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มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีมีประวัติความเป็นมาในการจัดต้ังอย่างไร ท่านเขา้มามีส่วนรว่มหรอืมี
บทบาทหน้าทีอ่ย่างไรบ้าง ในการดาํเนินงานจัดต้ังมหาวิทยาลัย มีบคุคลสําคัญและหน่วยงานใดบ้าง ที่ให้
การสนับสนุนส่งเสริม จนกระท่ังดาํเนินการจัดต้ังได้สําเร็จ 
 
 

 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีนัน้มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างจะยาวนาน มีความพยายามในการจัดตั้งที่
ค่อนข้างจะยาวนาน คือตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 ในสมัยรัฐบาลของ จอมพล ป.พิบลูสงคราม ก็ดําริจะจัดต้ัง
มหาวิทยาลยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และก็ไดแ้ต่งตั้งคณะทํางานข้ึนมาชุดหนึ่งมีหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
ณ อยุธยา เปน็หัวหน้าคณะทํางาน ซึ่งคณะทํางานชุดนัน้ก็ได้เลอืกจังหวดัอุบลราชธานเีป็นที่ตั้งมหาวทิยาลยัใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื แตว่่าเม่ือเลอืกเสร็จแลว้ เกิดสงครามมหาเอเชยีบูรพาในปลายปี 2484 โครงการ
จัดต้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ล้มเลิกไป 
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 เมื่อสงครามสงบ (พ.ศ.2487) ก็เร่ิมมาดําริการจัดตั้งมหาวิทยาลัยท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือกัน
ใหม่อีกคร้ังหน่ึง (พ.ศ.2505) ในคร้ังน้ี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีก็เลือกเอาจังหวัด
ขอนแก่น เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วก็มาเร่ิมงานจัดตั้งเอาในปี พ.ศ.2507 
เพราะฉะน้ันมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งแรกจึงไปอยู่ท่ีจังหวัดขอนแก่น 
 แต่อย่างไรก็ตามประมาณ ปี พ.ศ.2512 ก็เร่ิมพิจารณาการจัดตั้งมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดอุบลราชธานี
กันใหม่อีกคร้ังหน่ึงโดยอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่นในขณะน้ันคือ ศาสตราจารยพ์ิมลกลกิจ ก็เร่ิมฟื้นฟู
โครงการท่ีจะตั้งมหาวิทยาลัยอีกแห่งหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งขณะน้ันผมอยู่ท่ี
ต่างประเทศก็ไม่ทราบรายละเอียด แต่ทราบว่าได้มีการมาดูพื้นท่ีซึ่งสมควรจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัด
อุบลราชธานี แล้วดูเหมือนจะพอใจตรงทุ่งเดิ่นซึ่งเปน็บริเวณพื้นท่ีท่ีตั้งอยู่ก่อนจะถึงเขตพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ห่างไป ประมาณ 4 กิโลเมตร แต่ว่าเขตพื้นท่ีทุ่งเดิ่นอยู่ลึกเข้าไปจากถนนสายวาริน 
– เดชอุดม ประมาณ 2-3 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบัน พื้นท่ีบริเวณทุ่งเดิ่นยังปรากฏอยู่ แต่ราษฎรได้บกุรุกเข้าไปอยู่
อาศัยในพื้นท่ีเป็นจํานวนมากและยึดครองไว้หมดแล้ว และเร่ืองการจัดตั้งมหาวิทยาลัยท่ีตรงน้ีก็เงียบหายไป 
 จนกระท่ังในปี พ.ศ.2519 ผมได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอธิการบดีในขณะน้ันคือ นายแพทย์กว ีทังสุบุตร ได้มีโครงการท่ีจะขยายงาน
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลยัมาท่ีจังหวัดอุบลราชธานี แลว้ก็พาคณะทํางานมาท่ีจังหวัดอุบลราชธานี จําได้ว่า
ประมาณเดือนมกราคม พ.ศ.2519 ซึ่งได้มาชี้แจงคณะกรรมการจังหวัดในขณะน้ันทราบถึงว่า ถ้าจะให้รวดเร็ว
และก็ง่ายต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยข้ึนในจังหวัดอุบลราชธานีแห่งน้ี ควรจะดําเนินการในรูปแบบของวิทยาลัย
อุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปก่อน เพราะว่าในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นน้ันมี
ระเบียบการแบ่งส่วนราชการเป็นวิทยาลัยอยู่ด้วย เพราะฉะน้ันถ้าหากว่าท่ีจังหวัดอุบลราชธานีมีวิทยาลัยแล้ว ก็
สะดวกท่ีจะจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยต่อไปได้เลย แล้วคณะทํางานได้ศึกษาและได้มีการวางแผนไว้ขณะน้ัน คือจะ
นําเอานักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 และ 4 มาเรียนท่ีน่ี แล้วก็ทํานองเดียวกันกับ
นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ก็มาเรียนท่ีน้ี ส่วนข้ันต่ํากว่าท่ีกล่าวน้ีก็เรียนท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวคือ เกษตร วิศวะ ปี 1 ปี 2 แพทย์ ปี 1,2,3 เรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว
เกษตรกับวิศวะชั้นปีท่ี 3 แพทย์ ชั้นปีท่ี 4 ก็ย้ายมาเรียนท่ีน้ี วันท่ีผมชี้แจงกับคณะกรรมการจังหวัด
อบุลราชธานีน้ัน เราก็ได้มาดูพื้นท่ีท่ีจะพิจารณาจัดตั้งวิทยาลัยกันถึง 3 แห่ง ด้วยกัน คือ แห่งแรกไปดูท่ีทุ่งเดิ่น 
ท่ีเขาเคยเลือกไว้แล้วและพบว่าทางเข้า ออก ยาก ไม่ค่อยสะดวกแล้ก็ในหน้าฝนนํ้าก็ท่วมเต็มหมด เราก็คิดว่ามัน
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อาจจะเป็นไปได้ คือให้คณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยกันพัฒนาพื้นท่ีดินผืนน้ีเพื่อทําเป็นไร่ฝึก
ทดลองของการเกษตร และก็ในเร่ืองของการชลประทานระบายนํ้าออกอะไรต่างๆ น้ี 
 แห่งท่ี 2 เราก็มาดูพื้นท่ีบ้านศรีไค ซึ่งเปน็พื้นท่ีท่ีตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปัจจุบัน ตอนน้ัน ถนน
ท่ีออกมาจากอําเภอวารินชําราบเปน็ถนนลูกรัง ไฟฟ้าก็ยังมาไม่ถึง สภาพก็เป็นป่าท้ังหมด แต่ว่าเราทราบว่าเป็นท่ี
สาธารณะประโยชน์ และมีพื้นท่ีมากมาย เราก็อยากจะได้ไว้ เพราะว่า อยู่ไม่ห่างไกลจากอําเภอวารินชําราบมาก
นัก แต่ติดขัดตรงท่ีถนนยังเป็นถนนลูกรัง ขรุขระ และไฟฟ้าก็ไม่มี ป่าก็ค่อนข้างจะทึบนิดหน่อย แต่ในเร่ืองน้ีเรา
ไม่ห่วง เราห่วงเร่ืองการคมนาคมมากกว่า ก็เลยบอกจังหวัดว่า ท่ีผืนน้ีขอเก็บไว้ก่อน 
 และแห่งท่ี 3 มีเจ้าหน้าท่ีจากอําเภอเข่ืองในมาติดต่อ บอกว่ามีพื้นท่ีแห่งหน่ึงคืออยู่ข้ามลําเซบายไปข้าม
สะพานไปจากจังหวัดอุบลราชธานี ไปถึงอีกฝั่งด้านขวามือ ตรงกันข้ามกับทางเข้าหมู่บ้านท่าวารี ยาวตามแนว
ถนนไป 2 กิโลเมตร แล้วลึกเข้าไปประมาณกิโลเมตรเศษๆ เอาไปเลยผมก็รถลงดู ผมก็พอใจ เพราะเหตุว่า ตรง
น้ันเป็นเนิน แล้วก็ลําเซบายน้ันมีนํ้าตลอดปี วกอ้อมไปด้านหลังพื้นท่ี และลําเซบายน้ีก็อยู่ด้านหลังด้วย
เพราะฉะน้ันก็สะดวกในแง่ท่ีว่า มีถนนลาดยางแล้วมีไฟฟ้า ส่วนแหล่งนํ้า เราก็ตั้งโรงกรองสูบนํ้าข้ึนมาจากลําเซ
บาย ซึ่งมนํ้ีาตลอดปีก็จะไม่มปีัญหาเร่ืองนํ้าเลย เราก็พอใจท่ีจะเลือกตรงน้ัน แต่ว่ามันไกลหน่อยประมาณ 21-
22 กิโลเมตร จากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 
 ก็คิดว่าตรงน้ีท่ีลําเซบายน่าจะเปน็ท่ีเร่ิมจัดตั้งได้เลย ต่อเมือ่บ้านเมืองพัฒนามาพอสมควรแล้วก็ค่อยมา
เอาอีกแห่งหน่ึงท่ีบ้านศรีไค (ท่ีตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปัจจุบันน้ี) ส่วนทุ่งเดิ่นก็ตกไปเป็นอันดับ 3 ทีน้ีพอ
กลับไปมหาวิทยาลยัขอนแก่นได้ไม่นาน เราจะเร่ิมเร่ืองโครงการจัดตั้งต่อก็เกิดเร่ืองค่อนข้างวุ่นวายเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งอธิการบดี จนกระท่ังในท่ีสุด นายแพทย์กวี ทังสุบุตรต้องยอมสละสิทธ์ิในการเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้
เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในขณะน้ัน แล้วสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอให้ศาสตราจารย์ ดร.เกษม 
สุวรรณกุล มารักษาการอธิการบด ีซึ่งศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ก็ขอให้ผมอยู่ช่วยงานในฐานะรอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ตามเดิม ผมก็ถามอธิการบดี คือ ท่านศาสตราจารย์ ดร.เกษม ว่าจะให้ทํา
เร่ืองวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อหรือไม่ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม บอกว่าควรพักเร่ืองน้ีไว้ก่อน เน่ืองจากมีภารกจิ
หลายอย่างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีจะต้องดําเนินการแก้ไข ผมก็เลยยุติเร่ืองไว้แค่น้ัน 
 จนกระท่ังในปี พ.ศ.2525 ก็มาเร่ิมพิจารณากันใหม่ โดยนักการเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี (นาย
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ) เองร่วมกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์นภดล 
ทองโสภิต เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ขณะน้ันผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย ผมกลับไปเป็นอาจารย์ของ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามเดิม เพราะฉะน้ันเมื่อมีการเร่ิมพิจารณากันใหม่ผมก็ไม่ค่อยรู้เร่ือง
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นัก แต่อย่างไรก็ตามทราบว่าในปี พ.ศ.2517 คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบในหลักการ ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยข้ึน
อีกแห่งหน่ึงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดตั้งในรูปแบบของวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่ว่าเร่ืองก็เงียบหายไป 
 ในปลายปี พ.ศ.2529 อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะน้ัน คือ นายแพทย์สมพร โพธินาม 
ได้ขอให้ผมรับเป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผมก็รับปากจะดําเนินการให้ ดังน้ัน 
สํานักงานอธิการบดีก็มีหนังสือยืมตัวผมจากคณะเกษตรศาสตร์ มาเป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผมก็ตกลงรับซึ่งขณะน้ันผมเป็นหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ส่วนเลขานุการ
ภาควชิา ซึ่งเป็นเลขานุการของผมด้วยคือ คุณสาโรจน์ ศิริขจรพันธ์ ผมก็เอาตัวคุณสาโรจน์ มาทํางานใน
โครงการจัดตั้งและเป็นเลขานุการของผมท่ีสํานักงานโครงการจัดตั้งด้วยคือ สํานักงาน มีบุคลากร 2 คน ได้แก่ 
หัวหน้าโครงการจัดตั้งกับเลขานุการเท่าน้ันเอง ท้ังคู่ยืมตัวมาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พอผมได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ผมก็เร่ิมสืบสาวลําดับเร่ืองราวของการจัดตั้งว่า
เป็นมาอย่างไร ก็พบว่าหลงัจากท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วในหลักการว่าให้จัดตั้งได้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้ส่งรายละเอียดโครงการน้ีไปให้สํานักงบประมาณให้ความเห็นชอบในเร่ืองเงิน
งบประมาณว่าจะสามารถจัดสรรให้ได้ตามโครงการท่ีเสนอมาน้ีมีความเป็นไปได้เพียงใดในการจัดสรร
งบประมาณให้ และก็ได้ส่งเร่ืองไปท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตดิ้วย เพื่อจะให้
ความเห็นชอบและพิจารณาว่าสมควรจะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยข้ึนอีกแห่งหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี
จังหวัดอุบลราชธานีหรือไม ่
 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ฯเห็นชอบแล้ว แต่สํานัก
งบประมาณไม่แน่ใจในโครงการน้ีท้ังจํานวนเงินและก็ความเป็นได้ โดยเฉพาะในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ซึ่ง
ในโครงการบอกว่าจะมาขอใช้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นสถานท่ีฝึกงานนักศึกษาแพทย์ แต่ก็ยังไม่ได้มี
การตกลงร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุข เพราะฉะน้ัน เร่ืองจึง ยังเงียบอยู่พอผมทราบเร่ืองอย่างน้ี ผมก็ไปท่ี
สํานักงบประมาณไปถามเขาว่ามีสาเหตุอย่างไร เขาก็ชี้ให้ดูว่า ตามโครงการท่ีเขียนมามีอยู่ 4 คณะ มีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ใน 5 ปี จะใช้เงิน 500 ล้านบาท 
ซึ่งเขาไม่ค่อยจะเชื่อว่าจะมีความเป็นไปได้ แล้วก็คณะแพทยศาสตร์หรือคณะพยาบาลศาสตร์ก็ตาม จะต้องไป
เกี่ยวข้องกับการท่ีจะเอาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มาใช้เป็นท่ีฝึกนักศึกษาแพทย ์ก็ดี หรือการท่ีจะจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ข้ึนมาก็ดี มันก็ไปซ้ําซ้อนกับวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข 
ทางสํานักงบประมาณก็เลยบอกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยังไม่ได้ติดต่อกับกระทรวงสาธารณสุขเลยว่าเขา
ยินยอมหรือให้ใช้โรงพยาบาลเพื่อการฝึกงานของนักศึกษาแพทย์หรือไม่ ซึ่งผมเองก็เห็นว่า ถ้าจะติดต่อ
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กระทรวงสาธารณสุขว่า จะยอมให้ใช้โรงพยาบาลหรือไม่ ถ้าจะตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ข้ึนมาน้ี ก็จะเกิดซึ่งก็จะ
เกิดความซ้ําซ้อนกับวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ของกระทรวงสาธารณสุข เพราะฉะน้ันคงจะต้องพูด
กันหลายคร้ังเร่ืองก็คงจะยาวยืดยื้อไปนานผมก็เลยตัดสินใจว่าควรจะชะลอ 2 คณะน้ีไว้ก่อน ก็เลยไปขอความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งท่ีประชุมก็เห็นชอบ 
 เพราะฉะน้ัน ผมก็ทําแผนการใหม่ คือมีคณะวิศวกรรมศาสตร์คงเดิม เพียงแต่เปลี่ยนจากเดิมท่ีเขาเสนอ 
“เปิดสอนสาขาวิศวกรรมโยธา” ซึ่งผมก็มาเปลี่ยนใหม่ เพราะว่าสํานักงบประมาณทักท้วงว่าถ้าเปิดสาขา
วิศวกรรมโยธาน่ีรัฐบาลเขากําลังสั่งระงับคือไม่สนับสนุนให้เปิดสอนสาขาวิศวกรรมโยธา เพราะว่า มีจํานวนมาก
แล้ว ผมก็เลยเปลี่ยนเป็น “สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล” ส่วนคณะเกษตรศาสตร์ก็คงเดิมไว้ แล้วผมไปเพิ่มคณะ
วิทยาศาสตร์ เพราะเหตุว่า คณะวิทยาศาสตร์น้ันจําเป็นกับการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นคณะเกษตรศาสตร์หรือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังน้ันในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จึงมี 3 คณะ และถ้าหากเปิดในรูป
ภาควิชาน้ันก็จะเป็นภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์น้ัน ผมเรียกว่า
ภาควิชาพื้นฐาน ภาควิชาพื้นฐาน อีกกลุ่มหน่ึงก็เป็นกลุ่มมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ซึ่งได้แก่สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ แล้วก็ทางสังคมศาสตร์ ดังน้ันในโครงการจัดตั้งเราก็เปิดข้ึนมา 3 ภาควิชา แล้วก็ทําแผนการการใช้
เงินใหม่หมด จําไม่ได้จริงๆ ว่าแผนระยะ 5 ปี น้ัน จะใช้เงินอย่างไร แต่ว่าส่วนใหญ่เงินงบประมาณท่ีขอจัดตั้งเรา
จะมุ่งไปทางด้านสาธารณูปโภค สําหรับเร่ิมการก่อสร้างรวมท้ังอาคารเรียนดว้ยเหมือนกัน 
 ในขณะท่ีทําแผนยื่นใหม่น้ี เราก็ไปพบหนังสือของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มา เกี่ยวกับการใช้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นสถานท่ีฝึกงานของนักศึกษาแพทย์ ผมจําได้ว่าประมาณ 
ปี พ.ศ.2527 แต่ทําไมผมไม่เห็นในตอนแรก ผมก็ไม่ทราบ  เราก็ไปค้นเอาจนได้และพบว่าปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในขณะน้ัน ได้ตอบปฏิเสธ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการท่ีจะให้ใช้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็น
ท่ีฝึกนักศึกษาแพทย์  โดยให้เหตุผลโดยสรุปว่าโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขน้ัน เป็นโรพยาบาลท่ีสร้าง
มาในรูปแบบเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไปไม่ได้สร้างมาเพื่อการเรียนการสอนเพื่อผลิตแพทย์ เขาก็
ยกตัวอย่างโรงพยาบาลท่ีสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ว่าเมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้ยกให้กับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปแล้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เอาไปใช้ในการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ก็
พบว่า ไม่สะดวกต่อการเรียนการสอน กระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องสร้างโรงพยาบาลข้ึนมาใหม่เพื่อให้บริการ
แก่ประชาชนท่ัวไป เพราะฉะน้ัน ก็หมายความว่าให้ไปแล้วก็ใช้ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ในขณะเดียวกัน เจ้าของ
โรงพยาบาลคือ กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องไปสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่อีก ดังน้ัน กระทรวงสาธารณสุขจึงมี
ความเห็นว่า ไม่อยากให้บทเรียนน้ีเกิดซ้ําซ้อนอีก ดังน้ัน กระทรวงสาธารณสุขจึงตอบปฏิเสธ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการท่ีจะอนุญาตให้ใช้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นสถานท่ีฝึกงานของนักศึกษา
แพทย์ เพราะฉะน้ันการท่ีผมขอชะลอเร่ืองการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ก็ดี หรือคณะพยาบาลศาสตร์ก็ดี ก็มี
เหตุผลพอสมควรเพราะฉะน้ันในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีก็จะเหลืออยู่ 3 ภาควิชาคือ 
วิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์ และภาควิชาพื้นฐาน 
 เมื่อนําเสนอโครงการจัดตั้งตามแผนใหม่ ผมก็ไปอธิบายให้เจ้าหน้าท่ีสํานักงบประมาณให้เข้าใจ
พอสมควร แลว้ก็พากันมาดูพื้นท่ีอะไรต่างๆ ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี แต่ก่อนท่ีจะมาดูท่ีน่ีเร่ืองสถานท่ีจัดตั้งก็เป็น
อีกเร่ืองหน่ึงท่ีจะต้องพิจารณา คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมเลือกสถานท่ีไว้คือ สถานท่ีท่ีเรียกว่า คลังอาวุธ
ของทหารอเมริกันในระหว่างสงครามเวียดนาม โดยให้เหตุผลว่าอยู่ใกล้กับดงฟ้าห่วน ซึ่งเป็นพื้นท่ีของกรมป่าไม้ 
แต่เมื่อผมไปดูสถานท่ีน้ี ก็พบว่าท่ีเหลืออยู่ประมาณ 400 ไร่ คืออาจารย์ดิลก ศรีนาวิน ตอนน้ันก็พานักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์มาฝึกงานด้านโยธาผมก็ถามอาจารย์ดิลก เกี่ยวกับพื้นท่ีแห่งน้ี อาจารย์ดิลก ก็บอกว่ามี
ท่ีดินเหลือประมาณ 400 ไร่เศษๆ ท่ีน้ีเมื่อผมไปดูพื้นท่ีด้านหน้า ผมไปดูกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ขณะน้ัน คือ เรือตรีดนัย เกตศิริ ก็พบว่าถนนทางเข้าจากเส้นทางถนนชยางกูรเข้าไปประมาณ 1600 เมตร พื้นท่ี 
ติดกับซอยด้านหน้าน่ีถูกส่วนราชการอื่นๆ เอาไปใช้ประโยชน์หมดแล้ว มีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารแล้วก็
กองร้อย อส.อีก 2 กองร้อย และสถานีตรวจจับคลื่นวิทยุอีก 1 สถานี คือ ด้านหน้าน่ีพื้นท่ีถูกใช้ไปหมดเหลือแต่
ด้านหลัง ประมาณ 400 กว่าไร่ ซึ่งพื้นท่ีจํานวน 400 กว่าไร่น่ี ถ้าจะมาสร้างมหาวิทยาลยัมีคณะเกษตรศาสตร์
ด้วยน่ีไม่พอแน่นอน แลว้ก็ปัญหาอีกปัญหาหน่ึงก็คือพื้นท่ีดงฟ้าห่วนน่ี กรมป่าไม้ได้ปฏิเสธเด็ดขาดเลยไม่
สามารถให้ได้เพราะว่าจะเป็นวนอุทยานแล้วก็ได้รับงบประมาณแล้วดูเหมือนจะ 1 ล้าน หรือ 2 ลา้นบาท ในการท่ี
จะฟื้นฟู เพราะฉะน้ันเราก็ไม่มีทางท่ีจะไปขยายพื้นท่ีไปจรดบริเวณดงฟ้าห่วน ซึ่งมีเน้ือท่ีประมาณ 3,000 ไร่ ถึง
เขาใหก้็ไม่ควร เพราะต้นไม้ต้นใหญ่มีจํานวนมาก หากเราจะใช้พื้นท่ีคงต้องทําลายป่า 
 ทีน้ีพอมาดูท่ีพื้นท่ีแถบหมู่บ้านศรีไคซึ่งตอนน้ีแตกต่างจากป ีพ.ศ.2519 เพราะว่าขณะน้ีมีถนนลาดยาง
และมีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว แต่ขาดอยู่อย่างเดียวเท่าน้ัน คือ นํ้า ตอนน้ันเราก็ไม่ได้บุกเข้ามาดูนะ แต่ว่าผมขอแผน
ท่ีจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วก็ถามวิศวกรท่ีมาด้วย 2-3 คน คือดูจากระดับความสูงท่ีสูงจากนํ้าทะเลน้ี
พื้นท่ีไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดขอนแก่น คือ ท่ีมันลาดเทลงไปหาแม่นํ้าโขง แล้วท่ีตรงน้ันเผอิญ
เป็นท่ีลุ่ม ผมก็ถามวิศวกรว่าการก่อสร้างจะมีปัญหามากหรือไม่ วิศวกรท่ีมาด้วยก็บอกว่าด้วยเทคโนโลยีสมัย
ปัจจุบันน้ี ปัญหาจะไม่มีเลยไม่ว่าเร่ืองใดก็ตาม 
 เมื่อผมเห็นว่าเน้ือท่ีตรงน้ีมีซึ่งตอนน้ันผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี บอกว่า “มีอยู่ 10,000 กว่าไร 
อาจารย์จะเอาสักกี่ไร่ จะกันไว้ให้ประมาณสัก 4,300 กว่าไร่ พอไหม” ผมก็บอกว่าพอ แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดก็
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บอกว่า “ถ้าจะเอาอีกก็ขอมานะ จะให้อีก” ผมก็บอกว่าถ้าอย่างน้ันก็เลือกเอาตรงน้ีแหละเป็นท่ีตั้งวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผมก็เลือกเอาตรงน้ี เพราะเหตุว่าพื้นท่ีใหญ่โตกว้างขวางพอสมควร ส่วนนํ้าก็คงจะหาได้จากพื้นท่ี
ของตัวเอง ถนนก็ลาดยางแล้ว และอยู่ติดรมถนน ไฟฟ้าก็มีแล้ว จะมีแต่เพียงว่าแยกสายแรงสูงเข้ามาใน
มหาวิทยาลัยก็เรียบร้อยหมดเลย เพราะฉะน้ันผมก็เลือกเอาพื้นท่ีตรงน้ีเป็นท่ีจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยในขณะน้ัน คือ ดร.สุบิน ปิ่นขยัน ก็ได้ขอให้ตรวจสอบอีก
คร้ังถึงความเหมาะสมของพื้นท่ีจัดตั้งมหาวิทยาลัย คือ ในขณะน้ันมีบุคคลหลายกลุ่ม คือมีนักธุรกิจ 
นักการเมืองบางคนของจังหวัดอุบลราชธานี อยากจะให้คนเลือกเอาพื้นท่ีฝั่งเมืองอุบลราชธานี คือสถานท่ีท่ีเคย
เป็นคลังอาวุธของทหารอเมริกัน ซึ่งรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ก็สั่งให้ผมลองสํารวจในรายละเอียดเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค ท่ีมีอยู่ในท่ีตั้งคลังอาวุธน้ัน พอจะคิดเป็นเงินออกมาได้สกัเท่าไร แล้วทีน้ีพวกนักธุรกิจในจังหวัด
อุบลราชธานีก็ยังเสนอว่าบริเวณท่ีตั้งคลังอาวุธน่ีถ้าเราเวนคืนออกไปทางด้านทิศตะวันตก จะไปจรดถนนไป
จังหวัดยโสธร คือ ทางด้านห้วยแจระแม ผมก็เอาวิศวกรไปสํารวจก็พบว่าถนนคอนกรีตท่ีมีอยู่เดิมน้ันมีจริง แต่
ว่าสร้างติดกันเป็นพืด มีเน้ือท่ีห่างกันตรงกลางเขาใช้เป็นท่ีตั้งคลังอาวุธ แล้วข้างๆ ก็เป็นถนนคอนกรีต แต่ว่า
ระยะห่างของถนนน่ีก็ไม่กว้าง ประมาณ 20 เมตรได้ เพราะฉะน้ัน โอกาสท่ีจะต้องถูกทุบท้ิง เมื่อเราสร้างอาคารมี
มาก ถนนท่ีมีอยู่เดิมน่ีก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ทีน้ีไฟฟ้าแรงสูงก็ไม่มากนัก สรุปแล้วก็จะเป็นเงินท่ีเราทุ่นไป
ประมาณ 3-5 ล้านบาท เท่าน้ันเอง ถ้าหากเวนคนืท่ีดินออกไปทางถนนเส้นทางไปจังหวัดยโสธร เราจะต้องใช้
เงินในการจ่ายค่าชดเชยให้ราษฎรเพราะว่า เราเดินสํารวจลงดูท่ีหลายแปลงพบว่าเขามีเอกสารสิทธ์ิในการ
ครอบครอง และเมื่อได้มาแล้วก็ต้องถมอีกเพื่อให้เสมอกับถนนแจ้งสนิท คิดแล้วก็คงใช้เงินอีกประมาณ 30-50 
ล้านบาท เพราะฉะน้ันคิดแล้วก็ไม่คุ้มกับการท่ีจะเอาท่ีตรงน้ัน แล้วดินก็เค็มนํ้าจากอ่างชลประทานท่ีหวังว่าจะได้
สะดวก ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมไปดูตอนน้ัน มันหน้าแล้งราวๆ เดือนมีนาคม หรือเมษายน ก็ไมใ่ช่ว่านํ้าในอ่าง
ชลประทานจะมากมาย เราก็ไม่แน่ใจแล้วถ้าหากจะสูบนํ้าจากแม่นํ้ามูลมา ก็เป็นระยะทางพอสมควร แล้วก็ผ่าน
บ้านเรือนราษฎรมากมายในตัวจังหวัดอุบลราชธานี เพราะฉะน้ันความยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจะติดตามมาผม
ว่าก็คงจะพอควรเพราะฉะน้ันเราจึงไม่เลือกพื้นท่ีตรงน้ัน เพราะว่ามีพื้นท่ีน้อย 400 ไร่ ก็ไม่พอ ถ้าเวนคืนออกมาก็
จะได้ประมาณ 700 – 800 ไร่เศษ แต่ว่ามีเงินท่ีจะต้องใช้จ่ายอีกประมาณ 30-50 ล้านบาท แล้วถ้าจะไปเอา
ตรงดงฟ้าห่วนของกรมป่าไม้เขาก็ตอบปฏิเสธมาแล้วว่าไม่ได้และผมก็ไม่เห็นด้วยท่ีจะเอาท่ีตางดงฟ้าห่วน เพราะ
เหตุว่าเป็นป่าไม้ท่ีค่อนข้างจะสมบูรณ์ ไม่ควรจะเข้าไปทําลายป่าไม้ เพราะฉะน้ันผมก็เลยเสนอไป แล้วก็ตัดสินชี้
ขาดกันโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าเราตกลงเอาท่ีตรงน้ีก็แล้วกัน คือ ตรงบ้านศรีไค และสํานัก
งบประมาณก็เห็นด้วยหลังจากท่ีสํานักงบประมาณเห็นชอบทุกสิ่งแล้ว ในปีงบประมาณ 2531 สํานัก
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งบประมาณก็ได้จัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้ แม้จะไม่ได้เท่าท่ีเราเสนอขอจัดสรรก็ตาม แต่ก็
ทําให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดังท่ีได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2530 ให้มีวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยฯ ดังน้ี คือ 

1. สํานักงานเลขานุการ 
2. ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
3. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
4. ภาควิชาพื้นฐาน 
และมหาวิทยาลยัขอนแก่นก็ได้แต่งตั้งให้ผมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยโดยมีผู้ช่วย

ศาสตราจารย์วรพงษ์ สุริยจันทราทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ และอาจารย์ชัยศิลป์ ชินพร
เจริญพงษ์ เป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐาน และภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลตามลําดับ และ
วิทยาลัยอุบลราชธานีก็เร่ิมดําเนินงานตามวัตถุประสงค์นับแต่น้ันมาโดยเร่ิมรับนักศึกษารุ่นแรก 67 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาเกษตรศาสตร์ 38 คน และนักศึกษาวิศวกรรมเคร่ืองกลอีก29 คน  โดยนักศึกษารุ่นท่ี 1 น้ี ศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนเมื่อนักศึกษารุ่นน้ีจะข้ึนชั้นเรียนปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2533 และเมื่อวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2533 ก็มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานีข้ึนเป็นมหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี โดยให้มีผลบังคับใช้ถดัจากวันประกาศ ดังน้ันเราจึงถือเอาวันท่ี 30 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดังน้ี คือ 

1. สํานักงานอธิการบดี 
2. คณะเกษตรศาสตร์ 
3. คณะวิทยาศาสตร์ 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. สถาบันภาษาและวัฒนธรรม 
6. โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ 
หลังจากท่ีเราเลือกพื้นท่ีตรงบ้านศรีไคเราก็พบว่ามีการทํานาอยู่ในพื้นท่ีเพราะว่าราษฎรท่ีอยู่รอบๆ น้ี เขา

พากันเข้ามาทํานา แล้วก็ขนข้าวออกไป แต่เขาไม่มาปลูกบ้าน ฉะน้ันปัญหาของท่ีน้ี ก็มีอยู่บ้างในแง่ท่ีว่าทํา
อย่างไรจึงจะให้ราษฎรท่ีเข้ามาทํามาหากินในท่ีน้ีจะได้เลกิราออกไป เราก็สํารวจพบว่าในตอนน้ันมีอยู่ประมาณ 
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159 ครัวเรือน และจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอนุกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึงเพื่อพิจารณาดําเนินการในเร่ืองน้ี รวมท้ัง
พิจารณาถึงราษฎรท่ีเข้ามาบุกรุกท่ีทหารในมณฑลทหารบกท่ี 22 อีก 383 ครัวเรือน 

คณะอนุกรรมการก็ตัดสินใจว่า จะต้องย้ายราษฎรเหล่าน้ีไปไว้ท่ีใกล้เคียงกับบริเวณท่ีเป็นป่าสงวนใน
บริเวณเดี่ยวกัน ท่ีเขาเรียกว่า “ป่าฝั่งซ้ายห้วยตองแวด” การดําเนินงานเร่ืองน้ีเป็นบทบาทของคณะอนุกรรมการ
น้ี ซึ่งก็ต้องมีการออกพระราชกําหนดหรือพระราชบัญญัติหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องผมไม่ทราบ ท่ีจะไปทําการ
ปฏิรูปท่ีดินข้ึนมา เพราะจะต้องใช้ป่าสงวนซึ่งจะเอาราษฎรเหล่าน้ีเข้าไปอยู่ แต่เน่ืองจากตอนน้ันปี พ.ศ.2534 – 
2535 มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร และมีการเปลี่ยนคณะรัฐบาลหลายคร้ังก็ทําให้เร่ืองน้ีไม่สําเร็จสักที 

จนกระท่ังมาถึงปี พ.ศ.2535 ซึ่งเร่ืองก็ยังไม่สําเร็จ ทางจังหวัดอุบลราชธานีได้ดําเนินการโดยวิธีการ
ไปซื้อท่ีดินแปลงหน่ึงก็ตัดสินใจว่าจะไปซื้อท่ีโดยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นท่ีดินผืนเดียวกัน ซื้อเป็นแปลงๆ แล้วก็มา
เสนอราษฎรในกลุ่มน้ี ว่าใครอยากไปอยู่ตรงน้ีหรืออยากไปอยู่ตรงน้ัน แต่ก็ไม่สําเร็จ 

พอมาในปี พ.ศ.2536 มีการประชุมของคณะอนุกรรมการดังกล่าว ตวัแทนจากสํานักงานปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดท่ีเข้าประชุม ได้อธิบายว่า ในการท่ีจะปฏิรูปท่ีดินตรงไหนน้ัน จะต้องมีการประกาศออกมาเสียก่อน ซึ่ง
ท่ีดินป่าฝั่งซ้ายห้วยตองแวดน้ี กําหนดจะประกาศปี พ.ศ.2537 ในปี พ.ศ.2536 สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
ได้ส่งคณะสํารวจเข้าไปสํารวจว่าจะเป็นไปได้สักเพียงใด ก็พบว่าได้รับการต่อต้านจากผู้ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีจะ
ทําการปฏิรูปท่ีดิน และพบว่าในพื้นดินท่ีจะปฏิรูปน้ี ส่วนใหญ่ มีผู้ครอบครองทํากินหมดแล้ว และท่ีสําคัญคือ ผู้ท่ี
เข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณน้ี เป็นข้าราชการจํานวนไม่น้อย ซึ่งพวกข้าราชการไม่มีสทิธ์ิท่ีจะไปอยู่ในเขตปฏิรูป 
เพราะฉะน้ันปัญหาก็คงจะไม่จบสิ้นกันง่ายๆ ผมก็เลยตัดสินใจจะต้องหาทางแก้ไข โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการ
เอง ผมก็ไปพูดจาชี้แจงให้เจ้าหน้าท่ีสํานักงบประมาณได้เข้าใจว่ามีความจําเป็นแล้ว เร่ืองเป็นมาอย่างน้ี
เพราะฉะน้ันทางท่ีดีคือ จ่ายเงินชดเชยให้ราษฎรเหล่าน้ีถอนตัวออกไปเสียจากพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย ซึ่งเจ้าท่ี
สํานักงบประมาณท่ีรับผิดชอบมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีก็เห็นชอบ ด้วยเพราะฉะน้ันเมื่อเห็นชอบด้วย (เราพูด
กันด้วยวาจา) เราก็ดําเนินเร่ืองต่อไป 

อันแรกสุดท่ีดําเนินการคือ เราสํารวจดูว่าในขณะน้ีจริงๆ แล้วมีราษฎรสักกี่ครอบครัวท่ีเคยเข้ามาทํามาหา
กินหรือว่ามีเอกสารสิทธิครอบครองท่ีดิน เราก็พบว่ามีราษฎรท่ีมีเอกสารสิทธิ น.ส.3 และ ส.ค.เพียงไม่กี่ราย 
แล้วอีกพวกหน่ึงคือพวกท่ีมีเอกสารการเสียภาษีบํารุงท่ีดินมีเป็นจํานวนมาก  

เมื่อเราสํารวจเสร็จแล้วก็ขอให้ทบวงมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจะประเมินราคาท่ีจะให้
ค่าชดเชยท่ีดินแก่ราษฎรมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและมีกรรมการประกอบด้วยป่าไม้จังหวัด สรรพากร
จังหวัด ท่ีดินจังหวัด นายอําเภอวารินชําราบ และในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย        
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รองอธิการบดฝี่ายทรัพย์สิน หัวหน้ากองกลาง นิติกรของมหาวิทยาลัย รวม 3 คนด้วยกัน คณะกรรมการชุดน้ี
ได้ประชุมกันเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2536 ได้ข้อสรุปออกมาว่า ในกลุ่มของราษฎรท่ีเราจะขอชดเชยเงินให้น้ัน 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

ประเภทท่ี 1 ท่ีมี น.ส.3 เขาจะให้เงินชดเชยเพิ่ม ใหเ้พิ่มจากราคาท่ีประเมินอีก 50 % คือราคาประเมิน
สมมุติว่าไร่ละ 10,000 บาท เขาก็จะให้ไร่ละ 15,000 บาท  

ประเภทท่ี 2 พวกท่ีมี สค. จะให้อีก 20 % จากราคาประเมิน 
ประเภทท่ี 3 พวกท่ีมีเอกสารการเสียภาษี เขาจะให้ตามราคาประเมิน 
รวมเป็นเงินท่ีจะต้องจ่ายชดเชยท้ังสิ้น 57,493,000 บาท 
เร่ืองน้ีเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2537 เพื่อทราบ แล้วจากน้ันก็จะเสนอ

ทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป จากทบวงมหาวิทยาลัยก็จะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี ถ้าหากคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบในหลักการน้ี คณะรัฐมนตรีก็จะสั่งให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินคา่ชดเชยให้เราก็จะได้นําเงิน
มาชดเชยให้ราษฎรต่อไป เร่ืองก็จะจบกันไป 

ส่วนในเร่ืองของการดําเนินการก่อสร้างน้ัน เราก็ได้รับงบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา ในปี
แรกก็ได้มาท้ังหมด 16,263,600 บาท ในขณะน้ันนักศึกษาปี 1 เรายังสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเอาไป
เรียนไว้ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตั้งสํานักงานข้ึนท่ีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเร่ิมดําเนินงานมาตามลําดับ 

การก่อสร้างก็เร่ิมท่ีพื้นท่ีหมู่บ้านศรีไค โดยเราไปจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังเป็นผู้ออกแบบวางผังแมบ่ทของมหาวิทยาลัย ในปีแรกก่อสร้างถนนเป็นถนนลูกรัง แล้วก็ติดตั้ง
ไฟฟ้าแรงสูงแยกเข้ามา ลงขุดชุดอ่างนํ้า สร้างโรงกรองนํ้า แต่ก่อนท่ีจะตัดสินใจเร่ืองแหล่งนํ้าน้ีเราเคยคิดและ
ตัดสินใจเร่ืองจะใช้นํ้าท่ีจะเข้ามาใชเ้งินรายได้มหาวิทยาลัยว่า เราจะใช้น้าจากแหล่งไหนในตอนท่ีเราเข้ามาสํารวจ 
เมื่อประมาณเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2530 มีอาจารย์ณรงค์ กุหลาบ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะน้ัน) เป็นหัวหน้าสํารวจพื้นท่ีท้ังหมดก็พบว่าเราสามารถท่ีจะดึงนํ้าประปามา
จากการประปาอําเภอวารินชําราบได้ เพราะว่าเขามีกําลังผลิตเหลืออยู่ประมาณวันละ 1,000 คิว แต่เราก็มา
พิจารณาถึงการดําเนินงานว่า 

ประการแรก ถ้าเราเดินท่อประปามาจากอําเภอวารินชําราบ มาท่ีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีน้ี เมื่อเดิน
มาแล้วท่อประปาท่ีอยู่นอกมหาวิทยาลัยจะเป็นสมบัติของกรประปาเขาก็สามารถท่ีจะแยกท่อประปาเข้าหมู่บ้าน 
2 ข้างทางได้ เพราะฉะน้ันเราอยู่ปลายทางน่ี นํ้าก็คงหมดไม่มีเหลือ เราก็เลิกล้มความคิดอันน้ี 
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ประการท่ีสอง คือ นํ้าบาดาล เราก็พบว่าจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี ถ้าหากใช้นํ้าบาดาล นํ้าจะมี
รสกร่อย นํ้าผิวดินไม่กร่อยแต่ว่าไม่ปลอดภัย (หมายถึง นํ้าท่ีอยู่ลึกไม่เกิน 30 เมตร) ก็ต้องเลิกล้มไปอีก 
เพราะนํ้าบาดาลมันกร่อย 

ประการท่ีสาม ถ้าจะสูบนํ้าดิบมาจากแม่นํ้ามูล ก็ต้องต่อท่อมาไกลประมาณ 11 กิโลเมตร จุดท่ีจะสูบนํ้า 
ถ้าอยู่เหนือตัวจังหวัดก็จะต้องตัดผ่านท่ีดินซึ่งราษฎรเป็นเจ้าของท้ังหมด และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากแล้วความ
สูญเสียก็อาจจะเกิดข้ึนได้ง่ายทีน้ีถ้าจะให้ถูกลงก็ต้องอยู่ท้ายท่ีตั้งจังหวัด เพราะว่าจะผ่านท่ีรกร้างและนาเป็นส่วน
ใหญ่ แล้วก็เป็นหมู่บ้านชนบทก็คงจะไม่มีปัญหามากมายนักแต่ว่านํ้าท่ีอยู่ท้ายเมืองน้ัน เป็นนํ้าท่ีไม่สะอาดอาจจะ
มีมลพิษเราก็เลยเลิกล้มอีก 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวก็เลยตัดสินใจเลือกทางเดินอันสุดท้ายก็คือ สร้างแหล่งนํ้าเองในมหาวิทยาลัย ผมก็
ให้วิศวกรแหล่งนํ้ามาสํารวจ แล้วกพ็บว่าในบริเวณท่ีตั้งมหาวิทยาลยัมีแหล่งนํ้าธรรมชาติเป็นหนองนํ้าอยู่กระจัด
กระจาย เขาก็เลยรวบรวมพื้นท่ีบริเวณน้ีขุดสระใหญ่เลย ประมาณ 150 ไร่ ลึกประมาณ 3 เมตร คร่ึง จุนํ้าได้
ประมาณ 720,000 คิวบิกเมตร ซึ่งเราก็คิดว่าถ้าหากมหาวิทยาลัยน้ีไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งมีหอพัก บ้านพัก 
เต็มท่ีเหมือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เราก็คงจะอยู่ไปได้ไม่น้อยกว่า 10 – 15 ปี เพราะฉะน้ันเราก็เลือกแหล่งนํ้าท่ี
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยการขุดสระเองสร้างโรงกรองนํ้าเอง เพราะฉะน้ันมหาวิทยาลัยจึงได้
ดําเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคเช่น การขุดสระนํ้าโรงกรองนํ้าต่อไฟแรงสูงเข้ามาในพื้นท่ี ทําถนนลูกรัง แล้วก็
เร่ิมลงมือสร้างอาคาร 

อาคารหลังแรก ท่ีเราสร้าง มี 3 หลัง คืออาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารฝึกงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 1 หลัง ( อาคาร EN 1 ในปัจจุบัน) หลังท่ี 3 คือ เรือนเพาะชํา ซึ่งเราก็สร้างข้ึนมา
ตามท่ีได้รับงบประมาณ พอเราย้ายนักศึกษาปีท่ี 3 (นักศึกษารุ่นแรกท่ีข้ึนปีท่ี 3) เราก็ย้ายมาเรียนท่ีน้ีในปี 
พ.ศ.2533 มีห้องเรียนอยู่ท่ีตึกวิศวกรรมเคร่ืองกลแค่ 2 ห้อง แล้วก็เรือนเพาะชํามีห้องเรียน 1 หรือ 2 ห้อง 
แต่ว่านักศึกษาตอนน้ันมีมากันประมาณ 50 -52 คน และท่ีเหลือคงเรียนอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นักศึกษา
ปี 1-2 ยังคงฝากเรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ก็มีความแออัดอยู่เหมือนกนัในช่วงน้ันเกี่ยวกับสถานท่ีเรียน
แต่ก็พอทนไปกันได้ 

พอถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2534 (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2533) อาคารอเนกประสงค์สร้างเสร็จ เราก็ย้ายเข้ามาใช้เป็นท่ีทําการต่างๆ เพราะฉะน้ันก็
สะดวกข้ึน เช่น ห้องสมุดก็ย้ายจากชั้นล่าง ซึ่งเป็นท่ีเก็บพัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ย้ายไปอยู่ตึก
อเนกประสงค์ ชั้น 4 
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ต่อมาในปี พ.ศ.2535 เราก็ทําถนนคอนกรีต ทําคร่ึงเดียว และก่อสร้างขยายอาคารออกไปหลายหลัง 
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อย่างท่ีเห็นในปัจจุบัน เพราะฉะน้ันมหาวิทยาลัยก็เติบโตมาเร่ือยๆ แล้วต้องเติบโตต่อไปอีก 

 
 
 

  
 ประการแรกท่ีมีแรงจูงใจให้เข้ามารับงานน้ีตอบได้เลยว่า เป็นนิสัยส่วนตัวว่าอะไรท่ีมันท้าทายก็อยากจะ
ทํา อันน้ันเป็นนิสัยส่วนตัว คือ เมื่อเห็นว่าเขามาหยิบยื่นงานน้ีให้ทําให้มันสําเร็จ ก็อยากจะทํานะอันน้ีมีมานาน
แล้ว เป็นนิสัยส่วนตัว ทีน้ีพอเร่ิมรับงานแล้วเราก็มองเหน็คือผมไปเอาตัวเลขเพื่อจะหาเหตุผลว่าทําไมเราต้องตั้ง
ท่ีน่ี เราไปเอาตัวเลขจากสํานักงานพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งข้ึนตรงต่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจมาดูว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ีเป็นอย่างไรกันบ้างในสภาพเศรษฐกิจก็พบว่า รายได้ของประชากร
ในภาคน้ีมันต่ํากว่าคร่ึงหน่ึงของรายได้ประชากรท้ังประเทศน้ีด้วยซ้ํา คือ ในปี พ.ศ.2530 รายได้เฉลี่ยของ
ประชากรท้ังประเทศ ประมาณ 20,000 บาทต่อปี แต่ว่าภาคอีสานท้ังภาคน้ีเฉลี่ยประมาณ 8,000 บาทต่อปี 
คือต่ํากว่าคร่ึงหน่ึงของรายได้เฉลี่ยของประชากรท้ังประเทศ ทีน้ีรายได้ต่ําเพราะอะไรก็พบว่าผลผลิตไม่ว่าจะใน
ภาคเกษตรหรือนอกภาคเกษตรมันต่ําแล้วก็ต่ํามาก โดยเฉพาะในอีสานใต้น้ีต่ํามากถ้าเป็นอย่างน้ี คณะ
เกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเราตั้งข้ึนมาก่อนก็จําเป็นต้องเข้ามาเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตของภาคเกษตร และคณะวิศวกรรมก็เข้ามาชว่ยในเร่ืองนอกภาคเกษตรท่ีเกี่ยวกับทางวิศวกรรม  
 โดยท่ัวไปมักจะถามว่าคณะเกษตรศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะแตกต่างจากคณะ
เกษตรศาสตร์ท่ีมีอยู่ในสถาบันอื่นๆ ในประเทศอย่างไร ผมก็บอกว่าคณะเกษตรศาสตร์โดยท่ัวๆ ไป เขาก็มีท้ังทาง
ฝ่ายท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนเกีย่วกับการผลิตหรือเพิ่มผลผลิตหรืออะไรต่างๆ แล้วก็มีภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การผลิต เช่น ปฐพีวิทยา กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา หรือส่งเสริมอะไรพวกน้ี ซึ่งจากประสบการณ์ท่ีมองเห็นใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือท่ีเรียนมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ดี ผมมีความรู้สึกว่านักศึกษาท่ีเรียน
ภาควิชาท่ีเสริมเข้าไปกับภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต ลงท้ายจะทําให้นักศึกษาขาดออกไปจากกระบวนการ
ผลิต จะไปรู้แต่เฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องท่ีตัวเรียนมา เช่น ทางดินก็จะรู้ว่าดินอย่างน้ีเป็นอย่างไร สภาพของดินเกิด
มาได้อย่างไร ความอุดมสมบรูณ์มีแค่ไหนจะเปน็ประโยชน์ต่อพืชอย่างไร อะไรต่างๆ พวกน้ัน หรือสาขาวิชากีฏ
วิทยาน้ีก็รู้ว่าแมลงต่างๆ พวกน้ีท่ีทําลายพืชมีอะไรบ้าง มันทําลายอะไรตรงไหน อย่างไรหรือสาขาวิชาโรคพืชก็
เหมือนกัน โรคไวรัส โรคแบคทีเรียจะเข้าทําลายอย่างไร เมื่อไร อะไรทํานองน้ีแต่กระบวนการผลิตนักศึกษาเหล่าน้ี

มีเหตุผลหรือแรงจูงใจสําคัญอะไรบ้าง ที่ท่านเข้ามาเป็นแรงสําคัญผลักดันให้มีการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีข้ึน ท่านมีความคิดความคาดหวัง หรือมีอุดมคติส่วนตัวอะไรบ้างที่เข้า
มามีบทบาทหน้าที่การดําเนินงานต่างๆ นั้น 



 

 การสร้างสานมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี หน้า 13 
 

จะไม่ค่อยได้สนใจมากนัก แล้วลงท้ายเมื่อเรียนต่อไปในปริญญาโท ปริญญาเอก ก็จะตัดขาดออกไปจาก
กระบวนการผลิตก็จะไม่รู้เร่ืองเลยเพราะฉะน้ันถ้าเป็นอย่างน้ัน คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็จะ
มีภาคการผลิต ส่วนการเรียนการสอนหรือส่วนท่ีเกี่ยวกับวิชาการท่ีเข้ามาเสริมการผลิตน่ีไม่ว่าจะเป็นโรคพืช กีฏ
วิทยา ปฐพีวิทยาก็เข้ามาอยู่ในภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต ใครสนใจพวกโรคพืชสวนก็ไปอยู่ในพืชสวนใคร
สนใจโรคท่ีอยู่ในพืชไร่ก็ไปอยู่พืชไร่ แล้วในระหว่างสาขาวิชาพืชไร่กับสาขาวิชาพืชสวนน่ี ถ้าหากว่าตัวเอง
เกี่ยวข้องกับพืชชนิดไหนก็ว่ากันไป เพราะฉะน้ันความสามารถของตัวเองมันก็รู้มาตั้งแต่กระบวนการผลิตไป
กระท่ังถึงวิชาการต่างๆท่ีรวมเข้าไปเกี่ยวข้องตามข้ันตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต ซึ่งก็น่าจะทําให้รู้ดีข้ึน ก็จะ
ทําให้กระบวนการผลิตน้ีครบวงจร 
 แล้วผมก็มองว่าในเมื่อกระบวนการผลิตมันเพิ่มประสิทธิภาพได้มันจะเพิ่มมูลค่าได้เราก็มองไปท่ีการเพิ่ม
มูลค่าของผลผลิตเปน็หลัก ซึ่งเราเน้นมากในปณิธานของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เราเน้น
ท่ีการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต เพราะฉะน้ันเราจึงเร่ิมมองตั้งแต่กระบวนการผลิตคือ เราจะต้องมีเป้าหมายในการ
ผลิตว่า ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมาน้ันจะต้องเป็นท่ีต้องการของตลาดและผู้บริโภค เพราะฉะน้ันเราจึงจะเร่ิมหลักสูตร
ปริญญาโทท่ีไม่ใช่ในสาขาการผลิตเท่าน้ัน แต่ไปมุ่งเน้นท่ีสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(Post 
Harvest Technology) คือจะต้องดูแลกันมาตั้งแต่ก่อนเก็บเกี่ยวว่าพืชหรือสัตว์ท่ีเราเลี้ยงจะต้องให้ผลิตซึ่ง
เป็นท่ีต้องการของท้องตลาด เสร็จแล้วเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าได้ผลผลิตมาจากสัตว์แล้วจะเก็บถนอมอย่างไร 
ดูแลอย่างไร ขบวนการต่างๆในการขนส่งไปสู่โรงงานหรือผู้บริโภคน้ันควรทําอย่างไรจึงจะไม่เกิดการเสียหาย อัน
น้ีข้ันต่อมาท่ีเราเน้น คือเร่ืองของการแปรรูป เพราะฉะน้ันนอกเหนือไปจากเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแล้วเราก็
ต้องไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพราะฉะน้ันในมหาวิทยาลัยน้ี ท่ีเรามีคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็มีสาขาวิชการวิ
ศวกรรมเกษตรเข้ามาช่วยในเร่ืองของการผลิตให้มีประสิทธิภาพ แล้วก็ช่วยในเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีจะดูแลหลัง
การเก็บเกี่ยวจนกระท่ังส่งถึงโรงงานเพื่อจะแปรรูป พอเข้าถึงโรงงานแปรรูปแล้วตัวจักรท่ีสําคัญก็คือสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีเพราะสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีจะเกี่ยวกับการแปรรูป แล้วสาขาวิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ 
เขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องในกระวนการแปรรูปทันทีเลย ส่วนการดําเนินโรงงานน้ันก็เป็นเร่ืองของวิศวกรรมอุตสา-
หการแล้วก็วิศวกรรมเคร่ืองกล ก็เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างในแง่ของท้ังในเร่ืองจักรกลก็ดีหรือในเร่ืองของโรงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกลก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเดียวกับวิศวกรรมไฟฟ้าก็จะเข้าเกี่ยวข้องบ้างเล็กน้อย แต่ไม่มากนัก
แต่ตัวจักรสําคัญท่ีอยู่ในโรงงาน คือวิศวกรรมเคมีกบัจุลชีววิทยา นอกเหนือไปจากคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งคณะ
เกษตรศาสตร์น้ันความรับผิดชอบจะอยู่ท่ีผลผลิตและการดูแลผลผลิต น่ีก็เป็นเร่ืองท่ีเราอยากจะมองเห็น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้บรรลุเป้าหมายในเร่ืองของการเพิ่มรายได้ในภาคเกษตร 
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 ส่วนของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์น้ัน มองเห็นได้ง่ายในเร่ืองของการคมนาคม การสื่อสารการ
ชลประทานการใช้เคร่ืองจักรอะไรต่างๆ พวกน้ี ซึ่งเป็นไปเพื่อการพัฒนาท้ังน้ัน ในเมื่อเรามีรูปแบบของ
มหาวทิยาลัยในการท่ีจะเอาวิศวกรรมและเกษตรมาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มข้ึน เมื่อผลผลิตดีข้ึนก็มี
มูลค่าดีข้ึน เพราะฉะน้ันเราจึงเอารูปแบบน้ีไปใช้กับท้องถิ่นได้ทันที ผลท่ีติดตามมาก็คือภูมิภาคน้ีน่าจะดีข้ึนใน
อนาคตอย่างท่ีเราคาดหวัง ทีน้ีเมื่อความเป็นอยู่ของประชากรดีข้ึน คนส่วนใหญ่เมื่อมีความเป็นอยู่ดี มีฐานะดีข้ึน
ก็ต้องการคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนน้ันไม่ใช่ว่ามีเงินหรือมีความอยูท่ี่ดีสุขสบายเท่าน้ัน  สุขภาพก็
เป็นสิ่งท่ีคนเราจุต้องนึกถึงเป็นอันดับต่อมา เพราะฉะน้ันวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็จะตามมา เราก็มอง
เร่ืองน้ีเป็นอับดับต่อมา 
 เดิมเราตั้งใจว่าจะมีคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 คณะ แต่ว่า
เมื่อเราเสนอเข้าไปท่ีคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขาก็ท้วงติงในแง่ท่ีว่าคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ หรือในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์น้ี เวลาน้ีส่วนใหญ่บัณฑิตก็มีทางเดียวในการทํางานคือมุ่งไปท่ี
ภาคราชการ ซึ่งนับวันก็ลําบาก เพราะเหตุว่าภาคราชการควบคุมไม่ให้เติบโตมากซึ่งอันน้ีเป็นข้อเท็จจริง 
 ถึงแม้ว่าจริงๆ การสาธารณสุขก็ดี หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ดี มีความจําเป็นต่อสุขภาพของคนไม่ใช่
น้อย เพราะมีความเชื่อว่า การป้องกันมันถูกกว่าการรักษาแล้วยังยั่งยืนกว่า คือเราผลิตแพทยห์รือสร้าง
โรงพยาบาลเพิ่มมากข้ึนเพียงใดก็ไม่มีทางท่ีจะไม่ให้มันเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ แต่ว่าถ้าเราป้องกันไดม้ันก็ไม่เกิดแล้ว
ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสีย โรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดก็ควรจะ
มีนักวิชาการสาธารณสุขมากกว่าน้ี เพื่อจะดูแลการสาธารณสุขของคนงานและประชาชนท่ัวไปให้อยู่ในระดับท่ี
ปลอดภัย แต่ว่าบ้านเราก็ยังไปพึ่งราชการอยู่ เช่น เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก็พึ่งได้เฉพาะรัฐเท่าน้ัน 
เพราะฉะน้ัน 2 คณะน้ี จึงล้มเลิกไป ก็เหลือแต่คณะเภสัชศาสตร์ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงเพราะเหตุว่าเภสัชกรใน
บ้านเราน้ันยังขาดอยู่อีกมากมาย แล้วก็โดยเฉพาะถ้าหากว่าขยายโรงพยาบาลคือเวลาน้ีกระทรวงสาธารณสุข 
เขาประกาศขยายแล้ว โรงพยาบาลชมุชุมขยายจาก 10 เตียงเป็น 30 เตียงและจาก 30 เตียงก็เป็น 60,80 
ถึง 100 ข้ึนไป ทีน้ีพอเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เป็นกฎระเบียบจําเป็นจะต้องมีเภสัชกรประจํา
โรงพยาบาลน้ัน เพราะฉะน้ันเมื่อโรงพยาบาลชุมชนขยายไปหมดต่ําสุด 30 เตียง ซึ่งก็ต้องการเภสัชกร แล้วใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่ี จําเป็นต้องมีโรงพยาบาลชุมชนอีกมากมาย เพราะฉะน้ัน เภสัชกรอีกมากมาย
เยอะแยะเลยครับท่ีเราขาด ฉะน้ัน โอกาสของเภสัชท่ีจะเข้าไปอยู่แม้ไม่เป็นภาครัฐก็ยังยังมีอยู่อีกมากมาย หรือ
ภาคเอกชนหรือบริการท่ัวๆ ไป ร้านขายยาก็นับวันจะต้องมีเภสัชกรอยู่ประจําให้มากเท่าท่ีจะทําได้แล้วก็นับวันร้าน
ขายยาประเภทท่ีเรียกว่า “หมอตี”๋ ก็จะต้องหมดไป แล้วจะต้องเป็นร้านขายยาท่ีมีเภสัชกรประจําอยู่ เพราะฉะน้ัน
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โอกาสของการเปิดคณะเภสัชศาสตร์น้ีมีความเป็นไปได้สูงมากและอีกหลายปยีังมีความตอ้งการท่ีไม่ล้นตลาด
เพราะฉะน้ัน เขาจึงยอมให้เปิดคณะวิชาได้และก็ดําเนินการมาจนกระท่ังสําเร็จไปแล้ว เสร็จสิ้นท้ังโครงการจัดตั้ง
เป็นคณะมีหลักสูตรเสร็จแล้วและจะรับนักศึกษารุ่นแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2537 น้ี 
 สิ่งท่ีผมคาดหวังท่ีจะให้มหาวิทยาลัยแห่งน้ีมีหน้าท่ีเมื่อจัดตั้งข้ึนมาแล้วท่ีผมอยากจะมองเห็นคือให้
มหาวิทยาลัยแห่งน้ี ผลิตบัณฑิตซึ่งสังคมภายนอกเขายอมรับว่าเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไม่ใช่มีคุณภาพในเชิง
วิชาการเพียงเท่าน้ัน แต่มีคุณภาพในการเป็นคนท่ีทําประโยชน์ให้สังคมได้ดี เพราะฉะน้ันสิ่งท่ีเราพยายามปลุก
ปล้ําอยู่ตอนน้ีก็คือ การเรียนการสอนในเชิงวิชาการน้ัน เราพยายามท่ีให้บัณฑิตของเรามีวิชาการท่ีอยู่ในระดับท่ี
สูงหรือในระดับท่ีเรียกว่าไม่แพ้ใคร ดังน้ันสิ่งท่ีเราควรกระทําก็คือ พัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเราก็
พยายามท่ีจะเร่ิมท่ีจะให้มันเป็นจริงเป็นจังกันข้ึนมา 
 ส่วนงานวิจัยก็ต้องติดตามมาหลังจากท่ีอาจารย์ได้พัฒนาไปพอสมควรแล้วและมีประสบการณ์ในเชิง
วิจัย แล้วก็มีจํานวนอาจารย์ในส่วนน้ีมากพอท่ีจะทําให้เขาลดภาระในงานสอนน้อยลงมาได้บ้างเฉลี่ยกันไปเขาก็จะ
ได้มีเวลาในการมาทําวิจัย ผลจากการวิจัยน่ีแหละครับท่ีจะช่วยทําให้อาจารย์มองเห็นภาพว่าควรจะทําวิจัยท่ีเป็น
ประโยชน์แก่สังคมอย่างไร สังคมในท่ีน้ีผมเน้นไปท่ีสังคมท่ีอยู่รอบๆ มหาวิทยาลัยซึ่งก็คงหนีไม่พ้นคําว่า 
“สังคมชนบท” หรือในภูมิภาคท่ีอยู่ห่างไกลออกไป เพราะฉะน้ันถ้าหากว่าทําได้อย่างน้ีสังคมรอบๆ มหาวิทยาลัย
หรือว่าละแวกใกล้เคียงน้ี ก็จะได้รับผลประโยชน์จากมหาวิทยาลัยสมกับท่ีเราตั้งมหาวิทยาลัยแห่งน้ีข้ึนมา คือ 
ประชากรในท้องถิ่นหรือในละแวกใกล้เคียงได้รับประโยชน์ในเร่ืองของการประกอบอาชีพ 
 เวลาน้ีท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรามีเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้างเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
วัสดุอ่ืนๆ จิปาถะ แล้วก็เร่ิมให้บริการ เพราะฉะน้ันต่อไปข้างหน้าท่ีผู้ท่ีประกอบอาชีพอยู่ในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตรเขาก็จะมาใช้บริการในมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลาในส่วนของสถาบันภาษาและวัฒนธรรม ผมเองก็
มองเห็นว่าเขาทําประโยชน์ได้มาก คอื การสอนภาษาน้ีสอนได้ทุกระดับ ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในมหาวิทยาลัย
อาจจะเป็นการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูมัธยมให้กับพนักงานโรงแรมและมัคคุเทศกห์รือพนักงานห้างร้านต่างๆ 
ซึ่งเป็นประโยชน์เป็นหลักสูตรระยะสั้น (Short course) ซึ่งสถาบันภาษาฯ มีโครงการจะทําอยู่แต่ว่าท่ียังไม่
ทํามาแต่ตน้ๆ เพราะเหตุว่าขาดบุคลากรซึ่งก็ทราบกันดีแล้วว่าเราพยายามส่งบุคลากรไปเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นใน
ประเทศหรือนอกประเทศ เพราะฉะน้ันกําลังคนซึ่งมีอยู่น้อยนิดอยู่แล้วน่ีก็ค่อนข้างเป็นภาระท่ีเขามิอาจจะไปทํา
อย่างอื่น นอกเหนือไปจากงานสอนได้ คงสอนเฉพาะนักศกึษา แต่ว่าเขาก็คงมีโครงการอยู่ คงเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ.
2537 
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 เพราะฉะน้ัน ถ้าหากว่ามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการอย่างท่ีเราคาดหวัง คือ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ออกไปและคณาจารย์ได้ทํางานวิจัยท่ีถ้าหากเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น การให้บริการทางวิชาการต่อ
ท้องถิ่นไมว่่าจะเป็นภาคเกษตรนอกภาคเกษตร ซึ่งก็หมายถึง เขายกระดับการทํามาหากิน การประกอบอาชีพ
ของเขาให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ผลผลิตท่ีสูงข้ึนก็ตามมา รายได้ของประเทศในภาคน้ีก็เพิ่มข้ึนได้อย่างแน่นอน 
แต่มันอาจจะใช้ระยะเวลาหน่อย ถ้าเป็นอย่างน้ันภาคน้ีก็คงจะเท่าเทียมกับภาคอืน่ๆ ในท่ีสุด ซึ่งผมก็หวังอย่างน้ัน 
 
 
 
 ปัญหาจริงท่ีประสบมาก แรงท่ีสุดคือ ปัญหาเร่ืองบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งบุคลากรมี 2 ประเภท
คือ 
 ประเภทท่ี 1 คือ อาจารย์ ซึ่งสําคัญมากต่อการเรียนการสอนท่ีจะให้มหาวิทยาลัยน้ีทําหน้าท่ีผลิต
บัณฑิตได้ 
 ประเภทท่ี 2 คือ บุคลากรท่ีรองลงมา ได้แก่ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการท่ีจะทําให้การเรียนการสอน
เป็นไปได้ คือ ท่ีเราเรียกว่า สาย ข  สาย ค บุคลากร สาย ข และ ค อาจจะดูไม่ยากเย็นเท่าอาจารย์จริงแต่ว่า
บุคลากรสาย ข สาย ค ท่ีมีประสบการณ์และมีอาวุโสพอสมควรแล้วก็หาไม่ได้ง่ายนัก มหาวิทยาลัยน้ีขาดคนท่ีมี
ประสบการณ์ท้ังประเภทอาจารย์และบุคลากรสาย ข สาย ค ท่ีเข้ามาช่วยเสริม 
 เมื่อขาดแคลนบุคลากรอย่างน้ี การท่ีจะดําเนินงานต่างๆ หลายอย่าง ผมก็ต้องยอมรับสภาพคือ จะไป
บ่นว่าอะไรนักก็ไม่ได้เพราะเหตุว่า เขามีประสบการณ์มาเพียงแค่น้ีก็ค่อยๆ ฝึกกันไป แล้วมหาวิทยาลัยก็เติบโต
ของมันเร่ือยๆ ปัญหาต่างๆ ก็คงค่อยคลี่คลายไป แต่ว่าคนนอกอื่นๆ ก็มักจะมองว่าไอ้โน่นก็ไม่ดีไอ้น่ีก็ไม่ดี คือ เขา
ไม่ยอมรับสภาพว่าเขาไม่รู้ว่ามันต้องเป็นอย่างน้ีแหละก็มหาวิทยาลัยตั้งใหม่ คนก็ใหม่ คนท่ีเขามีประการณ์มากๆ 
ส่วนใหญ่หรือท้ังหมดเลยก็เป็นคนท่ีเขามีครอบครัวเป็นหลักฐานแล้ว เขาก็ไม่อยากย้ายมาอยู่กับเรา เพราะฉะน้ัน
เราก็ได้แต่เด็กใหม่บุคลากรท่ีเพิ่งจบใหม่ๆ เลย หรือจบได้เพยีงไม่กี่ปี ประสบการณ์การทํางานก็ยังน้อยอยู่ 
เพราะฉะน้ันจะไปหวังอะไรมากนักก็คงจะลําบาก เราก็ค่อยๆ พัฒนาเขา อันน้ีเป็นปัญหาท่ีสําคัญท่ีสุด  
 ปัญหาท่ีติดตามมาก็คือ เงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการดําเนินการ คือ เรายอมรับว่าประเทศไทยไม่มีเงิน
มาก แต่ว่าสิ่งท่ีเรามองเห็นอีกอย่างหน่ึงก็คือว่า คนท่ีจัดสรรเงินมาให้เราก็ดี หรือว่าคนท่ีเกี่ยวข้องกับเราในส่วน
อื่นๆ ก็ดี มักจะไม่เข้าใจว่า มีความจําเป็นท่ีจะต้องทุ่มเงินเข้ามาท่ีมหาวิทยาลยั เพื่อจะให้มหาวิทยาลัยได้เติบโตได้
ทันการณ์เพื่อจะได้ไปเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้า ทีน้ีคนพาพวกน้ีไม่อยู่ในวงการมหาวิทยาลัย เขาไม่ได้มาร่วม

ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคสําคัญอะไรบ้างในการดําเนินงานและการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดต้ังมหาวิทยาลัย 
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ทํางานอยู่กับมหาวิทยาลัยท่ีสร้างใหม่อย่างเรา เขาไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมเราถึงต้องการสิ่งน้ีทําไมเราต้องการสิ่ง
น้ัน เพื่ออะไรแล้วจะทําอย่างไร มีปัจจัยอื่นๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไร เขาไม่เข้าใจสภาพของเรา เพราะฉะน้ันมี
หลายสิ่งหลายอย่างท่ีไม่ได้ตามท่ีเราต้องการแล้วยิ่งตราบใดมหาวิทยาลัยยังอยู่ในระบบราชการซึ่งมันไม่
คล่องตัวน้ีก็ทําให้ลําบาก ผมคิดว่าปัญหาท่ีมีหนัก ก็คงมีปัญหาน้ี 
 ส่วนปัญหาเล็กๆ น้อยๆ แม้กระท่ังคนของเราเองไม่เข้าใจว่าทําไมมหาวิทยาลัยไม่ทําสิ่งโน่น ไม่ทําสิ่งน่ี 
เพราะไม่เข้าใจปัญหาท่ีเราประสบอยู่ เราต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ผมเคยบอกแล้วกับพวกเราว่า มหาวิทยาลัย
มันไม่หยุดน่ิงหรอกครับ มันเติบโตอยู่ตลอดเวลามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาช้าหรือเร็วข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีเข้า
มาเกี่ยวข้องเพราะฉะน้ันไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาและบุคลากรของเราเอง บางคร้ังก็นึกว่าทําไมไม่ทําสิ่งน้ันไม่ทําสิ่งน้ี 
เขาไม่เข้าใจว่าเรามีความคิด แต่มีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปัจจัยของกําลังคน ปัจจัยของเงิน ปัจจัยของ
ผู้รับเหมาท่ีจะมาก่อสร้างทํางานให้กับมหาวิทยาลัยหรือว่าผู้ท่ีรับผิดชอบอื่นๆ เราบันดาลไม่ได้ เพราะฉะน้ันเราจึง
อยากออกจากระบบราชการตั้งแต่ต้น เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกเลยท่ีผู้แทนของเราในท่ีประชุมได้ยกมือข้ึนว่า
เราต้องการออกจากระบบราชการแต่ก็คิดว่าปัญหาเหล่าน้ีก็คงคลี่คลายไปในทางท่ีดี เพราะผมเชื่อว่า เมื่อมีบาง
มหาวิทยาลัยหลุดออกไปจากระบบราชการมหาวิทยาลัยของรัฐเกือบท้ังหมดในประเทศไทยท่ียังไม่ออกจาก
ระบบราชการ ก็มีความตั้งใจท่ีจะออกจากระบบราชการ เพราะฉะน้ันในอีกวันหน่ึงข้างหน้า ก็จะต้องออกจาก
ระบบราชการ อย่างน้อยท่ีสุดระบบการเงินระงบประมาณ การบริหารงานบุคคลน้ีจะต้องคล่องตัวข้ึนกว่าน้ีอย่าง
แน่นอน 
 
 
 
 
 อย่างท่ีผมได้กล่าวแล้วถ้าหากว่าเรามีความคล่องตัวในการบริหารการเงิน งบประมาณรวมท้ังการ
บริหารงานบุคคลด้วย กิจการมหาวิทยาลัยจะดําเนินไปได้ด้วยดี รวดเร็วมากเลย อย่างสมมติว่าการบริหารงาน
งบประมาณทุกวันน้ีเป็นไปตามระบบราชการ เมื่อเขาให้เงินมาแล้วตามท่ีเราร้องขอเขาไม่ได้ให้ทุกอย่างตามท่ีเรา
ร้องขอเสนอ เมื่อเขาให้เรามาแล้วการท่ีเราจะใช้ก็ยังจะต้องกลบัไปขออนุมัติเขาอีก เราไม่ได้ใช้ได้ทันทีเราต้อง
กลับไปขออนุญาตเขาอีก หากเขาอนุญาตให้ตามท่ีขอเราขอคร้ังใหม่น้ีอีกเราก็ไปดําเนินการได้ ถ้าหากเขาไม่
อนุญาตเราก็ดําเนินการไม่ได้ 

ท่านคิดว่าการจัดต้ังมหาวิทยาลัยใหม่ในประเทศไทยนั้น มีปัจจัยและเงื่อนไขสําคัญอะไรบ้างที่
จะทําให้การจัดต้ังมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จลุล่วงด้วยดี และมีปัจจัยและเงื่อนไข
อะไรบ้างที่จะทําให้การจัดต้ังมหาวิทยาลัยเป็นไปได้ลําบาก 
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 ผมจะขอยกตัวอย่างให้ชัดเจน เรามีเงินซื้อรถประจําตําแหน่งรองอธิการบดี จํานวน 640,000 บาท แต่
ว่าปีท่ีแล้วเราขอรถตู้ไปสองคันแต่เราไม่ได้เลยสักคันเดียว ทีน้ีปัญหาเร่ืองรถตู้ของเราน้ีมีความจําเป็นมากเพราะ
เหตุว่ารถยนต์ท่ีเป็นยานพาหนะน้ีนํามาไว้อยู่ตรงกลาง แล้วเราจะกระจายการใช้งานไปตามคําขอของสว่นราชการ
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพราะฉะน้ันรถตู้เป็นสิ่งท่ีสําคัญมากกว่ารถประจําตําแหน่งรองอธิการบดี ซึ่งในขณะน้ีตัว
รองอธิการดีท่ีอยู่ประจําตลอด 24 ชั่วโมงน้ัน ไม่มี เพราะฉะน้ันรถประจําตําแหน่งก็มีความสําคัญน้อยลงไป ผม
ก็บอกรองอธิการบดีว่าของบประมาณส่วนน้ีนะเพื่อเอาซือ้รถตู้ดีกว่า เขาก็ยอมกันแต่พอไปซื้อรถตู้สํานัก
งบประมาณอนุมัติให้เงิน 537,000 บาท เพื่อไปซื้อรถตู้ 12 ท่ีน่ัง ท้ังๆ ท่ีเรามีเงินซื้อรถประจําตําแหน่ง 
640,000 บาท แต่เขาไม่ให้ เขาบอกว่ารถตู้ราคามาตรฐาน ราคา 537,2000 บาท เพราะฉะน้ันจะต้องซื้อใน
ราคาเท่าน้ี ผมก็เลยบอกไปว่าง้ันก็ไปซื้อให้ผม ผมเอาท้ังน้ันแหละแต่ต้องได้ตามคุณลักษณะน้ีท่ีต้องการ ก็จน
ป่านน้ีก็ยังไม่ได้รับทราบ เพราะผมไม่ยอมซื้อ อันน้ีคือปัญหาเร่ืองของงบประมาณ 
 ส่วนการบริหารงานบุคคล เราอยากได้คนท่ีเคยมีประสบการณ์และวุฒิตรง เราก็พอใจในประสบการณ์
ของเขา แตว่่าเขาไม่เคยรับราชการมาก่อน เขาจะต้องมาเร่ิมท่ีเงินเดือนข้ึนต้นในระบบราชการใครเขาจะรับ ผม
ประสบมาแล้วผมไปเชิญนักบัญชีมาคนหน่ึง ซึ่งเขาจบมาแล้ว 12 ปี ทํางานในบริษัทใหญ่ในกรุงเทพฯ มา
ตลอดเวลา เขายินดีท่ีจะมาทํางานให้เรา แต่พอพูดถึงเงินเดือน เราก็บอกว่าต้องเร่ิมกนัท่ี 5,680 บาท ก็เป็นไป
ไม่ได้เลยท่ีเขาจะมาแต่ถ้าเร่ิมให้เขา 15,000 บาท เขาคงรับแล้วผมก็ยินดีท่ีจะจ่ายตรงน้ัน แต่ว่าเราจะทําอย่างไร
ได้ระบบราชการเป็นอย่างน้ัน เขาไม่เคยรับราชการมาก่อน ฉะน้ัน ถ้าแก้ปัญหาเร่ืองการเงิน การงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลได้จะทําให้เราพัฒนามหาวิทยาลัยได้รวดเร็วข้ึน สําหรับการก่อสร้างอาคารบางหลัง เราอยาก
สร้างอาคารหลังน้ีก่อนหลังน้ัน เราไม่สามารถจะยุบเงินงบประมาณจากหลังน้ีไปสร้างหลังโน้นได้ ติดขัดระเบียบ
ไปหมด 
 
 
 
 
 อย่างทบวงมหาวิทยาลัย เขาควรท่ีจะเป็นแค่สื่อกลางในการท่ีมหาวิทยาลัยต่างๆ จะดําเนินงานเป็น
สื่อกลางให้เรา แต่กลายเป็นว่า บ่อยคร้ังเราพบว่าทบวงมหาวิทยาลัยน้ี คือข้ันตอนท่ีคอยขัดขวางเราไม่ให้
ดําเนินการไปได้สะดวก หรือบางสิ่งบางอย่างซึ่งมหาวิทยาลัยเล็กๆ อย่างเราน้ีก่อตั้งข้ึนมาใหม่ๆ แล้วยังเล็กอยู่ 
ผมเองก็ไม่ได้เป็นคนท่ีมีบารมีแก่กล้า หรือเป็นท่ีรู้จักของคนโดยท่ัวไปท้ังในประเทศ นอกประเทศแล้วการท่ีจะไป

จากประสบการณ์ของท่านในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยใหม่นี้ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรทีจ่ะ
เสนอแนะต่อทางรัฐบาล หรือทบวงมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ/บริหารงานใน
มหาวิทยาลัยที่จัดต้ังขึ้นใหม่ 
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หาความช่วยเหลอืในประเทศ หรือจากต่างประเทศน้ี อาจจะยากลําบากแล้วบุคลากรของก็ใช่ว่าจะเป็นท่ียอมรับ
ของคนท่ัวๆ ไป การท่ีใครเขาจะให้เงินมาทําวิจัยก็ดี เอาเงินมาให้สนับสุนอย่างอื่นก็ดีเขาก็จะต้องดูว่าเราพร้อม
หรือเปล่า เพราะฉะน้ันถ้าหากว่าทบวงมหาวิทยาลัย จะเป็นตัวท่ีจะช่วยเราหากจ็ะดีข้ึนคือหาความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ หรือในประเทศมาช่วยเราอีกแรงหน่ึงก็จะดีข้ึนไม่ใช่จะให้เราตะเกียกตะกายเอาเอง แต่
ทบวงมหาวิทยาลัยควรจะเป็นผู้ช่วยจัดหาให้ช่วยนะคร้ังไม่ใช่ว่าจะจัดหาให้เรา แล้วก็ในขณะเดียวกันอะไรต่างๆ 
บางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เป็นตัวท่ีจะขัดขวาง ซึ่งจะทําให้เราดําเนินการต่อไปไม่ได้ 
 ข้อเสนอท่ีจะเสนอต่อรัฐ คือรัฐก็ต้องจ่ายเงินเข้ามาแหละครับ คือพอมีเงินก็จะช่วยหาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ สร้างหรือจัดหาเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ หรือสวัสดิการอะไรต่างๆให้กับบุคลากรของเรา คนก็จะหลั่งไหลเข้า
มาอยู่ท่ีเราบ้าง 
 ผมจะยกตัวอย่างให้ฟัง อย่างเรามีนโยบายไม่สร้างบ้านพัก หรือหอพักในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
บ้านพัก คือท่ีเราไม่สร้างก็เพราะว่า ผมมีความเห็นว่าถ้าหากสร้าง มันไม่ใช่เฉพาะตัวบ้านท่ีจะต้องก่อสร้าง แต่
จะต้องสร้างบรรดาสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ด้วย เช่น ถนน นํ้า ไฟฟ้า จะต้องเข้าไปเพราะฉะน้ันเป็นเงินมหาศาลท่ี
ต้องใช ้แล้วยังมาเอาท่ีดินไปอีกนะ เสร็จแล้วเมื่องบประมาณไปอยู่ท่ีตรงน้ันแล้ว ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาก็
ติดตามมา เพราะฉะน้ันถูกเบียดบังท่ีดิน ถูกเบียดบังงบประมาณ เพื่อไปลงทุนก่อสร้างบ้านพัก และ
สาธารณูปโภคเพื่อท่ีพักอาศัย ท่ีติดตามคือ ค่าบํารุงรักษาและเร่ืองของการปกครอง ซึ่งจะต้องติดตามเข้า 
เพราะฉะน้ันมันยุ่งยากไปหมด จึงไม่อยากมี แต่พอไม่อยากมี เราก็เห็นว่า มันไม่ถูกนะ เพราะว่าบุคลากรของเรา
น้ี มีจํานวนมากหรือเกือบจะท้ังหมดท่ีเขาเพิ่งจะเร่ิมต้นทํางาน จบออกมาใหม่ๆ เพิ่งจะเร่ิมตั้งตัว เพราะฉะน้ัน
รายได้ก็ยังน้อยอยู่ จะไปตะเกียกตะกายหาบ้านพักของตัวเอง ก็คงไม่ง่ายนัก เราก็อยากให้เขามีบ้านพัก เพื่อว่า
จะได้ทําให้เขามีความรู้สึกท่ีดีต่อมหาวิทยาลัย ตั้งหน้าตั้งตาทํางานให้มหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มท่ี แต่พอเสนอ
เร่ืองไปท่ีทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบ แต่แทนท่ีจะเอาเงินท่ีจะเอาเงินทุ่มมาท่ีเรามากๆ แต่
กลับมาให้เราได้สิทธิตามสัดส่วน เราก็เสียเปรียบวันยังค่ํา เพราะคนของเราน้อยกว่า เพราะฉะน้ันปีๆ หน่ึงก็ได้รับ
เงินสวัสดิการอาคารสงเคราะห์เพียง 8-9 คน ซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไร อันน้ีคือสิ่งท่ีผมมองเห็นว่า รัฐบาลน่าจะ
ทุ่มลงมาให้กับมหาวิทยาลยัท่ีสร้างใหม่ เพื่อให้เขาได้เติบโตได้เพราะว่าถ้าจะให้ไปตามสดัส่วนอย่างน้ีเร่ือยๆ เราก็
เติบโตแบบสัดส่วนอย่างน้ี เราก็เล็กอยู่ตลอดไป ไม่มีทางท่ีจะทัดเทียมได้เท่าคนอื่น รัฐบาลน่าจะเร่ิมอัดเข้ามา
เร่งรัดเข้ามาท่ีตรงน้ี เพื่อจะได้เติบโตใกล้เคียงกันกับมหาวิทยาลัยเก่าๆ ท่ีมีอยู่แล้ว เพราะว่าประเทศชาติจะเจริญ
ได้น่ันคือ บุคลากรของส่วนต่างๆ ท้ังในประเทศมีคุณภาพสูง และผู้ท่ีผลิตบุคลากรก็คือ มหาวิทยาลัย
เพราะฉะน้ันควรเร่งทําให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพทัดเทียมสากลท่ีอ่ืนๆ มีคุณภาพคือหมายความว่าบัณฑิตของ
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เราก็มีคุณภาพสูงไม่ใช่ปล่อยให้มหาวิทยาลัยตะเกียกตะกายไปก็ลําบากยากแค้นอย่างน้ี เพราะฉะน้ันถ้าจะสร้าง
มหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบุคลากรทีมีคุณภาพ ก็ต้องรีบทําให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเร็วข้ึนเท่าน้ัน ไม่ต้องรอ
ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิ่งไขว่ควา้หาเองตามลําพัง โดยขอให้ยื่นมาเข้ามาให้ความช่วยเหลือบ้าง 
 
 
 
 คือมหาวิทยาลัยน้ีตั้งมา 4 ปี เป็นมหาวิทยาลัยมา 4 ปี จริง มหาวิทยาลัยก็เติบโตข้ึนมาพอสมควร 
ผมก็อยากจะเห็นบุคลากรและนักศึกษา มีจิตใจท่ีมีความสํานึกในความรับผิดชอบ ในสิ่งท่ีตัวรับผิดชอบและก็
ช่วยทํางานให้มหาวิทยาลัย คือถ้าทุกๆ คน พยายามทําหน้าท่ีของตัวด้วยความรับผิดชอบสูง ผลท่ีออกมาคือ 
ผลของทุกคนก็มีประสิทธิภาพสูง เพราะฉะน้ันประสิทธิภาพโดยส่วนรวมของมหาวิทยาลัย มันก็งอกงามตามไป
ด้วย มหาวิทยาลัยก็จะได้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยผมก็เชื่อว่า ก็จะสะท้อนกลับมาท่ีตัว
บุคลากร และนักศึกษาในท่ีสุด อย่างน้อยท่ีสุดมหาวิทยาลัยน้ีเติบโตข้ึนและเติบโตเร็ว แล้วก็ท้ังบุคลากรขยัน
ขันแข็งในการทํางาน นักศึกษาเล่าเรียนกันจบออกไปแล้ว ทําชื่อเสียง ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม
ต้องดี คนท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นบุคลากร หรือนักศึกษาก็ได้รับชื่อเสียงไปด้วย เป็นท่ียอมรับนับคือ 
เป็นท่ีศรัทธาของคนท่ัวไป อันน้ีคือผลประโยชน์ท่ีติดตามมา สว่นผลประโยชน์อื่นๆ ผมเชื่อว่าจะมีติดตามมา เมื่อ
ชื่อเสียงมีแล้วใครๆก็ยอมนับถือ สนใจท่ีจะร่วมงานด้วยจะให้การสนับสนุนด้วย เพราะฉะน้ันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดี
ไปหมด ผมก็อยากจะให้พวกเรามีความรู้สึกดีอย่างน้ีต่อมหาวิทยาลัย แล้วก็ช่วยกันทํางาน เพื่อความ
เจริญรุ่งเรืองตอ่ไปของมหาวิทยาลัย 
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