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เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๑
หลังจากส�ำเร็จการศึกษา นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้
สร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าออกสูส่ งั คมเป็นจ�ำนวนมาก ได้รบั รางวัล
จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับชาติมาเป็นระยะ ภายหลัง
ได้ประกาศตนเป็นศิลปินอิสระ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากสถาบันและสถานที่ที่มี
ชื่อเสียงต่างๆ หลายแห่ง ทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

๙

นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ เป็นผูม้ คี วามสามารถทางศิลปะ
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของตน ได้สร้างผลงานทางศิลปะทีเ่ กิดจากความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการของตนเองเป็นจ�ำนวนมาก เคยจัดนิทรรศการ
แสดงเดีย่ วและร่วมแสดงกว่า ๕๐ ครัง้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
มีผลงานของตนรวมทั้งหมดกว่า ๑,๐๐๐ ชิ้น มีผู้สนใจที่เป็นนักสะสม
ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศเก็บรวบรวมผลงานของนายเฉลิมชัย  
โฆษิตพิพัฒน์ กว่า ๓๐๐ คน นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ฝาก
ผลงานชิ้นส�ำคัญไว้ในบ้านเมืองหลายชิ้น เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ณ วั ด พุ ท ธปที ป กรุ ง ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจั ก ร
ถวายงานเขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
หอนาฬิกาให้เทศบาลเมืองเชียงราย และสร้างวัดร่องขุ่น จังหวัด
เชี ย งราย ซึ่ ง เป็ น งานสร้ า งสรรค์ ที่ เ ป็ น พุ ท ธศิ ล ป์ ใ นแบบที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
จากการที่เป็นศิลปินที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง มีผลงาน
ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งเป็นผู้มีจิตสาธารณะและได้อุทิศตน
ให้กับสังคมอยู่เป็นนิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมอย่าง
เป็นที่ ป ระจั ก ษ์ จึ งได้รับรางวัล เกียรติยศจากองค์กรต่างๆ เป็น
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปิน
แห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๐

ในระยะที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ใช้ความรู้
ความสามารถผลิตงานจิตรกรรมที่ถ่ายทอดหลักธรรมค�ำสอนของ
พุทธศาสนาออกมาในรูปของพุทธศิลป์ที่มีความสวยงาม ประชาชน
ทั่วไปสามารถสัมผัสได้ จนได้รับความนิยมและกล่าวขวัญไปทั่ว
ภาพงานศิลปะของนายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ ได้แพร่หลายไปทั่ว
ประเทศโดยเฉพาะภาพที่เป็นงานพุทธศิลป์
นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพฒ
ั น์ มีความส�ำนึกอยูเ่ สมอว่า จุดก�ำเนิด
แห่งตนนั้นอยู่ ณ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้มีความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริยอ์ ย่างแน่นแฟ้น  มีความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เป็นล้นพ้น ดังนัน้ ด้วยแรงบันดาลใจ
ของความรักชาติ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความจงรักภักดี
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นายเฉลิมชัย   โฆษิตพิพัฒน์
จึงได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และแรงกายแรงใจที่มีอยู่อย่าง
เต็มความสามารถ สร้างสรรค์งานชิ้นส�ำคัญในชีวิต คือ วัดร่องขุ่น
ณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อันเป็นบ้านเกิด โดยถอดแบบมาจาก
วัดมิง่ เมือง จังหวัดน่าน โดยเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักราช ๒๕๔๐
รู ป แบบของวั ด ร่ อ งขุ ่ น ที่ ส ร้ า งขึ้ น เป็ น งานพุ ท ธศิ ล ป์ แ ละพุ ท ธ
สถาปัตยกรรมที่นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ ได้บรรจงสร้างขึ้น
ในรู ป แบบที่เ ป็น เอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งไม่เคยมีที่ใดมาก่อ น
ด้ ว ยความปรารถนาอั น แรงกล้ า ที่ จ ะสร้ า งพุ ท ธศิ ล ป์ แ ละพุ ท ธ
สถาปัตยกรรมแห่งวัดร่องขุ่นแห่งนี้ให้เป็นงานศิลปะที่ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยความจงรักภักดี
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นอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์งานทางศิลปะที่มี
เอกลักษณ์ของตนเองแล้ว นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพฒ
ั น์ ยังได้อทุ ศิ ตน
เพื่อสังคมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการด�ำเนินการขององค์กรทางศิลปะและองค์กรการกุศล
ต่างๆ และได้อุทิศตนให้กับวงการศึกษาด้วยการบรรยายให้ความรู้
และประสบการณ์ทางด้านศิลปะที่ตนเองมี แก่สถาบันการศึกษา
หลายแห่งเสมอมา  
การสร้ า งสรรค์ วั ด ร่ อ งขุ ่ น ที่ เ ป็ น พุ ท ธศิ ล ป์ แ ละพุ ท ธ
สถาปัตยกรรมทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวของนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์
ได้ก่อให้เกิดคุณูปการแก่สังคมจังหวัดเชียงรายและประเทศไทย
อย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านของการน้อมน�ำให้คนเข้าถึงหลักธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธศาสนาโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง และการท�ำให้
วัดร่องขุน่ แห่งนีไ้ ด้เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของจังหวัดเชียงราย
ผู้คนที่มาเยือนจึงได้ทั้งพุทธธรรมและความซาบซึ้งในศิลปกรรมที่
สวยงามและแปลกตาไปจากทีอ่ นื่ ชุมชนโดยรอบวัดร่องขุน่ มีการเติบโต
และพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความ
กินดีอยูด่ ี และความสุขสันติให้เกิดขึน้ แก่สงั คมโดยทัว่ ไป ในส่วนของ
จังหวัดเชียงรายนั้น ก็ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการที่เกิด
แหล่งท่องเที่ยวใหม่เช่นวัดร่องขุ่นขึ้นเป็นอย่างยิ่ง เกิดผลดีแก่ชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม จึงนับได้ว่า นายเฉลิมชัย  
โฆษิต พิ พัฒ น์ เป็น ผู้ซึ่งใช้ค วามรู้ค วามสามารถทางศิลปะที่ตน
เชี่ยวชาญก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
อย่างเป็นที่ประจักษ์
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ด้วยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานทาง
ศิลปะทีเ่ ป็นเอกลักษณ์อนั เป็นทีย่ อมรับ ประกอบกับผลงานทางศิลปะ
ที่สร้างสรรค์ขึ้น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเป็นผลให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและพี่น้อง
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง
การเป็ นผู ้ มี คุณ ธรรม จริยธรรม มีค วามกตัญ ญูต่อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นน�ำไปปฏิบัติ
ได้เป็นอย่างดี ผลงานและการกระท�ำทีผ่ า่ นมา ล้วนเป็นประโยชน์ตอ่
สังคมและประเทศชาติ สมควรได้รบั การยกย่อง เพือ่ เป็นเกียรติประวัติ
และแบบอย่ า งอั น ดี ง ามในวงวิ ช าการและวิ ช าชี พ ต่ อ ไป ดั ง นั้ น
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  
ได้ รั บ พระราชทานปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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