าง ๆ  ทำอุบาย คือ ตั้งโรงเรียน 

ตามพระอาราม แลตั้งโรงพยาบาล จับเอาคนมาเรียนวิชา ฤๅรักษาไข้  

มาเปนทหารเล่า...

แต่การอีกอย่างหนึ่ง คือความเหนผิด ที่ถือว่าจะให้ผู้คนบ่าวไพร่ 

มารักษาตัวในโรงพยาบาล จะเปนที่เสียหาย ในชื่อเสียงของท่านผู้นายโด่งดัง 

ทราบถึงท่านผู้นั้นผู้นี้ จะเปนไม่มีกรุณาต่อบ่าว...แลคิดไปต่าง  ๆ  เหลือที่จะ 

พรรณานั้น...การที่มีโรงพยาบาลขึ้นในเมืองเรา ซึ่งคนทั้งปวงยังไม่เคยเหน 

มีนั้น ไม่เปนการแปลกประหลาดอันใดเลย ประเทศทั้งหลายที่มีความเจริญ 

แล้วนั้น ย่อมมีโรงพยาบาลขึ้นในบ้านในเมือง ประเทศละหลายสิบโรงทีเดียว  

เพราะหวังประโยชน์จะอนุเคราะห์แก่คนจนอนาถาไม่มีทรัพย์สมบัติจะหา 

หมอรักษาโรคภัยได้ ถึงในเมืองเรา แต่ก่อนมีไข้ เจบชุกชุม กล่าวคือ 

โรคลงท้องเปนต้น พระเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดให้ตั้งที่จำหน่ายยาเปนทานบ้าง  

ตั้งโรงรักษาไข้บ้าง ทุกคราวมา แต่บัดนี้ พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำริห์ 

ที่จะบำรุงรักษาไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ได้โปรดเกล้าฯ ให้ 

จัดตั้งโรงเรียนตามพระอาราม การเล่าเรียนที่จัดนั้นเจริญขึ้น สำเรจตาม 

พระราชประสงค์แล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดให้ตั้งโรงพยาบาลรับรักษา 
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ไข้เจบเสมอมิได้ขาด...ท่านผู้ที่ดำริห์เหนว่าถ้าให้บ่าวไปอยู่ในโรงพยาบาล  

จะเปนที่เสียชื่อเสียงว่าไม่มีความกรุณานั้น เปนความเหนผิดจากการที่สมควร

๒๔๓๑ - ๑๓ ตำแหน่งแพทย์ประจำกรมทหาร๑๔๙

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาพระราชทานสัญญาบัตร 

ข้าราชการฝ่ายทหาร ๔๗ นาย และฝ่ายพลเรือน ๓ นาย มีตำแหน่งแพทย์ตามระบบราชการ 

แบบใหม่ (แบบตะวันตก) ดังนี้ ฝ่ายพลเรือน - ไม่มีตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายทหาร - ขุนสิทธิพรหมา  

นายแพทย์ (เซอเยอน -  Surgeon) ในกรมทหารบก หม่อมเจ้าเปล่ง ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา เป็นผู้ช่วยนายแพทย์ (แอดซิสแตนเซอเยอน - Assistance Surgeon)  

ในกรมทหารบก

๒๔๓๑ - ๑๔ “แพทย์ทหาร” ผู้ได้รับพระราชทานน้ำพิพัฒน์สัตยา๑๕๐

วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ รายชื่อแพทย์ทหารผู้ได้รับพระราชทานน้ำพิพัฒน์สัตยา  

ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีดังนี้ กรมทหารรักษาพระบรมมหาราชวัง ขุนสิทธิ 

พรหมา - นายแพทย์ ๑ หม่อมเจ้าเปล่ง ผู้ช่วยนายแพทย์ ๑ กรมทหารฝีพาย นายซุง ผู้ช่วย 

นายแพทย ์๑

๒๔๓๑ - ๑๕ พระราชบัญญัติสำหรับลำดับยศนายทหารบก๑๕๑

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ประกาศ พระราชบัญญัติสำหรับลำดับยศนายทหารบก  

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ ผู้แทนผู้บัญชาการกรมทหารทั่วไป๑๕๒ รับ 

สนองพระบรมราชโองการ มีความสำคัญเกี่ยวกับแพทย์ทหาร ดังนี้ ...มาตรา ๔ กองทหาร 

หลายกองไปที่ใด เมื่ออยู่ในที่อันบริเวณเดียวกัน นายทหารผู้มียศใหญ่กว่าบรรดานายทหาร 

ที่อยู่ในที่นั้นได้บังคับบัญชาคน ๑ เว้นแต่นายทหารที่เป็นตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายมิใช่พลรบ คือ  

ยกกระบัตรกอง (ควอตเตอมาศเตอ) เกียกกายกอง (เปมาศเตอ) แล  นายแพทย์  เปนต้น  

จะเป็นผู้บังคับบัญชาเช่นนั้นไม่ได้...

พระราชบัญญัติสำหรับลำดับยศนายทหารบก กำหนดให้มีตำแหน่งแพทย์ทหารในกรม 

ยุทธนาธิการ มีฐานะเป็นข้าราชการทหารฝ่ายสนับสนุน ไม่ใช่ทหารฝ่ายรบ

๒๔๓๑ - ๑๖ ตึกเสาวภาคย ์ โรงศิริราชพยาบาล๑๕๓

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๔๓๑ มิสเตอร์แกรซีขอรับพระราชทานเงินค่าทำตึก 

โรงพยาบาล เป็นเงินในส่วนของพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ ๗๐ ชั่ง  

เนื่องจากก่อสร้างตึกใกล้จะเสร็จแล้ว 
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๒๔๓๑ - ๑๗ ประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล ครั้งที ่๑๓๑๕๔

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๑ ประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล เรื่องโรง 

พยาบาลหลวง ณ วัน ๔ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีชวด สัมฤทธิศก มีความโดยย่อดังนี้ (ดูสำเนา 

เอกสารต้นฉบับในภาค ๓)

 

...ตั้งแต่ปีกุนยังเป็นอัฐศกจนบัดนี้ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลเปิดรับรักษา 

พยาบาลคนไข้ได้แล้ว ๒ ตำบล คือ โรงพยาบาลใหญ่ที่วังหลัง ได้รับรักษา 

พยาบาลคนไข้มาตั้งแต่เดือน ๖ ปีชวด สัมฤทธิศกนี้ ตำบล ๑ โรงพยาบาล 

ริมป้อมมหาไชย ได้รับรักษาพยาบาลคนไข้ในเดือน ๑๒ ปีชวด สัมฤทธิศกนี้ 

ตำบล ๑ โรงพยาบาลที่จะได้เปิดในเร็ว ๆ นี้อีก ๒ ตำบล คือ โรงพยาบาลที่ 

ริมวัดเทพศิรินทราวาศ ตำบล ๑ แพพยาบาล จะออกไปรักษาพยาบาลคนไข้ 

ตามหัวเมือง แพ ๑ ยังการที่ได้คิดตกลงแล้วจะจัดได้ต่อไปตามเวลาที่สมควร 

อีกหลายอย่าง คือ โรงพยาบาลรักษาคนเสียจริต โรงพยาบาลเลี้ยงเด็ก  

โรงเลี้ยงคนชรา โรงเรียนหัดวิชาแพทย์ เปนต้น...

การโรงพยาบาลซึ่งได้จัดขึ้นแล้วเพียงใด ข้าพระพุทธเจ้าได้วาง 

แบบแผน แลได้ช่วยกันตรวจตรามาโดยแขงแรง เปนการเรียบร้อยเจริญ 

มาโดยลำดับพอวางใจของข้าพระพุทธเจ้าได้แล้วว่า การโรงพยาบาลทั่วไป 

คงจะเปนประโยชน์ยั่งยืนไปได้ ไม่เสื่อมถอยเปนแน่แท้...

ตึกเสาวภาคย์

ที่มา : งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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ในที่สุดความซึ่งข้าพระพุทธเจ้ากอมมิตตีจัดการโรงพยาบาลกราบ 

บังคมทูลพระกรุณานี้ ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่จะได้นำ 

ความชอบของนายร้อยโท หม่อมราชวงษสนิท ขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา 

ทรงทราบฝ่าลอองธุลีพระบาทด้วย ด้วยหม่อมราชวงษสนิทได้รับทำการ 

ก่อสร้างโรงพยาบาลแลเครื่องใช้สอยทั้งปวงมาแต่แรกตลอดจนบัดนี้ ด้วย 

ความอตุสาหแขงแรงแลเตม็ใจสนองพระเดชพระคณุเปนอยา่งยิง่ ขา้พระพทุธเจา้  

เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า หม่อมราชวงษสนิทสมควรจะได้รับพระราชทานรางวัล 

ความชอบทั้งปวงนั้นสักอย่างใดอย่างหนึ่งได้…

วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ “พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 

เหรียนดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา แก่นายร้อยโท หม่อมราชวงศ์สนิท ในการที่มีความรู้วิชาช่าง  

ได้ทำการเปนนายช่างในที่ทั้งปวง มีโรงพยาบาลเปนต้น สำเร็จมาแล้วเปนอันมาก”๑๕๕

๒๔๓๑ - ๑๘ ตั้งโรงพยาบาลหลวงหัวเมือง๑๕๖

เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๓๑ มปีระกาศราชกจิจานเุบกษา เรือ่งพระอนิทรประสทิธิศ์ร  

ผู้ว่าราชการเมือง รายงานจำนวนผู้ป่วยที่มารับยารักษาจากหมอที่โรงพยาบาลที่เมืองอินทรบุรี  

มีจำนวน ๑๖๕ คน 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๓๗ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า พระอินทร 

ประสิทธิ์ศร ผู้ว่าราชการเมือง เป็นผู้จัดตั้ง  โรงพยาบาลเมืองอินทรบุรี  พร้อมหมอรักษาขึ้น  

โดยได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงธรรมการ เรื่องยาฝรั่งและเครื่องมือปลูกฝ ี

การจดัตัง้โรงพยาบาลตามหวัเมอืงนัน้ เปน็การจัดจ้างแพทยจ์ากกรุงเทพฯ ออกไป คอืเปน็ 

แพทยป์ระจำเมอืง ตอ่มาเมือ่มโีรงเรยีนราชแพทยาลยั จงึจา้งแพทยท์ีจ่บจากโรงเรยีนราชแพทยาลยั  

ดังรายงานกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวของพระยามหาอำมาตย์  

(เสง็ วริยศริ)ิ รองเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย เมือ่วนัที ่๕ เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๕๗ ความวา่

. . .การรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามหัวเมืองนั้น แต่เดิมมีแต่แพทย์ไทย 

ในท้องที่ เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในกรุงเทพออกไป 

รับราชการตามหัวเมืองมากขึ้น ข้าราชการเหล่านั้นจึงจัดจ้างแพทย์กรุงเทพ 

ออกไปด้วยสำหรับรักษาตนเองและครอบครัว แล้วมีใบบอกมาขอให้แพทย์ 

เหล่านั้นรับพระราชทานเงินเดือนหลวงนับว่าเป็นพนักงานในราชการ ครั้น 

ต่อมาราวพระพุทธศักราช ๒๔๓๖ ศิริราชพยาบาล ณ วังหลัง ได้จัดตั้ง 

โรงเรียนราชแพทย์ฝึกหัดแพทย์ได้บ้าง ผู้ว่าราชการเมืองบางเมืองจึงได้มาจ้าง 

แพทย์จากโรงเรียนนั้นไปไว้รับราชการ...๑๕๗
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การเริ่มต้นจัดให้แพทย์ประจำเมือง และว่าจ้างแพทย์ เชลยศักดิ์ (แพทย์อิสระ)  

ในกรุงเทพฯ เป็นการส่วนตัวของผู้ว่าราชการเมือง เมื่อได้ทำประโยชน์แก่ราชการด้วยเพราะ 

ช่วยรักษาพยาบาลประชาชนในเมืองนั้น แต่เกินกำลังผู้ว่าราชการเมืองที่จะว่าจ้างส่วนตัว จึงได้ 

ขอเงินเดือนจากทางราชการ รับราชการเป็นแพทย์ประจำเมือง ขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการเมือง 

ของกระทรวงมหาดไทย การจัดตั้งโรงพยาบาลที่เมืองอินทรบุรีเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๑  

จึงเป็นโรงพยาบาลหลวงในหัวเมืองแห่งแรก 

๒๔๓๑ - ๑๙ กรมหมอขอพระราชทานสัญญาบัตร๑๕๘

แม้จะมีการปรับปรุงระบบการแพทย ์มีการตั้งโรงพยาบาลแล้ว แต่ยังคงมีแพทย์ในสังกัด 

กรมหมอซึ่งเป็นหมอหลวงอยู ่

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ พระยาแพทยวงษาวิสุทธาบดี จางวาง และพระยา 

อมรสาสตร์ประสิทธิศิลป์ จางวาง มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานสัญญาบัตรให้แก่  

ขุนราชพรหมา ขุนรัตนแพทย์ ขุนราชแพทย์ หมื่นคุณแพทย์พิทยากรม หมื่นภักดีแพทยา  

ขุนประสิทธิโอสถ ขุนกุมารประเสริฐ นายเสน และหมอ ๘ คน ขอรับพระราชทานเลื่อนตำแหน่ง  

ได้แก่ ขุนราชพรหมา พระทิพจักษุสาตร ขุนรัตนแพทย์ เป็นพระสิทธิสาร ขุนราชแพทย์  

เป็นหลวงราชนิทาน หมื่นคุณแพทย์พิทยากรม เป็นขุนราชพรหมา ขุนประสิทธิโอสถ เป็น 

ขุนรัตนแพทย์ หมื่นภักดีแพทยา เป็นขุนราชแพทย์ ขุนกุมารประเสริฐ เป็นหลวงกุมารแพทย์  

(เจ้ากรมหมอกุมาร) ส่วนหมอฝีขวา นายเสน ได้รับราชการนานแล้ว ยังหามีที่ตำแหน่ง 

ในราชการไม่ และยังมีตำแหน่งว่าง ๓ ตำแหน่ง ไม่ได้พระราชทานบรรจุขุนนางใหม่ ได้แก่  

ในตำแหน่ง พระวรรณการสกลแพทยา หลวงวรรณกรรมสวัสด ี ขุนษาแพทย ์

วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร  

กรมหมอ๑๕๙

	 ๑)	ขุนรัตนแพทย ์ เป็นพระสิทธิสาร เจ้ากรมหมอยาซ้าย ถือศักดินา ๑๔๐๐

	 ๒)	ขุนราชพรหมา เป็นพระทิพจักษุสาตร เจ้ากรมหมอยาขวา ถือศักดินา ๑๔๐๐

	 ๓)	ขุนราชแพทย ์ เป็นหลวงโรคนิทาน ปลัดกรมหมอยาขวา ถือศักดินา ๘๐๐

	 ๔)	หมื่นคุณแพทย์พิทยากรม เป็นขุนราชพรหมา ปลัดกรมหมอยาขวา ถือศักดินา  

๘๐๐

	 ๕)	ขุนประสิทธิโอสถ เป็นขุนรัตนแพทย์ ปลัดทูลฉลองกรมหมอศาลา ถือศักดินา  

๖๐๐

	 ๖)	หมื่นภักดีแพทยา เป็นขุนราชแพทย ์ ถือศักดินา ๖๐๐ 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร  

กรมหมอ๑๖๐

	 ๑)	หลวงโรคนิทาน เป็นพระสิทธิสาร เจ้ากรมหมอยาซ้าย ถือศักดินา ๑๔๐๐

	 ๒)	ขุนเทวะพรหมา เป็นหลวงโรคนิทาน ปลัดกรมหมอยาขวา ถือศักดินา ๘๐๐

	 ๓)	หมื่นวาโยไชย เป็นหลวงปาณีบริหาร ปลัดจางวางกรมหมอนวด ถือศักดินา ๖๐๐
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	 ๔)	หมื่นคุณแพทยพิทยากรม เป็นขุนเทวะพรหมา ปลัดกรมหมอยาซ้าย ถือศักดินา  

๘๐๐

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งขุนนางในกรมหมอหลวง (กรมแพทยาโรงพระโอสถ)  

มีอยู่จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๓๕ แต่ไม่มีการรับขุนนางหมอหลวงคนใหม่เข้ามาเพิ่ม ส่วนขุนนางกรม 

หมอหลวงที่มีอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการเลื่อนยศไปตามเดิม และรับราชการ 

จนกระทั่งถึงแก่กรรม ระบบราชการของการแพทย์แบบโบราณจึงค่อยเลิกไปเองหลังจากขุนนาง 

ที่มีอยู่เดิมถึงแก่กรรมไปทั้งหมด

๒๔๓๑ - ๒๐ แจ้งความโรงพยาบาลสยาม๑๖๑

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๑ แจ้งความโรงพยาบาลสยามในราชกิจจานุเบกษา  

สรุปได้ว่า สถานที่รับรักษาคนไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ตั้งขึ้นแล้วที่วังหลังแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่  

และอีกแห่งอยู่นอกกำแพง ริมป้อมมหาไชยหน้าวังบูรพาภิรมย์ ซึ่งโรงพยาบาลทั้งสองแห่งนี้  

รับรักษาทุกโรค มีทั้งยาไทยและยาอย่างหมอฝรั่ง มีอาหารให้ ๓ เวลา รับรักษาพยาบาล 

คนคลอดบุตรและปลูกฝี ไม่ต้องเสียค่ายารักษาแต่อย่างใด และรับคนทุกชาติภาษา แยกชาย 

และหญิง และรายงานว่า...โรงพยาบาลวังหลัง ซึ่งเปิดแล้วใน ๖ เดือน มีคนที่เข้ามารักษาตัว 

ด้วยโรคต่าง  ๆ มีจำนวนชาย ๑๓๗ คน หญิง ๗๘ คน รวม ๒๑๕ คนได้หายไปแล้ว ชาย  

๑๑๙ คน หญิง ๗๑ คน รวม ๑๙๐ คน ได้ตายด้วยโรคที่มากมาแล้วเพียง ๒๕ คน แลมีคนมา 

ให้ตรวจโรคแลรับยาไปกิน ๑๑๒ คน... 

หม่อมราชวงศ์จิตร ผู้แต่งราชกิจจานุเบกษา ระบุเพิ่มเติมว่า 

. . .ยังได้ทราบว่าจะมีโรงพยาบาลรับเลี้ยงแลรักษาคนเสียจริต ๑  

โรงพยาบาลเลี้ยงเด็กแลรับรักษาคนมาคลอดบุตร ๑ โรงพยาบาลคนชรา ๑  

จะมีต่อไปอีกภายน่าไม่สู้ช้านัก การที่ตั้งโรงพยาบาล รักษาไข้เจ็บประจำ 

อยู่เสมอดังนี้ แต่ก่อนมาก็มิได้เคยมี ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ซึ่งทรงพระมหาเมตตากรุณาแก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยิ่ง ได้โปรดให้ตั้งขึ้น 

นั้นเป็นพระเดชพระคุณแก่คนทั้งหลายเปนอันมาก ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้บ้าน 

เมืองสมบูรณ์ด้วยวิชาความรู้อย่างใด และไม่นำมาซึ่งทรัพย์สมบัติของบ้านเมือง  

โดยที่เห็นทันตาทันใจเร็ว ๆ นั้นก็ดี แต่เปนการช่วยชีวิตรฤๅความลำบากของ 

ไพร่บ้านพลเมืองที่ยากจนลำบากให้พ้นไป...

๒๔๓๑ - ๒๑ ตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริต๑๖๒

วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ แจ้งความโรงพยาบาลในราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 

เชิญชวนหมอที่ชำนาญในการรักษาคนเสียจริตว่า เจ้าพนักงานใหญ่ในโรงพยาบาลขอแจ้งความ 

ประสงค์ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพนักงานจัดการ 

โรงพยาบาล และได้จัดการตั้งโรงพยาบาลขึ้นแล้ว ๒ แห่ง
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. . .บัดนี้ เจ้าพนักงานใหญ่คิดที่จะตั้งโรงพยาบาลรับเลี้ยงรักษาคน 

ที่เสียจริต มีสัญญาวิบัติ...จึงแจ้งความมายังท่านผู้ที่ชำนาญการพยาบาลรักษา 

คนเช่นกล่าวแล้วให้ทราบ ถ้ามีความปรารถนาที่จะรับการนั้นแล้ว เชิญมาหา 

พระประสิทธิวิทยาที่โรงพยาบาลใหญ่ ตำบลวังหลัง เพื่อที่จะได้ปฤกษาการ 

ที่จะตกลงกันให้ตลอด...เมื่อได้ทราบความนี้แล้ว ท่านเห็นว่าผู้ใดชำนิชำนาญ  

การรักษาโรคอย่างนั้นจงแนะนำมารับการ ฤๅมาปฤกษาตามกำหนดตำบลที่  

ก็จะเปนผลดีแก่ท่านมีจิตร์เมตตากรุณาแก่ชนทั้งหลาย ถึงมาทว่าในบ้านเมือง 

ของเรามีคนที่เปนบ้าน้อยไม่เหมือนบางประเทศก็ดี ถ้าได้ตั้งโรงรักษาขึ้นก็คง 

มีประโยชน์พอแก่การจะทำให้คนที่เปนบ้า ซึ่งควรจะหาย หายได้มากดีกว่า 

จะทิ้งทอดไว้... 

แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๕๐ 

แสดงบริเวณวัดมหาธาตุ

ที่มา : หน่วยวิจัยแผนที่

และเอกสารประวัติศาสตร์

สถาปัตยกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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๒๔๓๑ - ๒๒ ตั้ง “มหาธาตุวิทยาลัย” ปฏิรูปการศึกษาของพระสงฆ์๑๖๓

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๓๑ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

มีหนังสือที่ ๑๑๘ กราบบังคมทูลเรื่องโรงเรียนพระปริยัติธรรม เดิมได้จัดการเล่าเรียนให้แก่ 

พระภิกษุสามเณรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีความขัดข้องต่าง  ๆ และเห็นว่า...ควรจัดที่   

วัดมหาธาตุเป็นดีกว่าที่อื่น เพราะเป็นวัดอยู่ใกล้พระราชวัง ศาลาแลบริเวณรกร้างอยู่เปล่า  

ถ้า จัดเป็นวิทยาไลย ขึ้น ก็จะหมดจดงดงามเป็นที ่ ใครไปมาควรดูควรชมได.้..

๒๔๓๑ - ๒๓ พระราชทานมรดกของเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ให้กับ

โรงพยาบาล ณ วังหลัง และทรงขอบใจกรมหมื่นดำรงราชานุภาพที่เป็นต้นคิด

เรื่องจัดตั้งโรงพยาบาล๑๖๔

วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้ าอยู่หั ว 

มีพระราชหัตถเลขาถึงคอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล ความสำคัญบางตอนว่า

 

...โรงพยาบาลนี้ได้  คิดมาช้านาน อยากจะให้มีขึ้นได้ในทันใด แต่ 

การนั้นไม่สำเร็จไปได้ตลอด...การที่คิดไว้นี้ได้ทดลองจะจัดการบ้างก็ยังไม่เห็นว่า 

จะเป็นการถาวรมั่นคงได้ ภายหลังเกิดวิบัติเคราะห์ร้ายลูกเราซึ่งเป็นที่รัก 

ตายเป็นที่สลดใจด้วยการที่รักษาไข้เจ็บ เห็นว่าแต่ลูกเราพิทักษ์รักษาเพียงนี้  

ยังได้ความทุกข์เวทนาแสนสาหัส ลูกราษฎรอนาถาทั้งปวงจะได้ความ 

ลำบากทุกข์เวทนายิ่งกว่านี้ประการใด ยิ่งทำให้มีความปรารถนาที่จะให้มี 

โรงพยาบาลยิ่งขึ้น ภายหลังกรมหมื่นดำรงราชานุภาพคิดการที่จะตั้ง 

โรงพยาบาลทำความเห็นมายื่น เห็นว่าเป็นทางที่จะจัดการตลอดได้ จึ่งได้ 

ตั้งท่านทั้งหลายเป็นคอมมิตตีจัดการ แลได้ปรึกษากับแม่เล็กเสาวภาผ่องศรี  

มีความชื่นชมในการที่จะสงเคราะห์คนที่ได้ความลำบากด้วยป่วยไข้นี้ด้วย  

ยอมยกทรัพย์สมบัติของลูกที่ตายให้เป็นส่วนในการทำโรงพยาบาลนี้เป็นต้นทุน... 

ขอขอบใจกรมหมื่นดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นต้นคิด แลคอมมิตตีทั้งปวงอันได้ 

พร้อมใจกันช่วยจัดการให้ตลอดสมประสงค์ได้ดังนี้...

“การทีค่ดิไวน้ีไ้ดท้ดลองจะจดัการบา้งกย็งัไมเ่หน็วา่จะเปน็การถาวรมัน่คงได”้ ทรงหมายถงึ  

การทีท่รงจดัโรงพยาบาลในกรมทหารมหาดเลก็รกัษาพระองคแ์ละโรงพยาบาลทหารหนา้กอ่นหนา้นี้

การโรงพยาบาลหลวงแหง่นี ้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชทาน 

ทุนก่อสร้างโรงพยาบาล จำนวน ๒๐๐ ชั่ง (๑๖,๐๐๐ บาท) สร้างอาคารเรือนไม้ ๖ หลัง  

เป็นอาคารเครื่องไม้มีเฉลียงโดยรอบ ประกอบด้วยเรือนใหญ่ ๓ หลัง เรือนเล็ก ๓ หลัง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี  

พระราชมารดาในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ พระราชทานเงินของพระเจ้า 

ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ เป็นเงิน ๗๐๐ ชั่ง “โปรดเกล้าฯ สร้างถาวรวัตถุขึ้นไว้ 
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ในโรงพยาบาลนี้ ให้เปนเครื่องรฦกแลเปนส่วนพระราชกุศลพระราชทาน” กอมมิตตีได้ปรึกษา 

พร้อมกันตกลงเป็นทำตึกสำหรับสอนวิชาแพทย์ ซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษว่า ตึกแอดมินิสเตตีฟ  

คือ ตึกอำนวยการและห้องเรียนของโรงเรียนราชแพทยาลัย และพระอรรคชายาเธอ หม่อมเจ้า 

เสาวภาคย์นารีรัตน์ซึ่งสิ้นพระชนม์แล้วนั้น เมื่อยังทรงประชวรอยู่ได้ทรงกำหนดเงินไว้ว่าจะ 

ประทานช่วยในการโรงพยาบาล ๓๐ ชั่ง ทำตึกสำหรับคนไข้อีกหลังหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำแล้ว และโปรดพระราชทานเงินเพิ่มเติมอีก ตามที่ 

ช่างกำหนดมาด้วย

คนอังกฤษในกรุงเทพฯ ร่วมกันบริจาคเงิน ๑๐ ชั่ง (ฉลองสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย 

เสด็จดำรงสิริราชสมบัติมาได้ ๕๐ ปี) สมทบกับทุนโรงพยาบาลอีก ๒๐ ชั่ง ทำเป็นตึกสำหรับคนไข้  

ชื่อ ตึกวิกตอเรียวาด๑๖๕ เมื่อรวมตึกทั้ง ๓ หลังนี้กับตึกอีก ๖ หลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานเงินจัดสร้างไว้ครั้งแรก จึงมีอาคารทั้งหมด ๙ หลัง รวมเป็น ๙๔๐ ชั่ง๑๖๖

๒๔๓๑ - ๒๔ จัดตั้งกรมพยาบาล และพระราชทานนามโรงพยาบาลที่วังหลังว่า “โรงศิริราช 

พยาบาล”๑๖๗

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ มีพระบรมราชโองการในราชกิจจานุเบกษา จัดตั้ง  

“กรมพยาบาล” และตั้งชื่อ “โรงศิริราชพยาบาล” ความสำคัญบางตอนว่า 

ตึกวิกตอเรีย

ที่มา : งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงษานุวงษ์แลข้าราชการหลายพระองค์ 

หลายนาย พร้อมกันเปนกอมมิตตี จัดการตั้งโรงพยาบาลขึ้นสำหรับพระนคร  

เพื่อเปนประโยชน์แก่มหาชนนิกรทั่วไป กอมมิตตีได้คิดจัดการตั้งโรงพยาบาล  

เปิดรับรักษาพยาบาลคนไข้ได้แล้วในสองตำบล คือ โรงพยาบาลใหญ่ที่วังหลัง 

ได้รับรักษาคนไข้มาแต่ ณ เดือน ๖ ปีชวด สัมฤทธิศกนี้๑๖๘  ตำบลหนึ่ง  

โรงพยาบาลริมป้อมมหาไชย ได้รับรักษาพยาบาลคนไข้ ในเดือน ๑๒ ปีชวด 

สัมฤทธิศก๑๖๙ นี้ตำบลหนึ่ง ยังการที่ได้คิดตกลงแล้วจะจัดได้ต่อไปตามเวลา 

ที่สมควรอีกหลายอย่าง

การโรงพยาบาลซึ่งกอมมิตตีได้จัดการให้เจริญขึ้นได้ถึงเวลากาลบัดนี้  

เปนการที่กอมมิตตีได้จัดบริบูรณตามพระบรมราชประสงค์แล้ว สมควรที่จะตั้ง 

เปนกรมพยาบาลขึ้นกรมหนึ่ง มีพนักงานบังคับบัญชาการต่อไปได ้

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้พระบรมวงษานุวงษ์แลข้าราชการซึ่ง  

เปนกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาลนี้ออกจากน่าที่เปนผู้จัดการโรงพยาบาล  

โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเปน  กรมพยาบาล  ขึ้นกรมหนึ่ง แลโรงพยาบาลใหญ่ที่ 

วังหลัง ให้เรียกว่า โรงศิริราชพยาบาล...

ประกาศมา ณ วันที่ ๓ เดือน ๑ แรม ๗ ค่ำ ปีชวด สัมฤทธิศก  

ศักราช ๑๒๕๐

พ.ศ. ๒๔๓๒ 

๒๔๓๒ - ๑ เริ่มใช้คำว่า “กระทรวง”๑๗๐ ในราชกิจจานุเบกษา

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่า “ทรงพระราชดำริห์ 

ว่า ท้องตรา๑๗๑ ที่มีไปยังหัวเมือง ดำเนินพระบรมราชโองการนั้น แต่ก่อนมามีแต่ชื่อเสนาบดี 

สำหรับตำแหน่งข้างต้น แลประทับตราข้างท้าย หาได้ลงชื่อตัวผู้เป็นเสนาบดีบังคับการ กระทรวง  

นั้น ๆ ไม่ แต่นี้ต่อไป ถ้าจะมีท้องตราไปถึงหัวเมือง ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงลงชื่อในท้ายตราด้วย  

เพื่อจะได้เปนหลักฐานมั่นคงขึ้น”

๒๔๓๒ - ๒ ย้ายเรือนในการพระเมรุไปใช้ในโรงพยาบาล๑๗๒ 

วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ กอมมิตตีโรงพยาบาลกราบบังคมทูลถวายรายงาน  

โดยแนบบัญชีระบุว่าเรือนที่เหลือ ๒๒ หลังนั้นยกไปปลูกในที่ใดบ้าง

. . .ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้ตรวจดูเรือนต่าง  ๆ  ในบริเวณพระเมรุ  

เหนด้วยเกล้าฯ ว่า จะใช้ในการโรงพยาบาลได้มีหลายหลัง แต่บางหลังท่าน 



549
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

เปลี่ยนจากหลังคามุงจากเป็นหลังคากระเบื้องใน พ.ศ. ๒๔๕๗ 

ที่มา : งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โรงศิริราชพยาบาล สมัยรัชกาลที ่๖ 

ที่มา : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิภ.๐๐๒ หวญNAT ๕ - ๒ P0008486 รพ.ศิริราช 
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ผู้ทำได้ทำโดยอย่างประนีตงดงาม ด้วยลวดลายบ้าง ทำชุกชิก เปนห้องเล็ก 

ห้องน้อยบ้าง ทำใหญ่โตกว่าโถงไม่มี ถ้าจะทำฝาปิดบังได้บ้าง ถ้าจะ 

รับพระราชทานไปใช้ในโรงพยาบาลทั้งหมด บางหลังก็จะใช้การอันใดไม่ได้  

เหลือแก่ความต้องการของโรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลบัดนี้ก็ยังไม่ได้ 

ปลูกแผ่รวมเข้าไปตามแปลนของวังหลัง ทำแต่พอใช้การในชั้นแรกครั้งหนึ่ง 

ก่อน ครั้นจะนำเรือนทั้งปวงไปไว้หมด ก็ไม่มีที่พอแลไม่มีการจะใช้ ถ้าจะไป 

ปลูกไว้นอกจากที่มีรั้วรอบขอบชิด ก็เกรงว่าจะมีผู้ร้ายทำอันตรายได้ แล 

จะต้องเสียค่ารักษาซ่อมแซมเรือนที่งดงามวิจิตรแลตกแต่งทาสีปีหนึ่งคงใช้เงิน 

มาก เกินกว่าประโยชน์ที่จะได้รับในการพยาบาลรักษาไข้

เห็นด้วยเกล้าฯ พร้อมกันว่าที่จะรับพระราชทานเรือนต่าง  ๆ  ไปใช้ 

ในการโรงพยาบาลแต่ ๑๐ หลัง

เรือนของกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ	 ทำตพานน้ำ

เรือนของพระองค์เจ้าวรวรรณากร	 เปนที่หมออยู่

เรือนของเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงษ	เปนท่ีคนดูแลการเบ็จเสร็จอยู่

เรือนของกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม	 ให้คนไข้อยู่ได้

เรือนของกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ 	 ให้คนไข้อยู่ได้ 

เรือนของพระองค์เจ้าไชยานุชิต	 ให้คนไข้อยู่ได้

เรือนของพระองค์เจ้าวัฒนานุวงษ	 ให้คนไข้อยู่ได้

เรือนของพระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ (และ) เรือนของพระองค์โสณ- 

บัณฑิต จะปลูกให้ต่อกันเปนที่รับพระราชทานอาหารคนไข ้

เรือนกรมสมเดจพระสุดารัตนราชประยูร	 เปนโรงพยาบาลอีกแห่งได้

เรือนนอกจากนี้ เปนขอเหลือใช้หนักแรงรักษาแลงามเกินกว่าที่ 

จะได้ประโยชน์ทั้งนั้น แต่ได้ทรงพระราชดำริห์ไว้ว่าพระราชทานเปนส่วน 

โรงพยาบาล ครั้นจะไปใช้การอื่น  ๆ  ก็ไม่สมควร เห็นด้วยเกล้าฯ พร้อมกัน 

ขอพระราชทานให้จัดซื้อเปนของหลวงไปปลูกที่พระราชวังบางปะอิน แล 

สวนสราญรมย์แลที่อื่น ๆ บ้างก็พอหมด เพราะเหลืออยู่ไม่มากนัก ส่วนราคา 

เรือนนั้นแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเท่าใด แล้วจะได้ 

นำเงินนั้นไปใช้การโรงพยาบาลต่อไปตามที่ควรจะใช้...

ส่วนเรือนที่จะรับพระราชทานไปใช้ในการโรงพยาบาล ๑๐ หลัง  

ที่กราบบังคมพระกรุณามาข้างต้นนั้น จะรื้อไปปลูกใหม่ต้องเสียค่ารื้อแล 

ปลูกอีกข้าพระพุทธเจ้าขอพระบารมีปกเกล้าฯ รับพระราชทานค่ารื้อค่าปลูก 

เปนเงินพระราชทาน เพราะเงินทุนของโรงพยาบาลนั้นต้องใช้ค่ายาค่าอาหาร 

แลการต่าง ๆ มาก ด้วยคนไข้ในโรงพยาบาลทุกวันนี้มีมากขึ้นเสมอ...
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๒๔๓๒ - ๓ ร่างอัตราเงินเดือนแพทย์ทหารในกระทรวงยุทธนาธิการ๑๗๓

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุพันธุวงษวรเดช  

ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการทหารทัว่ไป กรมยทุธนาธกิาร กราบบงัคมทลูพระกรณุาทรงทราบ เรือ่งเงนิเดอืน 

ของเจ้าพนักงาน (ข้าราชการ) ในกรมยุทธนาธิการ จำนวน ๒๘ หน้า ได้คัดย่อไว้บางส่วน ดังนี้ 

. . .ด้วยการจำหน่ายเงินเดือนเจ้าพนักงานในกรมยุทธนาธิการแล 

กองทหารบกทหารเรือทั้งปวงเวลานี้ ตั้งแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ได้รับเงินล่วงน่าจ่ายไปตามกำหนดเดือน 

แล้ว จึงทำฏีกายื่นพระคลังต่อภายหลังนั้นนับว่าเปนการเรียบร้อยดีอยู่ตลอด 

แล้ว แต่  จำนวนเงินเดือนซึ่งจะจำหน่ายให้แก่เจ้าพนักงานทั้งปวงนั้นยัง 

หามอีตัราไวใ้หเ้ปนหลกัถานแนน่อนประการใดไม ่ ยอ่มเปนชอ่งทีเ่จา้พนกังาน 

กรมยุทธนาธิการจะจำหน่ายเงินเดือนได้แต่ลำพังความคิดเห็นได้ทุกประการ

ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้พร้อมกันเหนด้วยเกล้าฯ ว่า การที่กรมนี้มีน่าที่ 

ต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินเดือนมากเหลือเกินนัก ย่อมจะได้รับความลำบาก 

ต่อไปภายน่า สมควรจำเปนที่จะต้องรีบตั้งอัตราเงินเดือนลงไว้เสียให้เปน 

แบบแผนแน่นอน จะได้เปนที่ยึดหน่วงอ้างอิงเหตุผลซึ่งได้สั่งจ่ายได้ตาม 

กำหนด ถึงแม้ว่าจะเปนการมากน้อยขาดเหลือไม่เปนที่ถูกต้องอย่างใดก็ด ี เมื่อ 

จะแก้ไขอัตราเปนคราว ๆ ไป ก็ไม่เปนการยากลำบากนัก เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า  

อัตราเงินเดือนของกระทรวงยุทธนาธิการ (มินิศเตอออฟวาแอนด์มริน)๑๗๔  

ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้เรียบเรียงไว้ตามความเห็นซึ่งจะ  จัดการเปลี่ยนแปลง 

ราชการอย่างใหม่ นั้น พอจะใช้ไปพลาง ๆ ในเวลานี้ได้

ในอัตราเงินเดือนกระทรวงยุทธนาธิการที่ได้คิดเรียบเรียงไว้นั้น  

ได้แบ่งเป็น ๓ หมวด คือ

หมวด ๑ เปนเงินเดือนพนักงานผู้จัดการทำการรักษาการทั้งปวง  

อย่าง ๑

หมวด ๒ เปนเงินเดือนพนักงานกองทหารบกทั้งปวง อย่าง ๑

หมวด ๓ เปนเงินเดือนกองทหารเรือ อย่าง ๑ 

ในหมวด ๑ นั้นแยกวิธีผู้ซึ่งจะได้รับเงินเดือนเปน ๕ พวก ดังนี้

	๑)	ข้าราชการผู้ซึ่งรับราชการอยู่ ในกรมยุทธนาธิการ (คือ  

วาแอนด์มรินดีปาตแทนต์)๑๗๕ ที่นับว่า เปนกรมพลเรือน คือ ผู้ที่จะได้รับ 

ตำแหน่งนั้นจะเปนนายทหารก็ได้ พลเรือนก็ได้ มีอัตราเงินเดือนเป็นจำนวน 

เดียว ถึงแม้ว่ามียศทหาร ถ้ารับราชการอยู่ในกรมนี้แล้ว เงินเดือนยศทหาร 

ก็ต้องขาด คงรับแต่อย่างพลเรือน 

	๒)	ข้าราชการผู้รับราชการอยู่ ในกรมทหารบก (คือ มิลิตารีดิ 

ปาตเมนต์) ฤๅกรมทหารเรือ (เนวัลดิปาตเมนต์)๑๗๖
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ที่นับว่าเป็นกรมทหารแท้ คือ ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งอยู่ในกรมทหาร 

บกนั้นต้องเปนนายทหารบก ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งอยู่ในกรมทหารเรือนั้นเปน 

นายทหารเรือ มีอัตราเงินเดือนเปน ๒ จำนวน คือได้รับเงินเดือนตามยศ 

ทหารจำนวน ๑ รับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งทำการจำนวนหนึ่ง เว้นไว้แต่ 

ข้าราชการในกรมนี้บางพวกที่จำเป็นต้องใช้คนพลเรือนแท้ (สำหรับเมืองเรา 

ที่ทหารผู้น้อยยังไม่รู้วิชาพอ) คือเสมียนเปนต้น (แท้จริงควรจะต้องใช้ทหาร 

ซึ่งจะมีเงินเดือนเปน ๒ จำนวนเหมือนกัน) ข้าราชการเหล่านี้จึงให้มีอัตรา 

เงินเดือนแต่จำนวนเดียวเหมือนกรมยุทธนาธิการ

	๓)	ข้าราชการผู้ซึ่งรับเงินเดือนอยู่ในกรมขึ้นกรมยุทธนาธิการ  

มีอัตราเงินเดือนจำนวนเดียวเหมือนกรมยุทธนาธิการ

	๔)	ข้าราชการผู้ซึ่งรับราชการอยู่ในกรมขึ้นกรมทหารบกฤๅทหารเรือ  

มีอัตราเหมือนกรมทหารบกฤๅกรมทหารเรือ

	๕)	ข้าราชการที่ ได้รับราชการเปน  นายทัพนายพล (คือ ฟิลด์ 

มาแชลแลเยเนราล)๑๗๗ ที่นับว่าเปนนายทหารอย่างสูง เมื่อได้รับยศนายทหารนี ้

แล้วต้องได้รับเงินเดือนสำหรับยศตามอัตราอยู่เสมอ เว้นไว้แต่ยกไปรับราชการ 

ในตำแหน่งพลเรือนคือในกรมยุทธนาธิการ ฤๅกรมขึ้นกรมยุทธนาธิการเปน 

ต้น เปนขาดเงินเดือนจำนวนยศนายทหารฤๅออกอยู่ในกองหนุน (รีเสิฟ  -  

Reserve) ที่จะต้องรับเงินเดือนตามพระราชบัญญัติที่มีแล้ว ฤๅออกจาก 

ราชการทหาร (คือ รีไตร์ - Retire) ไปรับราชการกรมอื่นก็ดี ไม่ได้ทำราชการ 

เลยก็ดี เปนขาดจำนวนเงินตามอัตรายศนั้น 

ในหมวด ๒ แลหมวด ๓ นัน้แยกวธิผีูซ้ึง่จะไดร้บัเงนิเดอืนเปน ๓ อยา่ง  

ดังนี ้

	๑)	ข้าราชการซึ่งรับราชการอยู่ ในกองทหารบก (คือ คอปฤๅ  

รีเยเมนต์  -  Corps or Regiment) กองทหารเรือ (คือ ฟิลดฤๅชิบ  -  Field  

or Ship) ข้าราชการนั้นต้องเปนนายทหารบกฤๅทหารเรือแท้ มีอัตราเงิน 

เดือนแต่สำหรับยศนายทหารที่ทำการในยศทหารจำนวนเดียว 

	๒)	ข้าราชการในกองทหารบกฤๅกองทหารเรือที่เปนนายทหาร 

ผู้ช่วย (คือ สตาฟออฟฟีเซอ  -  Staff officer) มีปลัดกอง กระบัติกอง (คือ  

แอดยุแตนต์ฤๅควอเตอมาศเตอร์  -  Adjutant or Quartermaster) เปนต้น  

มีอัตราเงินเดือนเปน ๒ จำนวน คือ เงินเดือนยศนายทหารจำนวนหนึ่ง  

เงินเดือนตำแหน่งจำนวนหนึ่ง

	๓)	พนักงานซึ่งรับราชการในกองทหารบกฤๅทหารเรือที่จำเป็นจะ 

ต้องใช้คนพลเรือนมีเสมียนเปนต้น มีอัตราเงินเดือนจำนวนเดียว ไม่เกี่ยวกับ 

ยศทหารเหมือนที่กล่าวข้างต้น

การซึ่งได้แบ่งอัตราเงินเดือนไว้เปนต่าง  ๆ  หลายอย่างดังนี้ ได้ 
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อาไศรยอัตราตามแบบอย่างเมืองในประเทษยุโรปเปนหลักถาน เพราะ 

เห็นด้วยเกล้าฯ เปนการดีที่มีเหตุผลอ้างอิงได้ต่าง ๆ

แต่เวลานี้กรมยุทธนาธิการยังไม่ได้ยกขึ้นเปนกระทรวง (คือ มินิศตรี)  

แลยังทำการรวมกันอยู่ทั้งการพลเรือนแลการทหาร มิได้มีเสนาบดีกระทรวง 

ยุทธนาธิการ (มินิศเตอออฟวาแอนด์มริน) ต่างหาก และไม่ได้มีแม่ทัพใหญ่  

(คือ ชิฟสตาฟฤๅคอมมานเดออินชิฟ) ต่างหาก ตำแหน่งทั้ง ๒ ยังรวมกันอยู่ 

เปนอธิบดีเดียวกัน เรียกว่า ผู้บังคับบัญชาทหารทั่วไป อีกอย่างหนึ่งเข้าใจกัน 

ทุกวันนี้ว่าเปนตำแหน่งคอมมานเดออินชิฟ ส่วนกรมทำการนั้นก็ยังเป็นกรม 

ทหารบก (คือ มิลิตารีดิปาตเมนต์) แท้ แต่ทำการในน่าที่พลเรือนด้วย ซึ่ง 

นับว่าเปนน่าที่ของกรมยุทธนาธิการ (คือ วาแอนด์มรินดีปาตเมนต์) ด้วย 

เปนทำนองเกี่ยวกับเมืองยี่ปุนฤๅฝรั่งเศสกลาย  ๆ  ในอัตราหมวด ๑ ที่ ๑  

แลที่ ๓ จึงยังไม่มีประโยชน์สิ่งใด แท้จริงการต่อไปถ้าจะรวมกันอยู่เหมือน 

ทุกวันนี้หาสมควรไม่ ที่เปนอยู่ทุกวันนี้ได้นั้น ก็เพราะการทหารเก่าใหม่  

ยังไม่ได้รวมกันทั้งสิ้น สักแต่ว่าจัดการทหารอย่างใหม่ขึ้นในแผนกหนึ่งเพื่อเปน 

การบำรุงชื่อเสียงบ้านเมืองให้โด่งดังว่ามีทหารดีไปคราวหนึ่งก่อนเท่านั้น  

แลธรรมเนียมที่จะจัดการอย่างใหม่นั้นก็จะได้เปลี่ยนแปลงอีกไม่ช้านัก ส่วน 

อัตราเงินเดือนทหารที่ควรจะต้องมีในเวลานี้ก็เปนการจำเปนแล้ว...

บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่จะได้ 

ใชอ้ตัราเงนิเดอืนกรมทหารบก (คอื มลิติารดีปิาตเมนต)์ แทนกรมยทุธนาธกิาร 

ที่เปนอยู่เดี๋ยวนี้กับทั้งกองทหารบกในตารางอัตราเงินเดือนหมวดที่ ๑ แล 

หมวดที่ ๒ ที่ได้ส่งเข้าไปทูลเกล้าฯ ถวายนั้นในจำนวนเดือน ๕ ปีฉลูนี้เปนต้น 

ต่อไป การจะควรประการใดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ภาณุรังษี

ผู้แทนผู้บัญชาการทหารทั่วไป

หมายเหตุ
๑. โครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการในกระทรวงยุทธนาธิการ เป็นอัตราเงินเดือนข้าราชการแบบ 

ตะวันตกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระบบราชการไทย ดังความในข้อต่าง ๆ ดังนี้

“จำนวนเงินเดือนซึ่งจะจำหน่ายให้แก่เจ้าพนักงานทั้งปวงนั้นยังหามีอัตราไว้ให้เปนหลักถานแน่นอน 

ประการใดไม่ ย่อมเปนช่องที่เจ้าพนักงานกรมยุทธนาธิการจะจำหน่ายเงินเดือนได้แต่ลำพังความคิดเห็นได ้

ทุกประการ”

“สมควรจำเปนที่จะต้องรีบตั้งอัตราเงินเดือนลงไว้เสียให้เปนแบบแผนแน่นอน.”

“การซึ่งได้แบ่งอัตราเงินเดือนไว้เปนต่าง ๆ หลายอย่างดังนี้ ได้อาไศรยอัตราตามแบบอย่างเมือง 

ในประเทษยุโรปเปนหลักถาน” 
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๒. โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการของ กระทรวงยุทธนาธิการ พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๔๓๕ (ซึ่งผูกพัน 

ตามโครงสร้างเงินเดือน) ได้แบบอย่างจากประเทศยุโรป ดังข้อความว่า 

“การซึ่งได้แบ่งอัตราเงินเดือนไว้เปนต่าง ๆ หลายอย่างดังนี้ ได้อาไศรย อัตราตามแบบอย่างเมือง 

ในประเทษยุโรป เปนหลักถาน” 

๓. การจัดตั้ง  กรมยุทธนาธิการ พ.ศ.  ๒๔๓๐  -  ๒๔๓๒ จัดตามแบบประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศส  

ดังข้อความว่า

“กรมยุทธนาธิการ...ด้วยเปนทำนองเกี่ยวกับเมืองยี่ปุนฤๅฝรั่งเศสกลาย ๆ”

๔. ข้าราชการผู้ซึ่งรับราชการอยู่ใน กรมยุทธนาธิการที่นับว่าเป็นกรมพลเรือน หมายความว่า  

ข้าราชการที่ปฏิบัติงานกรมยุทธนาธิการล้วนเป็นตำแหน่งพลเรือน เช่น เสมียน สมุหบัญชี นายเวร ล่าม  

เป็นต้น เมื่อยกกรมยุทธนาธิการขึ้นเป็นกระทรวงยุทธนาธิการ ผู้บัญชาการทหารทั่วไปกรมยุทธนาธิการ 

เปลี่ยนเป็นเสนาบดีกระทรวงยุทธนาธิการ และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารทั่วไปเปลี่ยนเป็นราชปลัดทูลฉลอง ดังนั้น  

กรมยุทธนาธิการจึงเหลือเฉพาะตำแหน่งพลเรือนปฏิบัติงาน (คล้ายสำนักงานรัฐมนตรีหรือสำนักงานปลัด 

กระทรวงปัจจุบัน)

๒๔๓๒ - ๔ ยกเลิกการใช้ปฏิทินจันทรคต ิ ให้ใช้ปฏิทินสุริยคติแบบปัจจุบัน๑๗๘

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๓๒ มีพระบรมราชโองการประกาศใช้วันอย่างใหม่  

คือ ยกเลิกการใช้ปฏิทินจันทรคติ ให้ใช้ปฏิทินสุริยคติแบบปัจจุบันเป็นต้นไป นับว่าเป็นเรื่อง 

สำคัญในการปฏิรูประบบราชการ คือ การจัดทำวันเดือนปีของลำดับเอกสารราชการตามปฏิทิน 

สุริยคติที่ประเทศตะวันตกใช้กัน โดยเปลี่ยนการนับปีจากศักราช (จ.ศ.) เป็นการนับปีแบบ 

รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เริ่มที่ ร.ศ. ๑๐๘ และนับชื่อเดือน กำหนดให้เดือนที่หนึ่ง คือเมษายน  

เดือนที่ ๑๒ คือมีนาคม รวมทั้งการลงวันที่ ๑  -  ๓๑ โดยเริ่มใช้วันแบบใหม่ตั้งแต่วัน ๒  

เดือน ๕ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีฉลูยังเป็นสัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๕๐ นั้น เป็นวันที่ ๑ เมษายน  

รัตนโกสินทรศก ๑๐๘ 

๒๔๓๒ - ๕ ตั้งผู้กำกับการกรมธรรมการ๑๗๙

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษาความว่า “กรมธรรมการนั้น  

เปนกรมใหญ่ แต่ก่อนเคยมีพระบรมวงศานุวงษ์กำกับการกรมนั้น บัดนี้ยังหามีผู้ใดกำกับการไม่  

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพเปนผู้กำกับการ 

กรมธรรมการ แต่วันที ่๕ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๐๘”

๒๔๓๒ - ๖ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ อธิบดีกรมพยาบาล มีพระดำริต้ัง “โรงเรียนแพทย์”๑๘๐

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๓๒ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์  

อธิบดีกรมพยาบาล มีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า 

“กรมพยาบาลนี้ก็มิได้คิดแต่จะรักษาโรคอย่างเดียว คิดจะบำรุงวิชาแพทย์ศาสตร จะมี 

โรงเรียนแพทย์ด้วย” ดังนี ้



555
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

โรงศิริราชพยาบาล

วันที่ ๙ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก๒๒ ๑๐๘

พระราชกระแสรับสั่ง

“โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว

พระองค์เจ้าศรีว่าไปทูลกรมหลวงเทวะวงษ ไม่ได้ตอบ” 

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ 

ฝ่าลอองธุลีพระบาท

ด้วยจำเดิมแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้าเปน 

กอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล คอมมิตตีทั้งปวงได้มอบน่าที่ให้ข้าพระพุทธเจ้า 

เปนผู้จัดแพทย์ดูแลการรักษา พยาบาลคนไข้ ข้าพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจตรวจการ 

รักษาได้พิจารณาอาการแลเหตุผลความป่วยไข้ของประชาราษฎรมาโดย 

ละเอียด จนถึงทรงพระกรุณาโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลขึ้นเปนพนักงานของ 

ข้าพระพุทธเจ้าตลอดมาจนบัดนี ้

ข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจเห็นลักษณโรคเปนอันมากที่เกิดแต่ภายใน 

ร่างกาย ได้รักษาด้วยยาของหมอไทย ก็ถูกโรคแก้ไขได้มากแลเปนที่ยินดี 

ของราษฎรเปนพื้น มีโรคบางอย่างฤๅบางชนิดที่ชอบใช้ยาอย่างยุโรป  

ก็ได้ให้ใช้บ้างตามความปรารถนาคนจำพวกนั้น โรคที่ต้องใช้ยายุโรปก็มีน้อย  

เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าการที่รักษาพยาบาลโรคภายใน เช่น วรรณโรคฤๅธาตุพิการ  

ไข้จับแลอื่น ๆ ด้วยแพทย์สยาม เปนที่นับถือเห็นประโยชน์ได้มาก แต่ส่วนการ 

จะเซอเยอรีผ่าตัดเย็บผูกบาดแผลหักโค่นก็ดี วรรณโรคภายนอกต่าง ๆ ที่จะ 

ต้องผ่าเจาะก็ดี โรคเหล่านี้รักษาด้วยวิธีแลยาอย่างยุโรปดีกว่าเรวกว่าทาง 

หมอไทยหลายสิบเท่า แลวิธีรักษาพยาบาลการเช่นนี้ หมอไทยก็อ้อมแอ้ม 

รวมรวมเพราะไม่ใคร่มีผู้ใดสันทัด ต้องใช้หมอยุโรปทำโดยมาก ในบัดนี้  

โรงพยาบาลยังมีน้อยแห่งก็พอแก่กำลังหมอกาวัน แลหมอไทยที่ทำได้มีอยู่บ้าง  

ส่วนราษฎรที่ทราบเกล้าฯ ว่าโรงพยาบาลรับรักษาโรคที่เกิดอันตรายประจุบัน  

เช่น หักโค่นฤๅแผลที่จะต้องผูกเย็บผ่าเจาะฝีต่าง ๆ ได้ ก็มีผู้มาให้รักษามาก 

ขึ้น ๆ จนถึงคนที่อยู่หัวเมืองก็เข้ามารักษา เพราะโรคอย่างนี้หาหมอผู้รักษา 

ยากที่สุด จะให้หมอชาวยุโรปรักษาก็เรียกค่ารักษาแรง จึงนิยมยินดีมารักษา 

ที่โรงพยาบาล เปนต้นว่าคิดจะเปิดโรงพยาบาลที่ใดขึ้นมีที่กรุงเก่าเปนต้น  

ผู้ที่ทราบเกล้าฯ ก็ถามถึงหมอบาดแผลเย็บผูกก่อน ดูต้องการมากกว่าอื่น  

เมื่อเปนดังนี้แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดให้หมอไทยที่มีอยู่ในโรงพยาบาลฝึกหัด 

กับหมอกาวัน เพื่อจะได้แพร่หลายก็ขัดข้องด้วยจะหาหมอที่ไม่หัวเห็ดได้น้อย 

ที่สุด หมอมีอายุแก่แล้ว มักจะอ้อแอ้ฤๅไว้ตัวเสียแทบทั้งสิ้น หมอกาวันก็ 

ร้องว่าสอนยากเปนความเดือดร้อนกับแกอยู่ถ้าจะให้เปนการยืดยาวดีแล้ว  

ให้ข้าพระพุทธเจ้าคิดส่งเด็กไปเรียนวิชาหมออย่างยุโรปมาใช้แล้วแนะนำกัน 
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ดีกว่า ถึงจะช้าหน่อยก็คงมีเวลาเห็นประโยชน์ภายน่า

ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้รับคำนั้นมาตริตรองดู เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า กรม 

พยาบาล ก็มิได้คิดแต่จะรักษาโรคอย่างเดียว คิดจะบำรุงวิชาแพทย์สาตร์  

จะมีโรงเรียนแพทย์ด้วย ส่วนการรักษาโรคอย่างหมอสยามก็ชำนาญแก่ 

โรคภายในดังกราบบังคมทูลแล้ว แลวิธีที่สอนก็เรียนตามตำราเก่า ยา 

ก็ปรุงตามตำรา ถ้าจะเหลียวไปถามถึงร่างกายภายในก็มักจะโก๋ไปตามคัมภีร ์

โรคนิทาน เพราะมิได้เคยผ่าร่างกายตรวจตราให้เห็น จึ่งเปนการยากที่สุด 

ที่จะหาหมอดี ๆ  ใช้ได้นอกจากหมอหลวง หมอเชลยศักดิแล้ว มักเหลวไหล 

มีแต่ตำราพาไปตามตำราเปนพื้น ส่วนการเซอเยอรีเล่าก็กันดารอย่างยิ่ง  

เพราะฉะนั้น ถึงจะตั้งสอนวิชาแพทย์สยามขึ้นบัดนี้ ก็คงจะไม่ ได้ดีแล 

เจริญขึ้นอย่างไรนัก ถ้าจะจัดก็คงต้องสอนทั้งวิชาแพทย์สยามแลอย่าง 

ยุโรปด้วย จึ่งจะเปนประโยชน์เจริญได้ดีขึ้น นักเรียนก็คงจะมีผู้สมัคเรียนมาก  

แต่การที่จะสอนวิชาอย่างหมอยุโรป จะเรียกหมอฝรั่งมาเปนครูสอนคนไทย 

ที่ไม่ทราบภาษาอังกฤษแล้ว คงไม่ดีเหมือนคนไทยสอนอธิบายกันเองเปนแน่  

เพราะความอธิบายในภาษาไทย ครูฝรั่งคงไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้  

ทั้งเงินเดือนก็คงจะเรียกเอาแรงมาก ข้าพระพุทธเจ้าได้พูดกับหมอกาวัน  

หมอวิลิศ ก็ร้องว่าลำบากจริงตามที่ข้าพระพุทธเจ้าคิดเห็น

ด้วยเหตุทั้ งปวงนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความมุ่ งหมายที่จะขอ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ได้ส่งเด็กชาวสยามไปเรียนวิชาหมอ 

อย่างยุโรปพอมาเปนเชื้อสายสั่งสอนกันต่อไป หมอกาวันขอให้ส่งคนอายุ 

เพียง  ๑๒  ปี ๑๓  ปี ออกไปเรียนประมาณ  ๑๐  ปี เปนอย่างช้า ก็คง 

จะได้กลับมารับราชการ ในเวลาที่นักเรียนเหล่านี้ยังไม่ได้กลับมา ก็จะให้ 

หมอกาวันสอนไปอย่างเตี้ย  ๆ  พอใช้การพลาง ข้าพระพุทธเจ้าปฤกษากับ 

กรมหมื่นดำรงราชานุภาพก็เห็นชอบด้วย แล้วข้าพระพุทธเจ้าจึงลองกราบทูล 

หาฤๅกรมหลวงเทวะวงษวโรประการตามความที่เห็น ก็ทรงเห็นด้วยในการนี้

การเรื่องนี้ ถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า 

ขอพระราชทานจัดเด็กที่ทราบหนังสือไทย ฤๅนักเรียนมีประโยคแล้ว  

อย่างมาก  ๖  คน อย่างน้อย  ๘  คน ส่งไปเรียนวิชาหมออย่างยุโรป  

ขอพระราชทานให้ราชทูตสยามเปนธุระที่จะจัดการต่อไป ข้าพระพุทธเจ้า 

ก็จะหมั่นตักเตือนสอบสวนออกไปเนือง ๆ ไม่ช้านานนัก คงจะได้รับประโยชน์ 

ตามต้องการเปนแน่

การจะควรมิควรประการใด ขอพระบารมีเปนที่พึ่ง ควรมิควรสุดแล้ว 

แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ศรีเสาวภางค์
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วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็นวันที่พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์  

กราบบังคมทูลเรื่องการคิดจะบำรุงวิชาแพทยศาสตร ์ โดยจะมีโรงเรียนแพทย์ และขอพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาต ส่งเด็กอายุ ๑๒ - ๑๓ ปีไปเรียนวิชาหมออย่างยุโรปประมาณ ๑๐ ปี เพื่อ 

กลับมาเป็นครูสอนวิชาแพทย์ยุโรปให้กับคนสยาม แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๓๒ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์  

เริ่มประชวร หมอวิลลิศเป็นผู้ถวายการรักษา พระอาการทุเลาในเบื้องต้น แต่ต่อมาพระอาการ 

ทรุดหนักลง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๔๓๒ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์  

สิ้นพระชนม์๑๘๑ จึงไม่ทันที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์

หมายเหตุ
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ ทรงดำรง 

ตำแหน่งหลายตำแหน่ง ทั้งเป็นราชเลขานุการในพระองค์ อธิบดี 

กรมอักษรพิมพการ (พิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา) และอธิบดี 

กรมพยาบาล พระองค์ทรงงานอย่างหนักจนประชวรด้วยวัณโรค  

และเสด็จประทับรักษาพระองค์ ณ โรงศิริราชพยาบาล เมื่อประชวร 

ครั้งที่จะสิ้นพระชนม์นั้นเอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ได้ออกพระโอษฐ์ด้วยความตกพระทัยว่า “ไม่รู้เลยว่าใช้ศรีเกินกำลัง”  

และมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จไปเยี่ยมพระอาการของพระองค์เจ้า 

ศรีเสาวภางค์ที่โรงพยาบาลศิริราชหลายครั้ง พระองค์ศรีฯ สิ้นพระชนม ์

เมื่อพระชันษาเพียง ๒๗ ปี

๒๔๓๒ - ๗ ตัวอย่าง “ใบอนุญาตความเห็นหมอ” ใบรับรองแพทย์ในยุคแรก๑๘๒

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๓๒ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

ผู้กำกับกรมธรรมการ กราบบังคมทูลอาการของพระมหาชมที่มารับการรักษา ณ โรงศิริราช 

พยาบาล ที่มีความจำเป็นต้องบริโภคอาหารเพื่อบำรุงร่างกาย แต่จะขัดต่อวินัยบัญญัติ ความว่า  

...พระมหาชม วัดนิเวศธรรมประวัติ ขอพระราชทานลาสิกขาบท (ลาสึก) เนื่องจากอาพาธ  

มารักษาตัวที่โรงศิริราชพยาบาลแล้วอาการยังทรงอยู่ หาคลายไม่...เมื่อพยาบาลไม่เต็มกำลังเช่นนี ้ 

โรคก็จะทวีมากขึ้นให้กำลังน้อยร่างกายซุดโซมลงทุกวัน ครั้นจะให้บริโภคอาหารก็ขัดต่อวินัย 

บัญญัติ ความแจ้งอยู่ในจดหมาย พระประสิทธิ์วิทยา ขุนเทวโอสถ หมอกาวัน ซึ่งข้าพระพุทธเจ้า 

ได้สอดผนึกขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายนั้น...

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๓๒ “ใบรับรองแพทย์แผนไทย”  ของพระมหาชม  

(ยังไม่พบใบรับรองแพทย์ของหมอกาวัน)

พระเจ้าน้องยาเธอ 

พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค ์

(พ.ศ. ๒๔๐๕ - ๒๔๓๒)
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“ใบอนุญาติที่ ๙๔ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๐๘

ใบอนุญาติฉบับนี้

เปนความเหนของหมอในโรงศิริราชพยาบาลเพื่อจะชี้แจงอาการโรค 

ของพระมหายุทินทโร วัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งได้เข้ามารักษาโรคซึ่งอาพาธ 

อยู่ในโรงศิริราชพยาบาล 

โรคที่ เปนนั้นเพราะด้วยเสมหะแห้งแลเปนพิศม์จึงทำอาการให้ 

อกแห้งแลสวิงสวายกลุ้มกลัดในใจอ่อนเปลี้ยในเวลาบ่ายทุกวัน แลทำให้นอน 

ไม่หลับสนิดได้ อาการโรคที่เปนนี้จะนับว่าเปนโรคที่อันตรายถึงแก่ชีวิตร 

ก็ยังไม่เห็นว่าจะเปนไปโดยเรวได้ ถ้าพยาบาลรักษาแก้ไขได้เตมมือ คงจะหาย 

แต่จะช้าเวลาไป

แต่บัดนี้พระมหายุทินทโรมีอาการที่อ่อนเปลี้ยหิวโหยในเวลาบ่าย  

ครั้นจะให้บริโภคอาหารในเวลานั้นก็ขัดต่อวินัยบัญญัติ ทั้งการที่ไม่หลับนั้น 

ก็เกิดแต่เหตุคิดวิตกวิจารณ์ต่าง ๆ ด้วยวินัยบัญญัติจะแก้ไขด้วยยาเปนอันยาก 

ที่สุด เมื่อพยาบาลไม่ได้เต็มกำลังเช่นนี้โรคจะทรงอยู่ฤๅลดถอยลงไม่ได้เลย  

โรคไม่ลดลงก็ทำให้กำลังน้อยแลร่างกายซุดโซมลงทุกวันว่าจะไม่เปนอันตราย 

แก่ชีวิตรไม่ได้

หมอเหนสมควรที่จะรักษาโรคให้เตมตามที่จะแก้ไขได้ ดีกว่าที่จะ 

รักษาพยาบาลโดยเหตุขัดขวางดังพรรณามาแล้ว ถ้าไม่ได้บริโภคอาหารในเวลา 

บ่ายได้ แลตัดวิตกวิจารณ์ที่ทำให้นอนไม่หลับเสื่อมลงได้แล้วหมอจะรักษา 

ให้โรคหายได้โดยยากเปนความขัดข้องของหมอทั้งปวงเช่นนี้จึงแจงความ 

ให้ทราบ เพื่อควรจะผ่อนผันได้ประการใดจะได้รักษาพยาบาลต่อไป

	 (ลงชื่อ) พระประสิทธิวิทยา

	 (ลงชื่อ) ขุนเทวโอสถ 

๒๔๓๒ - ๘ พระราชกำหนดประกาศิตบัตร๑๘๓ “แนวคิดยกร่างกฎหมายสิทธิบัตรยาคร้ังแรก 

ของสยาม” 

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๒ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ซึ่งใช้นาม 

ในการค้าขายยาว่า หมอเวชสิศย มีดำริจะลงทุนผลิตและจำหน่ายยาให้ทั่วถึงราษฎรที่เจ็บป่วย  

แต่เกรงว่าเมื่อยาเหล่านั้นเป็นที่รู้จักแล้ว จะมีผู้คิดทำยาชนิดเดียวกันมาขาย จึงมีหนังสือ 

กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า

…การที่จะทำนี้จะต้องทุนมาก ที่จะต้องซื้อยาอันมีราคาและใช้การ 

ลงภิมพ์แอกวะไดศประกาษและทำตำรา ใช้ยาอธิบายคุณก็ปีละหลาย  ๆ  

สิบหมื่นฉบัพ กับทั้งจัดที่ตั้งและรับส่งไปมาในทิศทั้ง ๔ ให้ทั่วตลอดไปในที่ 

ไกล  ๆ ก็จำต้องใช้เงินทุนและแรงคนใช้มากกว่ามาก ถ้าหากว่าการสำเหร็จ 



559
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

พอคุณยาเหล่านี้มีทั่วถึงได้ คนทั้งหลายอื่นที่มิได้ลงแรงลงทุน ก็จะพลอยทำ 

ของเข้ามาซื้อขายเอากำไรแย่งชิงตัดการที่ข้าพระพุทธเจ้ากระทำไว้ ได้ 

เหมือนกัน ทุนและแรงที่ข้าพระพุทธเจ้าต้องลงไปก่อนนั้นก็เป็นอันเสียเปล่า 

เท่านั้น...จำเป็นที่ข้าพระพุทธเจ้าต้องขอรับพระราชทานพระมหากรุณาบาระมี 

เป็นที่พึ่ง พอเป็นเครื่องป้องกันอย่าให้คนทั้งหลายคิดอุบายแกล้งขัดขวาง 

แย่งชิงกีดกันการอันดีซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้คิดอ่านกระทำขึ้นให้เปนการ 

เสียประโยชน์...คือ

ข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใด กระทำ ฤๅจ้าง ซื้อ สั่งยา เก็บ ฤๅขาย 

แลกและใช้ยาใด ๆ โดยรูปลักษณ ส่วนผสม (มิใช่เนื้อยา) ให้เหมือนฤๅเทียบ 

เคียง เคลือบคลุม เพื่อให้คนทั้งปวงเข้าใจฤๅสงใสว่าเป็นยาอย่างเดียวกัน...

ข้อ ๒ ห้ามมิให้ผู้ใดทำขึ้น ฤๅจ้าง ซื้อ สั่ง ฤๅถือเอา ฤๅคัดลอก  

และทำเทียบ ห่อยา และตำรา คำประกาษ คำอธิบาย เครื่องหมาย ร้อยตรา  

ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้คิดและกระทำขึ้น...ให้คล้ายกับข้าพระพุทธเจ้า...

ข้อ ๓ ห้ามมิให้ผู้ใด ฉ้อ ปลอม สับเปลี่ยน แก้ไข แอบอิง ฤๅ 

ประการใด ๆ ชื่อเสียง และตัวยาหาผลประโยชน์...

ข้อ ๔ ถ้าผู้ใดมิฟัง ขืนกระทำการล่วงพระราชกำหนดและพระบรม- 

ราชานุญาตประการใด ๆ ให้ข้าพระพุทธเจ้ามีอำนาจจะบนจะจับมาว่ากล่าว  

ฤๅจะฟ้อง...

ข้อ ๕ ข้าพระพุทธเจ้ามีอำนาถ อันควรที่จะอาไศรยแก่ข้อพระราช- 

กำหนดและพระบรมราชานุญาตนี้ เหมือนหนังสือสำคัญ (คือ รอแยลแลตเตอ- 

เปเตน) ตามเปแตนลอ๑๘๔ คือ กฎหมายป้องกันผู้คิดการขึ้นใหม่ที่ใช้อยู่ใน 

ประเทษทั้งปวง...

วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๓๒ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์  

ราชเลขานุการ มีหนังสือเรียนพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ความว่า... 

ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าเรียนเจ้าคุณว่า พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวง 

พิชิตปรีชากร ทำหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระราชกำหนด 

วิเสศ ในการที่จะขายยา (โอสถฤๅเภสัช) การนี้เป็นน่าที่เกี่ยวข้องอยู่ในวนิชกิจ (ฤๅวานิชกิจ)  

จึงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งสำเนาหนังสือพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ไปให้เจ้าคุณ 

ตรวจดู เจ้าคุณจะเห็นควรจัดอย่างไรให้ตอบมาให้ทราบ เพื่อจะได้กราบบังคมทูลพระกรุณา...

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๒ พระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ  

มีหนังสือกราบทูลกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ ์ ราชเลขานุการ ความว่า 

ข้าพระพุทธเจ้ารับใส่เกล้าฯ ตรวจดูข้อความในหนังสือ ซ่ึงกราบบังคมทูล 

ขอให้พระราชทาน ราชประกาศิตบัตร มีข้ออภิปรายอันไพเราะ (กุฎโกษณะ 
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โวหาร) นั้น เป็นความประสงค์ ขออำนาจ ๕ ข้อ เพื่อจะได้อุดหนุนการขาย 

ยาหาอัตตประโยชน์เจือความเมตตากรุณาแก่ไพร่ฟ้าประชากร...เมื่อสรุป 

ใจความเข้าหมด ก็เป็นการเอกประโยค ซึ่งเรียกตามอัษฎงคตพจน์ว่า  

“โมโนโปลี” จะขอพระบรมเดชานุภาพปกแผ่ขายยาแต่ผู้เดียว โดยไม่มีกำหนด 

นัน้... แตก่ารอยา่งนีเ้กดิมผีลขึน้แหง่หนึง่แลว้ กค็งจะมผีูข้อพระบรมราชานภุาพ 

หาผลประโยชน์ในอิศรแต่เพียงผู้ เดียว.. .จะไม่เป็นแบบแผนที่ชอบยุติลงได้  

ความเอกประโยคเช่นนี้มักจะเป็นที่เคยติเตียนมาแล้วในมหาประเทศ จึ่ง 

เป็นเหตุที่ต้องตั้งเปเตนต์ลอว์ขึ้นไว้สำหรับการเช่นนี้ทุกประเทศ ซึ่งมีทาง 

พระราชไมตรีมีกำหนดเขตรที่จะให้เอกประโยชน์เพียง ๑๔ ปีเป็นอย่างมาก  

๑๐ ปีเป็นอย่างกลาง ๕ ปีเป็นอย่างน้อย เมื่อสิ้นเขตรแล้ว ผู้อื่นจะได้หา 

ประโยชนได้บ้าง

ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า การแลเวลาที่ เดินอยู่ เดี๋ยวนี้  

ก็ภอที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกฎหมายเปเตนต์ลอว์ขึ้นไว้ ด้วย 

จะได้เป็นการอุดหนุนเหมือนให้รางวัลแก่ผู้คิดการให้เจริญดีขึ้น แลจะได้ป้องกัน 

การที่ผู้ได้รับเอกประโยคให้ประพฤติต้องตามพระราชกำหนดที่จะได้ตั้งขึ้น  

เมื่อประพฤติไม่ต้องตามคลองทางที่รับประโยชน์ไป จะได้รับโทษเป็นคู่กัน...

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขานุการ มีหนังสือ 

เรียนพระยาภาสกรวงศ ์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ความว่า

. . .ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าลอองธุลี 

พระบาทแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าเรียนว่า การที่เจ้าคุณเห็นควรว่าจะตั้ง 

กฎหมายเปเตนต์ลอขึ้นนั้น ทรงพระราชดำริห์เห็นชอบด้วยแล้ว โปรดเกล้าฯ  

ให้เจ้าคุณร่างกฎหมายนั้นขึ้นแล้วจึ่งจะทรงพระราชดำริห์แก้ไขต่อไป…

๒๔๓๒ - ๙ ย้ายสำนักงาน (ออฟฟิศ) กรมพยาบาล๑๘๕

ราวเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศย้ายออฟฟิศที่ 

จัดการกรมพยาบาลทั่วไป ซึ่งเดิมอยู่ที่โรงศิริราชพยาบาล มาอยู่ที่ตึกออฟฟิศกรมศึกษาธิการ

...ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดมีธุระแลราชการเกี่ยวข้องแก่กรมพยาบาล ขอให้ส่ง 

จดหมายฤๅมาพูดจาข้อกิจธุระแลราชการ ที่ออฟฟิสกรมศึกษานั้น...

หมายเหตุ
ศาลาธรรมการ หรือออฟฟิศกรมศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ อยู่ที่ตึกสองชั้นหลังศาลาสหทัย 

สมาคม ริมประตูพิมานไชยศร ีด้านตะวันออกในเขตพระบรมมหาราชวังชั้นนอก และย้ายไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖๑๘๖
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พ.ศ. ๒๔๓๓

๒๔๓๓ - ๑ การเปิดอู่เรือหลวง๑๘๘ 

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช- 

ดำเนินประกอบพิธีเปิด “อู่เรือหลวง” เป็นอู่เรือสร้างจากไม้ มีขนาดใหญ่ สำหรับซ่อมแซมเรือ  

อูเ่รอืทีม่อียูเ่ดมินัน้เปน็อูส่ำหรบัจอดเรอือยา่งเดยีว ปจัจุบนัคอื กรมอูท่หารเรอื ถนนอรุณอมรินทร ์ 

ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ความย่อดังนี ้

“กรมยุทธนาธิการ ต้ังแต่เร่ิมจัดการในช้ันแรก ความเจริญเกิดข้ึนเปน 

หนักหนาแล้วก็ด ี จนบัดนี้ความรุ่งเรืองก็ยังเดินหน้าเรื่อยมา เห็นพยานได้ว่า 

กรมทหารเรือซึ่งชื่อเสียงไม่สู้ปรากฏในหนังสือนี้ ๑๘๙ เหมือนกรมทหารบกนั้น  

บัดนี้พระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ เปนผู้บัญชาการทั่วไป ได้ทรง 

พระอุสาหะจัดการโดยสามารถ มีความเจริญเรียบร้อยเห็นได้ชัดแล้ว คือ  

เรอืรบ เรอืพระทีน่ัง่ทกุ ๆ ลำ ซึง่รายชือ่อยูใ่นแมน่ำ้เจา้พระยา นา่ทา่ราชวรดดิถ ์  

ลว้นเตม็ไปดว้ยความรกัษาไมย่อ่หยอ่นพรอ่ง ดภูายนอกกเ็หน็สขีาวหมดจดจรงิ ๆ  

จะหารอยถ่านควันไฟ ฤๅสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำให้เปรอะก็ไม่มีแล้ว...เจ้าพนักงาน 

ทุกตำแหน่งก็เลือกเอาแต่ผู้ที่มีความรู้พอที่จะกระทำหน้าที่ของตนให้เจริญได ้  

ที่สุดจนพลทหารก็ชำนาญในการเรือขึ้นเปนอันมาก

พยานของการนีม้อียู ่ถงึจะไมก่ลา่วกม็ผีูเ้หน็โดยมาก คอื ปสัตนัปนื๑๙๐  

ตั้งแต่ไรมาได้ทำแล้วฤๅในเมืองไทย บัดนี้ที่โรงหล่อข้างวังสมเด็จพระเจ้า- 

น้องยาเธอพระองค์ใหญ่ ซึ่งเปนออฟฟิศกรมทหารเรือ ได้มีเวิรก์ช๊อฟ คือ  

ที่ทำการช่างเหล็ก สำหรับทำเครื่องเรือกลไฟต่าง ๆ แลมีโรงหลังหนึ่งต่างหาก 

๒๔๓๒ - ๑๐ ตั้งหม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล เป็นหลวงไพศาลศิลปศาสตร๑๘๗

วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชทานสัญญาบัตร 

ขุนนาง ให้หม่อมราชวงศ์เปียเป็นหลวงไพศาลศิลปศาสตร มีตำแหน่งราชการในกรมศึกษาธิการ  

ถือศักดินา ๘๐๐ 

หมายเหตุ
หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล (๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๐ - ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๙) ภายหลังได้เป็น 

มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เป็นบุคคลสำคัญในการ 

วางรากฐานการศึกษาของประเทศไทยช่วงกลางรัชกาลที่ ๕ ถึงตอนต้นรัชกาลที่ ๖ ปรับปรุงระบบการศึกษา 

ของไทย ร่างเป็น “โครงแผนการศึกษาในกรุงสยาม” เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๑ และโครงการสร้าง 

สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๓
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คลองวัดระฆัง

ออฟฟิศกรมทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๓๓

บริเวณสร้างโรงพยาบาลทหารเรือ

โรงหล่อและโรงเวิกช๊อป

อู่เรือหลวง พ.ศ. ๒๔๓๓

ศาลาการเปรียญวัดระฆัง

ตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้า

สันนิษฐานบริเวณที่ตั้งของอู่เรือหลวงในแผนที่กรุงธนบุร ีจ.ศ. ๑๒๔๙ (พ.ศ. ๒๔๓๐) 

ที่มา : แผนที่กรุงธนบุรีโดยสำนักพิมพ์ต้นฉบับ  

ชี้ตำแหน่งและคำบรรยายสถานที่โดยผู้เรียบเรียง	

“วังสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์ใหญ่”
คือ พระราชวังเดิม

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี
ประทับระหว่าง พ.ศ. ๒๔๒๔ - พ.ศ. ๒๔๔๓



563
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ทำปัสตันปืนใช้ได้เอง ไม่ต้องซื้อจากนอกแล้ว ใช้เครื่องสติมทำเร็วอย่างยิ่ง  

วันหนึ่งทำได้ตั้งแสนทีเดียว อู่เรือข้างโรงหล่อ ซึ่งยังไม่สำเร็จแต่เดิม เดี๋ยว 

ก็เสร็จแล้ว ได้เริ่มการเปิดอู่เรือนี้ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม 

วันที่ ๘ มกราคม เวลาบ่าย พระสงฆ์ ๒๐ รูป ได้เจริญพระพุทธมนต ์

ที่พลับพลา... 

วันที่ ๙ รุ่งขึ้น ฉันแลถวายไทยทาน เวลาบ่าย ๓ โมงครึ่ง เสด็จ 

ออกทางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ทรงพระราชยานไปประทัปพระที่นั่ง 

ราชกิจวินิจฉัย๑๙๑ เสด็จพระราชดำเนินไปลงเรือพระที่นั่งกราบขจรกรุง พายไป 

เทียบตะพานน่าโรงหล่อ พระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์คอยเฝ้าอยู่  

เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่ง ทรงพระราชยานไปประทับพลับพลาข้างอู่ สมเด็จ 

พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดช  

เจ้านายหลายพระองค์แลข้าราชการ ทั้งราชทูต กงซุล ผู้แทนคอเวอนเมนต์ 

ต่างประเทศทั้งปวง ได้เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท...แล้วเสด็จพระราชดำเนินไป 

ทอดพระเนตรโรงทำปัสตันแลโรงเวิกช๊อป ทอดพระเนตรหลอมเหล็กกลึงปืน  

เลื่อยเหล็ก ทำเครื่องเรือกลไฟต่าง ๆ ทั่วทั้ง ๓ หลังซึ่งอยู่ติดกัน...

๒๔๓๓ - ๒ โรงพยาบาลเทพศิรินทร์เปิดให้บริการ
วันที่ ๑ มีนาคม ร.ศ. ๑๐๘ (นับอย่างสากลคือ พ.ศ. ๒๔๓๓) มีประกาศแจ้งความกรม 

พยาบาลในราชกิจจานุเบกษาว่า ได้เปิดโรงพยาบาลรักษาคนป่วยไข้ขึ้นอีกตำบลหนึ่ง ใกล้วัด 

เทพศิรินทราวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นทานแก่ 

ข้าขัณฑสีมาทั้งปวง ไม่ต้องเสียค่ายาอันใด มีทั้งยาไทยยาฝรั่ง หมอผู้รักษาผู้พยาบาล เจ้า 

พนักงานได้เลือกสรรแล้ว๑๙๒

๒๔๓๓ - ๓ กรมพยาบาลและกรมธรรมการรวมกับกรมศึกษาธิการ๑๙๓

พ.ศ. ๒๔๓๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องตำแหน่งพนักงานกรมศึกษาธิการ  

กรมธรรมการ กรมพยาบาล พบว่า กรมพยาบาลยงัเปน็กรมยอ่ยอยูใ่นกรมศกึษาธกิาร มพีระเจา้- 

น้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพเป็นอธิบดีทั้ง ๓ กรม คือ กรมศึกษาธิการ กรมธรรมการ  

และกรมพยาบาล ในปนีี ้กรมพยาบาลมตีำแหนง่ขนุนางในกรม ๔ ตำแหนง่ ไดแ้ก ่ แพทยท่ี์ปรึกษา  

๒ คน (พระประสิทธ์ิวิทยา หมอเฮวาด บี เฮส์) ผู้ตรวจการ ๑ คน (หลวงไตรกิศยานุกิจ) บัญชีกลาง  

๑ คน (ขุนพิสิฐสรรพวิจารณ์) ยังไม่พบตำแหน่งขุนนางของโรงเรียนแพทยากร 

หมายเหตุ
กรมพยาบาล กรมธรรมการ และกรมศึกษาธิการ รวมกันเป็น “กระทรวงพระธรรมการ” ระหว่าง  

พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขยายการทดลองจัดระบบราชการกระทรวง  

หลังจากทรงทดลองจัดในกรมยุทธนาธิการระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๔๓๒ ประสบความสำเร็จ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น 
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กระทรวงยุทธนาธิการเป็นกระทรวงแรก แล้วจึงขยายการทดลองระบบราชการกระทรวงไปยังกระทรวงอื่น ๆ

พ.ศ. ๒๔๓๕ หลังจากทรงทดลองระบบราชการกระทรวงในกระทรวงต่าง ๆ สำเร็จแล้ว จึงทรงยก

ระดับการปฏิรูปทุกกระทรวงทั้งประเทศ ทั้งนี้มีการเรียกขานกระทรวงพระธรรมการและกระทรวงธรรมการ

๒๔๓๓ - ๔ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพจัดตั้ง “โรงเรียนแพทยากร”๑๙๔

วันที่ ๔ ตุลาคม ร.ศ. ๑๑๐ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เสนาบดี 

กรมธรรมการ มีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รายงาน 

กรมศึกษาธิการ มีความย่อดังนี ้

...ในรายงานฉบับนี้ เปนรายงานประจำปีที่ ๔ หรือเป็นรายงานครั้ง 

ที่ ๒๐ ของรายงานกรมศึกษาธิการทั้งสิ้น ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ  

ถวายมาโดยลำดับมานั้น...

แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๓๙ 

แสดงที่ตั้งโรงพยาบาลช่วงแห่งที ่๒ 

ข้างวัดเทพศิรินทราวาส 

ใกล้ป้อมปราบศัตรูพ่าย 

(ในแผนที่ระบุนามป้อมผิด 

ป้อมป้องปัจจามิตรนั้นตั้งอยู่ที่

คลองสาน)

ที่มา : หน่วยวิจัยแผนที่

และเอกสารประวัติศาสตร์ฯ 
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เวรรายงาน

จำนวนพนักงานกรมศึกษาธิการ ปีรัตนโกสินทรศก ๑๐๙

ออฟฟิศกลาง 

อธิบดี		 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ 

นายเวรวิเสศ	 หลวงไพศาลศิลปสารท 

กรมศึกษาธิการ

รองอธิบดี	 หม่อมเจ้าประภากร 

สมุหบาญชี	 หลวงวินิจวิทยาการ (ขุนวรการโกศล)...

อนึ่ง โรงเรียนหลวง นอกจากโรงเรียนสอนหนังสือไทย แลภาษา 

อังกฤษ ยังมีอีก ๓ แห่ง คือ โรงเรียนพระไตรปิฎก ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาธาตุ 

วิทยาลัย ๑ โรงเรียนแพทยากร (สอนวิชาแพทย์) ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ที่โรงศิริราช 

พยาบาล แห่ง ๑ และโรงเลี้ยงเด็ก ซึ่งมีการสอนวิชาต่าง ๆ อีกแห่ง ๑ สมควร 

จะนับเข้าในจำนวน โรงเรียนการพิเสศ ได้เปนชนิดหนึ่ง โรงเรียนเหล่านี้ ถ้าจะ 

รวมเข้าด้วยกันทั้งสิ้นก็เป็นจำนวน ๙๕ โรงเรียนด้วยกัน...

อนึ่ง การโรงพยาบาลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น  

แลมีหมอมีพนักงาน คนพยาบาลสำหรับรักษาพยาบาลคนไข้เจ็บทั้งปวงตาม 

สมควร การก็ได้ตั้งมาเรียบร้อยโดยลำดับ จนถึงได้ตั้งโรงพยาบาลขึ้นเปน  

หลายตำบล การพยาบาลกแ็พรห่ลายออกไปทกุท ี จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  

ให้ข้าพระพุทธเจ้าจัดการ  ตั้งโรงเรียนวิชาแพทย์ขึ้นที่โรงศิริราชพยาบาล  

ได้ชื่อว่า โรงเรียนแพทยากร นั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระราชทานจัดที่เรือน 

เหลือง สำหรับรับแขกของศิริราชพยาบาล เปนที่อาไศรยเล่าเรียนไปก่อน  

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ได้รับพระราชทานเปิดโรงเรียนสอนวิชา ครูที่ 

ฝึกสอนนั้นได้รับพระราชทานให้หมอเฮส ซึ่งเปนหมออยู่ในกรมพยาบาลแล้วนั้น 

เปนผู้ฝึกสอน แลส่วนนักเรียนที่จะรับเข้าโรงเรียนนั้น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า  

๑๖ ปี แลเมื่อแรกจะเข้าโรงเรียนนั้น ต้องมาทำสัญญาไว้ต่อเจ้าพนักงานกรม 

ศึกษาธิการก่อนทุกคนแล้วจึงจะรับเข้าเรียนในโรงเรียนแพทยากรได้ แลที่ทำ 

สัญญาต่อกันนั้น ก็เพื่อจะมิให้นักเรียนบิดพลิ้วไปได้ด้วยเหตุต่าง ๆ แลจะได้ 

ตั้งหน้าเรียนไปให้เปนการสดวก เพราะบางทีนักเรียน  ๆ  ไปยังไม่ทันรู้ก็จะ 

ออกเสีย เมื่อรู้แล้วก็จะไม่เปนคุณเปนประโยชน์แก่ราชการ จะไปเที่ยวรับ 

รักษาหารับพระราชทานตามลำพังบ้าง จึงต้องทำสัญญา ความในสัญญาว่า  

นักเรียนต้องเรียนไปจนรู้ได้ประกาศนิยบัตร เมื่อเรียนรู้ได้ประกาศนิยบัตร 

แล้ว ต้องอยู่รับราชการเปนหมอในกรมพยาบาลไปอีก ๓ ปี ส่วนเงินเดือนนั้น  

ในชั้นต้นนับตั้งแต่วันที่ลงชื่อในหนังสือสัญญาไปจนได้ประกาศนิยบัตรเปนหมอ  

จะได้รับพระราชทานเงินเดือนตั้งแต่ ๑๒ บาทจนถึง ๒๐ บาทเปนอย่างสูง  

ถ้าบิดพลิ้วหรือมีเหตุไม่มาเรียนวิชา ก็ต้องลดเงินเดือนนั้นตามสมควร แล 
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ต่อไปถ้าได้เปนหมอรับราชการในกรมพยาบาลจนครบ ๓ ปีแล้ว ก็จะได้รับ 

พระราชทานเงินเดือนตั้งแต่ ๒๕ บาทจน ๔๐ บาทเปนอย่างสูง นักเรียน 

ในโรงเรียนแพทยากรนี ้ ถ้าจะออกในระหว่างกำหนดสัญญาด้วยเหตุผลอย่างใด 

อย่างหนึ่ง ซึ่งกรมศึกษาธิการไม่ยอมให้ออก แลจะออกให้ได้ ก็ต้องให้คืนเงิน 

เดือนเท่าที่ได้รับ นับไปแต่วันลงชื่อในสัญญาจนวันที่จะออกมาให้ครบแล้ว  

จึงออกจากนักเรียนได้...

 

สรุปความว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  

กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกรมธรรมการ จัดการตั้ง “โรงเรียนแพทยากร” โรงเรียน 

วิชาแพทย์ขึ้นที่โรงศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๓ ในระยะแรกจัดสถานที่เรียน 

ที่เรือนเหลืองสำหรับรับแขกของศิริราชพยาบาล มีหมอเฮส์ซึ่งเป็นหมออยู่ในกรมพยาบาลแล้วนั้น 

เป็นผู้ฝึกสอน และเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาแพทย์ที่เมื่อเรียนจบแล้วต้องทำงานใช้ทุนเสียก่อน

๒๔๓๓ - ๕ เปิดโรงเลี้ยงเด็กและโรงพยาบาลทารก๑๙๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอรรคชายาเธอฯ๑๙๖  

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเลี้ยงเด็ก โดยมีพนักงานและคนใช้การต่าง ๆ ในโรงเลี้ยงเด็ก  

ร.ศ. ๑๐๙ คอื ผูช้าย ๒๐ คน มหีมอใหญ ่๑ คน หมอรอง ๑ คน ผูห้ญงิ ๒๙ คน แมน่ม ๒๐ คน  

พี่เลี้ยงเด็กดรุณ ๓ คน พี่เลี้ยงเด็กทารก ๑ คน

๒๔๓๓ - ๖ ตั้งกระทรวงยุทธนาธิการ๑๙๗

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมแบบแผนราชการของทหารบกและทหารเรือ  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า พระราชบัญญัติจัดการกรมยุทธนาธิการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนระบบ 

จัดการทหารแบบตะวันตกทั้งประเทศ และกำเนิดระบบแพทย์ในกรมทหาร 

...มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาทดำรัสเหนือเกล้าฯ  

ว่า ราชการทหารบกทหารเรือซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น 

แต่ก่อนแล้วนั้น ยังแยกย้ายกันอยู่เปนหลายหมู่หลายกรม ผู้ที่บังคับบัญชาการ 

ในกรมทหารต่าง  ๆ นั้น ก็ต่างคนต่างจัดไปโดยน้ำใจของตนที่เหนว่าจะเปน 

คุณต่อราชการจริง แต่การที่จัดไปนั้น ไม่ได้ปฤกษาหาฤๅกันทุกหมู่ทุกกรม  

ก็แปลกแตกต่างกันไปไม่ลงเปนแบบแผนได้...
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเดิม สรุปได้ดังนี ้

ส่วนที ่๑ ว่าด้วยตำแหน่งฝ่ายพลเรือน

ข้อ ๑ ให้ยก “กรมยุทธนาธิการ” ขึ้นเป็น “กระทรวงยุทธนาธิการ” เรียกเป็นภาษาอังกฤษ 

ว่า มินิสเตอออฟวาแอนด์มารีน (Ministry of War and Marine) มีเสนาบดีเป็นประธาน เรียกว่า 

เสนาบดีว่าการยุทธนาธิการ (เดิมชื่อ ผู้บังคับบัญชาการกรมฯ)

ข้อ ๒ ตำแหน่งรองเสนาบดี (เดิมชื่อ ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาการกรมฯ) ให้ตั้งเป็น  

“ราชปลัดทูลฉลอง (อันเดอเสเครตารี Under Secretary)” “ราชปลัดบาญชี (แอกเคาน์แตนด์- 

เยเนราล Accountant General)” ต่อไป ตามตำแหน่งอย่างกระทรวงใหญ่ ถ้าจำเป็นต้องใช้ 

ตำแหน่งใดในศาลายุทธนาธิการมากน้อยเท่าใด แล้วแต่จะกำหนดตามสมควร

ส่วน “ตำแหน่งแพทย์”๑๙๘ ในกระทรวงยุทธนาธิการมีตำแหน่งดังนี้

กรมทหารบก

	 ๑.	กรมยกกระบัดทหารบกใหญ่ (นายแพทย์ใหญ่ทหารบก ๑ ผู้ช่วยนายแพทย์ใหญ่ 

ทหารบก ๑)

รูปเด็กชายในโรงเลี้ยงเด็กของพระอรรคชายาเธอฯ เวลาฝึกหัดทำสวน

ที่มา : หนังสือ ตำนานโรงเลี้ยงเด็ก
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	 ๒.	โรงพยาบาลทหารบก (สารวัดใหญ่ ๑ รองสารวัดใหญ่ ๑ นายแพทย์ ๑ ผู้ช่วย 

นายแพทย ์๑ นายสิบพยาบาล ๑ นายสิบภัณฑ์กิจ ๑) 

	 ๓.	กรมคุกทหารบก (มีนายแพทย ์๑ คน)

กรมทหารเรือ

	 ๑.	กรมทหารเรือ (นายแพทย์ใหญ่ทัพเรือ ๑) (ไม่มีผู้ช่วยนายแพทย์ใหญ่ทัพเรือ)

	 ๒.	โรงพยาบาลทหารเรือ (สารวัดใหญ่ ๑ รองสารวัดใหญ่ ๑ นายแพทย์ ๑ ผู้ช่วย 

นายแพทย ์๑ นายสิบพยาบาล ๑ นายสิบภัณฑ์กิจ ๑) (เท่ากับโรงพยาบาลทหารบก)

	 ๓.	กรมคุกทหารเรือ (นายแพทย ์๑) (เท่ากับโรงพยาบาลทหารบก) 

๒๔๓๓ - ๗ จัดตำแหน่งพนักงานกรมศึกษาธิการ กรมธรรมการ กรมพยาบาล 

รวมกัน๑๙๙

เดือนสิงหาคม พ.ศ.  ๒๔๓๓ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดตำแหน่งพนักงาน 

กรมศึกษาธิการ กรมธรรมการ กรมพยาบาล รวมกัน โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรง- 

ราชานุภาพ เป็นอธิบดีบัญชาการทั้ง ๓ กรม ดังความย่อดังนี้

ตำแหน่งพนักงานกรมศึกษาธิการ กรมธรรมการ

กรมพยาบาล

อธิบด ี 	 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ

นายเวรวิเศษ 	 หลวงไพศาลศิลปสาตร

กรมศึกษาธิการ

รองอธิบด ี 	 หม่อมเจ้าประภากร

สมุห์บาญช ี 	 หลวงวินิจวิทยาการ 

	 (มีตำแหน่งข้าราชการอีก ๓๔ ตำแหน่ง)

กรมธรรมการ กรมสังฆการี

จางวางกรมธรรมการบังคับกรมสังฆการ ีพระยาวุฒิการบด ี

	 (มีตำแหน่งข้าราชการอีก ๑๙ ตำแหน่ง)

กรมพยาบาล

แพทย์ที่ปฤกษาการ	 พระประสิทธิ์วิทยา 

	 หมอ เฮวาด บ ี เฮส์

ผู้ตรวจการโรงพยาบาล 	 หลวงไตรกิศยานุกิจ

บาญชีกลาง 	 ขุนพิสิฐสรรพวิจารณ์

หลังจากที่พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์สิ้นพระชนม์ กรมพยาบาลซึ่งเป็นกรมเล็กจึง 

ย้ายจากโรงศิริราชพยาบาลมารวมอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

กรมทั้ง ๓ กรมนี้จึงรวมกันทำงานอยู่ภายใต้อธิบดีบัญชาการเดียวกัน ก่อนถูกยกขึ้นเป็นกระทรวง 

ธรรมการ
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๒๔๓๓ - ๘ สถาปนากรมรถไฟ

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรก ในสังกัดกระทรวงโยธาธิการ	

พ.ศ. ๒๔๓๔

๒๔๓๔ - ๑ สร้างทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) - เมืองนครราชสีมา๒๐๐

มีพระบรมราชโองการประกาศสร้างทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)  -  

เมืองนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ร.ศ. ๑๐๙ (ตรงกับวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔)  

งบประมาณไม่เกินสองแสนชั่ง กำหนดแล้วเสร็จไม่เกิน พ.ศ. ๒๔๓๙ 

๒๔๓๔ - ๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างของธงสยาม๒๐๑

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ (ร.ศ. ๑๑๐) มีพระบรมราชโองการว่า “แต่ก่อนมา  

ธงที่ใช้ในราชการต่าง  ๆ  ยังหาเป็นแบบอย่างแน่นอนไม่ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ง 

กองข้าหลวงให้ตรวจแบบอย่าง ที่สมควรแล้ว จึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 

พระราชบัญญัติไว้เปนแบบแผนสืบไป ให้ผู้ที่มีน่าที่ต่าง  ๆ  ที่ต้องใช้ธงนั้น  ๆ  ทำให้ถูกต้องตาม 

พระราชบัญญัตินี้ทุกประการ” โดยทรงกำหนดธงไว้ ๑๓ แบบสำหรับกรณีต่าง  ๆ อาทิ ธง 

บรมราชธวัชมหาสยามินทร์ สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพื้นนอกสีแดงพื้นในสีขาบ  

เป็นรูปโล่ตราแผ่นดิน มีจักรีไขว้กันอยู่บนโล่ มหาพิไชยมงกุฎสรวมบนจักรี มีเครื่องสูง  

๗ ชั้นสองข้าง ธงนี้ชักขึ้นแห่งใด เป็นที่หมายว่าทรงประทับอยู่ที่นั่น ส่วนธงที่ ๑๓ คือธงช้างชาติ 

สยาม เป็นรูปช้างเผือกพื้นแดง ใช้ในเรือกำปั่นและเรือทั้งหลายของพ่อค้า เรือกำปั่นและ 

เรือต่าง ๆ ของไปรเวตทั่วไปในชาวสยาม แต่พระราชบัญญัตินี้ยกเลิกไปในอีกสองปีต่อมา ด้วยมี 

พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก ๑๑๖

หมายเหตุ
ในเรื่องการใช้ธงของสยามนี้ ในพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ กล่าวถึงประวัติการใช้ธง 

ไว้ว่า ธงอันเป็นสำคัญเครื่องหมายแห่งสยามประเทศนี้ แต่ก่อนมาใช้ผ้าสีแดงเกลี้ยง ครั้นถึงในรัชกาลพระบาท 

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็น 

ต่างกัน บรรดาเรือหลวงจึงใช้รูปจักรกลางพื้นธงแดง ต่อมารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

พบช้างเผือกอันเป็นมงคลยิ่ง ๓ ช้าง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำรูปช้างเผือกลงไว้กลางวงจักร 

ในธงเรือหลวง รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระรำพึงถึงเรือค้าขายของชาวสยาม 

ที่ใช้ธงสีแดงเกลี้ยงอยู่นั้นไม่เป็นการสมควร เหตุว่าซ้ำกับประเทศอื่นยากที่จะสังเกตเห็น จึงให้คงรูปช้างเผือก 

บนพื้นแดง ยกรูปจักรออกเสีย ให้ใช้ทั่วไปทั้งเรือหลวงและเรือราษฎร์ ไม่ให้สับสนกับต่างประเทศ  

มีธงรูปช้างเผือกบนสีขาบสำหรับเรือหลวง และธงสำหรับพระองค์ที่มีมหาพิชัยมงกุฎพร้อมเครื่องสูง ๗ ชั้น 

สองข้าง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังคงใช้ธงทั้งสี่อย่าง แต่เพิ่มตราแผ่นดิน 
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สำหรับพระองค์ภายใต้มหาพิชัยมงกุฎตามในพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างของธงสยาม ร.ศ.  ๑๑๐  

ต่อมามีพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ ให้เพิ่มธงประเภทต่าง  ๆ  ขึ้นอีก เช่น ธงมหาราช  

ธงสำหรับพระบรมวงศานุวงศ ์ ธงเสนาบด ี เป็นต้น

๒๔๓๔ - ๓ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ถวายบังคมลา

ไปประเทศยุโรป๒๐๒

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๐ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพถวายบังคมลาไปประเทศ 

ยุโรป

...ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ นำเครื่อง 

ราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงษ์ ไปถวาย  

พระเจ้าอาเล็กซันดราที่ ๓ บรมราชาธิราชแห่งประเทศ รัสเซีย พระเจ้ากรุง  

เดนมาก กรุง กรีก กรุง อิตาลี และจะไปเยี่ยมกรุง เยอรมนี กรุง สวีเดน  

โนรเว  ด้วย แลไม่ต้องสงไสยเลย ใช่แต่กรมหมื่นดำรงราชานุภาพจะไป 

ทรงทำการเท่านี้ คงได้ ทอดพระเนตรพิจารณาจดจำการในประเทศยุโรป  

ที่ เป็นเครื่องทวีพระปรีชาในพระองค์ ซึ่งจะได้รับราชการสนองพระเดช 

พระคุณต่อไป...กำหนดกรมหมื่นดำรงราชานุภาพจะได้เสด็จราชการกลับมา 

กรุงเทพฯ ในราวเดือนเมษายน ปี ๑๑๑ อนึ่ง ราชการในน่าที่กรมหมื่นดำรง- 

ราชานุภาพคือกระทรวงพระธรรมการนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

พระยาวุฒิการบดีเปนผู้บังคับการสิทธิ์ขาด แต่เมื่อขัดข้องอันใด โปรดเกล้าฯ  

ให้ได้ทูลหารือในพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัตติวงษ์...

หมายเหตุ
๑.	 การเสด็จทอดพระเนตรยุโรปของกรมหมื่นดำรงราชานุภาพในครั้งนี้ พระองค์น่าจะนำมาใช้ในการ 

จัดตั้งระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล (Territory Method) ซึ่งพัฒนามาจากระบบของประเทศเยอรมนี

๒.	 ในระหว่างทอดพระเนตรกิจการในยุโรป มีหนังสือโทรเลขถึงกรมหลวงเทวะวงษวโรประการ  

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เรื่อง มิสเตอร์โรลังยัคมินส์สมัครเข้ารับราชการ ต่อมามิสเตอร์โรลังยัคมินส์ 

ได้เข้ารับราชการเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไป และได้เป็นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เป็น 

นักกฎหมายที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศระงับสงคราม 

ของยุโรป และเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยที่นำประเทศไทยเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวาในปี  พ.ศ.  ๒๔๓๘  

นำไปสู่การเข้าร่วมอนุสัญญาควบคุมวิธีทำสงครามฉบับสำคัญคือ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๘๙๙ ช่วยป้องกัน 

สงครามล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสและอังกฤษให้พ้นไปจากประเทศไทยสำเร็จในปลายสมัยรัชกาลที ่๕
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พ.ศ. ๒๔๓๕

๒๔๓๕ - ๑ ตั้งเสนาบดีกรมมหาดไทย กรมศึกษาธิการ กรมเกษตราธิการ๒๐๓

และการจัดการภาษี

วันที่ ๒๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๕) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

มีพระราชหัตถเลขา ที ่๖๕๗/๑๑๐ ลงวันที ่วันที ่๒๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๑๐ ความว่า

ถึงที่ประชุมเสนาบด ี

ด้วยคิดเห็นว่า ราชการในตำแหน่งเสนาบดีทุกวันนี้ ต้องกวดขัน 

เอาให้ได้ราชการจริงเป็นประมาณ ทั้งทุกวันนี้ก็จัดเป็นตำแหน่งมีเงินเดือน 

ทุกกรม ต้องใช้เงินมากกว่าแต่ก่อนหลายสิบเท่า จึ่งจำเป็นต้องกวดขันให้การ 

เป็นไปได้จริง จะปล่อยลา ๆ เหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นมิได ้

เห็นว่าเจ้าพระยารัตนบดินทร์ ที่สมุหนายกก็ชรา จะเข้ามาประจำ 

ราชการในออฟฟิศ ฤๅจะเข้ามาประชุมปฤกษาราชการก็ไม่ได้ ด้วยร่างกาย 

ทุพพลภาพจริงมิใช่แกล้งบิดพลิ้ว 

จึงเห็นว่าสมควรที่จะยกเป็น  ขุนนางผู้เถ้า รับราชการเป็นครั้ง 

เป็นคราว ตามอย่างที่เคยมีมาแต่ก่อน แต่เห็นว่า เจ้าพระยารัตนบดินทร์  

ได้รับราชการมาหลายสิบปี ไม่มีความผิดราชการอย่างหนึ่งอย่างใด ควร 

จะได้รับเงินประจำปีสำหรับรักษาเกียรติยศไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตร ให้คิด 

ตั้งเงินปีให้ปีละ ๑๒๐ ชั่ง...

สว่นตำแหน่ง เสนาบดมีหาดไทย นัน้ เหน็วา่กรมหมืน่ดำรงราชานภุาพ  

เป็นผู้มีความสามารถที่จะทำการในตำแหน่งได้ ควรจะเปลี่ยนกรมหมื่นดำรง 

มาเป็นเสนาบดีกรมมหาดไทย ส่วนเสนาบดี  กรมศีกษาธิการ  นั้น เห็นว่า  

พระยาภาสกรวงศ์สามารถที่จะจัดการในตำแหน่งนั้นได้ . . .แต่  ตำแหน่ง 

เกษตราธิการ เดิมยังเป็นการภาษี ไม่เป็นส่วนชัดเจนนั้น ให้ส่งภาษีอากร 

ทั้งปวงไปกรมพระคลังมหาสมบัติทั้ งสิ้น คงไว้แต่การที่ดินต่าง  ๆ คือ  

เกษตรากรตามที่ได้แบ่งปันกันไว้ ส่วนผู้ซึ่งจะว่าการตำแหน่งอธิบดีกรมนี้  

เห็นว่า พระยาสุรศักด์มนตรีลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ควร 

จะให้มาเป็นอธิบดีจัดการในกรมเกษตรากรนี้ได้ ให้เรียกผู้ซึ่งควรจะเป็น 

ตำแหน่งทั้งสามนี้มาปฤกษาการในตำแหน่งให้ เป็นการตกลงเรียบร้อย  

ทันเวลาที่ปฤกษางบประมาณนี้

	 สยามินทร์
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๒๔๓๕ - ๒ ประกาศตั้งเสนาบด ี๑๒ ตำแหน่ง๒๐๔

วันที ่๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ประกาศตั้งเสนาบด ี๑๒ ตำแหน่ง 

ประกาศตั้งตำแหน่งเสนาบดี

มีพระบรมราชโองการ...สั่งให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า...ราชการ 

บ้านเมืองย่อมจะเป็นที่เรียบร้อยได้ด้วยการจัดการแบ่งกระทรวงน่าที่พนักงาน 

ให้ทำการเปนหมวดเปนหมู่...แลต้องแบ่งน่าที่ราชการให้เปนส่วนเปนพแนก 

ตามกระทรวง ราชการทั้งปวงจึงจะสำเร็จไปได้...จึงได้ทรงพระราชดำริห์แก้ไข 

ธรรมเนียมกระทรวงของการที่เสียให้ดีขึ้นใหม่มาเป็นชั้น ๆ ตามกาลแลสมัย...  

จะกล่าวตั้งแต่เสนาบดี ๖ ตำแหน่งที่มีอยู่แต่แรกได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 

มา มีอรรคมหาเสนาบดี ๒ คือ (๑) เสนาบดี กรมมหาดไทย  ที่สมุหนายก  

ได้บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งปวง (๒) เสนาบดี  กรมพระกลาโหม  

ที่สมุหพระกลาโหมได้บังคับบัญชาหัวเมืองปักษ์ใต้ ทั้งปวงแลการทหารบก 

ทหารเรือ 

จตุสดมภ์ ๔ คือ (๑) เสนาบดีที่  พระคลัง  ได้บังคับบัญชาการ 

ต่างประเทศแลกรมพระคลัง (๒) เสนาบดี  กรมเมือง ได้บังคับบัญชาการ 

รักษาพระนครแลความนครบาล (๓) เสนาบดี กรมวัง ได้บังคับบัญชาการ 

ในพระบรมมหาราชวัง แล (๔) เสนาบดี กรมนา ที่กระเษตราธิบดี ได้บังคับ 

บัญชาการไร่นา รวมเป็น ๖ ตำแหน่ง นับว่าเป็นตำแหน่งประจำในที่ประชุม 

เสนาบดี...

ครั้นต่อมาในปีกุนสัปตศก จุลศักราช ๑๒๓๗ จ.ศ. ๑๒๓๗ (ร.ศ. ๙๔)  

ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกกระทรวงพระคลังออกจากกระทรวง 

ต่างประเทศ ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้น แลในปีมเมียเบญจศก จ.ศ. ๑๒๔๕  

(ร.ศ. ๑๐๒) ได้ทรงพระกรุณาให้ตั้ง กระทรวงโทรเลขแลไปรสนีย์ ขึ้นใหม่

ในปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙ (ร.ศ. ๑๐๖) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ใหแ้ยกกรมทหารบกทหารเรอืออกจากกรมพระกระลาโหม ตัง้ กรมยทุธนาธกิาร  

ขึ้น

แลในรัตนโกสินทรศก ๑๐๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวม 

การโยธาต่าง  ๆ ที่อยู่ในกระทรวงต่าง  ๆ มาตั้งเป็น  กระทรวงโยธาธิการ  ขึ้น  

แลรวมกรมโทรเลขไปรสนีย์เข้าในกระทรวงโยธาธิการ แลทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้ยกกรมธรรมการและสังฆการีที่ขึ้นอยู่ในกรมมหาดไทยมา 

รวมกบั กรมศกึษาธกิาร เปน็กระทรวงหนึง่ตา่งหากแลว้ บดันีท้รงพระราชดำรหิ ์

เหนว่า กระทรวงเมืองซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงษ์  

แลข้าราชการเปนคอมมิตตี บังคับการมาแต่ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘ (ร.ศ. ๑๐๕)  

นั้น ได้จัดการแก้ไขเปนแบบแผนขึ้นใหม่ ควรให้เลิกกอมมิตตีเสีย ให้คงเปน 
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เสนาบดีไปตามเดิม

แลกระทรวงกระเษตราธิการที่ได้บังคับการโรงภาษีสินค้าเข้าออกนั้น  

ให้ยกไปขึ้นกระทรวงคลัง ให้คงแต่กระเษตรพานิชการ

แล  กระทรวงยุติธรรม  ที่จะได้รวบรวมผู้พิพากษา แลตระลาการ 

พิจารณาคดีความนั้น ก็ได้จัดการชั้นต้นพอจะให้ราชการเปนไปได้ในแห่งเดียว 

แล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังเปนกระทรวงใหญ่ข้ึน แลกรมพระอาลักษณ์ 

มีราชการน่าที่มากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ยกขึ้นเปนกระทรวงใหญ่ เรียกว่า กระทรวงมุรธาธร

...แลควรให้แก้กระทรวงเปน กรมยุทธนาธิการ บังคับบัญชากรม 

ทหารบกทั้งปวง ให้มีผู้บัญชาการ ให้มียศเสมอเสนาบดี แลให้เข้าที่ประชุม 

เสนาบดีด้วย แต่การบาดหมายราชการทั้งปวงนั้นให้กรมพระกระลาโหม 

เปนเจ้าน่าที่ไปตามธรรมเนียมเดิม แลกรมทหารเรือแลกรมช่างแสง ซึ่งยกไป 

กระทรวงยุทธนาธิการนั้น ให้ยกมาขึ้นกรมพระกระลาโหม เมื่อได้ทรงพระ 

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการมีกระทรวงใหญ่ ให้ประชุมกันปฤกษาราชการ 

ตามน่าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกันเปนที่ประชุมเสนาบด ี๑๒ ตำแหน่ง เรียกว่า เสนาบดี 

สภา...จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้บันดาเสนาบดีทั้งปวงนี้ ให้มี 

ยศเสมอกันทั้งสิ้น ไม่ให้ถือว่าเปนอรรคมหาเสนาบดี ฤๅเปนจตุสดมภ์  

ฤๅเป็นเสนาบดีตำแหน่งใหม่ แลพนักงานน่าที่ของกระทรวงต่าง ๆ ทั้งปวงนี้  

จะได้มีพระราชบัญญัติออกต่อไปในภายหลังด้วย

…ประกาศมาแต่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 

	 	 วันที่ ๑ เมษายน ร.ศ. ๑๑๑

กระทรวงกลาโหมในปี  พ.ศ.  ๒๔๓๕ นี้ ยังคงเป็นกระทรวงกลาโหมตามแบบเก่า คือ  

ยังให้กระทรวงกลาโหมบังคับหัวเมืองตามที่บัญญัติในกฎหมายตราสามดวง “เนื่องจากการ 

ในกระทรวงกลาโหมยังจะจัดให้ตลอดไปไม่ได้ทีเดียว ด้วยราชการพลเรือนที่เป็นการสำคัญ คือ  

การบังคับหัวเมือง ยังไม่ถึงเวลาถอนไปจากกระทรวงกลาโหม” ต่อมาถึง พ.ศ. ๒๔๓๗ จึงมี 

ประกาศจัดปันหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย เมื่อกระทรวงกลาโหมถอนการ 

ควบคุมหัวเมืองให้กระทรวงมหาดไทยคุมแทน กระทรวงมหาดไทยจึงใช้ระบบการปกครองแบบ 

มณฑลเทศาภิบาลปกครองหัวเมืองทั้งประเทศ๒๐๕

๒๔๓๕ - ๓ ตำแหน่งข้าราชการกระทรวงธรรมการ ร.ศ. ๑๑๑๒๐๖

พ.ศ. ๒๔๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องตำแหน่งข้าราชการกระทรวงธรรมการ 

ในกระทรวงธรรมการ มีพระยาภาสกรวงศ์เป็นเสนาบดีกรมศึกษาธิการ มีพระเจ้าน้องยาเธอ 

พระองค์เจ้าจันทรทัตจุธาธาร เป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการ ส่วนกรมพยาบาลยังไม่มีอธิบดี มีหมอ  

๑๙ คน 



574
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ตำแหน่งแพทย์ : กรมพยาบาลมีหมอประจำกรม ๕ คน (หม่อมเจ้าภูลสวัสดิ์ หม่อมเจ้า 

เจียก หม่อมเจ้าปาน หม่อมเจ้าปรานี พระประสิทธิ์วิทยา) ศิริราชพยาบาลมีหมอ ๑ คน  

(ขุนเทวโอสถ) โรงเรียนแพทยากรมีหมอ ๒ คน (หมอเฮส์ หมอยอร์ช แมคฟาร์แลนด์)  

เทพศิรินทร์พยาบาลมีหมอ ๑ คน (นายท้วม) บูรพาพยาบาลมีหมอ ๑ คน (ขุนแพทย์พิเศษ)  

บางรักพยาบาลมีหมอ ๑ คน (นายด้วง) เสียจริตพยาบาลมีหมอ ๑ คน (นายพุ่ม)

๒๔๓๕ - ๔ จัดตั้งมณฑลระยะแรก ๔ มณฑล๒๐๗ 

การปรับปรุงการปกครองหัวเมืองต่างจังหวัดระยะแรก เริ่มด้วยการตั้งมณฑลพิษณุโลก  

มณฑลปราจีน มณฑลนครสวรรค์ มณฑลกรุงเก่า สำเร็จในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ยังมีอุปสรรคในการ 

เลือกหาคนให้เหมาะสมเป็นข้าหลวงเทศาภิบาล 

หมายเหตุ
หลังจากกรมหมื่นดำรงราชานุภาพเสด็จทอดพระเนตรระบบต่าง ๆ  ของยุโรประหว่างวันที่ ๑๗  

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ทรงนำระบบปกครองเมืองต่าง ๆ ของประเทศเยอรมนี  

(Territory Method) ประยุกต์จัดตั้งระบบปกครองหัวเมืองแบบเทศาภิบาลขึ้นอย่างเป็นทางการ หลังจากทรง 

ตำแหน่งเป็นเสนาบดีมหาดไทย สันนิษฐานว่าการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลระยะแรก ๔ มณฑล เป็นการทดลอง 

จัดตั้งระบบใหม่ ทรงใช้หลักการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบบเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว กล่าวคือ ทำการทดลองระบบราชการใหม่ที่มีขนาดเล็กก่อน ปรับปรุงแก้ไขจนได้ผลดีแล้ว จึงขยาย 

ผลไปทั่วประเทศ และปรับปรุงตามความพร้อมของประเทศในแต่ละระยะ

๒๔๓๕ - ๕ ตำแหน่งแพทย์ทหารเรือ๒๐๘

มีประกาศตำแหน่งข้าราชการกระทรวงพระกลาโหม ปรากฏตำแหน่งแพทย ์ดังนี้

กรมทหารเรือ

กรมกลาง : 	 หมอกองกลางสำหรับทหารเรือ

	 นายฟัก	 นายแพทย์หมอยา

	 นายหม่าน	 นายแพทย์หมอบาดแผล๒๐๙

	 นายเวก	 ผู้ช่วยนายแพทย์หมอยา

๒๔๓๕ - ๖ มิสเตอร์โรลังยัคมินส์เข้ารับราชการเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไป๒๑๐

(พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๔๕)

วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.  ๒๔๓๕ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

มีโทรเลขกราบทูลกรมหลวงเทวะวงษวโรประการมาจากเมืองไคโรว่า ได้พักอยู่โรงแรมเดียวกับ  

ลอร์ดเร (Lord Reay) เป็นบารอนอังกฤษและสกอต [ลอร์ดเร เกิดเมื่อ ร.ศ. ๕๗ ได้เป็นเจ้าเมือง 

บอมเบย์ก่อนลอร์ดแฮร์ริส Lord Harris เจ้าเมืองบอมเบย์คนปัจจุบัน] ลอร์ดเรเป็นผู้ที่สร้าง 

ความเจริญให้กับอินเดียหลายอย่าง จึงทรงหารือเรื่องการที่จะหาหมอจากอินเดียเข้ามารับราชการ 

ในกรุงเทพฯ แต่ลอร์ดเรตอบว่ายาก เนื่องจากหมอได้มีตำแหน่งสำคัญในอินเดียไปหมดแล้ว
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กรมหมื่นดำรงราชานุภาพจึงทรงถามว่า รัฐบาลไทยต้องการที่ปรึกษาที่มีความสามารถ 

จากอินเดียสักคนหนึ่ง ลอร์ดเรจึงตอบว่า ถ้ารัฐบาลไทยต้องการคนดี  ๆ  สักคนหนึ่ง เห็นมี 

คนหนึ่งกำลังอยู่ในไคโรเช่นกัน ชื่อมิสเตอร์โรลังยัคมินส์ (Rolin-Jacquemyns) เป็นชาวเบลเยียม  

เป็นนักกฎหมาย เคยเป็นเสนาบดีในนครเบลเยียมนานถึง ๖ ปี กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ 

ทรงชวน ม.ร.ย. (Rolin-Jacquemyns) ทรงกราบทูลว่า “มารับพระราชทานอาหารกลางวัน 

ด้วยวันหนึ่ง ดูเปนคนอายุราว ๕๐ พูดอังกฤษดีทีเดียว กริยาอัทยาไศรยก็เรียบร้อย จึงได้ 

ให้มิสเตอเออนีไปทาบทาม ก็ตกลงรับจะไป แต่ขอเงินปีระหว่าง ๒๕๐๐ ปอนด์ แล้วขึ้นไปหา  

๓๐๐๐ ปอนด์...

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๓๕ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการมีหนังสือกราบ 

บังคมทูลว่า กรมหมื่นดำรงราชานุภาพมีโทรเลขมาอธิบายเรื่องที่มิสเตอร์โรลังยัคมินส์ เสนาบดี 

กรุงเบลเยียมเคยมีโทรเลขสมัครมารับราชการสยามว่าจะขอเงินจ้างรายปี ปีละ ๒๕,๐๐๐ ปอนด์ 

นั้น ตัวเลขโทรเลขผิดไปมี ๐ เกินมาหนึ่งตัว ที่จริงแล้วเป็นเงินว่าจ้างรายปีเพียง ๒,๕๐๐ - ๓,๐๐๐  

ปอนด์ ถ้าเทียบว่าปอนด์ละ ๑๒ บาท ก็จะเป็นเงินค่าจ้างราว ๓๗๕  -  ๔๕๐ ชั่งเท่านั้น และ 

กรมหลวงเทวะวงษวโรประการได้ตรวจสอบดูแล้วพบว่าเป็นเสนาบดีว่าการภายในพระนคร 

ของเบลเยียม ไม่ใช่เสนาบดีโยธาธิการ จึงมีโทรเลขกลับไปว่า “ให้คิดเอามาให้ได้” พร้อมกันนั้น 

ขอให้กรมหมื่นดำรงราชานุภาพได้ส่งประวัติละเอียดของมิสเตอร์โรลังยัคมินส์มาให้ด้วย	

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๕ มิสเตอร์โรลังยัคมินส์ (Rolin-Jacquemyns) เข้ารับ 

ราชการเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไปและอัครราชทูตสยาม๒๑๑  

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙ มิสเตอร์โรลังยัคมินส์ประกอบความดีความชอบ 

ครั้งยิ่งใหญ่ช่วยให้ประเทศสยามพ้นจากภัยคุกคามของฝรั่งเศสจากวิกฤตการณ์ ร.ศ.  ๑๑๒  

(สงครามฝรั่งเศส - สยาม) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

พระราชทานสัญญาบัตรให้มิสเตอร์โรลังยัคมินส์เป็น  เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ  

สกลนิติธรรมศาสตราจารย์ มหิบาลมหาสวาภักดิ์ ปรมัคราชมนตรี อภัยพิริยปรากรมพาหุ  

เป็นที่ปรึกษาราชการทั่วไป ถือศักดินา ๑๐๐๐๐ นับเป็นชาวต่างประเทศคนแรกและคนเดียว 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็นเจ้าพระยาเสมอกับเสนาบดี

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เจ้าพระยาอภัยราชากราบบังคมทูลลาออกจากราชการ  

เพราะความชราและสุขภาพทรุดลง

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.  ๒๔๔๒ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการมีหนังสือศาลาว่า 

การต่างประเทศ ที่ ๔/๒๙๙ แจ้ง พระยาประสิทธิศัลการ อัครราชทูตสยาม ณ กรุงลอนดอน  

ว่ามีพระบรมราชโองการให้ตั้งฎีกาเบิกเงินเดือนจ่ายให้แก่เจ้าพระยาอภัยราชาต่อไปอีก ๒ ปี  

เดือนละ ๒๕๐ ปอนด ์ จ่ายงวดละสามเดือนต่อไปอีกจนครบ ๒ ปี

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕ เจ้าพระยาอภัยราชาถึงแก่อสัญกรรม ณ กรุงบรัสเซลส์
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หมายเหตุ
ประวัติของมิสเตอร์โรลังยัคมินส์ (Rolin-Jacquemyns)

มิสเตอร์โรลังยัคมินส์เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.  ๒๓๗๘ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๙ มกราคม  

พ.ศ. ๒๔๔๕ ภายหลังได้เป็นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทย ช่วยให้ 

การปฏิรูประบบราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นแบบตะวันตกได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยแก้ไขปัญหา 

ยุติข้อพิพาทกับฝรั่งเศสในกรณี ร.ศ. ๑๑๒ และช่วยนำประเทศไทยเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๘๓ (ค.ศ. ๑๘๖๔)  

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๘ ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีสากลยุโรป เพิ่มอำนาจการเมือง 

ระหว่างประเทศในการต่อต้านการยึดครองเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ทำให้สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม 

เข้าร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วหลังจากก่อตั้งเพียง ๒ ปี

มิสเตอร์โรลังยัคมินส์กับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ๒๑๒

มิสเตอร์โรลังยัคมินส์เป็นบุคคลสำคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศของไทยในช่วงวิกฤตสงครามไทย -  

ฝรั่งเศส โดยช่วยนำประเทศไทยเข้าร่วมในอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรก ค.ศ. ๑๘๖๔ ได้อย่างรวดเร็ว อนุสัญญา 

เจนีวาเป็นสนธิสัญญากฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปจัดทำขึ้นเพื่อลดผลกระทบของสงคราม 

และทำให้เกิดสันติภาพ เนื่องจากมิสเตอร์โรลังยัคมินส์มีความคุ้นเคยกับ Gustave Moynier ประธานคณะ 

ผู้ก่อตั้งกาชาดระหว่างประเทศ “Committee of Five” เป็นอย่างดี คณะผู้ก่อตั้งประกอบด้วย 1. Moynier  

(lawyer) - chairman 2. Henry Dunant 3. Louis Appia (Doctors) 4. Thèodore Maunoir 5. Guillaume- 

Henri Dufour (the army general)

Gustave Moynier เปน็ผูท้รงอทิธพิลในประเทศสวสิ เปน็นกักฎหมายระหวา่งประเทศระดบัปรญิญาเอก 

จากฝรั่งเศส มาจากตระกูลพ่อค้าและนายธนาคารเจนีวาที่ร่ำรวยและมั่นคง เป็นผู้วางรากฐานของกาชาด 

ระหว่างประเทศให้ยิ่งใหญ่มั่นคงด้วยการจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศและการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม  

Gustave Moynier ดำรงตำแหน่งเป็น President of International Red Cross Committee ยาวนานถึง ๔๖ ปี  

ตั้งแต ่ค.ศ. ๑๘๖๔ (พ.ศ. ๒๔๐๗) จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมในป ีค.ศ. ๑๙๑๐ (พ.ศ. ๒๔๕๓) 

ในปี ค.ศ. ๑๘๖๗ อังรีดูนังต์ถูกประกาศให้เป็นผู้ล้มละลาย เนื่องจากธุรกิจในแอลจีเรียล้มเหลว เพราะ 

เขาไม่ได้ดูแลธุรกิจในระหว่างการทำงานให้กับกาชาดระหว่างประเทศ และอังรีดูนังต์เกิดข้อขัดแย้งด้านแนวคิด 

การทำงานกับ Gustave Moynier จึงได้ออกจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศไปตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๖๗  

(พ.ศ. ๒๔๑๐) อีกทั้งปัญหาล้มละลายที่เป็นคดีความกันได้ส่งผลให้อังรีดูนังต์จำเป็นต้องย้ายออกจากนครเจนีวา 

และไม่ได้กลับไปอีกเลย

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ คณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ได้ตัดสินมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้กับ 

อังรีดูนังต์ ร่วมกับ Frédéric Passy นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดของอังรีดูนังต์ และเป็นการประกาศให้โลก 

ทราบว่า อังรีดูนังต์คือจุดกำเนิดของกาชาด และอีก ๙ ปีต่อมา อังรีดูนังต์ได้ถึงแก่อสัญกรรมในรีสอร์ตสุขภาพ 

เล็ก ๆ ในเมือง Heiden ของสวิส โดย Gustave Moynier ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  

ผู้ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นผู้วางรากฐานองค์กรกาชาดของโลกได้ถึงแก่กรรมก่อนหน้า 

อังรีดูนังต์เพียง ๒ เดือน 
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พ.ศ. ๒๔๓๖

๒๔๓๖ - ๑ ตำแหน่งข้าราชการ กรมพยาบาล กระทรวงพระธรรมการ ร.ศ. ๑๑๒๒๑๓

มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องตำแหน่งข้าราชการกระทรวงพระธรรมการ ร.ศ.  

๑๑๒ ระบุว่า เจ้าพระยาภาสกรวงศ์เป็นเสนาบดี กรมศึกษาธิการ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น 

สมมตอมรพันธุ์เป็นอธิบดี กรมพยาบาล มีพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุธาธาร  

เป็นอธิบดี และมีข้าราชการประจำกรม ๘ คน เป็นหมอ ๖ คน (พระยาประเสริฐศาสตรดำรง  

หม่อมเจ้าภูลสวัสดิ์ หม่อมเจ้าเจียก หม่อมเจ้าปาน หม่อมเจ้าปรานี และหลวงดำรงแพทยาคุณ)  

ส่วนโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลต่าง ๆ แยกต่างหากจากกรมพยาบาล

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ ตั้งพระองค์เจ้าจันทรทัตจุธาธารเป็นอธิบดีกรมพยาบาล  

และกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์เป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการ

๒๔๓๖ - ๒ ขออนุญาตพิมพ์คัมภีร์แพทย์๒๑๔

วนัที ่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ เจา้พระยาภาสกรวงศม์หีนงัสอืกราบทลูพระเจา้นอ้งยาเธอ  

กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ ว่ากรมพยาบาลขอพิมพ์คัมภีร์แพทย์ทั้งไทยและฝรั่งที่สอนอยู่ในโรงเรียน 

แพทยากร โดยมีกำหนดออกเป็นคราว ๆ ไป เพื่อเป็นตำราของแพทย์และสำหรับประชาชนในการ 

ดูแลสุขภาพ

๒๔๓๖ - ๓ ชะลอการตั้งมณฑลเทศาภิบาล เนื่องจากวิกฤตการณ ์ร.ศ. ๑๑๒

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ในเรื่องการ 

ตั้งมณฑลไว้ตอนหนึ่งว่า “พอตั้งมณฑลได้ไม่ช้า ถึง  ร.ศ.  ๑๑๒ ไทยก็เกิดวิวาทกับฝรั่งเศส  

เทศาภิบาลมณฑลปราจีนจัดส่งกำลังและเครื่องยุทธภัณฑ์ไปยังมณฑลชายแดนตะวันออกแข็งแรง 

รวดเร็วกว่าคนทั้งหลายคาด ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์ของการตั้งมณฑล ถึงออกปากชมกันเป็น 

ครั้งแรก แต่ปีนั้นยุ่งด้วยเรื่องฝรั่งเศส ไม่สามารถจัดการตามหัวเมืองอื่นได้”๒๑๕

ในปี  พ.ศ.  ๒๔๓๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เป็น 

ข้าหลวงมณฑลอีสานแล้ว จึงได้รวมเมืองนครราชสีมา เมืองบุรีรัมย์ เมืองนางรอง เมืองชัยภูมิ  

เข้าเป็นมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง เรียกชื่อว่ามณฑลนครราชสีมา

๒๔๓๖ - ๔ ตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม๒๑๖

วันที่ ๑๓ เมษายน ร.ศ.  ๑๑๒ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ มีหนังสือกราบทูล  

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี พระนางเจ้าพระวรราชเทวี พระนางเจ้าพระราชเทวี และ 

พระอรรคชายาเธอ๒๑๗ ความสำคัญตอนหนึ่งว่า

...บัดนี้ได้ทราบเกล้าฯ ว่ามีดัษกรภายนอกที่มีอำนาจปราศจากธรรมะ  

ทำการข่มขู่ด้วยอุบายต่าง ๆ จะแย่งชิงเอาส่วนพระราชอาณาเขตร เปนเหตุ 
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ให้พระมหาเศวตรฉัตรสดุ้งสะเทือนทั้งพระเกียรติยศแลอิศรภาพของพระราช- 

อาณาจักรจะเสื่อมทรามไปแก่ตาโลกย์ เปนการจำเปนโดยแท้ที่ราชาธิปตัย 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องจัดการต่อสู้ป้องกันรักษาอิศรภาพแล 

พระราชอาณาเขตรอยู่นี้ ในสิ่งที่เพศหญิงซึ่งเปนชาติชาวสยามจะช่วยอุดหนุน 

ในการป้องกันรักษาพระนครได้มีอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งคิดด้วยเกล้าฯ เห็นว่าการ 

นั้นจะเปนไปได้โดยทางชักนำวงศญาติบุตรหลานแลมิศสหายทั้งเพื่อนหญิง 

ที่ร่วมเพศรักชาติไทยสมัคเปนข้าพระเจ้าอยู่หัว จะชวนลงชื่อเรี่ยไรออกทรัพย์ 

ตามแต่สัทธาตั้งขึ้นเปน สภาอุณาโลมแดง ของชาติหญิงชาวสยามที่เปนไทยขึ้น  

เพื่อที่จะได้จัดการรักษาพยาบาลบำรุงกำลังพลทั้งทหารบกทหารเรือของ 

พระเจ้าอยู่หัวในเวลาที่รับราชการอยู่…

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาตอบ ความว่า

...เห็นว่าเป็นความคิดอันดี ซึ่งต้องด้วยแบบอย่างประเทศทั้งปวง 

อันรุ่งเรือง๒๑๘ แล้วมีอยู่ ถ้าจะเรี่ยรายก็คงจะได้เงินมาก แต่เมื่อยังไม่ถึง 

การสงคราม จะยังไม่เปนการจำเปนต้องออกเงินจ้างคน ส่งแต่เพียงยา 

แลผ้าซึ่งเคยได้ทำมาครั้งทัพฮ่อ๒๑๙ แต่ก่อนก็เห็นจะพอ ให้กรมหมื่นพิทยฯ  

หนังสือนี้ขึ้นเสนอในที่ประชุมเสนาบดีจะเห็นการควรประการใด...

วันที ่๑๗ เมษายน ร.ศ. ๑๑๒ ประชุมเสนาบด ีณ มุขกระสันพระวิมานรัฐยา

...กรมหมื่นพิทยอ่านหนังสือท่านผู้หญิงเปลี่ยน เรื่องสภาอุณาโลมแดง 

...แล้วอ่านพระบรมราชกระแสว่า

เห็นว่าเป็นความคิดอันดี ซึ่งต้องด้วยแบบอย่างประเทศทั้งปวงอัน 

รุ่งเรืองแล้วมีอยู่ ถ้าจะเรี่ยรายก็คงจะได้เงินมาก แต่เมื่อยังไม่ถึงการสงคราม  

จะยังไม่เปนการจำเปนต้องออกเงินจ้างคน ส่งแต่เพียงยาแลผ้าซึ่งเคยได้ 

ทำมาครั้งทัพฮ่อ ๒ แต่ก่อนก็เห็นจะพอ ให้กรมหมื่นพิทยฯ นำหนังสือนี้ 

ขึ้นเสนอในที่ประชุมเสนาบดีจะเห็นการควรประการใด...

กรมหลวงเทวะวงษกล่าวว่า การที่คิดดังนี้ก็เป็นการดีแล้วไม่มีที่เสีย 

อันใด ควรจะให้คิดให้สำเร็จแล้วทรงชี้แจงถึงการที่ พวกไม้กางเกนเขนแดงที่มี 

ในยุโรป๒๒๐ ซึ่งมองซิเออร์เยโคมินเห็นควรจะให้เนื่องมาถึงเมืองไทย์ด้วย๒๒๑...

ในที่สุดที่ประชุมมีความเห็นพร้อมกันว่า การที่ท่านผู้หญิงเปลี่ยนคิดนี ้  

เปนการดี ควรทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้จัดการ 

ให้สำเร็จดังที่คิดนั้น...
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หมายเหตุ
พวกไมก้างเขนแดงทีม่ใีนยโุรป หมายถงึ คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ ซึง่มองซเิออรเ์ยโคมนิ  

(โรลังยัคมินส์) เห็นควรว่าไทยควรเข้าร่วมอนุสัญญาเป็นภาคีสมาชิกด้วย

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ กระทรวงการต่างประเทศ มร๕ต/๘๐ต๔๔
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วันที ่๒๖ เมษายน ร.ศ. ๑๑๒ จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม

กรมราชเลขานุการมีหนังสือแจ้งท่านผู้หญิงเปลี่ยน ความว่า 

	 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

วันที่ ๒๖ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๒

แจ้งความแด่ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ด้วยท่านมีหนังสือทูลเกล้าฯ  

ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี เปนความเหนว่าด้วยจะจัดตั้งสภา 

อุณาโลมแดงขึ้น เพื่อจะช่วยอุดหนุนในการป้องกันรักษาพระนคร ในเวลาที่ 

ดัสกรภายนอกกระทำการข่มขู่ด้วยออกอุบายต่าง ๆ ปรารถนาจะแย่งชิงเอาส่วน 

พระราชอาณาเขตร โดยชักชวนกันลงชื่อออกเงินเรี่ยไรเพื่อจะจัดการรักษา 

พยาบาลบำรุงกำลังพลทหารทั้งบกทั้งเรือ ในเวลาที่มีราชการทหารของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือจะจัดจ้างผู้พยาบาล แลจัดซื้อยาแลสิ่งของ 

ส่งไปทุกกองทัพแลที่ในพระมหานครนี้ สภานี้จะจัดการตั้งโรงพยาบาลขึ้นเอง  

แลกราบทูลเชิญ สมเดจพระนางเจ้า พระบรมราชเทวีเปนชนนีผู้บำรุงการ  

พระนางเจ้าพระวรราชเทวีเปนสภานายิกา พระนางเจ้าพระราชเทวี พระ 

อรรคชายาเธอ ทั้งท่านพระองค์อื่นที่สมควรเปนอุปนายิกาไม่มีจำนวนกำหนด  

ท่านจะเข้าเปนเลขานุการินีนั้น สมเดจพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีได้นำขึ้น 

กราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าลอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระราชดำริห์ว่าเปน 

ความคิดอันดีซึ่งต้องด้วยแบบอย่างประเทศทั้งปวงอันรุ่งเรืองแล้วมีอยู่ ถ้า 

จะเรี่ยรายก็คงจะได้เงินมาก แต่เมื่อยังไม่มีการสงคราม จะยังไม่เป็นการ 

จำเปนต้องออกเงินจ้างคน ส่งเพียงยาแลผ้าซึ่งเคยทำมาครั้งทับฮ่อแต่ก่อน 

ก็เหนจะพอ ให้กรมหมื่นพิทย์นำหนังสือนี้ขึ้นเสนอในที่ประชุมเสนาบด ี จะเห็น 

ควรประการใด

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๒ สภานายิกาและกรรมการินีมีหนังสือกราบบังคมทูลว่า 

ได้จัดตั้งขึ้นเป็น “สภาฯ ในพระราชินูปถัมภ์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี” เพื่อจะได้จัดการ 

เป็น “ทานสถานสำหรับชาติสยาม” ตามประสงค์ที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาแล้ว 

“จึงได้ประชุมปฤกษาตกลงกันในวันนี้ ขออัญเชิญเสด็จใต้ฝ่าลออง 

ธุลีพระบาทดำรงที่ ผู้บำรุงการอย่างสูงสุด เปนทานะมยูปถัมภ์ของสภา 

อุณาโลมแดงแห่งชาติสยามสืบไป” 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช- 

หัตถเลขา ที ่๓/๓๒๑๘ ความว่า
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ถึงกรรมการินีสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม

ด้วยได้รับหนังสือลงวันที่ ๒๐ พฤศภาคม แสดงการที่ได้ตั้งสภา 

ขึ้นแล้ว โดยทุนทรัพย์ที่เรี่ยไรกัน แลจัดการที่จะส่งยากับเครื่องพยาบาลไปยัง 

กองทหารในมณฑลต่าง ๆ และขอเชิญให้ฉันเปนทานมยูปถัมภ์นั้นได้ทราบแล้ว  

ขอแสดงความยินดีที่สภานี้ได้ตั้งขึ้นเพื่อจะได้เปนการอุดหนุนแก่เหล่าทหารบก 

ทหารเรือ ซึ่งเอาชีวิตร่างกายรักษาพระราชอาณาเขตร แล ขอบใจที่เชิญให้ 

เปนทานมยูปถัมภ์ ขอรับไว้ตามคำเชิญนั้น โดยความยินดีอย่างยิ่ง 

ในชั้นต้น จะขอบอกยอมให้ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งสภานี้จะได้เลือกเปนที่ 

โรงไว้เก็บยา โดยไม่ต้องเสียเงินในเรี่ยรายนี้ แลการที่จะจัดในเวลานี้ เข้าใจว่า 

จะเปนแต่ส่งยาแลส่งผ้าห่มให้กองทหาร ถ้าจะรออยู่ได้ยังไม่ต้องลงเงิน ก็จะ 

ขอผัดรออยู่ไว้ลงต่อภายหลัง เพราะจะได้ใช้การอื่น ด้วยเห็นว่าเงินในมือสภานี ้

จะพอใช้การไปพลางอยู่แล้ว แต่ถ้าเห็นว่าจะเปนตัวอย่างไม่ดี คือจะพาให้ผู้อื่น 

พลอยอึ้งเอาอย่างไปตาม ก็จะบอกลงเงินโดยทันที ในจำนวนครั้งแรกนี้ 

เปนเงินแปดหมื่นบาท ส่วนเงินพระคลังข้างที่ทั้งนั้น

ซึ่งว่าขยักขย่อนอยู่ดังนี้ มิใช่จะเปนโดยความไม่แน่นอนใจอย่างใด  

เปนเหตุเพราะได้ลงไปแล้วก็มากแลยังจะใช้ต่อไปอีกก็มี ในราชการแผ่นดิน  

กลัวจะไปเกิดชักหน้าไม่ถึงหลังขึ้น แต่ขอแสดงน้ำใจให้เชื่อไว้ว่า ชีวิตรแล 

ทรัพย์สมบัติของฉันกับกรุงสยามนี้ นับเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มิได้มี 

ความหวงแหนเลย...๒๒๒ 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ร.ศ.  ๑๑๒ สภานายิกา เลขานุการินีและกรรมการินีแห่งสภา 

อุณาโลมแดงฯ มีหนังสือกราบบังคมทูล แสดงความปีติยินดีในการที่ได้รับพระบรมราชูปถัมภก  

มีผู้บริจาคทรัพย์ทำบุญเป็นเงินถึง ๔๔๔,๗๒๘ บาท ซึ่งจะแบ่งเป็นสามส่วน ฝากเงินทุนของสภานี้ 

ในทางรถไฟนครราชสีมา และจัดซื้อยาควินิน โคลโรดิน ยาเม็ดแก้อหิวาตกโรค ยาแดงจีนแก้ 

จุกเสียด ยาจีนแก้ตาแดง เป็นต้น ส่วนยาไทยนั้น ให้กรรมการินีรับหน้าที่ไปทำคนละขนาน 

สองขนาน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราช- 

กระแสรับสั่ง ที ่๓/๔๙๑๙ ความว่า 

...ด้วยได้รับหนังสือลงชื่อพนักงานแลกรรมการินีทั้งปวง ลงวันที่ ๑๖  

แสดงความขอบใจที่ฉันได้รับเป็นทานมยูปถัมภก์...ได้อ่านตลอดโดยความยินดี 

อย่างยิ่ง

ขอให้สภานี้ ได้รับคำอนุโมทนาแลความยกย่องสรรเสริญว่า 

ได้ทำคุณความดีต่อแผ่นดิน อันฉันได้คิดอยู่เพื่อจะให้ความพะยายามแล 



ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ ์

ภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงศ ์

(พร บุนนาค)
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ความซื่อตรงของท่านทั้งหลายเหล่านี้ ได้ปรากฏสืบไปภายน่าแล้ว...ขอให้ 

นำข้อความอันเป็นที่ยินดีพอใจของฉันในความอุสาหของชาติเราใช่แต่ผู้ชาย  

ตลอดจนถึงผู้หญิงที่จะป้องกันพระบรมราชวงษ์และพระราชอาณาจักร  

กับทั้งมีความเมตตากรุณาต่อไพร่พลทหาร แสดงต่อกรรมการินีทั้งปวง 

ทราบแลได้รับความขอบใจอันลึกซึ้งของฉันด้วย...

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๒ หม่อมเจ้าต่าง ๆ ในกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ กราบทูล 

กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล เรื่องพระบรมราชประสงค์ที่วังกรมหมื่น 

มเหศวรศิววิลาศเป็นสถานสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม๒๒๓

วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ร.ศ.  ๑๑๒ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี  

สภานายิกา กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานที่ 

ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดมหาธาตุ แทนที่วังกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ เนื่องจากได้จัดตั้ง 

โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงขึ้นเป็นการฉุกละหุก โดยยืมเรือนมหาธาตุวิทยาลัย กับซ่อม 

ระเบียงวัดครึ่งหนึ่งตั้งเป็นโรงพยาบาลส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งได้อาศัยอยู่ที่โรงศิริราชพยาบาล  

และใช้แพทย์จากกรมพยาบาลในกระทรวงธรรมการ

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ร.ศ. ๑๑๒ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ์ ทูลพระเจ้า- 

น้องยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขานุการว่า ได้ให้เจ้าพนักงานไปทำแผนที่ทั้งสองแห่ง 

มาแล้ว จะได้ทำความเห็นทูลเกล้าฯ ต่อไป

หมายเหตุ
การก่อตั้งสภาอุณาโลมแดงซึ่งท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์  

ได้เป็นผู้ริเริ่มขึ้นนั้น สันนิษฐานว่าท่านได้เห็นรูปแบบของสภากาชาด 

ญี่ปุ่นเมื่อครั้งเดินทางตามเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ไปเป็นราชทูต นำคณะ 

ขุนนางไทยเดินทางไปดูงานด้านการทหารและการศึกษา ณ ประเทศ 

ญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยก “องค์กรการ 

กุศล Hakuaisha” ให้เป็น “สภากาชาดญี่ปุ่น the Japanese Red Cross  

Society” พอดี หลังจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๘๓  

ลงนามให้สัตยาบันเมื่อวันที ่๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๙

สันนิษฐานว่าท่านผู้หญิงเปลี่ยนได้รับทราบเรื่องสภากาชาด 

ญี่ปุ่นที่กำลังโด่งดังในปีนั้นด้วย และกิจการสภากาชาดในต่างประเทศ 

ก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทหาร ซึ่งรัฐบาลสยามได้ส่งผู้แทนศึกษา 

กิจการทหารด้วยเช่นกัน (ดูเอกสาร ๒๔๓๐ - ๒๕ ส่งราชทูตดูงานการ 

จัดการศึกษาและโรงเรียนแพทย ์ณ ประเทศญี่ปุ่น)



ผู้ก่อตั้งสภากาชาดญี่ปุ่น 

Count Tsunetami Sano
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ประวัติสภากาชาดญี่ปุ่น 
ซาโนะ ซึเนทามิ (๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๖๕ - ๑๒ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๔๔๕) เป็นรัฐบุรุษของญี่ปุ่นและเป็นผู้ก่อตั้งสภากาชาดญี่ปุ่นสังคม  

เมื่อครั้งซาโนะ ซึเนทามิ เดินทางไปประชุม The International  

Exposition of 1867 ณ กรุงปารีส ในปี พ.ศ. ๒๔๑๐ จึงได้เรียนรู้ 

เกี่ยวกับ กาชาดระหว่างประเทศ (The International Red Cross)

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๒๐ ซาโนะ ซึเนทามิ ได้ก่อตั้งองค์กรการกุศล  

Hakuaisha (The Philanthropic Society) เป็นองค์กรบรรเทาทุกข์ที่ 

ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ทหารที่บาดเจ็บจากสงครามขัดแย้ง 

ของสองฝ่าย การก่อตั้งองค์กรการกุศลชื่อ Hakuaisha ไม่ได้รับการ 

สนับสนุนจากรัฐบาลเพราะมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ต่อมาซาโนะ  

ซึ เนทามิ ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าชาย Arisugawa Taruhito  
ผู้บัญชาการกองทัพจักรพรรดิญี่ปุ่น และเจ้าชาย Komatsu Akihito จึงดำเนินการได้สำเร็จ

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๙ รัฐบาลญี่ปุ่นให้สัตยาบัน (Ratification) เข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา  

ค.ศ.  ๑๘๖๔ (อนุสัญญาเจนีวา ร.ศ.  ๘๓) โดยวิธี Accession ในปี พ.ศ.  ๒๔๓๐ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยก “องค์กร 

การกุศล Hakuaisha (The Philanthropic Society)” ขึน้เปน็ National Red Cross Society ของประเทศญีปุ่น่  

และเปล่ียนช่ือใหม่เป็น “สภากาชาดญ่ีปุ่น the Japanese Red Cross Society” ซ่ึงเป็นปีเดียวกับท่ีเจ้าพระยา 

ภาสกรวงศ์พร้อมคณะขุนนางไทยเดินทางไปดูงานด้านการทหารและการศึกษาพอดี

สภากาชาดญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนเต็มท่ีจากสมเด็จพระจักรพรรดิญ่ีปุ่น โดยเฉพาะสมเด็จพระ- 

จักรพรรดินีโชเค่นได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดอย่างแข็งขัน การเข้าร่วมสนับสนุนสภากาชาดญี่ปุ่น 

ของราชวงศ์ญี่ปุ่นทำให้สภากาชาดญี่ปุ่นมีอิทธิพลต่อสังคมญี่ปุ่น ขุนนาง kazoku และชนชั้นนำของสังคม  

และในสงครามรัสเซีย - ญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ - ๒๔๔๘ สภากาชาดญี่ปุ่นเติบโตจนมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

โดยมีสมาชิกกว่าล้านคน

สภากาชาดญี่ปุ่นมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว และมีสาขาอยู่ใน ๔๗ จังหวัด มีสมาชิก  

๙,๖๑๐,๐๐๐ คน มีโรงพยาบาลสภากาชาด ๙๒ แห่งและศูนย์บริการโลหิต ๗๙ แห่งทั่วประเทศ สภากาชาด 

ญี่ปุ่นดำเนินกิจกรรมบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ การเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

ในญี่ปุ่น ปฏิบัติงานเพื่อสังคม ฯลฯ  

๒๔๓๖ - ๕ การสอบไล่วิชาแพทย์ครั้งแรก๒๒๔

วันที่ ๒ พฤษภาคม ร.ศ.  ๑๑๒ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุธาธาร  

อธิบดีกรมพยาบาล แจ้งความกระทรวงพระธรรมการ แผนกกรมพยาบาล ในราชกิจจานุเบกษา  

เรื่องการสอบไล่วิชาแพทย์ และมีรายนามผู้เรียนจบโรงเรียนแพทยากร หลักสูตร ๓ ปี (แพทย์ 

แผนปัจจุบัน) รุ่นแรก ๙ คน ความว่า

การสอบไล่วิชาแพทย์

ด้วยนักเรียนโรงเรียนแพทยากร ซ่ึงได้เล่าเรียนในวิชาแพทย์ต่างประเทศ 

มาถึง ๓ ปีแล้ว คือ วิชา
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ผ่าตัดเย็บแลรักษาแผลต่าง ๆ 

ผสมยาแลใช้ยา

ปราณีธรรมคุณสาตร

ศรีระสาสตร์

ตรวจไข้แลรักษาไข้ต่าง ๆ 

ครรภรักษา

ข้าหลวงได้สอบไล่วิชาที่ได้กล่าวมานี้ นักเรียนเข้าสอบไล่ ๑๕ นาย 

ได้จำนวนขะแนนความรู้ต่าง ๆ กัน ข้าหลวงได้ตรวจตัดสินได้จำนวนนักเรียน 

ที่สอบไล่หลักขะแนนเปนชั้นสูง ๑ นาย ชั้นสามัญ ๘ นาย รวม ๙ นาย  

ตก ๖ นาย นักเรียนที่สอบไล่วิชาได้ซึ่งจะได้รับประกาศนิยบัตรในโรงเรียน 

แพทยากรออกทำการ มีจำนวนดังนี้...

๒๔๓๖ - ๖ วิกฤตการณ ์ร.ศ. ๑๑๒ (Franco - Siamese War 1893) 

และการจัดตั้งโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง (Siamese - Red Cross Hospital)

ม ี๒ เรื่อง ดังนี ้
๑. ลำดับเหตุการณ์วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 (Franco - Siamese War 1893)

พ.ศ. ๒๔๓๔ - กรณีนายบางเบียน (Affaire de Bang-Bien) 

พ.ศ. ๒๔๓๔ คูร์นิโยง (Cournillon) สมาชิกคณะผู้จัดทำแผนที่ปักปันเขตแดนได้แต่งตั้ง 

ให้นายบางเบียน ผู้อพยพชาวลาวเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองฝรั่งเศสที่ทุ่งเชียงคำ (Thoung Xieng  

Kham ทุ่งไหหินในประเทศลาวปัจจุบัน) ทำให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ  

(Prince Dewavongs) เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ทรงโต้ตอบทันทีด้วยการส่งจดหมาย 

ถึงโลร์โซง (Lorgeon) ซึ่งรักษาการแทนกงสุลใหญ่ฝรั่งเศสประจำกรุงเทพฯ 

อเล็กซองเดรอะ ริโบต์ (Alexendre Ribot) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ฝรั่งเศสในขณะนั้น จึงเรียกตัวนายบางเบียนกลับจากทุ่งเชียงคำ เช่นเดียวกับผู้แทนฝรั่งเศส 

ที่แหลมเสม็ด (Pointe Samit) ภายใต้เงื่อนไขว่าสยามจะไม่ส่งผู้แทนเข้าไปปกครองดินแดนดังกล่าว 

ด้วย ทั้งนี้เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีของทั้งสองประเทศเอาไว้ แต่ผู้แทนฝรั่งเศสไม่ปฏิบัติตาม 

คำสั่ง จึงทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นที่ทุ่งเชียงคำเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๔ ฝ่ายสยาม 

สามารถควบคุมตัวนายบางเบียนไว้ได้ และตั้งข้อหาว่าบางเบียนเป็นกบฏต่อประเทศ โลร์โซง 

พยายามที่จะเข้าแทรกแซงเช่นกันแต่ไม่เป็นผล เพราะรัฐบาลสยามยืนกรานว่านายบางเบียนเป็น 

คนสยามคนหนึ่ง (เกิดในดินแดนที่สยามถือว่าอยู่ในพระราชอาณาเขต) ที่ต้องอพยพไปอยู่เวียดนาม 

ภายหลังจากที่ได้กระทำผิดราชการ 

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ส่งนาย Auguste Pavie มาเจรจาขอปกครองลาว

นายพล Jean de Lanessan ผู้ว่าราชการแหลมอินโดจีนของประเทศฝรั่งเศส (French  

Indochina’s Governor) ส่งนายโอกุสต์ ปาวี เดินทางถึงกรุงเทพฯ ในฐานะผู้แทนกงสุลฝรั่งเศส  

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๕ เพื่อเจรจาขอให้ลาวอยู่ภายใต้การปกครองของกฎหมายฝรั่งเศส  



กำลังทหารสยามเข้าไปในพื้นที่ลาว ช่วงวิกฤตการณ ์ร.ศ. ๑๑๒
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แต่รัฐบาลสยามปฏิเสธคำขอปกครองลาวของนาย Auguste Pavie ผู้แทนกงสุลฝรั่งเศส พร้อมกับ 

เสริมกำลังทหารสยามเข้าไปในพื้นที่ลาวเพิ่มเติมเพราะเข้าใจผิดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

อังกฤษ รวมทั้งขอให้รัฐบาลสยามปล่อยตัวนายบางเบียน แต่สยามยังคงยืนยันเหตุผลเดิม๒๒๕

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๓๕ - การตายของมาสสี่ (Affaire de massie) กงสุลฝรั่งเศส

สถานการณ์เริ่มเลวร้ายลง เมื่อพันตรี พระยอดเมืองขวาง ผู้ว่าราชการเมืองคำม่วนและ 

ผู้ว่าราชการเมืองหนองคายจับพ่อค้าชาวฝรั่งเศส ๓ คนบนเรือในแม่น้ำโขง ๒ คนถูกตั้งข้อ 

กล่าวหาค้าฝิ่นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ทำให้ M. Massie กงสุลฝรั่งเศส (The French  

consul) ขณะนั้นอยู่ในหลวงพระบางและกำลังป่วยอยู่ เกิดความกดดันและฆ่าตัวตายระหว่าง 

เดินทางกลับไปเมืองไซ่ง่อน

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๖ - กรณีเมืองท่าอุเทน (Affaire d’Outhene) : กดดันผ่าน 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศ

เมืองท่าอุเทนเป็นเมืองชายแดน ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม มีแนว 

ชายแดนติดกับประเทศลาว ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงคำม่วน (ประเทศลาว)  

โดยมีแม่น้ำโขงคั่น จึงเป็นเมืองด่านการค้าและผ่านเข้าออกสยาม

นายช็องเปอนัวส์ (Champenois) และนายเอสกิลาต์ (Esquilat) ค้าของเถื่อนและ 

เดินทางในราชอาณาจักรสยามโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่สยามตักเตือนแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่า 

ภาษีนำเข้า อีกทั้งยังคงเดินทางต่อไปโดยไม่มีตราประทับบนหนังสือเดินทาง รัฐบาลสยาม 

จึงจับกุม เนรเทศบุคคลทั้งสองและยึดสินค้าไว้ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทำให้ฝรั่งเศสกดดัน 

ให้พิจารณาทบทวนสนธิสัญญาฝรั่งเศส - สยามที่ลงนามกันเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๐  

จนเป็นผลให้สยามเสียดินแดนเขมรและเกาะ ๖ เกาะให้กับฝรั่งเศส รวมพื้นที่ ๑๒๔,๐๐๐ ตร.กม.  
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หลังจากนั้นได้ดำเนินการทางการทูตกับสยาม ขอให้มีการปักปันเขตแดนเขมรกับญวน ซึ่งเกี่ยวพัน 

มาถึงกรณีนายบางเบียน (Affaire de Bang-Bien) สมาชิกคณะผู้จัดทำแผนที่ปักปันเขตแดน

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ Auguste Pavie กงสุลฝรั่งเศสคนใหม่

นาย Auguste Pavie ได้รับแต่งตั้งเป็นกงสุลฝรั่งเศสคนใหม่ นาย Pavie ต้องการ 

ให้สยามถอนกำลังทหารท้ังหมดออกจากดินแดนลาว ใต้เมืองคำม่วน ฝ่ังซ้ายของแม่น้ำโขง เพราะ 

ถือว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของเวียดนามที่อยู่ในการปกครองของฝรั่งเศส พร้อมทั้งส่งเรือปืนชื่อ  

Lutin มากรุงเทพฯ จอดอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับสถานกงสุลฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ เพื่อเป็น 

การข่มขู่

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖

นายพล Jean de Lanessan ผู้ว่าราชการแหลมอินโดจีนของประเทศฝร่ังเศส ส่งกำลังทหาร  

๓ กองเข้ามาควบคุมดินแดนลาว เกิดการปะทะกับทหารสยาม กลิ่นไอสงครามใหญ่จึงคุกรุ่นไปทั่ว

วันท่ี ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ - หนังสือกราบบังคมทูลขอต้ังสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม

วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.  ๒๔๓๖ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ มีหนังสือกราบทูล  

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี พระนางเจ้าพระวรราชเทวี พระนางเจ้าพระราชเทวี และ 

พระอรรคชายาเธอ เพื่อก่อตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม (สภากาชาดไทย) โดยกล่าวว่า 

...บัดนี้ได้ทราบเกล้าฯ ว่ามี ดัษกรภายนอกที่มีอำนาจปราศจากธรรมะ ทำการข่มขู่ด้วยอุบาย 

ต่าง  ๆ  จะแย่งชิงเอาส่วนพระราชอาณาเขตร เปนเหตุให้พระมหาเศวตรฉัตรสดุ้งสะเทือน 

ทั้งพระเกียรติยศแลอิศรภาพของพระราชอาณาจักรจะเสื่อมทรามไปแก่ตาโลกย์ เปนการจำเปน 

โดยแท้ที่ราชาธิปตัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ต้องจัดการต่อสู้ป้องกันรักษาอิศรภาพ 

แลพระราชอาณาเขตร อยู่นี้...



สารวัตรโกรสกูแรง
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เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ - การตายของสารวัตร  

Grosgurin คือชนวนสงคราม : The Pretext for strong  

French intervention

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ มีการปะทะกันของทหาร 

ทั้ง ๒ ฝ่ายที่หมู่บ้าน Kien Ket ฝ่ายสยามมีพระยอดเมืองขวาง 

เป็นหัวหน้า ทำให้สารวัตรโกรสกูแรง (Inspector Grosgurin)  

ชาวฝรั่งเศสผู้เป็นหัวหน้าทหารเวียดนาม ๑ นาย และลูกน้อง 

ทหารเวียดนาม ๑๗ นาย เสียชีวิตรวม ๑๘ นาย สถานการณ์ 

จึงเข้าสู่ภาวะวิกฤต เพราะการตายของสารวัตรโกรสกูแรง  

ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า “Affair of Kham Muon (Kien Chek)”  

ถูกฝรั่งเศสใช้เป็นข้ออ้างในปฏิบัติการรุกรานสยามอย่าง 

ชอบธรรม (Pretext for strong French intervention)

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ อังกฤษส่งเรือทหาร ๓ ลำมาที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรอ 

อพยพเฉพาะชาวอังกฤษหากจำเป็น และฝรั่งเศสส่งเรือ ๒ ลำ คือ เรือใบ Inconstant และเรือปืน  

Comète มาที่กรุงเทพฯ โดยต้องการเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา แต่สยามไม่อนุญาตให้ผ่าน จึงเกิด 

การสู้รบกัน

วันที ่๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ - การสู้รบกันที่ปากน้ำเจ้าพระยา

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ เกิดการสู้รบกันที่ปากน้ำเจ้าพระยา เกิดความเสียหาย 

บาดเจ็บล้มตายทั้ง ๒ ฝ่าย สภาอุณาโลมแดงตั้งโรงพยาบาลชั่วคราว ๒ แห่งเป็นการฉุกเฉินเพื่อ 

รักษาทหารบกและทหารเรือ
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วันที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ - ตั้งโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง

โรงพยาบาลของสภาอุณาโลมแดงมี ๒ ส่วน ส่วนแรกจัดตั้งโดยอาศัยอยู่ในโรงศิริราช 

พยาบาลสำหรับรักษาทหารเรือเป็นอันดับแรก ส่วนที่สองจัดตั้งขึ้นในวัดมหาธาตุสำหรับรักษา 

ทหารบก ทั้ง ๒ โรงพยาบาลรวมกันมีขนาด ๔๐๐ เตียง

วันที ่๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ - ฝรั่งเศสยื่นคำขาด

วนัที ่๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ ฝรัง่เศสยืน่คำขาดใหส้ยามยกดนิแดนฝัง่ซา้ยของแมน่ำ้โขง  

พร้อมชดใช้ค่าเสียหายจากการสู้รบที่ปากน้ำจำนวน ๓ ล้านฟรังก์ มิฉะนั้นจะปิดอ่าวไทย สยาม 

ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝรั่งเศสหลังจากที่ร้องขอให้รัฐบาลอังกฤษช่วยเหลือแต่ถูกปฏิเสธ  

เมื่อฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะจึงเพิ่มเงื่อนไขยึดครองเมืองจันทบุรี เมืองพระตะบอง เมืองเสียมเรียบ  

และพื้นที่กว้าง ๒๕ กิโลเมตรทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง สยามจำเป็นต้องลงนามในสนธิสัญญา  

The Franco-Siamese Treaty เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ฝรั่งเศส 

ต้องการ

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๗ ศาลผสมสยาม - ฝรั่งเศส “Franco-Siamese Mixed Court”  

พิพากษาโทษพระยอดเมืองขวางให้จำคุก ๒๐ ป ี

วันที ่๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ - The Franco-Siamese Treaty, 1893

สยามยอมชดใช ้๓ ลา้นฟรงักแ์ละยอมใหฝ้รัง่เศสยดึครองจนัทบรุ ีพระตะบอง เสยีมเรยีบ  

และฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง สงครามยุต ิ โดยจัดทำเป็นสนธิสัญญาระหว่างสองประเทศ

๒. การจัดตั้งโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง (Siamese - Red Cross Hospital) ๒๒๖

สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามประกาศแจ้งความในราชกิจจานุเบกษา มีความสำคัญ 

บางตอน ดังนี ้

...เวลานี้ ในกรุงเทพฯ มีการที่จะต้องเรียกทหารประจำรักษาราชการ 

มากคนขึ้นกว่าแต่ก่อน ๆ การป่วยไข้ก็ย่อมจะมีมากขึ้น...พลทหารซึ่งป่วยไข้ 

ในกองทหารต่าง  ๆ  ทั่วไป ทั้งทหารบกทหารเรือ. . .เปนจำนวนที่ได้ตรวจ 

ตามบาญชี แลได้ให้ยา ตั้งแต่  วันที่ ๑๗ ถึง ๒๖ กรกฎาคม ๑๑๒ เปน 

จำนวน ๘๐๓ คน

อนึ่งกรรมการิณีนี้ มีความเสียใจที่มีเหตุปัตยุบันเกิดขึ้นที่ปากน้ำ 

เจ้าพระยาเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก๒๖ ๑๑๒ อันกรรมการิณี 

มไิดค้ดิเหน็วา่จะมเีหตกุารณข์ึน้ ดงันัน้จึง่ มไิดต้ระเตรยีม ทีท่างซึง่จะรบัพยาบาล 

และตระเตรียมที่จะช่วยให้ทันท่วงที บรรดาคนที่ป่วยเจ็บบาดแผลในเหตุนั้น  

กรมทหารเรือได้ส่งไปไว้ ณ โรงพยาบาลบางรัก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของ 

ราชาธิปไตย แลสภานี้ก็ได้จัดคนพยาบาลไปอยู่ประจำช่วยดูแลพิทักษ์รักษาด้วย  

แลได้จัดเครื่องที่นอนหมอนแลเครื่องพยาบาลต่าง ๆ ไปให้แก่คนป่วยเหล่านี้ 

ได้อาไศรยเปนศุข แต่ที่โรงพยาบาลบางรักที่คับแคบ ไม่ใคร่จะพอกันอยู่  
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สภาได้จัดที่อาไศรย โรงศิริราชพยาบาล บริบูรณแล้ว ก็ได้ไปรับคนเจ็บเหล่านี้ 

มาจ้างแพทย์แลคนพยาบาลอยู่ที่โรงศิริราชพยาบาล ๖ คน แลคนพวกนี้ที่มี 

อาการที่ถึงทุพลภาพจะมาหากินไม่ได้ คือ ต้องตัดขา เปนต้น สภานี้ก็จะรับ 

เลี้ยงดูไปจนตลอดชีวิตร ชีวิตรกองทหารที่ประจำกรุงเทพฯ ทุก  ๆ  กองนั้น  

สภานี้เห็นว่าเปนฤดูฝน เมื่อคนจะต้องทนความหนาวมาก ก็จะบังเกิดโรคไภย 

ไข้เจ็บมาก จึ่งได้จำหน่ายทุนของสภาออกซื้อผ้าขนนุ่นห่มนอน จ่ายแก่ทหาร 

ทั้งบกทั้งเรือ เปนจำนวนผ้าห่มนอน ๖๙๔๐ ผืน

อนึ่ง กรรมการิณีสภา ได้จัดที่เปนโรงพยาบาล สำหรับรับทหาร 

ที่ป่วยไข้ขึ้น ๒ แห่ง ที่ โรงศิริราชพยาบาลสำหรับรับกรมทหารเรือ แห่ง ๑  

ที่มหาธาตุวิทยาลัยสำหรับกรมทหารบก  แห่ง ๑ ที่ทั้ง ๒ แห่งนี้มีที่นอน  

มุ้ง แลเครื่องพยาบาล แลอาหารสำหรับคนไข้พร้อมทุกอย่าง พอที่จะรับ 

พลทหารที่ป่วยไข้ได้ ๔๐๐ คน แลได้ลงมือรักษาแล้ว...

อนึ่ งกรรมการิณีแลผู้มีศรัทธาให้ของแก่ โรงพยาบาลแลสภา 

อุณาโลมแดงนี้ก็มีคือ ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชเทวี สภาชนนี  

พระราชทานใบชา ถ่าน น้ำมันสำหรับใช้ใน โรงพยาบาลของสภา...

จากข้อมูลในราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ประกอบกับข้อมูลใน International Red Cross  

Society, SIAM -  PRODROMES DE LA CROIX-ROUGE, Bulletin International DES  

Sociétés de la Croix-Rouge; Vol. 24, Issue 96, October 1893, pp. 199-201 สันนิษฐาน 

ได้ว่า

โรงพยาบาลของสภาอุณาโลมแดงจัดตั้งขึ้นราววันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็นการ 

ฉุกเฉิน เพื่อรักษาพยาบาลทหารบาดเจ็บหลังจากสงครามไทย - ฝรั่งเศสที่ปากน้ำเจ้าพระยาวันที่  

๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ โรงพยาบาลของสภาอุณาโลมแดงมี ๒ ส่วน ส่วนแรกจัดตั้งโดยอาศัย 

อยู่ในโรงศิริราชพยาบาลสำหรับรักษาทหารเรือเป็นอันดับแรก ส่วนที่สองจัดตั้งขึ้นในวัดมหาธาตุ 

สำหรับรักษาทหารบก ทั้ง ๒ โรงพยาบาลรวมกันมีขนาด ๔๐๐ เตียง

๒๔๓๖ - ๗ พระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิส เรื่องสาเหตุการจัดตั้ง Societe Siamoise  

de la Croix-Rouge (Siamese Society of The Red Cross) และการตพีมิพพ์ระราชสาสน์ 

เผยแพร่ในวารสาร The International Review of the Red Cross๒๒๗

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ วารสาร The International Review of the Red Cross  
เล่มที่ ๒๔ เรื่องที่ ๙๖ หน้า ๑๙๙ - ๒๐๑ ตีพิมพ์พระราชสาส์นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- 

เกล้าเจ้าอยู่หัวถึงประธานาธิบดีสวิส เรื่องมูลเหตุการจัดตั้ง Societe Siamoise de la Croix- 
Rouge หรือสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม มีความสรุปโดยย่อดังนี้
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. . .ก่อนเกิดเหตุการณ์วิกฤตการณ์ ร.ศ.  ๑๑๒ (สงครามฝรั่งเศส  -  

สยาม) ภริยาของเจ้าพระยาภาสกรวงษ์ เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ  

ได้ริเริ่มก่อตั้ง Societe Siamoise de la Croix-Rouge (Siamese Society  

of The Red Cross) โดยได้รับเงินทุนจากการบริจาค ๔๑๓,๓๑๔ บาท และ 

ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒๘ มิถุนายน ได้ใช้จ่ายเงินค่าหมอที่ไปกับ 

กองทัพสยาม ๑๙,๘๑๗ บาท 

เมื่อเกิดการพิพาทกับฝรั่งเศสวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ทำให้มี ผู้เสียชีวิต  

๓๐ คน และ  บาดเจ็บราว ๕๐ คน และการตั้งค่ายทหารในโคลนตม  

(เนื่องจากฝนตกมาก) ทำให้มีผู้ป่วยมาก จนถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม Societe  

Siamoise de la Croix-Rouge (Siamese Society of The Red Cross)  

ได้ช่วยเหลือทหารจำนวน ๘๐๓ คน

Societe Siamoise de la Croix-Rouge (สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติ 

สยาม) ได้จัดตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวขึ้น ๒ โรง ในวัด สำหรับรักษาทหารเรือ  

๑ โรง และสำหรับรักษาทหารบกอีก ๑ โรง รวมทั้งหมด ๔๐๐ เตียง และ 

ได้แจกผ้าห่มจำนวน ๖,๙๔๐ ผืนให้แก่ทหารและช่วยดูแลทหารที่พิการ 

ไม่สามารถทำงานได้ โดย Societe Siamoise de la Croix-Rouge (สภา 

อุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม) พร้อมจะได้สถานภาพ “ทางการ” และ “ถาวร”…
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หมายเหตุ
พระราชสาส์นฉบับนี้ไม่ได้ระบุวันที่ไว้ สันนิษฐานน่าจะมีราว ปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม  

พ.ศ. ๒๔๓๖ และส่งโทรเลขไปถึงประธานาธิบดีสวิส ณ กรุงเบิร์นทันที จากนั้นประธานาธิบดีสวิสจึงได้ส่ง 

พระราชสาส์นต่อไปยังสำนักงานใหญ่กาชาดระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา เพื่อตีพิมพ์ในวารสารกาชาด 

ระหว่างประเทศ ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ อย่างรวดเร็ว

เนือ่งจากไมพ่บเอกสารฉบบัรา่งของพระราชสาสน์ฉบบันีใ้นสำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ จงึสนันษิฐาน 

ว่า มิสเตอร์โรลังยัคมินส์ในฐานะปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไปและอัครราชทูตสยาม เป็นผู้ร่างขึ้นและดำเนินการ 

อย่างเร่งด่วน เนื่องจากเห็นว่าจำเป็นต้องต่อสู้ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ โดยประกาศให้นานาประเทศ 

ในยุโรปรับทราบการสงครามปะทะระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ทำให้สยามต้องจัดตั้ง Siamese Society of The  

Red Cross เพื่อช่วยเหลือทหารบาดเจ็บ เมื่อประธานาธิบดีสวิสได้รับพระราชสาส์น จึงส่งไปลงตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในวารสาร The International Review of the Red Cross ทันที สันนิษฐานว่าเนื่องจากมิสเตอร์โรลังยัคมินส์ 

เป็นเพื่อนสนิทกับ Gustave Moynier ผู้ร่วมก่อตั้งกาชาดระหว่างประเทศ (ฝ่ายกฎหมายจึงสามารถดำเนินการ 

ได้อย่างรวดเร็ว 

ชื่อวารสาร (ภาษาฝรั่งเศส) Bulletin International des Societes de la Croix-Rouge (1869 -  

1918)

ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ) The International Review of the Red Cross

ประวัติวารสาร

“The International Review of the Red Cross is a peer-reviewed journal  

published by the International Committee of the Red Cross and Cambridge  

University Press. It promotes reflection on humanitarian law, policy and  

action in armed conflict and other situations of collective armed violence.  

A specialized journal in humanitarian law, it endeavours to promote knowledge,  

critical analysis and development of the law and contribute to the prevention of  

violations of rules protecting fundamental rights and values. The Review offers  

a forum for discussion about contemporary humanitarian action as well as  

analysis of the causes and characteristics of conflicts, so as to give a clearer  

insight into the humanitarian problems they generate. Finally, the Review informs  

its readership on questions pertaining to the International Red Cross and Red  

Crescent Movement and in particular on the activities and policies of the Red  

Cross.”๒๒๘

หลังจากสยามลงสัตยาบันอนุสัญญาเจนีวา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๘ แล้ว ต่อมาวันที่  

๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้มิสเตอร์โรลังยัคมินส์ 

เป็น “เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ” ถือศักดินา ๑๐๐๐๐ หลังจากท่านถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ ๙  

มกราคม พ.ศ.  ๒๔๔๕ หลักฐานการลงสัตยาบันอนุสัญญาเจนีวา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๔๓๘  

ไม่มีบันทึกไว้ในระบบเอกสารราชการฝั่งไทย มีเพียงจดหมายโต้ตอบบางส่วน เพราะหลักฐานลงสัตยาบัน 

อนุสัญญาเจนีวาจะอยู่ที่รัฐบาลสวิสเพียงฝ่ายเดียว จึงไม่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยและสภากาชาดไทย 
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ประวัติศาสตร์ส่วนนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญของสยามในการเพิ่มความสำคัญของประเทศในเวทีโลก  

การใช้ยุทธศาสตร์ทางการทูตผ่านทางคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อทุเลาผลกระทบจากสงคราม 

ล่าอาณานิคม และเป็นการประกาศให้โลกทราบว่า ประเทศสวิสและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  

อันประกอบด้วยประเทศสมาชิกอันเป็นมหาอำนาจในยุโรปให้การยอมรับประเทศไทย จึงตีพิมพ์พระราชสาส์นไว้ 

ในวารสารสากลเผยแพร่สู่นานาประเทศ

หลักฐานที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่ ณ กรุงเจนีวา มอบให้ มีทั้งหมด  

๓ ฉบับ ได้แก่

	 ๑) พระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิส เรื่องมูลเหตุการจัดตั้ง Societe Siamoise de la Croix- 

Rouge (สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม) 

  : ชื่อบทความ SIAM - PRODROMES DE LA CROIX-ROUGE , วารสาร Bulletin  

International DES Soci t s de la Croix-Rouge; Vol. 24, Issue 96, October 1893, pp. 199 - 201

	 ๒)	พระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิสและการส่งผู้แทนรัฐบาลลงสัตยาบันอนุสัญญาเจนีวา  

ฉบับที ่๑ ร.ศ. ๘๓ ค.ศ. ๑๘๖๔ โดยวิธ ี Accession* 

  : ชื่อบทความ SIAM - ACCESSION A LA CONVENTION DE GENEVE , วารสาร  

Bulletin International DES Soci t s de la Croix-Rouge; Vol. 27, Issue 103, July 1895, p. 151 - 152 

	 ๓)	กฎหมายว่าด้วยสงครามทางบก (The Laws of War on Land. Oxford, 9 September  

1880) LES LOIS DE LA GUERRE SUR TERRE : MANUEL PUBLIC PAR L’INSTITUT OE DROIT  

INTERNATIONAL (The Laws of War on Land. Oxford, 9 September 1880) 

และแนบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของกาชาดระหว่างประเทศ

ได้รับวันที ่๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Dear Dr. Tanom Bunaprasert, dear Mr Thanintorn Poonsrisawat,

I hope this message finds you well and wish to thank you again for  

your interest for the ICRC Library’s collections. To follow-up with your visit  

from January 7th, please find attached the two articles featured in the Bulletin  

des Soci t s de la Croix-Rouge, respectively in 1893 and 1895, related to the  

ratification of the Geneva Convention by the Kingdom of Siam and the  

foundation of the Siamese Red Cross, as well as the Laws of War manual  

mentioned in the second article.

I hope these sources will be useful for your research and remain  

available for any further question. 

Best regards, 

Charlotte Mohr

Associate in the Library and Public Archives Unit

International Committee of the Red Cross (ICRC)

Avenue de la Paix 19 - 1202 Geneva - Switzerland

+41 22 730 31 12 cmohr@icrc.org
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๒๔๓๖ - ๘ หลวงจีนซ้ำปุนขอพระราชทานที่ตั้งโรงพยาบาลเชลยศักดิ์๒๒๙

วันที ่๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖

อาตมาภาพ พระซ้ำปุน วัดมังกรอุบลราชวราราม ขอถวายพรมาใน  

พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าจันทร์ทัศจุธาธาร อธิบดีกรมพยาบาลทราบ

ด้วยมีจีนข้าทูลละอองธุลีพระบาทเจ๊สัว และจีนพ่อค้าในท้องน้ำ 

หลายท่านหลายนายด้วยกัน พร้อมกันมีใจศรัทธาออกเงินเรี่ยรายตั้ง 

โรงพยาบาล ให้อาตมาภาพเป็นหัวน่าจัดการรักษาคนอนาถา เงินทุนที่ 

จำหน่าย ซื้อยาแลจัดการอื่นนั้น มีอยู่พอแล้ว แต่ขัดข้องด้วยที่โรงพยาบาล  

อาตมาภาพขอพระบารมีพระเดชพระคุณเป็นที่พึ่ง ขอรับพระราชทานที่ตึก 

อากรดนกี (ตึกจีนลุ่นกี) ที่ตั้งอยู่ตำบาลบางรัก ฤๅที่ตึกหลวงชลภูมพานิช  

(จุ้ย) ที่ตั้งอยู่ตำบาลตลาดน้อยที่ใดที่หนึ่ง แล้วแต่จะโปรด แลโรงพยาบาล 

ที่อาตมาภาพจะตั้งขึ้นนั้น จะได้จัดการเหมือนอย่างโรงพยาบาลของหลวง  

ให้พนักงานเวรตรวจการไปตรวจแลทำรายงานยื่นกรมพยาบาลตามธรรมเนียม 

ด้วย...

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุธาธาร  

อธิบดีกรมพยาบาล มีหนังสือถึงเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เห็นว่า 

ถ้าได้ที่ โรงพยาบาลสมปรารถนาแล้ว คงจะจัดการให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนได้จริง ซึ่ง 

โรงพยาบาลที่มีผู้รับรองตั้งขึ้นเองนี้ ยังไม่เคยมีมาก่อน กระทรวงธรรมการจึงควรอุดหนุน 

ให้การนี้สำเร็จ

พ.ศ. ๒๔๓๗

๒๔๓๗ - ๑ ที่ตั้งสภาอุณาโลมแดง๒๓๐

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๓๗ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ์ทูล  

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขานุการ เรื่องความเห็นสถานที่สำหรับ 

ตั้งสภาอุณาโลมแดง ว่าคงจะจัดได้ทั้ง ๒ แห่ง คือที่วังของกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส และที่ 

ริมแม่น้ำหลังวัดมหาธาตุ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๗ พระยาวุฒิการบดี ราชปลัดทูลฉลอง กระทรวง 

ธรรมการ กราบทูลพระองค์เจ้าจันทรทัตจุธาธาร อธิบดีกรมพยาบาล ความว่า ศาลาในวัด 

มหาธาตุที่สภาอุณาโลมแดงได้อาศัยเป็นโรงพยาบาลพลทหารอยู่ซึ่งต้องรื้อทั้งหมด เพื่อใช้ทำ 

พระเมรุเป็นถาวรวัตถุสืบไป โรงพยาบาลอุณาโลมแดงจึงต้องหาที่ใหม่ ในระหว่างนี้ให้ย้ายไปอยู่ 

ที่ศาลาใหญ่ ๒ หลังบริเวณทิศเหนือวัดมหาธาตุไปก่อน ศาลายังชำรุดต้องซ่อมใหม่ คิดเป็นเงิน 

หลังละ ๒๕ ชั่ง จะได้อาศัยอยู่อีกหลายปีกว่าพระเมรุจะแล้ว๒๓๑
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วันที่ ๒๔ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๔ กรมโยธาธิการจะรื้อศาลามหาธาตุวิทยาลัย พระองค์เจ้า 

จันทรทัตจุธาธาร อธิบดีกรมพยาบาล จึงมีหนังสือถึงเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวง 

ธรรมการว่า ควรย้ายโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงไปอยู่ตั้งที่ศิริราชพยาบาล จนกว่าจะถึงเวลา 

ได้สร้างโรงของสภาฯ ที่วัดพรหมสุรินทร์แล้วเสร็จ

วนัที ่๓๐ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๔ พระยาวฒุกิารบด ี ราชปลดัทลูฉลอง กระทรวงธรรมการ  

มีหนังสือแจ้งความถึงท่านผู้หญิงเปลี่ยน เลขานุการินีสภาอุณาโลมแดง ให้นำความกราบทูล 

สภานายิกา

วันที่ ๕ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๔ ท่านผู้หญิงเปลี่ยนมีหนังสือแจ้งความถึงพระยาวุฒิการบด ี 

ความว่า สภานายิกาทรงพระอนุญาต แต่การที่จะยกไปจากวัดมหาธาตุไปพักที่ศิริราชพยาบาลนั้น  

จะจดัการอยา่งไรต่อไป จะไปเมือ่ไร สมบตัขิองโรงพยาบาลกม็อียูม่าก จะขนไปหมดหรอืจะรกัษาไว้ 

ในที่แห่งใด คนใช้สอยแลการเลี้ยงด ู จะลดหย่อนลงประการใด ขอให้ทำรายการมายื่น

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๔ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุธาธาร มีหนังสือเรียนพระยา- 

วุฒิการบดี ความว่า. . .การที่จะย้ายโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงไปโรงพยาบาลศิริราชนั้น  

ในเดือนนี้เหนจะย้ายไปยังไม่ได้ ด้วยจะต้องคิดกะการที่จะตัดพนักงานแลจะย้ายคนไข้ทั้งที่ทาง 

ซึ่งจะให้คนไข้อยู่ให้พอแก่การ แลทรัพย์สมบัติของสภาอุณาโลมแดงก็มาก เพราะเหตุนี้ ถ้าตกลง 

จะย้ายเมื่อใด จึงจะแจ้งความมาให้ทราบต่อครั้งหลัง...๒๓๒

๒๔๓๗ - ๒ สนับสนุนตั้งโรงพยาบาลเชลยศักดิ์

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๗ เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ  

มีหนังสือกราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขานุการ เห็นว่าการตั้ง 

โรงพยาบาลเชลยศักดิ์เป็นการดีมีคุณแก่ประชากร

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๓๗ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์  

ราชเลขานุการ ทรงตอบว่า ที่ทั้งสองแห่ง กระทรวงพระคลังขอรับคืนไปแล้ว มีผู้มาทำสัญญาเช่า  

ที่บ้านหลวงชลภูมิพานิช (จุ้ย) มีกำหนดหลายปี แต่ที่บ้านจีนลุ่นกีเป็นที่ให้เช่าเฉพาะปี (หลังจากนี้ 

ไมท่ราบวา่มกีารจดัตัง้โรงพยาบาลแหง่นีส้ำเรจ็หรอืไม ่ เนือ่งจากไมพ่บเอกสารเพิม่เตมิตอ่จากฉบบันี)้

๒๔๓๗ - ๓ ฝาก “โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง” ไว้ในกรมพยาบาล๒๓๓

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๓๗ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน เลขานุการินีสภาอุณาโลมแดง  

แจ้งความมายังพระยาวุฒิการบดี ราชปลัดทูลฉลอง กระทรวงธรรมการ ว่า สภานายิกาทรง 

พระดำริว่า ควรจะมอบโรงพยาบาลของสภาฝากไว้ในกรมพยาบาล ให้ช่วยเป็นธุระดูแลจัดการ 

แทนกรรมการินี นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ร.ศ. ๑๑๓ สืบไป พร้อมแนบรายการงบประมาณ ๒  

แผ่น เช่น งบประมาณสำหรับแพทย์ และผู้ดูการ ๖ คน พนักงาน ๓๐ คน คนไข้วันละ ๘๐ คน  

(รายชื่อแพทย์ ได้แก่ หมอ - มิสเตอร์ซิลดอ, ผู้ดูการ - นายถิน, แพทย์รอง - นายชื่น นายแพ,  

แพทย์รองฝรั่ง - หม่อมหลวงโต๊ะ เป็นต้น)



596
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

๒๔๓๗ - ๔ รายงานจัดราชการกระทรวงกลาโหม๒๓๔

พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางกราบบังคมทูลถวายรายงานเรื่องจัดราชการในกระทรวง 

กลาโหม ซึ่งเป็นต้นเรื่องของประกาศจัดปันหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย  

ร.ศ.  ๑๑๓ และการย้ายกรมยุทธนาธิการไว้ในกระทรวงกลาโหม การจัดตั้งมณฑลทหารบก  

การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลในเวลาต่อมา 

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๓ พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางกราบบังคมทูลถวาย 

รายงานเรื่องจัดราชการกระทรวงกลาโหม มีความสำคัญบางตอน ดังนี้

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำข้อความที่ได้ประชุมปฤกษาด้วย 

เรื่องที่จะจัดราชการในกระทรวงกระลาโหม ขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา 

ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วยเกล้าฯ พร้อมกันว่า  

น่าที่กระทรวงกระลาโหมตามที่ควรจะเปนนั้น ว่าโดยย่อก็คือเปนเจ้าน่าที่จะ 

รับผิดชอบที่คิดอ่านจัดแลตรวจตราทำนุบำรุงการป้องกันราชศัตรูด้วยกำลัง 

ทหารบกแลทหารเรือ เพื่อให้พอเพียงแก่ราชการทั่วพระราชอาณาเขตร์  

มิใช่เปนผู้บังคับทหารอย่างกรมยุทธนาธิการ ฤๅเปนแต่พนักงานพลเรือน 

กำกับการต่าง ๆ ของทหาร มีการใช้จ่ายเปนต้น เพราะฉนั้นการที่จะจัดการ 

กระทรวงกระลาโหมนี้ เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า มีข้อความควรพิจารณาเปนเบื้องต้น  

๒ ประการ คือ

ประการ ๑ กำลังที่จะจัดไว้สำรองการป้องกันราชศัตรู...

ประการ ๒ . . .เหนด้วยเกล้าฯ ว่าการที่จะป้องกันราชศัตรูรักษา 

พระราชอาณาเขตร์นี้ จะต้องใช้กำลังทหารบกประมาณ ๕ ส่วน ทหารเรือ 

ประมาณ ๒ ส่วนจึงจะพอเพียง ด้วยท้องที่ในพระราชอาณาเขตร์จะต้อง 

ป้องกันด้วยกำลังทหารบกโดยรอบ จะต้องใช้กำลังทหารเรือแต่ด้านเดียว

...ควรจัดการทหารบกเปนหลายกองทัพ ต่างกองต่างมีแม่ทัพนายกอง 

รับผิดชอบประจำการอยู่ตามท้องที่ทุกทิศ แบ่งเปนมณฑล  ๆ ไป ดังได้ทรง 

พระราชดำริห์ไว้แต่ก่อนนั้น ส่วนกองทหารบกประจำราชการในกรุงเทพฯ  

ก็นับว่าเปนกองทัพประจำมณฑลอันหนึ่งเหมือนกับมณฑลอื่น ๆ หรือเมื่อ 

จะว่าโดยย่อ  ก็ควรมุ่งหมายจัดกองทัพทหารบกทำนองมณฑลเทศาภิบาล  

ฉนั้น ซึ่งหัวเมืองมณฑล ๑ มีข้าหลวงเทศาภิบาลเปนผู้รับผิดชอบ แลเสนาบดี 

กระทรวงมหาดไทยเปนเจ้าน่าที่สำหรับตรวจตราคิดอ่านการพลเรือนให้ 

เรียบร้อยดังพระราชประสงค์เสมอกันทุกมณฑลฉันใด กองทัพมณฑล ๑  

ก็ควรมีผู้บัญชาการรับผิดชอบคน ๑ แลเสนาบดีกระทรวงกระลาโหมก็เปน 

เจ้าน่าที่สำหรับตรวจตราคิดอ่านแลทำนุบำรุงการให้เรียบร้อยดังพระราช- 

ประสงค์ให้การเสมอกันทั่วทุก ๆ กองฉันนั้น

ส่วนทหารเรือนั้น เพราะน่าที่แคบกว่าทหารบก แต่เปนการสุขุม 
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ยิ่งกว่าทหารบก ควรจัดเปนแต่กองเดียว ผู้บัญชาการอยู่ในกรุงเทพฯ นี้  

แลอยู่ในความตรวจตราแนะนำของกระทรวงกระลาโหมเหมือนกับกองทหารบก

นอกจากนี้ยังควรต้องมี  “พนักงานอุดหนุนราชการ ทหารบก  

ทหารเรือ” คือ พนักงานทำดินปืน แลเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ พนักงาน 

ก่อสร้างเรือรบ เครื่องต่อสู้ พนักงานบำรุงพาหนะ พนักงานบำรุงทหาร  

พนักงานฝึกวิชาทหาร เปนต้น อันนับว่าเปนการส่วนหนึ่งต่างหากเหมือน 

กับกรมพลเรือนในการทหาร ต่างพนักงานต่างควรจะต้องมีเจ้ากรม ปลัดกรม  

ขึ้นอยู่ในกระทรวงกระลาโหมเหมือนกัน 

...การส่วนซึ่งเปนเหตุและปัญญาความคิดสำหรับการทหารนั้น ได้แก่  

การในน่าที่ของพนักงานต้นกระทรวงกระลาโหมซึ่งจะต้องอำนวยการเหล่านี้  

ว่าโดยย่อคือ 

๑) จะต้องตรวจตราแลให้รู้กำลังบ้านเมือง เป็นต้นว่า ผู้คน พาหนะ  

ในที่นั้น ๆ มีเท่านั้น แลความงอกงามความเสื่อมทราม ซึ่งเปนอยู่โดยธรรมดา 

อย่างนั้น ๆ ว่าโดยย่อคือ ความรู้ทุนซึ่งมีอยู่ในท้องที่

๒) จะต้องคิดกะการกะเกณฑ์ รวบรวมกำลังเหล่านั้น ให้พอใช้พอทุน 

ที่จะทำได้แลมิให้เสื่อมเสียประโยชน์ของบ้านเมือง...แลควรแบ่งคนเปนทหารบก 

แลทหารเรืออย่างไร ว่าโดยย่อก็คือ จัดกำลังที่มีไว้ให้เรียบร้อย

๓) จะต้องวางแผนที่แลวิธีทำการให้การทหาร อาจจะเปนกำลังแล 

อุดหนุนกันในเวลาต้องการได้ตามควร...ว่าโดยย่อก็คือ ใช้กำลังที่มีให้ถูกต้อง

๔) ต้องคิดตระเตรียมการซึ่งควรจะคิดจะทำสำรองการสงครามให้ 

พอเพียง เปนต้นว่า เครื่องสาสตรายุทธภัณฑ์แลเสบียงพาหนะในเวลาปรกติ 

จะควรสะสมสร้างขึ้นอย่างใด แลจะผ่อนผันรักษาปรนปรือไว้ในที่ใดใดให้ทัน 

ใช้...โดยย่อคือ การตระเตรียมทั้งปวง

...เมื่อพิจารณาดูการซึ่งควรจะจัดว่าเปนส่วนใหญ่  ๆ ได้ในกระทรวง 

กระลาโหมก็คือ การทหารบกส่วน ๑ การทหารเรือส่วน ๑ การพลเรือนแล 

บาญชีเงินส่วน ๑...เจ้าพนักงานใหญ่ในกระทรวงกระลาโหมนี้ควรจะมีดังนี้ คือ

เสนาบดี เปนผู้รับผิดชอบทั่วไป คน ๑

ปลัดฝ่ายทหารเรือ คือ ผู้บัญชาการทหารเรือนั้นเอง...คน ๑

ปลัดฝ่ายทหารบก นี้ต้องเปนตำแหน่ง ๑ ต่างหากจากผู้บัญชาการ 

กองทัพทหารบก เพราะเหตุว่ากองทัพทหารบกนั้นจะจัดเปนหลายกอง  

ต่างกองต่างมีแม่ทัพรับผิดชอบ คน ๑ 

ปลัดทูลฉลอง เปนตำแหน่งพลเรือนสำหรับการเงินแลการพลเรือน 

ต่าง ๆ คน ๑

๔ คนนี้เปนตำแหน่งพนักงานใหญ่ในกระทรวงกระลาโหมสำหรับ 

ปฤกษาหารือกันในสรรพราชการทหารทั่วไป ที่ว่ามานี้ เหนด้วยเกล้าฯ  
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พร้อมกันว่า เปนเค้าของการกระทรวงกระลาโหมตามที่ควรจะมุ่งหมายให้เปน 

ต่อไปภายน่า.. .เห็นด้วยเกล้าฯ ว่ามีการที่จะต้องรวบรวมการทหารต่าง  ๆ  

ที่มีแล้วในเวลานี้ ให้เกี่ยวเนื่องเข้าในกระทรวงเดียวกันแล้ว คิดอ่านแก้ไข 

ทำนุบำรุงการเหล่านั้นไปในทางที่จะให้ได้ดั่งใจความที่มุ่งหมายนั้นเปน 

สำคัญ...เพราะฉนั้น ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจึ่งเหนด้วยเกล้าฯ พร้อมกันว่า  

การที่จะจัดในชั้นต้นนี้ เพราะกรมทหารเรือแลกรมพลเรือนฝ่ายทหารต่าง ๆ  

ก็ขึ้นอยู่ในกระทรวงกระลาโหมแล้ว ควรยกแต่กรมยุทธนาธิการมาขึ้นใน 

กระทรวงกระลาโหมอีกกรม ๑ ให้เหมือนกรมทหารเรือ ในชั้นต้นไม่ต้อง 

เปลี่ยนรูปการ ยิ่งไปกว่านี้คือ คงยังมีผู้บัญชาการทหารบกบังคับกรม 

ยุทธนาธิการอยู่อย่างเดิม... น่าที่ทหารซึ่งยังอยู่ในกระทรวงอื่น เช่น การ 

ทีม่หาดไทยตอ้งสัง่การทหารหวัเมอืงชัน้นอกเปนตน้นัน้ ถา้กระทรวงกระลาโหม 

ยังไม่พรักพร้อมพอจะสามารถรับผิดชอบย้ายไปได้ ก็ให้คงไปตามเดิมก่อน  

กว่าพอจะย้ายได้โดยเรียบร้อยเมื่อใด ก็ย้ายไปเปนอย่าง  ๆ  มิให้ยุ่งเหยิง  

เหนด้วยเกล้าฯ ว่า ต้องจัดการดังนี้ จึ่งจะเรียบร้อย แลมิได้ยุ่งกันในเวลา 

เปลี่ยนแปลง...

การที่จะจัดย่อมเปนความลำบากมากมายฉันใด จะสำเร็จได้ก็ด้วย 

อาไศรยอำนาจพระบารมีแลความเพียรความอุตสาหะของผู้ซึ่งโปรดเกล้าฯ 

ให้อำนวยแลช่วยในการนั้น  ๆ การที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยได้ดังมุ่งหมายนี้ 

เป็นความจำเป็นแลสำคัญยิ่งนัก

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  

ขอเดชะฯ 

	 ภาณุรังษี

	 นเรศวรฤทธิ์

	 เทวะวงษวโรประการ

	 พรหมวรานุรักษ์

	 สมมตอมรพันธุ์

	 ดำรงราชานุภาพ

	 นริศรานุวัดติวงศ์

	 ภาสกรวงศ์

๒๔๓๗ - ๕ ประกาศจัดปันหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย๒๓๕

ประกาศฉบับนี้เป็นกฎหมายยกเลิกการแบ่งพื้นที่ปกครองเป็นส่วน ๆ ระหว่างฝ่ายกลาโหม 

และฝ่ายมหาดไทยที่จัดไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเพทราชา โดยจัดการปกครองแบบมณฑลตามระบบ 

ตะวันตกคือ ฝ่ายกลาโหมจัดการปกครองแบบมณฑลทหารบก ฝ่ายมหาดไทยจัดการปกครอง 

แบบเทศาภิบาล 
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กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้น จึงทรงปฏิรูปวิธี 

จัดการปกครองหัวเมืองใหม่ เรียกว่า การปกครองหัวเมืองแบบเทศาภิบาล เป็นระบบการ 

ปกครองหัวเมืองทั่วประเทศ ดังนี้

๑.	จัดตั้งระบบข้าหลวงเทศาภิบาล คล้ายกับผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย  

ประจำเขตต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคุมกำกับผู้ว่าราชการเมือง เขตมณฑลเทศาภิบาลนั้น ๆ 

๒.	จัดให้มีสถานที่ราชการ เช่น จัดตั้งศาลากลาง แทนที่จะใช้จวนเจ้าเมืองเป็นที่ทำ 

ราชการเหมือนแต่ก่อน 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ร.ศ.  ๑๑๓ (พ.ศ.  ๒๔๓๗) มีพระบรมราชโองการฯ ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เรื่องประกาศจัดปันหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย  

“แผนกราชการที่เป็นกระทรวงทบวงการอยู่ต่าง  ๆ ทุกวันนี้ยังก้าวก่ายประปนกันอยู่...บัดนี้ทรง 

พระราชดำริเห็นว่าการที่เป็นมาแล้วนั้น กระทำให้เห็นว่าสมควรที่จะต้องแก้ไข จึ่งทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัตินี้” สรุปได้ดังนี้

ข้อ ๑ บรรดาหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก เมืองประเทศราช ในเขตภาคใต้ที่อยู่ 

ในกำกบัควบคุมของกระทรวงกลาโหม หรอืบรรดาหวัเมอืงชัน้ใน หวัเมอืงชัน้นอก เมอืงประเทศราช  

ในเขตภาคเหนือที่อยู่ในกำกับควบคุมของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่บัดนี้สืบไปให้อยู่ในบังคับบัญชา 

ของกระทรวงมหาดไทย ยกเว้นกรุงเทพมหานครและเมืองใกล้เคียงที่เป็นแขวงกรุงเทพ

ข้อ ๒ ให้กรุงเทพฯ และเมืองแขวงรอบอยู่ในหน้าที่กระทรวงนครบาล (ยกเว้นกระทรวง 

มหาดไทย) การปกครองพื้นที่ย่อย  ๆ ในเขตนครบาลจะอยู่ในกฎหมายของกระทรวงนครบาล  

จะไม่ใช้พระราชบัญญัติปกครองท้องที ่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้ว่าราชการเมือง ระเบียบ 

การปกครองท้องที่ของพระนครเป็น ระเบียบการปกครองท้องที ่ แบบที ่๑

ข้อ ๓ ให้เสนาบดีกลาโหมบังคับบัญชาทหารบก ทหารเรือ เครื่องสรรพาวุธ ยุทธภัณฑ์  

ป้อมค่ายอู่เรือรบ พาหนะทหาร ราชการหัวเมือง ประเทศราช 

ข้อ ๔ ให้กรมยุทธนาธิการอยู่ในกำกับกระทรวงกลาโหม 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกกฎหมาย ประกาศทุกฉบับที่ขัดต่อประกาศนี้

๒๔๓๗ - ๖ จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลทั่วประเทศ๒๓๖ (Territorial Method)

พ.ศ. ๒๔๓๗ (ร.ศ. ๑๑๓) จัดการปกครองโดยรวมท้องที่แต่ละส่วนเข้าเป็นเมือง รวมเมือง 

หลายเมืองเป็น ๑ มณฑล และส่งข้าหลวงไปปกครอง ๑ คน เรียกว่า เทศาภิบาล เป็นหัวหน้า 

บังคับเหนือผู้ว่าราชการเมืองอีกชั้นหนึ่ง 

ต่อมาขยายการจัดตั้งมณฑลทั่วประเทศ โดยรวมตั้งแต่ ๒ เมืองขึ้นไปเป็น ๑ มณฑล  

มีข้าหลวงใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชา ต่อมาเรียกว่า สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑล  

การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลคือ การจัดการอำนาจการปกครองหัวเมืองหรือเมืองทั่ว 

ทั้งประเทศ ยกเว้นกรุงเทพฯ โดยลำดับชั้นจากเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สมุหเทศาภิบาล 

สำเร็จราชการมณฑล และผู้ว่าราชการเมือง การปกครองภายในเมืองแต่ละเมืองเริ่มลำดับ 

จากผู้ว่าราชการเมือง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน๒๓๗



ประชุมเทศาภิบาล

ที่มา : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ

ภ๐๐๑ หวญ ๕๙ - ๑ 

ประชุมเทศาภิบาล ๒๔๓๘
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หมายเหตุ
การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล (Territorial Method) เป็นการแบ่งการปกครองประเทศไทย 

ออกเป็นมณฑล แต่ละมณฑลประกอบด้วยเมือง (จังหวัดต่าง ๆ) เป็นหมวดหมู่ ใช้ทั้งการปกครองของราชการ 

ทหารและราชการฝ่ายพลเรือน พบหลักฐานคำอธิบายการปกครองเรื่องมณฑลเทศาภิบาลในหนังสือกราบ 

บังคมทูลกรมทหารบก ที่ ๒๐/๘๕๙๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ร.ศ.  ๑๒๕ ของกรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช  

ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ กราบบังคมทูลถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว เรื่อง SIAM :  

Army Organization — วิธีจัดราชการทหารบกในประเทศสยาม เพื่อส่งตีพิมพ์ในหนังสือของสภากาชาดสเปน  

(สโมสรกากะบาดแดงสเปญ) เล่มที่ ๓ อธิบายว่าการจัดราชการมณฑลทหารบกใช้วิธีแบบเดียวกับประเทศยุโรป  

โดยใช้หลักการ Territorial Method ตามแบบประเทศเยอรมนี

“The system now adopted is military conscription, as practised in nearly all European  

countries, based on Territorial method, as in use in Germany. Owing to certain conditions,  

political and others, prevailing in the country, this system could not be inaugurated althrough the  

country all at once, and had to be inaugurated in different provinces by degree. According to this  

system, every man is required yo serve two years in the regular army, and afterward is transferred  

into the first and second reserves lasting respectively five and ten years.”๒๓๘

การปกครองแบบมณฑลทหารบกจึงใช้ระบบแบบประเทศเยอรมนี ซึ่งการปกครองมณฑลเทศาภิบาล 

เป็นแบบเดียวกันกับการปกครองมณฑลทหารบก จึงใช้ตามแบบประเทศเยอรมนีเช่นกัน มูลเหตุสืบเนื่องจากการ 

ที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เสด็จประพาสยุโรปเมื่อวันที่ ๑๗  

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ เยือนรัสเซีย เดนมาร์ก กรีก อิตาลี เยอรมนี สวีเดน นอร์เวย์ “เพื่อ ทอดพระเนตร 

พิจารณาจดจำการในประเทศยุโรป ที่เปนเครื่องทวีพระปรีชาในพระองค์ ซึ่งจะได้ดำรงรับราชการฉลอง 

พระเดชพระคุณต่อไป” และเสด็จพระดำเนินกลับถึงกรุงเทพฯ เดือนเมษายน พ.ศ.  ๒๔๓๕ หลังจากเสด็จ 

พระดำเนินกลับ จึงทรงย้ายมาดำรงตำแหน่งเสนาบดีมหาดไทยเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ซึ่งเป็นปีที่มี 
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การปฏิรูประบบราชการทั้งประเทศ โดยแบ่งเป็น ๑๒ กระทรวง จนถึง พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นเวลา ๒ ปี ทรง 

ดำเนินการตามลำดับ คือ

	 ๑)	ประกาศจัดปันหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขระบบการปกครอง 

ทหารของ “กระทรวงกลาโหมแบบโบราณ” และการปกครอง “กระทรวงมหาดไทยแบบโบราณ” ของฝ่ายพลเรือน 

ยังมีการทับซ้อนกันอยู่ทั่วประเทศ

	 ๒)	จัดตั้งระบบการปกครองแบบ Territorial Method แบบเยอรมนี ในระบบราชการฝ่ายพลเรือน 

เรียกว่า “มณฑลเทศาภิบาล” และในระบบราชการฝ่ายทหารบกเรียกว่า “มณฑลทหารบก”๒๓๙

๒๔๓๗ - ๗ ยกร่างพระราชกำหนดสุขาภิบาล๒๔๐

พ.ศ. ๒๔๓๗ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพมีพระนิพนธ์ตอนหนึ่งว่า เมื่อเจ้าพระยาอภัย- 

ราชา๒๔๑ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พวกชาวต่างประเทศ 

มักจะติเตียนว่า กรุงเทพฯ ยังสกปรกและไม่มีถนนหนทางสำหรับประชาชน จึงถวายข้อแนะนำ 

ให้จัดมูนิสิเปอล (Municipal -  เทศบาล) ทรงปรึกษาความเห็นในที่ประชุมเสนาบดีว่า จะยัง 

จัดไม่ได้เพราะติดหนังสือสัญญากับต่างประเทศในข้อที่ระบุว่า ถ้ารัฐบาลไทยจะตั้งกฎหมายใด 

ที่มีผลบังคับถึงชาวต่างประเทศ จะต้องแจ้งให้รัฐบาลต่างประเทศผ่านทางกงสุลทราบก่อน  

ถ้าชาวต่างประเทศละเมิดกฎหมาย ก็ต้องไปฟ้องที่ศาลกงสุล เนื่องจากมีชาวต่างประเทศ 

อยู่ในกรุงเทพฯ จำนวนมาก ถ้าจะจัดให้มีมูนิสิเปอล ก็จะติดขัดด้วยกงสุลต่างประเทศเข้ามา 

เกี่ยวข้องกับคนในบังคับของตน คงมีข้อโต้แย้ง ยากที่จะจัดการให้สำเร็จ แต่มีพระราชปรารภว่า  

ที่เขาติเตียนนั้น เป็นความจริงเสียโดยมาก เรามัวแต่จะโทษหนังสือสัญญา ไม่ทำอะไรให้ดีขึ้น 

เสียเลย หาควรไม่ จึงดำรัสสั่งให้ตั้งกรมสุขาภิบาล ขึ้นสำหรับกรุงเทพฯ และการยกร่าง 

พระราชกำหนดสุขาภิบาลขึ้น 

เจ้าพระยาอภัยราชาเป็นผู้ยกร่างเป็นภาษาอังกฤษในชั้นแรก เมื่อเห็นว่าสมบูรณ์แล้ว 

จึงแปลเป็นภาษาไทย๒๔๒ เนื่องจากปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยเป็นการประยุกต์ระบบบริหาร 

จัดการแบบตะวันตก จึงนำศัพท์ภาษาอังกฤษของระบบแบบใหม่มาใช้ ในตอนแรกเริ่มมักจะเรียก 

ทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปพลางก่อน เมื่อเห็นว่าจะนำเข้าใช้ในระบบราชการได้แล้ว จึงหาคำแปล 

เป็นภาษาไทย ซึ่งศัพท์ไทยเหล่านี้ก็มักจะเป็นศัพท์บัญญัติใหม่ไม่เคยมีมาก่อน ในเรื่องการ 

สุขาภิบาลนี้มีศัพท์แปลจากภาษาอังกฤษที่สำคัญ อาท ิ

พระราชกำหนดสุขาภิบาล	 The Social Sanitation Decree 

กรมสุขาภิบาล  Local Sanitary Department 

เจ้าพนักงานแพทย์สุขาภิบาล  The Medical Officer of Health 

เจ้าพนักงานช่างใหญ ่  The Sanitary Engineer

หน้าที่ของกรมสุขาภิบาล  The Sanitary Service

กระทรวงนครบาล	 The Ministry of The Local Government



สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
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พ.ศ. ๒๔๓๘ 

๒๔๓๘ - ๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สวรรคต๒๔๓ 

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.  ๒๔๓๘ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา “สมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระอาการเหนื่อยหอบเปนกำลัง  

แพทย์เห็นว่า พระอะวะยะวะภายในพระอุระพิการ ประกอบพระโอสถถวาย พระอาการคลาย 

แล้ว กลับทรุดหนักลง ณ ถึงวันที่ ๔ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๓ สวรรคต” 

๒๔๓๘ - ๒ พระราชบัญญัติรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสภา๒๔๔ (Cabinet Council) 

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๘ มีพระบรมราชโองการประกาศพระราชบัญญัติรัฐมนตร ี 

รัตนโกสินทรศก ๑๑๓ มี ๑๒ มาตรา เพิ่มเติมต่อจากพระราชบัญญัติที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน  

จุลศักราช ๑๒๓๖ “ในการที่จะตั้งที่ประชุมปฤกษากฎหมายซึ่งจะได้เกื้อกูลในการดำริห์และ 

แต่งพระราชกำหนดกฎหมายขึ้นใหม่ ตามนิยมแลความต้องการของอาณาประชากรในสมัยนี้”  

โดยให้มี  “รัฐมนตรีสภา” ประกอบด้วยเสนาบดีหรือผู้แทน ๑๒ กระทรวง และที่ปรึกษาอีก  

๑๒ นาย มีสภานายกเป็นนายเวร (ประธาน) มีหน้าที่บังคับการตามพระราชบัญญัติ ประชุม 
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ตกลงจัดตั้งกฎหมาย โดยคำตกลงจะต้องได้รับพระราชดำริเห็นชอบก่อนประกาศบังคับใช้ 

ในพระราชอาณาจักร และในมาตรา ๑๒ กำหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติที่ปฤกษาราชการ 

แผ่นดิน จุลศักราช ๑๒๓๖

๒๔๓๘ - ๓ จัดตั้งมณฑลนครบาล๒๔๕

มีการจัดตั้งมณฑลนครบาล (มณฑลกรุงเทพฯ) ประกอบด้วย ๖ เมือง คือ กรุงเทพฯ  

ธนบุรี ปทุมธานี นครเขื่อนขันธ์ (พระประแดง) สมุทรปราการ และนนทบุรี อยู่ในบังคับบัญชา 

ของกระทรวงนครบาล แต่ไม่มีข้าหลวงเทศาภิบาลเหมือนมณฑลเทศาภิบาลที่เป็นมณฑลหัวเมือง 

ต่าง ๆ

มีประกาศตำแหน่งข้าราชการกระทรวงนครบาลตามกรมและกองต่าง ๆ ในกระทรวงนครบาล  

มีตัวอย่างสำคัญดังนี้ ๑. กองที่ดิน ๒. กองการต่างประเทศ ๓. กองทะเบียน ๔. กองอำเภอ  

(อำเภอชั้นใน อำเภอชั้นนอก ปัจจุบันคือเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร) ๕. กรมกองตระเวน  

(กองตระเวนชั้นใน กองตระเวนชั้นนอก กองตระเวนรถไฟ) ๖. กรมเจ้าท่า ๗. กรมสรรพากรใน  

๘. หัวเมืองในมณฑลกรุงเทพฯ (นนทบุรี สมุทรปราการ นครเขื่อนขันธ์ ปทุมธานี ธัญบุรี  

มีนบุรี) ๙. กรมสุขาภิบาล เป็นต้น๒๔๖

๒๔๓๘ - ๔ พระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิส และส่งผู้แทนรัฐบาลลงสัตยาบัน

อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๑ ร.ศ. ๘๓ (ค.ศ. ๑๘๖๔) โดยวิธ ี Accession๒๔๗

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (ร.ศ. ๑๑๓) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

มีพระราชหัตถเลขา ที่ ๑/๔๒๕๖ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ความว่า

“ด้วยเมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ พระบรมนุวงษ์และข้าราชการฝ่ายใน 

แลสตรีผู้มีบันดาศักดิ์แลราษฏร ได้มีความพร้อมเพรียงกันบริจาคทรัพย์ตั้งสภา 

อุณาโลมแดงแห่งชาติสยามขึ้นเพื่อจะรักษาพยาบาลทหารที่เจ็บไข้ได้รับความ 

ลำบาก สภาอุณาโลมแดงนั้นได้ตั้งมาจนบัดนี้ เหนว่าเปนการมีคุณแก่บ้าน 

เมืองแลเปนคุณแก่หมู่มหาชนเปนอันมาก แต่สภานี้ยังหาได้แผ่ไพศาลไม่  

บัดนี้จึ่งได้คิดเห็นว่าสมควรจะให้สภานี้เข้าในสากลสัญญา จึ่งได้มีพระราช- 

สาส์นถึงประธานาธิบดีกรุงสวิตเซอร์แลนด์ ขอให้สภาอุณาโลมแดงแห่ง 

ชาติสยาม เข้าในสากลสัญญา๒๔๘ เพื่อให้เปนประโยชน์แผ่ไพศาลยิ่งขึ้น แต่ 

สภาอุณาโลมแดงที่ตั้งอยู่บัดนี้ ยังไม่เปนการเรียบร้อยเปนแบบแผนที่มั่นคงได้  

จะต้องจัดการให้ดีขึ้น เพราะฉะนั้น ให้ท่านเล็กภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมพระ- 

ภาณุพันธุวงษ์วรเดช กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัตติวงษ์  

พระองค์ไชยยันต์มงคล เจ้าพระยาภาสกรวงษ์ พร้อมกันปฤกษาหาฤๅที่จะ 

จัดการสภาอุณาโลมแดงนี้อย่างไร ซึ่งจะให้เปนแบบแผนอันเรียบร้อย เปน 

หลักฐานมั่นคงสืบไป”
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วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (ร.ศ. ๑๑๓) คณะผู้จัดการสภาอุณาโลมแดงมีหนังสือ 

กราบบังคมทูล ความว่า

ขอเดชะ ฝ่าลอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ 

ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขา ที่  

๑/๔๒๕๖ เรื่องสภาอุณาโลมแดง เพื่อที่จะ  เข้าในสากลสัญญา  นั้น แต่ 

สภาอุณาโลมแดงที่ตั้งอยู่บัดนี้ ยังไม่เปนการเรียบร้อยเปนแบบแผนที่มั่นคงได ้  

เมื่อจะเข้าในสากลสัญญาแล้วจะต้องจัดการให้ดีขึ้น ให้ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมกัน 

ปฤกษาหาฤๅที่จัดการสภาอุณาโลมแดงให้เปนแบบแผน เปนหลักถานมั่นคง 

นั้น พระเดชพระคุณเปนล้นเกล้าฯ 

ข้าพระพุทธเจ้าปฤกษาด้วยเกล้าฯ เห็นพร้อมกันว่า

	 ๑.	ในสิ่งสำคัญขั้นแรกนั้น จะต้องมีที่ให้เปนของสภาที่จะได้ จัดเปน 

โรงพยาบาล  แลจัดการต่าง  ๆ ซึ่งเปนน่าที่ของสภาจะต้องจัดให้มีขึ้นไว้  

ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ที่วัดพรหมสุรินทร์ ๒๔๙ เปนที่กว้างขวาง 

รกร้างอยู่ ถ้าจะยกเปนที่ของสภาก็ไม่เปนที่ขัดขวาง เพราะเปนทานสถานการ 

กุศลอยู่แล้ว แต่ยังมีพระสงฆ์อยู่ประมาณสักสามสิบรูป จะให้ผ่อนผันมา 

อยู่เสียวัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดาก็ได้

	 ๒.	การจัดต่าง ๆ สำหรับสภาแลโรงพยาบาลนั้น เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า  

ในขัน้แรกนีค้วรเรยีกแพทยผ์ูท้ีช่ำนาญเขา้มาจดัการสกัคนหนึง่ มอบให ้มองซเิออ 

ยคัคะมนิส ์เลอืกหาฤๅขอตอ่ สภากากบาทแดงกลางทีเ่มอืงเยนวิา๒๕๐ สง่เขา้มา 

ให้เปนธุระแนะนำจัดการที่ได้ตั้งอยู่เดี๋ยวนี้ ให้เปนแบบแผนตามตัวอย่างที่เขา 

ใช้อยู่ให้เปนหลักถานไว้ สภาอุณาโลมแดงจึ่งจัดการรักษาสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

หมายเหตุ
การเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา 

การเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวาม ี๒ ประเภท๒๕๑ คือ 

1) Ratification : a treaty is generally open for signature for a certain time following  

the conference which has adopted it. However, a signature is not binding on a State unless it has  

been endorsed by ratification. The time limits having elapsed, the Conventions and the Protocols  

are no longer open for signature. The States which have not signed them may at any time accede  

or, in the appropriate circumstances, succeed to them.

Accession : instead of signing and then ratifying a treaty, a State may become party to it  

by the single act called accession. (หมายถึง การเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวาแบบทางลัดในขั้นตอนเดียว คือ  

การให้สัตยาบัน ratifying เพียงอย่างเดียว ซึ่งวิธีปกติจะมี ๒ ขั้นตอน คือ ๑. การลงนาม signing และ  

๒. การให้สัตยาบัน ratifying)
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2) Reservation/Declaration : unilateral statement, however phrased or named, made by  

a State when ratifying, acceding or succeeding to a treaty, whereby it purports to exclude or to  

modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State (provided  

that such reservations are not incompatible with the object and purpose of the treaty).

วนัที ่๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕) พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

มีพระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิส๒๕๒ ใจความสรุปว่า The Red Cross Society of Siam  

(สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม) ได้ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๙๓ และประเทศสยามมีความปรารถนา 

จะเข้าร่วมในอนุสัญญาเจนีวา โดยจะให้ทหารของประเทศสยามเคารพกฎหมายสงคราม Law  

of War ที่ระบุในอนุสัญญาเจนีวา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มิสเตอร์โรลังยัคมินส์ (Rolin- 

Jacquemyns) เป็นผู้แทนรัฐบาลสยาม เป็นผู้ลงนามให้สัตยาบันในอนุสัญญาเจนีวา

หมายเหตุ
กฎหมายสงคราม Law of War๒๕๓ กฎหมายสงคราม Law of War ที่กล่าวถึงในพระราชสาส์น 

ฉบับนี้ หมายถึง LES LOIS DE LA GUERRE SUR TERRE มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Laws of War  

on Land 1880” ผู้ร่างคือ Gustave Moynier เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกาชาดระหว่างประเทศกับอังรีดูนังต์ และ 

เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Institute of International Law กับมิสเตอร์โรลังยัคมินส์ (มิสเตอร์โรลังยัคมินส์เข้ารับราชการ 

เป็น “ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไป” ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ และได้รับพระราชทาน 

แต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เมื่อวันที ่๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙)

The Laws of War on Land 1880 ดำเนินการจัดทำโดย Institute of International Law ในการ 

ประชุมที่เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ค.ศ. ๑๘๘๐ (พ.ศ. ๒๔๒๓) มีวัตถุประสงค์หลัก 

เพื่อควบคุมการทำสงครามให้อยู่ในกติกาสากล ลดความโหดร้ายและพลังทำลายล้างของสงครามให้เบาบางลง

The Laws of War on Land 1880 ได้พัฒนามาจากปฏิญญากรุงบรัสเซลส์ ๑๘๗๔  -  The  

Brussels Declaration 1874 - Project of an International Declaration concerning the Laws and  

Customs of War. Brussels, 27 August 1874 ปฏิญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นตามคำแนะนำของจักรพรรดิแห่ง 

รัสเซีย Czar Alexander II of Russia และผู้แทน ๑๕ ประเทศยุโรปให้แก่ Institute of International Law  

ณ กรุงบรัสเซลส ์ เมื่อวันที ่๒๗ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๗๔ (พ.ศ. ๒๔๑๗)

ประเทศภาคี (เข้าร่วม) ในอนุสัญญาเจนีวาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายสงคราม ซึ่งพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชสาส์นให้ทหารของประเทศสยามเคารพ กฎหมายสงคราม Law of  

War ซึ่งอยู่ในกฎหมายสงครามฉบับเดียวกับทหารของประเทศฝรั่งเศสที่จะต้องปฏิบัติตาม จะได้ทุเลาความ 

โหดร้ายของสงครามหากประเทศฝรั่งเศสจะทำสงครามยึดครองประเทศสยาม

วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๔๓๘ (ค.ศ.  ๑๘๙๕) มิสเตอร์โรลังยัคมินส์ (Rolin- 

Jacquemyns) ผู้แทนรัฐบาลสยามเดินทางไปลงนามให้สัตยาบัน (Ratified) อนุสัญญาเจนีวา  

ฉบับที่ ๑ ร.ศ.  ๘๓ (ค.ศ.  ๑๘๖๔) ณ กรุงเบิร์น ประเทศไทยจึงเข้าร่วมในอนุสัญญาเจนีวา  

ฉบับที ่๑ โดยสมบูรณ ์
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หมายเหตุ
อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๑ ร.ศ. ๘๓ (ค.ศ. ๑๘๖๔)๒๕๔

อนุสัญญาเจนีวาเป็นอนุสัญญาทวิภาค ี คือเป็นข้อตกลงระหว่าง ๒ ประเทศ ได้แก่ ประเทศต่าง ๆ กับ 

ประเทศสวิส เนื่องจากสมัยก่อนที่จะมีการก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) ในปี ค.ศ. ๑๙๑๙  

และองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในปี ค.ศ. ๑๙๔๕ นั้น การจัดทำสัญญาระหว่างประเทศจะมอบให้ 

รัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นผู้รับฝากสัญญา เรียกว่า Depositary ดังนั้นการจัดทำอนุสัญญาเจนีวา 

ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๘๖๔ จึงใช้ Depositary แบบเก่า คือประเทศสวิสเป็น Depositary ของอนุสัญญาเจนีวา ต่อมา 

ภายหลังการจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติและองค์การสหประชาชาติแล้ว องค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้จึงมี 

หน้าที่เป็น Depositary ของสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งการเป็น Depositary มีความสำคัญ เพราะมีหน้าที่ 

ดำเนินการขับเคลื่อนตามที่สัญญาระหว่างประเทศกำหนดไว้

“2. Depositary

3117 A treaty’s depositary is normally designated by the treaty.  Before the  

establishment of the League of Nations and later of the United Nations, only States were  

depositaries. Since then, international organizations have increasingly been entrusted with  

depositary functions. 3118 The Geneva Conventions designate Switzerland as the depositary.  

To be more precise, the provisions under this heading, as well as the testimonium and signature  

clause, refer to the depositary by the name given to the government of Switzerland, the  

‘Swiss Federal Council’. The Swiss Federal Council has delegated the task of depositary  

to the Directorate of International Law of the Federal Department of Foreign Affairs.”  

อนุสัญญาเจนีวาฉบับแรกนี้มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมและให้สัตยาบันเป็นภาคีทั้ง ๕๗ ประเทศ มีประเทศสำคัญ 

ที่เกี่ยวกับประเทศไทยดังนี้๒๕๕

France : Signed 22/08/1864 Ratified 22/09/1864 

Switzerland : Signed 22/08/1864	 Ratified 01/10/1864 

Belgium : Signed 22/08/1864	 Ratified 14/10/1864 

Netherlands : Signed 22/08/1864	 Ratified 29/11/1864 

Spain : Signed 22/08/1864	 Ratified 05/12/1864 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland : Accession 18/02/1865 

United States of America : Accession 01/03/1882 

Japan : Accession 06/06/1886 

Thailand : Accession 29/06/1895 

China : Accession 29/06/1904 

Germany : Accession 12/06/1906 

ประเทศผู้เข้าร่วมในอนุสัญญาเจนีวาโดยวิธี Signed + Ratif ied คือประเทศผู้ก่อตั้งกาชาดระหว่าง 

ประเทศ ประเทศผู้เข้าร่วมในอนุสัญญาเจนีวาโดยวิธ ี Accession คือประเทศผู้เข้าร่วมภายหลัง

วนัที ่๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๘ (ร.ศ. ๑๑๔) พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหมืน่สมมตอมรพนัธุ์  

มีหนังสือกราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ ความว่า
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“ดว้ยพระราชสาสน์ทีจ่ะมไีปยงักรงุสวติเซอรแ์ลนดน์ัน้ เกลา้กระหมอ่ม 

ได้แก้ไขบ้างเล็กน้อยแลได้เขียนถวาย ทรงเซนพระราชหัตถเลขาแล้ว เกล้าฯ  

ได้ถวายพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว กับได้ถวายร่างคำแปลแลกระดาษ 

สำหรับเขียนมาด้วย ขอประทานสำเนาด้วยฉบับหนึ่ง 

หนังสือพระราชสาส์นอยู่ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๑๑๔...

คำแปลพระราชสาส์นเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริงเป็นภาษาฝรั่งเศส)๒๕๖

“Somdetch Phra Paramindr Maha Chulalongkorn Phar Chula  

Chom Klom King of Siam both Northern and all its Dependencies of  

Loas Chieng, Laos Kao, Malaya, Kareans, etc., etc., etc., 

To His Excellency Monsieur Froy, President of the federal  

Council of the Republic of Switzerland.

Since a long time it has been our desire to accede to the  

international Convention signed at Geneva on the 22rd of December  

1864 for the Amelioration of the Condition of Soldiers wounded in  

Armies in the field. The Principles of charity and of respect of human  

life, excluding all sacrif ice of it which is not imposed and justified  

by absolute necessity, are in perfect accordance with the rules of  

our Buddhist faith and friendship with all other states, and although  

We sincerely hope and with that this peace and friendship will  

be everlasting, We have resolved to accede to the Convention  

aforesaid and so to facilitate the international recognition of our  

Siamese Society of the Red Cross๒๕๗ established in 1893, Our  

intention being moreover that the instruction given to the officers of  

our Army shall include the respect of the Convention aforesaid and  

of the Rules of War as drafted by the Institute of International Law.

Consequently we have given and give hereby full power and  

authorization to our Minister Plenipotentiary and General Advisor M.  

Rolin-Jacquemyns, to sign the Act of Accession thereto, with the  

same effect as if we had signed it Ourselves.

In witness where of we have appended to the present Our  

Royal Seal, Written at Maha Chakrakri, Bangkok the 2nd April 1895,  

being the 23th year of our Reign, and we sign. 

Your Excellency’s most affectionate friend”
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หมายเหตุ
การเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๑ เป็นการเมืองระหว่างประเทศที่สำคัญ 

เป็นการเข้าร่วมสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสงครามเพื่อถ่วงดุล หากเกิดสงคราม

การเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ ๑ ร.ศ. ๘๓ (ค.ศ. ๑๘๖๔) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๘  

(ค.ศ. ๑๘๙๕) ถือเป็น Portal of Entry หรือเป็นทางเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาหรือสนธิสัญญากฎหมาย 

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการทำสงครามอีกหลายฉบับตามมา ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีสากลว่า 

มีความเจริญมากขึ้น อีกทั้งประเทศผู้ล่าอาณานิคมต่าง ๆ ก็เป็นประเทศภาคีร่วมอยู่ในอนุสัญญาที่เกี่ยวกับ 

สงครามที่ประเทศไทยเข้าร่วมอย่างเสมอภาคด้วยเช่นกัน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศไทยเข้าร่วมอนุสัญญาที่เกี่ยวกับสงคราม 

จำนวน ๙ ฉบับ เพื่อใช้เป็นกลไกกฎหมายระหว่างประเทศต้านทานสงครามล่าอาณานิคม ดังนี้

อนุสัญญาที่เกี่ยวกับสงครามที่ประเทศไทยเข้าร่วมในสมัยรัชกาลที ่๕๒๕๘

	 1)	หมวดผู้ประสบภัยจากสงคราม (Victims of Armed Conf licts)

	 ๑. Geneva Convention, 1864 Ratif ication/Accession : 29/ 

06/1895 

	 ๒. Geneva Convention on Wounded and Sick, 1906  

Ratification/Accession : 29/01/1907

	 2)	หมวดควบคุมสงคราม (Methods and Means of Warfare)

	 ๑. Final Act of the Hague Peace Conference, 1899  

Signature : 29/07/1899

	 ๒. Hague Declaration (IV,1) prohibiting Projectiles from  

Balloons, 1899 Ratification/Accession : 04/09/1900

	 ๓. Final Act of the Hague Peace Conference, 1907  

Signature : 18/10/1907

	 ๓)	หมวดสงครามทางทะเลและทางอากาศ (Naval and Airwarfare)

	 ๑.	 Hague Convention (III) on Maritime Warfare, 1899  

Ratification/Accession : 04/09/1900

	 ๒.	 Hague Convention (X) on Maritime Warfare, 1907  

Ratification/Accession : 12/03/1910

	 ๓.	 Hague Convention (XII) on the International Prize Court,  

1907 Signature : 18/10/1907

	 ๔.	 Add i t iona l  Protocol  to  the Convent ion on the  

International Prize Court, 1910 Signature: 19/09/ 

1910
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หมายเหตุ
เอกสารฉบับร่างในประเทศไทย 

พบเอกสารฉบับร่างซึ่งเป็นเอกสารต้นขั้วของพระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิสฉบับนี้ ในสำนัก 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๔๒ - ต. ๗/๑๒๑ หน้า ๔  

แต่ไม่พบหลักฐานการให้สัตยาบัน Ratified ณ กรุงเบิร์นของมิสเตอร์โรลังยัคมินส์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๔๓๘ ทั้งนี้ กาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพ ให้ข้อมูลว่า การให้สัตยาบันอนุสัญญา 

เจนีวา รัฐบาลสวิสจะเป็นผู้เก็บเอกสารเพียงฝ่ายเดียว

๒๔๓๘ - ๕ จัดราชการกระทรวงมหาดไทย๒๕๙

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ร.ศ. ๑๑๔ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ มีหนังสือ 

ศาลาว่าการมหาดไทย ที่ ๙๕/๑๖๙๙๓ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ความว่า

ด้วยตั้งแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้ามารับราชการ 

สนองพระเดชพระคุณในกระทรวงมหาดไทย แต่ ร.ศ. ๑๑๑ ข้าพระพุทธเจ้า 

ได้พิเคราะห์ดูหน้าที่ราชการในศาลาว่าการกระทรวงนี้ ซึ่งควรจะจัดปันหน้าที่ 

พนักงาน แลจัดเปนวิธีทำราชการในศาลาให้สดวกเรียบร้อย...จึงได้เรียบเรียง 

สำเนาแบบแผนแลวิธีที่ได้จัดแลใช้อยู่ในเวลานี้ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพร้อม 

ด้วยจดหมายฉบับนี้...

๑.	 ข้าราชการในตำแหน่งสัญญาบัตรประจำศาลากระทรวงมหาดไทย เมื่อ ศก ๑๑๔  

สรุปได้ดังนี้
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	 -	 กระทรวงกลาง (เสนาบด/ีเลขานุการ รวม ๒ ตำแหน่ง)

	 -	 กรมหมู่ ใหญ่  (ราชปลัดทูลฉลอง  /  ราชปลัดพระ- 

ธรรมนูญ / ราชปลัดสำรวจ /ปลัดบาญชี / อื่น ๆ รวม  

๑๐ ตำแหน่ง)

	 -	 กรมฝ่ายเหนือ (เจ้ากรม / ปลัดทูลฉลอง / ปลัดบาญชี /  

ผู้ช่วย รวม ๔ ตำแหน่ง)

	 -	 กรมพลัมภัง (เจ้ากรม/ปลัดกรม ๒  /  ผู้ช่วย รวม ๔  

ตำแหน่ง)

๒.	 วิธีทำการในศาลากระทรวงมหาดไทย (จัดทำเป็นระเบียบภายใน)

	 		 หมวด ๑ ว่าด้วยวิธีจดหมาย 

	 		 หมวด ๒ ว่าด้วยเวลาทำการ 

	 		 หมวด ๓ ว่าด้วยตัวคนรับราชการ 

	 		 หมวด ๔ ว่าด้วยการสำรวจ 

๒๔๓๘ - ๖ นานาประเทศออกกฎหมายว่าด้วยการลงโทษผู้กระทำผิด

หนังสือสัญญาคอนเวนชั่นเมืองเยนิวา๒๖๐ 

วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ มองซิเออร์เวอเนสเลร์ เลขานุการใหญ่แห่งอินสติจูด 

กฎหมายนานาประเทศ มีหนังสือทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ เสนาบดี 

ว่าการต่างประเทศ ความว่า 

(คำแปลที ่๑๑๑๙๕)

. . .ความเห็นของอินสติตุตสำหรับกฎหมายนานาประเทศ ว่าด้วย 

แซงชั่นลงโทษ ซึ่งหนังสือคอนเวนชั่น เมืองยีนีวา แห่งวันที่ ๒๒ สิงหาคม  

ร.ศ.  ๘๓.. .เปนพนักงานของรัฐบาลทั้งปวง ซึ่งได้ลงชื่อในหนังสือสัญญา 

อันปรากฏนี้ จะรวมปฤกษากัน ถ้าเหนสมควรจะทำดังนั้น เพื่อจะได้ให้ความ 

พอใจแก่ความคิดของผู้พิพากษา แลที่จะทำคำแนะนำของเขานั้นให้เปน 

กฎหมายขึ้นกับข้าพเจ้าถือเอาเปนน่าที่ของข้าพเจ้า. . .ที่จะแนะนำหนังสือ 

สำคัญนี้มายังพระเดชพระคุณ...จะได้ทรงพระดำริห์โดยพระอัทยาไสยแลตั้งใจ... 

รฐับาลของพระเดชพระคณุ ซึง่ไดม้ชีือ่เสยีงโดยลงชือ่ไวใ้นหนงัสอืคอนเวนชัน่ 

แห่งปี  ร.ศ.  ๘๓ มีความเตมใจที่จะเหนชอบการทำให้ดีขึ้น โดยที่อินสติตุต 

สำหรับกฎหมายนา ๆ ประเทศได้แสดงไว้...

( . . . I  should be happy to learn from your government,  

who has gained credit by signing the Convention of 1864,  

are disposed to favour its perfection in the sense indicated by  

the institute for international law...)
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วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ  

เสนาบดีว่าการต่างประเทศ มีหนังสือทูลกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมว่า  

ด้วยการที่จะทำกฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดหนังสือสัญญาคอนเวนชั่นเมืองเยนิวา ลงวันที่ ๒๒  

สิงหาคม ร.ศ. ๘๓ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หารือกับมองสิเออยัคมินส์ (เจ้าพระยาอภัย 

ราชา)

วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะ- 

วงษวโรประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศ มีหนังสือถึงมองซิเออรุฟฟี ประธานาธิบดีแห่ง 

สวิสคอนเฟศเดอราเชอน กรงุเบนิ ซึง่ไดส้ง่สำเนากฎหมายเมอืงเยนวิาวนัที ่๒๐ ตลุาคม ค.ศ. ๑๘๖๘  

ว่าด้วยการที่จะช่วยผู้ที่ต้องอาวุธป่วยเจ็บในเวลามีศึกสงครามทั้งบกและทางเรือ โดยที่ประชุม 

ที่กรุงมาดริกและกรุงวอชิงตันได้ยอมตามกฎหมายนั้นแล้ว จึงได้ส่งข้อตกลงมายังประเทศที่ลงชื่อ 

ในหนังสือสัญญาเมืองเยนิวาทราบ

…I have to convey my thanks to your Excellency for the  

kind information, and beg to give expression to the sympathy with  

which His Majesty’s government have considered step taken...

หมายเหตุ
สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ, บรัสเซลส์ (The Institute of International Law, Brussels)

ในปี ค.ศ. ๑๘๗๓ มิสเตอร์โมนิเย่ (Gustave Moynier) และมิสเตอร์โรลังยัคมินส์ (Gustave Rolin- 

Jacquemyns) ร่วมกับนักกฎหมายระหว่างประเทศอีก ๙ ท่าน ช่วยกันก่อตั้ง The Institute of International  

Law (Institut de Droit International) เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๑๖ (ค.ศ. ๑๘๗๓) ณ the Salle de  

l’Arsenal of the Ghent Town Hall ประเทศเบลเยียม เป็นสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่าแก่และมี 

ชื่อเสียงที่สุดในโลก เป็นมูลเหตุความพยายามแก้ปัญหาระหว่างประเทศด้วยการใช้กฎหมายก่อนการจัดตั้ง 

ศาลโลก - ศาลที ่๑ คือ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (Permanent Court of Arbitration - PCA) ค.ศ. ๑๘๙๙

The Institute of International Law เป็นสถาบันอิสระไม่ขึ้นกับประเทศใด ๆ เพื่อความเป็นกลาง 

ในการจัดทำกฎหมายระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติภาพโลกจากการระงับ 

ข้อพิพาท นับเป็นองค์กรที่อุทิศให้กับการศึกษาและการพัฒนาของกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย 

นักกฎหมายมหาชนชั้นนำของโลก เป็นสถาบันการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก  

และผลงานขององค์กรนั้นได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในป ีพ.ศ. ๒๔๔๗

Institut de Droit International

The Institute of International Law (French : Institut de Droit International) is an  

organization devoted to the study and development of international law, whose membership  

comprises the world’s leading public international lawyers. The organization is generally considered  

the most authoritative world academy of international law, and its work earned the Nobel Peace  

Prize in 1904.[1]
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History

The institute was founded by Gustave Moynier and Gustave Rolin-Jacquemyns, together  

with 9 other renowned international lawyers, on 8 September 1873 in the Salle de l’Arsenal of  

the Ghent Town Hall in Belgium. The founders of 1873 were: 

Pasquale Stanislao Mancini (from Rome), President; 

Emile de Laveleye (from Liege);

• Tobias Michael Carel Asser (from Amsterdam);

• James Lorimer (from Edinburgh);

• Wladimir Besobrassof (from Saint-Petersburg);

• Gustave Moynier (from Geneva);

• Jean Gaspar Bluntschli (from Heidelberg);

• Augusto Pierantoni (from Naples);

• Carlos Calvo (from Buenos Aires);

• Gustave Rolin-Jacquemyns (from Ghent);

• David Dudley Field (from New York) 

Institution independent of any governmental inf luence which would be able both to  

contribute to the development of international law and act so that it might be implemented ๒๖๑

อินสติตูตสำหรับกฎหมายนานาประเทศ คือ The Institute of International Law

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ สมัยรัชกาลที่ ๕ The Institute of International Law ถูกเรียกว่า  

“อินสติตูตสำหรับกฎหมายนานาประเทศ” ได้จัดทำกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อลงโทษ (Sanction) ประเทศ 

ที่ฝ่าฝืนอนุสัญญาเจนีวา (ดูเหตุการณ์ พ.ศ. ๒๔๓๘ - ๔) แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมายุโรปได้เกิดความ 

พยายามระงับสงครามขึ้นใหม่อีก โดยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ แห่งรัสเซียได้เชิญรัฐบาลนานาประเทศร่วมประชุม 

การสร้างสันติภาพแห่งโลกครั้งแรก ณ กรุงเฮก ทำให้เกิดอนุสัญญากรุงเฮก พ.ศ. ๒๔๔๒ และมีผลผูกพันไปถึง 

อนุสัญญาเจนีวา ๑๘๖๔ เป็นอนุสัญญาที่สอดคล้องกัน โดยอนุสัญญากรุงเฮกมุ่งเน้นการควบคุมการทำสงคราม  

และอนุสัญญาเจนีวามุ่งเน้นคุมครองเชลยศึกและผู้เคราะห์ร้ายจากสงคราม นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งศาล 

อนุญาโตตุลาการถาวร (Permanent Court of Arbitration - PCA) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ นับเป็นศาลระหว่างประเทศ 

แห่งแรกของโลก

โดยการประชุม ณ กรุงเฮก เพื่อจัดทำอนุสัญญากรุงเฮก พ.ศ. ๒๔๔๒ (Hague Convention 1899)  

ครั้งนี้ประชุมความสำเร็จเพราะสามารถรวบรวมข้อดีในสนธิสัญญาและข้อกฎหมายระหว่างประเทศที่มีมาก่อน 

หน้าในรอบ ๑๐๐ ปีรวมกัน ได้แก ่

	 ๑. “Jay Treaty” Mixed Commissions at the end of the 18th century

	 ๒. The Alabama arbitration in 1871 - 1872

 ๓. A code of procedure for arbitration in 1875 by The Institute of International  

Law (The Institut de Droit International)
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พ.ศ. ๒๔๓๙

๒๔๓๙ - ๑ ปฏิญญาอังกฤษ - ฝร่ังเศส พ.ศ. ๒๔๓๙ (The Anglo - French Declaration 1896)  

ตกลงให้สยามเป็นรัฐอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นรัฐกันชน๒๖๒

วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๙ อังกฤษและฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงที่เรียกว่า ปฏิญญา 

อังกฤษ - ฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๓๙ (Anglo-French Declaration 1896) เป็นข้อตกลงให้สยามเป็น  

“รัฐกันชน” ระหว่างพื้นที่ในเขตอิทธิพลของอังกฤษกับฝรั่งเศสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดทำ 

ปฏิญญาอังกฤษ - ฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๓๙ เป็นการดำเนินของ ๒ ประเทศโดยสยามไม่ได้ร่วมตกลง  

แต่จำเป็นต้องยอมรับเพื่อความสงบสุข อังกฤษและฝรั่งเศสเริ่มเจรจาปฏิญญาฉบับนี้ตั้งแต่กลางปี  

พ.ศ. ๒๔๓๖ และตกลงลงนามได้ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ อย่างไรก็ตาม ปฏิญญาฉบับนี้ระบุความเป็น 

สยามเอาไว้เพียงส่วนที่เป็นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา คือ ภาคกลางของประเทศไทย เป็นปัญหาที่ไทย 

ตอ้งตอ่สูท้างการทตู จงึตอ้งทำอนสุัญญาลบัอังกฤษ - ไทย พ.ศ. ๒๔๔๐ เพื่อคุม้ครองสว่นภาคอืน่ ๆ  

ของประเทศไทย

หมายเหตุ
การทำปฏิญญาประกาศให้ประเทศสยามเป็นรัฐกันชนด้วย The Anglo - French Declaration 1896  

มีลักษณะคล้ายกับการประกาศให้ประเทศสวิสเป็นรัฐกันชนด้วย Treaty of Paris 1814 ซึ่งประเทศมหาอำนาจ 

ยุโรปสรุปให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเขตกันชนที่มีค่าระหว่างฝรั่งเศสและออสเตรีย (Valuable buffer zone  

between France and Austria) ที่เป็นกลางและมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค 

การประกาศให้ประเทศสยามเป็นรัฐกันชน จึงกระทำโดยประเทศมหาอำนาจที่อยู่โดยรอบประเทศ 

สยามที่อาจปะทะกัน สยามจึงไม่ได้เข้าร่วมในการทำปฏิญญาฉบับนี้

ผู้เขียนตั้งข้อสันนิษฐานว่า มิสเตอร์โรลังยัคมินส์คือนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ 

เชี่ยวชาญสนธิสัญญาระหว่างเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคำปรึกษาที่เป็นสงครามการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศ 

ชั้นแนวหน้าของยุโรป เพราะเป็นการเปิดสงครามการทูตเชิงรุกที่เป็นระบบเพื่อใช้กฎหมายระหว่างประเทศ 

ระงับสงคราม ตามหลักการของกาชาดสากล (International Committee of The Red Cross - ICRC) คือ  

ใช้กฎหมายระหว่างประเทศคุ้มครองในสงคราม How does law protect in war?

ดูเหตุการณ์ที่ ๒๔๔๐ - ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมือง 

เยนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ (เรื่องการเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา)

๒๔๓๙ - ๒ เปิดการเดินรถไฟระหว่างกรุงเทพฯ - อยุธยา 

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี	 พระอรรครราชเทวี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด 

การเดินรถไฟระหว่างกรุงเทพฯ - อยุธยา ระยะทาง ๗๑ กิโลเมตร
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๒๔๓๙ - ๓ อเมริกันจะขอแลกเปลี่ยนหนังสือรายงานคัดราชการบ้านเมือง๒๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ มิสเตอร์ยอนแบเรต ราชทูตอเมริกัน มีหนังสือมายัง 

กระทรวงต่างประเทศ ขอให้แลกเปลี่ยนหนังสือรายงานประจำปีที่ได้รวบรวมขึ้นในเรื่องการจัดการ 

บา้นเมอืง รวมทัง้การวชิาและการศกึษาตา่ง ๆ พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมพระยาเทวะวงษวโรประการ  

มีหนังสือทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ ความว่า “หม่อมฉันเหนด้วยเกล้าฯ  

ว่า สมุดที่ฝ่ายไทยจะควรส่งไปแลกเปลี่ยนได้ ที่เปนรายงานในราชการ ก็มีแต่ กรมไปรสนีย์ 

กับโทรเลข แล กรมรถไฟ เท่านั้น นอกนี้มี หนังสือเล่าเรียน ที่กระทรวงธรรมการจะส่งได้”

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช- 

กระแสในเรื่องนี้ว่า “เรื่องนี้เปนเรื่องจะขายหน้า เพราะรายงานราชการอันใดของเราไม่มี  

ได้คิดแล้วว่าอยากจะให้มีขึ้น แต่ด้วยเหตุที่ยังไม่สะดวก แลไม่มีเวลาที่จะคิดให้ตลอด ที่จะส่งนั้น  

ก็คงส่งได้บ้างเหมือนเช่นว่า แต่ดูเหมือนจัดการบ้านเมืองน้อยเตมที”

แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ กระทรวงต่าง ๆ ยังไม่เคยจัดทำรายงานราชการตามแบบ 

ตะวันตก การที่ราชทูตอเมริกันขอแลกเปลี่ยนเอกสารรายงานทางราชการครั้งนี้ ทำให้รัฐบาล 

ได้รับเอกสารรายงานราชการของอเมริกันมาใช้เป็นตัวอย่างการจัดทำรายงานราชการกระทรวง 

และกรมต่าง ๆ ตามระบบตะวันตก และใช้ในการพัฒนาระบบราชการต่อมา
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พ.ศ. ๒๔๔๐

๒๔๔๐ - ๑ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดชื่อกฎหมาย๒๖๔

วนัที ่๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๖) สภาเลขานกุารกราบทลูพระเจา้นอ้งยาเธอ  

กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ รัฐมนตรี เรื่องร่างพระราชบัญญัติกำหนดชื่อกฎหมาย โดยคณะ 

กรรมการอันมีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์เป็นประธาน มีกรมหลวงพิชิตปรีชากรและกรมหลวงเทวะวงษ- 

วโรประการ เป็นกรรมการ ได้จัดทำรายงานเรื่อง ชื่อกฎหมายภาษาอังกฤษและคำแปลภาษาไทย  

เพื่อจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เช่น

Decree/Royal Command	 พระบรมราชโองการ

Municipal	 เทศบาล หรือประชุมชน 

Proclamation	 ประกาศ

Public	 การแผ่นดิน 

Common Law	 ธรรมเนียม 

Decree or Royal Ordinance or Act 	 พระราชบัญญัติ

Civil (Law)	 พระราชกฤษฎีกาหรือแพ่ง 

Regulation	 ข้อบังคับ

Role 	 แบบแผน 

Constitution	 พระธรรมนูญ 

๒๔๔๐  -  ๒ อนุสัญญาลับอังกฤษ  -  ไทย พ.ศ.  ๒๔๔๐ (The Anglo - Siamese Secret  

Convention 1897)๒๖๕

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ ฝ่ายอังกฤษและฝ่ายไทยเริ่มร่างอนุสัญญา มีสาระ 

สำคัญคือ รัฐบาลไทยตกลงว่าจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดก็ตาม ซื้อ เช่า หรือถือกรรมสิทธิ์ดินแดน 

ไทยตั้งแต่บริเวณใต้ตำบลบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ลงไปโดยที่ไม่ให้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล 

อังกฤษก่อน เพื่อเป็นการตอบแทนรัฐบาลอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือแก่ไทยถ้าถูกชาติอื่นรุกราน

ทั้งนี้เป็นเพราะสาเหตุจากปฏิญญาอังกฤษ  -  ฝรั่งเศส พ.ศ.  ๒๔๓๙ ระบุขอบเขตของ 

ประเทศไทยเอาไว้เฉพาะส่วนที่เป็นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ไทยเกรงว่าดินแดนส่วนอื่นนอกเหนือ 

จากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจะตกอยู่ในความเสี่ยงของการล่าอาณานิคม จึงจำเป็นต้องทำอนุสัญญาลับ 

ฉบับนี้กับอังกฤษโดยที่อังกฤษตกลงว่ารัฐบาลอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือแก่สยามถ้าถูกชาติอื่น 

รุกราน เป็นการรับรองว่าไทยจะไม่ต้องกลัวว่าจะถูกฝรั่งเศสรุกรานอีก 

วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๐ รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายลงนามในอนุสัญญา

๒๔๔๐ - ๓ พระราชบัญญัติปกครองท้องที่และการยกเลิกกฎหมายเก่า๒๖๖ 

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๖) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้  

“พระราชบัญญัติปกครองท้องที่” และยกเลิกกฎหมายเก่าที่ขัดกับกฎหมายนี้ทั้งหมด ให้เสนาบดี 
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มหาดไทยและข้าหลวงเทศาภิบาลมีอำนาจควบคุมบังคับท้องที่ต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักร โดย 

กำหนดหน่วยควบคุมต่ำสุดคือ บ้านหรือที่อยู่อาศัยใด ๆ จำนวน ๑ หลัง กำหนดเจ้าของบ้าน  

เรียกว่า เจ้าบ้าน และให้เจ้าบ้าน ๑๐ บ้าน หรือราษฎรรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ คน เป็น ๑ หมู่บ้าน  

ให้เลือกเจ้าบ้าน ๑ คนมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอเป็นประธานเลือกตั้ง และให้ผู้ว่าราชการ 

เมืองเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน ลำดับถัดมาคือ ให้หมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้านรวมกันเป็น ๑  

ตำบล ให้ผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้ปักเขตที่ดินของตำบล ซึ่งแต่เดิมให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกกันเอง  

เป็นกำนัน ๑ คน แล้วให้นายอำเภอพาไปศาลากลาง รับหมายตั้งจากผู้ว่าราชการเมือง (เป็น 

ตำแหน่งขุนนางเทศาภิบาล ซึ่งเจ้าเมืองในระบบเก่าถูกยกเลิกไป) ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปกครอง 

ลูกบ้านไปตามลำดับ 

การปกครองท้องที่ถือเป็นระเบียบปกครองแบบที่ ๒ ใช้สำหรับพื้นที่ย่อยในหัวเมือง 

ทั่วประเทศ โดยลำดับชั้นการปกครองจากเล็กไปใหญ่ คือ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ  

ผู้ว่าราชการเมือง และตั้งแต่ ๒ เมืองขึ้นไปอยู่ในกำกับของข้าหลวงใหญ่หรือสมุหเทศาภิบาลสำเร็จ 

ราชการมณฑล 

การประกาศยกเลิกกฎหมายตราสามดวง

...ยกเลิกกฎหมายเก่า

มาตรา ๖ บรรดาพระราชกำหนด กฎหมายแต่ก่อนบทใดข้อความ 

ขัดกับพระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิกบทนั้น ตั้งแต่วันที่ได้ใช้พระราชบัญญัตินี้ไป...

๒๔๔๐ - ๔ โรงพยาบาลเมืองภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย๒๖๗

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ มีประกาศราชกิจจานุเบกษา รายงานผู้ป่วยโรงพยาบาล 

เมืองภูเก็ต รวมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมีจำนวนรวม ๒๐๗ คน โดยนายพุกและนายสร้อย  

เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเมืองภูเก็ต จึงเป็นโรงพยาบาลในต่างจังหวัดแห่งที่ ๒ ที่จัดตั้งขึ้น  

โดยจัดตั้งโรงพยาบาลในระบบปกครองเทศาภิบาล อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการเมือง 

๒๔๔๐ - ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือน

เมืองเยนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ (เรื่องการเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา)๒๖๘ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกนั้น เมื่อพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเยนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ข้าหลวงเทศาภิบาลของเมืองและกรรมการเมืองถวายพระเกียรติยศ ถวายงานเลี้ยงพระกระยาหาร 

กลางวัน ณ วังเอนา พระยาสฤษดิพจนกรบันทึกไว้ว่า มองสิเออริชาด๒๖๙ ข้าหลวงเทศาภิบาล  

กล่าวด้วยถ้อยคำเป็นภาษาฝรั่งเศส แปลได้ว่า

. . .กรุงสยามนั้นตั้งอยู่ข้างฝ่ายตวันออกทวีปเอเซีย ในหมู่ประเทศ 

ซึ่งเรารู้สึกเปนเมืองมีของวิเศษต่าง ๆ แต่ฝ่ายเมืองริบับลิกสวิตเซอแลนด์นั้น  
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แลเขตรแขวงยินิวานี้ ตั้งอยู่ข้างฝ่ายตวันตกทวีปยุโรป แต่ถึงจะห่างไกลกัน 

อย่างใดก็ดี ก็ได้มาถึงกัน เพราะเจ้าผู้มีปรีชาแลเปนสหายของความเจริญ  

ซึ่งได้มีความกรุณาประทับที่ ณ โต๊ะของเรา ได้ทรงเข้าด้วยในหนังสือสัญญา 

นานาประเทศของสภาอุณาโลมแดง การที่ตั้งขึ้นเปนที่ประเสริฐนี้ ซึ่งเปน 

แรกเริ่มเมืองยินิวา...ข้าพเจ้าขออนุญาตที่จะยกย่องพระกระแสที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าแผ่นดินสยามได้ทรงไว้โดยความไพเราะอ่อนหวานในเวลาที่พระองค์ 

ทรงแสดงการ ซึ่งได้เข้าในสัญญาด้วยนั้น

พระกระแสในพระราชสาส์นนั้น มีว่านานมาแล้ว ซึ่งได้ทรงมีความ 

พระราชประสงค์ของเรา ที่จะยอมเข้าในสากลสัญญานานาประเทศ ที่ได้ 

ลงนามกันไว้ ณ เมืองยินิวา เมื่อ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๘๕  

เพื่อกระทำให้การเคราะห์ร้ายซึ่งทหารในกองทำต้องถูกบาดแผลเจ็บไปในที่รบ  

ให้เปนที่เบาบาง...เปนความต้องกันกับพระพุทธศาสนาของเรา แลความรู้สึก 

ส่วนตัวของเราด้วย...เราก็ได้ตั้งใจจะไม่ให้เนิ่นช้าต่อไป ในการที่จะเข้าด้วย 

ในสัญญาสากลนั้น แลที่ เราทำดังนี้ก็เพื่อให้นานาประเทศรับจำพวก 

สภาอุณาโลมแดงสยามของเรา ซึ่งได้ตั้งขึ้นไว้ในปี ร.ศ. ๑๑๒ ความมุ่งหมาย 

ของเรา ยังมีนอกจากนี้ว่า คำสั่งที่จะมีแก่นายทหารในกองทัพของเรานั้น  

ให้จะมีความนับถือในสัญญาที่กล่าวมาข้างบนนี้ แลในกฎหมายของสงคราม 

ซึ่งอินสติตุตแห่งกฎหมายนานาประเทศได้ตั้งขึ้นไว้

ในวันนั้น ได้เกิดเปนการสัญญาในระหว่างเราอันแขงแรงที่สุด ซึ่ง 

สามารถรวมน้ำใจมนุษย์เข้าด้วยกัน สำหรับการเมตตาปรานีกับชาติมนุษย์...

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีกระแสพระราชดำรัสตอบเป็นภาษาอังกฤษ  

แปลเป็นภาษาไทยในราชกิจจานุเบกษา มีใจความตอนหนึ่งว่า 

ท่านสภานายกแห่งที่ประชุม แลท่านผู้ดีทั้งปวง ด้วยข้าพเจ้ามีความ 

ยินดีเปนอันมากมาอยู่ในหมู่ท่านวันนี้ แลข้าพเจ้ารู้สึกมาก โดยอัธยาไศรย 

ไมตรีซึ่งท่านได้กล่าวถึงข้าพเจ้า แลถึงส่วนที่ข้าพเจ้าได้ทำในเรื่องยินิวา 

คอนเวนชันแห่งสภาอุณาโลมแดงของนานาประเทศนั้น ความจริงข้าพเจ้า 

เห็นด้วยกับความเห็นของท่านในเวลาที่กล่าวว่า ความประพฤตินี้เปนข้อใกล้ 

ยิ่งขึ้นในระหว่างริปัปลิกอันสุจริตนี้ แลพระราชอาณาจักรของข้าพเจ้า ๆ ได้ 

รู้สึกความกรุณาเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เมื่อข้าพเจ้าแจ้งว่าจะเข้าด้วยในหนังสือ 

สัญญาของท่าน เพราะการสงครามนี้บางทียังจะเปน ความจำเปนที่ต้องมี  

แต่ที่ต้องมีสงครามอันดุร้ายในเวลาหนึ่งเวลาใด ก็ไม่จำเปนในสมัยนี้ที่เรา 

มีชีวิตรอยู่นี้เปนแน่...
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หมายเหตุ
นครเจนีวาเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิส เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ความเก่าแก่ถึง ๑๒๑  

ปีก่อนคริสตกาล เดิมเป็นรัฐอิสระชื่อ สาธารณรัฐเจนีวา ประกาศจัดตั้งในปี ค.ศ. ๑๕๔๑ ต่อมาเข้าร่วมกับ 

สมาพันธ์สวิสในปี ค.ศ. ๑๘๑๕ ในฐานะมณฑลที่ ๒๒ โดยโอนไปจากฝรั่งเศสหลังจากความพ่ายแพ้ของจักรพรรดิ 

นโปเลียน โบนาปาร์ต ตามสนธิสัญญาปารีส (Treaty of Paris 1814) เพื่อกำหนดเขตแดนสำหรับประเทศ 

ฝรั่งเศสภายใต้ราชวงศ์บูร์บองและคืนดินแดนให้กับประเทศอื่น ๆ (รวมทั้งโอนนครเจนีวาคืนให้กับประเทศสวิส)  

และหลังจากความพ่ายแพ้ของนโปเลียนท่ีเมืองวอเตอร์ลู (Waterloo) เบลเยียมประเทศมหาอำนาจยุโรปสรุปให้ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเขตกันชนที่มีค่าเป็นกลางระหว่างฝรั่งเศสและออสเตรีย (Valuable buffer zone  

between France and Austria) และมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค การประชุมใหญ่เวียนนา ค.ศ. ๑๘๑๕  

(Congress of Vienna 1815 or Vienna peace congress) จึงลงนามยืนยันสนธิสัญญาปารีส ประกาศ 

ให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เป็นกลาง “perpetual neutrality”

เมื่อมีการก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (กาชาดสากล) - International Red Cross  

Society ในปี ค.ศ. ๑๘๖๓ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนครเจนีวา ทำให้นครเจนีวาเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานที่ 

ตั้งองค์กรช่วยเหลือมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือทหารบาดเจ็บและเชลยศึกสงคราม 

จากสงครามโลกครั้งที่ ๑ กว่า ๗ ล้านคน เมื่อมีการประชุมสันติภาพที่กรุงปารีส (Paris Peace Conference,  

1919) จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) สำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา และเมื่อเกิด 

สงครามโลกครั้งที่ ๒ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ นครเจนีวา ยังเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือทหาร 

บาดเจ็บและเชลยศึกสงครามจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ กว่า ๓๕ ล้านคน หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒  

มีการประชุมที่กรุงวอชิงตัน The Washington Conversations on International Peace and Security  

Organization จึงได้เปลี่ยนองค์การสันนิบาตชาติ (The League of Nations) ให้เป็นองค์การสหประชาชาติ  

(The United Nations) องค์การสหประชาชาติจึงมีสำนักงานใหญ่ (เก่า) ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา สำหรับการประชุม 

ในยุโรปและคลังเอกสาร และมีการตั้งสำนักงานใหญ่ (ใหม่) อีกแห่งที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สำหรับเป็นที่ 

จัดประชุมระดับโลก

๒๔๔๐ - ๖ คณะกรรมกลางของสภากาชาดแห่งออสเตรีย เจ้าภาพจัดประชุมสภากาชาด 

ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖ ที่กรุงเวียนนา (6th International Conference of the Red  

Cross Societies) ราชทูตออสเตรียขอเชิญรัฐบาลสยามเข้าร่วมประชุม๒๗๐

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) คณะกรรมกลางของสภากาชาดแห่ง 

ออสเตรยี เจา้ภาพจดัประชมุสภากาชาดระหวา่งประเทศ ครัง้ที ่๖ ทีก่รงุเวยีนนา (6th International  

Conference of the Red Cross Societies) มิสเตอร์ครูบิสสิก ราชทูตออสเตรียในนามของ 

กระทรวงต่างประเทศออสเตรีย ขอเชิญรัฐบาลสยามเข้าร่วมประชุม

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) กรมหลวงเทววงษ์วโรประการมีหนังสือ 

ศาลาว่าการต่างประเทศ ที่ ๘๗/๕๖๖๕ กราบบังคมทูลว่า กรรมการสภากาชาดออสเตรียเชิญ 

บรรดาประเทศที่ลงนามร่วมในอนุสัญญาเจนีวาเข้าร่วมประชุม จึงสั่งการไปยังพระยานนทบุรี 

ศรีเกษตราราม (ทัด สิงหเสนี) อัครราชทูตสยาม ณ กรุงเบอร์ลิน ให้ดำเนินการ 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) กรมหลวงเทววงษ์วโรประการมีหนังสือ 

ศาลาว่าการต่างประเทศ ที่ ๑๒๙/๓๔๑๐ กราบทูลกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขานุการว่า  
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ได้รับใบบอกจากพระยานนทบุรีว่าได้มอบอำนาจให้มิสเตอเชอนเบอเกอ กงศุลเยเนราลสยาม ณ  

กรุงเวียนนา ไปประชุมในครั้งนี้และให้ส่งรีปอตรายงาน

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ร.ศ.  ๑๑๗ (พ.ศ.  ๒๔๔๒) หลวงโทรัยสยามรัฐ (มิสเตอเชอน 

เบอเกอ) กงศุลเยเนราลสยาม ณ กรุงเวียนนา ได้ส่งรายงานไปยังพระยานนทบุรี ณ กรุงเบอร์ลิน  

เมื่อ ๒ - ๓ เดือนมาแล้ว อีกฉบับส่งมาถวายกรมหลวงเทววงษ์วโรประการทางไปรษณีย์ (สิ่งที่ 

ส่งมาเป็นหนังสือ ๔ เล่ม สมุด ๔ เล่ม และสำเนาหนังสือของหลวงโทรัยสยามรัฐ ๑ ฉบับ)

๒๔๔๐ - ๗ ประธานาธบิดสีวสิแจง้ตอ่รฐับาลสยามวา่ The Orange Free State Republic๒๗๑  

เข้าร่วมในอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรกแล้ว๒๗๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ร.ศ.  ๑๑๖ มิสเตอร์ดอยเชอร์ ประธานาธิบดีแห่งสวิตเซอร์แลนด์  

มีหนังสือทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศ  

ความว่า

คำแปลที่ ๘๕๑๓

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ก่อนนี้ มองเซียร์ดอกเตอร์บีแอน  

มูลเลอฟันริกเคโฟเซอล กงศุลเยเนราลแห่งประเทศโอแรนด์ ณ กรุงเฮก  

ในนามของคอเวอนเมนต์ประเทศโอแรนด์ ได้ส่งหนังสือสำคัญที่ประเทศนั้น 

ได้เข้าอยู่ในหนังสือสัญญาที่ได้ทำไว้ ณ กรุงเยเนวา เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  

ปี ๑๘๖๔ เรื่องการที่จะอนุเคราะห์ช่วยรักษาทหารซึ่งต้องถูกบาดแผล 

ในกองทัพ ที่รบกันอยู่นั้น คือ อุนาโลมแดง

การที่ได้เข้าอยู่ในหนังสือสัญญานั้นแล้ว บัดนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งความ 

ให้พระองค์ทราบโดยทางหนังสือนี้ แลข้าพเจ้าขอเอาโอกาสนี้ที่จะแสดง 

ความนับถืออย่างสูงมายังพระองค์ท่านด้วย

ในนามกรุงสวิตเซอแลนด์

	 (เซนชื่อ)	 ดอยเชอร์

	 ปธานาธิบดีกรุงสวิตเซอแลนด์

	 (เซนชื่อ)	 ริงกิน

	 เลขานุการกรุงสวิตเซอแลนด์

๒๔๔๐ - ๘ พระราชกำหนดศุขาภิบาล กรุงเทพฯ ร.ศ. ๑๑๖๒๗๓

วนัที ่๑๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๔๐ สมเดจ็พระนางเจา้เสาวภาผอ่งศร ีพระบรมราชินีนาถ  

ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ มีพระราชเสาวนีย์ให้ประกาศ “พระราชกำหนดสุขาภิบาล  

ร.ศ. ๑๑๖” สำหรับกรุงเทพฯ ในบังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงนครบาล ในการจัดการรักษา 

ความสะอาดของเมืองหลวงเพื่อป้องกันโรคภัยอันตราย และให้สืบสวนสาเหตุโรคของมหาชนทั่วไป  

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ให้เหมาะสม โดยมีการกำหนดให้มีเจ้าพนักงาน ๒  
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ประเภท คือ เจ้าพนักงานแพทย์สำหรับตรวจโรค เรียกว่า เจ้าพนักงานแพทย์สุขาภิบาล และ 

ช่างใหญ่ (วิศวกร) เรียกว่า เจ้าพนักงานช่างใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน ให้มี 

เจ้าพนักงานผู้ช่วย เรียกว่า สารวัด ช่างรอง (ผู้ช่วยวิศวกร) คนทำแผนที่ คนเขียนแบบตัวอย่าง  

(แบบร่าง) คนแปลหนังสือ ล่าม เสมียน และคนงานต่าง  ๆ ทั้งหมดอยู่ใต้บังคับบัญชาของ 

เสนาบดีกระทรวงนครบาล นายแพทย์ปี เอช ไนติงเกล เป็นแพทย์สุขาภิบาล และกัปตัน เย  

คาตอง เป็นช่างใหญ ่ (วิศวกร) สุขาภิบาล

การกำหนดเขตพื้นที่สุขาภิบาลเพื่อดูแลรักษาความสะอาดป้องกันโรค ในระยะนี้ยัง 

เป็นงานราชการหนึ่งในกระทรวงนครบาล และจัดการสุขาภิบาล (Sanitary) เฉพาะในกรุงเทพฯ  

และขยายไปยังหัวเมือง 

ตำแหน่งข้าราชการกระทรวงนครบาล กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ร.ศ. ๑๒๓๒๗๔

กรมศุขาภิบาล

๑. กองบัญชาการ	 (๗ ตำแหน่ง)

๒. กองบัญชี	 	 (๒ ตำแหน่ง)

๓. กองศุขาภิบาลฝ่ายเหนือ	 (๘ ตำแหน่ง)

๔. กองศุขาภิบาลฝ่ายใต้	 (๘ ตำแหน่ง)

๕. กองตรวจการสอาด 	 (๓ ตำแหน่ง)

๖. กองแพทย์		 (๕ ตำแหน่ง)

๗. กองช่าง	 	 (๖ ตำแหน่ง)

๘. แผนกการไฟฟ้า	 (๑ ตำแหน่ง)

เจ้าพนักงานแพทย์สุขาภิบาล สังกัดกองแพทย ์ กรมสุขาภิบาล มีหน้าที ่

๑) มีหน้าที่ตรวจโรค ทำงานร่วมกับช่างใหญ ่ (วิศวกร) ตรวจรักษาความสะอาด

๒) มีอำนาจตรวจและจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง 

๓) รักษาความสะอาดให้ดีขึ้น เพื่อป้องกันโดยในชุมชน

๔) ทำรายงานการตรวจการต่าง ๆ และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค 

ต่อเสนาบดี

๕) ช่วยการแพทย์ของกระทรวง 
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พ.ศ. ๒๔๔๑

๒๔๔๑ - ๑ ประธานาธิบดีแห่งประเทศสวิสแจ้งรัฐบาลไทย เร่ืองขอขยายข้อความอนุสัญญา 

เจนีวา ร.ศ. ๘๓ เพิ่มความคุ้มครองสงครามทางทะเล๒๗๕

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๗ ประธานาธิบดีแห่งสวิตเซอร์แลนด์มีหนังสือทูลพระเจ้า 

น้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศ ตามคำแปลที่ ๓๓๓๗  

ความย่อว่า

...ประเทศต่าง ๆ ที่ได้ลงชื่อในหนังสือสัญญาเมืองยีนีวา ลงวันที่ ๒๒  

สิงหาคม ปี ๑๘๖๔ ว่าด้วยการที่จะทำให้พวกทหารที่ถูกบาดเจ็บในกองทัพ 

ดีขึ้นกว่าเก่านั้น ได้เหนเปนการจำเปนที่จะขยายข้อความของหนังสือสัญญานั้น 

ไปในสงครามฝ่ายทเล...ได้ปฤกษาตกลงกันที่จะเพิ่มความอีก ๑๔ ข้อกับหนังสือ 

สัญญาเมืองยีนีวานั้น ๕ ข้อว่าด้วยข้อความหนังสือสัญญานี้บางข้อโดยชัดเจน  

อีก ๙ ข้อกล่าวถึงกองทหารเรือ

...ในเวลาที่แจ้งข้างบนนี้ไปให้ประเทศที่ลงชื่อในหนังสือสัญญาเมือง 

ยีนีวาทราบนั้น เราขอแสดงความปราถนาอันตั้งใจว่า การสงครามนี้จะได้ 

เลิกแล้วต่อกันเร็วที่สุดที่จะเปนไปได้ และกฎหมายของเมืองยีนีวาลงวันที่ ๒๐  

ตุลาคม ปี ๑๘๖๘ ที่ผู้รบพุ่งกันทั้งสองฝ่ายได้เต็มใจยอมรับใช้นั้น จะเปนการ 

ทำให้อันตรายของสงครามน้อยลง...

	 	 (เซนชื่อ) รุฟฟี

	 ประธานาธิบดีแห่งกอนแฟศเดอเรชั่น๒๗๖

หมายเหตุ
การขยายอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.  ๑๘๖๓ เพื่อให้ครอบคลุมสงครามทะเลนั้น เป็นผลผูกพันจาก 

อนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ ๓ ชื่อ  “Convention for the Adaptation to Maritime Warfare of the  

Principles of the Geneva Convention of 22 August 1864” ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่เกิดจากการประชุม 

สงบศึกและลดกำลังอาวุธ (การประชุมสันติภาพ) The First Hague Conference ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ ๑๘  

พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๙๙ (พ.ศ. ๒๔๔๒) สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งนี้มีจำนวน ๔ ชุด  

(๖ ฉบับ) ทุกประเทศร่วมลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๙๙ (พ.ศ. ๒๔๔๒) เป็นสนธิสัญญาพหุภาคี  

(Multilateral Treaty) ครั้งแรกของโลก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที ่๔ กันยายน ค.ศ. ๑๙๐๐ (พ.ศ. ๒๔๔๓) 

๒๔๔๑ - ๒ โรงพยาบาลหญิงหาเงิน๒๗๗

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 

ที่ดินหลวงหลังวัดพลับพลาไชย (วัดโคก) อยู่ในแนวถนนที่ตัดใหม ่ แต่มีพวกจีนตั้งโรงเลี้ยงเป็ดไก่อยู ่ 

สำหรับตั้งโรงพยาบาลหญิงหาเงิน (เดิมเรียกโรงพยาบาลวัดโคก ปัจจุบันคือโรงพยาบาลกลาง)  
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โดยใช้เงินภาษีบำรุงถนนและงบประมาณสุขาภิบาลตามคำกราบบังคมทูลของพระเจ้าน้องยาเธอ  

กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ์

๒๔๔๑ - ๓ รัสเซียนัดนานาประเทศประชุมสงบศึกและลดกำลังอาวุธ๒๗๘ 

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.  ๒๔๔๑ พระยานนทบุรีศรี เกษตราราม (ทัด สิงหเสนี )  

อัครราชทูตสยาม ณ กรุงเบอร์ลิน มีหนังสือกราบทูลกรมหลวงเทวะวงษวโรประการ เสนาบดี 

ต่างประเทศ ดังความบางส่วนต่อไปนี้

. . .ข้าพระพุทธเจ้าพระยานนทบุรีศรี เกษตราราม ราชทูตสยาม  

ณ กรุงเบอลิน ขอพระราชทานกราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทวะ 

วงษวโรประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศทรงทราบใต้ฝ่าพระบาท

ด้วยในระหว่างเวลานี้ มีหนังสือพิมพ์เยอรมันลงข้อความกล่าวถึง 

การซึ่งแอมเปรอนิโคลาส ๒๗๙ เปิดอนุสาวรีแอมเปรออาลเลกซันเดอร์ที่ ๒  

พระอัยการของสมเด็จพระเจ้าแอมเปรอนิกโกลาสที่ ๒ พระองค์นี้ สร้างขึ้นไว้ 

ในเมืองมอสโก เปิด์อานุสาวะรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม รศ  ๓๑ ศก ๑๑๗  

เมื่อได้เปิดอนุสาวรีนี้แล้ว แอมเปรอจึงให้อนุญาตแก่หนังสือพิมพ์ทั้งหลาย  

เปนทางการเปิดเผยข้อความซึ่งแอมเปรอนิกโกลาสได้มีคำสั่งให้เคานต์ 

มูราวีเยฟ ๒๘๐.. .มหาเสนาบดีรัสเซีย แจ้งความประสงค์ไปยังราชทูตานุทูต  

ราชทูตผู้แทนคอเวอนแมนต์นานาประเทศ ซึ่งประจำอยู่ ณ ราชสำนัก  

ประเทศรัสเซียนั้น แจ้งความประสงค์ซึ่งจะขอเชิญประชุมปฤกษาข้อสำคัญ 

ในการปกครองแผ่นดินให้เป็นความศุขเจริญสืบไปในภายน่า มีข้อความยืดยาว  

เป็นใจความว่า

ในปัตยุบันนี้ ประเทศใหญ่...บำรุงกำลังทหาร แลอาวุธแรงกล้าขึ้น 

เปนลำดับ ไม่มีที่สิ้นสุด เปนการยากทับถมอยู่แก่ราษฎรพลเมืองจนเหลือ 

กำลังอยู่แล้ว ในการซึ่งบำรุงกำลังแรงกล้าขึ้นทุกประเทศดังได้เปนมานั้น  

ก็หาได้ตั้งเจตนากระทำยุทธสงครามแก่กันไม่ ประสงค์จะให้มีไว้เท่าทันกัน  

เพื่อจะห้ามเหตุยุทธสงคราม เป็นการป้องกันอันตรายของชาติ ภาษา 

บ้านเมือง ให้ราษฎรได้ร่มเย็นเป็นศุก และระงับเหตุทั้งหลายในบ้านเมือง  

ก็ปราถนาความศุกสำราญเท่านั้น 

แต่ในปัตยุบันนี้ บำรุงกำลังทหารมากจนเหลือเกิน กลับทำให้เปน 

ความยากลำบากแก่ไพร่พลเมือง แลกำลังทหารแรงกล้าดังนี้ ก็สามารถที่จะ 

เป็นสงครามขึ้นได้ในภายน่า ทั้งขาดประโยชน์ในการบำรุงบ้านเมืองแลวิชา 

ความรู้ทั้งปวง เพราะต้องเสียเปลืองในการบำรุงทหารมากกว่าการอื่น  

เครื่องยุทธภัณต่าง  ๆ  ก็เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างใหม่ ให้เท่าทันกันอยู่เสมอ  

ต้องทิ้งของเก่าเสียเปนลำดับไป มีความเสียเปลืองเปนอันมาก 
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เพราะฉนั้นแอมเปรอนิโกลาศจึงเหนว่าควรจะงดทะวีกำลังทหาร 

นั้นเสีย เพราะเห็นว่า การที่เตรียมอยู่ดังนี้...เป็นที่แน่นอนว่าจะห้ามเหตุภัย 

ทั้งปวงได้ดังประสงค์ ถ้าลดกำลังทหารเสีย จะเป็นที่แน่นอนดีกว่า

สมควรจะรวมกำลังความปราถนาของประเทศใหญ่ทั้งหลายต่าง ๆ  

ซึ่งตั้งใจเป็นทางเดียวกัน จะระงับเหตุการสงครามนี้ถ้ารวบรวมความคิด 

กันเข้า สำหรับจะระงับเหตุที่จะมีขึ้นภายน่า ด้วยความปรานีปรานอมกัน 

โดยทางวาจา ปฤกษาหาฤๅจัดการห้ามเหตุทั้งหลาย ซึ่งจะต้องเป็นสงคราม 

แก่กันนั้นเสีย ภายหลังก็คงจะมีทางยุติธรรมทั้งปวงเจริญขึ้น 

ในความประสงค์นี้แอมเปรอนิกโกลาสขอเชิญนานาประเทศตั้ง 

ผู้แทนมาประชุมปฤกษาข้อความประสงค์ทั้งปวง เพื่อจะได้เป็นความศุขสืบไป  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือคร้ังทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

พร้อมด้วยพระเจ้าน้องยาเธอ และข้าราชการ ณ สถานอัครราชทูตสยาม กรุงลอนดอน ราว พ.ศ. ๒๔๔๔

(แถวนั่งจากซ้าย) พระยานนทบุรีศรีเกษตราราม (ทัด สิงหเสน ี- ต่อมาเป็นพระยาไกรโกษา)

อัครราชทูตสยาม ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี นายพันเอก พระยาราชวัลภานุสิษฐ (อ๊อด ศุภมิตร) ราชองครักษ์

พระยาประสิทธ์ิศัลการ (สอาด สิงหเสนี) อัครราชทูตสยาม ณ กรุงลอนดอน 

(แถวยืนจากซ้าย) นายร้อยเอก หลวงสรสิทธยานุการ (อุ่ม อินทรโยธิน) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที ่๖) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมขุนพิศณุโลกประชานาถ 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนมไหสุริยสงขลา (เมื่อเสด็จกลับจากยุโรปได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัฏ

เปลี่ยนพระนามกรมเป็น กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต) ฉายที่สถานอัครราชทูตสยาม ณ กรุงลอนดอน

ภาพและคำบรรยาย : วรชาต ิมีชูบท
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มีข้อความโดยเลอียดแจ้งอยู่ในหนังสือพิมพ์ตัดนั้นแล้ว 

เคานต์มูราวีเยฟได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม แจ้งความไปยัง 

ราชทูตานุทูต แลราชทูตนา ๆ ประเทศที่เมืองเซนปีเตอสะเบิกแล้ว

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๑ มีหนังสือพิมพ์กล่าวข้อความยกย่อง ...ความประสงค์นี้  

เปนที่ชื่นชมยินดีของราษฎร ณ ประเทศรัสเซีย เป็นอันมาก...

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ เสนาบดีต่างประเทศ มี 

หนังสือกราบบังคมทูล ที่ ๔๐/๗๔๐๗ ถวายรายงานและคำแปลหนังสือประกาศแจ้งความ 

ของเคานต์มูราเวียฟ ต้นฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศส แปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย กับร่าง 

ที่จะตอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ฉบับ รวม ๔ ฉบับ

วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช- 

หัตถเลขาตอบ ความบางตอนว่า

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

วันที่ ๑๐ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗

ถึงกรมหลวงเทวะวงษวโรประการ ด้วยเธอจดหมายที่ ๔๐/๗๔๐๗  

ลงวันที่ ๘ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗ ส่งสำเนาประกาสแจ้งความ 

ของเคานต์มูราเวียฟ เรื่องกรุงรัสเซีย นัดประชุมนานาประเทศเพื่อจะปฤกษา 

ไม่ให้มีศึกสงคราม และลดกำลังสาตราวุธนั้น ได้ตรวจดูแล้วเหนว่า  

พระราชดำริห์ของเอมเปอเรอรัสเซียในเรื่องนี้ เปนพระราชดำริห์อย่าง 

ประเสริฐ แลเมื่อเหนในประกาศนั้นก็ดี ไม่มี ใครจะกล่าวให้ดี เหมือน 

เอมเปอเรอได้ การที่จะปฤกษานั้นถึงจะไม่เปนการสำเร็จไปได้ในครั้งนี้  

ความคิดอันนี้คงจะเปนทางสำเร็จในภายน่า . . . ( เอกสารเลือน) . . .ให้ เธอ 

ตอบเหนชอบและรับที่จะไปประชุมปฤกษา...

วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการมีหนังสือตอบรับไปยัง  

มองซิเออร์โอลารอฟสะก ี อุปทูตรัสเซีย ความว่า

...ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะกระทำตามความปราถนา ซึ่งท่านได้แสดง 

แก่ข้าพเจ้าว่า จะมีคำตอบหนังสือเคานต์มูราเวียฟ ลงวันที่ ๑๒ อย่างเก่า แล 

วันที่ ๒๔ อย่างใหม่ในเดือนสิงหาคมที่ล่วงมาแล้ว ว่าด้วย การบำรุงรักษา 

ความสงบราบคาบทั่วไปในโลกย์  กับการที่จะลดหย่อนกำลังสาตราวุธที่มี 

กันมากเหลือเกินให้น้อยลงได้อย่างหน่ึง ซ่ึงท่านได้ย่ืนไว้ต่อข้าพเจ้าเม่ือ 

วันท่ี ๑ ตุลาคมน้ัน

พระราชดำริห์อันประกอบด้วยความกรุณาต่อมวลมนุษแลความอารี 
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กว้างขวางของสมเด็จพระเจ้า เอมเปอเรอนั้นจะเปนอย่างอื่นอย่างไร 

ไปไม่ ได้ นอกจากเปนที่ เหนชอบโดยเหนดีอย่างยิ่งทั่วหน้ากันหมด มี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของข้าพเจ้าเปนต้น บรรดาซึ่งเปนผู้มีน้ำใจ 

เหนแก่ความศุขแลความเจริญของมนุษชนนั้น แลแต่เพียงสิ่งเดียวเท่านี้  

ก็จะส่องรัศมีพระนามของสมเด็จพระเจ้านิคอลาศที่  ๒ เอมเปรอแห่ง 

กรุงรัสเซียอยู่เปนนิรันดรสืบไป

รัฐบาลของสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม ก็จะมีความยินดีอย่างยิ่ง 

ที่จะช่วยในการประชุมที่สมเด็จพระเจ้าเอมเปอเรอทรงนัดชุมนุมอันเปน 

สิ่งที่สูงสุดถึงเพียงนี้ แล  รัฐบาลสยามมีความประสงค์อย่างแรงที่สุด  

เพื่อให้การที่จะคิดปฤกษากันอันประเสริฐยิ่งนี้สำเรจตลอดไปด้วย 

แม้ว่าประเทศน้อยอย่างเช่น กรุงสยามนี้จะมิได้มีเหตุต้องทนยาก 

ด้วยใช้ทุนมากเฉพาะประเทศเองในการที่จะสะสมทหารเครื่องสาตราวุธ  

แต่กระนั้นก็ยังจะเหนจริงอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจากความเหนซึ่งท่านเคานต์ 

มูราเวียฟได้กล่าวไว้ว่า ถ้าการที่เปนอยู่เช่นในประจุบันนี้ จะคงเปนอยู่อีก 

ต่อไป ก็เปนการที่จะชักนำไปโดยหลีกหนีอย่างใดไปไม่ได้ ให้ถึงความมหา- 

ภัยพินาศ* ซึ่งเปนที่พึงปราถนาจะป้องกันไม่ให้เปนขึ้น ผลของมหาภัยพินาศ 

อันนั้น ก็จะแผ่ไพศาลไปทั่วประเทศใหญ่น้อยทั้งสิ้น อีกประการหนึ่ง ประเทศ 

ใดเล่าที่จะมามีความชื่นชมยินดียิ่งกว่าประเทศน้อยอันมีกำลังน้อย ในความ 

หมายที่สุดของหนังสือประกาศแจ้งความนั้นว่าเปนการที่จะประดิษฐานไว้ 

ให้เปนที่นับถืออย่างศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งข้อความสำคัญแห่งธรรมแลยุกติ อันเปน 

ที่อาไศรย์ของความถาวรมั่นคงแห่งบ้านเมืองและความเจริญศุขของประชาชน 

ทั้งปวง

ข้าพเจ้าถือเอาโอกาศนี้ ที่จะแสดงความนับถืออย่างสูงมายังท่านด้วย

(เซนพระนาม) เทวะวงษวโรประการ

หมายเหต ุ
*ความมหาภัยพินาศ ในที่นี้หมายถึงสงครามขนาดใหญ่ ซึ่งการนัดประชุมสันติภาพ ณ กรุงเฮก  

ของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ ทำให้เกิดกลไกระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญากรุงเฮก ศาลอนุญาโตตุลาการ 

ถาวร (Permanent Court of Arbitration) สามารถชะลอการเกิดสงครามขนาดใหญ่ได้จนกระทั่งถึงวันที่ ๒๘  

กรกฎาคม ค.ศ.  ๑๙๑๔ จึงเกิดมหาสงครามใหญ่ตามที่พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่  ๒ ทรงคาดการณ์ไว้ คือ  

สงครามโลกครั้งที่ ๑ มีกำลังทหารสู้รบกันกว่า ๗๐ ล้านนาย เมื่อสิ้นสุดสงครามจึงมีการจัดระเบียบโลกใหม่  

โดยการประชุมสันติภาพ ณ กรุงปารีส (Paris Peace Conference) จัดทำสนธิสัญญาแวร์ซาย (Treaty of  

Versailles) ตั้งองค์การสันนิบาตชาต ิ (League of Nations)
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พ.ศ. ๒๔๔๒ 

๒๔๔๒ - ๑ จัดให้มีแพทย์ผ่าตัดท่ีจบจากโรงเรียนราชแพทย์ไปรับราชการตามหัวเมือง๒๘๑

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายจัดให้มีแพทย์ผ่าตัดที่จบจากโรงเรียนราชแพทยาลัย 

ไปรับราชการตามหัวเมือง หัวเมืองละ ๑ คน ดังรายงานราชการกระทรวงมหาดไทย แพนก 

กรมพยาบาล ของพระยามหาอำมาตย์ (เส็ง วิรยศิริ) รองเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 

วันที ่๕ เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๕๗ ความว่า

. . .ราวพระพุทธศักราช ๒๔๔๒ กระทรวงมหาดไทยเห็นว่า ตาม 

หัวเมืองมีแพทย์ไทยที่ใช้ยาไทย หาได้ตามหัวเมืองอยู่บ้างแล้ว แต่จะหาแพทย์ 

ตามหัวเมืองที่รู้การแพทย์ทางรักษาบาดแผลหามิได้ จึงได้ อุดหนุนขอแพทย์ 

ชำนาญการบาดแผลจากโรงเรียนราชแพทย์ให้รับราชการตามหัวเมือง ๆ  

ละคน แลมีกำหนดว่าถ้าเปนแพทย์ที่สอบไล่ได้ประกาศนิยบัตร์จากโรงเรียน 

ราชแพทย์ ๒๘๒แล้ว กระทรวงมหาดไทยจึงจะให้รับตำแหน่งรับพระราชทาน 

เงินเดือน ๆ ละ ๘๐ บาท แต่แพทย์เมืองใดมิใช่แพทย์ประกาศนิยบัตร์ชำนาญ 

ในการบาดแผลด้วยแล้ว คงจะได้รับตำแหน่งพระราชทานเงินเดือนละ ๓๐  

บาทถึง ๖๐ บาท เป็นอย่างสูง 

. . .การที่ส่งแพทย์ประกาศนิยบัตร์ เหล่านี้ ไปรับราชการหัวเมือง  

กระทรวงมหาดไทย ยังไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องแพทย์เหล่านี้มากนัก เปนแต่ว่า  

ถ้าเมืองใดต้องการแพทย์ประกาศนิยบัตร์มีบอกขอเข้ามากระทรวงมหาดไทย ๆ  

ก็มีหนังสือขอไปยังกระทรวงธรรมการ ๆ ส่งแพทย์มาให้กระทรวงมหาดไทย ๆ  

ก็ส่งไปให้หัวเมือง...

๒...การเกิดโรคภัยตามหัวเมือง เมื่อมีโรคสิ่งใดเกิดขึ้น หัวเมือง 

มีบอกเข้ามากระทรวงมหาดไทยก็รวมไว้อยู่ในหน้าที่กรมพลำภัง ๒๘๓ คือ 

หน้าที่ปกครองท้องที่ การที่ทำนั้น เพียงแต่จดบัญชีไว้ให้ทราบเรื่อง และ 

สั่งไปว่าให้จัดการรักษาพยาบาลกันไปเท่าที่จะทำกันได้...

แต่การปฏิบัติราชการจริงนั้น ผู้ว่าราชการเมืองต้องมีหนังสือขอแพทย์มาก่อน  

จึงจะส่งแพทย์ประกาศนียบัตรซึ่งเป็นแพทย์แผนปัจจุบันไปให้ แพทย์ประจำเมืองอยู่ ใต้ 

บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการเมืองและกรมพลำภัง (กรมการปกครอง) ตามลำดับ ส่วนกลาง 

ไม่ได้มีการสนับสนุนมาก เพียงบันทึกบัญชีรายงานไว้ และหากเกิดปัญหาขึ้น ให้แต่ละเมือง 

แก้ปัญหากันเอง
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๒๔๔๒ - ๒ ตำแหน่งแพทย์ในกรมทหารบก ร.ศ. ๑๑๘๒๘๔

ประกาศตำแหน่งข้าราชการกรมทหารบก รัตนโกสินทรศก ๑๑๘ มีรายนามข้าราชการ 

แพทย์ทหารที่สังกัดอยู่ในกรมกองต่าง ๆ ดังนี้

  

กรมเสนาธิการ 	 นายแพทย์โท นายฮวด (วีระไวทยะ)

กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์	 นายแพทย์เอก นายร้อยตร ี

	 ขุนวรสุนทโรสถ

	 นายแพทย์ตรี นายซับ

กองทหารม้า	 นายแพทย์ตรี นายเยี่ยม

กองทหารปืนใหญ่	 นายแพทย์ตรี นายร้อยตรีขุนไนยนานุกูล

กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์	 นายแพทย์เอก ขุนภูเบนทรนุรักษ

กรมทหารราบที่ ๒ (ล้อมวัง)	 นายแพทย์เอก นายร้อยโท 

	 หม่อมเจ้าเปล่ง

กรมทหารราบที่ ๓ (ฝีพาย)	 นายแพทย์เอก นายร้อยตรี ซุง

กรมทหารราบที่ ๔ (ทหารน่า)	 นายแพทย์เอก นายแพ

	 นายแพทย์ตรี นายขาว

กรมทหารราบที่ ๕ (มณฑลนครราชสีห์มา)	 นายแพทย์เอก นายชื่น

	 นายแพทย์โท นายชิต

กรมทหารราบที่ ๖ (มณฑลตวันออกเฉียงเหนือ)	นายแพทย์เอก นายอิ่ม

กรมทหารราบที่ ๗ (มณฑลฝ่ายเหนือ)	 นายแพทย์เอก นายถึก

กรมทหารราบที่ ๘ (มณฑลตวันตกเฉียงเหนือ)	 นายแพทย์ตรี นายนุ่ม

๒๔๔๒ - ๓ สัญญาทำน้ำประปา The Water Supply๒๘๕

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ Mr. O. Fariola de Rozzoli City Engineer’s  

office, Local Sanitary Department, City of Bangkok จัดทำรายงานและข้อตกลงการทำ 

น้ำประปาขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๗ หน้า (ในขณะนั้นยังไม่ได้บัญญัติศัพท์คำว่า น้ำประปา  

ยังคงเรียกทับศัพท์ว่า The Water Supply)

๒๔๔๒ - ๔ ร่างกฎข้อบังคับสำหรับสภาอุณาโลมแดงในกรุงสยาม๒๘๖ 

วันที่ ๙ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๘ เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (โรลังยัคมินส์) จัดทำ  

ร่างกฎหมายจัดตั้งสภาอุณาโลมแดง ชื่อ ร่างกฎข้อบังคับสำหรับสภาอุณาโลมแดงในกรุงสยาม  

(Draft rules of Red Cross Society in Siam) จำนวน ๑๘ หมวด จำนวน ๑๒ หน้า ทูลเกล้าฯ  

ถวาย แต่การระงับไป 

ร่างกฎข้อบังคับสำหรับสภาอุณาโลมแดงในกรุงสยามมีทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

และมีข้อความสำคัญดังนี้
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Draft rule of Red Cross Society in Siam

ร่างกฎข้อบังคับสำหรับสภาอุณาโลมแดงในกรุงสยาม

I. Object Name and Head Quarters of Society

ว่าด้วยกิจชื่อแลที่สำนักนิ์กลางของสภา

The object of the society is to succor and nurse the victims  

of accidents or of an extraordinary calamity in time of peace and the  

wounded and sick in time war, as to alleviate their sufferings as  

much as possible.

It has assumed the name of “The Red Cross Society in  

Siam” and has its headquarters in Bangkok.

กิจของสภานั้น สำหรับที่จะให้ความช่วยอนุกูล แลความพยาบาล  

แกบ่รรดาคนทีจ่ะไดร้บัอนัตรายจากพยนัตรายอนัปอ้งกนัลว่งนา่ไมไ่ด ้ ฤๅปว่ยไข ้

ในเวลาที่มีสงคราม เพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับความทุเลาจากความทรมาณ 

โดยอย่างที่สุดที่จะเป็นได้

สภานั้นได้ตั้งนามเรียกว่า “สภาอุณาโลมแดงในกรุงสยาม” และได้ 

ตั้งที่ทำการเปนสำนักนิ์กลางในกรุงเทพฯ  

II. Their Royal Majesties’ Patronage

ว่าด้วยความปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์

The Society is placed under the exalted patronage of His  

Majesty the King and Her Majesty the Queen 

สภานี้ตั้งอยู่ในใต้ความปกครองอันสูงสุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้า- 

อยู่หัวแลสมเด็จพระบรมราชินีนารถ

III. Geneva Convention

ว่าด้วยความเกี่ยวด้วยหนังสือสัญญาซึ่งทำที่เมืองเยนีวา

The society adheres to the decision of the international  

conference held in Geneva in October ๑๘๖๓, and to the principle  

of the Convention conclude between most of the governments  

of Europe in the same city in August ๑๘๖๔ 

สภานี้มีความยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อความที่ได้ตกลงในที่ประชุม 

ของนา ๆ ประเทศที่ได้ประชุมกัน ณ เมืองเยนีวาเมื่อเดือนตุลาคมกฤศต์ศักราช  

๑๘๖๓ แลตามความเพ่งเลงของหนังสือสัญญาที่รัฐบาลนา ๆ ประเทศในยุโรป 

เป็นอันมากได้ทำกันที่เมืองเยนีวาเมื่อสิงหาคมกฤศต์ศักราช ๑๘๖๔ นั้นด้วย…
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๒๔๔๒ - ๕ ตั้งกองแพทย์พยาบาลทหารบกในกรมยุทธนาธิการ๒๘๗ 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๘ นายพันเอก พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระ- 

ประวตัวิรเดช ปลดัทพับก มีหนังสอื ที ่๑๘/๓๔๘๙ กราบทลูนายพลเอก สมเดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอ  

เจ้าฟ้ากรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดช ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ความว่า

 

. . .ด้วยการแพทยพยาบาลกรมทหารบกตามที่ เปนมาแล้ว ต่าง 

จัดการพยาบาลแยกย้ายกันอยู่ตามกรมแลกอง ยังไม่มีแพทยกรมกลาง 

สำหรับที่ จะได้ตรวจตราแนะนำการให้ เปนแบบแผนอันเดียวกัน อีก 

ประการหนึ่ ง แพทย์ที่ รับราชการอยู่ ใน เวลานี้ ก็ ไม่ ใคร่จะมีผู้ ชำนาญ 

ในการบาดแผล เช่น การตัดผ่า เปนต้น ซึ่งนับว่าเปนการสำคัญในราชการ 

ทหารด้วยอย่างหนึ่ง

เห็นด้วยเกล้าฯ  ว่า สมควรจัดให้มีกองแพทยพยาบาลขึ้นไว้ 

ในกรมยุทธนาธิการ แลจัดที่ในศาลายุทธนาธิการเปนโรงพยาบาลกลาง 

ขึ้นไว้ด้วยสักแห่งหนึ่ง ให้มีอัตรานายแพทย์ใหญ่  ๑ นายแพทยเอก  ๑  

โท ๑ ตรี ๑ ผู้พยาบาลตามสมควร มีน่าที่ดำริห์ ตรวจตรา แนะนำ  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช

กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
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การรักษาพยาบาลในกรมทหารบกทั่วไป แลรักษาพยาบาลทหารที่เหลือ 

กำลังแพทยกรมแลกอง บอกส่งมารักษาพยาบาล แลพนักงานทั่วไปด้วย  

ตามเห็นสมควร กับตรวจทหารป่วยพิการ 

ผู้ที่จะให้ได้รับตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่นั้น เกล้าได้พูดกับหมอไรเตอร ์  

รับเข้าทำการมีเงินเดือน ๒๐๐ บาท ถ้าทรงเห็นสมควรแล้ว ควรเริ่มจัดการ 

ตั้งแต่ศกนี้ไป เพราะเงินที่จะจ่ายในการนี้ก็มีพออยู่แล้ว...

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๘ นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรม- 

พระภาณุพันธุวงษ์วรเดช ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามหนังสือศาลายุทธนาธิการ ที ่๒๑/๓๕๐๖ ความว่า

. . .ด้วยการแพทย์พยาบาลทหารบกตามที่ได้จัดการมาแล้วในศกนี้  

ยังบกพร่องอยู่มาก นายพันเอก พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระประวัติ 

วรเดช ปลัดทัพบก มีความเห็นที่จะเพิ่มกองแพทย์ขึ้นกอง ๑ ข้อความเลอียด 

แจ้งอยู่ในความเห็นที่ได้รับพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายมาให้ทรงทราบ 

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า สมควร 

จัดให้มีขึ้นตามควรเหนนี้ ถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว จะได้รับ 

พระราชทานจัดการตั้งแต่ศกนี้ไป 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช- 

หัตถเลขา ที่ ๑๓/๑๐๐๐ ถึงสมเด็จฯ กรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดช ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ  

ความว่า

ถึง ท่านเล็ก เจ้าฟ้ากรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดช ผู้บัญชาการ 

กรมยุทธนาธิการ

ได้รับหนังสือเธอ ที่ ๒๑/๓๕๐๖ ส่งความเหนลูกชายจิระประวัติ 

วรเดช เรื่องจะเพิ่มกองแพทย์ขึ้นอีกกองหนึ่งในกรมยุทธนาธิการกลาง  

สำหรับตรวจแนะนำการรักษาพยาบาลทหารบกทั่วไป ตัวนายแพทย์นี้จะให้ 

หมอไรเตอร์ เข้าทำการให้ เงินเดือน  ๆ  ละ ๕๐๐ บาท เธอเหนชอบด้วย  

ถ้าอนุญาตแล้วจะได้จัดการตั้งแต่ศกนี้ต่อไปนั้น ได้ทราบแล้ว

เงินเดือนหมอไรเตอร์จะรับเปน ๒ น่า อยู่เช่นนี้ ผิดแบบที่กระทรวง 

พระคลังตั้งไว้ จะเปนการลำบากในเรื่องงบประมาณภายน่าประการใด ควร 

ให้เสนาบดีกระทรวงกระลาโหม กระทรวงวัง ปฤกษาเสนาบดีกระทรวง 

พระคลังเสีย ให้ตกลงกันก่อน...
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พ.ศ. ๒๔๔๓ 

๒๔๔๓ - ๑ กงสุลโปรตุเกสสอบถามเรื่อง “ธงอุณาโลมแดง”๒๘๘

วันที่ ๑๖ เมษายน ร.ศ.  ๑๑๙ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ  

เสนาบดีว่าการกระทรวงต่างประเทศ มีหนังสือ ที่ ๒/๕๕๐ ทูลมายังกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  

เสนาบดีว่าการกระทรวงกลาโหม ความว่า...ด้วยหม่อมฉันได้รับหนังสือซินยอลุยคอเรียดาซิลวา  

กงสุลเยเนราลโปรตุเกส ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ร.ศ.  ๑๑๘ ขอทราบว่า ในพระราชอาณาจักร์ 

สยามได้ใช้ธงอย่างใดชักเคียงกับธงอุณาโลมแดงบนรถสำหรับทหารคนเจ็บ จะขอตัวอย่างนั้น 

แจ้งไปยังรัฐบาลโปรตุเกส...

วันที่ ๑๗ เมษายน ร.ศ.  ๑๑๙ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  

เสนาบดีว่าการกระทรวงกลาโหม มีหนังสือ ที่ ๕/๒๕๐ ทูลตอบกรมหลวงเทวะวงษวโรประการ  

เสนาบดีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ความว่า...ได้คิดกะรูปธงถวายมาในคราวนี้ด้วยแล้ว ขอ 

ได้โปรดเทียบเคียงกับพระบาฬีจะมีประการใดบ้าง แต่ของเรายังไม่เคยมี พึ่งจะได้รู้เดี๋ยวนี้...

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ร.ศ.  ๑๑๙ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  

เสนาบดีว่าการกระทรวงกลาโหม มีหนังสือ ที่ ๑๔/๗๑๖ เสนอร่างพระราชบัญญัติธงที่สำหรับ 

ชักคู่กับธงอุณาโลมแดง ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติ ๑ แผ่น มี ๓ มาตรา ว่าด้วย “ธงกากบาท 

แดงบนพื้นสีขาบ” มีรูปช้างเผือกยืนบนแท่นหันหน้าเข้าทางคันธงบนพื้นสีแดงที่มุมบนธงด้านซ้าย

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๙ พระศรีณรงค์วิไชยรักษาราชการแทนเสนาบดีกระทรวง 

กลาโหม มีหนังสือกราบบังคมทูล ที ่๔๓/๘๗๖ ความว่า

 

....ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมว่า ควรจะมี จึงได้ 

กะรูปแลอัตราเครื่องหมายสำหรับธงนี้ส่งไปถวายให้เทียบเคียงกับธรรมเนียม 

ในนา ๆ ประเทศจะมีประการใดบ้าง เพราะยังไม่เคยมี...พระเจ้าน้องยาเธอ  

กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ ทรงตอบมาว่า ให้กราบบังคมทูลพระกรุณา 

ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้เปนพระราชบัญญัติเสียก่อน แล้ว 

จะส่งอัตราแลแบบธงไปยังกงสุลเยเนราลโปรตุเกศ...

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๙ มีพระราชกระแสรับสั่ง ที่ ๑๓/๒๖๗ จากเรือพระที่นั่ง 

มหาจักรี ความว่า...พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดชจะทรงเข้าพระไทยบ้างกระมัง  

ให้ฝ่าพระบาทลองถามด ู ได้ความประการใดให้นำไปเสนอในที่ประชุมเสนาบดี

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๙ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช๒๘๙  

ทรงชี้แจงว่า 
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...ในประเทศอื่นก็ไม่ปรากฏว่ามีธงเช่นนี้อีกแพนกหนึ่ง ถ้าจะใช้แต่ 

ธงราชการอย่างชนิดที่เปนธงธรรมดา เช่น ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่น 

ก็ได้ คงไม่เปนที่เสียหายอันใด ถ้าโปรดเกล้าฯ แล้วจะได้ตอบไปยังกระทรวง 

ต่างประเทศ...พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่ง 

ว่า “ตกลงเปนงด”

จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช  

ต้นราชสกุล “จิรประวัติ” เป็นพระราชโอรสองค์ที ่๑๗ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เป็นพระราชโอรสกลุ่มแรกที่ศึกษาต่อในทวีปยุโรป เมื่อกลับมาประเทศไทยทรงเข้ารับราชการเป็น 

ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ (กองทัพบก) และเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ถวายงานสนอง 

พระราชกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการฟื้นคืนสภาอุณาโลมแดง  

พ.ศ. ๒๔๔๙ เริ่มประชวร ครั้งพระองค์ดำเนินการจนกระทั่งเริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ แล้ว จึงได้เสด็จประพาสยุโรปนานถึง ๑ ปี ๙ เดือน เพื่อ 

รักษาพระอาการ แต่พระอาการทรุดลง ครั้นเสด็จกลับกรุงเทพฯ ก็ทรงงานอีกได้ไม่นาน  

จึงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที ่๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๖ ก่อนกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ราว ๑ ปี

กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดชทรงงานอย่างหนักในการวางรากฐานการทหารบก จัดตั้ง 

มณฑลทหารบกเพื่อขยายการทหารบกครอบคลุมประเทศและทรงทำให้การทหารบกทั่วประเทศ 

เข้มแข็งอย่างไม่เคยมีมาก่อน (เดิมทหารหลวงมีเฉพาะในเมืองหลวง ตามหัวเมืองเป็นทหาร 

หัวเมือง คือคนในพื้นที่ในบังคับของเจ้าเมือง) และทรงปรับปรุงการจัดการทหารบกจนทันสมัย 

ตามแบบประเทศตะวันตกจนสมบูรณ์ เป็นที่พอพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกองทัพบกไทย” ด้วย

๒๔๔๓ - ๒ สร้างอาคารเรียนโรงเรียนราชแพทยาลัย๒๙๐ 

วันที่ ๑ กันยายน ร.ศ. ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๓) เจ้าพระยาภาสกรวงศ์มีหนังสือกราบทูล 

กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ เรื่องโรงเรียนแพทยากร และทูลว่าสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี  

พระบรมราชินีนาถ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกโรงเรียนขึ้นใหม่ แทนที่โรงยาฝิ่นติดกับ 

โรงพยาบาล ให้โรงเรียนแพทยากรที่สอนอยู่นั้นใหม่ ให้เป็นโรงเรียนแพทยาลัย อยู่ ใน 

พระบรมราชูปถัมภ์ “มีกำหนดเปิดในพระราชพิธีฉัตรมงคล เมื่อได้ตั้งโรงเรียนแพทยาลัย 

ลงเป็นหลักฐาน เห็นการที่จะตั้งมั่นเจริญได้แล้ว จะได้ดำริการแพทย์ต่อไปที่จะให้มีการสอบไล่ 

และรวมการให้ลงระเบียบ” กำหนดเวลาเรียนแก้ใหม่เป็น ๕ ปี 

๒๔๔๓ - ๓ การปกครองแบบเค้าสนามหลวง

ทรงจัดราชการมณฑลพายัพเป็นกรณีพิเศษ ด้วยการตราข้อบังคับสำหรับปกครองมณฑล 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ร.ศ. ๑๑๙ คือให้มีเจ้าผู้ครองนคร ข้าหลวงประจำนคร ข้าหลวงผู้ช่วย 
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ร่วมกันปกครอง (เจ้านายฝ่ายเหนือ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่) เรียกการปกครองนี้ว่า  “เค้า 

สนามหลวง” คือการปกครองระบบเจ้านายที่ลดรูปไปจากวังหลวง

๒๔๔๓ - ๔ ศักดินาแพทย์ทหารเรือ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ร.ศ. ๑๑๙ - ประกาศพระราชบัญญัติศักดินาทหารเรือ ร.ศ. ๑๑๙๒๙๑  

ปรากฏศักดินาแพทย ์ดังนี้

กรมพยาบาล

นายแพทย์ใหญ่	 ศักดินา ๑๕๐๐

นายแพทย์	 ศักดินา ๘๐๐

ปลัดแพทย์	 ศักดินา ๖๐๐

แพทย์	 ศักดินา ๒๐๐

๒๔๔๓  - ๕ สยามเข้าร่วมอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.  ๑๘๙๙๒๙๒ (สัญญาสงบศึกที่กรุงเฮก)

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ร.ศ.  ๑๑๙ (พ.ศ.  ๒๔๔๓) กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ  

เสนาบดีต่างประเทศ มีหนังสือกราบทูลกรมขุนสมมตอมรพันธุ ์ ราชเลขานุการ ความว่า

 

...ด้วยหม่อมฉันได้รับหนังสือพระรัตนโกษาที่ ๑๘๐, ๑๐๓๑ ลงวันที่  

๒๙ กันยายน ตอบรับ เรื่องสงบศึก นั้น ความแจ้งอยู่แล้ว หม่อมฉันได้รับ 

ใบบอกพระยาสุริยานุวัตร ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ร.ศ. ๑๑๙ ว่าเมื่อวันที่ ๔  

กันยายน ซึ่งเป็นวันกำหนดนัดประชุมผู้แทนรัฐบาลนานาประเทศที่กรุงเฮก  

เพื่อจะได้นำ หนังสือแรติไฟ ของหนังสือสัญญาต่าง ๆ ซึ่งได้ทำการตกลงกัน 

ในที่  ประชุมการสงบราบคาบ ไปมอบให้มองซิเออร์เดอโบฟอร ตามวิธี 

ดังกล่าวในหนังสือสัญญานั้น พระยาสุริยานุวัตรได้ไปพร้อมด้วยราชทูต 

เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี เบลเยียม เดนมารค สเปน ยุในเตดสเตด 

อเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี ฮอลันดา เปอเซีย โปรตุเกส รูเมเนีย  

รัสเซีย สวีเดนนอรเว บาลเกเรีย รวมผู้แทนรัฐบาล ๑๗ เมือง พร้อมกันแล้ว 

ตา่งคนไดเ้ซนหนงัสอืมอบหนงัสอืแรตไิฟทีเ่อาไปนัน้ สง่ใหม้องซเิออรเ์ดอโบฟอร  

เสนาบดีว่าการต่างประเทศกรุงฮอลันดา มองซิเออร์เดอโบฟอรต้องทำใบรับ  

(Depositary) ให้เหมือนกัน...

หมายเหตุ
เรื่องสงบศึก หมายถึง อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๘๙๙ ในเอกสารจดหมายเหตุกระทรวงต่างประเทศ  

รัชกาลที่ ๕ เรียกอนุสัญญากรุงเฮกว่า  “สัญญาสงบศึกที่กรุงเฮก” ประกอบด้วยอนุสัญญา (convention)  

๓ ฉบับและปฏิญญา (declaration) ๓ ฉบับ ดังนี้
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อนุสัญญา (convention) ๓ ฉบับ คือ

I. Convention for the Pacific Settlement of International Disputes

II. Convention with respect to the Laws and Customs of War on Land

III. Convention for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva  

Convention of 22 August 1864

ปฏิญญา (declaration) ๓ ฉบับ คือ

I. Declaration concerning the Prohibition of the Discharge of Projectiles and Explosives  

from Balloons or by Other New Analogous Methods

II. Declaration concerning the Prohibition of the Use of Projectiles with the Sole Object  

to Spread Asphyxiating Poisonous Gases

III. Declaration concerning the Prohibition of the Use of Bullets which can Easily Expand  

or Change their Form inside the Human Body such as Bullets with a Hard Covering which does  

not Completely Cover the Core, or containing Indentations 

หนังสือแรติไฟ หมายถึง หนังสือให้สัตยาบัน เป็นการยืนยันเข้าร่วมสนธิสัญญา (Ratify แปลว่า  

สัตยาบัน) 

ที่ประชุมการสงบราบคาบ หมายถึง Hague Peace Conference 1899 เป็นชื่อเรียกการประชุม 

เพื่อจัดทำอนุสัญญากรุงเฮกชุดนี ้ (มีอนุสัญญา ๔ ฉบับ)

รวมผู้แทนรัฐบาล ๑๗ เมือง พร้อมกันแล้วต่างคนได้เซนหนังสือมอบหนังสือแรติไฟ เป็นการ 

มอบหนังสือลงนามให้สัตยาบันร่วมกันในสนธิสัญญาฉบับเดียวก่อนเพื่อรวมกันเป็น Ratiying Country เพื่อให้ 

สัตยาบันต่อประเทศผู้รับสนธิสัญญา (Depositary) คือ ประเทศฮอลันดา (เนเธอร์แลนด์) เป็นการทำ 

สนธิสัญญาแบบพหุภาค ี (Multilateral Lateral Treaty) ที่เป็นทางการครั้งแรกของโลก

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.  ๑๘๙๙ ฉบับที่ ๓ คือ Convention for the Adaptation to Maritime  

Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 22 August 1864 เป็นอนุสัญญาที่มีอำนาจ 

ขยายขอบเขตของอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.  ๑๘๖๔ ให้ครอบคลุมสงครามทางทะเล และก่อนที่จะเริ่มต้น 

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี ค.ศ. ๑๙๑๔ หรือ ๕๐ ปีหลังจากการก่อตั้ง มี ๔๕ ประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา 

เจนีวาและได้จัดตั้งสภากาชาดของแต่ละประเทศแล้ว สภากาชาดของแต่ละประเทศภาคีได้ร่วมมือกันเพื่อ 

ช่วยเหลือเชลยศึกจำนวนหลายล้านคน อนุสัญญาเจนีวาได้ขยายออกไปนอกยุโรปและอเมริกาเหนือไปยัง 

อเมริกากลางและอเมริกาใต้ (อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี คิวบา เม็กซิโก เปรู เอลซัลวาดอร์ อุรุกวัย  

เวเนซุเอลา) เอเชีย (สาธารณรัฐจีน ญี่ปุ่น เกาหล ี สยาม) และแอฟริกา (สหภาพแอฟริกาใต้)

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ มีการใช้อาวุธเคมีทำลายล้างมนุษย์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และ 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจึงประท้วงอย่างรุนแรง และเนื่องจากอนุสัญญาเจนีวาไม่ครอบคลุม 

อาวุธเคมี จึงใช้อำนาจของอนุสัญญากรุงเฮก - Hague Convention’s “Laws and Customs of War on Land”  

of 1907 เข้าช่วยพลเรือนผู้ประสบภัยสงครามในดินแดนที่ถูกยึดครอง (The ICRC tried to ameliorate the  

suffering of civil populations) โดยอาศัยอำนาจอนุสัญญากรุงเฮกที่คุ้มครองปฏิบัติการของคณะกรรมการ 

กาชาดระหว่างประเทศ ในการช่วยเหลือเชลยสงคราม legal basis for the ICRC’s work for Prisoners of  

War (POW) ปัจจุบันอนุสัญญาเจนีวาได้รวมกับอนุสัญญากรุงเฮกและอนุสัญญาอื่น ๆ กลายเป็นชุดกฎหมาย 

ขนาดใหญ ่ เรียกว่า กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Laws - IHL)

การทำสนธิสัญญาแบบพหุภาคีของอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๘๙๙ พัฒนามาจากอนุสัญญาเจนีวา  

ค.ศ.  ๑๘๖๔ ซึ่งอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.  ๑๘๖๔ เป็นสนธิสัญญาแบบทวิภาคี  (Bilateral Lateral Treaty)  
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มีประเทศสวิสเป็นผู้รับสนธิสัญญา (Depositary) เป็นสนธิสัญญาแบบเก่าระหว่าง ๒ ประเทศ คือ ผู้รับสัตยาบัน 

คือประเทศสวิส กับประเทศผู้ให้สัตยาบัน คือประเทศต่าง ๆ เมื่อมีประเทศผู้ให้สัตยาบันจำนวนมากก็เกิดความ 

ไม่สะดวก เพราะต้องให้สัตยาบันทีละประเทศแยกจากกัน จึงได้พัฒนาเป็นแบบทุกประเทศให้สัตยาบันพร้อมกัน 

ในครั้งเดียว จึงเกิดเป็นสนธิสัญญาแบบพหุภาคี (Multilateral Lateral Treaty) ครั้งแรกของโลก อนุสัญญา 

กรุงเฮกเป็นต้นกำเนิดกลไกสำคัญของโลก คือ ศาลโลกศาลที่ ๑ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (Permanent  

Court of Arbitration - PCA)

History of Permanent Court of Arbitration - PCA

The PCA was the first permanent intergovernmental organization to provide a forum  

for the resolution of international disputes through arbitration and other peaceful means.

The PCA was established by the Convention for the Pacific Settlement of International  

Disputes, concluded at The Hague in 1899 during the first Hague Peace Conference. The  

Conference had been convened at the initiative of Czar Nicolas II of Russia “with the object  

of seeking the most objective means of ensuring to all peoples the benef its of a real and  

lasting peace, and above all, of limiting the progressive development of existing armaments.”

Among the aims of the Conference had been the strengthening of systems of  

international dispute resolution-especially international arbitration. The delegates at the  

Conference were mindful that, during the previous 100 years, there had been a number  

of successful international arbitrations, starting with the “Jay Treaty” Mixed Commissions at  

the end of the 18th century,  and reaching a pinnacle with the Alabama arbitrat ion in  

1871-1872. In addition, the Institut de Droit International had adopted a code of procedure  

for arbitration in 1875.๒๙๓

วิวัฒนาการของความพยายามระงับสงครามของโลกในยุคนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการกาชาด 

ระหว่างประเทศ [International Red Cross Society (Geneva Convention 1863)] สถาบันกฎหมายระหว่าง 

ประเทศ [The Institute of International Law (a code of procedure for arbitration 1875)] และ 

ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร [Permanent Court of Arbitration - PCA (Hague Convention 1899)]

วิวัฒนาการของความพยายามระงับสงครามของโลกในยุคต่อมา เกิดจากสงครามโลกครั้งที่ ๑ ทำให้ 

เกิดองค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) ค.ศ. 1919 และทำให้เกิดศาลยุติธรรมระหว่างประเทศถาวร  

(The Permanent Court of International Justice - PCIJ) และสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทำให้เกิดองค์การ 

สหประชาชาติ (United Nations-UN) ค.ศ. 1945 และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (The International Court  

of Justice - ICJ) 

กรุงเฮก - ศูนย์กลางของศาลโลก

กรุงเฮกเป็นศูนย์กลางของศาลโลก เนื่องจากกรุงเฮกเป็นที่กำเนิดแนวคิดการควบคุมสงครามด้วย 

กฎหมายระหว่างประเทศแห่งแรกในโลก คือ แนวคิดการนำเสนอกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อควบคุม 

สงครามทำให้เกิดสันติภาพ “De Jure Belli ac Pacis (On the Law of War and Peace)” นำเสนอโดย  

Hugo Grotius เป็นชาวยิวในเนเธอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. ๑๖๒๕ ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  

ยุคกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง พ.ศ. ๒๑๖๘
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แรงบันดาลใจที่ทำให้ Hugo Grotius เขียนหนังสือกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพเป็นเพราะ 

ต้องตกอยู่ในยุคสงครามระหว่างสเปนกับเนเธอร์แลนด์ยาวนานถึง ๘๐ ปี และสงครามศาสนาระหว่างประเทศ 

คาทอลิกกับประเทศโปรเตสแตนต์ในทวีปยุโรปยาวนานถึง ๓๐ ปี

De Jure Belli ac Pacis (On the Law of War and Peace) โดย Hugo Grotius จึงได้รับการ 

ยอมรับว่าเป็นจุดกำเนิดของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสงครามและสันติภาพของโลก

วันที่ ๖ สิงหาคม ร.ศ.  ๑๒๐ กรมหลวงเทววงษ์วโรประการ เสนาบดีต่างประเทศ  

มีหนังสือกราบทูลกรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขานุการ เรื่องคำแปลหนังสือสัญญาต่าง  ๆ  

(หมายถึง อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๘๙๙) 

	 ...มีรายชื่อแลบอกน่าในสมุดพิมพ์นี้ คือ

	 ๑.	สัญญารวมความท่ีได้ทำเปนท่ีสุดในการประชุมสงบศึก น่า ๒๘๔

  Final Act of Internatinal Peace Conference.

	 ๒.	สัญญาระงับวิวาทระหว่างประเทศโดยเรียบร้อยแลโดยดี คือ  

สัญญาต้ังศาลคนกลาง น่า ๓๐๑

  Convention for the Pacific Settlement of International  

Disputes, or the Arbitration Convention

	 ๓.	สัญญาว่าด้วยกฎหมายแลธรรมเนียมศึกสงครามบนบก น่า ๓๑๕ 

  Convention respecting the Laws & Custom for War on Land

	 	ข้อบังคับว่าด้วยกฎหมายแลธรรมเนียมศึกสงคราบนบก น่า ๓๒๗

  Regulation respecting the Laws & Custom of War on Land

	 ๔.	สัญญาท่ีจะใช้ในการศึกบนทะเลตามข้อความสำคัญในสัญญาซ่ึงได้ 

ทำท่ีเมืองเยนีวา วันท่ี ๒๒ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๘๓ น่า ๓๔๙

  Convention adopting to Maritime Warfare the principles of  

the Geneva Convention of August 22, 1864 

	 ๕.	คำปฏิญญาน ท่ีจะไม่ใช้เคร่ืองระเบิดท้ิงลงมาจากบาลูน น่า ๓๓๗

  Declaration against launching explosives from balloons

	๖.	คำปฏิญญาน ที่จะไม่ใช้กระสุนซึ่งจะแตกได้ในปืนเลก น่า ๓๔๐

  Declaration against expanding bullets 

	๗.	คำปฏิญญาน ที่จะไม่ใช้ดินระเบิดที่ไม่มีควันเปนพิศม์

  Declaration against diffusing asphyxisting gases

	 	รวมสัญญาทั้งหมด ๗ ฉบับด้วยกัน...
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พ.ศ. ๒๔๔๔ 

๒๔๔๔ - ๑ เปิดโรงเรียนราชแพทยาลัย 

วันที่ ๓ มกราคม ร.ศ. ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๔) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด 

โรงเรียนราชแพทยาลัย 

๒๔๔๔-๒ จัดพิมพ์รายชื่อมณฑลและเมืองที่แบ่งปกครอง 

“พระราชอาณาจักรสยามแบ่งสำหรับการปกครอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๖”๒๙๔

วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๔๔ (ร.ศ.  ๑๑๙๒๙๔) พระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิรยศิริ)  

จัดพิมพ์การแบ่งมณฑลและเมืองทั่วประเทศลงในกระดาษแผ่นเดียวสำหรับแจกไปทั่วพระราช- 

อาณาจักร และมีหนังสือกราบบังคมทูลผ่านราชเลขานุการ ดังนี้

กราบทูล พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขา- 

นุการ ทรงทราบฝ่าพระบาท 

ด้วยการแบ่งหัวเมืองออกสำหรับจัดการปกครอง คือ เมืองชั้นนอก  

แบ่งเปน มณฑล บริเวณ แขวง และหัวเมืองชั้นใน เปนมณฑล เมือง  

อำเภอนั้น แต่ก่อนมาหาใคร่ทราบทั่วกันไปโดยชัดเจนไม่ ข้าพระพุทธเจ้า 

วันเปิดโรงเรียนราชแพทยาลัย
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ตึกราชแพทยาลัยในสมัยต่อมา 

ที่มา :	 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิภอ๐๐๒ หวญ ๕-๑๔

เรือนนักเรียนแพทย์ในราชแพทยาลัย

ที่มา :	 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิภอ ๐๐๒ หวญ ๕-๑๔NAT0008494
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พระอาจวิทยาคม หมอแมคฟาร์แลนด ์

(George B. McFarland) 

อาจารย์แพทย์ผู้อุทิศตนทั้งชีวิตบุกเบิกวงการแพทย์

และการศึกษาของแพทย์ของสยาม 

ที่มา : คุณประวิทย ์ สังข์มี

หมอแมคฟาร์แลนด์กำลังสอนวิชากายวิภาคศาสตร ์ณ โรงเรียนราชแพทยาลัย

ที่มา :	 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิภ๐๐๒ หวญ ๓๖/๒๒

ที่ฝังศพพระอาจวิทยาคมและภริยา 

ณ สุสานฝรั่ง ถนนเจริญกรุง
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ได้ เรียบเรียงลงพิมพ์ให้ เห็นได้ง่าย เฉภาะในกระดาษแผ่นเดียวสำหรับ 

แขวนไว้ในห้องที่ทำราชการ เพื่อแจกให้เปนประโยชน์แก่ข้าราชการทั่วไป  

ข้าพระพุทธเจ้าได้นำถวายเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้ว มีรับสั่งว่า ดีมาก...

ตัวอย่างการแบ่งหัวเมืองออกสำหรับจัดการปกครอง มีดังนี้

แบ่งเป็นหัวเมืองชั้นที่หนึ่ง ๖ มณฑล ชั้นที่สอง ๖ มณฑล ชั้นที่สาม ๖ มณฑล 

	 -	มณฑลชั้นที่หนึ่ง ได้แก ่ กรุงเทพ กรุงเก่า นครศรีธรรมราช พายัพ อุดร อีสาน

	 -	มณฑลชั้นที่สอง ปาจินบุร ี ราชบุร ีพิศณุโลกย ์นครราชสีมา ภูเก็ต

	 -	มณฑลชั้นที่สาม จันทบุร ีนครไชยศร ี ไทรบุร ี ชุมพร ปัตตาน ี เพ็ชรบูรณ์

ก. การแบ่งหัวเมืองชั้นใน

	 -	มณฑลนครไชยศร ี แบ่งเป็น ๓ เมือง คือ

	๑. เมืองนครไชยศร ี แบ่ง ๕ อำเภอ คือ...

	๒. เมืองสุพรรณบุร ี แบ่ง ๖ อำเภอ...

	๓. เมืองสมุทรสาคร แบ่ง ๓ อำเภอ...

	 -	มณฑลพิศณุโลกย ์ แบ่ง ๕ เมือง คือ

	๑. เมืองพิศณุโลกย ์ แบ่ง ๕ อำเภอ...

	๒. เมืองพิไชย แบ่ง ๕ อำเภอ... 

	๓. เมืองพิจิตร แบ่ง ๓ อำเภอ...

	๔. เมืองสุโขทัย แบ่ง ๓ อำเภอ...

	๕. เมืองสวรรคโลกย ์ แบ่ง ๒ อำเภอ...

ข. การแบ่งหัวเมืองชั้นนอก เช่น

	 -	มณฑลอิสาณ แบ่ง ๔ บริเวณ ได้แก่

	๑. บริเวณอุบล แบ่ง ๔ แขวง...

	๒. บริเวณขุขัน แบ่ง ๓ แขวง...

	๓. บริเวณร้อยเอ็ด

	๔. บริเวณสุรินทร ์ แบ่ง ๒ แขวง...

	 -	มณฑลพายัพ แบ่ง ๕ เมือง คือ

	๑. นครเชียงใหม่ แบ่ง ๓ บริเวณ แต่ละบริเวณแบ่งเป็น 

แขวงย่อย ๆ เช่น บริเวณเชียงใหม ่

	 	 แบ่ง ๑๔ แขวง / บริเวณพายัพเหนือ แบ่ง ๑๐ แขวง /  

บริเวณเชียงใหม่ตะวันตก แบ่ง ๑ แขวง

	๒. นครน่าน แบ่ง ๑ แขวง ๒ บริเวณ...

	๓. นครลำปาง แบ่ง ๙ แขวง...

	๔. นครลำพูน แบ่ง ๑ แขวง...

	๕. เมืองแพร ่ แบ่ง ๓ แขวง...
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๒๔๔๔ - ๓ กองบัญชาการเมือง

ทรงจัดการปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ ๗ เมืองเป็นกรณีพิเศษ (เมืองปัตตานี) โดยจัดตั้ง  

“กองบัญชาการเมือง” ประกอบด้วย พระยาเมือง ปลัดเมือง ยกกระบัตรเมือง และผู้ช่วย 

ราชการเมือง โดยมีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นข้าหลวงใหญ่ ตรวจราชการ ๗ เมือง (ปัจจุบันคือ  

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภายใต ้- ศอบต.)

๒๔๔๔ - ๔ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ๒๙๖

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ มีพระบรมราชโองการให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวง 

ประจักษ์ศิลปาคม ลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดช เป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม  

และพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช เป็นผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ 

๒๔๔๔ - ๕ โรงพยาบาลกรมกลาง (ทหารบก)๒๙๗ ที่ตั้งชั่วคราว ณ พระราชวังบวรฯ 

ย้ายไปเป็นโรงพยาบาลทหารบกกลาง ณ ปากคลองหลอด

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๔ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช  

กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช มีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ตึกโรงพยาบาลทหารบกกลาง 

ที่มา : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิภ๐๐๒ หวญ ๓๖-๖
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ในส่วนราชการของกรมยุทธนาธิการ ดังนี้

ศาลายุทธนาธิการ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๐

ขอเดชะฝ่าลอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา ในส่วน 

ราชการกรมยุทธนาธิการ ที่ได้เริ่มดำริห์ขึ้นในระหว่างเมื่อจะเสด็จพระราช- 

ดำเนินประพาศหัวเมืองฝ่ายเหนือ จนบัดนี้ การที่ได้จัดไปแล้วแลที่ยังไม่ได้ 

เป็นไปโดยตลอด

	๑.	...จะจัดคนกระทรวงยุติธรรมมารับตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาที่ 

กรมยุทธนาธิการ...

	 ๒.	เรื่องที่อยู่สำหรับนายสิบซึ่งมีครอบครัว...

	 ๓.	ส่วนที่จะปลูกเป็นเรือนนายทหาร...

	 ๔.	ในการที่กรรมการจะมาตรวจที่กรมยุทธนาธิการ...

	 ๕.	ในการที่จะจัดตั้งกองรักษาการในพระนคร...

	 ๖.	โรงทหารมหาดเล็ก...

แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๕๐ แสดงบริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลทหารบก

ที่มา : หน่วยวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์ฯ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	๗.	สูบน้ำเครื่องไฟ ซึ่งสำหรับทหารใช้ในการดับเพลิง...

	 ๘.	โรงพยาบาลกรมกลาง ซึ่ งบัดนี้  ตั้งอยู่ที่พระราชวังบวรฯ  

ชั่วคราวหนึ่ง และอยู่ในที่ซึ่งจะสร้างเป็นโรงทหารราบที่ ๓ “ฝีพาย” สถานที่ 

อยู่มี ไม่พอกับคนไข้ ยังจัดให้ลงระเบียบดีที เดียวไม่ได้ เป็นที่ ไม่สมควร 

กับจะจัดให้เป็นโรงพยาบาลในที่นั้นโดยเป็นหลักถานยืนยาว ข้าพระพุทธเจ้า 

ได้ไปตรวจที่ตำบลประทุมวัน ในที่ซึ่งกระทรวงนครบาลได้จัดปลูกสร้าง 

อะไรไว้แต่ก่อนบ้างนั้น บัดนี้ไม่มีอะไรแล้วเป็นที่รกอยู่ทั้งสิ้น ถ้าจะจัดทำ 

แต่จำเภาะที่เป็นเกาะกลางอยู่ ก็ไม่พอกับความต้องการในเรื่องที่  ๆ  จะตั้ง 

โรงพยาบาลนี ้ ยังรับพระราชดำริห์อยู่ต่อไป

	๙.	ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรวจเรื่อง โรงพยาบาล 

กรมพยาบาล โดยกระแสพระบรมราชดำริห์ที่จะยกสมทบขึ้นในกรมยุทธนา- 

ธิการด้วยนั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจสอบดูเงียบ  ๆ และได้ทาบทามฟังดู 

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า โรง- 

พยาบาลที่มีอยู่แล้วก็ไม่กี่แห่ง มีโรงใหญ่อยู่แห่งเดียวแต่ที่โรงศิริราชพยาบาล  

จำนวนแพทย์รวมกันน้อยกว่าในกรมทหาร เงินตามงบประมาณที่ใช้อยู่เพียง  

๑๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ถ้าจะโย้มาสมทบกรมยุทธนาธิการ เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า  

จะไม่เป็นการขัดข้องแต่การใด การที่จะจัดต่อไป แม้ที่สุดก็คงไม่เลวทราม 

ลงกว่าที่เป็นอยู่ แลโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงเวลานี้ คนไข้ก็ไม่ได้มีอยู่ 

รักษาตัว แลโรงพยาบาลนี้ก็ควรเปนของทหารอยู่แล้ว ในการที่ผู้หญิง 

จะมีมารักษาตัวในโรงพยาบาลเหล่านี้ ถึงโย้มาแล้วก็คงจะไม่เป็นเหตุขัดขวาง 

อย่างใด ตามแบบที่ได้เป็นอยู่แล้วที่ประเทศชวา

หมายเหตุ
ตึกโรงพยาบาลทหารบกกลาง มีจารึกว่า “ปีมโรง รัตนโกสินทรศก ๑๒๓” สันนิษฐานว่าอาคารหลังนี ้

สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๔๔๗ (ร.ศ. ๑๒๓) เดิมเรียกว่า โรงพยาบาลทหารบกกลาง ปากคลองหลอด สร้างเสร็จ 

สมบูรณ์ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๔๘ ตามหลักฐานในหนังสือกราบบังคมทูลพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า 

จิระประวัติวรเดช กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๔๔๘ ความตอนหนึ่งว่า  

“โรงพยาบาลนี้ยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ดีแท้ ยังกำลังก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่บ้าง แต่กระนั้นก็ดีนับว่าใช้ได้แล้ว และ  

ในเดือนกันยายนคงจะสำเร็จบริบูรณ์.. .”๒๙๘ ปัจจุบันอยู่ในบริเวณโรงเรียนข่าวทหารบก เลขที่ ๒ ถนน 

พระอาทิตย ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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พ.ศ. ๒๔๔๕

๒๔๔๕ - ๑ โรงพยาบาลมิชชันนารีอเมริกันที่มณฑลพายัพ๒๙๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๔๕ (ร.ศ.  ๑๒๐) พระยานริศรราชกิจ ข้าหลวงใหญ่ 

มณฑลพายัพ มีใบบอกมายังพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง 

มหาดไทย ว่า

. . .ได้รับคำร้องกรรมการของพวกมิชชันนารีอะเมริกัน เมืองนคร 

เชียงใหม่ ฉบับหนึ่งว่า ประมาณสัก ๔  -  ๕ ปีมาแล้ว พวกมิชชันนารีได้ 

ขอร้องต่อพระยาทรงสุริยเดชเมื่อยังเป็นข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพช่วยอุดหนุน 

ขยายโรงพยาบาลของพวกมิชชันนารี พระยาทรงสุริยเดชได้ช่วยเป็นธุระ 

ประชุมราษฎรเรี่ยรายเงินในการทีจ่ะขยายโรงพยาบาล ได้เงนิฝากไว้ในพระคลงั 

มณฑลพายัพ ยังหาได้ทำการอย่างใดให้เป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลมิชชันนารี 

ไม่... ขออนุญาตจ่ายเงิน ๑,๕๕๗ รูเปีย ๑๑ อัฐ ให้กับพวกมิชชันนารี เพื่อจะ 

ไม่เป็นการยุ่งยากแก่การบาญชีแลจะได้เป็นการเรียบร้อยต่อไป...

๒๔๔๕ - ๒ โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงเลิกกิจการ๓๐๐ และจำหน่ายเตียงคนไข้๓๐๑

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๕ ราชกิจจานุเบกษา รายงานกระทรวงธรรมการ แผนก 

พยาบาลว่า จำนวนคนไข้ที่มารักษาตัวและผู้ที่มาขอยาปลูกฝีตามโรงพยาบาลต่าง ๆ โรงพยาบาล 

สภาอุณาโลมแดงไม่มีคนไข้ทุกประเภท และงดรายงานหลังจากนี้เป็นต้นไป หลังจากนั้นอีก ๑ ปี  

จึงมีการตรวจสอบการขอยืมเตียงคนไข้ของโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายในเวลาต่อมา

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๔๕ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา อธิบดีกรมพยาบาล  

มีหนังสือแจ้งหลวงวิเชียรโอสถ ความว่า “ด้วยท่านผู้หญิงเปลี่ยนแจ้งว่าเตียงคนไข้ของสภา 

ซึ่งโรงพยาบาลต่างยืมไปใช้นั้น โรงใดได้ยืมใช้เป็นเตียงชนิดใดเท่าใด ให้หลวงวิเชียรทำบาญชี 

ไปยื่นยังห้องพยาบาลในวันที่ ๑๖ เดือนนี้ให้จงได้ ส่วนที่โรงศิริราชพยาบาลให้สอบสวนบาญชี 

กับหมอยอร์ชฯ ให้เป็นการถูกต้องเสียก่อน”

กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา อธิบดีกรมพยาบาล มีหนังสือแจ้งหมอยอร์ช แมคฟาร์แลนด์  

ผู้จัดการศิริราชพยาบาล ความว่า “ด้วยท่านผู้หญิงเปลี่ยนแจ้งว่า เตียงคนไข้ของสภา ซึ่งตาม 

โรงพยาบาลต่าง ๆ ยืมไปใช้นั้น ส่วนของสภาก็ไม่มีธุระอันใดสำหรับคนไข้จนถึงจะต้องใช้เตียงนั้น 

แล้ว บัดนี้อยากจะขายให้แก่กรมพยาบาลโดยราคาอย่างถูกที่สุด เพราะฉะนั้น อยากทราบว่า 

เตียงคนไข้ของสภาอุณาโลมแดงที่ศิริราชพยาบาลยืมมาใช้นั้นเป็นจำนวนเตียงชนิดใดเท่าใด  

ให้สอบสวนบาญชีให้ถูกต้อง แล้วทำบาญชีไปยื่นในวันที่ ๑๖ เดือนนี้ แลเรื่องเตียงก็ได้แจ้งให้ 

ท่านทราบล่วงหน้าครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อเห็นสมควรจะได้จัดซื้อไว้”

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๕ หมอยอร์ช แมคฟาร์แลนด์ ผู้จัดการศิริราชพยาบาล  

มีหนังสือแจ้งหลวงไตรกิศยานุการ ปลัดกรมพยาบาล ความว่า “ได้สำรวจเตียงที่มีอยู่  
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คือ เตียงเสาต่อ ๖๙ เตียง เตียงลูกกรง ๖๖ เตียง ที่เป็นของสภานั้น ได้ตรวจสอบกับหลวง 

วิเชียรโอสถแล้ว รวม ๑๓๕ เตียง”

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๕ หลวงพิศณุประสาทเวช แพทย์ใหญ่บุรพาพยาบาล  

ทำรายงานมายื่นต่อหลวงไตรกิศยานุการ ปลัดกรมพยาบาล ความว่า “ข้าพเจ้าได้ตรวจดูเตียง 

ที่ยืมมาจากอุณาโลมแดงแต่ปี ๑๒๐ เปนเตียง ๓๐ เตียง ขอยืมมาในปี ๑๒๑ นี้ เปนเตียง  

๑๐ เตียง รวม ๒ คราวเป็น ๔๐ เตียง เป็นเตียงชนิด ๔ เสามีมุ้งคลุม”

วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๕ นายบุญมามีหนังสือคำนับมายังหลวงไตรกิศยานุการ  

ปลัดกรมพยาบาล ความว่า “ตามที่คุณหลวงฯ ได้ให้ท่านขุนสรรพกิจพยาบาลมาชี้แจงเรื่องเตียง 

ของศิริราชพยาบาลกับอุณาโลมนั้นได้ทราบแล้ว มาบัดนี้กระผมได้สำรวจเตียงตามที่ท่านขุนฯ  

ได้ชี้แจงไว้กับกระผม คือ เตียงลูกกรงของศิริราช ๕ เตียง เตียงเสากลึงมี ๘ เตียง ส่วนอุณาโลม  

เตียงลูกกรงมีอยู่ ๗๔ เตียง เตียงเสาต่อมี ๕๘ เตียง รวม ๑๔๕ เตียงด้วยกัน”

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ นายสุ่น แพทย์โรงพยาบาลสามเสน กราบทูลกรมหมื่น 

วิวิธวรรณปรีชา อธิบดีกรมพยาบาล ความว่า ต้องการเตียงของสภาอุณาโลมแดง ๒๐ เตียง 

ไว้ใช้ในโรงพยาบาลสามเสนสืบไป

วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๘ หมอยอร์ช แมคฟาร์แลนด์ แจ้งว่า ท่านผู้หญิงเปลี่ยน  

จะคิดราคาเตียงละ ๑๒ บาทถ้วน

วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.  ๒๔๔๘ หลวงวิเชียรโอสถให้ความเห็นชอบที่จะซื้อเตียง 

สภาอุณาโลมแดง เตียงละ ๑๐ บาท

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๘ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา อธิบดีกรมพยาบาล มีหนังสือ 

แจ้งท่านผู้หญิงเปลี่ยน ว่า ราคา ๑๒ บาทแรงไป ราคา ๑๐ บาทเหมาะสม

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๔๘ องค์สภานายิกาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

ขายตามราคาที่กรมพยาบาลเห็นว่าเหมาะสม 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ด้วยเมื่อ ศก ๑๒๑ หม่อมเจ้าเจียกจัดยืมเตียงสภานายก 

โรงเรียนราชแพทยาลัย จัดยืมเตียงอุณาโลมแดง จากหลวงวิเชียรโอสถ ๓๐ เตียงมาใช้ในโรงเรียน 

ราชแพทยาลัยเพื่อให้นักเรียนแพทย์นอน จึงขอซื้อเตียงทั้งหมดในราคาเตียงละ ๑๐ บาท

จำนวนเตียงของโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงที่ยืมช่วงปี  ร.ศ.  ๑๒๐  -  ๑๒๑ มีดังนี้  

โรงศิริราชพยาบาลยืม ๑๓๕ เตียง โรงเรียนราชแพทยาลัยยืม ๓๐ เตียง โรงบุรพาพยาบาลยืม  

๔๐ เตียง โรงพยาบาลสามเสนยืม ๒๐ เตียง รวมทั้งหมด ๒๒๕ เตียง 

๒๔๔๕ - ๓ ตั้งโอสถศาลาหัวเมือง (โรงขายยา)๓๐๒

วันที ่๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  

มีหนังสือกราบบังคมทูลถวายความเห็น เรื่องควรดำเนินการตั้งโอสถศาลาเพื่อจำหน่ายยาตาม 

หัวเมือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขา วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.  

๒๔๔๕ ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการได ้
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๒๔๔๕ - ๔ ตั้งโรงเรียนมหาดเล็ก๓๐๓

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.  ๒๔๔๕ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องตั้งโรงเรียน 

มหาดเล็ก โดยมีที่มาดังนี้

...ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เริ่มจัดตั้งโรงเรียนสำหรับฝึกหัด 

วิชาข้าราชการ ฝ่ายพลเรือนขึ้น ตั้งแต่ ร.ศ. ๑๑๘ การโรงเรียนนั้นได้เจริญขึ้น 

โดยลำดับ...จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการ 

พลเรือนใช้นามว่า  “โรงเรียนมหาดเล็ก”  สืบไป แลโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้า- 

น้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ ๑ พระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ ผู้จัดการ ๑  

เจ้าหมื่นสรรพเพ็ชธภักดี ๑ เปนกรรมการตรวจตราแลอำนวยการโรงเรียนนี้...

๒๔๔๕ - ๕ ตั้งโอสถสภา (โรงผลิตยา)๓๐๔

วันที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ประกาศตั้งโอสถสภา มีความสำคัญบางตอนว่า

 

...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ได้ทรงสังเกตตามใบบอกจดหมายเหตุ 

ความไข้เจ็บ ซึ่งเกิดขึ้นตามหัวเมืองในบางคาบบางคราว มีจำนวนราษฎรตาม 

บ้านป่าเมืองไกล เปนอันตรายเสียด้วยความไข้อันพึงเยียวยารักษาได้ เช่น  

ไข้จับ เป็นต้น คราวละมาก ๆ ทรงพระราชดำริห์เห็นว่า ทุกวันนี้ยารักษา 

โรคที่เปนยาดีมีคุณก็มีมากหลายขนาน แต่หากว่ายาเหล่านั้นยังไม่แพร่หลาย 

ออกไปถึงราษฎรที่อยู่ตามบ้านป่าเมืองไกล ความเจ็บไข้ในท้องที่เหล่านั้น  

จึงเปนเหตุให้ถึงอันตรายได้มาก ทรงพระราชดำริห์ฉนี้ จึงทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง โอสถสภา แลโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์ 

โรงเรียนมหาดเล็ก 

ข้างประตูวิเศษไชยศรี

ที่มา :	 หอประวัติ

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
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เจ้าประวิตร์วัฒโนดมเปนประธานจัดการประกอบโอสถ ซึ่งเปนของเคยเห็น 

คุณปรากฏในการระงับโรคต่าง ๆ ส่งออกไปจำหน่ายตามหัวเมืองโดยราคา 

อย่างถูก แต่พอคุ้มทุนที่ได้จำหน่ายไป โดยพระราชประสงค์จะให้ยาโอสถสภา 

นี้แพร่หลายเปนประโยชน์ระงับความไข้เจ็บของอนาประชาราษฎรทั่วไปใน 

พระราชอาณาจักร์...

หมายเหตุ
ต่อมาภายหลัง “โอสถสภาในส่วนกลาง” รวมกับ “โอสถศาลา” สถานที่จำหน่ายยา ตั้งเป็น องค์การ 

เภสัชกรรม มีหน้าที่ผลิตยาจำหน่ายในราคาถูก และ “โอสถสภาตามหัวเมือง” กลายเป็นโรงพยาบาลในท้องที่นั้น  

เช่น โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เดิมคือโอสถสภา “เบ็ญจมราชานุสรณ์”๓๐๕ โดยข้าราชการ 

ประชาชนพร้อมใจกันบริจาคทรัพย์เป็นเงิน ๗,๓๖๐ บาท ๘๐ สตางค์ สร้างขึ้นถวายเป็นพระราชกุศล 

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

ในระยะแรกโอสถสภาอยู่ในสังกัดของกระทรวงธรรมการ เมื่อตั้งกรมสุขาภิบาลแล้ว การรักษาโรคภัย 

ไข้เจ็บในมณฑลกรุงเทพฯ ยกไปเป็นหน้าที่ของกรมสุขาภิบาล กรมพยาบาลดูแลหัวเมือง ส่วนนอกมณฑล 

กรุงเทพฯ ออกไปเป็นแพทย์จากกระทรวงมหาดไทยประจำอยู่ในท้องที่ บางมณฑลมีแพทย์ฝรั่ง บางมณฑล 

มีแพทย์เชลยศักดิ์ประจำตำบลทุกตำบล ต่อมาโอสถสภาจึงย้ายมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. ๒๔๕๑  

ยาที่จำหน่ายนั้น...มีการประชุมแพทย์จัดการวางตำราทำยาสำหรับรักษาโรคต่าง ๆ ที่แพทย์เห็นว่าเป็นยาอย่างดี  

แลใช้ได้ทั่วไป แพทย์ได้ประชุมกันแลจัดวางตำรายาไว้ ๘ อย่างคือ ยาแก้ไข้ ยาถ่าย ยาแก้ท้องเสียและ 

แก้อหิวาตกโรค ยาแก้โรคไส้เดือน ยาแก้โรคบิด ยาบำรุงโลหิต ยาแก้โรคมะเร็งคุทราดและเข่าข้อ...๓๐๖ 

การตั้งโอสถศาลายังมีความบกพร่องอยู่บ้าง จากรายงานกระทรวงมหาดไทยระบุว่า เนื่องจาก 

ยังต้องจ้างชาวต่างประเทศมาเป็นผู้จัดยาและผสมยา ยาที่จำหน่ายคือยาฝรั่ง ที่ราษฎรยังไม่ค่อยนิยมและไม่ค่อย 

มีเงินที่จะซื้อ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพยายามแก้ไขโดยการจัดประชุมแพทย์ไทย หาตำรายาไทย เช่น ยาเขียว  

ยาหอม ยาแก้ไข้ แก้ท้องเสีย แล้วให้แพทย์ไปทำจำหน่าย ซึ่งเป็นผลดี สามารถจำหน่ายได้มาก และยังใช้ 

วิธีให้ส่งเครื่องยาไปไว้ตามวัดที่มีพระเป็นแพทย์ และให้แพทย์ประจำตำบลทำยาไว้ใช้ในหมู่บ้าน ให้ราษฎร 

ไปขอยาได้ ซึ่งวิธีการจัดเช่นนี้ เห็นผลอย่างหนึ่งคือ...ที่นอกเมืองตรัง มีวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแขกนับถือศาสนา 

มหะหมัด แต่พระวัดนั้นเปนแพทย์ พวกแขกพากันนับถือในทางแพทย์รับถวายเข้าสารสำหรับพระสงฆ์ที่เปน 

แพทย์นั้นบริบูรณ์ดี...

๒๔๔๕ - ๖ เปิดโรงพยาบาลศรีมหาราชา (โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี)

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๕ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา  

อธิบดีกรมพยาบาล เสด็จประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลสมเด็จ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา  

พระบรมราชเทว ีจัดสร้างขึ้น 
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หมายเหตุ
ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลสมเด็จนั้น สืบเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ 

รักษาพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ที่ทรงพระประชวร เนื่องจากพระราช- 

โอรสพระราชธิดาสิ้นพระชนม์ในเวลาไล่เลี่ยกันถึง ๔ พระองค์ (พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๔๑) พระบาทสมเด็จพระ- 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จประพาสและประทับพักฟื้น ณ พระตำหนัก ตำบล 

บางพระ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๔๔๑ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) ซึ่งออกไปอำนวยการบริษัทป่าไม้ 

อยู่ที่ศรีราชา ได้รับพระบรมราชโองการให้ช่วยเป็นผู้อภิบาล ได้สร้างเรือนไม้ขนาดใหญ่ขึ้นหลังหนึ่งเป็น 

พระตำหนักในน้ำที่ชายทะเล และเชิญเสด็จจากตำบลบางพระมาประทับที่พระตำหนักศรีราชาเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๔๒  

พระองค์พอพระทัย และมีพระดำริเลือกหาพื้นที่ดินบนฝั่งสำหรับสร้างพระตำหนักเป็นที่ประทับถาวรต่อไป

แต่ทว่าตำบลนี้อยู่ห่างไกลแพทย์และขาดเครื่องอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล ข้าราชบริพาร  

ข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือน ราษฎรตำบลศรีราชาและบริเวณใกล้เคียงเกิดเจ็บป่วยกัน จึงรับสั่งให้พระเจ้าบรม- 

วงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาล มีพระบำบัด 

สรรพโรค (หมอเอช. อาดัมสัน) เป็นผู้ช่วยในการวางแผนผังการก่อสร้าง การปลูกสร้างได้เริ่มใน พ.ศ. ๒๔๔๔  

เบื้องต้นสร้างเป็นเรือน ๒ ชั้นขึ้นก่อน ๑ หลัง แล้วเพิ่มขึ้นอีก ๔ หลัง ติดต่อเป็นหมู่เดียวกันไป เรือนนี้ 

เป็นเรือนไม้หลังคามุงจาก การก่อสร้างได้แล้วเสร็จในต้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๔๕ ในขณะนั้นพระองค์ประทับ 

อยูก่รงุเทพฯ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหมืน่ววิธิวรรณปรชีา อธบิดีกรมพยาบาล  

กระทรวงธรรมการ เสด็จประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๕ ซึ่งเป็นวันบำเพ็ญกุศลวันประสูติ 

ของพระองค์ และได้เริ่มรับคนเจ็บไข้เข้าพำนักอาศัยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เมื่อแรกเรียกชื่อว่า “โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา เมื่อแรกสร้าง

ที่มา : งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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ศรีมหาราชา” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามโรงพยาบาลนี้ว่า “โรงพยาบาล 

สมเด็จ” โดยระยะแรกอยู่ในสังกัดของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา อธิบดีกรมพยาบาล 

บังคับการโรงพยาบาลศิริราช

พ.ศ. ๒๔๕๑ ย้ายโรงพยาบาลไปก่อสร้างบนบก

พ.ศ. ๒๔๖๑ มอบโรงพยาบาลให้อยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงธรรมการ  

ในการบังคับการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช โดยสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี   

ยังทรงรับพระราชภาระเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่เช่นเดิม

พ.ศ. ๒๔๗๑ โอนโรงพยาบาลสมเด็จฯ จากกระทรวงธรรมการมาอยู่ในความปกครองอำนวยการ 

ของสภากาชาดสยาม โดยสังกัดกองพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย

พ.ศ.๒๔๗๕ โอนมาสังกัดกองบรรเทาทุกข ์ สภากาชาดไทย

พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับการยกระดับเป็นหน่วยงานระดับกองของสภากาชาดไทย

พ.ศ. ๒๕๔๐ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล

๒๔๔๕ - ๗ ใช้ตราสำหรับโอสถศาลารัฐบาล (Government Medical Depot)๓๐๗

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ตราสำหรับโอสถ 
ศาลารัฐบาล (โรงขายยารัฐบาล) เป็นตรายางอินเดียรอบเบอร์ (India Rubber) รูปไข่ กลางเป็น 

รูปอาร์มแผ่นดิน ระหว่างขอบเบื้องบนมีอักษรไทยว่า “โอสถศาลารัฐบาล” เบื้องล่างมีอักษร 

อังกฤษว่า “เคาเวอนเมนต์ เมดิเกลดีโปด์” (Government Medical Depot)

พ.ศ. ๒๔๔๖

๒๔๔๖ - ๑ แนวคิดในการตั้งปาสตัวอินสตีจูด (สถานเสาวภา)๓๐๘

วันที่ ๖ มกราคม ร.ศ.  ๑๒๑ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ  

มีหนังสือกราบบังคมตอบเรื่อง “ความเห็นของหมอไฮเอทในการที่จะตั้งโรงหมอสำหรับตรวจ 

สมุฐานแห่งโรคอย่างหมอปาสเตอ” ว่าหมอไฮเอทไม่เห็นด้วย และทรงอธิบายว่า 

...ตน้เดอืนธนัวาคม (พ.ศ. ๒๔๔๕) หมอเมตงัฝรัง่เศสเขา้มาถงึจากไซง่อ่น  

มาแจ้งความเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พร้อมกับหมอบัวซ์ ผู้ซึ่งเป็นหมอในเรือรบ 

ฝรั่งเศส แลแต่ก่อนได้เป็นหมอโรงพยาบาลแลสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ  

หาได้มีพวกทูตนำมาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้ให้พระยาพิพัฒนโกษาไปเฝ้า 

กรมหลวงดำรงราชานุภาพ เพื่อจะได้ดำริห์จัดการตามหน้าที่...ว่าได้ตกลงกัน 

กับหมอเมตังนั้น ให้ไปทำรายงานความเหนในการที่จะตั้งโรงหมอนั้นยื่นต่อ 

รัฐบาลในปลายเดือนธันวาคม หมอเมตังออกไปกลับไซ่ง่อนไปแล้ว แลเรื่อง 

รายงานที่จะยื่นนั้น ดูเหมือนรับสั่งว่าจะไปทำส่งมาจากไซ่ง่อน...
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วันที่ ๑๓ มกราคม ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๖) กรมหลวงดำรงราชานุภาพมีหนังสือกราบ 

บังคมทูลว่า

...ด้วยเมื่อวันที่ ๕ เดือนธันวาคม พระยาพิพัฒนโกษาพาหมอเมตัง  

ผู้จัดการปาสตัวอินสติจูด เมืองไซ่ง่อน ซึ่งเข้ามากรุงเทพฯ ตามคำสั่งของ 

รัฐบาลฝรั่งเศส มาหาข้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้สนทนากันถึงเรื่องที่จะจัดการ 

ตรวจโรคในเมืองไทยจะควรจัดอย่างใด 

ข้าพระพุทธเจ้าได้ถามหมอเมตังถึงการที่ปาสตัวอินสติจูดที่ไซ่ง่อน 

ได้ทำการอยู่ทุกวันนี้ได้ทำการอย่างใดบ้าง หมอเมตังชี้แจงว่า การที่ทำอยู่...  

๕ อย่าง คือ รักษาโรคสุนัขบ้ากัด อย่าง ๑ ทำหนองสำหรับปลูกไข้ทรพิศม์  

อย่าง ๑ ตรวจหาวิธีรักษาโรคบิดซึ่งชาวยุโรปในหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศส 

ทางนั้นมักเป็นมาก อย่าง ๑ ตรวจเนื้อดินซึ่งส่งมาแต่ที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ 

การเพาะปลูก.. .อย่าง ๑ ตรวจการต้มฝิ่น คือคิดวิธีที่จะต้มให้ได้เนื้อฝิ่น 

มากกว่าวิธีที่ต้มกันอยู่ทุกวันนี้ อย่าง ๑

...หมอเมตังถามข้าพระพุทธเจ้าว่า รัฐบาลไทยมีความประสงค์ที่จะ 

คิดจัดการอย่างใด ข้าพระพุทธเจ้าตอบว่า ความประสงค์ของรัฐบาลไทยที่ 

ข้าพระพุทธเจ้าทราบอยู่นั้นคือ อยากจะคิดจัดการป้องกันความไข้เจ็บของ 

พลเมือง...เข้าใจว่าเหตุความไข้เจ็บทางเมืองไซ่ง่อนและกรุงสยามยังผิดกัน 

อยู่มาก เป็นต้นว่า โรคสุนัขบ้ากัดก็ดี โรคบิดก็ดี ในกรุงสยามไม่ค่อย 

มีมาก โรคร้ายแรงแลที่มีมากในกรุงสยามนั้นคือ โรคอหิวาตะกะโรค แล 

โรคไข้มาเลเรีย อีกอย่างคือ โรคโคกระบือ...ลำดับต่อไปภายหน้า หมอเมตังรับ 

จะเรียบเรียงความเห็นจัดการป้องกันโรคส่งมายังข้าพระพุทธเจ้า...จะได้นำ 

ขึ้นเสนอต่อรัฐบาลต่อไป...

วันที่ ๑๗ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๖) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

มีพระราชหัตถเลขาถึงพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เกี่ยวกับรายงานอาการ 

ไข้เจ็บของราษฎรต่างหัวเมือง ดังนี้

ถึง กรมหมื่นมหิศร

ฉันได้รับรายงานอาการไข้เจ็บของราษฎรพลเมืองในหัวเมืองต่าง ๆ  

เมื่อตรวจดู...มีไข้เจ็บที่เปนกันโดยมากคือ อหิวาตกโรคอย่างหนึ่ง ฝีดาษ 

อย่างหนึ่ง ไข้จับอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นเปนคราว ๆ แลบาดแผลหักโค่นบ้าง แต่ 

ยาซึ่งจะใช้รักษาฤๅป้องกันไข้เจ็บเหล่านี้ในหัวเมืองย่อมหายาก ถึงมีเงินซื้อ 

ก็ไม่มีที่ซื้อ จึงเสียไพร่พลเมืองไปด้วยไข้เจ็บเหล่านี้ปีละมาก ๆ เปนที่น่าเสียดาย  

น่าสงสารยิ่งนัก
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ฉันจึงได้ขอต่อกรมหลวงดำรงให้นำข้อความซึ่งฮันมีความสังเวช 

สลดใจนี้แจ้งต่อที่ประชุมข้าหลวงเทศาภิบาล แลปรารภว่า ถ้าตามมณฑลใด 

เมืองใด ได้ตั้งที่ว่าการศาลยุติธรรม เรือนจำนักโทษ แลโรงตำรวจภูธรแล้ว  

ขอให้เพิ่มโอสถศาลาขึ้นอีกอย่างหนึ่ง ให้เปนสฐานที่ประจำเมือง มีทั่วไปทุก ๆ  

แห่งตามที่จะมีขึ้นได้...

๒๔๔๖ - ๒ รัฐบาลสวิสเชิญผู้แทนรัฐสยามเข้าร่วมประชุมที่เมืองเยนีวา เพื่อแก้ไขอนุสัญญา 

เจนีวา ค.ศ. ๑๘๖๔๓๐๙ (การประชุมจัดทำอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕)

วันที่ ๒ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๖) พระยาสุริยานุวัตร อัครราชทูตสยาม ณ  

กรุงปารีส มีหนังสือกราบทูลกรมหลวงเทวะวงษวโรประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศ  

ทรงทราบฝ่าพระบาทว่า มองซิเออร์ลาร์ดี (Lardy) ราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ณ กรุงปารีส  

มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๑ ว่ารัฐบาลสวิสขอเชิญรัฐบาลสยามส่งผู้แทนเข้าร่วม 

ประชุมเพื่อแก้ไขอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๘๖๔ ที่เมืองเยนีวา	 (เมืองเจนีวา) วันที่ ๑๔ กันยายน  

ร.ศ.  ๑๒๒ พร้อมส่งสำเนาโปรแกรมการประชุมมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเวียนแจ้ง  

(หนังสือเซอกุลา  -  Circulaire) ลงนามโดยประธานาธิบดีสวิส (The President of Swiss  

Confederation) ชื่อ Adolf Deucher (Term of office = 1 January 1903 - 31 December  

1903) และนายกรัฐมนตรีสวิส (The Chancellor of Swiss Confederation) ชื่อ Gottlieb  

Ringier (Term of office = 1882 - 1909)

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๒ (พ.ศ. ๒๔๔๗) พระยาสุริยานุวัตรมีโทรเลขกราบทูล 

กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศ เลื่อนการประชุมออกไปก่อน  

เนื่องจากเกิดสงครามระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นประกาศสงคราม 

กับประเทศรัสเซียเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๔๗ ต่อมากองทัพรัสเซียพ่ายแพ้ พระเจ้า 

ซาร์นิโคลัสที่ ๒ จึงเลือกเจรจาสันติภาพตามข้อเสนอคนกลางคือ ประธานาธิบดีทีโอดอร์ รูสเวลต์  

แห่งสหรัฐอเมริกา จึงตกลงทำเป็นสนธิสัญญาพอร์ตสมัท (Treaty of Portsmouth) ลงนามวันที่  

๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๘ สงครามจึงยุติ

วันที่ ๑๗ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๙) กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ เสนาบดี 

ว่าการต่างประเทศ มีหนังสือ ที่ ๔๗๗/๑๑๕๔๒ กราบทูลกรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขานุการ  

ความว่า ประธานาธิบดี Ludwig Sorrer แห่ง Swiss Confederation แจ้งว่าจะมีประชุม 

แก้ไขหนังสือสัญญาเมืองเยนีวา ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๕ ขอเชิญรัฐบาลสยามส่งผู้แทน 

เข้าร่วมประชุม Geneva Red Cross Association ในครั้งนี้ มีพระบรมราชโองการพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตให้หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤษฎากรและมิสเตอร์ดอเรลลิเป็นผู้แทนประเทศสยาม 

เข้าร่วมประชุม



653
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

๒๔๔๖ - ๓ ปรับโครงสร้างกรมพยาบาล๓๑๐

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตำแหน่งข้าราชการ 

กระทรวงธรรมการ ร.ศ. ๑๒๒ ได้มีการปรับโครงสร้างกรมพยาบาล คือ มีการยุบส่วนบริหาร 

กลางของกรมพยาบาล ตั้งเป็น “กองตรวจการพยาบาล” (พระองค์จันทรทัตจุธาธารเป็นอธิบดี)  

อยู่ภายในสังกัดกรมธรรมการกลาง กระทรวงธรรมการ มีพระยาวุฒิการบดีเป็นอธิบดี กอง 

ตรวจการพยาบาลมีข้าราชการ ๕ คน เป็นตำแหน่งผู้ตรวจการ ๔ คน และแบ่งโครงสร้าง 

กรมพยาบาล เป็น ๒ แผนก คือ 

	 ๑.	แผนกพยาบาลสถาน (บุรพาพยาบาล/โรงพยาบาลเสียจริต) 

	 ๒.	แผนกโอสถ (โอสถศาลารัฐบาล/โอสถสภา) 

ส่วนโรงเรียนราชแพทยาลัยและโรงศิริราชพยาบาล (สาขาของโรงเรียนราชแพทยาลัย)  

ให้อยู่ในสังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ 

๒๔๔๖ - ๔ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีทดลองทำพันธุ์หนองโคปลูกไข้ทรพิษ แต่ไม่สำเร็จ๓๑๑

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๒ นายพลโท เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี มีหนังสือกราบทูล 

กรมหลวงดำรงราชานุภาพ ว่า คิดจะทำหนองโคเพื่อจะให้เป็นพันธุ์ปลูกไข้ทรพิษ ให้หมอทดลอง 

ทำดูแล้วไม่สำเร็จ ต่อมาให้หมอตรัมขึ้นไปเมืองแพร่หาโคมาปลูก เป็นการทดลองหลายอย่าง 

ก็ไม่สำเร็จ จึงมีความคิดที่จะเรียกหมอที่ชำนาญทำหนองโคเข้ามาตั้งทำในสยาม ซึ่งได้แจ้ง 

กระทรวงธรรมการให้ทราบแล้ว

๒๔๔๖ - ๕ ตั้งโรงพยาบาลมิชชันนารีที่เมืองนครศรีธรรมราช๓๑๒

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๒ หมออี. ซี. ดันลับ และหมอดับเบิลยู. เช สวอร์ต กราบ 

บังคมทูลเรื่องสร้างโรงพยาบาลมิชชันนารีที่เมืองนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท  

ยังขาดอยู่อีก ๔,๐๐๐ บาท และขอพระราชทานแรงทั้งพลเมืองชาวสยามและชาวอเมริกันเพื่อ 

ก่อสร้างให้สำเร็จ และรายงานว่าโรงพยาบาลนี้เปิดทำการไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๖  

รักษาคนไข้ ๖,๑๑๕ คน รักษาในโรงพยาบาล ๓๕ คน ไปรักษาที่บ้าน ๒๔๗ คน จ่ายยาให้  

๗,๓๖๘ คน กระทำผ่าตัดอย่างสำคัญ ๑๓ ราย 

วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ร.ศ.  ๑๒๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน ๔,๐๐๐ บาทให้กับพวกอเมริกันเปรสบีเตเรียน 

ไปสร้างโรงพยาบาลตามจำนวนเงินที่ขอ
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พ.ศ. ๒๔๔๗ 

๒๔๔๗ - ๑ แต่งตั้งนาย Edward H. Strobel ที่ปรึกษาทั่วไปของรัฐบาลสยาม 

เป็นอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มในกระทรวงต่างประเทศ๓๑๓

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๓๗ (ร.ศ.  ๑๒๒) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

นายเอ็ดเวิร์ด เอช.สโตรเบล ที่ปรึกษาทั่วไปของรัฐบาลสยาม เป็นอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็ม 

ในกระทรวงต่างประเทศ ท่านผู้น้ีมีบทบาทสำคัญในการเจรจากับฝร่ังเศสในการทำสนธิสัญญาฝร่ังเศส -  

สยาม พ.ศ.  ๒๔๔๗ เพื่อให้ฝรั่งเศสคืนเมืองจันทบุรี แต่ต่อมาฝรั่งเศสกลับไปยึดเมืองตราด 

และเกาะกงไว้อีก จึงต้องเจรจาขอเมืองตราดคืนเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ แต่ต้องเสีย 

ดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณให้แก่ฝร่ังเศส ซ่ึงท่านทำงานทุ่มเทให้กับสยามเป็นอย่างมาก 

วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๑ (ร.ศ. ๑๒๖) นายเอ็ดเวิร์ด เอช. สโตรเบล ถึงแก่กรรม  

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงวางพวงมาลา ณ ศาลา สสุาน 

โปรเตสแตนต ์ กรุงเทพฯ๓๑๔

หมายเหต ุ
พระสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) อัครราชทูตสยาม ณ กรุงปารีส เป็นผู้ติดต่อให้นายเอ็ดเวิร์ด เอช.  

สโตรเบล มารับราชการในประเทศไทยตามพระประสงค์พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ  

เสนาบดีว่าการต่างประเทศ ให้เสาะหาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินที่มีความน่าเชื่อถือในต่างประเทศเข้ามา 

รับราชการในสยาม พระสุริยานุวัตรพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มอิทธิพลในเวทีโลกอย่างรวดเร็วหลังจาก 

สงครามระหว่างสเปน - อเมริกัน และประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการเพิ่มอิทธิพลในประเทศเอเชีย จึงได้คัดเลือก 

ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไปชาวอเมริกันทั้งหมด ๓ ท่าน ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่งโรงเรียน 

กฎหมายของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) ได้แก่ ๑. Edward H. Strobel เข้ามาพร้อมกับ 

ผู้ช่วย คือ ๒. Jens Iverson Westengard (พระยากัลยาณไมตรี คนที่ ๑) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน 

คนถัดไป และท่านที่ ๓ เข้ามารับราชการในสมัยรัชกาลท่ี ๖ คือ ๓. Francis Bowes Sayre (พระยา 

กัลยาณไมตรี คนท่ี ๒)

Jens Iverson Westengard (พระยากลัยาณไมตร ีคนที ่๑) เปน็ผูม้หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนสุญัญาเจนวีา  

ร.ศ. ๑๒๕ และการพระราชบัญญัติห้ามใช้เครื่องหมายกากบาทแดง ร.ศ. ๑๓๐ ซึ่งเป็นการจัดทำกฎหมายเร่งด่วน 

เพื่อต่ออายุการร่วมในอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ จนมีเวลาเพียงพอ จึงได้จัดทำพระราชบัญญัติว่าด้วยสภา 

กาชาดสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ เพื่อจัดตั้ง “สภากาชาดสยาม” ในฐานะ “National Red Cross Society”  

ตามผลผูกพันของอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ เป็นการถาวร

๒๔๔๗ - ๒ ตั้งสถานที่ทำพรรค์บุพโพ (พันธุ์หนองฝี) ของรัฐบาลที่สระปทุมวัน๓๑๕

วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช- 

หัตถเลขา ที่ ๓๑/๑๓๗๙ ถึงพระยาวุฒิการบด ี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ๓๑๖ ความว่า 
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ด้วยได้ทราบจากกรมหลวงดำรงราชานุภาพว่าที่เมืองมนิลามีวิธีรักษา 

โรคระบาทว์โคกระบือขึ้นใหม่ ใช้ตัวสัตว์แห่งโรคนั้นผสมปลูกที่โคกระบือไม่ให้ 

เปนโรค อย่างนั้น รัฐบาลอเมริกันได้ตั้งการทำพรรค์แลปลูกโรคนี้ที่เมือง 

มนิลา ได้ผลดีเมื่อสักสองสามเดือนมานี้ชาวอเมริกันมาจากเมืองมนิลาสองคน  

คนหนึ่งเปนเจ้าพนักงานจัดการเพราะปลูก อีกคนเปนเจ้าพนักงานจัดการ 

ผสมสัตว์พาหนะ ราชทูตอเมริกันได้พาตัวไปพบกรมหลวงดำรงราชานุภาพ  

พูดกันด้วยโรคระบาทว์โคกระบือ เจ้าพนักงานทั้งสองนั้นรับรองว่า ถ้ารัฐบาล 

สยามจะส่งแพทย์คนใดออกไปเรียนวิธีทำพรรค์และวิธีปลูกแก้โรคระบาทว์สัตว์ 

พาหนะ รัฐบาลอเมริกันจะยินดีช่วยเหลือทุกอย่าง 

เห็นว่า เปนการควรจะขวนขวายสืบสวนดู ถ้าหากว่ามีเครื่องแก้กัน 

โรคสัตว์พาหนะได้จริง ก็จะเปนประโยชน์มาก ให้กระทรวงธรรมการจัดแพทย์ 

ที่สมควรออกไปตรวจสอบการเรื่องนี้ที่เมืองมนิลาดู

สยามินทร์

วันที่ ๒๒ เมษายน ร.ศ. ๑๒๒ (พ.ศ. ๒๔๔๗) พระยาวุฒิการบดี เสนาบดีกระทรวง 

ธรรมการ มีหนังสือ ที่ ๑๓/๔๒๔ กราบบังคมทูล ความว่า

ด้วยในการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้าจัดแพทย์ 

ในกรมพยาบาลออกไปศึกษาวิธีทำพรรค์แลปลูกโรคระบาทสัตว์พาหนะที่เมือง 

มนิลานั้น...ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้รับใส่เกล้าฯ จัดให้หมอเอช อาดัมเซน กับ 

หลวงวิฆเนศร์ประสิทธิวิทย์ออกไปศึกษาแลตรวจการนั้น บัดนี้หมอเอช  

อาดัมเซนแลหลวงวิฆเนศร์ฯ ยื่นรายงานการที่ไปตรวจแลศึกษาวิชาทำพรรค์ 

แก้โรคระบาทสัตว์พาหนะว่า วันที่ ๒๑ มกราคม ร.ศ.  ๑๒๒ ได้ออกจาก 

กรุงเทพฯ ถึงเมืองมนิลาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๒ กลับจากมนิลา วันที่  

๑๕ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๒ ถึงกรุงเทพวันที่ ๓ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๒...พอเข้าใจที่จะ 

มาจัดการฉลองพระเดชพระคุณได้...

เรื่องนี้หมอเอช อาดัมเซน แลหลวงวิฆเนศร์กลับมาจากมนิลาแล้วได้ 

ตั้งการทดลองทำพรรค์สำหรับที่จะปลูกกันโรคระบาทสัตว์พาหนะ ในบ้าน 

หมอเอช อาดัมเซน หลังตึกหลวง ถนนเจริญกรุงนั้น...ข้าพระพุทธเจ้าได้ 

ไปเหน หมอเอช อาดัมเซน ได้ฉีดพรรค์ซิรำม์ให้แก่โคที่ไหล่รักแร้ข้างหนึ่ง... 

ในชั้นต้นที่จะเริ่มจัดการนี้ ควรจะทำแต่น้อย คือลงทุนซื้อโคตามที่ได้ทำมาแล้ว 

แต่ก่อนเพราะราคาถูกกว่ากระบือ แลซื้อเครื่องมือแลซ่อมสถานที่ที่จะเลี้ยงสัตว์ 

รวมเงินเพียง ๖๐๐๐ บาท...หมอเอช อาดัมเซน กับหลวงวิฆเนศร์ได้ยื่น 

งบประมาณเปนจำนวนเงินถึง ๔๓๕๘๐ บาท.. .หมอเอช อาดัมเซน กับ 

หลวงวิฆเนศร์แนะนำว่า ถ้าได้ตรงเสาธงสระปทุมวันแล้วจะดี...ข้าพระพุทธเจ้า 
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ได้ให้หมายขีดเส้นแดงไว้แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานพระบรม 

ราชานุญาตใช้ที่สำหรับการนี้ต่อไป...

วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๗ มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ที่ดินตรงเสาธงสระปทุมวัน 

สำหรับเลี้ยงสัตว ์ และพระราชทานงบประมาณศก ๑๒๓ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ หมอเอช อาดัมเซน และหลวงวิฆเนศร์ประสิทธิวิทย์  

เสนอรายงานจัดการต่าง  ๆ เรื่องสถานที่ ที่ทำการเจ้ากรม ตำแหน่งและหน้าที่ การปลูก 

โรคระบาดและไข้ทรพิษ ค่าธรรมเนียมปลูก การทำในคราวแรก การพาหนะเข้าออกและไปปลูก 

โรคระบาด

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๔๗ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา อธิบดีกรมพยาบาล  

มีหนังสือเรียนพระยาวุฒิการบดี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ว่า ควรรวมการโอสถสภาและ 

การปลูกไข้ทรพิษหัวเมืองสมทบเข้าด้วยกัน 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ พระยาวุฒิการบดี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เห็น 

ด้วยว่า ควรรวมการโอสถสภาและการปลูกไข้ทรพิษหัวเมืองสมทบเข้ากันกับการทำบุพโพปลูกกัน 

โรคระบาทว์สัตว์พาหนะและการปลูกไข้ทรพิษในที่ทำการแห่งเดียวกัน จึงขอกรมหมื่นวิวิธวรรณ 

ปรีชาทรงประทานข้อบังคับที่ทรงคิดจัดการเรื่องนี้

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชาประทานข้อบังคับสำหรับ 

สถานที่ทำพรรค์บุพโพ จำนวน ๕ แผ่น

บริเวณเสาธงสระประทุมวัน ในรัชกาลที ่๕ เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานแสดงกสิกรรม

ที่มา :	 หนังสือ ๑๐๐ ป ี สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑาธุช
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๒๔๔๗ - ๓ ตั้งกรมแพทย์ทหารบก๓๑๗

วันที่ ๒๗ เมษายน ร.ศ.  ๑๒๓ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช  

กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการทหาร มีหนังสือ ที่ ๙/๗๘๐ กราบ 

บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระบรมราชานุญาตตั้งกรมสรรพยุทธ์ 

และกรมแพทย ์ดังนี้

ด้วยในราชการทหารบกตามที่ได้จัดขยายการยิ่งขึ้นเป็นลำดับมา 

แล้วนั้น ในศกนี้สมควรจัดกรมสรรพยุทธแลกรมแพทย์เพิ่มขึ้นอีก ๒ กรม  

ตามซึ่งการ ๒ แพนกนี้ยังบกพร่องอยู่ คือ...

การแพทย์พยาบาล ตามที่ เป็นมาแล้วมีแต่น่าที่การสำหรับโรง 

พยาบาล แลตามที่ ได้จัดการขยายการทหารมาแล้ว ยังขาดการแพทย์ 

ที่จะต้องจัดระเบียบการแลการทั้งปวงสำหรับราชการสนาม เพราะฉนั้น  

กรมแพทย์จึ่งเป็นการจำเป็นที่จะต้องตั้งขึ้นมีน่าที่ดังกล่าวมานี้ กับทั้งมีน่าที่ 

ในการตรวจตราบังคับบัญชาการพยาบาลทั่วไป

๓. ถ้าทรงพระราชดำริห์ เห็นสมควร จัดตั้งกรมสรรพยุทธแล 

กรมแพทย์ขึ้นใหม่ในศกนี้แล้ว...นายแพทย์ใหญ่ทรัมป์สมควรรับตำแหน่งเป็น 

หัวน่าแพทย์ ส่วนเงินตามงบประมาณที่จะจัดตั้ง ๒ กรมนี้ขึ้นในศกนี ้มีจำนวน 

พอ ถ้าทรงพระราชดำริห์เห็นสมควรพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว  

ข้าพระพุทธเจ้า จะได้รับพระราชทานจัดการต่อไป

วันที่ ๒๘ เมษายน ร.ศ. ๑๒๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช- 

หัตถเลขา ที ่๙/๑๒๑ ตอบดังนี้

วันที่ ๒๘ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๓

ถึง กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช 

ด้วยได้รับหนังสือ ที่ ๙/๗๘๐ ลงวันวานนี้ว่า ราชการทหารบกได้ 

จัดการขยายยิ่งขึ้น สมควรจะจัดตั้งกรมสรรพยุทธและกรมแพทย์ให้มีขึ้น 

ในศก ๑๒๓.. .ให้นายแพทย์ใหญ่ทรัมป์รับตำแหน่งเปนหัวหน้ากรมแพทย์  

ว่าการที่จะจัดตั้งกรมทั้งสองนี้ขึ้น มีจำนวนเงินในงบประมาณศก ๑๒๓ แล้ว  

ถ้าเหนชอบด้วย จะได้จัดต่อไปนั้น ทราบแล้ว อนุญาต

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๓ มีพระบรมราชโองการโปรดตั้งกรมแพทย์ (ทหารบก)  

ขึ้นในกรมยุทธนาธิการ ให้นายแพทย์ทรัมป์รับราชการตำแหน่ง นายแพทย์ใหญ่ หัวหน้า 

กรมแพทย์๓๑๘
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พ.ศ. ๒๔๔๘

๒๔๔๘ - ๑ การยกเว้นภาษีเรือพยาบาล๓๑๙

รัฐบาลสยามลงนามในอนุสัญญากรุงเฮก เรื่องการยกเว้นภาษีเรือพยาบาลนานา 

ประเทศเมื่อเวลาเกิดสงครามของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

วันที่ ๑๕ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๘) พระยาราชานุประพันธ์กราบทูลกรมหลวง 

เทวะวงษวโรประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศ ว่า ได้ไปประชุมเรื่องการยกเว้นภาษีแก่เรือ 

พยาบาลนานาประเทศ 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๘) กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ เสนาบดี 

ว่าการต่างประเทศ ทูลกรมขุนสมมตอมรพันธ์ุ เพื่อนำกราบบังคมทูลเรื่อง The Convention  

having for object to exempt the hospital - ships in time of war

๒๔๔๘ - ๒ กรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ๓๒๐ ยุคสุดท้าย

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ประกาศเรื่องตำแหน่งราชการกระทรวงธรรมการ  

แสดงโครงสร้างกรมพยาบาลในปีสุดท้ายก่อนการยุบกรมพยาบาลไปรวมกับกรมสุขาภิบาล  

กระทรวงนครบาล ดังนี้

	๑. กรมธรรมการกลาง	

๑.๑ แผนกบัญชาการ...	

๑.๒ กองตรวจการพยาบาล	

อธิบด ี

พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา

ผู้ตรวจการใหญ ่หมอเอซ อาดัมสัน

ผู้ตรวจการ หลวงวิฆเนศประสิทธิ ์ ขุนอาจวิทยาคม ขุนอนุมานแพทยากร

แพทย์ตรวจการหัวเมือง 

๑) มณฑลชุมพร	 นายแฟรงเฟิต

๒) มณฑลพิษณุโลก	 นายแดง แพทย์ประกาศนียบัตร

๓) มณฑลนครราชสีมา	 นายผัน แพทย์ประกาศนียบัตร

๔) มณฑลนครสวรรค ์ 	 นายอั้น แพทย์

๕) มณฑลกรุงเก่า 	 นายนุ่ม แพทย์

๖) มณฑลนครศรีธรรมราช	 นายเดช แพทย์

๗) มณฑลจันทบุร ี 	 นายสะอาด แพทย์

๘) มณฑลปราจีนบุร ี 	 นายชม แพทย์	

๑.๓. แผนกศึกษาธิการ...

โรงศิริราชพยาบาล

หมอย็อช แมกฟาแลนด์	 ผู้อำนวยการ 

นายหว่าง	 ผู้ดูการ (ผู้จัดการ) 
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โรงเรียนราชแพทยาลัย

หลวงวินิจวิทยาการ	 อาจารย์ใหญ่ 

(รวมทั้งหมด ๘ คน)

สาขาของโรงเรียนราชแพทยาลัย (รวมทั้งหมด ๔ คน)

๒. กรมสังฆการี...

๓. กรมพยาบาล

๓.๑ แผนกพยาบาลสถาน 

โรงบุรพาพยาบาล

โรงพยาบาลเสียจริต

โรงพยาบาลบางรัก

โรงพยาบาลสามเสน

๓.๒ แผนกโอสถศาลา 

โอสถศาลารัฐบาล

โอสถสภา

๔. กรมราชบัณฑิตย์...	

๒๔๔๘ - ๓ สำรวจจำนวนหมอเชลยศักดิ์ในพระนคร๓๒๑ 

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ เสนาบดี 

กระทรวงนครบาล มหีนงัสอืเลขที ่๑๐๕/๖๐๙๐ กราบทลูกรมหมืน่สมมตอมรพนัธุ ์ ราชเลขานกุาร  

เรื่องจำนวนและรายชื่อหมอยาเชลยศักดิ ์ (แพทย์แผนโบราณ) ในกรุงเทพฯ มีสำเนารายชื่อหมอยา 

เชลยศักดิ์แยกตามตำบลท้องที่ หากเทียบกับปัจจุบันคือส่วนใหญ่อยู่ในเขตพระนคร บางกอกน้อย  

บางกอกใหญ่ และธนบุรีตามลำดับ เขตอื่นมีประปรายน้อยมาก ความว่า...ด้วยกระทรวงธรรม- 

การมีหนังสือยังกระทรวงนครบาล ขอให้สั่งอำเภอสำรวจหมอยาเชลยศักดิ์ซึ่งมีอยู่ในจังหวัด 

กรุงเทพฯ จะมีสักเท่าไร...หม่อมฉันจึงได้สั่งให้หลวงนรพรรคพฤฒิกร เจ้ากรมกองอำเภอในจังหวัด 

กรุงเทพฯ ทุกท้องที่ สำรวจได้จำนวนหมอยาเชลยศักดิ์ คือ พระสงฆ์ ๘๖ รูป คฤหัศชาย  

๕๒๓ คน หญิง ๒๑ คน... 

๒๔๔๘ - ๔ กองพยาบาลทหารบก มณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงพยาบาลทหารบก 

ณ ปากคลองหลอด๓๒๒

วันที่ ๔ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๔ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช กรมหมื่น 

นครไชยศรีสุรเดช ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการทหาร มีหนังสือ ที่ ๑๗/๕๘๙๙ กราบบังคมทูล  

ดังนี้

ด้วยเมื่อปีรัตนโกสินทรศก  ๑๒๓ ข้าพระพุทธเจ้าได้ทูลเกล้าฯ  

ถวายรายงานวิธีจัดการปกครองและระเบียบการทหารบกในแพนกกรม 
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ยุทธนาธิการกลาง เพื่อทรงทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท ตามการที่ดำเนิน 

มานั้น บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการทหาร 

ในมณฑลกรุงเทพฯ และความดำริห์ในการต่อไป เพื่อเปนทางที่จะได้ทรง 

พระราชดำริอีกขึ้นหนึ่ง

๑. ทหารบกมณฑลกรุงเทพฯ ตามที่ เปนอยู่ ณ บัดนี้ จัดตั้งขึ้น 

เปนกรมบัญชาการมณฑล ๑ มีกรมแลกองทหาร คือ 

๑) กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

๒) กรมทหารม้าที่ ๑ 

๓) กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑

๔) กรมทหารช่างที่ ๑

๕) กรมทหารราบที่ ๑

๖) กรมทหารราบที่ ๒

๗) กรมทหารราบที่ ๓ 

๘) กองโรงเรียนนายสิบมณฑลกรุงเทพ

๙) กองพยาบาลมณฑลกรุงเทพ 

	 ฯลฯ 

กองพยาบาลทหารบกมณฑลกรุงเทพฯ 

กองพยาบาลทหารบกมณฑลกรุงเทพฯ จัดตั้งขึ้นที่โรงพยาบาลใหญ่ 

ของทหารบก ใกล้ปากคลองหลอด จัดการรักษาพยาบาล โดยใช้ยาแล 

ตำราแพทย์ฝรั่ง รับคนป่วยได้โดยปรกติ ๒๐๐ คน ถ้าเปนเวลาฉุกเฉินจะรับ 

คนป่วยได้ในระหว่าง ๓๐๐ - ๔๐๐ คน ในขณะนี้คงมีคนป่วยประจำอยู่ ๑๐๐  

คนเศษ ๆ เสมอ คือ เปนคนป่วยซึ่งจะรักษาที่โรงทหารไม่ได้ภายในกำหนด  

๑๔ วัน เปนต้น หรือคนป่วยที่ต้องรักษาโดยตำราฝรั่ง เพราะ แพทย์ที่ประจำ 

ตามกรมแลกองล้วนเปนแพทย์ที่ใช้ยาไทยทั้งสิ้น ในโรงพยาบาลนี้คนป่วย 

ที่ต้องรักษาโดยมาก คือ โรคเหน็บชา ซึ่งแพทย์ฝรั่งและแพทย์ไทยไม่ทราบว่า 

จะบำบัดได้โดยทางใดเปนแน่แท้ อาไศรยทดลองแก้กันอยู่ แต่โรคนี้ที่จะ 

ถึงอันตรายมีน้อย มักจะหายได้โดยมาก สถานที่แลการพยาบาล...โดยประณีต 

เรียบร้อย แลเปนเครื่องเชิดชูอวดชาวต่างประเทศได้แห่งหนึ่ง โรงพยาบาลนี้ 

ยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ดีแท้ ยังกำลังก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่บ้าง แต่กระนั้นก็ดีนับว่า 

ใช้ได้แล้ว แลในเดือนกันยายนนี้คงจะเสร็จบริบูรณ์...สร้างโรงเรียนนายร้อย 

ใหม่ ๑๔๒,๒๔๘ บาท สร้างโรงพยาบาล ๓๙,๗๙๐ บาท...สร้างโรงทหารใหม่ 

หลังพระราชวังบวรฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา...รวมเปนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท...
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๒๔๔๘ - ๕ ตั้งโรงทหารตามหัวเมือง๓๒๓

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๔๔๖ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช ผู้บัญชาการกรม 

ยุทธนาธิการ มีหนังสือกราบบังทูล ความว่า เจ้าพระยาสุรศักดิ์ฯ คิดจะทำโรงทหารที่ลำปาง  

ที่ตำบลเวียงเหนือ

พ.ศ. ๒๔๔๗ ใชเ้งนิการจร ๘๐,๐๐๐ บาท ทำทีพ่กัชัว่คราวสำหรบันายทหารและพลทหาร  

เมืองนครสวรรค ์ เมืองชัยนาท เมืองตาก

พ.ศ. ๒๔๔๘ ใช้เงินการจร ๘๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ในมณฑลทหารบก 

นครสวรรค์ (โรงทหารปืนใหญ่ โรงเรียนนายสิบ เรือนผู้บังคับกรมทหารราบที่ ๑๐ คลังกรม 

บัญชาการ โรงทหารเมืองไชยนาท เรือนผู้บัญชาการ)

วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๔๔๘ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช ผู้บัญชาการกรม 

ยุทธนาธิการ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างโรงทหารขึ้นในเมืองพระปฐมเจดีย์  

กรุงเก่า (อยุธยา) สมุทรสงคราม สมุทรสาคร แห่งละ ๕๐,๐๐๐ บาท

วันที ่๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๘ ให้กระทรวงพระคลังพิจารณาว่าจะมีเงินจ่ายหรือไม่

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๘ หอรัษฎากรพิพัฒน์ กระทรวงพระคลังฯ มีหนังสือ 

กราบบังคมทูลว่า มีเงินอยู่ แต่ขอจ่ายสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วอีกสองเดือนค่อยจ่ายเพิ่ม 

พ.ศ. ๒๔๔๙ ใช้เงินการจร ๘๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ในมณฑลทหารบก 

นครสวรรค์ (คลังกระสุน โรงเลี้ยงอาหารนายสิบพลทหาร โรงพยาบาลทหารบกนครสวรรค์  

โรงทหารเมืองไชยนาท เรือนนายทหาร)

๒๔๔๘ - ๖ เปิดโรงพยาบาลจีน “เทียนฮั่วอุยอี้” ถนนเยาวราช๓๒๔ 

วันที่ ๑๙ กันยายน ร.ศ. ๑๒๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช- 

ดำเนินเปิดโรงพยาบาลจีน ชื่อ  “เทียนฮั่วอุยอี้” โดยชาวจีน ๕ ภาษาเป็นผู้ดำเนินการสร้าง  

ปัจจุบันคือโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธ ิ

๒๔๔๘ - ๗ สภาอุณาโลมแดงมอบเครื่องยาและเครื่องใช้แก่โรงพยาบาลทหารบก

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๔ ท่านผู้หญิงเปลี่ยนมีหนังสือกราบทูลพระเจ้าลูกยาเธอ  

พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการทหาร  

ความว่า

. . .ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ สภานายิกาของ 

สภาอุณาโลมแดงนี้ มีพระราชเสาวณีว่า ได้ทรงทราบฝ่าลอองธุลีพระบาทว่า  

กรมยุทธนาธิการได้จัดตั้งโรงพยาบาลใหญ่ของทหารขึ้นใหม่ ทั้งจะตั้ง 

ตามมณฑลที่จัดตั้งทหารขึ้นทั่วไปนั้น มีพระราชหฤทัยทรงยินดีด้วย
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จึงทรงพระราชดำริห์ว่า สิ่งของเครื่องยาแลภาชนบางสิ่งบางอย่าง 

ในการพยาบาลของสภานี้สำหรับทหารมีอยู่มาก ควรที่จะให้แก่โรงพยาบาล 

ของทหาร...แลถ้ายังมีการคับขันที่จะต้องใช้ในการพยาบาลต่อไป สภานี้ 

ก็มีความยินดีที่จะช่วยเกื้อหนุนเปนครั้งคราว...

วันที่ ๒ ธันวาคม ร.ศ.  ๑๒๔ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช  

กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการทหารมีหนังสือ ที่ ๒๘/๑๑๕๕๔  

กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ความว่า...พระราชเสาวณีสมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถ ในนามสภาอุณาโลมแดง ให้เครื่องยาแลเครื่องใช้ในการพยาบาลแก่ 

โรงพยาบาลทหารบก ดังในสำเนาที่ได้ถวายมาแล้ว...๓๒๕

พ.ศ. ๒๔๔๙ 

๒๔๔๙ - ๑ กำเนิดสุขาภิบาลหัวเมืองที่ตลาดท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร๓๒๖

วันที่ ๑๘ มีนาคม ร.ศ.๑๒๔ มีประกาศแก้ภาษีโรงร้านจัดสุขาภิบาลตลาดท่าฉลอม  

เมืองสมุทรสาคร คือ ประกาศกฎหมายโอนภาษีโรงร้าน คือภาษีโรงเรือนที่เก็บจากร้านค้า 

ในตลาด ให้กับการสุขาภิบาลท้องที่ตลาดท่าฉลอม เป็นการปฏิรูปการปกครองท้องที่ เกิดเป็น  

รูปแบบการปกครองท้องที่ แบบที่ ๓ คือ การปกครองแบบสุขาภิบาลหัวเมือง ซึ่งมีลักษณะ 

เฉพาะตัวคือ การจัดการสุขาภิบาลให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการกันเอง โดยคณะกรรมการ 

ประกอบด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในรายงานกระทรวงมหาดไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗๓๒๗ ได้กล่าวถึง 

ความเป็นมาของการสุขาภิบาลหัวเมืองว่า 

...เดิมทีจะคิดจัดการศุขาภิบาลตามหัวเมืองขึ้นนั้น เนื่องแต่ความ 

ปรารถนาเรื่องเก็บเงินภาษีโรงร้านไม่เสมอหน้ากัน เช่น คนในบังคับต่าง 

ประเทศก็ยกเว้นไม่เก็บเปนต้น ได้นำเหตุนี้ขึ้นสู่ที่ประชุมเทศาภิบาลหลายคราว  

จนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ ได้ยุติความเห็นในที่ประชุมว่า จะแก้ไขให้การเก็บภาษี 

เสมอหน้ากันได้ก็ด้วยจัดเปนศุขาภิบาล คือ เก็บเงินจากที่ใดใช้บำรุงสิ่ง 

สาธารณประโยชน์ในท้องที่นั้น ๆ...ประจวบเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘  

พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ เสด็จประพาสเมืองนครเขื่อนขันธ์ 

ทอดพระเนตรเห็นถนนแลตลาดเมืองนั้นโสโครกมากไม่เปนที่พอพระราช- 

หฤทัย รุ่งขึ้นวันที่ ๓๑ เสด็จออกที่ประชุมเสนาบดี ได้รับสั่งถึงเรื่องถนน 

แลตลาดเมืองนครเขื่อนขันธ์ ว่าสกปรกเหมือนตลาดท่าจีน กระทรวง 

มหาดไทยจึงถือเอาเหตุนี้ มีท้องตราเชิญกระแสพระบรมราชโองการในข้อ 

ที่ทรงติ...ไปถึงผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาครให้บอกพวกพ่อค้าแลกำนันผู้ใหญ่ 

บ้าน  ๆ จึงพร้อมกันออกเงิน ๕,๐๐๐ บาทเศษ ทำถนนก่ออิฐโบกปูนที่ 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดถนนถวาย ท่าฉลอม

ที่มา :	 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมเทศาภิบาล

ที่มา : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	 ภ๐๐๒	 หวญ	 ๕๙-๑๑ 
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ตลาดสายหนึ่งยาว ๑๑ เส้นเศษ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จ 

ทรงเปิดแลพระราชทานนามว่า ถนนถวาย กระทรวงมหาดไทยเห็นความ 

พร้อมเพรียงของราษฎรในตำบลนั้น สมควรจะลองจัดการตามวิธีศุขาภิบาล 

ได้ จึงจัดข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงออกไปนั่งเปนประธานในการประชุม 

ราษฎรในตำบลนั้น เมื่อได้ชี้แจงให้ราษฎรเข้าใจประโยชน์ของการศุขาภิบาล 

แล้ว ราษฎรจึงพร้อมกันกำหนดการออกทุนทรัพย์มีอัตราเปนกำหนด 

เสมอหน้ากันสำหรับ เปนเงินทุนที่ จะจัดการ แลเมื่ อ ได้พระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเงินภาษีโรงร้านพระราชทาน  

ได้เริ่มจัดการมาแต่พระพุทธศักราช ๒๔๔๘ ศุขาภิบาลตำบลท่าฉลอมเมือง 

สมุทรสาครนี้จึงเปนตัวอย่างแก่การที่จัดในที่อื่นต่อไป...

ตำบลท่าฉลอมจึงเป็นจุดกำเนิดแรกของระบบภาษีบำรุงท้องที่ มีการตั้งคณะกรรมการ 

จัดการสุขาภิบาลในเขตตลาดที่เป็นชุมชนหนาแน่น โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบกันเป็น 

คณะกรรมการ มีอำนาจจัดการสุขาภิบาลในเขตทุกอย่างรวมทั้งใช้จ่ายเงินภาษีโรงร้านที่จัดเก็บไว้  

โดยมีเทศาภิบาลมีอำนาจตรวจสอบหรือยับยั้งรูปแบบการดูแลปกครองชุมชนให้รักษาความสะอาด 

เรียบร้อยและป้องกันโรค โดยให้ปกครองกันเองจากการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่ กำนัน และราชการ 

สนับสนุนให้ภาษีท้องที่นำไปบำรุงท้องที่ ควบคุมโดยเทศาภิบาล ได้พัฒนาเป็นระเบียบ 

การปกครองท้องที่ แบบที่ ๓ คือ การปกครองท้องที่เฉพาะในพื้นที่ที่เป็นชุมชนหนาแน่นที่ต้อง 

มีการดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของบ้านเรือน และการป้องกันโรค ต่อมาได้เรียกชื่อว่า  

การบุราภิบาล และภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเทศบาล

๒๔๔๙ - ๒ เลิกกรมพยาบาลในกระทรวงธรรมการ และรวมโรงพยาบาลศิริราช

เข้ากับโรงเรียนราชแพทยาลัย๓๒๘

วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร เสนาบดีกระทรวงธรรมการ  

มีหนังสือกราบบังคมทูล ที่ ๓๓๒/๙๔๑๑ ความว่า

ด้วยการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการประชุมหารือในเรื่อง 

ที่จะเลิกกรมพยาบาลในกระทรวงธรรมการอย่างเป็นอยู่ทุกวันนี้ และคิด 

จัดการเปลี่ยนรูปใหม่ ให้การพยาบาลทั้งหลายจัดอยู่ในเทศาภิบาล และให้ 

กระทรวงธรรมการจัดให้มีพนักงานในการพยาบาลเป็น ๓ พนักงาน คือ 

๑) ให้มีพนักงานตรวจ สำหรับตรวจการไข้เจ็บและช่วยบำบัดการ 

ไข้เจ็บ พนักงาน ๑ 

๒) พนักงานสำหรับทำยาจำหน่าย พนักงาน ๑

๓) พนักงานทำหนองฝีและซีรัม พนักงาน ๑ และให้จัดการวาง 

รูปตามนี้นั้น พระเดชพระคุณล้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ  
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ถวายสังเขปรูปการพยาบาล ซึ่งพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ  

ได้ทรงร่างประทานนั้น มาพร้อมหนังสือนี้

เมื่อได้จัดการพยาบาลตามรูปที่วางใหม่ดังนี้แล้ว ก็มีการที่จะต้อง 

เปลี่ยนแปลง คือ 

๑) เลิกกรมพยาบาลเดิม ตัดเงินออกได ้๒๔๕๐๘ บาท

๒) ส่งโรงพยาบาลและเงินอุดหนุนการพยาบาลไปกระทรวงนครบาล  

รวม ๕ ราย เป็นเงินลดยอดกระทรวงธรรมการอีก ๔๓๙๔๒ บาท

๓) เปลี่ยนรูปโรงศิริราชพยาบาล เข้ารวมกับโรงเรียนราชแพทยาลัย  

ตัดเงินน้อยลงได้อีก ๙๕๗๖ บาท

๔) เปลี่ยนรูปโอสถสภา ไปบวกเข้ากับโอสถศาลารัฐบาล ตัดเงิน 

น้อยลงได้อีก ๒๖๖๕๖ บาท

รวมเปลี่ยนการ ๔ ราย เป็นเงินลดลง ๑๐๔๖๘๒ บาท

ส่วนการจะตั้งขึ้นใหม ่คือ 

๑) พนักงานตรวจการพยาบาล รวมทั้งเงินเดือนและค่าใช้สรอย  

เป็นเงินขึ้นใหม ่๓๐๐๐๐ บาท

๒) พนักงานทำหนองฝีและพันธุ์ซีรัมป้องกันโรคระบาทว์ ขึ้นเงิน 

กว่าเก่า ๒๐๓๔๐ บาท 

รวมเป็นเงินส่วนขึ้น ๕๐๓๔๐ บาท...คงลดเงินลงกว่ารูปเดิม ๕๔๓๔๐  

บาท...

ส่วนตัวคนที่จะประจำการตามรูปที่จะจัดใหม่นี้ ในหน้าที่พนักงาน 

ผู้ตรวจการนั้น เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ควรจัดให้ หมอแบรกดอก เข้าประจำการ  

เงนิเดอืน ๆ ละ ๑๐๐ บาท ในหนา้ทีพ่นกังานทำหนองฝแีละซรีมันัน้ ไดป้ฤกษากนั 

ตกลง เรียก  หมอวูลี  จากเมืองมะนิลาเข้ามาทำการ เงินเดือนปีละ ๓๐๐๐  

เหรียญทอง หรอื ๑๐๒๐๐ บาท...ในหน้าที่พนักงานทำยานัน้ หมอฮูโกวลิเลมส ์  

เป็นพนักงานอยู่และพนักงานรองทั้งปวงก็คงตามที่ตกลงกันไว้เดิม...

สังเขปรูปแบบกรมพยาบาลตามที่จัดใหม่

(พระเจ้าน้องยา เธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพ ได้ทรงร่างประทาน)

๑. เลิกกรมพยาบาลทั้งหมด ให้โอนโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ไปรวมอยู่ใน  กรม 

สุขาภิบาล ของกระทรวงนครบาล ยกเว้นโรงศิริราชพยาบาลให้โอนไปสังกัดกรมศึกษาธิการ 

เพื่อจัดเป็นโรงเรียนแพทย์ โดยโปรดให้โรงศิริราชพยาบาล “มีการพยาบาลไว้ในนั้นเพียงสำหรับ 

ฝึกหัดนักเรียนแพทย”์ 

๒. การพยาบาลต่อไปภายหน้า “คือ การรักษาไข้เจ็บและการป้องกันคนไม่ให้ตายมาก”  

ในมณฑลไหน ให้เป็นหน้าที่ของมณฑลนั้นจัดการ เช่น มณฑลกรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่ 

กระทรวงนครบาล มณฑลนครไชยศรีก็เป็นหน้าที่เทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรีจัดการ 
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๓. ให้กระทรวงธรรมการในการพยาบาล ใช้ “กองตรวจการพยาบาล” ในกรมธรรมการ 

กลาง กระทรวงธรรมการที่ยังคงอยู่ แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑. พนักงานตรวจ  

คือแพทย์ผู้ชำนาญ จำนวนตามความเหมาะสม มีหน้าที่ตรวจทุกมณฑลดูโรคระบาด สาเหตุ  

การป้องกัน การรักษา รวมทั้งไปประจำการชั่วคราว ถ้าปัญหาใหญ่เกินความสามารถของมณฑล  

๒. พนกังานยา คอืโอสถศาลาของรัฐบาล ใหท้ำยาขายบรรจใุนกลอ่งเลก็ ๆ ในราคาถกู ทัว่ประเทศ  

เช่น ยาควินิน บรรจุในกลัก ๆ ละ ๑ เฟื้อง เป็นต้น ๓. พนักงานหนองฝี ใช้วัคซีนหนองฝีจาก 

โรงงานทำหนองฝีที่พระปฐมเจดีย ์ การจัดการให้ทำคล้ายกับโอสถศาลา...

และให้กระทรวงธรรมการมีหน้าที ่ดังนี้

	 -	การตรวจราชการทั่วไปในพระราชอาณาจักร คือ ตรวจว่าที่ไหนมีโรคภัยไข้เจ็บ 

เป็นเหตุให้ประชาชนล้มตายมาก ตรวจว่ามีโรคอะไรมากที่ไหน เทศาภิบาลได้จัดการป้องกัน 

และรักษาโรคเพียงพอหรือไม่

	 -	การแนะนำเทศาภิบาล คือ เมื่อตรวจว่ามีโรคอะไรมากที่ไหนแล้ว ก็ให้ตรวจหา 

สาเหตุที่มีมากเพราะเหตุใด และให้คำแนะนำแก่เทศาภิบาลเพื่อจัดการป้องกันรักษาโรค 

ให้ถูกต้อง

	 -	การอุดหนุนเทศาภิบาล คือ หากการป้องกันรักษาโรคใดที่เกินกำลังสามารถ 

ของเทศาภิบาลให้ทำการช่วยเหลือ เช่น ๑. ส่งหมอจากกระทรวงธรรมการไปประจำการชั่วคราว  

เพื่อช่วยเหลือการรักษาและแก้ไขปัญหากาฬโรคระบาดที่เพชรบุรี ๒. ส่งสิ่งของเครื่องรักษาโรค  

เช่น ยาหรือหนองฝี (สำหรับปลูกฝีทรพิษ) หรือของอื่นที่จำเป็นต้องใช้ หรือจัดจำหน่ายใน 

ราคาที่ถูกสุดเท่าที่ทำได้ เป็นต้น

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๔๙ มีพระราชหัตถเลขา ที่ ๒๘/๑๙๒๒ ลงวันที่ ๒๕  

มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ (ร.ศ. ๑๒๔) ถึงเจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร เสนาบดีกระทรวงธรรมการ  

ในเรื่องรูปแบบของกรมพยาบาลที่จะจัดใหม่ ความว่า “เรื่องที่จะเลิกกรมพยาบาลในกระทรวง 

ธรรมการคิดจัดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ขออนุญาตส่งการที่ควรจะส่งแก่กระทรวงนครบาล  

ตามข้อความที่ว่ามานั้น ทราบแล้ว อนุญาตให้จัดตามนี้ได้”

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) ราชกิจจานุเบกษาแจ้งความกระทรวง 

ธรรมการ เกี่ยวกับเรื่องการทำพันธุ์เซรั่มและหนองฝี๓๒๙ ดังนี้

. . .ด้วยหมอซี. เอช. แบรดด๊อก ผู้ตรวจการพยาบาลหัวเมืองป่วย  

ขอพระราชทานกราบบังคมลาออกจากหน้าที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  

หมอปอล ยี. วูลลี ผู้จัดการกองทำพันธุ์ซีรัมและหนองฝี ย้ายมาว่าที่แพทย์ 

ตรวจการพยาบาลหัวเมือง สนองพระเดชพระคุณ ส่วนผู้จัดการกองทำพันธุ์ 

ซีรัมและหนองฝีนั้น โปรดเกล้าฯ ให้มิสเตอร์เย. อาร์. เรดฟิลด์ รั้งตำแหน่งอยู่  

จนกว่าจะได้มีตัวผู้จัดการเข้ามารับราชการตามตำแหน่ง...
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๒๔๔๙ - ๓ ประเทศสยามเข้าร่วมประชุมแก้ไขอนุสัญญาเจนีวา๓๓๐

(สัญญากากะบาทแดง ร.ศ. ๑๒๕) และสยามยอมรับใช้เครื่องหมายกากบาทแดง

บนพื้นขาวแทนเครื่องหมายอุณาโลมแดง 

วันที่ ๑ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๕ พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งผู้แทนประเทศสยาม 

เข้าร่วมประชุมที่เมืองเยนีวา๓๓๑ ดังนี้

ร่าง พระราชหัตถ์ต้ังผู้แทนไปประชุมเมืองเยนีวา ใช้กระดาษหนังตามวิธีใหม่

…………………………………………………………………….

สมเดจพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์...

ขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง ผู้ที่จะได้พบคำประกาศนี้ 

ให้ทราบ

ด้วยสภาของรัฐบาลสวิสอันรวมกันได้เชิญให้รัฐบาลของเราแต่ง 

ผู้แทนไปยังการชุมนุม ซึ่งจะได้ประชุมที่เมืองเยนีวา ประสงค์จะได้ตรวจแก้ไข 

ข้อความที่ได้ตกลงกันแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ร.ศ. ๘๓ ให้ดีขึ้น เพื่อเปน 

ความสดวกแก่ทหารซึ่งถูกบาดเจบในสนามรบนั้น 

เราจึงได้ตั้งผู้แทนของเราไปยังที่ประชุมนั้น ดังนี ้

หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤษฎากร อุปทูตรักษาราชการสถานทูตของเรา  

ผู้ได้รับเครื่องราชอิศริยาภรณ์สำหรับราชตระกูลชั้นที่ ๓ ชื่อ ตติยจุลจอมเกล้า

มองซิเออร ์คอเรยิโอน ิดอเรลล ีที่ปฤกษาแห่งสถานราชทูตของเรา  

ผู้ได้รับเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันเปนที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นที ่๓ ชื่อ นิภาภรณ์

ให้มีอำนาจเต็มในการที่จะไปประชุมในที่ชุมนุมอันกล่าวมาแล้วนั้น  

แลให้วินิจฉัยให้เดจขาดแทนกรุงสยามในข้อความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซี่งได้เสนอ 

ต่อที่ชุมนุม อันเปนการที่เกี่ยวกับความประสงค์ของที่ชุมนุม แลถ้าเห็นว่า 

เปนธรรมแลสมควรแล้วก็ให้เข้าชื่อลงชื่อด้วยกับคำปฤกษา ซึ่งได้ตกลง 

โดยจำนวนความเห็นมากในที่ชุมนุมนั้น แต่ว่าต้องอยู่ในความตรวจแก้ของเรา 

ตามการที่คำปฤกษาตกลงนั้น จะเกี่ยวข้องกับการที่ส่วนเราจะต้องทำฤๅ 

กำหนดกีดกันอำนาจอันชอบธรรมแลอำนาจอันพิเศษของเราโดยมากแลน้อย

แต่ว่าถ้าตามข้อบังคับของที่ชุมนุม มีไว้ว่ากรุงสยามจะควรมีอำนาจ 

ที่จะวินิจฉัยเด็ดขาดได้แต่เฉพาะเสียงเดียวเท่านั้นแล้ว แลถ้าหม่อมเจ้า 

จรูญศักดิ์กฤษฎากรอยู่ในที่ชุมนุม ก็ให้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด แต่ถ้าหม่อมเจ้า 

จรูญศักดิ์กฤษฎากรไม่อยู่ ก็ให้ความเห็นของมองซิเออร์ คอเรยิโอนิ ดอเรลลี  

เป็นเหมือนผู้แทนกรุงสยาม

ประกาศมาแต่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพฯ 

ณ วันที่ ๑ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก๓๙ ๑๒๕ ตรงกับคฤสตศักราช ๑๙๐๖
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วันที่ ๑๕ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๕ หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์๓๓๒ อุปทูตว่าการแทนอัครราชทูต 

สยาม ณ กรุงปารีส โทรเลขกราบทูลถามกรมหลวงเทวะวงษวโรประการ เสนาบดีกระทรวง 

ต่างประเทศว่า ประเทศที่จะลงนามใน “หนังสือสัญญาใหม่ว่าด้วยเครื่องหมายกากบาทแดง”  

(The New Red Cross Convention) ต้องใช้เครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาว รัฐบาล 

จะยอมรับหรือไม ่ (ประเทศที่ยังไม่ได้ลงนามคือ Siam, Persia, China) 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ร.ศ.  ๑๒๕ เวลาบ่าย กรมหลวงเทวะวงษวโรประการได้รับ 

ลายพระหัตถ์ของกรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขานุการ ที่ ๙๗/๕๐๙ ว่าร่างโทรเลขที่จะมี 

ถึงหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ชอบด้วยพระราชกระแสแล้ว 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๕ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการมีหนังสือกราบทูลตอบ  

กรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขานุการ ที่ ๑๓๑/๒๗๖๖ “เรื่องได้ สั่งโทรเลขไปให้หม่อมเจ้าจรูญ 

ยอมรับใช้เครื่องหมายกากบาทแดงแล้ว” ความว่า

ด้วยวันนี้ได้รับโทรเลขหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤษฎากร มีมาแต่เมือง 

เยอนีวา ลงวันวานนี้ว่า ยกเสียแต่กรุงสยาม กรุงเปอรเซีย แลกรุงจีน 

ซึ่งยังไม่ได้โวตนั้น กอมมิตตีครั้งที่ ๔ ได้ตกลงเหนพร้อมกันว่า ประเทศ 

ซึ่งจะลงชื่อในหนังสือสัญญาใหม่ว่าด้วยเครื่องหมายนั้น จะต้องใช้กากะบาท 

แดงบนพื้นขาวเปนเครื่องหมายสำหรับนานาประเทศ แลกอมมิตตี 

ได้แสดงว่า การที่จะใช้กากะบาทแดงนั้นใช่ว่าจะเปนเครื่องหมายของ 

ชาวคฤสเตียนนั้นหามีไม่ เพื่อให้เปนเกียรติยศแก่สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็น 

ผู้แนะนำขึ้นเท่านั้น แลภายหลังได้ตกลงกันว่า จะต้องมีธงสำหรับชาติกำกับ 

กากะบาทไปด้วยเสมอ หม่อมเจ้าจรูญได้รับไว้ว่าจะแจ้งความให้ทราบโดย 

เร็วว่า รัฐบาลจะยอมรับเครื่องหมายกากะบาทแดงหรือไม่ ความแจ้งอยู่ใน 

สำเนาโทรเลขหม่อมเจ้าจรูญซึ่งถวายมาด้วยแล้ว

ครั้นเมื่อ เวลาบ่าย วันนี้ หม่อมฉันได้รับลายพระหัตถ์ ที่ ๙๗/๕๐๙  

ลงวันวานนี้ ว่า ร่างโทรเลขที่จะมีถึงหม่อมเจ้าจรูญชอบด้วยพระราชกระแส 

แล้วนั้น หม่อมฉันได้ส่งโทรเลขตอบไปทีเดียว

ขอได้โปรดกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท  

สุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เทวะวงษวโรประการ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๕ กรมราชเลขานุการมีหนังสือ ที่ ๑๐๔/๕๓๒ กราบทูล 

กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ ว่า เรื่องโทรเลขให้หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ยอมรับใช้เครื่องหมาย 

กากบาทแดงนั้น ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว
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วันที่ ๒๔ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๕ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการมีหนังสือ ที่ ๑๔๕/๒๙๔๔  

ทูลกรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขานุการ ความว่า “หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์...ตอบรับโทรเลขหม่อม 

ฉันมีไปลงวันที่ ๑๖ เดือนนี้ อนุญาตให้รับเครื่องหมายกากบาทแดงว่า ได้นำเสนอต่อที่ประชุม 

แล้ว”

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๕ หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ อุปทูตว่าการแทนอัครราชทูตสยาม  

ณ กรุงปารีส กราบทูลกรมหลวงเทวะวงษวโรประการ เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศ ว่า  

ได้ประชุมแก้ไขข้อสัญญาอุณาโลมแดงที่ เมืองเยนิวา เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ร.ศ.  ๑๒๕  

แบ่งการประชุมเป็น ๔ commissions และฝ่ายไทยประชุมมีผู้แทนประชุม ๒ คน คือ หม่อมเจ้า 

จรูญศักดิ์ประชุมคณะที่ ๑ และ ๔ มิสเตอร์ดอเรลลีระชุมคณะที่ ๒ และ ๓ และในวันที่ ๖  

กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๕ ได้ตกลงพร้อมกันลงชื่อในสัญญา “The New Convention”

วนัที ่๒ พฤศจกิายน ร.ศ. ๑๒๕ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ดังนี้๓๓๓

สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ ์

พระจุลจอมเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม

ทั้งฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แลดินแดนที่ใกล้เคียง

คือ ลาวเฉียง ลาวกาว มลายู กะเหรี่ยง ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

ขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง 

ซึ่งจะได้พบประกาศนี้ให้ทราบว่า 

หนังสือสัญญาฉบับหนึ่ง ซึ่งได้แก้ไขหนังสือสัญญาเมืองเยนิวา

ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๘๓ 

ให้ดีขึ้น เพื่อเปนความสดวกแก่ทหารที่ถูกบาดเจ็บในสนามรบ 

ซึ่งได้ตกลงประชุมกันใหม่ที่เมืองเยนิวา 

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ 

ในระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลนานาประเทศที่รวมกันในสัญญานี้

หนังสือสัญญานั้น มีข้อความต่อไปดังนี้...

เราได้เห็นแลได้ตรวจหนังสือสัญญาที่ว่ามาแล้วนั้น 

เราเห็นชอบด้วยทุกข้อทั้งหมดแล้ว 

แลเราสำแดงว่าผู้ปกครองฝ่ายสยามจะได้ถือตามสัญญานั้น

เราได้ลงลายพระราชหัตถเลขาแลประทับพระราชลัญจกรของเรา

ในหนังสือนี้ไว้เปนสำคัญ

กรุงเทพฯ

วันที่ ๒ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๕
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(เอกสาร) ถวายมากับจดหมาย ที ่๓๐๕/๗๑๔๑

หนังสือสัญญาเมืองเยนิวา วันที ่๖ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๕ - The New Convention

มี ๖๐ แผ่น : 8 chapters/33 articles/G. Final acts/H. The Signatures/I.  

Obligation

	 ๑. หมวด H. The Signatures ว่าด้วย  “การลงนามของผู้มีอำนาจสูงสุดของ 

แต่ละประเทศ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระบรมนามาภิไธยใน “สัญญา 

เมืองเยนิวา วันที่ ๖ กรกฎาคม ร.ศ.  ๑๒๕” ในนามประเทศสยาม เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน  

ร.ศ. ๑๒๕

“The Convention was signed by all the Plenipotentiaries of  

delegations which had taken part in the conference…”

	 ๒. หมวด I. Obligations ว่าด้วยภาระผูกพันตามสัญญา รัฐบาลของประเทศผู้ลงนาม 

จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ดังนี้

ต้องออกกฎหมายควบคุมกำกับบุคคลหรือสมาคมใด  ๆ ผู้ใช้สัญลักษณ์กาชาด เพื่อ 

ป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจ 

“10. to introduce the necessary legislative measures to  

prevent always the employ by private persons or by societies,  

other than those protected by this convention, of the emblem  

or the designation of the ‘red cross’ or cross of ‘Geneva’ particularly  

for a commercial object or by means of manufacturing or trademarks.”

ต้องออกกฎหมายผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ภายใน ๕ ป ีหลังสัญญามีผลบังคับใช้

“The moment when this interdiction begins will be fixed by  

law, but this date must not be fixed latter than 5 years after this  

convention has entered into force.”

ต้องออกกฎหมายคุ้มครองเชลยศึกและกฎหมายลงโทษทหารที่ละเมิดสัญญาเจนีวา  

และออกกฎหมายลงโทษผู้ใช้ธงกาชาดและปลอกแขนกาชาดในทางที่ผิดสัญญาฉบับนี ้

“20 to introduce legislative measures to suppress in time  

of war individual acts of pillage and ill treatment towards the sick  
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and wounded of the armies and to punish the abusive use of the  

flag or armlet of the red cross by military or private persons, not  

protected by the convention. They will communicate to the other  

signatory powers not later than 5 years after the ratification and  

through the Swiss Government the said legislative provision.”

	 ๓.	ให้ใช้  สัญลักษณ์  “กากะบาทแดงบนพื้นขาว”  ทั้งในยามสงบและยามสงคราม  

เพื่อคุ้มครองหน่วยพยาบาลกาชาด และจัดให้มีบุคลากรและสิ่งจำเป็นสนับสนุนตามสัญญา  

(ประเทศผู้ลงนามในสัญญากากะบาทแดง ร.ศ. ๑๒๕ สามารถใช้สัญลักษณ์ “กากะบาทแดงบน 

พื้นขาว” ได้ภายหลังจากการออกกฎหมายผูกพันตามสัญญานี้แล้วเท่านั้น เพื่อคุ้มครองการใช้ 

สัญลักษณ์และป้องกันการนำสัญลักษณ์ไปใช้ในทางที่ผิด พร้อมบทกำหนดโทษตามกฎหมาย)

“Article 23 - The emblem of the Red Cross on white  

ground and the words ‘red cross’ or ‘cross of Geneva’ can only  

be used in time of peace or in time of war, in order to protect  

or designate the sanitary units or establishments the personnel and  

the material protected by the convention”

	 ๔.	รัฐบาลของประเทศผู้ลงนามสัญญา จะต้องออกกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่ 

กาชาด สภากาชาด ผู้ใช้สัญลักษณ์กาชาด ตามสัญญากากะบาทแดง 

“Article 27 -  The signatory Governments, the legislation  

of which should not at this moment be sufficient, engage themselves  

to take or to propose to their Legislators the necessary measures  

to prevent at all t imes the employment by private persons or  

societies others than those being entitled to this employment in  

virtue of the present convention, of the emblem or the designation  

of red cross or cross of Geneva, more particularly for a commercial  

objectly means of manufacture or commercial marks.

The prohibition of the employment of the emblem or of the  

said designation wil l take effect from the late f ixed by each  

legislation and not latter the five years after the present convention  

has been in force. From this moment it will not be licit to take  

a manufacturing or trade mark contrary to the interdiction.”
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	 ๕. ต้องออกกฎหมายทหารและบัญญัติบทลงโทษทหาร ที่ละเมิดสัญญาต่อการกระทำ 

ต่อเชลยศึกผู้บาดเจ็บหรือป่วยไข้

“Article 28 - The Signatory Governments engage themselves  

also to take or to propose to their legislators, in case of insufficiency  

of their penal military laws, the necessary measures to suppress,  

in time of war, the individual acts of pillage and ill  -  treatment  

against the wounded and sick of the armies, as well as punish as  

usurpation of mil i tary ensigns, the improper use of f lag, and  

of armlet of the red cross by military and civil persons, not protected  

by the present convention.

They will communicate to each other, by the intermediary  

of the Swiss federal council , the provisions bearing on that  

repressions, not later than five years after the ratif ication of  

the present convention.”

วันที่ ๒๙ มกราคม ร.ศ. ๑๒๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรม- 

ราชานุญาตให้ประเทศสยามให้สัตยาบัน (Ratifying) อนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ ปรากฏใน 

คำปรารภของพระราชบัญญัติห้ามใช้เครื่องหมายกากะบาดแดง ร.ศ. ๑๓๐

วันที่ ๔ - ๑๑ กันยายน ร.ศ. ๑๒๕ รัฐบาลสยามส่งนายแพทย์ทรัมป์ หัวหน้าแพทย์ 

ในกรมทหารบก (Chief -  Surgeon of the Siamese Army) ไปประชุมแพทย์นานาประเทศ 

ที่เมืองเยนิวา (Second International Congress) 

อนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕๓๓๔

อนุสัญญาฉบับนี้จัดทำเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๐๖ (พ.ศ. ๒๔๔๙) มีชื่อเต็มว่า  

“Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies  

in the Field. Geneva, 6 July 1906” เกิดขึ้นจากหลังการจัดทำอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ ๑  

ค.ศ.  ๑๘๖๔ (พ.ศ.  ๒๔๐๗) มีการจัดประชุมระหว่างประเทศของโดยรัฐบาลสวิสในฐานะผู้รับ 

อนุสัญญา (Depositary) เพื่อปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ ๑ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑  

เป็นการเพิ่มบทบัญญัติ (The adoption of the Additional Articles of 1868) ในปี ค.ศ. ๑๘๖๘  

(พ.ศ. ๒๔๑๑) และครั้งที่ ๒ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสงครามทางทะเล (The Convention of  

1899 concerning maritime warfare) เมื่อปี  ค.ศ.  ๑๘๙๙ (พ.ศ.  ๒๔๔๒) ตามผลผูกพัน 

ของอนุสัญญากรุงเฮก ๑๘๙๙ ฉบับที่ ๓ ชื่อ Hague Convention of 1899 : Convention for  

the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 22  

August 1864 ซึ่งเกิดขึ้นจากการประชุมสันติภาพที่กรุงเฮก (The Hague Peace Conference  
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of 1899) ซึ่งที่ประชุมต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๘๖๔ จึงเป็นผล 

ให้มีการประชุมจัดทำอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ.  ๑๒๕ Geneva Convention 1906 ชื่อเต็มคือ  

Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies  

in the Field. Geneva, 6 July 1906

โดยรัฐบาลสวิสได้เชิญ ๓๕ ประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๘๖๔  

และจัดทำเป็นอนุสัญญาฉบับใหม่ คือ อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๙๐๖ ซึ่งไทยเรียกว่า อนุสัญญา 

เจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ ประกอบด้วย ๘ หมวด ๓๓ มาตรา มีรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก ต่อ 

มาอนุสัญญาฉบับนี้ถูกแทนที่โดยอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.  ๑๙๒๙ (พ.ศ.  ๒๔๗๒) (The Geneva  

Convention of 1929) แต่อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๙๐๖ มีการประกาศต่ออายุจึงมีผลบังคับ 

ใช้ร่วมกับอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๙๒๙ ต่อมาจึงมีการปรับปรุงอนุสัญญาเจนีวาทุกฉบับรวมกัน 

เป็นฉบับเดียว คือ อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๙๔๙ เป็นฉบับสุดท้าย เมื่อ (พ.ศ. ๒๔๙๒) ทำให้ 

ยกเลิกอนุสัญญาเจนีวาฉบับ ค.ศ. ๑๙๐๖ และ ค.ศ. ๑๙๒๙ ไป

๒๔๔๙ - ๔ สภากาชาดสเปนขอรูปต่าง ๆ ของสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม 

ไปพิมพ์เป็นหนังสือสภากาชาดสเปน๓๓๕

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๕ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการมีหนังสือ ที่ ๑๑๗/๒๖๑๓  

กราบทูลกรมขุนสมมตอมรพันธุ ์ ราชเลขานุการ ความว่า

...ด้วยเมื่อวานนี้แฮร์ฟอนโปรเลียส ราชทูตเยอรมันมาหาหม่อมฉัน  

นำสมุดตัวอย่างเรื่องเรดครอสโซไซตี เมืองสเปญ คิดแต่งว่าด้วยการพยาบาล 

ทหารแลคนเจ็บในสงครามของประเทศทั้งปวง แลในเล่มต้นนี้ มีว่าด้วย 

ประเทศเยอรมัน , ออสเตรีย , อาเยนไตน์ เบลเยียม, และบัลแกเรีย  

๕ ประเทศ เรียงตามอักขรานุกรมภาษาฝรั่ง แต่หนังสือแต่งเปนภาษา 

เยอรมัน สมุดนี้พระเจ้าแผ่นดินแทบทุกประเทศรับลงพระนาม ดังความ 

แจ้งอยู่ ในปรอสเปกตัสที่ติดอยู่กับจดหมายของผู้แต่ง  ๆ  ขอรูปต่าง  ๆ  ใน 

กรุงสยาม มีความแจ้งอยู่ในหนังสือแลคำแปลภาษาอังกฤษที่ถวายมาพร้อม 

กับสมุดตัวอย่างนั้นด้วยแล้ว ราชทูตเยอรมันว่าในกรุงสยามคงจะมี 

พนักงานพยาบาลคล้าย  ๆ  กับเรดครอสนั้น ซึ่งหม่อมฉันต้องรับว่ามีสภา 

อุณาโลมแดงอยู่จริง แลหม่อมฉันเหนว่าสมุดนี้เปนทางที่จะให้เหนรูปทหาร 

ของประเทศต่าง  ๆ  ให้เปนการอวดกันได้ดีอยู่ กับทั้งจะได้พิมพ์พระบรมรูป 

และรูปต่าง ๆ ที่ควรจะพิมพ์ให้เหนการในกรุงสยามได้ดีบ้าง ถ้าทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้กรมยุทธนาธิการแลกรมทหารเรือคิดฉายรูปที่ควรจะส่งกับ 

ทั้งข้อความซึ่งควรจะลงพิมพ์ได้ให้แก่ราชทูตเยอรมันไปแล้ว จะเปนการดี 

ที่จะเชิดชูพระเกียรติยศได้สืบไป เพราะหนังสือนี้คงจะมีอยู่ ในชั้นสูง  ๆ  

ทุกประเทศ 
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ขอได้โปรดกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท  

การจะควรประการใด สุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ...

วันที่ ๗ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๕ พลตรีพระยาสีหราชเดโชชัย (ม.ร.ว.อรุณ ฉัตรกุล) แทน 

ผูบ้ญัชาการกรมยทุธนาธกิาร มหีนงัสอืกรมทหารบก ที ่๙/๕๒๙๒ กราบทลูกรมขนุสมมตอมรพนัธุ ์ 

ราชเลขานุการ ความว่า

...ลายพระหัตถ์ ที่ ๑๐/๕๘๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายนศกนี้ ดำเนิน 

กระแสพระบรมราชโองการ พระราชทานหนังสือเรื่องเรดครอสโซไซตีเมือง 

สเปญ ตามที่ราชทูตเยอรมันส่งมาขอพระราชทานรูปต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับสภา 

อุณาโลมแดง และให้กรมยุทธนาธิการตรวจพิจารณาว่าจะควรอย่างไรนั้น 

ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบทูลหารือนายพันเอกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  

เจ้าฟ้ากรมขุนพิศณุโลกประชานารถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ  

ทรงเห็นว่า การที่จะส่งรูปและคำชี้แจงให้ตามที่ราชทูตเยอรมันขอพระราชทาน 

นั้น เปนทางที่ดีที่จะได้เปนที่เชิดชูพระเกียรติยศและราชการทหาร ทั้งการ 

แพนกนี้ที่เปนส่วนทหารบกตามที่กรมยุทธนาธิการได้กำลังจัดอยู่แล้ว ก็เปน 

การพอกับที่ควรจะเรียบเรียงทำส่งได้ ตามที่เห็นด้วยเกล้าฯ ดังนี้จึงได้รับ 

พระราชทานให้กรมเสนาธิการทหารบกจัดการถ่ายรูปและเรียงคำอธิบาย 

อยู่แล้ว เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้นำทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป 

แต่การที่จะส่งไปให้นั้น ก็คงจะต้องให้เปนการเรียบร้อยสมควร 

ประกอบทั้งทหารบกทหารเรือและทั้งส่วนสภาอุณาโลมนั้นด้วย แม้ส่วนใด 

ยังบกพร่องที่จะต้องดำริห์อย่างใด ซึ่งจะไม่ให้มีทางเสื่อมเสียได ้

จึงเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าในส่วนที่ทหารบกได้จัดทำอยู่นี้ คงจะพอดีกับที่ 

นายพลโท พระเจ้าลูกยาเธอฯ ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการเสด็จถึงกรุงเทพฯ  

ที่จะได้ทรงพระดำริห์การนี้ให้เปนการเรียบร้อยตลอด จึงขอพระราชทาน 

กราบทูลเพื่อได้ทรงทราบที่ได้จัดอยู่แล้วนี้ขั้นหนึ่งก่อน

	 	ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ ...

วันที่ ๑๐ กันยายน ร.ศ. ๑๒๕ นายพลโท พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช  

มีหนังสือกรมทหารบก ที่ ๑๐/๘๕๙๕ กราบบังคมทูล ความว่า 

ขอเดชะฝ่าลอองธุลีพระบาท

ด้วยตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กรมยุทธนาธิการ 

จัดหารูป กองพยาบาล กองทหารต่าง  ๆ  เวลาฝึกหัดสำหรับส่งไปในสมุด 

ที่สโมสรกากะบาทแดงสเปญ แต่งออกว่าด้วยเรื่องสโมสรกากะบาทแดง 
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ในประเทศต่าง ๆ นั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้รับใส่เกล้าฯ จัดการเลือกรูปอันสมควร  

พร้อมด้วยพระบรมรูป พระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ  

แลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร รวบรวมเข้าแล้ว และสั่งให้ 

เรียบเรียงคำชี้แจงถึง  วิธีการจัดราชการทหารบกในประเทศสยาม  และ  

การพยาบาล ทั้งเรื่อง  สภาอุณาโลมแดงด้วย เพื่อจะได้เปนเรื่องส่งลงใน 

สมุดพร้อมกับรูป บัดนี้การที่ได้สั่งให้กระทำทั้งปวง สำเร็จเรียบร้อยดีแล้ว  

ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้รับพระราชทานส่งพระบรมรูป พระรูป แลรูป รวม  

๑๖ แผ่นพร้อมด้วยบาญชีรูปเหล่านั้น กับคำชี้แจงเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว

กับสมุดที่สโมสรกากะบาทแดงสเปญแต่งพิมพ์ฉบับ  ๑ ที่ทรง 

พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานมาให้ดูเปนตัวอย่างนั้น ก็ได้รับ 

พระราชทานส่งเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวายด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

	 ขอเดชะ

	 ข้าพระพุทธเจ้า จิระประวัติ

	 ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ

(สำเนา)

๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒. สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ

๓. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

๔. รูปหมู่นายทหารชั้นหัวน่า กรมยุทธนาธิการ

๕. ด้านน่าที่ว่าการของกรมแพทย์ทหารบก มณฑลกรุงเทพฯ 

๖. กรมทหารม้าที่ ๑ เวลาฝึกหัด มณฑลกรุงเทพฯ 

๗. กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ เวลาฝึกหัด มณฑลกรุงเทพฯ 

๘. กองร้อยกรมทหารราบที่ ๓ ขยายแถว มณฑลกรุงเทพฯ 

๙. ด้านน่าโรงเรียนนายร้อยทหารบก กรุงเทพฯ 

๑๐. กรมยุทธนาธิการ กรุงเทพฯ 

๑๑. ทหารพักเวลาเลิกซ้อมรบ มณฑลราชบุรี

๑๒. พวกพยาบาลบรรทุกคนเจ็บใส่เกวียนมาจากสนามรบ มณฑลนครราชสีมา

๑๓. การผ่าตัดในสนาม มณฑลนครราชสีมา

๑๔. กองพยาบาลทำน่าที่ในสนาม มณฑลนครราชสีมา

๑๕. กองร้อยกรมทหารราบที่ ๕ ฝึกหัดเข้าสนามยุทธ มณฑลนครราชสีมา

๑๖. กรมทหารปืนใหญ่ กำลังเตรียมรบ มณฑลนครราชสีมา

มีเอกสารภาษาอังกฤษแนบท้ายหนังสือกราบบังคมทูลฉบับนี้ เป็นรายงานสรุปของ 

กรมยุทธนาธิการอย่างเป็นทางการ ได้แก ่
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	 ๑)	SIAM : Army Organization - คำชีแ้จงถงึวธิกีารจดัราชการทหารบกในประเทศสยาม  

๔ แผ่น

	 ๒)	Organization of Army Medical Corp - คำชี้แจงถึงวิธีการจัดราชการแพทย์ทหาร  

๑ แผ่น

	 ๓)	Organization of Red Cross Society - คำชี้แจงเรื่องสภาอุณาโลมแดง ๑ แผ่น  

ในบทความนี้คัดมาเฉพาะเรื่องที่ ๒ และ ๓ ส่วนเรื่องที่ ๑ สามารถสืบค้นต้นฉบับได้จากสำนัก 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

Organization of Army Medical Corp

In each province an ambulance corps has been created for  

the purpose of tending to the ill and wounded. In the matter of  

conveyance, bullock carts are mostly used, they being the only kind  

of conveyance, best adopted to topographical conditions prevailing  

in the most part of the country. There are certain number of the  

doctors attached to every regiment. All the ambulance corps and  

doctors mentioned are directed in their profressional work by Central  

Medical Department of the army working in the capital. Attached to  

this department there is spacious military hospitals, constructed and  

kept in the best style up to all requirements of modern science.  

There is also the medical school attached to the said department.

Organization of Red Cross Society

A Red Cross Society was founded in 1893, at the time  

when Siam joined the Geneva convention and this society was  

recognized by the powers. A committee was formed under the  

immediate patronage of His Majesty the King, Her Majesty the Queen,  

herself talking the duty of lady - president, while the persons of  

committee consists of Princesses of Royal Blood and wives of  

noblilities. The committee has its chief duty in collecting and keeping  

a Red Cross fund, raised by subscription, the list of which was  

headed by big sum from His Majesty the King. From this fund the  

committee took a portion in order to raise store of medicine and  

others necessary objects in the way of helping the ill and wounded.  

These stores supply all articles mentioned to the army and navy  

according to need, while the rest of the fund remains as capital to  

be used in case of great emergencies.
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๒๔๔๙ - ๕ ประชุมแพทย์หลวงและหมอมิชชันนารีทั่วประเทศเป็นครั้งแรก๓๓๖

วันที่ ๒ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๕ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ ทรงแนะนำ 

กระทรวงธรรมการว่า ในการที่จะพัฒนาสาธารณะพยาบาลป้องกันโรคภัยไข้เจ็บตามหัวเมือง 

ให้แพร่หลายนั้น ควรจะเรียกแพทย์ที่รับราชการตามหัวเมืองมณฑลต่าง ๆ รวมทั้งหมอมิชชันนารี  

มาประชุมปรึกษากันในกรุงเทพฯ สักครั้งหนึ่ง โดยให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ คือ การปลูกฝี  

การจำหน่ายยา และการจำหน่ายสมุดอธิบายวิธีป้องกันและรักษาพยาบาลโรคสำคัญต่าง  ๆ  

จึงมีการจัดประชุมแพทย์ทั่วประเทศ มีแพทย์มาประชุม ๖ คน หมอมิชชันนารี ๖ คน แพทย์ 

หัวเมือง ๓๙ คน จาก ๓๗ เมืองทั่วประเทศ รวมทั้งหมด ๕๑ คน 

๒๔๔๙ - ๖ ทำพันธุ์บุพโพสำหรับปลูกทรพิษสำเร็จที่พระปฐมเจดีย์๓๓๗

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๕ เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร เสนาบดีกระทรวงธรรม 

การมีหนังสือกราบบังคมทูล ที ่๒๗๙/๖๘๖๕ ความว่า

...ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  ตั้งที่ทำพันธุ์ซีรัมที่พระปถม 

เจดีย์นั้นบัดนี้ หมอปอลอี. วูลลี ผู้จัดการได้ทำพันธุ์บุพโพสำหรับปลูกทรพิษ 

สำเร็จแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรง 

ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เห็นด้วยเกล้าฯ พร้อมกันว่า ควร 

จะขายโดยราคาย่อมเยา พอช่วยคืนทุนบ้างตามสมควร จึงตั้งราคาเป็น  

๒ อย่าง คือ หลอดใหญ่ ปลูกได้หลอดละ ๑๐ คน ราคาหลอดละ ๔๐ อัฐ  

หลอดเล็ก ปลูกได้หลอดละ ๕ คน ราคาหลอดละ ๒๐ อัฐ และให้จำหน่าย 

ที่ทำการพระปฐมเจดีย์แห่งหนึ่ง กับที่โอสถศาลารัฐบาลแห่งหนึ่ง๓๓๘...

๒๔๔๙ - ๗ พระพิศนุประสาทเวชตั้งโรงเรียนเวชสโมสร๓๓๙

โรงเรียนสอนวิชาแพทย์แผนไทย

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช- 

หัตถเลขา ที ่๓๖/๑๓๐๗ ถึงกรมหลวงนเรศร์วรฤทธิ ์ความว่า

...ด้วยได้รับหนังสือมีมาที่กรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ลงวันที่ ๑๕ เดือนนี้  

เรื่องพระพิศนุประสาทเวชได้จัดการเรี่ยรายสร้างโรงเรียนสอนวิชาแพทย์ 

ให้นามว่า โรงเรียนเวชสโมสร แลได้เปิดการสอนนักเรียนแล้ว ขอถวาย 

พระราชกุศลนั้นทราบแล้ว 

การที่ตั้งขึ้นได้ล่วงมาแล้วนั้น อนุโมทนา แต่อยากทราบวิธีสอนว่า 

สอนอย่างไร พระพิศนุสอนเองคนเดียว ฤๅมีครูใครสอนอีก พวกนักเรียน 

ที่ไปเรียน กินของตัวเอง ฤๅกินกงสี ถ้ากินของตัวเองเงินที่ให้เพียงแต่ ๖ บาท  

ทำไมจึงจะพอกิน ออกรักษาไข้ที่อื่น ฤๅเอาไปรักษาแต่ที่โรงพยาบาล ถ้า 
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รักษาไข้แล้ว เรียกเงินค่ารักษาหรือไม่ ถ้าเรียกเงินได้มาเปนของกงสีฤๅ 

ของใคร  ๆ  ก็ได้ ตั้งแต่เปิดมานักเรียนคงอยู่ตามเดิม ฤๅผลัดเปลี่ยนกันไป 

อย่างไรบ้าง คนที่จะรับเข้าโรงเรียนมีความรู้เปนชั้นใด คนที่จะออกความรู้ 

เพียงชั้นใดจึงจะออก เอาอะไรเปนหลักสูตร์สอน การเรื่องนี้พระพิศนุได้ 

ไปบอกที่กระทรวงธรรมการนำความขึ้นกราบบังคมทูลครั้งหนึ่งแล้ว ทำนอง 

เหมือนอย่างที่จะต้องการให้รัฐบาลอุดหนุน แต่เมื่อไล่เลียงข้อความเหล่านี้  

ก็เลยหายเงียบไป ให้นึกวิตกกลัวจะตั้งอยู่ไม่ได้ ด้วยโรงเรียนนี้ตั้งด้วยอาศรัย 

เงินที่คนทำทานนั้นอย่างเดียว จะถือเอาเปนแน่นอนว่าจะได้เสมอก็ไม่ได้  

ถ้าเปนโรงเรียนที่ ไม่มีทุนเช่นนี้ จะตั้งอยู่ ได้ก็ด้วยกำลังพระพิศนุวิ่งเต้น  

ถ้าเงินขาดมือ ฤๅพระพิศนุล้มซวนไป โรงเรียนนี้ก็จะล้มตามไปโดยง่าย ยัง 

ไม่แลเห็นหลักถานอะไรดังที่กล่าวมาแล้ว จึงได้ระงับอยู่ ไม่ได้อุดหนุนอันใด  

ถ้าได้ความคิดตั้งโรงเรียนนี้เปนหลักถาน จึงจะได้พิจารณาต่อไป

(พระบรมนามาภิธัย) สยามินทร์

พระพิศนุประสาทเวช (คง)

เห็นกระเป๋าล่วมยา อุปกรณ์สำคัญ

ของแพทย์แผนไทยเวลาไปตรวจรักษา
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พ.ศ. ๒๔๕๐

๒๔๕๐-๑ สยามส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสภาอุณาโลมแดงที่ประเทศอังกฤษ๓๔๐

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช- 

หตัถเลขา ที ่๔๐/๑๖๕๖ ถึงพระเจ้าลกูยาเธอ พระองคเ์จา้จริะประวตัวิรเดช กรมหมืน่นครไชยศร-ี 

สุรเดช ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการทหาร ความว่า

. . .ด้วยกระทรวงต่างประเทศมีหนังสือมาว่า รัฐบาลอังกฤษจะมี 

การประชุมอุณาโลมแดงที่กรุงลอนดอน อรรคราชทูตอังกฤษส่งหนังสือเชิญ 

ของสภาอุณาโลมแดงมาว่า ถ้ารัฐบาลสยามจะส่งผู้แทนไปประชุมด้วยแล้ว  

ขอทราบนามและยศผู้ที่จะไป การที่เขามีหนังสือบอกเล่ามาเช่นนี้ เห็นว่า 

เราควรจะต้องเข้าที่ประชุมด้วย แต่สภาอุณาโลมแดงในกรุงนี้สงบหายไปเสีย 

แล้ว ในการที่จะจัดให้คงคืนดีขึ้นประการใด ให้กรมยุทธนาธิการคิดจัดทั้งที่ 

จะให้การเดินไป แลที่จะแต่งผู้แทนไปประชุมเรื่องนี้ด้วย...

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๕๐) พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระ- 

ประวัติวรเดช กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช มีหนังสือศาลายุทธนาธิการ ที่ ๕๑/๑๗๒๙๑ ความว่า

...เรือ่งสภาอณุาโลมแดงตามทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหก้รมยทุธนาธกิารเปนนา่ที ่  

คือ

๑.	จัดผู้แทนไปประชุม ตามซึ่งอรรคราชทูตอังกฤษส่งหนังสือเชิญ 

ของสภาอุณาโลมแดงมาเชิญ

๒.	เรื่องที่จะจัดสภาอุณาโลมแดงของไทยให้ดำเนินดีขึ้น... 

สว่นทีจ่ะจดัผูแ้ทนไปประชมุนัน้ เหน็ดว้ยเกลา้ฯ วา่ เวลานีน้ายพนัเอก 

พระสารสาส์นพลขันธ์อยู่ที่ประเทศยุโรปแล้ว และเปนผู้ที่สมควรจะเปนผู้แทน...

แต่ส่วนที่จะจัดสภาอุณาโลมแดงให้ดำเนินดีขึ้นตามข้อ  ๒  นั้น  

ข้าพระพุทธเจ้าจะได้รับพระราชทานสอบสวนการที่เปนมาแล้วเดิม ที่จะได้ 

ดำริห์การนำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อไปภายหลัง...

วันที่ ๒๗ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๕๐) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เสด็จพระราชดำเนินไปยุโรปตามกราบบังคมทูลถวายคำแนะนำของดอกเตอร์โบเมอร์ผู้ถวาย 

พระโอสถ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มกุฎราชกุมาร  

เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เป็นผู้สำเร็จราชการรักษาพระนคร๓๔๑ 

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ร.ศ.  ๑๒๖ (พ.ศ.  ๒๔๕๐) เรื่องการจัดการสภาอุณาโลมแดง  

นำเสนอในรายงานวาระที่ ๑ ประชุมเสนาบดีสภา พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระประวัติ 
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วรเดช กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช๓๔๒ ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการทหาร กราบทูลสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช มกุฎราชกุมาร เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ผู้สำเร็จราชการรักษาพระนคร  

ประธานที่ประชุมเสนาบดีสภา ความโดยย่อดังนี้

...ด้วยเมื่อก่อนเสด็จพระราชดำเนินประพาศยุโรปครั้งนี้ มีพระราช- 

หัตถ์เลขา ที่ ๔๐/๑๖๕๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๕ พระราชทาน 

กระแสพระบรมราชโองการไว้ให้กรมยุทธนาธิการ ดำริห์จัดการเรื่องสภา 

อุณาโลมแดงเพื่อไม่ให้เสื่อมสูญไปเสีย และจัดตั้งขึ้นให้ดีตามสมัยเวลาที่ 

ควรเป็นอยู่ในเวลานี้ การเรื่องนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้ตริตรองแลไต่สวนทาง 

ที่เป็นมาเดิมตลอดทั้งที่เป็นอยู่ในเวลานี้ด้วย ดังจะกราบทูลต่อไป คือ

- สภาอุณาโลมแดงนั้นตั้งขึ้นเมื่อ ร.ศ.  ๑๑๒ ในเวลาฉุกเฉิน โดย 

เหตุไภยที่บังเกิดขึ้นในการที่ต้องส่งทหารไปราชการสมัยนั้น และโดยความ 

ปรีดีพร้อมกันในฝ่ายบรมวงษานุวงษ์ฝ่ายในตลอดถึงข้าราชการฝ่ายหญิง  

จัดตั้งการบำรุงการพยาบาลเข้าในสมาคมกากะบาทแดงแห่งเมืองเยนิวานั้นขึ้น  

ได้เรี่ยรายเงินมาในการที่จะจัดยาและเครื่องพยาบาลแก่เหล่าทหารที่ต้องไป 

ราชการ และได้กระทำการนี้มาโดยถานกรุณาเพื่อความเชิดชูจงรักษ์ภักดี 

ต่อแผ่นดิน ครั้นต่อมา เมื่อเป็นการสงบราบคาบลงแล้ว ก็ได้จัดการ 

พยาบาลทหารบก ทหารเรือ โดยทุนและสิ่งของที่เรี่ยรายได้ไว้ในครั้งนั้น  

ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อราชการทหารเป็นอันมาก ภายหลังบังเกิดข้อขัดข้อง 

โดยสภาอุณาโลมแดงนี้ไม่มีสำนักนี้อันแน่นอน แลไม่มีที่ซึ่งจะเก็บรักษาสิ่งของ 

และเครื่องยาต่าง ๆ จึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานที่ซึ่ง 

จะตั้งเป็นโรงพยาบาลของสภาอุณาโลมแดงนั้นโดยเฉภาะ การทั้งนี้ก็ไม่สำเร็จ 

ไปได้เพราะมีข้อขัดข้องต่าง ๆ...จึงต้องเที่ยวอาไศรยร่อนเร่อยู่ เป็นทางยาก 

ที่สภาอุณาโลมแดงจะทำการไปได้โดยตลอด

อิกประการหนึ่ง กรรมการของสภาอุณาโลมนี้ก็ เป็นพระบรม- 

วงษานุวงษ์ฝ่ายในโดยมาก ย่อมทรงหาโอกาสได้ยากที่จะทอดพระเนตร 

ทางการพยาบาลซึ่งโดยมากที่เกี่ยวกับการฝ่ายน่านั้น แม้มีหม่อมเจ้านายและ 

ภรรยาข้าราชการคอยช่วยอยู่ก็จริง แต่ก็ เป็นทางยากที่จะจัดการไปได้ 

ให้ตลอด...เพราะฉนั้น แม้มีสมาชิกและกรรมการินีจะทรงเพ่งเล็งในการกุศล 

และเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินปานใด ก็ไปติดอยู่ในทางที่ยังไม่มีที่ซึ่งจะเปน 

สำนักนี้แน่นอนแห่งสภาอุณาโลมได้ และขัดข้องด้วยการที่จะทรงตรวจเห็น 

และวางการให้เจริญต่อ ๆ มาเปนลำดับนั้น

โดยเหตุนี้ ในเวลานี้จึงเห็นเป็นไปได้ว่า สภาอุณาโลมแดงนั้นสงบ 

เงียบไปเสียแล้ว แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะสมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถ ยังทรงพระกรุณาอุปถัมภ์การของสภาอุณาโลมแดงนี้ 
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อยู่เสมอ แต่หากมีข้อขัดข้องซึ่งจะไม่ให้การสำเร็จไปได้ดังกล่าวมาแล้ว จึง 

ยังเป็นการเสื่อมถอยอยู่...

เมื่อโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำริห์ในการที่จะจัดฟื้น 

สภาอุณาโลมนี้ขึ้นนั้น พระเดชพระคุณเป็นล้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้ ข้า 

พระพุทธเจ้าจะได้กระทำการนี้โดยน้ำใจสุจริตยินดี เพราะเห็นคุณประโยชน์ 

ที่จะมีบังเกิดในการสภาอุณาโลมแดงนี้เป็นอันมาก จึงเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า  

ในที่จะจัดสภาอุณาโลมนี้ต่อไปภายน่านั้น มีทางที่จะทำได้ให้เป็นการถาวร 

มั่นคง คือ 

๑.	 หาที่ตั้งขึ้นเป็นโรงพยาบาลของสภาอุณาโลมแดงนี้เสียก่อน...

๒. 	การปกครองสภาอุณาโลมนี้ก็คงอยู่ในความอำนวยการของ 

สภานายิกาและกรรมการินีนั้นทุกประการ แต่มีเจ้าน่าที่ซึ่งฝ่ายรัฐบาล 

เสียเงินเดือนให้ไปทำการดูแลการในโรงพยาบาลนี้ตลอดทั้งพนักงาน 

แพทย์ต่าง  ๆ  ซึ่งอยู่ในที่นี้ ก็ให้เป็นส่วนของรัฐบาลเหมือนกัน ซึ่งจะได้ 

เบิกเงินเดือนจากกรมยุทธนาธิการนั้น...

ขอพระราชานุญาตที่ได้จัดการต่อไป คือ 

๑.	 สำรวจทุนของสภาอุณาโลมที่มีอยู่

๒. 	จัดสร้างที่พยาบาล ณ สถานที่สระปทุมวันซึ่งตกเป็นของทหารบก 

แล้วนั้น โดยทุนของสภาอุณาโลมแดง...

๓.	 กำหนดงบประมาณและจัดการที่จะให้มีข้าราชการฝ่ายทหารไป 

เป็นผู้จัดการในโรงพยาบาลตลอดทั้งการอื่น  ๆ ที่จะมีเกี่ยวในการนี้พร้อมด้วย 

กรรมการินีของสภาอุณาโลมแดงนั้น

ตามซึ่งได้ดำริห์จะจัดการเช่นนี้ ก็โดยประสงค์ที่จะให้มีเจ้าน่าที่ 

โดยฉเภาะประจำการรับราชการอยู่สำหรับสภาอุณาโลม และผู้ที่รับราชการ 

ประจำอยู่นี้จะต้องรับราชการตามวิธีระเบียบการปกครองอย่างทหาร 

ทุกประการ เช่นเดียวกับที่เปนอยู่ในบางประเทศนั้น...

ในบันทึกการประชุมมีการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ ๓๔๓

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ รับสั่งว่า...ปัญหา 

ในเรื่องสภาอุณาโลมแดงที่จะต้องคิดกันคราวนี้ ตามพระราชประสงค์ 

ไม่ใช่จะให้จัดแต่มีเพียงโรงพยาบาลอย่างเดียว มีพระราชประสงค์จะให้ 

จัดขึ้นไว้ให้มั่นคงสำหรับบ้านเมืองตามธรรมเนียม ที่บ้านเมืองเปนศิวิไลซ์ 

มีทหารสำหรับบ้านเมืองแล้ว ก็ต้องมีสภานี้ขึ้นสำหรับกัน ตามที่กรมหมื่น 

นครไชยศรีทรงพระดำริห์มานี้เปนการดีแล้ว แต่เปนแต่ตอนปลายหาครอบ 

ทั่วไปได้ไม่ จึงเห็นควรคืนให้กรมหมื่นนครไชยศรีทรงคิดมาใหม่ให้ตลอด
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...การจัดสภาอุณาโลมแดงนี้ เราก็เอาอย่างของต่างประเทศเขามา  

แลเหตุที่จะให้มีพระกระแสในเรื่องนี้ก็เนื่องมาจากต่างประเทศที่เขาถามมา  

เพราะชนั้นข้อที่เราจะคิดจัดนี้ คือการของเรายังไม่เหมือนกับของต่างประเทศ  

ควรจะจัดให้เหมือนต่างประเทศทั้งกฎหมายแลข้อบังคับทั้งปวง ข้อที่ 

ปฤกษากันนี้ ต้องปฤกษาตั้งแต่กฎหมายแลข้อบังคับเป็นต้นไป

กรมหมื่นนครไชยศรีรับสั่งว่า กฎหมายแลข้อบังคับนั้นก็ได้ร่างไว้แล้ว  

แต่ยังไม่ควรจัดเปลี่ยนแปลง เปนแต่จะคิดอุดหนุนการเดิมให้ดีขึ้น เพราะ 

ในเวลานี้ ถึงจะจัดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็คงต้องบกพร่อง...จึงคิดจะจัดแต่ 

เพียงให้มีที่สำนักแลมีเจ้าพนักงานขึ้น ส่วนวิธีนั้นควรคงไปตามเดิมก่อน เมื่อ 

เปนรูปขึ้นแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าวิธีเดิมจะใช้ได้ฤๅไม่ การเปลี่ยนแปลงจะมาใน 

ภายหลัง ถ้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทันทีแล้ว เกรงจะเปนที่กระทบกระเทือนบ้าง

กรมหลวงดำรงรับสั่งว่า ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่เห็นด้วย เพราะ 

วิธีเดิมนั้นเห็นว่าจัดไม่ได้แล้ว จึงต้องคิดจัดให้การเดินได้ ที่กรมหมื่น 

นครไชยศรีรับสั่งว่ากฎหมายแลข้อบังคับได้ร่างไว้แล้วนั้น ขอให้นำเข้ามา 

ปฤกษา เพราะที่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะมาภายน่านั้น เปนแต่กรมหมื่น 

นครไชยศรีรู้อยู่ผู้เดียวว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ที่ประชุมนี้ไม่มีผู้ใดทราบ  

จะปฤกษาอย่างไรได้ เมื่อได้ทราบวิธีที่จะจัดต่อไปอย่างไรแล้วจึงจะได้ปฤกษา 

ได้ว่าอย่างใดจะดี แลเมื่อตกลงตลอดแล้วจึงปฤกษาว่าจะทำดังนี้  ๆ  ก่อน  

ที่ประชุมเห็นชอบด้วย

กรมหมื่นนครไชยศรีรับสั่งว่า ถ้า ที่ประชุมขอให้เอาร่างกฎหมาย 

แลข้อบังคับมาปฤกษาแล้ว ก็นำมาได ้

เรื่องเป็นอันตกลงว่า กรมหมื่นนครไชยศรีจะได้นำร่างกฏหมาย 

แลข้อบังคับมาปฤกษาต่อไป...

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๖ ลายพระหัตถ์พระเจ้าลูกยาเธอฯ  กรมหมื่นนครไชยศรี  

เรื่องสภาอุณาโลมแดง ความว่า 

...เมื่อก่อนเสด็จพระราชดำเนินประพาศยุโรป ได้มีพระราชหัตถเลขา 

โปรดเกล้าฯ ให้กรมยุทธนาธิการดำริห์จัดการเรื่องสภาอุณาโลมแดง...โดย 

ความปรีดีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงษ์ฝ่ายในตลอดถึงข้าราชการฝ่ายหญิง  

จัดตั้งการบำรุงพยาบาลเข้าในสมาคมกากะบาทแดงแห่งเมืองเจนีวา...
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วันที ่๓๐ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๖ ประชุมเสนาบดีสภา 

 

. . .กรมหมื่นนครไชยศรีรับสั่งว่า ร่างกฎหมายสภาอุณาโลมแดง 

ได้ส่งมาทูลเกล้าฯ ถวายตามที่ที่ประชุมขอให้ส่งนั้นแล้ว แต่ตามร่างนี้ยังมี 

ทางที่จะพิจารณาอีกหลายทาง เพราะเปนทางของความมุ่งหมายในภายน่า  

ส่วนที่กราบบังคมทูลมาในหนังสือฉบับก่อนนั้น เป็นหนทางที่จะให้ดำเนิน 

เปนไปเฉพาะสมัยนี้ ต่อเมื่อมีโอกาศที่จะดำนินการให้สมความมุ่งหมาย 

เมื่อใด จึงจะได้ดำเนินการต่อไปเมื่อนั้น ส่วนเจ้าน่าที่นั้นจำเป็นต้องปฤกษา 

อีกคราวหนึ่งก่อนที่จะได้กำหนดเรื่องนี้ ยังจะต้องปฤกษากันต่อไป...

ร่างกฎข้อบังคับสภาอุณาโลมแดงแห่งกรุงสยามที่พระองค์เสนอที่ประชุมพิจารณา  

ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

(ย่อ) ร่างกฎข้อบังคับ สภาอุณาโลมแดงแห่งกรุงสยาม ร.ศ. ๑๒๖

คำนำ

พระราชปรารภ

หมวดที่ ๑ ข้อบังคับการทั่วไป (ข้อ ๑ - ๕)

หมวดที่ ๒ ความมุ่งหมายและน่าที่ของสภาอุณาโลมแดงแห่ง 

กรุงสยาม (ข้อ ๖ - ๙)

หมวดที ่๓ ตำแหนง่ทีต่ัง้และวธิจีดัการสภาอณุาโลมแดงแหง่กรงุสยาม  

(ข้อ ๑๐ - ๑๒)

หมวดที่ ๔ ทุนและสมบัติของสภาอุณาโลมแดงแห่งกรุงสยาม  

(ข้อ ๑๓ - ๑๔)

หมวดที่ ๕ สมาชิกของสภาอุณาโลมแดงแห่งกรุงสยาม (ข้อ ๑๕)

หมวดที ่๖ การประชมุสมาชกิและเครือ่งหมายชัน้สมาชกิ (ขอ้ ๑๖ - ๒๐)

วันที ่๑๑ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๖ ประชุมผู้สำเร็จราชการรักษาพระนคร๓๔๔ 

วาระ ๒ มิสเตอ “ลอตซ์” ขอให้เงินแก่อินสติตูชัน (Institution) อันใดอันหนึ่ง

...พระราชหัตถเลขามาแต่ซานเมโร ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ตอบรับ 

พระราชหัตถ์แลรายงาน กับว่าด้วยเรื่องสัญญาฝรั่งเศส แลเรื่องมิสเตอลอตซ์  

ห้างบีกริม ขอให้เงินแปดพันบาทแก่อินสติตูชันอันใดอันหนึ่ง ซึ่งเปนประโยชน์ 

แก่บ้านเมือง ทรงพระราชดำริห์ก็เห็นว่า ควรรับ จึงได้โปรดให้ตอบรับ แต่ 

เงินนี้ควรจะใช้การอันใดนั้น โปรดมอบให้ที่ประชุมวินิจฉัยในกรุงเทพฯ 

กรมหมื่นนครไชยศรีเห็นว่า ควรใช้ในการสภาอุณาโลมแดง ผู้ให้ 

คงจะมีความยินดี เพราะชาวเยอรมันเข้าใจประโยชน์ของสภานี้ได้ดี
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กรมหลวงดำรงเห็นว่า เรื่องนี้ไม่ใช่การร้อนอันใด ควรคิดกันไว้ 

หลาย ๆ อย่าง แล้วทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระราชทานวินิจฉัยต่อไป...

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ร.ศ.  ๑๒๗ มองซิเออร์สวารต์ (Swarth) แห่งกรุงบรัสเซลส์  

มีหนังสือสอบถามเรื่องโซไซตีสยามอุณาโลมแดง สำหรับพยาบาลคนถูกบาดเจ็บซึ่งมีอยู่ใน 

กรุงสยาม มายังกระทรวงต่างประเทศ และกรมหลวงเทวะวงษวโรประการ เสนาบดี ได้มีหนังสือ 

กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ร.ศ.  ๑๒๗  

มีหมายเหตุว่า “ไม่มีพระกระแส”

หมายเหตุ
การดำเนินการของสภาอุณาโลมแดงแห่งกรุงสยามในเวลานั้นได้โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของ 

กรมยุทธนาธิการ กระทรวงกลาโหม แต่ไม่ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาอุณาโลมแดง เพราะจากการประชุมเสนาบดี 

สภา ๒ ครั้ง ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๖ และวันที่ ๑๑ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๖ มีผลการประชุม ๒ เรื่อง 

ทำให้ต้องชะลอการฟื้นฟูสภาอุณาโลม ดังนี ้

๑. เรื่อง “ร่างกฎหมาย (จัดตั้ง) สภาอุณาโลมแดง และการสร้างโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง”

ผลการประชุม

การทั้ง ๒ นี้ระงับไปจนกว่าจะ “มีโอกาสที่จะดำเนินการให้สมความมุ่งหมายเมื่อใด จึงจะได้ 

ดำเนินการต่อไปเมื่อนั้น”

การดำเนินการในภายหลัง

พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช ทรงรอ “โอกาสที่จะดำนินการให้สมความมุ่งหมาย”  

เพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่ง “ให้ฟื้นคืนสภาอุณาโลมแดง” ตามพระราชหัตถเลขา ที่ ๔๐/๑๖๕๖ ลงวันที่ ๑๓  

กุมภาพันธ ์ร.ศ. ๑๒๕ 

ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต จึงทรงรวบรวมเงินพระราชโอรส 

พระราชธิดาทุกพระองค์และเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมกันจัดสร้าง 

โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง ถวายเป็น  “ราชานุสาวรีย์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”  

จนการสำเร็จเจริญมาถึงปัจจุบัน 

๒. เรื่อง  “เจ้าหน้าที่ซึ่งฝ่ายรัฐบาลเสียเงินเดือนให้ไปทำการดูแลการในโรงพยาบาลนี้ตลอดทั้ง 

พนักงานแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในที่นี้ก็ให้เป็นส่วนของรัฐบาลเหมือนกัน ซึ่งจะได้เบิกเงินจากกรมยุทธนาธิการ”

ผลการประชุม 

ระงับไปพลางก่อน

การดำเนินการภายหลัง

แพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดสยาม เบิกจ่ายเงินเดือนจาก 

กระทรวงกลาโหม ส่วนคนงานและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เบิกจ่ายจากสภากาชาดสยาม

๓. ผลสืบเนื่อง ตามข้อบังคับผูกพันตามสัญญากากะบาทแดง ร.ศ. ๑๒๕ ข้อ Article 23 ต้องออก 

กฎหมายว่าด้วยเครื่องกากะบาทแดง เพื่อยอมรับการปฏิบัติร่วมกันต่อสัญลักษณ์กาชาด ในฐานะสัญลักษณ์ 
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แห่งมนุษยธรรมสากล ซึ่งประเทศอื่นใช้ทั้งในยามสงบและยามสงคราม และข้อ chapter I - obligation 10 ต้อง 

ออกกฎหมายควบคุมกำกับองค์กรกาชาดของประเทศนั้น ๆ ให้ปฏิบัติงานกาชาดและการใช้สัญลักษณ์กาชาด 

ตามสัญญา เนื่องจากสัญญามีผลบังคับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธย 

ทรงยอมรับตามสัญญา สภาอุณาโลมแดงจึงไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ ต้องรอจนกระทั่งมีการออกกฎหมาย 

จึงสามารถดำเนินการได้

อนุสัญญาเจนีวา (Geneva Convention) ใช้มาตั้งแต่ฉบับแรก โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาจนถึงปัจจุบัน

 ๑) “อนุสัญญาเจนีวา ฉบับแรก พ.ศ. ๒๔๐๗” กำหนดให้กองทัพต้องดูแลรักษาทหารที่ได้รับ 

บาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นทหารของฝ่ายใดก็ตาม และได้เริ่มต้นใช้สัญลักษณ์อันเป็นสากลสำหรับหน่วยแพทย์ คือ  

เครื่องหมายกากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว

 ๒) “อนุสัญญาเจนีวาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๔๔๙” ได้เพิ่มข้อกำหนดในการคุ้มครองและ 

การรักษาพยาบาลทหารที่ปฏิบัติการรบในทะเล และบังคับใช้สัญลักษณ์กากะบาทแดงบนพื้นขาวทุกประเทศ 

สมาชิก

 ๓) “อนุสัญญาเจนีวาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๔๗๒” กำหนดกฎระเบียบในการคุ้มครองและ 

รักษาพยาบาลเชลยสงคราม โดย ICRC ได้ดำเนินการขยายขอบเขตการคุ้มครองของอนุสัญญาเจนีวาออกไปอีก  

เพื่อให้ครอบคลุมคุ้มครองพลเรือนในเขตพื้นที่ของปรปักษ์และในเขตพื้นที่ยึดครองของปรปักษ์

 ๔) “การเพิ่มเติมและขยายการคุ้มครองของอนุสัญญาเจนีวาปี พ.ศ. ๒๔๙๒” การปรับปรุงและ 

ขยายขอบเขตการคุ้มครอง รวมทั้งประกาศใช้อนุสัญญาฉบับใหม่คุ้มครองพลเรือนในภาวะสงครามเพิ่มเติมอีก 

ฉบับหนึ่ง

 ๕) “ระเบียบปฏิบัติใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔” ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยกฎหมายมนุษยธรรม รวมทั้งหลักการและอุดมการณ์ของขบวนการกาชาด๓๔๕

พ.ศ. ๒๔๕๑ 

๒๔๕๑ - ๑ กองจัดการพยาบาล กระทรวงธรรมการ๓๔๖

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องตำแหน่งราชการ 

กระทรวงธรรมการ พบว่า “กองตรวจการพยาบาล” ในกรมธรรมการกลางไม่ได้ยุบรวมกับ 

กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ยังคงในกระทรวงธรรมการ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น  “กอง 

จัดการพยาบาล” และมีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่กองใหม ่

กองจัดการพยาบาล กระทรวงธรรมการแบ่งเป็น

	 ก.	กองตรวจการพยาบาลหัวเมือง 

	 		 แพทย์ตรวจการ หมอปอล ย ี วูลล ี (ว่าที่)

	 ข.	กองทำหนองฝีและซีรั่ม 

	 		 แพทย์ผู้จัดการ หมอร๊าฟ ด ี เอดวารดส 

	 		 หัวหน้าแพทย์ทำหนองฝ ีมิสเตอร์อาร ์ เรดฟิลด์

	 ค.	โอสถศาลารัฐบาล	 	

	 		 แพทย์ผสมยา มิสเตอร์ฮูโกวิลเลมส ์  
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	 		 ผู้ช่วยแพทย์ผสมยา มิสเตอร์เรกเฮาเซ็น 

	 		 ผู้ช่วยฝ่ายฝรั่ง นายพองกีม 

	 		 ผู้ช่วยฝ่ายไทย ขุนอุดมวิทยา 

	 		 นายเวรบัญช ีนายซุ่นใช้

	 ง.	โอสถศาลาสะพานมอญ   

	 		 ผู้จัดการ ขุนอาจวิทยาคม 

	 		 แพทย์ทำยา นายกลิ่น

หมายเหตุ
แผนกโอสถศาลา เดิมอยู่ ในสังกัดกรมพยาบาล เมื่อยุบกรมพยาบาลแล้วได้ย้ายมาขึ้นกับ  

“กองจัดการพยาบาล”  ในกรมธรรมการกลางแทน ส่วนตำแหน่งแพทย์ตรวจการหัวเมืองได้โอนย้ายไปเป็น  

“แพทย์ประจำมณฑลเทศาภิบาล” ตามข้อ ๒ ของใน “รูปแบบกรมพยาบาลตามที่โปรดเกล้าฯ ให้จัดใหม่”  

ดังนั้น แพทย์ประจำหัวเมืองชุดแรกคือ แพทย์ตรวจการหัวเมือง ๘ มณฑลของกระทรวงธรรมการ ต้องย้าย 

ไปเป็นแพทย์ประจำมณฑลเทศาภิบาลทั้ง ๘ มณฑล ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย 

๒๔๕๑ - ๒ พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๗๓๔๗

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๑ ประกาศพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง  
ร.ศ.  ๑๒๗ มีพระราชปรารภว่า การจัดการสุขาภิบาลที่ตำบลท่าฉลอมเป็นประโยชน์ดีและ 

ประชาชนในตำบลนั้นนิยมมาก จึงสมควรจะขยายไปที่อื่น ๆ ในประเทศ แต่เมืองสงขลาเป็นชุมชน 

ขนาดใหญ่ จะจัดการสุขาภิบาลแบบตำบลท่าฉลอมซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็กไม่ได ้ จึงทรงปรับปรุง 

วิธีการจัดการสุขาภิบาลหัวเมือง ดังนี้

	 ๑.	หน้าที่การสุขาภิบาลหัวเมือง คือ (๑) ให้ดูแลรักษาความสะอาด (๒) การป้องกัน 

และรักษาผู้ป่วยในท้องที ่ และ (๓) บำรุงรักษาถนนหนทางในชุมชน 

	 ๒.	ตามมาตรา ๕ แบ่งวิธีจัดการสุขาภิบาลออกเป็น ๒ อย่าง คือ (๑) สุขาภิบาล 

สำหรับเมือง จัดในท้องที่ที่ตั้งเมือง (๒) สุขาภิบาลสำหรับตำบล สำหรับจัดเฉพาะในท้องที่คน 

อยู่หนาแน่นของตำบล

	 ๓.	การเลือกพื้นที่ชุมชนใดว่าควรจะจัดให้มีการสุขาภิบาลขึ้นนั้น ให้ข้าหลวงเทศาภิบาล 

ปรึกษากับกำนันผู้ใหญ่ในท้องที่นั้น แล้วให้มีใบบอก (หนังสือ) ขอพระราชทานจัดตั้งการสุขาภิบาล 

ในท้องที ่ และจะพระราชทานภาษีโรงร้านให้เป็นงบประมาณของเขตสุขาภิบาลนั้น

	 ๔.	รูปแบบ คณะกรรมการจัดการสุขาภิบาลประจำเมือง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ 

เมือง เป็นประธาน ปลัดเมือง ฝ่ายสุขาภิบาล เป็นเลขานุการ นายอำเภอท้องที่นั้น ๑  

นายแพทย์สุขาภิบาล ๑ นายช่างสุขาภิบาล ๑ กำนันประจำตำบลในเขตสุขาภิบาลนั้น ๔ คน

คณะกรรมการจดัการสขุาภิบาลประจำตำบล ประกอบดว้ย กำนนันายตำบลเปน็ประธาน  

และผู้ใหญ่บ้านในเขตท้องที่เป็นกรรมการ 

โดยคณะกรรมการสุขาภิบาลสำหรับหัวเมืองและคณะกรรมการสุขาภิบาลสำหรับตำบล  

อาจมีการแต่งตั้งพ่อค้าในท้องถิ่นเข้ามาร่วมบริหารงานได้
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	 ๕.	มาตรา ๑๔ ได้กำหนดหน้าที่ในการป้องกันและรักษาผู้ป่วย ว่า ๑. ให้รักษา 

ความสะอาดบ้านเรือนป้องกันโรค ๒. ให้จัดการปลูกฝี และให้มีที่จำหน่ายยารักษาโรคให้แก่ 

ประชาชนในท้องที ่นั้น ๓. จัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับการบริโภค 

หมายเหตุ
การจัดตั้งให้มีหน่วยงานสุขาภิบาลตามหัวเมือง ในเขตชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่รวมกันมาก เพื่อดูแล 

โครงสร้างกายภาพของพื้นที่อาศัยรวมกัน และการดูแลรักษารวมทั้งป้องกันความป่วยไข้ของราษฎร ในการ 

ปกครองรูปแบบคณะกรรมการสุขาภิบาลโดยมีผู้แทนมหาดไทยร่วมกับผู้แทนราษฎรในพื้นที่ร่วมกันเป็นกรรมการ 

โดยใช้งบประมาณจากภาษีโรงร้านดำเนินการด้านต่าง ๆ

ด้านการแพทย์นั้น สุขาภิบาลตามหัวเมืองได้จัดจ้าง  “แพทย์” ประจำสุขาภิบาลหัวเมือง เรียกว่า  

“แพทย์สุขาภิบาล” หากสุขาภิบาลหัวเมืองใดเรี่ยไรทุนจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลได้ เรียกว่า  “โรงพยาบาล 

สุขาภิบาล” หากหัวเมืองใดเรี่ยไรทุนได้น้อย ก็จะจัดตั้งเป็น โอสถศาลา หรือ โอสถสภา ร้านจำหน่ายยา  

(ยาไทย ยาฝรั่ง) อย่างเดียว หรือร้านจำหน่าย (ยาไทย ยาฝรั่ง) และผลิตยา (ไทย) ไปก่อน อาจมีแพทย์ 

ประจำเมืองหรือแพทย์สุขาภิบาลไปให้บริการตรวจรักษา ณ โอสถศาลาหรือโอสถสภานั้น  ๆ ต่อมา ทั้ง  

“โรงพยาบาลสุขาภิบาล” “โอสถศาลาหรือโอสถสภาประจำเมือง” ยกขึ้นเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนั้น ๆ 

กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีแพทย์ไปประจำหัวเมืองตั้งแต่ก่อนปี  พ.ศ.  ๒๔๕๑ เรียกว่า  “แพทย์ 

ประจำเมือง” เป็นข้าราชการมหาดไทยหัวเมืองขึ้นตรงผู้ว่าราชการเมือง ให้การดูแลรักษาป้องกันความไข้เจ็บ 

ของประชาชน โดยใช้เรือนที่พักอาศัยเป็นที่ทำการ ผู้ว่าราชการเมืองของบางหัวเมืองอาจเรี่ยไรทุนจัดสร้าง  

“โรงพยาบาลประจำเมือง” ไว้เป็นที่ทำการ โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย หากหัวเมืองใด 

จัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแล้ว โรงพยาบาลประจำเมืองอาจโอนไปไว้ที่สุขาภิบาลหัวเมือง เป็น “โรงพยาบาล 

สุขาภิบาล” เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณจากภาษีโรงร้านได ้

สุขาภิบาลหัวเมืองภายใต้ระบบการปกครองท้องที่จึงเป็นระบบการแพทย์และสาธารณสุขระบบที่ ๒  

ถัดจากระบบแพทย์ประจำมณฑล / เมือง ที่กระจายไปสู่ต่างจังหวัดและได้เจริญเติบโตก้าวหน้าทั่วประเทศ จน 

กลายเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของการจัดตั้งกรมสาธารณสุขในสมัยรัชกาลที ่๖

๒๔๕๑ - ๓ โรงเรียนราชแพทยาลัยและศิริราชพยาบาล 

ในปีนี้โรงเรียนราชแพทยาลัยและโรงศิริราชพยาบาลได้ควบรวมเป็นโครงสร้างเดียวชื่อ  

“โรงเรียนราชแพทยาลัยและศิริราชพยาบาล” ขึ้นกับแผนกศึกษาธิการ มีพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์  

(ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เป็นอธิบดีแผนกฯ  
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พ.ศ. ๒๔๕๒ 

๒๔๕๒ - ๑ พระราชดำริเรื่องหานามต่าง ๆ มาใช้แทนคำฝรั่ง - คำว่า “ประปา”๓๔๘

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมหลวงวชิรญาณวโรรส มีพระราชประสงค์ให้ช่วยหาคำไทยมาใช้แทนคำฝรั่ง อย่างคำว่า  

วอเตอร์สัปไปล ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงคิดคำขึ้นถวาย 

วันที ่๑๐ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒)

กรมหลวงวชิรญาณประทานพระดำริห์ เรื่องวอเตอร์สับไปลว่า  

ของเก่าเรียกตามภาษามคธว่า ปะปา เช่นมีมาในคาถาที่ถวายเทศน์ใน 

ปฎิสังขรณ์ทานว่า ปะปัญจะอุทะปานัญจ คำสันสกฤตเรียกประปา.. .คือ 

เหนควรเรียกว่า ประปา ฤๅจะเรียกให้สั้นว่า ปรบ ฤๅ ปรบน้ำ ฤๅจะเรียก 

ให้ยาวหน่อยว่า ประปาการ ถ้าจะใกล้กับปราการที่แปลว่ากำแพง จะเรียก 

ประปากรรมก็ได้...ข้าพระพุทธเจ้าให้คัดดิกชันนารีทูลเกล้าถวายมาด้วยแล้ว...

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ร.ศ.  ๑๒๘ (พ.ศ.  ๒๔๕๒) กรมราชเลขานุการมีหนังสือถวาย 

กรมหลวงวชิรญาณวโรรส ว่า “คำว่าวอเตอสัปไปลนั้น โปรดเรียก ประปา อยู่ข้างโปรดมาก  

ทรงชมว่าฝ่าบาททรงเลือกมาเหมาะนัก”

พ.ศ. ๒๔๕๓

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
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เชิงอรรถ

	 ๑ หลวงสุนทรนุรักษ์ (กระจ่าง วรรณโกวิท), มหาดเล็กรายงาน เส้นทางชีวิตหลวงสุนทรนุรักษ์, (พิมพ์ 
ครั้งที ่๒) สำนักพิมพ์ต้นฉบับ, พ.ศ. ๒๕๕๓, หน้า ๔๐ - ๔๒.

๒ กระทรวงกลาโหม, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช. ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๑  
มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๖๔, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (พระนคร: โรงพิมพ์ 
บำรุงนุกูลกิจ, พ.ศ. ๒๔๖๖), หน้า ๓.

๓ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภานุพันธุวงศวรเดช, ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์  
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, หน้า ๑  -  ๔ อนึ่งในหนังสือนี้สะกดพระนามตามเอกสารต้นฉบับ  
ซึ่งเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา ดังนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมหมื่นภาณุพันธุวงษ์วรเดช  
(พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๒๔) สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมขุนภาณุพันธุวงษ์วรเดช (พ.ศ. ๒๔๒๔ -  
๒๔๒๘) สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ ์ กรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดช (พ.ศ. ๒๔๒๘ - ๒๔๕๓) สมเด็จ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดช (พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๕๔) สมเด็จพระเจ้าบรม- 
วงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดช (พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๒๔๖๘) และสมเด็จพระราชปิตุลาบรม- 
พงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช (พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๑)

๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชกาลที่ ๕ ปีมะโรง พ.ศ.  
๒๔๑๑ - ปีระกา พ.ศ. ๒๔๑๖, หน้า ๖๓, ๗๗ - ๗๘.

๕ ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๘. 

๖ ประวัติการของจอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตร ีภาค ๑ ตอนปราบฮ่อ ครั้งที ่๑, หน้า ๒๐.
๗ “ประกาศเรื่องโรงเรียน” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑ จ.ศ. ๑๒๓๖, หน้า ๒๕๗. 
๘ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ตำนานสวนกุหลาบและร่างข้อบังคับสวนกุหลาบ พ.ศ. ๒๔๗๔, หน้า  

๖ - ๗ เคยลงในหนังสือรายเดือน ‘สวนกุหลาบวิทยา’ ฉะบับ ‘ฉัตรมงคลสาร’ ปีที่หก ฉะบับที่สอง กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๖๙
๙ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๑ จดหมายเหตุเรื่องมิซชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม หมอ ดี บี  

บรัดเล แต่ง นายป่วน อินทุวงศ เปรียญ แปลเปนภาษาไทย, พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๘.  
[พิมพ์ในงานศพพระยาสารสินสวามิภักดิ ์ (เทียนฮี ้ สารสิน) เดือนตุลาคม ๒๔๖๘]

๑๐ ประวัติการของจอมพล เจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี ภาค ๑ ตอนปราบฮ่อ คร้ังท่ี ๑, หน้า ๒๐, ๒๖ - ๒๗,  
๔๕.

๑๑ หอรัษฎากรพิพัฒน์มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรแผ่นดินทำหน้าที่แบบเดียวกับกรมสรรพากรในปัจจุบัน และ 
จัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินทำหน้าที่แบบเดียวกับสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 

๑๒ “พระราชพิธีบรมราชาภิเศกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ราชกิจจานุเบกษา ๑ แผ่นที่ ๖  
(ปีจอฉศก ๑๒๓๖), หน้า ๔๑.

๑๓ “ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่” ราชกิจจานุเบกษา ๑ แผ่นที ่๖ (ปีจอฉศก ๑๒๓๖), หน้า ๔๑. 
๑๔ “ประกาศการในที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน และว่าด้วยปฤกษาจัดการในเคาน์ซิลออฟสเตด คือที่ปฤกษา 

ราชการแผ่นดิน” ราชกิจจานุเบกษา ๑ แผ่นที่ ๖ (ปีจอฉศก ๑๒๓๖), หน้า ๔๖ - ๔๘.
๑๕ ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๑๕ - ๑๖.
๑๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘. 
๑๗ ทหารเลว คือ พลทหาร
๑๘ Noncommissioned officer แปลว่า ไม่ใช่นายทหารสัญญาบัตร 
๑๙ Company (of soldiers) แปลว่า กองร้อยทหาร “นายกัมปนี” หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย 
๒๐ หมอในโรง หมายถึง หมอที่รับราชการในโรงทหารมหาดเล็กในพระบรมมหาราชวัง มี ๒ ตำแหน่ง คือ  

เซอเยน (Surgeon) ๑ ตำแหน่ง และฮอสปิเติลซายัน (Hospital Sergeant) ๑ ตำแหน่ง ส่วนโรงหมอในโรง หมายถึง  
โรงพยาบาลทหารในโรงทหารมหาดเล็กในพระบรมมหาราชวัง สันนิษฐานว่า ใช้มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนของโรงทหาร 
มหาดเล็ก ให้เป็นที่ทำการของแพทย์ทหาร ๒ ตำแหน่ง - เซอเยน (Surgeon) และฮอสปิเติลซายัน (Hospital Sergeant)

๒๑ Commissioned officer แปลว่า นายทหารสัญญาบัตร 
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๒๒ Private (soldier) แปลว่า พลทหาร 
๒๓ ประวัติการของจอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตร ีภาค ๑ ตอนปราบฮ่อ ครั้งที ่๑, หน้า ๗๐. 
๒๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๙ - ๙๐. 
๒๕ และที่ตรวจดูบัญชี พ.ศ.  ๒๔๒๓ นี้ ยังไม่พบรายชื่อการขอตัวหมอเทียนฮี้ (พระยาสารสินสวามิภักดิ์)  

จากกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ไปรับราชการที่กรมทหารหน้า 
๒๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กร ๕ บ/๔๐ เรื่องกำหนดตำแหน่งยศศักดินา 

ในกรมทหารน่า จ.ศ. ๑๒๔๒ ร.ศ. ๙๙ 
๒๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ รล/๖ เรื่องตำแหน่งกรมทหารน่า ทหารบก 

ทหารเรือ ร.ศ. ๙๙ หน้า ๒-๘. 
๒๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่มร ๕ รล.พศ./๒๐ หน้า ๒๘๔.
๒๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๑๙ หน้า ๔๘๖ -  

๔๘๗.
๓๐ ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๓๘.
๓๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กรมราชเลขานุการ มร ๕ รล.พศ./๑๗ หน้า ๔๖๖ -  

๔๖๘. 
๓๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กร ๕ บ/๘ (พระราชดำรัสตอบความเห็นผู้ที่จะให้ 

เปลี่ยนแปลงการปกครอง จ.ศ. ๑๒๔๗) อ่านคำกราบบังคมทูลถวายความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงเรื่องราชการแผ่นดิน 
ในภาคผนวก

๓๓ Government Reform - การปฏิรูปราชการ
๓๔ opposition - ฝั่งตรงข้าม
๓๕ Resign - ลาออก
๓๖ Minister - เสนาบดี
๓๗ พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายการแก้ไข 

การปกครองแผ่นดิน, (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๐), หน้า ๑.
๓๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕ - ๓๖.
๓๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๓๔ หน้า ๓๑๒ - ๓๑๔. 
๔๐ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ เอกสารรชักาลที ่๕ กรมราชเลขานกุาร มร ๕ รล.พศ./๒๖ หนา้ ๓๙ - ๔๐.
๔๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กรมราชเลขานุการ มร ๕ รล.พศ./๒๙ หน้า ๓๓๗ -  

๓๓๙ ซึ่งสำนักพิมพ์ต้นฉบับนำสารบาญช ี เล่ม ๑ และ ๒ มาจัดพิมพ์เผยแพร่
๔๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๖๒ หน้า ๘๐ - ๙๖. 
๔๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลท่ี ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๔๔ หน้า ๖๔๖ - ๖๖๔.
๔๔ “การไล่หนังสือนักเรียนที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ” ราชกิจจานุเบกษา ๑ แผ่น ๑๔ (มีนาคม  

จ.ศ. ๑๒๔๗), หน้า ๑๒๘ - ๑๓๓. 
๔๕ สำนกัหอจดหมายเหตุแหง่ชาติ เอกสารรชักาลที ่๕ หนงัสอืกราบบงัคมทลู มร ๕ นก/๔๘ หนา้ ๕๗๙ - ๕๘๑ 
๔๖ เข้า - ข้าว 
๔๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กร ๕ บ/๘ (พระราชดำรัสตอบความเห็นผู้ที่จะให้ 

เปลี่ยนแปลงการปกครอง จ.ศ. ๑๒๔๗)
๔๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๔๘ หน้า ๕๔๐ -  

๕๔๓, ๕๘๒ - ๕๘๕. 
๔๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ รล.พศ./๑๖ เรื่องตั้งกรมหมื่นเทวะวงษวโร- 

ประการ เป็นเสนาบดีว่าการต่างประเทศ 
๕๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ รล.พศ./๑๖ 
๕๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๕๔ หน้า ๒ - ๓. 
๕๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๕๒ หน้า ๖๔๓ -  

๖๔๕. 
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๕๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๕๒ หน้า ๒๗๐ -  
๒๗๗.

๕๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๕๔
๕๕ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
๕๖ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์  

เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมพระชนนีเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  
พระบรมราชเทวี สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม- 
ราชินีนาถ การสะกดพระนามมีการเปลี่ยนไปแต่ละระยะ ดังนี้ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ  
(พ.ศ. ๒๔๒๔ - ๒๔๒๙) พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ (พ.ศ. ๒๔๒๙ - ๒๔๕๔) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระเทวะวงษ์วโรประการ (พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๒๔๕๙) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ (พ.ศ.  
๒๔๕๙ - ๒๔๖๖) ในหนังสือเล่มนี้สะกดพระนามตามเอกสารต้นฉบับในช่วงเวลาต่าง ๆ

๕๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๕๔ หน้า  
๗๒๕ - ๗๒๘.

๕๘ Geology - ธรณีวิทยา
๕๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาที่กรอบด้านข้างซ้ายจดหมาย ตอบเรื่องนี้ว่า  

“จ้างเถิดดี”
๖๐ Geological Survey การสำรวจทางธรณีวิทยา
๖๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๕๕ หน้า ๑๗๖ -  

๑๘๑.
๖๒ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ เอกสารรชักาลที ่๕ กรมราชเลขานกุาร มร ๕ รล.พศ./๒๓ หนา้ ๓๐ - ๓๑.
๖๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ กรมราชเลขานุการ มร ๕ รล.พศ./๓๑ 
๖๔ ดูเหตุการณ ์พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๔ ประกอบ
๖๕ ท่านผู้หญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ผู้รวบรวม), ประวัติและพระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าบรม- 

วงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ รล.พศ./๒๓, หน้า ๖๐ - ๖๑. 
๖๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๕๘ หน้า ๑๘๙. 
๖๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๗.
๖๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๓ - ๑๙๕. 
๗๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๖๒ หน้า ๗๑๗ -  

๗๒๙. 
๗๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๖๖ หน้า ๑๓๙ -  

๑๔๕. 
๗๒ Consensus ฉันทามติ
๗๓ Commissioner กรรมาธิการ
๗๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๗ - ๑๔๙. 
๗๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๗๐ เรื่องพระราช- 

บัญญัต ิ สยามออเดออินเคาน์ซิล 
๗๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๖๖ หน้า ๑๓๕ -  

๑๓๘.
๗๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๖๕ หน้า ๕๑๐ -  

๕๓๒.
๗๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๖๖ หน้า ๑๙ - ๒๕.
๗๙ พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ พ.ศ. ๒๔๕๔ พระเจ้า- 

บรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ และ พ.ศ. ๒๔๗๒ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
๘๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๗๑ หน้า ๑๔๖ -  

๑๕๑.
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๘๑ ดูเอกสารหัวข้อ ๒๔๓๖ - ๔ ตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม
๘๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๖๗ หน้า ๒๒๘ -  

๒๓๑.
๘๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๗๒ หน้า ๑ - ๔.
๘๔ “ประกาศเปลี่ยนอธิบดีกรมพระนครบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๓ แผ่นที่ ๒๗ (วันอาทิตย เดือนสิบเอจ  

ขึ้นหกค่ำ ปีจออัฐศก ๑๒๔๘), หน้า ๒๑๘. 
๘๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๗๗ หน้า ๖๒๑ -  

๖๒๓.
๘๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๐ หน้า ๓๖๖ -  

๓๗๔. 
๘๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๒ หน้า ๒๔๔ -  

๒๔๗. 
๘๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๐ หน้า ๕๐๙ -  

๕๑๐. 
๘๙ ตึกยา น่าจะหมายถึงโรงรักษาคนไข ้ ก่อนที่จะใช้คำว่าโรงพยาบาล 
๙๐ “ข่าวราชการ” ราชกิจจานุเบกษา ๓ แผ่นที ่๔๙ (ปีจออัฐศก ๑๒๔๘), หน้า ๔๐๖. 
๙๑ “ข่าวข้าหลวงไปในการเอกษหิบิเชนเมืองฮานอย” ราชกิจจานุเบกษา ๔ แผ่นที่ ๕ (ปีกุนนพศก ๑๒๔๙),  

หน้า ๖๐ - ๖๓. 
๙๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๑ หน้า ๓๕. 
๙๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๘ หน้า ๓๘ - ๔๑.
๙๔ ปีกุนนพศกตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๑ อ้างถึงใน ราชกิจจานุเบกษา ๔ แผ่นที่ ๕ (ปีกุนนพศก ๑๒๔๙), หน้า ๓๔. 
๙๕ รศ. นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ คัดจากต้นฉบับหนังสือกราบบังคมทูล ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เลขทะเบียนที่ มร ๕ นก/๘๒ หน้า ๒๖๓  -  ๒๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๖๑ เนื่องจากไมโครฟิล์มไม่ชัด  
ในขั้นตอนการบันทึกภาพจึงต้องขออนุญาตอ่านจากต้นฉบับ 

๙๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๒ หน้า ๓๔๙ -  
๓๕๒.

๙๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ เอกสารกรมราชเลขานุการ มร ๕ รล/๖ เรื่อง 
ตำแหน่งกรมทหารน่า ทหารบกทหารเรือ ร.ศ. ๙๙ หน้า ๙ - ๑๕.

๙๘ ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พ.ศ.๒๔๖๔, หน้า ๖๙. 

๙๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๘๒ หน้า ๓๙๐ - ๓๙๔. 
๑๐๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๘๓ หน้า ๖๒๓ - ๖๒๕.
๑๐๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๘๓ หน้า ๑๕๙ - ๑๖๑. 
๑๐๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๘๒ หน้า ๙๙๐ - ๙๙๑. 
๑๐๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๘๓ หน้า ๑๖๒ - ๑๖๔. 
๑๐๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๘๓ หน้า ๑๕๖ - ๑๕๘.
๑๐๕ “ประกาศตั้งกรมศึกษาธิการ” ราชกิจจานุเบกษา ๔ (วันศุกร เดือนหก ขึ้น ๑๕ ค่ำ ๑๒๔๙), หน้า ๘๔. 
๑๐๖ “ข่าวสิ้นพระชนมสมเดจพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์” ราชกิจจานุเบกษา ๔ (วันอาทิตย  

เดือนเจด ขึ้นสิบห้าค่ำ ปีกุนนพศก ๑๒๔๙), หน้า ๗๓ - ๗๔.
๑๐๗ สำนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรชักาลที ่๕ หนงัสอืกราบบงัคมทลู มร ๕ นก/๘๔ หนา้ ๖๕ - ๘๕.
๑๐๘ คือการจัดราชการของกรมยุทธนาธิการ
๑๐๙ คือการจัดราชการของกระทรวงยุทธนาธิการ 
๑๑๐ เป็นการแก้ไขอัตราตำแหน่งข้าราชการทหารคือออฟฟิศเซอร์ของกรมทหารทั้ง ๙ กรมให้มีโครงสร้าง 

แบบเดียวกันก่อน จึงสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน จัดตั้งเป็นกระทรวงได้
๑๑๑ ออฟฟิศเซอร์ หมายถึง นายทหาร ข้อความนี้เป็นที่มาของกำเนิดการจัดตั้งโรงเรียนทหารสราญรมย์  

ต่อมาเป็นโรงเรียนนายร้อยทหารบกและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามลำดับ 
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๑๑๒ ที่มาของกำเนิดการจัดตั้งโรงเรียนทหารสราญรมย์ ต่อมาเป็นโรงเรียนนายร้อยทหารบกและโรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามลำดับ

๑๑๓ ที่มาระเบียบองค์กร เป็นกฎหมายควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในหน่วยงานหนึ่ง ๆ เป็นวิธีการ 
แบบตะวันตก ไม่มีในกฎหมายตราสามดวง 

๑๑๔ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยงทหาร
๑๑๕ เป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารวิวาทกันเองและวิวาทกับราษฎร
๑๑๖ กำหนดให้ “กรมทหารหน้า” มีหน้าที่ Police รักษาท้องที่ ซึ่งยังเรียกว่า โปลิส (Police) ทับศัพท์ ยังไม่ได้ 

บัญญัติคำไทย ต่อมาภายหลังจึงเรียกหน้าที่นี้ว่า พลตระเวน 
๑๑๗ จุดกำเนิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
๑๑๘ จุดกำเนิดของกองทัพเรือหรือหน่วยงานทหารเรือแบบตะวันตก 
๑๑๙ ที่มาของการตั้งกรมอู่ทหารเรือ
๑๒๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๘๓ หน้า ๓๑๖ - ๓๑๘. 
๑๒๑ “ขา่วพระเมรทุอ้งสนามหลวง” ราชกจิจานเุบกษา ๔ (วนัจนัทร เดอืนสี ่ แรมแปดคำ่ ปกีนุนพศก ๑๒๔๙), 

หน้า ๓๖๒ - ๓๖๓.
๑๒๒ หนึ่งวาเท่ากับสองเมตร สูง ๑๘ วาเท่ากับ ๓๖ เมตร 
๑๒๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๘๓ หน้า ๗๙๒ - ๗๙๔. 
๑๒๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๗๒ หน้า ๖๘๒ - ๖๘๔. 
๑๒๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารส่วนพระองค ์ สบ. ๑๖ สมเด็จฯ  กรมพระยาเทวะวงษ์วโรประการ  

มสบ ๑๖/๙  - สบ ๑๖.๑๐/๒๖ เรื่องลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลเมื่อครั้งเสด็จยุโรป ๑๔ มิถุนายน  -  ๑๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๔๓๐ 

๑๒๖ Cabinet Council คณะรัฐมนตรี
๑๒๗ ภายหลังเรียกว่า กระทรวง
๑๒๘ “ข่าวตั้งกอมมิตตีตกแต่งพระนคร” ราชกิจจานุเบกษา ๔ (วันพฤหัสบดี เดือนเก้า ขึ้นสิบห้าค่ำ ปีกุน 

นพศก ๑๒๔๙), หน้า ๑๓๘ - ๑๓๙. 
๑๒๙ “จำนวนผู้ที่ไปรับราชการกรมทหารรักษาพระองค์” ราชกิจจานุเบกษา ๔ แผ่นที ่๑๘, หน้า ๑๔๘.
๑๓๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กรมราชเลขานุการ มร ๕ รล.พศ./๑๑ หน้า ๒๙๘ -  

๓๐๐.
๑๓๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กรมศึกษาธิการ มร ๕ ศ/๑ เรื่องรายงานของ 

ขุนวรการโกศล 
๑๓๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๕ หน้า ๙๕๒ - ๙๖๔. 
๑๓๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๘๘ หน้า ๕๙๓ - ๕๖๙.
๑๓๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๔๒ - ๖๔๓. 
๑๓๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๖๑. 
๑๓๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ ต/๒๖ - ต ๔/๒๔ เรื่องพระยาภาสกรวงศ์เปน 

อรรคราชทูตยี่ปุ่น 
๑๓๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ ศ/๑ เรื่องรายงานขุนวรการโกศล
๑๓๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๐ หน้า ๕๘๓ - ๕๘๕. 
๑๓๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๒ หน้า ๖๓๑ - ๖๓๒.
๑๔๐ “เชิญพระศพสมเดจพระเจ้าลูกเธอ” ราชกิจจานุเบกษา ๔ แผ่นที่ ๔๘ (ปีกุนนพศก ๑๒๔๙), หน้า ๓๖๖.
๑๔๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๒ หน้า ๕๓๕ - ๕๓๙. 
๑๔๒ “บอกเปิดโรงพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที ่๕ หน้า ๔๒.
๑๔๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๒ หน้า ๑,๑๑๑ - ๑,๑๑๔. 
๑๔๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๓ หน้า ๙๐ - ๙๑. 
๑๔๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๗ - ๑๐๙. 
๑๔๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๔ หน้า ๑๖๙ - ๑๗๑. 
๑๔๗ ๒๖ เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๑
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๑๔๘ “โรงพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที่ ๑๕ (วันอาทิตย เดือนแปดบุรพาสาธ แรมแปดค่ำ ปีชวด 
สัมฤทธิศก ๑๒๕๐), หน้า ๑๒๕ - ๑๒๗.

๑๔๙ “พระราชทานสญัญาบัตรขา้ราชการฝา่ยทหารแลพลเรอืน” ราชกจิจานเุบกษา ๕ แผน่ที ่๒๐ (ปชีวดสมัฤทธ-ิ 
ศก ๑๒๕๐), หน้า ๑๖๑. 

๑๕๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๕ หน้า ๔๗๙ - ๔๘๒. 
๑๕๑ “พระราชบัญญัติสำหรับลำดับยศนายทหารบก” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที่ ๒๒ (ปีชวดสัมฤทธิศก  

๑๒๕๐), หน้า ๑๗๘. 
๑๕๒ คือตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
๑๕๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๖ หน้า ๙๔๒. 
๑๕๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๘ หน้า ๓๘ - ๔๑. 
๑๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที ่๓๘ จ.ศ. ๑๒๕๐, หน้า ๓๒๖. 
๑๕๖ “ข่าวโรงพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที ่๔๑ จ.ศ. ๑๒๕๐, หน้า ๓๕๗. 
๑๕๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๖ กระทรวงมหาดไทย มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒.๑/๒
๑๕๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๗ หน้า ๒๒๗. 
๑๕๙ “พระราชทานสัญญาบัตรฝ่ายทหารแลพลเรือน” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นท่ี ๓๘ จ.ศ. ๑๒๕๐, หน้า ๓๒๙. 
๑๖๐ “พระราชทานสัญญาบัตร” ราชกิจจานุเบกษา ๙, หน้า ๒๓๖. 
๑๖๑ “แจ้งความโรงพยาบาลสยาม” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที ่๓๕ จ.ศ. ๑๒๕๐, หน้า ๓๐๕. 
๑๖๒ “แจ้งความโรงพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที ่๓๘, หน้า ๓๒๖. 
๑๖๓ ดูที่มาจากเอกสาร ๒๔๒๕ - ๒ ฟื้นฟูการสอนพระปริยัติธรรมแก่พระสงฆ์ ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๙ หน้า ๒๓๓ - ๒๓๗. 
๑๖๔ เวชนิสิต พ.ศ. ๒๔๘๒.
๑๖๕ ศ. นพ.สรรใจ แสงวิเชียร ให้ความเห็นว่า ที่จริงแล้วชื่อตึกวิกตอเรีย แต่ที่ในราชกิจจานุเบกษาระบุว่า  

ตึกวิกตอเรียวาด น่าจะมาจากคำเรียก Victoria ward 
๑๖๖ “เรื่องโรงพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๔, หน้า ๑๕๘ - ๑๕๙. 
๑๖๗ “ประกาศตั้งกรมพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที ่๔๐ (จ.ศ. ๑๒๕๐), หน้า ๓๔๒ - ๓๔๓. 
๑๖๘ ตรงกับเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑ 
๑๖๙ ตรงกับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๑
๑๗๐ “ประกาศให้เสนาบดีลงชื่อข้างท้ายท้องตรา” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที่ ๔๙ (ปีชวดสัมฤทธิศก  

๑๒๕๐), หน้า ๔๒๕. 
๑๗๑ ท้องตรา คือ หนังสือคําสั่งที่ประทับตราของเจ้ากระทรวง เดิมเรียกว่า สารตรา ในสมัยโบราณจะเขียน 

ชื่อเสนาบดีไว้ตอนต้นจดหมาย และตอนท้ายจดหมายจะประทับตราประจำตำแหน่ง ไม่มีการลงนาม จึงให้แก้ไขวิธี 
ออกคำสั่งราชการโดยให้เสนาบดีลงนามชื่อด้วยลายมือตนเอง เหมือนหนังสือสัญญาต่าง ๆ ที่ทรงทำกับชาวตะวันตก  
จะมีการเซ็นชื่อรับรองและเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

๑๗๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๔ หน้า ๙๔ - ๙๗. 
๑๗๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๑๐๒ หน้า ๑๐๒ - ๑๒๙. 
๑๗๔ Minister of War and Marine
๑๗๕ War and Marine Department
๑๗๖ Naval Department
๑๗๗ Field Marshal and General
๑๗๘ “ประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที ่๕๐ (จ.ศ. ๑๒๕๐), หน้า ๔๕๑ - ๔๕๒.
๑๗๙ “ตั้งผู้กำกับการกรมธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๖ แผ่นที ่๑ (๗ เมษายน ร.ศ. ๑๐๘), หน้า ๒.
๑๘๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๑๐๖ หน้า ๙๒ - ๙๔. 
๑๘๑ ราชกิจจานุเบกษา ๖, หน้า ๒๔๘ - ๒๔๙. 
๑๘๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๑๐๖ หน้า ๑๑๑ - ๑๑๔. 
๑๘๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๑๐๘ หน้า ๓๑๗ - ๓๓๑. 
๑๘๔ รอแยลแลตเตอเปเตน - Royal letter Patent เปแตนลอ - Patent Law 
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๑๘๕ “แจ้งความกรมพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๖ แผ่นที ่๓๕ (๑ ธันวาคม ร.ศ. ๑๐๘), หน้า ๓๐๐.
๑๘๖ คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, รายงานการประชุมเสนาบดีสภา รัชสมัยพระบาท 

สมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ภาคที ่๒ รายงานการประชมุเสนาบดีสภา ร.ศ. ๑๑๒ ตอน ๑, หนา้ ๗๔ - ๗๗, ๓๙๒. 
๑๘๗ “พระราชทานสญัญาบตัรขนุนาง” ราชกจิจานเุบกษา ๖ แผน่ที ่๓๙ (๒๙ ธนัวาคม ร.ศ. ๑๐๘), หนา้ ๓๓๙.
๑๘๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗ หน้า ๓๗๒ - ๓๗๓. 
๑๘๙ หมายถึงหนังสือราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐ ปัสตันปืน หมายถึง กระสุนปืนปัสตัน คำว่า “ปัสตัน” มาจากคำอังกฤษว่า “Pistols” เป็นปืนเล็กยาว  

คานเหวี่ยง มีแมกกาซีนหลอดบรรจุกระสุนลูกกรด 
๑๙๑ พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย อยู่ตรงท่าราชวรดิฐ ถนนมหาราช พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร ปัจจุบัน 

ตั้งอยู่ในบริเวณราชนาวีสโมสร 
๑๙๒ “แจ้งความกรมพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๖ แผ่นที ่๔๙ (๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๐๘), หน้า ๔๒๔. 
๑๙๓ ราชกิจจานุเบกษา ๗, หน้า ๑๘๙ - ๑๙๐.
๑๙๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กรมศึกษาธิการ มร ๕ ศ๑ - ศ๑/๒๔ เรื่องรายงาน 

กรมศึกษาธิการ ร.ศ. ๑๐๙ 
๑๙๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กรมศึกษาธิการ มร ๕ ศ/๑ เรื่องรายงานเวร 

จำนวนพนักงานสังกัดกรมศึกษาธิการ รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ ฉบับที ่๓ หน้า ๒๕๓ - ๒๖๓.
๑๙๖ พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ และได้รับการเฉลิมพระนาม  

พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย ์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ในรัชกาลที ่๗
๑๙๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กรมราชเลขานุการ มร ๕ รล/๖ เรื่องตำแหน่ง 

กรมทหารน่า ทหารบกทหารเรือ ร.ศ. ๙๙ หน้า ๑๖ - ๑๙. 
๑๙๘ ราชกิจจานุเบกษา ๗, หน้า ๕๙. 
๑๙๙ “ตำแหนง่พนกังานกรมศึกษาธิการ กรมธรรมการ กรมพยาบาล” ราชกจิจานเุบกษา ๗, หนา้ ๑๘๙ - ๑๙๐.
๒๐๐ ราชกิจจานุเบกษา ๗ แผ่นที ่๕๑ (วันที ่๒๒ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๐๙), นำเบอร ์๔๕๖. 
๒๐๑ “พระราชบัญญติัวา่ด้วยแบบอยา่งของธงสยาม” ราชกจิจานเุบกษา ๑๒ (๔ สงิหาคม ร.ศ. ๑๑๔), หนา้ ๑๓๙.
๒๐๒ “ข่าวกรมหมื่นดำรงราชานุภาพถวายบังคมลาไปประเทศยุโรป” ราชกิจจานุเบกษา ๘, หน้า ๑๔๔ - ๑๔๖.
๒๐๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ม/๑ - ม.๑/๓ เรื่องเจ้าพระยารัตนบดินทร์  

ออกจากราชการ ตั้งกรมหมื่นดำรงฯ เป็นเสนาบดีมหาดไทย พระยาภาสฯ เป็นเสนาบดีกรมศึกษาธิการ พระยาสุรศักด์ 
เป็นอธิบดีกรมเกษตร ์

๒๐๔ “ประกาศตั้งตำแหน่งเสนาบดี” ราชกิจจานุเบกษา ๙ แผ่นที่ ๔ (๒๔ เมษายน ร.ศ. ๑๑๑), หน้า ๒๕ - ๒๘.
๒๐๕ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรียบเรียง, พระประวัติ จอมพลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวง 

นครไชยศรีสุรเดช, หน้า ๓๘. 
๒๐๖ “ตำแหนง่ขา้ราชการกระทรวงธรรมการ ในกระทรวงธรรมการ” ราชกจิจานเุบกษา ๗, หนา้ ๑๘๙ - ๑๙๐.
๒๐๗ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, เทศาภิบาล, ฉบับพิมพ ์พ.ศ. ๒๔๙๕, หน้า ๗๖ - ๙๐. 
๒๐๘ “ตำแหน่งข้าราชการกระทรวงพระกลาโหม” ราชกิจจานุเบกษา ๙, หน้า ๑๔๖. 
๒๐๙ นายแพทย์หมอบาดแผล หมายถึง ศัลยแพทย ์
๒๑๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารกระทรวงการต่างประเทศรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ต/๓-ต๒/๖  

เรื่องจ้าง มร.ยัคมินส ์ (เจ้าพระยาอภัยราชา) เข้ามารับราชการในเมืองไทย (๒๘ กุมภาพันธ ์๑๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๑๑๗)
๒๑๑ “ประกาศตำแหน่งยศบันดาศักดิ์มิสเตอร์ยัคคะมินส์” ราชกิจจานุเบกษา ๙, หน้า ๓๐๑. 
๒๑๒ Helen Durham and Eve Massingham. “Moving from the mechanics of accountability to culture  

of accountability”. In Jadranka Petrovic. Accountability for Violations of International Humanitarian Law.  
First published. New York, Routledge ; 2016. p. 267 - 270. 

๒๑๓ “ตำแหน่งข้าราชการกระทรวงพระธรรมการ ร.ศ. ๑๑๒” ราชกิจจานุเบกษา ๙, หน้า ๔๔๐.
๒๑๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ กรมศึกษาธิการ ม.ร.๕ ศ/๔๕
๒๑๕ เทศาภิบาล ฉบับพิมพ ์พ.ศ. ๒๔๙๕, หน้า ๗๖ - ๙๐. 
๒๑๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๘๐ ต ๔๔/๑๐  

เรื่องสภาอุณาโลมแดงกรุงสยามแลเหรียญจุฬาลงกรณ์
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๒๑๗ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี หมายถึง สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกา 
เจา้ พระนางเจา้พระวรราชเทว ีหมายถงึ สมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชนีินาถ และพระนางเจา้พระราชเทว ีหมายถงึ  
สมเด็จพระปิตุฉาเจ้า สุขุมาลมารศร ี

๒๑๘ “ซึ่งต้องด้วยแบบอย่างประเทศทั้งปวงอันรุ่งเรือง” หมายความว่า สภาอุณาโลมแดงทำตามแบบ 
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ - ICRC พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสเรียกสภาอุณาโลมแดงเป็น 
ภาษาฝรั่งเศสว่า Societe Siamoise de la Croix-Rouge แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Siamese Society of  
The Red Cross 

ภาษาฝรัง่เศส “Croix-Rouge” หรอืภาษาองักฤษวา่ “Red Cross” ในสมยัรชักาลที ่๕ แปลเปน็ภาษาไทยวา่  
“กากะบาดแดง” และในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทานนามใหม่ “กาชาด” โดยคำว่า “ชาด” หมายถึงสีแดง (ดู 
เหตุการณ์ ๒๔๓๖ - ๗ พระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิส เรื่องสาเหตุการจัดตั้ง Societe Siamoise de la Croix- 
Rouge (Siamese Society of The Red Cross) และการตีพิมพ์พระราชสาส์นเผยแพร่ในวารสาร The International  
Review of the Red Cross) ทั้งนี้  ไม่พบคำว่า “Red Unalom” ในเอกสารจดหมายเหตุของไทยและของคณะ 
กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

๒๑๙ ดูเหตุการณ ์๒๔๒๙ - ๘ พระราชทานสิ่งของและยาแก่กองทัพปราบฮ่อ 
๒๒๐ “พวกไม้กางเขนแดงที่มีในยุโรป” หมายถึง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (กาชาดสากล) -  

International Red Cross Society ชื่อย่อ ICRC คำว่าไม้กางเขนแดง แปลจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า Croix-Rouge  
โดยคำวา่ Croix แปลวา่ ไม้กางเขน หรือกากบาท คำวา่ Rouge แปลวา่ สแีดง ปจัจบุนั Croix-Rouge แปลวา่ กาชาด  
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีชื่อเรียกเป็นฝรั่งเศสว่า Comité international de la Croix-Rouge ชื่อย่อ CICR 

๒๒๑ “มองซิเออร์เยโคมิน” คือ มิสเตอร์โรลังยัคมินส์ (Rolin-Jacquemyns) ภายหลังได้เป็น เจ้าพระยา- 
อภัยราชาสยามานุกูลกิจ “เห็นควรจะให้เนื่องมาถึงเมืองไทย์ด้วย” หมายความว่า ประเทศไทยควรเข้าร่วม จะได้เป็น 
ประเทศภาคีสมาชิกของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

๒๒๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๘๐ ต ๔๔/๑๐  
เรื่องสภาอุณาโลมแดง กรุงสยาม

๒๒๓สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงนครบาล มร ๕ น/๒๐๖ - น ๑๘.๑/๑๗  
เรื่องจะต้องการที่วังกรมมเหศวร ทำโรงพยาบาลอุณาโลมแดง

๒๒๔ “แจ้งความกระทรวงพระธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๑๐, หน้า ๑๐๙. 
๒๒๕ จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จเร พันธุ์เปรื่อง. วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒  

สถาบันพระปกเกล้า http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=วิกฤตการณ์_ร.ศ._๑๑๒ สืบค้นวันที ่๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๒๖ “แจ้งความ สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ราชกิจจานุเบกษา ๑๐, หน้า ๒๓๑ - ๒๓๒. 
๒๒๗ International Red Cross Society, SIAM - PRODROMES DE LA CROIX-ROUGE, Bulletin  

International DES Sociétés de la Croix-Rouge; Vol 24, Issue 96, October 1893, pp. 199 - 201 (ดูเอกสาร 
ต้นฉบับได้ในภาค ๓) 

๒๒๘ https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross สืบค้นวันที่ ๑๙  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๒๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงการคลัง กร ๕ ค/๗ - ค ๔.๑ค/๑๐ เรื่อง 
หลวงจีนซ้ำปุนขอพระราชทานที่ตั้งโรงพยาบาล 

๒๓๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงนครบาล มร ๕ น/๒๐๖ - น ๑๘.๑/๑๗  
เรื่องจะต้องการที่วังกรมมเหศวร ทำโรงพยาบาลอุณาโลมแดง

๒๓๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ ศธ ๘.๕/๖ เรื่องอธิบดีกรมพยาบาลย้ายโรงพยาบาล 
อุณาโลมแดงไปอยู่ที่ศิริราช 

๒๓๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๔๔/๑๑ เรื่องร่างกฎข้อบังคับ 
สภาอุณาโลมแดง ๑๗ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๘ 

๒๓๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ ศธ ๘.๕/๔ เรื่องให้กรม 
พยาบาลจัดการโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง 

๒๓๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงกลาโหม มร ๕ ก/๑ - ก. ๒ ๑๘/๒ เรื่อง 
จัดราชการที่กระทรวงกลาโหม 
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๒๓๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย มร ๕ ม/๕/๑ - ม๑.๔/๓๓  
ประกาศจัดปันหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย 

๒๓๖ “ประกาศกระทรวงมหาดไทย” ราชกิจจานุเบกษา ๓๓ (๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙), หน้า ๕๑.
๒๓๗ ตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ (รัชกาลที่ ๖) ได้รวม  

๒ - ๓ มณฑลเป็น ๑ ภาค มีอุปราชบังคับบัญชาแต่ละภาค อ้างถึงใน ดำรงราชานุสรณ,์ หน้า ๒๕๐.
๒๓๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๔๔/๙ สเปน หน้า ๕๗. 
๒๓๙ “ประกาศกระทรวงมหาดไทย” ราชกจิจานเุบกษา เลม่ ๙ (๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙), หน้า ๑๔๔ - ๑๔๖.
๒๔๐ ดำรงราชานุสรณ,์ อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๑ - ๒๐๐.
๒๔๑ เจ้าพระยาอภัยราชา โรลังยัคมินส์ เป็นนักการทูตและนักการเมืองชาวเบลเยียม เข้ารับราชการในฐานะ 

ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไป เมื่อวันที ่๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๕
๒๔๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ กระทรวงนครบาล มร ๕ น/๘๙ หน้า ๒๖.
๒๔๓ “ประกาศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสวรรคต” ราชกิจจานุเบกษา ๑๑, หน้า ๓๒๘.
๒๔๔ “พระราชบญัญตัริฐัมนตร ี และรฐัมนตรีสภา” ราชกจิจานเุบกษา ๑๑ แผน่ที ่๔๒ (๑๓ มกราคม ร.ศ. ๑๑๓),  

หน้า ๓๒๙ - ๓๓๓. 
๒๔๕ พระยาราชเสนา, เทศาภิบาล, หน้า ๑๓๐-๑๓๓. 
๒๔๖ “ประกาศตำแหน่งข้าราชการกระทรวงนครบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ (๒๖ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๓),  

หน้า ๑๙๗.
๒๔๗ (อ้างอิง) สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๘๐  

ต๔๔/๑๐ เรื่องสภาอุณาโลมแดงกรุงสยามแลเหรียญจุฬาลงกรณ์, หน้า ๖๗ - ๗๑. 
๒๔๘ สากลสญัญา คอื สนธสิญัญาระหวา่งประเทศ (Treaty) ในทีน่ีท้รงหมายถงึ อนสุญัญาเจนวีา ค.ศ. ๑๘๖๔  

(Geneva Convention 1864) 
๒๔๙ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดปรินายก
๒๕๐ สภากากบาทแดงกลางที่เมืองเยนิวา หมายถึง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่  

ณ นครเจนีวา International Red Cross Society - Headquater, Geneva, Switzerland 
๒๕๑ https://ihlatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORM 

StatesParties&xp_treatySelected=120 สืบค้นวันที ่๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
๒๕๒ International Red Cross Society, SIAM - ACCESSION A LA CONVENTION DE GENEVE, Bulletin  

International DES Sociétés de la Croix-Rouge; Vol 27, Issue 103, July 1895, p. 151 - 152.
๒๕๓ https://ihlatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=40371257507EBB 

71C12563CD002D6676&action=openDocument สืบค้นวันที ่๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๕๔ https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId= 

๐FEBBD58DD1EF009C1257F7D00322C58 สืบค้นวันที ่๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๕๕ https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStates 

Parties&xp_treatySelected=120 สืบค้นวันที ่๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๕๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๔๒ ต ๗/๑๒๑  

เรื่องพระราชสาส์นถึงกรุงสวิตเซอร์แลนด ์หน้า ๑ - ๔. 
๒๕๗ สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการว่า Siamese Society of the  

Red Cross 
๒๕๘ https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesHistoricalByCountrySelected.xsp?xp_ 

countrySelected=TH สืบค้นวันที ่๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๕๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ม/๑ - ม.๑/๘ กรมหมื่นดำรงทรงจัดราชการ 

กระทรวงมหาดไทย 
๒๖๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๔๔/๑๓ เรื่องนานาประเทศ 

ทำกฎหมายที่จะลงโทษผู้กระทำหนังสือสัญญาคอนเวนชั่นเมืองเยนิวา 
๒๖๑ http://www.idi-iil.org/en/histoire/ สืบค้นวันที ่๑๖ ธันวาคม ๒๔๖๑ 
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๒๖๒ http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1961JSS0582hJeshurunAngloFrenceDeclaration 
January1896.pdf วันที ่๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๖๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๖๕ - ต ๒๐/๖  
เรื่องอเมริกันจะขอแลกเปลี่ยนหนังสือรายงานคัดราชการบ้านเมือง

๒๖๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย กร ๕ อ/๓ - อ ๕.๓/๑๔ เรื่องรายงาน 
รัฐมนตรีสภา ร่างพระราชกำหนดชื่อกฎหมาย 

๒๖๕ Thamsook Numnonda, The Anglo - Siamese Secret Convention 1897. Journal of the Siam  
Society 1965 ; 53.1 : 45 - 60. 

๒๖๖ “พระราชบัญญัติปกครองท้องท่ี” ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ แผ่นท่ี ๙ (๓๐ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๖), หน้า  
๑๐๕ - ๑๒๓. 

๒๖๗ “รายงานกระทรวงธรรมการ แผนกพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๑๔, หน้า ๑๖๒.
๒๖๘ “รายงานเสด็จพระราชดำเนินประเทศยุโรป” ราชกิจจานุเบกษา ๑๔, หน้า ๔๔๘ - ๔๕๑. 
๒๖๙ มองสิเออริชาด หมายถึง นายอูแยง ริชาด เป็นนายกเทศมนตรีแห่งนครเจนีวา ค.ศ. ๑๘๙๗ ภายหลัง 

ได้เป็นประธานาธิบดีแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ค.ศ. ๑๙๑๓ - ๑๙๑๔ (M. Eugene Richard, President of the  
Council of State of the Republic and Canton of Geneva) อ้างอิงจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสาร 
รชักาลที ่๕ กระทรวงการตา่งประเทศ มร ๕ ต/๔๒ ต ๗/๑๒๒ เรือ่งพระราชหตัถม์ไีปมากบันายอแูยงรชิาด หน้า ๑ - ๗.

๒๗๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารกระทรวงต่างประเทศ รัชกาลที่ ๕ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๓๓/๒๐  
เรื่องประชุมสากลอุณาโลมแดงที่กรุงเวียนนา 

๒๗๑ the Orange Free State Republic คือ กลุ่มประเทศแถบแอฟริกาใต้ ที่รัฐบาลร่วมลงนาม the  
Geneva Convention

๒๗๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๔๔/๑๕  
เรื่องกรุงเฮกเข้าอยู่ในสัญญาเยนิวา

๒๗๓ “พระราชกำหนดศุขาภิบาล กรุงเทพฯ ร.ศ. ๑๑๖” ราชกิจจานุเบกษา ๑๔, หน้า ๕๑๗ - ๕๒๕. 
๒๗๔ “ตำแหนง่ขา้ราชการกระทรวงนครบาล กรมสขุาภบิาล กระทรวงนครบาล ร.ศ. ๑๒๓” ราชกจิจานเุบกษา  

๒๑ (๒๖ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๓), หน้า ๑๙๗. 
๒๗๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ ต/๘๐ ต ๔๔/๑๓ หน้า ๑๙ - ๒๐. 
๒๗๖ ประธานาธิบดีแห่งสวิตเซอร์แลนด์ President of Swiss Confederation (The Swiss Confederation is  

the official name of Switzerland) 
๒๗๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ น/๒๐๗ - น ๑๘.๑/๗๓ เรื่องมอบที่หลวงหลัง 

วัดพลับพลาไชยให้กรมสุขาภิบาลตั้งโรงพยาบาลหญิงหาเงิน 
๒๗๘ http://historyworldsome.blogspot.com/2013/12/anglo-french-agreement-on-siam-1897.htm  

สืบค้นเมื่อวันที ่๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๗๙ แอมเปรอนโิคลาส หมายถงึ พระเจา้ซารน์โิคลาสที ่๒ แหง่รสัเซยี พระราชโอรสพระเจา้อะเลก็ซานเดอรท์ี่ ๓  

กับเอมเปรสส์มารีฟิโอโดรอฟนา ประสูติ พ.ศ. ๒๔๑๐ เคยเสด็จฯ มากรุงสยาม พ.ศ. ๒๔๓๒ ต่อมาอภิเษกกับเจ้าหญิง 
อาลิกซ์ออฟเฮส (เอมเปรสส์อะเล็กซานดราฟิโอโดรอฟนา) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ สวรรคต พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๒๘๐ เคานต์มูราวีเยฟ หมายถึง ไมเคล นิกอลายวิช เคาน์ มูราเวียฟ เป็นบุตรของเคานต์นิกอลาส มูราเวียฟ  
เจ้าเมืองครอดโน และเป็นหลานของเคานต์ไมเคล มูราเวียฟ ผู้มีชื่อเสียงใหญ่ในการปราบขบถเมืองโปแลนด์ เมื่อ พ.ศ.  
๒๔๐๖ เกิดเมื่อ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๓๘๘ เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย พ.ศ. ๒๔๐๗ เป็น 
เสนาบดีว่าการต่างประเทศรัสเซีย พ.ศ. ๒๔๔๐ 

๒๘๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๖ กระทรวงมหาดไทย มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒.๑/๒
๒๘๒ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารรัชกาลที่ ๖ กล่าวถึงชื่อโรงเรียนราชแพทยาลัยนั้น หมายถึงโรงเรียนแพทยากร  

เพราะในป ีพ.ศ. ๒๔๔๒ นี้ยังเป็นโรงเรียนแพทยากร (ดูข้อ ๒๔๔๓ - ๒ สร้างตึกโรงเรียนราชแพทยาลัย)
๒๘๓ กรมพลำภังคือ กรมการปกครอง
๒๘๔ “ตำแหนง่ขา้ราชการกรมทหารบก ร.ศ. ๑๑๘” ราชกจิจานเุบกษา ๑๖ (๒๒ ตลุาคม ร.ศ. ๑๑๘), หน้า ๔๓๖.
๒๘๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงนครบาล มร ๕ น/๙๓/๑ เรื่องสัญญา 

ทำน้ำประปา 
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๒๘๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๔๔.๑  
เรื่องร่างข้อบังคับสภาอุณาโลมแดงในกรุงสยาม

๒๘๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงกลาโหม มร ๕ ก/๓๕ - ก ๑๓.๑/๕๖  
เรื่องขอเพิ่มกองแพทย์พยาบาลในกรมยุทธนาธิการทหารขึ้นอีกกองหนึ่ง

๒๘๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ เบ็ดเตล็ด กร ๕ บ/๔๐ - บ ๑๓/๑๒ เรื่องตัวอย่าง 
ธงอุณาโลมแดง

๒๘๙ ในต้นฉบับเอกสารพบว่าเขียนพระนาม พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช ภายหลังทรง 
ได้รับการสถาปนาเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช

๒๙๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๑๗ เรื่องขออนุญาตพิมพ์คำภีร ์
แพทย ์หน้า ๑๐ - ๒๗ และ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ (๒๐ มกราคม ๑๑๙), หน้า ๖๑๔.

๒๙๑ “พระราชบัญญัติศักดินาทหารเรือ ร.ศ. ๑๑๙” ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ (๔ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๙)
๒๙๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๓๙ - ต ๖.๓/๗ เรื่องสัญญาสงบศึก 

ที่กรุงเฮก 
๒๙๓ https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/ สืบค้นวันที ่๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๙๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย มร ๕ ม/๖ - ม ๒.๑/๑ เรื่อง 

การแบ่งหัวเมืองออกสำหรับจัดการให้เปนที่เรียบร้อย 
๒๙๕ เป็นที่น่าสังเกตว่าวันเดือนปีที่ปรากฏในหนังสือโต้ตอบ คือเดือนมีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๙  

(นับอย่างปัจจุบันคือ  พ.ศ.  ๒๔๔๔) พระยาศรีสหเทพได้จัดพิมพ์รายชื่อมณฑลและเมืองต่าง  ๆ แต่ในแผ่นกระดาษที่ 
จัดพิมพ์นั้น เขียนว่า “พระราชอาณาจักรสยามแบ่งสำหรับการปกครอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๖” 

๒๙๖ “ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ” ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ (๑๑ สิงหาคม  
๑๒๐), หน้า ๒๗๒.

๒๙๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงกลาโหม มร ๕ ก/๓๕ - ก ๑๓.๑/๗๕ เรื่อง 
สร้างโรงพยาบาลปากคลองหลอด และ มร ๕ ก/๓๘ - ก ๑๓.๕/๕ เรื่องสร้างโรงทหาร 

๒๙๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงกลาโหม มร ๕ ก/๓๕ - ก ๑๓.๑/๗๕ เรื่อง 
สร้างโรงพยาบาลปากคลองหลอด 

๒๙๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๒๗ โรงพยาบาลมิชชันนารี 
อเมริกันที่เมืองนครศรีธรรมราชและมณฑลพายัพ 

๓๐๐ “รายงานกระทรวงธรรมการ พแนกพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ (๒๗ เมษายน ๑๒๑), หน้า ๖๔. 
๓๐๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ ศธ ๘.๕/๑๑ เรื่องซื้อ 

เตียงนอนคนไข้จากโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงมาใช้ตามโรงพยาบาล 
๓๐๒ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารรชักาลที ่๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๒๖ เรือ่งโอสถศาลาตามหวัเมอืง  

หน้า ๑ - ๒๘. 
๓๐๓ “ประกาศตั้งโรงเรียนมหาดเล็ก” ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ (๖ เมษายน ๑๒๑), หน้า ๑๖.
๓๐๔ “ประกาศตั้งโอสถสภา” ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ (๒๕ พฤษภาคม ๑๒๑), หน้า ๑๑๔.
๓๐๕ ราชกิจจานุเบกษา ๓๒ (๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๘), หน้า ๑๒๙๕.
๓๐๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร.๖ ม/๑๐/๑ ม.๑๒.๑/๒ เรื่องรายงานราชการ 

กระทรวงมหาดไทย 
๓๐๗ ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ (๒๖ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๑), หน้า ๖๐๘.
๓๐๘ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารรชักาลที ่๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๒๖ เรือ่งโอสถศาลาตามหวัเมอืง  

หน้า ๑๙ - ๒๙. 
๓๐๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงต่างประเทศ มร ๕ ต/๓๙ - ต ๖.๓/๑๔  

เรื่องประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอให้รัฐบาลสยามตั้งผู้แทนไปประชุมคอนเฟอเรนที่เมืองเยนิวาปฤกษาสัญญา 
๓๑๐ “ตำแหน่ง ข้าราชการกระทรวงธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ (๑๒ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๒), หน้า  

๒๑๘ - ๒๒๖.
๓๑๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ศ/๑ - ศ ๒๔/๓๒ เรื่องความเห็นเจ้าพระยา 

สุรศักดิ์ทำพรรณหนองโคปลูกฝีทรพิศม ์
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๓๑๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๒๗ โรงพยาบาลมิชชันนารี 
อเมริกันที่เมืองนครศรีธรรมราชและมณฑลพายัพ

๓๑๓ “ประกาศกระทรวงว่าการต่างประเทศตั้งตำแหน่งยศบรรดาศักดิ์ มิสเตอร์เอดเวิด เอช สโตรเบล”  
ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ (๑๐ เมษายน ร.ศ. ๑๒๓), หน้า ๑๙. 

๓๑๔ “ข่าวถึงแก่กรรมและฝังศพ มิสเตอร์เอดเวิด เอช สโตรเบล” ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ (๒๖ มกราคม  
ร.ศ. ๑๒๖), หน้า ๑,๑๖๖ - ๑,๑๖๗. 

๓๑๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ ศธ ๘.๓/๕ เรื่องตั้งสถานที่สำหรับทำพรรณปลุก 
โรคระบาทว์สัตว์พาหนะที่เสาธง สระปทุมวัน

๓๑๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ ศธ ๘.๓/๓ เรื่องส่งหมออดัมสัน หลวงวิฆเนศร  
ออกไปเรียนวิธีทำพรรค์ปลูกแก้โรคระบาทว์สัตว์พาหนะ ณ เมืองมนิลา 

๓๑๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ก/๓๕ - ก ๑๓.๑/๘๙ เรื่องกรมแพทย์ในกรม 
ทหารบก 

๓๑๘ “ตั้งกรมแพทย์ในกรมยุทธนาธิการ” ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ (๒๒ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๓), หน้า ๑๐๕.
๓๑๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๔๔/๒ เรื่องยกเว้นภาษีเรือพยาบาล
๓๒๐ “ตำแหนง่ราชการกระทรวงธรรมการ” ราชกจิจานเุบกษา ๒๒ (๒๐ สงิหาคม ร.ศ. ๑๒๔), หนา้ ๔๗๕ - ๔๘๕.
๓๒๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๓๖ เรื่องทูลเกล้าถวายบาญชี 

หมอยาเชลยศักดิ์ซึ่งกระทรวงธรรมการขอให้สำรวจ
๓๒๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ก/๓๕ สร้างโรงพยาบาลทหาร ปากคลอง 

หลอด หน้า ๘ - ๑๑.
๓๒๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ก/๓๘ - ก ๑๓.๕/๕ เรื่องสร้างโรงทหาร หน้า  

๘ - ๒๓. 
๓๒๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ น/๒๑๖ เรื่องตั้งโรงพยาบาลจีน ถนน 

เยาวราช
๓๒๕ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ เอกสารรชักาลที่ ๕ มร ๕ ต/๔๒ ต ๔๔/๑๒ เรือ่งสยามสภาอณุาโลมแดง
๓๒๖ “ประกาศแก้ภาษีโรงร้านจัดสุขาภิบาลตลาดท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร” ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ (๑๘  

มีนาคม ร.ศ. ๑๒๔), หน้า ๑,๑๕๕.
๓๒๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย มร ๖ ม/๑๐/๑ ม ๑๒.๑/๑๒  

เรื่อง รายงานราชการกระทรวงมหาดไทย แผนกกรมพยาบาล
๓๒๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ศ/๔๕ ศ.๒๔.๓๙ เรื่องเลิกโรงพยาบาล 

ในกระทรวงธรรมการยกมากระทรวงนครบาลแลจัดการเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่
๓๒๙ “แจ้งความกระทรวงธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ (๒๑ กรกฎาคม ๑๒๖), หน้า ๔๐๒. 
๓๓๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ต/๘๐ ต.๔๔/๑๘ เรื่องประชุมกากบาทแดง 

ที่เมืองเยนิวา 
๓๓๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ต/๔๘-ต๑๐/๘๑ ร่างพระราชหัตถ์ตั้งผู้แทน 

ไปประชุมเมืองเยนีวา ใช้กระดาษหนังตามวิธีใหม ่หน้า ๒. 
๓๓๒ ต่อมาในรัชกาลที ่๖ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร
๓๓๓ ในต้นฉบับเอกสารจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีลายมือเขียนกำกับบนเอกสารส่วนบนไว้ว่า “ได้ 

เขียนกระดาษหนังตัดเท่าสมุดสัญญา ตอนนี้เขียนหน้าต้น ตอนหลังเขียนหน้า ๓ เขียนเปน ๒ ฉบับ สำหรับหนังสือ 
สัญญา ๑ ฉบับ หนังสือไปรโตโกล ๑ ฉบับ” ดูสำเนาต้นฉบับได้ในภาคที ่๓

๓๓๔ https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/180?OpenDocument (ICRC - INTERNATIONAL  
COMMITTEE OF THE RED CROSS/Treaties, State Parties and Documentaries/Convention for the  
Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field. Geneva, 6 July 1906)

๓๓๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลท่ี ๕ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๔๔/ ๙ เร่ืองสเปน หน้า ๓๙ - ๖๔.
๓๓๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๔๖ รายงานประชุมแพทย ์
๓๓๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๔๓ เรื่องจำหน่ายพรรณบุพโพ  

ร.ศ. ๑๒๕ 
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๓๓๘ โอสถศาลารัฐบาล ตั้งอยู่ริมวัดเทพศิรินทร์
๓๓๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ รล - พล/๒ หน้า ๑,๖๕๖ - ๑,๖๕๗. 
๓๔๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๔๔/๒๑ เรื่อง 

สภาอุณาโลมแดงอังกฤษ 
๓๔๑ “พระราชพิธีประพาศยุโรปประเทศ” ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ (๓๑ มีนาคม ๑๒๕), หน้า ๑,๓๓๔.
๓๔๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ ต/๘๐ ต ๗.๑๓ รายงาน 

เสนาบดีสภา
๓๔๓ เรื่องเดียวกัน
๓๔๔ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารรชักาลที ่๕ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๔๔/๑๒ เรือ่งสยามสภาอณุาโลมแดง
๓๔๕ http://blogs.icrc.org/th/; คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ  
๓๔๖ “ตำแหน่งราชการกระทรวงธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ (๑๖ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๗), หน้า ๕๙๑.
๓๔๗ “พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๗” ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ (๑๓ กันยายน ๑๒๗),  

หน้า ๖๖๘ - ๖๗๓. 
๓๔๘ สำนกัหอจดหมายเหตุแหง่ชาติ เอกสารรชักาลที ่๕ กร ๕ บ/๙ - บ ๑.๕/๑๖ พระราชดำรเิรือ่งหานามตา่ง ๆ  

มาใช้แทนคำฝรั่ง
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รัชกาลที ่๖

ครองราชย ์๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๘

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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พ.ศ. ๒๔๕๓

พ.ศ. ๒๔๕๓ รัชกาลที ่๖ เสด็จขึ้นครองราชย์

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยาม- 

มกุฎราชกุมาร ขึ้นครองราชย์ (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓ มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

๒๔๕๓ - ๑ ตำแหน่งข้าราชการโรงเรียนราชแพทยาลัย๑

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓) กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน 

ราชแพทยาลัยและศิริราชพยาบาลเป็นชื่อโรงเรียนราชแพทยาลัย อยู่ในกำกับของกรมศึกษาธิการ  

โดยมีพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการ ทั้งนี้ตำแหน่ง 

ข้าราชการกระทรวงธรรมการที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๖ วันที่ ๓ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๘ 

ยังคงใช้ชื่อโรงเรียนราชแพทยาลัยและศิริราชพยาบาล ดังนี้

โรงเรียนราชแพทยาลัยและศิริราชพยาบาล๒

อาจารย์ผู้ปกครอง	 หลวงบำเหน็จวรญาณ

ผู้ช่วยปกครองทั่วไป	 ขุนจรุงชวนะภูน

ผู้ช่วยปกครองฝ่ายนักเรียนแพทย์	 นายพร ครูประกาศนียบัตร์

ผู้ช่วยปกครองฝ่ายนักเรียนแพทย์ผดุงครรภ ์ จาบ

แพทย์ผู้ช่วยปกครองฝ่ายโรงพยาบาล	 ขุนอาจวิทยาคม

อาจารย์ประจำ	 หมอยอชแม็กฟาแลนด์

,, ,,	 หมอเฟอร์แนนเดส

อาจารย์พิเศษ	 พระยาพิศนุประสาตร์เวช

,, ,,	 หมอดับลยู บี. ตอย

,, ,,	 หมออี. วอกเตอร์

,, ,,	 หมอเอชอาร์ดัมซัน

,, ,,	 นายศิริ 

	 ครูประกาศนียบัตร์ ต่างประเทศ

ครูภาษาอังกฤษ	 นายกุ๊น

แพทย์ผู้ฝึกหัดที ่๑	 ขุนอนุมานแพทยากร

แพทย์ผู้ฝึกหัดวิชาแพทย์ไทย	 ขุนพินิจไวทยการ

แพทย์ผู้ฝึกหัดที ่๒ แลประจำห้องยา	 นายจรัส แพทย์ประกาศนียบัตร์

แพทย์ผู้ฝึกหัดที ่๓ แลประจำโรงพยาบาลชาย	 นายเจิม

แพทย์ผู้ฝึกหัดที ่๓ แลประจำโรงพยาบาลหญิง	 นายเวช

แพทย์ผดุงครรภ ์ประจำโรงคลอดบุตร	 ซ่วน
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แต่อีกปีต่อมาไม่ปรากฏชื่อโรงเรียนราชแพทยาลัยและศิริราชพยาบาล แต่พบชื่อโรงเรียน 

ราชแพทยาลัยในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๗ ดังต่อไปนี้

โรงเรียนราชแพทยาลัย

(เปนโรงเรียนนักเรียนอยู่ประจำ)

พแนกปกครอง

อาจารย์ใหญ่ผู้ปกครอง	 หลวงบำเหน็จวรญาณ

ผู้ช่วยปกครองทั่วไป	 ขุนจรุงชวนะภูน

ผู้ปกครองนักเรียนชาย	 นายพร ครูประกาศนียบัตร์

ครูปกครองนักเรียนหญิง	 พูล

...

พแนกสอนวิชา

อาจารย์ประจำ	 หมอยอชแม็กฟาแลนด์

ครูประจำ	 นายกุ๊น ครูประกาศนียบัตร์

ครูประจำ	 นายช่วง ครูประกาศนียบัตร์

ครูประจำ	 มิสเตอร์เอม. เอส. แฟนานดิศ

อาจารย์	 หลวงอนุภาษศิศยานุสาร ครูประกาศนียบัตร์

	 ต่างประเทศ

อาจารย์	 หมอเอช. อาร์ดัมซัน

อาจารย์	 หมอวอลเตอร ์บี. ทอย

อาจารย์	 หมออี. วอกเตอร์

พแนกพยาบาล

แพทย์ฝ่ายการรักษาพยาบาลทั่วไป	 หลวงอาจวิทยาคม

แพทย์ฝ่ายการรักษาพยาบาลทั่วไป	 นายจรัส แพทย์ประกาศนียบัตร์

แพทย์พแนกรักษาไข้หญิง	 นายเวช แพทย์ประกาศนียบัตร์

แพทย์พแนกรักษาไข้ชาย	 นายเจิม แพทย์ประกาศนียบัตร์

แพทย์ประจำห้องยาฝรั่ง	 นายบุ๋น แพทย์ประกาศนียบัตร์

แพทย์ประจำห้องยาฝรั่ง	 นายหยิ้น แพทย์ประกาศนียบัตร์

แพทย์ไทย	 ขุนพินิจไวทยการ

ผู้ช่วยแพทย์ไทย	 นายเจริญ

แพทย์ผดุงครรภ์	 เกิด

คนพยาบาลไข้ชาย	 นายอ่วม คนพยาบาลประกาศนียบัตร์...

คนพยาบาลไข้หญิง	 เกิด...
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สมุดบันทึกของนักเรียนแพทย์ในโรงเรียนราชแพทยาลัย ระบุชื่อนายหวาน เลขประจำตัว ๔๐๖ 

จดบันทึกเมื่อวันที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ต่อมาคือขุนไพศาลสุขกิจ (หวาน สุนทากรัณย์) พ.ศ. ๒๔๖๕ 

ท่านรับราชการในตำแหน่งรองอำมาตย์ตร ี สุขาภิบาลเมืองราชบุร ี

ข้อมูลจาก : นาครสงเคราะห ์พ.ศ. ๒๔๖๕ หน้า ๑๒๒๙ งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ที่มาภาพ : คุณประวิทย ์ สังข์มี



707
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

๒๔๕๓ - ๒ ยุบกองจัดการพยาบาลในกระทรวงธรรมการ และย้ายไปกระทรวงมหาดไทย๓

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓) มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง  

ตำแหนง่ราชการกระทรวงธรรมการวา่ มกีารยบุกองจดัการพยาบาลในกรมธรรมการกลาง รวมทัง้ 

แผนกโอสถศาลา 

 

๒๔๕๓ - ๓ สร้างโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง๔ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 

เงินจำนวน ๕,๘๐๐ บาท สมทบรวมกับเงินส่วนพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จ- 

พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เปน็เงนิหนึง่แสนสองหมืน่บาทเศษ จดัสรา้งโรงพยาบาลสภาอณุาโลมแดง 

เพื่อฟื้นฟูสภาอุณาโลมแดง ตามพระราชกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เมื่อครั้ง ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙) 

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๔ พระยาศุภกรณ์บรรณสาร อธิบดีกรมพระคลังข้างที่  

กราบบังคมทูลเรื่องกระทรวงกลาโหมขอพระราชทานเช่าที่ดินริมถนนหัวลำโพงนอก เหนือคลอง 

ราชดำริ หรือใต้สนามม้า เพื่อสร้างโรงพยาบาล โดยขอคิดราคาค่าเช่าตามราคาที่เก็บได้อยู่ปีละ 

๒๑๕ บาท 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช- 

หัตถเลขาที่ ๒๙/๕๔๔ ถึงกรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช ความว่า

...ได้รับหนังสือที่ ๒๐/๖๘๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ มีมาที่กรม 

หมื่นปราจิณกิติบดี เรื่องซึ่งจะสร้างโรงพยาบาลอุณาโลมแดง จะขอเช่าที่ 

แปลงเหนือถนนราชดำริห์ ของพระคลังข้างที่ ซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  

ทรงกำหนดไว้ให้เก็บผลประโยชน์พระราชทานเปนเงินเดือนเลี้ยงชีพข้าราชการ 

ในพระองค์ฝ่ายในนั้น ได้ทราบแล้ว ตกลงให้ท่านจัดการกับกรมพระคลังข้างที ่

ต่อไป…๕

วันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๕๔ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช  

เสนาบดีว่าการกระทรวงกลาโหม กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า 

. . .ด้วยเรื่องโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง ซึ่งเดิมเมื่อ  ร.ศ.  ๑๒๕  

พระราชทานเรื่องนี้ ให้ข้าพระพุทธเจ้าดำริห์จัดการที่จะมิให้ เสื่อมสูญไป  

ข้าพระพุทธเจ้าได้ร่างกฎข้อบังคับทูลเกล้าฯ ถวายไว้แต่ครั้งนั้นชั้นหนึ่งแล้ว  

แต่เปนการที่ระงับมา ครั้น ร.ศ. ๑๒๙ ได้เริ่มการนี้ขึ้น โดยที่พระราชโอรส  

และพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้พระราชทานเงิน 

สำหรับการนี้อุทิศส่วนพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง 

เปนเงินแสนสองหมื่นเศษ กับได้เช่าที่ดินของพระคลังข้างที่ที่ถนนราชดำริห์  
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สำหรับทำโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง...จึงได้รับพระราชทานปฤกษาการนี้กับ 

หมอเชเฟอร์ ในการจัดทำโรงพยาบาล ที่จะให้เปนโรงพยาบาลอันถูกต้องตาม 

แบบวิธีใหม่ที่เปนวิธีที่ดีเวลานี้...บริษัทบางกอกเคดอก ห.จ.ก. รับทำเปนเงิน  

๒๓๕,๐๐๐ บาท แต่จำนวนเงินที่ข้าพระพุทธเจ้าได้รับไว้แล้วไม่พอกับการ 

ก่อสร้าง...ขอรับพระราชทานเงินของสภาอุณาโลมแดงที่มีอยู่ในชั้นเดิมนั้นมีอยู่ 

สามแสนกว่า มารวมกับเงินรายใหม่ เพ่ือจะได้จ่ายจัดการในการอุณาโลมแดง 

ต่อไป... 

วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๕ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรม- 

ราชานุญาตให้กรมพระคลังข้างที่นำเงินของสภาอุณาโลมแดงที่มีอยู่เดิมให้พระเจ้าน้องยาเธอ  

กรมหลวงนครไชยศร ี จัดการก่อสร้างโรงพยาบาล

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ พระยาศุภกรณ์บรรณสารกราบบังคมทูลว่า ได้จ่ายเงิน 

สภาอุณาโลมแดง จำนวน ๓๙๑,๒๕๙ บาท ๙๘ สตางค ์ ให้กระทรวงกลาโหมรับไปจัดการแล้ว

หมายเหตุ
กรมพระคลังข้างที ่- มีหน้าที่จัดการดูแลพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

กรมพระคลังมหาสมบัต ิ- มีหน้าที่จัดการดูแลทรัพย์สินและงบประมาณแผ่นดิน

๒๔๕๓ - ๔ ตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวง๖ 

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ มีพระราชกระแสดำรัสสั่งให้พระยาไพศาลศิลปสาตร์  

(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) มหาดเล็กข้าหลวงเดิม จัดการตั้งโรงเรียนขึ้นในพระบรมมหาราชวัง 

แล้วจัดการย้ายมหาดเล็กเด็ก ๆ ที่ยังเล่าเรียนอยู่ตามโรงเรียนต่าง ๆ และที่พระราชอุทยานสราญรมย ์

มาเล่าเรียนรวมกันท่ีโรงเรียนท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังข้ึนเน่ืองในวันเฉลิมพระชนม- 

พรรษา

พ.ศ. ๒๔๕๔ 

๒๔๕๔ - ๑ รายงานจัดการกระทรวงทหารเรือ - การพยาบาลทหารเรือ๗

วนัที ่๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๔ นายพลเรอืโท สมเดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟา้บรพิตัร- 

สุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ กราบบังคมทูลถวายรายงาน 

จดัการกระทรวงทหารเรอื จำนวน ๒๑๘ หน้า เรือ่งรายละเอยีดวธิกีารจดัการหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

ต่าง ๆ ในกระทรวงทหารเรือ จึงได้คัดข้อความเฉพาะเรื่องการแพทย์ทหารเรือไว้ดังนี้
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มาตรา ๘ การพยาบาล

ข้อ ๑ ในเมื่อข้าพระพุทธเจ้ามารับตำแหน่ง๘ การแพทย์และการ 

พยาบาลรวมอยู่ในบังคับบัญชานายแพทย์ซึ่งเป็นทหารฝรั่ง มีแพทย์อยู่ใน 

บังคับบัญชาแต่ล้วนเป็นแพทย์ที่รู้ด้วยคุ้นเคยกับการแพทย์ยาไทยเท่านั้น ตาม 

กองทหารไม่มีแพทย์ประจำ มีแต่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาล ถ้ามีคนเจ็บในเรือ  

ก็ชักธงสัญญาขึ้น แพทย์ลงไปตรวจ เห็นควรรักษาในโรงพยาบาลก็พาลงเรือ 

มาไว้ที่โรงพยาบาล ส่วนคนเจ็บตามกองที่อยู่บก ก็แล้วแต่จะส่งไปโรงพยาบาล 

หรือไม่ส่ง ส่วนตามป้อม มีแพทย์ลงไปตรวจอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ตามกอง 

ทหารหัวเมืองให้หมอเชลยศักดิ ์

ข้อ ๒ ต่อมาได้จัดขยายกว้างขวางขึ้น ได้รับแพทย์ประกาศนียบัตร 

จากโรงเรียนแพทยาลัยมาสู่ราชการ จัดให้มีแพทย์ประจำตามกองทหาร 

หัวเมือง ส่วนการในกรุงเทพฯ เห็นว่าจัดแพทย์ประจำทุกลำเรือแลกองทหาร  

งานก็ไม่สู้จะมีมากในน่าที่แพทย์คนหนึ่ง ๆ ทั้งกองทหารทั้งปวงก็รวมอยู่ใกล้กัน 

จึงได้จัดให้มีแพทย์ประจำแต่ที่โรงเรียนนายเรือ นอกจากนั้น จัดสถานที่ขึ้น 

แห่งหนึ่งเรียกว่า โอสถศาลา มีแพทย์ประจำสำหรับทำการตรวจโรค ที่แจก 

ยาตามใบสั่งของแพทย์มีที่ตึกยากับเครื่องมืออย่างใหม่พร้อม แลมีกำหนดเวลา 

ที่เรือแลกองทหารทั้งปวงจะส่งคนเจ็บมาให้แพทย์ในที่นั้นทุกวัน คนเจ็บคนใด 

อาการน้อย แพทย์ก็ให้ยาส่งกลับไปกอง...มีใบตรวจประจำตัวถือไปส่งกองทหาร 

กำหนดให้ทราบว่าคนเจ็บนั้นควรปฏิบัติอย่างใด ให้ส่งไปตรวจอีกเมือใด ถ้า 

เป็นอาการเจ็บถึงล้มนอนเสื่อ หรือเป็นโรคติดต่อกันได้ โอสถศาลาก็ส่งไป 

รักษาที่โรงพยาบาล เว้นไว้ถ้าเรือจะไปราชการ ก็จัดแพทย์ลงประจำพร้อมด้วย 

พลพยาบาลออกไปด้วย นอกจากนี้ ส่วนในกรุงถ้าคนเจ็บขึ้นในเวลาค่ำคืนเป็น 

อาการมาก ก็ให้เรียกแพทย์ซึ่งอยู่เวรจากสถานพยาบาลได้ทุกเวลา

ข้อ ๓ สถิติโรคต่าง ๆ...

ข้อ ๔ การอดฝิ่น

ข้อ ๕ ส่วนของโรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพฯ นี้ ของเดิมเป็น 

เรือนไม้แลไม่กว้างขวางพอแก่การ บัดนี้ได้ซื้อที่ที่จะปลูกใหม่ริมคลองมอญ 

สำเร็จลงแล้ว จะได้ลงมือการก่อสร้างในศกน่าต่อไป

ข้อ ๖ การหาตัวแพทย์เข้าประจำการ ถ้าจะว่าด้วยจำนวนเสีย 

ส่วนง่าย แค่ในวิชาความรู้ยังหย่อนมาก ถ้าหากหลักสูตรราชแพทย์วิทยาลัยยัง 

หย่อนอยู่ตราบใดก็ยังจะต้องใช้แพทย์ชาวยุโรปอยู่อีกไม่ต่ำกว่านายหนึ่งเสมอไป 

เว้นแต่จะได้แพทย์ไทยที่ได้เล่าเรียนความรู้อย่างบริบูรณ์มาแต่ที่อื่น

ข้อ ๗ การรักษาความสะอาดในสถานที่...อาหารและเครื่องบริโภค 

ของอาหารทั่วไป ตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเข้ามาได้จัดให้มีแพทย์...ประจำตรวจตรา 

อย่างกวดขันทุกแห่ง ยังหาได้เคยมีโรคอันใดเกิดขึ้นในทางโสโครกไม่...
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๒๔๕๔ - ๒ รัฐบาลสวิสมีหนังสือแจ้งรัฐบาลสยาม เรื่องประเทศต่าง ๆ ขอเข้าร่วมลงนาม 

อนุสัญญาเจนีวา และประเทศฮอลันดาออกกฎหมายบังคับผู้กระทำความผิดและฝ่าฝืนตาม 

ข้อสัญญาเยนิวา ลงวันที ่๖ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๕ - ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘๙ 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๔ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือที่ ๓๗๐/ 

๑๐๒๓๙ ทูลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นปราจิณกิตติบดี ราชเลขานุการว่า สวิสคอนเฟดเดอเรชั่น 

มีหนังสือสอบถามประเทศสยาม เรื่องประเทศสวีเดน ประเทศโรมาเนีย ประเทศซาลเวโดร์  

ประเทศฮอนดูรัส ประเทศคอสตราริกา ขอเข้าร่วมลงนามในหนังสือสัญญาเยนิวา ร.ศ. ๑๒๕  

กระทรวงการต่างประเทศสยามได้มีหนังสือตอบรับไปแล้ว

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือที่ ๑๒๗/ 

๑๒๓๐๕ ทูลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นปราจิณกิตติบดี ราชเลขานุการว่า มองซิเออร์ รูเซด  

ประธานาธิบดีแห่งสวิสคอนเฟดเดอเรชั่น มีหนังสือสอบถามประเทศสยาม เรื่องประเทศปารากวัย 

ขอเข้าร่วมลงนามในหนังสือสัญญาเยนิวา ร.ศ. ๑๒๕ กระทรวงการต่างประเทศสยามได้ตอบรับ 

ไปตามธรรมเนียม

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือที่ ๑๘๘/ 

๔๙๕๙ ทูลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นปราจิณกิตติบดี ราชเลขานุการว่า มองซิเออร์ รูเซด  

ประธานาธิบดีแห่งสวิสคอนเฟดเดอเรชั่น มีหนังสือแจ้งความประเทศสยาม เรื่องประเทศฮอลันดา 

ได้ออกกฎหมายบังคับผู้กระทำความผิดและฝ่าฝืน “ข้อสัญญาเยนิวา ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ร.ศ.  

๑๒๕ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘”

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือที่ ๗๘/ 

๑๓๙๔ ทูลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นปราจิณกิตติบดี ราชเลขานุการว่า สวิสคอนเฟดเดอเรชั่นมี 

หนังสือสอบถามประเทศสยาม เรื่องประเทศโปรตุเกส ประเทศกัวเตมาลา ขอร่วมลงนาม 

ในหนังสือสัญญาเยนิวา ร.ศ. ๑๒๕ กระทรวงการต่างประเทศสยามได้มีหนังสือตอบรับไปแล้ว

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือที่ ๑๔๗/ 

๓๓๑๐ ทูลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นปราจิณกิตติบดี ราชเลขานุการว่า สวิสคอนเฟดเดอเรชั่น  

มีหนังสือสอบถามประเทศสยามเรื่องประเทศบูลคาเรียขอร่วมลงนามในหนังสือสัญญาเยนิวา ร.ศ.  

๑๒๕ กระทรวงการต่างประเทศสยามได้มีหนังสือตอบรับไปแล้ว

๒๔๕๔ - ๓ ตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวในหัวเมือง 

วันที่ ๒ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓) มีการตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวที่ตำบลสีคิ้ว  

อำเภอจันทึก มณฑลนครราชสีมา โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ เสนาบดี 

กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือที ่๑๖๕๗/๑๒๐๗๔ ความว่า

กราบทูล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุมสมมตอมรพันธ์ ราชเลขา- 

นุการทราบฝ่าพระบาท 

ด้วยเกล้าฯ ได้รับใบบอกข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา...ว่าที่ 
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อำเภอจันทึกเป็นที่ประชุมชนมีคนสัญจรไปมาเที่ยวรับจ้างต่าง ๆ เป็นอันมาก  

เมื่อคนจำพวกนี้ป่วยไข้ลงแล้ว ไม่มีที่พักอาศัยรักษาพยาบาล ขุนธนูประการกิจ 

นายอำเภอจันทึก จึงพร้อมด้วย กำนัน ขอแรงปลูก โรงพยาบาลชั่วคราว  

ขึ้นที่ตำบลสีคิ้ว ๑ หลัง ๓ ห้อง กว้าง ๓ วา ๑ ศอก ยาว ๔ วา๑๐ เสาทำ 

ด้วยไม้เต็งรัง ฝาขัดไม้รวก หลังคามุงแฝก...ส่วนเงินเดือนแพทย์นั้น ให้ช่วยกัน 

บริจาคทรัพย์ส่วนตัวได้เป็นรายเดือน ๆ ละ ๔๐ บาท และได้จ้างนายแพทย์ 

เชลยศักดิ์ ประจำโรงพยาบาล มีหน้าที่รักษาอยู่โรงพยาบาล ๓ เดือน ตั้งแต่ 

เดือนกุมภาพันธ์ ร.ศ.  ๑๒๙ ถึงเดือนเมษายน ร.ศ.  ๑๓๐ ถ้าการป่วยไข้ของ 

ราษฎรยังไม่สงบ ก็จะได้จัดการรักษาต่อไป...บรรดาผู้บริจาคทรัพย์...พร้อมกัน 

ขอพระราชทานถวายพระราชกุศล...

๒๔๕๔ - ๔ ประธานาธบิดสีวสิมหีนงัสอืถงึรฐับาลสยาม “ประเทศภาคสีมาชกิ” ของอนสุญัญา 

เจนีวา เพื่อแจ้งเรื่องนานาประเทศเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕๑๑

วันที่ ๒๘ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓) หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศที่ ๑๒๗/ 

๑๒๓๐๕ แจ้งเรื่องประเทศรีปับลิกปราเดวเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ มา ๑ ปีแล้ว ไม่มี 

ประเทศภาคีสมาชิกคัดค้าน จึงถือว่าได้เข้าร่วมอนุสัญญาแล้ว

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศที่ ๑๘๘/ 

๔๙๕๙ แจ้งเรื่องประเทศฮอลันดาออกกฎหมายบังคับผู้กระทำผิดฝ่าฝืนอนุสัญญาเจนีวา  ร.ศ. ๑๒๕ 

ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ ว่าด้วยการรักษาพยาบาลทหารบาดเจ็บในเวลาทำสงคราม 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศที่ ๓๗๐/ 

๑๐๒๓๙ แจ้งเรื่องประเทศสวีเดน โรมาเนีย ซาลเวโดร์ ฮอนดูรัส เข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา  ร.ศ.  

๑๒๕ มา ๑ ปีแล้ว ไม่มีประเทศภาคีสมาชิกคัดค้าน จึงถือว่าได้เข้าร่วมอนุสัญญาแล้ว

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศที่ ๗๘/ 

๑๓๙๔ แจ้งเรื่องประเทศโปรตุเกสและประเทศรีปับลิกัวเตมาลาเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ 

รัฐบาลสยามได้มีหนังสือตอบรับรองไปยังรัฐบาลสวิส

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศที่ ๗๘/ 

๑๓๙๔ แจ้งเรื่องประเทศบูลคาเรียได้แรติไฟ๑๒ อนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ แล้ว

วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๖ หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศที่ ๕๙/๓๐๒๐ แจ้ง 

เรื่องประเทศคองโก ประเทศเบลเยียม ประเทศเยอรมนี ประเทศเดนมาร์ก ประเทศตุรกี ออก 

ประมวลกฎหมายอาญาตามผลผูกพันของอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ 

วันที่ ๑๙ กันยายน ร.ศ. ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศที่ ๑๓๕/ 

๕๘๖๖ แจ้งเรื่องประเทศฝรั่งเศสได้แรติไฟอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ แล้ว

วันท่ี ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๖ หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศท่ี ๑๔๓/๖๑๘๓ แจ้ง 

เร่ืองประเทศญ่ีปุ่นออกกฎหมายบังคับการกระทำผิดอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ ข้อ ๒๗ และ 

ข้อ ๒๘
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๒๔๕๔ - ๕ การศึกษาเพื่อทวยราษฎร์

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๔ ประกาศตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาท- 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว๑๓

...สำนกัฝกึหดัวชิาขา้ราชการฝา่ยพลเรอืน ซึง่สมเดจ็พระบรมชนกนารถ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชดำริห์เริ่มตั้งขึ้น 

โดยพระราชปรารภที่จะทรงจัดการปกครองพระราชอาณาจักรให้ทันกาลสมัย  

จึงได้ทรงจัดการกระทรวงมหาดไทย รวมหัวเมืองซึ่งแยกย้ายสังกัดอยู่ใน 

กระทรวงต่างตามความสะดวกในสมัยเดิมให้สังกัดอยู่แห่งเดียวกัน...แลทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการฝึกหัดกุลบุตร์สำหรับรับราชการปกครองขึ้น 

ในกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่รัตนโกสินทร์ ๑๑๘...โปรดเกล้าฯ ให้แยกการ 

ฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนจากกระทรวงมหาดไทยตั้งเปนโรงเรียนขึ้น 

ต่างหาก เรียกว่าโรงเรียนมหาดเล็ก ตั้งแต่รัตนโกสินทรศก ๑๒๑... 

...บัดนี้ การปกครองท้องที่ก็ลงระเบียบแบบแผนอยู่แล้ว เปนอัน 

มิใช่ว่าการปกครองนั้นเปนฉเภาะน่าที่ของกระทรวงมหาดไทยแลนครบาล  

กระทรวงอื่น  ๆ  ย่อมมีน่าที่ซึ่งจะจัดการเปนการอาไศรยซึ่งกันแลกัน แล 

รับผิดชอบด้วยกันทั่วทั้งพระราชอาณาจักร...สมควรจะขยายการโรงเรียนให้ 

กว้างขวางออกไป สำหรับส่งคนไปรับราชการทุกกระทรวงทะบวงการ จัดการ 

โรงเรียนให้เปนพแนกวิทยาต่าง ๆ เช่น กฎหมาย ปกครอง การต่างประเทศ 

การเกษตร การช่าง แลการแพทย์ เปนต้น

...จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกโรงเรียนมหาดเล็กขึ้นเปน 

โรงเรยีนขา้ราชการพลเรอืน พระราชทานนามปรากฏวา่ “โรงเรยีนขา้ราชการ 

พลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เหตุด้วยพระบาท- 

สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพระราชดำริห์เริ่มตั้งขึ้นไว้ แลจะใช้ทุนที่ราษฎร 

ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อเปนพระเกียรติยศในพระบรมนามาภิไธย...

วันที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๔ จัดตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวง๑๔

แจ้งความโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ พิเศษส่วนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงการ 

เล่าเรียนว่าเปนกิจสำคัญแลจำเปนอย่างหนึ่ง เพราะว่าความเจริญแห่งประเทศ 

บ้านเมืองในสมัยต่อไปนี้ ที่จะเปนปึกแผ่นแน่นหนาได้แท้จริงก็ด้วยอาศรัย 
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ศิลปวิทยาเปนที่ตั้ง หรือเปนรากเง้าเค้ามูล จึงมีพระราชประสงค์จะทรงทำนุ- 

บำรุงการศึกษาของชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองทันเขาอื่น พระราชดำริห์เรื่องนี้ 

ได้มีมาแต่ครั้งยังดำรงพระเกียรติยศอยู่ในตำแหน่งพระเยาวราช คือได้ทรง 

จัดโรงเรียนขึ้นในพระตำหนักสวนจิตร์ลดาแลวังสราญรมย์ แลที่ย้ายมาใน 

พระบรมมหาราชวังในบัดนี้ ได้ทรงจัดการศึกษาด้วยพระองค์ แต่ในครั้งนั้น 

เปนแต่ทรงจัดขึ้นเล็กน้อย คือให้มีนักเรียนเฉภาะแต่มหาดเล็กข้าในกรม วิชาที่ 

สอนก็เปนแต่ชั้นต่ำ ๆ เพื่อเปนการทดลองพอเปนทางที่จะได้ทรงพระราชดำริห์ 

ต่อไป ก็เปนอันได้สมพระราชประสงค์ตามควรแก่การในครั้งนั้น 

มาบัดน้ีจึงทรงพระราชดำริห์ว่า สมควรจะขยายการศึกษาของ 

โรงเรียนน้ีให้กว้างขวางขึ้นได้แล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีกรรมการ 

ขึ้นคณะหนึ่งสำหรับรับพระบรมราชโองการ มาจัดการตามกระแสพระราช- 

ดำริห์ แลโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินสวนดุสิตระหว่างถนนซางฮี้ใน ถนน 

ดวงเดือนใน แลคลองเปรมประชากร ให้เปนที่โรงเรียน แลจะพระราชทาน 

พระราชทรพัยส์ว่นพระองค ์ ใหล้งมอืกอ่สรา้งโรงเรยีนใหญอ่ยา่งงดงาม สำหรบั 

เปนโรงเรียนนักเรียนอยู่ประจำ มีที่อยู่ที่เรียนที่เล่นแลที่ฝึกหัดศิลปวิทยา 

พร้อมสรรพ กับต่อไปจะได้พระราชทานทุนทรัพย์ให้เปนสมบัติของโรงเรียน  

สำหรับเก็บประโยชน์หรือดอกเบี้ยเลี้ยงโรงเรียนต่อไปชั่วกาลนาน...พระราชทาน 

นามโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนมหาดเล็กหลวง”

วันที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๔ ประกาศจัดการมูลศึกษาของทวยราษฎร๑๕

มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาล เรื่อง 

การขยายการศึกษาทุกตำบล ดังนี้

 

ด้วยมีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา- 

วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่า  

ทรงพระราชรำพึงโดยพระราชจริยานุวัตร์ จะทำนุบำรุงให้เหล่ากุมาร กุมารี 

ทั้งหลายในพระราชอาณาจักร ได้เล่าเรียนให้รู้หนังสือ อันจะเปนทางที่จะ 

ประกอบกิจการงานทั้งปวง ตามชาติภูมิ์ในภายน่าให้ทั่วถึงกัน จึงทรงพระ- 

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขยายการศึกษา...ขึ้นทั่วทุกตำบล เพื่อให้เปนการ 

สะดวกแก่ประชาราษฎรทั้งปวงที่จะได้ส่งบุตร์หลานเข้าเล่าเรียนได้ในที่ใกล้ 

บ้านเรือนทั่วไป จะได้จัดตั้งกรรมการตำบลขึ้นไว้ทุก ๆ ตำบล ๆ ละ ๓ นาย คือ  

กำนัน หรือหัวน่าตำบลนั้นคน ๑ กับอธิการวัดใดวัดหนึ่งในตำบลนั้นรูป ๑  

กับแพทย์ประจำท้องถิ่นตำบลนั้น ซึ่งจะได้เลือกขึ้นไว้เปนผู้ช่วยสำหรับรักษา 

พยาบาลในเวลาป่วยไข้นั้นอีกนาย ๑ รวม ๓ นาย เปนเจ้าน่าที่จัดการศึกษา 

วิชาชั้นต้นของทวยราษฎรทั้งปวง



714
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

เพราะฉะนั้น ให้ผู้ปกครองเด็กทั้งปวงส่งเด็กทั้งหญิงแลชายซึ่งมีอายุ 

ย่างเข้า ๘ ปีแล้ว อันสมควรจะเล่าเรียนให้ได้เข้าเรียน จงทุกคนในสถาน 

โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งตามความพอใจ...

๒๔๕๔ - ๖ สภาอุณาโลมแดงอเมริกันถามเรื่องไข้มาเลเรียชุกชุมที่เชียงใหม่๑๖

วันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๕ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ มีหนังสือ 

กราบทูลพระเจ้าพ่ียาเธอ กรมหม่ืนปราจิณกิตติบดี ราชเลขาธิการ เพ่ือนำความกราบบังคมทูล 

ทรงทราบ

...ด้วยกระทรวงต่างประเทศ มีจดหมายที่ ๓๐๖/๑๑๓๕๕ วันที่ ๑๔  

มีนาคม ศก ๑๓๐ มายังกระทรวงมหาดไทยว่า อุปทูตสยาม กรุงวอชิงตัน 

มีบอกถามมาว่า สภาอุณาโลมแดงอเมริกัน แจ้งว่าได้รับรายงานของคณะ 

สอนศาสนาที่เชียงใหม่บอกไปว่า ในเขตแขวงเชียงใหม่ ราษฎรได้ป่วยเป็นไข้ 

มาเลเรียชุกชุม สภาอุณาโลมแดงขอทราบว่าจะเปนการจริงตามคำของคณะ 

สอนศาสนากล่าวหรือไม่ พระยาวรวิไชย ข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพ ตอบว่า  

หมอเคอร์และหมอแมกกีนชี้แจงว่า ไข้ที่เป็นกันชุกชุมเป็นไข้มาเลเรีย ต้อง 

รักษาด้วยยาควินินหรือยาโอสถเท่านั้น ผู้มีทรัพย์พอจะหาซื้อได้ เห็นว่า 

ถ้ารัฐบาลจัดส่งยาควินินเม็ด และยาโอสถสำหรับจ่ายแจกแก่ผู้ที่ยากจนขัดสน 

จริง ๆ ไข้ที่จับก็จะหายได้ง่าย ไม่ถึงกับล้มตายมาก...

๒๔๕๔ - ๗ การประชมุนานาประเทศวา่ดว้ยการปอ้งกนัโรคและบำรงุความสขุสำหรบับา้นเรอืน  

ครั้งที ่๓๑๗ 

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๔ อัครราชทูตเยอรมนีมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กันยายน   

ร.ศ. ๑๓๐ ส่งโปรแกรมการประชุมนานาประเทศว่าด้วยการป้องกันโรคและบำรุงความสุขสำหรับ 

บ้านเรือน ครั้งที่ ๓ ซึ่งจะได้ประชุมต่อเนื่องจากการแสดงพิพิธภัณฑ์วิธีป้องกันโรคแลบำรุง 

ความสุข ณ เมืองเดรสเดรน วันที ่๒ - ๗ ตุลาคม ร.ศ. ๑๓๐ แต่ประเทศสยามส่งผู้แทนไปไม่ทัน

๒๔๕๔ - ๘ รัฐบาลสยามออก “พระราชบัญญัติห้ามใช้เครื่องหมายกากะบาดแดง ร.ศ. ๑๓๐”  

ตามข้อผูกพันของอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ พระยากัลยาณไมตรีมีจดหมายที่ ๘๖๒๒ จาก  Office  

of the General Adviser ถึงสมเด็จกรมพระยาเทวะวงษวโรประการ เสนาบดีกระทรวงการ 

ต่างประเทศว่า The Ninth International Conference of the Red Cross จะจัดขึ้นในเดือน 

พฤษภาคม ณ กรุงวอชิงตัน ว่าด้วยเรื่อง การออกกฎหมายภายใต้สัญญากากะบาดแดง ร.ศ.  

๑๒๕ (The Subject of Legislation Under the Geneva Convention of 1906) ซึ่งผู้แทน 

สภาอุณาโลมแดงของสยามอาจจะต้องนำเสนอความก้าวหน้า และพระยากัลยาณไมตรีได้แนบ 
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บันทึกข้อเสนอเพื่อปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว (Geneva Convention of 1906 -  Note and  

Enclosures  on Legislation in Fulfillment of Articles 23, 27, 28) ดังความย่อดังนี ้

	 ๑. ผู้แทนรัฐบาลสยามจะต้องนำเสนอการดำเนินการตามภาระผูกพันภายใต้สัญญา 

กากะบาดแดง ร.ศ. ๑๒๕ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ 

...It would be advisable to instruct our delegate as to what  

Siamese Government has done to carry out certain obligations which  

it under took in 1906 under Article 23, 27 and 28 of the Geneva  

Convention of that year...

	 ๒. รัฐบาลสยามต้องออกกฎหมายผูกพันตามข้อบังคับที ่๒๘ เพื่อกำหนดบทลงโทษทาง 

ทหาร โดยความเห็นชอบของสภาเสนาบดี ในการคุ้มครองเชลยศึกของกองทัพ ผู้เจ็บป่วยหรือ 

ได้รับบาดเจ็บ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายต่อชีวิตมนุษย์ ร่างกายมนุษย์ หรือทรัพย์สิน ตาม 

คำอธิบายในสัญญาข้อ ๒๔๙ ถึง ๒๕๙ และบทกำหนดโทษในสัญญาข้อ ๒๖๘ ถึง ๓๐๓ 

…The Government proposes to fulfill its obligation under  

Article 28 by making adequate provision in the new Military Penal  

Code which has been drafted and is under consideration by the  

Cabinet. Speaking in a very General way, commits on any wounded  

or sick person belonging to the military forces any of the offences  

against life, body, or property, described by § 249 to 259, and §  

268 to 303 of the Penal Code, shall be liable to the punishment  

provided by such sections increased by one-half…

	 ๓.	การใช้ธงกาชาดหรือสัญลักษณ์กาชาดในระหว่างสงครามไม่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติ 

สัญญากากะบาดแดง ร.ศ. ๑๒๕ ถือเป็นความผิดตามข้อ ๑๒๘ ของบทกำหนดโทษ 

...Also, whoever in time of war uses the Red Cross flag or  

the Red Cross Badge contrary to the provisions of the Geneva  

Convention of July 6, 1906 shall be guilty of the offence described  

in § 128 of the Penal Code...

	 ๔.	ต้องออกกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการใช้กาชาดในเชิงพาณิชย์

…In Regard to legislation against the misuse of the Red  

Cross for commercial purposes...
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วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๕ มีพระบรมราชโองการประกาศ “พระราชบัญญัติห้ามใช้ 

เครื่องหมายกากะบาดแดง ร.ศ. ๑๓๐” และมีคำปรารภแห่งพระราชบัญญัติว่า

...มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหา- 

วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกัน 

ว่า ด้วยนานาประเทศทั้งหลายได้ชุมนุมปรึกษากันครั้งที่ ๒ ณ เมืองเยเนฟวา  

ทำหนังสือสัญญาไว้ ซึ่งกันและกันฉะบับ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม รัตน- 

โกสินทรศก ๑๒๕  ว่าด้วยการรักษาพยาบาลคนที่ป่วย เจ็บ กองทัพทั้งหลาย 

ในสนามให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้ว และหนังสือสัญญาฉะบับนี้ได้ทรงพระราชดำริ 

เห็นชอบ มีพระบรมราชานุญาตไว้แต่วันที่ ๒๙ มกราคม รัตนโกสินทรศก  

๑๒๕ แลว้นัน้ และ มพีระราชประสงคจ์ะกระทำตามความขอ้ ๒๓ และขอ้ ๒๗  

ในหนังสือสัญญานั้นให้สำเร็จในส่วนกรุงสยาม ด้วยให้มีความไว้ในกฎหมาย 

ดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัตินี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราเป็น 

ข้อพระราชบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้...

หมายเหตุ
กฎหมายกากะบาดแดง๑๘ ร.ศ. ๑๓๐ คือ กฎหมายที่ออกโดยภาระผูกพันตามสัญญากากะบาดแดง  

ร.ศ. ๑๒๕ ข้อ ๒๓ ที่ว่าให้ใช้เครื่องหมาย “กากะบาดแดงบนพื้นสีขาว” และบทกำหนดโทษ ข้อ ๑๒๘ ว่าด้วย 

การใช้ธงกาชาดหรือสัญลักษณ์กาชาดในระหว่างสงครามไม่ถูกต้อง ผู้ร่างกฎหมายคือ ที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน 

ทั่วไป พระยากัลยาณไมตรี (Jens Iverson Westengard)

ตามคำปรารภแห่งพระราชบัญญัติห้ามใช้เครื่องหมายกากะบาดแดง ร.ศ. ๑๓๐ ระบุวันว่า พระบาท- 

สมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัมพีระบรมราชานญุาตเขา้รว่มในอนสุญัญาเจนวีา ร.ศ. ๑๒๕ เมือ่วนัที ่๒๙ มกราคม  

รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ อันหมายถึงวันที่ทรงลงพระปรมาภิไธยในการให้สัตยาบัน (Ratifying) อนุสัญญาเจนีวา  

ร.ศ. ๑๒๕ ทำให้มีผลเข้าร่วมในอนุสัญญาโดยสมบูรณ ์ และอนุสัญญามีผลบังคับต่อประเทศสยาม 

วันที่ ๒๗ มกราคม ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระเทวะวงษ- 

วโรประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศ มีหนังสือท่ี ๓๖๓/๙๙๗๗ กราบทูลพระเจ้าพ่ียาเธอ  

กรมหลวงปราจิณกิติบด ีความว่า 

ด้วยหนังสือสัญญาระหว่างนานาประเทศ ซึ่งได้ประชุมกันครั้งที่ ๒  

พร้อมกันทำที่เมืองเยเนฟวา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๕ (ค.ศ.๑๙๐๖)  

เพื่อรักษาทหารซึ่งป่วยเจบในสนามนั้น มีความในข้อ ๒๓ ว่า เครื่องหมาย 

กากะบาดแดงบนพื้นขาว แลคำว่า “กากะบาทแดง” ฤๅ “กากบาทแดงเมือง 

เยเนฟวา”  นั้น พึงใช้ได้ในเวลาสงบศึก ฤๅในเวลามีศึกสงครามเพื่อเฉพาะ 

จะป้องกัน ฤๅจะทำสำคัญให้เหนปรากฏชัดว่า เปนพวกฤๅเปน กองศุขาภิบาล  
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ท้ังบุคคลแลสิ่งของเครื่องมือ ที่ใช้ในการนั้นอยู่ในความป้องกันไม่ให้ใครทำ 

อันตรายได้ตามหนังสือสัญญานี ้

แลมีความต่อไปในข้อ ๒๗ อีกว่า รัฐบาลที่ได้ลงชื่อในหนังสือสัญญานี้ 

ประเทศใดที่พึงยังไม่มีข้อกฎหมายพอเพียงที่จะบังคับตามสัญญาในเวลานั้น  

กระทำสัญญาไว้ในข้อนี้ว่า จะเอาเปนกิจธุระที่จะให้ผู้ทำกฎหมายของรัฐบาล 

ประเทศนัน้ ทำกฎหมายทีจ่ำเปนจะตอ้งใช ้ เพือ่จะปอ้งกนัไมใ่หบ้คุคลฤๅบรษิทั 

อื่น นอกจากผู้ซึ่งสมควรจะใช้ได้ตามสัญญานี้ ใช้เครื่องหมายกากะบาทแดง  

ฤๅกากะบาทเมืองเยเนฟวา มีข้อสำคัญคือที่ใช้เครื่องหมายนี้ในการค้าขาย  

โดยการที่ทำของเช่นนี้ขึ้น ฤๅทำเปนยี่ห้อการค้าขาย เปนต้น อนึ่งการที่จะ 

ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องหมายที่ว่านี้ จะต้องทำให้สำเรจเปนกฎหมายทุกประเทศ 

ไป มีกำหนดเวลาอย่างช้าไม่เกินห้าป ีนับตั้งแต่เวลาที่ใช้ (คือแรติไฟ) สัญญานี ้  

ตั้งแต่เวลานั้นสืบไป จะไม่ได้มีการทำเครื่องหมายเช่นนี้ ฤๅมียี่ห้อในการค้าขาย 

ผิดกฎหมายที่ห้ามไว้ได้

...กรุงสยามได้ลงชื่อในหนังสือสัญญาเยเนฟวานี้ แลได้แรติไฟเมื่อวันที่ 

๒๙ มกราคม ร.ศ. ๑๒๕ แลว้ หมอ่มฉนัเหน็ดว้ยเกลา้ฯ วา่ ยงัไมม่กีฎหมายหา้ม 

ตามที่สัญญาไว้ แลมีความวิตกว่า ถ้าพ้นวันที่ ๒๙ มกราคม ศกนี้ ซึ่งเปน 

การครบ ๕ ปีที่รับไว้ในสัญญาว่าจะทำกฎหมายขึ้นนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายไปบอก 

ออฟฟิศกลางว่า ได้มีกฎหมายในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง เหมือนอย่างประเทศอื่น 

ได้ทำ แลออฟฟิศกลางได้แจ้งความให้ทราบอยู่เนือง ๆ นั้นแล้ว ก็จะปรากฏเปน 

ความเสียหายขึ้นแก่นานาประเทศว่า กรุงสยามไม่ได้กระทำตามข้อสัญญา 

ที่ลงชื่อรับไว้ หม่อมฉันจึงได้ตักเตือนพระยากัลยาณไมตรี คิดร่างกฎหมาย 

สำหรับจัดการตามสัญญามาแต่ก่อนกว่าหนึ่งปีแล้ว 

พระยากัลยาณไมตรีก็ได้คิดร่างกฎหมายนี้ขึ้น แลได้ทูลหารือพระเจ้า- 

พี่ยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ทรงเหนชอบด้วยข้อความในร่าง 

กฎหมายนี้แล้วตั้งแต่เดือนกันยายนปีกลายนี้ เวลานั้นหม่อมฉันก็ได้ขอต่อ 

พระยากัลยาณไมตรีให้ออกกฎหมายเสียทีเดียว แต่พระยากัลยาณไมตรีเหนว่า 

จะออกไปก่อนไม่ดี เกรงว่าจะใช้ไม่ได้ในคนต่างประเทศ ซึ่งยังมีศาลกงศุล 

อยู่ในกรุงสยาม พระยากัลยาณไมตรีจะขอไปหารือความเหนผู้แทนรัฐบาล 

ต่างประเทศเสียก่อนให้จงได้ หม่อมฉันเหนว่ายังพอมีเวลาจะพอรออยู่ได้อีก 

ปีเศษ จึงได้ยอมตกลงให้ไปพูดจาว่ากล่าวถามกันดู

คร้ันในเดือนธันวาคมท่ีล่วงมา พระยากัลยาณไมตรีทำรายงานมาย่ืน 

ในเร่ืองน้ี สำหรับท่ีจะได้ไปบอกให้ผู้แทนฝ่ายสยามในท่ีประชุมนานาประเทศ ซ่ึง 

นัดกันว่าจะประชุมท่ีกรุงวอชิงตันในคฤสตศักราช ๑๙๑๒ น้ี ว่าด้วยท่ีเก่ียวกับ 

สภากากะบาทแดงนั้น ทราบความตามที่กรุงสยามยังไม่ได้ทำกฎหมายนี้  

เพราะมีข้อขัดข้องอยู่ด้วยรัฐบาลต่างประเทศบางเมืองยังไม่ยอมรับกฎหมาย 
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ที่ร่างขึ้นไว้สำหรับให้ผู้แทนฝ่ายสยามจะได้ชี้แจงในที่ชุมนุมในเวลาที่จะมีคำถาม 

ในข้อนี้ขึ้นในที่นั่น…

แต่หม่อมฉันเหนด้วยเกล้าฯ อยู่ว่า การที่จะแก้ตัวว่ารัฐบาลต่าง- 

ประเทศบางเมืองยังไม่ยอมรับใช้ตามร่างกฎหมายไทยในเรื่องนี้ ไม่เปนเหตุ 

อันสมควรพอท่ีจะให้กรุงสยามหลุดพ้นจากการท่ีได้รับสัญญาว่าจะทำกฎหมาย 

ไทย ด้วยเหตุว่ากฎหมายในที่นี้มีความประสงค์จะบังคับคนไทยเปนสำคัญ  

คนต่างประเทศนั้นเมื่อรัฐบาลต่างประเทศใดจะไม่บังคับห้ามปราม ความผิด 

กจ็ะอยูก่บัรฐับาลตา่งประเทศนัน้เอง หมอ่มฉนัจงึออ้นวอนขอใหพ้ระยากลัยาณ- 

ไมตรีรีบคิดอ่าน ทำกฎหมายให้คล้ายกับอย่างกฎหมายอเมริกัน ที่ได้ทราบ 

มาจากทูตอเมริกันให้ได้ออกไป ภายในกำหนดเวลาที่จะไม่ให้กรุงสยามเปน 

ผู้กระทำผิดข้อสัญญา คือออกก่อนวันที่ ๒๙ เดือนนี้

พระยากัลยาณไมตรีเหนจริงด้วยแล้ว จึ่งได้ คิดเพิ่มเติมร่างกฎหมาย 

ให้เหมือนกับกฎหมายอังกฤษ  ซึ่งพึ่งออกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ล่วงมาแล้ว  

ความที่ร่างไว้ตามที่ได้ตกลงพร้อมกันกับกระทรวงกระลาโหม ซึ่งเปนข้อความ 

ห้ามเดจขาดทั่วไปนั้นก็คงอยู่หมดแล้ว มีแต่ข้อยกเว้นเพิ่มเติม ก็คงให้ใช้ได้ 

ต่อไปอีกห้าปีเท่านั้น หม่อมฉันมีความยินดีมากที่ตกลงเหนพร้อมกันได้ว่าควร 

ออกกฎหมายนี้ให้ทันเวลาที่กำหนดไว้...

หมายเหต ุ
หนังสือกระทรวงการต่างประเทศฉบับนี้อธิบายความเป็นมาของ “พระราชบัญญัติห้ามใช้เครื่องหมาย 

กากะบาดแดง ร.ศ. ๑๓๐” วา่ เป็นการดำเนินการตามขอ้ผกูพนัของอนสุญัญาเจนวีา ร.ศ. ๑๒๕ ทีพ่ระบาทสมเดจ็- 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแรติไฟ (ให้สัตยาบัน) ไว้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ร.ศ. ๑๒๕ หากไม่ออกกฎหมาย 

ตามข้อผูกพัน ถือว่าทำผิดอนุสัญญา ต้องพ้นจากอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ร.ศ.  

๑๓๐ จึงเร่งออกกฎหมายดังกล่าวเพื่อต่ออนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ ไปอีก ๕ ปี ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกไป 

หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ในหนังสือฉบับนี้ได้อธิบายความสำคัญของ “เครื่องหมายกากะบาดแดงบนพื้นขาว” อย่างชัดเจน โดย 

ทุกประเทศต้องทำกฎหมายคุ้มครองเคร่ืองหมาย สัญลักษณ์เฉพาะกาชาด เพ่ือช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในเวลา 

เกิดสงคราม จะได้ไม่เกิดความสับสนจนกระทบต่อภารกิจกาชาดในภาวะสงครามที่เกิดขึ้นทุกหนแห่งในโลกนี้  

ภายใต้ “เครื่องหมายกากะบาดแดงบนพื้นขาว” ในพื้นที่ที่เกิดสงครามจนกระทบต่อมนุษยชาติ และประเทศไทย 

ยอมรับข้อผูกพันน้ีตามอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ โดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว 
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พ.ศ. ๒๔๕๕ 

๒๔๕๕ - ๑ ตั้งโรงวชิรพยาบาล๑๙ 

วันที ่๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ เจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาล มีหนังสือ 

ที่ ๑๙/๘๓๖๑ กราบบังคมทูลขอพระราชทานเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้อบ้านนายเชย อิศรภักดี  

(พระสรรพการหิรัญกิจ) สร้างเป็นโรงพยาบาล โดยถวายความเห็นเรื่องการตั้งชื่อโรงพยาบาลว่า  

ชื่อ “มหาวชิราวุธพยาบาล”  นั้นงามดี ให้หมอติเลกีเป็นหมอประจำ รับผิดชอบรักษาพยาบาล 

ข้าราชการในราชสำนักและประชาชนในตอนเหนือพระนคร และให้เลิกโรงพยาบาลสามเสน ยกมา 

รวมในโรงพยาบาลใหม่นี้

วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศุภกรบรรณสาร กรมพระคลังข้างที่ จ่ายเงินให้เจ้าพระยายมราช  

๒๔๐,๐๐๐ บาท ซื้อบ้านนายเชย อิศรภักด ี ส่วนชื่อโรงพยาบาลนั้นจะทรงคิดให้ใหม่

วันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศยก “โรงวชิร- 

พยาบาล” ให้เป็นสาธารณสถาน

วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงวชิรพยาบาล ใน  

“ประกาศยกโรงวชริพยาบาลใหเ้ปนสาธารณสถาน ลงวนัที ่๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖” นัน้ พระองค ์

มีพระราชดำรัสว่า

เราขอให้นามว่า “วชิรพยาบาล”

และขอมอบที่นี้ไว้เปนสาธารณสถาน เปนสมบัติสิทธิขาดแก่ประชาชนชาวไทย

บ้านพระสรรพการหิรัญกิจ 

(เชย อิศรภักดี) ที่เรียกว่าบ้านหิมพานต ์

เปิดเป็นสวนให้ประชาชนซื้อบัตรเข้าชม 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑

แต่ดำเนินการได้เพียงไม่กี่ปีก็ล้มละลาย 

รัฐบาลได้ซื้อไว้เพื่อเป็นที่ตั้งของวชิรพยาบาล
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๒๔๕๕ - ๒ ประเทศอังกฤษนำสภาอาสาท่ีจะช่วยทหาร (National Red Cross Society) ขอ 

รบัรองจากคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ เพือ่ปฏบิตัติามขอ้สญัญาเยนวิา ร.ศ. ๑๒๕ - 

 ข้อ ๑๐๒๐ 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือที่ ๒๘๕/ 

๘๘๒๓ ทูลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นปราจิณกิตติบดี ราชเลขานุการว่า อุปทูตอังกฤษมีหนังสือ 

แจ้งว่า ตาม “ข้อสัญญาเยนิวา ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๕ ข้อ ๑๐” ซึ่งว่าประเทศใดได้ให้  

“อำนาจ” แก่สภาอาสาใด ๆ ที่จะช่วยกองพยาบาลทหารบกแล้ว ต้องบอกนามสภานั้น ๆ ให้ประเทศ 

ซึง่เขา้สญัญารว่มกนัทราบนัน้ บดันีร้ฐับาลองักฤษไดใ้หอ้ำนาจแกส่ภากากะบาดแดงองักฤษ (รวมทัง้ 

สาขาสกอตด้วย) ๑ สภาพยาบาลเซนต์ยอน ๑ และสภาพยาบาลเซนต์ แอนดรู ๑ เป็นสภาช่วย 

กองพยาบาลทหารบกอังกฤษ กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือตอบรับไปแล้ว

หมายเหตุ
“ข้อสัญญาเยนิวา ร.ศ. ๑๒๕ - ข้อ ๑๐” คือ ข้อกฎหมายผูกพันของอนุสัญญาเจนีวา ทำให้มีการจัดตั้ง 

สภากาชาดของแต่ละประเทศ (National Red Cross Society) ที่เป็นหน่วยงานกาชาดเพียงแห่งเดียวของแต่ละ 

ประเทศ เป็นกำเนิดที่มาของสภากาชาดสยาม ซึ่งเป็นการแต่งตั้งให้สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามกลายเป็น  

National Red Cross Society ที่ถูกต้องตามอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ ลักษณะแบบเดียวกับกำเนิดสภากาชาด 

ญีปุ่น่ ซึง่ไดย้กสมาคมการกศุล (Hakuaisha) องคก์รบรรเทาทกุขส์ำหรบัผูไ้ดร้บับาดเจบ็จากการประทว้ง Satsuma  

ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๒๐ เป็นสภากาชาดญี่ปุ่นในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้สัตยาบันอนุสัญญา 

เจนีวาในปี พ.ศ. ๒๔๒๙

และทำให้สภากาชาดสยามจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และ 

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศหลังจากจัดตั้งเสร็จแล้ว และต้องเข้าร่วมขบวนการ 

กาชาด (Red Cross Movement) เพื่อดำเนินการพัฒนาองค์กรกาชาดทั่วโลกที่มีการประชุมขับเคลื่อนทุก ๆ ๔ ปี 

ตามการขับเคลื่อนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ในฐานะผู้แทนของรัฐบาลสวิสซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อน 

อนุสัญญาเจนีวา เพราะเป็นรัฐบาลประเทศผู้รับสัญญา (Depositary State) และรัฐบาลสยามเป็นผู้ให้สัญญา  

(Ratifying State) มีหน้าที่ปฏิบัติตามอนุสัญญาและการขับเคลื่อนอนุสัญญาของประเทศผู้รับสัญญา 

Article 10 of the Geneva Red Cross Convention of the 6th July 1906 provides that each 

contracting State shall notify to the others the names of the Voluntary Aid Societies which it has 

authorized, under its own responsibilities, to render assistance to the regular Medical Service of  

its Armies. 

“The Voluntary Aid Societies which it has authorized, under its own responsibilities.” หมายถงึ  

National Red Cross Society (สภากาชาด) ของแต่ละประเทศที่จัดตั้งตามกฎหมายของประเทศตนเอง และ 

ให้ National Red Cross Society เป็นองค์กรอิสระ มีอำนาจตามกฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยเหลือ 

กองแพทย์พยาบาลทหารของกองทัพ
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๒๔๕๕ - ๓ ตั้งกรมพยาบาล กระทรวงมหาดไทย๒๑

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๕๕ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ  

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่๑๖๓/๘๙๘๙ กราบบังคมทูลความว่า

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ 

ฝ่าลอองธุลีพระบาท

ด้วยราชการในกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการจัดการพยาบาล 

และป้องกันโรคภัยไข้เจ็บราษฎรตามหัวเมือง เป็นหน้าที่สำคัญอย่าง ๑ การ 

เหล่านี้ตามที่เป็นมาแล้ว ยังแยกกันเป็นหลายกอง คือ กองแพทย์ประจำ 

หวัเมอืง ๑ กองปอ้งกนัโรครา้ยแรง ดงัเชน่ กาฬโรค อหวิาตกโรค ไขท้รพศิม ์

และไขพ้ศิม ์ กอง ๑ ทำพรรณหนองฝกีอง ๑ โรงพยาบาลตามหวัเมอืง ดงัเชน่  

โรงพยาบาลมณฑลภูเก็ต มณฑลนครราชสีมา มณฑลกรุงเก่า กอง ๑ และ 

บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้ง กองปาสตัวอินสติจูด กอง ๑ การเหล่านี ้

เจริญขึ้นมาตามลำดับ มีการงานที่ต้องทำเป็นอันมาก ข้าพระพุทธเจ้าเห็น 

ด้วยเกล้าว่า ถึงเวลาแล้วที่จำเป็นต้องจัดรวบรวมกองเหล่านี้ขึ้นเป็นกรม ๑  

ในกระทรวงมหาดไทย และการที่จะตั้งเป็นกรมขึ้นนี้ มีเงินสำหรับใช้จ่ายใน 

งบประมาณพออยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรม- 

ราชานุญาตรวบรวมกองเหล่านี้ตั้งขึ้นเป็นกรม ๆ หนึ่ง เรียกว่า “กรมพยาบาล”

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาตอบเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.  

๒๔๖๖ ความว่า 

ท่านขออนุญาตรวบรวมกองเหล่านี้ตั้งขึ้นเป็นกรม ๆ หนึ่ง เรียกว่า กรมพยาบาล นั้น

ทราบแล้ว ที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นกรมนั้น เปนการสมควรแล้ว

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๕๗ พระยามหาอำมาตย์ (เส็ง วิรยศิริ) รองเสนาบดี 

กระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลถวายรายงานเรื่องกรมพยาบาล๒๒ ใจความสรุปดังนี ้

กระทรวงมหาดไทยขอพระบรมราชานุญาตจัดตั้งกรมพยาบาลขึ้นในกระทรวงมหาดไทย  

โดยโอนย้ายกองโอสถศาลารัฐบาล กองทำพันธุ์หนองฝี กองบังคับบัญชาแพทย์หัวเมือง กอง 

ป้องกันโรคและปลูกฝ ี และการควบคุมสุขาภิบาลหัวเมืองที่อยู่ในกรมพลำภัง (เดิมคือกรมมหาดไทย  

ฝ่ายพลำภัง ปัจจุบันคือกรมการปกครอง) มารวมอยู่ในกรมพยาบาล กระทรวงมหาดไทย แม้ว่า 

จะมีช่ือเหมือนกับกรมพยาบาลในกระทรวงธรรมการ แต่การแบ่งหน้าท่ีกองงานมีความแตกต่างกัน  

และกรมพยาบาลในกระทรวงมหาดไทยจะมีขนาดใหญ่กว่ามาก เพราะมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุม 

ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

สาเหตุการจัดตั้งนั้น กระทรวงมหาดไทยได้จัดต้ัง “แพทย์ประจำเมือง” ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๑ 
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พระยามหาอำมาตย ์ (เส็ง วิรยศิริ) 

รองเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

โดยใช้แพทย์แผนโบราณ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ จึงได้รับแพทย์แผนปัจจุบันที่จบจากโรงเรียนราช- 

แพทยาลัย และในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้มีนโยบายรับแพทย์แผนปัจจุบันที่ผ่าตัดได้ไปประจำทุกหัวเมือง 

โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพลำภัง (กรมการปกครอง) แต่กระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้ 

เอาใจใส่ในทางปฏิบัติมากนัก เมื่อพระยามหาอำมาตย์ (เส็ง วิรยศิริ) ไปดูงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ 

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ เรื่องการรักษาพยาบาลผู้ป่วย การปลูกฝีดาษ และการสัตวแพทย์  

ซึ่งรัฐบาลอเมริกันเป็นผู้ดำเนินการ จึงได้รายงานต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงเห็นชอบ 

และมอบให้จัดการเรื่องการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในหัวเมือง พระยามหาอำมาตย์ถวายความเห็น 

ต่อเสนาบดีว่า

...ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า รัฐบาลได้จัดการปกครองท้องที่ 

และปราบปรามโจรผู้ร้ายตามหัวเมืองให้เป็นปกติเรียบร้อยได้มากแล้ว ถึงเวลา 

ควรจัดการรักษาพยาบาลและการป้องกันไข้เจ็บของพลเมือง เพื่อให้จำนวน 

พลเมืองมากขึ้น เพราะราษฎรพลเมืองในสยามมีอยู่น้อยนัก...อนึ่งราษฎร 

พลเมืองป่วยตายปีหนึ่งมาก เพราะฉนั้นถึงเวลาแล้วที่ควรจะรีบรัดจัดวางการ 

ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อตัดทอนความเจ็บตายของราษฎรพลเมืองให้น้อยลง 

ไป...มีโรคสำคัญ ๔ อย่างคือ โรคฝีดาษหรือไข้ทรพิศม์อย่าง ๑ อหิวาตกโรค 

อย่าง ๑ ไข้กาฬโรคอย่าง ๑ ไข้พิศม์อย่าง ๑... 

ครั้นพุทธศักราช ๒๔๕๕ กระทรวงมหาดไทยจึงได้นำความกราบบังคมทูลขอรับพระ- 

ราชทานตั้ง “กรมพยาบาล” ขึ้นกรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย โดยได้โอนงานการโอสถศาลา  

การทำพันธุ์หนองฝี และการบัญชาแพทย์ตามหัวเมือง รวมทั้งกองปาสตุรสภาที่เกี่ยวกับรักษา 

พยาบาลทั้งหมด ตั้งเป็นกรมพยาบาล มีพระยาอมรฤทธิธำรง (ฉี่ บุนนาค) เป็นอธิบดี โดยแบ่ง 

กรมพยาบาลออกเป็น ๖ แผนก คือ 
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	 ๑)	แผนกบัญชาการ

	 ๒)	แผนกการแพทย์

	 ๓)	แผนกป้องกันโรคระบาด

	 ๔)	แผนกปาสตุรสภา (สถานเสาวภา)

	 ๕)	แผนกโอสถศาลา

	 ๖)	แผนกสุขาภิบาล

การจัดตั้งกรมพยาบาลในกระทรวงมหาดไทยจึงไม่ใช่การจัดตั้งงานรักษาพยาบาลใน 

หัวเมืองขึ้นใหม ่ แต่เป็นการแยกงานรักษาพยาบาลในหัวเมืองที่มีอยู่เดิมในกรมพลำภัง แยกออกมา 

ตั้งเป็นกรมหนึ่ง ๆ ในรายงานของพระยามหาอำมาตย์ได้รายงานข้อมูลจำนวนแพทย์ที่มีอยู่ใน 

กระทรวงมหาดไทยในป ีพ.ศ. ๒๔๕๗ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

	 (ก)	แผนกการแพทย ์ แพทย์ที่รับราชการในกรมพยาบาลมี

	 ๑)	 แพทย์ฝร่ัง ๔ คน (อังกฤษ ๓ คน ฝร่ังเศส ๑ คน เงินเดือนคนละ ๘๐๐ - 

๑,๒๐๐ บาท) เป็น “แพทย์ที่ปรึกษามณฑล” และทำหน้าที่สอนแพทย์ 

เพิ่มเติมด้วย

	 ๒)	 แพทย์ประจำมณฑล ๗ คน เป็น “แพทย์มณฑล”

	 ๓)	 แพทย์รับราชการในกรุงเทพฯ และประจำตามหัวเมือง เป็น “แพทย์ประจำ 

เมือง ” ๘๒ คน 

	 ๔)	 แพทย์ปลูกฝีตามหัวเมือง ๒๔ คน รวมแพทย์ไทย ๑๑๓ คน (แพทย์ที่มี 

ประกาศนียบัตรของโรงเรียนราชแพทย์ ๖๘ คน เงินเดือน ๘๐ - ๑๒๐ บาท 

แพทย์ที่ไม่มีประกาศนียบัตร ๔๕ คน เงินเดือน ๓๐ - ๖๐ บาท) 

	 ๕)	 แพทย์ประจำตำบลใน ๑๗ มณฑล ๓,๙๓๕ คน

	 (ข)	แผนกป้องกันโรคระบาด มีหน้าท่ี ๒ อย่าง คือ การปลูกฝีและการป้องกันโรคระบาด 

อื่น ๆ เช่น กาฬโรค อหิวาตกโรค ไข้มาเลเรีย ซึ่งในส่วนการป้องกันกาฬโรคนั้นจะต้องรักษา 

ความสะอาดบ้านเรือน เกี่ยวพันกับการขยายสุขาภิบาลตามตำบล 

	 (ค)	แผนกสุขาภิบาล 

รวมประกาศจัดตั้งการสุขาภิบาลจนถึง พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้จัดตั้งรวม ๙ เมือง ได้แก่ นคร- 

ราชสีมา จันทบุรี สงขลา ชลบุรี นครปฐม นครศรีธรรมราช พิไชย ภูเก็ต และเชียงใหม่ แต่ 

ต่อมาเกิดปัญหาที่เชียงใหม่ เพราะคนในบังคับอังกฤษไม่ยอมจ่ายภาษีโรงร้านได้เลิกไป จึงเหลือ 

๘ เมือง แบ่งเป็นสุขาภิบาลเมือง ๗ เมือง และสุขาภิบาลตำบล ๑ ตำบล (คือ ท่าฉลอม) 

ปัญหาการสุขาภิบาลสำคัญคือ ทั้งชาวบ้านและข้าราชการไม่เข้าใจว่าการสุขาภิบาลคือ 

อะไร เจ้าหน้าที่จึงใช้จ่ายเงินสุขาภิบาลผิดวัตถุประสงค์ และราษฎรก็ไม่อยากจ่ายภาษีโรงร้าน  

รายงานระบุว่า “ราษฎรพลเมืองยังไม่มีความรู้พอในการที่จะช่วยกันออกเงินเพื่อรักษาความสุข๒๓ 

และประโยชน์แห่งตน” ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสุขาภิบาลเพียง ๔ แห่งสำหรับรับรักษา 

คนไข้และปลูกฝ ีคือที่เขตสุขาภิบาลเมืองภูเก็ต กรุงเก่า นครราชสีมา และสุโขทัย ดังนี้

	 ๑)	โรงพยาบาลเมืองภูเก็ต พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้) พร้อมกับชาวเมืองภูเก็ต 
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เรี่ยไรเงินสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ ภายหลังยกให้เป็นของสุขาภิบาลเมืองภูเก็ต โรงนี้มีคนไข้ประจำ 

ระหว่าง ๓๐ - ๔๐ คน ส่วนมากเป็นคนจีน

	 ๒)	โรงพยาบาลเมืองนครราชสีมา พระยาราชนุกูล (อวบ เปาโรหิตย์) จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.  

๒๔๕๑ ใช้เงินสุขาภิบาล มีคนไข้ประจำราว ๒๐ คน

	 ๓)	โรงพยาบาลเมืองสุโขทัย พระยาราชภักดี (ใหญ่) ผู้ว่าราชการเมือง พร้อมด้วย 

กรมการและราษฎรออกเงิน ๒,๙๘๑ บาท เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๕๕ ถวายเป็นที่ระลึกในการเสด็จ- 

พระราชดำเนินประพาสเมืองสุโขทัย พ.ศ. ๒๔๕๐ และพระราชทานนามว่า “ศุโขทัยศุขสถาน” เป็น 

โรงพยาบาลเล็ก ไม่มีคนไข้อยู่ประจำ 

	 ๔)	โรงพยาบาลกรุงเก่า พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) สมุหเทศาภิบาล 

พรอ้มด้วยกรมการและราษฎรออกเงนิ ๖๕,๗๕๗ บาท สรา้งเปน็อนสุาวรยีท์ีร่ะลกึในพระบาทสมเดจ็- 

พระพุทธเจ้าหลวง สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที ่๑๖ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๔๕๕ และพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลเบ็ญจมาธิราชอุทิศ” ราษฎรมักไปขอยา

รายงานกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ระบุว่า การตั้งโรงพยาบาลตามหัวเมืองไม่ค่อยประสบ 

ความสำเร็จ เพราะไม่มีทุน ตั้งแล้วต้องเลิก และราษฎรที่เจ็บป่วยมักจะรักษาที่บ้าน ไม่ยอมไป 

รกัษาทีโ่รงพยาบาล ดว้ยเหตนุีก้ระทรวงมหาดไทยในป ีพ.ศ. ๒๔๕๗ จงึยงัไมค่ดิขยายใหม้โีรงพยาบาล 

ตามหัวเมืองขึ้นอีก แต่จะจัดให้มีร้านขายยาในหัวเมืองตามชุมชน เรียกว่า โอสถศาลา

โดยแพทย์หลวงต้องกำหนดเวลาประจำการที่โอสถศาลาให้แน่นอน (คล้ายกับคลินิกแพทย์ 

ผสมกับร้านขายยาในปัจจุบัน) ถ้ามีผู้บริจาคเงินก็จะปลูกเป็นท่ีรับรักษาคนไข้ไม่เกิน ๖ คน (คล้ายกับ 

โรงพยาบาลขนาดเล็ก) นอกจากนี้ยังกล่าวถึงว่า มีโรงขายยาและโรงพยาบาลของมิชชันนารีที่ 

ตั้งในชุมชนอีกหลายแห่งซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้อุดหนุนด้วย เพราะได้ทำประโยชน์แก่ราษฎร

พ.ศ. ๒๔๕๖

๒๔๕๖ - ๑ เปิดปาสตุรสภา๒๔ (สถานเสาวภา)

วันท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน 

ไปยังปาสตุรสภา โรงพยาบาลพิษสุนัขบ้ากัด ณ ถนนบำรุงเมือง เจ้าพระยายมราช เสนาบดี 

กระทรวงนครบาล กราบบังคมทูลถวายรายงานตอนหนึ่งว่า

...เดิมพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงปรารภ 

เหตุที่หม่อมเจ้าหญิงบรรลุศิริสาร พระธิดาของพระองค์ ถูกสุนักข์บ้ากัด ที่ 

ตำบลพระปฐมเจดีย์ เมื่อ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๔  

ความทราบถึงใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท ได้ทรงพระราชดำริห์จะให้ส่งตัวไปรักษา 

ที่ปาสตัวอินสติจุต ณ เมืองไซ่ง่อน แต่เปนเหตุให้แคล้วคลาดเวลาเรือไปมิได้ 

ทันเวลา...หม่อมเจ้าหญิงต้องถึงชีพตักษัยภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงตั้งแต่บังเกิด 
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พิศม์ กระทำให้พระบิดาทรงสังเวชสลดพระไทย 

ในเหตุมรณแห่งพระธิดาเปนอย่างยิ่ง จึงทรงมี 

พระดำริห์ว่าสมควรจะมีสถานที่สำหรับรักษาโรค 

เช่นนี้ ด้วยวิธีที่แน่นอนขึ้นในกรุงเทพมหานคร  

แลตรวจโรคอื่น ๆ อีก เพื่อรักษาประชาชน...

หม่อมเจ้าหญิงบรรลุศิริสาร

๒๔๕๖ - ๒ ประกาศตั้งโครงการศึกษา พุทธศักราช ๒๔๕๖๒๕ 

วันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ เสนาบดีกระทรวงธรรมการรับพระบรมราชโองการ วางรูป 

โครงการศึกษาเป็น ๒ ประเภท คือ สามัญศึกษาและวิสามัญศึกษา และแบ่งเป็น ๒ ภาค คือ  

ภาคศึกษาบังคับและภาคศึกษาพิเศษ ดังนี ้

 

...เปนความเข้าใจผิดของประชาชนจนผู้คนไปล้นเหลืออยู่ในหน้าที่ 

เสมียน ผู้ท่ีไม่มีความสามารถพอก็ไม่มีใครรับไว้ใช้ คนเหล่าน้ันย่อมขาด 

ประโยชน์โดยหาที่ทำการไม่ได้ ทั้งการหาเลี้ยงชีพที่เหล่าตระกูลของตนเคยทำ 

มาแต่เก่าก่อนก็ละทิ้งเสีย จะกลับไปทำก็ต่อไม่ติด จึงเกิดความลำบากขึ้น... 

แท้จริงการงานในบ้านเมืองที่จะพึงทำหาเลี้ยงชีพอันยังไม่มีผู้ทำเพียงพอนั้น  

ยังมีอย่างอ่ืนอยู่เปนอันมาก...เช่น การเพาะปลูก...วิชาการสร้างเย่าเรือน... 

การหัตถกรรมและพณิชการต่าง ๆ ก็ยังมีเปนอเนกประการ...จึงทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้ชี้แจงตักเตือนไว้ในที่นี้ เพื่อให้ประชาชนทั้งหลาย ได้รู้สึกระฦก 

ที่จะเลือกหาวิชาความรู้ใส่ตัวโดยรอบคอบกว้างขวาง อย่าให้เข้าใจว่ารู้อะไรแต่ 

ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ก็พอแล้ว และอย่าให้ลุ่มหลงไปในทางเดียว จักได้เฉลี่ยการงาน 

ให้มีผู้ทำทุก  ๆ  อย่าง ทั่ว  ๆ  กัน...และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วางรูป 

โครงการศึกษาลงให้เหมาะแก่เวลา และการงานให้เปนที่เข้าใจกันทั่ว ดังนี้

๑.	 การศึกษาทั้งปวงให้กำหนดชื่อเปน ๒ ประเภท คือ

สามัญศึกษา ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนความรู้ใด ๆ อันเปนความรู้ 

สามัญซึ่งคนควรจะรู้ทุกคน...

วิสามัญศึกษา ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนความรู้ใด ๆ อันเปนความรู้ 

พิเศษซึ่งบุคคลพึงเลือกเรียนเฉภาะสิ่งเฉภาะอย่าง ไม่จำเปนต้องให้รู้ทุกอย่าง 

ทุกคน ตัวอย่างเช่น วิชาครู วิชาแพทย์ วิชากฎหมาย วิชาช่างต่าง ๆ...
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๒. 	การศึกษาทั้งปวงให้กำหนดโดยประโยชน์แห่งผู้ที่จะเล่าเรียนเปน ๒ 

ภาค คือ 

ภาคศึกษาบังคับ ได้แก่ ความรู้ทั้งฝ่ายสามัญศึกษาและวิสามัญ 

ศึกษา...สำหรับให้พอแก่ที่จะต้องใช้อยู่ทุกวัน รู้จักทางที่จะรักษาตัวทั้งส่วนชีวิต 

ร่างกาย ทรัพย์สมบัติและช่ือเสียง ให้พอครองตนเปนพลเมืองดีได้...รู้จักทำการ 

หาเล้ียงชีพตามภูมิลำเนาเหล่าตระกูลของตน...เรียกว่าประถมศึกษาภาคหนึ่ง

ภาคการศกึษาพเิศษ...ซึง่เรยีกวา่อดุมศกึษา เปนวชิาความรูท้ีไ่มบ่งัคบั 

สุดแล้วแต่ผู้ใดมีทุนทรัพย์แลสติปัญญาที่จะเล่าเรียนได้เพียงใดและรักเรียนใน 

ทางใดก็เลือกเรียนได้ตามความพอใจภาคหนึ่ง

...เหตุฉะนั้นทุกคนจึงควรเรียนสามัญศึกษาไว้เปนพื้นสำหรับให้เปน 

พลเมืองดี แลเรียนวิสามัญศึกษาเปนเครื่องมือดังนี้ จึงจะเปนประโยชน์แก่ตน 

โดยบริบูรณ์... 

๒๔๕๖ - ๓ ประธานาธบิดสีวสิแจง้รฐับาลสยาม (ภาคสีมาชกิ) วา่ ประเทศตา่ง ๆ ไดใ้หอ้ำนาจ 

สภากาชาดของแต่ละประเทศ (National Red Cross Society) เข้าช่วยเหลือกองพยาบาล 

ของกองทัพแต่ละประเทศ ตามข้อผูกพันในอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕๒๖

วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๖ หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศท่ี ๓๐/๘๑๖๔ แจ้ง 

เร่ืองประเทศอังกฤษ แคนาดา รัสเซยี ฝรัง่เศส ใหอ้ำนาจแกส่ภากาชาดแตล่ะประเทศเข้าช่วยเหลอื 

กองพยาบาลของกองทัพของตน 

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๖ หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศที่ ๑๘๘/๘๒๓๓  

กราบทูลราชเลขานุการ เรื่องประเทศรัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ให้อำนาจแก่สภากาชาดรัสเซีย  

สภากาชาดฝรั่งเศส สภากาชาดเยอรมนี เข้าช่วยเหลือกองพยาบาลของกองทัพแต่ละประเทศ  

ตามข้อผูกพันอนุสัญญาเจนีวาข้อ ๑๐ ตามลำดับ

วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศท่ี ๔๓/๑๕๖๖ แจ้ง 

เร่ืองประเทศอเมริกาออกกฎหมายผูกพันตามอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ จำนวน ๑ ฉบับ

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๗ หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศที่ ๑๘๗/๖๕๗๕ แจ้ง 

เรื่องประเทศญี่ปุ่นให้อำนาจแก่สภากาชาดญี่ปุ่นเข้าช่วยเหลือรักษาพยาบาลทหารที่บาดเจ็บ

วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘ (นับแบบปัจจุบัน) หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศที่  

๓๕/๑๑๑๒๐ แจ้งเรื่องประเทศเดนมาร์กให้อำนาจแก่สภากาชาดเดนมาร์กเข้าช่วยเหลือรักษา 

พยาบาลทหารที่บาดเจ็บในเวลาสงคราม

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศที่ ๓๑๒/๑๔๖๙๘ แจ้ง 

เรื่องประเทศเบลเยียมให้อำนาจแก่สภากาชาดเบลเยียมเข้าสมทบกับกองพยาบาลทหารช่วยเหลือ 

รักษาพยาบาลทหารที่บาดเจ็บในกองทัพเบลเยียม

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศที่ ๑๔๓/๗๕๙๙ แจ้ง 

เรื่องประเทศสวีเดนออกกฎหมายตามข้อผูกพันอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ แล้ว 
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วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐ (นับแบบปัจจุบัน) หนังสือศาลาว่าการต่างประเทศที่  

๒๔๘/๑๑๒๘๙ แจ้งเรื่องรัฐบาลเซอร์เบียให้อำนาจแก่สภากากะบาดแดงเซอร์เบียเข้าช่วยเหลือรักษา 

พยาบาลทหารที่บาดเจ็บในเวลาสงครามแล้ว

พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๒๔๕๗ - ๑ ตั้งผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม๒๗

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ มีกระแสพระบรมราชโองการเรื่องตั้งนายพลเอก สมเด็จ- 

พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสภากาชาด 

สยาม ความตอนหนึ่งว่า

...บัดนี้ทรงพระราชดำริห์ว่า สภากาชาดนั้น ย่อมเปนสโมสรอันอาจ 

นำมาซึ่งประโยชน์แก่มวลมหาชนโดยอเนกประการ ดังปรากฏตัวอย่าง 

ในนานาประเทศโดยมาก ย่อมมีสภาเช่นนี้ตั้งทำการอยู่ เพราะฉนั้นไม่สมควร 

จะปล่อยให้สภากาชาดสยามนั้นเสื่อมทรามไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  

ทรงรับตำแหน่งเปนผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม รับพระราโชวาทในสมเด็จ- 

สมเด็จเจ้าฟ้า

กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ
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พระบรมราชนีินารถ พระบรมราชชนน ีองคส์ภานายกิา จดัการวางกฎขอ้บงัคบั 

และระเบียบสำหรับสภานี้ขึ้นใหม่ ตลอดจนจัดตั้งกรรมการต่อไป เพื่อให้สภา 

กาชาดสยามนี้ดำเนินไปสู่ความเจริญ...

๒๔๕๗ - ๒ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์๒๘ (โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง)

วนัที ่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็พระราช- 

ดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมีพระราชดำรัสตอบในการเปิดโรงพยาบาล  

ความว่า

...การจะแก้ไขระเบียบการในสภากาชาดให้ลงรอย ควรมีโรงพยาบาล 

ข้ึนโรงหน่ึง เพ่ือประสงค์ให้เปนท่ีฝึกหัดนายแพทย์ฝ่ายทหาร แลหัดคนพยาบาล 

ให้ชำนิชำนาญ...การของสภากาชาดนั้นเราเข้าใจกันเสียว่าจะทำแต่ในเวลา 

สงคราม ถึงกระนั้นก็ดี ในการรักษาโรคก็ดี การพยาบาลก็ดี...ต้องอาไศรย 

การเล่าเรียน เพราะฉะนั้นไม่ว่าชาติใด จำเปนต้องมีสถานที่ไว้เปนที่ศึกษาของ 

นายแพทย์... 

ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์พ.ศ. ๒๔๖๖

ที่มา : หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เมื่อเราผ่านมาทาง เมืองญี่ปุ่น๒๙ ได้เห็นโรงพยาบาลของสภากาชาด 

ของเขา เปนทีส่รา้งงดงามมาก ครัน้กลบัเขา้มาถงึเมอืงไทย จงึไดรู้ส้กึละอายใจ 

ว่าในเมืองเรา มิได้ทำไปให้เสมอน่าเขา เพราะแต่แรกทำการก็จับเข้าเดินทาง 

ผิดมาเสียแล้ว จึงได้คิดกันกับกรมหลวงนครไชยศรีช้านานมาแล้วในเรื่องนี้...

ในการบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถน้ัน ย่อมต้องระลึกดูว่า 

จะทำการอย่างใด จึงจะเปนที่พอพระราชหฤไทย คือถ้ายังดำรงพระชนม์ชีพ 

อยู่เราแลพี่น้องจะฉลองพระเดชพระคุณได้ในทางใด หรือถึงแม้เสด็จสวรรคต 

ล่วงลับไปแล้ว ถ้ามีวิธีใดที่จะทำให้ทราบถึงพระองค์ได้นั้น การอย่างใดจะเปน 

ที่พอพระราชหฤไทย เมื่อรลึกดูดังนี้ก็เห็นได้ว่า ตลอดเวลารัชกาลพระบาท- 

สมเด็จพระบรมชนกนาถย่อมพอพระราชหฤไทยในสิ่งที่เปนคุณประโยชน์แก่ 

ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินที่ทรงปกครอง สิ่งไรทำขึ้นให้นำมาซึ่งความศุขความสำราญ 

แก่ประชาชน สิ่งนั้นย่อมพอพระราชหฤไทยยิ่งนัก...จึ่งตกลงกันว่าถ้าทำ 

โรงพยาบาลขึ้นเปน ราชานุสาวรีย์ คงจะเปนที่พอพระราชหฤไทยเป็น 

แน่แท้...

หมายเหตุ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะพระชนมพรรษาได้ ๑๒ พรรษาเศษ สมเด็จพระบรม- 

ชนกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ อังกฤษ ทรงศึกษาวิชาหลายแขนง  

ทางการทหารทรงสำเร็จการศึกษาจากแซนด์เฮิสต์ แล้วเข้ารับราชการในกรมทหารราบเบาเดอรัม ทางด้าน 

พลเรือนทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และกฎหมายที่วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ระหว่าง 

ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ - พ.ศ. ๒๔๔๔ เสด็จนิวัตพระนครตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ โดยเสด็จ 

พระราชดำเนินผ่านสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ถึงกรุงเทพมหานครเมื่อ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๕

๒๔๕๗ - ๓ จัดตั้งแพทย์ประจำตำบล๓๐

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชบัญญัติ 

ลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยใช้บังคับทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพ- 

มหานคร ในตอน ๔ มาตรา ๔๕ ให้มี แพทย์ประจำตำบล โดยให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านประชุมกัน 

คัดเลือกราษฎรในตำบลผู้มีความรู้ทางแพทย์แผนโบราณหรือแผนปัจจุบันก็ได้ ๑ คน มีหน้าที่ 

ป้องกันความเจ็บไข้ของราษฎรในตำบลนั้น รวมทั้งปลูกฝี รายงานโรค โดยให้สังกัดกับแพทย์ 

ประจำเมือง 

นับว่าเป็นการสาธารณสุขแบบปฐมภูม ิ ในโครงสร้างหลักคือการปกครองแบบเทศาภิบาล
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พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๒๔๕๘ - ๑ มูลนิธิ Rockefeller ติดต่อกระทรวงมหาดไทย เรื่อง The Eradication of 

Hookworm Disease๓๑ (โรคพยาธิปากขอ)

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ ดอกเตอร์คอร์ตจากมูลนิธิ Rockefeller ติดต่อผ่าน 

กระทรวงการต่างประเทศมาท่ีกระทรวงมหาดไทย เร่ือง The Rockefeller Sanitary Commission  

คือ The Eradication of Hookworm Disease โดย Dr. Ferrell ได้เสนอ Plan of the  

Commission  as Outline ซึ่งช่วยพัฒนาการสาธารณสุขให้สยามอย่างมาก ดังนี้

a. Hookworm investigation, identify actual sanitary need,  

launch the sanitary campaign, subsequent sanitary work begun only 

the request of the Government in question and with cordial approval 

and cooperation. The aim will be to help the countries to help them- 

selves. 

b. To aid existing medical school by (1) building and (2)  

equipping laboratories and (3) providing fund for larger teaching  

staff in order that these school may be more efficient. And at the same 

time, Hospital and Dispensaries in connection with these School so  

that through practical training may be possible. 

Where no such school exists, (medical) school will be  

established. This will provide sufficient trained sanitary officers to  

carry out the need sanitary campaign along the line indicated by the 

finding of the previous investigation...

วันที ่๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๘ กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๔๕๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ๕๑๑/๖๓๒๐ แจ้ง 

กระทรวงการต่างประเทศว่า พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ให้หมอคอร์ตเข้ามาตรวจ 

โรคพยาธิปากขอในมณฑลพายัพได ้

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙ William H. Hornibrook ทูตอเมริกัน มีหนังสือมายัง 

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า Dr. Victor Heiser ผู้แทนของ The Rockefeller Foundation 

และ Dr. Perrin Norris ผู้ช่วยฝ่ายตะวันออกไกล In the Far East (ในขณะนั้นเรียกว่า ฝ่าย 

บุรพประเทศ) เข้ามาประเทศไทย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ- 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเดินทางกลับ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙ เพื่อถวายแนวคิดที่จะ 

รักษาโรคอย่างหนึ่ง (Hookworm Disease) 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หมอไฮเซอร์เข้าเฝ้าฯ  

ที่หอราชฤทธิ์รุ่งโรจน ์
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วนัที ่๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙ กระทรวงการตา่งประเทศมหีนงัสอืที ่๔๙/๒๗๘๑ กราบ 

บังคมทูลผ่านราชเลขาธิการ เรื่องที่หมอไฮเซอร์เข้าเฝ้าฯ เป็นที่พอพระราชหฤทัย และทูตอเมริกัน 

แสดงความยินดีที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ได้แสดง 

อัธยาศัยไมตรีแก่หมอทั้งสอง 

วนัที ่๑๙ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๕๙ กระทรวงมหาดไทยมหีนงัสอืที ่๙/๑๖๕๗ กราบบงัคมทลู  

ว่า การไต่สวนเบื้องต้นพบว่ามีโรคพยาธิปากขอระบาดที่มณฑลพายัพ จังหวัดตรัง และมณฑล 

ภูเก็ต 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙ รองอำมาตย์เอก หลวงนิติธรภาณี ข้าราชการใน 

กระทรวงมหาดไทย นำหมอนอริสไปจัดการไต่สวน (Investigation) ที่มณฑลพายัพ พร้อมด้วย 

นายร้อยเอก หลวงศักดาพลรักษ์ (ชื่น พุทธิแพทย์ ภายหลังได้เป็นพลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ) 

ซ่ึงสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ เสนาธิการทหารบก โปรดเกล้าฯ  

ให้นายร้อยเอก หลวงศักดาพลรักษ ์ ขึ้นไปช่วยเหลือหมอนอริสด้วย 

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ หมอนอริสได้ยื่นรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยว่า ใน 

เขตกำแพงเมืองเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียงมีโรคฮูกเวอร์มแน่นอน ไม่มากก็น้อย

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ หมอนอริสมีหนังสือมายังกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า  

จะให้หมอบาร์นส์มาเป็นผู้จัดการไต่สวน (Project Manager for Hookworm Investigation) 

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ราชเลขาธิการในพระองค์มีหนังสือที่ ๗๐/๗๒๒ แจ้ง 

กระทรวงมหาดไทยว่า มีพระบรมราชานุญาตให้ทดลองจัดการป้องกันรักษาโรคฮูกเวอร์มในเขต 

สุขาภิบาลเมืองเชียงใหม ่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ หมอบาร์นส์ได้เข้ามากรุงเทพฯ 

นายจอห์น ดี. ร็อคกี้เฟลเลอร ์ (John D. Rockefeller) 

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์

หมอไฮเซอร ์ (Dr. Victor Heiser)
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มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐ กระทรวงมหาดไทยได้ส่งรองอำมาตย์ตรี ขุนมานิตประชากร  

แพทย์กรมประชาภิบาลขึ้นไปช่วย และให้ทางท้องที่ช่วยเหลือตามสมควร

วันที ่๗ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๖๐ หมอบาร์นส์เริ่มจัดการรักษาพยาบาลโรคฮูกเวอร์ม

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ หมอบาร์นส์ได้ส่งรายงานประจำเดือนฉบับแรก เรื่อง  

การรักษาพยาบาลโรคฮูกเวอร์ม๓๒ 

๒๔๕๘ - ๒ ตั้ง “เขตสุขาภิบาลสำหรับเมือง” และ “เขตสุขาภิบาลสำหรับตำบล” 

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ มีพระบรมราชโองการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เร่ืองประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) ทรงปรารภว่า  

การจัดการสุขาภิบาลที่แบ่งวิธีจัดการคือ ตั้งเป็นเขตสุขาภิบาลสำหรับเมืองและสำหรับตำบลนั้น  

มีพระราชดำริว่า เฉพาะราษฎรในเขตชุมชนหนาแน่นที่จะได้รับประโยชน์ เพราะได้จัดตั้งเป็นเขต 

สุขาภิบาล ควรจะขยายให้ราษฎรในท้องท่ีหัวเมืองได้รับประโยชน์ด้วย จึงทรงประกาศแก้ไขมาตรา ๕  

ให้วิธีจัดการสุขาภิบาลแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ ๑. สุขาภิบาลสำหรับเมือง ๒. สุขาภิบาลสำหรับ 

ท้องที่ เพื่อกระจายการจัดสุขาภิบาลให้ไปสู่ชุมชนขนาดเล็กได้ และให้คณะกรรมการสุขาภิบาล 

ท้องที่ ประกอบด้วยนายอำเภอเป็นประธาน แพทย์สุขาภิบาล ปลัดอำเภอ และกำนันในท้องที่ 

เป็นกรรมการ 

ตามโครงสร้างระบบราชการในหัวเมืองในกำกับกระทรวงมหาดไทย จะมีตำแหน่งแพทย์ 

สุขาภิบาลอยู่ในคณะกรรมการสุขาภิบาลเมืองและท้องที่ ตามพื้นที่ที่ประกาศว่าเป็นเขตสุขาภิบาล  

จึงเป็นระบบเริ่มแรกในการกระจายการแพทย์และสาธารณสุขไปสู่ต่างจังหวัด ซึ่งตามพระราช- 

บัญญัติจัดการสุขาภิบาลสำหรับหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๗ สามารถจัดตั้งสุขาภิบาลเมือง ๒๙ แห่ง และ 

สุขาภิบาลท้องที่ ๖ แห่ง รวมทั้งหมด ๓๕ แห่ง เมื่อคณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ประเทศเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงยกเลิกชื่อสุขาภิบาล เปลี่ยนชื่อเป็นเขตเทศบาล 

แทน โดยประกาศเป็นพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ แต่เกิดอุปสรรคหลายอย่าง 

เมื่อถึง พ.ศ. ๒๔๘๙ สามารถจัดต้ังสุขาภิบาลตำบลได้เพียง ๑๑๗ แห่งจาก ๔,๘๐๐ ตำบล จอมพล ป. 

พิบูลสงคราม จึงออกกฎหมายจัดต้ังสุขาภิบาลอีกคร้ัง คือ “พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ ”  

จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้ยกเลิกการตั้งสุขาภิบาลเป็นการถาวร มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยน 

ฐานะสุขาภิบาลตำบลเป็นเทศบาลตำบลทั้งหมดจำนวน ๙๘๐ แห่ง
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พ.ศ. ๒๔๕๙ 

๒๔๕๙ - ๑ การเปิดหอพระสมุดสำหรับพระนคร๓๓ 

วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.  ๒๔๕๙ กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณกราบบังคมทูลเชิญ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอพระสมุดสำหรับ 

พระนคร

สภานายกหอพระสมุดอ่านคำกราบบังคมทูลแสดงประวัติตำนานของหอพระสมุดที่ได้รับ 

พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนพระราชทานสถานที่ถาวรวัตถุให้จัดเป็นหอพระสมุด 

สำหรับพระนคร พระองค์มีพระราชดำรัสตอบ ใจความสำคัญว่า 

...ข้าพเจ้ามีความพอใจเปนอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเปิดหอพระสมุด 

สำหรับพระนคร ด้วยเหตุ ๒ ประการ ประการ ๑ ก็เพราะความกตัญญกตเวที 

ที่มีในพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนารถที่ได้ทรงมอบหมายไว้ครั้ง ๑ ให้เปน 

ผู้ดำริห์ทำการ...อิกประการหนึ่ง ข้าพเจ้ามีน้ำใจรักใคร่วรรณคดีและกิจการ 

อันเนื่องด้วยหอพระสมุด เพราะรู้สึกเปนสง่าอันสำคัญ และเปนหลักฐานความ 

เจริญรุ่งเรืองอันเปนที่รักของเราทั้งหลายที่เปนคนไทย

ชาติใดไม่มีหนังสือ ไม่มีตำนานนับว่าเหมือนคนป่า มานานแล้ว  

ทีจ่รงิชาตเิรามหีนงัสอืและมตีำนานเปนอนัมาก แตห่ากกระจดักระจายไมไ่ดร้วม 

อยู่แห่งเดียวกัน...ชาวต่างประเทศบางคนจึงถึงแก่เคยกล่าวว่า ชาติไทยไม่มี 

หนังสือ ไม่มีตำนาน ข้อนี้เปนข้อที่ข้าพเจ้าแลท่านทั้งหลายเคยรู้สึกเจ็บใจ 

มานานแล้ว...เหตุนี้ จึงได้พยายามจัดตั้งหอพระสมุดขึ้นเปนหลักฐาน...

๒๔๕๙ - ๒ เปลี่ยนชื่อกรมพยาบาลเป็นกรมประชาภิบาล กระทรวงมหาดไทย๓๔ 

วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙ คำสั่ง ๖๓/๑๒๐ เปลี่ยนแปลงระเบียบการในกรม 

พยาบาล และเปลี่ยนนาม “กรมพยาบาล” เป็น “กรมประชาภิบาล” 

๒๔๕๙ - ๓ เปลี่ยนคำว่า “เมือง” เรียกว่า “จังหวัด”๓๕

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจา- 

นุเบกษา เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเรียกว่าจังหวัด ในคำปรารภของ 

ประกาศนี้ได้อธิบายสรุปลักษณะการปกครองประเทศไว้ดังนี้

...การปกครองพระราชอาณาจักรแต่โบราณมา ได้รวมท้องที่จัดเปน 

เมืองชั้นเอก โท ตรี แลจัตวา มีผู้ว่าราชการเมืองเปนหัวน่าบังคับบัญชาขึ้น 

ตรงต่อกรุงเทพฯ บ้าง เมืองน้อยขึ้นแก่เมืองใหญ่บ้าง เปนดังนี้มาจนรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปิยมหาราชาธิราช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ 
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(ร.ศ. ๑๑๓) จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการปกครองแก้ไขวิธีเดิม  

รวมท้องที่ส่วนหนึ่ง ๆ แห่งพระราชอาณาจักรเข้าเปนมณฑล มีเทศาภิบาลเปน 

หัวน่าบังคับบัญชาเหนือผู้ว่าราชการเมืองอีกชั้นหนึ่ง...เมืองเล็กที่ผู้คนพลเมือง 

เบาบาง ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบลงเปนชั้นอำเภอบ้าง รวมท้องที ่

หลายเมืองเข้าเปนเมืองเดียวกันบ้าง คงไว้เปนเมืองแต่เฉภาะที่มีลักษณะ 

ภูมิประเทศอันเหมาะแก่การปกครอง 

ครั้นมาในรัชกาลปัตยุบันนี้...ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมมณฑล 

เข้าเปนภาค มีอุปราชกำกับราชการ แต่ท้องที่ ๆ เรียกว่าเมืองอันเปนส่วนหนึ่ง 

ของมณฑลนัน้ ในบดันีค้งเรยีกวา่เมอืงบา้ง จงัหวดับา้ง สบัสนกนัอยู ่ เพือ่แกไ้ข 

ให้เปนระเบียบอันเดียวกันสำหรับความเข้าใจง่ายในการปกครอง จึงทรงพระ- 

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองใช้เรียกว่า จังหวัด ผู้ว่าราชการเมือง 

ให้เรียกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด...

๒๔๕๙ - ๔ กองแพทย์กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล๓๖

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๔๕๙ รายงานระเบียบและการปกครองของกองแพทย์ 

กรมสุขาภิบาลในกระทรวงนครบาลตามการข้าราชการ มีความสำคัญบางตอนดังนี ้

กองแพทย์กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ต้ังข้ึนเม่ือเมษายน ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗) 

มีหมอเอ๊ชแคมเบล ไฮเอ๊ต และหมอไนติงเกล เป็นนายแพทย์สุขาภิบาล กระทรวงนครบาล

	 -	มีการตั้ง “กรมป้องกันโรคร้าย” ในกระทรวงนครบาล เพื่อป้องกันโรคระบาดทั้ง 

ทางบก ทางทะเล เพราะมกีาฬโรคระบาด มหีมอไฮเอต๊เปน็ผูบ้ญัชาการกรม ไดร้บั 

งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน 

	 -	ให้โรงพยาบาลกรมกองตระเวนมาขึ้นกับกรมสุขาภิบาล

	 -	เสนอเปลี่ยนชื่อ “กองแพทย์สุขาภิบาล” เป็น “กรมรักษาความสุขของราษฎรใน 

กระทรวงนครบาล”

	 -	เสนอให้จัดระเบียบหน้าที่ของแพทย์สุขาภิบาล กระทรวงนครบาลใหม่ ในหัวข้อ  

ดังนี ้

	๑)	 การจัดการป้องกันโรคร้ายต่าง ๆ 

  (ทางบก / ทางทะเล / การปลูกฝ ี/ โรคสุนัขบ้า / 

  กาฬโรค เป็นต้น)

	๒)	 การสะอาด

	๓)	 การงานในกรมตำรวจที่เกี่ยวกับแพทย์

	๔)	 การแยกธาตุและตรวจเชื้อโรคต่าง ๆ 

	๕)	 การงานโรงพยาบาลต่าง ๆ 

	๖)	 ทำการตรวจสายตาให้แก่กรมเจ้าท่า สำหรับพวกที่จะ 

สอบนายท้ายเรือ 
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	๗)	 เป็นเจ้าหน้าที่สำหรับรักษาพระราชบัญญัติโม่หิน 

	๘)	 การวัดปรอทอากาศร้อนเย็น เมเตรีโอโลยีกัล 

  (Meteorological อุตุนิยมวิทยา)

หมายเหต ุ
ความแตกต่างของงานสุขาภิบาลในกระทรวงนครบาลกับงานสุขาภิบาลหัวเมืองในกระทรวงมหาดไทย 

มีดังนี ้

	 ๑)	งานสุขาภิบาลนครบาลอยู่ในการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจไว้ที่กรมสุขาภิบาล กระทรวง 

นครบาล ส่วนงานสุขาภิบาลหัวเมืองอยู่ในการปกครองแบบกระจายอำนาจให้กับคณะกรรมการสุขาภิบาลเมือง 

หรือตำบล (มีเพียง ๘ เมืองเท่านั้นจากทั่วประเทศ)

	 ๒)	งานโรงพยาบาลในกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลเป็นงานใหญ่ มีโรงพยาบาลสำคัญ 

หลายแห่ง ส่วนงานโรงพยาบาลในหัวเมืองเป็นงานขนาดเล็ก ประชาชนในหัวเมืองไม่ชอบเดินทางไปรักษาที่ 

โรงพยาบาล 

	 ๓)	งานแพทย์ประจำเมืองเป็นงานสำคัญที่สุดในหัวเมืองต่างจังหวัด เดิมอยู่ในหน้าที่ของกรม 

พลำภัง (กรมปกครอง) กระทรวงมหาดไทย ต่อมา  พ.ศ.  ๒๔๕๕ จึงย้ายไปสังกัดกรมพยาบาล กระทรวง 

มหาดไทย

	 ๔)	กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลมีการแบ่งหน้าที่เป็นกองย่อย แตกต่างกับกรมพยาบาล  

กระทรวงมหาดไทยในหลายกอง

พ.ศ. ๒๔๖๐

๒๔๖๐ - ๑ ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัวเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๓๗

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ (นับอย่างปัจจุบันคือ พ.ศ. ๒๔๖๐) พระบาทสมเด็จ- 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการประกาศให้ทราบทั่วกันว่า 

...โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงพระราชดำริห์ให้ทรงจัดตั้งและได้โปรดเกล้าฯ พระราชทาน 

เงินที่เหลือจากการเรี่ยรายสร้างอนุสาวรีย์ปิยะมหาราช เปนเงินทุนของ 

โรงเรียน...บัดน้ีทรงพระราชดำริห์เห็นสมควรจะขยายการศึกษาในโรงเรียนน้ี 

ให้กว้างขวางย่ิงข้ึน คือไม่เฉพาะสำหรับผู้ที่จะเล่าเรียนเพื่อรับราชการเท่านั้น  

ผู้ใดที่มีความประสงค์จะศึกษาวิชาชั้นสูงก็ให้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้ได้ทั่วกัน  

เหตุฉะนั้นควรประดิษฐานขึ้นเปนชั้นมหาวิทยาลัย ให้เหมาะแก่ความต้องการ 

แห่งสมัยเสียทีเดียว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานโรงเรียน 

ข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปนมหา- 
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วิทยาลัย พระราชทานนามว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพ่ือเปนอนุสาวรีย์ 

สมพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง และให้มหาวิทยาลัยนี้ 

ขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ...

๒๔๖๐ - ๒ ประกาศกระทรวงธรรมการ รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้ากับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตั้งกรมมหาวิทยาลัย๓๘

วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ จางวางเอก พระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวง 

ธรรมการ รับพระบรมราชโองการ ความว่า 

...บดันีโ้รงเรยีนขา้ราชการพลเรอืนของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้- 

เจา้อยู่หัว ได้ประดิษฐานขึน้เปนมหาวิทยาลัย พระราชทานนามว่าจฬุาลงกรณ์- 

มหาวิทยาลัย และโอนมาอยู่ในกระทรวงธรรมการแล้ว โรงเรียนราชแพทยาลัย 

ของกระทรวงธรรมการ ควรจะเปนพแนกหนึ่งของมหาวิทยาลัยนี้ด้วย จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้าในจุฬาลงกรณ์- 

มหาวิทยาลัย แต่บัดนี้ไป

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปัจจุบันคืออาคารมหาจุฬาลงกรณ ์ เมื่อวันที ่๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘
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วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ จางวางเอก พระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวง 

ธรรมการ รับพระบรมราชโองการ ความว่า...เมื่อได้ประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นแล้ว 

ในกระทรวงธรรมการ ควรมเีจา้นา่ทีจ่ดัราชการพแนกนีเ้ปนสว่นหนึง่ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  

ให้ตั้ง “กรมมหาวิทยาลัย” ขึ้นอีกกรมหนึ่ง เปนกรมใหญ่ขึ้นตรงต่อกระทรวงธรรมการ มีตำแหน่ง 

หัวน่าเปนชั้นอธิบด ีตั้งแต่บัดนี้ไป ๓๙

๒๔๖๐ - ๓ โอนสถานวิทยาศาสตร ์ (สถานเสาวภา) ไปสังกัดสภากาชาดสยาม 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ สภากาชาดสยามรับโอนสถานวิทยาศาสตร ์ ซึ่งสมัยโน้นเรียกว่า  

“ปาสตรุสภา” จากกระทรวงมหาดไทยมาจดัการ ซึง่แรกเริม่ตัง้เปน็กองวทิยาศาสตรข์องสภากาชาด  

มีหน้าที่ทำวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ทำพันธุ์หนองฝี ทำวัคซีน และทำน้ำโลหิตรักษาโรคต่าง ๆ

พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๒๔๖๑ - ๑ กาฬโรคระบาดหัวเมือง และการตั้ง “กรมสาธารณสุข”๔๐ 

วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที่ ๑๘๒/๖๒๒๐ กราบทูล  

พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี ราชเลขาธิการ เรื่องเกิดกาฬโรคระบาดขึ้นตามจังหวัด 

ต่าง ๆ คือ มณฑลนครราชสีมาตาย ๔๕ คน มณฑลพิษณุโลกตาย ๗ คน มณฑลนครไชยศรีตาย 

๓๖ คน มณฑลอุดร จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร ป่วยรวม ๔ คน 

วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ รายงานกระทรวงนครบาล เรื่องกาฬโรคระบาดใน 

กรุงเทพฯ ระหว่างวันที ่๑๗ - ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ตาย ๖ ราย ไข้ทรพิษตาย ๓ ราย 

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที ่๑/๑๒ กราบทูลพระเจ้า- 

พี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี ราชเลขาธิการ ชี้แจงเรื่องกาฬโรคที่มณฑลนครราชสีมาและ 

นครไชยศรีที่มีการระบาดมากว่าเพราะสาเหตุใด โดยหมอไอราแอร์ทำรายงานชี้แจงเป็นภาษา 

องักฤษ ๑๐ หนา้ การระบาดทีโ่คราชและสงูเนนิรนุแรงทีส่ดุและเรือ้รงัมาเปน็ป ีกระทรวงมหาดไทย 

จึงส่งหม่อมเจ้าสกลวรรณากร อธิบดีกรมประชาภิบาล หมอไอราแอร์ แพทย์ที่ปรึกษา และ 

เจ้าพนักงานกรมประชาภิบาล ๑๒ นายขึ้นไปจัดการ สงบลงแล้ว

วนัที ่๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ สมเดจ็เจา้ฟา้กรมพระยาภาณพุนัธุว์งศว์รเดชมลีายพระหตัถ ์

เรื่องดังกล่าว มีความสำคัญบางตอนว่า 

...เรื่องกาฬโรคนี้ เดิมทีหลายเดือนมาแล้ว ได้ทราบว่าที่โคราชมีมาก 

ก็มีความรำคาญใจอยู่แล้ว...ต่อมาได้รับรายงานโรคระบาทว์ต่าง ๆ ของมหาดไทย 

เนือง ๆ ตามเคย เห็นยังมีจำนวนกาฬโรคเกิดใหม่เสมออยู่มาก ทั้งโคราชและ 

นครปฐม จึงได้เขย่ามหาดไทยไปเพราะไม่ได้ออกความเห็นประการใดเลย... 

ประการหนึ่งว่าในกรุงเทพนี้ก็ดี ก็ยังมีโรคชนิดนี้อยู่ชุกชุม...แต่ไม่เห็นปรากฏว่า 
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เจ้าน่าที่จะจัดการป้องกันสำหรับการภายน่าต่อไปอย่างไร...ข้อสำคัญต้องพูดให ้

แน่ชัดว่าจะต้องทำอะไรบ้างให้เป็นกิจลักษณะ ไม่ใช่พูดรวม ๆ เป็นน้ำท่วมทุ่ง... 

ทั้งนี้ให้มีกรรมการอันหนึ่งสำหรับดำริห์ปฤกษาการเรื่องนี้เป็นพิเศษ ให้ทำ 

รายงานยื่นตามความประสงค์ที่กล่าวแล้ว ให้  กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร  

ผู้ซึ่งเห็นว่าเธอนั้นขวนขวายในทางแพทย์และศุขาภิบาลอยู่มาก ทั้งเป็นผู้มี 

ยศศักดิ์ตามสมควรเป็นหัวน่าได้ ให้เป็นประธานในการประชุมแพทย์เรื่องนี้  

ให้มีอำนาจเรียกแพทย์และผู้เกี่ยวข้องสำคัญในกระทรวงต่าง ๆ มาประชุมเป็น 

กรรมการได้ดังนี้

	๑)	กระทรวงมหาดไทย หม่อมเจ้าสกลวรรณากร (ผู้ยื่นรายงาน)  

หมอวุลเรบ ๑

	๒)	กระทรวงกระลาโหม พระอนุรักษ์โยธา ๑ หลวงศักดาพลรักษ ์๑

	๓)	กระทรวงทหารเรือ หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงษ์ ๑ 

	๔)	กระทรวงนครบาล หมอไฮเอ็ต ๑...

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.  ๒๔๖๑ รายงานกระทรวงนครบาล เรื่องกาฬโรคระบาด 

ในกรุงเทพฯ ระหว่าง ๒๔ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ตาย ๑๔ ราย ไข้ทรพิษตาย ๒ ราย 

วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.  ๒๔๖๑ รายงานกระทรวงนครบาล เรื่องกาฬโรคระบาด 

ในกรุงเทพฯ ระหว่าง ๓๑ มีนาคม - เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตาย ๑๓ ราย ไข้ทรพิษตาย ๔ ราย

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร มี 

หนังสือจากกระทรวงธรรมการ กราบทูลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช เรื่องการ 

วางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหากาฬโรคระบาด

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ รายงานกระทรวงนครบาล เรื่องกาฬโรคระบาด 

ในกรุงเทพฯ ระหว่าง ๒๑ - ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตาย ๘ ราย ไข้ทรพิษตาย ๑ ราย

วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร มี 

หนังสือจากกระทรวงธรรมการ กราบทูลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช เรื่อง  

ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ขอเปล่ียนคณะแพทย์ คงหมอไอราแอร์ไว้ แต่ให้หมอรอบสันและหมอวุลเรบออก 

จากกรรมการเพราะไม่ถนัด และให้พระเวชสิทธิพิลาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชและคณบดี 

คณะแพทยศาสตร์เข้ามาเป็นกรรมการแทน

วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ประชุมกรรมการกาฬโรค ครั้งที่ ๑ มีการวางแผน 

ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ การวางแผนงานในครั้งนี้ แผนงานข้อที่ ๑ และ ๒ ถือเป็นการ 

เปลี่ยนแปลงระบบการทำงานด้านสาธารณสุขครั้งสำคัญ (ในขณะนั้นยังเรียกชื่อว่าการสุขาภิบาล)  

แผนการดำเนินงานในครั้งนี ้คือ 

	 (๑)	ควรมีแผนที่และสถิติแสดงความแพร่หลายของกาฬโรค

	 (๒)	ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และราษฎรโดยวิธีต่าง ๆ และใช้ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต 

เป็นผู้แผ่ความรู้
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	 (๓)	ควรฝึกหัดเจ้าพนักงานท้ังผู้เป็นแพทย์และมิใช่แพทย์เพ่ือให้สามารถทำการในหน้าท่ี 

ของตน

	 (๔)	ควรมีพระราชบัญญัติกำกับการก่อสร้างให้เป็นระเบียบ

	 (๕)	ควรแก้ไขพระราชบัญญัติโรคระบาดให้เคร่งครัดขึ้น	

มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เร่ืองกาฬโรคแก่ราษฎรให้เข้าใจง่าย ๆ จัดทำโดยหมอคาทิว 

เรื่อง “รายงานเรื่องต้นเหตุไข้กาฬโรคและไข้ทรพิษเกิดขึ้นแพร่หลายในกรุงเทพฯ เสมอ ๆ ”

วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร กราบทูล 

พระเจา้พีย่าเธอ กรมหลวงปราจณิกติบิด ี ราชเลขาธกิาร เรือ่งกาฬโรคระบาดในกรงุเทพฯ ระหวา่ง 

วันที่ ๑๙  -  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๖๑ ตาย ๑๒ ราย ไข้ทรพิษตาย ๑ ราย สมเด็จเจ้าฟ้า- 

กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดชรับสั่งว่า

...ยังไม่ลดลาเลย ควรให้กรรมการทราบ 

จะได้นำเสนอรายงานนี้เข้าที่ประชุมกรรมการ เพื่อจัดการเรื่องนี้ต่อไป…

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ รายงานกระทรวงนครบาล เรื่องกาฬโรคระบาดใน 

กรุงเทพฯ ระหว่าง ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตาย ๑๔ ราย ไข้ทรพิษตาย ๑ ราย

วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ รายงานกระทรวงนครบาล เรื่องกาฬโรคระบาด 

ในกรุงเทพฯ ระหว่าง ๒ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตาย ๑๒ ราย  

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ รายงานกระทรวงนครบาล เรื่องกาฬโรคระบาดใน 

กรุงเทพฯ ระหว่าง ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตาย ๑๐ ราย ไข้ทรพิษตาย ๑ ราย 

วนัที ่๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหมืน่ไชยนาทนเรนทร มหีนงัสอื 

กระทรวงนครบาล กราบทูลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี ราชเลขาธิการ เรื่องการ 

ประชุมกรรมการกาฬโรค ครั้งที ่๒ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความว่า 

...ในการประชุมครั้งที่ ๒ นี้ กรรมการได้หารือกันในข้อว่า พระราช- 

กำหนดกฎหมายซึ่งมีอยู่ในเวลานี้ จะนับว่าเพียงพอที่จะให้เจ้าหน้าที่จัดการ 

ระงบัโรคในคราวทีเ่กดิเกดิขึน้ชกุชมุหรอืไม ่ กรรมการเหน็พรอ้มกนัวา่ เพยีงพอ 

แล้ว ทั้งได้ลงความเห็นต่อไปว่า กรรมการเชื่อว่า การใช้พระราชบัญญัติทั้ง 

ในกรุงและหัวเมือง ยังหละหลวม ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของพระราช- 

บญัญตันิัน้ ๆ กรรมการเชือ่วา่ ขอ้นีแ้หละเปน็ตน้เหตใุหก้ารปราบปรามกาฬโรค 

ยังไม่เป็นผลสำเร็จ...
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(รายงาน) ที่ ๔๗/๖๑ ย่อเรื่องการป้องกันกาฬโรค

...ก่อนที่ได้ประชุม กรมหมื่นไชยนาทถวายความเห็นส่วนพระองค์ 

ในเรื่องนี้ว่า การแก้ไขและระงับกาฬโรคเปนการลำบากเพราะคนยังไม่มีความรู ้

ในเรื่องกาฬโรค จึงขัดขืนและต่อสู้เจ้าพนักงาน ด้วยความเข้าใจผิดต่าง ๆ การ 

ที่จะแก้ไขก็ลำบาก จะต้องใช้เวลานาน...ส่วนการที่จะจัดทำขึ้นนี้ มีปัญหาอยู่ว่า 

ใครจะเปนผู้ทำการศุขาภิบาลในเวลานี้ยังแยกกันอยู่ กระทรวงนครบาลก็มี  

กระทรวงมหาดไทยก็มี ถ้ารวมกันได้เสียจะสะดวกขึ้นอีกมาก การเช่นนี้ต้อง 

รวมกันทำ ต้องมีศูนย์กลางแต่แห่งเดียวจึงจะสำเร็จได้ดี...

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งลงในรายงานฉบับนี้ว่า

...การสุขาภิบาลถ้าจัดการรวมได้เป็นดี และถ้าจะรวมเห็นว่ารวมที่ 

มหาดไทยจะสะดวก ข้อนี้ให้นำเสนอที่ประชุมเสนาบดีที่ว่า สุขาภิบาล ในที่นี้  

หมายความโดยตรงว่า Public Health ส่วนการ Municipality ของกรุงเทพ  

เช่น ทำถนน สะพาน ฯลฯ ควรให้คงไว้ในกระทรวงพระนครบาล ส่วนเงิน 

ให้เบิกจ่ายสำหรับการป้องกันกาฬโรค... 

เนื่องจากเหตุการณ์แก้ไขปัญหากาฬโรคระบาด จึงนำไปสู่แนวคิดริเริ่มในการจัดการ 

รวมงานเป็นกรมเดียว ซึ่งภายหลังได้ชื่อว่า กรมสาธารณสุข

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๖๑ รายงานกระทรวงนครบาล เรื่องกาฬโรคระบาด 

ในกรุงเทพฯ ระหว่าง ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตาย ๑๕ ราย ไข้อหิวาตาย ๑ ราย 

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ กรมราชเลขาธิการมีหนังสือเวียนพระราชทานพระราช- 

หัตถเลขาที ่๕/๑๒๖ แจ้งแก่เสนาบดีกระทรวงต่าง ๆ ความว่า

…ด้วยเห็นว่า การสุขาภิบาล (คือ Public Health) ซึ่งเวลานี้ยัง 

แยกย้ายกันอยู่หลายกระทรวง สมควรจะรวบรวมทำเสียเปนพแนกเดียวกัน  

และควรให้รวมในกระทรวงมหาดไทยจะเปนการสดวกดี ส่วนการ Municipality  

ของกรุงเทพ เช่น ทำถนน สะพาน ฯลฯ ควรให้คงไว้ในกระทรวงพระนครบาล 

เช่นเดิม เพราะฉะนั้นให้เสนาบดีกระทรวงนครบาล หาฤๅกับเสนาบดีกระทรวง 

มหาดไทยและเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จัดการมอบหมายน่าที่ 

การสุขาภิบาลนี้ไว้ ในกระทวงมหาดไทยสืบไปฯ…

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑ เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร)  

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือกราบบังคมทูล ความว่า ได้ประชุมกับกับเสนาบดีกระทรวง 

นครบาลและเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑ รับ 
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มอบหน้าที่สุขาภิบาล (Public Health) และควรมีอธิบดีผู้บัญชาการกรมใหม่นี้เสียก่อน เพื่อจะได้ 

เป็นผู้วางแผนการรวมงานที่เหมาะสม แล้วค่อยนำแผนมาเสนอเสนาบดีทั้ง ๓ กระทรวง จึงเสนอ 

ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร เป็นอธิบดี และได้กราบบังคมทูลขอพระบรม- 

ราชวินิจฉัยว่า 

...กรมนี้เป็นกรมสำคัญกรมหนึ่ง นาม “ประชาภิบาล” นั้น ควรคงไว ้

หรือควรเปลี่ยนใช้นามอื่นแทนประการใด... 

ที่มา : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒/๑๐ เรื่องกรมสาธารณสุข
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กรมราชเลขาธิการจึงมีหนังสือกราบบังคมทูล เรื่องขอเรียนพระราชปฏิบัติว่านาม  

“ประชาภิบาล” นั้นควรคงไว้หรือควรเปลี่ยนใช้นามอื่นแทนประการใด มีพระราชหัตถเลขาตอบ 

ครั้งแรกว่า

…ที่จะให้กรมหมื่นไชยนาทเป็นอธิบดีนั้น ชอบแล้ว ส่วนนามกรมเห็น 

ว่า ควรเรียกว่า กรมสุขาภิบาล…เพราะเป็นนามที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว

๒๔๖๑ - ๒ พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร ์พุทธศักราช ๒๔๖๑๔๑

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้น โดยมีผลบังคับ 

ใช้ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ เพื่อจัดการปกครองโรงเรียนราษฎร์หรือโรงเรียนที่เอกชน 

จัดตั้งขึ้น

๒๔๖๑ - ๓ เปลี่ยนชื่อกรมสุขาภิบาลเป็นกรมสาธารณสุข๔๒

วันที ่๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑ มีพระราชดำรัสให้แก้ไขนามใหม ่ดังนี้

...กรมสาธารณสุข

ชื่อ กรมสุขาภิบาล ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานออกมาเมื่อวันจันทร์นั้น  

บัดนี้ โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อว่า กรมสาธารณสุข...

คำว่าสาธารณสุขจึงเป็นชื่อพระราชทานเมื่อวันที ่๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑

วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๖๑ กรมราชเลขาธิการมีหนังสือเวยีนแจ้งกระทรวงตา่ง ๆ  

เรื่องโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุข  

ยกร่างประกาศตั้งกรมสาธารณสุขและตั้งอธิบดีกรมสาธารณสุข๔๓ ในร่างประกาศนี้

หมายเหตุ
การสุขาภิบาล (Sanitary Department) ในสมัยรัชกาลที ่๕ ประกอบด้วยงาน ๒ ประเภท คือ 

	 ๑.	Public Health หมายถึง การรักษา พยาบาล และการป้องโรค แยกออกมารวมใหม่ ตั้ง 

เป็นกรมสาธารณสุข 

	 ๒.	Municipality หมายถึง การดูแลโครงสร้างทางกายภาพของชุมชนเพื่อความสะอาดเรียบร้อย  

คือ ถนน สะพาน คลอง ปัจจุบันคือ “เทศบาล” โดยเรื่อง Municipality แบ่งย่อยออกเป็น ๒ ส่วน คือ

	๒.๑	 Municipality ในกระทรวงนครบาล สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล เรียกว่า  

“นคราภิบาล” 

	๒.๒	 Municipality ในกระทรวงมหาดไทย สำหรับหัวเมืองต่างจังหวัดทั้งหมด เรียกว่า  

“บุราภิบาล”
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๒๔๖๑ - ๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พุทธศักราช ๒๔๖๑๔๔

จัดตั้งสภากาชาดสยาม 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ มีพระบรมราชโองการประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วย 

สภากาชาดสยาม พุทธศักราช ๒๔๖๑ เพื่อจัดวางระเบียบการสำหรับสภากาชาดสยามให้เป็น 

หลักฐานมั่นคงบริบูรณ์ยิ่งขึ้น 

พ.ศ. ๒๔๖๓ 

๒๔๖๓ - ๑ สยามเข้าร่วมองค์การสันนิบาตชาติ - League of Nations (ปัจจุบันคือ องค์การ 

สหประชาชาติ)๔๕

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒ (นับแบบปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๖๓) กรมพระยาเทวะวงศ์- 

วโรปการมีหนังสือกระทรวงการต่างประเทศที่ ๒๕๕/๑๒๕๔๔ แจ้งความมายังพระยาจักรปาณี- 

ศรีศีลวิสุทธิ์ ราชเลขาธิการ เรื่องการประชุมของสันนิบาตชาติ (League of Nations) ขอ 

พระราชทานแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายสยามเพื่อเข้าร่วมประชุมสันนิบาตชาต ิ

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.  ๒๔๖๒ (นับแบบปัจจุบัน พ.ศ.  ๒๔๖๓) พระบาทสมเด็จ- 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า- 

จรูญศักดิ์กฤดากร พระยาบุรีนวราษฐ พระยาประภากรวงศ์ และพระยาพิพัฒโกษา เป็นผู้แทน 

ประเทศสยามเข้าร่วมประชุมสันนิบาตชาติว่าด้วยสัญญาสันติภาพหลังจากส้ินสุดสงครามโลก 

คร้ังท่ี ๑

หมายเหตุ
องค์การสันนิบาตชาต ิ (League of Nations)

คือ องค์การระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๑๙ จากการประชุมสันติภาพที่ปารีสของประเทศ 

ผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพื่อป้องกันสงครามและความขัดแย้งในอนาคต โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง 

ประเทศด้วยการเจรจาและการทูต รวมทั้งพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ คำว่า สันนิบาต แปลว่า การประชุม 

ชุมนุม หรือการรวมตัว ดังนั้นองค์การสันนิบาตชาติจึงหมายถึง องค์กรระหว่างประเทศที่มีประเทศต่าง ๆ มา 

รวมตวักัน องคก์ารสนันบิาตชาต ิ (League of Nations) มทีีต่ัง้อยูท่ีอ่าคารปาแลเดนาซยีง (Palais des Nations)  

ภาษาอังกฤษเรียกว่า Palace of Nations แปลว่า พระราชวังแห่งประชาชาติ ณ นครเจนีวา อาคารปาแล- 

เดนาซยีงถอืเปน็หมูอ่าคารทีป่รมิาตรมากทีส่ดุเปน็อนัดบั ๒ ของยโุรป รองจากพระราชวงัแวรซ์าย ปจัจบุนัเปน็ทีต่ัง้ 

ของสำนักงานใหญ่สหประชาชาต ิณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

ความเป็นมาขององค์การสันนิบาตชาต ิ (League of Nations)

ในประวัติศาสตร์โลก “ยุคใหม่” ซึ่งอ้างอิงกับประวัติศาสตร์ยุโรป มีจุด เริ่มต้น ขึ้นราวปี ค.ศ. ๑๔๕๓  

(พ.ศ. ๑๙๙๖) หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน์จนถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที ่๒ ค.ศ. ๑๙๔๕  

(พ.ศ. ๒๔๘๘) หลังจากนี้ไปจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นประวัติศาสตร์โลก “ยุคปัจจุบัน”
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พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายสยามเพื่อเข้าร่วมประชุมสันนิบาตชาติ
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ในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์โลก “ยุคใหม่” ค.ศ. ๑๔๕๓ - ๑๙๔๕ ถือว่าเป็นยุคแห่งสงคราม จึงเกิด 

แนวคิดในยุโรปที่พยายามจัดระเบียบยุโรปใหม่ สร้างกลไกกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาท ป้องกันการเกิดสงคราม ควบคุมรูปแบบการทำสงครามไม่ให้ร้ายแรงต่อมนุษยชาติ ทุเลาผลของ 

สงครามต่อมนุษยชาต ิคือ แนวคิด Perpetual Peace: A Philosophical Sketch ค.ศ. ๑๗๙๕

แนวคิด Perpetual Peace: A Philosophical Sketch ค.ศ. ๑๗๙๕

ในปี ค.ศ. ๑๗๙๕ (พ.ศ. ๒๓๓๘ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๑) อิมมานูเอล คานต์ เสนอให้มีการจัดตั้ง 

องค์กรที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ (Perpetual Peace: A Philosophical  

Sketch) โดยเขาย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การให้มีรัฐบาลปกครองโลก แต่ให้รัฐบาลของแต่ละประเทศเคารพพลเมือง 

ของตน และต้อนรับชาวต่างประเทศในลักษณะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน สันติภาพระหว่างประเทศก็จะเกิดขึ้น 

ประวัติศาสตร์โลก “ยุคใหม่” จึงอาจแบ่งได้เป็น ๒ ช่วง 

ช่วงแรกคือ สงครามการรบระหว่างจักรวรรดิต่าง ๆ ในยุโรป รวมทั้งการปฏิวัติรบพุ่งภายในประเทศ 

ตนเอง สงครามอิสรภาพจากระบอบปกครองประเทศแบบเก่า ในช่วงแรกน้ีเกิดกลไกระหว่างประเทศท่ีสำคัญ  

๒ กลไก คือ 

	 ๑)	คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross :  

ICRC) ในป ีค.ศ. ๑๘๖๓ ณ นครเจนีวา ผู้ริเริ่มคือ นายอังร ีดูนังต์

	 ๒)	ศาลโลกศาลที่ ๑ - ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (The Permanent Court of Arbitration : PCA)  

ณ กรงุเฮก ผูร้เิริม่คอื พระเจา้ซารน์โิคลสัที่ ๒ แห่งรสัเซยี การจดัตัง้ศาลเกดิจากอำนาจกฎหมายระหวา่งประเทศ 

ของอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๘๙๙ ฉบับที่ ๑ “Convention for the Pacific Settlement of International  

Disputes” ปัจจุบันยังคงมีอยู่

คณะผู้แทนฝ่ายสยามเพื่อเข้าร่วมประชุมสันนิบาตชาต ิพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร : แถวนั่ง - กลาง 

(ได้รับจาก United Nation Library and Archives Palais des Nations, Geneva by Mr. Collin Wells)
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ชว่งทีส่องคอื มหาสงคราม ไดแ้ก ่สงครามโลกครัง้ที ่๑ และครัง้ที ่๒ ในชว่งทีส่องนีเ้กดิกลไกระหวา่ง 

ประเทศที่สำคัญ ๔ กลไก คือ 

สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที ่๑ มีการจัดตั้ง

	 ๑)	องคก์ารสนันิบาตชาต ิ (League of Nations) ผูร้เิริม่คอื ประธานาธบิดวีูด้โรว ์ วลิสนั แหง่สหรฐั- 

อเมริกา จัดตั้ง ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๓ เลิกกิจการ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ 

	 ๒)	ศาลโลกศาลที ่๒ - ศาลยตุธิรรมถาวรระหวา่งประเทศ (The Permanent Court of International  

Justice : PCIJ) เกิดจากอำนาจกฎหมายระหว่างประเทศ Article 14 of the Covenant of the League of  

Nations จัดตั้ง ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ เลิกกิจการ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 

สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที ่๒ มีการจัดตั้ง

	 ๓)	องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ผู้ริเริ่มคือ ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์  

แห่งสหรัฐอเมริกา และนายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิล แห่งอังกฤษ 

	 ๔)	ศาลโลกศาลที่ ๓ - ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (The International Court of Justice : ICJ) 

เกิดจากอำนาจกฎหมายระหว่างประเทศ Article 33 of the United Nations Charter จัดตั้งแทนที่ศาลโลก 

ศาลที่ ๒ - ศาลยุติธรรมถาวรระหว่างประเทศ ซึ่งยกเลิกไปพร้อมกับองค์การสันนิบาตชาติ ผู้พิพากษาศาลโลก 

ศาลที่ ๒ - ศาลยุติธรรมถาวรระหว่างประเทศลาออกทั้งหมดพร้อมกันในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เพื่อเลิก 

ศาลนี ้ และแทนที่ด้วยศาลโลกศาลที ่๓ เริ่มรับผู้พิพากษาเมื่อวันที ่๖ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๘๙ 

ลำดับการกำเนิดองค์กรระหว่างประเทศเพื่อจัดระเบียบโลกยุคใหม่

การกำเนิดองค์กรระหว่างประเทศเพื่อจัดระเบียบโลกยุคใหม่อาจแบ่งได้เป็น ๓ ยุค ดังนี้

องค์กรระหว่างประเทศ ยุคที ่๑

๑. คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross :  

ICRC) ค.ศ. ๑๘๖๓

๒. ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (The Permanent Court of Arbitration : PCA) ค.ศ. ๑๘๙๙

หลังจากสงครามนโปเลียนในต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ มีความพยายามร่วมมือกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 

สงครามในยุโรปมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังเกิดสงครามกระจายทั่วยุโรป จนกระทั่งสงครามที่เมืองซัลเฟริโน  

ประเทศอิตาลี (The Battle of Solferino) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๕๙ เป็นสงครามครั้งใหญ่ที่มีทหาร 

เข้าร่วมรบกว่า ๓ แสนนาย ชัยชนะเป็นของพันธมิตรฝรั่งเศส กองทัพออสเตรียพ่ายแพ้ เป็นสงครามที่โหดร้าย 

และทอดทิ้งทหารบาดเจ็บไว้ในสนามรบจำนวนนับหมื่นคน อังรี ดูนังต์ ผ่านไปพบและให้ความช่วยเหลือ นำมา 

เขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ A Memory of Solferino และตีพิมพ์ขึ้นเผยแพร่ทั่วยุโรป สร้างแรงบันดาลใจ ให้ 

เห็นความทุกข์ทรมานของทหารบาดเจ็บในสงครามในทางมนุษยธรรมครั้งใหญ่ทั่วยุโรป จึงกำเนิดองค์กร 

ระหว่างประเทศองค์กรแรกของโลก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ - The International  

Committee of the Red Cross : ICRC / ภาษาฝรั่งเศส - Comité international de la Croix-Rouge : CICR)  

ในปี ค.ศ. ๑๘๖๓ และนำไปสู่การทำอนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ครั้งใหญ่ที่สุดในโลกเวลานั้นคือ อนุสัญญา 

เจนีวา ค.ศ. ๑๘๖๔

ในเวลานั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที ่๒ แห่งรัสเซียทรงเป็นผู้นำสนับสนุนการสงบศึกเช่นกัน มีพระราชดำร ิ

ว่าประเทศต่าง  ๆ  ในยุโรปกำลังสะสมกำลังอาวุธสมัยใหม่ที่มีศักยภาพในการทำลายล้างสูง อาจจะเกิด 

มหาสงครามใหญ่ที่มีการทำลายล้างสูง จึงทรงเริ่มการประชุมสันติภาพครั้งแรกของโลก ณ กรุงเฮก (The First  

Hague Peace Conference of 1899 - an anti-war conference, assembled on 18 May 1899 and  

adjourned on 29 July 1899) เพื่อป้องกันการเกิดมหาสงคราม หารือเรื่องการลดกำลังทหาร การห้ามใช้ 
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พระราชวังแห่งประชาชาต ิ (Palace of Nations) หรืออาคารปาแลเดนาซียง (Palais des Nations)

ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามอาคาร ICRC - สำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ นครเจนีวา

ระเบิดตอร์ปิโด การห้ามทิ้งระเบิดจากบอลลูน การยุติการพัฒนาอาวุธทำลายล้างสูง เป็นต้น นำไปสู่การจัดทำ 

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๘๙๙ ทำให้เกิดศาลโลกศาลที่ ๑ คือ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (The Permanent  

Court of Arbitration : PCA) เพื่อระงับข้อพิพาทขัดแย้งซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐ หน่วยการปกครองรัฐ (State  

Entity) ป้องกันการเกิดสงคราม

แม้การเกิดมหาสงครามอยู่ในความคาดหมายของคนในยุคนั้น จนนำไปสู่ความพยายามจัดตั้งกลไก 

ป้องกันสงคราม คือกลไกบรรเทาผลของสงคราม ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสงคราม คือ คณะกรรมการกาชาด 

ระหว่างประเทศและศาลอนุญาโตตุลาการถาวร เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่นำไปสู่สงคราม แต่ก็ไม่อาจป้องกัน 

มหาสงครามใหญ่ได้ ในที่สุดจึงเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ขึ้น มีผู้บาดเจ็บล้มตายหลายล้านคน สงครามโลก 
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ที่เกิดขึ้นได้พิสูจน์คุณค่าของกลไกระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมในยามสงคราม คือ คณะกรรมการกาชาด 

ระหว่างประเทศ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่มนุษยชาติหลายล้านคนในสงครามโลกครั้งที ่๑ และ 

๒ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรที่เก่าแก่ที่สุดและทรงเกียรติ เป็นหนึ่งในการบริหาร 

องค์กรที่ขยายตัวมากที่สุด จึงได้รับ  รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐  

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ เมื่อ  

พ.ศ. ๒๕๐๖

องค์กรระหว่างประเทศ ยุคที ่๒

	 ๓.	องค์การสันนิบาตชาต ิ (League of Nations) ค.ศ. ๑๙๑๙

	 ๔.	ศาลยุติธรรมถาวรระหว่างประเทศ (The Permanent Court of International Justice : PCIJ)  

ค.ศ. ๑๙๒๒

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๑ จึงมีความพยายามจัดระเบียบโลกใหม่ โดยประธานาธิบดีวู้ดโรว์  

วิลสัน แห่งสหรัฐอเมริกาได้เสนอการจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาต ิ (League of Nations) และจัดต้ังศาลยุติธรรม 

ถาวรระหว่างประเทศ (The Permanent Court of International Justice : PCIJ) ขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซาย  

แต่องค์การสันนิบาตชาติมีจุดอ่อนสำคัญคือ

	๑)	 ไม่ได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากสหรัฐอเมริกา

	๒)	 ไม่มีกองกำลังทหารเป็นของตนเอง

	๓)	 ประเทศสมาชิกคำนึงถึงประโยชน์ของตนมากกว่าการรักษาสันติภาพ 

ของโลก

อุปสรรคสำคัญที่สุดอันหนึ่งคือ ไม่มีสหรัฐอเมริการ่วมเป็นสมาชิกขององค์การด้วย สันนิบาตชาติ 

ประชุมกันเป็นสมัยประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๓๙ และหมดสภาพเป็นองค์การระหว่าง 

ประเทศเมื่อวันที ่๑ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๖ ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดได้โอนไปให้องค์การสหประชาชาต ิ

อาคารสำนักงานใหญ ่ (เก่า) ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of  

the Red Cross : ICRC) นครเจนีวา ภาษาฝรั่งเศส Comité international de la Croix-Rouge : CICR
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องค์กรระหว่างประเทศ ยุคที ่๓

	 ๕.	องค์การสหประชาชาต ิ (United Nations : UN) ค.ศ. ๑๙๔๕

	 ๖.	ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (The International Court of Justice : ICJ) ค.ศ. ๑๙๔๖

สหประชาชาติก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบทอดองค์การสันนิบาตชาติ ซึ่งประสบความสำเร็จในการป้องกัน 

สงครามโลกครั้งที่ ๒ คำว่า “สหประชาชาติ” หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. 

โรสเวลต์ แห่งสหรัฐอเมริกา และนายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิล แห่งอังกฤษ เสนอแนวคิดครั้งแรกในปฏิญญา 

สหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๔๒ ร่วมกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ภายใต้การลงนาม 

ในกฎบัตรแอตแลนติก

พระราชวังแห่งสันติภาพ (The Peace Palace, in the Hague) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของศาลอนุญาโตตุลาการถาวร

(The Permanent Court of Arbitration : PCA) ที่ตั้งของศาลโลกทุกศาล

ศาลอาญาระหว่างประเทศ 

(The International 

Criminal Court) 

กรุงเฮก
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ตัวแทนจากประเทศฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสหภาพ 

โซเวียต ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการก่อตั้งสหประชาชาติในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. การประชุมครั้งนั้นและ 

ครั้งต่อ ๆ มาทำให้เกิดรากฐานความร่วมมือกันระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่สันติภาพ ความมั่นคง ความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยแผนเหล่านี้ได้ผ่านการถกเถียงอภิปรายจากรัฐบาลและประชาชนทั่วโลก 

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (The International Court of Justice : ICJ) จัดตั้งตามมาตรา ๓๓  

แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ (Article 33 of the United Nations Charter) ทดแทนศาลยุติธรรมถาวรระหว่าง 

ประเทศ (The Permanent Court of International Justice : PCIJ) ค.ศ. ๑๙๑๙ ซึ่งจัดตามมาตรา ๑๔ แห่ง 

ข้อตกลงสันนิบาตชาติ (Article 14 of the Covenant of the League of Nations) เนื่องจากมีการยกเลิก 

ข้อตกลงสันนิบาตชาติ (The Covenant of the League of Nations) จึงทำให้ศาลยุติธรรมถาวรระหว่าง 

ประเทศถูกยุบไปพร้อมกับองค์การสันนิบาตชาติ

๗ ศาลอาญาระหว่างประเทศ (The International Criminal Court) 

ศาลโลกศาลที่ ๔ คือ ศาลอาญาระหว่างประเทศ (The International Criminal Court : ICC) เป็น 

ศาลสุดท้าย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อลงโทษผู้กระทำผิดมนุษยธรรมต่อมนุษยชาติ ตาม 

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (รวมอนุสัญญาเจนีวา) ตามแนวคิดของ Gustave Moynier นักกฎหมาย 

ผู้ร่วมก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการเสนอครั้งแรกในอนุสัญญากรุงเฮก  

ค.ศ. ๑๘๙๙ และนำไปสู่การจัดตั้งศาลโลกศาลที่ ๑ คือศาลอนุญาโตตุลาการถาวร แต่ศาลโลกศาลที่ ๑ ยัง 

ไม่สมบูรณ์ตามแนวคิด Gustave Moynier เพราะยังไม่มีการลงโทษทางอาญาต่อผู้กระทำผิดอนุสัญญาเจนีวา 

หรือการทำลายมนุษยชาติ

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ นายอาร์เธอร์ นโปเลียน เรย์มอนด์ โรบินสัน นายกรัฐมนตรีของตรินิแดดและ 

โตเบโก รื้อฟื้นความคิด A Proposal for the Creation of an International Arbitration Court ของ Gustave 

Moynier เพือ่จดัตัง้ศาลอาญาถาวรระหวา่งประเทศและนำเสนอตอ่องคก์ารสหประชาชาตใินทีป่ระชมุสมชัชาใหญ่ 

แห่งสหประชาชาติ ณ กรุงโรม เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงประกาศสนธิสัญญาจัดตั้งศาลอาญาระหว่าง 

ประเทศขึ้น ชื่อว่า “ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ” (The Rome Statute of the Inter- 

national Criminal Court) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง ๑๒๐  

ต่อ ๗ และธรรมนูญกรุงโรมได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ศาลอาญาระหว่างประเทศ 

จึงได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ มีประเทศร่วมลงนามให้สัตยาบันจำนวน ๑๒๓ ประเทศ (ไม่มีประเทศไทย)  

นับเป็นศาลสุดท้ายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญา- 

กรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

ศาลอาญาระหว่างประเทศจึงเป็นการบรรจบรวมกันระหว่างแนวคิดที่มาจาก “คณะกรรมการกาชาด 

ระหว่างประเทศ” และการดำเนินการโดย “องค์การสหประชาชาติ” ทำให้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อ 

คุ้มครองมนุษยชาติในยามสงครามมีความสมบูรณ์ แต่มีจุดอ่อนสำคัญคือ ประเทศมหาอำนาจของโลก เช่น  

สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน ไม่ได้เข้าร่วมการจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ จึงยังมีบทบาทไม่มากเท่าที่ควร

๒๔๖๓ - ๒ ตั้งกองสุขาภิบาล กำจัดโรคพยาธิปากขอและไข้มะลาเรีย สภากาชาดสยาม๔๖ 

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ (นับอย่างปัจจุบันคือ พ.ศ. ๒๕๖๓) สมเด็จพระอนุชา- 

ธิราชเจ้า เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม ออกประกาศแจ้งความ 

สภากาชาดสยามในราชกิจจานุเบกษา ความย่อว่า 
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...กรรมการสภากาชาดสยามขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าการที่ได้ 

จัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเปิดรับรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ทั่วไป  

ทั้งรับโอนสถานปาสเตอร์มาจัดการนั้น ก็เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือบำบัด 

โรคภัยไข้เจ็บอันบังเกิดขึ้นแก่มหาชนทั้งสิ้น...

การกำจัดโรคพยาธิ์ปากขอ ไข้มะลาเรีย และอื่น ๆ อีกอเนกประการ  

อันกระทำให้พลเมืองอ่อนกำลังเปนสาเหตุให้เกิดโรคอื่นจนเปนอันตรายถึงแก่ 

ชีวิตร์ได้นั้น ก็เปนสิ่งสำคัญเหมือนกัน ฉะนั้นกรรมการสภากาชาดสยาม  

จึงได้จัดตั้งกองแยกของสภาขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่กอง ๑ ขนานนามว่า  

กองสุขาภิบาล สภากาชาดสยาม จะได้เริ่มทำการแต่ ณ วันที่ ๑ เมษายน  

พระพุทธศักราช ๒๔๖๓...แบ่งน่าที่ออกเปน ๓ พแนก คือ

	 ๑.	พแนกจัดการสุขาภิบาล

	๒.	แพนกกำจัดโรคพยาธิ์ปากขอ

	๓.	พแนกกำจัดไข้มะลาเรียและอื่น ๆ 

การที่ได้ตั้งกองสุขาภิบาลขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น เพราะจะการใน 

มณฑลพายัพ อันเปนทำเลมีโรค พยาธิ์ปากขอและไข้มะลาเรียชุกชุมนั้นก่อน  

ตอ่ไปจงึจะคอ่ยขยายการออกไปทัว่พระราชอาณาเขตร.์..สว่นตำแหนง่ผูอ้ำนวยการ 

กองแยกใหม่นี้ ได้มอบให้แก่นายแพทย์บาร์นส์ แพทย์ของกรรมการสุขาภิบาล 

ระหว่างชาติ...

๒๔๖๓ - ๓ ประเทศอังกฤษตั้ง “กระทรวงสาธารณสุข”๔๗ 

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๖๓ พระยาบุรินวราษฐ์ อัครราชทูตสยามประจำกรุง 

ลอนดอน กราบทูลสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งใน 

ขณะนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที ่๑ ความว่า 

...เนื่องมหาสงครามคราวนี้ ทรัพย์แลชีวิตมนุษย์ได้เป็นอันตรธานไป 

โดยคณามิถ้วน จำนวนพลเมืองของประเทศลดลงน่าใจหาย...รัฐบาลเหล่าน้ีพากัน 

เห็นโดยชัดว่า การจัดการสุขาภิบาลเพื่อป้องกันโรค การค้นหาวิธีเยียวยาโรค 

การบำรุงอนามัย...เป็นกุศโลบายที่จะต้องดำเนินการโดยพลัน รัฐบาลอังกฤษ  

ซึง่แตก่อ่นสงครามแยกยา้ยการงานและความรบัผดิชอบในแผนกการสาธารณสขุ 

ไปตามกรมและกระทรวงต่าง ๆ แล้วแต่ความสะดวกชั่วคราวนั้น มาบัดนี้รู้สึก 

ว่าระเบียบการไม่สมสมัย กิจการก้าวก่ายไม่เป็นผลดี จึงได้ รวมงานเหล่านี้ 

มาอยู่ในความบังคับบัญชาแห่งเดียว ตั้งขึ้นเป็นกระทรวงใหม่อันหนึ่งต่างหาก  

เรียกว่า “Ministry of Health” ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่ากุศโลบาย 

ของรัฐบาลอังกฤษในเรื่องนี้ก็  คล้ายคลึงกับพระบรมราโชบายที่ตั้ง  “กรม 

สาธารณสุข” ขึ้นแต่ก่อนแล้ว เพราะฉะนั้น วิธีการของเขาน่าจะเป็นประโยชน์ 
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พอเทียบเคียงความดำริและวินิจฉัยของกรมสาธารณสุขได้บ้าง ได้มอบให้ 

นายอาเชอร์เป็นผู้รวบรวมข้อความและกฎข้อบังคับในเรื่องนี้มาดู...

หมายเหตุ
“มหาสงคราม” หมายถึง สงครามโลกคร้ังท่ี ๑ ซ่ึงเร่ิมต้นข้ึนในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ และ 

สิ้นสุดลงในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑ มีทหารเข้าร่วมรบในสมรภูมิถึง ๖๕ ล้านคน มีทหารเสียชีวิตราว 

๙ ล้านคน โดยทหารเยอรมันเสียชีวิต ๑,๙๕๐,๐๐๐ คน รัสเซีย ๑,๗๐๐,๐๐๐ คน และฝรั่งเศส ๑,๙๐๐,๐๐๐ คน 

ส่วนพลเรือนเสียชีวิตหลายสิบล้านคน

การรวบรวมงานแพทย์และสาธารณสุขที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งขึ้นเป็น “กระทรวงสุขภาพ”  

(Ministry of Health) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ โดยประกาศกฎหมายชื่อ The Ministry of Health Act 1919 จึง 

เป็นการตั้งกระทรวงสุขภาพแห่งแรกของโลก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ ๑ และหลังจากนี้ 

ประเทศต่าง ๆ ทั่วยุโรปจึงเริ่มมีการตั้ง “กระทรวงสาธารณสุข” ขึ้นตามแบบอย่างอังกฤษ เพราะล้วนได้รับ 

ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที ่๑ เช่นกัน และแพร่หลายกลายเป็นมาตรฐานโลกต่อมา

ในปี ค.ศ. ๑๙๖๘ Ministry of Health ของอังกฤษได้เปลี่ยนชื่อเป็น The Department of Health and 

Social Security (DHSS) และในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น The Department of Health and Social  

Care คำว่า “Department” หมายถึง Department of Government หมายถึง “กระทรวง” ด้วยเช่นกัน 

สำหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวม 

งานแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในกรมเดียว และพระราชทานนามว่า  “กรมสาธารณสุข”  

(The Department of Public Health) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๔๖๑ แต่ประเทศไทยใช้คำว่า  

Public Health ซึ่งเป็นกิจการที่พัฒนามาจาก Sanitary ส่วนการตั้งชื่อหน่วยงานของต่างประเทศจะใช้คำว่า  

กระทรวงสุขภาพ (The Department of Health) 

๒๔๖๓ - ๔ สภากาชาดสยามเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากรมีหนังสือถึงสภานายก 

กรรมการกลาง “ถามถึงวิธีสำหรับที่จะเข้าในกรรมการกลางสภากาชาด”๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒ นายปี. เดอ กูต มีหนังสือตอบพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์- 

กฤดากรว่า

...ทราบว่าสภากาชาดสยามอยู่ชั้นต้น ส่งแบบแจ้งความมาให้ว่า

ด้วยการที่จะเข้าได้โดยมีความสำคัญ ๒ ข้อ ๆ 

๑. เข้าในสัญญาเจนีวา 

๒. สภากาชาดนั้นรัฐบาลของตนรับแล้ว… 

วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The Inter- 

national Committee of the Red Cross : ICRC) ได้ให้การรับรองสภากาชาดไทยเข้าเป็นสมาชิก
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วันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ สันนิบาตสภากาชาด (The League of Red Cross  

Societies) ได้รับสภากาชาดไทยเข้าเป็นสมาชิก

หมายเหตุ
ประเภทขององค์กรกาชาด

องค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศประกอบด้วย ๓ องค์กร คือ

	 ๑. คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross :  

ICRC) มีบทบาทหน้าที่หลักคือ การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดการขัดแย้งทางทหาร เกิดสงครามกลางเมือง 

หรือสงครามระหว่างประเทศ และธำรงรักษาหลักการกาชาด

	 ๒. สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (The International Federa- 

tion of Red Cross and Red Crescent Societies : IFRC) มีบทบาทหน้าที่หลักคือ ติดต่อประสานงานกับ 

สภากาชาดระหว่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยธรรมชาติทั่วไป พัฒนาด้านสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนและเยาวชน จัดตั้งและพัฒนาสภากาชาดของประเทศต่าง ๆ โดยปฏิบัติงานตามหลักการของ 

กาชาดและอนุสัญญาเจนีวา

	 ๓.	สภากาชาดประจำชาติ สภาเส้ียววงเดือนแดงประจำชาติ (The National Red Cross and Red  

Crescent Society) บทบาทหน้าที่หลักคือ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เช่น แพทย์ พยาบาล 

อาสาสมัคร ฯลฯ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ของสภากาชาด และบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึง 

ฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ด้วย

ที่มาขององค์กรกาชาด

องค์กรกาชาดทั้ง ๓ องค์กรเกิดจากผลของกฎหมายอนุสัญญาเจนีวา กล่าวคือ อนุสัญญาเจนีวาเป็น 

อนุสัญญาทวิภาคี (Bilateral Treaty) แบบเก่าที่มีใช้ในยุโรปมาตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสัญญาระหว่างประเทศสวิส 

กับแต่ละประเทศภาคีสมาชิก ๑๙๖ ประเทศ ในขณะนั้นยังไม่มีอนุสัญญาแบบพหุภาคี (Multilateral Treaty) ซึ่ง 

อนุสัญญาแบบพหุภาคีเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกภายหลัง คือ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๘๙๙ 

อนุสัญญาเจนีวาประกอบด้วยคู่สัญญา ๒ ส่วน คือ 

	 ๑.	ผู้รับสัญญา (Depositary State) คือ ประเทศสวิส เป็นผู้มีอำนาจใช้อนุสัญญา จึงเป็นผู้ใช้ 

อนุสัญญาเจนีวาขับเคลื่อนปฏิบัติการระหว่างประเทศได ้ การขับเคลื่อนปฏิบัติการของกาชาดเรียกว่า Red Cross  

Movement 

รัฐบาลสวิสมอบอำนาจให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวาเป็น 

ผู้ดำเนินการแทนรัฐบาลสวิส ซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสวิสและได้รับเงินงบประมาณของรัฐบาลสวิส 

โดยตรง นอกจากนี้ยังมีสาขาของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก สาขาเหล่านี้ 

ได้รับอุดหนุนจากเงินบริจาคของประเทศต่าง ๆ

ภารกิจหลักของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศคือ ปฏิบัติการทางมนุษยธรรมในระดับ 

นานาชาติ (International Conflicts / International Disasters / Non-International Conflicts) เพราะได้รับ 

ความคุ้มครองตามอนุสัญญาเจนีวา ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International  

Humanitarian Law : IHL) อนุสัญญาเจนีวาถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายชุดนี้

	 ๒.	ผู้ให้สัญญา (Ratifying State) คือ ประเทศต่าง ๆ ที่ให้สัตยาบันต่อรัฐบาลสวิสทีละประเทศ  

ประเทศเหล่านี้เรียกว่า ประเทศภาคีสมาชิก ไม่มีอำนาจใช้อนุสัญญาเจนีวาโดยตรง แต่อำนาจทางอ้อมคือต้อง 

เข้าร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จึงสามารถปฏิบัติภารกิจระหว่างประเทศโดยมีอำนาจกฎหมาย 
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อนุสัญญาเจนีวาคุ้มครอง ประเทศเหล่านี้ได้จัดตั้ง National Red Cross Society ขึ้น สำหรับประเทศไทยคือ  

สภากาชาดไทย 

ปัจจุบันมี ๑๙๖ ประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาเจนีวา และมี ๑๙๑ ประเทศ 

จัดตั้ง National Red Cross Society จึงมีทั้งหมด ๑๙๑ National Red Cross Societies แต่ละแห่งมีอำนาจ 

ปฏิบัติการภายใต้กฎหมายของประเทศตนเอง จึงมีภารกิจหลักเกี่ยวกับภัยพิบัติใหญ่ของประเทศตนเอง (Natural  

and Technological Disasters, Refugees and Those Affected by Health Emergencies) 

สันนิบาตกาชาด (The League of Red Cross Societies)

เนื่องจากสภากาชาดของแต่ละประเทศมีจำนวนมาก เฮนรี เดวิสัน ประธานคณะกรรมการกาชาด 

สงครามอเมริกัน (American Red Cross War Committee) ได้เสนอให้รวมตัวกันจัดตั้งสหพันธ์กาชาดขึ้น  

เรียกว่า “สันนิบาตกาชาด” (The League of Red Cross Societies) หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๑  

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหพันธ์กาชาดสากลและเสี้ยววงเดือนแดง (International Federation  

of Red Cross and Red Crescent) ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔

คำว่า “สันนิบาต” หมายถึง ชุมนุม ดังนั้น “สันนิบาตกาชาด” จึงหมายถึง การรวมตัวของสภากาชาด 

ของแต่ละประเทศ (National Red Cross Society) เพื่อเป็นหน่วยงานเชื่อมประสานสภากาชาดของแต่ละ 

ประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อเป้าหมาย ๔ ประการ ดังนี ้

เป้าหมาย ๑ : ลดจำนวนผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และผลกระทบจากภัยพิบัติ

เป้าหมาย ๒ : ลดจำนวนผู้เสียชีวิต ความเจ็บป่วย และผลกระทบจากโรคและภาวะฉุกเฉินทาง 

สาธารณสุข

เป้าหมาย ๓ : เพิ่มขีดความสามารถของสภากาชาดในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อจัดการ 

กับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เร่งด่วน 

เป้าหมาย ๔ : ส่งเสริมการเคารพในความหลากหลายและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ และลดการเลือก 

ปฏิบัติและการกีดกันทางสังคม

ทั้งนี้จะเห็นว่าเป้าหมายทั้ง ๔ ประการของสหพันธ์กาชาดสากลและเสี้ยววงเดือนแดงเกี่ยวกับภัยพิบัติ 

และงานมนุษยธรรมภายใต้กฎหมายของประเทศตนเอง ไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในสงคราม  

การสู้รบ หรือความขัดแย้ง ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศที่มีอำนาจอนุสัญญาเจนีวา 

คุ้มครองปฏิบัติการ 

ขบวนการกาชาด (The Red Cross Movement)

The Red Cross Movement แปลเป็นภาษาไทยว่า ขบวนการกาชาด หมายถึง กิจกรรมขับเคลื่อน 

อนุสัญญาเจนีวาให้มีผลในทางปฏิบัติจริง เป็นหน้าที่ของ Depositary State คือประเทศสวิส ซึ่งมอบอำนาจให้ 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการ ได้ขับเคลื่อนอนุสัญญาเจนีวาโดยใช้การประชุมองค์กร 

กาชาดทั่วโลกทุก ๆ ๔ ปี คือ The International Conference of the Red Cross and Red Crescent : IRRC 

ซึ่งมีการจัดประชุมครั้งแรกที่กรุงปารีสเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ (The first meeting took place in Paris in 1867)  

และกำลังจะมีการประชุมครั้งที ่๓๓ ในป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ (the 33rd Conference in 2019)

หลักการกาชาด (The Fundamental Principles of the Red Cross)

เป็นผลลัพธ์ที่สรุปจากประสบการณ์ปฏิบัติการกาชาดยาวนานกว่าหนึ่งร้อยปี โดยคณะกรรมการ 

กาชาดระหว่างประเทศ และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ร่วมกันประกาศ 
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หลักการกาชาด ณ กรุงเวียนนา เมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๕ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ด้านต่าง ๆ ได้แก่ Humanity / Impartiality /  

Neutrality / Independence / Voluntary Service / Unity / Universality
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๒๔๖๓ - ๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยามเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๖๓๔๙

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศรับรอง “สภา 

กาชาดสยาม” เข้าเป็นสมาชิก 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์  

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม มีหนังสือสภากาชาดสยาม  

ที ่๑๗๕๔ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว๕๐ ความว่า 

ด้วยในระหว่างที่อรรคราชทูตสยามได้เจรจากับกรรมการกาชาด 

ระหว่างประเทศที่เจเนวา (Inter-national Red Cross Committee of Geneva)  

เพื่อให้รับรองสภากาชาดสยามเข้าในสมาคมกาชาดระหว่างประเทศ แลเมื่อ 

ได้ส่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พ.ศ. ๒๔๖๑ ให้ตรวจดู เพื่อทราบ 

ฐานะของสภากาชาดสยามแล้ว กรรมการที่เจเนวา ได้ไต่ถามทักท้วงถึง 

การบางอย่าง ซึ่งมิได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินั้น แลซึ่งเปนนิยมระหว่าง 

ประเทศว่าจำต้องยึดถือเปนหลักสำหรับทางปฏิบัติการของสภากาชาดทั้งปวง 

ที่จักร่วมสมาคมกัน จึงจำต้องแก้ไขข้อบัญญัติสำหรับสภากาชาดสยามเข้าหา  

จึงจักสามารถได้รับความรับรองที่ปรารถนานั้น 

คณะกรรมการสภากาชาดสยามในชั้นนั้น เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าพระ- 

ราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้ประกาศออกไปยังมิช้ามินาน จะแก้ไขอีกโดยพลัน 

เช่นนั้น จักไม่เปนการงดงาม จึงได้ร่างเปนข้อบังคับสำหรับใช้ประกอบกับ 

พระราชบัญญัติ ส่งให้กรรมการกาชาดระหว่างประเทศตรวจก่อน เมื่อ 

เหน็ชอบด้วยแล้ว จึงจะประกาศใช้ กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ทักท้วง 

ว่าข้อบังคับนั้นมีข้อความบางข้อที่ยังขัดกับพระราชบัญญัติเดิม แต่ผลที่สุด 

ก็ได้ยอมตกลงให้ความรับรอง เปนอันเสร็จกันไปแล้ว

บัดนี้ ได้ปฤกษากัน เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า เพื่อบำบัดข้อขัดข้องทั้งปวง 

ควรมีพระราชบัญญัติเพ่ิมเติม เพ่ือพระราชทานอำนาจแก่สภานายก (สภา 

นายิกา) ในอันที่จะวางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการปกครอง แลวิธีดำเนินการ 

ของสภาได้ แลยกเลิกข้อความในพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม  

พ.ศ. ๒๔๖๑ เฉพาะที่เปนปฏิปักษ์ต่อบทพระราชบัญญัติใหม่นี้ ฤๅต่อข้อบังคับ  

ซึ่งสภานายก (สภานายิกา) ได้วางไว้โดยอาศรัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัตินี้  

เพื่อบำบัดข้อที่ขัดกันเล็กน้อย อันกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้ทักท้วง 

นั้นให้พ้นไป เมื่อต้องตราพระราชบัญญัติเพิ่มเติมฉนี้แล้ว น่าจะนึกว่าเหตุไฉน  

จึงไม่ตราพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติเดิมเสียทีเดียวเล่า ทั้งนี้เนื่อง 

มาแต่ความคิดว่า ข้อกำหนดอันได้วางลงโดยข้อบังคับนี้ เปนข้อความเลอียด 

จุกจิกหลายอย่าง อาจมีการที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอีกต่อไปได้เนือง ๆ หากตรา 

เปนพระราชบัญญัติแล้ว การแก้ไขพระราชบัญญัติย่อมเป็นการใหญ่มาก  

ไม่น่านิยมให้ต้องแก้เนือง ๆ จึงได้รับพระราชทานวางลง เปนข้อบังคับ เพื่อ 
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แก้ไขได้สดวก โดยฐานะที่ต่ำกว่าพระราชบัญญัติ

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายร่างพระราชบัญญัติ 

เพ่ิมเติมแลข้อบังคับ ซึ่งได้กราบบังคมทูลนี้ เพื่อได้รับพระราชทานพระบรม- 

ราชวินิจฉัย แลขอพระราชทานกราบบังคมทูลให้ทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท 

ด้วยว่าร่างนี้ มหาอำมาตย์ตรี พระยาจินดาภิรมย์ กรรมการที่ปฤกษาของ 

สภากาชาดสยาม เปนผู้ได้ช่วยตรวจแลเรียบเรียง กับพระยาจินดาภิรมย์ ได้ 

นำไปหารือ นายอาร์ คี ยอง หัวน่ากรรมการร่างประมวลกฎหมาย ตรวจ 

ออกความเห็น แลได้ ช่วยแก้ไขด้วยตลอดแล้ว ถ้าชอบด้วยพระราชดำริ  

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประกาศใช้สืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

ข้าพระพุทธเจ้า บริพัตร ขอเดชะ

อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม

หมายเหต ุ
หลังจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเห็นชอบกับรูปแบบกฎหมาย (ร่าง) ของพระราชบัญญัติ 

วา่ดว้ยสภากาชาดสยามเพิม่เตมิ พทุธศกัราช ๒๔๖๓ แลว้วา่ สอดคลอ้งกบัรปูแบบกฎหมายสำหรบัสภากาชาดของ 

แต่ละประเทศที่กำหนด เรียกว่า Draft Model Law (For National Red Cross) จึงรับสภากาชาดสยาม 

เข้าเป็นสมาชิก

๒๔๖๓ - ๖ ตั้งกรมแพทย์ในกระทรวงนครบาล๕๑ (แยกงานแพทย์กรมสุขาภิบาล 

จัดเป็นหมวดหนึ่ง) 

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓ กระทรวงนครบาลและกระทรวงมหาดไทยมีบันทึก 

ข้อตกลงกับกระทรวงนครบาล เรื่องโครงการสาธารณสุข จึงมีข้อเสนอให้ตั้งกรมแพทย์ใน 

กระทรวงนครบาล ความว่า

. . .การแพทย์ในมณฑลกรุงเทพฯ เวลานี้ยังแยกกันอยู่หลายแห่ง  

กองแพทย์ในกรมสุขาภิบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการรักษาพยาบาลเฉพาะ 

ในเขตสุขาภิบาลแห่งพระนครเท่านั้น มีหน้าที่ก้าวก่ายออกไปนอกเขตสุขา- 

ภิบาลแต่ในบางเร่ือง เช่น ควบคุมและระงับโรคระบาด เป็นต้น ส่วนการรักษา 

พยาบาลและการสุขาภิบาลในจังหวัดอื่น ๆ เป็นหน้าที่แพทย์กรมพระนครบาล  

การรักษาพยาบาลในกองมหันตโทษก็เป็นหน้าที่ของแพทย์ในกรมราชทัณฑ์  

จึงเห็นว่าควรตั้งกรมแพทย์ขึ้นใหม่กรมหนึ่งกระทรวงนครบาลขึ้นตรงต่อ 

เสนาบดีกระทรวงนครบาล ย้ายกองแพทย์ในกรมสุขาภิบาล แพทย์กรม 

ราชทัณฑ์ แพทย์กรมพระนครบาล มาสังกัดกรมแพทย์ที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้ กรม 

แพทย์พระนครบาล  นี้มีหน้าที่จัดการสาธารณสุข จัดการรักษาพยาบาล 

ในมณฑลกรุงเทพฯ ทั่วไป (รวมทั้งการรักษาพยาบาลในเรือนจำด้วย) ตาม 

คำแนะนำในความควบคุมของกรมสาธารณสุข...



Draft Model Law (For National Red Cross) ฉบับปัจจุบัน
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๒๔๖๓ - ๗ พระนิพนธ์โรคทุเบอร์คุโลสิส

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงพระนิพนธ์บทความโรคทุเบอร์ 

คุโลสิส ซึ่งกรมสาธารณสุขตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสาธารณสุข ทั้งยังจัดพิมพ์ช่วยในงาน 

พระราชทานเพลิงพระศพจอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวง- 

พิษณุโลกประชานาถ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวัณโรคที่สมบูรณ์ 

และเผยแพร่แก่ประชาชนให้รู้จักปฏิบัติตัวครั้งแรกของประเทศไทย

๒๔๖๓ - ๘ ตั้งกองบรรเทาทุกข ์สภากาชาดสยาม๕๒

วันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์- 

วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม ทรงตั้ง “กองบรรเทาทุกข์” สภากาชาดสยาม  

สำหรบักจิการฝา่ยบรรเทาทกุข์ มหีนา้ทีช่ว่ยเหลอืในการระงบัทกุขข์องประชาชนทัง้ในยามสงคราม 

และยามสงบ 

สภากาชาดสยามในเวลานี้ประกอบด้วย ๔ กองแยก ได้แก่

	 ๑.	กองพยาบาล สำหรับกิจการฝ่ายโรงพยาบาล ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

	 ๒.	กองวิทยาศาสตร ์ สำหรับกิจการฝ่ายสถานวิทยาศาสตร ์ตั้งอยู่ที่สถานเสาวภา

	 ๓.	กองสุขาภิบาล สำหรับทำการร่วมกับกรรมการสุขาภิบาลระหว่างชาติ (แผนก  

International Health Board) ของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

	 ๔.	กองบรรเทาทุกข์ สำหรับช่วยเหลือในการระงับทุกข์ของประชาชน ไม่ว่าชาติใด  

ภาษาใด ทั้งในเวลาสงครามและยามสงบ ภารกิจอีกประการหนึ่งคือ ตั้งโรงเรียนสำหรับฝึก 

หญิงชายให้มีความรู้ในการพยาบาล เพื่อเป็นนางพยาบาลและบุรุษพยาบาล ได้โอนโรงเรียน 

นางพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาจัดการ

พ.ศ. ๒๔๖๔ 

๒๔๖๔ - ๑ รายงานกองสุขาภิบาลสภากาชาดสยาม ร่วมกับ Rockefeller Foundation๕๓  

และการจัดทำข้อตกลงระหว่างมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร์กับสภากาชาดสยาม “Memorandum  on  

the History and Development of the Sanitary Service”๕๔

วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ พระองค์เจ้าธานีนิวัต ราชเลขาธิการ กราบบังคมทูล 

พระกรุณา ความว่า 

...เสนาบดีศึกษาว่า เมื่อหมอไฮเซอร์ เจ้าน่าที่ผู้ ๑ ของรอคเฟลเลอร์ 

เฟาน์เดชั่น มาตรวจการแพนกสาธารณสุขที่เขาจัดอยู่ในประเทศสยามนั้น ได้ 

พูดถึงเรื่องการจัดการศึกษาทางแพทย์ในเมืองเรา...ฝ่ายตะวันออกมีหมอไฮเซอร์ 

เป็นหัวน่า เฉภาะในประเทศสยามมีหมอบาร์นส์ เป็นเจ้าน่าที่ทำการติดต่อกับ 
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สภากาชาดสยาม ตามเสียงหมอไฮเซอร์ ดูเหมือนอยากจะช่วยเหลือการศึกษา 

ทางแพทย์ในเมืองเรา แต่จะมาทำเองโดยมิได้รับคำเชื้อเชิญก็เกรงว่าเราจะเห็น 

เปนการยื่นมือเข้ามา ถ้าเราเชื้อเชิญเช่นประเทศอื่น...เขาคงจะมาช่วยเหลือ 

เปนแน่

การจัดการศึกษาในทางแพทย์กระทรวงศึกษาได้เคยรู้สึกอึดอัดอยู่ ๒  

ประการ คือ จะจัดวิธีอย่างไรดี และจะหาเงินที่ไหนมา เพราะฉนั้นถ้าเรา 

เชิญรอคเฟลเลอร์ เฟาน์เดชั่นให้มาช่วย เขาคงส่งผู้ชำนาญมาตรวจและวาง 

โครงการ จะรับหรือไม่น้ันแล้วแต่เรา ส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เปนของรอคเฟลเลอร์ 

เฟาน์เดชั่นทั้งหมดด้วย เจ้าน่าที่ในแพนกนี้ชื่อ หมอเปียร์ส กำลังตรวจอยู่ใน 

ประเทศจีนไปจนราวเดือนมิถุนายน ถ้าเราจะเชื้อเชิญเฟาน์เดชั่นให้ส่งผู้ชำนาญ 

มาดูงานในประเทศเราบ้าง คงจะเปนการสะดวกแก่เขา ทั้งนี้ถ้าชอบด้วยพระ- 

ราชกระแสพระราชดำริแล้ว เสนาบดีศึกษาจะได้เชิญไปในนามรัฐบาล...

วันที ่๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ มีพระราชกระแสรับสั่ง ดังนี ้

ควรถามความเห็นของกระทรวงต่างประเทศก่อน

ราม ป.ร.

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตร ี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 

เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือที่ ๑/๗๒ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชปฏิบัติ 

เรื่องการเชิญ Rockefeller Foundation ในนามรัฐบาลสยามผ่านทางหมอไฮเซอร์ (ขณะนั้นอยู่ที่ 

เกาะลังกา) และหมอบาร์นส์ (อยู่ที่เชียงใหม่) ซึ่งรับว่าจะโทรเลขไปยังร็อคกี้เฟลเลอร์ฟาวน์เดชั่น  

เมื่อทราบพระราชดำริ

ในหนังสือกราบบังคมทูลฉบับนี้กล่าวอธิบาย Rockefeller Foundation ไว้ดังนี้

...Rockefeller Foundation นี้ นาย Rockefeller เศรษฐีอเมริกัน  

ได้มอบทุนทรัพย์ให้ถึง ๑๕๐ ล้านเหรียญทอง ตั้งขึ้นสำหรับการอนามัยแห่งเพ่ือ 

มนุษย์ท่ัวโลก เป็นการกุศลโดยแท้ ไม่มีเก่ียวกับการเมืองแต่อย่างใดอย่างหน่ึง 

เลย เขาได้แบ่งเป็นแผนกใหญ่ ๆ คือ

	๑)	แผนก International Health Board

	๒)	ฝ่ายตะวันออก มีหมอไฮเซอร์เป็นหัวหน้า ดูกิจการในประเทศ 

สยาม (มหีมอบารน์สเปน็เจา้หนา้ทีท่ำการตดิตอ่กบัสภากาชาดไทย) ออสเตรเลยี 

อินเดีย ลังกา อียิปต์ ฯลฯ 

	๓)	ฝ่ายตะวันตก

	๔)	ฝ่ายอเมริกา
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	๕)	แผนก China Medical Board

	๖)	แผนก Rockefeller Institute New York 

	๗)	แผนก Medical Education in Foreign Countries มีหมอ 

เปียร์สเป็นหัวหน้าแผนก ได้ทำการอยู่แล้วในประเทศบราซิล ชิลี อังกฤษ  

อเมริกา แคนาดา โดยความเชื้อเชิญของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ...

คำอธิบายนี้ทำให้ทราบว่า Rockefeller Foundation มอบหมายให้แผนก International  

Health Board ฝ่ายตะวันออกมีหมอไฮเซอร์เป็นหัวหน้า ปฏิบัติการครั้งแรกคือ The Eradication 

of Hookworm Disease ที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภากาชาดสยาม ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๙ -  

๒๔๖๔ 

เมือ่แผนก International Health Board ฝา่ยตะวนัออกไดเ้สรจ็สิน้ภารกจิ จึงไดป้ระสานให ้

อกีแผนกคอื แผนก Medical Education in Foreign Countries ซึง่มหีมอเปยีรส์เปน็หวัหนา้แผนก  

เข้าจัดการแก้ไขการศึกษาแพทย์ของประเทศไทยในช่วง พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๗๘ ซึ่ง  Rockefeller  

Foundation เรียกปฏิบัติการครั้งหลังว่า Reorganization of the Medical School of the  

Chulalongkorn University 

วันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 

เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือที่ ๑๒/๘๔๓ ไปยังมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณี- 

ศรีศีลวิสุทธิ์ ราชเลขาธิการ ความว่า ให้เสนาบดีร่างหนังสือเชิญทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพิจารณา  

เพราะถ้อยคำจะ “มีไปว่ากระไร เพียงใด”

วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙ เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ 

มีหนังสือท่ี ๔/๔๒๓ กราบบังคมทูลผ่านมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธ์ิ ราชเลขาธิการ 

แนบร่างจดหมายเชิญ Rockefeller Foundation 

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ สมเด็จเจ้าฟ้า- 

กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถมีพระราชหัตถเลขาโต้ตอบนายแพทย์บาร์นส์ (M. E. Barnes)  แห่ง 

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ เพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภากาชาดสยามกับมูลนิธิร็อคกี้ 

เฟลเลอร ์ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) 

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๖๔ สมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดี 

กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือที่ ๓๓/๒๑๐๒ ไปยังมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีล- 

วิสุทธิ์ ราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลว่า ร่างดังกล่าว “ยังไม่เปนที่เรียบร้อยในทาง 

สำนวนแต่ง” จึงให้หม่อมเจ้าวรรณไวทยากรร่างขึ้นใหม่ฉบับหนึ่ง มีใจความเดียวกัน แต่ดีกว่า 

ร่างเดิมมาก ในร่างนี้มีใจความสำคัญในย่อหน้าสุดท้ายดังนี ้

…In view of the important attached by government to  

question of public health and their interest in the progress made in  

medical science and education, I need hardly assure you that any  
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suggestion, recommendation or proposition of kind just refer to will  

always receive from The Royal Government a ready welcome and a  

most earnest and sympathetic consideration.

วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ กรมราชเลขาธิการมีหนังสือกราบทูลสมเด็จกรมพระยา- 

เทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศว่า “การที่จะเชิญนั้น ไม่ได้ทรงคัดค้าน 

อย่างใดแล้ว จึงประทานร่างใหม่มา ร่างใหม่ดีกว่า ควรจะเอาตามนั้น” 

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๔๖๔ สภากาชาดสยาม โดยนายแพทย์เอ็ม. อี. บาร์นส์  

ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาล สภากาชาดสยาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๕๕ ความว่า ในปี พ.ศ. 

๒๔๖๓ สภากาชาดสยามได้จัดตั้งกองนี้ขึ้น ทำการร่วมมือกับทุนของนายร็อคกี้เฟลเลอร ์ ได้กระทำ 

การกำจัดโรคพยาธิปากขอและการสุขาภิบาล มีรายการที่ได้ทำไปในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ และก่อนปี พ.ศ.  

๒๔๖๓ 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ พระองค์เจ้าธานีนิวัติ ราชเลขาธิการ กราบบังคมทูล 

ถวายรายงานที ่๒๗๓/๖๔ โดยย่อ มีความสำคัญบางตอนดังนี ้

หมอเปียร์สได้ให้ความเห็นไว้พอเปนเลา ๆ ว่า การฝึกหัดแพทย์ควรจะ 

จัดเปน ๒ ชั้น คือ 

(๑) นักเรียนแพทย์ชั้นสูง ควรรับแต่นักเรียนที่สอบไล่ได้มัธยม 

บริบูรณ์ (ปีที่ ๓) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เข้าเล่าเรียนวิชาตาม 

หลักสูตรมีกำหนด ๖ ปี ให้เรียนภาควิทยาศาสตร์ล้วน ๒ ปี เรียนวิชาแพทย์  

๔  ปี เ ม่ือเ รียนสำเร็จแล้วให้เปน  “แพทย์ปริญญา” ซ่ึงมีทางท่ีจะขอให้ 

มหาวิทยาลัยต่างประเทศรับรองว่า เสมอการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น  ๆ  

ทำนองเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศรับรองว่า มัธยมปีที่ ๘ ของเรา 

เสมอการสอบไล่ Matriculation ของเขา นักเรียนแพทย์ที่สอบไล่ได้ชั้นสูงเชนนี้  

เมื่อจะไปเรียนวิชาเพิ่มเติมอีก ณ ต่างประเทศ ก็เรียนชั้น Post Graduate  

ทีเดียวเพียง ๑  หรือ ๒ ปีก็สำเร็จ

(๒) นักเรียนแพทย์ช้ันสามัญ ควรรับนักเรียนท่ีสอบไล่ได้ช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ดังรับอยู่เดี๋ยวนี้ มีกำหนด 

เรียน ๓ หรือ ๔ ปี (เดี๋ยวนี้เรียน ๖ ปี) แล้วออกทำการเปนสารวัดแพทย์ 

สำหรับการสาธารณสุข หรือทำการรักษาพยาบาลทั่ว ๆ ไป ให้ทันกับความ 

ต้องการของบ้านเมือง...
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หมอไฮเซอร ์หมอบาร์นส ์หมอแมคฟาร์แลนด ์ และหมอเอลลิส วัดพระแก้ว พ.ศ. ๒๔๖๔

เจ้าหน้าที่สำรวจโรคพยาธิปากขอประจำอำเภอสันทราย 
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พระภิกษุกำลังส่องกล้องจุลทรรศน์ดูตัวพยาธิปากขอ ภาคเหนือ 

การสำรวจพยาธิปากขอในภาคเหนือ

ที่มา : Rockefeller Archive Center
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วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือกราบบังคมทูลที่ ๓๙/ 

๕๒๘๕ ผ่านมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ ์ ราชเลขาธิการ ความว่า 

…ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวง ศึกษาธิการเชิญ  

รอคคีเฟลเลอร์เฟาวน์เดชั่น ช่วยอุดหนุนการศึกษาทางแพทย์ของประเทศ 

สยามนั้น บัดนี้หมอบาร์นสได้แจ้งมาว่า รอคคีเฟลเลอร์เฟาวน์เดชั่น จะส่ง 

หมอเปียร์ส เข้ามาดูกิจการแผนกแพทยศาสตร์ของเราที่จัดอยู่ เพื่อทำ 

รายงานและความเห็นเสนอรอคคีเฟลเลอร์เฟาวน์เดชั่น ว่าควรจะช่วยเหลือ 

เพียงไร...ถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส 

ให้หมอเปียร์สได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยเฉพาะ เขาจะรู้สึกเป็นเกียรติยศ...

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๔๖๔ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวง 

ศึกษาธิการ มีหนังสือที่ ๔๕/๕๙๐๔ เรียนแจ้งมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์  

ราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบว่า มหาวิทยาลัยได้เชิญหมอ 

เปียร์สไปเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อพบแพทย์ทั้งหลายที่ทำการเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัย และท่าน 

ได้เชิญไปเลี้ยงอาหารเย็นที่บ้าน ซึ่งหมอเปียร์สชี้แจงว่า 

...ในการที่ รอคคีเฟลเลอร์เฟาวน์เดชั่น จะช่วยนี้เป็นส่วนทางวิชา  

เขามีความเห็นว่า ชั้นต้นบางทีจะส่งศาสตราจารย์มาให้ ๖ คน พอครบวิชาที่ 

ต้องการ เขาจะขอให้ศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงของเขาในการจัดสอนวิชาและ 

การสอบไล่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกหัด มีสถานที่และเครื่องใช้ก็จะช่วยได้บ้าง 

เหมือนกัน เขาเห็นว่า ควรมีความตกลงกันระหว่างรัฐบาลสยามกับรอคคี 

เฟลเลอร์เฟาวน์เดชั่น กำหนด ๕ ปี ในการที่จะฝึกสอนวิชาแพทย์ เมื่อครบ 

๕ ปีแล้ว ถ้ารัฐบาลสยามยังต้องการให้ช่วยต่อไปอีก ก็จะรับช่วยต่อไปอีก ๕ ป ี

รวมเป็น ๑๐ ปี แต่ทั้งนี้เป็นความเห็นเขา ซึ่งจะได้รายงานต่อรอคคีเฟลเลอร์ 

เฟาวน์เดชั่น เมื่อตกลงอย่างไรคงจะบอกมาให้ทราบภายหลัง...

วันที ่๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ราชเลขาธิการกราบบังคมทูลย่อเรื่องแผนกต่างประเทศ 

ที่ ๘/๖๕ ว่า ร็อคกี้เฟลเลอร์ฟาวน์เดชั่นรับช่วยเหลือการศึกษาในแผนกนี้

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ (January 23, 1922) Dr. Richard M. Pearce, The  

Rockefeller Foundation, 61 Broadway, New York มีจดหมายถึงเจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี  

เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ อธิบายพร้อมแนบเอกสารข้อเสนอการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา  

๖ แผ่น
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...The Result of the discussion of the material I collected in  

Siam, the following plan for the development of Medical Education  

in the Royal Medical School of Bangkok is proposed: …

วันท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕ เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ 

 มีหนังสือที่ ๒/๑๑๑ เรียนแจ้งมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ ราชเลขาธิการ เพื่อ 

นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ เรื่องงบประมาณสร้างสถานปาโถโลย ี๑ หลัง ราคา 

๘๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกพยาบาล ๑ หลัง ราคา ๘๐,๐๐๐  

บาท ด้วยเงินของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ พระราชทาน และ 

กราบบังคมทูลว่า 

...สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงเอา 

เป็นธุระในเรื่องนี้อยู่มาก ทรงเข้าพระไทยทางการได้ถ้วนถี่ ได้ทรงพบปะ 

สนทนากับหมอวินเซนต์ นายกแห่งฟาวน์เดชั่น และได้ทรงรับกับเขาไว้ว่าจะ 

มาฟังความและรับสั่งแก่เขาเมื่อเสด็จกลับออกไป พระองค์ท่านได้ทรงตรัส 

แนะนำว่า เพื่อให้ทันในเวลาอันน้อย ควรมีกรรมการสำหรับพิจารณาเรื่องนี้  

เพื่อให้มีผู้แทนของกระทรวงที่ใช้แพทย์เข้าเปนกรรมการด้วย กระทรวง 

ศึกษาธิการเปนเจ้าหน้าที่ พระองค์ท่านก็ทรงยินดีจะช่วยเหลือ ข้าพเจ้า 

เห็นชอบด้วยพระดำริห์และเห็นว่าถ้าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี 

กรรมการ และไดพ้ระองคท์า่นเปนประธาน กบัมอบการจดัเรือ่งกรรมการนีไ้วใ้น 

พระองค์ท่านจะเปนการดีมาก...

หมอเปียร์ส (Dr. Richard M. Pearce) 

Director of the Rockefeller Foundation’s 

Medical Sciences Division, 

Prepared a report on the state of 

medical education in Siam. Issued in 1921, 

the report set the stage for frank discussions 

between the Ministry of Education and 

the Foundation regarding a plan to 

improve medical education. 

ที่มา : Rockefeller Archive Center
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วันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ.  ๒๔๖๕ มหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธ์ิ ราช- 

เลขาธิการ มีหนังสือที่ ๒/๔๙ เรียนเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการว่า  

ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการรีบไปทูลปรึกษาเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศเสียก่อน

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕ หนังสือที่ ๔/๑๙๘ นามเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  

เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ไปทูลหารือสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดี 

กระทรวงการต่างประเทศแล้ว รับสั่งว่า “เหนควรให้จัดการตามที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์ได้ตกลง 

กับเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร”์

วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ 

มีลายพระหัตถ์แจ้งความมายังเจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ความสำคัญ 

บางตอนดังนี้

...ตามคำสั่งของเจ้าคุณ ข้าพเจ้าได้พิจารณาการที่ รอคคิเฟลเลอร์ 

เฟานเดชั่น จะรับช่วยจัดการบำรุงการศึกษาวิชาแพทย์ในประเทศสยาม ดังมี 

ความแจ้งอยู่ในจดหมายของนายแพทย์เปียร์ส ผู้แทนรอคคิเฟลเลอร์เฟานเดชั่น 

ในแผนกแพทย์ศึกษา และได้ตรวจข้อที่นายแพทย์เปียร์สขอให้รัฐบาลสยาม 

รับสัญญา จัดเป็นส่วนที่รัฐบาลจะช่วยในกิจการที่จะกระทำร่วมกัน ข้าพเจ้าได้ 

ปฤกษาเจ้ากระทรวงต่าง ๆ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยการใช้แพทย์และสอนแพทย์  

รวบรวมใจความได้ดังต่อไปนี้ ในชั้นต้น จะขอรายงานความเห็นว่า ถ้ารัฐบาล 

รับการช่วยของรอคคิเฟลเลอร์เฟานเดชั่นแล้วจะมีผลดีผลร้ายอย่างไรบ้าง...

วันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕ เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ 

มีหนังสือที ่๑๕/๑๕๑๓ กราบบังคมทูลผ่านราชเลขาธิการ พร้อมแนบรายงาน ๒ ฉบับ คือ

	 ๑.	รายงานของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ พร้อมสำเนา 

หนังสือของหมอเปียร์ส 

	 ๒.	รายงานกระทรวงศึกษาธิการ ย่อเรื่อง “รอคคิเฟลเลอร์เฟาน์เดชัน รับจะช่วยจัดการ 

บำรุงการศึกษาทางแพทยศาสตร”์ ม ี๓ ตอน ๒๕ หน้า 

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตร ี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลถวายความเห็น 

ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเงินใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปัญหาเงินเดือนแพทย์ 

ผู้ที่สอบได้ปริญญาตามที่จะจัดนี้ ปัญหาเงินเดือนศาสตราจารย์ ๖ ตำแหน่ง ปัญหาค่าใช้จ่าย 

ก่อสร้างปัญหาเรื่องศรัทธาในความปรองดอง และปัญหาคน

 

...ปัญหาคนที่จะจัดการฝ่ายเรานี้เป็น ปัญหาสำคัญเพราะเมื่อเริ่มจัด 

คณะแพทยศาสตร์ ก็จำเป็นต้องจัดคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย 
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ทันที คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นคณะใหญ่และเป็นคณะที่มุ่งหมาย 

ไว้ว่า นักเรียนทุกคนจะเรียนทางคณะใด  ๆ  ก็ต้องผ่านคณะนี้ก่อนทั้งนั้น...  

เพราะฉะนั้น ถ้าได้บุคคลอย่าง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุน- 

สงขลานครินทร์ ทรงงานทางกรมมหาวิทยาลัยในภายหน้าแล้ว กระทรวง 

ศึกษาจะยินดีหาน้อยไม่...

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕ มหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (ลออ  

ไกรฤกษ์) ราชเลขาธิการ มีหนังสือกรมราชเลขาธิการที ่๒๔/๗๒๐ เรียนแจ้งเจ้าพระยาธรรมศักดิ์- 

มนตร ี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ความสำคัญบางตอนดังนี้

เรียน ท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตร ี

ตามหนังสือท่านที่ ๑๕/๑๕๑๓ ลงวันที่ ๑๐ เดือนนี้ ทูลเกล้าฯ ถวาย 

สำเนารายงานของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์  

เรื่องการที่รอคคิเฟลเลอร์เฟาน์เดชัน รับจะช่วยจัดการบำรุงการศึกษาทาง 

แพทยศาสตร์ในประเทศสยาม พร้อมด้วยความเห็นของท่านในเรื่องนี้ ได้นำ 

ความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ  

ตามพระบรมราชโองการแล้ว มีพระกระแสว่า หนังสือของท่านดังนี้ ดูเหมือน 

จะทำเป็นรายงานที่พิสดารในเรื่องนี้ เมื่อทรงฟังความที่ท่านกล่าวมาก็ดูเหมือน 

ว่าการทั้งปวงในเรื่องนี้ที่ได้ปฤกษาหารือกับกระทรวงต่าง  ๆ  ตามที่สมเด็จ- 

พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์กับกระทรวงศึกษา ได้ช่วย 

กันไปว่ากล่าวนั้น ก็ไม่มีที่จะขัดข้องต่อการที่จะรับเขาช่วยนั้นแล้ว 

อน่ึงตามท่ีท่านทูลเกล้าฯ ถวายลายพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ 

ทรงมีถึงท่าน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ทรงชี้แจงพระดำริห์ทุกข้อในความที่เขา 

ว่ามาแล้ว ลงที่สุดเป็นคำถามว่าจะรับเขาหรือไม่ และตามที่ท่านแสดงความ 

เห็นในหนังสือรายงานนี้ว่า ควรรับแล้วนั้น ความสำคัญยังขาดอยู่อย่าง ๑ คือ 

ว่า ท่านได้ทูลตอบสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ นั้นเป็นประการใด ข้อความนี้ 

ควรจะมไีวใ้นรายงานใหช้ดัเจนดว้ยวา่ ไดท้ลูความฤๅตกลงกนัไวเ้ปน็ประการใด ๆ  

ด้วย เพราะเข้าพระทัยว่า ท่านจะยังไม่มีหนังสือตอบหมอเปียร์ส และจะให้ 

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ นั้นว่ากล่าวกับเขาแทนที่จะตอบหนังสือของเขา  

เพื่อไม่ให้มีช่องที่จะเข้าใจผิดกันในเรื่องนี้...

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษา- 

ธิการ มีหนังสือที่ ๑๙/๒๒๑๒ เรียนมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ ราชเลขาธิการ  

ความว่า
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ด้วยหนังสือท่านที่ ๒๔/๗๒๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ศกนี้ เรื่อง 

รอคคเิฟลเลอรเ์ฟานเ์ดชนันัน้ทราบแลว้ เรือ่งนีส้มเดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟา้- 

กรมขุนสงขลานครินทร์ มีรับสั่งไว้ว่า เมื่อตกลงรับให้เขาช่วยแล้ว ขอให้แจ้ง 

แก่หมอบาร์นส์ทราบ เพื่อหมอบาร์นส์จะได้แจ้งให้หมอเปียร์สทราบ เพื่อ 

เตรียมตัวไว้ กับได้ทรงทำความเข้าใจไว้กับหมอบาร์นส์ว่า เมื่อหมอเปียร์สจะ 

เข้ามากรุงเทพฯ ขอให้มาทางยุโรปและเฝ้าพระองค์ท่านที่ปารีส การตอบทาง 

ราชการ เมื่อโปรดเกล้าฯ แล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะได้ตอบไปอีกส่วนหนึ่ง 

และตอบตกลงเพียงหลักการ ส่วนรายละเอียดขอให้เขาปรึกษาหารือกับสมเด็จ- 

พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ แล้วมาตกลงกันใน 

กรุงเทพฯ ขอท่านได้โปรดนำกราบทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา- 

เทวะวงศ์วโรปการ ทราบฝ่าพระบาทด้วย

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ มหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ ราช- 

เลขาธิการ มีหนังสือแจ้งมายังเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตร ี เสนาบด ีความสำคัญว่า

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 

เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์
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...สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการทราบ 

ฝ่าพระบาทแล้ว มีรับสั่งว่า ได้โปรดให้เรียนถามท่านไปว่า ท่านได้ตอบลาย 

พระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์๕๖ นั้นเป็น 

ประการใดบ้าง ก็หาได้ความมาอย่างไรไม่ จึงเข้าพระทัยว่าจะไม่มีคำตอบแล้ว 

กลับได้ความมาว่าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ มีรับสั่งว่ากระไรอีกต่อไป เปน 

ความแปลกออกไปจากรายงานฉบับก่อน ก็ได้ความกระจ่างไปอีกชั้นหนึ่ง 

แต่การตอบทางราชการที่ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะได้ตอบอีกส่วน 

หนึ่งนั้น ทรงพระดำริห์ว่า ในหนังสือที่จะมีไปใช้ถ้อยคำอย่างไรนั้น เปนการ 

สำคัญมาก ควรจะคิดร่างดูกันเสียก่อนมีไปได้ จึงจะดี...

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์- 

วโรปการ มีลายพระหัตถ์ถึงพระยาสุนทรลิขิต ความว่า

...หนังสือดอกเตอร์เปียร์ส ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๑๙๒๒ ซึ่งขอดูและ 

เจ้าคุณนำไปให้แล้วนั้น อ่านดูแล้ว เหนความว่า ข้อความที่กล่าวเปนหลัก  

(principle) นั้น มีหลายประการมากนัก เจ้าพระยาธรรมศักดิ์ ร่างตอบหลัก 

ที่เขาว่ามา แต่ให้ไปปฤกษาราชการที่จะกระทำขึ้น [...ภาษาอังกฤษ เอกสาร 

ชำรุด...] แล้ว ทูลหม่อมแดงมีลายพระหัตถ์ชี้แจงความที่จะรับตามเขาว่ามาได้ 

ฤๅมไิดเ้ปนอนัมาก เจา้พระยาธรรมศกัดิว์า่ยงัไมไ่ดท้ลูตอบไปวา่กระไรเลย ดงันี ้

ถ้าเขาไปปฤกษากับท่าน ท่านจะว่ากระไรได้ เว้นแต่จะให้กระดาษเปล่าเปน 

เหมือนหนึ่งคำสั่ง ถวายไปแล้ว (carteblame instruction)๕๗ เท่านั้น การที่คิด 

ตอบไปโดยอ้างพระปรมาภิธัยว่ายอมรับตามหลักการเขาว่ามาโดยสังเขป เช่น 

ร่างเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีทำนี้ เกรงว่าจะเปนไม่ดีที่ไม่ได้กล่าวชัดเจนว่า 

จะยอมเพียงไร เพราะฉนั้นจะคิดแก้ร่างตอบนี้ แต่เพียงหนังสือที่ได้มาแล้ว  

ยังเหนไม่พอ ขอสำเนาลายพระหัตถ์ทูลกระหม่อมแดงที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์ 

ทูลเกล้าฯ ถวายอีกฉบับหนึ่ง เหนว่าเปนลายพระหัตถ์ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม  

ศกนี้ ฤๅวันไรไม่แน่นัก ส่งไปให้ด้วย แล้วจะคืนมาพร้อมหนังสือทั้งปวงใน 

เรื่องนี้...

หนังสือที่สมเด็จกรมพระยาฯ ยืมไป

	๑)	 หนังสือ ดร.เปียร์ส ๒๓ มกรา ๑๙๒๒

	๒)	 ย่อ ศ ๖/๖๕

	๓)	 ใบปะหน้าตอบต่อเรื่องรอคคิเฟลเลอร์เฟาน์เดชัน

	๔)	 หนังสือศึกษา ๑๙/๒๒๑๒ ลง ๑/๖/๖๕

	๕)	 สำเนา ส ๒๒/๘๐๐ ๖ กรกฎา ๖๕
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	๖)	 สำเนา ส ๒๖/๗๒๐ ๒๖ มิถุนา ๖๕

	๗)	 หนังสือศึกษา ๑๕/๑๕๑๓ ลง ๑๐ มิถุนา ๖๕

	๘)	 สำเนาลายพระหัตถ์ทูลหม่อมแดง ลง ๒๑/๒/๖๕...

วันท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษา- 

ธิการ มีหนังสือที่ ๒๑/๒๓๑๖ เรียนมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ ราชเลขาธิการ  

พร้อมแนบร่างจดหมายฉบับเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีตอบ Rockefeller Foundation เป็น 

ทางการ ๑ หน้า ความว่า 

...ขอเรียนว่า กระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้กราบทูลตอบสมเด็จพระเจ้า- 

น้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ประการใดเลย ที่พระองค์ท่าน 

รับสั่งนั้น ได้รับสั่งล่วงหน้าไว้แต่ก่อนเท่านั้น ส่วนร่างที่จะตอบผู้แทนรอคคิ- 

เฟลเลอร์เฟาน์เดชัน ข้าพเจ้าได้ร่างส่งมาพร้อมด้วยหนังสือนี้แล้ว ขอท่านได้ 

นำความกราบทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ  

ทราบฝ่าพระบาทด้วย...

วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 

แจง้ความมายงัมหาเสวกเอก พระยาจกัรปาณศีรศีลีวสิทุธิ ์ ราชเลขาธกิาร พรอ้มแนบรา่งจดหมาย 

ฉบับหม่อมเจ้าวรรณไวยากรตอบ Rockefeller Foundation เป็นทางการ ๖ แผ่น ความว่า

...ข้าพเจ้าเหนว่าร่างหนังสือที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีทำมานั้น  

กล่าวย่อความเกินไป มีใจความยอมรับหลักของการที่เขาว่ามาแล้ว ก็ให้เขาไป 

ทูลหารือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์เท่านั้น

การตอบหนังสืออย่างนี้ ควรจะกล่าวให้ชัดเจนถึงหลักข้อต้นข้อสำคัญ 

ที่ยอมรับกัน เพื่อว่าจะได้เหนว่ายอมรับกันเพียงไร ข้าพเจ้าจึงให้หม่อมเจ้า 

วรรณไวยากรร่างตอบขึ้นใหม่ ให้กล่าวความตามที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 

ได้ยอมรับในร่างท่ีทำมาแล้ว แต่ให้กล่าวความให้ชัดไปทุกข้อท่ีเขาว่ามา เพ่ือจะ 

ได้เหนว่ายอมรับกันตรงแล้ว ฤๅมีข้อบ่ายเบี่ยงเพียงไร หม่อมเจ้าวรรณไวยากร 

ได้ร่างถูกใจข้าพเจ้ามาก ได้แก้ไขบางคำเลกน้อยแล้ว ข้าพเจ้าได้คัดเทียบกับ 

หนังสือที่เขามีมาคนละซีก ฤๅแถว เพื่อที่จะได้เหนความได้ง่าย ส่งมาพร้อม 

กับต้นหนังสือเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีที่ได้รับจาก กรมราชเลขาธิการนั้น 

ด้วยแล้ว ขอนำความกราบบังคมทูลฯ การจะควรประการใด สุดแล้วแต่จะ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...
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วันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๔๖๕ มหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธ์ิ ราช- 

เลขาธิการมีหนังสือที ่๙๓/๑๑๒๒๑ กราบทูลเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ความว่า 

ข้าพระพุทธเจ้าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละออง- 

ธุลีพระบาท โปรดเกล้าฯ ว่า ร่างนั้นดีแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าได้ส่งร่างไปยัง 

เสนาบดีกระทรวงศึกษาแล้ว

October 3, 1922 Letter Dr. Richard M. Pearce to Prince Songkla อธิบาย 

ขั้นตอนการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันดังนี้

	 ๑)	Prince Songkla sends Memorandum to Dr. Richard M. Pearce

	 ๒)	Dr. Richard M. Pearce approved Memorandum

	 ๓)	His Majesty, Bangkok approved Memorandum

	 ๔)	The Rockefeller Foundation approved Memorandum

	 ๕)	Proceed detail of the Reorganization of the Bangkok Medical School

October 6 / October 25 / November 11, 1922 - at Paris, 29 Hare Wood  

House, Hanover Square, London/Bournemouth: 4 Letters from Prince Songkla to  

Dr. Richard M. Pearce 

วันท่ี ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธ์ิ ราชเลขาธิการ กราบบังคม 

ทูลถวายรายงานพร้อมบันทึกข้อตกลงที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์  

ประทาน ความว่า

บันทึกข้อตกลงในวิธีที่จะดำเนินการเบื้องต้น บอร์ดออฟทรัสตีแห่งมูลนิธินั้นได้เห็นชอบ 

ด้วยแล้ว เพื่อเรียนพระราชปฏิบัติ ถ้าได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา มาทรงจัดการทางแผนก 

มหาวิทยาลัยเสียแต่เริ่มต้นจัดการใหม่นี้ทีเดียว กิจการจะดำเนินไปโดยเร็ว จะหาคนอื่นให้เหมาะ 

กว่าได้ยากที่สุด ด้วยท่านทรงปริญญาถึง Doctor of Public Health ย่อมมี Prestige ในยุโรป 

อยู ่ การที่จะทรงหมาย Doctor of Medicine อีกนั้น เห็นว่าไม่จำเปน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาว่า 

ตามบันทึกนี้ก็ดีแล้ว ควรคิดจัดการทำต่อไปตามที่ได้ตกลงกัน

ราม ป.ร.

หมอ Richard M. Pearce M.D. เป็น Director Division of Medical Education,  

Rockefeller Foundation และม ี Alan Gregg M.D. เป็น Associate Director

(จดหมายฉบับ November 9, 1922 at the Rockefeller Foundation 61 Broadway, 

New York: Letter Dr. Richard M. Pearce to Prince Songkla)
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วันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์- 

วโรปการ มีหนังสือกระทรวงการต่างประเทศที่ ๑๔/๑๕๘๖๗ แจ้งความมายังเจ้าพระยา- 

ธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ความว่า

...ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ได้ 

ทรงมีพระโทรเลขมาจากปารีส ลงวันที่ ๒๑ เดือนนี้ ฉบับ ๑ ทรงขอให้ส่งต่อ 

มายังเจ้าคุณ มีความว่า ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์ท่านประทับ 

ทรงศึกษาที่ลอนดอนต่อไปอีก ๒ ปี จะได้ทรงรับสั่งกับรอคเฟลเลอร์มูลนิธิ 

ต่อไป บรรทึกนั้นบอร์ดออฟทรัสตีเห็นชอบแล้ว ทรงขอให้มีโทรเลขไปให้ทรง 

ทราบว่า รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เห็นชอบแต่เมื่อใด และ 

ทรงขอให้ส่งงบประมาณที่จะสร้างตึกต่าง ๆ นั้นไปถวายโดยเร็วด้วย ดังมีความ 

แจ้งอยู่ในสำเนาพระโทรเลขที่ส่งมานี้แล้ว...

วนัที ่๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ เจา้พระยาธรรมศกัดิม์นตร ี เสนาบดกีระทรวงศกึษาธกิาร 

มีหนังสือที่ ๒๖/๔๙๑๔ เรียนมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ ราชเลขาธิการ รายงาน 

การดำเนินการดังนี้

...รอคคิเฟลเลอร์มูลนิธิ ได้ส่งหมอคาร์เตอร์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยหมอเปียร์ส 

มาดูงานและเพื่อปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับที่จะดำเนินการต่อไป ได้มาดูงานไป 

ถึงคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งใช้เป็นที่เตรียมนักเรียนแพทย์ ๒ ปี ก่อนที่จะเรียน 

แพทยศาสตร์แท้แล้วได้...พร้อมด้วยพระยาไพศาลศิลปศาสตร์ ปลัดทูลฉลอง  

และหมอบาร์นส์…ฝ่ายการทางคณะแพทยศาสตร์ก็ได้เริ่มงานตามที่ตกลงกัน 

แล้ว...ส่วนการท่ีจะให้ รอคคิเฟลเลอร์มูลนิธิช่วยคณะอักษรศาสตร์และวิทยา- 

ศาสตร์น้ัน ถ้าชอบด้วยกระแสพระราชดำริแล้ว ข้าพเจ้าขอพระราชทานบอก 

รับรองไป...

วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๔๖๖ มหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์  

ราชเลขาธิการ มีหนังสือกรมราชเลขาธิการที่ ๓๗/๒๑๑๙ เรียนแจ้งเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  

เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ความว่า
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คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อแรกเริ่มนั้น

เรียนที่วังใหม่หรือวังวินเซอร์ระหว่างที่อาคารบัญชาการ (อาคารมหาจุฬาลงกรณ์) กำลังก่อสร้าง

ต่อมากรมพลศึกษาเช่าที่ดินต่อจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วรื้อวังใหม ่ เพื่อสร้างกรีฑาสถานแห่งชาต ิ

โดยสร้างสนามกีฬาหลัก สนามกีฬาในร่ม สระว่ายน้ำ ฯลฯ สนามกีฬาหลักส่วนบนพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังใหม ่

เมื่อสร้างเสร็จใช้ชื่อว่า สนามศุภชลาศัย

ห้องเรียนภายในวังใหม ่

เมื่อกรมพลศึกษาเช่าที่ดิน

จากจุฬาฯ ก็ได้รื้อวังใหม่

และสร้างกรีฑาสถานแห่งชาต ิ

(สนามศุภชลาศัย) ขึ้นแทน
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ห้องเรียนวิทยาศาสตร ์ The Laboratory of Bacteriology in 1930 

คณะอักษรศาสตร ์- วิทยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องปฏิบัติการเคม ีคณะอักษรศาสตร ์- วิทยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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...ตามหนังสือท่านที่ ๒๖/๔๙๑๔ ลงวันที่ ๒๒ เดือนก่อน...เพื่อขอ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาต บอกรับรองการที่จะให้มูลนิธิช่วย  คณะ 

อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นั้น ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ 

ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว โปรดเกล้าฯ ว่า ถ้าไม่ขัดข้องในทางการก็ควรแท้ 

ที่จะรับ เพราะมหาวิทยาลัยจะได้เจริญได้เร็วทันต้องการขึ้นบ้าง...

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๗ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษา- 

ธิการ มีหนังสือที่ ๓๕/๗๘๕๕ เรียนมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ ราชเลขาธิการ  

รายงานการดำเนินการดังนี้

	 ๑)	กรรมการแห่งมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๖  

ตกลงรับที่จะช่วยเหลือคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ มีกำหนด ๕ ปี ในประเภทวิชาแผนก 

เตรียมแพทยศาสตร์ คิดจะรับเพิ่มเดือนให้กับผู้ที่จะจ้างเข้ามาเป็นศาสตราจารย์ฟิสิกส์ - เคมีสตรี 

คนหนึ่ง เดือนละ ๓๐๐ - ๕๐๐ บาท ช่วงเวลา ๕ ปี อาจารย์สอนภาษาอังกฤษคนหนึ่ง เดือนละ  

๗๐๐ บาท กำหนดเวลา ๓ ป ี

	 ๒)	จัดหาสถานที่สำหรับสอนวิทยาศาสตร์ช่วงเวลา ๕ ปีแรกที่วังใหม่

	 ๓) วางแผนก่อสร้างสถานเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นใหม่ (คือ ศาลาวิทยาศาสตร์ ตึกขาว  

ปัจจุบันคือ ตึกชีววิทยา ๑) 

	 ๔)	จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการสอน

	 ๕)	ใช้ทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ของสมเด็จ- 

พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยปีละ  

๘,๐๐๐ บาท สำหรับจ้างศาสตราจารย์

สมเด็จเจ้าฟ้าน้องยาเธอ กรมขุนสงขลานครินทร์ ประทานเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทแก่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งเป็นทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์ เพื่อจ้างศาสตราจารย์และส่งนิสิต 

ไปเรียนวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เพื่อกลับมาสอนนิสิตแพทย์

วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ มหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ ราชเลขา- 

ธิการ มีหนังสือตอบเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ความว่า ได้นำ 

ความกราบทูลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมา ทราบฝ่าพระบาท  

ทรงประทานอนุญาตให้ตอบรับ โดยพระบรมราชโองการ ลงวันที ่๑๒ มกราคม ศกนี้

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษา- 

ธิการ มีหนังสือที่ ๑๘/๓๐๐๓ เรียนมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ ราชเลขาธิการ  

ความว่า

...ตามโครงการที่ได้ตกลงร่วมมือกับรอคคิเฟลเลอร์มูลนิธิ จำเปนที่จะ 

ต้องจัด  โรงเรียนนางพยาบาลและนางผดุงครรภ์  ให้ดำเนินการไปทันกัน  

เพราะทั้งสองฝ่ายย่อมจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน และเป็นวิชชาการ แห่งคณะ 
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แผนผังอาคารภายในโรงพยาบาลศิริราชตามโครงการของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์

ที่มา : งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทยศาสตร์ ได้แนะให้ขอความช่วยเหลือจากรอคคิเฟลเลอร์มูลนิธิ ได้มีการ 

ปรึกษาหารือดังบันทึกโครงการที่ส่งมานี้ (Plan for Reorganization of the  

Nurses Training School at SIRIRAJ Hospital)...

ในการที่จะจัดใหม่นี้ ควรมีสถานที่เป็นส่วนสัด เห็นพร้อมใจกันว่า 

สถานที่เดิมของโรงเรียนวังหลัง ซึ่งจะว่างลงตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙ 

เปน็ทีเ่หมาะ สถานทีน่ีส้มเดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟา้กรมขนุสงขลานครนิทร ์

ได้ทรงซื้อจากคณะมิชชันนารีแล้ว...ทั้งจะทรงพระอนุเคราะห์ในส่วนค่าซ่อมแซม... 

ทำให้เปนการสะดวกที่จะดำเนินการร่วมมือกับรอคกิเฟลเลอร์มูลนิธิอีกชั้นหนึ่ง 

ได้ แม้ในเวลาที่การเงินอัตคัด ซึ่งควรอนุโมทนาอย่างยิ่ง...

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๔๖๘ มหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ ราช- 

เลขาธิการ มีหนังสือที ่๒๙/๑๓๐๐ ตอบเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตร ี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ  

ความว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว 



782
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ทรงพระราชดำริห์ เห็นชอบด้วย

(ในอีก ๒ เดือนต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต การตั้งโรงเรียน 

นางพยาบาลจึงมีเร่ืองราวต่อเน่ืองไปในช่วงรัชกาลท่ี ๗ ด้วย จึงขอนำมาลงเพ่ือให้ความต่อเน่ืองกัน)

วันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙ เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ 

มีหนังสือที ่๓๔/๗๓๖๐ เรียนมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ ์ ราชเลขาธิการ ความว่า

...เรื่องการจัดโรงเรียนนางพยาบาลและนางผดุงครรภ์ ว่าทรงพระ- 

ราชดำริเห็นชอบด้วยโครงการที่จะจัดแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้รับพระราชทานมี 

จดหมาย จึงบันทึกโครงการจัดโรงเรียนนางพยาบาลและนางผดุงครรภ์ ไปยัง 

รอคคิเฟลเลอร์มูลนิธิ บัดนี้ได้รับตอบมาว่า กรรมการแห่งรอคคิเฟลเลอร์ 

มูลนิธิ ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ศกนี้ ตกลงกันว่าจะร่วมมือกัน 

จดัการและชว่ยอดุหนนุโรงเรียนนางพยาบาลและนางผดุงครรภ์ ตามโครงการน้ัน 

แล้วเป็นเวลา ๕ ปี ๕๘...

วันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙ เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ  

มีหนังสือที ่๓๔/๗๓๖๐ เรียนมหาเสวกเอก เจ้าพระยามหิธร ราชเลขาธิการ ความว่า 

...หมอคาร์เตอร์ รองผู้อำนวยการแผนกการศึกษาทางแพทย์แห่งรอคคิเฟลเลอร ์

มูลนิธิ เข้ามากรุงเทพ มาดูการคณะแพทยศาสตร์กับคณะอักษรศาสตร์และ 

วิทยาศาสตร์...ทางคณะแพทยศาสตร์ หมอคาร์เตอร์ชมเชยว่า ดำเนินการ 

เรียบร้อยตามที่ตกลงกัน...ส่วนคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้แนะนำ 

บางอย่างเกี่ยวด้วยดำเนินการ ซึ่งจะได้ดำริจัดการต่อไป...

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๑ มหาอำมาตย์เอก พระองค์เจ้าธานีนิวัติ เสนาบดี 

กระทรวงศึกษาธิการ มี หนังสือลับที่ ๒๖๘/๑๐๗๓๙ เรียนมหาเสวกเอก เจ้าพระยามหิธร ราช- 

เลขาธิการ แจ้งว่า ดร.คาร์เตอร์เข้ามาถึงวันที่ ๗ ศกนี้ มีการเจรจาหารือกัน ๗ ครั้ง วันสุดท้าย  

ดร.คารเ์ตอรข์อพบพระองค์เจ้าธานีนิวัติ เสนาบดกีระทรวงศกึษาธกิาร เปน็การสว่นตวั หนงัสอืลบั 

ฉบบันีไ้ดอ้ธบิายสาเหตตุา่ง ๆ ทีท่ำใหม้ลูนธิริอ็คกีเ้ฟลเลอรห์มองหมาง เช่น เรือ่งการตัง้งบประมาณ  

ความเฉื่อยชาในเรื่องการสั่งซื้อยาจากต่างประเทศ เป็นต้น และได้แนะนำให้เปลี่ยนแปลงระเบียบ 

การบางอย่างเป็นการแก้ไข

วันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ เจ้าพระยามหิธร ราชเลขาธิการ มีหนังสือท่ี ๔๐๕/๕๙๗๙ 

แจ้งพระองค์เจ้าธานีนิวัติ เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ความว่า ตามลายพระหัตถ์ลับที่ ๒๖๘/ 

๑๐๗๓๙ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐ ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ 

แผนกแพทยศาสตร์ศึกษา ซึ่งจะทำความร่วมมือกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ต่อไปนั้น ได้นำความ 

กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว 
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วันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขา 

ตอบว่า 

การร่วมมือต่อไปนั้น เราต้องจัดให้จงได้

เรื่องการเงินดู ไม่น่าจะขัดข้องเลย ให้ตอบไปตามร่างนั้นได้

ประชาธิปก ป.ร.

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต ิ เสนาบดีกระทรวง 

ศึกษาธิการ มีหนังสือท่ี ๒๒๕/๙๒๑๓ เรียนมหาเสวกเอก เจ้าพระยามหิธร ราชเลขาธิการ แจ้งว่า

...เนือ่งจากทีส่มเดจ็พระเจา้พีย่าเธอ เจา้ฟา้กรมขนุสงขลานครนิทร ์ สิน้พระชนม ์

รอคกิเฟลเลอร์มูลนิธิได้โทรเลขมายังผู้แทนของเขาว่า บรรดาศาสตราจารย์ 

ทั้ง ๖ คนซึ่งจะหมดเขตต์รับราชการร่วมมือกับรัฐบาลสยามใน ค.ศ. ๑๙๓๐ นี้  

มูลนิธิเห็นควรอนุมัติให้เลื่อนเวลาร่วมมือโดยต่อสัญญาออกไปอีกปีหนึ่ง เพียง 

สิ้นปี ๑๙๓๑...

วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ เจ้าพระยามหิธรทูลพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า- 

ธานีนิวัติ มีหนังสือตอบกลับว่า ได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

...โปรดเกล้าฯ ว่า ควรเลื่อนเวลาอย่างยิ่ง อาจารย์เหล่านี้ล้วนเปนคนดีมาก...

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓ กระทรวงมหาดไทยขอพระราชานุญาตบรรจุนายแพทย์ 

สกาปิโรจากมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร์ แทนนายแพทย์ไอราแอร์ ในตำแหน่งท่ีปรึกษาของกรม 

สาธารณสุข

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ พระองค์เจ้าธานีนิวัติ เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ มี 

หนังสือท่ี ๒๒๕/๙๒๑๓ เรียนมหาเสวกเอก เจ้าพระยามหิธร ราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูล 

เรื่องขอพระราชทานหนังสือในนามรัฐบาลสยาม ตอบขอบใจมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ในการที่ได้ 

โทรเลขมายังผู้แทน ตกลงจะทำการร่วมมือโดยต่อสัญญาให้อาจารย์ต่างประเทศตำแหน่งต่าง ๆ  

ของคณะแพทยศาสตร์ซึ่งจะหมดเขตลงภายใน พ.ศ. ๒๔๗๔ มีพระราชกระแสรับสั่ง ณ วันที่ ๒๐  

ตุลาคม ๒๔๗๓ ความว่า 

ดีแล้ว มีไปได้

	 	 	 ประชาธิปก ป.ร.
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วันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔ มหาอำมาตย์เอก พระองค์เจ้าธานีนิวัติ เสนาบดีกระทรวง 

ศึกษาธิการ มีหนังสือที่ ๒๒๑/๑๑๐๐๓ เรียนมหาเสวกเอก เจ้าพระยามหิธร ราชเลขาธิการ แจ้ง 

ว่า ด้วย ดร.เอ. จี. เอลลิส ผู้แทนมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ในกรุงสยามแจ้งว่า

...การร่วมมือกับรอคกิเฟลเลอร์มูลนิธิ แผนกโรงเรียนผดุงครรภ์และ 

พยาบาล จะหมดอายุลงในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ มูลนิธิเห็นว่า การงาน 

แผนกนี้ยังควรช่วยกันให้เข้ารูปดีกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี ้ จึงแสดงความเจตจำนง 

จะขยายเวลาการร่วมมือต่อไปอีก ๓ ปี...

วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๔๗๔ หม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิ์ วงศ์ สวัสดิกุล  (แทน)  

ราชเลขาธิการ มีหนังสือที่ ๒๘๙/๕๕๒๖ ทูลพระองค์เจ้าธานีนิวัติ ความว่า พระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตให้ขยายเวลาทำการร่วมมือต่อไปอีก ๓ ปี และให้พระองค์เจ้าธานีนิวัติ 

ขอความอุดหนุนจากหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา ให้เงินเดือนต่อไปอีกสัก ๑ ปี เพราะ 

เวลานี้การเงินของรัฐบาลอัตคัด อาจต้องตัดรายจ่ายลงไปอีก

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๔ พระองค์เจ้าธานีนิวัติ เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ  

มีหนังสือเรียนเจ้าพระยามหิธร ความว่า ทรงได้ไปหาหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา ยินดีรับ 

ให้เงินเดือนอีก ๑ ปี จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละออง- 

ธุลีพระบาท จะได้ทรงอนุโมทนา

วันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ เจ้าพระยามหิธรมีหนังสือท่ี ๓๓๓/๖๕๗๙ ทูลพระองค์เจ้า 

ธานีนิวัติ เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ความว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ 

ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงอนุโมทนา

๒๔๖๔ - ๒ สันนิบาตกาชาดรับรองสภากาชาดสยามและรับสภากาชาดสยามเข้าเป็นสมาชิก

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ สันนิบาตกาชาด (League of Red Cross Societies)  

รับรองสภากาชาดสยาม และรับสภากาชาดสยามเข้าเป็นสมาชิก [สันนิบาตกาชาด (League of  

Red Cross Societies) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง 

ประเทศ” (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) เมื่อปี พ.ศ.  

๒๕๓๔] 

๒๔๖๔ - ๓ ตั้งหมอคาทิวเป็นที่ปรึกษากรมสาธารณสุข๕๙

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที่ ๒/๖๖๒ ขอ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หมอคาทิวเป็นที่ปรึกษาในกรมสาธารณสุข 
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๒๔๖๔ - ๔ กองสุขาภิบาลกาชาดสยามร่วมกับ Rockefeller Foundation 

กำจัดโรคพยาธิปากขอ๖๐

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๔๖๔ สภากาชาดสยาม โดยนายแพทย์เอ็ม. อี. บาร์นส์  

ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลสภากาชาดสยาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาความว่า ในปี พ.ศ.  

๒๔๖๓ สภากาชาดสยามได้จัดตั้งกองนี้ขึ้น ทำการร่วมมือกับทุนของนายร็อคกี้เฟลเลอร์ ได้ 

กระทำการกำจัดโรคพยาธิปากขอและการสุขาภิบาล มีรายการที่ได้ทำไปในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ และก่อน 

ป ีพ.ศ. ๒๔๖๓ ซึ่งได้ตรวจรักษาผู้ที่เป็นโรคพยาธิปากขอรวม ๖๙,๑๕๘ คน

๒๔๖๔ - ๕ พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔๖๑

วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ มีพระบรมราชโองการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา  

โดยเริ่มใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ มีการบัญญัติศัพท์คำว่า 

“โรงเรียนประถมศึกษา” หมายความว่า โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนประชาบาล และ 

โรงเรียนราษฎร ์

“โรงเรียนรัฐบาล” หมายความว่า โรงเรียนประถมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งและ 

ดำรงอยู่ด้วยเงินในงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 

“โรงเรียนประชาบาล” หมายความว่า โรงเรียนประถมศึกษาที่ประชาชนอำเภอหนึ่งหรือ 

ตำบลหนึ่งตั้งและดำรงอยู่ด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง หรือที่นายอำเภอตั้งขึ้นและดำรงอยู่ด้วย 

ทุนทรัพย์ของประชาชน 

“โรงเรียนราษฎร์” หมายความว่า โรงเรียนประถมศึกษาที่บุคคลคนเดียวหรือหลายคน 

รวมกันตั้งและดำรงอยู่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์

โดยในมาตรา ๕ กำหนดให้เด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ต้องเรียนอยู่ในโรงเรียน 

ประถมศึกษาจนอายุได้ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่สำหรับบางอำเภอหรือบางท้องที่อาจจะเขยิบอายุเป็น  

๘ - ๑๐ ปีได้ รวมทั้งยกเว้นเด็กที่มีความบกพร่องหรือที่มีบ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนที่สอนให้เปล่า 

เกิน ๓,๒๐๐ เมตร ฯลฯ

๒๔๖๔ - ๖ ราชเลขาธิการย่อเรื่อง “สาธารณสุข” เพื่อกราบบังคมทูล๖๒ 

วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ พระองค์เจ้าธานีนิวัต ราชเลขาธิการ มีหนังสือย่อเรื่อง 

สาธารณสุข กราบบังคมทูลทรงทราบพระราชปฏิบัต ิ ย่อความสำคัญดังนี ้

…เมื่อเดือนตุลาคม อุปนายกสภากาชาด กราบบังคมทูลว่า สันนิ- 

บาตสภากาชาดมีความประสงค์จะประชุมว่าด้วยการส่งเสริมการสุขาภิบาล 

ในบุรพทิศในเดือนพฤศจิกายนปีหน้า โดยเลือกเอากรุงเทพฯ เป็นสถานที่ 

จัดประชุม แต่ทรงวิตกถึงการงานข้างฝ่ายเราที่เขาจะมาเห็นและคงจะถามถึง  

“ใจความตามที่กราบบังคมทูลมีอยู่ ๔ ข้อ” ได้แก ่
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ก. การของสภากาชาด ในส่วนของโรงพยาบาลและส่วนของวิทยา- 

ศาสตร์พอเพียงจะอวดได้ ในส่วนสุขาภิบาลได้ช่วยพวกอเมริกันอยู่ในภาคพายัพ 

(คือ โครงการสำรวจและกำจัดพยาธิปากขอที่จังหวัดเชียงใหม่) และสภากาชาด 

ตกลงจะจัดจังหวัดสมุทรปราการให้เรียบร้อยอีกตำบล ๑ ให้พอแสดงได้

ข. การสาธารณสุขของแผ่นดิน ซึ่งได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมหน้าที่ตั้ง 

เป็นกรมขึ้นนั้น...มีอยู่แต่ชื่อ จักต้องเสื่อมเสียพระเกียรติยศเป็นแม่นมั่น เพราะ 

ไม่เป็นที่ตกลงกันได้ในระหว่างเสนาบดี ๓ กระทรวงซึ่งเปนผู้รับพระบรมราช- 

โองการ หากเสนาบดีได้ทำรายงานความเห็น แม้ในสิ่งที่แย้งกันเพื่อได้ 

พระราชทานพระบรมราชวนิจิฉยัชีข้าดในทางใดทางหนึง่แลว้ กจ็กัเปน็ผลสำเรจ็ 

ในทันที จึงได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขาเตือนไป ได้รับ 

รายงานตอบมาโดยพิสดาร แต่เรื่องนี้โต้ตอบซับซ้อนมาก จึงขอพระราชทาน 

เก็บความย่อไว้ข้างหลังต่างหาก...

ค. ควรให้มีพระราชบัญญัติจดทะเบียนแพทย์ (หมายถึง พระราช- 

บัญญัติการแพทย์) เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีความรู้สมควร มิให้หากินทางรักษาโรค 

ถวายร่างของพระศักดาขึ้นมาด้วย ได้รับพระราชทานร่างนั้นส่งไปยังเสนาบดี 

มหาดไทย เพื่อดำริต่อไป เสนาบดีมหาดไทยตอบว่า กรมสาธารณสุขได้ 

คิดการอยู่แล้ว พร้อมด้วยกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสภากาชาดสยาม 

กำลังจะร่างพระบัญญัติขึ้นใหม่โดยปรึกษาพร้อมกัน 

ง. อีกข้อหนึ่งที่สภากาชาดจะพูดถึงคือการบำบัดโรคเรื้อน...การนี้ 

ในกรุงสยามพวกมิชชันนารีทำอยู่ที่โรคเชียงใหม่แห่งเดียว ข้างฝ่ายราชการนั้น 

ได้ทรงทราบว่ากระทรวงนครบาลดำริอยู่แต่ไม่มีเงินจะทำ จึงทรงเห็นว่า 

ถ้าสภากาชาดจะช่วยเหลือด้วยกำลังและทุนรอนอาจมีทางสำเร็จได้ . . .ได้ 

พระราชทานพระบรมราชโองการสั่งสภากาชาดสยามกับกระทรวงนครบาล 

ให้ช่วยกันคิดการ...

การโต้ตอบระหว่างเจ้าหน้าที่

ตุลาคม พ.ศ.  ๒๔๖๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสนาบดีกระทรวงพระคลัง  

กระทรวงนครบาล และกระทรวงมหาดไทยช่วยกันคิดรวมหน้าที่สาธารณสุขไว้ในที่เดียว โดยขอให้ 

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร ร่างโครงการขึ้น แต่เวลานั้นทรงพระประชวรหนัก  

ซึ่งฝ่ายนครบาลได้ตักเตือนมหาดไทยอยู่เนือง ๆ แต่ฝ่ายมหาดไทยว่ายังร่างไม่เสร็จ 

เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓ กระทรวงมหาดไทยส่งร่างโครงการที่กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร  

ทรงร่างขึ้นไปยังเสนาบดีพระคลังฯ และเสนาบดีนครบาล ฝ่ายคลังขอให้มหาดไทยตกลงกับ 

นครบาลในเรื่องการโอนงาน แบ่งคนและแบ่งเงิน แต่ชั้นนี้ไม่เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากต่างฝ่าย 

ต่างเข้าใจความกันไปคนละทาง ข้างฝ่ายมหาดไทยก็มีความคิดบางอย่างซึ่งดูว่า “ไม่จำเป็นต้อง 

เร่งร้อน”
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ในที่สุดแห่งการโต้ตอบ เจ้าพระยายมราชแจ้งเจ้าพระยาสุรสีห์ว่า นครบาลพร้อมที่จะ 

มอบหมายการงาน ถ้าหากมหาดไทยจะรับเอาไปจัดการทั้งหมดโดยตรง ข้างฝ่ายมหาดไทยใน 

ชั้นนี้จึงเห็นว่าการที่จะรวมเอากรุงเทพฯ ไว้ในโครงการนี้จะไม่เป็นผลสำเร็จได้ จึงคิดละเว้นเสีย  

เพราะแท้จริงก็เป็นแต่ส่วนน้อยในพระราชอาณาจักร จะดำเนินการเฉพาะหัวเมือง ฝ่ายมหาดไทย 

จึงร่างโครงการใหม่อีก ใจความอย่างเดิม แต่เว้นความส่วนที่เกี่ยวกับกรุงเทพฯ ออกเสีย ซึ่ง 

กรมหมื่นไชยนาทนเรนทรถวายความเห็นส่วนพระองค์ในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะพระองค์

๒๔๖๔ - ๗ ปัญหาการดำเนินโครงการสาธารณสุข๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร (สะกดตาม 

เอกสารต้นฉบับ) อธิบดีกรมสาธารณสุข มีหนังสือกราบบังคมทูลส่วนพระองค์เรื่องโครงการของ 

กรมสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัญหาระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงนครบาล โดยพระองค์ 

เห็นว่า

...ถึงเวลาแล้วที่จะจัดการสาธารณสุขขึ้นเปนการประเภทหนึ่งสำหรับ 

ประเทศสยาม มีกรมสาธารณสุขเป็นศูนย์กลาง...การที่กรมสาธารณสุขยัง 

ไม่เข้ารูป ยังติดขัดชักช้ามาจนบัดนี้นั้น ข้าพระพุทธเจ้ามาคิดเห็นด้วยเกล้าฯ  

ว่าเปนเพราะได้เดินทางไม่เหมาะมาตั้งแต่แรก คือได้ทำโครงการขึ้นสำหรับ 

กระทรวงนครบาลกับกระทรวงพระคลังฯ...กระทรวงนครบาลมีความเห็น 

แตกต่างกันกับกระทรวงมหาดไทย คัดค้านโต้แย้งด้วยประการต่าง  ๆ ทั้ง 

สามกระทรวงนี้ มิได้หันเข้าหากัน...กรมสาธารณสุขเวลานี้เปรียบเหมือนเปน 

ทารกซึ่งเกิดใหม่ ข้าพระพุทธเจ้ายังไม่สู้จะเชื่อตัวเองว่าจะมีความสามารถ 

พอที่จะเลี้ยงและบำรุงทารกนี้ให้เจริญเติบโตขึ้นได้ตามพระราชประสงค์  

ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีภูมิรู้และความสามารถพอในทางสาธารณสุข ทำการ 

ในหน้าที่นี้ยังไม่สู้จะถนัด แต่ข้าพระพุทธเจ้าจะพยายามศึกษาและฝึกฝนตนเอง 

และรับราชการฉลองพระเดชพระคุณในหน้าที่นี้จนสุดกำลัง...

หมายเหตุ
พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร (๑๒  

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๘ - ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔) ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง (พระธิดาในพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์) หลังประสูติได้ ๑๒ วัน 

พระมารดาถึงแก่อนิจกรรม พระราชบิดาทรงอุ้มมาประทานสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา- 

อัยยิกาเจ้า พร้อมกับตรัสว่า  “ให้มาเป็นลูกแม่กลาง” ทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศเยอรมนี เดิมมี 

พระประสงค์ที่จะศึกษาวิชาแพทย์ แต่ทรงศึกษาวิชากฎหมายตามพระราชประสงค์ของพระบิดา ต่อมาจึงทรง 

เปลี่ยนไปศึกษาวิชาการศึกษา และยังทรงเข้าศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับการแพทย์บางอย่างเป็นการส่วนพระองค์กับ 

ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นด้วย 
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พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ ์

กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ทรงสำเร็จการศึกษาและเสด็จกลับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ได้ทรง 

รับราชการตำแหน่งผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ และทรง 

เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ ต่อมาทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยและ 

อธิบดีกรมสาธารณสุข ทั้งในด้านการจัดการศึกษาของชาติและการสาธารณสุข ทรงปรับปรุงหลักสูตรการเรียน 

ให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นผู้โน้มน้าวสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชให้สนพระทัยวิชาการแพทย์  

พระองค์ได้รับการเชิดชูพระเกียรติเป็นพระบิดาของวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับการ 

ยกย่องจากแพทย์และบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  

ประธานองคมนตรี หลังจากสิ้นพระชนม์ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
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พ.ศ. ๒๔๖๕

๒๔๖๕ - ๑ พระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการจัดตั้งกรมสาธารณสุข โดยให้ 

ดำเนินการเฉพาะกระทรวงมหาดไทยไปก่อน๖๔

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ราชเลขาธิการมีหนังสือที่ ๗/๔๓๕, ๕๒/๔๓๗, ๑๐/ 

๔๓๖, ๕๑/๔๓๘ ถึงเสนาบดีที่เกี่ยวข้อง ๓ กระทรวงและกรมหมื่นไชยนาทนเรนทร แจ้งพระราช- 

กระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสนาบดี 

กระทรวงมหาดไทยกับเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติดำเนินการสำหรับหัวเมืองในปกครอง 

ของกระทรวงมหาดไทยไปก่อน เว้นส่วนกรุงเทพฯ ค่อยดำเนินการภายหลัง โดยพระราชกระแส 

รับสั่งถึงกรมหมื่นไชยนาทนเรนทร ความดังนี้

...ได้รับหนังสือลงวันที่ ๓๑ เดือนก่อนบรรยายความเห็นเรื่องรวม 

หน้าที่สาธารณสุขนั้นแล้ว เรื่องนี้เห็นใจอยู่ว่าเปนการลำบาก และฉันทราบอยู่ 

แล้วเหมือนกันว่า จะทำความตกลงกับนครบาลไม่ง่ายนัก เพราะนครบาลเคย 

ระแวงมานานแล้วว่า จะถูกตัดทอนอำนาจไปทีละน้อย  ๆ จนในที่สุดยุบ 

นครบาลไปสมทบมหาดไทย การที่นครบาลสงสัยเช่นนี้ จะว่าไม่มีมูลก็ไม่ได้ 

เพราะเปนที่น่าเสียใจที่มีผู้ใหญ่ในราชการของกระทรวงมหาดไทยเคยกล่าว 

เปนเชิงโอ้อวดเช่นนั้นเสียด้วย

ส่วนเรื่องสาธารณสุข เห็นว่าไม่ควรรอจนกว่าจะได้รับความตกลง 

ยินยอมของนครบาล เห็นควรจัดไปในหัวเมืองในการปกครองของมหาดไทย 

ก่อน ฉันเชื่อว่า เมื่อนครบาลได้แลเห็นผลดีของการจัดวางการใหม่นั้นแล้ว  

ต่อไปคงจะว่าง่ายขึ้น ฉันจะได้สั่งไปทางราชการถึงกระทรวงการคลังด้วย...

 

๒๔๖๕ - ๒ กองอนามัย สภากาชาดสยาม และการประชานามัยพิทักษ์๖๕

วันที ่๒๓ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๖๕ แจ้งความสภากาชาดสยาม 

...ด้วยนามกองแยกและนามศัพท์ท่ีสภากาชาดสยามได้บัญญัติเรียกและ 

ใช้อยู่เดิมน้ัน ยังไม่เปนการสดวกและสมสมัย เพราะมีสำเนียงพัวพันซ้อนกับกรม 

กองของรัฐบาล ทำให้เกิดความเข้าใจข้ึนได้ง่าย จึงได้เปล่ียนใหม่ดังแจ้งต่อไปน้ี

	๑)	กองสุขาภิบาล สภากาชาดสยาม เปลี่ยนเรียกว่า “กองอนามัย  

สภากาชาดสยาม” (ภาษาอังกฤษว่า The Health Section of  

the Siamese Red Cross Society) 

	๒)	การสาธารณสุขพิทักษ์ เปลี่ยนใช้ว่า “การประชานามัยพิทักษ์”  

(Public Health Nursing)

	๓)	การสาธารณสุขศึกษา เปลี่ยนใช้ว่า  “อนามัยศึกษา” (Health  

Instruction)
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วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๖ สภากาชาดสยามได้โอนงานสุขาภิบาล (กองอนามัย  

สภากาชาดสยาม) ให้กรมสาธารณสุขทั้งหมด ตลอดจนข้อตกลงสหกรณ์กับสภาสุขภาพนานาชาติ 

ตั้งเป็น “กองส่งเสริมสุขาภิบาล” กรมสาธารณสุข แบ่งงานออกเป็นแผนกอำนวยการ มีหน้าที่ 

ควบคุมกิจการ รวบรวมและทำตารางรายงานต่าง  ๆ กับการงบประมาณ และหน่วยส่งเสริม 

สุขาภิบาล มี ๕ หน่วย มีหน้าที่ส่งเสริมการสุขาภิบาลตามจังหวัดต่าง ๆ มีการตรวจเชื้อโรคกับ 

กล้องจุลทรรศน์ มีเครื่องในการตรวจชันสูตรโรค การตรวจและรักษาโรคพยาธิปากขอ การทำ 

ส้วม การให้ความรู้ประชาชนตามโรงเรียน วัด หมู่บ้าน การตรวจหาไข้มาเลเรีย เป็นต้น๖๖

๒๔๖๕ - ๓ รวมงานการปกครองท้องที่ กระทรวงนครบาล รวมไว้ในกระทรวงมหาดไทย๖๗

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ มีประกาศรวมการปกครองท้องที่และแบ่งปันหน้าที่ 

ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรม ความว่า

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า แต่เดิมมา การ 

ปกครองท้องที่แยกย้ายกันอยู่เปนหลายกระทรวง คือ การปกครองพระนคร 

เปนน่าที่กระทรวงนครบาล การปกครองหัวเมืองเปนน่าที่กระทรวงต่าง ๆ ซึ่ง 

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๕ (ร.ศ.  ๑๑๑) ได้โปรดเกล้าฯ ให้มารวมไว้เปนน่าที่ 

กระทรวงมหาดไทยแต่แห่งเดียว บัดนี้ทรงพระราชดำริห์ว่า ราชการได้ดำเนิน 

มาถึงขีดคั่นอันสมควรแล้ว ที่จะรวมน่าที่ปกครองนี้ไว้ในกระทรวงเดียวได้  

เพราะฉนั้นจึ่งทรงให้รวมน่าที่ราชการในกระทรวงนครบาลนอกจากที่จะได้ 

กล่าวถึงต่อไปนี้ข้างล่างนี้ เข้าไว้ในกระทรวงมหาดไทย 

ส่วนการปกครองท้องที่ พร้อมทั้งงานประชาภิบาล นคราภิบาล  

ฯลฯอันเปนน่าที่เฉภาะกรุงเทพพระมหานครนั้น ให้มีสมุหพระนครบาลเปน 

หัวน่ารับผิดชอบอย่างสมุหเทศาภิบาลแห่งมณฑลต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักร... 

ให้โอนกรมราชทัณฑ์จากกระทรวงนครบาลมาขึ้นกระทรวงยุติธรรม และโอน 

กรมอัยการจากกระทรวงยุติธรรมมาขึ้นในกระทรวงมหาดไทย...

หมายเหตุ
การปกครองเมืองหลวงของ  “กรมนครบาล”  เป็นการจัดราชการที่มีในกฎหมายตราสามดวง  

ตั้งแต่สมัยพระเพทราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาที่แบ่งแผ่นดินออกเป็น ๔ ส่วน โดย ๓ ส่วนแรก ได้แก่ ภาคเหนือ  

ภาคใต้ ภาคตะวันออก ให้เสนาบดี ๓ คนถือตราราชสีห์ ตราคชสีห์ ตราบัวแก้ว สำเร็จราชการบังคับบัญชา 

ทั้งพลเรือนและทหารในแต่ละภาค ต่อมา  พ.ศ.  ๒๔๓๕ อำนาจพลเรือนทั้ง ๓ ภาคถูกยุบรวมกันตั้งเป็น 

กระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๔ คือ เมืองหลวง ขึ้นกับกรมนครบาล ถูกยกข้ึนเป็นกระทรวงนครบาล และ 

ถูกยุบเป็นการถาวรในปีน้ี เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า “ราชการได้ดำเนิน 

มาถงึขดีคัน่อนัสมควรแลว้ ที่จะรวมหน้าที่ปกครองไว้ในกระทรวงเดียวได้” จึงกลายเป็นรากฐานการปกครอง 

ประเทศมาจนถึงปัจจุบัน 
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พ.ศ. ๒๔๖๖ 

๒๔๖๖ - ๑ ตั้งกรมพลำภัง๖๘ 

วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องวางระเบียบจัด 

กรมใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย ความตอนหนึ่งว่า 

...ในแผนกการปกครองและบรรดาแผนกการต่าง ๆ ในกรมปกครองเดิม 

เช่น การปกครองภายใน การทำเนียบ การทะเบียน และกรมการเมืองเดิม  

ซึง่เนือ่งดว้ยการปกครองแตเ่ปน็การภายนอก ใหร้วมเปน็กรมเดยีวกนั พระราช- 

ทานนามกรมนี้ว่า กรมพลำภัง...

จากประกาศราชกิจจานเุบกษา ตำแหนง่ขา้ราชการกระทรวงมหาดไทยในสมยัรชัการที่ ๕ 

เมื่อ ร.ศ. ๑๒๕ มีกรมมหาดไทยฝ่ายพลำภังและกรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ และในปี ร.ศ. ๑๒๗ -  

๑๒๙ มีกรมพลำภังและกรมฝ่ายเหนือ โดยกรมมหาดไทยฝ่ายเหนือมีหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย 

และงานด้านอัยการ กรมพลำภังมีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ต่อมายุบรวมกันเป็นกรม 

พลำภัง คือกรมการปกครองในปัจจุบัน

๒๔๖๖ - ๒ พระราชบัญญัติการแพทย ์พ.ศ. ๒๔๖๖๖๙

วันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖ เพ่ือ 

คุ้มครองประชาชนจากอันตรายที่เกิดจากผู้ไร้ความรู ้ ไม่รับการฝึกหัดในการประกอบโรคศิลปะเป็น 

คร้ังแรกในประวัติศาสตร์ กำหนดให้มีสภาการแพทย์ เพ่ืออนุญาตและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบโรค 

ศิลปะ

พ.ศ. ๒๔๖๘

๒๔๖๘ - ๑ รายงานกรมสาธารณสุข ประจำพุทธศักราช ๒๔๖๕, ๒๔๖๖ และ ๒๔๖๗๗๐ 

วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๖๘ หม่อมเจ้าสกลวรรณากร อธิบดีกรมสาธารณสุข  

เสนอรายงานกรมสาธารณสุขต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายฯ รายงาน 

ฉบับนี้ มีจำนวน ๑๖๖ หน้า แบ่งเป็น ๒๒ บท พร้อมแสดงตารางสถิติต่าง ๆ จำนวนมากจาก 

ทัว่ประเทศ เปน็รายงานฉบบัแสดงขอ้มลูไดส้มบรูณท์ีส่ดุเทา่ทีเ่คยมมีา เริม่จากบทที่ ๑ คำปรารภ  

การปกครอง ประเภทเงินถือจ่ายและรายจ่ายต่าง  ๆ การออกกฎหมายทางสาธารณสุข การ 

เกี่ยวข้องกับนานาชาติ เรื่องสุขภาพ สุขศึกษา สถิติพยากรณ์ โรคติดต่อ การสุขาภิบาล  

การจัดบำรุงบุราภิบาล การบำบัดโรค การสงเคราะห์ทารกและมารดา เรือนจำ กองบุราภิบาล  

กองโอสถาศาลารัฐบาล กองยาเสพติดให้โทษ กองส่งเสริมสุขาภิบาล (โอนมาจากกองสุขาภิบาล  
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กรมสาธารณสุขฉบับนี้จึงเป็นรายงานผลการดำเนินการครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรากฐาน 

การสาธารณสุขที่หม่อมเจ้าสกลวรรณากร รักษาการอธิบดีกรมสาธารณสุข ดำเนินการ 

โดยใช้วิชาสถิติเข้ามาผสานในการจัดทำรายงานและการดำเนินการของกรมสาธารณสุข  

และเป็นรากฐานสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกับประเทศตะวันตก

๒๔๖๘ - ๒ โอนงาน Public Health ของกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล 

ไปรวมในกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย๗๑

วันที ่๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘ 

. . .ด้วยตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ลงวันที่  ๒๗  

พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๔๖๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกการศุขาภิบาล 

แพนกป้องกันความป่วยไข้ให้ความศุขแก่ประชาชน (Public Health) จาก 

กรมศุขาภิบาลไปรวมขึ้นอยู่ในกรมสาธารณสุข แต่ในเวลานั้นมีเหตุไม่สดวก 

กับทางการบางอย่าง การจึงได้รอต่อมา

บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรที่จะรวมการศุขาภิบาลแพนกนี้ให้อยู่ในความ 

บังคับบัญชาของกรมสาธารณสุขได้ เพื่อให้การงานได้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย 

สดวกดียิ่งขึ้น

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนการในกรมสุขาภิบาล แพนก 

ป้องกันความป่วยไข้ให้ความศุขแก่ประชาชน ไปรวมขึ้นกรมสาธารณสุข คือ 

๑. การปกครองและการจัดการเกี่ยวกับโรงพยาบาลต่าง ๆ  

	 ก.	โรงพยาบาลกลาง

	 ข.	โรงพยาบาลบางรัก

สภากาชาดสยาม) รายงานของผู้ตรวจการสาธารณสุข 

ประจำภาค การสาธารณสุขในมณฑลต่าง ๆ กองแพทย์ 

สุขาภิบาลแห่งพระนคร 

เนื่องจากเมื่อแรกจัดตั้งกรมสาธารณสุขเมื่อ พ.ศ.  

๒๔๖๑ ยังไม่สามารถจัดการทำงานของกรมสาธารณสุข 

ได้แท้จริง เพราะไม่สามารถรวมงานระหว่างกระทรวง 

มหาดไทยและกระทรวงนครบาล จึงไม่ได้ขอพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตโครงการจัดตั้งกรมสาธารณสุข  

กระทรวงพระคลังจึงไม่ได้อนุมัติเงินงบดำเนินการ จน 

กระทั่ง พ.ศ. ๒๔๖๕ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท จึง 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนิน 

โครงการ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ รายงาน 
หม่อมเจ้าสกลวรรณากร
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	ค.	โรงพยาบาลคนเสียจริต

	ฆ.	โรงพยาบาลโรคติดต่อ

	 ๒.	ที่ทำการตรวจหาเชื้อโรคต่าง ๆ  

	๓.	การตรวจแลป้องกันโรคฝ่ายบก (โรคติดต่อ) มี

	 ก.	การตรวจแลป้องกันไข้ทรพิษ

	 ข.	การตรวจแลป้องกันอหิวาตกโรค

	ค.	การตรวจแลปอ้งกนักาฬโรค รวมทัง้การทำลายสตัวร์า้ย 

ต่าง ๆ 

	๔.	การตรวจศพ

	๕.	การตรวจแลป้องกันโรคร้ายทางทะเล…

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เปลี่ยนนาม กรมสุขาภิบาล เป็น  

กรมนคราทร ส่วนกองช่างก่อสร้าง ในกรมสุขาภิบาล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้เรียกว่า กองสถาปัตยะกร เมื่องานย้ายงาน Public Health ออกไปแล้ว  

กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลจึงเหลืองาน Municipality (การนคราภิบาล)  

เพียงอย่างเดียว 

๒๔๖๘ - ๓ ตั้งโอสถสภาจังหวัดขอนแก่น๗๒ (โรงพยาบาลขอนแก่น)

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ เปิดโอสถศาลาที่จังหวัดขอนแก่น (คือ โรงพยาบาล 

ขอนแก่น) 

สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรมีใบบอกที่ ๒๙/๕๐๗ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ว่า  

เดิมโอสถสภาและที่พักแพทย์สำหรับจังหวัดขอนแก่นไม่มี ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยกรรมการ 

อำเภอได้จัดการเรี่ยไรจากพ่อค้าราษฎรทุกอำเภอ ได้เงินรวมทั้งสิ้น ๑๑,๔๕๕ บาท ๖ สตางค์ ได้ 

จัดสร้างโอสถสภา ๑ หลัง และที่พักแพทย์ ๑ หลัง ครัว ๒ หลัง ตามแบบของกรมสาธารณสุข  

ได้ก่อสร้างเสร็จ เปิดเป็นที่ทำการตั้งแต่วันที ่๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘

๒๔๖๘ - ๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต

วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ 

สวรรคต ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระชนมพรรษา ๔๖ พรรษา
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เชิงอรรถ

	 ๑ “ตำแหน่งราชการกระทรวงธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ (๖ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๙), หน้า ๑๘๔๙ 
๒ “ตำแหน่งราชการกระทรวงธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ (๓ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๘), หน้า ๑๔๖๙
๓ เรื่องเดียวกัน 
๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ เอกสารเบ็ดเตล็ด มร ๖ บ/๓๕  - บ๙/๒ เงินใช้จ่ายใน 

โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง
๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ เอกสารเบ็ดเตล็ด มร ๖ บ/๓๕ - บ๙/๓ เรื่องที่ดินจะสร้าง 

สภาอุณาโลมแดง
๖ วรชาต ิมีชูบท, จดหมายเหตุวชิราวุธ, สืบค้นออนไลน ์http://www.vajiravudh.ac.th
๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ก/๗ - ก๒๐.๑/๘ เรื่องจัดราชการกระทรวงทหารเรือ 
๘ ตรงกับราว พ.ศ. ๒๔๔๗ (สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือเมื่อวันที่  

๒๕ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๔๗) 
๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลท่ี ๖ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๖ ต/๔๗ เร่ืองสัญญานานา 

ประเทศที่เมืองเยนิวา หน้า ๑ - ๑๑ 
๑๐ แสดงให้เห็นขนาดและลักษณะของโรงพยาบาลชั่วคราว ๑ หลัง มี ๓ ห้อง กว้าง ๖.๕ เมตร ยาว ๘ เมตร 

เสาทำด้วยไม้เต็งรัง ฝาขัดไม้รวก หลังคามุงแฝก 
๑๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลท่ี ๖ มร ๖ ต/๔๗ - ต๑๖.๘/๑ เร่ืองสัญญานานาประเทศท่ีเมือง 

เยนีวาว่าด้วยการพยาบาลทหารที่ถูกบาดเจ็บในเวลาทำสงคราม 
๑๒ แรติไฟ Ratify - ให้สัตยาบัน
๑๓ “ประกาศต้ังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ราชกิจจานุเบกษา  

๒๗ (๑๑ มกราคม ร.ศ. ๑๑๙), หน้า ๑๒๓
๑๔ “แจง้ความโรงเรยีนมหาดเลก็หลวง ในพระบรมราชปูถมัภพ์เิศษสว่นพระองค์ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร- 

มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ (๒ เมษายน ร.ศ. ๑๓๐), หน้า ๑๕ - ๒๐ 
๑๕ “ประกาศจัดการมูลศึกษาของทวยราษฎร” กฎหมายรัชกาลที ่๖ ร.ศ. ๑๓๐, หน้า ๕๗
๑๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒/๒ เรื่องสภาอุณาโลมแดงอเมริกัน 

ขอทราบว่าในแขวงเมืองเชียงใหม ่ ราษฎรป่วยเป็นมาเลเรียชุกชุมหรือไม ่
๑๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ต/๒๐/๑ เรื่องรัฐบาลเยอรมันเชิญรัฐบาลสยามไป 

ประชุมว่าด้วยการป้องกันโรคและบำรุงความสุขสำหรับบ้านเรือนที่เมืองเดรสเดรน 
๑๘ สะกดตามต้นฉบับเดิมว่า กากะบาดแดง 
๑๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๗ ม/๗๐ - ม๗.๑/๑ โรงวชิรพยาบาล 
๒๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ต/๔๗ เรื่องสัญญานานาประเทศที่เมืองเยนิวา, หน้า  

๑๒ - ๒๐ 
๒๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒.๑/๑ เรื่องรวมกองพยาบาลต่าง ๆ ขึ้น 

เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย เรียกว่ากรมพยาบาล 
๒๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒.๑/๒ รายงานเรื่องกรมพยาบาล 
๒๓ คำว่า “สุข” นี้หมายถึงความสุขที่ปราศจากความป่วยไข้ ซึ่งเป็นคติที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ต่อมาได้ใช้ 

บัญญัติเป็นนิยามศัพท์การแพทย์ต่าง ๆ เช่น สาธารณสุข สุขภาพ สุขศาลา เป็นต้น 
๒๔ “การเปิดปาสตุรสภาที่ถนนบำรุงเมืองซึ่งเปนโรงพยาบาลพิศม์แลพิศม์สุนัขบ้ากัด” ราชกิจจานุเบกษา ๓๐  

(๒๐ เมษายน ๒๔๕๖), หน้า ๑๓๔ - ๑๓๖ 
๒๕ “ประกาศตั้งโครงศึกษา พระพุทธศักราช ๒๔๕๖” กฎหมายรัชกาลที ่๖ พ.ศ. ๒๔๕๖, หน้า ๓๒๒
๒๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ต/๔๗ - ต๑๖.๘/๑ เรื่องสัญญานานาประเทศที่เมือง 

เยนีวาว่าด้วยการพยาบาลทหารที่ถูกบาดเจ็บในเวลาทำสงคราม 
๒๗ “กระแสพระบรมราชโองการเรื่องตั้งผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม” ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ (๑๒ เมษายน  

๒๔๕๗), หน้า ๔๖ 
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๒๘ “พระราชดำรัสตอบในการเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ (๑๔ มิถุนายน ๒๔๕๗),  
หน้า ๕๖๗ - ๕๗๑ 

๒๙ เสด็จนิวัตพระนครผ่านประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ (กลางสมัยรัชกาลที ่๕) 
๓๐ “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๕๗” ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ (๑๗  

กรกฎาคม ๒๔๕๗), หน้า ๒๔๗ 

๓๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ต/๕๐ - ต๒๓/๒๑ เรื่อง The Rockefeller Sanitary  
Commission

๓๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒/๙ เรื่องนายรอดเฟลเลอเศรษฐี 
อเมริกันได้จัดตั้งกรรมการแพทย์ตรวจโรคฮูกเวอมแลจัดการรักษา 

๓๓ “พระราชดำรัสตอบในการเสด็จพระราชดำเนิรเปิดหอพระสมุดสำหรับพระนคร” ราชกิจจานุเบกษา ๓๓  
(๑๔ มกราคม ๒๔๕๙), หน้า ๒๘๖๔

๓๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒/๕ รายงานกรมสาธารณสุข หน้า ๓๕
๓๕ “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเรียกว่าจังหวัด”  

ราชกิจจานุเบกษา ๓๓ (๒๘ พฤษภาคม ๒๔๕๙), หน้า ๕๑ 
๓๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ น/๕๙ เรื่องกองแพทย์สุขาภิบาล หน้า ๒๔ - ๓๒ 
๓๗ “ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์- 

มหาวิทยาลัย และโอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๓๔ (๑๕ เมษายน ๒๔๖๐), หน้า ๒๐ - ๒๑
๓๘ “ประกาศกระทรวงธรรมการ เรือ่งรวมโรงเรยีนราชแพทยาลยัเขา้กบัจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั” ราชกจิจา- 

นุเบกษา ๓๔ (๑๕ เมษายน ๒๔๖๐), หน้า ๒๑ - ๒๒
๓๙ “ประกาศกระทรวงธรรมการ ต้ังกรมมหาวิทยาลัย” ราชกิจจานุเบกษา ๓๔ (๑๕ เมษายน ๒๔๖๐), หน้า  

๒๒
๔๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒/๑๐ เรื่องกรมสาธารณาสุข, หน้า ๙๗
๔๑ “พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๑” ราชกิจจานุเบกษา ๓๔ (๙ มิถุนายน ๒๔๖๑),  

หน้า ๑๑๐
๔๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒/๑๐ เรื่องกรมสาธารณสุข, หน้า  

๑๑๓
๔๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๒
๔๔ “พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑” ราชกิจจานุเบกษา ๓๕ (๑๖ มิถุนายน 

๒๔๖๑), หน้า ๑๒๘ - ๑๓๗ 
๔๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖/๒๗ เรื่องสันนิบาตชาติ
๔๖ “แจ้งความสภากาชาดสยาม เร่ืองต้ังกองสุขาภิบาล กำจัดโรคพยาธิปากขอและไข้มะลาเรีย” ราชกิจจา- 

นุเบกษา ๓๖ (๑๔ มีนาคม ๒๔๖๒), หน้า ๔๐๐๗ - ๔๐๐๘ 
๔๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ต/๔๙  - ต๒๑/๕๘ เรื่องอังกฤษจัดตั้งกระทรวง 

การสาธารณสุขขึ้นใหม ่
๔๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ บ/๓๕ - บ๙/๑๒ เรื่องสภากาชาดสยามเข้าร่วมสมาคม 

สากล, หน้า ๑๐ 
๔๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ บ/๓๕, หน้า ๙๑ - ๙๔ 
๕๐ สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารสภากาชาดไทย สกท ๑/๕ ตน้ร่างพระราชบญัญัตกิาชาด เพิม่เตมิ  

พ.ศ. ๒๔๖๓ ปึก ๑
๕๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒/๑๐, หน้า ๑๐๐ - ๑๐๒ 
๕๒ “สภากาชาดสยาม” ราชกิจจานุเบกษา ๓๗ (๒ มกราคม ๒๔๖๓), หน้า ๓๓๓๓ - ๓๓๓๕ 
๕๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๗ ศ/๔ - ม๗.๓/๑ เรื่องจะเชิญ Rockefeller Foundation 

มาช่วยเหลือทางสาธารณสุขและการศึกษาทางแพทย ์
๕๔  “Memorandum on the History and Development of The Sanitary Service”, เอกสาร 

หอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย
๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๓๘ (๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๔), หน้า ๘๑๐ - ๘๑๑
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๕๖ พระนามมีการใช้ทั้งอดุลเดช และอดุลยเดช กล่าวคือ เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้า- 
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้รับการสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช  
กรมขุนสงขลานครินทร์ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ (๒๓ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘) สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์  
(๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒) สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวง 
สงขลานครินทร์ (๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗) สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  
กรมหลวงสงขลานครินทร์ (๒ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๗๗  -  ๙ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๑๓) และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (ตั้งแต่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๓) - บรรณาธิการ

๕๗ Carte Blame Instruction การเรียนการสอน
๕๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลท่ี ๗ มร ๗ ศ/๔ - ศ๗.๓/๒ เร่ืองรอคคิเฟลเลอร์มูลนิธิรับช่วย 

การแพทย์
๕๙ เรื่องเดียวกัน 
๖๐ “แจ้งความของผู้อำนวยการกองสุขาภิบาล สภากาชาดสยาม เร่ืองแสดงกิจการท่ีได้กระทำไปแล้วใน พ.ศ.  

๒๔๖๓” ราชกิจจานุเบกษา ๓๘ (๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๔), หน้า ๘๑๐ - ๘๑๑
๖๑ “พระราชบัญญัติประถมศึกษา พระพุทธศักราช ๒๔๖๔” ราชกิจจานุเบกษา ๓๘ ตอนพิเศษ (๒๓ กันยายน 

๒๔๖๔), หน้า ๒๔๖
๖๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒/๑๑, หน้า ๑ - ๗ 
๖๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๗
๖๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๑ 
๖๕ “แจ้งความสภากาชาดสยาม” ราชกิจจานุเบกษา ๓๙ (๔ มีนาคม ๒๔๖๕), หน้า ๓๕๑๕ - ๓๕๑๖
๖๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒/๔ เรื่องรายงารกรมสาธารณสุข  

ประจำพระพุทธศักราช ๒๔๖๕, ๒๔๖๖ และ ๒๔๖๗ 
๖๗ “ประกาศรวมการปกครองท้องที่และแบ่งปันหน้าที่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรม”  

ราชกิจจานุเบกษา ๓๙ (๒ สิงหาคม ๒๔๖๕), หน้า ๘๐
๖๘ “วางระเบียบจัดกรมใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย” ราชกิจจานุเบกษา ๔๐ (๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๖), หน้า ๑๓๒
๖๙ “พระราชบัญญัติการแพทย์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๖” ราชกิจจานุเบกษา ๔๐ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๖),  

หน้า ๑๓๖ - ๑๕๒
๗๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม๑๒/๑๔ รายงารกรมสาธารณสุข ประจำ 

พระพุทธศักราช ๒๔๖๕, ๒๔๖๖ และ ๒๔๖๗ 
๗๑ “โอนกองแพทย์ศุขาภิบาลไปขึ้นกรมสาธารณสุขแลเปลี่ยนนามกรมศุขาภิบาลเปนกรมนคราทร” ราชกิจจา- 

นุเบกษา ๔๒ (๒๖ เมษายน ๒๔๖๘), หน้า ๒๓๕ - ๒๓๘. และสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ น/๕๘ -  
น๗.๑/๔๑ 

๗๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๗ มร ๗ ม/๗๐ - ม๗.๑/๓ โรงพยาบาลขอนแก่น
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รัชกาลที ่๗

ครองราชย ์๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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พ.ศ. ๒๔๖๘

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์

  

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัย- 

ธรรมราชา เสด็จขึ้นครองราชย์ (เมื่อทรงเข้าพระราชพีธีบรมราชาภิเษกแล้ว มีพระนามว่า  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)

๒๔๖๘ - ๑ ตั้งร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์และเรือนคนไข้รับรักษาที่จังหวัดนครสวรรค์๑ 

(โรงพยาบาลนครสวรรค์)

วันที ่๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ เปิดเรือนคนไข้รับรักษา

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ เปิดร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์ สมุหเทศาภิบาลมณฑล 

นครสวรรค์ มีใบบอกที่ ๑๒๗/๕๗๒๔ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๖๙ ว่า สุขาภิบาลเมือง 

นครสวรรค์ได้จัดการปลูกสร้างร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์ ๑ หลัง และเรือนคนไข้ ๑ หลัง เป็นจำนวน 

เงิน ๔,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๒๔๖๙ - ๑ ความร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือเมื่อเกิดโรคระบาด

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า การระบาดของโรคร้ายแรงต่าง ๆ น้อยลง สาเหตุสำคัญ 

ประการหนึง่คอื ความรว่มแรงรว่มใจของประชาชน นบัตัง้แตพ่ระมหากษตัรยิ ์พระบรมวงศานวุงศ ์

ข้าราชการ บรษิทัเอกชน ในการปอ้งกันโรค บรรเทา และมใิหแ้พรร่ะบาดไปสูว่งกวา้ง ประชาชน 

มีความรู้ในการป้องกันตนเองเพ่ิมข้ึน เม่ือเกิดโรคระบาดสามารถระงับได้ในช่ัวระยะเวลาส้ัน ๆ  

นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ดังมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นระยะ ดังตัวอย่าง 

ต่อไปนี้

วันที ่๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ 

เรื่องประทานวังให้เปนที่รักษาผู้ป่วยด้วยอหิวาตกะโรค๒

ด้วยพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร ได้ทรงพระกรุณาโปรด 

ให้กรมสาธารณสุขใช้วังเดิมของพระองค์ท่าน ตำบลถนนหลวง เพื่อประโยชน์ 

ในการแยกรักษาผู้ป่วยด้วยอหิวาตกะโรคซึ่งกำลังแพร่หลายอยู่ในขณะนี้ และ 

กรมสาธารณสุข จะเปิดรับผู้ป่วยแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ศกนี้ เปนต้นไป  

จนกว่าจะบอกงด...
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วันที ่๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙ 

แจ้งความกระทรวงมหาดไทย

เรื่องให้อุปกรณ์แก่กรมสาธารณสุขในการระงับอหิวาตกะโรค๓

ในการระงับและป้องกันอหิวาตกะโรคในพระมหานคร ได้มีพระบรม- 

วงศานุวงศ์ ข้าราชการ บริษัท และเอกชน ประทานและให้อุปกรณ์แก่กรม 

สาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในราชการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม สมเด็จพระศรีสวรินิราบรมราชเทวี พระ- 

พันวัสสามาตุจฉาเจ้า ทรงพระกรุณาประทานยาไอซาลแก่โรงพยาบาลชั่วคราว 

ณ วังเดิมแห่งพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร ๑๒ แกลลอน และ 

ประทานแก่โรงพยาบาลบางรัก ๑๒ แกลลอน 

โดยพระกรุณาธิคุณอันนี้ แพทย์รักษาการแห่งโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง 

ได้น้อมเกล้าฯ รับไว้แล้ว และจักได้ใช้ในโรงพยาบาลระหว่างท่ีมีอหิวาตกะโรค 

ชุกชุมตามพระราชประสงค์...

 

ในประกาศฉบับนี้ยังมีรายการบริจาครถยนต์สำหรับใช้ในการที่เกิดอหิวาตกโรคระบาด 

รับ - ส่งผู้ป่วยสภากาชาดสยาม ให้ยืมรถยนต์ มีเครื่องใช้ในการปัจจุบันพยาบาลพร้อมคนขับ ดัง 

ความต่อไปนี ้

...นายซี. กิมฮะ ให้ยืมรถยนต์คันหนึ่ง ชนิดฟอร์ด ๔ สูบ หมายเลข 

๒๙๗๐ สำหรับรับส่งผู้ป่วยด้วยอหิวาตกะโรคพร้อมทั้งคนขับ...

บริษัทบางกอกด๊อก ให้ยืมรถยนต์คันหนึ่ง ชนิดฟอร์ด ตอน ๔ สูบ  

สำหรับคนนั่งได้ ๔ คน หมายเลข ๒๗๘๔ พร้อมทั้งคนขับ

...รองเสวกเอก นายวรกิจบรรหารให้ยืมเรือยนต์ ๒ ลำ ลำหนึ่งชื่อ  

“เกร” อีกลำหนึ่งชื่อ “เพลต้า” พร้อมด้วยคนขับประจำเรือ...

...บรษิทับางกอกแมนแูฟคเจอรงิ ใหย้มืเรอืบรรทกุนำ้หนึง่ลำ วนัละ ๔  

ช่ัวนาฬิกา เรือน้ีบรรทุกน้ำจุได้ ๑๕ ตัน มีสูบในตัว สำหรับให้กรมสาธารณสุข 

ใช้ในการบรรทุกน้ำไปสูบใส่ถังที่จุตั้งแต่ ๔๐๐ แกลลอนขึ้นไป ซึ่งมีผู้ตั้งไว้รับ 

น้ำประปา เพื่อแจกจ่ายราษฎรอีกทอดหนึ่ง...

...นายแจ๋ว เจ้าของร้านจักรวรรดิพานิช ได้เอื้อเฟื้อซ่อมรถยนต์ที่ใช้ใน 

การระงับป้องกันอหิวาตกะโรคให้โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งได้รับว่าในการซ่อมแซม 

รถยนต์เหล่านี้สำหรับกาลต่อไป ก็จะช่วยเหลือโดยไม่คิดมูลค่าด้วย...

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องมีผู้ให้วัคซีนป้องกัน 

อหิวาตกโรคและให้เงินบำรุงโรงพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้
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ในคราวเกิดอหิวาตกะโรคที่แล้วมานี้ กองวิทยาศาสตร์ สภากาชาด 

สยามได้บอกความจำนงไว้ว่า จะให้วัคซีนป้องกันอหิวาตกะโรคแก่กรมสาธารณสุข 

โดยไม่คิดค่า มีปริมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ซ.ม.๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ศกนี้เปนตน้ 

มา เพื่อใช้ในการป้องกัน แต่อหิวาตกะโรคได้สงบลงเร็ว กรมสาธารณสุขจึงใช้ 

วัคซีนของกองวิทยาศาสตร์สิ้นไปเพียง ๓๓๘,๖๐๐ ซ.ม.๓ คิดเปนราคา ๑๖,๙๓๐ 

บาท... 

๒๔๖๙ - ๒ ตั้งโรงพยาบาลมณฑลปัตตานี๔

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙ สมุหเทศาภิบาลมณฑลปัตตานีมีใบบอกที่ ๔๔/๑๗๕๗ 

ว่า มหาเสวกโท หม่อมเจ้าสฤษดิเดช สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้ส่งเงิน ๖,๐๐๐ บาทของ 

พระยารัษฎาธิราชภักดีแห่งเมืองปีนังมาช่วยบำรุงโรงพยาบาลมณฑลปัตตานีที่กำลังก่อสร้างอยู่

๒๔๖๙ - ๓ การจัดการเรื่อง Municipality๕

วันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขา 

ที่ ๙/๓๐๑ ทูลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ขอให้ทรงจัดการวางโครงการ จัดเรื่อง 

ประชาภิบาล (Municipality)

 

๒๔๖๙ - ๔ ตั้งโรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี๖

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรีมีใบบอกที่ ๒๖๓/ 

๓๗๓๔ ว่า มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช ได้จัดการสร้างโรงพยาบาลขึ้น ๑ หลังท่ี 

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตึก ๒ ช้ัน มีเคร่ืองใช้และเคร่ืองมือผ่าตัดพร้อม มอบให้อยู่ในความปกครอง 

ของสุขาภิบาลเมืองสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙ มหาอำมาตย์ตรี หม่อมเจ้าสกลวรรณากร อธิบดี 

กรมสาธารณสุข เสด็จไปเปิดโรงพยาบาลนี ้

พ.ศ. ๒๔๗๐ 

๒๔๗๐ - ๑ ตราพระราชบัญญัติหางน้ำนม พุทธศักราช ๒๔๗๐๗ 

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาหารฉบับแรก

วันที ่๒๐ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๗๐ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สั่งว่า 

โดยที่แพทย์ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณวุฒิและความสามารถได้ลงความเห็นแล้วว่า 

หางน้ำนมนั้น เมื่อใช้เลี้ยงทารกก็นำให้เกิดความมีอาหารไม่พอเลี้ยงร่างกาย 

และโรคร้ายแรงต่าง ๆ และในเวลานี้ ปรากฏว่ามีผู้ใช้หางน้ำนมเลี้ยงทารก 

แพร่หลายในพระราชอาณาจักร 
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มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหางน้ำนม พุทธศักราช ๒๔๗๐ จึงระบุห้ามไม่ให้ทำหรือ 

นำหางน้ำนมเข้ามาขายในประเทศสยาม 

๒๔๗๐ - ๒ การตั้งสภาการสาธารณสุขประจำชาติ๘

วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๐ ร่างพระราชบัญญัติสภาการสาธารณสุขประจำชาติ  

พ.ศ. ๒๔๖๙ นิยามคำว่า “สาธารณสุข” ดังนี ้

...การสาธารณสุข หมายความว่า งานหรือกิจการประเภทหนึ่ง 

ประเภทใดซึ่งต้องอาศัยวิชาความรู้ในทางสาธารณสุขโดยเฉพาะ ซึ่งกระทำด้วย 

ความประสงค์ที่จะป้องกันอันตรายและบำรุงชีวิตให้ยืนนาน...

และในร่างกฎหมายฉบับภาษอังกฤษบัญญัติว่า

...“Public Health Activity” as mentioned in this law shall  

mean any work or activities involving special technical knowledge  

and experience in public health, undertaken with the purpose of  

preventing sickness and decay and to save and to prolong life…

แต่ผู้แทนสภากาชาดสยามแย้งว่า นิยามไม่ชัดเจน ไม่ควรบัญญัติไว้ จึงถอดออกไป  

อยา่งไรกต็าม จากการนยิามคำวา่ “การสาธารณสขุ” ทำใหเ้หน็เปา้หมายและขอบเขตการดำเนนิการ 

ในเวลานัน้ โดยทางคณะแพทยศาสตรแ์ละศริริาชพยาบาลโตแ้ยง้วา่ ไมค่วรรวม Medical Education  

ไว้ใน Medical Service ที่เป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๐ นายพลเอก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์  

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือกราบบังคมทูลท่ี ๓/๒๕๙๗ เร่ืองการต้ังด่านกักโรคทางทะเล

…ปรึกษาในเสนาบดีสภาตามพระบรมราชโองการแล้ว ตกลงกันว่า  

เรื่องนี้จำต้องพิจารณาถึงประโยชน์เกี่ยวกับการพาณิชย์และการสาธารณสุข  

เมื่อมีข้อโต้เถียงเช่นนี้แล้ว ไม่มีหนทางอย่างใดดีไปกว่าที่จะตั้งสภาการ 

สาธารณสุขประจำชาติ  ขึ้น และให้มีหน้าที่พิจารณาเหตุติดขัดเหล่านี้โดย 

ถี่ถ้วน แล้วทำความเห็นขึ้นกราบบังคมทูลเรียนพระราชปฏิบัติต่อไป…

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ประชุมเสนาบดี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ปรึกษา 

เรื่องการตั้งสภาการสาธารณสุข มีพระดำรัสเรื่องตามมาตรา ๒ ของร่างฯ สภาการสาธารณสุข 

มีฐานะเป็นเหมือนกรมหนึ่งซึ่งมีหน้าที่บังคับบัญชากรมสาธารณสุข แต่ทรงเข้าพระราชหฤทัยว่า 

ไม่ได้หมายความว่า  กรมสาธารณสุขอยู่ใต้บังคับของสภาน้ี และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
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กราบบังคมทูลว่า ตั้งใจจะให้เป็น สภาที่ปรึกษาในการสาธารณสุขเท่านั้น และไม่ใช่นิติบุคคล  

ไม่ใช่กรม 

ในมาตรา ๕ ของร่างฯ ฉบับวันท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๐ บัญญัติว่า “เม่ือรัฐบาลจะ 

รับรองหรือช่วยทบวงการทั้งฝ่ายราชการและฝ่ายเชลยศักดิ์รายหนึ่งรายใด ซึ่งทำกิจการ หรือดำริ 

จะทำกิจการสาธารณสุข หรือการบำบัดโรค ทบวงการรายนั้นจักต้องเสนอโครงการให้สภาการ 

สาธารณสุขประจำชาติพิจารณาเสนอความเห็นเสียก่อน” ในมาตรา ๕ นี้มีความมุ่งหมายถึง  

Rockefeller Foundation คือต้องการให้ Rockefeller Foundation ปรึกษาก่อนจะดำเนินการ 

เรื่องใดลงไป 

อย่างไรก็ตาม หลวงนรราชฯ ให้ความเห็นโดยรวมของร่างฯ ฉบับนี้ว่า 

...สรุปความ - สภานี้แทบไม่มีประโยชน์อะไรเปนพิเศษ แม้ว่าไม่มี 

สภา เสนาบดีมหาดไทยในหน้าที่ผู้บังคับบัญชากรมสาธารณสุข ก็อาจเชิญ 

คณะแพทย์ให้แต่งผู้แทนมาประชุมปรึกษาการงานได้เสมอ หน้าที่สภานายก 

ดูเหมือนจะเปนประโยชน์เฉพาะ secretarial work เท่านั้น

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ

หลวงนรราช

หมายเหตุ
แม้ว่าการต้ังสภาการสาธารณสุขประจำชาติไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญต่อการสาธารณสุขเท่าใดนัก แต่การ 

จัดตั้งสภาการสาธารณสุขประจำชาติแสดงให้เห็นถึงความพยายามบูรณาการอำนาจการจัดการการสาธารณสุข 

ที่กระจายอยู่ในหลายหน่วยงานให้รวมอยู่ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงตั้งเป็นสภานี้ขึ้นมา แต่ด้วยลักษณะ 

สภาเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษา ไม่มีอำนาจใด ๆ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการสาธารณสุขแบบครบวงจรได้  

จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๘๕ จึงมีการตัดโอนอำนาจหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณสุขมารวมกัน แล้วจัดตั้งเป็น 

กระทรวงหนึ่งคือ กระทรวงสาธารณสุข จึงสามารถแก้ไขปัญหาได้ถาวร

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐ รายงานประชุมอภิรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๕ เรื่องการ 

จัดสุขาภิบาลตามหัวเมือง ซึ่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจะขอโอนรายได้ประเภทอาชญาบัตร 

ฆ่าสัตว์ไปเป็นรายได้ของสุขาภิบาลในท้องที่บางแห่ง มีการพูดถึงการ Control การใช้เงิน วิธี 

ตรวจสอบ  Auditor บัญชี, Municipal Enterprise, Municipality, Local Government, กรม 

บุราภิบาล

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เสนาบดี 

กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งกรรมการจัดการประชาภิบาล (Municipality) ดังนี้

	 ๑.	นายอาร์. ดี. เครก	 ประธานกรรมการ

	 ๒.	อำมาตย์เอก พระกฤษณามรพันธ ์ ผู้ชำนาญการบัญชี

	 ๓.	พระยาจินดารักษ์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

	 ๔.	นายบุญเชย ปิตรชาติ	 เลขานุการ
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กรรมการชุดนี้มีหน้าที่จัดทำโครงการ Municipality โดยในสมัยนี้แปล Municipality ว่า 

ประชาภิบาล และยังไม่ได้เรียกว่าเทศบาล

๒๔๗๐ - ๓ ประเทศไทยเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๓๙

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ผู้แทนฝ่ายไทยได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

เพ่ือยังการเป็นไปของผู้ต้องบาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพให้ดีข้ึน (ต่ออายุอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ.  

๑๒๕) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึก (อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ ๓)  

ซึ่งได้ลงนามกัน ณ เมืองเจนีวา เป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาเจนีวา

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ อนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ 

จากสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้มีพระราชสัตยาบันสาส์น (ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.  

๒๔๘๑) มอบไว้กับรัฐบาลสวิส 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๒ มีพระบรมราชโองการประกาศใช้อนุสัญญาทั้ง ๒  

ฉบับในประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษา ตามผลผูกพันของข้อ ๓๓ แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

เพื่อยังการเป็นไปของผู้ต้องบาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพให้ดีขึ้น และข้อ ๙๒ แห่งอนุสัญญา 

ระหว่างประเทศว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึก

วันที ่๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ อนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับมีผลบังคับใช้ในราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๔๗๑

๒๔๗๑ - ๑ ตั้งโอสถสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี๑๐ (โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชแจ้งมาว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เดิมมายังไม่มี 

โอสถสภาเป็นหลักฐานมั่นคง เห็นว่าจวนสมุหเทศาภิบาลซึ่งว่างอยู่เพราะการยุบมณฑลควรจะ 

ซ่อมแซมขึ้นเป็นโอสถสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้ชักชวนพ่อค้าและคหบดีช่วยกันบริจาคทรัพย์ 

ตามศรทัธา ไดเ้งนิรวมทัง้สิน้ ๔,๑๐๕ บาท ๖๔ สตางค ์ ไดเ้ปดิทำการมาตัง้แตว่นัที่ ๒๕ กมุภาพนัธ ์ 

พ.ศ. ๒๔๗๑
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พ.ศ. ๒๔๗๒ 

๒๔๗๒ - ๑ ตั้งโอสถสภาจังหวัดปทุมธานี๑๑ (โรงพยาบาลจังหวัดปทุมธานี)

วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ สมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยามีใบบอกว่า จังหวัด 

ปทุมธานียังไม่มีโอสถสภา ต้องอาศัยทำการรวมกับที่พักแพทย์ อำมาตย์ตรี พระบริหารเทพธานี  

(เฉลิม กาญจนาคม) ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดการเรี่ยไรได้เงิน ๕,๒๒๑ บาท ๘๘ สตางค์  

กระทรวงพระคลังซื้อที่พักแพทย์ราคา ๖,๐๐๐ บาท ได้เงินรวม ๑๑,๒๒๑ บาท ๘๘ สตางค์ ไปซื้อ 

ที่ดินแห่งใหม ่ สร้างโอสถสภา ๑ หลัง ที่พักแพทย ์๑ หลัง ที่พักคนไข ้๑ หลัง เปิดใช้ราชการเมื่อ 

๔ - ๕ เดือนก่อน 

๒๔๗๒ - ๒ พระราชบัญญัติการแพทย์เพิ่มเติม๑๒ และกฎเสนาบดี๑๓

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติการแพทย์เพิ่มเติม โดย 

ตัดสัตวแพทย์ออกจากการควบคุมกำกับ และให้ความสำคัญกับการรับรองความรู้ความสามารถ 

ด้วยใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงธรรมการหรือเทียบเท่า จะได้รับอนุญาตชั้นสูงสุดของสาขา 

ที่ได้รับประกาศนียบัตรนั้น

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ กระทรวงมหาดไทยออกกฎเสนาบดี (กฎกระทรวง) เพื่อ 

กำหนดรายละเอียดวิธีการควบคุมกำกับผู้ประกอบโรคศิลปะ โดยแบ่งออกเป็นประเภทการประกอบ 

โรคศิลปะแผนปัจจุบัน (ใช้หลักวิทยาศาสตร์) และการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ (ไม่ใช้หลัก 

วิทยาศาสตร์) และกำหนดวิธีการควบคุมของการประกอบโรคศิลปะแต่ละประเภท

๒๔๗๒ - ๓ ให้ปริญญาแพทย์๑๔ - ปริญญาแรกในประวัติศาสตร์การศึกษาไทย

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ มหาอำมาตย์เอก พระองค์เจ้าธานีนิวัต เสนาบดี 

กระทรวงธรรมการ มีหนังสือที่ ๕๓/๑๗๗๗ เรียนมหาเสวกเอก เจ้าพระยามหิธร ราชเลขาธิการ 

ความว่า 

. . .จำเดิมแต่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียน 

ข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ และ 

ต่อมาโดยโปรดเกล้าฯ ให้ยกโรงเรียนราชแพทยาลัยมาขึ้นอยู่ในจุฬาลงกรณ- 

มหาวิทยาลัยเปน คณะแพทยศาสตร์นั้น การศึกษาในทางแพทย์ได้เจริญขึ้น 

โดยลำดับ ครั้นเมื่อมีการร่วมมือกับรอคคะเฟลเลอร์มูลนิธ ิ กระทรวงธรรมการ 

จึงได้แก้ไขหลักสูตรใหม่ให้มีแพทย์ปริญญาชั้น Medicine Baccalaureus๑๕  

และยังจะมีชั้น Medicine Doctor ต่อไปข้างหน้าโดยความตกลงเห็นชอบแห่ง 

มูลนิธิที่กล่าวนามมาแล้วนั้น ถึง ศก ๒๔๗๑ นักเรียนชั้นปริญญาได้เรียนจบ 

ลง ๑๘ คน สอบไล่ได้ ๑๘ คน ถึงเวลาแล้วท่ีจะมีการให้ปริญญาแก่นักเรียน 

เหล่านี้…
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...ในชั้นเดิมข้าพเจ้าได้ร่างประกาศดำเนิรกระแสพระบรมราชโองการ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยตั้งปริญญาได้ เพื่อให้ 

ปริญญาของเรามีฐานะท่ีจะยังความเล่ือมใสเช่ือถือในนานาประเทศ แต่เม่ือได้ 

ปรึกษาหารือกันแล้ว เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเห็นว่า ไม่ควรประกาศดังนั้น 

เพราะเมื่อได้พระราชทานสถาปนาขึ้นไว้แล้ว ย่อมต้องเข้าใจกันอยู่เองว่า  

มหาวิทยาลัยนั้นมีอำนาจที่จะให้ปริญญาได้ แต่ถ้าจะมีพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยในเวลาต่อไปแล้ว ก็เห็นด้วย...วันประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย  

(วันที่ ๑ มิถุนายน) ก็ใกล้เข้ามาแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอพระราชทานพระบรม- 

ราชานุญาตให้จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยให้ปริญญาแพทย์ช้ัน Medicine  

Baccalaureus ในคราวนี้ครั้งหนึ่งก่อน เปนพิเศษ ดังร่างประกาศนียบัตร 

ท่ีแนบมาน้ี และจะได้ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  มาขอพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตออกใช้ในระวางปีนี้สำหรับการต่อไป...

วันท่ี ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขา 

ที ่๓/๑๕๘ ความว่า

...ตามหนังสือที่ ๕๓/๑๗๗๗ ลงวันที่ ๒๕ เดือนก่อน ขออนุญาตให้ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ปริญญาแพทย์ชั้น Medicine Baccalaureus แก่ 

นักเรียนคณะแพทยศาสตร์ ๑๘ คน ซึ่งสอบไล่ได้ใน พ.ศ. ๒๔๗๑ คราวหนึ่งเปน 

พิเศษ ดังเหตุผลที่ชี้แจงมานั้น ทราบแล้ว อนุญาต…

ประชาธิปก ป.ร.

๒๔๗๒ - ๔ โครงการปรับปรุงก่อสร้างโรงพยาบาลกลาง๑๖

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรฯ เสนาบดีกระทรวง 

มหาดไทย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อสร้างโรงพยาบาลกลางใหม่ เป็นตึก ๓ ชั้น  

สร้างเป็นตอน ๆ ไป กำหนด ๔ คราวเสร็จ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยโรงพยาบาลกลาง 

มีหน้าที่รักษาทั่วไปและมีหน้าที่เพิ่มเติมพิเศษเฉพาะคือ 

…รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บหรือภัยอันตรายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคดี

ซึ่งตำรวจส่งมาให้ตรวจรักษาและ ลงความเห็นในทางนิติเวชวิทยา... 

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ รายงานประชุมสภาการคลังกล่าวถึงว่า โรงพยาบาลกลาง 

เป็น Police Hospital หากคิดจะรักษาคนไข้ทั่วไปแบบ General Hospital จะแข่งกับโรงพยาบาล 

อื่น ๆ ในชั้นนี้ควรจัดเป็น Police Hospital อย่างเดียว ที่ประชุมเห็นชอบ โครงการจึงระงับไป  

เหลือแต่การซ่อมแซมตึกเก่า
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๒๔๗๒ - ๕ ส่งแพทย์ไปดูงานกามโรคที่กัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์๑๗

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ กระทรวงมหาดไทยจะส่งแพทย์กรมสาธารณสุข ๒ นาย  

คือ ๑. รองอำมาตย์โท ขุนสถิตเวชชศาสตร์ และ ๒. รองอำมาตย์โท กิ่ง รัตนสาขา (ต่อมาเป็น 

ขุนรัตนเวชสาขา) ไปดูงานบำบัดรักษากามโรค “เพื่อประโยชน์แก่การบำบัดกามโรคในกรุงสยาม  

ซึ่งจะได้จัดให้มีขึ้นที่สุขศาลาบางรักในเวลาอันเร็วนี้” โดยไปดูงานกามโรคที่กัวลาลัมเปอร์และ 

สิงคโปร์เป็นเวลา ๖ เดือน 

๒๔๗๒ - ๖ การปกครองลักษณะเทศบาล๑๘

วนัที ่๑๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๗๒ มหาอำมาตยต์รี หมอ่มเจา้สกลวรรณากร วรวรรณ 

อธิบดีกรมสาธารณสุข ทรงแสดง “การปกครองลักษณะเทศบาล” ในที่ประชุมสมุหเทศาภิบาล 

สรุปใจความสำคัญว่า 

- คำปรารภ : เมื่อสัก ๒๐ ปีมานี้ (ราว พ.ศ. ๒๔๕๒) สมเด็จพระ- 

พุทธเจ้าหลวงพระราชทานพระราชกระแสฉบับหนึ่ง มายังกระทรวงมหาดไทย  

ในลายพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งทรงทำนายไว้ว่า รูปแบบการปกครองท้องที ่

ซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษว่า “มยูศิยาลิตี้” (Municipality) จำต้องเข้าสยาม 

ในไม่ช้า (เดิมพระอภัยราชาเคยกราบบังคมทูลให้จัดตั้ง พ.ศ. ๒๔๓๗ แต่ยัง 

ไม่พร้อม เพราะติดขัดเร่ืองการบังคับกฎหมายคนในปกครองของอังกฤษในสยาม 

จึงจัดแบบการสุขาภิบาลไปก่อน) มีพระราชดำริว่า เป็นปัญหาจักคิดเตรียมการ 

เผื่อไว้แต่ในขณะนี้ พระราชกระแสนี้เกี่ยวด้วยกับการจัดการสุขาภิบาลตาม 

หัวเมือง (เฉพาะหัวเมือง - สุขาภิบาลในกรุงเทพฯ ไม่มีลักษณะปกครองแบบนี้) 

ซึ่งนับว่าเป็นการดำเนินก้าวที่หนึ่งไปสู่ ลักษณะปกครอง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 

“เทศบาล”

- “เทศบาล” คืออะไร คำว่า “เทศบาล” ประกอบขึ้นด้วยคำสันสกฤต 

สองคำ คือ “เทศ” แปลว่า ถิ่น และ “บาล” แปลว่า ปกครอง แต่ในที่นี้จะ 

จำกัดความให้แคบกว่าการปกครองท้องที่โดยเบ็ดเสร็จ หมายถึงการปกครอง 

ชุมนุมชน 

- ในทางกฎหมาย เทศบาล คือ การปรุงแต่งราษฎรในท้องที่ 

แห่งหนึ่งแห่งใดขึ้นเป็นนิติบุคคลโดยอำนาจรัฐบาล และในฐานะนิติบุคคล 

ดั่งว่านี้ รัฐบาลอนุญาตให้ใช้อำนาจซึ่งระบุไว้โดยกฎหมาย ในอันที่จะออก 

อนุบัญญัติ (ระเบียบข้อบังคับอันเป็นกฎหมายลูก) เกี่ยวด้วยกิจการภายในเขต 

ท้องที่คนในทางปกครองเทศบาล 

- กรรมการ (พ.ศ. ๒๔๗๐) ได้ลงความเห็นว่าควรให้กรรมการหัวเมือง 

มีอำนาจควบคุมกิจการสำคัญของเทศบาล เช่น งบประมาณ เป็นต้น
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หมายเหตุ
คำว่าเทศบาร หรือเทศบาล จึงเป็นคำที่บัญญัติไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๗ 

เจ้าพระยาอภัยราชากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พวกชาวต่างประเทศมักจะ 

ติเตียนว่า กรุงเทพฯ ยังสกปรกและไม่มีถนนหนทางสำหรับประชาชน จึงถวายข้อแนะนำให้จัดมูนิสิเปอล  

(Municipal - เทศบาล) คือ เรื่องการจัดตั้งเทศบาล แต่ยังจัดไม่ได้ เพราะติดหนังสือสัญญากับต่างประเทศในข้อ 

ที่ระบุว่า ถ้ารัฐบาลไทยจะตั้งกฎหมายใดที่มีผลบังคับถึงชาวต่างประเทศ จะต้องแจ้งให้รัฐบาลต่างประเทศผ่าน 

ทางกงสุลทราบก่อน เช่น พระราชบัญญัติ “สยามออเดออินเคาน์ซิล - Siam Order in Council” (ดูเอกสาร  

๒๔๒๙  -  ๓ สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษ ประกาศพระราชบัญญัติ  “สยามออเดออินเคาน์ซิล”  

Siam Order in Council) จึงเปลี่ยนเป็นจัดตั้งสุขาภิบาล (Sanitary) ขึ้นแทน 

ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๔๐ ได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติกำหนดชื่อกฎหมาย๑๙ ได้มีการกำหนด 

ความหมายของคำวา่ “Municipality แปลวา่ เทศบาร (คอื เทศบาล) หรอืประชมุชน” ไวใ้นรายงานเสนอรฐัมนตร ี

สภา ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้มีการประชุมสมุหเทศาภิบาล อธิบดีกรมสาธารณสุข 

เป็นผู้รับผิดชอบการสุขาภิบาลหัวเมือง จึงนำเรื่องการจัดตั้งเทศบาล (Municipality) เข้าหารือ ใน พ.ศ. ๒๔๗๒  

มหาอำมาตยต์ร ีหมอ่มเจา้สกลวรรณากร วรวรรณ อธบิดีกรมสาธารณสขุ ทรงอธบิายรายละเอียดของ “เทศบาล”  

ในที่ประชุมสมุหเทศาภิบาล และเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดในหนังสือพิมพ์บางกอกน้อย เรื่อง “การปกครอง 

โดยลักษณะเทศบาล” ติดต่อกัน ๓ ฉบับ คือ ฉบับวันที ่๑๙ - ๒๐ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ตามลำดับ 

วนัที ่๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔ หนังสือพมิพ ์ The New York Times ฉบบัประจำวนัที ่๒๘  

เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้ตีพิมพ์พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ต้องการ 

ใหป้ระเทศไทยมกีารปกครองทอ้งถิน่ เพือ่ทำการปกครองตนเองขึน้ตามแบบอยา่งประเทศตะวนัตก 

ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

...เรากำลังเตรียมออกพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้นมาใหม่ เพื่อทดลอง 

เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ ประชาชนจะมีสิทธิ 

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล…ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิการเลือกตั้งของประชาชน 

ควรจะเริ่มต้นที่การปกครองท้องที่ในรูปเทศบาล ข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชน 

ควรจะมีสิทธิมีเสียงในกิจการของท้องถิ่น เรากำลังพยายามให้การศึกษา 

เรื่องนี้แก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการผิดพลาด ถ้าเราจะมีการปกครองระบอบ 

รัฐสภาก่อนที่ประชาชนจะมีโอกาสเรียนรู้ และมีประสบการณ์อย่างดีเกี่ยวกับ 

การใช้สิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครองท้องถิ่น๒๐ 

แต่ยังไม่ทันประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยเทศบาล ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยเสียก่อนในปี พ.ศ.  ๒๔๗๕ ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๔๗๖ หลังการ 

เปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ถึงหนึ่งปี คณะราษฎรจึงประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบ 

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งคือร่างกฎหมายที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริ 

จัดทำไว้ก่อนหน้าแล้ว 
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พ.ศ. ๒๔๗๓

๒๔๗๓ - ๑ ตั้งโอสถสภาจังหวัดสระบุรี๒๑ (โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี)

มหาอำมาตย์โท พระยาโบราณราชธานินทร์ เมื่อครั้งยังเป็นสมุหเทศาฯ ได้ดำริจะสร้าง 

โอสถสภาให้เป็นบรมราชานุสรณ์ขึ้นที่จังหวัดสระบุรี จึงได้นำเงินเหลือฝากธนาคารรวมดอกเบี้ย  

๔,๘๐๖ บาท ๕๖ สตางค์ พร้อมเรี่ยไรและสลากลุมพินีของจังหวัด ได้เงินรวม ๒๗,๒๒๖ บาท  

๖๔ สตางค์ สร้างโอสถสภาจังหวัดสระบุรี ขนานนามว่า “โอสถสภาปัญจมาธิราชอุททิศ” ถวาย 

เป็นพระราชกุศล

๒๔๗๓ - ๒ ตั้งโอสถสภาจังหวัดบุรีรัมย์๒๒ (โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์)

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เรี่ยไรเงินจากราษฎรรวม  

๓,๐๔๒ บาท ๖๔ สตางค์ สร้างโอสถสภ ๑ หลัง พร้อมด้วยเรือนพักคนไข้ ครัว และส้วม ทำพิธี 

เปิดเมื่อวันที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓ ถวายเป็นพระราชกุศล

๒๔๗๓ - ๓ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม๒๓

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ- 

พระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก

ในพิธีครั้งนั้นมีลำดับขั้นตอนดังนี้ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (มหาอำมาตย์เอก 

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร) ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยบัณฑิตพิเศษแด่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานครุยกิตติมศักด์ิแก่ข้าราชการ 

ของมหาวิทยาลัยสองท่าน คือ บัณฑิตชั้นโท (เทียบเท่ามหาบัณฑิตในปัจจุบัน) ทางวิทยาศาสตร์ 

แก่พระยาภะรตราชา ผู้บัญชาการ และบัณฑิตชั้นเอก (เทียบเท่าดุษฎีบัณฑิตในปัจจุบัน) แก่ 

ศาสตราจารย์  นพ.เอ. จี. เอลลิส (A. G. Ellis) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ต่อมาเป็นอธิการบดี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๗๘) ต่อจากน้ันผู้บัญชาการของมหาวิทยาลัยกล่าวกถาญัตติกรรม 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานประกาศนียบัตร บัณฑิตใหม่กล่าวคำปฏิญญา พระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินสำหรับผู้ได้คะแนนยอดเยี่ยม 

ตลอดหลักสูตร ๔ ปี เหรียญทองแดงสำหรับผู้ได้คะแนนเป็นท่ี ๑ ในแผนกอายุรศาสตร์ แผนก 

ศัลยศาสตร์ แผนกสูติศาสตร์ แผนกพยาธิวิทยา แผนกสรีรวิทยา และแผนกกายวิภาควิทยา ท้ัง 

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑  และ ๒๔๗๒ ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้สำเร็จการศึกษาใน พ.ศ. ๒๔๗๑ จำนวน ๑๘ คน  

ใน พ.ศ. ๒๔๗๒  จำนวน ๑๖ คน รวมทั้งสิ้นเป็นเวชชบัณฑิต (แพทยศาสตรบัณฑิตในปัจจุบัน)  

๓๔ คน ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท ถวายไทยธรรมแด่ 

พระสงฆ์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 

ราชินี เสด็จพระราชดำเนินกลับ
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณ ีพระบรมราชิน ี

เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรเวชชบัณฑิต (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นแพทยศาสตรบัณฑิต) 

เป็นวาระแรก เมื่อวันที ่๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓

ที่มา : หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวชชบัณฑิต
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พ.ศ. ๒๔๗๔

๒๔๗๔ - ๑ ตั้งโอสถสภาจังหวัดกระบี่๒๔ (โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่)

วันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ีจัดการเร่ียไรเงินได้ ๔,๗๐๐  

บาท สร้างโอสถสภา ๑ หลัง เปิดเมื่อวันที ่๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๒๔๗๔ - ๒ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง๒๕

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔ มณฑลอยุธยามีใบบอกว่า โอสถสภาจังหวัดอ่างทอง 

เดิมรวมอยู่กับที่พักแพทย์ ไม่สะดวกหลายประการ ประชาชนจึงเรี่ยไรเงินรวมกันได้ ๗,๗๕๗ บาท 

๙๔ สตางค ์ สร้างโอสถสภาขึ้น ๑ หลัง ถวายเป็นพระราชกุศล

พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๔๗๕ - ๑ การปลดนายทหารและรายชื่อข้าราชการกรมแพทย์สุขาภิบาลทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๕๒๖ 

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ (นับแบบปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๗๕) กรมหลวงสิงหวิกรม- 

เกรียงไกร เสนาบดีกลาโหม มีหนังสือกระทรวงกลาโหมที่ ๑๕๑๕๑/๗๔ กราบบังคมทูลพระบาท- 

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องการจัดการกองทัพบก กองทัพเรือ ให้ค่าใช้จ่ายเข้าสู่ดุลยภาพ  

โดยกระทรวงกลาโหมได้จัดการยุบตำแหน่ง ยุบหน่วยงาน และประกาศบัญชีปลดนายทหารออก 

จากประจำการเป็นจำนวนมาก โดยยังได้รับเงินเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ (นับแบบปัจจุบัน พ.ศ.  

๒๔๗๕) เต็มเดือน 

และประกาศบัญชีนายทหารที่คงเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง โดยประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการ  

กรมแพทย์สุขาภิบาลทหาร ดังนี้

กรมแพทย์สุขาภิบาลทหาร

นายแพทย์ใหญ่ทหาร	 พล.ต.พระยาวิบุลอายุรเวท 

ปลัด	 พ.ท.อนุชิตพิทักษ์

หัวหน้าแผนกที ่๑	 พ.ท.พระสัมฤทธิ์เวชชศาสตร์

หัวหน้าแผนกที ่๒	 (ว่าง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ทหารบก	 พ.ต.พระยาดำรงแพทยาคุณ (กิตติมศักดิ์)

ผู้บังคับการกรมเสนารักษ์ราชนาวี	 น.ท.หลวงไชยชนะพยาธิ์
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๒๔๗๕ - ๒ คณะราษฎรปฏิวัติและยึดอำนาจการปกครองในวันที ่๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ “คณะราษฎร” ปฏิวัติยึดอำนาจและเปลี่ยนรูปแบบ 

ประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย 

โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) 

หมายเหต ุ
มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า จากการศึกษาสำรวจบัญชีเอกสารราชการประเภทต่าง ๆ ในสำนักหอจดหมายเหตุ 

แห่งชาติพบว่า เอกสารราชการหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ มีเนื้อหาไม่ต่อเนื่องกับเอกสาร 

ราชการสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สันนิษฐานว่าเป็นเพราะรัฐบาล “คณะราษฎร” ยึดเอกสารราชการสมัย 

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเก็บไว้ทั้งหมด อีกทั้งมีข้อสังเกตว่า เอกสารราชการรัฐบาลคณะราษฎรในระยะแรกจึง 

ขาดความสมบูรณ์และมีจำนวนน้อยลงกว่าเดิมมาก ต่อมาจึงค่อย ๆ เพิ่มจำนวนขึ้น ที่สำคัญคือ ไม่มีรายงาน 

วิเคราะห์เหตุผลความเป็นมาของการสั่งราชการนั้น ๆ ก่อนหน้า จะใช้วิธีสั่งดำเนินการและปฏิบัติไปเลยแบบทหาร 

จึงแตกต่างจากเอกสารราชการสมัยรัชกาลที ่๕ ที่จะมีรายงานวิเคราะห ์ (รายงานจัดราชการ) ล่วงหน้า 

ช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงราว พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐบาลคณะราษฎรใช้วิธีรวบอำนาจบริหารสำคัญของ 

กระทรวงต่าง ๆ มาไว้ท่ีศูนย์กลาง คือ คณะรัฐมนตรี เอกสารราชการกระทรวงต่าง ๆ ท่ีสำคัญจึงมารวมอยู่ใน 

หมวดเอกสารจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากราว พ.ศ. ๒๔๙๐ ไปแล้ว คณะรัฐมนตรี 

ได้กระจายอำนาจกลับไปยังกระทรวงให้ส่ังราชการตามเดิม เอกสารกระทรวงจึงเพ่ิมจำนวนข้ึนหลัง พ.ศ. ๒๔๙๐ ไป 

อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตนี้อาจคลาดเคลื่อน แต่ก็เป็นประโยชน์แก่ผู้สืบค้นภายหลัง จะได้ตระหนักว่า 

บัญชีเอกสารจดหมายเหตุในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติแตกต่างกันในแต่ละรัชสมัย ขึ้นอยู่กับวิธีการบริหาร 

ปกครองบ้านเมืองในระยะนั้น ๆ การสืบค้นบัญชีเอกสารจดหมายเหตุจึงต้องปรับเปลี่ยนตามรัชสมัยนั้น ๆ 

๒๔๗๕ - ๓ อนุกรรมการวางโครงการสาธารณสุข คณะกรรมการราษฎร๒๗

วนัที ่๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ กรรมการคณะกรรมการราษฎรมหีนงัสอืเรยีนประธาน 

คณะกรรมการราษฎร ความว่า 

...ด้วยโครงการสาธารณสุขในเวลานี้ยังไม่ลงระเบียบและยังบกพร่อง 

อยู่เป็นส่วนมาก ข้าพเจ้าขอประทานเสนออนุกรรมการคณะหน่ึง เพ่ือวาง 

โครงการสาธารณสุข คือ

๑. พระชาญวิธีเวทย์ ๒. พระเชษฐ์วิธีการ ๓. หลวงเฉลิมคัมภรีเวชช์ 

๔. นายพันตรี หลวงสนิทรักษสัตว์ ๕. หลวงประพันธ์ไพรัชพากย์ ๖. นาย 

ประยูร ภมรมนตรี...

วันที ่๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ประธานคณะกรรมการราษฎรตอบว่า

…ตกลงให้รอไว้เพราะคิดจะเปลี่ยนอธิบดีอยู่ในเวลานี้และจะตกลง 

เด็ดขาดได้ในเร็ววัน…
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พ.ศ. ๒๔๗๖

๒๔๗๖ - ๑ สันนิบาตกาชาดขอทราบการอุดหนุนและเอกสิทธิ์ที่สภากาชาดสยาม

ได้รับจากรัฐบาล๒๘

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖ The League of Red Cross Societies, Paris มี 

จดหมายสอบถามสภากาชาดสยาม เรื่องเอกสิทธิ์และการอุดหนุนของรัฐบาล

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ อุปนายกสภากาชาดสยามมีหนังสือเรียนถามพระยา- 

มโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตร ี

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรี มีหนังสือตอบ 

อุปนายกสภากาชาดสยามเรื่องนี้ว่า รัฐบาลอุดหนุนได้งบประมาณปีละ ๒๕๒,๐๐๐ บาท และเรื่อง 

สิทธิพิเศษมี ๒ แบบ คือ สิทธิพิเศษถาวร คือ พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

สภานายก (President of the Red Cross) และอุปนายก (Vice President of the Red Cross) ซ่ึง 

ท้ัง ๒ ตำแหน่งมีฐานะเสมอรัฐมนตรี และได้รับการยกเว้นภาษียานพาหนะ รวมท้ังมีสิทธิพิเศษ 

ในบางโอกาส เช่น อนุญาตให้จำหน่ายลอตเตอรีในยามท่ีสภากาชาดประสบปัญหาทางการเงิน

1. Government Subvention… Total 252,000 baths

2. Privileges

(a) Permanent Privileges By Royal authorization the president or  

vice-president of the Red Cross may refer requests appertaining to  

Red Cross Affairs to the King, and is authorized to get into direct  

touch with the Ministers of the Government in regard to Red Cross  

matters. Exemption of Taxation on automobile vehicle.

(b) Occasional Privileges - The general effect of the trade depression  

has been to reduce all incomes. The resources of The Red Cross  

Society are likewise affected. In order to enable the Society to tide  

over the present crisis, permission has been granted to organize a  

Red Cross Lottery in the present year B.E. 2475…

๒๔๗๖ - ๒ โครงสร้างกรมสาธารณสุข๒๙

วันที ่๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖ กรมสาธารณสุขแบ่งส่วนราชการดังนี้

	 (๑)	สำนักงานเลขานุการกรม แบ่งเป็น ๓ แผนก คือ แผนกสารบรรณ / แผนกห้องสมุด / 

แผนกเบ็ดเตล็ด

	 (๒)	สำนักงานคณะกรรมการแพทย ์ (Medical Council ปัจจุบันคือ แพทยสภา)

	 (๓)	กองคลัง (แผนกการเงิน / แผนกบัญช ี/ แผนกพัสดุ)

	 (๔)	กองสถิติพยากรณ์ชีพ (แผนกกลาง  /  แผนกเอกสารสาธารณสุข  /  แผนกหน่วย 

สุขศึกษา)
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	 (๕)	กองสุขศึกษา (แผนกกลาง / แผนกเอกสารสาธารณสุข / แผนกหน่วยสุขศึกษา) 

	 (๖)	กองโรคติดต่อ (แผนกกลาง / แผนกโรคติดต่อ / แผนกด่านกักโรค / แผนกตรวจคน 

เข้าเมือง)

	 (๗)	กองชันสูตร (แผนกกลาง / แผนกตรวจวัตถ ุ/ แผนกตรวจน้ำ)

	 (๘)	กองสาธารณสุขท้องที่ (แผนกกลาง / แผนกสุขาภิบาล / แผนกสงเคราะห์มารดาและ 

ทารก / แผนกบำบัดโรค / แผนกอาหารและยา / แผนกเชื้อโรค)

	 (๙)	กองสาธารณสุขพระนคร (แผนกกลาง / แผนกโรคติดต่อ / แผนกสุขาภิบาล / แผนก 

สุขศาลา / แผนกสงเคราะห์มารดาและเด็ก / แผนกอาหารและยา / โรงพยาบาลโรคติดต่อ)

	 (๑๐)	กองโอสถศาลา (แผนกกลาง / แผนกคลังเวชภัณฑ ์/ แผนกจัดเวชภัณฑ์)

	 (๑๑)	วชิรพยาบาล

	 (๑๒)	โรงพยาบาลกลาง

	 (๑๓)	โรงพยาบาลโรคจิต

	 (๑๔)	กองอนาถาพยาบาล

	 (๑๕)	โรงพยาบาลโรคเรื้อน

๒๔๗๖ - ๓ พระราชบัญญัติการแพทย ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖๓๐ 

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ รัฐบาลได้ออกกฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติการแพทย์ 

เพื่อเปลี่ยนชื่อนิยามและองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังนี ้

“สภาการแพทย์” แก้เป็น “คณะกรรมการแพทย์” 

“สภานายกสภาการแพทย์” แก้เป็น “ประธานคณะกรรมการแพทย์”

“อุปนายกสภาการแพทย์” แก้เป็น “รองประธานคณะกรรมการแพทย์”

๒๔๗๖ - ๔ สภากาชาดจัดตั้งสถานีบรรเทาทุกข ์ เนื่องด้วยการปราบกบฏ๓๑

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ กองบรรเทาทุกข์และอนามัยได้ทราบการเกิดกบฏและ 

จลาจล จึงเตรียมการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

วันท่ี ๑๔ - ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ นายแพทย์ใหญ่ ทหาร และ พ.ท.หลวงพิบูลย์สงคราม 

ขอให้จัดรถไปช่วยลำเลียงทหารบาดเจ็บ ๒๑ คนที่เตาปูน

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๔๗๖ ได้จัดตั้งสถานีบรรเทาทุกข์ชั้นที่ ๑ ที่วัดเทวสุนทร  

ตำบลสี่แยกบางเขน (ตำบลสู้รบ) ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ประสบภัย ได้ช่วยเหลือประชาชน 

	 ก)	ตรวจรักษาคนเจ็บไข้เล็กน้อย ๑,๑๒๓ คน 

	 ข)	แจกอาหาร ๕,๗๒๗ ครอบครัว 

	 ค)	จ่ายเงินเดินทางกลับภูมิลำเนา 

	 ง)	จ่ายเสื้อผ้า และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทแก่ 

สภากาชาดสยามเป็นทุนในการรักษาพยาบาล

วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ เหตุการณ์กลับสู่ปกต ิ จึงเลิกถอนสถานีบรรเทาทุกข์ชั้นที ่

๑ ที่วัดเทวสุนทร (สี่แยกบางเขน) 
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พ.ศ. ๒๔๗๗

๒๔๗๗ - ๑ นายแพทย์ที่มีอยู่ไม่พอแก่ความต้องการ๓๒

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มี 

หนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ ความว่า 

. . .นายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาได้เสนอว่า ตามกระทรวง 

บางกระทรวงเวลานี้ปรากฏว่ายังขาดนายแพทย์อยู่ เช่น กระทรวงกลาโหม 

และกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้เพราะการเพาะนายแพทย์ในปีหนึ่ง ๆ น้อยไป มี 

แพทย์ที่สำเร็จการเรียนในปีหนึ่งมีจำนวนน้อยและเป็นแพทย์ชั้นปริญญา  

ความจำเป็นท่ีจะต้องใช้นายแพทย์ปริญญาทุกคนในเวลาน้ี เห็นว่ายังไม่สู้จำเป็น 

นัก...เช่นแพทย์หลวงประจำท้องที่ แพทย์ประจำสถานีอนามัย ผู้บังคับหมู่ 

เสนารักษ์ เป็นต้น ควรจะให้แต่แพทย์ประกาศนียบัตรก็พอ ส่วนแพทย์ 

ปริญญาควรประจำรักษาพยาบาลที่สำคัญ ๆ หรือในแผนกค้นคว้าวิทยาการ  

หรือในโรงเรียนแพทย์ ด้วยเหตุผลดั่งกล่าวนี้ เห็นว่า กระทรวงธรรมการควร 

จะหาวิธี เพาะนายแพทย์โดยเปิดการเรียนขึ้นอีกแผนกหนึ่ง คือ แพทย์ 

ประกาศนียบัตร เมื่อเรียนสำเร็จแล้วให้ออกรับราชการในตำแหน่งข้าราชการ 

ชั้นสัญญาบัตร และท่านได้เสนอว่า เรื่องนี้กระทรวงธรรมการได้ดำริอยู่ 

เหมือนกัน เวลานี้กำลังปรึกษาหารืออยู่กับสภากาชาด และกรมสาธารณสุข...

๒๔๗๗ - ๒ โครงการสร้างโรงพยาบาลหัวเมือง๓๓ 

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๗๗ กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย จัดทำ 

โครงการสร้างโรงพยาบาลหัวเมืองเสนอต่อคณะรัฐมนตร ี และคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ โดย 

มีความมุ่งหมายจะสร้างโรงพยาบาลขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้มีทั่วถึงกันทุกจังหวัดภายใน ๔ ปี  

นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นต้นไป การสร้างได้เฉลี่ยเป็นภาค ๆ และเริ่มจากชายเขตแดนเข้ามาก่อน  

เพราะเกี่ยวกับ Prestige (ศักดิ์ศรี) ของชาต ิ โรงพยาบาลที่จะสร้างขึ้นนั้นม ี๒ ขนาด คือ

	 ๑.	ขนาดกลาง - ให้มีเตียงรับคนไข้ได้ตั้งแต่ประมาณ ๓๕ - ๑๕๐ เตียง ประมาณค่า 

ก่อสร้างและเครื่องใช้เครื่องมือแห่งละ ๙๕,๘๐๐ บาท

	 ๒.	ขนาดเล็ก - กำหนดให้มีเตียงรับคนไข้ได้ต้ังแต่ ๒๕ ถึง ๕๐ เตียง ประมาณค่าก่อสร้าง 

และเครื่องใช้เครื่องมือแห่งละ ๕๖,๒๐๐ บาท 

…แผนงานตามโครงการโรงพยาบาลหัวเมือง

- พ.ศ. ๒๔๗๗ สร้างโรงพยาบาลขนาดกลาง ๒ แห่ง (อุบลราชธานี / 

นครพนม) ขนาดเล็ก ๘ แห่ง (หนองคาย / นราธิวาส / สกลนคร / ปัตตานี / 

ยะลา / จันทบุรี / ตาก / สตูล) 
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- พ.ศ.  ๒๔๗๘ สร้างโรงพยาบาลขนาดกลาง ๓ แห่ง (อุดรธานี  /  

เชียงราย / มหาสารคาม) ขนาดเล็ก ๑๓ แห่ง (น่าน / ชัยภูมิ / แม่ฮ่องสอน /  

บุรีรัมย์ / กระบี่ / พังงา / ปราจีนบุรี / ตรัง / สุรินทร์ / กำแพงเพชร / เพชรบูรณ์ / 

 พัทลุง / เลย)

- พ.ศ.  ๒๔๗๙ สร้างโรงพยาบาลขนาดกลาง ๓ แห่ง (ขอนแก่น  /  

นครศรีธรรมราช / ร้อยเอ็ด) ขนาดเล็ก ๑๓ แห่ง (ลำปาง / ตราด / ระยอง /  

ชุมพร / สุราษฎร์ธานี / อุทัยธานี / ชัยนาท / ขุขันธ์ / อุตรดิตถ์ / นครนายก /  

พิจิตร / สวรรคโลก / ลำพูน)

- พ.ศ.  ๒๔๘๐ สร้างโรงพยาบาลขนาดกลาง ๔ แห่ง (พิษณุโลก  /  

ฉะเชิงเทรา / แพร่ / ราชบุรี) ขนาดเล็ก ๑๓ แห่ง (ลพบุรี / ประจวบคีรีขันธ์ /  

สมุทรสงคราม  /  สมุทรสาคร  /  นครปฐม  /  สิงห์บุรี  /  สระบุรี  /  ปทุมธานี  /  

อ่างทอง /เพชรบุรี / กาญจนบุรี / นนทบุรี / สมุทรปราการ) รวมเป็นเงินที่ต้อง 

จ่ายทั้งหมด ๔,๐๕๑,๐๐๐ บาท…

พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๒๔๗๘ - ๑ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสละราชสมบัติ

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๗๗ (นับอย่างปัจจุบันคือ พ.ศ.  ๒๔๗๘) พระบาทสมเด็จ- 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติขณะประทับ ณ ต่างประเทศ

...ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่ 

แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของ 

ข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดย สิทธิขาด และ 

โดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร...บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า ความประสงค์ 

ของข้าพเจ้า ที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียง ในนโยบายของประเทศไทย 

โดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จ และเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่า บัดนี้เปนอันหมด 

หนทาง ที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้ว 

ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติ และออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ แต่ 

บัดนี้เปนต้นไป...
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เชิงอรรถ

	 ๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม๗.๑/๔ โรงพยาบาล 
นครสวรรค ์

๒ ราชกิจจานุเบกษา ๔๓ (๓๐ พฤษภาคม ๒๔๖๙), หน้า ๑๐๐๔
๓ “แจ้งความกระทรวงมหาดไทย” ราชกิจจานุเบกษา ๔๓ (๒๐ มิถุนายน ๒๔๖๙), หน้า ๑๒๕๔ - ๑๒๕๘
๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม๗.๑/๕ โรงพยาบาล 

มณฑลปัตตาน ี
๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลท่ี ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๑๒ - ม๗.๕/๑ จัดการประชาภิบาล 

คือ เทศบาล
๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม๗.๑/๖ โรงพยาบาล 

จังหวัดสุพรรณบุร ี
๗ “พระราชบัญญัติหางน้ำนม พุทธศักราช ๒๔๗๐” ราชกิจจานุเบกษา ๔๔ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๐) ที่ออก 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ สืบเนื่องจากการเสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ นายแพทย์คอร์ตกราบบังคมทูลถึงผลร้ายของการ 
ใช้หางน้ำนมเลี้ยงทารกอย่างแพร่หลาย 

๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๑๐ - ม ๗/๑ เรื่องตั้งสภา 
สาธารณสุข 

๙ ราชกิจจานุเษกษา ๕๖ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๒), หน้า ๑๘๘๔ - ๒๐๒๗ 
๑๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม๗.๑/๑๐ โรงพยาบาล 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
๑๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม๗.๑/๑๓ โรงพยาบาล 

จังหวัดปทุมธาน ี
๑๒ “ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติการแพทย์เพิ่มเติม” ราชกิจจานุเบกษา ๔๖ (๕ พฤษภาคม ๒๔๗๒), หน้า  

๑๔ - ๑๖ 
๑๓ “กฎเสนาบดีตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ ๒๔๖๖” ราชกิจจา- 

นุเบกษา ๔๖ (๑๒ มิถุนายน ๒๔๗๒), หน้า ๔๖ - ๖๗ 
๑๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กรมศึกษาธิการ มร ๗ ศ/๔ - ศ๗.๒/๔ เรื่องให้ปริญญา 

แพทย์
๑๕ Baccalaureus เป็นคำศัพท์ละติน มีความหมายว่า A Bachelor’s Degree 
๑๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม๗.๑/๑๒ โรงพยาบาล 

กลาง
๑๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม๗.๑/๑๔ ส่งแพทย์ 

ไปดูวิธีและระเบียบการบำบัดโรคต่าง ๆ ณ เมืองต่างประเทศ 
๑๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๒๙ ม๒๖.๔/๑๔๒ เรื่องการ 

ปกครองโดยลักษณะเทศบาลซึ่งอธิบดีกรมสาธารณสุขทรงแสดงในที่ประชุมเทศา พ.ศ. ๒๔๗๒
๑๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย กร ๕ อ/๓ - อ ๕.๓/๑๔ เรื่องรายงาน 

รัฐมนตรีสภา ร่างพระราชกำหนดชื่อกฎหมาย
๒๐ สถาบันพระปกเกล้า คลังความรู้หมวดหมู ่ เรื่องประวัติและความเป็นมาของเทศบาล 
๒๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม๗.๑/๑๗ โรงพยาบาล 

จังหวัดสระบุร ี
๒๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม๗.๑/๑๘ โรงพยาบาล 

จังหวัดบุรีรัมย ์
๒๓ “พิธีพระราชทานปริญญาบัตรคร้ังแรกแห่งกรุงสยาม” หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สืบค้นออนไลน์  

http://www.memocent.chula.ac.th/
๒๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม๗.๑/๒๐ โรงพยาบาล 

จังหวัดกระบี ่
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๒๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม๗.๑/๑๙ โรงพยาบาล 
จังหวัดอ่างทอง 

๒๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที่ ๗ เอกสารกระทรวงกลาโหม มร ๗ ก/๑ - ก๑/๙ เรื่องการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงราชการทหารบกเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพ และเรื่องโครงการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลท่ี ๗ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘  
เรื่องกรรมการวางโครงการสาธารณสุข 

๒๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๐๒๐๑.๖/๓ เรื่องสันนิบาต 
กาชาดขอทราบการอุดหนุนและเอกสิทธิที่สภากาชาดสยามได้รับจากรัฐบาล 

๒๙ “พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช ๒๔๗๖”  
ราชกิจจานุเบกษา ๕๐ (๓๐ มกราคม ๒๔๗๖), หน้า ๘๙๔

๓๐ “พระราชบัญญัติการแพทย์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖” ราชกิจจานุเบกษา ๕๐ (๑๘ มีนาคม  
๒๔๗๖), หน้า ๙๘๔

๓๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๐๒๐๑.๖/๖ เรื่องจัดตั้งสถานี 
บรรเทาทุกข ์ เนื่องด้วยการปราบกบฏ 

๓๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘, หน้า ๖ 
๓๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๑๑ เรื่อง 

โครงการสร้างโรงพยาบาลหัวเมืองของกระทรวงมหาดไทย 
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รัชกาลที ่๘

ครองราชย ์๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พระอัฐมรามาธิบดินทร
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พ.ศ. ๒๔๗๘

๒๔๗๘ รัชกาลที ่๘ เสด็จขึ้นครองราชย์

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ คณะรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร  

อัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล พระราชนัดดาในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา- 

บรมราชเทว ีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จขึ้นครองราชย ์ (ภายหลังได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย 

เป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร)

๒๔๗๘ - ๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต๑

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกประกาศจุฬาลงกรณ์- 

มหาวิทยาลัยเทียบปริญญาเวชชบัณฑิต โดยให้

เวชชบัณฑิตชั้นเอก หมายความเช่นเดียวกับ แพทยศาสตรดุษฎี 

บัณฑิต

เวชชบัณฑิตชั้นโท หมายความเช่นเดียวกับ แพทยศาสตรมหาบัณฑิต

เวชชบัณฑิตชั้นตรี หมายความเช่นเดียวกับ แพทยศาสตรบัณฑิต

๒๔๗๘ - ๒ จดหมายมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์แถลงขอบคุณและยุติข้อตกลงร่วมมือ๒ 

(The Agreements)

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ Mr. Max Mason ประธานมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ มี 

จดหมายแสดงความขอบใจรัฐบาลสยามที่ได้พยุงกิจการให้ดำเนินไปตามข้อตกลงร่วมมือมา 

โดยตลอด มีความสำคัญบางตอนว่า 

…From Dr. Aller G. Ellis, The Rockefeller Foundation  

requested and has received a final report upon the collaboration  

between the Government of Siam and The Rockefeller Foundation in  

reorganization of the Medical School of the Chulalongkorn  

University…fulfilled the spirit of the undertaking and surpassed the  

actual terms of the agreements has given us great satisfaction and is 

rightfully an occasion of pride and hope in the future of medical  

education in Siam…

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๙ กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือเรียนเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีว่า ตามกระทรวงสาธารณสุขขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ให้ส่งแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์มาอบรมชั่วคราวให้แก่แพทย์ไทยนั้น ทางอัครราชทูตอเมริกันได้แจ้ง 
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ข้อขัดข้องของประธานมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ผ่านทางรัฐบาลอเมริกันมาว่า ไม่สามารถปฏิบัติตาม 

ข้อร้องขอในเรื่องนี้ได้

๒๔๗๘ - ๓ คณะกรรมการพิจารณาการสาธารณสุขและการแพทย์๓ 

วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

การสาธารณสุขและการแพทย์ เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๔๗๗ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

มหาดไทยเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาปัญหาเรื่องการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น  

คณะกรรมการได้เสนอโครงการต่อรัฐบาลดังนี้

	 ๑)	การอนามัยในหัวเมือง 

	 ๒)	การควบคุมไข้จับสั่น

	 ๓)	การควบคุมวัณโรค

	 ๔)	การควบคุมโรคเรื้อน

	 ๕)	การควบคุมโรคจิต

	 ๖)	การควบคุมกามโรค

	 ๗)	การควบคุมอาหารและยา

	 ๘)	การสงเคราะห์มารดาและเด็ก

	 ๙)	การอนามัยโรงเรียน

อาจารย์สอนวิชาพยาธิวิทยา

ที่คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล

ตามโครงการของร็อคกี้เฟลเลอร์

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนที ่๓ 

พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔๗๙ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลคนที ่๓
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พ.ศ. ๒๔๗๙ 

๒๔๗๙ - ๑ พันเอก พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จัดทำ “ธรรม 

ระวางประเทศ๑” หนังสือรวบรวมอนุสัญญาระหว่างประเทศเผยแพร่๔ ในหน้าคำสั่งชี้แจงระบุ 

ไว้ว่า 

...เนื่องด้วยประเทศเราได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาต่าง ๆ อันเป็น 

ธรรมระวางประเทศ ประกอบกับ เราเป็นประเทศเล็ก จำจักต้องปฏิบัติตาม 

โดยเคร่งครัด ดุจเป็นกฎหมายในบ้านเมืองของเราเอง ฉะนั้นเพื่อเป็นเครื่อง 

ช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะกับเหตุการณ์ จึ่งทหารทุกคนพึงศึกษาทราบไว้  

โดยสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่... 

	 	 (ลงนาม) พ.อ.พิบูลสงคราม

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

อนุสัญญาระหว่างประเทศทางด้านการทหาร

๑) คำปฏิญาณว่าด้วยการห้ามมิให้ใช้กะสุนบางอย่างในเวลาสงคราม 

ระหว่างประเทศ ทำที่กรุงเศนต์ปีเตอร์สเบอร์ก วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.  

๒๕๑๑๕

๒) คำปฏิญาณว่าด้วยการห้ามใช้ลูกกะสุนซึ่งขยายตัวออก หรือ 

แบนตัวได้ง่าย เมื่อเข้าไปในร่างกายมนุษย์ ฯลฯ ฉบับกรุงเฮก ลงวันที่ ๒๙  

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๒

๓) อนุสัญญาว่าด้วยการเร่ิมการสู้รบฉบับกรุงเฮก ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๔๕๐

๔) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของประเทศและบุคคลอันเป็น 

กลาง ในเมื่อมีการสงครามทางบก ฉบับกรุงเฮก ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.  

๒๔๕๐

๕) อนุสัญญาว่าด้วยกฎและธรรมเนียมการสงครามทางบก ฉบับ 

กรุงเฮก ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๐

๖) บทบัญญัติต่อท้ายอนุสัญญา ข้อบังคับ ว่าด้วยกฎและธรรมเนียม 

การสงครามทางบก

๗) โปโตคลว่าด้วยการห้ามใช้ก๊าสมึนเมาเป็นพิษ หรือก๊าสอื่น ๆ ใน 

การสงคราม และห้ามวิธียุทธโดยใช้เชื้อโรคฉะบับกรุงเยเนวา ลงวันที่ ๑๗  

มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘

๘) อนุสัญญาเยเนวา เพื่อยังการเป็นไปของผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ 

ในกองทัพในสนามรบให้ดีขึ้น ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๒๙
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๙) อนุสัญญาการปฏิบัติต่อชะเลยศึก ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ค.ศ.  

๑๙๒๙

๑๐) ภาคผนวกอนุสัญญาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชะเลยศึก ลงวันที่  

๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ (ค.ศ. ๑๙๒๙)

หมายเหตุ
ธรรมระวางประเทศ หมายถึง กฎหมายระหว่างประเทศ (Treaty, Convention, Declaration,…)

“คำปฏิญาณ” มาจากคำว่า Declaration ปัจจุบันเรียกว่า “ปฏิญญา”

อนุสัญญาระหว่างประเทศทางด้านการทหาร ข้อ ๒  -  ๗ อยู่ในหมวดอนุสัญญากรุงเฮก และข้อ  

๘ - ๑๐ อยู่ในหมวดอนุสัญญาเจนีวา 

“อนุสัญญาระหว่างประเทศทางด้านการทหาร” ปัจจุบันรวมเป็นหมวดและเรียกชื่อใหม่ว่า  

“กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” เป็นกฎหมายกำกับวิธีการทำสงครามเพ่ือควบคุมผลกระทบต่อมนุษยชาติ 

ที่เผชิญสงคราม (International Humanitarian Law : IHL is the law that regulates the conduct of war -  

jus in bello) ประกอบด้วยอนุสัญญาสำคัญของประวัติศาสตร์โลก ๒ ชุด คือ ชุดอนุสัญญาเจนีวาและ 

ชุดอนุสัญญากรุงเฮก

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้แบ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International  

Humanitarian Law : IHL) ออกเป็น ๖ หมวด๖ ได้แก ่

หมวด ๑ Victims of Armed Conflicts เช่น Hague Convention on Hospital Ships, 1904 /  

Hague Convention (XI) on Restrictions of the Right of Capture, 1907 / Geneva Convention (III) on  

Prisoners of War, 1949 

หมวด ๒ Methods and Means of Warfare เช่น Hague Convention (II) on the Laws and  

Customs of War on Land, 1899 / Geneva Protocol on Asphyxiating or Poisonous Gases, and of  

Bacteriological Methods, 1925 / Convention on the Prohibition of Biological Weapons, 1972 /  

Convention prohibiting Chemical Weapons, 1993 / CCW Protocol (IV) on Blinding Laser Weapons,  

1995 / Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, 2017

หมวด ๓ Naval and Air Warfare เช่น Hague Convention (VIII) on Submarine Mines, 1907 /  

San Remo Manual on Armed Conflicts at Sea, 1994

หมวด ๔ Cultural Property เช่น Hague Convention for the Protection of Cultural  

Property, 1954 / Resolutions on Cultural Property, The Hague, 1954 

หมวด ๕ Criminal Repression เช่น Convention Statutory Limitations to War Crimes,  

1968 / Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, 1994 / Statute of the International 

 Criminal Court, 1998 / Statute of the Special Court for Sierra Leone, 2002 

หมวด ๖ Other Treaties Relating to IHL เช่น Convention on the Prevention and Punish- 

ment of Genocide, 1948 /  Convention for the Protection of all Persons from Enforced  

Disappearance, 2006 / Arms Trade Treaty, 2013
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๒๔๗๙ - ๒ พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙๗ 

วันท่ี ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ประกาศตราพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ ขึ้น เพื่อใช้แทนพระราชบัญญัติการแพทย์ซึ่งยกเลิกทุกฉบับ เป็นการปรับปรุง 

กฎหมายที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น ใช้วิธีการควบคุมกำกับ โดยแบ่งแยกผู้ประกอบโรคศิลปะออก 

เป็นประเภทต่าง ๆ ตามที่ตราไว้ในกฎเสนาบดี พ.ศ. ๒๔๗๒ มาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติใหม่นี้  

ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นต้นไป

พ.ศ. ๒๔๘๐ 

๒๔๘๐ - ๑ โอนสิทธิกิจการบางส่วนในกรมสาธารณสุขให้เทศบาลนครกรุงเทพฯ๘

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธย 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศพระราชกฤษฎีกามอบสิทธิกิจการบางส่วนในกรมสาธารณสุข กรม 

ตำรวจและกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย ให้เทศบาลนครกรุงเทพฯ จัดทำ พุทธศักราช  

๒๔๘๐ ดังน้ี

. . .มาตรา ๓ ให้มอบสิทธิกิจการต่อไปนี้ในเทศบาลนครกรุงเทพฯ 

จัดทำต่อไป คือ

(๑) กองสาธารณสุขพระนคร กรมสาธารณสุข นอกจากกิจการอัน 

เก่ียวกับกองลหุโทษ 

(๒) โรงพยาบาลกลาง กรมสาธารณสุข

(๓) วชิรพยาบาล กรมสาธารณสุข

(๔) กองตำรวจเทศบาล กรมตำรวจ นอกจากแผนกยานพาหนะ 

พระนครและธนบุรี และแผนกยานพาหนะหัวเมือง 

(๕) แผนกกำจัดอุจจาระ กรมโยธาเทศบาล

(๖) แผนกโรงฆ่าสัตว์ กรมโยธาเทศบาล

๒๔๘๐ - ๒ ให้สภากาชาดไทยอยู่ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม๙

วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ หลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

มีหนังสือลับ - ด่วนที่ น. ๑๐๘๗๖/๒๔๘๐ ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องขอรับหลักการในการควบคุม 

สภากาชาดสยาม ความว่า

...เรื่องกาชาดนี้ เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในยามสงคราม จึ่งเป็น 

เรื่องของทหาร กิจการของสภากาชาดสยามนั้น ย่อมเป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญ 

แก่กองทัพ...แต่  สภากาชาดสยามในบัดนี้ ตั้งอยู่โดยเอกเทศ ไม่ขึ้นกับ 
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กระทรวงทบวงกรมใด ทางราชการทหารเคยรู้สึกไม่สะดวกมาแล้ว ใน 

คราวเกิดความไม่สงบ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นตัวอย่าง

อีกประการหนึ่ง สำหรับเครื่องหมายกาชาดนั้น เป็นเครื่องหมาย 

พยาบาลในกองทัพ แม้อนุสัญญาเยนีวา เพื่อยังความเป็นไปของผู้บาดเจ็บและ 

ป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบให้ดีขึ้น ลง ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๗๒ ซึ่งฝ่ายเรา 

จะสัตยาบันต่อไป ก็เป็นเช่นนั้น...และเรื่องเกี่ยวกับกาชาดนี้ ก็มีบัญญัติอยู่ใน 

ประมวลกฎหมายอาญาทหารเหมือนกัน แต่ในบัดน้ีการควบคุมการใช้หรือ 

คุ้มครองเครื่องหมายกาชาดนี้ อยู่ ในอำนาจสภากาชาดสยาม.. .ถ้าจะให้ 

สภากาชาดสยามขึ้นอยู่กับกระทรวงกลาโหมโดยตรง ก็จะกระทบกระเทือน 

มากเกินไป จึ่งใคร่ขอแต่เพียงให้ สภากาชาดสยามอยู่ในความควบคุมของ 

กระทรวงกลาโหม เท่านั้น ส่วน การบริหารภายในสภากาชาดสยามก็คง 

ดำเนินการไปตามเดิม...

เมื่อกระทรวงกลาโหมควบคุมสภากาชาดสยามแล้ว การคุ้มครอง  

หรือการควบคุมการใช้เครื่องกาชาดและนามกาชาดก็ควรเป็นอำนาจและหน้าที่ 

ของกระทรวงกลาโหมต่อไป...

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ รายงานประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒/๒๔๘๐ 

ณ วังปารุสกวัน ความสำคัญบางตอนว่า

...รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม : ...เกี่ยวกับอนุสัญญาควบคุม 

เครื่องหมายกาชาดที่กระทรวงต่างประเทศส่งมา รายละเอียดควรพิจารณาใน 

ชั้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มีหลายประเทศกระทำดั่งที่กระทรวงกลาโหม 

ส่งมา แต่ก็มีบางประเทศที่ให้สภากาชาดขึ้นกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี : หลักการควบคุมถูกต้องแล้ว แต่สัตยาบัน 

ไม่ต้องเสนอสภาผู้แทนราษฎร เพราะสัญญานี้ได้ทำก่อนประกาศรัฐธรรมนูญ... 

ที่ประชุมตกลงรับหลักการ และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ
การที่หลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีหนังสือกล่าวว่า “สภากาชาดสยาม 

ในบัดนี้ ตั้งอยู่โดยเอกเทศ ไม่ขึ้นกับกระทรวงทบวงกรมใด ทางราชการทหารเคยรู้สึกไม่สะดวกมาแล้ว” แสดง 

ให้เห็นว่ารัฐบาลในยุคนี้ไม่เข้าใจเรื่องกาชาดและอนุสัญญาเจนีวา

เพราะอนุสัญญาเจนีวาให้ “สภากาชาดของแต่ละประเทศ” มีความเป็นอิสระ มีอำนาจหน้าที่ตาม 

กฎหมายของตนเอง เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม (Humanitarian) แก่มนุษยชาติทั้ง ๒ ฝ่าย โดย 

ไม่แบ่งแยกว่าเป็นฝ่ายมิตรหรือฝ่ายศัตรู จึงมีหน้าที่ช่วยเหลือทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายกบฏเพื่อมนุษยธรรม ตาม 

อนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ ข้อ ๑๐ ว่าด้วยการจัดตั้ง National Red Cross Society มีผลผูกพันบังคับให้ 

รัฐบาลแต่ละประเทศจัดตั้งสภากาชาดของประเทศตนเองขึ้น ให้ National Red Cross Society เป็นองค์กร 
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อิสระภายใต้กฎหมาย ดังนี ้

…Article 10 of the Geneva Red Cross Convention of the 6th July  

1906 provides that each contracting State shall notify to the others the  

names of the Voluntary Aid Societies which it has authorized, under its own 

responsibilities, to render assistance to the regular Medical Service of its  

Armies…

พ.ศ. ๒๔๘๒

๒๔๘๒ - ๑ กระทรวงกลาโหมตั้งโรงเรียนนายทหารเสนารักษ์๑๐ 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ นายพันเอก หลวงพรหมโยธี รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงกลาโหม มีหนังสือที่ น. ๔๑๑๒/๒๔๔๒ ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องขอตั้งงบประมาณสำหรับ 

ตั้งโรงเรียนฝึกและอบรมแพทย์ประกาศนียบัตร มีความสำคัญบางตอนดังนี้

เนื่องจากกระทรวงกลาโหมมีความประสงค์จะส่งเสริมสุขภาพของ 

ประชาชนพลเมืองในประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยจะจัดหาเจ้าหน้าที่แพทย์ให้มี 

จำนวนเพียงพอ หากแต่เวลานี้เจ้าหน้าที่แพทย์ยังมีน้อยเกินไป...ซึ่งจะต้องรอ 

เวลาอีกหลายสิบปีจ่ึงจะมีแพทย์เป็นจำนวนมากพอ...โดยเฉพาะอย่างย่ิงตาม 

ชนบทให้ทั่วถึงทุกอำเภอได้ เพื่อแก้ความขัดข้องในเรื่องนี้ เห็นควรให้มีการ 

เพาะแพทย์ประกาศนียบัตรขึ้นในวงการทหาร โดยให้มีหลักสูตรกำหนดการ 

ศึกษาสั้นกว่าหลักสูตรแพทย์ปริญญาพอสมควร จึ่งได้วางโครงการที่จะเปิดรับ 

นักเรียนเข้ามารับการฝึกและอบรมในโรงเรียนแพทย์ทหาร โดยมีหลักสูตร ๔  

ปี แต่ก็ได้พยายามรักษามาตรฐานขั้นต่ำสุดแห่งวิทยฐานะแพทย์ไว้มิให้ต่ำต้อย 

ลงไปจนเกินสมควร กับได้กะประมาณการใช้จ่ายในการตั้งโรงเรียน โดย 

กำหนดเวลาสำหรับการดำรงของโรงเรียนและอบรมแพทย์ประกาศนียบัตร  

เพียง ๗ ปีเท่านั้น คือ จะเพาะแพทย์ประกาศนียบัตรขึ้น ๔ รุ่น ๆ ละ ๑๒๐  

คน และในรุ่นหนึ่ง  ๆ มีกำหนดการศึกษา ๔ ปี เมื่อครบ ๗ ปีบริบูรณ์จะ 

เพาะแพทย์ได้ประมาณ ๔๘๐ คน ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายไปประจำทั่วประเทศ... 

๑. โรงเรียนฝึกและอบรมแพทย์ประกาศนียบัตรจะตั้งขึ้นที่  โรงพยาบาล 

อานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี...

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ กระทรวงกลาโหมได้เรียกชื่อโรงเรียนฝึกและอบรม 

แพทย์ประกาศนียบัตรว่า “โรงเรียนนายทหารเสนารักษ”์
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๒๔๘๒ - ๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร ี ใช้ชื่อประเทศไทย๑๑

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๔๘๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรัฐนิยมใช้ชื่อ 

ประเทศ ประชาชน และสัญชาติ “ชื่อประเทศ คือ ไทย (Thailand)” “ชื่อประชาชนและสัญชาติ  

คือ ไทย (Thai)”

๒๔๘๒ - ๓ เปลี่ยนชื่อสภากาชาดสยามเป็นสภากาชาดไทย

วนัที ่๑๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ สบืเนือ่งจากรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เตมิวา่ดว้ยนามประเทศ 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ พระยาศรีวิสารวาจา เลขาธิการสภากาชาดสยามในขณะนั้น จึงประกาศแจ้ง 

ความเปลี่ยนชื่อสภากาชาดสยามเป็นสภากาชาดไทย

๒๔๘๒ - ๔ ประเทศไทยเข้าร่วม “อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๓” 

และประกาศใช้อนุสัญญาฉบับที ่๓ ในพระราชอาณาจักร๑๔ 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ผู้แทนฝ่ายไทยได้ลงนาม “อนุสัญญาระหว่างประเทศ 

เพือ่ยงัการเปน็ไปของผูต้อ้งบาดเจบ็และปว่ยไขใ้นสนามรบใหด้ขีึน้” และ “อนสุญัญาระหวา่งประเทศ 

ว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึก” ซึ่งได้ลงนาม ณ เมืองเจนีวา (อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๓)

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒ อนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภา 

ผู้แทนราษฎร

โรงเรียนนายทหารเสนารักษ ์

จังหวัดลพบุรี
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เอกสารจาก United Nation Library and Archives Palais des Nations, Geneva 

by Mr. Collin Wells 

วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๔๘๒ มอบพระราชสัตยาบันสาส์น ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม  

พุทธศักราช ๒๔๘๐ มอบให้รัฐบาลสวิส อนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับเป็นอันใช้แก่ราชอาณาจักร ๖ เดือน 

ภายหลังวันที่ได้มอบพระราชสัตยาบันสาส์นเป็นต้นไป

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๒ มีพระบรมราชโองการประกาศว่า อนุสัญญาทั้ง 

๒ ฉบับเป็นอันบังคับในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒  เป็นต้นไป ผู้รับ 

สนองพระบรมราชโองการ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
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พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๒๔๘๓ - ๑ เปลี่ยนวิธีนับปีปฏิทินแบบตะวันตก๑๒

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ประกาศพระราชบัญญัติปีประดิทิน (ปฏิทิน) พุทธศักราช 

๒๔๘๓ ให้เริ่มปีปฏิทินใหม่ตั้งแต่วันที ่๑ มกราคม และสิ้นสุดปีปฏิทินวันที ่๓๑ ธันวาคม ของทุกปี

ก่อนหน้าน้ีการข้ึนปีใหม่ของไทยต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี ๑ - ๕ ตอนต้น นับปีใหม่ตามปฏิทิน 

จันทรคติ คือ ข้ึน ๑ ค่ำ เดือนห้า คือวันข้ึนปีใหม่ ต่อมาสมัยรัชกาลท่ี ๕ ตอนกลาง เม่ือทรงเปล่ียน 

เป็นนับปีปฏิทินสุริยคติจึงเร่ิมนับปีใหม่ คือ วันท่ี ๑ เมษายน ต้ังแต่ ร.ศ.  ๑๐๘ (พ.ศ.  ๒๔๓๒)  

เป็นต้นมา ดังน้ันการนับปีปฏิทินของเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๒ - ๒๔๘๓  

จึงต้องบวกอีกหนึ่งปี จึงจะเป็นวิธีนับปีแบบปัจจุบัน (ในบทความนี้ได้ใช้วิธีนับปีปฏิทินแบบปัจจุบัน 

ทั้งหมด)

๒๔๘๓ - ๒ พระราชทานที่ดินริมถนนพระราม ๔ จำนวน ๑๔๑ ไร ่๔๘ ตารางวา 

แก่สภากาชาดไทย๑๓

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ แจ้งความสภากาชาดไทย เรื่องพระราชทานที่ดิน 

บริเวณสภากาชาด ริมถนนพระราม ๔ และที่ดินตำบลแพร่งภูธรแก่สภากาชาดไทย

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้า- 

อยู่หัวลงมติพระราชทานที่ดินบริเวณสภากาชาดไทย ริมถนนพระราม ๔ ซึ่ง 

เป็น ที่ตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อันมีเนื้อที่ ๑๔๐ ไร่ ๔๘ ตารางวา และ 

ที่ดินตำบลแพร่งภูธร ซ่ึงเป็นท่ีต้ังสถานีอนามัยท่ี ๒ (สุขุมาลอนามัย) อันมีเน้ือท่ี  

๑ ไร่ ๑ งาน ๘๙ ตารางวา ให้เป็นกรรมสิทธิของสภากาชาดไทยทั้ง ๒ แห่ง  

ตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานให้ และตามท่ีกระทรวงการคลังและ 

นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว

สภากาชาดไทยมีความยินดีปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง 

ทั้งนี้พระเดชพระคุณเป็นล้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้

สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  

สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระโสมนัสอนุโมทนาเป็นที่ยิ่ง ทรงตั้งสัตยา- 

ธิษฐานขอพระราชจำนงในอันที่จะผะดุงอนามัยประชาชนให้ดำรงอยู่ในสันติสุข 

นี้ จงเป็นผลดลให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จดำรงพระราชอิสริยยศยิ่งยืนนาน  

อีกทั้งขออำนาจพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงประชุม 

กันอภิบาลรักษาพระองค์ให้ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรี...

แจ้งความ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓

พระยาศรีวิสารวาจา

ลงนามแทนอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
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พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๒๔๘๕ - ๑ กำเนิดกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์๑๕

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งที่ 

๔/๒๔๘๕ เรื่องตั้ง “กรรมการพิจารณาการปรับปรุงการแพทย”์ มีความสำคัญบางตอนว่า

...ด้วยปรากฏมานานแล้วว่า ประชากรของชาติมีอนามัยไม่ดีกับได้รับ 

การรักษาพยาบาลก็ไม่ทั่วถึงและสมบูรณ์เพียงพอ จึงทำให้มีผู้ถึงแก่กรรมลงใน 

เยาว์วัยมาก ทำให้การเพิ่มพลเมืองไม่เป็นไปตามสัดส่วนอันพึงประสงค์ จึง 

เห็นเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงกิจการของชาติในส่วนนี้ให้รัดกุมยิ่งขึ้นและ 

เหมาะสมแก่กาลสมัย โดย มีความประสงค์จะรวมกิจการแพทย์ทั้งสิ้นขึ้นเป็น 

หน่วยเดียว เพื่อให้รับผิดชอบร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว ซึ่งจะทำให้การ 

ทำงานร่วมแรงและประสานกันดีขึ้น ฉะนั้นจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อ 

พิจารณาจัดการปรับปรุงการแพทย์ให้สมความประสงค์ดังกล่าวแล้วข้างต้น 

คณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

	๑.	จอมพล แปลก พิบูลสงคราม	 เป็นประธานกรรมการ

	๒.	นายพลโท มังกร พรหมโยธี	 เป็นรองประธานกรรมการ

	๓.	นายพันตรี ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม	เป็นกรรมการ

	๔.	นายพลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ	 เป็นกรรมการ

	๕.	นายเดือน บุนนาค	 เป็นกรรมการ

	๖.	นายพันตรี นิตย์ เวชชวิศิษฏ์	 เป็นกรรมการ

	๗.	นายพลตรี พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต	 เป็นกรรมการ

	๘.	นายพูลสวัสดิ์ บุศยศิริ 	 เป็นกรรมการ

	๙.	พระอัพภันตราพาธพิศาล	 เป็นกรรมการ

	๑๐.	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 เป็นกรรมการ

	๑๑.	นายเถียร วิเชียรแพทยาคุณ	 เปน็กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี ้

๑. รวมโรงพยาบาลและสถานที่พยาบาลต่าง ๆ ที่เป็นของรัฐบาลและ 

เทศบาลมาตั้งเป็นหน่วยการแพทย์ขึ้น จะเป็น กระทรวง หรือทบวง หรือกรม 

ก็แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร โดยให้สังกัดในสำนักนายกรัฐมนตรี และถ้า 

จำเป็นจะแบ่งเป็นกองต่าง ๆ ด้วยก็ได ้

๒. ให้ยุบเลิกสภากาชาดไทย และให้โอนโรงพยาบาลและสถานท่ี 

พยาบาลของสภากาชาดไทยมารวมกับหน่วยการแพทย์ในข้อ ๑ แต่คงให้มี 

กองอำนวยการไว้ เผื่อจะมีติดต่อกับองค์กรสากลกาชาด
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๓. เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์นี้ตามที่คณะกรรมการนี้จะ 

พิจารณาเห็นควรพิจารณาเสียให้เสร็จในคราวเดียวกัน 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการนี้เริ่มดำเนินการประชุมปรึกษากันโดยด่วน  

และให้พิจารณาวางโครงการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน สั่ง ณ วันที่ ๗  

กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕…

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงการแพทย ์ครั้งที่ ๑ 

ณ ห้องประชุม กระทรวงกลาโหม 

...ที่ประชุมพิจารณาว่า งานไหนบ้างที่จะมารวม ที่ประชุมช่วยกันคิด 

มีดังต่อไปนี้

	๑)	งานของกรมสาธารณสุขทั้งหมด

	๒)	งานของเทศบาล ในแผนกโรงพยาบาลและสุขศาลาทั้งหมด

	๓)	โรงพยาบาลศิริราช

	๔)	สภากาชาดไทย

	๕)	กรมประชาสงเคราะห์

	๖)	กองสุขาภิบาลและอนามัยโรงเรียน กรมพลศึกษา

	๗)	งานของแผนกแพทย์และอนามัยของกรมราชทัณฑ์

	๘)	งานของกองเภสัชกรรมและเคมีบางส่วนที่เกี่ยวกับการแพทย์  

ของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงการเศรษฐกิจ

	๙)	กองแพทย์ กรมรถไฟ

	๑๐)	งานทางเทศบาลทั้งหมด

ส่วนงานของกองพยาบาลต่าง ๆ ในเสนารักษ์ กระทรวงกลาโหมและ 

งานของหน่วยแพทย์กรมตำรวจนั้นไม่ต้องมารวม ด้วยเหตุว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับ 

ทางทหารและตำรวจโดยเฉพาะ ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชน...

ที่ประชุมพิจารณาในส่วนต่าง ๆ ของราชการที่จะมารวมกันนี้ เห็นว่า 

เปน็งานทีใ่หญโ่ตและกวา้งขวางมาก เหน็ สมควรจะตอ้งจดัรปูขึน้เปน็กระทรวง 

ความเห็นนี้กรรมการทุกคนเห็นเป็นเอกฉันท ์

ส่วนชื่อของกระทรวงนั้น ในขั้นแรกเห็นว่าเป็นกระทรวงที่จัดขึ้นจาก 

การรวมระหว่างการแพทย์และการสาธารณสุข จึงเห็นสมควรเรียกนาม 

กระทรวงนี้ว่า  “กระทรวงการสาธารณสุขและการแพทย์” แต่เมื่อคณะ 

กรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นชื่อที่ยาวมาก ทั้งในต่างประเทศก็ได้จัด 

งานรูปนี้ขึ้นแล้วและให้ชื่อโดยย่อว่า “กระทรวงการสาธารณสุข” (Ministry of 

Health) คณะกรรมการจึงตกลงเห็นควรว่ากระทรวงน้ีควรเรียกว่า “กระทรวง 

การสาธารณสุข”
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สำหรับสภากาชาดไทยนั้น ผู้แทนขององค์กรนี้คือ พระยาดำรง- 

แพทยาคุณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ไม่ควรจะมารวมกับกระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่ 

นี้ เพราะเหตุว่ากาชาดทุก  ๆ  ประเทศถือเป็นองค์กรเอกชน ซึ่งจะมีหน้าที่ 

เกี่ยวกับการพยาบาลและช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในยามสงคราม กับในยามปกติก็ 

เป็นสถานที่สำหรับเพาะและอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือ 

ในการสงคราม กับส่วนมากเงินทุนกับการอุดหนุนก็ได้รับมาจากส่วนบุคคล  

อันได้ทำเป็นอนุสาวรีย์และมูลนิธิไว้เป็นส่วน ๆ ไปแล้ว เห็นว่าควรจะปล่อยไว้ 

ให้เป็นองค์การอิสระ หรือถ้าพูดถึงการเกี่ยวข้องที่จะต้องขึ้นอาศัยเงินอุดหนุน 

ของรฐับาล สภากาชาดไทยกข็ึน้อยูก่ระทรวงกลาโหมแลว้ ทัง้การทีก่ระทรวงใด 

จะเป็นผู้อนุญาตให้สถานที่ใดใช้กาชาดเพื่อสถานที่เอกชนได้ เวลานี้กระทรวง 

กลาโหมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตอยู่แล้ว จึ่งเห็นว่า ไม่ควรล้มกาชาด และเอามา 

ขึ้นกับกระทรวงใหม่นี ้

สำหรับโรงพยาบาลศิริราช พระอัพภันตราพาธพิศาล ได้กล่าวว่า  

รู้สึกขัดข้องใจที่จะให้โรงพยาบาลศิริราชมาขึ้นกับกระทรวงใหม่นี้ ด้วยเหตุว่า  

โรงพยาบาลศิริราชเป็นส่วนของมหาวิทยาลัย เป็นความสำคัญก็คือให้ 

แพทย์ได้ทำการศึกษา ซึ่งถ้าเป็นการสมควรก็อยากให้สถานที่พยาบาลเช่นนี้ 

ได้อยู่กับสถานศึกษาต่อไป 

เมื่อกรรมการได้รับความเห็นของสองท่านนี้ จึงได้พิจารณาแล้วยังให้ 

ความเห็นเด็ดขาดในวันนี้ไม่ได้ ซึ่งรองประธาน จะต้องนำไปหารือกับท่าน 

นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคณะนี้ก่อน

กรรมการจึงพิจารณาว่า งานที่จะรวมขึ้นเป็นกระทรวงใหม่นี้ควรจะ 

มีกรมอะไรบ้าง เมื่อได้พิจารณากันแล้ว เห็นว่า กรมที่จัดตั้งในกระทรวงควร 

มีดั่งต่อไปนี้ คือ 

	๑)	กรมสาธารณสุข

	๒)	กรมการแพทย์

	๓)	กรมประชาสงเคราะห์

	๔)	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

	๕)	กรมควบคุมเทศบาล 

คณะกรรมการตกลงเห็นชอบ ประธานจึงปิดประชุมและนัดประชุม 

ในวันรุ่งขึ้น

เปิดประชุมเวลา ๙.๓๐ น. - ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นายแพทย์เถียร วิเชียรแพทยาคุณ ผู้จดบันทึก
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วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงการแพทย์ 

ครั้งที ่๒ ณ ห้องประชุม กระทรวงกลาโหม 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความเห็นว่า งานทางส่วนเทศบาลซึ่งได้ 

จัดขึ้นเป็นกรมควบคุมเทศบาลนั้น ยังไม่ควรนำมารวมกับกระทรวงใหม่นี้ ควรให้เป็นตามรูปเดิม 

ก่อน ที่ประชุมได้ตัดกรมควบคุมเทศบาลออก คงเหลืออยู่ ๔ กรม ส่วนเรื่อง สภากาชาดไทยนั้น  

ที่ประชุมเห็นว่า ไม่ต้องยุบ แต่ย้ายการควบคุมจากกระทรวงกลาโหมมาขึ้นกับกระทรวงใหม่ แต่ 

การงานและสถานที่ให้คงอยู่ตามเดิม 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงการแพทย์ 

ครั้งที ่๓ ณ ห้องประชุม กระทรวงกลาโหม ในรายงานการประชุมมีความสำคัญบางตอนดังนี ้

เรื่องการประกอบโรคศิลปะ

...คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ให้อยู่ในสำนักงาน 

ปลัดกระทรวงนั้นดีแล้ว แต่คณะกรรมการแพทย์สำหรับตั้งขึ้นเพื่อควบคุม 

แพทย์ เช่นเดียวกับคณะกรรมการตุลาการของกระทรวงยุติธรรมนั้น ที่ 

ประชุมเห็นว่ายังไม่เป็นความจำเป็น เพราะมีคณะกรรมการควบคุมการ 

ประกอบโรคศิลปะแล้ว และ แพทยสภา หรือที่มีความหมายว่าสมาคมแพทย์ 

เหมอืนกบัเนตบิณัฑติยสภานัน้ ทางการแพทยเ์หน็วา่สมาคมนีน้บัเปน็สว่นบคุคล  

ทั้งไม่เป็นการสมควรจะเอามาอยู่ในส่วนบริหารของรัฐบาล ซึ่งควรจะปล่อยให้ 

เขาจัดไปตามเดิม แต่กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงต้ังข้ึนใหม่น้ีจะช่วยสนับสนุน 

ในความประสงค์เมื่อขอร้องมา เป็นต้นว่าจะได้ออกพระราชบัญญัติสนับสนุน 

ให้แพทย์ทุกคนเป็นสมาชิกของสมาคม และให้ แพทยสมาคม๑๖ มีสิทธิที่จะส่ง 

ผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ... 

เรื่องโรงพยาบาลศิริราช

...กองโรงพยาบาลศิริราช ซ่ึงยังเป็นปัญหาอยู่ พระอัพภันตราพาธ- 

พิศาลได้ชี้แจงเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถจะเสนอรูปงานและงบประมาณได้ ก็ 

โดยเหตุที่ยังมีความเห็นอยู่ว่า โรงพยาบาลศิริราชจำเป็นที่จะต้องขอให้อยู่กับ 

โรงเรียนแพทย์อันเป็นสถานที่จะให้นักเรียนทำการฝึกหัด และทั้งไม่สามารถ 

ที่จะแยกออกจากหน่วยศึกษานี้ได้ ถ้าแยกมาแล้วจะเป็นเรื่องไม่สะดวกและ 

ขลุกขลักมาก แม้ว่าจะได้พิจารณากันวันก่อนแล้ว ถึงว่าจะให้นักเรียนไปทำ 

การฝึกหัดได้ในโรงพยาบาลทั่ว  ๆ  ไป แต่ก็ออกจะเป็นการที่ไม่อำนวยความ 

สะดวกให้ ทั้งยากแก่การปกครองที่จะแบ่งแยกมาแต่เฉพาะโรงพยาบาล ใน 

มหาวิทยาลัยที่ดี เขากลับพยายามที่จะสร้างโรงพยาบาลเช่นนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของคณะแพทยศาสตร์ ทั้งความมุ่งหมายและเจตน์จำนงเดิมก็ได้ให้โรง- 

พยาบาลศิริราชนี้อยู่กับโรงเรียนแพทย์เรื่อยมา คณะกรรมการได้พิจารณา 

อย่างละเอียดแล้วมีความเห็นไปใน ๒ แง่ คือ...ด้านรูปการก็น่าจะมาขึ้นกับ 
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กระทรวงที่ตั้งใหม่นี้ แต่ถ้ามองไปในแง่การศึกษาแพทย์อันเป็นการจำเป็นที่จะ 

ต้องมีสถานพยาบาลเช่นนี้ไว้ เพื่อเป็นที่ฝึกหัดและที่เรียนของนักเรียนแพทย์ 

และนางพยาบาล ก็ยังเห็นว่าเป็นการไม่สมควรจะเอามารวมในกระทรวงใหม่นี้ 

กรรมการจึงได้ตกลงให้ โรงพยาบาลศิริราชอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  

คณะแพทยศาสตร์ไปตามเดิม...

วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงการแพทย์  

ครั้งที ่๕๑๗ ณ ห้องประชุม กระทรวงกลาโหม 

มีกรรมการมาประชุม ๙ ท่าน พ.ต.ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม ติดราชการ และได้เชิญ 

ผู้แทนของหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะรวมเป็นกระทรวงการสาธารณสุขนี้มาประชุม 

ด้วย ๓ ท่าน ดังนี้

	 ๑)	หลวงชัยอัศวรักษ ์ ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 ๒)	นายพันเอก หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์

	 ๓)	นายแพทย์กำธร สุวรรณกิจ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์

รองประธานได้กล่าวเปิดประชุมว่า ตามที่ท่านนายกฯ ได้อ่านรายงานการประชุมของ 

คณะกรรมการปรับปรุงการแพทย์ที่ประชุมมาแล้วถึง ๓ ครั้งนั้น มีความเห็นชอบในการที่ได้ 

พิจารณาไปแล้วทุกอย่าง แต่มีข้อทักท้วงดังนี้

...ให้ต้ังมหาวิทยาลัยแพทย์ข้ึนในกระทรวงน้ี โอนกิจการโรงเรียน 

แพทย์ทั้งหมดรวมศิริราชพยาบาลด้วย และนอกจากนั้นให้คิดเอาแพทย์สัตว์ 

มาไว้ในกระทรวงนี้ด้วย เอามารวมให้หมด... 

คณะกรรมการได้พิจารณากันแล้วว่า ก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งตามที ่

ท่านได้ทักท้วงมานั้น จึ่งได้ตกลงกันเป็นเอกฉันท์...ในที่สุดตกลงกันให้นามว่า  

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะต่าง  ๆ  กับกิจการงานที่จะมารวมใน 

มหาวิทยาลัยใหม่นี้มี โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศิริราชและโรงเรียนพยาบาล 

และผดุงครรภ ์คณะเภสัชกรรมศาสตร์ สัตวแพทย ์ทันตแพทย ์ ส่วนการศึกษา 

ตอนท่ีจะเอารวมในมหาวิทยาลัยใหม่น้ัน ไม่นับช้ันเตรียม ซ่ึงมีอยู่ในมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์คงให้อยู่ไปตามเดิม จะรวมแต่ในสี่ปีหลังของแพทยศาสตร์ ใน 

สี่ปีหลังของทันตแพทย์ ในสามปีหลังของสัตวแพทย์ และในสี่ปีหลังของ 

เภสัชกรรมศาสตร์

...จึ่งได้จัดรูปกระทรวงสาธารณสุขเป็นรูปดั่งนี้

	๑)	สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

	๒)	สำนักงานปลัดกระทรวง

	๓)	กรมการแพทย์

	๔)	กรมประชาสงเคราะห์
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	๕)	กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

	๖)	กรมวิทยาศาสตร์

	๗)	กรมสาธารณสุข

...ได้พิจารณาการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์...ดั่งนี้

	 ๑.	คณะแพทยศาสตร์

	๑)	 แผนกสารบรรณ

	๒)	 แผนกปรุงยา

	๓)	 แผนกกายวิภาควิทยา

	๔)	 แผนกสรีรวิทยา

	๕)	 แผนกพยาธิวิทยา

	๖)	 แผนกอายุรศาสตร์วิทยา

	๗)	 แผนกศัลยกรรม

	๘)	 แผนกสูติกรรมและนรีเวชวิทยา

	๙)	 แผนกรัศมีวิทยา

	๑๐)	แผนกพยาบาลผดุงครรภ์

	 ๒.	คณะเภสัชกรรมศาสตร์

	 ๓.	คณะทันตแพทยศาสตร์

	 ๔.	คณะสัตวแพทยศาสตร์

สามคณะหลังนี้ยังไม่มีเวลาแบ่งส่วนราชการ อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์. . .เมื่อกรรมการได้พิจารณาจัดรูปของมหาวิทยาลัยและกรม 

วิทยาศาสตร์ที่จะมารวมใหม่เรียบร้อยแล้วดั่งนี้ ...คณะกรรมการทุกคนไม่มี 

ข้อขัดข้อง จึ่งให้เลขานุการไปจัดพิมพ์รายงานการประชุม บันทึกจัดตั้ง 

กระทรวงการสาธารณสุข และบันทึกองค์การกระทรวงการสาธารณสุข กับ  

ร่างพระราชบัญญัติและกฤษฎีกา พร้อมด้วยหนังสือนำเสนอนายกรัฐมนตรี 

ให้แล้วเสร็จในวันรุ่งขึ้น... 

วนัที ่๑๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ประกาศพระราชกฤษฎกีาจดัวางระเบยีบราชการสำนกังาน 

เลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงในกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๕๑๘  

(จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข) 

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรม 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๕๑๙ (จัดตั้งมหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์) 
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๒๔๘๕ - ๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร ี เรื่องให้ใช้พจนานุกรมตัวสะกดแบบใหม ่

เป็นหลักในการเขียนหนังสือไทย๒๐

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ประกาศ 

ให้ใช้พจนานุกรมตัวสะกดแบบใหม่เป็นหลักในการเขียนหนังสือไทย แต่วิธีเขียนภาษาไทยแบบนี้  

เป็นเรื่องแปลกต่อสังคมไทย เช่น เขียนว่า “นายกรัถมนตรี” เป็นต้น จึงบังคับใช้เพียง ๒ ปี  

๓ เดือน เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ้นอำนาจจึงยกเลิกไป 

พ.ศ. ๒๔๘๖

๒๔๘๖ - ๑ นิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ที่จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ต่อ 

ที่กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์๒๑

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ พล.ต.ประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการ มีหนังสือมายังอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์  

เรียนท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒ ปี ต้องย้ายไปเรียนต่อท่ีกรมมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข 

แต่กระทรวงสาธารณสขุรับไดเ้พียงปลีะ ๑๐๐ - ๑๒๐ คน เปน็ผูห้ญงิไมเ่กนิ ๒๐ คน ทีเ่หลอืจากนัน้ 

กระทรวงกลาโหมจะช่วยรับให้เข้าเรียนที่โรงเรียนทหารเสนารักษ ์ จังหวัดลพบุรี ได้ไม่เกิน ๑๒๐  

คน แต่ต้องเป็นนิสิตชายทั้งหมด พล.ต.ประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

เสนออธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาว่า

ที่ทำการกระทรวงสาธารณสุข วังเทวะเวศม์
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...การกำหนดให้นิสิตเตรียมแพทย์ปีที่ ๒ ที่เรียนจบจากจุฬาลงกรณ์- 

มหาวิทยาลัย เข้าเรียนต่อในชั้นปีที่ ๒ ของโรงเรียนนายทหารเสนารักษ์นั้น  

เป็นการลดชั้นต่ำมาก เพราะโรงเรียนนายทหารเสนารักษ์ รับนักเรียนชั้น 

มัธยมปีที่ ๖ ส่วนนิสิตเตรียมแพทย์ปีที่ ๒ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะ 

ต้องผ่านโรงเรียนเตรียมอุดม ๒ ปี และเข้าเรียนเตรียมแพทยศาสตร์อีก ๒ ปี  

รวม ๔ ปีก่อนแล้ว ต้องไปเรียนวิชาแพทย์อีก ๓ ปี รวมเป็นเวลา ๗ ปี  

สำหรับนักเรียนที่เข้าโรงเรียนนายทหารเสนารักษ์ตรงทีเดียวนั้น สามารถ 

เรียนจบได้ในเวลาเพียง ๔ ปี เป็นเวลาต่างกันถึง ๓ ปี แต่เงินเดือนที่พึงจะ 

ได้รับตามวิทยฐานะไม่ต่างกัน คือ จะได้รับเดือนละ ๘๐ บาทเท่ากัน แต่ถ้า 

สำเร็จจากเตรียมแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อที่ 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อีก ๔ ปี (จบหลักสูตร) จะได้เงินเดือนตามกฎเกณฑ์ 

วิทยฐานะถึง  ๑๕๐ บาท...จะเห็นได้ชัดว่า เสียเปรียบกันมาก ฉะนั้นการที่จะไป 

เรียนต่อยังโรงเรียนนายทหารเสนารักษ์ คงไม่เป็นความตั้งใจของนิสิตที่ได้ 

ตั้งต้นศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแน่...

วันที ่๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีคำสั่งว่า

. . .ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกระทรวงกลาโหม กระทรวง 

สาธารณสุข จัดการรับนิสิตเรียนให้หมด และฉันก็ยังสงสัยว่ามีมากกว่า ๒๔๐ 

คนหรือที่เสร็จจากเตรียมแพทย์ ฉันเห็นควรมอบโรงเรียนแพทย์ของศิริราช 

และที่อนันทมหิดลลพบุรีเปนของกะซวงสาะรนะสุขในปีนี ้ แล้วรับนักเรียนแพทย ์

ไม่อั้นจำนวน ขยายนั้นทำได้ ไม่เห็นมีอะไรทำไม่ได้...

วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๖ กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือที่ ๑๓๐๕๒/๒๑๘๖ เรียน 

นายกรัฐมนตรีว่า มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ศิริราชพยาบาลตกลงรับนิสิตเตรียมแพทย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวน เป็นไปตามความประสงค์ของนายก- 

รัฐมนตรี

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

จากพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  

ด้วยมีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) ผลิตแพทย์ 

เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากในขณะนั้นคณะแพทยศาสตร์ศิริราช 

พยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็นสถานที่ฝึกอบรมแพทย์เพียงแห่งเดียวของประเทศ มี 

ทรัพยากรและสถานที่จำกัด ไม่สามารถรองรับการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นได้อีก จึงจำเป็นต้องหา 

สถานที่แห่งใหม่เพื่อรองรับการผลิตแพทย์เพิ่มอย่างมีคุณภาพ โดยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของ 
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สภากาชาดไทยมีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่และอุปกรณ์ ด้วยเคยใช้เป็นโรงเรียนแพทย์ 

ทหารบกมาก่อน สามารถพัฒนาให้เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สองของประเทศต่อไปได้

เพื่อสนองพระราชปรารภดังกล่าว ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในขณะนั้น  

(ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม พรมมาส) จึงได้ติดต่อประสานงานจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่ผ่าน 

ทางผู้อำนวยการกองบรรเทาทุกข์และอนามัย สภากาชาดไทย (ศาสตราจารย์อุปการคุณ พลตรี  

พระยาดำรงแพทยาคุณ) โดยขอใช้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นสถานที่จัดการ 

เรียนการสอน คณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่จึงก่อกำเนิดขึ้นในนาม “คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” และสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ภายใน  

๙ เดือนเศษนับจากวันที่ได้เริ่มมีการติดต่อครั้งแรก โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ 

ราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐ ลงวันที่  

๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ มีผลบังคับใช้วันที ่๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐

พ.ศ. ๒๔๘๙

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต (ต่อมา 

พระองค์ได้รับการถวายพระบรมนามาภิไธยตามโบราณราชประเพณี มีพระนามโดยสังเขปว่า  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร)

เชิงอรรถ

 ๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๐๒๐๑.๕๙.๑/๓๕ เรื่อง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งประกาศเทียบปริญญาของมหาวิทยาลัย 

๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘ เรื่อง 
ร็อคกี้เฟลเลอร์มูลนิธิ, หน้า ๑๓ - ๑๔ 

๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘ เรื่อง  
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสาธารณสุขและการแพทย์, หน้า ๓ - ๗ 

๔ กรมยุทธการทหารบก, ธรรมระวางประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (พระนคร: โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก),  
๒๔๘๓ 

๕ เข้าใจว่าพิมพ์ผิด น่าจะเป็น พ.ศ. ๒๔๑๑ 
๖ International Committee of the Red Cross, Treaties, States Parties and Commentaries, สืบค้น 

ออนไลน์ https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByTopics.xsp (สืบค้นวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.  
๒๔๖๒) 

๗ “พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙” ราชกิจจานุเบกษา ๕๔ (๒๖ เมษายน 
๒๔๘๐), หน้า ๑๖๐ - ๑๗๖ 
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๘ “ประกาศพระราชกฤษฎีกา มอบสิทธิกิจการบางส่วนในกรมสาธารณสุข กรมตำรวจ และกรมโยธาเทศบาล 
กระทรวงมหาดไทยให้เทศบาลนครกรุงเทพฯ จัดทำ พุทธศักราช ๒๔๘๐” ราชกิจจานุเบกษา ๕๔ (๑๒ กรกฎาคม  
๒๔๘๐), หน้า ๗๖๙ - ๗๗๑ 

๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๐๒๐๑.๖/๑๔ เร่ืองให้สภากาชาด 
ไทยอยู่ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม 

๑๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘ เรื่อง 
กลาโหมตั้งโรงเรียนเพาะแพทย์และอบรมแพทย์ประกาศนียบัตร์, หน้า ๒ - ๒๗ 

๑๑ “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี” ราชกิจจานุเบกษา ๕๖ (๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๒), หน้า ๘๑๐ 
๑๒ “พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓” ราชกิจจานุเบกษา ๕๗ (๑๗ กันยายน ๒๔๘๓), หน้า ๔๑๙
๑๓ หอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา ๕๖ ตอนที ่๘๓ (๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๘), หน้า ๑๘๘๔ - ๒๐๒๗ 
๑๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๐๒๐๑.๖/๒๓ เรื่องยุบเลิก 

สภากาชาดไทย 
๑๖ พลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณน่าจะเป็นผู้เสนอเรื่องการจัดตั้ง “แพทยสภา” แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก 

ที่ประชุมนี ้
๑๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘ เรื่อง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสาธารณสุขและการแพทย์, หน้า ๙๐ - ๑๐๖ 
๑๘ “พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง 

ในกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๕” ราชกิจจานุเบกษา ๕๙ ตอนที่ ๑๖ (๑๐ มีนาคม ๒๔๘๕), หน้า  
๖๗๗ - ๖๘๐

๑๙ “พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช 
๒๔๘๕” ราชกิจจานุเบกษา ๕๙ ตอนที ่๑๖ (๑๐ มีนาคม ๒๔๘๕), หน้า ๖๙๐ - ๖๙๓

๒๐ “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ใช้พจนานุกรมตัวสะกดแบบใหม่ เป็นหลักในการเขียนหนังสือไทย”  
ราชกิจจานุเบกษา ๕๙ ตอนที ่๔๗ (๕ พฤษภาคม ๒๔๘๕), หน้า ๑๓๔๓ 

๒๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม(๒) สร ๐๒๐๑/๑๘๘ เรื่องการ 
โอนนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์จุฬาฯ ไปศึกษาต่อที่กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
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รัชกาลที ่๙

ครองราชย ์๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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พ.ศ. ๒๔๘๙

๒๔๘๙ รัชกาลที ่๙ เสด็จขึ้นครองราชย์

๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช- 

มหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์

๒๔๘๙ - ๑ สถานพยาบาลของรัฐในหัวเมืองต่างจังหวัด๑ 

วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือถึงคณะกรมการจังหวัด 

ทุกจังหวัด เรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลและสุขศาลา ระบุสถานพยาบาลภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ มี 

๓ ประเภท ดังนี้

	 ๑.	โรงพยาบาลประจำจังหวัด

	 ๒.	สุขศาลาประจำอำเภอและกิ่งอำเภอ

	 ๓.	โรงพยาบาลและสุขศาลาของเทศบาล

๒๔๘๙ - ๒ การจัดตั้งโรงเรียนแพทย ์พ.ศ. ๒๔๘๙๒ 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือด่วนมาก 

ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อธิบายที่มาข้อจำกัดของการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ของโรงพยาบาล 

ศิริราชว่า มีที่พอสำหรับนักเรียนแพทย์ ๖๐ - ๑๐๐ คนเท่านั้น แต่ปัจจุบันรับไว้ถึง ๒๐๐ คน ทาง 

ราชการต้องการแพทย์จำนวนมาก และประชาชนนิยมการศึกษาแพทย์มาก จึงเห็นว่าสถานศึกษา 

แพทยศาสตร์เท่าที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไม่เพียงพอ สมควรต้องเร่งรัดจัดตั้งโรงเรียน 

แพทย์ขึ้นอีกแห่งหนึ่งก่อน โดยให้สามารถรับนักศึกษาได้ทำการฝึกฝนอบรมอีก ๑๐๐ คน ในการ 

จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้คำนึงแล้วเห็นว่า ถ้าจะสร้างโรงเรียนแพทย์ 

ขึ้นใหม่จะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมากมาย จึงเห็นควรดำเนินการจัดสร้างเพิ่มเติมเฉพาะ 

สถานศึกษาแพทยศาสตร์เบ้ืองต้น (Pre-Clinic) สถานท่ีท่ีจะให้นักศึกษาภาคปลาย (Clinic) ฝึกฝน 

หาความชำนาญก่อนออกเป็นนั้น ควรร่วมมือกับองค์กรสถานที่รักษาพยาบาลที่มีการปฏิบัติการ 

รักษาอันทันสมัย เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น จึงเรียนมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

อนุมัติในหลักการ เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ดังกล่าวขึ้นต่อไป 

วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.  ๒๔๘๙ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งกระทรวง 

สาธารณสุขว่า คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการและให้กระทรวงสาธารณสุขติดต่อกับกระทรวง 

การคลังพิจารณาเรื่องการเงินต่อไป
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พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๒๔๙๐ - ๑ การโอนโรงพยาบาลระหว่างเทศบาลกับกระทรวงสาธารณสุข๓ 

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือถึง  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอโอนโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในความควบคุมของเทศบาลทุกแห่งมาอยู่ใน 

ความควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือถึง  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้เหตุผลว่าโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในความควบคุมของเทศบาล ทั้งใน 

กรุงเทพฯ และหัวเมืองได้ชำรุดทรุดโทรมและเสื่อมสภาพลงโดยทั่วไป

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งรัฐมนตรีว่า  

ควรดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมแนบร่างพระราชบัญญัติโอนสิทธิกิจการโรงพยาบาล 

และสุขศาลาต่าง ๆ ของเทศบาลให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำ พ.ศ. ๒๔๙๑ และให้ยกสุขศาลาขึ้น 

เป็นโรงพยาบาล ดังนี้

	 ๑.	โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสงขลา

	 ๒.	โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครราชสีมา

	 ๓.	โรงพยาบาลเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา

	 ๔.	โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครสวรรค์

	 ๕.	โรงพยาบาลเทศบาลเมืองภูเก็ต

	 ๖.	โรงพยาบาลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

	 ๗.	โรงพยาบาลเทศบาลเมืองราชบุรี

	 ๘.	โรงพยาบาลเทศบาลเมืองลำปาง

	 ๙.	โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครปฐม

	 ๑๐.	โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

	 ๑๑.	โรงพยาบาลเทศบาลเมืองเชียงใหม่

	 ๑๒.	โรงพยาบาลเทศบาลเมือง (โรคติดต่อ ธนบุรี) ของเทศบาลนครกรุงเทพฯ

	 ๑๓.	โรงพยาบาลชาติสงเคราะห์ของเทศบาลนครกรุงเทพฯ

	 ๑๔.	โรงพยาบาลกลางของเทศบาลนครกรุงเทพฯ

	 ๑๕.	โรงพยาบาลวชิระของเทศบาลนครกรุงเทพฯ

	 ๑๖.	สุขศาลาเมืองกาฬสินธุ์

	 ๑๗.	สุขศาลาเมืองชัยภูมิ

	 ๑๘.	สุขศาลาเมืองอุทัยธานี

	 ๑๙.	สุขศาลาเมืองลำพูน

	 ๒๐.	สุขศาลาเมืองแม่ฮ่องสอน

	 ๒๑.	สุขศาลาเมืองสมุทรปราการ
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วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่า  

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ถอน  (ร่าง)  พระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนโรงพยาบาล 

และสุขศาลาของเทศบาล พ.ศ.  ๒๔... และให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับกระทรวง 

สาธารณสุขและกระทรวงการคลังต่อไป

วันท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะ 

รัฐมนตรี เรื่องข้อตกลงการโอนโรงพยาบาลและสุขศาลาของเทศบาลกับกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ 

ประชุมตกลงกันแล้ว

พ.ศ. ๒๔๙๑ 

๒๔๙๑ - ๑ ตั้งโรงพยาบาลทหารบกที่วังพญาไท๔ 

วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๙๑ พลโท หลวงชาตินักรบมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงกลาโหม เพื่อขอขยายพื้นที่วังพญาไท ทิศเหนือถนนราชวิถี ทิศตะวันตกจดถนน 

พระราม  ๖ ทิศตะวันออกจดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิคือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๔๙๒

๒๔๙๒ - ๑ ตั้งโรงพยาบาลสงฆ์๕ 

วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๙๒ รายงานการประชุมกรรมการพิจารณาก่อสร้าง 

โรงพยาบาลสำหรับสงฆ์ ครั้งที่ ๑ ได้ข้อสรุปว่า ไม่ใช้เงินงบประมาณ แต่ขอความช่วยเหลือจาก 

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โรงงานยาสูบ 

บริษัทข้าวไทย อ.จ.ศ. องค์การน้ำตาลไทย และองค์การ ร.ส.พ. โดยใช้ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สิน 

ส่วนพระมหากษัตริย์

๒๔๙๒ - ๒ ตั้งโรงพยาบาลคลอดบุตร๖ (โรงพยาบาลราชวิถี)

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๒ รายงานการประชุมกรรมการพิจารณาสร้างโรงพยาบาล 

คลอดบตุร ครัง้ที ่๕ สรปุวา่ ใหโ้รงพยาบาลหนัหนา้เขา้หาอนสุาวรยีช์ยัสมรภมูิ โดยใชง้บประมาณ 

เบื้องต้น ๓ ล้านบาท และย้ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ออกไป 

๒๔๙๒ - ๓ ประเทศไทยเข้าร่วม “อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที ่๔”

และตรา “พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวา

เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก”๗ ตามผลผูกพันของอนุสัญญาฉบับนี ้

วันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาเจนีวา 

เก่ียวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก (ฉบับที ่๔) โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
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วันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มีพระบรมราชโองการประกาศพระราชบัญญัติบังคับให้ 

เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเก่ียวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๘

หมายเหต ุ
อนสุญัญาเจนีวา ฉบบัที ่๔ เป็นอนสุญัญาเจนวีาฉบบัสดุทา้ย (รวมการปรบัปรงุอนสุญัญาเจนวีา ฉบับ 

ที่ ๑ - ๓) เป็นเหตุให้อนุสัญญาเจนีวา ฉบับ ๑ - ๓ หมดอายุทุกฉบับ 

พ.ศ. ๒๔๙๓

๒๔๙๓ - ๑ ระเบียบการใช้ตัวสะกดภาษาไทยแบบมาตรฐาน

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน๘ 

พ.ศ. ๒๔๙๓ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ (ใช้เวลาปรับปรุงตั้งแต่  

พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๙๓ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๓ ตีพิมพ์ทั้งหมด ๒๐ ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๗,๐๐๐ 

เล่ม จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเขียนหนังสือไทยให้เป็นระเบียบเดียวกัน ไม่ให้ลักลั่น 

วนัที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ จอมพล ป. พบิลูสงคราม นายกรัฐมนตรี ออกประกาศ 

สำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด บรรดาหนังสือราชการและการศึกษาเล่าเรียน 

ในโรงเรียนให้ใช้ตัวสะกดตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานเสมอไป 

การสะกดอักขระภาษาไทยจึงเริ่มเป็นมาตรฐานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นต้นไป ก่อนหน้านี้ 

การสะกดอักขระจะยึดไปตามการอ่านออกเสียงเป็นหลัก ไม่ได้มีรูปแบบการสะกดคำเดิมที่มี 

ตัวสะกดคงที่แบบเดิม 

พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕ - ๑ ตั้งกองจดหมายเหตุแห่งชาติ๙ 

วันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ออกประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมศิลปากร 

ในกระทรวงวัฒนธรรม แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร มี “กองจดหมายเหตุแห่งชาติ” แบ่งเป็น  

๒ แผนก คือ แผนกบันทึกเหตุการณ์และแผนกเอกสารสำคัญ ที่ทำการแรกคือ ตึกถาวรวัตถุ  

ถนนหน้าพระธาตุ ริมสนามหลวง ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ย้ายมาในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 

สำหรับการให้บริการสืบค้นเอกสารสำคัญของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินั้น พบว่าบัญชีสืบค้น 

เอกสารต่าง ๆ ระบุปีที่จัดทำบัญชีสืบค้นไว้ช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๓๐ 



844
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

๒๔๙๕ - ๒ โอนเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเป็นข้าราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์๑๐ 

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕ พระยาบริรักษเวชชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

สาธารณสุข มีหนังสือด่วนมากเสนอคณะรัฐมนตรี โดยอ้างถึง “คณะกรรมการคลัง” เมื่อปี พ.ศ.  

๒๔๙๔ ได้ให้คำแนะนำแก่กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ว่า 

...สมควรจะดำเนินการ โอนเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นอาจารย ์

สอนนักศึกษาแพทย์มาเป็นข้าราชการ ทำหน้าที่อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์  

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยตัง้งบประมาณเงนิเดอืนรบัไวท้างกรมมหาวทิยาลยั 

แพทยศาสตร์... 

โดยเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ทำความตกลงกับสภากาชาดไทยเรียบร้อยแล้ว  

จึงขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ และ ก.พ.เสนอรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุข เห็นสมควรให้ตัดเงินเดือนและเงินเพิ่มสำหรับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ซึ่งจ่ายจาก 

เงินอุดหนุนทางสภากาชาดไทยเสีย พร้อมประกาศรายชื่ออาจารย์ที่จะโอนจากสภากาชาดไทยมา 

สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน ๓๖ ท่าน เช่น หลวงประกิตเวชศักด์ิ  

หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์ นายกอบชัย พรหมินทะโรจน์ นายจตุรพร หงส์ประภาส นายชุบ  

โชติกเสถียร นายพงษ์ ตันสถิต นายเฉลี่ย วัชรพุกก์ หลวงพรหมทัตตเวที หม่อมหลวงเกษตร  

สนิทวงศ ์น.ส.ตะวัน สุรวงศ ์บุนนาค นายประการ พิศาลบุตร เป็นต้น

พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖ - ๑ ขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ที่จังหวัดเชียงใหม ่

และเสนอหลักการตั้งโรงเรียนแพทย์ตามภาคต่าง ๆ๑๑ 

วนัที ่๒๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ รฐัมนตรวีา่กระทรวงสาธารณสขุมหีนงัสอืเรยีนเลขาธกิาร 

คณะรัฐมนตร ีความว่า

...ในเวลานี้มีโรงเรียนแพทย์อยู่เพียง ๒ โรงเรียน คือ ที่คณะแพทย- 

ศาสตร์และศิริราชพยาบาล ๑ แห่ง กับที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ อีก ๑ แห่ง ทั้งสองแห่งผลิตแพทย์ได้ปีละ ๒๐๐ คน คงจะ 

ต้องกินเวลาอีกหลายสิบปีที่จะผลิตแพทย์ออกมาให้เพียงพอกับความต้องการ 

ประเทศ...จำเป็นต้องจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพิ่มเติมขึ้นให้เพียงพอ สำหรับ 

ประเทศไทยควรมีโรงเรียนแพทย์ท้ังหมดอย่างน้อย  ๕  โรงเรียน คือ  

๒ โรงเรียนในส่วนกลาง ๑ โรงเรียนที่ภาคเหนือ ๑ โรงเรียนที่ภาคใต้ และ 
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อีก ๑ โรงเรียนที่ภาคอีสาน...อย่างน้อยควรจะต้องมีเวลาดำเนินประมาณ ๕ ปี 

จึงจะแล้วเสร็จเป็นโรงเรียนแพทย์ที่สมบูรณ์ มีมาตรฐานที่ดีได้ แต่การจัดตั้ง 

โรงเรียนแพทย์ตามภาคต่าง ๆ ขึ้นพร้อมกันทีเดียวทั้ง ๓ ภาคนั้น เป็นสิ่งที่ทำ 

ได้ยาก...ในชั้นแรกนี้ ควรจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นแต่แห่งเดียวก่อน เมื่อสำเร็จ 

แล้วจึงจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งอื่น ๆ ตามลำดับความสำคัญและความจำเป็น 

ก่อนหลังต่อไป และได้เห็นว่าภาคที่สมควรจะจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นก่อนใน 

เวลาน้ี ควรเป็นภาคเหนือ ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เพราะจังหวัดน้ีมีจำนวนประชากร 

ถึง ๕๓๕,๖๖๔ คน ประกอบกับได้มีโรงพยาบาลหลายแห่ง...

พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒๔๙๘ - ๑ รัฐบาลไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาเจนีวาทั้ง ๔ ฉบับ๑๒ 

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มีพระบรมราชโองการประกาศใช้อนุสัญญาระหว่าง 

ประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยสงคราม โดยผู้แทนฝ่ายไทยได้ร่วมลงนาม ณ นครเจนีวา 

เมื่อวันที ่๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ 

...ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลของพระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตกลงเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญเจนีวาทั้ง ๔ ฉบับนี้ และ 

ได้แจ้งการภาคยานุวัติไปยังรัฐบาลสหพันธ์สวิสผู้รักษาอนุสัญญาทั้ง ๔ ฉบับ 

ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว และ

โดยที่ตามความในมาตรา ๖๑ แห่งอนุสัญญาฉบับที่ ๑ มาตรา ๖๐  

แห่งอนุสัญญาฉบับท่ี ๒ มาตรา ๑๔๐ แห่งอนุสัญญาฉบับท่ี ๓ และมาตรา ๑๕๖ 

แห่งอนุสัญญาฉบับที่ ๔ ให้เริ่มใช้อนุสัญญาแก่ประเทศที่แจ้งการภาคยานุวัติ  

๖ เดือน ภายหลังวันแจ้งแก่รัฐบาลสหพันธ์สวิส

ฉะนั้น อนุสัญญาเจนีวาทั้ง ๔ ฉบับ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสพภัย 

สงครามดังกล่าวนี้พร้อมด้วยภาคผนวก จึงมีผลบังคับใช้ระหว่างประเทศไทยกับ 

ประเทศทั้งหลายที่เป็นภาคี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๘  

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ เป็นปีที่ ๑๐  

ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี
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อนุสัญญเจนีวาทั้ง ๔ ฉบับ มีรายชื่อดังนี ้

	 ๑.	 Geneva Convention (I) on Wounded and Sick in Armed Forces in the  

Field, 1949 อนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น

	 ๒.	 Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick  and  

Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949 อนุสัญญา 

เจนีวาเพ่ือให้ผู้สังกัดในกองทัพขณะอยู่ในทะเลซ่ึงบาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรืออัปปางมีสภาวะดีข้ึน

	 ๓.	 Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12  

August 1949 อนุสัญญาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก

	 ๔.	 Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. 

 Geneva, 12 August 1949 อนุสัญญาเจนีวาเก่ียวกับการคุ้มครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม

พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙ - ๑ โครงการของคณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์๑๓ 

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขอเสนอโครงการของ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่สมควรปรับปรุง พร้อมด้วยงบประมาณตามคำสั่ง 

ท่านนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การก่อสร้าง หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย หอพักนักศึกษาแพทย์หญิง  

โรงรับประทานอาหารและสโมสรนักศึกษา ถนนสำหรับเชื่อมหอพัก ปรับพื้นที่สนามและถมที่ลุ่ม  

หอพักแพทย์ประจำบ้านชาย / หญิง ตึกสรีรวิทยา 

๒๔๙๙ - ๒ พระบรมราชโองการประกาศตั้งสภานายิกา สภากาชาดไทย๑๔ 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๔๙๙ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  

ตั้งแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้ทรงดำรงตำแหน่งแห่ง 

สภานายิกา สภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตไปแล้ว ตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทยยังว่างอยู่  

คณะรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าฯ ถวายความเห็นชอบขอให้ทรงตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม- 

ราชิน ี ให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๒๕๐๕ - ๑ โครงการก่อสร้างคณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่๑๕ 

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้หลวงอรรถไกวัลวที ปลัด 

สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนคร 

เชียงใหม่ (Medical Education) ตามสัญญาข้อตกลง (Project Agreement) ระหว่างสหรัฐอเมริกา 
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กับรัฐบาลไทย โดยรัฐบาลไทยจะต้องออกเงินครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะจ่ายจากเงินทุนสมทบ 

จากสหรัฐอเมริกา (Counterpart Fund) เดิมนายแพทย์สวัสด์ิ แดงสว่าง เป็นผู้อำนวยการคนแรก  

ต่อมาเปลี่ยนเป็นนายแพทย์จำลอง หะริณสุต โดยมีนายแพทย์บุญสม มาร์ติน เป็นผู้ช่วย 

ผู้อำนวยการโครงการ ต่อมาทั้งสามท่านได้เป็นผู้ช่วยฯ หลวงอรรถไกวัลวท ี ผู้อำนวยการโครงการ 

ท่านสุดท้าย

๒๕๐๕ - ๒ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลขอนแก่น๑๖ 

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๐๔ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๐๕ ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง และอาจารย์เอก สวัสดิ์ สกุลไทย เดินทางไปดูงานการศึกษาแพทย์ 

หลังปริญญา ตลอดจนวิธีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาและการดำเนินงานในต่างประเทศ ตาม 

แผนการโคลัมโบเป็นเวลา ๔ เดือนครึ่ง ได้เสนอความเห็นว่า ในระยะนี้ควรจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

ฝ่ายแพทยศาสตร์ข้ึนก่อน เพ่ือจะได้ดำเนินการผลิตอาจารย์สำหรับโรงเรียนแพทย์หรือคณะ 

แพทยศาสตร์ที่จังหวัดขอนแก่นตามโครงการที่จะจัดตั้งขึ้นในปี  พ.ศ.  ๒๕๐๙ จอมพล สฤษดิ์  

ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี อนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๐๕ โดยมี 

วัตถุประสงค์ดังนี้

	 ๑)	 เพื่อผลิตแพทย์ปริญญาเพิ่มขึ้นอีกประมาณปีละ ๕๐ คน

	 ๒)	 เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกประมาณปีละ ๕๐ คน

	 ๓)	 ก่อสร้างเพิ่มเติมและดัดแปลงให้โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยเพื่อ 

เป็นประโยชน์ในการศึกษาแพทยศาสตร์และพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย และบริการประชาชน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีและมากยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือและสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็น 

สำหรับการศึกษาและการใช ้นอกจากนั้นจะเพิ่มเตียงอีกประมาณ ๕๐ เตียง

พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๒๕๐๘ - ๑ โครงการสร้างโรงพยาบาลคณะแพทย์ใหม่

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในที่ดินของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ์

ตรงข้ามกรมทางหลวงแผ่นดิน๑๗ (คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี)

วันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘ คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการโครงการสร้างโรงพยาบาล 

คณะแพทย์ใหม่ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในท่ีดินของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ตรงข้าม 

กรมทางหลวงแผ่นดิน ดังนั้นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จึงเห็นสมควรออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล.........ข้ึนอีกคณะหน่ึง โดยมีหลักการและเหตุผลคือ “เพ่ือผลิตแพทย์  

อาจารย์สำหรับคณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย และพนักงาน 

วิทยาศาสตร์ ตลอดจนบริการประชาชนผู้ป่วยไข้”
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๒๕๐๘ - ๒ ตั้งองค์การเภสัชกรรม๑๘ 

วนัที ่๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ดำเนนิการใหก้องโอสถศาลารวมกบัโรงงานเภสชักรรม 

จัดตั้งเป็นองค์การเภสัชกรรม โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๐๙

๒๕๐๙ - ๑ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๑๙ 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙ หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ สร. ๐๑๐๑/๓๗๗๘  

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ คณะรัฐมนตรีลงมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเตรียมการ 

จัดตั้งคณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙ ประธานกรรมการบริหาร สภาการศึกษาแห่งชาติ 

รายงานว่า คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นในจุฬาลงกรณ์- 

มหาวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือของกระทรวงกลาโหม เพื่อผลิตแพทย์ให้แก่ประเทศและทาง 

ราชการทหารแล้ว เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ชื่อว่า คณะ 

กรรมการพิจารณาเตรียมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามหนังสือ 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร. ๐๔๐๓/ศ ๕๐๓ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙ ประกอบ 

ด้วย

	 ๑)	 หลวงพิณพากย์พิทยาเภท	 เป็นประธานกรรมการ

	 ๒)	 พลอากาศตรี เจือ ปุญโสนี	 เป็นกรรมการ

	 ๓)	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นกรรมการ

	 ๔)	 เลขาธิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นกรรมการ

	 ๕)	 เลขานุการฝ่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	 เป็นกรรมการ

	 ๖)	 ผู้แทนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	 เป็นกรรมการ

	 ๗)	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นกรรมการ

	 ๘)	 ผู้แทนสำนักงบประมาณ 	 เป็นกรรมการ

	 ๙)	 ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	 เป็นกรรมการ

	 ๑๐)	 ผู้แทนสำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ	 เป็นกรรมการ

	 ๑๑)	 นายภุชงค์ เพ่งศร ี 	 เป็นกรรมการและเลขานุการ
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หมายเหตุ
เอกสารที่เก็บรักษาอยู่ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีจนถึงราว พ.ศ. ๒๕๑๐ เพียงเท่านี้ หลังจาก 

ปีนี้แล้ว เอกสารจดหมายเหตุได้ย้ายไปเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารราชการในสมัยรัชกาลที่ ๙ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

มีจำนวนมหาศาล แยกเก็บรักษาโดยส่วนราชการแต่ละหน่วยงาน บางหน่วยงานจัดตั้งหอจดหมายเหตุของ 

ตนเอง บางหน่วยงานไม่ได้นำส่งเอกสารราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณที่ระบุว่า 

เอกสารที่มีอายุครบ ๒๕ ปีนับจากวันที่ได้จัดทำขึ้น ต้องส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  

หลักฐานต่าง ๆ จึงกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว และควรที่จะรวบรวมเหตุการณ์เกี่ยวกับ 

การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล- 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไว้สำหรับเป็นฐานข้อมูลสำคัญของแผ่นดินในโอกาสต่อไป 
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เชิงอรรถ

	 ๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๑๑ เรื่อง 
โครงการสร้างโรงพยาบาลหัวเมืองของกระทรวงมหาดไทย, หน้า ๔๑ - ๔๒ 

๒ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘, หน้า  
๑๑ - ๑๒

๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๑๒ เรื่องการ 
โอนโรงพยาบาลระหว่างเทศบาลกับกระทรวงสาธารณสุข 

๔ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑.๒๗.๒/๒๕ เรื่อง 
โรงพยาบาลทหารบก พญาไท, หน้า ๑ - ๑๕ 

๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑.๒๗.๒/๒๕ เรื่อง 
โรงพยาบาลทหารบก พญาไท, หน้า ๑๘ - ๑๙ 

๖ เรื่องเดียวกัน 
๗ “พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเก่ียวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก” ราชกิจจานุเบกษา  

๗๒ ตอนที ่๘๓ (๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๘), หน้า ๑๔๔๓ - ๑๔๕๑ 
๘ “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ืองระเบียบการใช้ตัวสะกด” ราชกิจจานุเบกษา ๖๗ ตอนท่ี ๒๖ (๕  

พฤษภาคม ๒๔๙๓), หน้า ๑๒ - ๑๓ 
๙ “พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมศิลปากรในกระทรวงวัฒนธรรม” ราชกิจจานุเบกษา ๖๙ ตอนที่ ๕๒  

(๒๖ สิงหาคม ๒๔๙๕)
๑๐ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๐๒๐๑.๖/๗๑ เรื่องโอน 

เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเป็นข้าราชการ 
๑๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘, หน้า  

๑๔ - ๑๕
๑๒ “ประกาศใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสพภัยสงคราม” ราชกิจจานุเบกษา ๗๒  

ตอนที ่๕๗ ฉบับพิเศษ (๔ สิงหาคม ๒๔๙๘), หน้า ๑ - ๔๓๓ 
๑๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล กองกลาง ทม ๒.๑.๓/๖ เรื่องก่อสร้างตึก 

หอพักนิสิตแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
๑๔ “ประกาศตั้งสภานายิกา สภากาชาดไทย” ราชกิจจานุเบกษา ๗๓ ตอนที่ ๖๖ (๒๑ สิงหาคม ๒๔๙๙),  

หน้า ๙๕๗
๑๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๒.๑.๑.๑/๓๑ เรื่องโครงการ 

ก่อสร้างคณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม ่
๑๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๒.๑/๖๕ โครงการจัดตั้งคณะ 

แพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลขอนแก่น 
๑๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๒.๑๑/๑๔๕ เรื่องโครงการ 

สร้างโรงพยาบาลคณะแพทย์ใหม่ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
๑๘ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารกระทรวงสาธารณสุข สธ ๑.๓.๑/๑ เรื่องกองโอสถศาลารวมกับ 

โรงงานเภสัชกรรม 
๑๙ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๒.๑.๑๐/๔๒ เรื่องโครงการ 

จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาค ๓

เอกสารชั้นต้นที่สำคัญ
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คำชี้แจง 

ในภาคนี้เป็นการนำเสนอสำเนาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ โดยคัดเลือกมา 

จัดพิมพ ์ จำนวน ๓ ชุด ดังนี้

ชุดที ่๑ เอกสารสำคัญว่าด้วยการปกครองแผ่นดิน
๑.๑ หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการถวายความเห็นจัดการ 

เปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน และพระราชดำรัสตอบความเห็นผู้ที่จะให้เปลี่ยนแปลง 

การปกครอง จ.ศ. ๑๒๔๗ 

หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการ 

เปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดินเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาการปฏิรูป 

ระบบบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที ่๕ ช่วยให้เห็นสภาพบ้านเมืองที่ได้รับผลกระทบจาก 

อิทธิพลตะวันตกคุกคามประเทศไทย แสดงถึงการรับรู้ถึงความเป็นห่วงบ้านเมืองของเจ้านายและ 

ข้าราชการที่กำลังศึกษาต่อในต่างประเทศ แต่ยังไม่มีประสบการณ์รับราชการแท้จริง จึงไม่ได้ 

ตระหนักว่ามีความยุ่งยากในทางปฏิบัติเพียงใด และพระราชดำรัสตอบความเห็นผู้ที่จะให้เปลี่ยน- 

แปลงการปกครอง จ.ศ. ๑๒๔๗ บ่งชี้ถึงพระอัจฉริยภาพในการปกครองประเทศอันหาที่สุดมิได้ 

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาการปฏิรูประบบ 

ราชการแผ่นดินในสมัยต่อมา

ชุดที ่๒ เอกสารสำคัญว่าด้วยการศึกษา การแพทย ์ และสาธารณสุข
ระบบราชการแพทย์และสาธารณสุขแผนปัจจุบันของไทยมีจุดเริ่มต้นรวมอยู่กับการปฏิรูป 

การศึกษาไทยให้เป็นแบบตะวันตก ซึ่งเป็นหน้าที่ของแผนกโรงเรียนในกรมทหารมหาดเล็ก  

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก 

บรรณาธิการจึงนำต้นฉบับเอกสารจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่สำคัญบางส่วน 

มาจัดพิมพ์ไว้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ระหว่างการปฏิรูปการศึกษากำลังดำเนินการอยู่นั้น การแพทย์ 

แบบตะวันตกเกิดขึ้นในระบบราชการไทยอย่างไร เป็นเหตุให้ระบบราชการแพทย์และสาธารณสุข 

ในระยะแรกเริ่มจัดตั้งจัดรวมอยู่ในกระทรวงธรรมการ (ปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการ) และ 

ต่อมาภายหลังจึงแยกออกมาและพัฒนาจนเป็นกระทรวงสาธารณสุข 

นอกจากนี้จะทำให้ทราบว่า ในกระบวนการปฏิรูประบบการศึกษาไทยมีการจัดตั้ง 

โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์และมีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกเป็นครั้งแรกของไทย ซึ่งเป็น 

รากฐานสำคัญของการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนแพทย์ที่จัดตั้งตามมา ช่วยให้การจัดตั้ง 

โรงเรียนแพทย์ (โรงเรียนแพทยากร/โรงเรียนราชแพทยาลัย) ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว  

เบื้องหลังความสำเร็จของการปฏิรูประบบราชการแพทย์และสาธารณสุขแผนปัจจุบันที่สำคัญยิ่ง 
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ของไทย คือ สามารถผลิตแพทย์เข้ารับราชการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบราชการแพทย์ 

และสาธารณสุขเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

๒.๑ การปฏิรูปการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาวิชาแพทย์

	 ๒.๑.๑	 สำเนาเรียบเรียงที่จะจัดการโรงเรียนของกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ  

การปฏิรูปโรงเรียนในประเทศไทย ขั้นที่ ๑ จัดตั้งโรงเรียน ๓๐ แห่ง 

ใน ๓๐ ตำบล 

	 ๒.๑.๒	 หมอวิลลิศเสนอขอสอนวิชาแพทย์แบบตะวันตก ครั้งที ่๑ 

	 ๒.๑.๓	 การปฏิรูปโรงเรียนของไทย ขั้นที่ ๒ จัดตั้งโรงเรียนพระอารามในวัด 

ทุกตำบลทั่วประเทศ 

	 ๒.๑.๔	 หมอวิลลิศเสนอขอสอนวิชาแพทย์แบบตะวันตก ครั้งที ่๒ 

	 ๒.๑.๕	 ตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ นอมัลสกูล

	 ๒.๑.๖	 พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ อธิบดีกรมพยาบาล มีพระดำริเรื่องจัดตั้ง  

โรงเรียนแพทย ์

๒.๒ รายงานประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล 

รายงานประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล จำนวน ๑๓ ครั้ง แต่ขณะนี้ค้นหาจาก 

ไมโครฟิล์มสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้เพียง ๙ ครั้ง (ขาดการประชุมครั้งที่ ๘ - ๑๐) เป็น 

เอกสารราชการสำคัญที่เพิ่งค้นพบใหม่ในหมวดหนังสือกราบบังคมทูล สำนักหอจดหมายเหตุ 

แห่งชาติ เป็นจุดกำเนิดของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นจุดแรกเริ่มของระบบบริหารราชการ 

แผ่นดินฝ่ายพลเรือน และกำเนิดของโรงพยาบาลหลวงสำหรับประชาชนแห่งแรกเรียกว่า Civilian  

Hospital ซึ่งมีลักษณะเป็นโรงพยาบาลของรัฐสำหรับชุมชนเรียกว่า Community Hospital

รายงานประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาลจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงจุดกำเนิด 

ของโรงพยาบาลศิริราช ได้เห็นความพยายามและความตั้งใจของคนในยุคก่อน ๆ ที่มุ่งหวังให้มี 

สถานพยาบาลสำหรับประชาชนทั่วไป และพัฒนาระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย 

ให้ก้าวหน้า ประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบัน 

ชุดที ่๓ เอกสารสำคัญว่าด้วยสภากาชาดไทย
๓.๑ พระราชสาสน์ถึงประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ เรื่องสงครามฝรั่งเศส – สยาม  

ร.ศ. ๑๑๒ และการจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม พุทธศักราช ๒๔๓๖

เป็นเอกสารราชการสำคัญที่เพิ่งค้นพบใหม่ ได้รับมอบจากห้องสมุดของคณะกรรมการ 

กาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงความเกี่ยวข้อง 

ระหว่างสงครามฝรั่งเศส – สยาม หรือวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ และการจัดตั้งสภาอุณาโลมแดง 

แห่งชาติสยาม โดยมีเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (Gustave Rolin-Jacquemyns) เป็น 

ผู้มีบทบาทช่วยเหลือสำคัญผ่านทาง Gustave Moynier ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่าง 

ประเทศ เพราะร่วมกันก่อตั้ง Institute of International Law, Brussels สถาบันกฎหมาย 

ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 
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๓.๒ พระราชสาส์นถึงประธานาธบิดสีวติเซอรแ์ลนด ์ เรือ่งการเขา้รว่มอนสุญัญาเจนวีา 

และส่งผู้แทนลงนามให้สัตยาบัน ณ กรุงเบิร์น พุทธศักราช ๒๔๓๘

เป็นเอกสารราชการสำคัญที่เพิ่งค้นพบใหม่ ได้รับมอบจากห้องสมุดของคณะกรรมการ 

กาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงการเข้าร่วม 

ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเจนีวา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ 

๓.๓ การให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕

การสืบค้นครั้งนี้ได้ค้นพบอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ.  ๑๒๕ (ฉบับร่าง) ในหมวดเอกสาร 

กระทรวงต่างประเทศ สมัยรัชกาลที่ ๕ จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จึงประสานกับ 

คุณเอกราช รักวนัส หัวหน้าฝ่ายกาชาดสัมพันธ์ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  

สำนกังานภมูภิาคกรงุเทพฯ ขอใหช้ว่ยตรวจสอบอนสุญัญาเจนวีา ร.ศ. ๑๒๕ (ฉบบัจรงิ) ทีส่ำนกังาน 

ใหญ่ ณ นครเจนีวา คุณเอกราชจึงแจ้งให้ มร.เบอาท ชไวเซอร์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ทราบ  

จึงนัดหมายเพื่อประชุมแบบไม่เป็นทางการ ณ ห้องประชุมของหอจดหมายเหตุ สภากาชาดไทย  

มี ดร.เตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธาน จึงขอให้ มร.เบอาท ชไวเซอร์  

ช่วยติดต่อสืบค้นต้นฉบับอนุสัญญาดังกล่าวให้ด้วย 

เมื่อคุณเบอาทเดินทางกลับไปยังสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  

ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ICRC Headquarters in Geneva) ได้สืบค้นเอกสาร 

ในคลังเอกสารจดหมายเหตุกาชาดระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา แต่ไม่พบ จึงทำหนังสือจาก 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศไปยังรัฐบาลสวิส เพื่อขอสืบค้นเอกสารจากคลังเอกสาร 

จดหมายเหตุกาชาดระหว่างประเทศ ณ กรุงเบิร์น และได้ค้นพบต้นฉบับอนุสัญญา ร.ศ. ๑๒๕ ที่ 

เกบ็รกัษาไวโ้ดยรฐับาลสวสิ เมือ่สอบทานกบัตน้ฉบบัจงึพบวา่อนสุญัญาเจนวีา ร.ศ. ๑๒๕ (ฉบบัรา่ง)  

ที่พบในหอจดหมายเหตุแห่งชาตินั้นมีข้อความตรงกับต้นฉบับอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ ที่ได้รับ 

จากรัฐบาลสวิสทุกประการ มร.เบอาท ชไวเซอร ์จึงขออนุญาตสำเนาจากรัฐบาลสวิส 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.เตช บุนนาค ผู้ช่วย 

เลขาธิการสภากาชาดไทย เบิกตัว มร.เบอาท ชไวเซอร์ เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  

สำเนาต้นฉบับของอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นพระ 

มหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
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เอกสารสำคัญว่าด้วยการปกครองแผ่นดิน

๑.๑ หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูล
ความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน

จ.ศ. ๑๒๔๖ (๘ มกราคม ร.ศ. ๑๐๓)

ที่มา

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ กร ๕ บ/๘ 

หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการ

กราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน

ชุดที ่๑
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ขา้พระพุทธเจา้ ผูม้ชีือ่ในทา้ยหนงัสอืนี ้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาศกราบบงัคมทลู 

พระกรุณา ทรงทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท 

ด้วยอำนาจความกตัญญูต่อใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท แลความรักชาติบ้านเมือง ซึ่งเปน 

ของไทยมาหลายร้อยปี จึ่งทำให้ข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจเอาร่างกายแลชีวิตรเข้าฉลองพระเดชพระคุณ 

ทำราชการให้บ้านเมืองเจริญ ได้เปนที่สำนักนิ์ร่มเยนเปนเอกราชในประเทศของตน แลทั้งอำนาจ 

น้ำพระพัฒซึ่งข้าพระพุทธเจ้าถือเอาเปนที่หมายว่า ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทมีพระราชหฤไทยเชื่อถือ 

ในความสัตยของข้าพระพุทธเจ้า แลตั้งพระราชหฤไทยที่จะทำนุบำรุงข้าราชการแลราษฎรทั้งหลาย 

ในพระราชอาณาเขตรให้มีความศุขความเจริญทั่วไป ทั้งสัญญาซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้แสดงทูลเกล้าฯ 

ถวายว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีใจซื่อสัตยกตัญญ ูคิดที่จะทำราชการฉลองพระเดชพระคุณ โดย 

เตมกำลังแลปัญญา ข้าพระพุทธเจ้าจึ่งได้สามารถกราบบังคมทูลพระกรุณา ในสมัยกาลปัตยุบันนี้  

ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหนด้วยเกล้าฯ ว่า เปนเวลาที่อันตรายจะมาถึงกรุงสยามได้ด้วยเหตุไภย 

ต่าง ๆ แลซึ่งข้าพระพุทธเจ้าถือว่า ถ้ามิได้กราบบังคมทูลพระกรุณาตามรู้เหนแล้ว ก็เปนการ 

ขาดจากความกตัญญูแลน้ำพระพัฒ ทั้งความรักใคร่ในใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท….(อักษรเลือน)...  

ข้าพระพุทธเจ้าชาวสยามทั่วกันหมด 

ความซึ่งข้าพระพุทธเจ้าจะได้กราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปนี้มีอยู่สามข้อเปนประธาน

๑. คือไภยอันตรายซึ่งจะมีมาถึงกรุงสยามได้ ด้วยความปกครองของกรุงสยามอย่างเช่น 

มีอยู่ในปัตยุบันนี้ จะเปนไปได้ด้วยเหตุต่าง ๆ ดังเช่นมีตัวอย่างของชาติที่มีอำนาจใหญ ่ ได้ประพฤติ 

ต่อชาติซึ่งหาอำนาจป้องกันปกครองมิได้

๒. คือการที่จะรักษาบ้านเมืองให้พ้นไภยอันตราย ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการปกครองของ 

บ้านเมืองอย่างมีอยู่ปัตยุบันนี้ โดยทางยุติธรรมฤๅอยุติธรรมของสัตรูก็ดี ต้องอาไศรยความ 

เปลี่ยนแปลงในทางทำนุบำรุงรักษาบ้านเมือง ตามทางยี่ปุ่นที่ได้เดินทางยุโรปมาแล้ว แลซึ่ง 

ประเทศทั้งปวงที่มีศิวิไลศ ์นับกันว่าเปนทางอันเดียวที่จะรักษาบ้านเมืองได้

๓. ที่จะจัดการตามข้อสองให้สำเรจได้จริงนั้น อาจเปนไปได้อย่างเดียว แต่จะตั้งพระราช- 

หฤไทย ว่าสรรพสิ่งทั้งปวงต้องจัดให้เปนไปโดยจริงอย่างอุกฤษฐทุกสิ่งทุกประการ ไม่เว้นว่าง 

อันตราย
ซึ่งจะกราบบังคมทูลพระกรุณาในเรื่องไภยอันตรายที่จะมาถึงกรุงสยามนั้น เปนความ 

ยืดยาวมาก แลความเหล่านั้นก็ได้ทรงทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทโดยมากแล้ว เพราะฉนี้ 

ข้าพระพุทธเจ้าจะขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลพระกรุณา แต่ข้อสำคัญ 

ภอเปนสังเขปไภยอันตรายที่จะมีมานั้น ต้องมาแต่ข้างนอกพระราชอาณาเขตร แลจะมาจาก 

ประเทศที่มีอำนาจมากกว่ากรุงสยาม มีประเทศหนึ่งประเทศใดในยุโรปเปนต้น ใต้ฝ่าลอองธุลี 

พระบาทได้ทรงทราบแล้วว่า ชาติยุโรปชาติหนึ่งชาติใดจะต้องประสงค์เมืองหนึ่งเมืองใดแล้ว ต้อง 

มีทางที่เขาเรียกว่ายุติธรรมที่จะเอาเมืองนั้น ๆ ได ้ทางทำมดาที่ชาติยุโรปใช้อยู่นั้นมีอยู่เปนต้น

	 ๑.	อ้างว่าเปนทำมดาผู้มีความกรุณาต่อมนุษยด้วยกันทั่วไป ต้องประสงค์ที่จะให้มนุษย 

มีความศุขความเจริญ แลได้รับความยุติธรรมเสมอทั่วกัน
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	 ๒.	อ้างเอาความเจริญความศิวิไลศ์ของชาวยุโรป แลความไม่เจริญของประเทศเอเชีย  

แล้วจึ่งเหนต่อไปว่า ใช่แต่เปนการกีดขวางความเจริญของเอเชียเท่านั้นไม่ แต่ยังเปนทางกีดขวาง 

ของความเจริญแห่งประเทศซึ่งเดินทางศิวิไลศ์ด้วย จึ่งเปนช่องให้ประเทศหนึ่งประเทศใดในยุโรป 

คิดเข้าเปนผู้ปกครองจัดการบ้านเมืองนั้นให้เจริญเพื่อจะได้ประโยชน์ทั่วกัน 

	 ๓.	ยกว่าคอเวอนเมนต์นั้น ๆ จัดการบ้านเมืองไม่เรียบร้อย จึ่งมีโจรผู้ร้ายทำอันตรายต่อ 

ชีวิตรแลทรัพย์สมบัติทั้งปวง แลอันตรายนั้นมาถึงชาวยุโรปซึ่งทำผลประโยชน์อยู่ในประเทศนั้น ๆ  

ด้วย จึ่งเปนช่องอันหนึ่งของชาวยุโรปที่จะเข้าจัดการบ้านเมืองนั้นได้ เพื่อประโยชน์ที่จะได้ให้ 

ความศุขทั่วไปทั้งชาวยุโรปแลคนในชาตินั้น ๆ แลตั้งจะกำจัดคนพาลด้วย

	 ๔.	ชาติใด ๆ ในประเทศยุโรปซึ่งมีความเจริญใหญ่โตมากแล้ว แลจะตั้งอยู่ได้ต่อไปก็ดี  

ต้องอาไศรยการค้าขายเปนกำลัง เหตุฉนั้นบ้านเมืองใดซึ่งมีสินค้าแลทรัพย์แผ่นดิน แต่หาได้เปิด 

แลคิดให้เปนทางค้าขาย เพื่อเปนกำลังแลประโยชน์ต่อตนแลท่านไม่ ก็เปนช่องที่ชาวยุโรปจะมา 

เปิดบ้านเมืองให้เปนทางค้าขาย แลทำบ่อแร่บ่อทองให้เปนประโยชน์ขึ้น

แต่ทางทั้ง ๔ ข้อซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลพระกรุณามานี้ต้องมารวมอยู่ใน 

ข้อเดียวว่า ทางให้ความศุขแก่มนุษยเสมอกันก็ดี อ้างความเจริญของประเทศยุโรปก็ดี ทางระงับ 

โจรผู้ร้ายฤๅเปิดทางค้าขายก็ด ีต้องประกอบไปด้วยการปกครองรักษาแผ่นดินของเมืองนั้น ๆ ทั้งสิ้น  

เมื่อเมืองใดมีแผ่นดิน มีทรัพย์ในแผ่นดิน แลมีราษฎรอยู่ในแผ่นดินนั้นตามสมควร แต่เมืองนั้น 

ไม่มีอำนาจแลความคิดที่จะจัดแจงปกครองบ้านเมืองของตนให้เปนประโยชน์แก่ตนแลท่านได้แล้ว  

ก็ไม่ควรที่จะยึดเหนี่ยวเอาแผ่นดินแลทรัพย์ซึ่งเปนของสำหรับให้มนุษยทั้งโลกย์ได้ส่วนประโยชน์แล 

ความศุขในนั้นด้วยให้ไปเสีย ๆ เปล่า ๆ ความซึ่งยุโรปคิดดังนี้เปนทางถูกโดยทางยุติธรรมของโลกย ์

อันยิ่ง เหมือนหนึ่งกฎหมายไทยซึ่งมีอยู่ข้อ ๑ ว่า ถ้าผู้จับจองไร่นาไว้มิอาจสามารถที่จะทำให้ 

เปนผลประโยชน์ได้ เมื่อพ้นพระราชกำหนดแล้ว ผู้หนึ่งผู้ใดจะมาจับจองไปทำให้เปนประโยชน์ ผู้ที่ 

เปนเจ้าของเดิมก็ไม่มีอำนาจที่จะขัดขืนได้ฉันใด การที่ประเทศยุโรปได้เที่ยวครอบครองบ้านเมือง 

น้อยใหญ่ในประเทศเอเชีย มีโคโลนีของอังกฤษแลฝรั่งเสศเปนต้น แลการที่จะเข้าครอบครองนั้น  

ได้ด้วยสาเหตุพาลฤๅอย่างใด ๆ ก็ดี ไม่มีชาติใดว่ากล่าวติเตียนว่าเปนอยุติธรรมไม่ เพราะสาเหตุนั้น 

จะมีภอฤๅไม่ที่จะพาลรบ ฤๅเข้าครอบครองด้วยอุบายอย่างใดก็ดี แต่ความประสงค์ของยุโรปนั้น 

มีอยู่อย่างเดียวแต่ที่จะบำรุงความเจริญ “ศิวิไลเซชั่น” ของโลกย์ให้มนุษยมีความศุขเสมอทั่วกัน ดังที่ 

ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลพระกรุณามาข้างต้นนั้นแล้ว

แต่ประเทศท่ีกรังกกรี ๑ อยู่ในใต้ปกครองของชาวยุโรปน้ัน ก็ยังคิดเหนไปต่าง ๆ ว่ายุโรป 

ทำการข่มเหงเพราะว่ามีอำนาจน้อย แต่เมื่อได้พิเคราะห์ดูโดยเลอียดแล้ว ก็จะเหนได้ว่าการที่ทำนั้น 

เปนทางเมตตากรุณา แต่เพื่อประโยชน์แลความศุขของตน แลราษฎรในเมืองซึ่งได้อยู่ในการ 

ปกครองด้วย

ดังข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลพระกรุณาในทางยุโรปเดิน แลความคิดความเหน 

ของชาวยุโรป ในการที่เขาเหนควรจะเข้าปกครองบ้านเมืองใด ๆ ซึ่งเหนว่าบำรุงรักษาตัวเองมิได้  

ข้าพระพุทธเจ้าต้องขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ชักเอาความซึ่งเปนตัวอย่างของชาติ 

ที่มีอำนาจมากได้ประพฤติต่อชาติเลกน้อย เพื่อได้ทรงพระราชดำริห์เปรียบเทียบในความอันตราย 
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อย่างหนึ่งอย่างใดตามในหนังสือ ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้คัดความจากหนังสือพิมพ์สอดมาทูลเกล้าฯ  

ถวายในนี้

เมื่อได้ทรงทราบในใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทว่าชาติยุโรปได้ทำแก่ชาติเลกน้อย ด้วยทาง 

ยุติธรรมก็ดี อยุติธรรมก็ดี แต่ด้วยมีความประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดตามข้าพระพุทธเจ้าได้กราบ 

บังคมทูลพระกรุณามาในข้อทั้ง ๔ ข้างต้นแล้ว

ชาติยุโรปอื่น ๆ ก็พลอยเหนดี หาได้คิดที่จะช่วยชาติเลกน้อยไม่ เพราะว่าการที่ชาติใดจะ 

ไปช่วยนั้น เขาต้องมีประโยชน์อย่างหนึ่ง ฤๅเมื่อชาติใดไปข่มเหงเมืองเลกน้อย ประโยชน์ของเขา 

ที่ได้อยู่จะพลอยเสียไปด้วยหนึ่ง แต่ทั้งสองข้อนี้ ชาติที่จะช่วยยังต้องคิดเหมือนกัน ว่าเมืองที่มี 

กำลังน้อยนั้นตั้งอยู่ตามนิไสยประเทศเอเชียแล้ว เขาจะมีผลประโยชน์มากน้อยเท่าใด แลถ้าอยู่ใน 

ใต้ความปกครองของชาติยุโรปชาติหนึ่งชาติใด ผลประโยชน์ของเขาจะประมูลขึ้นฤๅไม่ เมื่อคิดไป 

ดังนี้แล้ว ตามความเหนของชาวยุโรปต่าง ๆ ก็พร้อมเพรียงกันว่า ชาติเลกน้อยนั้นถึงชาติใด ๆ  

ในยุโรปจะมีประโยชน์ในทางค้าขาย ฤๅสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากอยู่แล้วก็ดี แต่ให้อยู่ในความปกครอง 

ชาติหนึ่งชาติใดในยุโรปแล้ว ชาติทั้งปวงคงจะต้องได้ผลประโยชน์มากขึ้นเปนแน ่ การที่ให้เขาคิด 

ดังนั้นก็เพราะการปกครองรักษาของชาติเลกนั้นไม่ดีภอ ฤๅมิอาจสู้ความปกครองของชาติยุโรป 

ที่จะทำให้แต่ชาติในใต้บังคับของเขาได้

เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้คิดเหนแลทราบเกล้าฯ ตามที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูล 

พระกรุณามาแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วยเกล้าฯ อย่างเดียวว่ากรุงสยามที่มีความปกครองอย่าง 

ทุกวันนี้ เปนช่องเปนทางอันใหญ่อยู่ที่ชาติหนึ่งชาติใดจะมารบเอา ฤๅปกครองด้วยอุบายทางหนึ่ง 

ทางใด ดังมีตัวอย่างที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลพระกรุณามาแล้วนั้น 

ในเวลาทุกวันนี ้ ฝรั่งเสศได้ไปใกล้กรุงสยามมาก แลคิดจะขึ้นมาเวลาใดก็อาจสามารถที่จะ 

ทำได้ในเวลานั้นเอง เพราะการที่ฝรั่งเสศได้ทำต่อประเทศต่าง ๆ ดังที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณา 

มาแล้วนั้น มีช่องมีโอกาศในกรุงสยามภอที่เขาจะจับสาเหตุเอาได้เหมือนกัน ข้าพระพุทธเจ้าจึ่ง 

เหนด้วยเกล้าฯ ว่า อันตรายนั้นเปนการใกล้กรุงสยามอย่างที่สุด จนมีหนังสือพิมพ์ออกความเหน 

กะเวลาทำนายว่า ไม่ช้าใน ๕ ปีนี้คงจะต้องเกิดเหตุการ ข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลพระกรุณานี้ 

มิใช่ด้วยการตื่นตกใจ แต่เปนความคิดที่เหนด้วยเกล้าฯ ว่ากรุงสยามถ้าจะคิดรักษาแล้ว ต้องเปน 

การจำเปนที่จะนิ่งอยู่ดังนี้ไม่ได้เลย

การแก้ไข
ดงัทีข่า้พระพทุธเจา้ไดก้ราบบงัคมทลูพระกรณุาถงึไภยอนัตรายมาแลว้นัน้ ขา้พระพทุธเจา้ 

มีความเชื่อถือเปนอันแน่ว่า เมื่อได้ทรงพระราชดำริห์โดยทางที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูล 

พระกรุณาแล้ว ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทคงจะตั้งพระราชหฤไทยที่จะแก้ไขรักษากรุงสยามให้พ้น 

ไภยอันตราย

ข้าพระพุทธเจ้าได้เหนโดยเตมใจเตมการแล้ว ว่าใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทแลข้าลอองธุลี 

พระบาท ซึ่งมีความรักบ้านเมืองได้คิดถึงทางแก้ไขต่าง ๆ แลได้เดินทางนั้น ซึ่งเหนว่าเปนทางที่จะ 

พ้นไภยอันตรายได้ แต่ทางเหล่านั้นก็ดี ฤๅที่คิดกันอยู่ว่าจะเดินทางต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วย 



859
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

เกล้าฯ ว่าไม่เปนทางที่ป้องกันอันตรายได้จริงเลย

ข้าพระพุทธเจ้าต้องขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลพระกรุณาใน 

ทางนั้น ๆ ต่อไป เพื่อประสงค์ที่จะได้ทรงพระราชดำริห์แลเปรียบเทียบในทางนั้น 

๑. คือทางมีความอ่อนหวานที่ยอมอลุ้มอล่วยเมื่อเวลาสัตรูมาจับสาเหตุจับข้อที่จะเข้ามา 

เกี่ยวข้องด้วย เพื่อประสงค์ให้สัตรูมีความสงสารผ่อนผันให้บ้าง ภอสำเรจตลอดไปได้เปนเมื่อเปน 

คราว แลโดยถ้าจะเสียพระราชอาณาเขตรบ้าง ฤๅค่าปรับไหมก็ยอม เพราะมีความประสงค์ดังที่ 

ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลพระกรุณามาแล้ว แต่ความคิดอ่อนน้อมยินยอมอันน้ี ข้าพระพุทธเจ้า 

จะกราบบังคมทูลพระกรุณาได้กระจ่างว่าเปนความคิดผิดแลใช้ไม่ได ้ด้วยตัวอย่างซึ่งชาติมีอำนาจได ้

ประพฤติแก่ชาติหาอำนาจมิได ้ดังได้คัดความจากหนังสือพิมพ์สอดทูลเกล้าฯ ถวายมาในนี้

ความคดิออ่นหวานอนันี ้ ยีปุ่น่ไดใ้ชม้าชา้นานแลว้ แตเ่ปนการทีเ่ขาเหนวา่ใชไ้มไ่ดอ้กีตอ่ไป 

เพราะได้เหนชัดในการอ่อนน้อมอลุ้มอล่วยตามไปนั้น มีแต่จะเสียทุนเข้าไปทุกครั้งทุกคราว แลเพื่อ 

ประสงค์ที่จะให้เขาสงสารนั้นก็เปนประกันได้แต่เพียงผ่อนสั้นให้เปนยาว แลต่อไปสาเหตุเก่าที่แล้ว 

ไปนั้นก็คงกลับมาให้เปนข้อเปนเหตุตามเดิมร่ำไป จนยี่ปุ่นเหนจริงใจว่า การที่จะให้ยุโรปสงสารนั้น 

ได้อย่างเดียว แต่ที่จะจัดการบ้านเมืองของตนให้สมควรที่เขาจะสงสารแลเกรงใจได้ ยี่ปุ่นจึ่งมิได้ 

คิดหวังใจในการอุดหนุน ฤๅความสงสารของประเทศยุโรปเลย ตั้งใจแต่จะจัดการให้เปนยุติธรรม  

แลเอาข้อยุติธรรมนั้นเปนเครื่องกดขี่ให้ประเทศยุโรปนับถือ ยอมให้มีทางได้เสียเสมอกันจนใน 

เรว ๆ นี้ จะได้ใช้กฎหมายของยี่ปุ่นให้ชาวยุโรปที่อยู่ในเมืองนั้นปฏิบัติตามเหมือนดังราษฎรยี่ปุ่นเอง 

แลข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วยเกล้าฯ ว่า เมืองใด ๆ ที่มีอำนาจน้อยต้องยอมใช้ทางอ่อนหวานนี้ แต่ 

เมืองนั้น ๆ เมื่อเวลาที่ชาติมีอำนาจใหญ่จะต้องประสงค์แล้ว ทางอ่อนหวานยินยอมเท่านั้น ก็ไม่ 

ปรากฏว่าทำให้บ้านเมืองรอดจากเปนข้าได้

๒. ทางที่จะต่อสู้ด้วยกำลังทหาร เมื่อเวลาที่ไภยอันตรายภายนอกมาถึงนั้น เปนทางที่ 

ใช้ไม่ได้เหมือนกัน ข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลพระกรุณาดังนี้ เพราะได้สังเกตตามพงษาวดาร 

ยุโรปที่มีมา ยังหาได้ทราบเกล้าฯ จนสักครั้งหนึ่งไม่ว่า ชาวยุโรปรบชาติที่ต่ำกว่าซึ่งเปนชาติใน 

เอเชียเปนต้น ที่ได้มีความอัปราไชยแก่ชาติเอเชียนั้น ๆ  ข้าพระพุทธเจ้ามิได้ประสงค์ที่กราบบังคม 

ทูลพระกรุณาว่า ชาติยุโรปมิได้พ่ายแพ้ในการรบเลกน้อยเปนครั้งคราวเลย แต่ข้าพระพุทธเจ้า 

ประสงค์จะอ้างว่าในการรบใหญ่หลายกองทัพหลายคราว แลในเวลาสิ้นตอนรบนั้น ชาติยุโรป 

คงจะมีไชยชนะ แลอาจสามารถที่จะทำสัญญาเอาตามประสงค์ของเขาในตอนปลายได้ แลเมื่อชาติ 

ยุโรปได้รบเมืองใดชนะแล้ว ก็ย่อมคิดเอาเงินค่าที่ใช้ในการรบที่เขาต้องเสียไปนั้นแก่ชาติที่แพ้ 

จนเหลือเกิน ที่จะนึกเอาว่าชาติยุโรปที่ไหนจะมารบเราเพราะเขากลัวเสียเงินนั้น คิดดังนี้ไม่ถูก  

เพราะรบครั้งใด เงินที่เสียไปก็ได้คืน ยังซ้ำกลับคิดเอากำไรทุกครั้ง เขาจะต้องกลัวเสียเงินทำไม

ความคิดที่ได้พูดจากันในยุโรปนี้มีอยู่เสมอว่า ถ้าชาติยุโรปชาติใดได้ไปรบแล้วพ่ายแพ้ 

แก่ชาติน้อย เปนความเสียอันใหญ่ดังไปทำให้ชาติที่เลกนั้นกลับเดินถอยหลัง ในความรุ่งเรืองเจริญ 

(ศิวิไลเซชั่น) ในบ้านเมืองนั้น ทั้งเปนการเสียผลประโยชน์ แลความป้องกันอันตรายของชาติ 

ยุโรเปียนแลอื่น ๆ ด้วย ถ้ายุโรปได้รบแล้ว ควรต้องเอาไชยชนะให้ได้ตามความประสงค์ แลเมื่อได้ 

เมืองนั้น ๆ ไว้แล้วก็อาจสามารถที่จะทำนุบำรุงให้เจริญขึ้นได ้
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กะว่าโดยทางเลอียดขึ้นอีก ที่สุดไทยจะมีทหารที่จะต่อสู้ได้อย่างมากเพียง ๕๐,๐๐๐ แล 

การที่จะจัดทหารให้ได้ ๕๐,๐๐๐ ก็ต้องออกพระราชทรัพย์ซื้ออาวุธต่าง ๆ แลเครื่องสำหรับทหาร 

พร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง เงินนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้ประมาณคิดถัวทั้งค่าอาวุธ เครื่องแต่งตัว เครื่องใช้ 

ในการรบ ให้มีค่ายแลเครื่องเกวียนบันทุกพร้อมทุกสิ่ง ให้ได้จริงเหมือนทหารในยุโรปแล้ว คิดถัว 

อย่างต่ำนับเอาตัวคนเปนประมาณ คิดเอาคนละ ๑ ชั่ง ก็เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ ชั่งอย่างน้อย ในการ 

ที่จะต้องเสียในชั้นต้น แลตั้งแต่เวลาที่มีทหารนอนเมืองอยู่ถึง ๕๐,๐๐๐ ดังนี้ เงินค่าเบี้ยเลี้ยง 

ก็ต้องเสียเสมอเปนอันมาก ข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วยเกล้าฯ ว่าจะออกพระราชทรัพย์ในคราวแรกถึง  

๕๐,๐๐๐ ชั่งนั้นไม่ได้ ฤๅถ้าจะคิดออกแค่ปีละส่วนทีละน้อยภอจะออกได้นั้น การที่จะจัดทหาร 

ให้สำเร็จขึ้นได้มากถึง ๕๐,๐๐๐ นั้นก็ต้องเสียเวลาหลายปี

ดังที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลพระกรุณาแล้วว่า อันตรายนั้นใกล้กรุงสยามที่สุด  

เวลาที่จะรอจัดทหารให้ถึง ๕๐,๐๐๐ ดังนี้ หาภอกันกับเวลาที่อันตรายจะมาถึงไม ่ โดยถ้าเวลามีภอ 

ฤๅจะรอไปให้จวนตัวอีกแล้วจึ่งจะคิดจัดนั้น การหาซื้อเครื่องสาตราวุธมิใช่เปนการเรว ต้องเสีย 

เวลามากเหมือนกัน แลถ้าเมืองหนึ่งเมืองใดในยุโรปฤๅอเมริกาทราบข่าวว่าเมืองไมตรีของเขาจะทำ 

สงครามกับไทย แลทั้งเขาจะคิดอิจฉาริษยากันเองก็ดี แลโดยที่สุดจะเปรียบกำลังทหารต่อทหาร  

ก็สู้กันไม่ได้เปนอันขาด ข้าพระพุทธเจ้ายังหาเหนด้วยเกล้าฯ ไม่ ที่ไทยก็ดี ฤๅชาติใด ๆ ก็ดี จะมี 

ไชยชนะแก่ชาติยุโรปไปได้ แลถ้าไทยจะมีไชยชนะแก่ชาวยุโรปแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าเหนต้องกัน 

กับความเหนของชาวยุโรป ว่าจะเปนการเดินถอยหลังของความเจริญแห่งบ้านเมือง เพราะว่าไทย 

เมือ่เวลามไีชยชนะแกช่าตยิโุรปแลว้ ความประสงคอ์นัดอีนัยตุธิรรมของยโุรปเปนตน้ การเปดิสนิคา้  

การรงับโจรผู้ร้าย แลทั้งการให้ความศุขแก่มนุษย์ให้เสมอทั่วกัน ฯลฯ เหล่านี้ก็ไม่อาจจะเปนไปได้ 

โดยจรงิ ทีจ่ะเปนประโยชนแ์กบ่า้นเมอืง ขา้พระพทุธเจา้เหนดว้ยเกลา้ฯ วา่ ขนบธรรมเนยีมของไทย 

ทุกวันนี้ อย่างที่ดีก็มาก ที่ผิดทั้งทางโลกยทางธรรมแท้ก็มี แลถ้าธรรมเนียมชั่วเหล่านี้มิได้ 

เปลี่ยนแปลง แลชาติยุโรปจะไปบังคับให้เปลี่ยนแปลง ถ้าไทยขัดขืนได้ด้วยกำลังทหารแล้ว  

ธรรมเนียมนั้น ๆ ก็คงยังตั้งอยู่เสมอ แลเมื่อตั้งอยู่ตราบใด จำเปนต้องกีดขวางความเจริญของ 

กรุงสยามแลราษฎรทั่วไป 

เหมือนดังกรุงสยามนี้ เปนเมืองที่ยังไม่มีอำนาจแลความเจริญเลย แต่จะบำรุงความ 

เจริญให้มีขึ้นในรหว่าง ซึ่งยังมีธรรมเนียมอันชั่วปนอยู่ดังนี ้ ไหนเลยจะมีความเจริญขึ้นได ้ แต่เมือง 

ทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงแลว้ แลมีอำนาจใหญด่งัเมอืงเตอกี เมอืงจนีเปนตน้ ถา้จะเปรยีบกบัเมอืงเรา 

ก็ไกลกันหลายเท่าหลายส่วนนัก ยังเปนอันตรายย่อยยับลงทุกที่ ๆ เรื่องราวเหล่านี้ก็ทรงทราบ 

ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทอยู่แล้ว แต่ความซ่ึงข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพรรณนามา 

ดังน้ี ใช่ว่าจะติเตียนว่าการทหารจะไม่มีประโยชน์เลยทีเดียวก็หามิได ้ การทหารเปนของต้องจำเปน 

ต้องจัดขึ้นเหมือนกัน เพราะเปนประโยชน์ในชั้นต้น ดังที่ข้าพระพุทธเจ้าจะได้กราบบังคมทูล 

พระกรุณาในภายหลัง

๓. ยังมีความเหนอีกทางหนึ่ง ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้ใคร่ครวญตามภูมิประเทศของกรุง 

สยาม ที่มีเขตรแดนติดต่อกับประเทศซึ่งอยู่ในบำรุงของชาติยุโรปทั้งสอง คืออังกฤษแลฝรั่งเสศ  

จึ่งยังเปนที่พูดให้เหนจริงได้อีกทางหนึ่งว่า กรุงสยามจะต้องตั้งอยู่เปนเอกราชได้ เหมือนเมือง 



861
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

อียิปต์ฤๅเมืองเบลเยียม แลเมืองสวิตเซอร์แลนด์เปนต้น เพราะจะได้เปนกำแพงในรหว่างเขตรแดน 

อังกฤษแลฝรั่งเสศ ด้วยชาติทั้งสองนี้คงต้องประสงค์ให้มีเมืองอยู่ในรหว่างเพื่อกันเขตรแดนมิให ้

ติดต่อกัน แลทำให้การป้องกันรวังรักษาของประเทศทั้งสองง่ายขึ้น แลถ้าไทยรักษาบ้านเมือง 

ให้เรียบร้อย แลรักษาทางพระราชไมตรีทั้งสองชาติให้เจริญก็มิต้องกลัวไภยอันตรายอีกต่อไปเลย

ที่จะถือเอาดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วยเกล้าฯ ว่าเปนการถูกต้อง แต่จะต้องเข้าใจว่า 

กรุงสยามที่จะตั้งอยู่ดังนั้น อยู่ได้เหมือนกำแพงกั้นเขตรแดนของชาติทั้งสองเท่านั้น แลเขา 

จะยอมให้มีอยู่แต่แผ่นดินอย่างแคบที่สุด แต่ยาวภอตลอดเขตรแดนของเขาก็ได้ กรุงสยามที่อยู่ 

ในรหว่างประเทศใหญ่ทั้งสองดังนี้ ประเทศทั้งสองมีอำนาจที่จะบังคับฤๅเข้าช่วยเปนธุระในการ 

รักษาชาติบ้านเมืองให้คุ้มโจรผู้ร้าย ซึ่งจะหลบหลีกมาแต่เขตรแดนทั้งสอง ซึ่งมีกฎหมาย 

แลการรักษาอันแขงแรง กรุงสยามก็จะมีแต่ความเดือดร้อน แลความวุ่นวายเกี่ยวข้องของชาติ 

เหล่านี้เปนประมาณ แลทั้งประโยชน์พืชน์พรรณ์ก็จะตกอยู่ในอังกฤษแลฝรั่งเสศทั้งสิ้น

การที่อังกฤษกับฝรั่งเสศคิดจะแบ่งเขตรแดนกรุงสยามให้เหลือภอเปนกำแพงนี้ เมือง 

ทั้งสองได้คิดแลลงมือทำอยู่แล้ว อังกฤษยอมให้ฝรั่งเสศเอาเมืองเขมร แลอังกฤษเองก็คิดล่วงลาม 

เข้ามาเอาเขตรแดนมลายู เปนที่ให้เหนได้ว่าเขามิได้มีความริษยาซึ่งกันแลกัน การที่แบ่งบ้านเมือง 

ไทยใหเ้หลอืเปนแตก่ำแพงดงันี ้ เขาอาจทีจ่ะทำไดด้ว้ยทางตา่ง ๆ ซึง่ขา้พระพทุธเจา้ไดก้ราบบงัคมทลู 

พระกรุณามาในไภยอันตราย แลที่จะคิดว่าทางแก้ไขของการอันนี้ เพียงแต่จะรักษาทางพระราช- 

ไมตร ี แลจัดการรักษาบ้านเมืองอย่างเดิมดังนี้ไม่ได ้คงจะต้องเสียร่อยหรอเข้าไปทุกที

๔. อีกทางหนึ่ง ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วยเกล้าฯ ว่า เปนการถือผิด ๆ คือมีความหวังใจ 

ว่าชาติหนึ่งชาติใดจะมาข่มเหงกดขี่ด้วยกำลังอำนาจ แล้วเข้าครอบครองกรุงสยามด้วยความ 

ยุติธรรม คืออ้างว่าไทยไม่จัดการให้มีผลประโยชน์ จะเข้ามาจัดการให้เกิดความเจริญขึ้นแก่ไทย  

โดยไทยยังจะมีข้อเถียงตามยุติธรรมให้โลกเหนจริงแลสงสารได้ ว่าไทยได้จัดการบ้านเมืองบริบูรณ 

ขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่า จนมีราชทูตสำหรับประเทศยุโรป มีการก่อสร้างประกอบผลประโยชน์  

เหมือนมีสายโทรเลขแลกรมไปรสนีย์เปนต้น แลได้เลิกทาษเลิกธรรมเนียมหมอบคลานเปนต้น แล้ว 

เอาธรรมเนียมยุโรปเข้าเปนแบบแผนหลายอย่าง มีการแต่งตัวแลมีไซโซเอติรับรองอย่างยุโรป 

เปนต้น ทั้งได้มีสัญญาทางพระราชไมตรีแลทางค้าขายต่อชาติยุโรปเปนอันมากแล้ว การที่ชาติมี 

อำนาจมากดขี่ข่มเหงโดยทางพาลดังนี้ไม่ได้ ทำมดาบ้านเมืองค่อยเจริญค่อยไป จะให้กลับน่ามือ 

เปนหลังมือในทันใดนั้นที่ไหนจะเปนได้ แลที่ไทยทำได้เพียงนี้ก็มีการคุ้มครองรักษาอยู่แล้ว แลท่าน 

ก่อนนั้นได้จัดแจงอย่างไรเล่า จึ่งรักษาบ้านเมืองมาได้จนปานนี้ ต่อไปก็คงจะพลิกแพลงแก้ไขให้ 

จงได้เหมือนกัน

แตท่ีค่ดิดงันี ้ ขา้พระพุทธเจ้าเหนดว้ยเกลา้ฯ วา่เปนทางผดิอกีอยา่งหนึง่ ดว้ยการปกครอง 

ที่อ้างขึ้นนั้น หาใช้ทางจัดแจงให้ดีขึ้นแก่พื้นรากของเราไม่ เปนแต่เพิ่มเติมขึ้นให้เข้าพวกยุโรปได้  

ในเวลาจำเปน แต่การที่หยิบยกเอาของประเสริฐของยุโรปซึ่งเปนเครื่องอุดหนุนของความเจริญ  

ไปทำไปสร้างขึ้นในพื้นบ้านพื้นเมืองของเราของเหล่านี้ เปนต้นว่ากรมไปรสนีย์โทรเลข แลสกูล 

ซึง่เปนของประเสรฐิจรงิ เมือ่ไปตัง้อาไศรยอยูด่ว้ยของอืน่ ๆ ของเรา คอืแบบแผนจดัการพืน้บา้นเมอืง  

ซึง่มโีครงแลรากอนัไมแ่นน่หนา กต็อ้งพากนัเสยีไปดว้ยทัง้สิน้ เปนตน้วา่ตราเครือ่งพระราชอศิรยิยศ  



862
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ซึ่งเปนของประเสริฐ ที่เหนว่ามีคุณในประเทศยุโรป เมื่อไทยได้จำลองเอาธรรมเนียมนี้ไป ก็ได้ 

ไปใช้ให้ผิดทางแลความประสงค์ของยุโรปไป เพราะตรานั้นหาได้เปนเครื่องหมายของความดี 

ความชอบ ฤๅเปนที่บำรุงใจให้ข้าราชการคิดตั้งหน้าหาดีประพฤติดีไม่ เปนเครื่องประดับสำหรับ 

ผู้มียศมีพาศนาเสียโดยมาก จึ่งเหนได้ว่าที่จะเถียงเอาทางยุติธรรมว่าการนี้เปนการได้จัดแจง 

บ้านเมืองให้ดี แลเปนทางป้องกันบ้านเมืองได้นั้นไม่ได้เลย การที่ตั้งราชทูตซึ่งเปนการประเสริฐ 

จริงนี้ก็เหมือนกัน ถ้าการบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อย ราชทูตก็ไม่มีประโยชน์ในการคุ้มครองรักษาได้ 

เตมตามที่ควร เพราะราชทูตยังต้องอาไศรยประเพณีบ้านเมือง จึ่งมิอาจที่จะช่วยในการป้องกันได้ 

เตมตามอย่างราชทูตในประเทศยุโรป ขนบธรรมเนียมซึ่งจำลองไปจากยุโรปมีการแต่งตัวแลยืนเฝ้า 

จะยกขึ้นพูดว่าเปนการเจริญไม่ได ้ เพราะเปนการบำรุงตาเท่านั้น

๕. อนึ่งที่ว่ากรุงสยามมีสัญญาทางพระราชไมตรีต่อประเทศนั้น ๆ จะเปนที่ป้องกันกีดขวาง 

ต่างประเทศเบียดเบียนได้ก็หาไม่ ประเทศจีนได้สัญญากับต่างประเทศทั้งหมดเหมือนกัน แลใน 

สัญญาอเมริกันซึ่งมีข้อว่าอเมริกันจะช่วยตัดสินเกลี่ยไกล่เมื่อเวลาที่มีชาติใดมาข่มเหง ครั้นบัดนี้ 

มีเข้าจริง อเมริกันก็มิได้ช่วย ฤๅสัญญากับประเทศทั้งปวงก็มิอาจคุ้มการกดขี่ได้

สัญญาที่มีกับต่างประเทศนั้นเปนเครื่องป้องกันการกดขี่ได้แต่ในครั้งแรกทำเท่านั้น  

เพราะถ้ากรุงสยามมิได้ยอมรับทำสัญญาให้ผลประโยชน์แก่ต่างประเทศเสียแต่เดิมแล้ว ก็คงจะเข้า 

รบพุ่งกดขี่ให้ทำจนได ้ ถ้ามิทำก็คงต้องเสียบ้านเมือง

๖. การค้าขายแลผลประโยชน์ของชาวยุโรป ซึ่งว่ามีในกรุงสยามจะเปนที่กีดขวางต่อ 

ประเทศยุโรปก็เหมือนกัน จะเปนที่กีดขวางได้ก็จริง แต่เมื่อต่างประเทศได้ผลประโยชน์เตมตามที่ 

บ้านเมืองเจริญได้ด้วยความบำรุงรักษานั้นเรียบร้อยดีอย่างประเทศยุโรป จนถึงจะมีชาติยุโรป 

มาบำรุงก็ไม่เกินความดีความเรียบร้อยของเรานั้นไปได้	

การค้าขายในเมืองจีน ซึ่งยุโรปได้ผลประโยชน์ทั่วกันนั้น มีมากกว่าในกรุงสยามโดยมาก 

ยังมิอาจที่จะคุ้มฤๅกีดกันประเทศฝรั่งเสศเบียดเบียนได้ เพราะฝรั่งเสศไปเบียดเบียนนั้นเพื่อด้วย 

ความประสงค์จะให้ผลประโยชน์ของยุโรปประมูลยิ่งขึ้นทั่วกัน แลโดยรหว่างที่เกิดรบพุ่งกันขึ้น  

ผลประโยชน์สินค้าชาติหนึ่งชาติใดจะเสียไป ข้างที่อัปราไชยก็ต้องใช้ค่าสินค้าที่เสียไปนั้นด้วย

๗. อีกข้อหนึ่งที่ว่าท่านแต่ก่อนทำไมจึ่งรักษาบ้านเมืองมาได้เล่านั้น ถ้าได้พิจารณาไปก็ 

เหนได้ว่า แต่ก่อนนั้นการไปมาหากัน แลข่าวคราวกรุงสยามจะได้รู้ถึงประเทศยุโรปนั้นยากเพียงใด 

ความติดต่อกรุงสยามกับประเทศยุโรปแต่ก่อนมีน้อย แลทำมดายุโรปก็ดี ประเทศใด ๆ ก็ดี ที่จะ 

หาบ้านเมืองเข้าในใต้ปกครอง ก็ต้องหาขึ้นได้ทีละบ้านทีละเมือง แลในเวลาครั้งนั้นประเทศเอเชีย 

ซึ่งเปรียบเหมือนอาหารของประเทศยุโรปก็ยังมีเมืองมีชาติที่ไม่ผ่อนผันตามกาลตามเวลาอยู่หลาย 

เมือง เพราะฉน้ันยุโรปยังหากินได้ในเมืองท่ีไม่มีความเจริญกว่า ฤๅผ่อนตามกาลตามเวลาอย่างไทย  

เปนต้นว่าพม่า เมืองขึ้นของจีนแลแขกทั้งปวง จึ่งเหนได้ตรงว่า แต่ก่อนนั้นการรักษาบ้านเมือง 

ของไทยก็ง่ายอยู่เอง ด้วยการเกี่ยวข้องของประเทศยุโรปยังไม่มีมาก ช่องที่เปนสาเหตุให้เกิด 

ไภยอันตรายก็ยังไม่มี ทั้งยุโรปก็ยังไม่รู้กำลังอิทธิฤทธิ์ขนบธรรมเนียมของชาวสยาม เหมือนเขา 

รู้ไส้รู้พุงเลอียดอย่างทุกวันนี้ไม่ จึ่งเปนทางรักษาง่ายดาย แต่บัดนี้ประเทศทั้งปวง ซึ่งเปนอาหาร 

ก็หมดไปแล้ว ถ้าไม่คิดแก้ไขแล้วน่าที่กรุงสยามจะต้องเปนไปตามประเทศนั้น ๆ เหมือนกัน
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๘. อีกประการหนึ่ง ซึ่งบางท่านยังหลงเชื่ออยู่ว่าเปนทางป้องกันของกรุงสยามได้ คือ 

ถือเอาตามอินเตอร์แนชะแนลลอ ซึ่งประเทศเอกราชทั้งปวงต้องย่อมได้รับความเคารพแลนับถือ  

แลสมควรที่จะรับไรต์ของกฎหมายทุกอย่าง

การที่ละเมอไปดังนี้ ด้วยลืมคิดไปว่ากฎหมายอินเตอร์แนชะแนลนั้นแต่งขึ้นไว้สำหรับ 

ประเทศซึ่งมีศิวิไลศ์ มีความคิดความเห็นผิดชอบดีชั่วทางเดียวกัน แลมียุติธรรมถือกฎหมายตัดสิน 

ถ้อยความ แลขนบธรรมเนียมก็คล้ายคลึงกัน จึ่งจะได้รับแลถือตามกฎหมายนั้นได้ แลถ้าได้ 

ตรติรองเปรยีบเทยีบสิง่ซึง่ผดิ ๆ กนัในรหวา่งประเทศยโุรปกบัเอเชยี ในทางซึง่วา่มาแลว้นี ้กค็งจะเหน 

ได้ว่าเปนการจำเปนที่ยุโรปจะยอมให้ประเทศในเอเชียมีไรต์ตามกฎหมายอินเตอร์แนชะแนลไม่ได้

แต่ยี่ปุ่นได้บำรุงความเจริญของบ้านเมืองตามทางศิวิไลศ์มาก็มาก ยังหาได้รับอนุญาต 

ของยุโรปให้เข้าในพวกถือกฎหมายไม่ แลยี่ปุ่นนั้นแต่เดิมก็ได้คิดผิดไปในทางนี้เหมือนกันว่าควรจะ 

ถือแลได้รับไรต์ตามอินเตอร์แนชะแนลได้ มัวหลงอยู่จนเสียประโยชน์ไปมาก ที่คิดคอยวิงวอนขอ 

ตามนั้น แลได้เที่ยวขอแก้สัญญาในประเทศยุโรป แลขออำนาจตัดสินความวิวาทรหว่างสับเยก 

ต่างประเทศในเมือง แลชาวยี่ปุ่นจนภายหลังรู้สึกตน จึ่งได้คิดจัดแจงการบ้านเมืองเปลี่ยนแปลง 

ขนบธรรมเนียมแลกฎหมายที่ชั่วให้คล้ายคลึงกับของยุโรป บัดนี้จึ่งพูดได้โดยเตมกำลังว่าควรจะ 

มีไรต์เสมอประเทศยุโรป แลยุโรปเดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจจะยอมให้ แต่ยังรอให้ยี่ปุ่นทำกฎหมายให้สำเรจ  

แลฝึกสอนคนที่จะรักษากฎหมายนั้นได้แล้ว ยี่ปุ่นคงจะได้รับอินเตอร์แนชะแนลไรต์ในเรว ๆ นี้  

ไมต่อ้งสงไสยเลย แลไทยทีจ่ะไดร้บัไรตอ์นันีน้ัน้ไดก้ต็อ้งจดัแจงบำรงุการแผน่ดนิ รกัษาผลประโยชน ์

แลราษฎรในพระราชอาณาเขตรให้เจริญขึ้นตามสมัยกาล แลให้เปนที่เชื่อถือแก่ชาวยุโรปดังยี่ปุ่น 

ไดจ้ดัการมาแลว้ ชาวยโุรปทัง้ปวงกค็งจะตอ้งยอมใหไ้ทยไดผ้ลประโยชนเ์สมอชาตยิีปุ่น่นัน้บา้ง ความ 

เจริญอันนี้จะเปนการป้องกันกรุงสยามได้ด้วย

เมื่อไภยอันตรายแลทางแก้ไขซึ่งใช้ไม่ได้ทั้ง ๘ ทางได้ทราบในใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทแล้ว  

ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลพระกรุณาเพิ่มเติมที่จะได้ทรง 

พระราชวินิจฉัยโดยสุขุมต่อไป

การครอบครองของกรุงสยามอย่างเช่นมีอยู่ในปัตยุบันนี้ ใช่จะทำให้บ้านเมืองทำลายไป 

ได้ฝ่ายเดียว เพราะสัตรูภายนอกจะเข้ารบเอาโดยอำนาจฤๅอุบายนั้นหามิได ้ โดยที่สุดถ้าปราศจาก 

สัตรูภายนอกแล้วก็ดี ทางปกครองอันนี้ก็ยังไม่เปนประเพณีของบ้านเมืองอันประเสริฐ ฤๅเปนที่ 

ยึดมั่นได้ว่าจะถาวรอยู่เสมอแต่เพียงเท่านี้ต่อไป เพราะการครอบครองอันนี้อยู่ได้ อุปมาเหมือน 

อุบะที่แขวนไว้ด้วยเชือกเส้นเดียว พวงอุบะซึ่งอาไศรยเชือกอยู่นั้น ถ้ามีอันตรายเชือกขาดก็จะต้อง 

ตกถึงพื้น ถึงแก่ฟกช้ำ เปลี่ยนแปลงรูปพรรณไปได้ต่าง ๆ ฤๅบางทีทำลายยับเยินสิ้นทีเดียวฉันใด  

การปกครองทุกวันนี้ คิดด้วยเกล้าฯ เหนว่า ถ้าประดุจหนึ่งไม่มีพระองค์ในใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท 

ทรงเปนพระราชธุระในเวลาใดแล้ว การบ้านเมืองทุกอย่างก็จะเปนที่ฟกช้ำระส่ำระสาย แลบางที 

ถึงจะให้เกิดจลาจลแก่บ้านเมืองได้ ผลประโยชน์การที่ซึ่งได้สร้างได้ทำขึ้นไว้ก็มีช่องที่จะอันตราย 

สูญไปได้เปนต้น การทั้งเลเคชั่น มีข้าทูลลอองธุลีพระบาทออกมาอยู่ในประเทศยุโรปเช่นนี้ เกรง 

ด้วยเกล้าฯ ว่าจะเปนการเสียพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ได้ ด้วยการนี้เปนที่ใกล้ชิดพระองค์ แลสั่ง 

จัดราชการอันใดอยู่ในกรมไปรเวตเสเกรตารีทั้งสิ้น แลทั้งการในกรมอื่น ๆ ก็เหมือนกัน ทุกวันนี้ 
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ดูเปนทางที่ต้องอาไศรยกรมไปรเวตเสเกรตารีช่วยสั่งช่วยจัดอยู่มาก มีกรมท่าเปนต้น เมื่อมีเหตุ 

เกิดขึ้นดังที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลพระกรุณามาข้างต้น การในกรมทุก ๆ กรมก็จะเสีย 

แลมิอาจที่จะทำไปได้ แลโดยอย่างที่สุดในเวลาที่เกิดจลาจลดังนี้ ก็ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้เปนที่ 

มั่นหมายได้ ถึงการเกี่ยวข้องของชาติต่างประเทศที่จะเข้ามาช่วยดับความอันนั้น แล้วเลยปกครอง 

เอาบ้านเมืองเสียด้วย ข้าพระพุทธเจ้าได้พิเคราะห์ดูในการเปลี่ยนแผ่นดิน แต่ครั้งพระราชพงษา- 

วดารฤๅในพระบรมราชวงษในปตัยบุนันี้ เหนดว้ยเกลา้ฯ วา่ ขา้ทลูลอองธลุพีระบาททัง้ปวงกภ็ากนั 

เปนที่คลอนแคลนหวั่นหวาดเพราะเหตุที่มีประเพณีอันไม่แน่นอน แลโดยอย่างที่สุดการเปลี่ยน- 

แปลงอันนั้นอาจทำให้พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัว…(อักษรเลือน)...แลพระบรมวงษอันสนิทจะได ้

สืบสันตติวงษต่อไป

ถ้าใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาททรงพระราชดำริห์เหนไภยอันตราย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วย 

พระราชประเพณีเช่นสืบมานี้ ข้าพระพุทธเจ้ามีความหวังด้วยเกล้าฯ ว่าคงจะทรงพระราชดำริห์ถึง 

ทางเปลี่ยนแปลงที่จะให้ถาวร แลให้เปนที่ปกครองรักษาความศุขความเจริญของข้าทูลลอองธุลี 

พระบาท ราษฎรแลบ้านเมือง

ข้าพระพุทธเจ้าต้องขอพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลพระกรุณาถึงทางแก้ไขที่จะ 

ให้พ้นไภยอันตรายภายนอก แลพ้นจากไภยที่จะเกิดขึ้นได้ในบ้านเมือง ด้วยพระราชประเพณีอัน 

ไม่แน่นอน เพื่อประสงค์จะมิให้เปนการที่คิดไม่ตลอด แลนำความนี้ขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา 

ให้ทรงทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท

แลทางนี้ตามความเหนของข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง มีทางเดียวแต่ที่จะจัดการบำรุงรักษา 

ตามทางยุโรปทั้งปวง ที่เขาเหนพร้อมลงทางเดียวกันว่า ไม่มีทางอื่นที่จะดีไปกว่าทางนี้ เพราะที่จะ 

รักษาบ้านเมืองให้พ้นจากความกดขี่ ซึ่งเปนต้นเหตุของอันตรายนั้น ต้องทำให้เปนที่นับถือวางใจ 

ซึ่งกันแลกัน ที่เหนชั่วเหนดี เหนผิดเหนชอบทางเดียวกัน จึ่งนับว่าเปนผู้เหนทางชอบธรรมเสมอ 

กันได้ แต่การบำรุงรักษาอย่างเช่นมีในกรุงสยามทุกวันนี้ เปนทางตรงผิดกันต่อทางยุโรป  

ปราศจากแบบแผนแลกฎหมายที่เรียกว่าคอนสติติวชั่น ซึ่งประกอบไปด้วยสติปัญญาแลกำลังของ 

ราษฎรเปนทางพร้อมเพรียงกันเปนประมาณ ซึ่งเขานับกันว่ามียุติธรรมทั่วถึงกัน จะทำการสิ่งใด 

ก็สำเรจได้แน่จริง มีข่าวชั่วข่าวดีรู้ทั่วถึงกันตลอดเปนพยานกันเสมออยู่ แต่บัดนี้ชาวยุโรปพากัน 

ลงเนื้อเชื่อกันเปนอันมาก จนถึงมีกล่าวในหนังสือเรื่องราวผู้ซึ่งได้เข้ามาในกรุงสยาม หนังสือของ 

คาลบวกเปนต้น แลลงพิมพ์ว่า การรักษากรุงสยามในทุกวันนี้ไม่มีเสนาบดีแลเจ้าพนักงานกรมใด 

เอาใจใส่ ในพนักงานน่าที่ของตน มีผู้บำรุงรักษาแลคิดการแผ่นดินอยู่ก็แต่ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท 

พระองค์เดียว กับผู้ที่ได้ช่วยในราชการเปนกำลังจริงก็แต่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงษ- 

วโรประการพระองค์เดียวเท่านั้น กิจราชการใหญ่น้อยก็สำเรจอยู่ที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น 

เทวะวงษวโรประการทั้งสิ้น ถ้าจะมีกิจธุระสิ่งใดแล้วต้องไปเฝ้าพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะ- 

วงษวโรประการจึ่งจะได้ดังประสงค ์ การเรื่องนี้ถ้าจะคิดไปโดยเลอียดแล้ว ก็ไปลงเค้าดังที่เขากล่าว 

จริงหมดทุกอย่าง ก็เมื่อการรักษาบ้านเมืองมีอยู่แต่ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทกับพระเจ้าน้องยาเธอ  

กรมหมื่นเทวะวงษโรประการแต่สองพระองค์เท่านี้ จะมีชาติใดในประเทศยุโรปเชื่อถือว่ากรุงสยาม 

จะมีความยุติธรรมแลบำรุงรักษาให้มีความเจริญแลเรียบร้อยไปได้ เพราะฉนั้นจึ่งต้องจำเปนที่จะ 
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ต้องจัดการบำรุงบ้านเมืองตามเช่นที่เขาเชื่อเขาถือทั่วกัน ว่าการบำรุงรักษาโดยทางที่จะให้ได้ 

ยุติธรรมจะมีได้ก็ต้องอาไศรยความพร้อมเพรียง ผู้ที่เปนเสนาบดีก็เปนผู้แทนของราษฎร ซึ่งเลือก 

มาต่อ ๆ ขึ้นไปเปนชั้น ๆ ทั้งต้องรับผิดชอบทั่วกัน เหมือนอาไศรยปัญญาแลความคิดความยุติธรรม 

ของคนมากด้วยกัน การซึ่งจะเปนที่เชื่อถือว่าเปนยุติธรรมจริงแน่แท้แลเจริญรุ่งเรืองได้ เหตุฉนี้จึ่ง 

จะต้องจัดการบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงพระราชประเพณีของเก่าให้เปนประเพณีฤๅคอนสติติวชั่นใหม่ 

ตามทางชาวยุโรป ฤๅให้ใกล้ทางยุโรปที่สุดที่จะเปนไปได้ เหมือนดังเมืองยี่ปุ่นซึ่งประเทศเดียว 

ในตวันออกที่ได้เดินในทางยุโรปมาแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาให้เลอียดขึ้น 

อีกว่า ทางที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลพระกรุณาว่าเปนคอนสติติวชั่นยุโรปนั้น หาได้ประสงค์ 

ที่จะให้มีปาลิเมนต์ในเวลานี้ไม ่ แต่ทางนั้นคือ

	 ๑.	ต้องเปลี่ยนแปลงประเพณีปัตยุบันนี้ ซึ่งพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวต้องทรง 

พระราชวินิจฉัยราชการบ้านเมืองทุกสิ่งไปในพระองค์ ซึ่งมีประเพณีที่อังกฤษเรียกว่า (แอฟโสลุด- 

โมนาคี) ให้เปนประเพณีซึ่งเรียกว่า (คอนสติตูชาแนลโมนาคี) ซึ่งพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัว 

เปนมหาประธานของบ้านเมืองที่จะทรงพระราชวินิจฉัย มีพระบรมราชโองการเปนสิทธิขาดแก่ 

ขา้ทลูลอองธลุพีระบาทผูใ้หญ ่ดงัเชน่สมเดจพระเจา้แผน่ดนิทกุ ๆ พระองคใ์นยโุรปทีม่ติอ้งทรงราชการ 

ด้วยพระองค์เองทั่วไปทุกอย่าง

	 ๒.	การป้องกันรักษาแลทำนุบำรุงบ้านเมืองทุกอย่างนั้นต้องให้อยู่ในความคิดความ 

ตัดสินของข้าราชการผู้ใหญ่ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นไว้ในที่เปนพวกคาบิเนต  

แลที่จะจัดการไปได้โดยพระบรมราชานุญาตก่อนทุกอย่าง ข้าราชการเหล่านี้เปนหัวน่าของกรม  

ฤๅดีปาดเมนต์ทุก ๆ กรม แลมีอำนาจตัดสินบังคับการรับผิดชอบในกรมนั้น ๆ ด้วยตนเอง ในการ 

ที่ได้ทำไปทุกอย่าง กรมเหล่านี้ต้องสามารถที่จะทำการภายในกรมได้เองดุจเครื่องจักร ที่ 

พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวมิต้องทรงเปนพระราชกังวลอีกต่อไป ต้องมีพระราชประเพณี 

แน่นอนที่จะสืบสันติวงษ ที่มิต้องให้พระสงฆ์แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยเลือก เมื่อเวลาถึงแก่กาล  

แตใ่หรู้เ้ปนแนน่อนทัว่กนั เพือ่ในเวลาถงึคราวเปลีย่นแผน่ดนิ การบา้นเมอืงกจ็ะไมเ่ปนทีร่ะสำ่ระสาย  

แลเปนทางป้องกันเสนาบดีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะคิดเอาอำนาจเข้าใส่ตัวเองได้ด้วย 

	 ๓.	ต้องปิดทางสินบนให้หมดทุกทางที่จะมีขึ้นได ้ แลต้องให้ผู้ทำราชการได้ผลประโยชน ์

ตรง ๆ เงินเดือนให้ภอใช้ตามถานานุรูปจริง

	 ๔.	ต้องให้มนุษยมีความศุขเสมอกัน แลถือกฎหมายอันเดียว แลในเรื่องเกบภาษีแล 

ศักเลข ต้องให้ความยุติธรรมที่จะไม่เปนที่ลำเอียง ฤๅติเตียนได้ทั้งไทยแลฝรั่ง

	 ๕.	ขนบธรรมเนียมแลกฎหมายแผ่นดินซึ่งเปนการที่ยุโรเปียนติเตียน แลจะเปนข้อ 

กีดขวางความเจริญของบ้านเมืองแล้ว ฤๅที่ไม่เปนประโยชน์แท้ ถึงธรรมเนียมนี้จะมีมาแต่โบราณ 

ครั้งใด ๆ ก็ด ีต้องเปลี่ยนแปลงไปให้สมควรแก่การ

	 ๖.	ข้าทูลลอองธุลีพระบาท แลราษฎรทั่วพระราชอาณาเขตร ต้องมีโสตในถ้อยคำแล 

ความคิดความเหนของตนที่เปนประโยชน์แลมีอำนาจที่จะแสดงออกมาให้ปรากฏในท่ามกลาง 

ที่ประชุมก็ดี ฤๅในหนังสือพิมพ์ก็ดี แต่การใส่ถ้อยความที่ไม่เปนจริงนั้นจึ่งจะมีโทษานุโทษตาม 

พระราชกำหนดกฎหมาย
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	 ๗.	ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยซึ่งมีตำแหน่ง ฤๅหาตำแหน่งมิได้ก็ดี ต้องเลือกเอาคนที่มี 

ความรู้ ตั้งแต่หนังสือ เลข ภาษาไทยขึ้นไป ๑ ต้องมีชื่อเสียงแลความประพฤติดีที่เปนหลักถาน ๑ 

แลมีอายุพ้น ๒๐ ปีขึ้นไป ๑ จึ่งจะเข้ารับราชการได้ แลคนที่ได้ทำชั่วจนถึงถอดจากยศถาศักดิด้วย 

ความชั่ว แลผิดต่อกฎหมายแผ่นดินแล้วนั้น จะรับราชการต่อไปในกรมหนึ่งกรมใดอีกไม่ได ้ เพื่อจะ 

ให้เปนความยุติธรรม แลได้คนที่สมควรรับราชการได้ตามขนบธรรมเนียมยุโรปให้ได้จริงทุกอย่าง

(ข้อที่ไล่หนังสือนี้ยังหาชัดเจนไม ่ จะกราบบังคมทูลพระกรุณาในคราวหลัง)

ที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาแล้วดังนี้ เปนความประสงค์ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้เรียกว่า 

จัดการบ้านเมืองตามแบบยุโรป ทั้ง ๗ ข้อนั้น บางที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลพระกรุณา 

มากไปบ้าง ฤๅน้อยไปบ้าง แต่การที่เปนใจความของจัดการตามแบบยุโรปนั้น มีรวมว่าเปลี่ยน- 

แปลงยกถอนธรรมเนียมเก่าแลกฎหมายเก่า เพิ่มเติมธรรมเนียมแลกฎหมายซึ่งเปนทางบำรุงความ 

เจริญขึ้นใหม่ แลจัดการเหล่านี้ให้มีผลประโยชน์ทั่วไปในพระราชอาณาเขตร ให้ราษฎรมีความคิด 

รู้สึกตัว ว่าการกดขี่แลอยุติธรรมต่าง ๆ ไม่มีอีกต่อไปแล้ว จึ่งจะมีความรักบ้านรักเมือง จนเหน 

ชัดว่ากรุงสยามนั้นเปนเมืองของราษฎร แลจะต้องช่วยบำรุงรักษาเพื่อได้ความศุข ความเจริญ  

ความยุติธรรมเปนโสตเสมอทั่วหน้ากันหมด แลเมื่อราษฎรมีความเชื่อถือมั่นแล้วว่าความศุขแล 

ความยุติธรรมซึ่งราษฎรได้รับอยู่นั้นมากยิ่งกว่า ฤๅเพียงเสมอกับชาติใด ๆ ที่จะช่วยให้ราษฎรของ 

กรุงสยามได้แล้ว ราษฎรทั้งปวงก็คงจะมีความรัก แลบังเกิดความประสงค์ที่จะเกื้อกูลสร้าง 

ทรัพยสมบัติ ทำมาหากินโดยทางชอบธรรม แลเมื่อถึงเวลาสัตรูฤๅไภยอันตรายจะมาถึงตนเข้าแล้ว 

ก็จะคิดช่วยป้องกัน ช่วยเจบร้อน แลเมื่อราษฎรมีความรักบ้านเมืองอย่างยิ่งดังนี้แล้ว ก็นับได้ว่า 

เปนทหารอันใหญ่ซ่ึงจะป้องกันได้จริง ย่ิงกว่าท่ีจะคิดสะสมข้ึนเปนคราว ๆ เปนพวกหน่ึงต่างหากอีก

ชาวยุโรปได้แปลคำจัดแจงบ้านเมืองของเขา คือคอนสติติวชั่นว่าเปนเหมือนดังเครื่องจักร 

ที่เมื่อเวลาติดไฟเข้าแล้วก็อาจสามารถที่จะเดินไปได้เอง ไม่ต้องไปช่วยหมุนจักรโน่นหมุนจักรนี้  

ที่จะให้เดินสดวกขึ้นอีก การที่จะคิดจัดบ้านเมืองครั้งนี้ก็เหมือนกัน ต้องจัดให้เจ้าพนักงานหัวน่า 

ของคณะนั้น ๆ ได้รับผิดชอบดีชั่วในกรมของตัวเองทุกอย่าง จึ่งจะเปนเครื่องจักรที่ไม่ต้องให้เปน 

ที่ขุ่นเคืองในใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทในกิจการของกรมนั้น ๆ อีกต่อไป 

ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าสามารถกราบบังคมทูลพระกรุณาเปนคำแรงจนถึงว่าทางที่จะจัดแจง 

รักษากรุงสยามได้จริงนั้นมีทางเดียวแต่ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลพระกรุณามาแล้วนั้น  

เพราะเหนด้วยเกล้าฯ ชัดว่า ประเทศทั้งปวงในยุโรปซึ่งมีความเจริญแลความแน่นอนว่าจะตั้งเปน 

เอกราชต่อไปได้นั้นได้ด้วยเหต ุ๔ ประการดังนี้

	 ๑.	ด้วยมีความนับถือซึ่งกันแลกัน เดินในทางศิวิไลศ์อันเดียวกัน เปนที่เชื่อที่ไว้ใจกัน 

ได้ว่าประเทศซึ่งมีความเหนดีเหนชั่วเสมอกัน

	 ๒.	ด้วยมีความประสงค์อันพร้อมกันที่จะให้บ้านเมืองแลราษฎรมีความเจริญเปนศุข  

ปราศจากรบพุ่งในประเทศยุโรป จึ่งคิดหาทางช่วยซึ่งกันแลกัน ในเวลาเมื่อชาติหนึ่งชาติใดที่มี 

อำนาจมากเบียดเบยีนชาติเลก็น้อย เพือ่ประสงคม์ใิหช้าตมิอีำนาจนัน้ไดอ้ำนาจมากเกนิไป การอนันี ้

คือที่เรียกว่าอำนาจชั่งกัน ฤๅแบแลนศ์ออฟเพาเวอร์

	 ๓.	ด้วยกฎหมายอินเตอร์แนชะแนล ซึ่งเปนประธานที่จะตัดสินความเข้าใจผิดชอบแล 
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การยุติธรรม ฤๅอยุติธรรมในรหว่างประเทศทั้งปวงในยุโรปซึ่งถือตามกฎหมายนั้น

	 ๔.	ด้วยเหตุที่มีสินค้าไปค้าขายแลกเปลี่ยนซึ่งกันแลกัน แลมีคนในเมืองนี้ลงทุนรอนไป 

ตั้งก่อสร้างทำการผลประโยชน์ในเมืองโน้น อาไศรยซึ่งกันแลกัน เหตุฉนั้นข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วย 

เกล้าฯ เปนแน่ชัดว่ากรุงสยามจะรักษาป้องกันให้อยู่เปนเอกราชต่อไปในทางอื่นไม่ได้ นอกจากที่จะ 

เดินตามทางให้มีเครื่องป้องกันทั้ง ๓ ข้อ อย่างที่ประเทศน้อยใหญ่ในยุโรปทั้งปวงได้ถือว่าเปนทาง 

ป้องกันซึ่งกันแลกัน เพราะว่าอันตรายฤๅการใด ๆ ก็ดี อาจสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยชาติที่มี 

อำนาจทั้งสิ้น ไทยจึ่งต้องมีความอุสาหบากบั่นที่จะให้ได้เครื่องป้องกันของชาติที่มีอำนาจใหญ่นั้น ๆ  

ด้วยการประพฤติให้ดีตามทางของเขา เหมือนอย่างยี่ปุ่นได้ประพฤติตามอย่างเขา ก็จะได้รับ 

อำนาจดังที่ได้กราบบังคมทูลมาแล้วนั้น ถ้าไทยได้เดินตามทางยี่ปุ่นแล้ว ยุโรปก็จะมีความนับถือ 

ไทยดังในข้อหนึ่ง แลให้เข้าเปนพวกถือกฎหมายอินเตอร์แนชะแนล ซึ่งเปนเครื่องป้องกันของ 

ประเทศทั้งปวงอันจริงแท้ เอกราชของไทยก็จะเปนที่แน่นอนต่อไปชั่วกาลนาน แต่ในข้อ ๒ ที่ว่าถึง 

อำนาจที่ชั่งกัน (แบแลนศ์ออฟเพาเวอร์) นั้น เปนของที่นับกันแต่ในประเทศยุโรป ซึ่งมีชาติต่าง ๆ  

ริษยาซึ่งกันแลกันอยู่ แต่ในประเทศเอเชียหาได้มีชาติใด  ๆ ที่มีความอิจฉาซึ่งกันแลกัน เพราะ 

ประเทศที่หาอำนาจในเอเชีย เขาได้เอาอำนาจนั้นมาเปนที่ให้เดือดร้อนต่อยุโรปไม่ มีแต่จะให้ 

ผลประโยชน์ต่อชาติยุโรปทั่วกันดังนี้ เหตุฉนั้นเครื่องซึ่งจะคิดกันไภยอันตราย ซึ่งจะมาเบียดเบียน 

ประเทศเอเชีย มีอยู่แต่ ๓ สิ่งตามที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาแล้วในข้อ ๑ แลข้อ ๓ ข้อ ๔  

เท่านั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึ่งมีประสงค์เปนล้นเกล้าฯ ที่จะเดินทางให้มีเครื่องป้องกันอย่างเช่นประเทศ 

ยุโรป จึ่งได้กราบบังคมทูลพระกรุณาตามความคิดเหน เพื่อได้รับแลถือตามกฎหมายอินเตอร์ 

แนชะแนล ตามความนับถือไว้ใจของประเทศยุโรป ซึ่งจะเปนหมู่ที่เรียกว่าอยู่ในแฟมิลีอันเดียวกัน

อนึ่งการป้องกันอันตรายซึ่งจะคุ้มการกดขี่ของประเทศยุโรปต่าง ๆ นั้น ยังมีเปนข้อสำคัญ 

ซึ่งควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณาอีกข้อ ๑

คือการบำรุงผลประโยชน์ของยุโรปในการสินค้าให้มีทุนรอนของเขาออกไปในการก่อสร้าง 

ฤๅประโยชน์สิ่งหนึ่งสิ่งใดในแผ่นดินสยาม ซึ่งเขาเหนว่าควรจะสร้างทำขึ้นเพื่อเปนทางทำมาหากิน 

ของเขา คอเวอนเมนต์สยามควรต้องอุดหนุนโดยเตมกำลังเพื่อจะได้เปนประโยชน์ทั้งสองฝ่าย แล 

เมื่อชาวยุโรปได้ลงทุนรอนไว้มาก ถ้าจะมีชาติใดชาติหนึ่งมาพาลข่มเหง ชาติทั้งปวงซึ่งมีประโยชน์ 

ก็จะช่วยห้ามปราม

แต่การที่จะบำรุงผลประโยชน์ของชาวยุโรปให้มีทุนรอนได้เสียในกรุงสยามมากขึ้นนั้น ถ้า 

คิดโดยทางเผิน ๆ ก็เหนจริงว่าเปนทางป้องกันได้ตามทางที่กราบบังคมทูลพระกรุณา แต่ประเทศใด 

ยังไม่มีความปกครองเรียบร้อยตามทางศิวิไลศ์ ถ้ายิ่งบำรุงให้ชาวยุโรปไปทำมาหากินลงทุนรอน 

ในประเทศนั้นมากขึ้น ก็เหมือนเปนการก่อช่องที่จะให้เกิดทะเลาะวิวาทกัน จับสาเหตุต่าง ๆ ที่จะ 

คิดพาลได้ง่าย เหตุฉนั้นผลประโยชน์ของชาวยุโรปที่ควรจะเปนการคุ้มเกรงรักษาของประเทศนั้นได ้

จึ่งกลายเปนช่องที่จะกลับให้เกิดอันตรายขึ้นได้เหมือนกัน มีตัวอย่างคืออินเดีย จีน พม่าเปนต้น  

ซึ่งยังไม่มีการปกครองรักษาตามทางศิวิไลศ์เปนหลักถานในบ้านเมือง ผลประโยชน์ของชาวยุโรป 

ก็ไม่สามารถคุ้มกันอันตรายได้ ด้วยไม่มีคอเวอนเมนต์ที่จะรักษาความเบียดเบียน ซึ่งจะเกิดขึ้น 

ในบ้านเมืองทำให้ประโยชน์ของเขาเสียไป
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ถ้าบ้านเมืองใด  ๆ  เมื่อมีคอเวอนเมนต์แลกำหนดกฎหมายความยุติธรรมอันแน่นอน  

ผลประโยชน์ของชาวยุโรปซึ่งได้บำรุงนั้นก็เปนการช่วยป้องกันขึ้นอีก แลไม่ต้องวิตกในการพาลของ 

ชาติยุโรปที่มีผลประโยชน์อยู่ในบ้านเมือง ทั้งอำนาจก็จะไม่ต้องลดถอยลงด้วยจะต้องอ่อนน้อมยอม 

ตามชาติยุโรป ช่องที่จะทะเลาะวิวาทแลจับสาเหตุพาลกดขี่ ฤๅคิดเอาเปรียบก็น้อยลง เพราะ 

ยุติธรรมของบ้านเมืองแลผลประโยชน์ที่เมืองนั้นให้ชาวยุโรปก็มีอยู่ เปนที่ป้องกันมากกว่ายุติธรรม 

ที่ชาวยุโรปจะยกขึ้นกดขี่เอาบ้านเมือง เหตุฉนี้ถ้าเมืองใด ๆ มีคอเวอนเมนต์ความปกครองรักษา 

ยุติธรรมดีอยู่แล้ว ผลประโยชน์ของชาวยุโรปที่จะประมูลขึ้นก็เปนทางรักษาเอกราชของเมืองนั้น ๆ  

มียี่ปุ่นแลประเทศทั้งปวงในยุโรปเปนต้น แลถ้าไทยได้จัดบ้านเมืองบำรุงการรักษาตามแบบยุโรป 

มั่นคง ทางที่จะประมูลผลประโยชน์ของประเทศยุโรปให้มีทรัพย์สินทุนรอนของเขาอยู่ในบ้านเมือง 

เพื่อรักษาเอกราชของกรุงสยามให้แน่นอนขึ้น สิ่งที่ประเสริฐนั้นมีทางที่ให้ต่างประเทศทำรถไฟ  

มีกำปนีเดินเรือขุดคลองทำสนนเปนต้น เพราะทางเหล่านี้จะเปนประโยชน์ได้แก่บ้านเมืองมาก  

ผู้ลงทุนก็ได้แต่ดอกเบี้ย ผู้จัดแจงสร้างแลรักษาก็ได้แต่กำไรที่คิดค่าบรรทุกแลเดินทาง แต่ราษฎร 

จะได้ผลประโยชน์ในทางสินค้า บ้านเมืองก็จะเจริญขึ้นเสมอ

ข้าพระพุทธเจ้าต้องกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระบารมีปกเกล้าฯ ได้ทรงพระราช- 

ดำริห์ที่จะบำรุงผลประโยชน์ของยุโรปเพื่อให้เปนทางป้องกันขึ้นอีก แต่การนี้จะทำขึ้นได้ก็แต่เมื่อ 

จะได้ทรงพระราชวินิจฉัยที่จะจัดการเปลี่ยนแปลงพระราชประเพณีบำรุงรักษาตามทางยุโรป ซึ่ง 

ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลพระกรุณามาแล้ว จึ่งจะไม่มีที่เสียได้

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาถึงการแก้ไขซึ่งเหนด้วยเกล้าฯ ว่ามีทาง 

อันเดียวที่จะป้องกันรักษากรุงสยามให้เจริญเปนเอกราชต่อไป แลได้  “ปรูฟ”  ของทางนี้แล้ว  

เพราะฉนั้นจึ่งจำเปนให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า ทางแก้ไขซึ่งได้คิด 

รวบรวมขึ้นนี้ หาได้คิดส่วนข้างได้แต่ทางเดียวไม่ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้ตริตรองโดยเลอียด 

ในการขัดข้องซึ่งจะเกิดขึ้น แลกีดขวางมิให้ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาททรงพระราชดำริห์แลประพฤติ 

ไปได้โดยสดวกด้วยแล้ว แต่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงยังเปนที่มั่นใจอยู่ว่า การทั้งปวงถ้าจะทรง 

พระราชดำริห์จัดไปให้เปนอย่างอุกฤษฐจริงแล้ว ก็ไม่เหนส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีจะกีดขวางในการน้ัน ๆ เลย  

ทางซ่ึงข้าพระพุทธเจ้าได้ตริตรองน้ัน มีเปนข้อความดังจะกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปนี้

	 ๑.	การที่จะเปลี่ยนแปลงพระราชกำหนดกฎหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนพระราชประเพณี 

แต่เดิมมาต้องเปนการเหนพร้อมด้วยเสนาบดีผู้ใหญ่จึ่งจะทำการไปได้ ก็เปนความถูกต้องสมควร  

การครัง้นีก้เ็ปนการใหญอ่นัสำคญัไมต่อ้งสงไสยเลย คงจะตอ้งปฤกษากบัเสนาบดใีหเ้หนพรอ้มกนักอ่น  

จึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปได้ แต่การที่จะเปลี่ยนแปลงนี้เปนการที่ตัดผลประโยชน์ของเสนาบดีที่เคยได้ 

ในทางตรงบ้างก็มี ทางลับบ้างก็มี ก็ควรจะต้องทรงพระปริวิตกว่าเสนาบดีจะไม่ยอมพร้อมกัน 

ตามกระแสพระราชดำริห์ ก็เมื่อการนั้นไม่เปนการเตมใจพร้อมด้วยแล้ว การที่จะไปจัดไปทำไป  

เสนาบดีไม่ตั้งใจสนองพระเดชพระคุณโดยเตมกำลัง ก็จะผันแปรไปไม่ได้จริง เพราะจะไปขัดที่โน่น 

ที่นี่บ้าง จะไม่ตลอดไปได ้ ข้อนี้ก็เปนความขัดข้องอย่างหนึ่ง

ในความข้อนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเหนด้วยเกล้าฯ ว่า ข้อใจความในชั้นต้น ถ้าจะ 

พิเคราะห์ให้เลอียดแล้ว จำเปนจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงพระราชดำริห์ การที่ควร 
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ไม่ควรให้เปนสำคัญแห่งต้นเหตุความทั้งปวงก่อน คือสรรพสิ่งทั้งปวงซึ่งจะบำรุงความศุขความ 

เจริญแห่งข้าทูลลอองธุลีพระบาทแลราษฎรทั่วพระราชอาณาจักรนั้น เปนของอยู่ในใต้ฝ่าลอองธุลี 

พระบาททั้งสิ้นพระองค์เดียว เพราะใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทเปนผู้ทรงรับผิดรับชอบในการเสียการ 

ได้ทั้งปวงเสมอดังกรุงอังกฤษ ฤๅอเมริกา ซึ่งอำนาจแลความผิดชอบอยู่ในเนื้อมือราษฎรทั้งสิ้น  

แลถึงการที่จะจัดแจงเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถ้ามีพระราชประสงค์จะให้เปนไปอย่างใด ก็อาจ 

สำเรจได้โดยพระบรมราชโองการทุกประการ ไม่มีที่กีดขวางเหมือนดังในประเทศยุโรป ซึ่งมีปาลิ- 

เอเมนต์ มีพวกมินิสเตอร์ แลพวกที่มีความเหนตรงกันข้ามคอยขัดขืนอยู ่ แต่ราชการกรุงสยามใน 

ทุกวันนี้ ที่ขัดอยู่ด้วยเสนาบดีไม่ตั้งใจฉลองพระเดชพระคุณโดยเตมกำลังนั้น ไม่เปนด้วยเหตุอื่นไกล 

เปนด้วยทรงพระมหากรุณาแก่ท่านเสนาบดีมากเกินไป จนให้ท่านเสนาบดีเหนไปว่าใต้ฝ่าลอองธุล ี

พระบาททรงเกรงใจ จึ่งได้คิดบิดเบือนไปต่าง ๆ ไม่ใคร่จะตั้งใจทำราชการฉลองพระเดชพระคุณ 

จนสุดปัญญาแลกำลัง แต่เมื่อทรงพระราชดำริห์ให้เปนความอันศุขุมแล้ว ก็จะทรงพระราชดำริห์ 

เหนได้ว่า สรรพสิ่งอันใดซึ่งจะรวม ๆ ทิ้งไว้ปล่อยไปตามความอลุ้มอล่วยจนกรุงสยามเสียไปด้วย 

เหตุใด  ๆ ก็ดี ฤๅสรรพสิ่งอันใดซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเพื่อทำนุบำรุงกรุงสยามให้เจริญยั่งยืนไปก็ดี  

สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ท่านเสนาบดีทั้งปวงหาได้เปนผู้รับผิดชอบด้วยไม่ คงตกอยู่ในใต้ฝ่าลอองธุลี 

พระบาททั้งสิ้น ถ้าตั้งพระราชหฤไทยในราชกิจโดยทางอันกวดขันแขงแรง ไม่ละเว้นเหนแก่หน้า 

ผู้ใหญ่ผู้น้อยแล้ว การขัดขวางอันนี้จะมีมาแต่ไหน ก็คงจะไม่มีอีกต่อไปได้เปนอันแน่

	 ๒.	ความขัดขวางในข้อต้น ถ้าปลงพระราชหฤไทยถือมั่นจัดการไปตามผิดตามชอบแล้ว 

ท่านเสนาบดีก็คงต้องทำตามพระบรมราชประสงค์ ให้ราชการสำเรจได้ทุกประการ แต่ควรจะต้อง 

วิตกอีกอย่างหนึ่งว่า ท่านเสนาบดีที่รับราชการอยู่ทุกวันนี ้ที่ได้เปนเพราะความชอบความดีที่ตัวรับ 

ราชการฉลองพระเดชพระคุณก็ม ี ได้เปนเพราะตามเหล่าตามตระกูลก็มี ที่มีอำนาจแลผลประโยชน ์

ในราชการมากน้อยก็มีไม่เสมอกัน ท่านเหล่านี้น้ำใจก็คงจะไม่เสมอกันหมดด้วย ฝ่ายพวกที่ให้เปน 

ด้วยความดีนั้น คงจะเกรงกลัวพระราชอาญา ถึงโดยราชการที่จะเปลี่ยนแปลงแลจัดไปจะเปนการ 

ตัดผลประโยชน์ฤๅอำนาจของตัวด้วยอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ก็จะไม่อาจป้องกันแลหน่วงเหนี่ยว 

ขัดขวางให้เสียราชการไปได้ คงจะตั้งใจทำราชการฉลองพระเดชพระคุณจนสุดกำลังแลปัญญา 

ทุกอย่าง เพื่อจะได้อุดหนุนความดีของตัวที่จะทำราชการต่อไปในภายน่า ฤๅคิดอีกอย่างหนึ่งเพราะ 

มีความจงรักภักดีแลสัตยซื่อกตัญญู เชื่อถือพระบารมีปกเกล้าฯ อยู่เปนประมาณ พอเอาเปน 

ที่วางใจได้ แต่ฝ่ายพวกที่ได้เปนเพราะมีตระกูลสืบอุดหนุนมาช่วยประกอบกับความดี ที่ตัวได้รับ 

ราชการฉลองพระเดชพระคุณจนมีอำนาจใหญ ่ รวบรวมราชการแลผลประโยชน์ไว้ในใต้อำนาจมาก 

นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงมิสู้วางใจเลย เพราะจะถือตัวว่าได้ยศบันดาศักดิ์ ด้วยมีตระกูลสืบต่อมา  

ฤๅได้ด้วยอำนาจปู่แลบิดาอุดหนุนมา จะหาสู้จงรักภักดีต่อใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทเหมือนผู้ซึ่งได้รับ 

ราชการมีความดีด้วยผลแห่งราชการไม่ ถ้าเหนกระแสพระราชดำริห์ ฤๅทรงจัดพระนครไปตาม 

กาลที่ถูกที่ควร แต่ว่าการนั้นเปนความตัดผลประโยชน์ตัดอำนาจที่เคยได้เคยมีอยู่แล้ว โดยทางที่ 

มิชอบธรรม ก็จะเปนความเดือดร้อนเสียอกเสียใจมากเปนที่สุด แลการที่ตัดอำนาจแลผลประโยชน์ 

นี้ อาจเปนเครื่องชักนำทำให้น้ำใจแตก ฤๅวิตกเหนไปว่าจะไม่ทรงพระกรุณาชุบเกล้าฯ เลี้ยงตาม 

เหล่าตระกูลแล้วจะสิ้นวาศนาบันดาศักดิ์หมดตระกูลไป ก็จะละความสัตยซื่อกตัญญูเสีย จะไป 
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ทำเหตุเปนทางประทุษฐร้าย คิดส่งเสียอุดหนุนยกผู้หนึ่งผู้ใดขึ้นเอาเปนโลห์เปนดั้ง ทำเหตุจลาจล 

ขึ้นก็ดี ฤๅโดยที่สุดอย่างต่ำจะไม่คิดถึงการประทุษฐร้าย แต่จะอุบายให้มีเหตุขึ้นภอให้เปนต้นเหตุ 

ซึ่งจะยกขึ้นขัดขวางแห่งการที่ทรงพระราชดำริห์เปลี่ยนแปลงไปก็ได ้ ความเหล่านี้เปนความสำคัญ 

ใหญ่ อาจสามารถจะห้ามกระแสพระราชดำริห์ทั้งปวงให้หยุดได้จริง เพราะถ้าจะไม่รงับเหตุการณ์ 

ให้สงบลงในทันใด ก็จะเกิดเปนช่องให้ชาวต่างประเทศพลอยสอดมือเข้ารวบรัดเอากรุงสยามด้วย 

เหตุจลาจลอันนั้น จะเปนทางให้ชาวต่างประเทศเข้าเกี่ยวข้องมีทาง ที่จะเรียกเรือรบเข้าไปรักษา 

ผลประโยชน์ของตัว แล้วก็จะกลับเลยเปนเหตุใหญ่โตไปได้ ถึงจะไม่ถึงกับเสียบ้านเสียเมือง ก็คงจะ 

มีอำนาจมากขึ้นในกรุงสยาม ทำให้เสียบ้านเสียเมืองด้วยเหตุอื่น ๆ ง่ายเข้าด้วย

ขอ้ขดัขวางอนันี ้ ขา้พระพทุธเจา้ทัง้ปวงเหนดว้ยเกลา้ฯ วา่เปนขอ้สำคญัอยา่งยิง่ เพราะวา่ 

ทางที่จะแก้ไขให้หมดสิ้นเปนที่เชื่อมั่นใจได้ก็มีแต่กำลังอย่างเดียว ถ้าใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทไม่วาง 

พระราชหฤไทยในกำลังทหาร แลข้าทูลลอองธุลีพระบาทซึ่งทรงวางพระราชหฤไทยในราชการ 

ทัง้ปวง ซึง่มอียูว่า่จะตอ่สูแ้ลกบัการจลาจลอนันีไ้ดแ้ลว้ ทางแกไ้ขซึง่จะใหก้ารเปลีย่นแปลงนีเ้ปนไปได ้

ก็มีอยู่ทางเดียว แต่ที่จะหากำลังอำนาจซึ่งจะให้เปนที่วางพระราชหฤไทยได้นั้นทวียิ่งขึ้น

ซึ่งจะหากำลังให้ต่อสู้ แลดับไภยอันตรายในกรุงที่จะเกิดขึ้นทางนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง 

ต้องกลับลงเหนด้วยเกล้าฯ ว่าจะต้องคิดจัดทหารรีบรัดการฝึกหัดโดยกวดขัน ให้ชื่อว่าใช้ได้เปน 

กำลังที่จะวางพระราชหฤไทยในการที่จะป้องกันไภยผ่านไปได้จริงก่อน แล้วจึ่งเปลี่ยนแปลง 

พระราชประเพณีต่อไปภายหลัง แต่การที่จะจัดการทหารในชั้นต้นดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงต้อง 

กราบบังคมทูลพระกรุณาว่าเปนการลำบากแลมีช่องที่จะไม่สำเรจได้หลายอย่างหลายประการนัก  

แลดูเหมือนหนึ่งที่ไปจัดการทำข้างปลายก่อนต้น การนั้นจึ่งจำเปนจะต้องเปนการลำบากอย่างยิ่ง  

เพราะเปนการฝืนประเพณีก่อนเกิดของการทั้งปวงที่จะเจริญถาวรขึ้นได ้ แต่การที่จะจัดทหารนี ้ ถ้า 

จะว่าโดยเลอียดแล้ว มิใช่จะเปนการปราศจากความห้ามหวงโกรธเคืองฤๅหวาดหวั่นของพวกท่าน 

ซึ่งเคยมีอำนาจบังคับผู้คนในกรมที่ขึ้นอยู่นั้นก็หาไม่ แต่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเหนด้วยเกล้าฯ  

ว่าการนี้ก็เปนการทรงพระราชดำริห์มาแต่ก่อนแล้ว คงจะไม่เปนเหตุให้เปนที่สทกสท้านหวาดเสียว 

แก่ท่านผู้ใดมากไป แต่การซึ่งจะจัดนี้ต้องอาไศรยวิธีที่จะรวบรวมทหารเข้าให้มีกำลังขึ้นมาก แต่ 

อย่าให้เปนที่เดือดร้อนแลหวาดหวั่นของเจ้าหมู่นายกรม แลต้องอาไศรยผู้หัวน่าที่จะบังคับการเปน 

สำคัญอย่างหนึ่ง ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาอุดหนุนด้วยอย่างหนึ่ง การอันนี้จึ่งจะ 

สำเรจเรวได้ เพราะว่าการอะไรทั้งปวงไม่ว่าสิ่งอันใดต้องเปนได้ตลอดได้ ด้วยอาไศรยใต้ฝ่าลออง 

ธุลีพระบาทจะต้ังพระราชหฤไทยท่ีจะทรงพระประพฤติการให้ได้โดยจริงอย่างอุกฤษฐเท่านั้น  

ถ้าไม่ตั้งพระราชหฤไทยให้เสมอไป การนั้นก็อาจอ่อนคลายลงในปลายมือ เช่นทำมดาของ 

ราชการทั้งปวง ซึ่งข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลพระกรุณามาทั้งนี้ พระราชอาญาไม่พ้นเกล้าฯ  

ข้าพระพุทธเจ้ามีพยานที่จะกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงพระราชดำริห์เหนได้ เหมือนการที่ทรง 

ปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนสาสดารามเมื่อเรว ๆ นี้เปนต้น การนี้มิใช่พระบาทสมเดจพระเจ้าแผ่นดิน 

แต่ก่อน ๆ จะไม่ทรงพระราชดำริห์แลมีพระราชประสงค์ให้การนั้นสำเรจแล้วไปก็หาไม ่ มีพระราช- 

ประสงค์ทั่วกันทุก ๆ พระองค์ แต่หาได้ทรงตั้งพระราชหฤไทยมุ่งหมายในการนั้นให้เปนความอัน 

อุกฤษฐ การอันนี้จึ่งหาสำเรจลงได้ไม่ มาถึงในใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท ทรงตั้งพระราชหฤไทยอัน 
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อุกฤษฐจริงจนถึงทรงตั้งสัตยาธิฐานที่จะปฏิสังขรณ์ให้สำเรจจงได้แล้ว การนั้นก็ไม่ช้าเลยสำเรจได้ 

โดยพลัน สมดังพระราชประสงค์แลเหนได้ฉนี้ แม้ถึงการที่จะเปลี่ยนแปลงพระราชกำหนด 

กฎหมาย แลพระราชประเพณีตามสมัยตามกาล ที่จำเปนควรต้องเปลี่ยนแปลงนี้ก็ดี ถ้าทรงพระ- 

ราชดำริห์มุ่งหมายการอย่างเช่นปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนสาสดารามฉนี้แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า 

ทั้งปวงไม่เหนเลยว่าการจะไม่สำเรจดังพระราชประสงค์นั้นไม่มีเปนแน่ คงจะสำเรจโดยพลันโดยเรว 

ได้เหมือนกัน แต่การที่จะเปลี่ยนแปลงพระราชประเพณีนั้นเปนการใหญ่การสำคัญอย่างยิ่ง เปน 

ความจำเปนต้องควรหวาดหวั่นในไภยอันตรายให้มาก แลถ้าใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทยังเปนที่วาง 

พระราชหฤไทยมิได้ ในกำลังของความป้องกันซึ่งยังไม่มีสิ่งใดเปนแน่ การนี้จึ่งจะเปนไปโดย 

เรวพลันยังไม่ได้ ก็ควรงดไว้จนกว่าการที่จะจัดทหารขึ้นให้ได้จริงนี้ เปนที่มั่นในพระราชหฤไทย 

ในกำลังที่จะป้องกันไภยอันตรายในพระนคร แลการที่จะจัดทหารขึ้นนี้ ไม่ได้เปนการที่จะทำให้ 

มีไภยอันตรายสิ่งใดเลย ควรจะต้องทรงพระราชดำริห์ให้เปนการอันอุกฤษฐ ดังเช่นข้าพระพุทธเจ้า 

ทั้งปวงกราบบังคมทูลมาแต่ต้นแล้ว การอันนี้ก็คงจะสำเรจได้ดังพระบรมราชประสงค์ ไม่มีสิ่งที่ 

ขีดขวางเปนอันแน่

ในช้ันต้นเพ่ือให้เปนท่ีวางพระราชหฤไทยได้จัดการเปล่ียนแปลงพระราชประเพณีในภายหลัง 

น้ัน ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเหนด้วยเกล้าฯ ว่า ควรต้องปิดความที่จะเปลี่ยนพระราชประเพณีนั้น 

ให้เงียบไว้ก่อน อย่าให้ผู้ใดทราบ เพราะจะเปนช่องแห่งความขัดขวางคนที่ไม่เหนชอบ จะทำให้ 

การลำบากมากไป แต่ก็ซึ่งรวบรวมคน โยกย้ายเอาคนมาแต่กรมต่าง ๆ ยกรากมาเปนกรมหนึ่ง 

ดังเช่นจัดกันมาแต่ก่อนนั้น เปนที่ได้เจ้าหมู่นายหมวดคิดปิดบัง เพราะจะรักษาผลประโยชน์ตนฤๅ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังที่คิดขัดขวางอยู่ทุกวันนี้ ก็จะไม่ได้คนมาโดยทันเวลา จึ่งเหนด้วยเกล้าฯ ว่า  

กรมต่าง ๆ ที่เปนทหารมาแต่โบราณ เปนต้นว่ากรมอาสาทั้งปวงนั้น อันที่จริงแต่เดิมก็เปนทหาร 

ทั้งสิ้น ถ้าจะทรงจัดโดยจริง รวบรวมเอาไพร่หลวงกรมอาสาต่าง ๆ หมดทุกกรมตามหมู่ทหาร 

เอามาฝึกหัดยกขึ้นเปนทหารให้ได้จริงตามธรรมดาทหาร ซึ่งจำเปนต้องให้รู้เพลงอาวุธแลวิธีรบพุ่ง 

ด้วยแล้ว ก็จะเปนการจัดพระราชประเพณีเดิมให้มั่นคงแขงแรงขึ้น ทั้งจะได้เปนที่ไว้วางพระราช- 

หฤไทยได้จริง ช่วยป้องกันอันตรายทั้งปวงด้วย แต่การที่ละเลยทิ้งไว้ เอาคนมาช่วยเดือนทำการ 

เช่นประเพณีเดิม เวลาซึ่งไม่มีทัพศึก การศึกทุกวันนี้ก็ผิดกว่าแต่ก่อนมาก เวลามีเหตุการณ์จะ 

อาไศรยก็ไม่ได้จริง เรียกคนก็ไม่ได้ กลับทำให้เปนการเสียพระราชกำหนดเดิมไปทั้งสิ้น จึ่งเหน 

ด้วยเกล้าฯ ว่า ควรเอาคนพวกนี้มาฝึกหัดจัดการให้ได้จริงตามสมัยกาลอันเขารบพุ่ง ที่เปลี่ยนวิธี 

ผิดกว่าธรรมเนียมเดิมจึ่งจะสมควร

แต่การที่ฝึกหัดนั้นจะแยกย้ายไปหลายหมู่หลายเหล่าไม่ได้ การจะไม่เรียบแลสำเรจได้จริง 

ต้องรับพระราชทานให้รวมกันเปนหมู่เดียว มีผู้ที่วางพระราชหฤไทยผู้หนึ่งให้เปนผู้บังคับการทุก ๆ  

กรมทั่วไป แลจะต้องใช้คนยุโรเปียนช่วยอุดหนุนให้มากด้วย ต้องหาเอาคนดี ๆ แลต้องยอมให้มียศ 

บันดาศักดิ์ ตั้งแต่สับลุคเตอแนนต์ขึ้นไป ถึงโคโลแนลด้วย แยกย้ายเจือจานไปช่วยรักษากฎหมาย 

แลธรรมเนียม การจึ่งจะเปนจริงตลอดไปได้ อนึ่งหมู่ทหารนั้น ก็ให้คงอยู่ตามหมู่เดิม ให้เจ้า 

หมู่นายหมวดเดิมควบคุมกันต่อ ๆ ขึ้นไป จนตลอดถึงเจ้ากรมปลัดกรม ๆ ให้มีตำแหน่งยศเปน 

ทหารรับผิดชอบตามกรมของตัวด้วย ขุนนางในตำแหน่งกรมอาสาทั้งปวงนี้ให้ได้เลื่อนยศเปนขึ้นมา 
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จากทหารเอง อย่าให้มีคนท่ีไม่ใช่ทหารได้เปนปะปนวุ่นวายให้เสียความอุสาหของทหาร ถ้าจัดการได้ 

ดังน้ีแล้ว เหนด้วยเกล้าฯ ว่าจะไม่เปนความหวาดหวั่นให้เจ้าหมู่นายหมวดคิดหวงหันผู้คนไว้ การ 

นั้นก็จะสำเรจได้จริงโดยง่าย เพราะไม่ได้ทำช่องให้เจ้าหมู่นายหมวดแบ่งซ่อนกันผู้คนไว้เปนกำลัง 

แต่ตัวต่อไปได้อีก

แต่การที่จะจัดทหารอย่างนี้ มีข้อความที่จะต้องคิดแลตั้งขึ้นหลายอย่าง เพื่อจะให้การนี้ 

สำเรจได้ตลอดไป จะกราบบังคมทูลพระกรุณามาในนี้โดยเลอียดก็เปนความยืดยาวนัก ประการ 

หนึ่งก็มิใช่เปนการที่จะเกี่ยวข้องแก้ไขในความข้อนี้ด้วย จึ่งเหนด้วยเกล้าฯ ว่ายังหาควรที่จะกราบ 

บังคมทูลพระกรุณาติดต่อไปในนี้ไม่ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระกระแสพระราชดำริห์ประการใด  

ควรกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปในภายหลังอีกแล้ว จึ่งจะได้เรียบเรียงทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป

	 ๓.	ความวิตกข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง นอกจากข้อ ๒ ที่กราบบังคมทูลพระกรุณามาแล้ว 

ยังมีข้อความควรจะต้องวิตกอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเปนความเจือเนื่องติดต่อมาแต่เหตุในข้อ ๒ ในความ 

ที่ขัดขวางอันเดียวกันคือพวกที่มีความเสียอกเสียใจในการที่จะขาดประโยชน์ไป ถ้าจะไม่ทำเหตุ 

ใหญ่โตถึงจลาจล ซึ่งเปนการใหญ่เหลือเกินที่จะคิดที่จะทำได้นั้นแล้ว จะไปทำเหตุอีกอย่างหนึ่งที่จะ 

เข้าหาอำนาจชาวต่างประเทศให้ช่วยปกครองป้องกัน ฤๅบางทีจะเอาบ้านเมืองไปมอบหมายกำนัล 

อย่างหนึ่งอย่างใดให้เปนเหตุขึ้น ความข้อนี้น่ากลัวจะมีเปนได้ง่ายกว่าข้อ ๒ มาก ความเหตุที่เคย 

ได้เปนมาแล้ว เพราะฉนั้นจึ่งเปนช่องเปนหนทางที่จะให้มีผู้ประพฤติตามอยู่ เพื่อจะป้องกัน 

อันตรายแลผลประโยชน์ของตัว ฤๅเพื่อจะห้ามกระแสพระราชดำริห์มิให้สดวกตลอดไป

ความข้อนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเหนด้วยเกล้าฯ ว่า ถ้าพิเคราะห์ให้เลอียดแล้วก็จะเหน 

ได้ว่าไม่สู้เปนความสำคัญนัก เพราะว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงพระราชกำหนดกฎหมาย แลพระราช- 

ประเพณีจัดการพระนครใหม่นั้น ในต้นจำเดิมแรกที่จะจับการ ฝ่ายเราจำเปนแลควรจะต้องแจ้ง 

ความให้คอเวอนเมนต์ต่างประเทศทราบ เพื่อเขาจะได้เหนแก่ความยุติธรรม ซึ่งเราจะบำรุงมนุษย 

ทั่วกันให้ได้ความศุข อย่างเช่นเขาบำรุงตามทางที่แลเหนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนทางซึ่งเราจะ 

เอาเปนประกันบ้านเมือง ป้องกันมิให้เขายกเหตุว่าเราไม่ได้ทำนุบำรุงบ้านเมือง แลป้องต้นเหตุ 

ไภยอันตรายในข้างน่ารหว่างเมื่อเราจะจัดด้วย แม้นว่าฝ่ายเราได้ลงมือจัดการแล้ว จะมีข้าทูล 

ลอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ดี หนีลงไปอาไศรยคนต่างประเทศดังนั้นแล้ว เราก็ควรปล่อย 

ทิ้งเสียเลยช่วยลอดส่งให้ในทันใดทีเดียว ไม่เหนว่าจะทำให้เปนเหตุการใหญ่โตไปได้ เพราะผู้นั้น 

มีความผิดในการขัดขืนความชอบธรรม ซึ่งได้ทราบทั่วกันแล้ว จะไม่มีใครเชื่อถือฤๅอุดหนุนได้เลย  

โดยที่สุดจะว่าเวลานี้ชาวต่างประเทศต่าง ๆ มีฝรั่งเสศฤๅอังกฤษเปนต้น กำลังคอยมุ่งหมายจะพาล 

หาเหตุหาช่องซึ่งจะเข้าเบียดเบียนเรา ถ้าพบปะช่องเหมาะซึ่งมีพวกฝ่ายเราไปทำทางให้แล้ว ก็จะไป 

รีบรัดฉวยเอาฤๅเข้ามาวุ่นวายขัดขวางต่าง ๆ ทำให้เปนความลำบากขึ้น ความข้อนี้ก็เหนด้วยเกล้าฯ 

ว่าจะหาอาจเกี่ยวข้องขัดขวางได้ไม่ เพราะฝ่ายเราจะจัดการบ้านเมืองโดยจริงโดยตรงตามความ 

ชอบธรรม เปนทางอันเดียวกันกับที่ชาวยุโรปเดินอยู่แล้ว ประการหนึ่งทั้งฝ่ายเราก็ได้บอกให้ทราบ 

แต่ก่อนแล้ว จึ่งเปนทางป้องกันอันตรายในเหตุความข้อนี้ได ้ ไม่ต้องเปนที่ทรงพระปริวิตกว่าจะเปน 

เหตุให้ถึงแก่มีอันตรายสิ่งใด

	 ๔.	การเลิกถอนพระราชประเพณีเดิม จะตั้งพระราชประเพณีใหม่ เปนความ 
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เปลี่ยนแปลงนี้ จะเปนเหตุให้ข้าทูลลอองธุลีพระบาทแลราษฎรที่ถือเคล็ดถือเงื่อน ฤๅเชื่อถือ 

พระราชประเพณีเดิมเปนหลักถานมั่นคงอยู่ จะพากันเหนไปว่าทรงละพระราชประเพณีเดิมเสีย  

จะเปนเหตุอันตรายฤๅลางร้ายต่าง ๆ แก่บ้านเมือง ตามความที่เชื่อถือกันโดยมั่นมีชุกชุมอยู่ทั่วไป  

ฤๅจะพากันหวาดหวั่นตื่นเต้นให้ความนั้นใหญ่โตมากจนเกินไป ความข้อนี้ก็ควรน่าเปนที่รำคาน 

พระราชหฤไทยอยู ่ เพราะการเล่าฤๅมักจะเปนทางทำให้มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดก็อาจเปนไปได้บ้าง

แต่เมื่อพิเคราะห์ไปแล้วก็เหนด้วยเกล้าฯ ว่าซึ่งจะวิตกในเหตุเปล่า ๆ ไม่เข้าทางอันช่วย 

อุดหนุนป้องกันพระนครไม่ได้นั้น มาถือเอาเปนเหตุขัดขวางการป้องกันพระนครก็ไม่สมควรเลย  

ความข้อนี้พระราชอาญาไม่พ้นเกล้าฯ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระ- 

กรุณาอย่าให้ทรงพระวิตก เพราะการที่จะทรงพระราชดำริห์เหนเอาเปนพยานได้มีอยู่หลายอย่าง  

เหมือนการที่ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อถอนพระราชประเพณีเดิม 

บ้าง เพิ่มพระราชกำหนดกฎหมายที่แปลกประหลาดไม่เคยมีมาแต่ก่อนบ้าง ก็มีมาเปนตัวอย่าง 

มากอยู่แล้ว การนั้นก็สามารถจะเปนไปได้ทุกอย่าง แต่ความติเตียนที่คิดหวาดหวั่นไปต่าง ๆ ก็คง 

มีอยู่ตามทำมดาของมนุษยซึ่งเหนผิดถือผิดกัน ฤๅจำพวกที่คอยหาช่องจับผิดจับร้ายอยู่เสมอก็ดี  

ถ้าการที่เปลี่ยนแปลงนั้นทำไปไม่ตลอดก็จะยิ่งเปนที่ครหาติเตียนมากขึ้นเปนทำมดา เหมือนการ 

เปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งได้ทรงพระราชดำริห์ที่ไม่เปนการอุกฤษฐแน่นอนได้มีอยู่ทุกวันนี้ แลคน 

จำพวกทีจ่ะคอยตเิตยีนตา่ง ๆ อา้งเอาเปนเหตผุลลางรา้ยตา่ง ๆ นัน้ ถงึมาทวา่ใตฝ้า่ลอองธลุพีระบาท 

จะไม่ได้ทรงจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอันใด ก็ยังคิดหาช่องเปนเหตุผลบ่นว่าต่าง  ๆ อยู่เสมอ 

ไม่มีที่สุด ขึ้นชื่อว่าคนจำพวกนี้จะเอาเปนประมาณไม่ได้ โดยที่สุดไม่ได้ทรงทำอะไรเลย ฝนแล้ง 

ก็นินทา ก็ถ้าจะนิ่ง ๆ อยู่ดังนี้ โดยจะมีเหตุถึงเสียบ้านเมืองลง ก็ใช่ว่าจะพ้นความนินทาก็หามิได้  

จะยิ่งมีมากกว่าที่จะทรงเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมอีก เพราะฉนั้นถ้าทรงทำได้ตลอด ความติเตียน 

นัน้กจ็ะสงบหายไปไมเ่ปนการแปลกประหลาด ลงในทีส่ดุกจ็ะตอ้งกลบัเปนการสรรเสรญิ เปนความ 

แลเหนได้อยู่ดังนี้

อนึ่งความติเตียนแลสงไสยหวั่นหวาดไปก่อนกาลดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วยเกล้าฯ  

ว่าย่อมมีอยู่ทุกบ้านทุกเมือง แต่การนี้จะแก้ไขได้อย่างเดียว แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จัดทำนั้นต้องทำให้ 

ตลอด เปนผลประโยชน์ได้จริง อย่าให้ต้องอยู่ได้ดังเช่นที่แล้วมาแต่ก่อนนั้น จึ่งสามารถจะเปนการ 

ป้องกันได้ เพราะฉนั้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจึ่งเหนด้วยเกล้าฯ ว่า ข้าลอองธุลีพระบาทแลราษฎร 

มีความเชื่อถือในพระราชกฤษดาภินิหาร แลพระบารมีของใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทเปนล้นเกล้าฯ แล 

ถ้าสิ่งใดซึ่งทำไปไม่เปิดช่องให้เปนท่ีติเตียนได้ เพราะทำไปให้สำเรจได้จริงแล้ว ก็คงจะอ่อนน้อมตาม 

กระแสพระราชดำริห์ทุกอย่างทุกประการ แลถ้าการที่จะตั้งต้นจัดขึ้นนั้น กวดขันให้เปนไปได้แน่จริง 

ทุก ๆ อย่างแล้ว การต่อไปภายน่าก็จะเปนจริงไปได้โดยง่าย ทั้งผู้ที่เคยขัดขืนแลติเตียนอยู่ก็จะ 

ไม่สามารถขัดขืนแลติเตียนต่อไป เพราะฉนี้การที่จะตั้งต้นขึ้นนั้นจึ่งเปนการสำคัญนัก ต้องให้ได้ 

แน่จริงทุกสิ่งทุกประการ จึ่งจะจัดการต่อไปสำเรจได้

	 ๕.	โดยจะทรงพระราชดำรหิต์ัง้พระราชหฤไทยทีจ่ะเปลีย่นแปลงพระราชกำหนดกฎหมาย  

แลพระราชประเพณีตลอดแล้ว ยังทรงพระราชดำริห์ไปติดอยู่ ด้วยตัวผู้ซึ่งจะรับราชการฉลอง 

พระเดชพระคุณตามแบบธรรมเนียมใหม่จะหาตัวไม่ได้ ด้วยทุกวันนี้เพียงแต่จะให้การเปนไปตาม 
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พระราชประสงค์ ฤๅพระราชประเพณีบ้านเมืองก็ยังไม่สำเรจเปนไปได้จริง ข้อนี้ก็เปนทางที่จะทรง 

ปริวิตกไปติดอยู่อีกทางหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจึ่งคิดเหนด้วยเกล้าฯ ว่า การทั้งปวงซึ่งได้ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำขึ้นใหม่เปนสิ่งที่ไม่เคยมีมาแต่โบราณก็มาก ข้าราชการที่จะรับ 

ฉลองพระเดชพระคุณก็มีมาก แลที่ได้ทำไปได้ในคราวแรกโดยพระราชประสงค์สำเรจได้ทุกประการ 

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงสามารถที่จะกราบบังคมทูลพระกรุณา ยกสิ่งที่เปนพยานขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 

ได้ เหมือนการเคานซิลที่ทรงพระราชดำริห์จัดตั้งขึ้นใช้การมาคราวหนึ่ง ถ้าจะคิดให้เลอียดแล้ว  

พระราชกำหนดกฎหมาย แลพระราชประเพณีที่เปลี่ยนแปลงมาในทุกวันนี้ สำเรจได้ในคราวครั้ง 

เคานซิลนั้น แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างโดยมาก เพราะฉนั้นจึ่งเปนที่ให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงทราบ 

เกล้าฯ ชัดว่า ข้าทูลลอองธุลีพระบาทที่จะฉลองพระเดชพระคุณตามทางวิเสศแปลกประหลาดก็ยัง 

มีอยู่เสมอ แลจะหาได้ต่อไปอีกในภายน่าเปนอันแน่ แต่ภายหลังเมื่อใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาททรง 

พระมหากรุณาแก่ข้าราชการละเลยไป หาได้ทรงกวดขันให้เปนตัวอย่างขึ้นแล้ว ราชการในน่าที่ 

ต่าง ๆ ก็คลายลงทุกที จนจะทรงพระราชดำริห์เหนไปว่า ข้าราชการหากำลังแลปัญญาที่จะฉลอง 

พระเดชพระคุณต่อไปมิได้ เมื่อการที่จะทำไปนั้นลดถอยลง ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทมีพระราช- 

อัทธยาไศรยแก่กล้าที่จะให้การนั้นตั้งอยู่ได้ดีขึ้น จึ่งมีพระราชอุสาหทรงพระราชวินิจฉัยในกิจ 

ราชการ เพราะมีพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงกรุงสยามให้เจริญเปนศุข แต่ข้าราชการทั้งปวง 

ก็มีความสงไสยไปต่าง ๆ เหนไปว่ามีพระราชประสงค์ที่จะตัดอำนาจ แลเลิกถอนการซึ่งผู้นั้นได้รับ 

ฉลองพระเดชพระคุณมาพระราชทานแก่ข้าราชการผู้อื่น และเมื่อได้ไปคิดถึงความผิดของตนก็เหน 

แต่ว่าไม่แปลกประหลาดอันใด ข้าราชการทั้งปวงได้ทำดังนี้ หาต้องรับพระราชอาญาอันสมด้วย 

โทษไม่ จึ่งเกิดความสงไสยในพระราชดำริห์หนักขึ้น แลมีความริษยาแก่กล้าขึ้นในรหว่างซึ่งกัน 

แลกัน การที่ผู้นั้น ๆ ยังได้รับฉลองพระเดชพระคุณอยู่ก็เปนที่ร่วงโรยลงอีก ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท 

ได้ทรงพระมหากรุณางดโทษข้าทูลลอองธุลีพระบาทที่ร่วมพระราชอาญาในทางละหลวม ดังนี้แล้ว 

ราชกิจทั้งปวงจึ่งผันแปรไปต่าง ๆ การที่เปนมาดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องกราบบังคมทูลพระ- 

กรุณาพรรณนาให้เลอียดกว่านี้ ด้วยได้ทรงทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทอยู่ทุกประการแล้ว ข้า 

พระพุทธเจ้ามีความเชื่อเป็นล้นเกล้าฯ ว่าข้าทูลลอองธุลีพระบาทแลราษฎรทั่วพระราชอาณาเขตร 

มีสันดานอ่อนน้อม คอยที่จะประพฤติตามพระราชประสงค์ โดยพระราชกำหนดกฎหมายอยู่เสมอ 

แลถ้าผู้ใดซึ่งทรงพระมหากรุณาชุบเกล้าฯ เปนหัวน่าจัดการตามกรมต่าง ๆ ไม่ล้างทำลายพระราช- 

กำหนดให้คลาดเคลื่อนเสียยุติธรรมให้เปนตัวอย่างได้แล้ว การทั้งปวงที่จะกลับกลายไปด้วย 

ข้าราชการผู้น้อยฤๅราษฎรก็ไม่มีเลย 

เหตุฉนี้เมื่อมีผู้ที่รับราชการฉลองพระเดชพระคุณนั้น แต่เมื่อแรกก็ทำการโดยแขงแรงได้ 

ตามพระราชประสงค์ ครั้นนานไปก็คลายถอยลงทีละเล็กละน้อย เขาเสมอไม่ เพราะมิได้กวดขัน 

ตามอยา่งธรรมเนยีมใหค้งอยู ่ดว้ยความทีท่รงพระมหากรณุาขา้ทลูลอองธลุพีระบาท ขา้พระพทุธเจา้ 

จึ่งเหนด้วยเกล้าฯ ว่าที่จะเปนข้อขัดขวาง ด้วยเขาข้าราชการที่จะฉลองพระเดชพระคุณนั้นหาเปนไม ่ 

ข้าพระพุทธเจ้าเหนด้วยเกล้าฯ ว่า ถ้าได้ตั้งพระราชหฤไทยที่จะทรงพระราชวินิจฉัยราชการทั้งปวง 

เปนอย่างอุกฤษฐให้เปนที่เหนได้ทั่วไปในข้าราชการ ว่าจะไม่ทรงพระกรุณาแก่ผู้ที่มีวงษตระกูล ฤๅ 

หาตระกูลมิได้ ผิดชอบประการใดต้องได้รับเสมอกัน แลสรรพสิ่งทั้งปวงต้องให้เปนการสำเรจ 
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จรงิแทท้ัง้สิน้ ผูท้ีร่บัราชการกจ็ะตอ้งคดิรกัษานา่ทีห่าความดใีนทางทีก่วดขนัใหไ้ดจ้รงินัน้ ใหเ้ปนการ 

สมดังพระราชประสงค์ได้ทุก ๆ ประการ ข้อความขัดข้องซึ่งข้าพเจ้าทั้งปวงพิเคราะห์เหนในชั้นต้น 

ก็มีเพียงห้าข้อเท่านี้ ฤๅที่ข้าพระพุทธเจ้าจะยังหาได้คิดเหนยังจะมีอีกต่อไปก็ดีถ้าจะใคร่ครวญไปโดย 

เลอียดแล้ว ความที่สำหรับจะแก้ไขก็มีรวมอยู่ในใจความอันเดียว ซึ่งจะทรงพระราชดำริห์ราชการ 

สิ่งใด ต้องให้เป็นการยั่งยืนอันอุกฤษฐสิ่งเดียวเท่านั้น เพราะฉนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจึ่งขอพระ- 

ราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลพระกรุณาโดยความอ่อนน้อมแทบฝ่าลอองธุลีพระบาท 

ขอให้ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทตั้งพระราชหฤไทยทรงทำนุบำรุงความดีความเจริญของกรุงสยามโดย 

อย่างอุกฤษฐ อย่าให้เว้นว่างแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ การรับผิดชอบของกรุงสยามนั้น ใต้ฝ่าลอองธุลี 

พระบาททรงรับผิดชอบในการนั้น การที่ชอบสิ่งใดที่จะทรงจัดแจงเปลี่ยนแปลงนั้น อาจสำเรจได้ 

โดยพระราชกฤษดาพินิจหาร ไม่เปนที่ขัดขวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย 

ด้วยข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงมีความเชื่อถืออันแน่ว่า ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทมีพระราช- 

หฤไทยทรงพระอุตสาห ดังที่ได้มีมาเปนพยานอยู่แต่ก่อนแล้ว ที่จะทรงพระราชวินิจฉัยในราชกิจ 

ทำนุบำรุงพระราชอาณาเขตรแลไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ให้มีความศุขความเจริญต่อไป แลทั้ง 

โดยความกตัญญูสวามิภักดิ์ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง เฉภาะใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท จึ่งนำให้ 

ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์อันแรงกล้าที่จะได้เหนราชการของใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทรุ่งเรือง 

ยิ่งขึ้นไป ด้วยความดีความเจริญ เพราะฉนั้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจึ่งสามารถขอรับพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลพระกรุณาใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท ควรทรงพระราชดำริห์ 

ถึงราชการปัตยุบัน ซึ่งตั้งอยู่ในสมัยการอันประเสริฐคือ “ศิวิไลเซชั่น” นี้ ไม่ควรจะให้มีความดี 

ความเจริญเพียงเสมอรัชกาลของพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวแต่โบราณมา ด้วยราชกิจแห่ง 

พระบาทสมเดจพระเจ้าแผ่นดินนั้น ใช่แต่จะทรงทำนุบำรุงรักษาพระราชอาณาเขตรให้พ้นจาก 

ไภยอันตรายตลอดไปในช่วงรัชกาลหนึ่งนั้นมิได ้ ต้องให้ความดีความเจริญที่ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท 

ได้ทรงพระราชอุตสาหประพฤติมาในราชการปัตยุบันนี้ เปนการป้องกันรักษาอันแน่นอนของกรุง 

สยาม แลเปนรากของความที่จะเจริญต่อไป แลเมื่อราชการในใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทสุดสิ้นไปแล้ว 

ให้ผู้ที่จะมารักษาพระราชประเพณีสืบไป แลทางข้าราชการราษฎรนั้นกลับรฦกได้ถึงรัชกาลของ 

ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทด้วยความเคารพนับถือ ว่าเอกราชของกรุงสยาม แลกำเนิดของความศุข 

ความสบายที่ตั้งอยู่เจริญรุ่งเรืองมาจนวันนั้น เพราะใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทพระองค์เดียวได้ทรง 

ทำนุบำรุงในทางอันประเสริฐมา แลจะได้เปนแบบอย่างของรัชกาลข้างน่าสืบไป 

ดว้ยความประสงคอ์นันี ้ ขา้พระพทุธเจา้ทัง้ปวงจึง่สามารถกราบบงัคมทลูพระกรณุาบงัอาจ 

ชีแ้จงยดืยาวโดยพศิดาร แลใชถ้อ้ยคำอนัเรีย่วแรงดงันี ้ เพราะเปนความประสงคข์องขา้พระพทุธเจา้ 

ทั้งปวงที่จะกราบบังคมทูลแสดงความกตัญญูรักใคร่ในใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท แลบ้านเมืองซึ่งได้ 

เป็นของไทยมาหลายร้อยปีโดยเตมตามที่ใจคิดทุกอย่าง ไม่ได้คิดยั้งถ้อยคำ ถ้าผิดพลั้งเหลือเกิน 

เรี่ยวแรงไปประการใดแล้ว พระราชอาญาไม่พ้นเกล้า แลที่ข้าพเจ้าทั้งปวงสามารถกราบบังคมทูล 

พระกรุณา ทั้งนี้หาได้มีความประสงค์แห่งลาภยศ ถานานุศักดิ์ ฤๅช่องโอกาศด้วยความประสงค์ 

จะหาประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงมีความประสงค์ที่จะได้ฉลองพระเดช 

พระคุณ ซึ่งได้ทรงพระมหากรุณาชุบเกล้าฯ มา แลทำความดีให้แก่บ้านเมือง ซึ่งเปนที่รักของ 
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ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อให้เปนเอกราชต่อไป ด้วยร่างกายแลชีวิตร หาได้คิดถึงความศุขความ 

เจริญแต่ในส่วนตัวต่อไปข้างน่าไม่ แลถ้าคำซึ่งข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลพระกรุณานี้จะต้อง 

พระราชอัทธยาไศรยก็ดี ไม่ต้องก็ดี ข้าพระพุทธเจ้าขอพระบารมีปกเกล้าฯ รับพระราชทาน 

พระราชหัตถเลขา จะได้เปนที่เยนใจแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ผู้มีความสวามิภักดิ์โดยสุจริต ถ้าคำ 

ซึ่งข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลพระกรุณานี้ ต้องด้วยพระราชดำริห์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง 

จะขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลพระกรุณา ในความแก้ไขจัดการบ้านเมือง 

อย่างยุโรปให้เลอียดขึ้นอีกในคราวน่า เพื่อได้ทรงพระราชดำริห์ในการนั้น แลจัดสร้างขึ้นตาม 

พระราชประสงค์ต่อไป

ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายกราบบังคมทูลพระกรุณามาท้ังน้ี จะผิดชอบประการใด พระราช- 

อาญาไม่พ้นเกล้าฯ ขอพระบารมีปกเกล้าฯ เปนที่พึ่ง

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณามาแต ่ณ วันที ่๕ เดือน ๒ แรม ๘ ค่ำ 

ปีวอกฉศก ๑๗ ศักราช ๑๒๔๖ ตรงวันที ่๘ เดือนเยนนุอาร ีคฤสตศักราช ๑๘๘๕

นเรศวรฤทธิ	 โสณบัณฑิตย

สวัสดิโสภณ	 ปฤษฎางค์

พระยาดำรงราชพลขันธ์	 (นกแก้ว)	 หลวงเดชนายเวร	 (สุ่น)

หลวงวิเสสสาลี	 (นาค)	 นายเสน่ห์	 (บุศ)

ขุนปฏิภาณพิจิตร	 (หรุ่น)	 นายเปลี่ยน

สัปเลตเตอร์แนนต์	 สอาด
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	 ๑.	นเรศวรฤทธิ	พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากฤดาภินิหาร กรมหม่ืนนเรศวรฤทธ์ิ  

ขณะนั้นดำรงตำแหน่งอัครราชทูตสยามประจำราชสำนักเซนต์เจมส์ และอัคร- 

ราชทูตสยามประจำกรุงวอชิงตัน 

	 ๒.	โสณบัณฑิตย พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต ตำแหน่งที่ปรึกษา 

สถานทูตสยาม ณ กรุงลอนดอนและกรุงวอชิงตัน

	 ๓.	สวัสดิโสภณ	พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ ซึ่งขณะนั้นทรงศึกษาวิชา 

กฎหมายอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

	 ๔.	ปฤษฎางค์	 เจ้านายพระองค์สุดท้ายซึ่งทรงเป็นผู้เรียบเรียงก่อนที่จะให้เจ้านายอีก  

๓ พระองค์ทรงตรวจแก้ คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ อัครราชทูต 

สยามประจำกรุงปารีสและราชสำนักอื่น ๆ ในทวีปยุโรป

	 ๕.	พระยาดำรงราชพลขันธ์	 (นกแก้ว	 คชเสนี) อุปทูตสถานอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

	 ๖.	หลวงเดชนายเวร	 (สุ่น	 สาตราภัย) ผู้ช่วยสถานทูตอยู่ที่สถานอัครราชทูต ณ กรุง 

ปารีสในขณะนั้น

	 ๗.	หลวงวเิศษสาล	ี (นาค	ณ	ปอ้มเพชร)	ตามเสดจ็กรมหมืน่นเรศวรฤทธิ ์ เมือ่ครัง้เสดจ็ 

มารับตำแหน่งอัครราชทูตที่ลอนดอนในป ีพ.ศ. ๒๔๒๖ 

	 ๘.	นายเสน่ห์	 หุ้มแพร	 (บุศย์	 เพ็ญกุล)	 เลขานุการของพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ซึ่งได้รับ 

แต่งตั้งเป็นราชทูตพิเศษและได้รับมอบหมายภารกิจหลายด้าน

	 ๙.	ขุนปฏิภาณพิจิตร	 (หรุ่น) ซึ่งเดินทางมากรุงลอนดอนในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๕ พร้อมกับ 

หลวงเดชนายเวร

	 ๑๐.	นายร้อยเอก	 เปลี่ยน	 หัสดิเสวี	 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานอัครราชทูตสยาม  

ณ กรุงลอนดอน

	 ๑๑.	สับเลฟติแนนต์	 สอาด	 สิงหเสนี	 เดินทางมาอังกฤษพร้อมกับกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ 

ในปี ๒๔๒๖ รับราชการอยู่ในประเทศอังกฤษมาตลอด จนกระทั่งได้ดำรงตำแหน่ง 

อัครราชทูตสยามประจำราชสำนักเซนต์เจมส์ระหว่างปี  พ.ศ. ๒๔๔๒ - ๒๔๔๕ ใน 

บรรดาศักดิ ์พระยาประสิทธิศัลยการ
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พระราชดำรัสตอบความเห็น
ผู้ที่จะให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง

จ.ศ. ๑๒๔๗

ที่มา 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ กร ๕ บ/๘ 
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ที ่๑๕/๔๗ วันพุธ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีรกา สัปตศก๑๘ ศักราช ๑๒๔๗

ถงึกรมหมืน่นเรศวรฤทธ ิพระองคเ์จ้าโสณบณัฑิตย พระองคเ์จ้าสวสัดโิสภณ พระองคเ์จา้ 

ปฤษฎางค ์ แลผู้ซึ่งมีชื่อในหนังสือฉบับเดียวกัน ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนั้นให้ทราบ

ดว้ยเราไดร้บัหนงัสอืของทา่นทัง้ปวง ลงชือ่พรอ้มกบัสง่มาเปนความเหน วา่ดว้ยอนัตราย 

จะมีแก่บ้านเมืองอย่างไร การที่ควรจะหลีกหนีให้พ้นอันตราย ด้วยจัดการได้ถึงที่เพียงเท่าใด  

ความเหนของท่านทั้งปวงที่กล่าวมาแล้วนั้น เราได้พิจารณาโดยถ้วนถี่ทุกข้อทุกประการแล้ว

ในเบื้องต้นนี้ เราขอตอบแก่ท่านทั้งปวงว่า เราชอบใจอยู่ในการซึ่งพระบรมวงษานุวงษ  

แลขา้ราชการของเราไดไ้ปเหนการในประเทศอืน่ แลว้รฦกถงึประเทศของตน ปรารถนาทีจ่ะปอ้งกนั 

อันตราย แลจะให้มีความยั่งยืนมั่นคงอยู่ในอำนาจอันเปนอิศรภาพ ในข้อความบันดาที่ได้กล่าว 

มาแล้ว ที่เปนตัวใจความสำคัญทุกอย่างนั้น เรายอมรับว่าเปนการจริงดังนั้น ยกไว้แต่ข้อเลกน้อย 

บางข้อ ซึ่งบางทีจะเปนเข้าใจผิดไป แต่หาเหนควรที่จะยกขึ้นพูดในที่นี้ไม่ แต่เราขอแจ้งความแก่ 

ท่านทั้งปวงให้ทราบพร้อมกันด้วยว่า ความที่น่ากลัวอันตรายอย่างใดซึ่งได้กล่าวมานั้นไม่เปนการ 

ที่จะแลเหนได้ขึ้นใหม่ของเราเลย แต่เปนการได้คิดเหนอยู่แล้วทั้งสิ้น แลการที่ควรจะทำนุบำรุง 

ให้เจริญอย่างไรเล่า เราก็มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้จัดการนั้นให้สำเรจตลอดไปได้ไม่ต้อง 

มีความห่วงระแวงอย่างหนึ่งอย่างใด ว่าเราจะเปนผู้ขัดขวางในการซึ่งจะเสียอำนาจ ซึ่งเรียกว่า 

แอบโซลูดเปนต้นนั้นเลย เพราะเราได้เคยทดลองรู้มาแล้วตั้งแต่เวลาเปนตุกกระตา ซึ่งไม่มีอำนาจ 

อันใดเลยทีเดียว นอกจากชื่อ จนถึงเวลาที่มีอำนาจขึ้นมาโดยลำดับจนเตมบริบูรณในบัดนี ้ ในเวลา 

ที่มีอำนาจน้อยปานนั้นได้ความลำบากอย่างไร และในเวลาที่มีอำนาจมากเพียงนี้ได้ความลำบาก 

อย่างไรเรารู้ดี จำได้ดี เพราะที่จำได้อยู่อย่างนี้ เหตุไรเล่าเราจึงจะไม่มีความปรารถนาอำนาจ 

ปานกลาง ซึ่งจะเปนความสุขแก่ตัวเรา แลจะเปนการมั่นคงถาวรของพระราชอาณาจักรด้วยนั้น  

เพราะเหตุฉนี้ เราขอให้ท่านทั้งปวงเข้าใจว่าเราไม่เปนพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งจะต้องบีบคั้นให้หันลง 

หาทางกลาง เหมือนอย่างพระเจ้าแผ่นดินยุโรปซึ่งมีมาในพงษาวดาร แลเพราะความเหน ความรู้ 

ซึ่งเราได้เปนเจ้าแผ่นดินมาถึงสิบแปดปี ได้พบได้เหน แลได้เคยทุกข์ร้อนในการหนัก การแรง  

การเผ็ด การร้อนของเมือง ซึ่งมีอำนาจจะมากดขี่ประการใด ทั้งได้ยินข่าวคราวจากเมืองอื่น ๆ ซึ่ง 

มีเนือง ๆ มิได้ขาด แลการซึ่งเราได้ขวนขวายตะเกียกตะกายอยู่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงมาแต่ก่อน  

จนมีเหตุบ่อย ๆ เปนพยานของเราที่ยกขึ้นชี้ได้ว่า เราไม่ได้เปนพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเหมือนอย่างกับ 

คางคกอยู่ในกะลาครอบ ที่จะพึงทรมานให้สิ้นทิฐิถือว่าตัวโตนั้นด้วยอย่างหนึ่งอย่างใดเลย

เมื่อเราได้ชี้แจงถึงตัวเราเองว่าไม่เปนผู้กีดแก่การจำเริญแลการมั่นคงของบ้านเมืองดังนั้น 

แล้ว เรายังต้องเปนผู้รับผิดที่คนทั้งปวงจะลงร้าย ว่าเพราะเราเปนคนอ่อน ไม่สามารถที่จะ 

หักหาญแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เพราะความเหนซึ่งจะถือว่า ถ้าเราประสงค์อย่างไรการนั้นคงจะตลอดไปได้  

การซึ่งไม่ตลอดไปได้เพราะเราไม่คิดจะให้ตลอดดังนี ้ ดูเหมือนเราเปนผู้ทำให้เสียอำนาจเจ้าแผ่นดิน 

ไป เพราะความอ่อนของตัว ในความข้อนี้ เราไม่อยากจะซัดโทษให้แก่ท่านแต่ก่อนเลย แต่เปนการ 

จำเปนที่จะต้องพูดว่า อำนาจเสนาบดีได้เจริญขึ้น เพราะมีอำนาจได้ตั้งเจ้าแผ่นดินมาแต่ก่อน 

มากนักแล้ว จนตลอดถึงเวลาเราได้เปนเจ้าแผ่นดินขึ้น ก็เปนเวลาเคราะห์ร้าย ที่ตัวเราเปนเด็ก  

เปนโอกาศยิ่งใหญ่ที่จะถอนอำนาจเจ้าแผ่นดินได้หมด เหมือนว่าวที่ปล่อยจนหมดสายป่านไม่มีเหลือ 
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เลย ยังเหลือแต่ธุระที่เราจะทำอยู่ เพียงจะชั่งกำลังตัวว่า เมื่อเราเปนเด็กอยู่มีกำลังเพียงเท่านั้น  

จะรัง้วา่วนัน้ไมใ่หห้กลม้ ฤๅจะปลอ่ยใหว้า่วหลดุลอยเสยี แตเ่ปนเดชะบญุทีเ่ราเปนแตเ่ดก็กำลงัเดยีว 

เท่านั้น ได้อาศัยเอาป่านพันหลักค่อย ๆ สาวเข้ามา จนไม่มีอันตรายหลุดลอยไปได้ แต่ก็ยังเปน 

พนักงานอย่างเดียวที่จะสาวสายป่านให้สั้นเข้ามาทุกที สั้นเข้ามาทุกที เมื่อเหลือกำลังก็หย่อนไป  

เมือ่พอทีจ่ะสาวกส็าวเขา้มาพนัหลกัไว ้ เมือ่ผูใ้ดไดรู้ก้ารเกา่ ผูน้ัน้จะเหนไดว้า่ความยากลำบากของเรา 

เปนประการใด ถา้ผูท้ีไ่ดเ้หนแตก่ารภายหลงักจ็ะเขา้ใจวา่ เราไดน้ัง่ขีเ้กยีจฤๅโงเ่ซอะมาเปน ๑๗ - ๑๘  

ปี ที่พูดมานี้ ถ้าจะฟังในเวลานี้ก็เหนเปนการเพ้อเจ้อ แต่ถ้าคิดถึงแต่ก่อนแล้วยิ่งเปนการสำคัญ 

มาก ยากที่จะทำ ซึ่งเราถือว่าเราไม่ได้ขี้เกียจอยู่เปล่าเลย ยกเอามาว่านี้เพราะจะให้เหนว่าการ 

แต่ก่อนนี้เปนไปไม่ได้ เพราะเหตุใด คำซึ่งถือว่าความปรารถนาของเราเปนสำคัญ จะใช้ทั่วไป 

ทุกเวลาไม่ได้ เราไม่ยอมรับผิดชอบอันนั้นเลย เพราะเราได้ทำการเตมกำลังแล้ว แต่เวลาปีหนึ่ง 

สองปีนี้ดูเปนโอกาศดีขึ้นมากที่ควรจะจัดการต่อไปอีกได้ เราก็ได้คิดอยู่เปนนิจที่จะจัดการตามเวลา 

ที่จะเปนได้ ในครั้งนี้ท่านทั้งปวงได้รับเข้ามาแล้วว่าจะช่วยคิดจัดการต่อไปเมื่อได้รับอนุญาตของเรา 

นัน้ เปนทีช่อบใจของเราอยู ่ เราเหนสมควรทีจ่ะชีแ้จงการทีเ่ปนอยูเ่ดีย๋วนีอ้ยา่งไร ความตอ้งการของ 

เมืองเรานั้นต้องการอันใด ที่ผู้ซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้ชิดต่อราชการจะรู้แน่ได้โดยยาก	

คือราชการในเมืองเรานี้ ถ้าจะเทียบกับประเทศอื่น ๆ การแต่เดิม ๆ มานั้น การเอกเสก- 

คิวตีฟ๒ กับลิยิสเลตีฟ๓ รวมอยู่ในเจ้าแผ่นดินกับเสนาบดีโดยมาก แต่ครั้งมาเมื่อริเยนซี๔ ในตอนต้น  

อำนาจนั้นก็อยู่แก่ริเยนต์แลเสนาบดีทั้งสองอย่าง ครั้นภายหลังมา เมื่อเราค่อยมีอำนาจขึ้น  

ตำแหน่งเอกเสกคิวตีฟนั้นเปนที่หวงแหนของริเยนต์แลจนถึงเสนาบดี แต่ลิยิสเลตีฟนั้นหาใคร่จะมี 

ผู้ใดชอบใจไม่ เราจึ่งได้จับอุดหนุนการลิยิสเลตีฟขึ้น จนถึงมีเคานซิลที่ปฤกษาทำกฎหมายเนือง ๆ  

เปนต้น จนตกลงเปนเสนาบดี เปนคอเวอนเมนต์ เราก็กลายเปนหัวหน้าของพวกลิยิสเลตีฟ- 

เคานซิล เปนออปโปสิชั่นของคอเวอนเมนต์ตรง เมื่อการภายหลังมามีเหตุการณ์ในการคอเวอน- 

เมนต์มากขึ้น เปนโอกาศที่เราจะได้แซกมือลงไปได้บ่อย ๆ เราจึ่งได้ถือเอาอำนาจเอกเสกคิวติฟได้ 

ทีละน้อยละน้อย จนภายหลังตามลำดับลำดับมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ เรากลายเปนตัวคอเวอนเมนต์ 

เราเชื่อเปนแน่ว่าในการลิยิสเลตีฟเคานซิลครั้งนั้นคงจะได้แรงเพราะเรา จึ่งได้ทำการตลอดไปได้ 

ไม่มากก็น้อย ครั้นเรากลับมาเปนเอกเสกคิวตีฟคอเวอนเมนต์เสียแล้ว การลิยิสเลตีฟไม่มีผู้อุดหนุน 

เพราะเปนการเหลือกำลังที่เราจะทำทั้งสองอย่างได้ตลอดเช่นพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อน ด้วยราชการ 

เกดิขึน้มากกวา่หลายสบิเทา่นกั แลเพราะเมมเบอทีเ่ปนตวัสำคญัขาดไปเสยีบา้ง จึง่ทำใหล้ยิสิเลตฟี- 

เคานซิลมีเสียงอ่อนไป ทำกฎหมายอันใดก็ไม่ใคร่จะทำสำเรจได้ โทษที่การลิยิสเลตีฟเคานซิลเสียไป 

จะลงเอาว่าเพราะแต่ก่อนเราตั้งใจอุดหนุนอยู่ การจึ่งตลอดไป ในภายหลังเพราะเราทิ้งเสียจึ่งเสีย 

ไป ก็ต้องรับว่าเปนการจริงอยู่ แต่ต้องขอชี้แจงให้เข้าใจอีก ว่าการที่เราทำอยู่ในตำแหน่งเอกเสก- 

คิวตีฟคอเวอนเมนต์นี้ ถ้าจะเปรียบกับการคอเวอนเมนต์อังกฤษ ก็เหมือนหนึ่งเปนปริเมียเองในตัว 

แต่ได้เปรียบกว่ากันคนละอย่างคือ ปริเมียอังกฤษต้องรู้การคิดการที่สำคัญทุกสิ่งทุกอย่าง เว้นไว้ 

แต่การเลกน้อย คนอื่นทำไปได้ตามตำแหน่งมินิสตรีของตัว แต่ส่วนเราต้องรู้การตั้งแต่ใหญ่ลงไป 

จนเลกทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องทำเองสั่งเองทุกสิ่ง ตลอดจนถ้อยความเลกน้อย ไม่ใคร่จะได้อาศัย ฤๅ 

ไม่ได้อาศัยเสนาบดีตามตำแหน่งนั้น ๆ เลย เราต้องรับการตำแหน่งนี้หนักยิ่งกว่าปริเมียอังกฤษ แต่ 
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ปริเมียอังกฤษต้องนั่งในเฮาสออฟปาลียเมนต์คอยแก้ความ ส่วนเราไม่ต้องนั่ง เปนได้เปรียบปริเมีย 

อังกฤษ 

เมือ่การของเราหนกัปานนี ้ ไมม่เีวลาทีจ่ะหยดุได ้ จึง่ไมไ่ดอ้ดุหนนุในการลยิสิเลตฟีเคานซลิ  

ให้แขงแรงได้เหมือนแต่ก่อน จะหาเวลาที่จะเรียงหนังสือให้ยาว ๆ หน่อยหนึ่งก็ยากเปนที่สุด อย่าว่า 

แต่จะทำกฎหมายเลย แต่ในการเอกเสกคิวตีฟคอเวอนเมนต์ เราสามารถที่จะพูดได้ว่า ยังชั่วขึ้น 

กว่าแต่เปนแน ่ แต่จะเรียกว่าดีนั้นไม่ได้เลย เพราะมีช่องที่จะเสียได้มาก แลไม่เปนการถาวรด้วย	

เพราะฉะนั้นการต้องการในเมืองเราเวลานี้ ที่เปนต้องการสำคัญนั้นคือ คอเวอนเมนต์ 

รีฟอม จำเปนที่จะให้พนักงานของข้าราชการแผ่นดินทุก ๆ กรมทำการให้ได้เนื้อเตมหน้าที่ แลให้ 

ได้ประชุมปฤกษาหาฤๅกัน ทำการเดินให้ถึงกันโดยง่ายโดยเรว ทำการรับผิดชอบในน่าที่ของตัว  

หลีกลี้ไม่ได ้นี่เปนความต้องการอย่างหนึ่ง	

ความต้องการอีกอย่างหนึ่งนั้น คือผู้ทำกฎหมายให้เปนผู้สำหรับที่จะตริตรองตรวจการ 

ทุกสิ่งทุกอย่างในพวกที่ว่ามาแล้วนั้น จะทำฤๅตัดสินการขัดข้องด้วยทุกวันนี้จะหาผู้ที่ทำกฎหมายได้ 

เกือบจะเรียกได้ว่าไม่มีทีเดียว ได้คิดที่จะทำกฎหมายอันใดอันหนึ่งหลายเรื่องนักหนาแล้ว ไม่สำเรจ 

ไปได้สักเรื่องหนึ่ง เพราะผู้ที่จะทำได้นั้นมักเปนผู้ที่มีการในตำแหน่งที่ต้องทำเสมอจนเหลือที่จะ 

ทำได้ ถ้าจะให้ประชุมเคานซิลทำอย่างเช่นแต่ก่อนก็ไม่สำเร็จได้เลยสักเรื่องเดียว ความต้องการ 

ทั้งสองสิ่งนี้เปนต้องการใหญ่ของเมืองเรา

ในการที่จะจัดตำแหน่งเสนาบดีให้รับการได้จริงทุกสิ่งทุกอย่างในสำรับเก่าที่เปนอยู่บัดนี ้ 

ให้กลับทำการอย่างใหม่ได้จริงนั้นไม่ยาก แต่เพียงที่เคยเปนออปโปสิชั่นกันมาเสียแต่ก่อน ที่จำเปน 

จะต้องเหนไม่ต้องกัน ฤๅแกล้งบิดพลิ้วจะให้เสียนั้นอย่างเดียวเลย เปนการที่เหลือกำลังจะทำไปได้ 

กม็ ี เหมอืนอยา่งเมือ่เรว ๆ นี ้กงสลุฝรัง่เสศมหีนงัสอืมา เรือ่งประกาศหา้มไมใ่หบ้นัทกุกำลงัศกึเขา้ไป 

ในเมืองจีน เราจึ่งได้มีคำสั่งเจ้าพระยาภาณุวงษให้ทำคำประกาศ แลให้แปลหนังสือที่ประเทศ 

ทั้งปวง ได้ตกลงกันอย่างไร ลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ให้ลูกค้าทั้งปวงทราบ ได้สั่งการ 

โดยละเอียดถ้วนถี่แล้ว ครั้นเมื่อร่างประกาศมาให้เราดู มีข้อความเพิ่มเติมลงไปอีก ว่าเมืองไทย 

เรามีแต่เข้า๕ เปนสินค้า เข้าไม่เปนอาวุธ ไม่ต้องห้ามดังนี ้ที่เติมลงนี้ก็ประสงค์จะให้ดีเท่านั้น ใช่จะ 

แกลง้อยา่งหนึง่อยา่งใดเลย แตห่าไดด้ใูนหนงัสอืฉบบัทีใ่หแ้ปลนัน้เองไม่ วา่เขาจะกำหนดหา้มอนัใด  

จะประกาศให้ทราบ แลไม่มีกำหนดว่าจะห้ามอันใดบ้าง แลมีหนังสือพิมพ์ข่าวโทรเลขในเวลานั้นลง 

ออกอึงไปว่า ฝรั่งเสศจะห้ามแต่เข้าอย่างเดียว ก็ไม่รู้เสีย การวางมือไปไม่ได้อย่างนี้ ท่านเสนาบดี 

กรมนี้ก็นับว่าเปนผู้มีปัญญายังชั่วกว่ากรมอื่น ๆ ยังเปนดังนี้ จะป่วยกล่าวไปไยถึงกรมอื่น ๆ เล่า  

เพราะเหตุอันนี้ เราจึงต้องรับภาระอันหนัก โดยมิได้หยากจะขวนขวายไปรับเอามาเลย ดังเช่น 

กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ถึงตัวท่านเสนาบดีเองเล่า เราก็เชื่อเปนแน่ว่าได้รู้ตัวเหมือนกัน ว่ากำลัง 

ตัวเองไม่พอที่จะรับแก่การประจุบันนี้ได้ บางครั้งบางคราวเปนแน่ จึ่งได้พากันหลบเลี่ยง ไม่ใคร่ 

หยากเข้าที่ประชุมเลยเปนนิจ ถ้าเข้าที่ประชุมก็ไม่พูดเสียบ้าง พาลโกรธน้อยอกน้อยใจเปนการดูถูก 

ดูแคลนไปบ้าง ฤๅพูดออกมาแล้วการนั้นมักไม่ใคร่จะได้เปนตามพูด เพราะความเหนอย่างอื่นมี 

ดีกว่า ก็เหนเปนคำพูดของตัวไม่มีราคา ทำให้เกิดความท้อถอย เหนเสียว่าสู้รักษาให้เปนคมในฝัก 

ไม่ได ้ เมื่อการเปนอยู่ดังนี ้ ก็เปนเหตุที่ชวนให้คิดหยากเปลี่ยนแปลงใหม ่ แต่ต้องคิดอีกว่า การที่จะ 
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เปลี่ยนแปลงนั้น ในท่านสำรับเก่านี้จะทำการได้ฤๅไม่ เมื่อทำการไม่ได้แล้ว ก็มีช่องเดียวแต่จะต้อง 

รีไซน์ การที่มินิสเตอร์จะรีไซน์พร้อมกันมาก ๆ ซึ่งไม่เคยมีในเมืองไทยเลยจะมีเหตุผลประการใด  

ท่านทั้งปวงก็ได้คิดชั่งคิดตวงมาแล้วทุกอย่าง แต่การที่ชั่งตวงนั้นจะถือว่าเปนความถูกต้องมาแต่ 

ดั้งเดิม เว้นแต่ไม่คิดนั้นไม่ได้ ถ้าเปนแต่ก่อน จะชั่งน้ำหนักอย่างนี้ไม่ได้เลย แต่ในเวลานี้เราเหนว่า 

จะเปนไปได้อยู่แล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ดี ยังเปนที่ตะขิดตะขวงใจมาก แลเปนที่ตกใจของคนตลอด 

หัวเมือง ทั่วพระราชอาณาเขตรไม่น้อยเลย แต่บางทีก็จะมีเหตุผลได้บ้าง แต่ที่จะเปนใหญ่โตอันใด 

ไปเปนไปไม่ได้ ผู้ซึ่งนั่งอยู่นอกจากวงก็แลเหนว่าไม่เปนการยากอันใด แต่ผู้ซึ่งจะเปนผู้ทำนั้นเปน 

ความลำบากอยูบ่า้ง แตก่ารเรือ่งนีก้ไ็ดร้ัง้รอมานาน แลไดค้ดิแกไ้ขอยา่งอืน่มากแลว้ กเ็หนเปนการ 

ไม่ตลอดได้ ราชการทั้งปวงก็บีบคั้นเร่งรัดเข้า แลโอกาศที่จะจัดก็ค่อยโปร่ง ๆ ขึ้นทุกที เหนเปน 

เวลาทีค่วรจะจดัได ้ เราจึง่ขอบอกทา่นทัง้ปวงวา่ การเรือ่งนีเ้รากำลงัไดค้ดิจะจดัอยูท่เีดยีว เมือ่ทา่น 

ทั้งปวงจะช่วยคิดแล้ว จงคิดการเรื่องนี้เถิด จะได้เทียบเคียงกับความคิดที่ในกรุงเทพ เลือกเอา 

ตามภาระที่สมควรแก่บ้านเมือง

ในส่วนลิยิสเลตีฟเคานซิลนั้น เปนการจำเปนจะต้องมี ดังเช่นเราได้กล่าวมาแล้ว แต่ 

ไม่เปนการง่ายเลยที่จะหาตัวผู้ซึ่งจะเปนการได้จริง ผู้ซึ่งจะมีปัญญาชี้เหตุการณ์ติแลชมได้นั้นมีมาก 

คนไป แต่ไม่พ้นจากที่จะเหมือนกับชี้บอกว่า สิ่งนี้แดง สิ่งนี้ดำ สิ่งนี้ขาว ซึ่งแลเหนอยู่แก่ตาทั่วกัน 

แล้วอย่างนั้นเอง แต่ผู้ซึ่งจะทำให้เปนรูปร่างอย่างใดเข้านั้นไม่ใคร่มีตัวเลย อยู่ในไม่พ้นแล้วแต่จะ 

โปรด ฤๅถ้าทรงแล้วก็ได้ แต่ถ้าจะทรงด้วยกำลังเองไม่ไหว ให้ไปทำมาก็เปล่าทั้งนั้น นิ่งเงียบ ๆ  

เสีย พอลืมแล้วก็กลายเปนเพราะไม่ทรง จึ่งได้ค้าง ส่วนตัวเราจะทรงเองที่ไหนไหว เพราะการ 

ออกเปนก่ายเปนกองดังเช่นกล่าวมาแล้ว ถ้าลิยิสเลตีฟเคานซิลที่จะตั้งขึ้นใหม่ยังเปนอย่างนี้อยู่แล้ว 

ไมม่ดีกีวา่มี เพราะเราจะถกูตัง้ชือ่วา่เปนผูส้ำหรบัทีเ่ขาจะวา่เพราะเทา่นัน้ ไมม่ปีระโยชนอ์นัใดขึน้อกี  

การเรื่องที่จะทำกฎหมาย แลจะคิดการทั้งปวงในกระบวนได้เสียของกฎหมายที่จะออกไปเหล่านี้  

เราเหนว่าแต่กำลังคนไทยที่จะตั้งขึ้นเปนลิยิสเลตีฟเคานซิล คงจะทำไม่ตลอดเปนแน่ ด้วยการ 

เกี่ยวข้องเจือปนกับต่างประเทศมากนัก เหลือความรู้ที่จะรู้ไปได้จริง ๆ จำเปนจะต้องมีหมอความ 

คนหนึ่งฤๅสองคนมาเปนที่หารือจึ่งจะทำการไปได้

การสองสิ่งนี้ รวมความก็อย่างเดียวคือ คอเวอนเมนต์รีฟอมนี่แล เปนต้นเหตุที่จะจัดการ 

ทั้งปวงได้สำเรจตลอด ถ้าการเรื่องนี้ยังไม่เปนการเรียบร้อยได้แล้ว การอื่น ๆ ยากนักที่จะตลอดไป 

ได ้ เพราะฉะนัน้เราจึง่ขอใหท้า่นทัง้ปวงคดิการเรือ่งนี ้ตามทีร่บัมาวา่จะคดินัน้คดิการอืน่ ๆ ทีจ่ะตอ้ง 

รีฟอมบ้าง จัดขึ้นใหม่บ้างนั้น เราของดไว้พูดต่อภายหลัง ซึ่งเราพูดอธิบายถึงตัวเราเองดังกล่าว 

ขา้งตน้นัน้ ใชจ่ะมุง่หมายปกันา่วา่ ทา่นทัง้ปวงลงเนือ้เหนเอาวา่เราเปนดงัเชน่ทีไ่ดก้ลา่วมานัน้ทัว่ไป  

เราเชื่อว่าคงมีผู้รู้แน่ว่าใจเราเปนอย่างไร แต่ที่ว่าให้ตลอดดังนี้ เพื่อว่าคนในประจุบันนี้ฤๅสืบไป 

ภายนา่ทีไ่มส่ามารถรูน้ำ้ใจเรา เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัการทัง้นีจ้ะเขา้ใจนำ้ใจของเราผดิไป จึง่จำเปนจะตอ้ง 

ว่าไว้ให้ตลอดตามความที่เปนจริงอย่างไรในใจของเรา

สยามินทร์
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๑.๒ รายงานประชุมเสนาบดีสภา 
เรื่องรวมเมืองเป็นมณฑลและเรื่องจัดการเทศาภิบาล

พ.ศ. ๒๔๓๖

ที่มา  

คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

รายงานการประชุมเสนาบดีสภา รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ภาคที ่๑  

รายงานการประชุมเสนาบดีสภา ร.ศ. ๑๑๒ ตอน ๑, ๒๕๕๒.	
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วันประชุม	 ที ่

วันที่ ๔ มีนาคม รัตนโกสินทรศก๒๖ ๑๑๒ (วันอาทิตย์ เดือน ๓ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมเสง 

เบญจศก ๑๒๕๕) ประชุมที่มุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัถยา เวลายาม ๑ กับ ๑๐ นาที

ผู้มาประชุม	 พรหมวรานุรักษ์	 เวลา ๒ ทุ่ม ๕๔ นาที

	 สมมตอมรพันธุ์	 ,,   ,,

	 พิทยลาภพฤฒิธาดา  ,,   ,,

	 ดำรงราชานุภาพ.  ,, 	 ๕๗ นาที

	 พระยามนตรี	 ,,	 	 ,,

	 นริศรานุวัดติวงษ์	 ,,	 	 ,,

	 ขจรจรัสวงษ์	 ,,	 	 ,,

	 ไชยันตมงคล	 ,,	 	 ,,

	 ภาสกรวงษ์	 เวลายาม ๕ นาที

	 นเรศวรฤทธิ	 ,,  ๘ นาที

	 เทวะวงษ์วโรประการ	 ,,	 ,,

	 ภาณุรังษี	 ,,	  ๙ นาที

	 พระประชาชีพมาแทนพระยาสุรศักดิ์มนตรี

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องตรวจงบประมาณ

การเลือกผู้เปนประธาน กรมหมื่นดำรงจับฉลากได้เจ้าฟ้ากรมขุนนริศร์กับกรมหมื่นพรหม 

ตกลงเจ้าฟ้ากรมขุนนริศร์เปนประธาน...

...กรมหมื่นดำรงอ่านความเหนที่จะจัดเทศาภิบาล

	 ๑	ว่าด้วยประโยชน์ที่จะจัดเทศาภิบาล

	 ๒	ว่าด้วยกำหนดมณฑลเทศาภิบาล กรุงเทพฯ, ๑ มณฑลหัวเมืองชั้นใน ๘ ชั้นนอก ๓ 

ประเทศราช ๓ รวมเปน ๑๕ มณฑลแลให้แยกขึ้นกระทรวงต่าง ๆ  

	 ๓	ว่าด้วยให้มีฃ้าหลวงเทศาภิบาลประจำมณฑลชั้นในบังคับบัญชาการตลอดมณฑล

	 ๔	ว่าด้วยฃ้าหลวงรองมหาดไทย กระลาโหม, ยุติธรรม, คลัง, แลผู้ช่วย

	 ๕	ว่าด้วยการที่จะจัดในชั้นต้น

	 ๖	ว่าด้วยจะทำบาญชีที่เกิดภาษีอากรในศก๒๘ ๑๑๔

	 ๗	ว่าด้วยการป้องกันโจรผู้ร้ายแลบำรุงการต่าง ๆ  

	 ๘	ว่าด้วยการทหารต้องรอฟังความเห็นเจ้าน่าที่

	 ๙	ว่าด้วยการชำระความ ต้องแก้กฎหมายบางฃ้อแลให้วางโทษได้

	 ๑๐	ว่าด้วยจะมีฃ้าหลวงพิเศษไปหาฤๅฃ้าหลวงเทศาภิบาลจัดการชำระความทุก ๆ มณฑล

	 ๑๑	ว่าด้วยจะตั้งศาลใหญ่ตามมณฑล แลศาลประจำเมือง แลศาลอำเภอกำนัล๖
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เมื่ออ่านแล้ว กรมหมื่นดำรงแจ้งว่า ในข้อที่ว่าด้วยการพิจารณาความนั้น ได้หาฤๅไปยัง 

กระทรวงยุติธรรมแล้ว กระทรวงยุติธรรมรับจะเรียงความเห็นแลพระราชบัญญัติทูลเกล้าฯ ถวาย  

เมื่อโปรดแล้วจะได้ลงมือจัดไปแต่ต้นปี แลจะได้ตั้งศาลใหญ่มณฑลละศาล ศาลสำหรับเมือง เมือง 

ละศาล ศาลอำเภอตามแขวง การพิพากษาต้องให้สิทธิขาดอยู่ในฃ้าหลวงรองที่ว่าการฝ่ายยุติธรรม

เงินที่จะใช้ในมณฑลเทศาภิบาลทั้งห้านั้นเปนเงิน แต่จะหักลงได้บ้าง คือเงินเดือนข้าหลวง 

เมืองนครราชสีห์มาเปนต้น คงเงินจะต้องใช้อยู่ใน

สภานายกฃอให้ยกความเหนนั้นปฤกษาเปนข้อ ๆ สมเด็จกรมพระว่าการเนื่องถึงกระทรวง 

อื่นอยู่ด้วย สภานายกว่าเมื่อเนื่องถึงการสิ่งใดก็ให้ปฤกษาตามไปในสิ่งนั้น ตกลงให้กรมหมื่นดำรง 

กะฃ้อปฤกษา

ว่าด้วยแบ่งมณฑลต่าง ๆ มณฑลกรุงเทพฯ, รวมเมืองสมุทรปราการ นครเขื่อนขันข์  

นนทบุรี ประทุมธานี สมุทรสาคร นครไชยศรี สุพรรณ เมืองอื่น ๆ ตกลงแต่เมืองสุพรรณ กรม 

นเรศสงไสยว่าไกลขึ้นไป กรมดำรงอธิบายว่า เฃ้ากับมณฑลใดไม่ได้ ลำน้ำเนื่องต่อกับนครไชยศรี 

ต้องเอาทางที่ไปมาสดวกเปนสำคัญ เปนอันตกลง

มณฑลกรุงเก่า รวมเมืองอ่างทอง พรหมอินทร ์ สิงค ์ ลพบุร ี สระบุร ีพระพุทธบาท

มณฑลนครสวรรค ์ รวมเมืองสรรค ์ ไชยนาท มโนรม พยุห อุไทย กำแพงเพชร ตาก 

มณฑลพิศณุโลกย ์ รวมเมืองพิจิตร พิไชย สวรรคโลก ศุโขไทย

มณฑลปาจิณ รวมเมืองฉเชิงเทรา นครนายก แลจะต้องรวมถึงพนัศนิคม ชลบุรี  

บางลมุงทั้งเมือง พระตระบอง เสียมราฐ พนมศก ศรีโศภณด้วย

มณฑลจันทบุร ี รวมเมืองระยอง กราด ประจันตศิริเขตร

มณฑลราชบุร ี รวมเมืองประจวบ ปราณ เพชรบุร ี สมุทสงคราม กาญจนบุรี

มณฑลนครราชสีห์มา รวมเมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ แลจะต้องถอนเมืองเพชรบูรวิเชียร 

ไปรวมเฃ้าในลาวกลางอีกมณฑลหนึ่งต่างหาก

หัวเมืองแหลมมลายูตลอด ภูมิ์ประเทศอาไศรยฤดูที่จะเดินไปมาได้ฝ่ายละครึ่ง แลเปนที่ 

กำกบัการหวัเมอืงแฃก ควรจดัเปนมณฑลหนึง่ ขา้หลวงใหญต่ัง้อยูเ่มอืงนครศรธีรรมราช ฃา้หลวง 

รองอยู่สงขลา ๑ ภูเกจ ๑ แต่มณฑลนี้ยังไม่จำเปนต้องจัด

ในการที่แบ่งมณฑลดังนี ้ เปนอันปฤกษาตกลงเหนชอบด้วยกันหมด

ต่อไปปฤกษาด้วยเรื่องจะแบ่งมณฑลใดขึ้นกระทรวงใด

มณฑลปาจิณกะไว้จะให้ขึ้นกรมท่า กรมหลวงเทวะวงษ์ไม่สมัคที่จะรับ อยากจะขอให้ขึ้น 

กระทรวงมหาดไทย

สภานายกทูลถามกรมหลวงเทวะวงษว่า ที่แบ่งมณฑลให้ขึ้นตามกระทรวงนี้ กรมหลวง 

จะทรงเหนด้วยฤๅไม ่ กรมหลวงเทวะวงษขอผัดตริตรอง

สภานายกถามเรียงตัวต่อไป	

พระยามนตรีขอรับมณฑล ๒ มณฑลขึ้นกระลาโหมตามเดิม

กรมหมื่นนเรศเหนควรขึ้นกระทรวงมหาดไทยหมดทั้งมณฑลกรุงเทพฯ, ก็ให้ขึ้นกระทรวง 

มหาดไทยด้วย
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สมเด็จกรมพระภาณุเหนควรรวมขึ้นกรมเดียว เว้นแต่กรุงเทพฯ ให้ขึ้นกระทรวงเมือง

กรมหมื่นพรหมเหนควรรวมหมดอย่างกรมหมื่นนเรศร

เจ้าพระยาภาสเหนว่ากรุงเทพฯ, ให้ฃึ้นกรมเมือง นอกนั้นขึ้นกรมมหาดไทย

กรมหมื่นพิทยถามว่า ถ้ามณฑลกรุงเทพฯ, ให้ขึ้นมหาดไทยด้วย กรมเมืองจะมีน่าที่อไร  

กรมหมื่นดำรงอธิบายว่า กรมเมืองเหมือนเปนข้าหลวงเทศาภิบาลคนหนึ่งเหมือนกัน แต่เฃ้าในที่ 

ประชุมได้โดยว่าถ้าเสดจอยู่หัวเมืองในแขวงมณฑลใด จะโปรดให้ฃ้าหลวงมณฑลนั้นมาจัดราชการ 

ก็ได้เหมือนกัน ตกลงกรมหมื่นพิทยเหนควรให้ฃึ้นกรมมหาดไทยหมด

กรมหมื่นสมมตถามว่า ถ้ารวมฃึ้นมหาดไทยหมด กระลาโหมจะให้ทำอไร สภานายกว่า 

กระลาโหมเอาไว้ปฤกษาต่างหาก ตกลงกรมหมื่นสมมตเหนควรฃึ้นมหาดไทยหมด เว้นแต่มณฑล 

กรุงเทพฯ ขึ้นกระทรวงเมือง

สภานายกทูลเตือนกรมหลวงว่าถึงวาระที่ทรงผัดไว้แล้ว ขอให้ตอบความเหน กรมหลวง 

เหนว่าเปนการเปลี่ยนแปลงมาก กลัวจะไม่สำเรจ แต่ลง—ความเหนว่า เหนควรรวมขึ้นมหาดไทย 

หมด เว้นแต่กระลาโหมจะไม่มีการอไรทำ ส่วนกระทรวงเมืองนั้น ข้างยุโรปเฃามีโลคัล มีแมร์  

เปนกรมยุติธรรมเตี้ย ๆ ผิดกันชอบกลอยู่ อธิบายกันอยู่กับกรมหมื่นดำรงในเรื่องโลคัลยืดยาว

สถานายกทูลถามเอาแต่ข้อใจความที่ทรงเหนควรแยกขึ้นอย่างไร ตกลงเปนรวมขึ้น 

มหาดไทย เว้นแต่มณฑลกรุงเทพฯ ควรขึ้นกระทรวงเมือง

รวมความเหนทั้งหมด ที่เปนไปโดยมากคือมณฑลเทศาภิบาลอื่น ๆ ทั้งปวงให้ขึ้นกระทรวง 

มหาดไทยหมด เว้นแต่มณฑลกรุงเทพฯ, ให้ขึ้นกระทรวงนครบาล

สภานายกปฤกษาต่อไปถึงเรื่องกระทรวงกระลาโหม ตามที่กรมหลวงเทวะ กรมหมื่น 

สมมตปรารภขึ้นว่า ถ้ารวมเมืองขึ้นมหาดไทยหมด กระลาโหมจะทำอไรนั้น

กรมหมื่นพิทยลาภถามว่า การมหาดไทยที่รุงรังต่าง ๆ นอกจากการหัวเมือง มีเรื่องเลข 

เปนต้นนั้น มีอไรอีกบ้าง กรมหมื่นดำรงอธิบายด้วยเรื่องเลขว่าจะเลิกฤๅจะคงมีอยู่ดี ถ้าตั้ง 

เทศาภิบาลขึ้นแล้วก็ตกลงอยู่ในน่าที่เทศาภิบาลทั้งนั้น ไม่ต้องทำธุระอไร กรมหมื่นพิทยลาภว่า  

จะเลิกฤๅจะคงมีอยู่ก็ดี ถ้าตั้งเทศาภิบาลขึ้นแล้ว ก็ตกลงจะอยู่ในน่าที่เทศาภิบาลทั้งนั้น ไม่ต้องทำ 

ธุระอไร กรมหมื่นพิทยว่า ถ้าเช่นนั้นกระลาโหมก็ควรมีน่าที่ในเรื่องบังคับการทหาร

กรมหมื่นดำรงเหนว่าควรรวมกรมทหารบกทหารเรือให้ขึ้นกระลาโหมเช่นกรมพิทยว่า แล 

ยังมีการอื่นอีกที่ไม่เกี่ยวกับทหารบกทหารเรือ คือการตึกดินแลการพาหนเปนต้น ในส่วนการ 

ทหารเล่า ทหารเรือการน้อยกว่าทหารบก เสนาบดีจะต้องเปนภาระในการทหารบกมาก เหนควร 

จัดเปนเคานซิลทหาร มีเสนาบดี ๑ ผู้บัญชาการทหารบก ๑ ผู้บัญชาการทหารเรือ ๑ ปลัด 

ทูลฉลองว่าการฝ่ายพลเรือน ๑ นี่แลให้รวมเปนกระทรวงกระลาโหม รวมความเปนกระทรวง 

กระลาโหมบังคับการทหารทั้งหมด

สภานายกถามเรียงตัวต่อไป

กรมหลวงเทวะวงษเหนด้วยตามนี้ เปนแต่สงไสยเรื่องตัวคน สภานายกว่ายังไม่เปนเวลา 

ที่จะปฤกษาถึงตัวคน ๆ ต้องไว้ปฤกษาต่อไปข้างหน้า

กรมหมื่นนเรศร สมเด็จกรมพระภาณุ เจ้าพระยาภาส พระองค์ไชยันต์ กรมหมื่นพรหม 
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กรมหมื่นสมมต พระยามนตร ี เหนชอบตามที่กรมหมื่นดำรงว่า

รวมความตกลงเหนว่า กระทรวงกระลาโหมควรให้เปนกระทรวงที่บังคับการทหารทั้งสิ้น 

เร่ืองน้ีเปนเร่ืองใหญ่จะต้องปฤกษาต่อไปภายหลัง เวลาน้ีให้ปฤกษาการเทศาภิบาลต่อไปให้ตลอด 

ก่อน

ว่าด้วยข้าหลวงเทศาภิบาล เปนผู้รับคำสั่งจากกรุงเทพฯ บังคับบัญชาผู้ว่าราชการเมือง  

กรมการ ส่วนการบังคับบัญชาการในเมืองคงอยู่ในบังคับบัญชาผู้ว่าราชการเมืองกรมการ

อีกข้อหนึ่งว่าด้วยฃ้าหลวงเทศาภิบาลมีศักดินาหมื่นเสมอผู้สำเร็จราชการเมืองเอก 

เมืองโทข้าหลวงรอง ตำแหน่งมหาดไทย เปนผู้ช่วยธุระการพลเรือน ๑ กระลาโหมเปนผู้ช่วย 

ฝ่ายทหารทั่วไป ๑ ยุติธรรมเปนผู้ช่วยในการกฎหมายแลถ้อยความ แลเปนผู้พิพากษาใหญ่ 

สำหรับมณฑลด้วย ๑ ข้าหลวงคลังเปนผู้ช่วยในการภาษีอากรแลประโยชน์แผ่นดิน ๑ แลมี 

ผู้ช่วยตามควร

ตกลงทั้งนั้น

อีกข้อหนึ่ง ว่าด้วยจะทำบาญชีสำมะโนครัว ตกลงจะต้องมีพระราชบัญญัติ

กรมหมื่นดำรงอธิบายด้วยเรื่องเงิน คิดมาแต่ส่วนมณฑลที่กะว่าจะขึ้นมหาดไทยตามเดิม  

บัดนี้เปลี่ยนแปลงไปเปนรวมทั้งหมดแล้ว จะต้องคิดใหม่ ว่ารวมความถ้าคิดร้อยละ ๑๕ ในส่วน 

เงินภาษีอากรในเมืองที่คิดมาแล้วเปนพอ แต่มณฑลทะเลสองมณฑลไม่ได้คิด อยากจะงดไว้ก่อน  

เปนการตกลงตามนี ้

ปฤกษาเรื่องที่จะจัดมณฑลกรุงเทพฯ, ต่อไป 

กรมหมื่นนเรศรว่าจะต้องจัดการอนุโลมตามมณฑลหัวเมือง แต่ขนบธรรมเนียมคงผิดกัน 

ไปบา้ง เงนิทีจ่ะใชค้ดิดวูา่ถา้ไดร้อ้ยละ ๑๕ ในหวัเมอืงนัน้ ๆ เหมอืนดงักรมดำรงวา่กเ็ปนพอ ตกลง 

ให้กรมหมื่นนเรศรไปคิดงบประมาณละเอียดมา

กรมหมื่นดำรงว่า การเทศาภิบาลตั้งขึ้นแล้วเนื่องถึงกรมนาด้วย คือกรมนาดูจะไม่มีธุระ 

อไร การเก็บเงินค่านาแลอากรสวนก็คงไปอยู่ในเทศาภิบาลเปนผู้จัดทั้งสิ้น

สภานายกว่าเมื่อเปนเช่นนั้นแล้ว กรมนาก็เหลือแต่บ่อแร่แลแผนที่

กรมหลวงว่าบ่อแร่ที่ฝรั่งขึ้นกระทรวงโยธาก็ม ี เช่น ฝรั่งเศส เปนต้น

สภานายกถามว่า เมื่อกรมนามีการน้อยเช่นนี ้ จะควรจัดอย่างไร

สมเดจกรมพระว่า ขอให้รอฟังพระประชาชีพก่อน

กรมหมื่นดำรงว่าจะต้องถวายความเหนเรื่องเทศาภิบาลให้ตกลงเสียก่อน

สมเดจกรมพระว่า ถ้าถวายเรื่องเทศาภิบาลก็ต้องถวายเรื่องทหารด้วย

สภานายกมีความเหนว่า กรมนาควรมีน่าที่จัดการบำรุงสินค้าตามที่คิดไว้เดิมแลมีชื่อกรม 

อยู่ว่าพนิชการอยู่แล้ว การนี้ยังไม่ได้จัดขึ้นเลย

กรมหมื่นดำรงว่า การเทศาภิบาลก็เกี่ยวกับการบำรุงการค้าขายอยู่แล้ว ที่สภานายกว่า 

กรมนาควรมีน่าที่เปนผู้บำรุงสินค้านั้นก็ถูกแล้ว แต่สำคัญที่เทศาภิบาล ถ้าเทศาภิบาลดีแล้ว  

ทำอไรอไรก็ได้หมด

สภานายกถามว่าน่าที่การบำรุงสินค้านี้เกี่ยวกับเทศาภิบาลฤๅไม่
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กรมดำรงว่า ถ้าให้กรมนาเปนผู้บำรุงสินค้าจัดการได้เองแล้วก็ควรทำ ถ้ายังต้องใช้ 

กรมการอยู ่ เช่น เก็บเงินค่านาแล้วไม่ควรมี

เจ้าพระยาภาสเหนวา่ กรมนา ถา้จดัการอยูเ่ชน่นีแ้ลว้ควรเลกิ ถา้จะจดัอยา่งตา่งประเทศ 

ยังเปนคุณ เจ้าพระยาภาสอธิบายการบำรุงสัตวแลพืชพรรณเล็กน้อยตามควร

กรมดำรงเหนว่าการน้อย ไม่พอแก่ที่เปนกระทรวงใหญ่ แลรวมความเหนว่า ๑๑๓ ยัง 

เลิกไม่ได้เพราะการเก็บเงินค่านา เทศาภิบาลยังจัดไม่ทัน ถ้าเลิกต้องไปเลิก ๑๑๔ แล้วเลยคัดค้าน 

ถึงเรื่องเวรสัตวพาหนที่กรมนาขอตั้งขึ้นในศก ๑๑๓ นั้น เห็นว่าไม่ควรมี ลงปลายตกลงเรื่อง 

กรมนาให้คงอยู ่ ไว้คิดปีน่า

ปฤกษาเรื่องทหารต่อไป สมเดจกรมพระอ่านความเหน

ข้อ ๑ จะรวมน่าที่ราชการทหารทั้งเก่าใหม่ให้อยู่ในกระทรวงเดียวกัน แบ่งเปน ๒ อย่าง 

การพลเรือนสำหรับทหารเปนกรมพลเรือน การทหารเปนกรมทหาร

ข้อ ๒ การพลเรือนมีกรมกลางเปนเจ้ากระทรวง ๑ มีกรมน้อย ๔ กรม คือ กรมคลัง 

เงิน ๑ กรมยุทธภัณฑ ์๑ กรมพาหะนะ ๑ กรมชำระพล ๑ 

ข้อ ๓ กรมจเรทัพเปนกรมทหารพิเศษกรม ๑ สำหรับตรวจตราการแลบัญชาการศึกษา 

วิชาทหารแลรวมคนยุโรปที่เปนผู้แนะนำแลอาจารย์ไว้เปนกลาง แลจะขอจ้างคนยุโรปที่ดี ๆ สำหรับ 

แนะนำการคน ๑ ขอจ้างนายทหารอีกนาย ๑ แลจะบำรุงการศึกษาวิชาโรงเรียนนายสิบให้ดีขึ้น 

ด้วย

ข้อ ๔ กรมอยา่งทหารมกีองบญัชาการสำหรบับงัคบับญัชากองทหารแยกความรบัผดิชอบ 

เปนมณฑล ๆ กอง ๑ มีตำแหน่งแม่ทัพแลนายทหารรองตามควร จัดเปน ๓ ชั้น มณฑลกรุงเทพฯ, 

เปนชั้นที่ ๑ มณฑลประเทศราช ๒ มณฑลเปนชั้นที่ ๒ มณฑลหัวเมืองชั้นใน ๖ มณฑลเปนชั้น 

ที่ ๓

ข้อ ๕ กองทหารจัดตั้งกระจายตามมณฑลแต่มณฑลกรุงเทพฯ, ต้องมีกองทหารมากเท่า 

ที่มีอยู่ แก้ไขบ้างเลกน้อย แลเติมกองปืนใหญ่อีกสำรับ ๑ แลตั้งกองยุทธภัณฑ์ทหารใหม่กอง ๑  

ในมณฑลหัวเมือง จัดกองทหารไว้เปนอัตราเท่า ๆ กันก่อน คือมีกองทหารม้า ทหารปืนใหญ่ แล 

กองพนัตรทีหารราบ ๒ กอง กบักองชา่งเสบยีงพาหนะ แพทยต์า่ง ๆ ตามควร แตเ่งนิเดอืนจดัเปน  

๒ ชั้น ในหัวเมืองประเทศราช มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าในหัวเมืองชั้นใน

เมื่อสมเดจกรมพระอ่านความเหนจบแล้ว สภานายกฃอให้ปฤกษาเปนข้อ ๆ 

สมเดจกรมพระจึงยกข้อข้ึนปฤกษาว่าด้วยจะรวมการทหารท้ังหมดเก่าใหม่ แบ่งเปน ๒ แผนก 

คือ ฝ่ายทหารแผนกหนึ่ง ฝ่ายพลเรือนแผนกหนึ่ง รวมตั้งเปนกรมหนึ่ง ฃ้อนี้ไม่มีผู้ใดคัดค้าน 

เปนอันตกลง

กรมหมื่นดำรงอธิบายถึงการทหารตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาเปนการทดลองทั้งสิ้น

อีกข้อหนึ่งปฤกษาด้วยเรื่องแบ่งมณฑล คือ กรุงเทพฯ, ลาวกาว ลาวพวน กรุงเก่า  

พิศณุโลกย ์ ราชบุร ีปาจิณ โคราช ลาวกลาง รวมเปน ๙ มณฑล 

สภานายกถามกรมหมื่นดำรง เพราะเปนการเกี่ยวน่าที่อยู่ว่าควรจะจัดตามนี้ฤๅไม่ กรม 

ดำรงเหนชอบด้วยตามนี้
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ข้อสำคัญในการทหารมีเท่านี ้นอกนั้นเปนการละเอียดไม่ควรปฤกษาในเวลานี้

ตกลงกันเปนให้ทำหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายตามความดำริห์ที่จะจัดนี้

กรมหลวงเทวะวงษทรงแจ้งความด้วยเรื่องพระองคเจ้าวัฒนา มีความเหนถวายมาด้วย  

การที่ควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงการทูตคือให้มีทูตคนเดียว นอกนั้นให้เปนอุปทูต เปนการที่ 

ไม่ต้องขึ้นเงิน เปนแต่เปลี่ยนแปลงการเท่านั้น สภานายกว่าไม่เกี่ยวด้วยการเงิน ของดไว้ปฤกษา 

ภายหลัง

กรมหมื่นดำรงทูลต่อ ถึงเรื่องการมหาดไทย กระลาโหมตามที่ปฤกษากันมาแล้วนี้  

ปรารภถึงศาลาลูกขุนชำรุดทรุดโทรมมาก จำเปนที่จะต้องซ่อมแซมใหม่ การที่จะซ่อมแซมนี้  

ถ้าว่าตามการที่เปนไปอยู่ทุกวันนี้ มหาดไทยกับกระลาโหมต้องเปนผู้เบิกเงินทำคนละครึ่ง แต่ 

ถ้าว่าตามที่จะจัดอย่างใหม่แล้ว จะเอาศาลาลูกขุนทั้งหมดเปนที่ว่าการมหาดไทย ฤๅกระลาโหม 

ก็ไม่พอทั้งสองอย่าง เหนว่าการเทศาภิบาลเมื่อตั้งขึ้นแล้ว การที่จะสั่งราชการต่าง  ๆ  ไปยัง 

ข้าหลวงเทศาภิบาลมีมาก กระทรวงมหาดไทยเปนผู้สั่งทั้งหมดนั้นไม่ไหว เพราะเปนการ 

มากมายนัก ควรเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงจะสั่งด้วยการที่เกี่ยวข้องในกระทรวงตามน่าที่ แต่ 

เมื่อเปนเช่นนี้แล้วก็มีความลำบากอยู่ที่ต่างคนต่างสั่งไม่รู้กัน บางที่คำสั่งก็จะไปคัดค้านกันขึ้น 

ได้เปนที่ เสียราชการ จึงเหนควรจะแก้ศาลาลูกขุนเข้าหาการนี้ คือให้เปนที่รวมปฤกษา 

แลสั่งราชการ แลรวมหนังสือราชการทั้งสิ้นว่าที่แท้ก็คืออย่างเก่าแต่โบราณนั้นเอง ควรจัดให้ 

มีที่ประชุมรัฐมนตรี องคมนตรี แลห้องประจำตัวเสนาบดีสำหรับที่จะมาพักแลสั่งราชการ  

เมื่อมีราชการอันใดก็จะได้มาพูดจาปฤกษาหาฤๅกัน ไม่ต้องมีหนังสือไปมาในระหว่างกระทรวง 

ต่อกระทรวง เปนการย่นเวลาแลเปลืองน้อยเฃ้าด้วย แลเปนการลงแบบโบราณด้วย เมื่อจะตั้ง 

ที่ปฤกษากฎหมายก็ตั้งฃึ้นได้

สภานายกถามที่ประชุมว่าตามที่กรมหมื่นดำรงว่านี้จะมีใครคัดค้านบ้าง ตกลงเหนชอบ 

พร้อมกันไม่มีผู้ใดคัดค้าน

สภานายกถามนา่ทีอ่ืน่ ๆ ตอ่ไป ถงึการทีจ่ะเอามาปฤกษา ดไูมสู่ม้กีารสำคญัอนัใดนกั ตกลง 

เปนอันให้งดไว้ก่อน ให้เก็บข้อความสำคัญตามท่ีปฤกษาน้ี ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาก่อน

กรมหมื่นดำรงขอเลิกประชุม กรมหลวงเทวะวงษรับรอง

เลิกประชุม ๒ ยาม ๑๐ นาท ี ยังไม่มีกำหนดนัดประชุมต่อไป

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ประชุม…

วันที ่๙ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๒ 

	 ภาณุรังษี

	 นเรศวรฤทธิ์

	 พรหมวรานุรักษ์



890
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

	 เทวะวงษวโรประการ

	 สมมตอมรพันธุ์

	 …

	 พิทยลาภพฤฒิธาดา

	 นริศรานุวัดติวงษ์

	 ไชยันต

	 ภาสกรวงษ์

	 มนตรี

…อักษรเลือน…

(หน้า ๕) อยู่ในน่าที่ผู้พิพากษาใหญ่รับผิดชอบต่อกระทรวงยุติธรรม ไม่เกี่ยวกับข้าหลวง 

ใหญ ่ เทศาภิบาลแยกธุรการแลตุลาการเปนพแนกกัน

รวมการเทศาภิบาลที่จะจัดในชั้นต้นดังนี้ จะรับพระราชทานจัดขึ้นในชั้นแรกนี้ มณฑล 

กรุงเก่า นครสวรรค์ พิศณุโลกย์ นครราชสีห์มา ปาจิณ ราชบุรี รวม ๖ มณฑล เปน ๗ ทั้ง 

มณฑลกรุงเทพฯ ด้วย

เมื่อได้แบ่งหัวเมืองเปนมณฑลดังนี้แล้ว การบังคับบัญชาในหัวเมืองเหล่านั้นแต่ก่อนย่อม 

ขึ้นกระทรวงมหาดไทยบ้าง กระลาโหมบ้าง กรมท่าบ้าง ถ้าจะคงแยกขึ้นกระทรวงทั้งสามตามเดิม  

ความบังคับบัญชาก็จะแยกเปนหลายแห่งไป การทั้งปวงที่จัดในเทศาภิบาลก็เปนวิธีอันเดียวกัน  

สมควรที่จะรวมให้ขึ้นกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด เว้นแต่มณฑลกรุงเทพฯ ให้ขึ้นกระทรวงนครบาล  

เสนาบดกีระทรวงนครบาลบงัคบัตลอดแขวงหวัเมอืงในมณฑลเหมอืนเปนขา้หลวงเทศาภบิาลกองหนึง่  

จัดการเหมือนเทศาภิบาลมณฑลอื่น ๆ เปนแต่วิธีแลขนบธรรมเนียมจะต้องแปลกกันบ้าง

เมือ่ไดร้วบรวมหวัเมอืงไปขึน้กระทรวงมหาดไทยหมดแลว้ สว่นกระทรวงวา่การตา่งประเทศ 

ยอ่มมรีาชการอนัสำคญัสำหรบัตำแหนง่อยูแ่ลว้ เปนอนัไมต่อ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลงอนัใด แตก่ระทรวง 

กระลาโหมหามีราชการสำคัญอันใดไม ่นับว่าเปนอันว่างอยู่

ส่วนการทหารเล่า ในการที่เป็นมาแล้ว ย่อมยังไม่เป็นการเรียบร้อยบริบูรณ จำเป็นที่จะ 

ต้องจัดการแก้ไขให้เปนการดีขึ้น เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า กระทรวงกระลาโหมนี้ แต่ก่อนมาก็เปนน่าที่ 

บังคับราชการฝ่ายทหาร สมควรที่จะรวมการทหารเก่าใหม่ทั้งปวงให้อยู่ในความบังคับบัญชา 

อันเดียวกัน ให้กระทรวงกระลาโหมบังคับบัญชาการ รวมทั้งทหารบก ทหารเรือ แลการพลเรือน 

ที่เนื่องด้วยการทหาร ควรตั้งเปนยุทธมนตรี มีเสนาบดีสำหรับบัญชาการทั้งปวง ๑ ผู้บัญชาการ 

ทหารบกว่าการฝ่ายทหารบกในมณฑลกรุงเทพฯ ผู้บัญชาการทหารเรือว่าการฝ่ายทหารเรือทั้งสิ้น  

๑ ปลัดทูลฉลองว่าการพลเรือนที่เนื่องด้วยการทหาร ๑ รวมเปนกระทรวงกระลาโหม ยกเลิกกรม 

ยุทธนาธิการเสีย

แลจะได้จัดการที่เปนสำคัญคือแยกกองทหารออกเปนมณฑล อนุโลมตามเทศาภิบาล มี 

ผู้บัญชาการ สิทธิขาดในมณฑลนั้น ๆ ในชั้นต้นนี้ควรจะตั้ง ๙ มณฑล คือมณฑลกรุงเทพฯ ๑  
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กรุงเก่า ๑ นครสวรรค์ ๑ พิศณุโลกย์ ๑ ราชบุรี ๑ ปาจิณ ๑ นครราชสีห์มา ๑ ลาวพวน ๑  

ลาวกาว ๑

เมื่อได้ปฤกษากันนี้แล้ว ได้ปรารภถึงศาลาลูกขุนในบัดนี้ ชำรุดทรุดโทรมมาก จำเปน 

ที่จะต้องซ่อมแซมให้ดีขึ้น จึ่งมาเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกระลาโหมตามความเห็นนี้แล้ว ศาลาลูกขุนทั้งสองข้างจะรวมเปน 

ที่ว่าการกระทรวงมหาดไทย คือการเทศาภิบาลทั้งหมดที่ก็ไม่พอ จะรวมเปนที่ว่าการกระทรวง 

กระลาโหม คือการทหารทั้งหมดที่ก็ไม่พอ จำต้องจัดที่ว่าการในที่อื่น แลเมื่อได้ตั้งการเทศาภิบาล 

ขึ้นแล้ว ต้องสั่งไปยังข้าหลวงเทศาภิบาลมีมาก กระทรวงมหาดไทยจะเปนผู้สั่งทั้งหมดนั้นไม่ไหว  

เพราะเปนการมากมายนัก ควรต้องให้เจ้ากระทรวงนั้น ๆ สั่งการที่เกี่ยวข้องในน่าที่ของตน แต่เมื่อ 

เปนเช่นนี้ ย่อมเปนความลำบากอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ต่างคนต่างสั่ง จะเปนการไม่รู้กันได้ บางทีจะไป 

เปนหัวข้อขวางกันขึ้นเปนที่เสียราชการ จึ่งเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ศาลาลูกขุนนี้แต่โบราณมาย่อมเปน 

ที่ประชุมปฤกษาราชการทั่วไป ควรจะจัดศาลาลูกขุนขึ้นใหม่ให้เข้าแบบเดิม คือให้เปนที่สำหรับ 

ประชุมปฤกษาราชการทั้งปวง มีห้องประชุมรัฐมนตรี องคมนตรี แลห้องประจำตัวเสนาบดี  

สำหรับมาพักแลมาสั่งราชการปฤกษาราชการ แลให้เปนที่รวบรวมหนังสือราชการทั้งปวง แลเปน 

ที่รวมทำคำสั่งราชการต่าง ๆ ทุกกระทรวง ผู้ใดจะสั่งราชการอันใดก็ให้มารวมสั่งเปนแห่งเดียวกัน  

แลผู้ใดจะมีการอันใดเกี่ยวข้องกัน ก็จะได้มาปฤกษาหาฤๅกัน ตัดการมีหนังสือไปมาในระหว่าง 

กระทรวงต่อกระทรวงเสีย เปนการย่นเวลาแลเปลืองพระราชทรัพย์น้อยลงด้วย แลถ้าจะตั้งที่ 

ประชุมปฤกษากฎหมายขึ้นก็ควรรวมตั้งในที่นี้ด้วย

รวมสรุปความเหนที่กราบบังคมทูลพระกรุณานี ้ เปนแต่ใจความทั้ง ๔ ข้อ คือ

๑. ควรตั้งเทศาภิบาล แลรวมขึ้นในกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด

๒. มณฑลกรุงเทพฯ, รวมหัวเมืองที่ใกล้เคียง ให้ขึ้นกระทรวงนครบาล

๓. รวมกองทหารทั้งปวง ตั้งเปนกระทรวงกระลาโหม เลิกกรมยุทธนาธิการ

๔. จัดศาลาลูกขุนเปนที่รวบรวมราชการทั้งปวง

เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประการใดแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าจะได้รับใส่เกล้าฯ ปฤกษา 

กันจัดการฉลองพระเดชพระคุณสืบไป ตามกระแสพระบรมราชโองการที่จะโปรดเกล้าฯ มานั้น

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฃอเดชะ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท  

ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงประชุมพร้อมกันปฤกษาตรวจงบประมาณ 

ประจำรัตนโกสินทรศก ๒๗ ๑๑๓ นั้น พระเดชพระคุณเปนล้นพ้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้ประชุมปฤกษาเห็นด้วยเกล้าฯ พร้อมกันว่า 

ก่อนที่เสนาบดีเจ้ากระทรวงจะทำประมาณรายเลอียดมายื่น ควรจะนำข้อความเห็นในการซึ่งควร 

จะจัดใหม่ในกระทรวงนั้น ๆ ในปีหน้ามาปฤกษา เพื่อได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเสียก่อน เมื่อ 



892
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ชอบด้วยกระแสพระราชดำริห์โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดแล้ว จึ่งควรจะ 

ประมาณรายเลอียดมาตรวจต่อไป เช่นนี้เพื่อจะให้เปนการสะดวกไม่ต้องตัดรอนมากมาย แลเปน 

การลำบากตรากตรำอย่างปีก่อน ๆ  

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้ประชุมปฤกษากันต่อมา เสนาบดีต่าง 

ตำแหน่งต่างได้ชี้แจงความเห็นซึ่งควรจะจัดแลแก้ไขการในกระทรวงนั้น ๆ มีข้อความเปนหลาย 

ประการ ที่เปนการสำคัญนั้น คือการเทศาภิบาล ที่จะจัดหัวเมืองเฃ้าเปนมณฑล มีฃ้าหลวง 

บังคับบัญชาอย่างมณฑลปาจิณที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเปนตัวอย่างแล้วแห่ง  

๑ นั้น เหนด้วยเกล้าฯ พร้อมกันว่า ในศก๒๗ ๑๑๓ นี้ควรจะจัดขึ้นอีก ๖ มณฑล รายเมืองที่ 

รวมเปนมณฑลต่าง ๆ แจ้งอยู่ในบาญชีที่ทูลเกล้าฯ ถวายด้วยแล้ว การตั้งฃ้าหลวงเทศาภิบาลนี้ 

เหมือนสร้างเครื่องมือขึ้นสำหรับทำการต่าง  ๆ ซึ่งจะให้เปนความเจริญแลแก้ไขความเสื่อมเสีย 

ภายในพระราชอาณาเขตรให้สำเรจได้ดังพระราชประสงค์ต่อไปภายหน้า จึ่งเหนด้วยเกล้าฯ ว่า 

จำเปนจะต้องจัดขึ้น แต่เมื่อรวมหัวเมืองเข้าเปนมณฑลแลมีฃ้าหลวงเทศาภิบาลอันสามารถจะ 

บังคับบัญชาราชการอยู่ประจำกับท้องถิ่นฉนั้นแล้ว ภาระในหน้าที่เสนาบดีซึ่งได้บังคับบัญชา 

หัวเมืองก็จะเบาลงโดยส่วนหนึ่งซึ่งไม่จำเปนจะต้องสั่งราชการโดยพิศดารแลต้องสอบสวนการ 

มากมายอย่างเดี๋ยวนี้ ที่หัวเมืองยังแยกย้ายขึ้นมหาดไทยกระลาโหมแลกระทรวงต่างประเทศ 

อย่างนี้ก็ไม่จำเปน แลย่อมเปนทางที่จะขัดข้องแก่ความเจริญ เพราะเหตุที่การแบบอย่าง 

อันเดียวกันจะต้องแยกย้ายกันทำ แลดูแลเปนฝ่าย ๆ ต่างกันไป อีกประการหนึ่ง ราชการใน 

กระทรวงต่างประเทศก็มีหนักแน่นเปนอันมาก จึ่งเหนด้วยเกล้าฯ พร้อมกันว่า การบังคับบัญชา 

ราชการฝ่ายพลเรือนตามหัวเมืองควรจะรวมอยู่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว

อีกประการ ๑ ถ้าจัดการดังกราบบังคมทูลพระกรุณามาน้ี หน้าท่ีในกระทรวงพระกระลาโหม 

คงจะเบาลงโดยเหตุที่ยกการหัวเมืองมาในกระทรวงมหาดไทย เหนด้วยเกล้าฯ ว่ากระทรวง 

พระกระลาโหมกไ็ดม้หีนา้ทีใ่นราชการทหารมาแตโ่บราณ แลทกุวนันีร้าชการทหารตา่ง ๆ กย็งัขึน้อยู ่

ในกระทรวงกระลาโหมเปนอันมาก ที่ไม่ได้ขึ้นกระทรวงพระกระลาโหมก็มีแต่ทหารบกอย่างยุโรป 

พวกเดียว มีกรมยุทธนาธิการบังคับอยู่ต่างหาก ควรจะรวมหน้าที่การบังคับทหารบกมาเข้าใน 

กระทรวงพระกระลาโหมให้เปนกระทรวงสำหรับการทหารทั่วไป ก็คงจะเปนประโยชน์แก่ราชการ 

มากขึ้น แลจะเลิกกรมยุทธนาธิการได้กรม ๑ โดยมิจำเปนจะต้องมีการทั้ง ๒ อย่างนี้เปนการ 

สำคัญ เพราะเปนการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในกระทรวงใหญ่ ฃ้าพระพุทธเจ้าจึ่งเหนพร้อมกันว่า  

ควรจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาก่อน ถ้าชอบด้วยกระแสพระราชดำริห์จึ่งจะได้ปฤกษา 

ประมาณในการเปลี่ยนแปลงนี้ต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฃอเดชะ

บาญชีกะรวมเจ้าเมืองเปนมณฑล

เทศาภิบาล

(๑) รวมเมืองสมุทปราการ ๑ เมืองนครเขื่อนขันธ์ ๑ เมืองนนทบุรี ๑ เมืองประทุม- 

ธานี ๑ เมืองสมุทสาคร ๑ เมืองนครไชยศรี ๑ เมืองสุพรรณบุรี ๑ รวม ๗ หัวเมือง นี้มาเฃ้า 
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จังหวัดกรุงเทพฯ ขึ้นกระทรวงพระนครบาล

(๒) มณฑลกรุงเก่า รวมเมืองอ่างทอง เมืองพรหมบุรี เมืองอินทบุรี เมืองสิงหบุรี  

เมืองลพบุร ี เมืองสระบุร ี เมืองพระพุทธบาท รวมเปนมณฑล ๑ 

(๓) มณฑลนครสวรรค์ รวมเมืองสรรคบุรี เมืองไชยนาท เมืองมะโนรม เมืองพยุหคีรี  

เมืองอุไทยธาน ี เมืองกำแพงเพชร เมืองตาก รวมเปนมณฑล ๑ 

(๔) มณฑลพิศณุโลกย์ รวมเมืองพิจิตร เมืองพิไชย เมืองสวรรคโลกย์ เมืองศุโขไทย  

รวมเปนมณฑล ๑ 

(๕) มณฑลปาจิณ รวมเมืองฉเชิงเทรา เมืองนครนายก แลจะต้องรวมถึงเมืองพนัศนิคม  

เมืองชลบุรี เมืองบางละมุง กับทั้งเมืองพระตบอง เมืองนครเสียมราฐ เมืองพนมศก เมือง 

ศรีโสภณ รวมเปนมณฑล ๑ 

(๖) มณฑลราชบุรี รวมเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมืองปราณบุรี เมืองเพชรบุรี เมือง 

สมุทสงคราม เมืองกาญจนบุร ี รวมเปนมณฑล ๑ 

(๗) มณฑลนครราชสีห์มา รวมเมืองสุรินทร ์ เมืองสังขะ รวมเปนมณฑล ๑

(๘) มณฑลจันทบุรี รวมเมืองระยอง เมืองกราด เมืองปัจจันตคีรีเฃตร์ รวมเปนมณฑล ๑

(๙) หัวเมืองแหลมมลาย ูภมูปิระเทศอาไศรยฤดทูีจ่ะเดนิไปมาไดฝ้า่ยละครัง้ แลเปนทีก่ำกบั 

การหัวเมืองแฃก ควรจัดเปนมณฑล ๑ มีฃ้าหลวงใหญ่ตั้งอยู่เมืองนครศรีธรรมราช แลมีฃ้าหลวง 

มาอยู่เมืองสงขลาแห่งหนึ่ง เมืองภูเกจแห่งหนึ่ง รวมเปนมณฑลเทศาภิบาลชั้นใน ๙ มณฑล

คิดทั้งหัวเมืองชั้นนอก คือมณฑลลาวพวน ๑ ลาวกาว ๑ ลาวกลาง ๑ (ซึ่งควรยกเมือง 

วิเชียน เพชร์บูร หล่มศัก รวมเฃ้าเปนมณฑล ๑ รวมกันเปน ๑๒ มณฑล ฤๅรวมทั้งหัวเมือง 

ประเทศราช คอืลาวเฉยีงมณฑล ๑ มลายปูกัขใ์ตม้ณฑล ๑ มลายฝูา่ยตวนัตกมณฑล ๑ รวมทัง้สิน้ 

เปน ๑๕ มณฑล ด้วยกันทั้งพระราชอาณาเฃตร
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เอกสารสำคัญว่าด้วยการศึกษา การแพทย ์

และสาธารณสุข

๒.๑ การปฏิรูปการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาวิชาแพทย์

๒.๑.๑ สำเนาเรียบเรียงที่จะจัดการโรงเรียน

ที่มา 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๔๔ 

หน้า ๖๔๖ - ๖๖๔

ชุดที ่๒
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๒.๑.๒ หมอวิลลิศเสนอขอสอนวิชาแพทย์แบบตะวันตก 
ครั้งที ่๑

ที่มา 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๕๔ 

หน้า ๗๒๕ - ๗๒๘
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ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย
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ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

๒.๑.๓ การปฏิรูปโรงเรียนของไทย ขั้นที ่๒ 
จัดตั้งโรงเรียนพระอารามในวัดทุกตำบลทั่วประเทศ

ที่มา 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๗๕ 

หน้า ๓๕ - ๔๒
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ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย
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๒.๑.๔ หมอวิลลิศเสนอขอสอนวิชาแพทย์แบบตะวันตก 
ครั้งที ่๒

ที่มา 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๗๗ 

หน้า ๖๒๑ - ๖๒๓
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ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย
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ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย
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๒.๑.๕ ตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย ์นอมัลสกูล

ที่มา 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๙๒ 

หน้า ๕๓๕ - ๕๓๙
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936
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย
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ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



๒.๑.๖ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค ์อธิบดีกรมพยาบาล 
มีพระดำริเรื่องจัดตั้งโรงเรียนแพทย์

ที่มา

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ นก/๑๐๖ 

หน้า ๙๒ - ๙๔
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ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย
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๒.๒ รายงานประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล
บันทึกการประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาธิบาล ครั้งที ่๑

วันที ่๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ 

คัดจากต้นฉบับหนังสือกราบบังคมทูล ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ

เลขทะเบียนที ่มร ๕ นก/๘๒ หน้า ๒๖๓ - ๒๖๖ 

เมื่อวันที ่๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ 

เนื่องจากไมโครฟิล์มไม่ชัด ในขั้นตอนการบันทึกภาพ 

จึงต้องขออนุญาตอ่านจากต้นฉบับ
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April, 87 	 	 ๒๖๓ ร. ที่ ๑๑๐ ไม่ต้องตอบ 

รายงานการประชุม ครั้งที ่๑

ผู้ของ กอมมิตตี จัดการโรงพยาธิบาล เมื่อ ณ วัน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุญยังเป็น 

อัฐศก จุลศักราช ๑๒๔๘ - ๙ เวลาบ่าย ๔ โมง จน ๕ โมง ๔๕ มินิต เลิก

ผู้ซึ่งมาประชุม

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ ๑

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ๑

พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค ์๑

พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงษ ์๑

พระวงษ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงษ ์๑ 

พระวงษ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค ์๑ 

พระยาโชฎึกราชเสรฐ ี๑

หลวงสิทธิ ์นายเวน ๑

หมอ เกาแวน ๑

ข้อความซึ่งได้กล่าวในที่ประชุม

ที่ ๑ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เห็นสมควรที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ จะเป็น 

แชแมนของกอมมิตต ี

หลวงนายสิทธิ์รับรอง ตกลงพร้อมกัน

ที ่๒ ประเทศตำบลใดสมควรจะตั้งโรงพยาธิบาลใหญ ่

ตกลงพรอ้มกนัวา่ ทีว่งัหลงัเปนดกีวา่ทีอ่ืน่ แตท่ีว่งัหลงัอยูห่า่งตลิง่ มบีา้นเรอืนตัง้ปดิหมด 

จะต้องจัดซื้อที่ราษฎรตามลำน้ำยาวสักเส้นหนึ่ง พอทำท่าขึ้นที่โรงพยาธิบาล แต่ข้อที่จะซื้อที่นี้ 

ตกลงจะรอไว้กำหนดแน ่ต่อเมื่อได้เห็นแผนที ่ ซึ่งพนักงานกำลังทำอยู่นั้นแล้วมา

ที่ ๓ โรงพยาธิบาลที่จะตั้งขึ้นนี ้ควรรักษาให้เปนทานต่อไป ฤๅควรจะเรียกค่ารักษาพยาบาล 

หมอเกาแวนเห็นว่า ควรรักษาให้เปนทานทั่วไป พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ทรงรับรอง  

แต่พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ว่า คนไข้มาอยู่รักษา คงต้องกินอาหารที่โรงพยาธิบาล เพราะเหตุนั้น  

ถ้าคนใดภอเสียให้ได ้ควรจะเรียกบ้างตามสมควร ข้อนี้กอมมิตตีไม่เห็นด้วยหลายคน เพราะเหตุว่า  

ถ้าจะเลือกเรียกบ้างไม่เรียกบ้างเช่นนั้น ยากที่จะกำหนดว่าคนใดควรเสียฤๅไม่ ฤๅควรเสียมาก 

เสียน้อย ฤๅไม่ต้องเสียอย่างใด คงจะเกิดความลำบากยุ่งยากเปนมั่นคง อีกประการหนึ่ง ถ้า 

กิตติศรับท์ปรากฏว่าโรงพยาธิบาลเรียกเงินค่ารักษาพยาบาล จะชักให้ราษฎรครั่นคร้ามแลเข้าใจ 

ผิดไป น่าที่จะไม่ใคร่มีผู้นิยมยินดี หมอเกาแวนจึ่งว่า ควรจัดเป็นการรักษาให้ทาน แต่ให้มีหีบ 

เรี่ยรายตั้งไว้ในโรงพยาธิบาลแห่งหนึ่ง สำหรับผู้ซึ่งจะศรัทธาช่วยเหลือบ้างตามชอบใจ ไม่เป็นการ 
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กะเกณฑ์เลย ถ้าผู้ใดที่เขามีพอจะเสียได้บ้าง เขาก็จะเหนจะมีแก่ใจ เข้าเรี่ยรายบ้างอยู่เอง ถึงเขา 

จะไม่ช่วยเลย ก็ช่างเขา ไม่ควรจะให้เป็นการกะเกณฑ์เป็นอันขาด อย่างนี้ตกลงเห็นชอบพร้อมกัน 

พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ขอถอนคำที่กล่าวไว ้ ยอมให้หมอเกาแวนเปนถูก

ที ่๔ เงินที่สำหรับจะใช้ตั้งต้นจัดการโรงพยาธิบาลจะได้มาจากไหน 

กรมหมื่นดำรงราชานุภาพเหนว่า เงินสำหรับซื้อสิ่งของเพิ่มเติมในหอมิวเซียมเบิกอยู่ 

เดือนละ ๑๐ ชั่งเสมอ เงินรายนี้ไม่ได้จ่ายใช้ซื้อของเพิ่มเติมมิวเซียมมานานแล้ว เปนแต่เอาไปจ่าย 

ขาดรองราชการต่าง ๆ บ้าง จ่ายขาดตัวในราชการต่าง ๆ บ้าง มีจำนวนอยู่ในบาญชีโดยเลอียด  

เงินซึ่งเอาไปจ่ายขาดรองราชการนั้น ก็จัดว่ามีตัวเงินอยู่ เพราะถ้าฎีกาตกเมื่อใด ก็คงจะได้ตัวเงิน 

คนืมา คดิรวบรวมดตูวัเงนิมวิเซยีมทีจ่ะมอียูไ่มต่ำ่กวา่ ๑๐๐ ชัง่ ฤๅ ๑๕๐ ชัง่ แลเงนิซึง่จะเบกิเดอืน 

ละ ๑๐ ชั่งนั้นอีก เห็นว่าควรระงับการหาของเพิ่มเติมเข้ามิวเซียมเสียสักคราวหนึ่ง 

ขอรับพระราชทานยกเงินมิวเซียมซึ่งมีอยู ่๑๐๐ ชั่ง ฤๅ ๑๕๐ ชั่งนั้นไปเปนทุนลงมือสร้าง 

โรงพยาธิบาลในคราวแรก แลเงินเดือนละ ๑๐ ช่ังน้ัน ก็ย้ายไปเปนเงินค่าใช้สอยของการโรงพยาธิบาล  

อยา่งนีเ้หน็วา่ดกีวา่อยา่งอืน่ ทีเ่งนิแผน่ดนิกจ็ะยงัไมต่อ้งเบกิเพิม่เตมิ การกพ็อจะใหท้ำขึน้ได ้ตกลง 

เหนชอบพร้อมกันอย่างนี้ แต่กลัวว่าที่จะใช้เดือนละ ๑๐ ชั่ง ถ้ารวมทั้งเงินเดือนแลคนพยาบาลด้วย 

จะไมพ่อ ตัง้แตแ่รก ๆ ตัง้เชน่นัน้ โตต้อบกนันาน จึง่ตกลงชัน้หนึง่วา่ เมือ่โรงพยาธบิาลตัง้ขึน้เชน่นี้  

ทหารซึ่งป่วยเจ็บคงจะส่งไปรักษาที่โรงพยาธิบาลทุกคน เมื่อเปนเช่นนั้น ค่ายาที่เบิกรักษาทหารอยู่ 

ตามกรมแลเงินเดือนหมอทหาร ค่าการรักษาพยาบาลทหารต่าง ๆ คงลดลงได้ ถ้าคิดรวมจำนวน 

เงินที่ลดลงเหล่านี้ ไปเพิ่มที่โรงพยาธิบาลจะพอคุ้มดอกกระมัง ความข้อนี้เหนพร้อมกันว่า เงินที่จะ 

ลดได้ในกรมทหารจะประมาณว่ามากน้อยเท่าใดในเวลานี้ก็ยังไม่ได้ เมื่อประมาณยังไม่ได้ ก็จะ 

กำหนดเงินเพิ่มทางโน้นยังไม่ได ้ เพราะฉนั้น ควรเอาเปนตกลงไว้ก่อนว่าจะใช้เดือนละ ๑๐ ชั่ง ถ้า 

ไม่พอจึ่งจะคิดอ่านต่อไป 

ที ่๕ จะควรลงมือทำโรงพยาธิบาลอย่างไรก่อน

เห็นพร้อมกันว่า ควรจะทำอย่างถูก ๆ คือ ทำเปนเรือนหลังคาจาก ฝาไม้ไผ่ สัก ๒ - ๓  

หลัง พอจับตั้งเปนเค้าโรงพยาธิบาลไปก่อน เมื่อการเจริญขึ้น เห็นว่าจะตั้งเปนการใหญ่ได้แน่แล้ว 

เมื่อใด จึ่งค่อยคิดอ่านทำตึกแลการอื่น  ๆ  เต็มที่ การปลูกสร้างที่ควรจะทำในชั้นต้นนั้น คือ  

รั้วรอบบริเวณอย่าง ๑ 

โรงคนไข้ผู้ชายสำหรับไข้ติดกันได ้หลัง ๑ ไข้ไม่ติดกัน หลัง ๑ 

โรงคนไข้ผู้หญิงสำหรับไข้ติดกันได ้หลัง ๑ ไข้ไม่ติดกัน หลัง ๑ 

เรือน ๒ ชั้น ๆ บนสำหรับหมออยู ่ ชั้นล่างเปนที่ประสมยาแลตรวจคนไข ้หลัง ๑ 

เรือนคนพยาบาล หลัง ๑ 

เว็จ หลัง ๑ โรงไว้ศพแลผ่าศพ หลัง ๑ 

พระองค์เจ้าปฤษฎางค์รับคิดตัวอย่างวางแผนที่ แลประมาณราคาเรือนโรงแลการ 

ก่อสร้างนี้ให้ทันคอมมิตตีตรวจในคราวประชุมน่า
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ที ่๖ คอมมิตตีจะประชุมกันเมื่อใดอีก

พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ ขอให้ประชุม วัน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุญยังเป็นอัฐศก  

เวลาบ่าย ๔ โมงจริง ๆ คอมมิตตีตกลงแลยอมรับสัญญาที่จะมา ๔ โมงจริง ๆ ด้วยกันทุกคน แต่ 

พระยาโชฎึกราชเสรฐี ขอลาว่าจะออกไปราชการเมืองสมุทรสาคร จะมาประชุมในคราว วัน ๖  

ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ นั้นไม่ได ้

หมดข้อความที่ได้ประชุมครั้งที ่๑

เลิกประชุมเวลา บ่าย ๕ โมง ๔๕ มินิต

ศิริธัชสังกาศ

ดำรงราชานุภาพ

ศรีเสาวภางค์

วัฒนานุวงษ์

สายสนิทวงษ์

ปฤษฎางค์

พระยาโชฎึกราชเสรฐ ี

หลวงนายสิทธิ์

หมอเกาแวน



946
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

บันทึกการประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาธิบาล 
ครั้งที ่๒

วันที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๐

ที่มา 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ 

หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๒ หน้า ๓๔๙ – ๓๕๒ 



947
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



948
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



949
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



950
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



951
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

บันทึกการประชุมกอมมิตตีผู้จัดการโรงพยาธิบาล 
ครั้งที ่๓

วันที ่๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๐

ที่มา 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ 

หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๓ หน้า ๖๒๓ – ๖๒๕



952
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



953
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



954
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



955
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

บันทึกการประชุมกอมมิตตีโรงพยาธิบาล 
ครั้งที ่๔

วันที ่๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๐

ที่มา 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕

หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๓ หน้า ๑๕๙ - ๑๖๑



956
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



957
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



958
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



959
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

บันทึกการประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล 
ครั้งที ่๕ 

วันที ่๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐

ที่มา

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ 

หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๓ หน้า ๑๖๒ - ๑๖๔



960
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



961
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



962
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



963
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

รายงานการหารือของกอมมิตตีผู้จัดการโรงพยาธิบาล 
หลังการประชุมครั้งที ่๕

วันที ่๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐

ที่มา 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ 

หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๓ หน้า ๑๕๖ - ๑๕๘



964
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



965
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



966
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



967
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

บันทึกการประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล 
ครั้งที ่๖

วันที ่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐

ที่มา

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕

หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๓ หน้า ๓๑๖ - ๓๑๘



968
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



969
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



970
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



971
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

บันทึกการประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล 
ครั้งที ่๗

วันที ่๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๐

ที่มา 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ 

หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๓ หน้า ๗๙๒ – ๗๙๔



972
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



973
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



974
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



975
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

บันทึกการประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล 
ครั้งที ่๑๑

วันที ่๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐

ที่มา 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ 

หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๐ หน้า ๕๙๓ – ๕๙๖



976
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



977
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



978
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



979
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



980
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

บันทึกการประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล 
ครั้งที ่๑๒ 

วันที ่๒๙ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๓๑

ที่มา 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ 

หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๐ หน้า ๕๘๓ – ๕๘๕



981
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



982
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



983
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



984
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

บันทึกการประชุมกอมมิตตีโรงพยาบาล 
ครั้งที ่๑๓ 

วันที ่๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๑

ที่มา 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ 

หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๘ หน้า ๓๘ - ๔๐



985
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



986
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



987
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



988
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

ชุดที ่๓

๓.๑ พระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด ์
เรื่องสงครามฝรั่งเศส – สยาม ร.ศ. ๑๑๒ 

และการจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๓๖

ที่มา 

“SIAM-PRODROMES DE LA CROIX-ROUGE”, 

Bulletin International DES Sociétés de la Croix-Rouge; Vol 24, Issue 96, 

October 1893, pp. 199 - 201

รศ. นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ ได้รับข้อมูลส่งต่อมาจากคุณ Charlotte Mohr 

ตำแหน่ง Associate in the Library and Public Archives Unit 

ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สำนักงานใหญ ่ณ นครเจนีวา 

หลังจากที่ไปพบปะเพื่อประสานงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชสาส์นของรัชกาลที ่๕ 

เกี่ยวกับการเข้าร่วมในอนุสัญญาเจนีวาฉบับต่าง ๆ

เอกสารสำคัญว่าด้วยสภากาชาดไทย



989
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



990
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



991
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



992
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

๓.๒ พระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด ์
เรื่องการเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวาและส่งผู้แทนลงนาม

ให้สัตยาบัน ณ กรุงเบิร์น 
พุทธศักราช ๒๔๓๘

และพระราชสาส์นถึงกรุงสวิตเซอร์แลนด ์
ร.ศ. ๑๑๔ (พ.ศ. ๒๔๓๘)

ที่มา 

“SIAM-ACCESSION A LA CONVENTION DE GENEVE”, 

Bulletin International DES Sociétés de la Croix-Rouge; Vol 27, Issue 103,

 July 1895, p. 151 - 152 

รศ. นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ ได้รับข้อมูลส่งต่อมาจากคุณ Charlotte Mohr 

ตำแหน่ง Associate in the Library and Public Archives Unit 

ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สำนักงานใหญ ่ณ นครเจนีวา 

หลังจากที่ไปพบปะเพื่อประสานงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชสาส์นของรัชกาลที ่๕ 

เกี่ยวกับการเข้าร่วมในอนุสัญญาเจนีวาฉบับต่าง ๆ

  

เอกสารฉบับภาษาอังกฤษนี้เป็นเอกสารราชการสำคัญที่เพิ่งค้นพบใหม ่

แสดงการเข้าร่วมให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเจนีวา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ 

ส่วนเอกสารฉบับภาษาไทยได้มาจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ 

กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๔๘



993
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



994
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



995
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



996
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



997
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



998
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



999
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

๓.๓ การให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย 

วันที ่๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๙

ที่มา

ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเบอาท ชไวเซอร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (กาชาดสากล)

ดำเนินการขอสำเนาเอกสารต้นฉบับจากรัฐบาลสวิส และทูลเกล้าฯ ถวาย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย เมื่อวันที ่๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



1000
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



1001
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



1002
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



1003
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



1004
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



1005
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



1006
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



1007
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



1008
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



1009
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



1010
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย



1011
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย
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คุณเบอาท ชไวเซอร ์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (กาชาดสากล) ทูลเกล้าฯ ถวายสำเนาอนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕

แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย

เมื่อวันที ่๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เชิงอรรถ

๑ คุณโกศล ตี่นาสวน ให้ความเห็นว่า คำว่า กรังกกรี นี้ น่าจะมาจากภาษาฝรั่งเศส จึงสอบถามไปยัง 
คุณศักดิ์ชัย พนาวรรต ผู้เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศส ให้คำอธิบายว่า น่าจะมาจากคำว่า Conquèri อ่านว่า กง-เก-รี  
แปลว่า พ่ายแพ้

๒ Executive ฝ่ายบริหาร
๓ Legislative ฝ่ายนิติบัญญัติ
๔ Regency คณะผู้สำเร็จราชการ
๕ เข้า - ข้าว
๖ มีการปฏิรูปการศาลโดยการตั้งกระทรวงยุติธรรม ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) โดยเสนาบดีสภาแบ่งศาล 

หัวเมืองเป็น ๓ ลำดับ ได้แก่ ศาลใหญ่ตามมณฑล ศาลประจำเมือง และศาลอำเภอกำนัล จนเมื่อมีการประกาศใช้ 
พระธรรมนูญศาลหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๔ (พ.ศ. ๒๔๓๘) กำหนดให้มีศาลประจำสำหรับพิจารณาคดีตามหัวเมืองเป็น ๓ ชั้น  
ดังนี้ ศาลมณฑล มีผู้พิพากษาประจำตำแหน่งคณะหนึ่ง ประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑล และผู้พิพากษาอื่นอีก 
รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๓ นาย จึงจะเป็นองค์คณะ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงตลอดเขตมณฑลเทศาภิบาลซึ่ง 
ตั้งศาลนั้น ๒ ศาลเมืองและศาลแขวง
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บรรณานุกรม

ราชกิจจานุเบกษา

“พระราชพิธีบรมราชาภิเศกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ราชกิจจานุเบกษา ๑ แผ่นที่ ๖ (ปีจอฉศก  
๑๒๓๖), หน้า ๔๑.

“ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่” ราชกิจจานุเบกษา ๑ แผ่นที ่๖ (ปีจอฉศก ๑๒๓๖), หน้า ๔๑.
“ประกาศการในที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน และว่าด้วยปฤกษาจัดการในเคาน์ซิลออฟสเตด คือที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน”  

ราชกิจจานุเบกษา ๑ แผ่นที ่๖ (ปีจอฉศก ๑๒๓๖), หน้า ๔๖ - ๔๘.
“การไล่หนังสือนักเรียนที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ” ราชกิจจานุเบกษา ๑ แผ่น ๑๔ หน้า ๑๒๘ - ๑๓๓.
“ประกาศเปลี่ยนอธิบดีกรมพระนครบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๓ (จ.ศ. ๑๒๔๘), หน้า ๒๑๘.
“ข่าวราชการ” ราชกิจจานุเบกษา ๓ (จ.ศ. ๑๒๔๘), หน้า ๔๐๖.
“ข่าวข้าหลวงไปในการเอกษหิบิเชนเมืองฮานอย” ราชกิจจานุเบกษา ๔ (จ.ศ. ๑๒๔๙), หน้า ๖๐ - ๖๓.
ราชกิจจานุเบกษา ๔ แผ่นที ่๕ (วันศุกร เดือนหก ขึ้นแปดค่ำ ปีกุนนพศก ๑๒๔๙), หน้า ๓๔.
“ข่าวสิ้นพระชนมสมเดจพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์” ราชกิจจานุเบกษา ๔ (จ.ศ. ๑๒๔๙), หน้า ๗๓ - ๗๔.
“ข่าวพระเมรุท้องสนามหลวง” ราชกิจจานุเบกษา ๔ (จ.ศ. ๑๒๔๙), หน้า ๓๖๒ - ๓๖๓.
“ข่าวตั้งกอมมิตตีตกแต่งพระนคร” ราชกิจจานุเบกษา ๔ (จ.ศ. ๑๒๔๙) หน้า ๑๓๘ - ๑๓๙.
“จำนวนผู้ที่ไปรับราชการกรมทหารรักษาพระองค์” ราชกิจจานุเบกษา ๔ (จ.ศ. ๑๒๔๙), หน้า ๑๔๘.
“เชิญพระศพสมเดจพระเจ้าลูกเธอ” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔ (จ.ศ. ๑๒๔๙) หน้า ๓๖๖.
“บอกเปิดโรงพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที ่๕ (จ.ศ. ๑๒๕๐), หน้า ๔๒.
“โรงพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๕ (จ.ศ. ๑๒๕๐), หน้า ๑๒๕ - ๑๒๗.
“พระราชทานสัญญาบัตรข้าราชการฝ่ายทหารแลพลเรือน” ราชกิจจานุเบกษา ๕ (จ.ศ. ๑๒๕๐), หน้า ๑๖๑.
“พระราชบัญญัติสำหรับลำดับยศนายทหารบก” ราชกิจจานุเบกษา ๕ (จ.ศ. ๑๒๕๐), หน้า ๑๗๘.
“แจ้งความโรงพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที ่๓๘ (จ.ศ. ๑๒๕๐), หน้า ๓๒๖.
“ข่าวโรงพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๕ (จ.ศ. ๑๒๕๐), หน้า ๓๕๗.
“พระราชทานสัญญาบัตรฝ่ายทหารแลพลเรือน” ราชกิจจานุเบกษา ๕ (จ.ศ. ๑๒๕๐), หน้า ๓๒๙.
“พระราชทานสัญญาบัตร” ราชกิจจานุเบกษา ๙, หน้า ๒๓๖.
“แจ้งความโรงพยาบาลสยาม” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที ่๓๕ (จ.ศ. ๑๒๕๐), หน้า ๓๐๕.
“แจ้งความโรงพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที ่๓๘ (จ.ศ. ๑๒๕๐), หน้า ๓๒๖.
“เรื่องโรงพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๔, หน้า ๑๕๘ - ๑๕๙.
“ประกาศตั้งกรมพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๕ (จ.ศ. ๑๒๕๐), หน้า ๓๔๒ - ๓๔๓.
“ประกาศให้เสนาบดีลงชื่อข้างท้ายท้องตรา” ราชกิจจานุเบกษา ๕ (จ.ศ. ๑๒๕๐), หน้า ๔๒๕.
“ประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่” ราชกิจจานุเบกษา ๕ (จ.ศ. ๑๒๕๐), หน้า ๔๕๑ - ๔๕๒.
“ตั้งผู้กำกับการกรมธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๖ แผ่นที ่๑ (๗ เมษายน ร.ศ. ๑๐๘), หน้า ๒.
“พระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน” ราชกิจจานุเบกษา ๖ แผ่นที ่๔ (๒๘ เมษายน ร.ศ. ๑๐๘), หน้า ๒๗ - ๓๒.
“แจ้งความกรมพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๖ แผ่นที ่๓๕ (๑ ธันวาคม ร.ศ. ๑๐๘), หน้า ๓๐๐.
“พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง” ราชกิจจานุเบกษา ๖ แผ่นที ่๓๙ (๒๙ ธันวาคม ร.ศ. ๑๐๘), หน้า ๓๓๙.
“แจ้งความกรมพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๖ แผ่นที ่๔๙ (๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๐๘), หน้า ๔๒๔.
“ตำแหน่งพนักงานกรมศึกษาธิการ กรมธรรมการ กรมพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๗, หน้า ๑๘๙ - ๑๙๐.
“ประกาศตั้งตำแหน่งเสนาบดี” ราชกิจจานุเบกษา ๙ แผ่นที ่๔ (๒๔ เมษายน ร.ศ. ๑๑๑), หน้า ๒๕ - ๒๘.
“ตำแหน่งข้าราชการกระทรวงธรรมการ ในกระทรวงธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๗ หน้า ๑๘๙ - ๑๙๐.
“ตำแหน่งข้าราชการกระทรวงพระกลาโหม” ราชกิจจานุเบกษา ๙ ร.ศ. ๑๑๑, หน้า ๑๔๖.
“ตำแหน่งข้าราชการกระทรวงพระธรรมการ ร.ศ. ๑๑๒” ราชกิจจานุเบกษา ๙, หน้า ๔๔๐.
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“แจ้งความกระทรวงพระธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๑๐, หน้า ๑๐๙.
“ประกาศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสวรรคต” ราชกิจจานุเบกษา ๑๑, หน้า ๓๒๘.
“ประกาศกระทรวงมหาดไทย” ราชกิจจานุเบกษา ๓๓ (๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙), หน้า ๕๑.
“พระราชบัญญัติรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสภา” ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ แผ่นที ่๔๒ (๑๓ มกราคม ๑๑๓), น่า ๓๒๙ - ๓๓๓.
“ประกาศตำแหน่งข้าราชการกระทรวงนครบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ (๒๖ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๓), หน้า ๑๙๗.
“ประกาศตั้งโรงเรียนมหาดเล็ก” ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ (๖ เมษายน ๑๒๑), หน้า ๑๖.
“ประกาศตั้งโอสถาสภา” ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ (๒๕ พฤษภาคม ๑๒๑), หน้า ๑๑๔.
“ตำแหน่งข้าราชการกระทรวงธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ (๑๒ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๒), หน้า ๒๑๘ - ๒๒๖.
“พระราชบัญญัติปกครองท้องที่” ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ แผ่นที ่๙ (๓๐ พฤษภาคม ๑๑๖), หน้า ๑๐๕ - ๑๒๓.
“รายงานเสด็จพระราชดำเนินประเทศยุโรป” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔ หน้า ๔๔๘ - ๔๕๑.
“รายงานกระทรวงธรรมการ แพนกพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๑๔, หน้า ๑๖๒.
“พระราชกำหนดศุขาภิบาล กรุงเทพฯ ร.ศ. ๑๑๖” ราชกิจจานุเบกษา ๑๔, หน้า ๕๑๗ - ๕๒๕.
“ตำแหน่งข้าราชการกระทรวงนครบาล กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ร.ศ. ๑๒๓” ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ (๒๖  

มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๓), หน้า ๑๙๗.
“ตำแหน่งแพทย์ในกรมทหารบก ร.ศ. ๑๑๘” ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ (๒๒ ตุลาคม ร.ศ. ๑๑๘), หน้า ๔๓๖.
“พระราชบัญญัติศักดินาทหารเรือ ร.ศ. ๑๑๙” ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ แผนที ่๓๒ (๔ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๙).
“ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิกร” ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ (๑๑ สิงหาคม ๑๒๐), หน้า ๒๗๒.
“โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงเลิกกิจการ” ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ (๒๗ เมษายน ๑๒๑), น่า ๖๔.
“ตั้งกรมแพทย์ในกรมยุทธนาธิการ” ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ (๒๒ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๓), หน้า ๑๐๕.
“ตำแหน่งราชการกระทรวงธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ (๒๐ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๔), หน้า ๔๗๕ - ๔๘๕.
“พระราชพิธีประพาศยุโรปประเทศ” ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ (๓๑ มีนาคม ๑๒๕), หน้า ๑๓๓๔.
“แจ้งความกระทรวงธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ (๒๑ กรกฎาคม ๑๒๖), หน้า ๔๐๒.
“ตำแหน่งราชการกระทรวงธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่๒๕ หน้า ๕๙๑ วันที ่๑๖ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๗.
“ตำแหน่งราชการกระทรวงธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ (๖ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๙), หน้า ๑๘๔๙.
“ประกาศตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ราชกิจจานุเบกษา ๒๗  

(๑๑ มกราคม ร.ศ. ๑๑๙), หน้า ๑๒๓.
“แจ้งความโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์พิเศษส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”, ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ (๒ เมษายน ๑๓๐), หน้า ๑๕ - ๒๐.
“พระราชบัญญัติห้ามใช้เครื่องหมายกากะบาดแดง ร.ศ. ๑๓๐” ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ (๔ กุมภาพันธ ์๑๓๐), หน้า ๔๔๙ -  

๔๕๑.
“พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ และฉบับเพิ่มเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๓  

ราชกิจจานุเบกษา ๓๕ (๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๑), หน้า ๑๒๘ - ๑๓๗.
“พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม ฉบับเพิ่มเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๓” ราชกิจจานุเบกษา ๓๗ (๗ พฤศจิกายน  

๒๔๖๓), หน้า ๒๖๗ - ๒๗๙.
“การเปิดปาสตุรสภาที่ถนนบำรุงเมืองซึ่งเปนโรงพยาบาลพิศม์แลพิศม์สุนัขบ้ากัด” ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ (๒๐ เมษายน  

๒๔๕๖), หน้า ๑๓๔ - ๑๓๖.
“กระแสพระบรมราชโองการเร่ืองต้ังผู้อำนวยการสภากาชาดสยม” ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ (๑๒ เมษายน ๒๔๕๗), หน้า ๔๖.
“พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  ๒๔๕๗” ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ (๑๗ กรกฎาคม  

๒๔๕๗), หน้า ๒๔๗.
“พระราชดำรสัตอบในการเปดิโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์” ราชกจิจานุเบกษา ๓๑ (๑๔ มถินุายน ๒๔๕๗), หน้า ๕๖๗ - ๕๗๑.
“พระราชดำรสัตอบในการเสดจ็พระราชดำเนริเปดิหอพระสมดุสำหรับพระนคร” ราชกจิจานุเบกษา ๓๓ (๑๔ มกราคม พ.ศ. 

 ๒๔๕๙), หน้า ๒๘๖๔.
“ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่งทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นคำวา่เมอืงเรยีกวา่จงัหวดั” ราชกจิจานุเบกษา ๓๓  

(๒๘ พฤษภาคม ๒๔๕๙), หน้า ๕๑.
“ประดษิฐานโรงเรยีนขา้ราชการพลเรอืนของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัขึน้เปน็จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และ 

โอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ” ราชกิจจานุเบกษา ๓๔ (๑๕ เมษายน ๒๔๖๐), หน้า ๒๐ - ๒๑.
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“ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่องรวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ราชกิจจานุเบกษา ๓๔  
(๑๕ เมษายน ๒๔๖๐), หน้า ๒๑ - ๒๒.

“ประกาศกระทรวงธรรมการ ตั้งกรมมหาวิทยาลัย” ราชกิจจานุเบกษา ๓๔ (๑๕ เมษายน ๒๔๖๐) หน้า ๒๒.
“พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร ์พระพุทธศักราช ๒๔๖๑” ราชกิจจานุเบกษา ๓๔ (๙ มิถุนายน ๒๔๖๑), หน้า ๑๑๐.
“พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑” ราชกิจจานุเบกษา ๓๕ (๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๑), หน้า  

๑๒๘ - ๑๓๗.
“แจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่องตั้งกองสุขาภิบาล กำจัดโรคพยาธิปากขอและไข้มะลาเรีย” ราชกิจจานุเบกษา ๓๖ (๑๔  

มีนาคม ๒๔๖๒), หน้า ๔๐๐๗ - ๔๐๐๘.
“สภากาชาดสยาม” ราชกิจจานุเบกษา ๓๗ (๒ มกราคม ๒๔๖๓), หน้า ๓๓๓๓ - ๓๓๓๕.
“ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติการแพทย์เพิ่มเติม” ราชกิจจานุเบกษา ๔๖ (๕ พฤษภาคม ๒๔๗๒), หน้า ๑๔ - ๑๖.
“กฎเสนาบดีตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ ๒๔๖๖” ราชกิจจานุเบกษา ๔๖ (๑๒  

มิถุนายน ๒๔๗๒), หน้า ๔๖ - ๖๗.
“แจง้ความของผูอ้ำนวยการกองสขุาภบิาลสภากาชาดสยาม เรือ่งแสดงกจิการทีไ่ดก้ระทำไปแลว้ใน พ.ศ. ๒๔๖๓” ราชกจิจา- 

นุเบกษา ๓๘ (๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๔), หน้า ๘๑๐ - ๘๑๑.
“พระราชบัญญัติประถมศึกษา พระพุทธศักราช ๒๔๖๔” ๓๘ ตอนพิเศษ (๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔), หน้า ๒๔๖.
“แจ้งความสภากาชาดสยาม” ราชกิจจานุเบกษา ๓๙ (๔ มีนาคม ๒๔๖๕), หน้า ๓๕๑๕ - ๓๕๑๖.
“ประกาศรวมการปกครองทอ้งทีแ่ละแบง่ปนัหนา้ทีร่ะหวา่งกระทรวงมหาดไทยกบักระทรวงยตุธิรรม” ราชกจิจานเุบกษา ๓๙  

(๒ สิงหาคม ๒๔๖๕), หน้า ๘๐.
“วางระเบียบจัดกรมใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย” ราชกิจจานุเบกษา ๔๐ (๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๖), หน้า ๑๓๒.
“พระราชบัญญัติการแพทย์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๖” ราชกิจจานุเบกษา ๔๐ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๖), หน้า ๑๓๖ - ๑๕๒.
“โอนกองแพทย์ศุขาภิบาลไปขึ้นกรมสาธารณสุขแลเปลี่ยนนามกรมศุขาภิบาลเปนกรมนคราทร” ราชกิจจานุเบกษา ๔๒  

(๒๖ เมษายน ๒๔๖๘), หน้า ๒๓๕ - ๒๓๘.
“พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช ๒๔๗๖” ราชกิจจานุเบกษา ๕๐  

(๓๐ มกราคม ๒๔๗๖), หน้า ๘๙๔.
“พระราชบัญญัติการแพทย์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖” ราชกิจจานุเบกษา ๕๐ (๑๘ มีนาคม ๒๔๗๖) หน้า ๙๘๔.
“พระราชบญัญตัคิวบคมุการประกอบโรคศลิปะ พทุธศักราช ๒๔๗๙” ราชกิจจานุเบกษา ๕๔ (๒๖ เมษายน ๒๔๘๐), หน้า  

๑๖๐ - ๑๗๖.
“ประกาศพระราชกฤษฎีกา มอบสิทธิกิจการบางส่วนในกรมสาธารณสุข กรมตำรวจ และกรมโยธาเทศบาล กระทรวง 

มหาดไทยให้เทศบาลนครกรุงเทพฯ จัดทำ พุทธศักราช ๒๔๘๐” ราชกิจจานุเบกษา ๕๔ (๑๒ กรกฎาคม  
๒๔๘๐), หน้า ๗๖๙ - ๗๗๑.

“ประกาศตั้งสภานายิกา สภากาชาดไทย” ราชกิจจานุเบกษา ๗๓ ตอนที ่๖๖ (๒๑ สิงหาคม ๒๔๙๙), หน้า ๙๕๗.
“ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี” ราชกิจจานุเบกษา ๕๖ (๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๒), หน้า ๘๑๐.
“พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓” ราชกิจจานุเบกษา ๕๗ (๑๗ กันยายน ๒๔๘๓), หน้า ๔๑๙.
ราชกิจจานุเบกษา ๕๖ ตอนที ่๘๓ (๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๘), หน้า ๑๘๘๔ - ๒๐๒๗.
“พระราชกฤษฎกีาจดัวางระเบียบราชการสำนกังานเลขานุการรฐัมนตรแีละสำนักงานปลดักระทรวง ในกระทรวงสาธารณสขุ  

พุทธศักราช ๒๔๘๕” ราชกิจจานุเบกษา ๕๙ ตอนที ่๑๖ (๑๐ มีนาคม ๒๔๘๕), หน้า ๖๗๗ - ๖๘๐.
“พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๕”  

ราชกิจจานุเบกษา ๕๙ ตอนที ่๑๖ (๑๐ มีนาคม ๒๔๘๕), หน้า ๖๙๐ - ๖๙๓.
“ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ใช้พจนานุกรมตัวสะกดแบบใหม่ เป็นหลักในการเขียนหนังสือไทย” ราชกิจจา- 

นุเบกษา ๕๙ ตอนที ่๔๗ (๕ พฤษภาคม ๒๔๘๕), หน้า ๑๓๔๓.
“พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก” ราชกิจจานุเบกษา ๗๒ ตอนที่  

๘๓ (๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๘), หน้า ๑๔๔๓ - ๑๔๕๑.
“ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการใช้ตัวสะกด” ราชกิจจานุเบกษา ๖๗ ตอนที่ ๒๖ (๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓),  

หน้า ๑๒ - ๑๓.
“พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมศิลปากรในกระทรวงวัฒนธรรม” ราชกิจจานุเบกษา ๖๙ ตอนที่ ๕๒ (๒๖ สิงหาคม  

๒๔๙๕).
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เอกสารชั้นต้น สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

กรมราชเลขานุการ
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลท่ี ๕ มร ๕ รล/๖ เร่ืองตำแหน่งกรมทหารน่า ทหารบกทหารเรือ ร.ศ. ๙๙
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ รล.พศ./๑๑ หน้า ๒๙๘ - ๓๐๐ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ รล.พศ./๑๖ เรื่องตั้งกรมหมื่นเทวะวงษวโรปการ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ รล.พศ./๑๗ หน้า ๔๖๖ - ๔๖๘ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ รล.พศ./๒๐ หน้า ๒๘๔
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ รล.พศ./๒๓ หน้า ๓๐ - ๓๑
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ รล.พศ./๒๓ หน้า ๖๐ - ๖๑
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ รล.พศ./๒๖ หน้า ๓๙ - ๔๐
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ รล.พศ./๒๙ หน้า ๓๓๗ - ๓๓๙ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ รล.พศ./๓๑ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ รล - พล/๒ หน้า ๑๖๕๖ - ๑๖๕๗ 

กรมศึกษาธิการ
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ กรมศึกษาธิการ มร ๕ ศ/๑ เรื่องรายงานของขุนวรการโกศล 
สำนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ เอกสารรชักาลที่ ๕ กรมศกึษาธกิาร มร ๕ ศ ๑ - ศ ๑/๒๔ เรือ่งรายงานกรมศกึษาธกิาร 

ร.ศ. ๑๐๙ 
สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ เอกสารรชักาลที่ ๕ กรมศกึษาธิการ มร ๕ ศ/๑ เรือ่งรายงานเวรจำนวนพนกังานสงักดั 

กรมศึกษาธิการ รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ ฉบับที ่๓ หน้า ๒๕๓ - ๒๖๓
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ กรมศึกษาธิการ ม.ร.๕ ศ/๔๕
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๑๗ เรื่องขออนุญาตพิมพ์คำภีร์แพทย์ หน้า  

๑๐ - ๒๗ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลท่ี ๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๒๖ เร่ืองโอสถศาลาตามหัวเมือง หน้า ๑ - ๒๘
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๒๗ โรงพยาบาลมิชชันนารีอเมริกันที่เมือง 

นครศรีธรรมราชและมณฑลพายัพ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ศ/๑ - ศ ๒๔/๓๒ เรื่องความเห็นเจ้าพระยาสุรศักดิ์ทำพรรณ 

หนองโคปลูกฝีทรพิศม์
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๓๖ เรื่องทูลเกล้าถวายบาญชีหมอยาเชลยศักดิ์ 

ซึ่งกระทรวงธรรมการขอให้สำรวจ 
สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ เอกสารรชักาลที่ ๕ มร ๕ ศ/๔๕ ศ ๒๔/๓๙ เรือ่งเลกิโรงพยาบาลในกระทรวงธรรมการ 

ยกมากระทรวงนครบาลแลจัดการเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๔๓ เรื่องจำหน่ายพรรณบุพโพ ร.ศ. ๑๒๕
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ ศ/๔๕ - ศ ๒๔/๔๖ รายงานประชุมแพทย ์
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๗ ศ/๔ - ม ๗.๓/๑ เรื่องจะเชิญ Rockefeller Foundation มาช่วยเหลือ 

ทางสาธารณสุขและการศึกษาทางแพทย ์ (เอกสารจำนวน ๒๖๓ หน้า)
สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ รชักาลที ่๗ มร ๗ ศ/๔ - ศ๗.๓/๒ เรือ่งรอคคเิฟลเลอรม์ลูนธิริบัชว่ยการแพทย ์ (มเีอกสาร  

๑๖๑ หน้า) 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๗ กรมศึกษาธิการ มร ๗ ศ/๔ - ศ ๗.๒/๔ เรื่องให้ปริญญาแพทย์
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กระทรวงกลาโหม
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงกลาโหม มร ๕ ก/๑ - ก. ๒ ๑๘/๒ เรื่องจัดราชการที่ 

กระทรวงกลาโหม
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ กระทรวงกลาโหม มร ๕ ก/๓๕ - ก ๑๓.๑/๗๕ 
สำนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ เอกสารรชักาลที ่๕ กระทรวงกลาโหม มร ๕ ก/๓๕ - ก ๑๓.๑/๕๖ เรือ่งขอเพิม่กองแพทย์ 

พยาบาลในกรมยุทธนาธิการทหารขึ้นอีกกองหนึ่ง
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ ก/๓๕ - ก ๑๓.๑/๘๙ เรื่องกรมแพทย์ในกรมทหารบก
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ ก/๓๘ - ก ๑๓.๕/๕ เรื่องสร้างโรงทหาร หน้า ๘ - ๒๓ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลท่ี ๕ มร ๕ ก/๓๕ สร้างโรงพยาบาลทหาร ปากคลองหลอด หน้า ๘ - ๑๑
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ก/๗ - ก ๒๐.๑/๘ เรื่องจัดราชการกระทรวงทหารเรือ 

กระทรวงการคลัง
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงการคลัง กร ๕ ค/๗ - ค ๔.๑ ค/๑๐ เรื่องหลวงจีนซ้ำปุน  

ขอพระราชทานที่ตั้งโรงพยาบาล

กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลท่ี ๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ ต/๒๖ - ต ๔/๒๔ เร่ืองพระยาภาสกรวงศ์  

เปนอรรคราชทูตยี่ปุ่น 
สำนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรชักาลที ่๕ กระทรวงการตา่งประเทศ มร ๕ ต/๖๕ - ต ๒๐/๖ เรือ่งอเมรกินัจะขอ 

แลกเปลี่ยนหนังสือรายงานคัดราชการบ้านเมือง
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๔๔/๒ เรื่องยกเว้นภาษีเรือพยาบาล 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๘๐ ต ๔๔/๑๐ เรื่องสภา 

อุณาโลมแดงกรุงสยามแลเหรียญจุฬาลงกรณ์
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๘๐ ต ๔๔/๑๐ เรื่องสยาม 

สภาอุณาโลมแดง
สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารรชักาลที ่๕ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๔๔/๑๑ เรือ่งรา่งกฎขอ้บงัคบัสภาอณุาโลมแดง ๑๗  

มิ.ย. ๑๑๘ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ ต/๔๒ - ต ๔๔/๑๒ เรื่องสยามสภาอุณาโลมแดง 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๔๔/๑๓ เรื่องนา ๆ ประเทศทำกฎหมายที่จะลงโทษ 

ผู้กระทำหนังสือสัญญาคอนเวนชั่นเมืองเยนิวา 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๔๔/๑๕ เรื่องกรุงเฮก 

เข้าอยู่ในสัญญาเยนิวา
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ ต/๘๐ - ต.๔๔/๑๘ เรื่องประชุมกากบาทแดงที่เมืองเยนิวา 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๕ ต/๘๐ - ต ๔๔/๒๑ เรื่องสภาอุณาโลมแดง 

อังกฤษ
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๕ กระทรวงการต่างประเทศ ต/๘๐ ต ๗.๑๓ รายงานเสนาบดีสภา
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ต/๔๗ เรื่องสัญญานานาประเทศที่เมืองเยนิวา หน้า ๑๒ - ๒๐ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ต/๒๐/๑ เรื่องรัฐบาลเยอรมันเชิญรัฐบาลสยามไปประชุม ว่าด้วย  

การป้องกันโรคและบำรุงความสุขสำหรับบ้านเรือนที่เมืองเดรสเดรน 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ต/๕๐ - ต ๒๓/๒๑ เรื่อง The Rockefeller Sanitary Commission
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลท่ี ๖ มร ๖ ต/๔๙ - ต ๒๑/๕๘ เร่ืองอังกฤษจัดต้ังกระทรวงการสาธารณสุขข้ึนใหม่
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลท่ี ๖ กระทรวงการต่างประเทศ มร ๖ ต/๔๗ เร่ืองสัญญานานาประเทศท่ีเมืองเยนิวา  

หน้า ๑ - ๑๑
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กระทรวงนครบาล
สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารรชักาลที ่๕ กระทรวงนครบาล มร ๕ น/๒๐๖ - น ๑๘.๑/๑๗ เรือ่งจะตอ้งการทีว่งั 

กรมมเหศวร ทำโรงพยาบาลอุณาโลมแดง
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ น/๒๐๗ - น ๑๘.๑/๗๓ เรื่องมอบที่หลวงหลังวัดพลับพลาไชย 

ให้กรมสุขาภิบาลตั้งโรงพยาบาลหญิงหาเงิน 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ กระทรวงนครบาล มร ๕ น/๙๓/๑ เรื่องสัญญาทำน้ำประปา 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ น/๒๑๖ เรื่องตั้งโรงพยาบาลจีน ถนนเยาวราช
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ มร ๕ น/๘๙ หน้า ๒๖

กระทรวงมหาดไทย
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ มร ๕ ม/๑ - ม.๑/๓ เรื่องเจ้าพระยารัตนบดินทร์ ออกจากราชการ  

ตั้งกรมหมื่นดำรงฯ เป็นเสนาบดีมหาดไทย พระยาภาสฯ เป็นเสนาบดีกรมศึกษาธิการ พระยาสุรศักด์เป็นอธิบดี 
กรมเกษตร ์

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลท่ี ๕ มร ๕ ม/๑ - ม.๑/๘ กรมหม่ืนดำรงทรงจัดราชการกระทรวงมหาดไทย 
สำนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารรชักาลที ่๕ กระทรวงมหาดไทย มร ๕ ม/๕/๑ - ม ๑.๔/๓๓ ประกาศจดัปนัหนา้ที ่

กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย
สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารรชักาลที ่๕ กระทรวงมหาดไทย มร ๕ ม/๖ - ม ๒.๑/๑ เรือ่งการแบง่หวัเมอืงออก 

สำหรับจัดการให้เปนที่เรียบร้อย
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๖ กระทรวงมหาดไทย มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒.๑/๒
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๖ กระทรวงมหาดไทย มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒.๑/๒ 
สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ รชักาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒/๒ เรือ่งสภาอณุาโลมแดงอเมรกินัขอทราบวา่ในแขวง 

เมืองเชียงใหม ่ ราษฎรป่วยเป็นมาเลเรียชุกชุมหรือไม ่
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒.๑/๑ เรื่องรวมกองพยาบาลต่าง ๆ ขึ้นเป็นกรมหนึ่ง 

ในกระทรวงมหาดไทย เรียกว่ากรมพยาบาล
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒.๑/๒ รายงานเรื่องกรมพยาบาล
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๗ ม/๗๐ - ม ๗.๑/๑ โรงวชิรพยาบาล 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒/๙ เรื่องนายรอดเฟลเลอเศรษฐีอเมริกันได้จัดตั้ง 

กรรมการแพทย์ตรวจโรคฮูกเวอมแลจัดการรักษา
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒/๕ รายงานกรมสาธารณสุข หน้า ๓๕ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒/๑๐ เรื่องกรมสาธารณสุข, หน้า ๙๗
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒/๑๐ เรื่องกรมสาธารณสุข, หน้า ๑๑๓
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒/๑๐ หน้า ๑๐๐ - ๑๐๒ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑- ม ๑๒/๑๑ หน้า ๑ - ๗
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒/หน้า ๑๖๗
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒/๑๑ หน้า ๑๗๑ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ น/๕๙ เรื่องกองแพทย์สุขาภิบาล หน้า ๒๔ - ๓๒ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ น/๕๘ - น ๗.๑/๔๑
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลท่ี ๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒/๔ เร่ืองรายงานกรมสาธารณสุขประจำพระพุทธศักราช  

๒๔๖๕, ๒๔๖๖ และ ๒๔๖๗ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร ๖ ม/๑๐/๑ - ม ๑๒/๑๔ รายงานกรมสาธารณสุขประจำพระพุทธศักราช  

๒๔๖๕, ๒๔๖๖ และ ๒๔๖๗ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๗ มร ๗ ม/๗๐ - ม ๗.๑/๓ โรงพยาบาลขอนแก่น
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม ๗.๑/๔ โรงพยาบาลนครสวรรค ์
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม ๗.๑/๕ โรงพยาบาลมณฑลปัตตาน ี
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๑๒ - ม ๗.๕/๑ จัดการประชาภิบาล คือ  

เทศบาล



1028
ประวั ติ ศ าสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข ไทย

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลท่ี ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม ๗.๑/๖ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๑๐ - ม ๗/๑ เรื่องตั้งสภาสาธารณสุข
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม ๗.๑/๑๐ โรงพยาบาลจังหวัด  

สุราษฎร์ธาน ี
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลท่ี ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม ๗.๑/๑๓ โรงพยาบาลจังหวัดปทุมธานี
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม ๗.๑/๑๒ โรงพยาบาลกลาง 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม ๗.๑/๑๔ ส่งแพทย์ไปดูวิธีและระเบียบ

การบำบัดโรคต่าง ๆ ณ เมืองต่างประเทศ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๒๙ ม ๒๖.๔/๑๔๒ เรื่องการปกครอง 

โดยลักษณะเทศบาลซึ่งอธิบดีกรมสาธารณสุขทรงแสดงในที่ประชุมเทศา พ.ศ. ๒๔๗๒
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม ๗.๑/๑๗ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุร ี
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม ๗.๑/๑๘ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย ์
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม ๗.๑/๒๐ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี ่
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลท่ี ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ - ม ๗.๑/๑๙ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง 

กระทรวงมุรธาธร
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมุรธาธร กร ๕ อ/๓ - อ ๕.๓/๑๔ เรื่องรายงานรัฐมนตรีสภา ร่าง 

พระราชกำหนดชื่อกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ ศธ ๘.๓/๓ เรื่องส่งหมออดัมสัน หลวงวิฆเนศร ออกไปเรียนวิธี 

ทำพรรค์ปลูกแก้โรคระบาทว์สัตว์พาหนะ ณ เมืองมนิลา
สำนักหอจดหมายเหตุแหง่ชาติ เอกสารรชักาลที ่๕ ศธ ๘.๓/๕ เรือ่งตัง้สถานทีส่ำหรบัทำพรรณปลกูโรคระบาทวส์ตัวพ์าหนะ 

ที่เสาธง สระปทุมวัน
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ ศธ ๘.๕/๔ เรื่องให้กรมพยาบาลจัดการ 

โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ ศธ ๘.๕/๖ เรื่องอธิบดีกรมพยาบาลย้ายโรงพยาบาลอุณาโลมแดง 

ไปอยู่ที่ศิริราช 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ ศธ ๘.๕/๑๑ เรื่องซื้อเตียงนอนคนไข้จาก 

โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงมาใช้ตามโรงพยาบาล 

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารกระทรวงสาธารณสุข สธ ๑.๓.๑/๑ เร่ืองกองโอสถศาลารวมกับโรงงานเภสัชกรรม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๑๘๘ เรื่องการโอนนิสิตเตรียม 

แพทยศาสตร์จุฬาฯ ไปศึกษาต่อที่กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๑๑ เรื่องโครงการสร้าง 

โรงพยาบาลหัวเมืองของกระทรวงมหาดไทย หน้า ๔๑ - ๔๒ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘ หน้า ๑๑ - ๑๒ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๑๒ เรื่องการโอนโรงพยาบาล 

ระหว่างเทศบาลกับกระทรวงสาธารณสุข 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑.๒๗.๒/๒๕ เรื่องโรงพยาบาล 

ทหารบก พญาไท หน้า ๑ - ๑๕ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑.๒๗.๒/๒๕ เรื่องโรงพยาบาล 

ทหารบก พญาไท หน้า ๑๘ - ๑๙ 
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สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๐๒๐๑.๖/๓ เรื่องสันนิบาตกาชาดขอทราบ 
การอุดหนุนและเอกสิทธิที่สภากาชาดสยามได้รับจากรัฐบาล

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘ เรื่อง 
กรรมการวางโครงการสาธารณสุข 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๐๒๐๑.๖/๖ เรื่องจัดตั้งสถานีบรรเทาทุกข์  
เนื่องด้วยการปราบกบฏ 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘ หน้า ๖ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๑๑ เรื่องโครงการสร้าง 

โรงพยาบาลหัวเมืองของกระทรวงมหาดไทย
สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี สร ๐๒๐๑.๕๙.๑/๓๕ เรือ่งจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ส่งประกาศเทียบปริญญาของมหาวิทยาลัย 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘ เรื่องร็อคกี้เฟลเลอร์มูลนิธ ิ

หน้า ๑๓ - ๑๔ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘ เรื่องรายงานการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาการสาธารณสุขและการแพทย ์หน้า ๓ - ๗ 
สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีสร ๐๒๐๑.๖/๗๑ เรือ่งโอนเจา้หนา้ทีส่ภากาชาดไทย 

เป็นข้าราชการ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘ หน้า ๑๔ - ๑๕ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๒.๑.๑.๑/๓๑ เรื่องโครงการก่อสร้าง 

คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม ่
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๒.๑/๖๕ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  

โรงพยาบาลขอนแก่น 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๒.๑๑/๑๔๕ เรื่องโครงการสร้างโรงพยาบาล 

คณะแพทย์ใหม่ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร ๒.๑.๑๐/๔๒ เรื่องโครงการจัดตั้งคณะ 

แพทยศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ เอกสารสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีสร ๐๒๐๑.๖/๑๔ เรือ่งใหส้ภากาชาดไทยอยูใ่นความ 

ควบคุมของกระทรวงกลาโหม
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘ เรื่องกลาโหมตั้งโรงเรียน 

เพาะแพทย์และอบรมแพทย์ประกาศนียบัตร ์หน้า ๒ - ๒๗ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี สร ๐๒๐๑.๖/๒๓ เรื่องยุบเลิกสภากาชาดไทย
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ม (๒) สร ๐๒๐๑/๒๐๘ เรื่องรายงานการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาการสาธารณสุขและการแพทย ์หน้า ๙๐ - ๑๐๖

หนังสือกราบบังคมทูล
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๑๙ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๔๔ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๔๘ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๕๔ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๕๒ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๕๕ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๕๘ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๖๒ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๖๕ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๖๖ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๖๗ 
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สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๗๐ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๗๑ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๗๒
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๗๗ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๐ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๒ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๓ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๔
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๕
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๘๘ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๐ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๑ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๒ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๓
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๔
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๕ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๖ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๗ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๘ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๙๙
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๑๐๒ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๑๐๖ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ หนังสือกราบบังคมทูล มร ๕ นก/๑๐๘ 

หมวดเบ็ดเตล็ด
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กร ๕ บ/๘ บ ๑.๔/๓ จมื่นไวยวรนารถทูลเกล้าฯ ถวายความเห็น 

เรื่องจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน จ.ศ. ๑๒๔๗
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กร ๕ บ/๘ พระราชดำรัสตอบความเห็นผู้ที่จะให้เปลี่ยนแปลงการ 

ปกครอง จ.ศ. ๑๒๔๗
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ กร ๕ บ/๙ - บ๑.๕/๑๖ พระราชดำริเรื่องหานามต่าง ๆ มาใช้แทน 

คำฝรั่ง
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หมวดเบ็ดเตล็ด กร ๕ บ/๔๐ เรื่องกำหนดตำแหน่งยศศักดินาใน 

กรมทหารน่า จ.ศ. ๑๒๔๒ ร.ศ. ๙๙ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ เอกสารรัชกาลที ่๕ เบ็ดเตล็ด กร ๕ บ/๔๐ - บ ๑๓/๑๒ เรื่องตัวอย่างธงอุณาโลมแดง
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ เอกสารเบ็ดเตล็ด มร ๖ บ/๓๕  - บ ๙/๒ เงินใช้จ่ายในโรงพยาบาล 

สภาอุณาโลมแดง
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลท่ี ๖ เอกสารเบ็ดเตล็ด มร ๖ บ/๓๕ - บ ๙/๓ เร่ืองท่ีดินจะสร้างสภาอุณาโลมแดง
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ เอกสารเบ็ดเตล็ด มร ๖ บ/๓๕  - บ ๙/๒ เงินใช้จ่ายในโรงพยาบาล 

สภาอุณาโลมแดง 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลท่ี ๖ มร ๖ บ/๓๕ - บ ๙/๑๒ เร่ืองสภากาชาดสยามเข้าร่วมสมาคมสากล  

หน้า ๑๐ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ รัชกาลที ่๖ มร ๖ บ/๓๕ หน้า ๙๑ - ๙๔ 

เอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล กองกลาง ทม ๒.๑.๓/๖ เรื่องก่อสร้างตึกหอพักนิสิตแพทย์  

คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
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เอกสารสภากาชาดไทย
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารสภากาชาดไทย สกท ๑/๕ ต้นร่างพระราชบัญญัติกาชาด เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๓  

ปึก ๑

เอกสารส่วนบุคคล
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารส่วนพระองค์ สบ.๑๖ สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ มสบ ๑๖/๙ - สบ  

๑๖.๑๐/๒๖ เรื่องลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลเมื่อครั้งเสด็จยุโรป ๑๔ มิถุนายน - ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๐

หนังสือ

กฎหมายไทยคือพระราชบัญญัติและประกาศซ่ึงต้ังข้ึนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ  
เล่ม ๑ ร.ศ. ๑๑๒ พ.ศ. ๒๔๓๖. 

กฎหมายรัชกาลที ่๖ ร.ศ. ๑๓๐
กระทรวงกลาโหม. ตำนานกรมทหารบกราบที ่๑ มหาดเลก็รกัษาพระองค ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พ.ศ. ๒๔๖๔. พิมพ์คร้ังท่ี ๒ พระนคร: โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, พ.ศ. ๒๔๖๖.
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชกาลที่ ๕ ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ -  

ปีระกา พ.ศ. ๒๔๑๖.
ด ีบ ีบรดัเล แตง่ นายปว่น อนิทวุงศ เปรยีญ แปลเปนภาษาไทย. ประชมุพงศาวดาร ภาคที ่๓๑ จดหมายเหตเุรือ่ง 

มิซชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๘. (พิมพ์ในงานศพ 
พระยาสารสินสวามิภักด ิ (เทียนฮี ้ สารสิน) เดือนตุลาคม ๒๔๖๘).

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. เทศาภิบาล, ฉบับพิมพ ์พ.ศ. ๒๔๙๕.
ตำนานสวนกุหลาบและร่างข้อบังคับสวนกุหลาบ พ.ศ. ๒๔๗๔.
ประวัติการของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตร ีภาค ๑ ตอนปราบฮ่อ ครั้งที ่๑.
วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง (ผู้รวบรวม), ประวัติและพระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น เวชนิสิต พ.ศ. ๒๔๘๒.
วิกัลย์ พงศ์พนิตตานนท์ และคณะ. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ  

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงบรรยาย วันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ สำนักงาน 
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม.

ข้อมูลออนไลน์

วรชาต ิมีชูบท, จดหมายเหตุวชิราวุธ สืบค้นออนไลน ์ http://www.vajiravudh.ac.th
โดม ไกรปกรณ์, สุขาภิบาล, ฐานข้อมูลสถาบันพระปกเกล้า 
“พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม” หอประวัติจุฬาฯ http://www.memocent.chula.ac.th/
สถาบันพระปกเกล้า คลังความรู้หมวดหมู ่ เรื่องประวัติและความเป็นมาของเทศบาล 
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ปูชนียาจารย์ด้านประวัติศาสตร ์

พลตร ีหม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย ์ เกษมศรี

อาจารย์จุลทัศน ์พยาฆรานนท์

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ศัลยเวทย ์ เลขะกุล

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ภาคภูม ิ สุปิยพันธุ์

อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน ์

อาจารย์เทิม มีเต็ม

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ

รัชดา โชติพานิช

วิกัลย ์พงศ์พนิตานนท์

คณะทำงาน

เจ้าหน้าที่แพทยสภา

นางทรรศนีย ์นาควิเชตร

นางกมลพร สถิตศุภมงคล

นางสุกัญญา แสงพลอย

นางสาวสุภาวด ี ฉายเมฆ

เจ้าหน้าที่งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศิริราช

นางสุรีย ์ ชูราศรี

เจ้าหน้าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวเดือนเพ็ญ เลิศรัตนวิสุทธิ์
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หน่วยงานในประเทศ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ สำนักหอสมุดแห่งชาติ 

หอสมุดปิยมหาราชรฦก 

หอสมุดดำรงราชานุภาพ (กรมศิลปากร) 

กระทรวงสาธารณสุข 

สภากาชาดไทย 

กรมแพทย์ทหารบก 

กรมแผนที่ทหารบก 

กรมแพทย์ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหารอากาศ 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหต ุ สภากาชาดไทย 

หน่วยปฏิบัติการวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย กระทรวงสาธารณสุข

ผศ.พิชญา สุ่มจินดา คณะวิจิตรศิลป ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายโกศล ตี่นาสวน

หน่วยงานระหว่างประเทศ

คณะกรรมการกาชาดสากล สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ

คณะกรรมการกาชาดสากล สำนักงานใหญ่นครเจนีวา

รัฐบาลแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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ปูชนียาจารย์ด้านประวัติศาสตร ์   พลตร ีหม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย ์ เกษมศรี   

    อาจารย์จุลทัศน ์พยาฆรานนท์

ที่ปรึกษา	  นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล

    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร

    รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ภาคภูม ิ สุปิยพันธุ์

    นายเตช บุนนาค 

    นายบุญเตือน ศรีวรพจน ์

    นายเทิม มีเต็ม 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา สุ่มจินดา

 

บรรณาธิการ  รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ

    นางรัชดา โชติพานิช

 

คณะทำงาน 

นายแพทย์ศัลยเวทย ์ เลขะกุล    คณะกรรมการแพทยสภา

นายแพทย์สัมพันธ ์คมฤทธิ์    คณะกรรมการแพทยสภา

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ภาคภูม ิ สุปิยพันธุ ์   คณะกรรมการแพทยสภา

นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์    คณะกรรมการแพทยสภา

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นางสาววิกัลย ์พงศ์พนิตานนท ์     งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ ์

      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นาวาเอก (พิเศษ) นายแพทย์พิเชฏฐ ์ กรัยวิเชียร  กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 

นายแพทย์วีรวัฒน ์มุตตารักษ์    พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ  คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางรัชดา โชติพานิช    หน่วยปฏิบัติการวิจัยแผนที่และเอกสาร

      ประวัติศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพงษ์ศิร ิ สุวรรณเสถียร    งานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหต ุ สภากาชาดไทย

นายธนินทร พูนศรีสวัสดิ์    งานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหต ุ สภากาชาดไทย

พันเอก อิทธินันท ์ โชติช่วง     กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก

พันโทหญิง พรนภา ทองจีน     กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก

พันโทหญิง ศศิวาศน ์ศรีเนธิยานันท ์     กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก 

นายเอกราช รักวนัส     หัวหน้าฝ่ายกาชาดสัมพันธ ์

      คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

      สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ 

กิตติกรรมประกาศ
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นางสาวกัญญารัตน ์พิณสีทอง     คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

      สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ 

นายอานนท ์ เชิงชวโน    คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

      สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ

นายชยันต ์หิรัญพันธุ์    หอจดหมายเหต ุมหาวิทยาลัยพายัพ

นายคมสัน ทินกร ณ อยุธยา    คลินิกการแพทย์แผนไทย

      หม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร

นางสาวภาสิน ีญาโณทัย    บำรุงชาติสาสนายาไทย บ้านหมอหวาน

ฝ่ายสนับสนุนคณะทำงาน

นางทรรศนีย ์นาควิเชตร    เจ้าหน้าที่แพทยสภา

นางกมลพร สถิตศุภมงคล    เจ้าหน้าที่แพทยสภา

นางสุกัญญา แสงพลอย    เจ้าหน้าที่แพทยสภา

นางสาวสุภาวด ี ฉายเมฆ    เจ้าหน้าที่แพทยสภา

นางสุรีย ์ ชูราศี    งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศิริราช

นางสาวเดือนเพ็ญ เลิศรัตนวิสุทธิ์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ	

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ สำนักหอสมุดแห่งชาต ิ/ หอสมุดปิยมหาราชรฦก / 

หอสมุดดำรงราชานุภาพ (กรมศิลปากร) / กระทรวงสาธารณสุข / สภากาชาดไทย / 

กรมแพทย์ทหารบก / กรมแผนที่ทหารบก / กรมแพทย์ทหารเรือ / กรมแพทย์ทหารอากาศ / 

สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ/ งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / 

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย / หน่วยปฏิบัติการวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / หอนิทรรศน์รัตนโกสินทร ์/ 

พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา / หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย กระทรวงสาธารณสุข / 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา สุ่มจินดา คณะวิจิตรศิลป ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่/ นายโกศล ตี่นาสวน / 

นายดิษพงศ ์ เนตรล้อมวงศ ์

หน่วยงานระหว่างประเทศ

คณะกรรมการกาชาดสากล สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ

คณะกรรมการกาชาดสากล สำนักงานใหญ ่นครเจนีวา 

รัฐบาลแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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ประกาศแพทยสภา
ที ่๙๗/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห่งพระราชบญัญัตวิชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  

และมติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำงานประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย ดังรายนาม ต่อไปนี้

๑.  นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล  ประธานคณะอนุกรรมการ

๒.  นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ  อนุกรรมการ

๓.  นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร   อนุกรรมการ

๔.  นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์  อนุกรรมการ

๕.  นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์  อนุกรรมการ

๖.  นายแพทย์วีรวัฒน์ มุตตารักษ ์   อนุกรรมการ

๗.  นายแพทย์วรพล จรูญวณิชกุล   อนุกรรมการ

๘.  แพทย์หญิงเดือนเพ็ญ ขาวประไพ   อนุกรรมการ

๙.  นาวาเอกพิเชฏฐ์ กรัยวิเชียร  อนุกรรมการ

๑๐. พันโทหญิงศศิวาศน์ ศรีเนธิยานันท์  อนุกรรมการ

๑๑. พันโทหญิงพรนภา ทองจีน  อนุกรรมการ

๑๒. พันตรีนิทัสน์ ชิตโสภณ  อนุกรรมการ

๑๓. คุณพงษ์ศิริ สุวรรณเสถียร  อนุกรรมการ

๑๔. คุณเอนก นาวิกมูล  อนุกรรมการ

๑๕. คุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์  อนุกรรมการ

๑๖. คุณรัชดา โชติพานิช  อนุกรรมการ

๑๗. คุณธนินทร พูนศรีสวัสดิ์  อนุกรรมการ

๑๘. คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์  อนุกรรมการ

๑๙. นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์  อนุกรรมการและเลขานุการ
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๒๐. นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๑. คุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๒. นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๓. นางทรรศนีย์ นาควิเชตร  ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๔. นางกมลพร สถิตศุภมงคล  ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๕. นางสุกัญญา แสงพลอย  ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๖. นางสาวสุภาวดี ฉายเมฆ  ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที ่ ศกึษาคน้ควา้รวบรวมประวตัศิาสตร์การแพทยข์องประเทศไทย เพือ่ใหเ้ปน็แหลง่ 

    ข้อมูลศึกษาของวงการแพทย์และสาธารณสุข

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

    ประกาศ ณ วันที ่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

    (นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)

    นายกแพทยสภา
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ประกาศแพทยสภา
ที ่๙๗(๑)/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห่งพระราชบญัญัตวิชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  

และมติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย ดังรายนาม ต่อไปนี้

๑. นายแพทย์ศัลยเวทย ์ เลขะกุล  ประธานคณะทำงาน

๒. นายแพทย์สัมพันธ ์คมฤทธิ์  รองประธานคณะทำงาน

๓. นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร   คณะทำงาน

๔. นายแพทย์ภาคภูม ิ สุปิยพันธุ์  คณะทำงาน

๕. นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์  คณะทำงาน

๖. นายแพทย์วีรวัฒน ์มุตตารักษ ์   คณะทำงาน

๗. นาวาเอกพิเชฏฐ ์ กรัยวิเชียร   คณะทำงาน

๘. พันเอกอิทธินันท ์ โชติช่วง   คณะทำงาน

๙. พันโทหญิงศศิวาศน ์ศรีเนธิยานันท ์   คณะทำงาน

๑๐. พันโทหญิงพรนภา ทองจีน  คณะทำงาน

๑๑. พลตำรวจตรีทรงชัย สิมะโรจน์  คณะทำงาน

๑๒. พันตรีนิทัสน ์ ชิตโสภณ  คณะทำงาน

๑๓. คุณพงษ์ศิร ิ สุวรรณเสถียร  คณะทำงาน

๑๔. คุณธนินทร พูนศรีสวัสดิ์  คณะทำงาน

๑๕. นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ  คณะทำงานและเลขานุการ

๑๖. คุณวิกัลย ์พงศ์พนิตานนท์  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๗. คุณรัชดา โชติพานิช  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๘. นางทรรศนีย ์นาควิเชตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
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๑๙. นางกมลพร สถิตศุภมงคล  ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๐. นางสุกัญญา แสงพลอย  ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๑. นางสาวสุภาวด ี ฉายเมฆ  ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที ่ ศกึษาคน้ควา้รวบรวมประวตัศิาสตร์การแพทยข์องประเทศไทย เพือ่ใหเ้ปน็แหลง่ 

  ข้อมูลศึกษาของวงการแพทย์และสาธารณสุข

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที ่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

    (นายแพทย์ประสิทธิ ์ วัฒนาภา)

    นายกแพทยสภา



          


	the Medical Council book pg a 0000
	the Medical Council book pg a 0001-0037
	the Medical Council book pg b 0038-0272
	the Medical Council book pg c 0273-0445
	the Medical Council book pg d 0446-0579
	the Medical Council book pg e 0580-0701
	the Medical Council book pg f 0702-0850
	the Medical Council book pg g 0851-1021
	the Medical Council book pg h 1022-1040

