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แถบประดบัครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้น�าแถบซ่ึงเป็นองค์ประกอบของตงุประจ�ามหาวิทยาลัย
อนัเป็นเคร่ืองหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นสริิมงคลอนัสงูย่ิง
มาประดบัไว้บนแถบส�ารดของครยุวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย

ในแถบตงุประกอบด้วย
ลายปราสาท หมายถงึ สวรรค์ช้ันดาวดงึส์

ลายหนู หมายถงึ ปีประสตูขิองสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
ซ่ึงตรงกบัปีชวด พุทธศกัราช ๒๔๔๓

ลายพญานาค หมายถงึ สตัว์ที่ปรากฏในศลิปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเน่ือง
ตามต�านานกล่าวถงึว่าเป็นสตัว์ที่พิทกัษ์พุทธศาสนา

ลายเสอื หมายถงึ ปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซ่ึงตรงกบัปีขาล พุทธศกัราช ๒๕๔๑
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นายจุน  วนวิทย์

รายนามผูไ้ดร้บัพระราชทานปริญญา 
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ปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร

นายอดเิรก  ศรีประทกัษ์





๕

 นายจุน  วนวิทย์ เกดิเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๐  

ที่กรุงเทพมหานคร ในวัยเดก็ไม่ได้เรียนหนังสอืในระบบโรงเรียน จึงไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา แต่เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ พยายามขวนขวาย

แสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ ด้วยจิตใจมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองด้วยความขยัน

หมั่นเพียร เป็นผลให้มีความรู้ แตกฉานในหลายเร่ือง รวมทั้งมีความคิด

สร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดจนประสบความส�าเรจ็ในชีวิต

 นายจุน  วนวิทย์ ได้ศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองและศึกษาภาษาจีน

จากครทูีส่อนพิเศษตามบ้าน ได้เร่ิมท�างานเป็นลูกจ้างกวาดพ้ืนร้านขายข้าวสาร

ส่งออกต่างประเทศที่ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่มีอายุ ๑๒ ปี 

และได้เปล่ียนอาชีพตามล�าดบั อนัประกอบด้วย การเป็นช่างท�าทอง  ขบัรถ

โดยสารรับจ้าง ลูกจ้างร้านท�าป้ายพลาสตกิ ลูกจ้างโรงกลึง ช่างท�าแม่พิมพ์

ส�าหรับฉีดช้ินงานพลาสติก จากประสบการณ์ของการประกอบอาชีพมา

หลากหลาย ประกอบกบัเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และเหน็ช่องทางธุรกจิ  

จึงได้ออกแบบและผลิตของเล่นเดก็ออกจ�าหน่ายตั้งแต่เมื่ออายุ ๒๘ ปี  

และโดยทีม่คีวามรู้ทางการฉีดพลาสตกิ ต่อมาจึงเกดิความคิดทีจ่ะท�าโครงพัดลม

ด้วยพลาสตกิขึ้น ซ่ึงในสมยัน้ันโครงกรอบพัดลมล้วนท�าด้วยโลหะอลูมเินียม

ทั้งสิ้ นและได้เสนอขายช้ินงานให้กับโรงงานผลิตพัดลมที่มีอยู่ในขณะน้ัน  

เป็นผลให้มกีารใช้กรอบโครงของพัดลมเป็นพลาสตกิโดยแพร่หลายแต่น้ันมา  

นายจุน  วนวิทย์
ปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ค�าประกาศเกียรติคุณ



ต่อมาได้ไปเรียนรู้การพันมอเตอร์ที่ประเทศไต้หวันแล้วจึงน�ามาผลิตพัดลม

ที่ใช้ช้ินส่วนพลาสตกิทั้งหมดออกจ�าหน่ายเป็นของตวัเอง  โดยเร่ิมแรกใช้ช่ือ

ย่ีห้อ “K” และย่ีห้อ “TORY” ต่อมาเมื่ออายุ  ๕๒  ปี  จึงได้ผลิตพัดลมย่ีห้อ 

“ฮาตาริ” ออกจ�าหน่ายเป็นคร้ังแรก จากการที่นายจุน  วนวิทย์ เป็นผู้มี

แนวคิดในการประกอบอาชีพและด�ารงชีวิตโดยยึดหลัก ขยัน ซ่ือสตัย์ ประหยัด 

กตญัญู เสยีสละ มคีวามมุ่งมั่น มวิีนัย ไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค เปิดใจเรียนรู้  

สิง่ใหม่เพ่ือความส�าเรจ็ และเป็นคนกล้าคิดกล้าท�า เป็นผลให้กจิการของฮาตาริ

ก้าวหน้าและมกีารพัฒนาผลิตภัณฑม์าอย่างต่อเน่ือง มผีลิตภัณฑท์ี่เกี่ยวกบั

พัดลมทุกประเภท รวมทัง้เคร่ืองฟอกอากาศ และเคร่ืองซักผ้าขนาดเลก็ออกสู่

ตลาด และแม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก  

กยั็งสามารถบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นมรสมุได้เป็นอย่างดี

 การผลิตสนิค้าดงักล่าวน้ัน ด�าเนินการโดยบริษัทในเครือวนวิทย์กรุป๊ 

ได้แก่ บริษัทวนวิทย์แมนูแฟคเจอร่ิง จ�ากดั บริษัทฮาตาริอเิลคทริค จ�ากดั  

และบริษัทวนวิทย์เมทัลเวิร์ค จ�ากัด โดยมีนายจุน  วนวิทย์ เป็นประธาน

กรรมการ นายจุน  วนวิทย์  คิดเสมอว่าคนไทยมไิด้มคีวามสามารถด้อยกว่าใคร 

ไม่ต้องรอให้ชาวต่างชาตเิป็นผู้น�าและคนไทยเป็นผู้ตามเสมอไป นอกจากน้ี

ยังได้ใช้กลยุทธก์ารบริหารต้นทุนและเพ่ิมประสทิธภิาพการผลิตเป็นแนวทาง

การท�างานมาโดยตลอด ๒ ประการ คือ “ใช้ต้นทุนเทา่เดมิ แต่ได้ผลผลิต

เพ่ิมขึ้ น” และ “ใช้ต้นทุนลดลง แต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม” รวมทั้งก�าหนด 

วิสยัทศัน์ของบริษัทในเครือไว้ว่า “ฮาตาริ คือผู้เช่ียวชาญทางด้านสายลม”

 นายจุน  วนวิทย์ ได้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมารวมกับพรสวรรค์ 

ในเชิงช่างท�าการประดษิฐ์คิดค้น และพัฒนาระบบการผลิตให้มปีระสทิธภิาพ

มาอย่างต่อเน่ือง สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตได้อย่างเห็นได้ชัด  

๖



โดยมไิด้ใช้พ้ืนฐานความรู้จากการเรียนทีใ่ด ขณะเดยีวกนักไ็ม่ปฏเิสธเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ทีไ่ด้น�ามาผสมผสานอย่างกลมกลืน ส�าหรับพนักงานน้ัน นายจุน  วนวิทย์ 

เป็นผู้ให้โอกาสพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติงาน เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้ น  

จะให้ค�าช้ีแนะและให้ถือว่า “ผิดเป็นครู” ให้เดินหน้าต่อไป ไม่ต้องกลัว  

ไม่ต้องท้อถอย พร้อมทั้งให้การจุนเจือครอบครัวของพนักงานด้วยการให้ทุน

การศกึษาแก่บุตรและมอบเคร่ืองอปุโภคให้เป็นประจ�าทุกปี 

 ณ วันน้ีบริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป มีพนักงานกว่า ๒,๐๐๐ คน  

ส่งผลิตภณัฑอ์อกจ�าหน่ายทัว่ประเทศไทยและต่างประเทศ มผีลประกอบการ

ปีละกว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท มส่ีวนแบ่งการตลาดในผลิตภณัฑพั์ดลมในประเทศ

ประมาณร้อยละ ๘๐ สามารถลดการน�าเข้าพัดลมจากต่างประเทศได้เกือบ

ทัง้หมด จึงถอืได้ว่า นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้ทีม่คีวามรู้ความสามารถ มวิีสยัทศัน์ 

กว้างไกล ขยันหมั่นเพียร ซ่ือสตัย์สจุริต มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ

จิตใจดงีามสามารถน�าพาตนเองและกจิการสู่ความส�าเรจ็อย่างสงู

 เมื่อประสบความส�าเรจ็ในการงานอาชีพแล้ว นายจุน  วนวิทย์ มไิด้ลืม

ตอบแทนสงัคม แต่กลับคิดเสมอว่าจะต้องตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้แก่สงัคม 

ช่วยเหลือผู้อื่นทีเ่ดอืดร้อนหรือด้อยโอกาส ด้วยความบริสทุธิใ์จ โดยไม่แสดงตวั 

ได้บริจาคทรัพย์สิง่ของให้กบัโรงพยาบาลต่างๆ สร้างศนูย์วิปัสสนาและมอบเงนิ 

อุดหนุนให้แก่ยุวพุทธิกสมาคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้างสะพานลอย

ข้ามถนน ตลอดจนบริจาคเงนิให้แก่โรงเรียนและสถาบนัการศกึษาทุกระดบั

อยู่เป็นประจ�ามาแล้วเป็นมูลค่ารวมกว่าร้อยล้านบาทและยังปฏิบัติอยู่ 

โดยสม�่าเสมอ จากการประกอบคุณงามความดมีาอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นผลให้

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ ์ อนัเป็นที่สรรเสริญย่ิงดเิรกคุณาภรณ ์ ช้ันสายสะพาย 

ปฐมดเิรกคุณาภรณ ์

๗



 ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นที่ประจักษ์ชัด 

ในการเป็นนักประดิษฐ์และนักบริหารที่ประสบความส�าเรจ็มีผลงานเป็นที่

ปรากฏ ทัง้ทีม่เิคยได้รับการศกึษาในระบบมาก่อน รวมทัง้การเป็นผู้ทีม่คุีณธรรม

และอุทิศตนเพ่ือสังคมมาอย่างต่อเน่ืองจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

กว่า ๕๐ ปี ประกอบกับสิ่งที่ได้กระท�ามาล้วนเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ

ประเทศชาตโิดยรวม นับเป็นแบบอย่างที่พึงยกย่องในวงวิชาการและวิชาชีพ 

ดงัน้ัน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ 

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้  

นายจุน  วนวิทย์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกจิ เพ่ือเป็นเกยีรตปิระวัตสิบืไป

๘



๙

 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
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