ค�ำประกาศเกียรติคุณ

นายจรัญ ภักดีธนากุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
นายจรั ญ   ภั ก ดี ธ นากุ ล เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์
พุทธศักราช ๒๔๙๓ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
(เกียรตินยิ มอันดับ ๑) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ ปีพทุ ธศักราช
๒๕๑๔ เนติ - บั ณ ฑิ ต ไทย (อั น ดั บ ที่ ๑ ของสมั ย ที่ ๒๕) เมื่ อ ปี
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 เริ่มรับราชการในต�ำแหน่งอาจารย์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖
ต่อมาสอบเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ และ
เริ่ ม รั บ ราชการในต� ำ แหน่ ง ผู ้ พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ยะลาในปี
พุทธศักราช ๒๕๒๓ และผู้พิพากษาประจ�ำกระทรวงยุติธรรมในปี
พุทธศักราช ๒๕๒๕ นายจรัญ  ภักดีธนากุล มีความก้าวหน้าในหน้าที่
๕

ราชการมาตามล�ำดับ โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ เป็นผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลประจ�ำกระทรวง ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขาธิการส�ำนักงานส่งเสริมตุลาการ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็น
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขาธิการประธานศาลฎีกา ก่อนขอโอนย้ายจากราชการตุลาการไป
ยังราชการพลเรือน โดยไปเป็นปลัดกระทรวงยุตธิ รรมในปีพทุ ธศักราช
๒๕๔๙ ต่ อมานายจรัญ  ภัก ดีธนากุล ได้รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน
นายจรั ญ   ภัก ดีธนากุล เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิสาขานิติศาสตร์
ซึง่ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขานิตศิ าสตร์อย่างแท้จริง ได้อทุ ศิ ตน
ให้กบั การศึกษามาโดยตลอด โดยเป็นอาจารย์พเิ ศษบรรยายให้ความรู้
ด้านกฎหมายในสถาบันการศึกษาต่างๆ หลายแห่งมาอย่างต่อเนื่อง
และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้สอนกฎหมายที่มีความเป็นครูอย่าง
แท้จริง นายจรัญ  ภักดีธนากุล ได้แต่งต�ำราทางกฎหมายหลายเรื่อง
เช่น กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
ว่าด้วยอุทธรณ์-ฎีกา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการ
บังคับคดี และค�ำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยผล
และความระงับแห่งหนี้ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ด้ า นกฎหมายเป็ น อย่ า งยิ่ ง นอกจากนี้ นายจรั ญ   ภั ก ดี ธ นากุ ล
ยังได้ชอื่ ว่าเป็นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์ตอ่ วิชาชีพนักกฎหมาย ได้ใช้ความรู้
ความสามารถด้านกฎหมายเพือ่ ผดุงความยุตธิ รรม เพือ่ ให้เกิดความ
เท่าเทียมกันในสังคม โดยยึดหลักความถูกต้องและความชอบธรรม
๖

เป็นแนวปฏิบตั เิ สมอมา นอกจากนีย้ งั เป็นผูม้ คี วามเมตตาและมีความ
เห็นอกเห็นใจผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสทางสังคม โดยได้ใช้ความรูด้ า้ นกฎหมาย
ช่วยเหลือให้บคุ คลผูเ้ ดือดร้อนเหล่านัน้ ได้รบั ความเป็นธรรมตลอดมา
นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง “ศาสตราจารย์พิเศษ” สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔
อีกด้วย
ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนายจรัญ  
ภักดีธนากุล อันเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ถึงความเป็นนักวิชาการด้านนิตศิ าสตร์
และนักวิชาชีพกฎหมาย ได้อทุ ศิ ตนเพือ่ พัฒนาวงวิชาการและวิชาชีพ
ด้านกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับและมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด
รวมทั้งการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง ได้ใช้
วิชาความรูท้ างกฎหมายเพือ่ ผดุงความยุตธิ รรมเสมอมา โดยยืนหยัด
อยู ่ บ นความถู ก ต้ อ งแม้ ใ นสถานการณ์ ที่ มี ค วามกดดั น สู ง ก็ ต าม
เป็ น ผู ้ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ ชาติ แ ละสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์
อย่างมัน่ คง  สามารถเป็นแบบอย่างให้ผอู้ นื่ น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้เป็นอย่างดี
ผลงานต่างๆ ทีไ่ ด้กระท�ำมา ล้วนเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติ
สมควรได้รบั การยกย่องเพือ่ เป็นเกียรติประวัตแิ ละแบบอย่างอันดีงาม
ในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนัน้ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
ให้ นายจรั ญ   ภั ก ดี ธ นากุ ล ได้ รั บ พระราชทานปริ ญ ญาปรั ช ญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป
๗

