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 นายเชาว์  โพธิศ์ริสิขุ  เกดิเมือ่วนัที ่๒๘ ตลุาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒  

ได้รบัการศึกษาด้านเกษตรกรรม จากวทิยาลัยซัวเถา สาธารณรฐัประชาชนจีน 

แต่ได้ทิ้งความฝันด้านเกษตรกรรมที่ตนเองรัก  โดยได้ผันชีวิต พลิกชะตา

เข้าสูว่งการธุรกจิ “เครือ่งจกัร เครือ่งกล” ซึง่เป็นธรุกจิของครอบครวั  ตัง้แต่

ปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ เป็นต้นมา

 นายเชาว์  โพธิ์ศิริสุข  ได้เข้ามาช่วยกิจการ “ห้างหุ้นส่วนสามมิตร” 

ทีบ่ดิาได้ร่วมก่อตัง้ข้ึนเพ่ือผลิตแหนบรถยนต์ทีมี่ราคาต�า่กว่าแหนบรถยนต์

ทีผ่ลติในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญีปุ่น่ทีเ่ป็นเจ้าตลาดในยุคนัน้ 

กว่าเท่าตัว และภายในระยะเวลา ๖ ปี ได้ขยายธุรกิจสู่การผลิตผานไถ

ส�าหรับใช้กับรถแทรกเตอร์ในภาคเกษตรกรรมได้เป็นผลส�าเร็จ จนถึง 

จุดเปลี่ยนส�าคัญในปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ “ห้างหุ้นส่วนสามมิตร” ได้รับ

โอกาสให้เป็นผูร้บัจ้างผลติ (Original Equipment Manufacturer: OEM) 

โครงสร้างรถยนต์ เพือ่ขายให้กองทพัสหรัฐอเมรกิาในยุคสงครามเวียดนาม  

นายเชาว์  โพธิ์ศิริสุข

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
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และในปีถัดมา คือ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ จึงเริ่มต้นธุรกิจ OEM เต็มตัว 

ด้วยการจดทะเบียนจดัต้ังเป็นบริษทัจ�ากัด เพ่ือประกอบธรุกจิผลติชิน้ส่วน 

ตัวถังรถยนต์และรถบรรทุก และมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ  

ปัจจุบัน คือ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ�ากัด (มหาชน) 

โดยมี นายเชาว์  โพธิ์ศิริสุข ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ

 ถงึแม้ว่ามไิด้มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางด้านวศิวกรรมหรอืด้านเครือ่งจกัรกล 

มาก่อน นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข นับว่าเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ในการประกอบธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์และผลิตช้ินส่วน

ต่างๆ ขึ้นเป็นรายแรกของประเทศไทย อาทิ การผลิตแหนบรถยนต ์

ด้วยเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ การผลิตรถบรรทุกดัมพ์ตัวถังเหล็ก การท�า

อปุกรณ์จบัยดึและตรวจสอบชิน้ส่วนความเทีย่งตรงสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

กับผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กที่ใช้กับรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ซึ่งได้รับรางวัล

ประดิษฐกรรมยอดเยี่ยมจากสมาคมหลังคารถกระบะและส่วนควบจาก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา  รวมทัง้ เป็นผูน้�าเทคโนโลยกีารท�าแม่พมิพ์ขนาดใหญ่ 

ด้วยกรรมวิธีการหล่อด้วยโฟม นับได้ว่าเป็นผู ้ที่บุกเบิกธุรกิจด้านนี ้

เป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย  

 นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข เป็นผู ้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคน   

การก้าวทันเทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา (Research and  

Development: R&D) เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่  ตัง้แต่วงการ 

ธรุกจิโดยทัว่ไปของไทยยังไม่เหน็ความส�าคญัของเรือ่งน้ี  นายเชาว์   โพธ์ิศิรสุิข 

พัฒนาองค์กรภายใต้หลักคิดที่ยึดม่ันเสมอมาว่า “ความส�าเร็จของธุรกิจ

จะต้องมีพื้นฐานที่ดีและแข็งแกร่งจากการวิจัยและพัฒนา” อันถือได้ว่า 

๖



เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีความส�าคัญและเป็นตัวอย่างที่ดี 

แก่วงการธุรกิจท่ัวไป และจวบจนวันนี้ นายเชาว์ โพธ์ิศิริสุข ก็ยังให ้

ความส�าคัญกับเรื่องการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพราะ

ถือว่าเป็นงานที่สร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร โดยผลงานการวิจัย

สามารถน�ามาผลิตเพื่อจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

ให้กบัวงการโลจสิตกิส์และพลงังานทางเลอืก เพือ่ช่วยลดภาระและเพิม่ขีด 

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  และสนบัสนนุความเข้มแขง็

ของภาคการเกษตร  อันมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเตบิโต

อย่างมั่นคง  ตัวอย่างเช่น โครงการผลิตรถพ่วงน�้าหนักเบา  โครงการผลิต

รถบรรทุกอเนกประสงค์  โครงการผลิตรถบรรทุก NGV  โครงการพัฒนา

อุปกรณ์ดัดแปลงเครื่องยนต์พลังงานก๊าซธรรมชาติ และโครงการผลิต 

รถบรรทกุเครือ่งยนต์ไบโอดเีซล ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ (B100) เป็นต้น  ซึง่ผลงาน 

เหล่าน้ี ล้วนเกดิจากความคดิรเิริม่สร้างสรรค์อนัอยู่บนพืน้ฐานของการวิจยั

และพัฒนาอย่างเป็นระบบที่นายเชาว์  โพธิ์ศิริสุข ยึดมั่นเสมอมาทั้งสิ้น

 ในด้านการพัฒนาคน นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข ได้เห็นความส�าคัญ 

ของการพัฒนาคุณภาพของช่างฝีมือไทย  โดยได้สนับสนุนและร่วมจัดท�า 

คูม่อืการออกแบบและการสร้างแม่พมิพ์ขนาดเลก็ และคูม่อืการออกแบบ 

และสร้างแม่พิมพ์ราคาถูกส�าหรับงานเพรส ซึ่งเป็นที่รู ้จักและใช้กัน 

อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ร่วมผลักดันให้เกิด 

หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ การร่วมวิจัย

กับสถาบันไทย-เยอรมัน รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสถาบัน 

การศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น
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 ด้วยความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ของนายเชาว์  โพธิศ์ริสิขุ  

ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

ทางธุรกิจและเห็นการณ์ไกลในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มากว่า ๖๐ ปี  

เป็นผูท้ีม่คีวามส�าเรจ็ในวชิาชพีด้วยความรู ้ความสามารถ และความคดิรเิริม่ 

ทางธุรกิจเป็นของตนเอง รวมทั้งได้ทุ ่มเทการท�างานจนเต็มก�าลัง 

ความสามารถ สร้างความเจรญิก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นในธุรกิจของ

ตนเองและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง อนัเป็นผลให้เกดิประโยชน์แก่สังคมโดยรวม 

เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รวมทั้ง 

มีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันอย่างมั่นคง  สามารถเป็นแบบอย่าง

ให้ผู้อื่นน�าไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  ผลงานต่างๆ ที่ได้กระท�ามา ล้วนเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็น

เกยีรตปิระวตัแิละแบบอย่างอนัดงีามในวงวชิาการและวชิาชีพต่อไป  ดงันัน้ 

สภามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงึมีมตเิป็นเอกฉนัท์ เมือ่วนัที ่๑๗ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๖๑ ให้ นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข ได้รับพระราชทาน

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็น

เกียรติประวัติสืบไป

๘
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 นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร เกิดเมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๔๗๖ ทีจ่งัหวดัล�าปาง  ส�าเรจ็การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑติ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๑  

และได้เข้าท�างานเป็นแพทย์ประจ�าบ้านที่แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์  จนถึงปีพุทธศกัราช ๒๕๐๒  ได้ย้ายไปปฏบิตังิานในต�าแหน่ง

นายแพทย์โท โรงพยาบาลสกลนคร กรมการแพทย์  ปีพทุธศกัราช ๒๕๐๔ 

ปฏิบัติงานร่วมกับกองอ�านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 

(กรป.กลาง) ที่ต�าบลนาคู อ�าเภอกุสินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ท�างานได้  

๒ เดือนเศษ ก็ได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเลย  

จงัหวดัเลย ในปีพทุธศกัราช ๒๕๐๕  ก่อนย้ายไปด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ 

โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ และได้ปฏิบัติงาน

ที่โรงพยาบาลน่าน จนกระทั่งลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๓๗ (เนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๐ 

พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๖) ในต�าแหน่งนายแพทย์ ๙ (ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลน่าน  

รวมระยะเวลารับราชการ ๓๔ ปี ๗ เดือน

นายแพทย์บุญยงค์  วงศ์รักมิตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
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 ตลอดระยะเวลารับราชการ นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร  

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ว่า เป็นผูม้คีวามสามารถ

และมคีวามเชีย่วชาญในด้านเวชปฏบิตั ิ เอาใจใส่ดแูลรกัษาประชาชนผู้ป่วย

ทางเวชกรรมทั่วไปอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ไม่เลือกเวลา และ 

ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  นอกจากนี ้ยงัเป็นแพทย์ช�านาญทางศลัยกรรม

ที่มีฝีมือ ท�าการผ่าตัดรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บสาหัสจากการปะทะสู้รบ 

อย่างไม่รูสึ้กเหน่ือยหน่ายต่อหน้าที ่ นายแพทย์บญุยงค์  วงศ์รกัมติร เป็นแพทย์ 

ที่ยืนหยัด ทุ ่มเท และเสียสละอย่างยิ่งในการช่วยเหลือพลเรือน  

ทหาร ต�ารวจ ท่ีได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๐  

ถึงปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ เป็นเวลากว่า ๑๖ ปี จนได้รับการกล่าวขวัญ 

ในหมู่ทหารต�ารวจว่าเป็น “ผู ้พิทักษ์ยุทธภูมิ” และได้รับการยกย่อง 

ในหมู่ประชาชนทั่วไปว่าเป็น “พ่อพระของคนยากไร้”

 จากประสบการณ์การดูแลประชาชนจังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่

ห่างไกล ปัญหาโรคติดต่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง โรคคอตีบ ไอกรน  

และบาดทะยัก ซึ่งมีวัคซีนป้องกัน แต่บริการด้านสุขภาพซึ่งมีอยู ่

ยังไม่ครอบคลุม ต้องมีการเจาะคอเพ่ือรักษาเด็กโรคคอตีบอยู่เสมอ  

ด้วยเหตดุงักล่าว นายแพทย์บญุยงค์  วงศ์รกัมติร  มนีโยบายเพ่ือแก้ปัญหา  

โดยส่งพยาบาลห้องผ่าตัด เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยมหดิล ในปีพทุธศกัราช ๒๕๑๗  และจดัตัง้ฝ่ายเวชกรรมสังคมขึน้ 

เป็นแห่งที่สองของประเทศ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙   

๑๐



ด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิสุภาพ ป้องกนัโรค ขยายผลการให้ภูมคิุม้กนัโรค 

ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีผลให้โรคคอตีบ ไอกรน และ

บาดทะยักลดลง และจังหวัดน่านได้รับโล่การให้วัคซีนครอบคลุมสูงสุด 

ในปีพทุธศกัราช ๒๕๓๖  และด�าเนนิงานสาธารณสุขมลูฐานเป็นจงัหวัดแรก 

ที่ผ่านเกณฑ์ต�าบลสุขภาพดี คือ เก้าชุมชนแรกในเขตเทศบาลเมืองน่าน 

เป็นแบบอย่างที่เวชกรรมสังคมทั่วประเทศมาศึกษาดูงาน

 อนึ่ง การดูแลองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงพยาบาลน่าน  

ได้เป็นพีเ่ล้ียงอย่างต่อเนือ่ง จดัให้มีการฟ้ืนฟูความรูอ้าสาสมคัร ณ ห้องประชมุ 

โรงพยาบาลน่าน ทุกวนัจนัทร์สปัดาห์ทีส่ามของเดอืน ตัง้แต่ปีพทุธศกัราช 

๒๕๒๗ จนถงึปัจจบุนั  และนายแพทย์บญุยงค์  วงศ์รกัมติร ให้ความส�าคัญ 

กับองค์กรผู้สูงอายุ ได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ 

ให้การสนับสนุนการด�าเนนิงาน สถานทีต่ัง้ศูนย์ประสานงาน ยานพาหนะ  

มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท�าให้องค์กรผู ้สูงอายุจังหวัดน่าน 

เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งแห่งหนึ่งของประเทศ

 ด้วยส�านึกของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง นายแพทย์บุญยงค์  

วงศ์รักมิตร ได้เห็นความส�าคัญของงานเวชกรรมฟื ้นฟู เนื่องจาก 

มผู้ีทีต้่องถกูตดัขาเป็นจ�านวนมาก เป็นการล�าบากและส้ินเปลืองหากจะต้อง 

เดินทางไปรักษาที่กรุงเทพมหานคร นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร  

จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมงานด้านนี้ และได้จัดตั้งหน่วยฟื้นฟูสภาพ  

ท�ากายภาพบ�าบัด ท�าแขนขาเทียมให้แก่คนไข้ ตลอดจนงานอาชีวบ�าบัด 

ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงในเวลาต่อมา

๑๑



 ในด้านวิชาการ นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ได้คิดค้น 

และดัดแปลงเครื่องมือในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ให้สามารถใช้การได ้

อย่างทันท่วงที  เช่นครั้งเมื่อปฏิบัติงานร่วมกับ กรป.กลาง ที่ต�าบลนาคู 

อ�าเภอกุสินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาคอีสาน ได้ดัดแปลงอุปกรณ์

รกัษาผูป่้วย โดยการน�าเอาลวดมางอเป็น Loop เพ่ือดึงน่ิวทีอ่ดุตนัทีป่ลาย

ท่อปัสสาวะในผู้ป่วยเด็กเป็น Urethral stone รวมทั้งการแคะเศษหิน 

ที่กระเด็นเข้าหูโดยใช้ลวดที่ทุบปลายให้แบนเป็นไม้แคะหู จนฝรั่ง 

หน่วยจสัแมกทีเ่ดินทางร่วมกันขนานนามให้ว่า “Doctor wire”  นอกจากนี้  

ได้พฒันาองค์ความรู้และงานวจิยัทางศลัยกรรม  พฒันาวธิกีารรกัษาต่างๆ 

เช่น การใช้ยางรัดแทนสายยางรัดเพื่อห้ามเลือด (Tourniquet) เหนือ

บาดแผลที่ขาส่วนปลายขาดเนื่องจากเหยียบกับระเบิด โดยวิธีการดูแล

บาดแผลในผูป่้วยทีถ่กูกบัระเบดิหรอืจากกระสนุปืน และการดแูล Stump 

ในผู้ป่วย รวมทั้งตะแกรงล้างแผลสดที่แขน ขา และศีรษะ โดยดัดแปลง

จากโต๊ะเมโย ซึ่งปัจจุบันมีใช้ในห้องปฐมพยาบาลของโรงพยาบาลทั่วไป 

เป็นต้น ซึ่งได้รับการยอมรับจากศัลยแพทย์ทหารอเมริกันยศพันโทและ

พันตรีจากโรงพยาบาลวอเตอร์รีด ซึ่งมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลน่าน

ประมาณ ๒ เดือน

 ด้านการบริหาร  นายแพทย์บุญยงค์  วงศ์รักมิตร  เป็นนักบริหาร

ที่ครองตน ครองคน ครองงาน ยึดหลักการบริหารงานที่เปี่ยมไปด้วย 

ธรรมาภิบาล  ใช้หลัก “เปิดโอกาส รับฟังคนอื่น และที่ส�าคัญ คือ ไม่โลภ”  

มาโดยตลอด มีความเป็นผู ้น�าจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับนับถือ 

ของผู ้บังคับบัญชา ผู ้ใต ้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

ทกุระดบั  นับต้ังแต่การจดัระบบงาน การบ�ารงุขวญัและก�าลงัใจเจ้าหน้าที่  

๑๒



ความมีมนุษยสัมพันธ์ และการให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด  

ตลอดจนการให้ความสนบัสนนุแก่ศนูย์การแพทย์และอนามยัต่างๆ  ถือได้ว่า 

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักบริหารในวงการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ  

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้เสียสละ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพและ

หน้าทีก่ารงาน  สามารถพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงพยาบาลน่าน

ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งใน

และนอกกระทรวงสาธารณสุขเสมอมา 

 ครั้งเม่ือปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

ภมิูพลอดลุยเดช เสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มโรงพยาบาลน่าน ได้พระราชทาน

อุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของพร้อมเงินจ�านวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับ

สร้างตึกผู้ป่วยพิทักษ์ไทย ทรงรับสั่งกับนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร   

ซึง่ขณะน้ัน ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงพยาบาลน่าน  ความตอนหน่ึงว่า 

“เงนิน้ีให้เธอ น�าไปท�าการก่อสร้างเอง โดยไม่ต้องผ่านทางราชการ ฉนัไว้ใจเธอ” 

สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร แม้เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว   

ก็ยังคงอุทิศตนเพื่อสังคม เป็นผู้น�าท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ก่อให้เกิดการรวมตัว 

ของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ในการพัฒนาจังหวัดน่านให้เจริญก้าวหน้า  

และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ได้เข้าไป

เป็นก�าลังส�าคัญใน “โครงการปิดทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชด�ารฯิ” 

ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ซึ่งถูกก�าหนดให้เป็นพื้นท่ีต้นแบบจังหวัดแรกของ

ประเทศไทย เพือ่การพฒันาท่ียัง่ยนื แก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับ 

คณุภาพชวีติของประชาชน  ภายใต้หลกัการคอื “เข้าใจ เข้าถงึ และพัฒนา” 

๑๓



 ด้วยความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ของนายแพทย์บุญยงค์ 

วงศ์รักมิตร ซึ่งเป็นท่ีประจักษ์ชัดถึงความเป็นแพทย์ผู้ท�าคุณประโยชน์

นานปัการให้กบัวงการแพทย์และสาธารณสขุ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในท้องถ่ิน 

ทุรกันดาร เป็นแพทย์ผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อวงการแพทย์และสังคม 

อยู่ตลอดเวลาแม้จะเกษียณอายุแล้ว ได้รับการยกย่องว่า เป็นแพทย ์

ที่ทุ ่มเทกับงานบริการดูแลคนไข้ การพัฒนางานสาธารณสุข และ 

การส่งเสริมการป้องกันโรคควบคู่ไปกับการดูแลรักษา เป็นผู้บริหาร

ที่เปี ่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อชาติและ

สถาบัน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่บุคลากรในวงการแพทย์และ

สาธารณสุขและผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ผลงานต่างๆ ที่ได้กระท�ามา  

ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่อง 

เพือ่เป็นเกยีรตปิระวตัแิละแบบอย่างอนัดงีามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป   

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันท่ี  

๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ให้ นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร   

ได้รับพระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๔



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



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ ๑ ต�าบลท่าสุด อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
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