
๑๕

 ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม 

พทุธศักราช ๒๔๘๗ ทีจ่งัหวดัลพบรุ ี ส�าเรจ็การศกึษาเตรยีมแพทยศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัย

มหิดล ในปัจจุบัน) เม่ือปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๙  

และส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ 

เมื่อป ีพุทธศักราช ๒๕๑๒ และได้กลับมารับราชการในต�าแหน่ง

อาจารย ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

มีความก้าวหน้าในงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนามาโดยล�าดับ  

ศาสตราจารย์ยงยุทธ  ยุทธวงศ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ค�าประกาศเกียรติคุณ



ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ ด้วยอายุเพียง ๓๙ ปี ศาสตราจารย์ยงยุทธ   

ยุทธวงศ์  ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์  

และได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ในปีต่อมา ก่อนได้รับโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในปีพทุธศักราช 

๒๕๓๖

 ศาสตราจารย์ยงยทุธ  ยทุธวงศ์  นบัได้ว่าเป็นผูท้ีเ่ป็นบทบาทส�าคญัยิง่ 

ในการวางรากฐานวิทยาศาสตร์ไทยในปัจจุบัน เป็นหัวหน้าคณะท�างาน

เสนอให้องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ 

(UNIDO) ตั้งศูนย์ระหว่างประเทศส�าหรับพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพ (International Center for Genetic Engineering and  

Biotechnology: ICGEB) ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งข้อเสนอในครั้งนั้น  

ได้น�ามาสู่การจัดตั้งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

(National Center for Genetic Engineering and Biotechnology)  

หรือ BIOTEC ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ โดย ศาสตราจารย์ยงยุทธ   

ยุทธวงศ์  ได้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ BIOTEC ระหว่างปีพุทธศักราช  

๒๕๒๘ - ๒๕๓๔ ก่อนได้รบัคดัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านกังาน

พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างปีพทุธศกัราช 

๒๕๓๔ - ๒๕๔๑ ซึ่งนับว่าเป็นผู้อ�านวยการคนแรกของ สวทช. และตั้งแต่

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอาวุโส 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จวบจนปัจจุบัน

๑๖



 นอกจากนี ้ศาสตราจารย์ยงยทุธ  ยทุธวงศ์  ได้มส่ีวนร่วมในการจัดตัง้ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน

ทุนวิ จัยที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน มีส ่วนร ่วม 

ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย 

ทางด้านเศรษฐกิจชั้นน�าของประเทศ และเป็นกรรมการผู้ก่อตั้งและ

ประธานกรรมการมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย อีกด้วย

 ศาสตราจารย์ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ เป็นผู้ที่มีความสนใจกว้างในด้าน

ต่างๆ  โดยเฉพาะในด้านวทิยาศาสตร์มาต้ังแต่วยัหนุม่  ในขณะทีก่�าลงัเรยีน 

วทิยาศาสตร์การแพทย์อยูน่ัน้ เม่ือได้รบัโอกาส ประกอบกับความสนใจและ

แรงบนัดาลใจในการศึกษาค้นควา้ความจรงิจากธรรมชาต ิ จงึได้ตดัสนิใจ 

สอบชิงทุนไปเรียนวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีที่ประเทศอังกฤษ และเมื่อ

ส�าเร็จการศึกษา ก็ได้น�าความรู้ด้านเอนไซม์กลับมาช่วยแก้ไขปัญหา 

โรคมาลาเรยี ซึง่เป็นปัญหาส�าคญัของประเทศในขณะนัน้  ได้ท�าการศึกษา

ทางด้านเคมแีละชวีเคม ีและท�าความเข้าใจวงจรชีวิตและกระบวนการของ

ปรสติ เพือ่ใช้ในการวจิยัและพฒันายาต้านมาลาเรยี  จนค้นพบโครงสร้าง

ของโปรตนีของเชือ้มาลาเรยีทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันายาต้านมาลาเรยี 

และค้นพบการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและคุณสมบัติของเยื่อหุ้ม 

เม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อมาลาเรีย และความเก่ียวโยงกับอาการของโรค 

ทางโลหิต  ผลงานทีส่�าคัญ คือ การค้นพบกลไกของการด้ือยาแอนตโิฟเลต 

ของเชื้อมาลาเรีย ซ่ึงเกิดจากการกลายพันธุ์ของเอนไซม์ในเช้ือมาลาเรีย  

๑๗



โดยได้ค้นพบโครงสร้างของเอนไซม์นี้ ท�าให้สามารถออกแบบและ

สงัเคราะห์ยาใหม่ คือ ยา P218 ทีมี่ฤทธิต่์อเชือ้มาลาเรยีสายพนัธุท์ีด่ือ้ยาได้   

นับเป็นยาต้านมาลาเรียของไทยสู่สากลเป็นตัวแรก

 ด้านวิชาการ ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้ผลิตผลงาน

วิชาการไว้จ�านวนมาก ทั้งในรูปผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารชั้นน�า

ระดับนานาชาติ บทความวิชาการและงานเขียนในด้านนโยบายและ 

ความคดิเหน็ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สทิธบัิตรทัง้ในประเทศและ 

ต่างประเทศ หนังสือ และต�ารา เป็นบรรณาธิการคนแรกของวารสารวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ฉบับแรกของไทย คือ Journal of the Science Society 

of Thailand (ปัจจบุนัคอื ScienceAsia) อกีทัง้เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

โดยได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัล ASEAN Science and Technology  

Meritorious Service Award จากองค์การอาเซียนในปีพุทธศักราช 

๒๕๔๑ และรางวัล Nikkei Asia Prize for Science, Technology and  

Innovation จาก Nihon Keizai Shimbun ประเทศญี่ปุ่น ในปีพุทธศักราช 

๒๕๔๗

 ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเสมือน 

“เสาหลัก” แห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทย เพราะไม่เพียงแค่ผลงาน 

ด้านมาลาเรยีทีโ่ดดเด่นในฐานะ “นกัชวีเคมี” แต่ในด้านนโยบายการพฒันา

วทิยาศาสตร์ไทย  ศาสตราจารย์ยงยทุธ  ยุทธวงศ์ ยงัเป็นแกนหลักทีน่�าไปสู่ 

การจดัตัง้กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการพลังงาน (ปัจจบุนัคอื 

๑๘



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี ศนูย์พนัธวิุศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และด้วยความสามารถทางวิทยาศาสตร์

และการบริหารงาน ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้รับโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  ระหว ่างป ีพุทธศักราช ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ และ 

รองนายกรัฐมนตรีที่ รับผิดชอบด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข 

และวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ระหว่างที ่

ด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรแีละรองนายกรฐัมนตร ี ศาสตราจารย์ยงยทุธ  ยุทธวงศ์  

ได้ผลักดันให้ประชาชนชาวไทยเกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมากขึ้น  ซึ่งความส�าเร็จและความภาคภูมิใจของศาสตราจารย์

ยงยุทธ  ยุทธวงศ์  ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ คือ การที่ได้มีส่วนร่วม 

ในการสร ้างความเข ้าใจด ้านวิทยาศาสตร ์ให ้กับสังคมไทย และ 

ความภาคภูมิใจที่ได้ท�างานวิจัยมาจนปัจจุบัน

 ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของศาสตราจารย์

ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความเป็นผู้ท�าคุณประโยชน์

นานัปการให้กับวงการวิทยาศาสตร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได ้รับ 

การยกย่องว่าทุม่เทให้กบัการค้นคว้าวจิยัมาโดยตลอดแม้ขณะด�ารงต�าแหน่ง 

บริหาร เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักด ี

ต่อชาติและสถาบัน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนได้เจริญรอยตาม  

๑๙



ผลงานต่างๆ ทีไ่ด้กระท�ามา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างอันดีงาม 

ในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เม่ือวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑  

ให ้ ศาสตราจารย ์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได ้ รับพระราชทานปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เพื่อเป ็น

เกียรติประวัติสืบไป

๒๐


