ราลึกถึง “ศาสตราจารย์

ดร.ศักดิ์ ผาสุ ขนิรันต์ ”

ปูชนียบุคคลผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคาแหง
รองศาสตราจารย์วศิ ิษฐ์ ทวีเศรษฐ
หัวหน้ าคณะผู้ทางานของคณะกรรมการ
เตรียมการเปิ ดมหาวิทยาลัยรามคาแหง

เมื่ อ กล่ า วถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหงโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ ย้อ นไปในอดี ต
เมื่ อ 36 ปี ที่ ผ่านมา ชาวรามค าแหงสมควรอย่า งยิ่งที่ จ ะต้อ งร าลึ ก ถึ งปู ชนี ย บุ ค คลท่ า นหนึ่ ง
คือ ศาสตราจารย์ ดร.ศั กดิ์ ผาสุ ขนิรันต์ ประธานคณะกรรมการเตรี ยมการเปิ ดมหาวิทยาลัย
รามคาแหง และต่อมาได้ดารงตาแหน่ งอธิ การบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหงคนแรก อาจกล่าว
ได้ว่าศาสตราจารย์ ดร.ศั กดิ์ ผาสุ ขนิรันต์ เป็ นบุคคลหนึ่ งที่มีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ที่ก่อให้เกิดมี
มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา มหาวิทยาลัยรามคาแหงแห่งนี้ข้ ึน เมื่อปี พ.ศ. 2514
ในขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.ศั กดิ์ ผาสุ ขนิรันต์ ดารงตาแหน่ งเลขาธิ การมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2513) ท่านได้กล่าวถึงการตั้งมหาวิทยาลัยแห่ งใหม่ ที่จะเป็ น
มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ท่านได้ติดตาม
การเสนอร่ างกฎหมายของสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรกลุ่มหนึ่ งที่เสนอกฎหมายตั้งมหาวิทยาลัย
แห่ งใหม่อย่างใกล้ชิดและได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ ก่อตั้ง ระบบการเรี ยนการสอน
การจัดหาครู อาจารย์ ฯลฯ เพื่อโน้มน้าวและแสดงให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่เสนอกฎหมาย
ดังกล่าวว่ามีความเป็ นไปได้ที่จะตั้งมหาวิทยาลัยแห่ งใหม่ได้เป็ นผลสาเร็ จ จึงทาให้รัฐบาลในยุค
นั้นสนับสนุ นให้ต้ งั มหาวิทยาลัยรามคาแหงขึ้น โดยรัฐสภาผ่านร่ างกฎหมายดังกล่าว และได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2514 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
2 มีนาคม 2514
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุ ขนิรันต์ ได้รับแต่งตั้งเป็ นประธานคณะกรรมการเตรี ยมการ
เปิ ดมหาวิทยาลัยรามคาแหง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2513 ได้ดาเนิ นการเตรี ยมการก่ อตั้ง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่ งใช้ระยะเวลาเพียง 8 เดือนเศษเท่านั้น ซึ่ งได้ขอรัฐบาลใช้สถานที่
แสดงสิ นค้านานาชาติที่หวั หมากเป็ นที่ต้ งั มหาวิทยาลัยรามคาแหง เตรี ยมความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่ บุ ค ลากรทั้ง อาจารย์แ ละเจ้า หน้า ที่ เปิ ดรั บ นัก ศึ ก ษา จัด ระบบการเรี ย นการสอน
ปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งแรกที่สนามศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่ งชาติ) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2514 ซึ่ งมีนกั ศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศจานวนประมาณ 37,000 คนเศษ และสามารถจัดการ
เรี ยนการสอนได้ในวันที่ 2 สิ งหาคม 2514 ที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก

-2ศาสตราจารย์ ดร.ศั ก ดิ์ ผาสุ ข นิ รั น ต์ ในฐานะอธิ ก ารบดี ค นแรกของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง เป็ นแบบอย่างของผูบ้ ริ หารและนักวิชาการที่น่าเคารพนับถือยิง่ ท่านได้ต้ งั ใจอุทิศ
ตน ทุ่มเท ฟั นฝ่ าอุปสรรคมากมายในยุคก่อตั้ง ฯ กล่าวได้ว่า ท่านเป็ นผูห้ นึ่ งที่มีเจตนาที่ดีงาม
ต่อการศึกษาของชาติเป็ นอย่างมาก ผมจาได้วา่ ท่านได้พูดกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทีมาทางานที่
มหาวิทยาลัยรามคาแหงในยุคก่อตั้ง ฯ ว่า “มาช่วยกันทาให้คนมีที่เล่าเรี ยน จะเป็ นบุญเป็ นกุศล
อย่างยิ่ง” เป็ นคาพูดที่ลึกซึ้ งจากใจท่าน ซึ่ งก่อให้เกิดกาลังใจในการทางานของอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่เป็ นอย่างมาก
ศาสตราจารย์ ดร.ศั ก ดิ์ ผาสุ ข นิ รั น ต์ ได้รั บโปรดเกล้า ฯ .แต่ ง ตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง 2 สมัย กล่าวคือ สมัยแรก ปี พ.ศ. 2514 – 2516 ซึ่ งนับว่า
เป็ นยุคก่อตั้ง ฯ จากนั้นอีกประมาณ 4 ปี ต่อมา ประชากรชาวรามคาแหง ได้ลงคะแนนเสี ยง
เลือกท่านกลับมาดารงตาแหน่ งอธิ การบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหงอีกหนึ่ งสมัยเป็ นสมัยที่สอง
ปี พ.ศ. 2521 – 2523 ยุคนี้ท่านได้ขยายมหาวิยาลัยรามคาแหงที่หวั หมาก ไปเปิ ดวิทยาเขตที่บางนา
(ราม 2) เพราะสถานที่ เรี ยนที่หัวหมากมี ไม่ พอเพียงกับจานวนนักศึกษาที่ เพิ่มขึ้ นอย่างมาก
อาจกล่าวได้วา่ เป็ นยุคก่อตั้งวิทยาเขตบางนาก็วา่ ได้
“จากปี พ.ศ. 2514 ถึงพ.ศ. 2550 เป็ นระยะเวลากว่า 36 ปี กระผมในฐานะลูกศิษย์และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของท่านอาจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุ ขนิรันต์ รู ้สานึกในพระคุณของท่านอาจารย์และ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็ นอย่างมาก มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้ทาหน้าที่ รับใช้สังคมและ
ประเทศชาติ สมเจตนารมณ์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาแห่ งนี้ครบถ้วนทุกประการ
และยังได้ทาหน้าที่อื่น ๆ เพิ่มอีกมากมายด้วย อาจกล่าวได้วา่ เป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ
ในขณะนี้ ที่พวกเราชาวรามคาแหงภูมิใจเป็ นอย่างยิ่ง ถ้าท่านอาจารย์ยงั มีชีวิตอยู่ กระผมคิดว่า
ท่ า นอาจารย์ค งยิน ดี แ ละภู มิ ใ จเช่ น เดี ย วกัน กับ พวกเราชาวรามค าแหง ขอร าลึ ก ถึ ง อาจารย์
“ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุ ขนิรันต์ ” ปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยรามคาแหงผูม้ ีส่วนสาคัญ
อย่างยิง่ ที่ก่อให้เกิดมหาวิทยาลัยรามคาแหงแห่งนี้”
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