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๕

	 นายจรัญ		ภักดีธนากุล	เกิดเมื่อวันที่ 	๒๘	กุมภาพันธ ์	
พทุธศกัราช	๒๔๙๓	ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีนติิศาสตรบณัฑิต	
(เกยีรตนิยิมอนัดบั	๑)	จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เมือ่ปีพทุธศกัราช	
๒๕๑๔	เนติ-บัณฑิตไทย	(อันดับท่ี	๑	ของสมัยที่	๒๕)	เมื่อปี
พุทธศักราช	๒๕๑๖	ระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย	จาก	University	
of	Cambridge	ประเทศสหราชอาณาจักร	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๐	
และสอบได้เนติบัณฑิต	Barrister	at	Law	จาก	The	Honourable	
Society	 of	 Gray’s	 Inn	 กรุงลอนดอน	 ประเทศสหราชอาณาจักร	
เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๑

	 นายจรัญ		ภักดีธนากุล	เร่ิมรับราชการในต�าแหน่งอาจารย์
คณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช	 ๒๕๑๖	
ต่อมาสอบเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ในปีพุทธศักราช	๒๕๒๒	และ
เริ่มรับราชการในต�าแหน่งผู ้พิพากษาศาลจังหวัดยะลาในปี
พุทธศักราช	๒๕๒๓	และผู้พิพากษาประจ�ากระทรวงยุติธรรมในปี
พทุธศักราช	๒๕๒๕	นายจรัญ		ภักดธีนากลุ	มีความก้าวหน้าในหน้าท่ี

นายจรัญ  ภักดีธนากุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

ค�าประกาศเกียรติคุณ



ราชการมาตามล�าดับ	 โดยในปีพุทธศักราช	๒๕๓๒	 เป็นผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลประจ�ากระทรวง	 ปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๗	 ด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมตุลาการ	ปีพุทธศักราช	๒๕๔๐	เป็น 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์	และในปีพุทธศักราช	๒๕๔๔	ด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธิการประธานศาลฎีกา	ก่อนขอโอนย้ายจากราชการตุลาการไป
ยังราชการพลเรอืน	โดยไปเป็นปลดักระทรวงยุติธรรมในปีพทุธศกัราช	
๒๕๔๙	ต่อมานายจรัญ		ภักดีธนากุล	ได้รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	๒๕๕๑	เป็นต้นมา	จนกระทั่งปัจจุบัน

	 นายจรัญ		ภักดีธนากุล	เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 
ซ่ึงมีความรูค้วามเชีย่วชาญในสาขานติิศาสตร์อย่างแท้จรงิ	ได้อุทศิตน
ให้กบัการศกึษามาโดยตลอด	โดยเป็นอาจารย์พเิศษบรรยายให้ความรู้
ด้านกฎหมายในสถาบันการศึกษาต่างๆ	หลายแห่งมาอย่างต่อเนื่อง	
และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้สอนกฎหมายที่มีความเป็นครูอย่าง
แท้จริง	นายจรัญ		ภักดีธนากุล	ได้แต่งต�าราทางกฎหมายหลายเรื่อง	
เช่น	กฎหมายลักษณะพยานหลกัฐาน	กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง
ว่าด้วยอุทธรณ์-ฎีกา	 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการ
บังคับคดี	 และค�าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยผล
และความระงับแห่งหนี้	 เป็นต้น	 ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง	นอกจากนี้	นายจรัญ		ภักดีธนากุล	 
ยังได้ชือ่ว่าเป็นผูม้คีวามซือ่สตัย์ต่อวชิาชพีนกักฎหมาย	 ได้ใช้ความรู้
ความสามารถด้านกฎหมายเพือ่ผดงุความยตุธิรรม	 เพือ่ให้เกดิความ
เท่าเทียมกันในสังคม	 โดยยึดหลักความถูกต้องและความชอบธรรม

๖



เป็นแนวปฏบิติัเสมอมา	 นอกจากนีย้งัเป็นผู้มคีวามเมตตาและมีความ
เห็นอกเห็นใจผูที้ด้่อยโอกาสทางสงัคม	 โดยได้ใช้ความรูด้้านกฎหมาย
ช่วยเหลือให้บุคคลผู้เดอืดร้อนเหล่านัน้ได้รบัความเป็นธรรมตลอดมา	
นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	“ศาสตราจารย์พิเศษ”	สาขาวิชานิติศาสตร์	
คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๔๔	
อีกด้วย

	 ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนายจรัญ		
ภกัดธีนากลุ	อนัเป็นทีป่ระจักษ์ชดัถงึความเป็นนกัวชิาการด้านนติิศาสตร์
และนกัวชิาชพีกฎหมาย	 ได้อุทิศตนเพือ่พัฒนาวงวชิาการและวชิาชพี
ด้านกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับและมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด	
รวมทั้งการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ซื่อสัตย์	 เที่ยงตรง	 ได้ใช้
วชิาความรูท้างกฎหมายเพือ่ผดงุความยุตธิรรมเสมอมา	 โดยยืนหยดั
อยู ่บนความถูกต้องแม้ในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูงก็ตาม	 
เป ็นผู ้มีความจงรักภักดีต ่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย  ์
อย่างม่ันคง		สามารถเป็นแบบอย่างให้ผูอ้ืน่น�าไปปฏบิติัได้เป็นอย่างดี	
ผลงานต่างๆ	ทีไ่ด้กระท�ามา	ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ	
สมควรได้รบัการยกย่องเพือ่เป็นเกียรตปิระวติัและแบบอย่างอนัดีงาม
ในวงวิชาการและวิชาชพีต่อไป	 ดงันัน้	 สภามหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์	เมื่อวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๕๗	
ให้	นายจรัญ		ภักดีธนากุล	ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชานิติศาสตร์	เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป

๗





	 นายเฉลิมชัย	 	 โฆษิตพิพัฒน์	 เกิดเมื่อวันที่	 ๑๕	 กุมภาพันธ์	
พุทธศักราช	๒๔๙๘		ที่หมู่บ้านร่องขุ่น	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	
ได้รับการศึกษาเบ้ืองต้นท่ีจังหวัดเชียงราย	ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	จากโรงเรียนเพาะช่าง	เมื่อปีพุทธศักราช	
๒๕๑๖	 และระดับปริญญาตรี	 จากภาควิชาศิลปไทย	 (รุ ่นแรก)	 
คณะจิตรกรรม	ประติมากรรม	และภาพพิมพ์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๑

	 หลังจากส�าเร็จการศึกษา	 นายเฉลิมชัย	 โฆษิตพิพัฒน์	 ได้
สร้างสรรค์ผลงานทีม่คีณุค่าออกสูส่งัคมเป็นจ�านวนมาก	 ได้รบัรางวลั
จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดบัชาตมิาเป็นระยะ	ภายหลงั
ได้ประกาศตนเป็นศลิปินอสิระ	ได้เดนิทางไปศกึษาดูงานในต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์จากสถาบันและสถานท่ีที่ม ี
ชื่อเสียงต่างๆ	หลายแห่ง	ทั้งในเอเชีย	ยุโรป	และอเมริกา

๙

นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์
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	 นายเฉลมิชยั	 โฆษติพพิฒัน์	 เป็นผูม้คีวามสามารถทางศลิปะ 
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตน	 ได้สร้างผลงานทางศลิปะทีเ่กดิจากความคิด
สร้างสรรค์และจนิตนาการของตนเองเป็นจ�านวนมาก	เคยจดันทิรรศการ
แสดงเดีย่วและร่วมแสดงกว่า	๕๐	คร้ัง	ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	
มีผลงานของตนรวมทั้งหมดกว่า	๑,๐๐๐	ชิ้น	มีผู้สนใจที่เป็นนักสะสม
ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเกบ็รวบรวมผลงานของนายเฉลมิชยั		
โฆษิตพิพัฒน์	 กว่า	 ๓๐๐	 คน	 นายเฉลิมชัย	 โฆษิตพิพัฒน์	 ได้ฝาก 
ผลงานชิ้นส�าคัญไว้ในบ้านเมืองหลายชิ้น	เช่น	ภาพจิตรกรรมฝาผนัง	
ณ	วัดพุทธปทีป	ก รุงลอนดอน	ประเทศสหราชอาณาจักร	 
ถวายงานเขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก	 ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
หอนาฬิกาให้เทศบาลเมืองเชียงราย	และสร้างวัดร่องขุ่น	จังหวัด
เชียงราย	 ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นพุทธศิลป์ในแบบท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว	

	 จากการที่เป็นศิลปินที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง	มีผลงาน
ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ	 รวมท้ังเป็นผู้มีจิตสาธารณะและได้อุทิศตน
ให้กับสังคมอยู่เป็นนิจ	 ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมอย่าง
เป็นที่ประจักษ์	จึงได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรต่างๆ	เป็น
จ�านวนมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปิน
แห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๕๔	และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาทัศนศิลป์	 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร	 เมื่อปี
พุทธศักราช	๒๕๕๕

๑๐



	 ในระยะที่ผ่านมา	 นายเฉลิมชัย	 โฆษิตพิพัฒน์	 ได้ใช้ความรู้
ความสามารถผลิตงานจิตรกรรมท่ีถ่ายทอดหลักธรรมค�าสอนของ
พุทธศาสนาออกมาในรูปของพุทธศิลป์ที่มีความสวยงาม	 ประชาชน
ทั่วไปสามารถสัมผัสได้	 จนได้รับความนิยมและกล่าวขวัญไปทั่ว	
ภาพงานศิลปะของนายเฉลิมชัย		โฆษิตพิพัฒน์	ได้แพร่หลายไปทั่ว
ประเทศโดยเฉพาะภาพที่เป็นงานพุทธศิลป์	

	 นายเฉลมิชยั		โฆษติพพิฒัน์	มคีวามส�านกึอยูเ่สมอว่า	จดุก�าเนดิ
แห่งตนนั้นอยู่	ณ	จังหวัดเชียงราย	เป็นผู้มีความรักชาติ	ศาสนา	และ
พระมหากษตัริย์อย่างแน่นแฟ้น		มคีวามส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ	เป็นล้นพ้น	ดังนัน้	ด้วยแรงบนัดาลใจ
ของความรกัชาต	ิความศรทัธาในพระพทุธศาสนา	และความจงรกัภกัดี
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	นายเฉลิมชัย	 	 โฆษิตพิพัฒน์	
จึงได้ทุ่มเทความรู้	ความสามารถ	และแรงกายแรงใจที่มีอยู่อย่าง 
เต็มความสามารถ	สร้างสรรค์งานชิ้นส�าคัญในชีวิต	คือ	วัดร่องขุ่น	 
ณ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดเชยีงราย	อนัเป็นบ้านเกดิ	โดยถอดแบบมาจาก
วดัม่ิงเมอืง	จงัหวัดน่าน	โดยเร่ิมด�าเนนิการตัง้แต่ปีพุทธศกัราช	๒๕๔๐	
รูปแบบของวัดร ่องขุ ่นที่สร ้างขึ้นเป ็นงานพุทธศิลป์และพุทธ
สถาปัตยกรรมท่ีนายเฉลิมชัย		โฆษิตพิพัฒน์	ได้บรรจงสร้างขึ้น 
ในรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง	 ซึ่งไม่เคยมีท่ีใดมาก่อน	 
ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าท่ีจะสร ้างพุทธศิลป์และพุทธ
สถาปัตยกรรมแห่งวัดร่องขุ ่นแห่งน้ีให้เป็นงานศิลปะท่ีถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ด้วยความจงรักภักดี	

๑๑



	 นอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์งานทางศิลปะท่ีมี
เอกลกัษณ์ของตนเองแล้ว	นายเฉลมิชยั		โฆษติพิพัฒน์	ยังได้อทุศิตน
เพื่อสังคมในด้านต่างๆ	 มาอย่างต่อเนื่อง	 ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
ส่งเสริมการด�าเนินการขององค์กรทางศิลปะและองค์กรการกุศล
ต่างๆ	และได้อุทิศตนให้กับวงการศึกษาด้วยการบรรยายให้ความรู้
และประสบการณ์ทางด้านศิลปะที่ตนเองมี	 แก่สถาบันการศึกษา
หลายแห่งเสมอมา		

	 การสร ้างสรรค ์วัดร ่องขุ ่นที่ เป ็นพุทธศิลป ์และพุทธ
สถาปัตยกรรมทีมี่เอกลกัษณ์เฉพาะตัวของนายเฉลิมชยั	 โฆษติพพิฒัน์	
ได้ก่อให้เกิดคุณูปการแก่สังคมจังหวัดเชียงรายและประเทศไทย
อย่างกว้างขวาง	 ทั้งในด้านของการน้อมน�าให้คนเข้าถึงหลักธรรม 
ค�าสอนของพระพุทธศาสนาโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง	และการท�าให้
วัดร่องขุน่แห่งนีไ้ด้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่�าคญัของจงัหวดัเชยีงราย	
ผู้คนท่ีมาเยือนจึงได้ท้ังพุทธธรรมและความซาบซึ้งในศิลปกรรมที่
สวยงามและแปลกตาไปจากทีอื่น่	ชมุชนโดยรอบวดัร่องขุน่มกีารเตบิโต
และพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด	 มีการสร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 สร้างความ
กนิดีอยูด่	ี และความสขุสนัติให้เกดิขึน้แก่สงัคมโดยทัว่ไป	 ในส่วนของ
จังหวัดเชียงรายนั้น	 ก็ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่ีเกิด
แหล่งท่องเที่ยวใหม่เช่นวัดร่องขุ่นข้ึนเป็นอย่างยิ่ง	 เกิดผลดีแก่ชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม	 จึงนับได้ว่า	 นายเฉลิมชัย		
โฆษิตพิพัฒน์	 เป็นผู ้ซึ่งใช้ความรู ้ความสามารถทางศิลปะท่ีตน
เชี่ยวชาญก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม	 ชุมชน	 และประเทศชาติ
อย่างเป็นที่ประจักษ์

๑๒



	 ด้วยความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์	 และผลงานทาง
ศิลปะทีเ่ป็นเอกลักษณ์อนัเป็นท่ียอมรับ	ประกอบกบัผลงานทางศลิปะ
ที่สร้างสรรค์ขึ้น	 ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	 และเป็นผลให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและพ่ีน้อง
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	 รวมท้ัง
การเป็นผู้มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีความกตัญญูต่อชาติ	ศาสนา	 
พระมหากษัตริย์	และได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้าน
ต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นน�าไปปฏิบัต ิ
ได้เป็นอย่างด	ีผลงานและการกระท�าทีผ่่านมา	ล้วนเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมและประเทศชาต	ิสมควรได้รับการยกย่อง	เพือ่เป็นเกยีรตปิระวตัิ
และแบบอย่างอันดีงามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป	 ดังนั้น	 
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์	 เมื่อวันท่ี	 ๑๙	
พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ให้	นายเฉลิมชัย		โฆษิตพิพัฒน์		
ได ้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ	 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๓





	 นายแพทย์ปราเสริฐ		ปราสาททองโอสถ	เกิดเมื่อวันท่ี	๒๖	
มีนาคม	พุทธศักราช	 ๒๔๗๖	 ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต	
จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	 (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล)	
เม่ือปีพุทธศักราช	๒๕๐๓	และเร่ิมรับราชการเป็นนายแพทย์ประจ�าบ้าน	
หัวหน้าแพทย์ประจ�าบ้าน	 และอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์	 คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช	รวมระยะเวลา	 
๕	ปี	ก่อนลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

	 นายแพทย์ปราเสริฐ		ปราสาททองโอสถ	เริ่มต้นธุรกิจโดยได้
ร่วมกับคณะเพื่อนแพทย์และเภสัชกรจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชนขึ้น
เป็นรายแรกของประเทศไทย	 ใช้ชื่อว่า	 “โรงพยาบาลกรุงเทพ”	 ซึ่ง
ถือก�าเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 ๒๖	 กุมภาพันธ์	 พุทธศักราช	
๒๕๑๕	และได้ขยายเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย	นอกจากการประกอบธุรกิจด้านการแพทย์และ 

๑๕

นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ค�าประกาศเกียรติคุณ



โรงพยาบาลแล้ว	นายแพทย์ปราเสริฐ		ปราสาททองโอสถ	ยังเป็น
แพทย์ที่ประสบความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจอื่นอย่างเป็นท่ี
ประจักษ์อีกด้วย	โดยเป็นเอกชนรายแรกที่บุกเบิกและด�าเนินกิจการ
ด้านการบินพาณิชย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	๒๕๑๑	ในนามของบริษัท	
สหกลแอร์	 จ�ากัด	 ซึ่งปัจจุบันคือ	 บริษัท	 การบินกรุงเทพ	 จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือที่รู ้จักกันในนามบางกอกแอร์เวย์ส	 ต่อมาในปี
พทุธศักราช	๒๕๒๗	ได้รับอนญุาตให้สร้างสนามบนิพาณชิย์ของเอกชน
เป็นรายแรกของประเทศไทย	 ท่ีอ�าเภอเกาะสมยุ	จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	
และได้เปิดด�าเนินการเป็นคร้ังแรกเมือ่วันท่ี	๒๕	เมษายน	พทุธศักราช	
๒๕๓๒	ต่อมาในปีพทุธศกัราช	๒๕๓๕	ได้รบัอนญุาตให้สร้างสนามบนิ
สุโขทัยเป็นแห่งที่สอง	 ซึ่งเปิดด�าเนินการในปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๗	
นับเป็นผู้บกุเบกิธุรกจิการบินพาณชิย์ของเอกชนทีส่�าคญัของประเทศ

	 ต่อเนื่องกับธุรกิจการบินพาณิชย์	 นายแพทย์ปราเสริฐ		
ปราสาททองโอสถ	 ยังเป็นเอกชนไทยรายแรกที่ริเริ่มให้บริการและ
สนบัสนนุบรษิทัผูด้�าเนนิการขดุเจาะน�า้มนัและก๊าซในบรเิวณอ่าวไทย
และทะเลอนัดามนั	ด้วยเคร่ืองบนิและเฮลคิอปเตอร์	ในนามของบรษิทั	
ไทยปิโตรเลียม	เซอร์วิส	จ�ากัด	และด�าเนินการขอเช่าท่าเรือน�้าลึก
สัตหีบ	 จากกองทัพเรือ	 เพื่อใช้เป็นฐานขุดเจาะน�้ามันต่อเน่ืองมา
จนถงึปัจจุบนั	ทัง้นี	้เพือ่ให้บริษทัขดุเจาะน�า้มนัมาใช้บริการ	โดยไม่ต้อง
ใช้บริการจากต่างประเทศเป็นฐานขุดเจาะน�้ามัน

	 นายแพทย์ปราเสริฐ		ประสาททองโอสถ	ถึงแม้จะมีพ้ืนฐาน
การศึกษาทางการแพทย์แต่ก็ได้แสดงความรู้ความสามารถทางการ

๑๖



บริหารธุรกจิอย่างเป็นท่ีประจักษ์	 ได้สร้างความเตบิโตแบบก้าวกระโดด
ให้กบัทกุธุรกจิทีด่�าเนนิการ	ถงึแม้จะมไิด้มพีืน้ฐานการศกึษาทางธุรกจิ
มาเลยก็ตาม	 โดยปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งเป็นธุรกิจแรกที่ได้
ตั้งขึ้นก็ได้เติบโตเป็นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ	จ�ากัด	 (มหาชน)	
ได้บรหิารโรงพยาบาลกรุงเทพให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศไทย	และมีโรงพยาบาลในเครืออีก	๔๔	แห่ง	
นับเป็นความส�าเร็จในการบริหารภายใต้การน�าของนายแพทย ์
ปราเสริฐ		ประสาททองโอสถ	ซึ่งเป็นประธานกลุ่มและกรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่	 ในด้านธุรกิจการบินนั้นหลังจากจัดตั้งขึ้นแล้วก็มี
ความเจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ
ธุรกิจการบนิและเตบิโตมาเป็นล�าดบั	ซึง่แสดงให้เหน็ถึงความสามารถ
ในการบริหารธุรกิจของนายแพทย์ปราเสริฐ		ประสาททองโอสถ	
อย่างแท้จริง

	 ในการบริหารนั้น	นายแพทย์ประเสริฐ		ประสาททองโอสถ	
มองว่าเรือ่งเงนิไม่ได้เป็นปัญหา	แต่ปัญหาทีร่ออยูข้่างหน้าคอืต้องเตรยีม
บุคลากรให้สอดคล้องกับการขยายการลงทุนของกลุ่ม	ส่วนในด้าน
ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้ัน	 โรงพยาบาลของกลุ่ม 
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ	จ�ากัด	(มหาชน)	ก็มีการเตรียมการที่จะ
รองรับด้วยมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ให้ทัดเทียมกับสากล	 
ด้วยโรงพยาบาลตามเป้าหมายในปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 จ�านวน	 
๕๐	แห่ง	มีเตียงผู้ป่วย	๗,๗๐๐	เตียง

๑๗



	 ด้านกิจกรรมเพือ่ส่วนรวม	นายแพทย์ปราเสรฐิ		ประสาททองโอสถ	
เคยด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหลายวาระ	 นายกสมาคมศิษย์เก่า
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสองวาระ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสภามหาวิทยาลัยมหิดล	กรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์และกรรมการบรหิารศริริาชมลูนธิ	ินอกจากนี้
ยังได้อุทิศตนเพื่อสังคมและกิจการสาธารณประโยชน์อื่นๆ	เสมอมา

	 ด ้ วยความ รู ้ ค วามสามารถและประสบการณ ์ ของ 
นายแพทย์ปราเสริฐ		ปราสาททองโอสถ	เป็นผลให้เป็นที่ยอมรับใน
วงวิชาการและวิชาชีพ	 ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจ
เป็นอย่างยิ่งถึงแม้จะมิได้เล่าเรียนทางธุรกิจเลยก็ตาม	 แต่ก็มีความรู้	
ความสามารถ	 และความคิดริเริ่มทางธุรกิจของตนเอง	 จนสามารถ
สร้างความเจรญิก้าวหน้าให้กบัธุรกจิของตนเองและธุรกิจท่ีเก่ียวเนือ่ง	
ได้อทุศิตนเพือ่ประโยชน์ของสังคมโดยสม�า่เสมอ	 อกีทัง้ยงัเพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ	 ถือเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น
เจริญรอยตามได้เป็นอย่างดี	 ดังนั้น	 สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์	เมื่อวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๕๗	
ให้	นายแพทย์ปราเสริฐ	 	ปราสาททองโอสถ	ได้รับพระราชทาน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๘



	 นายแพทย์อาวุธ	 	 ศรีศุกรี	 	 เกิดเมื่อวันที่	 ๑๐	 พฤศจิกายน	
พุทธศักราช	 ๒๔๗๒	 ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต	
เกียรตินิยมอันดับ	 ๒	 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	 (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล)	 ในปี
พุทธศักราช	 ๒๔๙๕	 ต่อมาได้ศึกษาต่อ	 ณ	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาวิชาประสาทวิทยา	
(Certificate	in	Neurology	and	Psychiatry)	จาก	University	of	
Pennsylvania	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๐๑	และในปีพุทธศักราช	
๒๕๐๓	ได้รับประกาศนียบัตรทาง	Electroencephalography	จาก	
Hospital	of	the	University	of	Pennsylvania	and	Children’s	
Hospital	of	Philadelphia	

	 นายแพทย์อาวุธ		ศรีศุกรี		เริ่มรับราชการโดยปฏิบัติหน้าท่ี
แพทย์ประจ�าบ้านกุมารเวชกรรม	 ศิริราชพยาบาล	 ในปีพุทธศักราช	
๒๔๙๕	 และด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าแพทย์ประจ�าบ้านกุมารเวชกรรม	
ศิริราชพยาบาล	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๔๙๖	 ต่อมาได้รับบรรจุแต่งตั้ง

๑๙

นายแพทย์อาวธุ  ศรศีกุรี
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ค�าประกาศเกียรติคุณ



เป็นอาจารย์สาขากมุารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	 ก่อนโอนย้ายไปเป็นอาจารย์ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในปี
พุทธศักราช	๒๕๐๒	นายแพทย์อาวธุ		ศรีศกุรี	มคีวามก้าวหน้าในการ
ปฏิบัตงิานมาโดยล�าดบั	โดยในปีพทุธศกัราช	๒๕๐๔	เป็นนายแพทย์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	โรงพยาบาลนครเชียงใหม่	และรักษาการหัวหน้า
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ป ี พุทธศักราช	 ๒๕๑๑	 เป ็นรองคณบดีคณะแพทยศาสตร ์	
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	และได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดี	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๑๙	ต่อมาด�ารง
ต�าแหน่งคณบดคีณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ระหว่างปี
พุทธศักราช	๒๕๒๐	-	๒๕๒๕	และเป็นผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๗	 ก่อนท่ีจะได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด�ารงต�าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๘	 ปัจจุบัน	
นายแพทย์อาวุธ		ศรีศุกรี	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขาธิการ	กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

	 นายแพทย์อาวุธ		ศรีศุกรี	เป็นผู้ริเริ่มงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสขุหลายด้าน	อาทิ	เป็นผู้ริเร่ิมจดัตัง้ภาควิชากมุารเวชศาสตร์
ขึ้นเป็นครั้งแรกที่คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ 
ในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งนายแพทย์ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
นครเชียงใหม่	 ได้รเิร่ิมปรับปรุงโรงพยาบาลท้ังในด้านการป้องกนัและ

๒๐



รกัษาโรค	เพ่ือให้ประชาชนมสีขุภาพและพลานามยัทีดี่	มคีวามสมบรูณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ	เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญของการพัฒนาประเทศ

	 ภายหลงัเกษียณอายรุาชการ	นายแพทย์อาวธุ		ศรศีกุร	ีกม็ไิด้
หยุดการท�างาน	 ยังใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือเก้ือกูลสังคม
และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง	มิย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก	อาทิ	
เป็นกรรมการวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย	 ประธานมูลนิธิ
ต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ	 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์	 และเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย	เป็นต้น	ได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในวงการแพทย์และสาธารณสุขทีม่มีายาวนาน	ผลกัดนัให้มกีารพฒันา
ทางด้านแพทยศาสตร์ศกึษา	ซึง่เป็นรากฐานส�าคญัของการผลติแพทย์
อย่างจริงจัง	 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ของชาติมาอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	
ซื่อสัตย์	เที่ยงตรง	และมีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบัน	สามารถ
เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นน�าไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี	ผลงานต่างๆ	ที่ได้
กระท�ามาล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ	สมควรได้รับ
การยกย ่องเพื่อ เป ็นเกียรติประวัติและแบบอย ่างอันดีงาม 
ในวงวิชาการและวิชาชพีต่อไป	 ดงันัน้	 สภามหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 พุทธศักราช	 
๒๕๕๗	ให้	นายแพทย์อาวุธ		ศรีศุกรี	ได้รับพระราชทานปริญญา
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 เพ่ือเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป

๒๑



ผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ 
ผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



นายทวชิ  เตชะนาวากลุ

	 นายทวิช		เตชะนาวากุล	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 และเป็นประธาน
กรรมการบริหาร	บริษัท	ไทยอินดัสเตรียล	เอสเตท	จ�ากัด	ประธาน
คณะกรรมการบริหาร	 บริษัท	 ไฮเทค	 นิทซู	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	
ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ศนูย์เทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา	จ�ากดั	
และกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	บางกอกสหประกนัภยั	จ�ากดั	(มหาชน)		
เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และยึดมั่นในคุณธรรม	
เป็นผู้ทีไ่ด้ด�ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
มาอย่างต่อเนื่อง	 ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 เพื่อให้ศูนย์การแพทย์
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงได้ด�าเนินการให้เป็นสถาบนัการผลติแพทย์
ชั้นน�าของประเทศ	 และให้บริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่
ประชาชนทั่วไป		

๒๓

ค�าประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



	 การที่นายทวิช		เตชะนาวากุล	ได้อุทิศตนเพื่อสังคมและ
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนือ่ง	 มาเป็นระยะเวลายาวนาน	
กอปรกับเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันงดงาม	 สมควรได้รับการ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ	 เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม	
ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้มอบเข็มเกียรติคุณในฐานะ 
ผู ้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๒๔



นายสชุาต ิ เจนพณชิ
เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

	 นายสุชาติ	 	 เจนพณิช	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานบริษัท
ในเครือ	เจ.	เพรส	กรุ๊ป	มีความวิริยะอุตสาหะในการประกอบการงาน
อาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 มีจิตยึดมั่นในการท�าประโยชน์ให้แก่
สงัคมมาอย่างต่อเนือ่ง	ได้ให้ความเกือ้หนนุมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
ในด้านต่างๆ	โดยสม�า่เสมอ	และในโอกาสท่ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
จะจัดต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น	 นายสุชาติ		
เจนพณิช	ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง	เพื่อให้ศูนย์การ
แพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ด�าเนินการให้เป็นสถาบันการ
ผลิตแพทย์ช้ันน�าของประเทศ	และให้บริการด้านการแพทย์ทีม่คีณุภาพ
แก่ประชาชนทั่วไป

๒๕

ค�าประกาศเกียรติคุณ



	 การที่นายสุชาติ		เจนพณิช	ได้อุทิศตนเพื่อสังคมและ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่องด้วยเจตนาที่บริสุทธิ	์
กอปรกับเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันงดงาม	 สมควรได้รับการ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ	 เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม	
ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้มอบเข็มเกียรติคุณในฐานะ 
ผู ้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๒๖



นายแสวง  เครอืววิฒันกลุ

	 นายแสวง		เครอืววัิฒนกลุ	เป็นชาวจงัหวดัเชยีงรายโดยก�าเนดิ	
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทโรงแรมวังค�า	และ
กงสุลกิตติมศักดิ์	สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ
ในการประกอบการงานอาชีพด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	มีจิตยึดมั่น 
ในการท�าประโยชน์ให้แก่สงัคมมาอย่างต่อเนือ่ง	ได้ให้ความเก้ือหนนุ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในด้านต่างๆ	โดยสม�่าเสมอ	ตั้งแต่วาระ
แรกเริม่	และในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงจะจดัตัง้ศนูย์การแพทย์	
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงขึน้	นายแสวง		เครือววิฒันกลุ	ได้ร่วมบรจิาคเงนิ
เพือ่สนบัสนนุการก่อต้ัง	เพือ่ให้ศนูย์การแพทย์มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
ได้ด�าเนินการให้เป็นสถาบันการผลิตแพทย์ชั้นน�าของประเทศ	 
และให้บริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั่วไป

๒๗

ค�าประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



	 การที่นายแสวง	 	 เครือวิวัฒนกุล	ได้อุทิศตนเพ่ือสังคมและ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่องด้วยเจตนาบริสุทธิ์	 
ด้วยความส�านึกถึงความเป็นผู้ที่ได้ถือก�าเนิด	 ณ	 จังหวัดเชียงราย	
กอปรกับเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันงดงาม	 สมควรได้รับการ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ	 เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม	
ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้มอบเข็มเกียรติคุณในฐานะ 
ผู ้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๒๘



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ ๑ ต�าบลท่าสุด อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๐๐, ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๓๔ โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๓๔, ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๔๙ 
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