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 นายอดเิรก  ศรีประทกัษ์ เกดิเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศกัราช 

๒๔๘๙ ที่จังหวัดนครสวรรค์ ส�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

จากวิทยาลัยพณชิยการพระนคร ปัจจุบนัคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร วิทยาเขตพณชิยการพระนคร นายอดเิรก  ศรีประทกัษ์ เร่ิมท�างาน

ด้านบญัชีและการเงนิที่บริษัทเจริญโภคภณัฑ ์จ�ากดั เมื่อปีพุทธศกัราช ๒๕๑๐ 

เน่ืองจาก นายอดเิรก  ศรีประทกัษ์ เป็นผู้มคีวามขยันขนัแขง็ ซ่ือสตัย์สจุริต 

และเป็นผู้มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ท�าให้มคีวามเจริญก้าวหน้าในหน้าที่

การงานเป็นอย่างดี และได้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในเครือเจริญโภคภัณฑ์

หลายต�าแหน่ง ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปีพุทธศกัราช ๒๕๔๔ 

ด�ารงต�าแหน่งประธานผู้บริหารฝ่ายปฏบิตักิาร บริษัทเจริญโภคภัณฑอ์าหาร 

จ�ากดั (มหาชน) และตั้งแต่ปีพุทธศกัราช ๒๕๔๖ จนถงึปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภณัฑอ์าหาร 

จ�ากดั (มหาชน) และรองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายอดิเรก  ศรีประทกัษ์ ได้ใช้ความรู้

ความสามารถในการท�างานและบริหารธุรกิจ สร้างสรรค์องค์กรที่อยู่ใน

ความดูแลรับผิดชอบให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ัน 

นายอดิเรก  ศรีประทกัษ์ ยังเป็นผู้มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีความสขุุม

คัมภีรภาพได้ใช้ความรู้ และประสบการณ์อย่างยอดเย่ียมสามารถน�าพา

นายอดิเรก  ศรีประทกัษ์
ปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร

ค�าประกาศเกียรติคุณ



๑๐

บริษัทเจริญโภคภัณฑอ์าหาร จ�ากัด (มหาชน) ให้เป็นผู้น�าในธุรกิจเกษตร

อตุสาหกรรมและอาหารครบวงจรของประเทศไทยและเป็นบริษัทระดับโลก 

โดยธุรกจิของบริษัทแบ่งเป็นสองสายหลัก คือ ธุรกจิสตัว์บก ได้แก่ ไก่ ไข่ไก่ 

หมู เป็ด และธุรกจิสตัว์น�า้ ได้แก่ กุ้ง ปลา ซ่ึงแต่ละสายงานแบ่งเป็นสนิค้า

หมวดหลัก ๓ หมวด ได้แก่ ๑) หมวดอาหารสตัว์ ๒) หมวดฟาร์ม คือ  

พันธุส์ตัว์ และเน้ือสตัว์ และ ๓) หมวดอาหารซ่ึงรวมถงึเน้ือสตัว์ปรงุสกุ  

และผลิตภณัฑอ์าหารพร้อมรับประทาน ในขณะน้ี บริษัทเจริญโภคภณัฑอ์าหาร 

จ�ากดั (มหาชน) ขยายการลงทุนไปในต่างประเทศกว่า ๑๐ ประเทศ ได้แก่ 

ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส ์มาเลเซีย จีน ไต้หวัน อนิเดยี ตรุก ีองักฤษ รัสเซีย 

และมสีาขาการค้าอกี ๑๗ ประเทศ คือ จีน ฮ่องกง สงิคโปร์ เกาหลี ญ่ีปุ่น 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรีย รัสเซีย อติาลี ฝร่ังเศส องักฤษ เบลเย่ียม เยอรมนั 

สเปน เดนมาร์ก แอฟริกาใต้ และดูไบ โดยมียอดขายปีละกว่า ๒๐๐,๐๐๐ 

ล้านบาท 

 สิง่ส�าคัญทีท่ �าให้ บริษัทเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ�ากดั (มหาชน) เตบิโต

เป็นผู้น�าทางธุรกจิเกษตรอตุสาหกรรมและอาหารครบวงจรของประเทศไทย 

เน่ืองจาก นายอดเิรก  ศรีประทกัษ์ ได้ด�าเนินการตามวิสยัทศัน์ให้บริษัทเป็น 

“ครัวของโลก” ซ่ึงธุรกจิมคีวามจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนรปูแบบการด�าเนินธุรกจิ

จากเดมิที่บริษัทรับจ้างผลิตสนิค้าให้กบัลูกค้าทัว่โลก มาสูก่ารผลิตผลิตภณัฑ์

ที่มตีราสนิค้าของตนเอง มช่ีองทางการจ�าหน่ายสนิค้าทั่วโลก รวมถงึมรีะบบ

สารสนเทศที่สนับสนุนการด�าเนินธุรกจิสมยัใหม่ พร้อมกนัน้ัน บริษัทจะต้อง

มคีวามแขง็แกร่งในธุรกจิต้นน�า้ ตั้งแต่การผลิตอาหาร การจ�าหน่ายอาหารสตัว์ 

การเพาะพันธุส์ตัว์และการเล้ียงสตัว์ ซ่ึงถอืว่าอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าหรือ (Value 

Chain) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร ท�าให้บริษัทสามารถควบคุมกลไกการ

ผลิตอาหาร ตั้งแต่ต้นทางถงึปลายทางด้วยระบบปิดที่ทนัสมยั อนัจะน�ามาสู่

ความมั่นใจในเร่ืองของอาหารปลอดภัยและความสามารถในการตรวจสอบ

ย้อนกลับของทุกๆ ผลิตภณัฑไ์ด้ การทีอ่งค์กรมกีารเจริญเตบิโตเป็นอย่างมาก 



๑๑

จึงจ�าเป็นที่จักต้องพัฒนาองค์กรสูค่วามทนัสมยัและเพ่ือให้เกดิการผสมผสาน

และพลังขบัเคล่ือนไปสู่การเป็นองค์กรระดบัโลกได้ นายอดเิรก  ศรีประทกัษ์ 

จึงได้สร้างกรอบค่านิยม และวัฒนธรรมขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของบริษัททุกระดบั

มีกรอบความคิดและความประพฤติไปในทิศทางเดียวกัน หรือที่เรียกว่า 

“CPF Way” อนัประกอบไปด้วย สามประโยชน์สู่ความย่ังยืน คือประโยชน์

ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ท�าเรว็และมีคุณภาพ ท�าเร่ืองยาก 

ให้เป็นเร่ืองง่าย ยอมรับการเปล่ียนแปลง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มคุีณธรรมและ

ความซ่ือสตัย์

 นอกเหนือจากความส�าเรจ็ในการน�าพาบริษัทเจริญโภคภัณฑอ์าหาร 

จ�ากดั (มหาชน) เป็นผู้น�าทางด้านธุรกจิเกษตรอตุสาหกรรมอาหารมาอย่าง

ต่อเน่ืองแล้ว นายอดเิรก  ศรีประทกัษ์ ยังคงเป็นบุคคลที่ให้ความส�าคัญกบั

การประกอบคุณประโยชน์เพ่ือสงัคม โดยการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกร

ในชนบท ผลงานทีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม ดงัเช่น โครงการส่งเสริม

อาชีพเกษตรกรรายย่อย และสร้างอาชีพของเกษตรกรหมู่บ้านเกษตรกรรม

หนองหว้า ในพ้ืนที่ต�าบลบ้านช่อง อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ซ่ึงแต่เดิมเคยเป็นพ้ืนที่ที่ยากจน เกษตรกรในพ้ืนที่ขาดโอกาส ขาดความรู้  

ไม่มแีหล่งท�ากนิเป็นของตนเอง จนปัจจุบนักลายเป็นแหล่งเล้ียงสกุรระดบัต้น

ของประเทศ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้ที่น�าไปสู่

การเพ่ิมพูนทักษะการท�าปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรควบคู่ไปกับการส่งเสริม 

วิธกีารท�าธุรกจิ จนเกษตรกรชุมชนบ้านหนองหว้า สามารถรวมตวักนัจดทะเบยีน

เป็นบริษัทหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ�ากัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีการเล้ียงสกุรของเกษตรกรในชุมชนแห่งน้ีถอืเป็นต้นแบบ

ของการเล้ียงสกุรทีท่นัสมยัทีส่ดุในประเทศไทย จากจุดเร่ิมต้นทีม่แีม่พันธุส์กุร 

๑,๕๐๐ ตวั ปัจจุบนัมแีม่พันธุส์กุรกว่า ๖,๐๐๐ ตวั เกษตรกรมรีายได้ 

ต่อครัวเรือนเฉล่ียร่วมแสนบาทต่อเดอืน



 นอกจากน้ี นายอดเิรก  ศรีประทกัษ์ ยังเป็นผู้มบีทบาทส�าคัญในการ

ส่งเสริมโครงการเล้ียงไก่ไข่เพ่ืออาหารกลางวันเดก็นักเรียน ที่ด�าเนินการ

มากว่า ๒๐ ปี สะท้อนภาพความห่วงใยในเร่ืองปากท้องของเยาวชน  

โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร มุ่งเน้นการลดปัญหาภาวะทุพโภชนา ด้วยการ

ให้ความรู้ ด้านการบริหารจัดการเล้ียงไก่ไข่เพ่ือการบริโภคในโรงเรียน  

โดยได้สนับสนุนพันธุแ์ม่ไก่รุ่นแรก อาหารสตัว์ และแนะน�าวิธกีารเล้ียงสตัว์

ที่ถูกต้องอย่างใกล้ชิด ความคาดหวังของโครงการน้ีไม่ได้เน้นเพียงการ 

ให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดีจากการบริโภคไข่ไก่สดเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการ

สร้างวิชาชีพติดตัวให้กับนักเรียน จนเป็นที่มาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ฉบับประถมเพ่ือให้โรงเรียนมีรายได้จากการขายไข่ไก่และพ่ึงพาตนเองได้

ในระยะยาว อีกทั้งยังส่งผลไปสู่ชุมชนรอบข้างที่ได้บริโภคไข่สดจากฟาร์ม

ของโรงเรียนอีกด้วย ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขั้นพ้ืนฐานรวม ๔๐๐ แห่ง และมจี�านวนนักเรียนกว่า ๘๐,๐๐๐ คน 

ผลจากการด�าเนินโครงการน้ี ท�าให้โรงเรียนมกีารจัดตั้งกองทุนที่ด�าเนินการ

ได้เองอย่างต่อเน่ือง การเล้ียงไก่ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และ

ยังปลูกฝงัวินัยและความรับผดิชอบแก่เยาวชน

 จากเกียรติประวัติและผลงานแห่งความส�าเร็จในการท�างาน  

และน�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จดังกล่าวข้างต้น และในขณะเดียวกันกไ็ด้ 

อทุศิตนเพ่ือประโยชน์ของสงัคมและกจิกรรมสาธารณะต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

ซ่ึงความมุ่งมั่นและจริงจังของ นายอดิเรก  ศรีประทกัษ์ เป็นที่ประจักษ์ว่า 

ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติโดยรวมอย่างเด่นชัด 

ในหลายด้าน ประกอบกับเป็นผู้ซ่ึงมีคุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถ 

ยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีพึงสมควรได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพ่ือเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่าง 

๑๒



๑๓

แก่ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังน้ัน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๕ 

จึงมมีตเิป็นเอกฉันทใ์ห้ นายอดเิรก  ศรีประทกัษ์ ได้รับพระราชทานปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือเป็น

เกยีรตปิระวัตสิบืไป


