
นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 นายสุรเ กียรติ์   เสถียรไทย เ กิดเมื่ อ วันที่  ๗ มิ ถุนายน 

พุทธศักราช ๒๕๐๑ ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีนติศิาสตรบณัฑติ 

(เกียรตินิยม) รางวัลเหรียญทองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี

พุทธศักราช ๒๕๒๒  ระดับปริญญาโท ๒ สาขา คือ สาขากฎหมาย 

การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จาก The Fletcher School 

of Law and Diplomacy, Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จาก Harvard 

Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ และ

ระดับปริญญาเอก Doctor of Juridical Science (S.J.D.) จาก  

Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘

 นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย เป็นผู้มีประสบการณ์การท�างาน 

ที่หลากหลาย กล่าวคือ ในด้านวิชาการ นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย 

เคยด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘  

๙

ค�าประกาศเกียรติคุณ



ในภาคธุรกิจเอกชน นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย เคยด�ารงต�าแหน่ง

ส�าคัญในบริษัทต่างๆ อาทิ ประธานกรรมการบริหาร การปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย (ปตท.) ประธานกรรมการบริษัท ปตท. ส�ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ) จ�ากัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด และประธานตัวแทนผู้ท�าแผนและประธาน

ตวัแทนผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟกิูจการบริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด เป็นต้น ในด้าน

การเมืองและการบริหารนโยบายสาธารณะ นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย 

เป็นที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ)  

ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ – ๒๕๓๔ ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ 

ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปีพุทธศกัราช 

๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ ด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีก�ากับการต่างประเทศ 

การศึกษา และวัฒนธรรม ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ และ

ยังรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในระหว่างที่

ด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเลือกจาก

ประเทศอาเซียนให้เป็นผู ้แทนของอาเซียนในการสมัครต�าแหน่ง

เลขาธิการสหประชาชาติ (ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙) ปัจจุบัน 

ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะมนตรีเพ่ือสันติภาพและความปรองดอง

แห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council) (APRC) 

ศาสตราภิชานแห่งกองทุนเพ่ือการบริหารวิชาการและการศึกษาคณะ

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗) 

ประธานบริษัท เป๊ปซี่โคล่าไทย เทรดดิ้ง จ�ากัด และประธานกรรมการ

๑๐



บริษัท ส�านักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ�ากัด ซ่ึงมีบริษัทลูก 

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์

 นอกจากนี้ นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย ยังเป็นผู้มีผลงานด้าน

วิชาการทีโ่ดดเด่นในด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกฎหมาย

และการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นผู้ริเร่ิมการเรียนการสอนสาขากฎหมาย

เศรษฐกิจระหว่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีพุทธศักราช 

๒๕๒๘) ได้ริเริ่มการท�าวิจัยสหสาขานิติศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้เป็น 

ผู้อ�านวยการคนแรกของศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนาของคณะ

นติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้แต่งหนงัสือต�ารา และมผีลงาน

วิจัยหลายเรื่อง อาทิ Third World Attitudes Towards International 

Law: An Introduction, Thailand and International Trade Law 

บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายและ 

ผลประโยชน์ของไทยในอ่าวไทย: กรณศึีกษาบนัทกึความเข้าใจไทย - กัมพูชา 

เรื่องการเจรจาสิทธิในอ่าวไทย เป็นต้น รวมทั้งบทความที่ได้ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่มี ช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 

วารสารกฎหมาย  วารสารธรรมศาสตร์  บทบัณฑิตย์  World Bank 

Economic Reviews, Harvard Human Rights Journal และ  

Harvard Journal of International Law เป็นต้น มีงานวิจัยด้าน

นิติศาสตร์สหสาขามากมาย อาทิ งานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและการค้า

มันส�าปะหลังไทยกับประชาคมยุโรป (ในขณะนั้น) ประเด็นกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจ และกรอบกฎหมายและ

๑๑



การพัฒนาของประเทศไทย นอกจากนีใ้นฐานะนกัวิชาการด้านนติศิาสตร์ 

ได้ท�าหน้าที่อาจารย์และวิทยากรบรรยายพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา

และสถาบันการจัดฝึกอบรมชั้นสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 

มหาวิทยาลยั Harvard และมหาวิทยาลยั Brown ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ด้วยความรู้ความสามารถอย่างยอดเยี่ยมและมีความพากเพียรในการ

ศึกษาค้นคว้าเพ่ือความรู้มาถ่ายทอดแก่ศิษย์อย่างสม�่าเสมอ จึงได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให ้ด�ารง

ต�าแหน่ง “ศาสตราจารย์พิเศษ” สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ รวมทั้งได้รับ

รางวัลนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ๒ คร้ัง  

ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ และปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

 ในฐานะที่เป็นนักวิชาชีพกฎหมาย นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย 

ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายเพื่อสร้างคุณูปการให้แก่สังคม

และประเทศชาติทั้งในด้านการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ตวัอย่างการใช้วิชาชีพกฎหมาย เช่น การได้รับเลอืกจากประเทศในเอเชีย

ให้เป็น President of Asia Society of International Law (ASIL) 

ระหว่างปีพทุธศกัราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ การได้รับเลอืกจากสมาชิก ๒๔ ท่าน 

ของคณะมนตรีเพ่ือสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) 

ให้เป็นประธานคณะมนตรีฯ ในวาระ ๕ ปี (ปีพุทธศกัราช ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) 

ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้งและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค

เอเชีย เป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ ประธานมูลนิธิ

สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ ซ่ึงท�าหน้าที่เป็นแหล่งให้ความรู ้

๑๒



แก่ประชาชนในด้านความคิด วิสัยทัศน์ และท�าความเข้าใจทางด้าน

นโยบายและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ  ซ่ึงจะน�าไปสู่ความเข้าใจ

ด้านการต่างประเทศที่มีมากข้ึนในประเทศไทย และการเป็นประธาน

ร่วมกับอดีตประธานาธิบดี จิมมี่  คาร์เตอร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา  

ในคณะสังเกตการณ์การเลอืกตัง้ในประเทศเนปาล (ปีพุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

และ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖) เป็นต้น ส�าหรับการใช้วิชาชีพด้านเศรษฐกิจนัน้ 

นายสุรเกียรติ ์ เสถียรไทย เป็นผูม้บีทบาทหลกัในการเจรจาแก้ไขปัญหา

ข้อพิพาทสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาต ิ ระหว่างการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย

กับกลุ่มผู้ผลิตก๊าซในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึง่ผลการเจรจา

เป็นผลให้การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยไม่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

เป็นคดีความ นอกจากนี้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ในฐานะประธานกรรมการ ได้น�าบริษัท ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม 

จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ไป Roadshow ในต่างประเทศ จนประสบ

ความส�าเร็จในการออกหุ้นเพิ่มทุนแม้อยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ 

และยังเป็นผู ้มีบทบาทส�าคัญในการเจรจากับเจ้าหนี้ต ่างประเทศ 

เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้และฟื ้นฟูกิจการให้บริษัทไทยออยล์ จ�ากัด  

จนประสบความส�าเร็จเป็นบริษัทแรกของไทยหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ 

จึงเป็นผลดีต่อบริษัทที่รัฐบาลมีหุ ้นใหญ่ให้เจริญก้าวหน้าได้มั่นคง  

และปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนต่างๆ หลายแห่ง 

ส่วนในด้านสังคม เป็นเลขาธกิารมลูนธิพิระบรมราชานสุาวรีย์ รัชกาลที ่๕  

ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า นายกสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  

รองประธานมลูนธิิศาลาเฉลมิกรุง ซ่ึงอนรัุกษ์พัฒนาวัฒนธรรมการแสดงโขน 

๑๓



ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนโครงการผ่าตัดหัวใจให้คนยากจน 

เทิดพระเกียรติในหลวงทั่วหล้า ๘๔ พรรษา มหาราชา (ปีพุทธศักราช 

๒๕๕๔) ประธานคณะกรรมการอ�านวยการจัดหาทุนสร้างอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

มหาราชินี (ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน) เป็นต้น

 จากเกียรติประวัติและผลงานแห่งความส�าเร็จในการปฏิบัติ

หน ้าที่การงานโดยใช ้ความรู ้ความสามารถและประสบการณ ์

แห่งวิชาชีพอนัเป็นทีย่อมรับโดยกว้างขวาง  ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดี

ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง  

จนเป็นทีป่ระจกัษ์ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผูซ่ึ้งกอปร

ด้วยคุณวุฒิและคุณธรรม อันสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

ในวงวิชาการเพ่ือเป็นบรรทดัฐานและแบบอย่างให้ผูอ้ืน่ได้เจริญรอยตาม 

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  ให้นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย  

ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

สังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๔


