ค�ำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์พเิ ศษ อรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ อรรถนิ ติ ดิ ษ ฐอ�ำ นาจ เกิด เมื่ อ วั น ที่
๒๔ สิงหาคม ๒๔๘๗ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พุทธศักราช ๒๕๐๗
เนติบณ
ั ฑิตไทย ปี พุทธศักราช ๒๕๐๘ และปริญญาโททางกฎหมาย
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๑๐
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ สอบเข้ าเป็ นผู้ช่วย
ผู้พิพากษาได้ ในปี พุทธศักราช ๒๕๑๓ และเริ่มรับราชการในต�ำแหน่ง
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว (จังหวัดชัยภูมิ) ปี พุทธศักราช ๒๕๑๔
ผู้ พิ พ ากษาจั ง หวั ด นครราชสี ม า ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๕ และเป็ น
ผู้พพิ ากษาศาลฎีกา ปี พทุ ธศักราช ๒๕๓๗ ศาสตราจารย์พเิ ศษ อรรถนิติ
ดิษ ฐอ�ำ นาจ ได้ มีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ร าชการในแวดวงตุล าการ
มาตามล�ำดับ โดยในปี พุทธศักราช ๒๕๔๑ ได้ ดำ� รงต�ำแหน่งผู้พิพากษา
หัวหน้ าคณะในศาลฎีกา ปี พุทธศักราช ๒๕๔๒ ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลแพ่ง และในปี พุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้ ข้ นึ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานศาลอุทธรณ์ ซึ่งขณะนั้นเป็ นต�ำแหน่งส�ำคัญทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อ
เป็ นประธานศาลฎี ก าได้ ต่ อ มาในปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๕ ได้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้ าฯ ให้ ดำ� รงต�ำแหน่งเป็ นประธานศาลฎีกา
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ประมุขศาลยุตธิ รรม คนที่ ๓๔ อันเป็ นต�ำแหน่งสูงสุดของฝ่ ายตุลาการ
จนเกษียณอายุราชการ ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๗
นอกจากเป็ นผู้ท่มี ชี ่ ือเสียงในวงการกฎหมายแล้ ว ศาสตราจารย์
พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ ยังเป็ นนักวิชาการด้ านนิตศิ าสตร์ ได้ แต่ง
ต�ำราทางกฎหมายหลายเรื่อง เช่น ต�ำรากฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง
และต�ำรากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศว่ าด้ วยการรั บขนของทาง
ทะเลและการประกันภัยทางทะเล ซึ่งล้ วนเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
ด้ านกฎหมายเป็ นอย่างยิ่ง ในด้ านการวิจยั ศาสตราจารย์พเิ ศษ อรรถนิติ
ดิษฐอ�ำนาจ ได้ ทำ� การวิจัยเรื่องแนวโน้ มและการพัฒนาระบบการคุม
ความประพฤติในประเทศไทย และเรื่องการปฏิบตั ติ อ่ ผู้กระท�ำผิดโดยไม่ใช้
ระบบเรือนจ�ำในประเทศไทย ซึ่งได้ นำ� เสนอต่ อสถาบันความร่ วมมือ
ในภูมิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟิ กเพื่ อ การป้ องกัน อาชญากรรมและการ
ปฏิบตั ติ ่อผู้กระท�ำผิดแห่งสหประชาชาติ ซึ่งผลงานวิจยั ดังกล่าวได้ นำ� ไปสู่
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการคุ ม ประพฤติ ท่ีไ ด้ ด�ำ เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติวิธีการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา
พุทธศักราช ๒๕๒๒ ท�ำให้ ระบบการคุมประพฤติมีความมั่นคง และเป็ น
ปัจจัยส�ำคัญในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมทางอาญาในปัจจุบนั
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ ได้ อทุ ศิ ตนเพื่อการ
ศึกษามาโดยตลอด โดยเป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยายให้ ความรู้ด้านกฎหมาย
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ หลายแห่ง แม้ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ ว
ก็ยังคงปฏิบตั งิ านด้ านกฎหมาย โดยเฉพาะการสอน การบรรยาย และ
การให้ ความรู้ด้านกฎหมายในสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ยังเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการแห่ งชาติสมาคมกฎหมาย
อาเซี ย นประจ�ำ ประเทศไทยและประธานสมาคมกฎหมายอาเซี ย น
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ซึ่งปั จจุ บันด�ำรงต�ำแหน่ งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการแห่ งชาติ
สมาคมกฎหมายอาเซียนประจ�ำประเทศไทยด้ วย
ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ
ดิษฐอ�ำนาจ ได้ ใช้ ความรู้ความสามารถและใช้ วชิ าชีพทางกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานด้ วยความบริสทุ ธิ์ ยุติธรรม และซื่อสัตย์สจุ ริต โดยยึดมั่น
ในคุ ณธรรม จริ ยธรรม และใช้ ก ฎหมายเพื่ ออ�ำนวยความยุ ติธรรม
อย่างเป็ นที่ประจักษ์ และด้ วยความรู้ ความสามารถ และความเป็ นคนดี
ที่สังคมยอมรับ เมื่อภายหลังเกษียณอายุ ราชการแล้ ว จึงได้ รับความ
ไว้ วางพระราชหฤทัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
ให้ ดำ� รงต�ำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐
ด้ วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ ศาสตราจารย์
พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ ซึ่งเป็ นทีป่ ระจักษ์ชดั ถึงความเป็ นนักวิชาชีพ
ด้ านกฎหมายและนักวิชาการด้ านนิติศาสตร์ ได้ พัฒนาวงวิชาการและ
วิชาชีพด้ านกฎหมายให้ เป็ นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่ างประเทศ
รวมทั้งเป็ นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณความดี และอุทิศตนเพื่อ
สังคมมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็ นแบบอย่างให้ ผ้ ูอ่นื น�ำไปปฏิบัติได้
เป็ นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้ กระท�ำมา ล้ วนเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ สมควรได้รบั การยกย่องเพือ่ เป็ นเกียรติประวัตแิ ละแบบอย่าง
อันดีงามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนัน้ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ ศาสตราจารย์
พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ ได้ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิตศิ าสตร์ เพื่อเป็ นเกียรติประวัตสิ บื ไป
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