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ก่อก ำเนิด มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : บันทึกควำมทรงจ ำของปฐมอธิกำรบดี 

                                                                                    แพทย์หญิง กรรณิการ์ ตันประเสริฐ* 

  กาลเวลาผ่านเลยรวดเร็ว  บัดนี้มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเจริญงอกงามสืบเนื่องมาถึง 20 ปีแล้ว  

ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อก าเนิดขึ้นจากพื้นฐานอันเป็นมงคลหลายประการ  อดไม่ได้ที่จะพลิกสมุดบันทึกเก่า  

ระหว่าง พ.ศ. 2533-2537  เมื่อครั้งรับผิดชอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาทบทวน และอยากเติมเต็มให้กับคนรุ่น

ใหม่ที่สนใจใคร่เรียนรู้เรื่องราวแต่หนหลัง 

  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้  เป็นมูลนิธิที่มั่นคงแข็งแรงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  บ าเพ็ญ 

บุญเมตตาตามจริยวัตรแห่งพระอริยสงฆ์ไต้ฮงสมัยราชวงศ์ชิง  โดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนในสยามร่วมกันตั้งคณะเก็บศพไต้ฮงกง

ในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 5  เก็บศพไร้ญาติไปฝังที่ป่าช้าวัดดอนราวปีละ 2,000 ศพ  ต่อมาใน พ.ศ. 2480  ขยาย

งานช่วยเหลือผู้ยากไร้ จดทะเบียนเป็นมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง  และจัดตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียวขนาด 8 เตียงที่หลังศาลเจ้า  

ในช่วงทุกข์ยากระหว่างสงครามโลกครั้งที ่2  ได้ยืนหยัดระดมความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเก็บศพไร้ญาติจนล้นสุสาน  

จัดตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์  ช่วยเหลือหญิงคลอดบุตรนับหมื่นรายโดยไม่ย่อท้อ  แม้ต้องพรางไฟยามค่ าคืนหรือท าคลอด

ในหลุมหลบภัย และเมื่อโรงไฟฟ้าถูกโจมตีทางอากาศ  กรุงเทพฯ ขาดไฟฟ้า ขาดน้ าประปา  ฝูงเรือยนต์และเรือบรรทุกน้ า

ของมูลนิธิฯ แจกจ่ายน้ าสะอาดอย่างทั่วถึงนานหลายเดือน  ก่อเกิดสายสัมพันธ์เป็นวงกว้าง  ภายหลังสงครามโลกสงบลง  

ชาวจีนนับแสนคนอพยพหนีความแตกแยกและการสู้รบภายในประเทศเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร การเดินทาง

ที่แออัด  อิดโรยและอ่อนล้าบนเรือกลไฟบรรทุกผู้คนนับพัน  ถูกซ้ าเติมด้วยโรคระบาดริดสีดวงตา  ถูกกักกันไว้ที่ท่าเรือ

ไม่อาจเข้าเมืองได้  มูลนิธิฯ น าข้าวต้มและน้ าไปแจกจ่ายทุกมื้อเป็นเวลา 400 วัน  ข้าวต้มร้อน ๆ ถ้วยแรกบนผืนแผ่นดินนี้ 

ตลอดจนการช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เช่น  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว และใบอนุญาตท างานเพื่อต้ังต้นชีวิตใหม่

ท่ามกลางสภาพความกดดัน  เป็นประวัติศาสตร์แห่งความผูกพันรู้คุณของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่น 
 

 ------------------------------------- 

*แพทย์หญิงกรรณิการ์  ตันประเสริฐ - กรรมการผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธพิระดาบสและผู้อ านวยการโรงเรียนพระดาบส 

  -  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

   -  อดีตที่ปรึกษาและผู้อ านวยการโครงการพิเศษสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

  -  อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวเฉียว 
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 กิจการด้านสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ เจริญรุดหน้าด้วยแรงศรัทธาของประชาชน ช่วยเหลือผู้คนได้ครบ

ทุกขั้นตอนชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย  พัฒนาโรงพยาบาลหลังศาลเจ้าเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไปขนาด 500 เตียง  

พัฒนาโรงเรียนผดุงครรภ์เป็นวิทยาลัยหัวเฉียวสอนระดับปริญญาตรี  จัดตั้งศูนย์การแพทย์ไทย-จีน  จัดตั้งสุสานผู้ไร้ญาติ

แห่งใหม่  ส่วนการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่นเดียวกับงานเก็บศพไร้ญาติ  งาน

บุญทิ้งกระจาด และสวัสดิการอื่น ๆ แต่ละปีช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้หลายแสนคน  ถักทอความสัมพันธ์ไทย-จีนแนบแน่น

ต่อเนื่อง  คณะกรรมการมูลนิธิฯ ใช้พลังอย่างเข้มแข็งขับเคลื่อนเต็มรูปแบบผ่านบริบททางสังคมที่ผันผวนได้เป็นอย่างดี   

ข้าพเจ้าทึ่งมากที่ได้เรียนรู้ว่า  คุณอุเทน เตชะไพบูลย ์ ด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิฯ อย่างยาวนาน   เริ่มสมัยแรก    

ตั้งแต่ พ.ศ. 2482  เมื่ออายุเพียง 25 ปี  และถึงแม้เจริญวัยเกือบ 80 ปี  ก็ยังเป็นเสาหลักที่มั่นคง  โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในการก่อก าเนิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  

  ข้าพเจ้าเป็นกุมารแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ในต าแหน่งหัวหน้าแผนกกุมารเวช (พ.ศ. 2519)  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวเฉียว (พ.ศ. 2525)  และอธิการวิทยาลัยหัวเฉียว (พ.ศ. 2528)  ในช่วงนั้นคิดว่าการดูแล

วิทยาลัยเล็ก ๆ ที่มีนักศึกษาพยาบาลเพียง 120 คน  มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่ถึง 30 คน จะง่ายกว่าการดูแล

โรงพยาบาล 500 เตียงที่มีบุคลากรกว่า 1,000 คน  แต่เหตุการณ์กลับตรงกันข้าม  เพราะจากจุดเริ่มต้นนั้นเอง

ข้าพเจ้าต้องมารับงานที่นับได้ว่าหนักที่สุดในชีวิต  แต่เป็นงานที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเช่นกัน  นั่นคือ  การจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยของมูลนิธิปอเต็กตึ้ง  ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
 

  ในเวลานั้นคุณอุเทน ประธานมูลนิธิฯ  ด ารงต าแหน่งนายกสภาวิทยาลัยหัวเฉียว  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าท่านเป็นผู้

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีภาวะผู้น าสูง  เอาใจใส่ต่อวิทยาลัยเล็ก ๆ แห่งนี้มาก จะมีมหาเศรษฐีสักกี่คนที่ถือภาระหน้าที่ 

มาประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง  รับฟังเหตุผล  มีค าแนะน าที่น่าฟัง  และมีท่าทีพร้อมสนับสนุนในการพัฒนา  การที่

มูลนิธิป่อเต็กตึ้งเป็นมูลนิธิที่แข็งแรงมั่นคง  มีศักยภาพสูง  มีทรัพยากรหลายพันล้าน  อีกทั้งมีผู้น าที่มีคุณลักษณะ

เช่นนี้  ประเมินได้ว่าหากผนวกเข้ากับองค์ความรู้  ประสบการณ์  และความตั้งใจจริง  วิทยาลัยแห่งนี้จะก้าวไกลได้

อย่างสง่าผ่าเผย  และมั่นคง  สภาวิทยาลัยหัวเฉียวเห็นชอบตามที่ข้าพเจ้าเสนอให้เปิดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เป็นคณะที่ 2  ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้รับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2533 

  ความก้าวหน้าครั้งส าคัญเกิดขึ้นในวาระครบรอบ 80 ปีมูลนิธิฯ มีโครงการพัฒนาวิทยาลัยหัวเฉียวขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัย  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปกครอง

อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า  ทุกเชื้อชาติศาสนาให้ร่มเย็นสมานฉันท์  และพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมให้กิจการ

ของมูลนิธิฯ เจริญก้าวหน้าตลอดมา  ข้าพเจ้าได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังวิสัยทัศน์ของคุณอุเทน 
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และกรรมการสภาวิทยาลัยหัวเฉียวหลายโอกาส  ควบคู่ไปกับการศึกษาแผนงานส าคัญ  เช่น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะ 15 ปี  เป็นต้น  รวมทั้งศึกษาสถานภาพและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับมหาวิทยาลัยเอกชนต่าง ๆ สรุปเป็นกรอบความคิดและแนวทางการด าเนินงานเบื้องต้น  มหำวิทยำลัยแห่งนี้จะต้อง

มีคุณภำพมำตรฐำนสูง  แบ่งเบำภำระประเทศชำติได้  ให้โอกำสผู้คนได้เรียนถึงระดับสูง  และไม่หวังผลก ำไรเชิงธุรกิจ  

แต่ต้องพึ่งและพัฒนำตนเองได้ในอนำคต  จ าได้ว่าบ่ายวันหนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533 คุณอุเทน ให้ข้าพเจ้าไป

พบที่ที่ท างานของท่านในธนาคารศรีนคร  มอบหมายเป็นทางการให้เป็นผู้รับผิดชอบและเริ่มต้นด าเนินการโครงการนี้  

ชะรอยท่านจะเห็นความหนักใจของข้าพเจ้าที่ทราบดีว่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก  ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถ  

ประสบการณ์  และงบประมาณมากกว่าโครงการอื่นใดที่มูลนิธิฯ เคยมีมา  ท่านจึงก าชับว่าขอให้ข้าพเจ้าท าให้ดีและ

ท าให้เร็ว  โดยไม่ต้องห่วงเรื่องงบประมาณที่ท่านจะรับผิดชอบเอง   ข้าพเจ้าตกปากรับค ากับท่านในวันนั้น  กลับมา

ขอนุญาตครอบครัว  รู้สึกโชคดีที่มีครอบครัวที่อบอุ่น  พร้อมสนับสนุนการท างานเพื่อสังคมแม้จะกินเวลาของครอบครัวไป 

 ต้นเดือนธันวาคมถัดมา คุณอุเทน นัดหมายผู้เกี่ยวข้องราว 10 คน  ไปรับประทานอาหารค่ าที่คฤหาสน์ริม

เจ้าพระยาของท่าน  บรรยากาศริมน้ างดงามนุ่มนวล  สะท้อนแสงไฟประดับสะพานในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา  

เราปรึกษาหารือซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการด าเนินงาน  วงล้อเริ่มเคลื่อนหนักแน่นและจริงจัง  คืนนั้น

ข้าพเจ้าเขียนตัวเลขลงในสมุดบันทึกว่า “18” เตือนใจตัวเองว่าก าลังนับถอยหลัง  ถ้าจะท าให้เร็วและให้ดีจนส าเร็จ

ในปีการศึกษา 2535 จะมีเวลาเพียง 18 เดือนเท่านั้น  อดถามตัวเองไม่ได้ว่า  ท าได้จริงหรือ ?  ในวันที่ 19 ธันวาคม 

พ.ศ. 2533  ข้าพเจ้าน าเสนอแผนงานเบื้องต้นต่อสภาวิทยาลัยหัวเฉียว  ประมาณการว่าใน 5 ปีแรกมีนักศึกษา 

5,000 คน  และขยายอีก 1 เท่าตัวในอนาคต  เปิดการสอน 14 สาขาวิชา  ให้มีดุลยภาพระหว่างกลุ่มสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์  กับกลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  โดยค านึงถึงสาขาที่ขาดแคลน  และความต้องการของตลาดแรงงานดว้ย  

สภาวิทยาลัยหัวเฉียวเห็นชอบในแผนงานและอนุมัติให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบิหารศาสตร์ศึกษาความเป็นไปได ้ ซึ่งต่อมา

ได้รายงานว่ามีความเหมาะสม  เป็นไปได้ตามแผนงานทั้งด้านวิชาการและด้านการเงิน  จะสามารถพึ่งตนเองได้ภายใน

ระยะไม่เกิน 10 ปี  

 มหาวทิยาลัยเอกชนในยุคนัน้มีเพียงไม่กี่แห่ง  ล้วนพัฒนาขึ้นมาจากการเป็นวิทยาลัยมาก่อน  ความหนักใจ

ของข้าพเจ้าอยู่ที่ว่ามหาวิทยาลัยทีจ่ะพัฒนาขึ้นใหม่นีม้ีภารกิจและขอบข่ายกว้างขวางกว่าวิทยาลัยหัวเฉียวหลายเท่าตัว  

ไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้ใน 18 เดือน  ข้าพเจ้าแสวงหาลู่ทางใหม่โดยจะขอจัดต้ังขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยโดยตรงและให้

วิทยาลัยหัวเฉียวเป็นวิทยาเขตสาขา  ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยไม่ขัดข้อง  เราจึงเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ขอ

อนุญาตจัดตั้งขึ้นโดยตรง 
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 ประมาณการว่าใน 5 ปีแรก  มูลนิธิป่อเต็กตึ้งเตรียมการสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณราว 1,500 ล้านบาท  

พร้อมทั้งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินราคาประเมิน 500 ล้านบาท   และสมัครใจสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ 

และกองทุนเพื่อนักศึกษาเพิ่มเติมจากข้อก าหนดของทบวงมหาวิทยาลัยอีก 100 ล้านบาท  คุณอุเทน คัดเลือกที่ดิน

ของมูลนิธิฯ บริเวณต าบลบางโฉลง  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 138 ไร่เศษ  ให้เป็นที่ตั้ง

มหาวิทยาลัย  ด้านหน้าติดถนนบางนา-ตราด  ยาวเกือบ 500 เมตร  เป็นพื้นที่ท้องทุ่งตามวิถีชนบทตะวันออก  ชาวบ้าน

ปลูกต้นมะพร้าว  เลี้ยงหมู  และเลี้ยงปลาสลิด  แต่เดิมที่ดินนี้ด้านในลักษณะเว้าแหว่ง  คุณอุเทน ส่งผู้ไปเจรจาขอแลก

ที่ดินกับชาวบ้านหลายครั้งจนส าเร็จ  จึงได้ที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า  กว้างขวางและสง่างามในการสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อ 

เฉลิมพระเกียรต ิ

 คณะกรรมการควบคุมการออกแบบและก่อสร้าง  ซึ่งมี  คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล  เลขาธิการมูลนิธิฯ  เป็น

ประธานกรรมการ  และข้าพเจ้าเป็นกรรมการเลขานุการ  เริ่มต้นท างานทันทีในเดือนมกราคม 2534  วางแผนแม่บท 

(Master Plan)  ร่วมกับ  คุณพงศ์พันธ์  พิศาลสารกิจ  สถาปนิก  สรุปว่าแบ่งเขตพื้นที่ใช้สอยที่ดินเป็น 5 เขต  คือ  

เขตการศึกษา  เขตบริหาร  เขตศิลปวัฒนธรรม  เขตนันทนาการ  และเขตที่พักอาศัย  การก่อสร้างอาคารในเขตต่าง ๆ 

รวม 11 อาคาร  แบ่งออกเป็น 2 ช่วง   สอดคล้องกับล าดับการใช้สอย   ช่วงแรกจ านวน 4 อาคาร  จะต้องแล้วเสร็จ  

ภาย ใน 18 เดือน  เพื่อรับนักศึกษารุ่นแรกในเดือนกรกฎาคม 2535  ได้แก่  อาคารอ านวยการ  อาคารเรียน  โรงอาหาร  

และหอพักอาจารย์  ส่วนอาคารที่เหลือจะให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2537  อันเป็นก าหนดพิธีเปิดมหาวิทยาลัย  

ลักษณะอาคารเป็นอาคารไม่สูง  มีเอกลักษณ์สอดคล้องกันทั้งโครงการ  ภายนอกบุด้วยกระเบื้อง Pyrotile สีแดงเข้ม  

ภูมิฐาน  เข้ากันได้ดีกับทิวไม้และสนามหญ้าเขียว  ตัวอาคารเรียนท าเป็นใต้ถุนสูง  ลมโกรก  เป็นที่รวมของนักศึกษา  

พักผ่อน  ท ากิจกรรม  หรือลัดเลาะไปอาคารอื่นได้สะดวก  การขยายตัวในอนาคตจึงจะสร้างเป็นอาคารสูงต่อไป  

ที่ดินผืนนี้ลุ่มต่ าเกือบ 1 เมตร  เมื่อไล่ถมที่ดินในพื้นที่ก่อสร้างช่วงที่ 1 นั้น  มูลนิธิฯ รับซื้อผลผลิตบ่อปลาสลิดทั้งหมด

เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน  แต่การเลี้ยงหมูยังมีอยู่ต่อไปได้  ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์  ประธานองคมนตรี  

วางศิลาฤกษ์ ณ อาคารอ านวยการ  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2535  มหาวิทยาลัยได้รับเลขที่บ้าน 18/18 ถนนบาง

นา-ตราด  ต าบลบางโฉลง  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

 ตัวเลขนับถอยหลังในสมุดบันทึกลดลงทุกขณะ  จาก 18 17 16...  งานที่ต้องจัดท าคู่ขนานกันมีหลายด้าน  

ข้าพเจ้าเลือกใช้ทีมงานขนาดเล็กเพื่อความคล่องตัว  ทุกคนต้องท างานหนัก  โชคดีที่ข้าพเจ้ามีผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพมาก  

ได้แก่  รองศาสตราจารย์ธนกาญจน์  ภัทรากาญจน์ และ อาจารย์ผ่องใส  สุนทรา  ท าให้โครงการของเราเดินหน้าได้ดี  

ฉับไว โปร่งใส และถูกต้องตามกฎเกณฑ์  ใช้เวลาไป 8 เดือน  จัดท าแผนงาน 5 ปี (พ.ศ. 2535-2539) โดยละเอียด  
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ความยาวเกือบ 300 หน้า  ยื่นเสนอขออนุญาตต่อทบวงมหาวิทยาลัยในวันที่ 2 กันยายน 2534  คณะกรรมการ

ทบวงมหาวิทยาลัยได้ติดตามการด าเนินการอย่างใกล้ชิดในทุกด้าน  ดูความคืบหน้าการก่อสร้าง  และหลักฐานการโอน 

ที่ดิน  การจัดตั้งกองทุน  ตรวจสอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์  นอกจากนั้น  ต้องน าเสนอหลักสูตรทุก

หลักสูตรที่จะเปิดสอนโดยละเอียด  เพื่อให้กรรมการแต่ละหลักสูตรให้ความเห็นชอบด้วย  อีกทั้งต้องเตรียมการด้านอื่น ๆ 

เช่น จัดหาอาจารย์ จัดซื้อต ารา จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์  ให้ได้มาตรฐาน  เป็นต้น  งานจึงล้นมือและต้องแข่งกับเวลาแทบเอาตัวไม่รอด  ต้องระวัง

สุขภาพของตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยได้เป็นอันขาด  การกลับบ้านค่ ามืดดึกดื่นในสภเพเกือบหมดแรง ดูจะเป็นเรื่องธรรมดา  

เราสู้งานหนักทั้งในด้านการขออนุญาตและการก่อสร้างมา 15 เดือน  จึงประสบความส าเร็จเบื้องต้นอย่างงดงาม  

ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2535   ก่อนถึงก าหนดเส้นตายถึง 3 เดือน  

ต่อมาวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามมหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้ว่า  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 

 นักศึกษารุ่นแรก 5 คณะ  (คณะพยาบาลศาสตร์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  

คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  เริ่มต้นเรียนในเดือนกรกฎาคม 2535  การด าเนินการ

ของมหาวิทยาลัยในช่วง 2-3 ปีแรก  มีความยุ่งยากยิ่งไปกว่าช่วงก่อน  ต้องท างานควบคู่กันไปหลายด้าน  เรื่องส าคัญ

คือการเตรียมการเปิดหลักสูตรในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพอีก 4 คณะในปีต่อไป  ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย  และการก่อสร้าง

อาคารขนาดใหญ่หลายอาคาร  เช่น  ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม  หอประชุม 1,000 ที่นั่ง  อาคารเรียน  

เป็นต้น  รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ  ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการสื่อสาร  ศูนย์ฝึกอบรม  

ส านักวิจัยและพัฒนา  บุคลากรยุคบุกเบิกทุกคนต้องท างานหนัก  อาคารสถานที่ยังไม่พร้อมนัก  รองศาสตราจารย์

ธนกาญจน์ ต้องน าทีมงานตั้งกองอ านวยการและห้องสมุดชั่วคราวที่โรงอาหาร  ท่ามกลางอากาศร้อนจัดและกลิ่น

ลมโชยจากคอกหมู  ทุกคนปรับตัวต่อสู้อย่างเข้มแข็งจนสถานการณ์ผ่านพ้น  ข้าพเจ้านิยมนับถือในน้ าใจและความเพียร

มาจนทุกวันน้ี   

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยุคแรก  ยังไม่เป็นที่รู้จัก  รับนักศึกษาได้เพียง 1 ใน 3 ของแผนงาน  

ปีแรกมีนักศึกษาปริญญาตรี 426 คน  และปริญญาโท 4 คน  อาจารย์ประจ ามีน้อยต้องเสริมด้วยอาจารย์พิเศษ  

แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ก็หายาก  จ าได้ว่าประกาศรับเจ้าหน้าที่ทางหนังสือพิมพ์ 3 วัน  ไม่มีคนมาสมัครเลยแม้แต่คนเดียว  

แต่ด้วยความ “สู้ไม่ถอย” การงานทุกอย่างคืบหน้าได้ตามประสงค์  ในปีการศึกษา 2536  เปิดการสอนคณะเภสัชศาสตร์  

เทคนิคการแพทย์  กายภาพบ าบัด  และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ได้ส าเร็จตามแผนงาน 
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 พื้นที่หลายหน้าหลายตอนในสมุดบันทึกของข้าพเจ้า  สะท้อนถึงความทุ่มเทของบุคคลผู้เป็นเสาหลักใน

การก่อก าเนิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จากประสบการณ์ตรงท าให้ข้าพเจ้ากล้าพูดว่า  หากไม่มี

คุณอุเทน เตชะไพบูลย์  ในวันนั้น  ย่อมไม่มีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในวันนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง 

การขอบริจาคเงินซึ่งเรียกได้ว่า “ยุทธการพันล้าน”  เพราะต้องหาเงินอย่างน้อยหนึ่งพันล้านในระยะเวลาอันสั้น  ท่าน

บอกว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องยอมทน  เพราะการตั้งมหาวิทยาลัย  สร้างคนดี  เป็นการด าเนินรอยตามเบื้อง

พระยุคลบาทในหลวง  เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ  เชื่อว่าจะท าได้ในยุคเศรษฐกิจก าลังเฟื่องฟูเช่นนี้  โดยใช้

ยุทธศาสตร์ในการหยิบยกคุณธรรมประจ าใจคนจีนคือความกตัญญูเป็นตัวน า  เชิญชวนร่วมท ากุศลให้บุพการี  ท่าน 

ประเดิมบริจาคเป็นกุศลแก่บิดาของท่าน 100 ล้านบาท  ในยุคนั้นเราได้เห็นสุภาพบุรุษวัยย่างก้าว 80 ปี  ทุ่มเท

เหน็ดเหนื่อยอย่างสุดตัว  และเห็นผลตอบรับอย่างดียิ่งจากนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีน  ยามใดที่เห็นว่าผู้บริจาคอาจ

ต้องการรายละเอียดเรื่องมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม จะสั่งการให้ข้าพเจ้าติดตามไปด้วย กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งหลายท่าน

แข็งขันเป็นทั้งผู้บริจาคและผู้ขอรับบริจาคไปพร้อมกัน  คุณอุเทน ด าริว่า  ผู้บริจาคตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป  ถือเป็น 

“ผู้ก่อตั้ง”  ให้เชิดชูเกียรติโดยมีรูปปั้นเสมือนจริงของผู้บริจาคหรือบุพการี  รายล้อมเบื้องพระพักตร์พระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอาคารเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัย 

 ข้าพเจ้าเขียนในสมุดบันทึกว่า เมื่อได้รับอนุญาตให้ตั้งมหาวิทยาลัยแล้ว คุณอุเทน แสดงความดีใจและ

ขอบใจที่ท างานได้ส าเร็จ  และแสดงความประสงค์ว่า  ให้หานักการศึกษามืออาชีพมาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  

ท่านจะถอยไปยืนข้างหลัง  และขอให้ข้าพเจ้ารับต าแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

เราเชิญ  ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล  ผู้มีประสบการณ์และได้รับการยกย่องเชื่อถืออย่างสูงในวงการศึกษา

มาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  คุณอุเทน ด ารงต าแหน่งนายกกิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัยฯ และยังคงทุ่มเทท างาน

อย่างหนักทั้งในด้านการจดัหาเงินบริจาคและจัดรายละเอียดส่วนเสริมมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์  เหมาะสมแก่การเฉลิม

พระเกียรต ิ บุตรชายของท่านเล่าว่า  ตอนนี้คุณพ่อไม่ท าอย่างอ่ืน  คิดแต่เรื่องมหาวิทยาลัย  ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์

ยามเช้าจากท่านเสมอ ๆ เพื่อสอบถามความคืบหน้า  ปัญหาอุปสรรค  ให้ก าลังใจ  และเล่าถึงแนวความคิดและแผนการ

ท างานของท่าน  เช่น  เรื่องการสร้างประติมากรรมพระบรมโพธิสมภาร  การสร้างซุ้มประตูจีน 5 ช่อง  การวาด

พระบรมสาทิสลักษณ์เพื่อประดิษฐานในหอประชุม  เป็นต้น  ช่วงใดที่เห็นข้าพเจ้าเคร่งเครียดและกดดันจัด  ท่านแนะ

ให้กลับบ้านไปฟังดนตรีบรรเลงเพราะ ๆ ลืมเรื่องมหาวิทยาลัยแล้วหลับให้สบาย  นี่แหละเป็นวิธีการให้ก าลังใจและ

ผลักดันงานของท่าน 

    ในช่วงนั้นคณะกรรมการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างต้องเร่งรัดเรื่องงานก่อสร้างอย่างมาก  กว่าแบบ

ของอาคาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอประชุมจะลงตัวก็กินเวลาไปมากแล้ว  บางครั้งต้องใช้คนงานกว่าร้อยคนในพื้นที่  



ศลิปศาสตร์ปริทศัน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 

ท างานตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตก  พวกเราดูเหมือนจะรู้จักอิฐ หิน ดิน ทราย  กระเบื้องของที่นี่แทบทุก

ตาราง  เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกอาคารเราจึงมีมหาวิทยาลัยแบบสมบูรณ์ที่เตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจ  มีความ

สง่างามเหมาะสมแก่การเฉลิมพระเกียรติ  และเป็นที่ปลาบปลื้มยินดี  ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 

พ.ศ. 2537  ประทับอยู่นานกว่า 2 ชั่วโมงจนพลบค่ า  เป็นวนัที่ข้าพเจา้ปลื้มปิติที่สุดในชีวิต  หายเหนื่อย  หมดกังวล   

รู้สึกชีวิตเต็มอิ่มสมบูรณ์  จ าได้ว่าเมื่อเสด็จฯ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย ทรงผินพระพักตร์รับสั่งแก่ข้าพเจ้า

ว่า “มหาวิทยาลัยสวยมาก”  เมื่อเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-จีน  ได้พระราชทานค าแนะน า

แก่ข้าพเจ้าว่า  ให้จดเรื่องเก่า ๆ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจากคุณอุเทนไว้  และเมื่อเสด็จฯ กลับรับสั่งกับคุณอุเทน และ

ศาสตราจารย์ ดร.เกษมว่า  การตั้งมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ดี  และทรงอ านวยพรให้มีความเจริญรุ่งเรือง  ในขณะนั้น

มหาวิทยาลัยเปิดการสอนรวม 9 คณะ  มีนักศึกษา 813 คน  อาจารย์ประจ า 122 คน  อาจารย์พิเศษ 110 คน  

มหาวิทยาลัยเริ่มเป็นที่รู้จักในปีถัดมา  รับนักศึกษาได้ 2 ใน 3 ของแผนงาน  และในปีที่ 5  มีนักศึกษาครบ 5,000 คน  

ตามแผนงานมหาวิทยาลัยพึ่งตนเองได้ทางด้านการเงินในปีที่ 7 ของการด าเนินการ 

 ข้าพเจ้าลาออกจากต าแหน่งอธิการบดีในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537  แต่ยังด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาสภา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจนถึง พ.ศ. 2546  ด้วยรู้สึกว่าค าแนะน าที่พระราชทานให้ในวันเสด็จฯ ทรง

เปิดมหาวิทยาลัยฯ เป็นมิ่งมงคลที่ควรรับใส่เกล้าฯ สืบสานให้บังเกิดเป็นรูปธรรมอย่างดีที่สุด  ในช่วงนั้นนอกจากการ

เป็นที่ปรึกษาแล้วยังท างานค้นคว้าวิจัย  งานนิทรรศการ  และงานเขียนเกี่ยวกับประวัติพัฒนาการของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  

ได้แก่  “90 ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  บนเส้นทางประวัติศาสตร์และสังคมไทย”  “ร้อยค าบอกเล่าเรื่องมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”  

“อุเทน  เตชะไพบูลย์  ผู้ปลูกกุศลไว้ในแผ่นดิน”  รวมทั้งรับผิดชอบการจัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ  จัดเก็บเอกสารที่มีคุณค่าด้านประวัติ/พัฒนาการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นระบบ

สืบค้นได้  หากมหาวิทยาลัยด าเนินการตามคู่มือจัดเก็บและประเมินคุณค่าเอกสารที่จัดท าไว้โดยเคร่งครัดต่อเนื่อง  

จะเป็นการสืบสานมรดกทางปัญญา  รู้อดีตและรากเหง้า  เข้าใจปัจจุบัน  และวางแผนอนาคตได้ด ี

 ขอคารวะทุกท่านที่มีส่วนร่วมแรงร่วมใจร่วมความคิดในการก่อก าเนิด  และสืบสานจรรโลงมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้เจริญรุ่งเรือง  พึ่งและพัฒนาตนเองได ้ ข้าพเจ้ามีความสุขใจที่สามารถตอบตนเองได้แล้วว่า 

“คนเราเกิดมาท าไม ?”      


