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ศูนย�รังสิต ๒๕ ป� 

ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต ครบรอบ ๒๕ ป มหาวิทยาลัย ได

ประสบกับเหตุการณ ๒ เรื่อง ที่สำคัญ คือ การ

ชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน

อยางแสนสาหัสจากมหาอุทกภัย โดยการจัดต้ัง

ศูนยพักพิงชั่วคราว ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต อีกเร่ืองหนึ่ง คือ การเกิดมหา- 

อุทกภัยภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รังสิต ที่กอใหเกิดความเสียหายและความ 

สูญเสียอยางใหญหลวงตอมหาวิทยาลัย ทั้ง ๒ 

เรื่องนับเปนเหตุการณประวัติศาสตรหนาหนึ่งที่

ตองจดจำไปอีกนานแสนนาน 

ประเด็นมันอยูที่วา มหาวิทยาลัยได

ดำเนินการอยางไรกับเหตุการณดังกลาว ใน

กรณีการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว ที่มหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต นั้น ในวันท่ี ๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๔ ผมในฐานะอธิการบดีไดสง  

e-mail จากประเทศอียปิตถงึ รองศาสตราจารย  

ดร.กำพล รุจิวิชชญ รองอธิการบดีฝายบริหาร  

ศนูยรงัสติ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรญิญา  

เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบดฝีายการนกัศกึษา  

ขอใหมีการจัดต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราวเพ่ือรองรับ

ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ำทวมใน

จังหวัดอยุธยา ปทุมธานี และจังหวัดใกลเคียง 

ซึ่งรองฯ กำพล และรองฯ ปริญญา สามารถจัด

ตั้งศูนยไดเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยใช

ยิมเนเซียม ๒ เปนศูนยพักพิงชั่วคราวหลักและ

ใช Main Stadium เปนท่ีพักพิงช่ัวคราวของ

แรงงานตางดาวจำนวนหนึ่ง ตอมา ไดยายศูนย

พักพิงชั่วคราวมาอยูที่ศูนยประชุมธรรมศาสตร 

(ยิมเนเซียม ๑) โดยมีผูพักพิงสูงสุด ประมาณ 

๔,๐๐๐ คน และไดมอบหมายใหรองฯ ปรญิญา  

เปนผูอำนวยการศูนยฯ จนน้ำทวมศูนยประชุม

ชั้นลางเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลัยจึงตัดสินใจยายผูพักพิงออกจาก

มหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ และ

ในวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เริ่มมีการ 

โยกยายผูพกัพงิออกจาก มธ. บางสวนกลบับาน 

ของตัวเอง บางสวน (ประมาณ ๑,๐๐๐ คน)  

ไปพักที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน ของ

การกีฬาแหงประเทศไทย บางสวน (ประมาณ 

๕๐๐ คน) ไปพักที่กรมทหารมาที่ ๕ รักษา

พระองค กองพลที่ ๒ รักษาพระองค จังหวัด

สระบุรี และในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดปดศูนยพักพิง

อยางเปนทางการ 

ในระหวางจัดตั้งศูนยพักพิง ศูนยไดรับ

บริจาคสิ่งของและเงินเปนจำนวนมาก สิ่งของที่

รับบริจาคจำนวนหน่ึงถูกใชไปในระหวางที่

ดำเนินการศูนยอยู เมื่อปดศูนยแลว ทาง

มหาวทิยาลยัไดนำไปมอบใหกบัศนูยราชมงัคลา 

กีฬาสถาน และศูนยที่สระบุรี อีกจำนวนหนึ่ง 

ทยอยมอบใหกับผูประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ 

ซึ่งดำเนินการอยูในปจจุบัน ในสวนของยอดเงิน

ที่ไดรับบริจาคท้ังสิ้นประมาณ ๗,๒๐๐,๐๐๐ 

บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน) จำนวนเงิน

ดังกลาว สวนหนึ่งใชไปสำหรับการดำเนินการ

ศูนย และไดมอบใหกับศูนยราชมังคลากีฬา

สถาน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มอบใหศูนย

สระบุรี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สวนจำนวนท่ี

เหลืออยูไดทยอยใหกับศูนยอื่นๆ ตอไป 

ในชวงวันเวลา ๑๘ วัน ที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรเปดศนูยพกัพงิชัว่คราวเพ่ือชวยเหลือ 

ผูประสบอุทกภัย ผมในฐานะอธิการบดีของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สัญญากับตัวเองวา

จะจดจำภาพ กจิกรรม บคุคลตางๆ และทุกๆ วนั  

ไปตลอดชีวิต ผมไมเคยคาดฝนวา พลังจิตอาสา

ของทุกคนท่ีมีทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา 

รวมท้ังบุคคลภายนอกอีกมากมาย มาชวย

มหาวิทยาลัย ชางแรงกลา และเขมแข็งมาก 

โดยเฉพาะพลงัจติอาสาของนกัศกึษาธรรมศาสตร 

ที่มาดวยใจ และยึดมั่นกับประโยคที่วา “ฉันรัก

ธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตรสอนใหฉันรัก

ประชาชน” ซึ่งผมม่ันใจวานักศึกษาเหลานี้เมื่อ

สำเร็จการศึกษาไปแลวไมทอดท้ิงประชาชน

อยางแนนอน บุคคลอีกกลุมหนึ่งที่ตองกลาวถึง

คือผูใหการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ 

สงธารน้ำใจ หลั่งไหลชวยเหลือศูนยพักพิง

ธรรมศาสตรอยางไมขาดสาย 

กรณีการเผชิญกบัมวลน้ำปรมิาณมหาศาล 

ทะลักเขาทวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ศูนยรังสิต กลายเปนเมืองบาดาล หลายพื้นท่ี

น้ำทวมสูงมิดศีรษะ ซึ่งน้ำเริ่มทะลักเขา

มหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๒-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

แมวามหาวิทยาลัยจะมีการบริหารจัดการ

ปองกันน้ำทวมโดยการสรางคันดินสูงถึง ๕ 

เมตร แตมหาวิทยาลัยก็ไมสามารถรอดพนจาก

ภัยพิบัติน้ำทวมครั้งนี้ไปได เพราะน้ำทะลักเขา

ทางดาน สวทช. และ AIT เพือ่นบานของเราเอง 

จากเหตุการณทั้ง ๒ เรื่อง ผมพูดไดเต็ม

ปากวา ทั้งผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา 

บุคลากร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุก

ระดับช้ัน ตางมีจิตอาสา รวมพลังชวยเหลือ

มหาวิทยาลัยและปกปองมหาวิทยาลัยอันเปน

ที่รักของพวกเราอยางถึงที่สุด โดยเฉพาะพลัง

นกัศึกษา ทีผ่มขอนอมรบั และยกนิว้ให ทีท่กุคน 

มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร จิตวิญญาณรับใช

ประชาชน อยางแทจริง ผมบอกกับพวกเรา

เสมอวา “เราจะฝาฝนวิกฤตนี้ไปดวยกัน” 

ดวยความศรัทธา 

 

(ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เล�าสู�กันฟ�ง 
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“มหาอุทกภัย’ ๕๔” “มหาอุทกภัย’ ๕๔” 
ผ�านวิกฤต สู� โอกาสแห�งการฟ��นฟู “ธรรมศาสตร�” ให�เข�มแข็งกว�าเดิม 

ในเวลาไมกี่ชั่วโมง ของวันท่ี ๒๒ ตุลาคม 

๒๕๕๔ มหาอุทกภัยไดเขายึดพื้นท่ี และสราง

ความเ สียหายมหาศาลแกมหา วิทยา ลัย

ธรรมศาสตร กวา ๒,๘๐๐ ลานบาท ซึ่งนับวา

เปนความเสียหายคร้ังรายแรงท่ีสุดจากเหตุ

อุทกภัย ซึ่งสิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความ

จำเปนที่จะตองเรงฟนฟู “รั้วโดม” โดยกำลัง

สำคัญที่จะชวยกันในการฟนฟูธรรมศาสตร ทั้ง

ในแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว นั้น 

“ชาวธรรมศาสตร” ทุกคน ถือเปนพลังสำคัญ

ในการท่ีจะรวมดวยชวยกันพลกิฟนมหาวิทยาลัย 

ของเราใหกลับมาอยูในจุดที่ดีอีกครั้ง 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดเผย

เกี่ยวกับความเสียหายจากเหตุมหาอุทกภัยคร้ัง

นี้วา ธรรมศาสตรถูกน้ำทวมตั้งแตวันท่ี ๒๒ 

ตุลาคม เปนตนมา ไมมีตึกไหนเลยท่ีไมไดรับผล

กระทบจากน้ำทวม พื้นที่กวา ๑,๕๐๐ ไร ไดรับ

ผลกระทบท้ังหมด ตึกคณะทุกคณะ ศูนยกีฬา 

โรงพยาบาล เราไดรับความเสียหายมากในชวง

ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดขอใหผูรับผิดชอบ

แตละตัวตึก หัวหนาหนวยงานทั้งหลาย ชวย

ประเมินความเสียหายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง 

จากการประเมินความเสียหายน้ัน ประมาณ 

๒,๘๐๐ ลานบาท โดยความเสียหายท้ังหมดน้ี 

ธรรมศาสตรมีประกันบางสวน ซึ่งไมครอบคลุม

ทั้งหมด ประกันจะครอบคลุมเฉพาะตัวอาคาร

และของภายในอาคาร ทีส่ำคญัในสวนภายนอก 

ตัวอาคารท่ีไมไดประกันไวนั้น เชน ถนนหนทาง 

ตนไม CCTV รวมถึงตึกบางตึกของธรรมศาสตร 
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เชน อาคารศูนยกีฬาทั้งหมด ซึ่งมีความเสียหาย

ประมาณ ๓๐๐ ลานบาท ความเสียหายของ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เสียหาย

ประมาณ ๑๐๐ ลานบาท สองหนวยงานนี้ เสีย

หายรวม ประมาณ ๔๐๐ ลานบาท โดยท่ีไมมี

การประกันไว นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานอื่นๆ 

อีกที่เสียหายอีกมากมายพอสมควร ดังนั้น จึงมี

ความจำเปนอยางย่ิงในการเรงฟนฟธูรรมศาสตร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ไดกลาวถึงแผนการฟนฟูมหาวิทยาลัยวา  

มหาวทิยาลยัไดวางแผนฟนฟไูว ๓ ระยะ ดวยกนั  

คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยใน

ระยะสั้น ไดจัดใหมี Big Cleaning Day เมื่อวัน

ที่ ๒-๓ ธันวาคม ที่ผานมา ณ ศูนยรังสิต ซึ่ง

ชาวธรรมศาสตรกวา ๒,๐๐๐ คน ไดมารวมตัว

กันชวยฟนฟู ทำความสะอาดมหาวิทยาลัย ซึ่ง

สะทอนใหเห็นวา นับตั้งแตนี้ ธรรมศาสตรจะ

มาลืมอดีตที่น้ำทวมและกาวไปขางหนาพรอมๆ 

กัน เพื่อนำธรรมศาสตรกลับไปสูมหาวิทยาลัยที่

ดีที่งาม และนำมหาวิทยาลัยท่ีรักของพวกเรา

กลับมาสูจุดเดิมที่ดีที่สุดเทาท่ีจะดีได แตในแผน

ระยะสั้นนี้ คอนขางมีปญหามาก เน่ืองจาก 

มหาวิทยาลัยประกาศเปดจัดการเรียนการสอน

ตามปกติ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ดังน้ัน 

ไมใชเพียงสถานการณน้ำที่ลดกลับสูสภาวะ

ปกติเทานั้น หมายความวา เคร่ืองมือ อุปกรณ

การเรียนตางๆ ก็ตองครบถวน สามารถใชสอย

ไดอยางสมบูรณดวย ซึ่งปญหาใหญ คือ ระบบ

ไฟฟา เมื่อหมอแปลง รวมทั้งบอรดไฟฟา จม

น้ำทั้งหมด ดังนั้น ธรรมศาสตรจำเปนตองเรงกู

หมอแปลงท้ังหมด ๗๑ ลูก และแผงไฟฟาที่

ควบคุมระบบไฟฟาสวนกลางของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งเสียหายมากเชนกัน ซึ่งตองใชเวลา ๒-๓ 

อาทิตย เพื่อฟนฟูระบบตางๆ เหลานี้ขึ้นมา 

นอกจากน้ี ยังมีปญหาดานระบบประปา 

เนื่องจากระบบน้ำของธรรมศาสตรนั้น มีการ

จัดเก็บน้ำไวใตดิน และสูบน้ำขึ้นมาใช ดังนั้น 

เม่ือน้ำทวม น้ำเสียก็เขาไปในบอประปา ทำให

มหาวิทยาลัยตองดูแลระบบประปาท้ังหมดดวย 

เรื่องหอพักของนักศึกษาก็เชนกัน ชั้น ๑ ของ

หอพักนักศึกษาถูกน้ำทวมท้ังหมด จำเปนตอง

ซื้อเฟอรนิเจอรเปลี่ยนใหมทั้งหมด ซึ่งส่ิงเหลานี้

ตองใชเวลาฟนฟูพอสมควร ดังนั้น แมวาน้ำจะ

ลดและสถานการณน้ำกลับเปนปกติภายใน

เดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา แตวา การฟนฟูให

ทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกลับมาอยู ใน

สภาพปกติสมบูรณนั้นยังคงตองใชระยะเวลา

พอสมควร 

สิ่งถัดมาที่พยายามทำในแผนระยะกลาง 

คือ การวางแผนการเตรียมตัว และแกไขไดทัน

ทวงที เม่ือธรรมศาสตรตองประสบอุทกภัยข้ึน

อีกในอนาคต เชน หมอแปลงไฟฟาของ

มหาวิทยาลัยซึ่งติดตั้งบนพื้นดิน ตองติดตั้งใน

ระดับสูงขึ้นและดูแลไมใหไดรับความเสียหาย  

สวนการปองกันในระยะยาว มหา- 

วิทยาลัย คาดวาจะทำเขื่อนดินใหเขมแข็ง จะ

ไวใจน้ำไมได ปหนาอาจจะไมเกิดเหตุเชนนี้อีก 

แตอีก ๑๐ ป หรือ ๒๐ ปขางหนา ตอนที่รุนลูก

รุนหลานมาเรียนท่ีธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

มั่นใจวาจะตองไมพบชะตากรรมเหมือนรุน

ปจจุบัน หรือรุน “น้ำทวม” มหาวิทยาลัยตอง 

สรางเขื่อนถาวรของธรรมศาสตรขึ้น  

ธ ร ร มศ า สต ร ไ ด พ ย า ย า มปกป อ ง 

“ธรรมศาสตรของเรา” อยางเต็มที่ตอนท่ีน้ำ

ใกลจะทวม เขื่อนดินของมหาวิทยาลัยไมไดมี

ปญหาแตอยางใด โดยเรากั้นเขื่อนดินอยู ๓ 

ดาน คือ ดานพหลโยธิน ดานเชียงราก และ

ดานทิศตะวันตก ซึ่งไมมีปญหาใดๆ แตน้ำที่เขา

มานั้น เขามาทางดานสถาบันเทคโนโลยีแหง

เอเชีย (AIT) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยไมมีเข่ือนก้ันระหวางธรรมศาสตร 

กับ AIT และ สวทช. ดังนั้น อยางท่ีกลาวไปใน

แผนระยะยาว ในอนาคตเราตองไปคิดกันวา

ตองสรางเขื่อนก้ันหรือไม โดยตองพิจารณา

ความเหมาะสมตางๆ อยางละเอียด รอบคอบ  

เพื่อการปกปองธรรมศาสตรอยางเต็มที่ที่สุด 

รวมถึงระบบปองกันนำ้ทวม เหลานีเ้ปนปญหาที่

มหาวิทยาลัยตองคิดวางแผนเพื่ อ ให เกิด

ประสทิธผิลสงูสุดในการปองกนัการเกิดอทุกภัย 

ในธรรมศาสตร นอกจากน้ี ธรรมศาสตรยังจะ

ตองมีบทบาทสำคัญในการสรางองคความรู

เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในหลากหลาย

ดานอีกดวย 

จากมหาอุทกภัยครั้งนี้ สะทอนใหชาว

ธรรมศาสตร ตลอดจน “ผูประสบภัย” หลายๆ 

คนไดเห็นอยางชัดเจนวา ความสูญเสียนั้นเกิด

ขึ้นอยางรวดเร็ว แตหากการฟนฟูตองอาศัย

ระยะเวลาที่ยาวนานกวากันหลายเทาตัว ความ

เสียหายของธรรมศาสตรวันนี้ถือวามหาศาล 

งบประมาณที่ไดจากการประกันและรัฐบาล 

ถือเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น แตสิ่งที่ชาว

ธรรมศาสตรทุกคนตองตระหนัก คือ การรวม

พลังทั้งกำลังความคิด กำลังกาย และการ

กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนการ 

เผยแพรแนวทางดังกลาวแกทั้งประชาคมและ

สังคม เพื่อการปองกันไมใหการเกิดมหา

อุทกภัยหรือความเสียหายมากมายเชนนี้ซ้ำอีก 

ซึ่งแนวทางแกไขปองกันน้ีตองสอดคลองกับ

ระบบธรรมชาติไดอยางถาวรดวย เพื่อ

ธรรมศาสตรและสังคมไทยจะกาวไปขางหนา

พรอมๆ กัน และกลับไปสูจุดที่ดีที่สุดอีกครั้ง

อยางยั่งยืน 
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สถานการณน้ำทวมที่ผานมาไดสราง

ความเดือดรอนเสียหายแกประชาชนในวงกวาง 

ประชาชนจำนวนหลายหมื่นหลายพันคนตอง 

ไรที่อยูอาศัย และขาดแคลนปจจัย ๔ “ศูนย

พักพิงชั่วคราวผูประสบอุทกภัย” จึงเปน

หนทางบรรเทาปญหาท่ีดีที่สุด ซึ่งประชาชนท่ี

บริโภคขาวสารผานสื่อตางๆ ยอมไดยินชื่อของ 

“ศูนยพั กพิ งชั่ วคราวผู ประสบอุทกภั ย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต” ศูนย

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยขนาดใหญที่เปดข้ึน

เปนแหงแรกๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชน  

ศูนยพักพิงช่ัวคราวผูประสบอุทกภัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เริ่มเปด

ดำเนินการในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ 

ยิมเนเซียม ๒ โดยในตอนตนมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรวางแผนท่ีจะจัดที่พักพิงใหกับ 

ผูประสบอทุกภยัจำนวนเพียงไมเกนิ ๑,๕๐๐ คน  

แตเมื่อผูมาพักพิงเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จน

เกิน ๑,๕๐๐ คน และยิมเนเซียม ๒ ไมสามารถ

รองรับไดอีกตอไป มหาวิทยาลัยจึงตัดสินใจ

ยายศูนยพักพิงมาท่ีศูนยประชุมธรรมศาสตร 

รังสิต (ยิมเนเซียม ๑) ซึ่งทำใหสามารถรองรับ 

ผูประสบอุทกภัยเพ่ิมข้ึนไดถึง ๔,๐๐๐ คน แต

เน่ืองจากวันที่ ๒๑ ตุลาคม น้ำไดเริ่มทวมเขามา

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และ

ทวมศูนยประชุมในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ทำใหใน

ที่สุดมหาวิทยาลัยจำเปนตองมีการยายผูพักพิง

ไปพักในศูนยพักพิงแหงอ่ืนในวันท่ี ๒๔ และ 

๒๕ ตุลาคม และปดศูนยในวันที่ ๒๖ ตุลาคม 

๒๕๕๔ รวมระยะเวลาในการดำเนินการท้ังสิ้น 

๑๘ วัน 

 

พลิกมหาวิทยาลัยเป�นศูนย�พักพิง
ช่ัวคราวผู�ประสบอุทกภัยในช่ัวข�ามคืน 

หัวเรือสำคัญที่ทำใหศูนยพักพิงชั่วคราว 

ผูประสบอุทกภัย มธ. ศูนยรังสิต เกิดขึ้นมาได

คือ ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย 

อธกิารบด,ี รองศาสตราจารย ดร.กำพล รจุวิชิชญ  

รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต และ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรญิญา เทวานฤมิตรกลุ  

รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา  

แม ในขณะนั้นท านอธิการบดีไดติด

ราชการอยูที่ประเทศอียิปตแตก็ไดติดตาม 

ขาวสารที่ประเทศไทยอยางใกลชิด และเปนผู

ตัดสินใจส่ังการทาง e-mail ให รองอธิการบดี

การจดัต้ังศนูย�พกัพงิช่ัวคราวผู�ประสบอทุกภยั  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร� ศนูย�รงัสติ 
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ฝายบริหาร ศูนยรังสิต และรองอธิการบดีฝาย

การนักศึกษา ดำเนินการจัดตั้งศูนยพักพิง

ชั่วคราวขึ้น เพ่ือรองรับผูไดรับผลกระทบจาก

เหตุภัยพิบัติน้ำทวมในจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี 

และจังหวัดใกลเคียง  

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รอง

อธิการบดีฝายการนักศึกษา ซึ่งไดรับมอบหมาย

จากทานอธิการบดีใหทำหนาทีเ่ปนผูอำนวยการ 

ศูนยพักพิงช่ัวคราวผูประสบอุทกภัย มธ. ศูนย

รังสิต กลาววา “การจัดตั้งศูนยพักพิงของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

มาก ตัดสินใจตั้งศูนยวันศุกรที่ ๗ ตุลาคม 

เตรียมการวันเสารที่ ๘ ตุลาคม พอวันอาทิตยที่ 

๙ ตุลาคม ก็เปดดำเนินการเลย ใชระยะเวลา 

ในการเตรียมการแค ๒๔ ชั่วโมง เพราะ

มหาวิทยาลัยมีความพรอมในดานพื้นที่ และ

เ งินของมหา วิทยา ลัย ก็มาจากภา ษีของ

ประชาชน เมื่อประชาชนกำลังประสบกับความ

ยากลำบากจากน้ำทวมใหญมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรซึ่งสอนนักศึกษาใหรักประชาชนจะ

นิ่งเฉยอยูไดอยางไร”  

 

จากสึนามิ...สู�อุทกภัย ประสบการณ�
คร้ังยิ่งใหญ�ของ มธ. 

หลายคนท่ีเหน็การทำงานของผูเกีย่วของ 

ในศูนยพักพิงชั่วคราว ยอมเกิดคำถามวา 

ธรรมศาสตรมีประสบการณในการจัดตั้งศูนย

อยางนี้มากอนหรือไม? เนื่องจากระบบในการ

บริหารตางๆ ภายในศูนยพักพิงทำใหหลายคน

ยกยองวามีมาตรฐานในระดับสากล เปนตน

แบบของการจัดตั้งศูนยฯชวยเหลือผูประสบภัย 

ทำใหศูนยพักพิงของมหาวิทยาลัยสรางความ

ประทับใจใหกับผูมาพักพิงไดเปนอยางมาก 

“ขอเลายอนกลับไปในเดือนธันวาคม ป 

๒๕๔๗ เปนชวงที่ประเทศไทยเผชิญกับภัยพิบัติ 

สึนามิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจัดตั้งศูนย

ชวยเหลือชาวตางประเทศผูประสบภัยสึนามิ

ขึ้นมาจากการรองขอของรัฐบาล เน่ืองจาก 

ผูประสบภัยที่เปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 

ตองสูญเสียทุกส่ิงทุกอยาง ทั้งทรัพยสิน  

เงินทอง พาสปอรต เอกสารตางๆ หายไปกับ

คลื่นทั้งหมด การใหความชวยเหลือจึงตองตั้ง

ศูนยพักพิงขึ้นมา และติดตอสถานทูตประเทศ

ตางๆ มาออกเอกสารและหนังสือเดินทางให

เขา เขาจึงจะสามารถเดินทางกลับประเทศได 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิตอยูใกล

สนามบินดอนเมือง และมีความพรอมในเร่ือง

สถานที ่จงึสะดวกในการทำหนาทีน่ี ้ประสบการณ 

จากการต้ังศูนยสึนามิในคร้ังนั้นจึงเปนคำตอบ

ของคำถามท่ีวา ทำไมการดำเนินงานภายใน

ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัยของธรรมศาสตรจึง

ไดรับการยอมรับวามีมาตรฐาน” อาจารย

ปริญญากลาว 

การทำงานภายในศูนยพักพิงมีระบบการ

บริหารงานที่เปลี่ยนแปลงไดตามเหตุการณ 

เนื่องจากความเปนจริงในแตละวันยอมเจอสิ่งที่

ไมคาดคิดเปนเรื่องปกติ “เราคิดลวงหนาไวได

แทบทุกเรื่องวาจะตองทำอะไรบาง แตมีเรื่อง

หนึ่งที่ไมไดคิดไวเลยคือเรื่องสัตวเลี้ยง ลืมคิด 

ไปวาบานท่ีเล้ียงสัตวเขาก็ตองพาสัตวเลี้ยงมา

ดวย เราก็ตองมาจัดพื้นที่ จัดระบบขึ้นมา นั่น

คือตัวอย างหนึ่ งของระบบท่ีตองยืดหยุน

เปล่ียนแปลงไดตามปญหาที่เกิดขึ้นจริง” แลว

หลักการในการทำงานกับอาสาสมัครคืออะไร 

อาจารยปริญญาตอบวา “งายๆ ครับ เราใช

หลักใครชวยอะไรไดใหชวย สงสัยยกมือถาม 

ไมมีงานทำใหขอ”  

 

พลังอาสาสมัคร พลังขับเคลื่อนศูนย�
พักพิงผู�ประสบอุทกภัย 

ถึงแมวาการจัดตั้งศูนยพักพิงผูประสบ

อุทกภัยจะเปนนโยบายของผูบริหาร แตสิ่งที่

เปนฟนเฟองสำคัญที่สุดอยางแทจริงของศูนย

พักพิงฯ คือ อาสาสมัคร ในแตละวันมีนักศึกษา 

เจาหนาที่ อาจารย รวมทั้งประชาชนมาเปน

อาสาสมัครวันละกวา ๑,๐๐๐ คน รวม ๑๘ วัน

ที่เปดศูนยฯ เรามีอาสาสมัครทั้งหมดรวมถึง 

๘,๐๐๐ คนท่ีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำ

หนาที่ 
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“ในชวงแรกกอนการต้ังศนูยฯ เราคอนขาง 

มีความหนักใจเรื่องอาสาสมัครเพราะเปนชวง

เวลาเดียวกับที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกำลัง

จะสอบปลายภาค อาจทำใหไดรับความรวมมือ

จากนักศึกษาไมมากนัก แตเมื่อมีการจัดตั้ง

ศนูยฯ ขึน้ กลับไดรบัความรวมมือจากนักศกึษา 

อยางลนหลาม แมบางคนท่ีติดสอบในชวงเชาก็

จะสละเวลามาชวยเหลือกิจกรรมของศูนยฯ ใน

ชวงบาย ซึ่งในเวลาตอมามหาวิทยาลัยไดเลื่อน

การสอบปลายภาคออกไปเพื่อใหการทำงาน

ของทุกฝายมคีวามสะดวกขึน้ พลงัของอาสาสมคัร 

เปนตัวอยางที่ทำใหเห็นวาเราทุกคนสามารถ

ชวยกันคนละไมคนละมือในการแกปญหา 

และพัฒนาประเทศได” อาจารยปริญญากลาว 

 

หลักการการบริหาร ศูนย�พั กพิง
อาจารยปริญญาสรุปหลักการบริหาร

จัดการศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัยไวเปน ๓ 

ขอดังตอไปนี้คือ 

๑. หนาที่หลักคือจัดหาปจจัยส่ีใหแก 

ผูพักพิง ศูนยพักพิงไมใชแคเรื่องที่พัก แตเปน

เรื่องของปจจัยสี่ทั้งหมด ทั้งที่พักอาศัย อาหาร 

เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่พักก็ตองรวมเร่ือง

อาบน้ำ สุขา เรื่องขยะ เรื่องสัตวเล้ียง เครื่อง 

นุงหมก็ตองรวมถึงส่ิงของท่ีจำเปนตอการใช

ชวีติประจำวนัจำพวก แปรงสีฟน สบู ยาสระผม  

ผาอนามัย  

๒. วางระบบอาสาสมัคร ซึ่งถือเปน 

ฟนเฟองที่ทำใหศูนยดำเนินการไปได ระบบ

งานอาสาสมัครเราวางตามเนื้องานของขอหนึ่ง 

มีภารกิจอะไร ก็มีฝายอาสาสมัครตามน้ัน  

๓. ทำงานเปนแนวระนาบ ศูนยพักพิง

ผูประสบอุทกภัยธรรมศาสตร ใชหลักการ

ทำงานแนวระนาบ ไมใชแนวด่ิงแบบสัง่การ ทกุคน 

ทุกฝายมีสวนรวมในการคิดในการแกปญหา  

๔. ปฏบิตัติอทกุคนอยางเสมอภาค ทกุคน 

ที่มาเปนผูพักพิง ไมวาเขาจะยากดีมีจน จะ

มีหนาที่การงานหรืออาชีพอะไร เราปฏิบัติกับ

เขาทุกคนอยางเสมอภาค เพราะเราถือวา ทุก

คนที่ศูนยพักพิงฯ รวมถึงตัวเราดวย คือคนไทย 

ที่มีศักดิ์ศรีของความเปนเจาของประเทศอยาง

เสมอภาคกัน 

 

ศูนย�พักพิงช่ัวคราวป�ดตัวลง 
ในระหวางสถานการณน้ำทวม มหา- 

วิทยาลัยมิไดทำเพียงแคการจัดต้ังศูนยพักพิง

ชั่วคราวเทาน้ัน เพราะทราบดีวาน้ำอาจทวม 

มธ. ศูนยรังสิตไดเชนกัน อาสาสมัครบางสวน

จึงรวมปองกันน้ำทวมเขามหาวิทยาลัยอยาง

เต็มกำลังดวยการเสริมคันดิน ปองกันน้ำทวม

ภายในดวยการกออิฐ ปูน และใชถุงทรายหลาย

หมื่นถุงลอมตัวตึก ดวยลักษณะทางกายภาพ

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่มีทิศเหนือ ติด

กับ สวทช. และ AIT จึงทำใหทั้ง ๓ หนวยงาน

มีเข่ือนดินก้ันน้ำจากภายนอกแตไมมีเข่ือนดิน

กั้นระหวางกัน 

ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม เขื่อนดินทาง AIT ที่

มีพื้นที่ติดกับมหาวิทยาลัยทางทิศเหนือแตก

หลายจุด ทำใหน้ำทวม AIT และ สวทช. ใน

เวลาตอมาน้ำจากท้ัง ๒ แหง เขาทวม

มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่อื่นๆ รวมไปถึงศูนย

พักพิงอยางเต็มพื้นที่ มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติ

ภารกิจสุดทายโดยโยกยายผูพักพิงที่อยู ใน

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรไปยงัสถานท่ีปลอดภยั  

ซึ่งไดแก ศูนยราชมังคลากีฬาสถานของการ

กีฬาแหงประเทศไทย และกรมทหารมาท่ี ๕ 

กองพลท่ี ๒ รักษาพระองค จังหวัดสระบุรี และ

ปดศูนยพักพิงอยางเปนทางการลง ในวันที่ ๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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มาตรการป�องกันมหาอุทกภัยน้ำท�วม มธ. ศูนย�รังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มี

ลักษณะเปนที่ลุมน้ำไหลผาน ซึ่งมีความเสี่ยง 

ที่จะเกิดปญหาน้ำทวมภายในมหาวิทยาลัย  

ดังน้ันจึงไดวางแผนปองกันน้ำทวมระยะยาว 

พรอมท้ังตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการ

ปองกันน้ำทวม 

รองศาสตราจารย ดร.กำพล รุจิวิชชญ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ให

สัมภาษณถึงแผนปองกันน้ำทวมของ มธ. ศูนย

รงัสติ วา ระบบปองกนันำ้ทวมของมหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีการดำเนินการจาก

อดีตถึงปจจุบัน โดยจะคำนึงถึงสาเหตุของ 

น้ำทวมที่เปนผลมาจากน้ำฝนเปนหลัก ไมใชน้ำ

ที่ไหลมาจากแหลงภายนอก อาทิ น้ำหลาก 

จากน้ำที่ทวมจากน้ำฝนดานนอก เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัยไดดำเนินการทำเข่ือนดินในดาน

ทิศเหนือและทิศใต การปองกันน้ำทวมศูนย

รังสิตจากอดีตถึงปจจุบนัแบงเปน ๓ ระยะ คือ  

ระยะแรก ชวงกอต้ัง มธ. ศูนยรังสิต ใน

ป ๒๕๒๘ มีการจัดทำคันดินดังที่กลาวมาแลว

พรอมทั้งติดตั้งสถานีสูบน้ำทางดานทิศใต เพื่อ

ระบายลงคลองเชียงราก พรอมท้ังจัดทำคูคลอง

ระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลดการทวม

ขังพื้นที่  

ระยะทีส่อง เปนการปรบัปรงุระบบปองกนั 

น้ำทวมเพ่ิมเติมเพื่อรองรับการใชพื้นที่ มธ. 

ศนูยรงัสติ เปนสถานทีแ่ขงขนักฬีาเอเชยีนเกมส  

ครั้งที่ ๑๓ ในป ๒๕๔๑ โดยมีการเสริมความ

แข็งแรงของเข่ือนคันดินในทุกดาน พรอม

กอสรางสถานีสบูนำ้เพิม่เตมิในดานทิศตะวนัตก  

จำนวน ๒ สถาน ีคอื ดานสถานีรถไฟธรรมศาสตร 

และดานหอพัก A3 และกอสรางปรับปรุงสถานี

สูบน้ำดานทิศใตใหม และขุดลอกขยายคูคลอง

เพิม่เตมิ เพือ่ใหมกีารระบายน้ำไดรวดเรว็มากขึน้ 

ระยะท่ีสาม เปนการวางแผนปองกัน 

น้ำทวมระยะยาวโดยเริ่มวางแผนในป ๒๕๕๔ 

มีการต้ังคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการหา

มาตรการปองกันน้ำทวมและเสนอขอตั้ ง 

งบประมาณป ๒๕๕๕ โดยแนวทางการดำเนิน

การจะอยูบนพื้นฐานที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกทั่ว

พื้นท่ีไมเกิน ๑๑๐ มิลลิเมตร และทำการสูบ

ออกตามสถานีสูบน้ำตางๆ การดำเนินการใน

ระยะท่ีสามน้ีประกอบดวย การขุดลอกและ

ขยายคูคลอง การกำหนดพ้ืนที่รับน้ำเพื่อลด

การทวมขังในพื้นที่กอนสูบออก และการ

ปรับปรุงความลาดชันของพ้ืนคลอง การดำเนิน

การดังกลาวมาจากสภาพความเปนจริงของ

พื้นที่ศูนยรังสิต ที่มีความลาดชันเพิ่มขึ้นตาม

แนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกหรือจากถนน

พหลโยธินไปสูหอพักเอเชียนเกมส ซึ่งแมวาการ

สบูนำ้ออกทางทศิตะวนัตก (หอพกั) จะสามารถ 

กระทำไดแตก็ทำไดนอยเน่ืองจากจะเกิดผล

กระทบกับผูพักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัย 

และสงผลใหเกิดการทวมขังบริเวณหอพัก

เพราะการสูบออกท่ีชา การดำเนินการของ

ระบบปองกันน้ำทวมระยะที่สาม วิธีหนึ่งก็คือ

การปรับความลาดชันของคูคลองในศูนยรังสิต

ใหน้ำบางสวนไหลยอนกลับมาในแนวทิศ 

ตะวันตกสูทิศตะวันออก จะทำใหน้ำบางสวน

ไหลกลับมาตามคลองภายในศูนยรังสิตเริ่มจาก

แนวถนนพิทักษธรรม มาถึงสถานีสูบน้ำแหง

ใหมที่จะกอสรางบริเวณหัวมุมลานจอดรถ 

โรงพยาบาลกับถนนยูงทอง ซึ่งจะทำการสูบ

น้ำลงทอซึ่งเจาะลอดใตถนนพหลโยธินลงสู

คลองหน่ึง  

อยางไรก็ตาม มธ. ศูนยรังสิตไดดำเนิน

การเสริมความแข็งแรงของคันดินของมหา- 

วิทยาลัยทุกดานเพ่ือปองกันน้ำทวมในชวง

เดือนตุลาคมที่ผานมา ซึ่งจนถึงปจจุบันยังไม

พบปญหาหรือความเสียหายใดเกิดขึ้นกับคัน

ดินดังกลาว ทั้งน้ีแผนการปองกันน้ำทวมใน

ระยะท่ีสามจะไดรวมถึงการทำเข่ือนถาวรรอบ

มหาวิทยาลัยในการปองกันน้ำจากภายนอก

ไหลเขามหาวิทยาลัย เพื่อไมใหเกิดเหตุการณ

น้ำทวมศูนยรังสิตดังท่ีเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 

๒๕๕๔ ที่ผานมา 
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มาตรการป�องกันมหาอุทกภัย มธ. ท�าพระจันทร� 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

มีพื้นที่ตั้งอยูติดริมแมน้ำเจาพระยา ซึ่งมีความ

เสีย่งทีจ่ะเกิดปญหานำ้ทวมภายในมหาวทิยาลยั  

ดังนั้นจึงไดกำหนดมาตรการเฝาระวังและ

ปองกนันำ้ทวม พรอมท้ังจดัตัง้ศนูยประสานงาน 

คณะทำงานเฝาระวังและปองกันน้ำทวม 

(อาคารธรรมนที) โดยมีเจาหนาท่ีประจำการ

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ให

สัมภาษณถึงแผนการปองกันน้ำทวมวา “ทาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ได

เตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหา 

น้ำทวม ตั้งแตตนเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ โดยให

เจาหนาที่สรางคันกั้นน้ำที่มีความสูงถึง ๑.๕๐ 

เมตร บริเวณศาลเจาแมสิงโต โรงอาหารกลาง 

คณะเศรษฐศาสตร ทางรอดอาคารธรรมศาสตร  

๖๐ ป แตเดิมทางมหาวิทยาลัยประมาณการวา

สามารถรับมือกับปริมาณน้ำไดอยางเต็มที่ 

เพราะถาน้ำทวมสูงกวาแนวที่กั้นไว นั่นหมาย

ถึงน้ำทวมกรุงเทพมหานครท้ังหมด ซึ่งไดมีการ

สรางคันกั้นน้ำที่มีความสูงเทากับแนวคันตลิ่ง

ทั้งหมด เนื่องจากวาระดับความสูงจากพื้นอยูที่

ระดับ ๑ เมตร แตวาในพื้นท่ีแตละจุดมีความ

สูงต่ำไมเทากัน โดยทั่วๆ ไป อยูที่ประมาณ 

๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร ทั้งนี้ทางกองทัพเรือไดเขา

มาสำรวจแลววาพ้ืนที่ของธรรมศาสตร มีแนว

เขื่อนริมแมน้ำเจาพระยาตลอดแนวมีความสูง

เหนือระดับน้ ำทะเลปานกลางประมาณ 

๓.๓๗๕ เมตร (เขื่อนกรุงเทพมหานครสูงกวา

ระดับน้ำทะเลปานกลางที่ ๒.๕๐ เมตร) และ

เชื่อมั่นวาสามารถปองกันน้ำที่จะเขามาภายใน

มหาวิทยาลัยไดแนนอน นอกจากนี้ยังไดมีการ

ปรึกษากับหลายๆ ฝายไมวาจะเปนงานระบาย

น้ำของ กทม. เจาหนาที่กรมชลประทาน ใน

เรื่องของระดับน้ำที่จะปลอยลงมาในแมน้ำ

เจาพระยา ในสวนของบริเวณลานจิ๊งหนอง ริม

ตลิ่งคณะศิลปศาสตร (บริเวณตนโพธิ์) ไดมีการ 

สรางคันก้ันน้ำจากพื้นขึ้นอีก ๑.๕๐ เมตร ซึ่งทัง้

สองจุดถือเปนจุดอันตรายท่ีน้ำจะมีโอกาสเขา 

มามากท่ีสุด ทั้งแนวกำแพงดานทาพระจันทร 

และน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใตดินและบริเวณปาก

ประตูทางเขา-ออก ดานหอประชุมใหญ ได

เตรียมกระสอบทรายมาก้ันเผ่ือน้ำไหลยอนจาก

จุดอ่ืนเขามาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร”  

อีกทั้งยังไดมีการเตรียมความพรอมใน

เรื่องเคร่ืองมืออุปกรณที่ชวยในการสูบน้ำ (มี

ประจำการอยูแลว) กรณีที่น้ำไดไหลเขามา

ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

โดยเตรียมปมน้ำสูบในระบบบำบัดน้ำเสียและ

น้ำฝนขนาดใหญ จำนวน ๖ เคร่ือง ปมน้ำสูบใน

ระบบของอาคารหอสมุดปรีดี พนมยงค ๑๐ 

เครือ่ง มปีมนำ้สบูในระบบของอาคารธรรมศาสตร  

๖๐ ป ๗ เคร่ือง ปมน้ำสูบในระบบของอาคาร

ของหอประชุมใหญ-หอประชุมศรีบูรพา ๔ 

เคร่ือง ปมน้ำสูบน้ำสำรองเคล่ือนที่ ขนาด ๓ 

นิ้ว (กรณีฉุกเฉิน) ๒ เคร่ือง 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร 

กลาวเพิ่มเติมวา นอกจากนี้ยังไดเตรียมเครื่อง

ปมน้ำ (ดีเซล) จำนวน ๘ เคร่ือง (ใชกรณีไฟฟา

ดับ) และเพ่ิมเติมชนิดไฟฟาอีก ๖ เคร่ือง และ

ไดจัดวางกระสอบทรายท้ังหมดประมาณ 

๒๐,๐๐๐ กระสอบ ในจุดที่น้ำสามารถทวมลน

เขามาในพื้นที่ ๔ จุด คือ ลานริมน้ำศาลเจาแม

สิงโต ลานจ๊ิงหนอง คณะศิลปศาสตร พื้นที่หลัง

ธนาคารตางๆ ดานทาพระจันทร และพื้นที่

บริเวณทางออกโปะเรือหนาลานปรีดีฯ กอผนัง

อิ ฐฉาบ ปูนล อมประ ตูหนี ไฟบ ริ เวณลาน

ธรรมศาสตร ๖๐ ป ใกลลานปรีดีของหอสมุด

ปรีดี พนมยงค บริเวณทางลงและประตู ชั้น  

U 3 ของหอสมุดปรดี ีพนมยงค ไดทำการกออิฐ 

ฉาบปูนบริเวณหองไฟฟาตางๆ ทุกอาคาร หอง

ชุมสายโทรศัพท รวมท้ังไดทำการเสริมแนวร้ัว

มหาวิทยาลัยดานสนามหลวงใหสูงขึ้นตลอด

แนวดวยแผนพลาสติก และดำเนินการประสาน

กบัหนวยงานภายนอกในการขอความชวยเหลือ 

กรณีจำเปนและเรงดวน และขอความรวมมือ

ใหหนวยงาน คณะ สำนักตางๆ (โดยมีการ 

ประชุมอยูบอยคร้ัง) ที่อยูบริเวณช้ัน ๑ เก็บ

เอกสารและอุปกรณสำคัญและจำเปนขึ้นที่สูง 

และแจงให รปภ . หรือผูดูแลประจำคณะ/

หนวยงานของตน หมั่นตรวจตราและติดตาม

สถานการณเปนระยะ เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน  

โดยท่ีผานมา ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ทาพระจันทร ไดรับความรวมมือจากหนวยงาน

ที่อยูภายในมหาวิทยาลัยเปนอยางดี และเปด

ศูนยพักพิงบุคลากร มธ. ไดมาพักอาศัยที่ตึก

กิจกรรมนักศึกษา เพื่อเปนการชวยเหลือ

ประชาคมธรรมศาสตรที่ประสบปญหาอุทกภัย

อีกดวย 
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กิจกรรมในศูนย�พักพิง 

ภาพที่เห็นกับความรูสึกของ “ลุง” 

“ตรงไปธรรมศาสตรศูนยรังสิตเลยพ่ี” 

ผมบอกโชเฟอรแท็กซี่ใหขับรถจากสนามบิน

สุวรรณภูมิตรงไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่

เพิ่งจะเริ่มเปดศูนยพักพิงขึ้นวันแรกหลังจากที่

เดนิทางกลบัจากไปราชการทีป่ระเทศญีปุ่นทนัท ี

ที่ถึงศูนยพักพิง ซึ่งตั้งอยูที่อาคารยิมเนเซียม ๑  

ผมก็เห็นอาจารย เจาหนาที่และโดยเฉพาะ 

นกัศกึษาจำนวนไมนอยทีม่าชวยกนัตอนรบัขบัสู  

คอยอำนวยความสะดวกและใหบริการแกผู

อพยพท่ีเดินทางมาพักพิงที่ธรรมศาสตรอยูแลว 

ซึง่ผูพกัพงิขณะนัน้มผีูสงูอาย ุผูหญงิและเดก็เล็ก 

เปนจำนวนมาก สวนใหญเปนพี่นองประชาชน 

จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกือบท้ังหมด 

“หนาวไหมครับ” ผมเดินดูคุณลุงคุณปา

ที่นอนพักผอนอยู เพราะสังเกตเห็นวาหลายคน

มอีาการหนาว “เกดิมาไมเคยอยูในหองแอรเลย”  

แมยังไมมืดหลายๆ คนยังแสดงอาการหนาว 

หากกลางคืนคงจะหนาวมากกวานี้ ผมเดินไปท่ี

หองคัดแยกเส้ือผาที่พี่นองประชาชนบริจาคมา 

ระหวางทางเห็นนักศึกษาจำนวนมากมาย

ทำงานอยูในหองทั้งสองดานของทางเดิน บาง

หองเปนหองพักผูปวย ผูสูงอายุและเด็กออน 

หองรักษาพยาบาล หองพบแพทย หองเก็บ

เคร่ืองด่ืม หองเคร่ืองของใชในชีวิตประจำวัน 

หองเก็บขาวสารอาหารแหง หองเก็บของใช

สำหรับเด็ก หองคัดแยกเส้ือผาและหองจาย

แจกเส้ือผา ผมเห็นนักศึกษาหญิงชายกุลีกุจอท่ี

จะจัดเสื้อผาสิ่งของใหแกผูพักพิง ผมเดินสวน

กับนักศึกษาและอาสาสมัครที่ชวยกันขนยาย

สิ่งของและอาหารที่มีผูนำมาบริจาค ชวยกัน 

ลำเลียงสัมภาระของผูที่เพิ่งเดินทางมาถึง เห็น

นักศึกษาและอาสาสมัครว่ิงไปชวยคุณลุงคุณปา

หรือแมแตผูพิการดวยความตั้งอกตั้งใจ เห็น

คณาจารย นักศึกษาและอาสาสมัครมากมายท่ี

ชวยกันรับลงทะเบียน อำนวยความสะดวก 

ทำครัว ปรุงอาหารและอื่นๆ อีกมากมาย มัน

เปนภาพท่ีทำใหผมม่ันใจอยางย่ิงวาพี่นอง

ประชาชนท่ีหนีรอนมาพึ่งเย็นที่ธรรมศาสตรจะ

สามารถใชชีวิตชั่วคราวที่นี่อยางมีความสุขไดดี

ระดับหนึ่ง 

“ขอเสือ้หนาๆ กนัหนาวซัก ๓-๔ ตวัครบั”  

ผมเอยปากขอเส้ือกันหนาวจากนักศึกษาหญิง 

๔-๕ คนที่ทำหนาที่อยูในหองแจกจายเส้ือผา 

“เสื้อผูชายเหรอลุง..?..” นักศึกษาคนหนึ่งมอง

หนาผม “เอาวะ??ลงุกล็งุ” ผมคดิในใจ นกัศึกษา  

๒-๓ คนชวยกันรื้อคนหาเส้ือกันหนาวสงใหผม

เลือก ผมเลือกมาได ๔-๕ ตัวก็นำมาแจกจายให

ผูสูงอายุ 

“ขอลุงตัวหนึ่งครับ??” มีอีกหลายทานท่ี

ยังตองการเส้ือกันหนาว ผมจึงเดินกลับไปท่ี

หองเสื้อผาอีกครั้ง “ขอเสื้อกันหนาวอีก ๓-๔ 

ตัวครับ” นักศึกษากลุมเดิมทำหนาตาวาจำผม

ไดแตก็ไมวาอะไรกมหนากมตาหาเสื้อกันหนาว

สงใหผมอีก จนเม่ือผมเดินไปขอเส้ือกันหนาว

รอบที่สาม “ลุง?? ขอไปตั้งหลายตัวแลวนะ 

พอแลวเอาไวใหคนอ่ืนบาง???” นักศึกษาคน

หนึ่งดุผม.... “ไมใชผูพักพิง เปนรองอธิการบดี

ครับ” นี่เปนที่มาของการเรยีกขานกันวา “ลุง” 

ในศูนยพักพิงธรรมศาสตร  

ผูประสบภัยคนแลวคนเลาอุมลูกจูง

หลาน ขนส่ิงของเทาท่ีสามารถจะนำมาไดเดิน

ทางมา บางคนมาดวยสภาพเปยกปอนไปท้ังตัว 

บางคนก็รองไห บางคนตองอุม ตองแบกเขามา

ก็มี สภาพของแตละคนน้ันเปนที่นาเห็นใจอยาง

ยิ่ง แมจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางกลับมา

จากประเทศญ่ีปุน แตผมก็แทบจะไมรูสึก

ออนเพลียเลย กลางดึกจะเห็นนักศึกษาชาย

หญิงเขาไปทำความสะอาดหองสวม “เปนคร้ัง

แรกในชีวิตหนูเลยคะ” นักศึกษาคนหน่ึงพูดขึ้น

ขณะท่ีผมกลาวขอบใจ ในหองพักตัวของผูปวย

รองศาสตราจารย� ดร.สมชาย ชคตระการ  
รองอธิการบดีฝ�ายบริหารท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
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และผูสูงอายุก็จะมีนักศึกษาสายสาธารณสุข

เขาไปพูดคุยใหกำลังใจและบรรเทาอาการ

เครียดของผูพักพิง มีทั้งนักศึกษาแพทย 

พยาบาล สาธารณสุขและอาสาสมัครอ่ืนๆ  

บางคนลงมือบีบนวดใหผูสูงอายุดวยความ 

ตั้งอกตั้งใจ ภาพเหลานี้เปนภาพเบื้องหลังที่

นอยคนเหลือเกินที่จะไดมีโอกาสสังเกตเห็น

และบันทึกมันไวในความทรงจำ มันลวนเปน

ภาพที่สรางความประทับใจใหผมในฐานะของ

อาจารยธรรมศาสตรคนหนึ่ง 

“ที่นี่คือดินแดนสวรรค ผมพูดกับ

สื่อมวลชน และผมโทรไปบอกพรรคพวกพี่นอง

ใหมาที่นี่ ที่นี่ดูแลดีจริงๆ เหมือนหนีจากนรกมา

อยูสวรรค” คุณพี่ผูชายคนหนึ่งจากอยุธยาพูด 

“นักศึกษาธรรมศาสตรจิตใจดีงามจริงๆ ดูแล

ยายดีกวาลูกหลานดูแลอีก” คุณยายในหองพัก

คนปวยและคนชราทานหนึ่งพูดกับผม “ขอให

เจริญ เจริญเถิดพอคุณ....” “ทำไมท่ีนี่ทุกคน

จิตใจดี โอบออมอารีขนาดน้ี...” นี่เปนเพียงคำ

ขอบคุณและคำชื่นชมบางสวนที่ผมไดฟงจากพี่

นองผูอพยพ มันเปนของขวัญทางใจช้ินใหญที่

ผมและเหลาอาสาสมัครในศูนยพักพิงไดรับ

มากมายในทุกวัน ทุกเวลา ทุกสถานที่ที่เดินไป

ในศูนยพักพิง 

มีหลายคร้ังที่ผมตองออกจาก

ศูนยพักพิงเพื่อไปตรวจสอบ ดูแลให

เตรียมการขนยายส่ิงของจากช้ันลางข้ึน

ที่สูงเพื่อปองกันกรณีเกิดน้ำทวมตามคำส่ังการ

ของอธกิารบดทีีม่อบหมายใหผมเปนผูรบัผดิชอบ  

ซึง่ผมกไ็ปตรวจดชูัน้ลางทกุอาคาร “หากนำ้ทวม 

ระดับน้ำก็นาจะสูงราว ๑-๑.๕ เมตร หากให

ปลอดภัยก็ ๒ เมตร แตหากใหปลอดภัยที่สุดก็

ควรขนยายขึ้นไปไวบนช้ันสองเลย” แมผมจะ

แนะนำแตหนวยงานจำนวนมากก็คาดไมถึงวา

น้ำจะทวมสูงมากมายขนาดน้ี เพราะเพียงแค

หัวเขาก็ถือวามากมายเหลือเกินแลว เกือบทุก

หนวยงานจึงเพียงแคยกเทินไวบนตูบางบนชั้น

หนังสอืบางหรือบนโตะทำงานบาง สวนหอสมุด 

ปวยน้ันไดขนยายหนังสือกวา ๑๕๐,๐๐๐ เลม 

ขึ้นช้ันสอง หอสมุดศูนยรังสิตซ่ึงมีหนังสือ

จำนวนมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ เลม ก็ขนยายจาก

ชั้นวางหนังสือชั้นลางๆ ขึ้นไปไวชั้นที่สูงขึ้น 

(หองสมุดศูนยรั ง สิตเปนอาคาร ช้ันเดียว ) 

นอกจากการขนยายหนังสือแลวรอบๆ อาคาร

หอสมุดท้ัง ๒ แหงยังกอปูนกั้นไวอีกชั้นหน่ึง 

การขนยายหนังสือจำนวนมากมายมหาศาลนี้

ก็ไดกำลังสำคัญจากนักศึกษาและอาสาสมัคร

ที่มาชวยกันอยางแข็งขัน สวนโรงพยาบาล

ธรรมศาสตรฯ กพ็ยายามท่ีจะรกัษาจดุยุทธศาสตร 

สำคัญๆ เอาไวเชนกัน ภาพของผูคนสาละวน

อยูกับการเตรียมการปองกันน้ำทวม การดูแล 

ผูอพยพลี้ภัยธรรมชาติจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทุก

นาที ทุกชั่วโมง เปนความโกลาหลท่ีนาชื่นใจ 

เมื่อผลการประชุมออกมาวา “เราควร

ยายศูนยพักพิงไปอยูที่ชั้น ๒ ของอาคารศูนย

ประชุมธรรมศาสตรหรืออาคารยิมฯ ๑ เพื่อ

ความปลอดภัยกรณีที่น้ำทวมมหาวิทยาลัย” 

นักศึกษาอาสาสมัครก็แบงหนาที่กัน บางคนไป

เตรียมเครื่องนอนและของใชจำเปนที่ศูนยใหม

ไวกอนแลว บางคนชวยพี่นองประชาชนเก็บ

ขาวของนำไปขึน้รถบสัและรถ NGV ทีจ่ดัเตรยีม 

ไว บางคนก็ชวยอุมคนแก คนปวย ผูพิการไป

ขึ้นรถเคลื่อนยายไปที่ใหม การเคลื่อนยาย 

ผูพักพิงกวา ๑,๕๐๐ คนเปนไปอยางราบรื่น 

นักศึกษาสวนหนึ่งเก็บทำความสะอาดภายหลัง

จากการเคล่ือนยายเสร็จสิ้นลง  

ที่ศูนยพักพิงแหงใหมมีความกวางขวาง 

โออา สะดวกสบายมากกวาอาคารยิมเนเซียม 

๒ มาก ผูพักพิงสวนใหญพึงพอใจกับสถานที่
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แหงใหมนี้ ผูอพยพเร่ิมทยอยมากันมากข้ึน จาก

เดิม ๑,๕๐๐ คนก็เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนมี

จำนวนมากเกิน ๓,๐๐๐ คน มีหลายครั้งที่พวก

เราเองก็สับสนวาตกลงเรามีศักยภาพที่จะดูแล

พี่นองประชาชนไดสูงสุดเทาไร  

“เราคงไมสามารถปฏิเสธประชาชนท่ี

อพยพหนีน้ำมาพ่ึงธรรมศาสตรได” คือคำตอบ

ของเหลานักศึกษาและอาสาสมัครท้ังหมด เม่ือ

ผูคนมากมายท่ีตางจิตตางใจตางอุปนิสัยใจคอ

มาอยูรวมกัน เมื่อวันคืนมากขึ้นเรื่อยๆ ปญหา

ตางๆ ก็เริ่มเกิดขึ้นบางประปราย เปนเร่ือง

เหลือเชื่อที่นักศึกษาซึ่งผมมองวาเปนเด็กๆ จะ

สามารถรองรับอารมณฉุนเฉียวของผูพักพิง 

บางคนได เปนเร่ืองเหลือเชื่ออีกเชนกันที่มี 

นักศึกษาชายคนหน่ึงเดินมาหาผมแลวรองไห

ดวยรูสึกเสียใจท่ีไมสามารถดูแลผูพักพิงไดอยาง

ที่ตองการ ในทุกๆ คืนเวลาประมาณตี ๒ ตี ๓ 

ผมจะเดินไปทุกหองในศูนยพักพิงเพื่อใหกำลัง

ใจ ไปรับฟงปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะของ

อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาและอาสาสมัคร 

“สูๆ ครับ” นาจะเปนคำที่หลายๆ คนคุนเคย 

แมคนจำนวนมากจะไมรูวาผมเปนรองอธกิารบดฯี  

ที่มาชวยงาน แตคนจำนวนมากก็รูวาผมคือ 

“ลุง” ในศูนยพักพิง การที่ไดมีโอกาสพบปะพูด

คุยใหกำลังใจบรรดานักศึกษาและอาสาสมัครก็

ทำใหไดรูไดเห็นถึงความรูสึก ความมุงมั่นและ

ความตั้งใจดีของทุกๆ คน ผมไมแนใจวาจะมี

อาจารยทานไหนบางที่ไดมีโอกาสเห็นนักศึกษา

ของเรานอนระเกะระกะบนพ้ืนในหองคลัง ใน

หองเก็บเสื้อผา จะไดเห็นนักศึกษาน่ังคัดแยก 

พับเสื้อผา บรรจุสิ่งของกันอยางตั้งอกตั้งใจแม

เวลาจะลวงไปถึงตี ๓ ตี ๔ แลวก็ตาม 

ภายใตความทุกขยากของการที่ตอง

อพยพก็มีเร่ืองที่นายินดีเกิดขึ้นบางเมื่อมีเด็กมา

คลอดท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ หลายคน  

คนแรกเปนเด็กชายผมต้ังชื่อใหวา “ชลธรรม” 

นักศึกษาตั้งชื่อเลนวา “นองโดม” คลอดคนที่

สองเปนผูหญิงนักศึกษาตั้งชื่อใหเลนๆ สนุกๆ 

กันวา “อุทกภัย” มีชื่อเลนวา “นองน้ำ” เรา

ดีใจกันมากท่ีมีเด็กมาคลอดท่ีธรรมศาสตร  

ผูปกครองเด็กๆ จำนวนมากบอกวาจะบอก 

ลูก ใหตั้ ง ใจ เรี ยน เพื่ อจะให เข ามา เรี ยนที่

ธรรมศาสตรใหได หลายๆ ทานบอกวาชีวิตน้ี

จะไมลืมธรรมศาสตรเลย หลายๆ ทานดีใจที่ได

มีโอกาสเขามาเห็นธรรมศาสตร เขามารูจักกับ

คนธรรมศาสตร แมจะตองตกอยูในสภาวะไร

บาน บางคนหมดเน้ือหมดตัว บางคนพลัดจาก

ครอบครัว บางคนเกือบเอาชีวิตไมรอด แต 

ผูพักพิงสวนใหญก็ทักทายผมและทุกคนดวย

ใบหนาท่ียิ้มแยมแจมใส ในทุกๆ วันผมจะไดมี

โอกาสพูดคุยกับผูพักพิงหลากหลาย ไดมี

โอกาสรับฟงเรื่องทุกขยาก ตั้งแตการประกอบ

อาชีพ น้ำทวม และเรื่องอื่นๆ มากมาย แมจะ

ประสบกับความทุกขยากเพียงใด แตทุกคนก็

ตางเปนกำลังใจใหกันและกัน เปนชีวิตในศูนย

พักพิงที่เต็มไปดวยสีสัน ตลอดเวลาตั้งแตเชา

จนถึงเขานอนผมและอาสาสมัครจะไดรับคำ

ขอบคุณและคำช่ืนชมจากผูพักพิง แมจะ

เหน็ดเหนื่อย แมจะออนเพลียเพียงใดก็ตาม 

เมื่อไดเห็นผูพักพิงมีความสุข สบายอกสบายใจ

ขึ้นมาบางก็ทำใหพวกเรามีกำลังใจที่จะสูตอ 

มันเหมือนเปนยาชูกำลังที่ไดรับทุกวัน  

กิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นภายในศูนย

พักพิงไมวาจะเปนการใหบริการตัดผม ทำเส้ือ

ชูชีพ การฝกทักษะวิชาชีพ การนวดแผนไทย 

การพับกระดาษ การเลนเกมสของเด็กๆ การ

ลงทะเบียนผูประสบภัย การแสดงดนตรี การ

ฟงพระธรรมเทศนาจากพระเกจิอาจารยชื่อดัง 

การเดินทางมาใหกำลังใจของบรรดานักรอง 

ศิลปน นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน นักการ

เมือง รัฐมนตรีและผูประกอบการธุรกิจก็เปน

ขวัญและกำลังใจท่ีดีของผูพักพิง แมในบางคร้ัง

การมาเยือนจะเปนลักษณะของการมาเพื่อสราง 

ภาพ สรางรายการหรือสรางเรื่องราวที่สามารถ 

ขายไดบางก็ตาม แตสวนใหญแลวก็มากันดวย

จิตใจที่งดงาม ผมประทับใจรถยนตคันเล็กๆ ที่

บรรทุกสิ่งของมามากมายจนแทบจะไมมีที่วาง 

ผูนำสิ่งของมาบริจาคไมตองการแมแตใบเสร็จ 

ไมขอถายภาพ ไมตองมีกลองโทรทัศนมาตาม

ถาย มาบริจาคดวยใจจริงๆ บางคนถามวาขาด

อะไร ตองการอะไร เมื่อบอกไปเขาก็กลับมาอีก

พรอมดวยสิ่งของที่เราตองการ (เชน มุงเด็ก 

ที่นอน ผาหม เปนตน) มันเปนความรูสึกที่

สัมผัสไดถึงน้ำจิตน้ำใจอันบริสุทธิ์ที่แทจริง 

ในคืนที่น้ำเร่ิมไหลบาจากอุทยานวิทยา- 

ศาสตรเขาสูมหาวิทยาลัย ผม อ.ทวีป อ.วิโรจน 

(อาจมีทานอ่ืนอีกแตอยูคนละท่ีกัน) ไปชวย 

นักศึกษาพิทักษมหาวทิยาลัย โดยสวนตัวแมผม

จะเสียใจที่น้ำทวมมหาวิทยาลัยแมจะสราง

ความเสียหายคร้ังใหญหลวง แตในอีกมิติหนึ่ง

ผมดีใจและภาคภูมิใจที่ผมไดมี โอกาสเห็น 

นักศึกษาที่เปนเด็กกะโปโลในความรูสึกของผม

ตอสูกับน้ำที่กำลังบุกเขามหาวิทยาลัยอยาง 

ไมเปนหวงในความปลอดภัยในชีวิตของตัวเอง 

ผมภาคภูมิใจที่ไดมีโอกาสเปนสวนหน่ึงของ

พวกเขาทุกคน 

“อุดจากดานนี้เอาไมอยู ตองอุดจาก

ดานในของ สวทช.” สิ้นเสียงตะโกนของผม  

นักศึกษาชายจำนวนหน่ึงก็ปนขึ้นไปบนกำแพง

รั้วของ สวทช. เพื่อขามไปดานใน สวนหนึ่งนั่ง

อยูบนกำแพงรั้วเพ่ือคอยรับกระสอบทรายสง

ใหเพื่อน  
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“เฮย...มีไฟหรือเปลา เขาตัดไฟหรือ

ยัง?” เสียงเตือนของใครบางคนไมทันแลว 

เพราะนักศึกษาจำนวนหน่ึงขามไปเรียบรอย

แลว แมที่พื้นจะเต็มไปดวยมด ตะขาบ น้ำที่

กำลังทะลักเขาอยางเช่ียวกราดก็ไมสามารถ

หยุดความตั้งใจของเขาเหลาน้ันได ภาพการยก 

แบก สงกระสอบทรายขามกำแพงร้ัวสูงเพื่อ

ปกปองมหาวิทยาลัยของเหลานักศึกษาและ

อาสาสมัครเปนภาพท่ีทำใหผมตื่นตันจนจุกถึง

คอ วันน้ันเราสูกับน้ำกันจนเกือบสวาง ผมเรียก

เหลานักศึกษาและอาสาสมัครท่ีตอสูกับน้ำใน

วันน้ันวา “วีรบุรุษ วีรสตรี นักสูน้ำแหง

ธรรมศาสตร” 

เมื่อน้ำเขาทวมธรรมศาสตร หลายๆ 

อยางก็เริ่มเปลี่ยนไป เหลาซุมอาหารที่ผูมีจิตใจ

โอบออมอารีนำมาเล้ียงผูพักพิง ชนิดกินเทาไรก็

ไมหมดก็เริ่มหายไป สิ่งของบริจาคที่มีมาทุกวัน

จนแทบรับไมไหวก็หายไปหมด โรงครัวของ

ศูนยตองยายไปอยูบนเนินดินที่ไกลออกไปไมมี

ใครเขามาบริจาควัตถุดิบปรุงอาหาร การไปซ้ือ

ก็ยากลำบาก อาหารที่ปรุงแลวก็ขนสงมายาก

ลำบาก นักศึกษาและอาสาสมัครที่ไมไดพักใน

ศูนยฯไมสามารถเดินทางเขามาไดงายเหมือน

กอน ทำใหจำนวนลดลงทุกวัน ในขณะที่คนที่

อยูมานานหลายวันก็เร่ิมออนลามากข้ึน แตไม

วาจะเหน่ือยลากันมากเพียงใด ผมก็ยังเห็น 

ทุกคนทำงานกันอยางทุมเทดวยความต้ังใจ 

หนักหนาสาหัสเหลือเ กินนาจะเปนการที่ 

นักศึกษาและอาสาสมัครจำเปนท่ีจะตองชวย

กันกรอกกระสอบทราย ขนกระสอบทรายที่

หนักมากๆ และมีจำนวนมหาศาลไปใหกับ

หนวยพิทักษเขื่อนรอบๆ มหาวิทยาลัย รวมถึง

นำมาปกปองรอบๆ อาคารศูนยพักพิง หลาย

ครั้งที่ตองอาศัยแรงจากผูพักพิง ซึ่งก็ไดรับ

ความรวมมือเปนอยางดี ภาพนักศึกษาผูหญิง

ตัวเล็กๆ ชวยกันยกกระสอบทรายที่หนักอึ้ง

เปนภาพปรกติที่เห็นไดในทุกวัน หลายครั้งที่

ผมรูสึกสงสารเด็กๆ ที่ตองทำงานกันอยางหนัก

ก็ไดแตเปนกำลังใจและหวังวาเด็กๆ เหลานี้จะ

เติบโตไปรับใชประเทศชาติประชาชนตาม

อุดมการณของมหาวิทยาลัย 

ภาระอันยิ่งใหญที่ตองดูแลผูพักพิงมาก

กวา ๓,๐๐๐ คน อาสาสมัครอีกนับรอยชีวิต 

ผูคนที่ยังติดคางอยูตามอาคารตางๆ ในศูนย

รังสิตอีกหลายรอยคน การนำอาหารและ 

เค ร่ือง ด่ืมไปมอบใหประชาชนท่ีอยู รอบๆ 

มหาวิทยาลัย ในสถานการณที่ทุกอยางไมได

สะดวกสบายเหมือนกอนน้ำทวม การนำผูปวย 

คนใกลคลอดไปสงโรงพยาบาลโดยทางเรือเปน

ไปดวยความยุงยากอยางหนัก แตนักศึกษาและ

อาสาสมัครก็พยายามกันอยางเต็มท่ีที่จะทำทุก

อยางใหดีที่สุดภายใตขอจำกัดของสภาพท่ีเปน

อยู แตทุกอยางก็ตองถึงจุดวิกฤติเมื่อน้ำทวม

เขาถึงชั้นลางของศูนยพักพิงซึ่งมีผูพักพิงอยูราว 

๑,๕๐๐ คน แมจะไดมีการยายผูพักพิงไปอยูใน

หองท่ีสามารถหนีพนน้ำได แตสภาพของหองก็

ไมไดอยูในสภาพท่ีเหมาะสม สรางความสับสน

วุนวายอยางมาก เม่ือไฟดับทั้งอาคาร ปมน้ำถูก

น้ำทวมเสียหายทำใหไมมีน้ำอาบน้ำใช หอง

สวมไมสามารถใชไดเปนปรกติ อากาศรอน

อบอาว มืด ความโกลาหลก็เกดิขึ้น  

ผมเสนอใหปดศูนยอยางรวดเร็วที่สุดใน

การประชุมผูบริหารที่จัดขึ้นเปนกรณีฉุกเฉินที่

โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ (ตอนน้ันกำลัง

เคลื่อนยายผูปวย) เพราะเขาใจวาผมเห็นและ

สัมผัสสภาพความเปนจริงภายในศูนยพักพิง 

(ดานใน) มากที่สุดคนหน่ึง ดวยผมเกรงวาจะไม

สามารถดูแลใหผูพักพิงสามารถใชชีวิตไดอยาง

เหมาะสม เกรงในเรื่องความปลอดภัยของทั้ง 

ผูพักพิง โดยเฉพาะนักศึกษาและอาสาสมัคร 

เกรงเรื่องที่จะไมสามารถควบคุมดูแลผูคน

จำนวนมากท่ีอยูในสภาวะเครียดสูงใหอยูใน

กรอบกติกาได ผมและหลายทานเสนอให

เคลื่อนยายผูพักพิงไปยังศูนยอื่นๆ อ.กำพลรับ

อาสาจะประสานงานใหสนามกีฬาราชมังคลา

กีฬาสถานเปด ศูนยพักพิ งรับช วงตอจาก

ธรรมศาสตร และอีกหลากหลายความคิดเห็น

และขอเสนอแนะนำท่ีมีตอศูนยพักพิง  

ในที่สุดการเคลื่อนยายผูพักพิงอีกรอบก็

เกิดข้ึน ผมนั่งลงบนพื้นเวทีเล็กๆ บนช้ัน ๒ ใน

หองพักของผูพักพิงอยางหมดแรงท่ีจะทำอะไร

ตอ เห็นพี่นองประชาชนสวนหนึ่งเริ่มเก็บ 

ขาวของ บางคนเดินมาลา มายกมือไหว มา

ขอบคุณ หลายทานมาขอกอด บางทานถึงกับ

จะกมกราบ (แนนอนวาผมไมยอมใหทำอยาง

นั้น) น้ำตาผมไหลดวยความแคนใจที่ไมสามารถ

ดูแลพ่ีนองประชาชนไดจนสงกลับบานไดและ

สงสารผูคนที่ตกทุกขไดยากอยูแลวจำตองมา

ตกทุกขไดยากอีกรอบและคราวนี้มันเคลื่อน

ยายยากลำบากกวาตอนมามากนัก เพราะน้ำที่

ทวมสูงทำใหการเคลื่อนยายตองกระทำโดย

ทางเรือหรือเดินไปตามสะพานชั่วคราวเทานั้น 

หากเราประกาศปดศูนยกอนท่ีน้ำจะทวมสูง

ขนาดน้ีก็คงจะเคล่ือนยายพี่นองประชาชนได

งายและสะดวกสบายกวานี้ แตแนนอนวาทุก

การตัดสินใจอยูบนพ้ืนฐานของความปรารถนา

ดีที่มีตอผูพักพิงทั้งสิ้น  

นักศึกษาและอาสาสมัครมากมายที่ยัง

ปกหลักสูก็ชวยกันขนสัมภาระของผูพักพิงท่ี

เพิ่มพูนขึ้นมากจากการไดรับของบริจาคไปลง

เรือ เรือลำแลวลำเลานำผูพักพิงออกจากศูนย

พกัพงิไป ผมกไ็ดแตภาวนาขอใหพีน่องประชาชน 

ที่ยายออกจากศูนยพักพิงธรรมศาสตรไปอยูใน

ที่ที่ไมตองหนีน้ำไปไหนอีก ไมเพียงแตผมท่ีรูสึก

เชนนั้น ผมเช่ือวานักศึกษาและอาสาสมัคร

จำนวนไมนอยที่รองไหและเสียใจเชนกัน ใครท่ี

ไมไดมีโอกาสสัมผัสเชนที่ผม นักศึกษาและ

อาสาสมัครไดสัมผัสอาจไมเขาใจถึงความรูสึกนี้ 

“ฉนัรกัธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตร 

สอนใหฉันรักประชาชน”  

ผมคิดถึงบทประพันธที่ติดหู ติดปากคน

ธรรมศาสตร ในขณะที่นั่งอยูบนเรือแจว ที่มี 

คุณแกวและคุณฉายศิลป พนักงานของโรงพิมพ

ธรรมศาสตรชวยกันพายเรือไปสงผมที่หนา 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ ภายหลังจากที่ผม

ออกจากศูนยพักพิงไปเย่ียมท่ีโรงพิมพ (ใน

ฐานะท่ีผมเปนประธานกรรมการบริหาร 

โรงพิมพ) “ฉันรักธรรมศาสตร” แนนอนวาแม

ผมไมใชศิษยเกาธรรมศาสตร แตผมก็รัก

ธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตรใหผมมีงานทำ

มาแลว ๑๘ ป ใหโอกาสไดเรียนรูมากมาย 

“ธรรมศาสตรสอนใหฉันรักประชาชน” ใน

ความรูสึกของผมแลวการท่ีธรรมศาสตรเปด

ศูนยพักพิงรับใชพี่นองประชาชนผูประสบภัย

เปนศูนยแรกในประเทศไทย นาจะเปนบทเรียน

สำคัญหนาหนึ่งของ “ตำราวาดวยการรัก

ประชาชนของธรรมศาสตร” ที่อธิการบดีจงใจ

จะ เป ดวิ ช านี้ ให แกบรรดา บุคลากรและ 

นักศึกษาธรรมศาสตรไดลงเรียนกันดวยความ

สมัครใจ ผมเองก็ดีใจที่ไดมีโอกาสเขามาเปน

สวนหนึ่งของศูนยพักพิงธรรมศาสตรและภาค

ภูมิใจที่ไดมีโอกาสรับใชพี่นองประชาชน ทั้งใน

ฐานะของคนไทยคนหนึ่งและในฐานะของคน

ธรรมศาสตร 
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ผลกระทบดวยเชนกัน  ทางคณะฯ จึงไดจัด

กิจกรรมสำหรับเด็กขึ้น ไมเพียงแคสรางความ

บันเทิงใหกับเยาวชน  ยังถือเปนการพิทักษ

คุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนในภาวะน้ำทวม 

(Child protection) โดยจะดแูลดานสวสัดภิาพ  

อาหารการกิน ความเปนอยู  เพราะวาเด็กตอง

ไดรับการดูแลอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการ

พลัดหลง หรือการถูกทำราย  ในสวนของ

กิจกรรมสรางสรรคเด็กเรายังเนนในดานการ

พัฒนาการของเด็ก สงเสริมการเรียนรู เพื่อ

เปนการทดแทนในชวงเวลาท่ีขาดเรียนไป  

ทั้งนี้ยังไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ 

อาทิ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)  เปน

มูลนิธิที่ดูแลเด็ก มีนักสังคมสงเคราะหที่มีความ

ชำนาญในการทำกิจกรรมสรางสรรคเด็ก และ

องคกร Save the Children   เปนองคกร

ระหวางประเทศ ไดสงเจาหนาท่ีเขามาดูแลใน

สวนของการจัดโปรแกรมกิจกรรมตางๆ 

สำหรับเด็ก” 

กิจกรรมในแตละวันเราจะจัดเปนเวลา  

โดยมีอาสาสมัครและนักสังคมสงเคราะห

วิชาชีพขึ้นไปรับเด็กๆ และทำการลงทะเบียน

เด็กและผูปกครอง ลงเวลาการรับและสง เพื่อ

ปองกันการสูญหายและเพ่ือความปลอดภัย  

ทั้งนี้ยังสอนใหเรื่องของการเตรียมตัวในการ

อพยพตอ หรือภาวะฉุกเฉินวาควรจะมารวมตัว

กันที่จุดไหน เพ่ืองายแกการเคล่ือนยายหรือ

อพยพ นอกจากน้ียังใหเด็กเปนสื่อกลางในการ

สื่อสารกับผูปกครองวามีความตองการการ 

ชวยเหลือระยะสั้น หรือระยะยาว อยางไรบาง 

โดยหนวยงานจะคอยใหคำแนะนำและเปนที่

ปรึกษาฟนฟูสภาพจิตใจหลังภาวะน้ำทวม และ

เปนศูนยกลางในการประสานงานกับหนวยงาน

ตางๆ ใหแกผูอพยพที่มีความตองการจะติดตอ

กับหนวยงานภายนอก เชน สำนักงานเขต 

อำเภอ  ทั้งนี้ ยังไดรับความรวมมือจากบริษัท 

ดีแทค ที่ใหความรวมมือในการเปดเนอรสเซอร่ี

ใหกับเด็กกอนวัยเรียน ไดเขามาเรียนรูและ 

ฝกทักษะในการพัฒนาการสมองในชวงที่ตอง

อพยพจากบานและเปนการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนมากที่สุด  นับเปนอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ 

ที่ชวยสรางสรรคพื้นที่แหงจินตนาการใหกับเด็ก

และเยาวชน 

พื้นที่เล็กๆ สำหรับเด็กน�อยตาดำๆ 

เนื่องจากปญหาอุทกภัยรุนแรงในครั้งน้ี 

ทำใหหลายตอหลายครอบครัวตองเผชิญ 

ชะตากรรมแบบท่ีไมคาดคิดมากอน บางก็ 

ไรหนทางไป ไรจุดหมาย แตที่นี่ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ไดอาแขนรับ เพ่ือเปน

ไหลใหพักพิงในยามที่ประชาชนเดือดรอน ไรซึ่ง

ที่อยูอาศัย โดยทางมหาวิทยาลัยไดทำการเปด

ศูนยพักพิงชั่วคราวผูประสบอุทกภัยขึ้น และได

มีประชาชนบานใกลเรือนเคียงจังหวัดปทุมธานี

เดินทางมาพักพิงเปนจำนวนมากภายในศูนย

พักพิงชั่วคราวผูประสบอุทกภัย มธ. ศูนยรังสิต   

ในยามนี้สำหรับผูเปนพอ เปนแมคงทุกข

ใจไมนอยที่ตองพาลูกนอยของตน ผจญภัยเพ่ือ

ใหมีชีวิตอยูรอด โดยท่ีพวกเขาจะรูหรือไมวา

ตนเองกำลังจะตองเจอกับอะไรบาง  

เสียงหัวเราะของเด็กๆ ที่วิ่งไปมาอยาง

สนุกสนาน  ภายในบริเวณโถงช้ันหน่ึงของอาคาร 

ยิมเนเซียม หรือท่ีเราเรียกวายิม ๑ ที่แปล

สภาพใหกลายเปนพื้นที่กิจกรรมสรางสรรคเด็ก 

เพื่อใหเปนพื้นที่ของเด็กนอยที่ตองยายมาอยู

บานหลังใหมไดทำกิจกรรมเพ่ือเปนการผอน

คลายความเหงา และความวิตกกังวลไปไดบาง 

ในแตละวันจะมีอาสาสมัครที่คอยดูแลเด็กๆ 

เหลานี้มาเลานิทาน มารองเพลง มาอยูเปน

เพื่อนเลนของเด็กๆ  เด็กนอยที่มาพักอยูภายใน

ศูนยพักพิงนี้ ตางก็ไมไดรูจักกันมากอน แต 

พวกเขาก็ไดกลายเปนเพ่ือนใหม เพราะไดมาใช

ชีวิตและไดทำกิจกรรมรวมกัน 

รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ 

คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร ไดกลาวถึงกิจกรรม

พื้นที่สรางสรรคเด็กวา “ในฐานะที่เราอยูคณะ

สังคมสงเคราะหศาสตร  มีความพรอมและ

ยินดีที่จะทำหนาที่นักสังคมสงเคราะห  จึงไดมี

การประชุมคณาจารยและอาสาสมัคร เพ่ือ 

ชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยน้ำทวม ซึ่ง

จากเหตุการณนี้ผูที่ไดรับผลกระทบไมเพียงแค

ผูปกครองเทาน้ัน  เด็กและเยาวชนก็ไดรับ 
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บทบาทของโรงพยาบาลธรรมศาสตร�เฉลิมพระเกียรติ 
ในวิกฤตมหาอุทกภัย ๒๕๕๔ 

 
รองศาสตราจารย� นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล 

ผู�อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร�เฉลิมพระเกียรติ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลมิพระเกยีรต ิ 
เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูง ที่มี
ศักยภาพในการใหการรักษาไดครบวงจรทุก
สาขาวิชา รวมทั้งเปนแหลงศึกษาของคณะ
ตางๆ และการผลิตบุคลากร รวมถึงแพทยและ
พยาบาลเฉพาะทางตางๆ  โรงพยาบาลมีขนาด 
๕๔๐ เตียง โดยใหบริการผูปวยนอกมากกวา 
๗๒๐ ,๐๐๐ รายตอป หรือพูดงายๆ เกือบ 
๓,๐๐๐ รายตอวันราชการ และมีผูปวยใน 
มากกวา ๔๐,๐๐๐ รายตอป โดยผูปวยสวนใหญ 
ของโรงพยาบาลมีภูมิลำเนาในจังหวัดปทุมธานี 
อยุธยา กรุงเทพฯ รวมท้ังจังหวัดตางๆ ในภาค
กลาง 

เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคกลาง
ของประเทศต้ังแตเดือนกันยายน ๒๕๕๔  
โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ในเขตจั งหวัดอยุธยา  
โรงพยาบาลไดจัดตั้งศูนยประสานงานผูปวย
ประสบอุทกภัย ตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
โดยจัดโทรศัพทชวยเหลือ ประสานงาน รับ 
ผูปวย รวมทัง้สงตอผูปวยทีป่ระสบอทุกภยัตลอด  
๒๔ ชั่วโมง ซึ่งมีผูปวยไดติดตอประสานงาน
และรับการรักษาจากผลกระทบของอุทกภัย

มากกวา ๑๐๐  รายตอวัน รวมทั้งประสานงาน
หนวยงานตางๆ ในการสนับสนุนหนวยแพทย
เคลื่อนท่ีและเวชภัณฑตางๆ เพื่อชวยเหลือ 
ผูประสบภัย 

ในสัปดาหตอมา วันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม 
มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนยพักพิงผูอพยพ ขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
ทางมหาวิทยาลัย รวมกับโรงพยาบาลในการให
ความชวยเหลือทางดานการแพทย รวมกับ
หนวยงานอาสาสมัครมากมายที่หลั่งไหลมาสู
ศูนยพักพิงรวมทั้ งทีมแพทยและพยาบาล 
รวมท้ังเวชภัณฑ ยาตางๆ มากมาย  ในขณะ
ที่ทางโรงพยาบาลฯ ไดมีการเพ่ิมเตียงผูปวยใน
จาก ๕๔๐ เตียง เปน ๖๐๐ เตียง โดยการจัด
เตียงเสริมในหอผูปวยตางๆ ตามเตียงและ
อุปกรณที่มีอยู เพื่อรองรับผูปวยที่ ไดรับผล
กระทบจากมหาอุทกภัย รวมทั้งการจัดทีม
แพทยฉุกเฉินซ่ึงมีผูปวยที่มารับการรักษาเพ่ิม
ขึ้นอยางมาก 

ปญหาที่เริ่มพบ คือ ผูปวยที่อาการไม
หนัก ผูปวยท่ียังชวยเหลือตนเองไมเต็มที่ ไม
เหมาะในการอยูศูนยอพยพ รวมทั้งผูปวยที่มี

โอกาสแพรเช้ือในศูนยอพยพ เชน คูสามี-
ภรรยาต้ังครรภ ๔ เดือนท่ีเปนอีสุกอีใส ทาง 
โรงพยาบาลจึงจัดพื้นที่พิเศษกรณีแยกโรค รวม
ทั้งการใชหองประชุมของโรงพยาบาลเปดเปน
หอผูปวยช่ัวคราวผูประสบอุทกภัย ที่หอง
ประชุมชั้น ๒ อาคารดุลโสภาคย (หองกระจก) 
ซึ่งปกติใชเปนหองจัดงานและกิจกรรมตางๆ 
โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายใน
โรงพยาบาล สามารถเปลี่ยนจากหองประชุม
เปนหอผูปวยชั่วคราว จำนวน ๒๐ เตียง (โดย
ขอยืมเตียงสำหรับการเรียนการสอนจากคณะ
พยาบาลศาสตร) ภายในเวลา ๖ ชั่วโมงรวมท้ัง
ระบบการจัดการทั้งหมด เพื่อรองรับผูปวยท่ีไม
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สามารถเดินทางกลับบานได และที่มีอาการไม
หนัก สวนผูปวยที่อาการหนัก สามารถใหนอน
ในหอผูปวยปกติที่มีการเพิ่มเตียงในทุกหอ 
ผูปวย นับวาภายในระยะเวลาไมถึง ๔๘ ชั่วโมง 
โรงพยาบาลตองเพิ่มจำนวนเตียงจาก ๕๔๐ 
เตียง เปน ๖๒๐ เตียงในขณะที่จำนวนบุคลากร
ลดลงเนื่องจากบางคนก็เปนผูประสบภัยที่ไม
สามารถเดินทางได 

การติดขัดในการรักษาพยาบาลคือคา
รักษาพยาบาล  ทางโรงพยาบาลโดยความ 
รวมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต
สระบุรี ในการใหบริการฉุกเฉิน และจัดทำแบบ
ฟอรมเพ่ือเพิ่มความสะดวกแกผูปวยใหเปน 
One stop service แมวาจะไมมีบัตร
ประชาชนก็ตามเพียงบอกชื่อ นามสกุลและ 
ที่อยู ทางโรงพยาบาลก็ใหการรักษาไปกอนเพื่อ
ลดภาระตอผูปวย รวมทั้งการขยายการบริการ
ฟอกเลือดในผูปวยไตวายจนถึง ๒๔.๐๐ น. 
และเปนศูนยกลางกรณีผูปวยท่ีไดรับการลางไต
ทางชองทอง โดยเฉพาะอยางย่ิงจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ในขณะเดียวกันที่ศูนยอพยพ โดยรอง 
ผูอำนวยการและผูชวยผูอำนวยการ ทำหนาที่
เปนผูประสานงานหลักในการใหบริการ รวมท้ัง
แจงผูประสบอุทกภัยที่มีความจำเปนตองรับยา
ตอเน่ืองใหมารับการตรวจรักษาเต็มรูปแบบท่ี
โรงพยาบาล รวมท้ังการจัดหนวยแพทยและ
พยาบาล และรถหมุนเวียนระหวางศูนยพักพิง
และโรงพยาบาล ซึ่งมีจำนวนผูปวยมากรับการ
รักษาพยาบาลที่หองฉุกเฉินเพิ่มมากกวา ๕๐ 
คนตอวัน และมีรถหนวยแพทยและรถฉุกเฉินที่

ศูนยพักพิง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยแตละวันมี 
ผูปวยประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ราย 

เม่ือมวลน้ำเร่ิมคืบหนาเขาสูเขตปทุมธานี 
ในขณะที่ผูประสบภัยมากขึ้น การเดินทางจาก
อยุธยาและปทุมธานีลำบากมากขึ้น ทำใหทาง
โรงพยาบาลตองรับผูปวยที่เดินทางกลับไมได
มากข้ึน แตดวยความรวมมือของบุคลากรทุก
ฝาย ทำใหหอผูปวยช่ัวคราวเพ่ิมเปน ๓๐ เตียง 
นอกจากน้ีโรงพยาบาลรวมกับหนวยงานเอกชน 
(ปตท.) ทีอ่อกดูแลผูประสบภัย โดยโรงพยาบาล 
จัดทีมหนวยแพทยเคล่ือนที่ที่จังหวัดอยุธยา 
ทุกวัน ตั้งแต ๑๓-๑๙ ตุลาคม เพื่อใหการรักษา
แกผูปวยที่ไมสามารถเดินทางออกมาได 

ในปลายสัปดาห (๑๔ ตุลาคม) ทาง 
โรงพยาบาลประเมินสถานการณ โอกาสท่ี 
โรงพยาบาลจะถูกน้ำทวมสูงมาก ทีมรักษา 
จึงพิจารณาในการสงตอผูปวยที่อาการหนัก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในไอซียู ไปยังโรงพยาบาล
ตางๆ โดยเลือกเฉพาะผูปวยที่จะตองไมมี
ปญหาในขณะสงตอ และเร่ิมประสานงานให 
ผูปวยท่ีสามารถกลับบานได รวมท้ังลดการ
นอนโรงพยาบาลของผูปวยนัดตางๆ ที่สามารถ
รอได ทำใหจำนวนผูปวยในโรงพยาบาลเร่ิม 
ลดลง 

เขาสูสัปดาหสุดทายกอนวิกฤตการณ 
โรงพยาบาล ผูปวยในโรงพยาบาลเร่ิมลดลงตาม
ลำดับในแตละวัน ผูปวยจากศูนยพักพิงมากข้ึน 
ผูปวยประสบอุทกภัยที่ไมสามารถเดินทางได
มากขึ้น โดยในวันที่ ๑๗ ตุลาคมมีผูปวย ๔๒๐ 
รายในโรงพยาบาล ทีมแพทยเตรียมพรอมใน
การจัดประเภทผูปวยเพื่อการสงตอ เขียน

ประวัติ เริ่มประสานงานในการสงตอผูปวย 
ขณะท่ีการรักษาพยาบาลผูปวยนอกปกติยัง
ดำเนินตอไป พรอมๆ กับการเตรียมตัวเพ่ือลด
ความเสียหายแกสมบัติทุกชิ้นของโรงพยาบาล 
มีการขนยายของที่ไมจำเปนในการบริการ
ประจำวันจากชั้น ๑ ขึ้นชั้น ๒ รวมทั้งจากหอง
ใตดินของโรงพยาบาล 

เริ่มมีการทบทวนแผนการยายผูปวยจาก
ชั้น ๑ ซึ่งมีทั้งหมด ๔ หอผูปวย จำนวนเกือบ 
๖๐ ราย กระจายไปตามหอผูปวยตางๆ ใน
แตละวันเพ่ือทำใหดูเงียบสงบท่ีสุด รวมท้ัง
ทบทวนแผนฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั้งหมด 
อาทิ แผนอพยพผูปวย แผนสำรองคอมพิวเตอร 
ลม ฯลฯ ในขณะท่ีน้ำเร่ิมเขาสู AIT ลอมรอบ
โรงพยาบาล มีผูสื่อขาวเขามาขอถายภาพความ
วุนวาย ทีมงานโรงพยาบาลแจงวาเรามีแผนงาน 
การทำงานไปตามระบบท่ีวางแผนกันไว ทุก
อยางดูเหมือนราบร่ืนในทุกหนวยงานแมแต
หองฉุกเฉินที่มีผูปวยเพ่ิมขึ้นมากโดยเฉพาะจาก
ศูนยพักพิง เชนเดียวกับที่ศูนยพักพิงที่มีผู
ประสบภัยมาพักเกือบ ๔,๐๐๐ คน มีผูปวยมา
รับการตรวจเกือบตลอด ๒๔ ชั่วโมง มากกวา 
๔๐๐ รายตอวัน 

ปลายสัปดาหจากการท่ีรับผูปวยใหม 
ลดลง เล่ือนการนอนโรงพยาบาลในรายที่รอได 
รวมทั้งสงตอผูปวยที่จำเปนตองใชอุปกรณตางๆ 
รวมทั้งออกซิเจนไปโรงพยาบาลอื่นเพื่อลดการ
ใชไฟฟาและออกซิเจนในกรณีที่โรงพยาบาล
ประสบเหตุ แตก็ยังมีการรับผูปวยใหมฉุกเฉิน
อยูทุกวัน จนบุคลากรเริ่มสับสนวาจะสงออก
หรือรับไวกันแน แตในความเปนโรงพยาบาลท่ี
พึง่ของประชาชน เราชาวโรงพยาบาลธรรมศาสตร 
คงรูกันดี 

วนัศุกรที ่๒๑ ชวงกลางวัน ทมีโรงพยาบาล 
หารือกัน เ ห็นควรย ายอุปกรณทุกอย างที่
เคลื่อนที่ไดยกเวนเฉพาะอุปกรณที่ยังตองใชใน
การบริการผูปวยนอก รวมท้ังคอมพิวเตอรและ
ยาตางๆ เพื่อใหบริการผูปวยนอกจนกวาจะ
เสร็จ หากมีเวลาใหยกขึ้นชั้น ๒ หากไมมีอะไร
เกดิขึน้ วนัองัคารคอยยกลงมาใหม บางหนวยงาน 
ก็ยกไดมาก บางหนวยงานท่ีมีผูปวยมากก็
ลำบากหนอย บายวันนั้นไดมีการประชุม
บุคลากรท้ังโรงพยาบาล ซึ่งขณะนั้นเหลือ
ประมาณ ๔๐% (เนื่องจากการเดินทางไป 
โรงพยาบาลลำบากมากขึ้น ใชเวลามากขึ้น 
ถนนพหลโยธินถูกตัดขาด ถนนวังนอยรถผาน
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ไมได) เพื่อสรุปสถานการณมวลน้ำ การ
วิเคราะหโอกาส  เพ่ือใหกำลังใจ เพื่อปลุกขวัญ
คนโรงพยาบาลซึ่งในวันนั้น เกือบครึ่งของคน
ที่มาทำงานก็บานน้ำทวมเกือบอก ทุกครั้งท่ีคุย
กันเหมือนมีน้ำตาและเสียงสั่นเครือ เราตองให
กำลังใจซึ่งกันและกัน หลายคนกลับบานไมไดก็
พักอาศัยที่โรงพยาบาล (โรงพยาบาลอนุญาต 
ใหพักที่ทำงานไดตั้ งแตตนสัปดาหรวมท้ัง
ครอบครัวที่เดือดรอน) 

คนืวันที ่๒๑ ตอ ๒๒ ตลุาคม ชวงเทีย่งคนื 
กวา ไดรับแจงน้ำเริ่มเขาสูมหาวิทยาลัยทาง
ดานหลัง แตเร่ิมกั้นอยูตอนประมาณตี ๔ 
บุคลากรของโรงพยาบาลหลายคนก็ไปชวยกัน
ทำกระสอบทราย รวมกับนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัย เชาวันที่ ๒๒ กระบวนการสงตอ
ผูปวยเริ่มตนเมื่อไดรับแจงตอนเชาวายังมีน้ำรั่ว
เขาพื้นที่มหาวิทยาลัย ขณะที่เรายังมีผูปวย 
๒๒๐ ราย ที่ตองใหการรักษาและสงตอใน 
เวลาเดียวกัน การจัดการในวันหยุดที่มีบุคลากร
ไมมากนัก ทั้งวันเราประสานงานหลาย 
โรงพยาบาลในการสงตอ รวมท้ังท่ีศูนยพักพิง
ยังคงใหการรักษา สวนโรงพยาบาลยังคงรับ 
ผูปวยใหมและใหการรักษาตางๆ ในวันน้ีน้ำยัง
ไมเขาพื้นที่โรงพยาบาล ความวุนวายอยูใน
มหาวิทยาลัย หอพักของบุคลากรตางๆ รวมท้ัง
แพทยและพยาบาลตองผลัดเปลี่ยนกลับไปเอา
ของ หลายคนกลับไปก็ลำบากในการกลับมา
โรงพยาบาล รถ เรือ เริ่มเปนท่ีตองการระหวาง
หอพักและโรงพยาบาล ในวันนี้เราสามารถสง
ตอขณะท่ียังมีการรับใหมของผูปวยท่ีลุยน้ำมา
เพื่อรับการรักษาและฟอกเลือด ขณะท่ีนองน้ำ

เริ่มคืบหนามาตามลำดับจากดานหลังของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนที่ต่ำกวาโรงพยาบาล ชวง
บายแกๆ มหาวิทยาลัยจำเปนตองตัดกระแส
ไฟฟารวมถงึโรงพยาบาลดวย ทำใหโรงพยาบาล 
ตองใชระบบไฟฟาสำรองที่อยูที่หองใตดินใน
การดำเนินการของโรงพยาบาล 

กวาเราจะสงตอผูปวยเสร็จเกือบ ๒ ทุม
เน่ืองจากความมืดเขาครอบคลุม เพื่อความ
ปลอดภัยในการสงตอ เราจึงหยุดการสงตอ 
ผูปวยทั้งหมด ตองเรียกวาขอบคุณทุกๆ ฝายทั้ง
แพทย พยาบาล ผูปวยและญาต ิใหความรวมมอื 
กันในสถานการณฉุกเฉินเรายังคงเหลือผูปวย
อยู ๙๒ ราย และก็ยังมีผูปวยมาคลอดท่ี 
โรงพยาบาลรวมท้ังเด็กที่ เกิดก็คลอดกอน
กำหนด ซ่ึงจำ เปนตอง ใช เค ร่ือง มือต า งๆ 
มากมาย รวมเหลือผูปวยตองสงตอรวม ๙๔ 
ราย โดยกระจายอยูที่หอผูปวยตางๆ ในขณะ 
ที่ โรงพยาบาลใช ระบบไฟฟ าสำรองของ 
โรงพยาบาล จึงไดวางแผนกันในการเคล่ือน
ยายผูปวยเพื่อสะดวกในการดูแล 

๓ ทุม ขณะกำลังวางแผนยายผูปวยเพื่อ
รวมหอ ทีมงานซอมบำรุงแจงวาเร่ิมมีน้ำเขา
หองใตดินทั้งๆ ที่มีการปดกั้นทุกชองท่ีเห็นได
หลายช้ันแลว และกำลังพยายามสูบน้ำสูอยู
ดวยปมหลายตัว หากไมสำเร็จ อาจถูกตดัไฟฟา
ภายใน ๑ ชั่วโมง การวางแผนส้ินสุด สั่งยาย 
ผูปวยทั้งหมด ๙๔ รายมาท่ีชั้น ๒ ซึ่งจะเปนชั้น
เดียวท่ียังมีไฟฟาสำรองจากรถของการไฟฟา
รังสิตที่อนุเคราะหมารอใหความชวยเหลือแก
โรงพยาบาล การยายผูปวยภายใน ๑ ชั่วโมง
กอนไฟฟาดับท้ังโรงพยาบาลและจะไมมีลิฟท 

สามารถเสร็จไดภายใน ๑ ชั่วโมงเน่ืองจากมี
การวางแผนสำรอง และการซอมการยายผูปวย
กรณีเพลิงไหมเปนประจำ ทำใหผูปวยท้ังหมด
ไดรับการยายมาอยูรวมกันที่ชั้น ๒ อาคารกิตติ
วัฒนา ซึ่งเดิมเปนหองคลอด หองผาตัด หอ 
ผูปวยหนัก โดยทั้งผูปวยและญาติ รวมทั้ง 
บุคลากรมารวมกันทั้งหมดท่ีชั้นนี้ ตองบอกวา
เกือบ ๕๐๐ ชีวิตทามกลางความกลัวและภาระ
ที่หนักอึ้ง 

โชคดีที่ เราสามารถยายผูปวยไดเสร็จ
กอนไฟฟาดับ หลังจากทุกอยางสงบตอน ๕ 
ทุม ทีมซอมบำรุงแจงวาชองน้ำแตกใตดินน้ำ
เขามากข้ึน คงไมสามารถกันไดไหว จำเปนตอง
ดับไฟฟาชั้น ๒ เพ่ือตอเขากับระบบรถไฟฟา
สำรอง ขณะนั้นทุกคนอยูดวยกัน พวกเราอุนใจ 
ผูปวยอยูกับเราทั้งหมด ญาติและบุคลากรอยู
ดวยกันในทามกลางความมืดพรอมแสงไฟฉาย 
คิดแลวเหมือนในอดีตที่ไมมีไฟฟาเลย ดูเงียบ
สงบ ดูอบอุน ดูวังเวง ดูเปนพวกเดียวกัน
อยางไรไมรู พยาบาลสงเวรกันทามกลางความ
มืด ไฟฟาดับประมาณ ๓๐ นาที เมื่อตอไฟฟา
ไดสำเร็จ เราก็มีรอยยิ้มใหกัน มีไฟฟา มีพัดลม 
กระบวนการดูแลผูปวยเร่ิมตนตอไป ในขณะที่
ทมีแพทยวางแผนการสงตอตอไป เรานอนกนัได  
ทุกคนหลับไดหลังเที่ยงคืน เห็นแลวนาชื่นใจ 

ขณะที่อีกฝายที่ยังวุนวายคืองานซอม
บำรุง เสียงน้ำไหลเขาหองใตดินเริ่มมากขึ้น ฟง
แลวใจหายมาก ความมืด ความเงียบสงบเขามา
แทนท่ีโรงพยาบาลท่ีคึกคักของเรา ความวังเวง 
ความอางวาง และหลากหลายความรูสึก
ประดังเขามา เสียงสูบน้ำ เสียงประสานงาน 
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เสียงหารือกัน วางแผนแกปญหาเฉพาะหนา 
เพื่อทำใหโรงพยาบาลเดินหนาตอไปได 

เชาวันที่ ๒๓ ตุลาคม กระบวนการสงตอ
ขณะที่น้ำเร่ิมคืบหนามาบริเวณหองฉุกเฉิน ชวง
เชา รถ GNC ของทหารยังเขามาได แตชวงบาย
ตองอาศัยแตเรือในการขนยายผูปวยน้ำขึ้นเร็ว
มาก เราตองทำงานแขงกับเวลาขณะท่ีเรายังมี 
ผูปวยที่ตองดูแล  สงตอ กลับบานรวม ๙๔ ราย 
ขอบคุณผูปวยและญาติที่ชวยเหลือกันและกัน 
ที่ยินยอมกลับบานแมยังไมแข็งแรง สวนใหญ 
ผูปวยเปนผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมได  
นอนเปล เราคงเห็นภาพน้ีกันในหลายคร้ัง ซ่ึง
เปนภาพที่พวกเราชาว รพ .ธรรมศาสตรฯ  
สะเทอืนใจมาก  ถนนรอบโรงพยาบาลถูกตดัขาด 
ทั้งหมด การเดินทางออกจากโรงพยาบาล ไม
วาจะขึ้นเหนือไปอยุธยา ไปวังนอยสระบุรี ไป
วงแหวนรอบนอก หรือแมแตพหลโยธินตอง
อาศัยรถ GNC เทานั้น รถพยาบาลของ 
โรงพยาบาลว่ิงไมไดเลย เนื่องจากระดับน้ำสูง
มากในทุกเสนทาง  เราเหมือนถูกตัดขาดทาง
ถนน แมแตเดินทางไปกลับดอนเมืองจาก รพ. 
ใชเวลาเกือบ ๕ ชั่วโมง หรือไปกลับหนองแค 
สระบุรีใชเวลาเกือบ ๘ ชั่วโมง การเคลื่อนยาย
ลำบากมากข้ึนตามระยะเวลาท่ีน้ำรุกคืบเขามา 
ชวงเย็นเราจำเปนตองสงผูปวยซึ่งผาตัดหัวใจซึ่ง
เขาสูระยะปลอดภัย ลดขนาดยาไดโดยอาศัย
เฮลิคอปเตอรลงบริเวณลานหนาโรงพยาบาล 
ทามกลางความคืบหนาของน้ำ แตทุกอยางก็
ผานไปได  จนเร่ิมค่ำเราเหลือผูปวยท่ีชวยตัว
เองไมไดซึ่งใชเปลนอน ผูปวยสูงอายุ ผูปวย
อัมพาต รวม ๑๕ รายที่เราตองสงออกในวัน 
รุงขึ้น ซึ่งทีมแพทย พยาบาลที่อยูวางแผนกัน
อยางดี ประสานงานหนวยทหารเพื่อใหได 
GNC มากพอที่จะยายผูปวยใหเสร็จในชวงเชา 

ขณะที่โรงพยาบาลวุนวาย สวนหนวย
แพทยเคล่ือนที่ในศูนยพักพิง ในเวลาน้ีเหลือแต
โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ และอาสาสมัคร 
นักศึกษาของเราและบางสวนจากภายนอกตอง
ดำเนินตอไป ไฟฟาที่ศูนยพักพิงก็ดับ การตรวจ
รักษาและหายาก็อาศัยแสงไฟจากไฟฉาย 
รักษาเทาที่จะทำได ถาจะใหเดินทางมา 
โรงพยาบาลก็ตองใชเรือซ่ึงกลางคืนก็คงไม
เหมาะนัก เราชวยกันคนละมือทำหนาที่ของ
พวกเราใหดีที่สุดที่พวกเราจะทำได เราอยาก
ทำใหดีกวานี้ ถาเรามีไฟฟา ถาเราเดินทางไดดี
กวานี้ 

ชวงดึกน้ำขึ้นเร็วมาก หองใตดินเร่ิมมีน้ำ
เต็ม การตอสูเพื่อรักษาไฟฟาสำรองในอาคาร
บริการเร่ิมขึ้นเม่ือน้ำเร่ิมเขาภายในอาคารเพ่ือ
รักษาระบบจายกลาง ระบบประปา ความ 
วุนวายอยูดานหลัง ขณะที่หอผูปวยดูแลผูปวย
และญาติที่ เหลือ พรอมบุคลากรและญาติ 
บางสวน เราประชุมกันทั้งหมดเพ่ือสราง 
กำลังใจ เพื่ออธิบายสถานการณและรวมกัน
วางแผน บนรอยยิ้มแบบฝด บนกำลังใจที่มีให
กันวาเราทำดีที่สุดแลว 

เชาวันรุงขึ้น เราไมมีลิฟท น้ำเขามาใน
อาคารทุกอาคารของเรา คืนเดียวน้ำเพิ่มเกือบ 
๔๐ เซนติเมตร เราตองยายผูปวยลงทางลาด
ของโรงพยาบาลทามกลางแสงไฟฉาย น้ำทวม
ระดับนอง กำลังใจและความหวังในการสงตอ 
ผูปวยใหปลอดภัยที่สุดเทาที่เราทำได เราเริ่ม
เคลื่อนยายผูปวยกันตั้งแต ๖ โมงเชา เราสง 
ผูปวยทางเรือไดครั้งละ ๒ คน โดยเรือ ๒ ลำ 
หลังจากผานไป ๖ ราย ระดับน้ำสูงมากจนเรือ
ชนคานอาคารไมสามารถผานได เราจำเปนตอง
ยายจุดขนยายผูปวย ตองขอบคุณทหาร 
ทุกทานที่มาชวยกันอยางเต็มที่จนเราสามารถ
สงผูปวย ๑๕ รายสุดทายของเราเสร็จกอน ๑๐ 
โมงเชา ภารกิจเราสิ้นสุด ขณะท่ีทีมแพทยอีก
ทีมไปรับชวงตอที่ศูนยสงตอผูปวยที่ดอนเมือง 
เพื่อสงผูปวยตอไปยังโรงพยาบาลตางๆ ผูปวย
ของเรารายสุดทายออกจากดอนเมืองประมาณ 
๑ ทุม โชคดีที่ผูปวยของเราทั้งหมด ๒๐๐ กวา
ชีวิตปลอดภัยทั้งหมดในขณะสงตอ นั่นคือ 
เปาหมายสำคัญที่สุดในการคัดเลือกและเรียง
ลำดับความสำคัญในการสงตอ ขอบคุณทุกๆ 
ฝายที่รวมมือรวมทั้งสมาคมธรรมศาสตรใน
พระบรมราชูปถมัภในการชวยเหลือดแูลอปุกรณ 
ชวยชีวิต เปลนอนและรถนั่งของโรงพยาบาล
จากศูนยฯดอนเมืองมาไวที่สมาคม กอนที่
ดอนเมืองจะถูกน้ำทวมในวันตอมาเนื่องจากเรา
ไมสามารถเดินทางกลับไปโรงพยาบาลได 

ณ วันนี้ โรงพยาบาลของเราจะไมมี 
ผูปวย ระบบโทรศัพทถูกตัดขาด ไฟฟาถูก
ตัดขาด แตดวยพลังและปณิธาณของพวกเรา
ชาวธรรมศาสตร เราจะกลับมาดูแลผูปวยของ
เราใหเร็วที่สุด เพื่อใหเปนที่พึ่งของประชาชน 
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บทบาทและความเดือดรอนของผูปวย 
ที่สำคัญและตรงกับบริบทของเราในฐานะ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย คือ ผูปวยโรคเรื้อรังท่ี
ตองรับยาตอเนื่อง ซึ่งหลายโรงพยาบาลใน
กรุงเทพฯ เริ่มมีปญหาการเดินทาง ทีม 
โรงพยาบาลจึงตั้งเปาหมายในการใหบริการ 
ผูปวยนอกท่ีสามารถเดินเขาสูโรงพยาบาลได 
โดยทางโรงพยาบาลไดทำสะพานไวลวงหนา
กอนน้ำเขาสูพื้นที่ ทำใหสามารถเดินเขา
ออกโรงพยาบาลไดทั้ งที่ ลานจอดรถของ 
โรงพยาบาลและพ้ืนที่รอบตึกยังมีน้ำทวมเกือบ
เมตร 

หลังจากเรากูไฟฟาไดสำเร็จ จนสามารถ
ใชไฟฟาชั้น ๑-๓ ของอาคารกิตติวัฒนาซ่ึง
ทำใหเราสามารถเปดระบบคอมพิวเตอรเพื่อ
เปดประวัติเกา และยาเดิม รวมท้ังการบริการ 
ผูปวยนอกได เราสามารถเปดบริการผูปวยนอก
ไดในขณะที่ยังมีน้ำลอมรอบอาคารตางๆ และ
ลานจอดรถในระดับ ๘๐ เซนติเมตร  แตยัง 
ไมเหมาะกับผูปวยฉุกเฉิน อาการหนักท่ีไม
สามารถเดินบนสะพานได อีกทั้งระบบไฟฟา 
ที่ยังไมสมบูรณ ระบบออกซิเจนและเคร่ือง 
ปรับอากาศที่หองใตดินยั ง เต็มไปดวยน้ำ  
โดยการกูทุกระบบเพื่อการบริการเราสามารถ
เปดบริการผูปวยนอกไดอีกครั้งในวันท่ี ๑๕ 
พฤศจิกายน ตั้งแต ๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. เนื่องจาก
ยังมีปญหาดานการเดินทางและยังไมมีที่พัก 
ในโรงพยาบาลดวยขอจำกัดของกำลังไฟฟา  
โดยโรงพยาบาลของเรา เปด ไดหลั งจาก 
มหาอุทกภัย ๒๕ วัน ซึ่งวันแรกของเรา มีผูปวย
มาใชบริการมากกวา ๑๐๐ คน เราย้ิมกันดวย
ความภูมิใจ 

การเปดบริการผูปวยนอกของเรา เพ่ือ
ลดภาระของผูปวยโรคเรื้อรังที่ตองรับยาเฉพาะ
ทางหลายอยาง อยางนอยก็เปนสวนหนึ่งใน
การ ชวยเหลือผูปวยท้ังๆ ที่โรงพยาบาลก็ยัง 
ไมพรอมเต็มที่ แตอยางไรก็ตาม เราภูมิใจใน 
โรงพยาบาลของเรา เราและทุกฝายฟนฟู 
โรงพยาบาลจนสวย สะอาด จนผูปวยนึกวา
อาคารตางๆ ไมถูกน้ำทวม พวกเราตองช้ีใหเห็น
รอยคราบน้ำเกือบ ๒๐ เซนติเมตร วันนี้เรายังมี
อีกหลายอยางท่ีตองฟนฟูเพื่อใหเราสามารถ
เปดบริการใหเต็มรูปแบบ เม่ือน้ำลด เมื่อผูปวย
สามารถเดินทางเขาโรงพยาบาลไดสะดวก  
เราจะกลับมาบริการใหเต็มรูปแบบใหเร็วท่ีสุด 
ทั้งการบริการผูปวยนอกเต็มรูปแบบ การ
บริการผูปวยฉุกเฉิน และการบริการผูปวยใน 
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จากใจอาสาสมัครศูนย�พักพิงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

“พลังจิตอาสาท่ีทำงานดวยใจ” เปนฟน

เฟองสำคัญในการบริหารจัดการใหศูนยพักพิง

ชั่วคราวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสำเร็จ

ลุลวงดวยดีและเปนแบบอยางใหแกศูนยพักพิง

อื่นๆ เหลาอาสาสมัครเหลานี้ไดแสดงทัศนะ

ดังนี้ 

 

นายศิริพงศ� อริยสุนทร  
ประธานสภานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  

ธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยไมทอดท้ิง

ประชาชน มีอุดมการณในทำงานใหประชาชน

และสังคม คร้ังนี้ เปนกิจกรรมเพ่ือสังคม 

ธรรมศาสตรพลิกวิกฤตเปนโอกาสในการไดทำ

ประโยชนเพ่ือสังคม โดยอาสาสมัครถือเปนสิ่ง

สำคัญที่ทำใหการดำเนินงานในศูนยพักพิงแหง

นี้เปนไปไดดวยดี ทำใหรูสึกวาคุมคาที่ตั้งศูนย

ขึ้นมา ในการสรางความสุขใหแกผูทุกขยากท่ี

เขามาในศูนยแหงนี้  

 

นายเอกสิทธิ์ ชูเดชา  
นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 

เหนื่อยแตสนุก เพราะไดทำงานกับ

เพื่อนๆ การทำงานครั้งนี้เปนประสบการณชีวิต

ที่นอยคนจะไดมีโอกาส ในการชวยเหลือคน

อยางจริงจังอยางนี้ ประทับใจที่การทำงาน

อาสาครั้งนี้เพราะเรียกไดวาเปนการทำงาน

อาสาไดเต็มปากอยางแทจริง และเหตุการณใน

บานเมืองวันดีขึ้นแลวไมมีการแบงแยกฝาย 

อยากใหเปนแบบน้ีตลอดไป ไมอยากใหเกิด

เหตุการณแบงแยกกันอีก 

  

นายเดชาวัต จึงจตุพรชัย  
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  

ทนัททีีท่ราบวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จะเปดศูนยอพยพ ทาง Facebook ที่เพื่อนๆ 

ในมหาวิทยาลัยคุยกัน จึงชวนเพื่อนๆ มาดวย

กัน ซึ่งวันนี้ก็มากับเพ่ือนตั้งแตเชา พอมาถึงก็

ลงทะเบียน หลังจากนั้นจึงเดินไปในโซนทำครัว 

เห็นถวยชามกองโตแตมีคนลางไมมาก จึงเลือก

ที่จะลางชาม ไมถึง ๒๐ นาที มีคุณปาเดินมา 

บอกวา เดี๋ยวปาชวยลาง” ผมชื่นชมนะครับ

เพราะคุณปาที่เขามาลางเปนผูอพยพน้ำทวม

เขามาหาเรา แตเขาชวยเราทำ ความจริงไม

จำเปนตองทำก็ไดเพราะเหน่ือยมามากแลว  

ผมวาทุกคนชวยเหลือตนเองไดดีพอสมควร 

 

นางสาวจีรนันท� หวันชิตนาย  
นักศึกษาคณะนิติศาสตร�  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  

การชวยเหลือมีหลายรูปแบบ ทั้งแรง

กาย และทรัพย เพราะเช่ือวาการชวยเหลือ 

หรือการมีจิตอาสาเปนจุดเริ่มตนในการดำรง

ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข หากปราศ

จากซึ่งจิตอาสาแลว ยากที่จะอยูในสังคมได 

การมีจิตอาสาไมไดยากอยางที่คิด แคมีใจมาก็

พอ แบงเวลาเล็กๆ นอยๆ มาก็ได ขอใหชวย 

พี่นองรวมแผนดินก็ดีใจแลว แตถาเราเห็นทุกข

แลวยังเมินเฉยไมทำอะไรเลย หนูละอายใจทั้งๆ 

ที่เรามีกำลังที่จะชวยได 

 

นางสาวศิรินภา สุวรรณพาณิช  
ศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  

สำเร็จการศึกษาต้ังแตป ๒๕๔๕ ดวย

ความผูกพันวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปน 

“มหาวิทยาลัยของประชาชน” เมื่อเห็น

ประชาชนเดือดรอนก็ไมลังเลแมแตนอยที่จะ

ชวยเหลือ วันนี้มาเปนวันที่สองแลวทำทุก

หนาที่ขอใหมีทำ ไมสนใจวาจะเหนื่อยจะยาก

แคไหน เพราะผูประสบภัยเหนื่อยกวาเราเยอะ 

เรายังไมเทียบเทาความทุกขที่พวกเขามี มีสิ่ง

ไหนพอจะทำไดก็จะทำ ซึ่งคิดวาวันน้ีจะกลับ

ค่ำๆ ชวยทำอาหารมื้อเย็นเสร็จกอนจึงจะกลับ 

หลังจากนั้นก็จะมาเหมือนเดิม เพราะกลัววา

อาสาสมัครคงจะลดลงเร่ือยๆ เพราะนองๆ 

สอบเสร็จก็จะกลับบาน 

 

นางสาวจีรพร จันทะวัน  
พนักงานบริษัทเอกชน  

เขามาเปนอาสาสมัครเปนวันท่ี ๒ แลว 

เน่ืองจากหยุดงาน ก็อยากเขามาชวย พรอมกับ

เพื่อนๆ ที่ทำงาน มาชวยกันแพ็คของ หรืองาน

อื่นๆ ตามท่ีมีการรองขอเขามาวาอยากใหชวย

อะไร นอกจากนี้ ยังบอกอีกวา รูสึกประทับใจ 

เพราะเห็นแตละคนมีน้ำใจมาชวยกันทำงาน 

และอยากบอกไปถึงผูประสบภัยหรือผูที่กำลัง

ประสบอุทกภัยวา คนไทยไมทิ้งกัน เมื่อ

สามารถชวยอะไรไดก็ชวย เชนเดียวกับท่ีศูนย

อพยพแหงนี้มีอาหาร มีที่นอนให หรือถาใครท่ี

เขามาอยูแลว ก็ยังสามารถเปนอาสาสมัครได

อีกดวย 

สำหรับอาสาสมัครมาลงทะเบียน ชวย

งานในแตละวันไมต่ำกวา ๘๐๐ คน ซึ่งทยอย

เขามาเรื่อยๆ ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ 

นักเรียน และประชาชน ที่มีจิตอาสาเขามา 

ชวยงานตางตั้งใจทำงานอยางเต็มที่ เพื่อให 

ผูประสบภัยไดมีที่พึ่งพิง ทั้งทางกายและทางใจ 

นับวาเหลาอาสาสมัครทำงานดวยจิตใจเต็ม 

๑๐๐ เพื่อมุงหวังใหทุกขรอนผานไปดวยดี 
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จิตอาสาของแกนนำนักศึกษาในศูนย�พักพิง 

ผมรูสึกไดถึงประโยคท่ีวา “ฉันรัก

ธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตรสอนใหฉันรัก

ประชาชน” ในยุคนี้ ซึ่งไมสามารถบรรยายออก

มาเปนความรูสึกไดในระยะเวลาสั้นๆ ประโยค

ขางตนนี้สื่อความรูสึกและจิตใจของอาสาสมัคร

นักศึกษาชาวธรรมศาสตรสวนใหญไดดี จุด 

เริ่มตนของการทำงานอาสาสมัครในศูนยพักพิง

ผูประสบอุทกภัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต นั้นมี

จุดเร่ิมตนจากการจัดตั้งศูนยรับบริจาคชวย 

ผูประสบอทุกภยัเมือ่วนัที ่๒๐ กนัยายน ๒๕๕๔  

และตั้งโรงครัวธรรมศาสตรเม่ือวันที่ ๘ ตุลาคม 

๒๕๕๔ โดยผมและเพื่อนในฐานะสภานักศึกษา

ซึง่เปนแกนนำนักศกึษารวมกับองคการนักศกึษา  

(อมธ.) จัดตั้งโรงครัวที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

กระทัง่ในวันที ่๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๔ มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ไดเปดศูนยพักพิง จึงไดลดขนาด

โรงครัวที่อาคารกิจกรรมลง และไปทำหนาท่ีใน

ศูนยพักพิง ซึ่งเปนสถานที่ที่รวมความรัก ความ

สามัคคี และท่ีสำคัญคือ “ความเสียสละ” ของ

นักศึกษาธรรมศาสตร และนิสิตนักศึกษาจาก

ทุกสถาบัน ภาพที่ยังคงติดตาคือภาพประชาชน

ผูเดือดรอนเขาแถวเพ่ือลงทะเบียนเขาท่ีพัก 

ภาพประชาชนยืนรอรับการบริการอาหารจาก

หนวยงานตางๆ ภาพพอครัว แมครัว ชวยกัน

จัดเตรียมอาหาร ภาพอาหารกลองจำนวนมาก 

ภาพอาสาสมัครชวยกนัรบับริจาคและแยกส่ิงของ 

ทั้งวันท้ังคืนท่ีคลังสิ่งของ และภาพอาสาสมัคร 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

ใหบริการคนไข สิ่งเหลานี้คือ จิตอาสา ของ 

นักศึกษา อาจารย บุคลากร และประชาชน

อาสาสมัครจากทุกภาคสวนเขามาชวยกัน

สรางสรรคสิ่งดีๆ ใหเกิดขึ้นในสังคมไทย แมวา

จะเปนสังคมเล็กๆ แตก็ เปนหนวยหน่ึงซ่ึง 

เติมเต็มและบรรเทาความทุกขใหกับประชาชน 

นักศึกษาธรรมศาสตรหลายคนมีความ

รูสึกคลายกันในการไดเปนอาสาสมัครรวม 

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย หลายคนบอกวา 

ดีใจที่ไดปดหนังสือและออกมาเรียนรู “วิชา

ชีวิต” ที่หาโอกาสยากมากในการเรียนรูบท

เรียนนี้ หองเรียนศูนยพักพิงและชุมชนที่

ประสบอุทกภัยเปนเสมือนหองเรียนรวมขนาด

ใหญพิเศษ ใหพวกเราไดเรียนรูที่จะชวยเหลือ 

ผูอื่น เรียนรูในการเปนผูใหแกสังคม แมวาจะ

ไมมีเกรด ไมมีคะแนน แตรอยยิ้มและความ

รูสึกดีๆ ของผูประสบอุทกภัยถือเปนรางวัลให

กบัอาสาสมัครทุกคน พวกเราทำงานอาสาสมัคร 

ในศูนยพักพิงถึงวันสุดทาย เม่ือมวลน้ำมหาศาล

เขามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ทำใหทุกสิ่งทุกอยางตองหยุดลง และยายผู

ประสบอุทกภัยไปที่สนามรัชมังคลากีฬาสถาน

และศนูยพกัพงิอืน่ๆ โดยประธานคณะกรรมการ 

หอพักนักศึกษา (นายนพพล วัฒนากร) ได

กลาวท้ังนำ้ตากับผมทางโทรศัพทวา “มคีณุยาย 

ถามผมวาจะไปอยูกับคุณยายดวยกันไหม 

ขอบคุณนำ้ใจคนธรรมศาสตรทีไ่มทิง้ประชาชน” 

นับเปนความรูสึกของอาสาสมัครคนหน่ึงที่

แสดงออกไดอยางชัดเจนถึงความผูกพัน และ

ความรูสึกดีๆ ในการทำงานอาสาสมัครใน 

ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัยมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ในวันนี้ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัยตอง

ยุติบทบาทไปแลว อาสาสมัครทุกคนยังคง

ระลึกและจดจำความรูสึกและส่ิงดีๆ ที่เกิดขึ้น

ในการทำงานอาสาสมัครไดดี และตางรวม

พรอมใจกันกลับมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

อนัเปนทีร่กั ในการฟนฟแูละพัฒนามหาวิทยาลัย 

ใหกลับมาสวยงามดังเดิม ขอขอบคุณเพ่ือน

อาสาสมัครทุกคน ขอบคุณผูบริหาร อาจารย 

และบุคลากรทุกทานที่เปนกำลังใจและรวมแรง

รวมใจทำงานอาสาสมัครกับพวกเราทุกคน

เสมอ และท่ีสำคัญทีส่ดุ ขอบคุณ “ธรรมศาสตร”  

ที่ไดสรางแรงใจ และทำใหพวกเราไดมารวมกัน

สรางสรรคสิ่งดีๆ ใหกับประชาชน สังคม และ

ประเทศไทย   

 

ศิริพงศ� อริยสุนทร  
ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  
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ภาพเปรียบเทียบขณะเกิดมหาอุทกภัยและภายหลังน้ำลด 

ขณะเกิดมหาอุทกภัย ขณะเกิดมหาอุทกภัย ภายหลังน้ำลด ภายหลังน้ำลด 
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ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค 

ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ 

ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ 
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“TU Big Cleaning Day” 
เมื่อวันที่ ๒ และ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มธ. ศูนยรังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมพลัง

คณาจารย นักศึกษา บุคลากร ศิษยเกา และ

คนรักธรรมศาสตร รวมดวยชวยกันทำความ

สะอาด ฟนฟู ศูนยรังสิต ภายหลังประสบ

มหาอุทกภัยนานนับเดือน ในงาน “TU Big 

Cleaning Day” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม 

๒๕๕๔ ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตรรังสิต 

(อาคารยิมเนเซียม ๑) และวันที่ ๓ ธันวาคม 

๒๕๕๔ ณ อาคารเรียนทางสังคมศาสตร (SC) 

มธ. ศนูยรงัสติ โดยม ีศาสตราจารย ดร.สมคดิ  

เลศิไพฑรูย อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  

พรอมดวย นายพชิยั ชณุหวชริะ นายกสมาคม 

ธรรมศาสตรฯ รวมเปนประธานเปดงาน ทั้งนี้ 

มีศิษยเกา คณาจารย บุคลากร นักศึกษา 

และคนรักธรรมศาสตร รวมงานจำนวนมาก 

อาทิ นายชวน หลีกภัย นายมานิจ สุขสมจิตร 

ศาสตราจารย ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา 

“พื้นที่ ๑ ,๗๐๐ ไร ภายในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสติ ถูกน้ำทวมเต็มทุกพื้นที่ 

เราไดประเมินมูลคาความเสียหาย ๒,๘๐๐ 

ลานบาท ไมวาจะเปนเคร่ืองมือการเรียนการสอน  

คอมพวิเตอร อปุกรณสำนกังาน เสียหาย ๑๐๐%  

สำหรับสวนทีเ่สียหายมากท่ีสดุ คอื โรงพยาบาล 

ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เสียหาย ๓๐๐ 

ลานบาท คณะวศิวกรรมศาสตร ๓๐๐ ลานบาท  

ศูนยกีฬาท่ีเคยใชจัดเอเชียนเกมสเสียหาย

ทั้งหมดราว ๓๐๐ ลานบาท รวมทั้งระบบไฟฟา

และน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยยังใชการ 

ไมได ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยไดยื่นเรื่องขอ 

งบประมาณชวยเหลือจากรัฐบาลราว ๘๐๐ 

ลานบาท และบางสวนจะขอรับบริจาคจาก

ประชาชนดวย สำหรับระยะเวลาในการฟนฟู 

มธ. ศูนยรังสิตใหกลับมาเหมือนเดิม คงตองใช

เวลา มั่นใจวาตองทันเปดเทอม มกราคม ป

หนาอยางแนนอน และตองขอบคุณทุกคนที่เขา

มาชวยกันฟนฟูมหาวิทยาลัย ชวยกันทำให

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกลับมาเหมือนเดิม 

บางคณะไดรับความเสียหายเยอะมาก ไมวาจะ

เปนเครื่องมืออุปกรณการเรียน ซึ่งหลังจากนี้

เราไดเตรียมวางแผนปองกันน้ำทวม ตั้งแต

แนวทางการปองกันน้ำรอบมหาวิทยาลัย ยาย



27
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
ศูนย�รังสิต ๒๕ ป� 

คดิวา ภาวะน้ำทวมจะไมเกดิขึน้กบัมหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร แตในที่สุดเราก็ไมพนภัยธรรมชาติ 

จนมาถึงวันนี้เราจึงตองชวยกันปองกันไมให

เหตุการณแบบนี้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยของ

เรา เปล่ียนจากวิกฤตใหเปนโอกาส รวมกัน 

คิดหาแนวทางปองกัน ดังคำท่ีวา รวมกัน 

เราอยู แยกกันเราจม ชาวธรรมศาสตรตองอยู

เคียงขางกัน” 

นอกจากน้ี ศิษยเกาไดรวมกันขึ้นกลาว

แสดงความรูสึกและบริษัทเอกชนจำนวนมาก

ไดรวมกันบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และ

อุปกรณทำความสะอาด อาทิ บริษัท ตรีเพชร 

อีซูซุ เชลล จำกัด บริษัท ซัยโจเดนกิ จำกัด 

ธนาคารกรุงเทพ จำกดั มหาชน ธนาคารกรุงไทย  

เปนตน เพื่อรวมดวยชวยกันพื้นฟู มธ. ศูนย

รังสิต 

หองคอมพิวเตอร อุปกรณการเรียนใหอยูชั้น  

๒-๓ ในทุกๆ คณะ 

ดาน นายชวน หลีกภัย อดีตนายก

รัฐมนตรี และในฐานะศิษยเกามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร กลาววา “ติดตามขาวน้ำทวมใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มาโดยตลอด และ

รูสึกปลาบปลื้มยินดีที่วันนี้ชาวธรรมศาสตร  

ไมทิง้กัน รวมกันเราอยู แยกกันเราจม ตอนแรก 
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