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รายนามผู้้�ได้�รับพระราชทาน 

ปริญญาดุ้ษฎีีบัณฑิิตกิิตติมศัักิด้ิ� 
วัันอัังคารที� ๗ เด้ือันกิุมภาพันธ์์ พุทธ์ศัักิราช ๒๕๖๖

ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณปรีชา เถาทอง

นาย์กีลิินท์ สารสิน

ปรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิตกิิตติมศัักิด้ิ� สาขาวัิชาสังคมศัาสตร์

ปรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิตกิิตติมศัักิด้ิ� สาขาวัิชาบริหารธ์ุรกิิจ





๕

 ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณปรีชา เถาทอง เกีิดเมื่่�อวัันที� ๒๗ เมื่ษาย์น 

พุุทธศักีราช ๒๔๙๑ สำเร็จกีารศึกีษาระดับปริญญาตรี ศิลิปบัณฑิิต  

สาขาวัิชาจิตรกีรรมื่ เกีีย์รตินิย์มื่อันดับสอง จากีมื่หาวัิทย์าลิัย์ศิลิปากีร 

พุุทธศักีราช ๒๕๑๕ ประกีาศนีย์บัตรวัิชาวัาดเส้น จากีอดาเคุมีื่เบลิลิา  

อาร์เต กีรุงโรมื่ ประเทศอิตาลิี พุุทธศักีราช ๒๕๑๙ แลิะระดับปริญญาโท 

ศิลิปมื่หาบัณฑิิต สาขาวิัชาจิตรกีรรมื่ จากีมื่หาวิัทย์าลัิย์ศิลิปากีร 

พุุทธศักีราช ๒๕๒๑ 

ศัาสตราจารย์เกิียรติคุณปรีชา  เถาทอัง
ปรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิตกิิตติมศัักิด้ิ� สาขาวัิชาสังคมศัาสตร์

ค�าประกิาศัเกิียรติคุณ



 ศาสตราจารย์์เกียี์รตคิุณุปรชีา เถาทอง เป็นผู้้้ทรงคุุณวัฒิุิที�มื่คีุวัามื่ร้้

คุวัามื่เชี�ย์วัชาญอย์า่งย์ิ�งในสาขาทศันศลิิป ์ดา้นจติรกีรรมื่ เปน็ผู้้ท้ี�เป่�ย์มื่ดว้ัย์

คุวัามื่ซื่่�อสัตย์์สุจริต เสีย์สลิะ อุทิศตนในกีารทำงานโดย์ใช้คุวัามื่ร้้ คุวัามื่

สามื่ารถเพุ่�อสร้างคุุณ้ปกีารต่อสังคุมื่แลิะประเทศชาติ จนเป็นที�ประจักีษ์

แลิะย์อมื่รับในวังวิัชากีารแลิะวิัชาชีพุทั�งในระดับชาติแลิะนานาชาติ จากี

เกียี์รตปิระวััติกีารทำงาน ศาสตราจารย์เ์กียี์รติคุณุปรชีา เถาทอง ภาย์หลัิง

สำเร็จกีารศึกีษาได้เข้ารับราชกีารในตำแหน่งอาจารย์์ระดับโท คุณะ

จิตรกีรรมื่ ประติมื่ากีรรมื่แลิะภาพุพุิมื่พุ์ มื่หาวัิทย์าลิัย์ศิลิปากีร ตำแหน่ง

อาจารย์์ระดับ ๔ ตำแหน่งผู้้้ช่วัย์ศาสตราจารย์์ระดับ ๘ ประจำภาคุวัิชา

ศิลิปไทย์ แลิะได้ดำรงตำแหน่งคุณบดีคุณะจิตรกีรรมื่ ประติมื่ากีรรมื่แลิะ

ภาพุพุิมื่พุ์ มื่หาวัิทย์าลิัย์ศิลิปากีร ระหวั่างป่พุุทธศักีราช ๒๕๔๒ ถึงป่

พุุทธศักีราช ๒๕๔๖ แลิะเกีษีย์ณอาย์ุราชกีารในตำแหน่งศาสตราจารย์์ 

ระดับ ๑๐ คุณะจิตรกีรรมื่ ประติมื่ากีรรมื่แลิะภาพุพิุมื่พ์ุ มื่หาวัิทย์าลิัย์

ศิลิปากีร ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณปรีชา เถาทอง ในบทบาทของอาจารย์์

เป็นทั�งคุร้สอนศิลิปะแลิะนักีวัิชากีารที�คุ้นคุว้ัาวัิจัย์สร้างองคุ์คุวัามื่ร้้ทาง

ศิลิปกีรรมื่ ซื่ึ�งได้คุ้นพุบทฤษฎีีแสงเงาแลิะนำไปสร้างสรรคุ์ผู้ลิงานในแบบ

นามื่ธรรมื่ที�มื่ีบุคุลิิกีเฉพุาะตัวั พุัฒินาไปส้่คุวัามื่สำเร็จส้งสุดในกีาร

สร้างสรรค์ุศิลิปกีรรมื่ เป็นผู้้้ที�มื่ีแนวัคุิดในกีารสร้างสรรค์ุศิลิปะพุร้อมื่กีับ

ผู้สมื่ผู้สานกีารศึกีษาคุ้นคุวั้าด้านวัิชากีารศิลิปะ กี่อให้เกีิดกีารพุัฒินา 

วังวัิชากีารแลิะวัิชาชีพุทางศิลิปกีรรมื่ของประเทศ เป็นแรงบันดาลิใจแลิะ

เป็นแบบอย์่างแกี่อนุชนรุ่นหลิัง ถ่อได้วั่าเป็นผู้้้มื่ีคุุณ้ปกีารต่อวังกีารศึกีษา

ศิลิปะของประเทศอย์่างย์ิ�ง

๖



 ศาสตราจารย์์เกีีย์รตคิุณุปรีชา เถาทอง เป็นศลิิปินที�มื่แีนวัคุดิทนัสมื่ยั์ 

สร้างสรรค์ุแลิะพุฒัินาผู้ลิงานทั�งรป้แบบแลิะเทคุนคิุอย่์างต่อเน่�อง เป็นผู้้ท้ี�มื่ี

บทบาทสำคัุญในกีารสร้างสรรค์ุศลิิปะร่วัมื่สมัื่ย์ที�แสดงเอกีลัิกีษณ์ไทย์อย่์าง

มื่ีดุลิย์ภาพุระหวั่างกีารอนุรักีษ์กัีบกีารพุัฒินาศิลิปะ เพุ่�อให้เป็นแนวัทาง

สรา้งสรรค์ุศิลิปกีรรมื่ไทย์ กีารส่�อคุวัามื่คิุดของคุวัามื่เป็นไทย์ โดย์ใช้เทคุนิคุ

แบบจติรกีรรมื่แบบไทย์ประเพุณีมื่าผู้สมื่ผู้สานกีบัเทคุนิคุแบบศลิิปะตะวันัตกี

อย์่างมื่ีเอกีลิักีษณ์เฉพุาะตัวัอย์่างโดดเด่น ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณปรีชา 

เถาทอง ได้สร้างสรรคุ์ผู้ลิงานทางศิลิปะที�เกีิดจากีกีารศึกีษาคุ้นคุวั้าวัิจัย์ 

คุวัามื่คุิดสร้างสรรค์ุแลิะจินตนากีารของตนเองจำนวันมื่ากีแลิะเป็นที�

ย์อมื่รับของวังกีารศิลิปะมื่าอย่์างต่อเน่�องนับตั�งแต่เริ�มื่ต้นกีารทำงาน  

จนได้รับรางวััลิมื่ากีมื่าย์ทั�งในระดับชาติแลิะนานาชาติ อาทิ รางวััลิ

เกีีย์รตินิย์มื่อันดับ ๑ เหรีย์ญทอง ประเภทจิตรกีรรมื่ ศิลิปกีรรมื่แห่งชาติ 

คุรั�งที� ๒๓ พุุทธศักีราช ๒๕๑๘ รางวััลิเกีีย์รตินิย์มื่อันดับ ๑ เหรีย์ญทอง 

ประเภทจิตรกีรรมื่ ศิลิปกีรรมื่แห่งชาติ คุรั�งที� ๒๔ พุุทธศักีราช ๒๕๒๐ 

รางวััลิเกีีย์รตินิย์มื่อันดับ ๑ เหรีย์ญทอง ประเภทจิตรกีรรมื่ ศิลิปกีรรมื่ 

แห่งชาติ คุรั�งที� ๒๕ พุุทธศักีราช ๒๕๒๒ นับเป็นศิลิปินที�ได้รับรางวััลิ 

เหรีย์ญทองสามื่ป่ติดต่อกัีนจากีกีารแสดงศิลิปกีรรมื่แห่งชาติ รางวััลิ 

ชนะเลิศิกีารออกีแบบปฏิิทินสำหรับปพุุ่ทธศักีราช ๒๕๒๕ ประเภทเทิดทน้

สถาบันกีษัตริย์์แลิะสมื่โภชกีรุงรัตนโกีสินทร์ ๒๐๐ ป่ พุุทธศักีราช ๒๕๒๒ 

รางวััลิย์อดเย์ี�ย์มื่ นิทรรศกีารศิลิปกีรรมื่ร่วัมื่สมัื่ย์ ธนาคุารกีสิกีรไทย์  

คุรั�งที� ๑ พุุทธศักีราช ๒๕๒๒ ได้รับกีารย์กีย่์องให้เป็นศิลิปินชั�นเยี์�ย์มื่  

จากีกีารแสดงศิลิปกีรรมื่แห่งชาติ พุุทธศักีราช ๒๕๒๒  รางวััลิที� ๑  

๗



กีารประกีวัดจิตรกีรรมื่ฝาผู้นังธนาคุารอาคุารสงเคุราะห์ พุุทธศักีราช 

๒๕๒๗ รางวััลิที�  ๑ กีารประกีวัดจิตรกีรรมื่ฝาผู้นังตึกี Escape 

กีรุงเทพุมื่หานคุร โดย์รัฐบาลิไทย์ พุุทธศักีราช ๒๕๓๗ รางวััลิที� ๑  

กีารประกีวัดจิตรกีรรมื่ฝาผู้นังตึกีธนาคุารแห่งประเทศไทย์ จังหวััด

เชยี์งใหมื่ ่พุทุธศกัีราช ๒๕๓๗ แลิะเปน็ผู้้ท้ี�ไดร้บัคุวัามื่ไวัว้ัางพุระราชหฤทยั์

ให้เป็นศิลิปิน ๑ ใน ๘ ที�ร่วัมื่ถวัาย์งานในกีารออกีแบบภาพุประกีอบใน

หนังสอ่พุระราชนิพุนธ์พุระมื่หาชนกี ในพุระราชนิพุนธ์ของพุระบาทสมื่เด็จ

พุระบรมื่ชนกีาธิเบศร มื่หาภ้มิื่พุลิอดุลิย์เดชมื่หาราช บรมื่นาถบพุิตร 

พุุทธศักีราช ๒๕๓๘ แลิะเป็นผู้้้ออกีแบบจิตรกีรรมื่ฝาผู้นังพุระอุโบสถวััด

พุระรามื่ ๙ กีาญจนาภิเษกี ในองคุ์พุระบาทสมื่เด็จพุระบรมื่ชนกีาธิเบศร 

มื่หาภ้มื่ิพุลิอดุลิย์เดชมื่หาราช บรมื่นาถบพุิตร พุุทธศักีราช ๒๕๔๑ 

 ศาสตราจารย์เ์กียี์รติคุณุปรีชา เถาทอง ได้รบักีารย์กีย่์องเชิดชเ้กียี์รติ

ในฐานะศิลิปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลิป์ (จิตรกีรรมื่) ประจำป่พุุทธศักีราช 

๒๕๕๒ ได้รับปริญญาศิลิปกีรรมื่ดุษฎีีบัณฑิิตกีิตติมื่ศักีดิ� สาขาวัิชา

จิตรกีรรมื่ มื่หาวัิทย์าลิัย์เทคุโนโลิย์ีราชมื่งคุลิธัญบุรี พุุทธศักีราช ๒๕๕๕ 

แลิะได้รับพุระกีรุณาโปรดเกีลิ้า ฯ พุระราชทานเคุร่�องราชอิสริย์าภรณ์อัน

เปน็ที�สรรเสรญิย์ิ�งดเิรกีคุณุาภรณ ์ตตยิ์ดเิรกีคุณุาภรณ ์พุทุธศกัีราช ๒๕๕๘ 

เคุร่�องราชอสิรยิ์าภรณอั์นมีื่เกีีย์รตยิ์ศย์ิ�งมื่งกีฎุีไทย์ชั�นส้งสดุ มื่หาวัชริมื่งกีฎุี 

พุุทธศักีราช ๒๕๕๖ เคุร่�องราชอิสริย์าภรณ์อันเป็นที�เชิดช้ย์ิ�งช้างเผู้่อกี  

ประถมื่าภรณ์ช้างเผู้่อกี พุุทธศักีราช ๒๕๕๓ แลิะเหรีย์ญจักีรพุรรดิมื่าลิา 

พุุทธศักีราช ๒๕๔๗

๙๘



๙๘

 ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณปรีชา เถาทอง เป็นผู้้้มีื่อุดมื่กีารณ์ในกีาร

ดำเนินชีวัิตด้วัย์กีารสร้างสรรคุ์ผู้ลิงานทางศิลิปะด้วัย์ปรัชญาที�นำคุวัามื่ร้้

ทางศลิิปะส้สั่งคุมื่ให้ประชาชนได้สมัื่ผู้สัสนุทรยี์ภาพุแลิะเรีย์นร้คุ้ณุคุา่ของ

ศิลิปะ ส่งเสริมื่ให้คุนมื่ีจิตสำนึกีทางศิลิปะ ผู้ลิงานศิลิปะแสดงแนวัคุิดถึง

คุวัามื่เป็นไทย์ คุวัามื่ศรัทธา คุวัามื่สงบนิ�ง คุวัามื่ศักีดิ�สิทธิ�ในศาสนา 

สะท้อนถึงสาระทางพุุทธปรัชญา เพุ่�อชี�นำสังคุมื่แลิะพุัฒินาสังคุมื่ให้เกีิด

คุวัามื่สงบสขุ ศาสตราจารย์์เกียี์รตคิุณุปรชีา เถาทอง เป็นแบบอย่์างของกีาร

ปฏิิบัติตนในกีารอุทิศตนเพุ่�อกีารสร้างสรรคุ์สังคุมื่ด้วัย์ผู้ลิงานศิลิปะ ด้วัย์

แรงบันดาลิใจของคุวัามื่รกัีชาต ิคุวัามื่ศรัทธาในพุระพุุทธศาสนา แลิะคุวัามื่

จงรักีภักีดีต่อสถาบันพุระมื่หากีษัตริย์์ ศาสตราจารย์์เกียี์รติคุณุปรีชา เถาทอง 

ได้จัดแสดงงานศิลิปะ “โคุรงกีารสร้างสรรคุ์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙     ๑๐” 

โดย์เป็นกีารจัดแสดงผู้ลิงานศิลิปะ “ธรรมื่ะ ธรรมื่ชาติ ธรรมื่ศิลิป์ แลิะ  

๒๓ วัิธีทรงงานของพุระบาทสมื่เด็จพุระปรมื่ินทรมื่หาภ้มื่ิพุลิอดุลิย์เดช” 

จำนวัน ๑๐๙ ชิ�น ในระหวัา่งวันัที� ๑๙ ตลุิาคุมื่ ๒๕๖๐ ถงึวัันที� ๑๙ ธนัวัาคุมื่ 

๒๕๖๐ เพุ่�อใหผู้้้ส้นใจได้เรยี์นร้้แลิะเห็นถงึคุวัามื่ดี คุวัามื่งามื่แลิะคุวัามื่จรงิ

ของพุระบาทสมื่เด็จพุระบรมื่ชนกีาธิเบศร มื่หาภ้มื่ิพุลิอดุลิย์เดชมื่หาราช  

บรมื่นาถบพิุตร ที�ทรงมีื่ต่อแผู่้นดินไทย์แลิะเพุ่�อประชาชนคุนไทย์ทุกีคุน 

ให้อย์้่ดีกีินดี ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณปรีชา เถาทอง ย์ังเป็นผู้้้ออกีแบบ 

แลิะเป็นที�ปรึกีษาด้านพุุทธศิลิป์ของโคุรงกีารกี่อสร้างพุุทธสถานแลิะ

ออกีแบบกีารสร้างพุระพุุทธร้ป ๘๙ ปาง ภาย์ใต้ช่�อ “พุุทธสถานลิพุบุรี 

ศรีสุวัรรณภ้มิื่” ขึ�นที�จังหวััดลิพุบุรี เพุ่�อถวัาย์เป็นพุุทธบ้ชาแลิะถวัาย์



พุระบาทสมื่เด็จพุระบรมื่ชนกีาธิเบศร มื่หาภ้มื่ิพุลิอดุลิย์เดชมื่หาราช  

บรมื่นาถบพุติร เป็นกีารออกีแบบโดย์กีารนำ “ปรชัญาในหลิวังรชักีาลิที� ๙” 

มื่าเป็นโคุรงสร้างแลิะแรงบันดาลิใจส้่กีารสร้างร้ปพุระพุุทธปฏิิมื่า  

ใชสุ้นทรยี์ศลิิป์แลิะงานศลิิปกีรรมื่ขบัเคุลิ่�อนพุระศาสนา พุรอ้มื่สอดแทรกี

ทศพุธิราชธรรมื่ของในหลิวังรัชกีาลิที� ๙  เริ�มื่ก่ีอสร้างในป่พุทุธศักีราช ๒๕๖๕ 

คุาดว่ัาจะแล้ิวัเสร็จในป่พุทุธศักีราช ๒๕๗๐ เมื่่�อสร้างเสร็จจะเป็นพุทุธสถาน

ขนาดใหญท่ี�สุดแหง่หนึ�งในประเทศไทย์ เปน็สถานปฏิบิตัธิรรมื่แลิะเรยี์นร้้

เกีี�ย์วักีบัพุทุธศาสนาสำหรบัชาวัไทย์แลิะชาวัตา่งชาต ิซื่ึ�งจะจดัใหม้ื่กีีจิกีรรมื่

อย์่างต่อเน่�องเพุ่�อนำพุาสังคุมื่ให้เกีิดคุวัามื่สุขอย์่างย์ั�งย์่นต่อไป

 ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณปรีชา เถาทอง ได้จัดตั�งหอศิลิป์ที�

กีรงุเทพุมื่หานคุร จำนวัน ๒ แห่ง  ได้แก่ี “ศน้ย์์ศลิิป์แสงเงา” แลิะ “ศน้ย์์ศลิิป์

แสงธรรมื่สุวัรรณภ้มื่ิ” แลิะได้จัดตั�ง “ศ้นย์์ศิลิป์แสงธรรมื่ใจพุอเพุีย์ร” แลิะ

มื่้ลินิธิศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณปรีชา เถาทอง ขึ�นที�จังหวััดเชีย์งราย์ โดย์มื่ี

วัตัถุประสงคุท์ี�สำคุญัเพุ่�อเปน็กีารรวับรวัมื่รักีษาผู้ลิงานศิลิปะ องค์ุคุวัามื่ร้้ 

แนวัคุิดวัิธีกีารในกีารสร้างสรรค์ุผู้ลิงานแลิะหลัิกีกีารทฤษฎีีด้านศิลิปะ 

ส่้สาธารณชน เพุ่�อเป็นแหลิ่งเรีย์นร้้ด้านศิลิปะวััฒินธรรมื่รวัมื่ทั�งเป็นกีาร

ตอ่ย์อดให้ผู้้ส้นใจศลิิปะไดเ้รยี์นร้ก้ีารทำงานศลิิปะของศิลิปนิแห่งชาติ เพุ่�อ

เผู้ย์แพุร่องค์ุคุวัามื่ร้้ ภ้มิื่ปัญญาที�เป็นผู้ลิงานของศิลิปินผู้่านกีิจกีรรมื่ด้าน

ศลิิปวััฒินธรรมื่ในทุกีมื่ติ ิเพุ่�อส่งเสรมิื่ใหผู้้้ส้นใจศลิิปวัฒัินธรรมื่ไดม้ื่โีอกีาส

เรีย์นร้้เทคุนิคุต่าง ๆ จากีศิลิปินแห่งชาติซื่ึ�งจะสามื่ารถนำไปต่อย์อดแลิะ

สร้างศิลิปินรุ่นใหม่ื่ได้อย์่างต่อเน่�อง รวัมื่ถึงเพุ่�อส่งเสริมื่จังหวััดเชีย์งราย์ 

ในฐานะจังหวััดนำร่องเมื่่องแห่งศิลิปะ “เชีย์งราย์เมื่่องศิลิปะ” (Chiangrai 

๑๐



๑๐

the City of Art) แลิะนำเสนอศิลิปะในมิื่ติอันทรงคุุณคุ่าที�สามื่ารถ 

ผู้สมื่ผู้สานเข้ากัีบวัิถีชีวัิตของคุนยุ์คุปัจจุบันกัีบบริบทของสิ�งแวัดล้ิอมื่

เชีย์งราย์แลิะนำไปส้่กีารท่องเที�ย์วัเชิงวััฒินธรรมื่อย์่างย์ั�งย์่น 

 จากีเกีีย์รติประวััติอันเป็นที�ประจักีษ์ชัดในคุวัามื่เป็นผู้้้สร้างสรรค์ุ

ศิลิปะที�เป็นเอกีลัิกีษณ์อันเป็นที�ย์อมื่รับแลิะรังสรรคุ์ศิลิปกีรรมื่ให้เกีิด

ประโย์ชน์ต่อสังคุมื่ กีารคุ้นคุว้ัาวิัจยั์สร้างองค์ุคุวัามื่ร้้ทางศิลิปกีรรมื่ กีารเป็น

แบบอย่์างของกีารสร้างสรรค์ุแลิะพัุฒินางานศิลิปะ กี่อให้เกิีดกีารพัุฒินา

วังวัชิากีารแลิะวัชิาชพีุทางศลิิปกีรรมื่ของประเทศ นบัเปน็ผู้้ม้ื่บีทบาทสำคุญั

ต่อกีารพุัฒินาด้านศิลิปกีรรมื่ศึกีษาของชาติ อีกีทั�งเป็นผู้้้ที�อุทิศตนในกีาร

สร้างสรรคุ์สังคุมื่แลิะทำคุุณประโย์ชน์แกี่สังคุมื่ ชุมื่ชนแลิะประเทศชาติ

อย์า่งสมื่�ำเสมื่อมื่าเปน็เวัลิาย์าวันาน กีอปรกีบัเปน็ผู้้ท้ี�มื่คีุณุธรรมื่จรยิ์ธรรมื่ 

มื่คีุวัามื่จงรกัีภกัีดตีอ่ชาติแลิะพุระมื่หากีษตัริย์อ์ย์า่งแนว่ัแน ่ใช้คุวัามื่ร้คุ้วัามื่

สามื่ารถทางศลิิปะสะทอ้นถงึสาระทางพุทุธปรชัญาในกีารชี�นำแลิะพุฒัินา

สังคุมื่เพุ่�อคุวัามื่สุขโดย์รวัมื่ ด้วัย์ผู้ลิงานอันเป็นที�ประจักีษ์ที�ได้กีระทำมื่า 

ลิ้วันเป็นประโย์ชน์ต่อสังคุมื่แลิะประเทศชาติ สมื่คุวัรได้รับกีารย์กีย์่อง 

เพุ่�อเป็นเกีีย์รติประวััติแลิะแบบอย์่างในวังวัิชากีารแลิะวัิชาชีพุให้ผู้้้อ่�น 

เจริญรอย์ตามื่ ดังนั�น สภามื่หาวัิทย์าลิัย์แมื่่ฟ้้าหลิวัง จึงมื่ีมื่ติเป็นเอกีฉันท์ 

เมื่่�อวัันที� ๑๖ พุฤศจิกีาย์น พุทุธศักีราช ๒๕๖๕ ให้ศาสตราจารย์เ์กียี์รติคุณุ

ปรีชา เถาทอง ได้รับพุระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีีบัณฑิิตกีิตติมื่ศักีดิ� 

สาขาวัิชาสังคุมื่ศาสตร์ เพุ่�อเป็นเกีีย์รติประวััติส่บไป

๑๑





๑๓

 นาย์กีลิินท์ สารสิน เกิีดเม่ื่�อวันัที� ๑๑ กีนัย์าย์น พุทุธศักีราช ๒๕๐๔ 

สำเร็จกีารศึกีษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Science (Industrial 

Engineering) จากี Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมื่ริกีา พุทุธศักีราช 

๒๕๒๗ สำเร็จกีารศึกีษาระดับปริญญาโท Master of Business  

Administration จากี University of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมื่ริกีา 

พุทุธศักีราช ๒๕๒๙ สำเร็จกีารศึกีษาหลัิกีสต้ร Advanced Management 

Program จากี Harvard University ประเทศสหรัฐอเมื่ริกีา พุุทธศักีราช 

๒๕๕๑ ประกีาศนีย์บตัรผู้้้บรหิารขั�นสง้ สถาบันวัทิย์ากีารตลิาดทนุ รุน่ที� ๑๗ 

พุุทธศักีราช ๒๕๕๖ แลิะวัิทย์าลิัย์ป้องกีันราชอาณาจักีร (วัปอ.) รุ่นที� ๕๗ 

พุุทธศักีราช ๒๕๕๘

นายกิลิินท์  สารสิน
ปรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิตกิิตติมศัักิด้ิ� สาขาวัิชาบริหารธ์ุรกิิจ

คำประกิาศัเกิยีรตคิณุ



๑๔

 นาย์กีลิินท์ สารสิน เป็นนักีบริหารที�มื่ีคุวัามื่ร้้คุวัามื่สามื่ารถในกีาร

ประกีอบอาชีพุที�มื่ีคุวัามื่โดดเด่นเป็นที�ย์อมื่รับอย่์างยิ์�งในวัิชาชีพุวังกีาร

ธุรกีิจ มื่ีผู้ลิงานกีารบริหารอย์่างเป็นที�ประจักีษ์ ตลิอดจนเป็นผู้้้มื่ีบทบาท

แลิะหน้าที�ทางสังคุมื่หลิากีหลิาย์แลิะเป็นผู้้ป้ระสบคุวัามื่สำเรจ็อย์า่งดเีย์ี�ย์มื่ 

จากีประวััตขิองนาย์กีลินิท ์สารสนิ หลิงัสำเรจ็กีารศกึีษาจากีสหรฐัอเมื่รกิีา 

ได้เข้าทำงานที�บริษัท ป้นซื่ิเมื่นต์ไทย์ จำกีัด (มื่หาชน) พุุทธศักีราช ๒๕๓๐ 

ผู้่านงานในตำแหน่งนักีวิัเคุราะห์ นักีกีารตลิาด วัิศวักีรวัางแผู้นกีารผู้ลิิต 

แลิะหวััหนา้แผู้นกีวัางแผู้นแลิะกีารวัเิคุราะหโ์ลิจสิตกิีส ์ตามื่ลิำดบั จากีนั�น

ได้รับแต่งตั�งให้ดำรงตำแหน่งผู้้้อำนวัย์กีารฝ่าย์บริกีารโคุรงกีาร บริษัท  

ป้นซิื่เมื่นต์ไทย์ จำกัีด (มื่หาชน) พุุทธศักีราช ๒๕๔๐ แลิะตำแหน่ง 

ผู้้้อำนวัย์กีารฝ่าย์กีารตลิาด บริษัท ป้นซิื่เมื่นต์ไทย์อุตสาหกีรรมื่ จำกัีด 

พุทุธศกัีราช ๒๕๔๒ ตอ่มื่าไดรั้บแตง่ตั�งใหด้ำรงตำแหนง่กีรรมื่กีารผู้้จ้ดักีาร 

บรษิทั เอสซื่จีี เทรดดิ�ง จำกีดั พุทุธศกัีราช ๒๕๔๔ ซื่ึ�งถอ่เป็น Trading Arm 

ของ บริษัท ป้นซื่ิเมื่นต์ไทย์ จำกัีด (มื่หาชน) โดย์รับผู้ิดชอบสำนักีงาน 

ทั�งในประเทศแลิะต่างประเทศกีว่ัา ๓๕ สำนักีงานในภ้มิื่ภาคุต่าง ๆ  ทั�วัโลิกี 

 นาย์กีลิินท ์สารสิน เป็นผู้้้บรหิารที�มีื่วัสิยั์ทศันก์ีว้ัางไกีลิแลิะใหคุ้วัามื่

สำคุัญกีับเคุร่อข่าย์ของกีารดำเนินงานทางธุรกีิจ Trading โดย์ริเริ�มื่แลิะ

พุฒัินากีารสรา้งเคุร่อขา่ย์ดา้นกีารนำเขา้กีารสง่ออกีใหก้ีบัสนิคุา้ของบรษิทั 

ป้นซื่ิเมื่นต์ไทย์ จำกีัด (มื่หาชน) รวัมื่ทั�งสินคุ้าอ่�น ๆ อาทิ วััสดุกี่อสร้าง 

อุตสาหกีรรมื่เกีษตร พุลิังงาน แลิะวััสดุรีไซื่เคุิลิ แลิะได้เตรีย์มื่คุวัามื่พุร้อมื่

ของบริษัทในกีารกี้าวัส้่กีารเป็น Trading House ชั�นนำที�มื่ีคุวัามื่เข้มื่แข็ง

ของภมิ้ื่ภาคุอาเซีื่ย์น เพุ่�อรองรับกีารเปิดกีารคุ้าเสรีของประชาคุมื่เศรษฐกิีจ

อาเซื่ีย์น (AEC) เป็นผู้ลิให้สามื่ารถสร้างย์อดขาย์แลิะเติบโตอย์่างมื่ากี 



๑๔ ๑๕

 นาย์กีลิินท์ สารสิน เป็นผู้้้บริหารที�มีื่แนวัคุิดในกีารนำนวััตกีรรมื่

เทคุโนโลิยี์มื่าใช้บริหารจัดกีารธุรกีิจ มื่ีกีารปรับปรุงงานให้ดีเลิิศอย์้่เสมื่อ

ตามื่หลัิกี TQM แลิะให้คุวัามื่สำคัุญเร่�องมื่าตรฐานสากีลิในกีารดำเนินกิีจกีาร

อย่์างมื่ากี เพุ่�อสร้างคุวัามื่โปร่งใสแลิะดแ้ลิสิ�งแวัดล้ิอมื่ อาทิ กีารดำเนนิกีาร

ให ้Coal Hub ในประเทศตา่ง ๆ  มื่มีื่าตรฐานเดยี์วักีนั สรา้งเคุรอ่ขา่ย์ระบบ

กีารขาย์วัสัดกุ่ีอสร้างใน ASEAN แลิะด้วัย์กีารประสบคุวัามื่สำเร็จอย่์างส้ง

ในกีารบริหารงานดังกีลิ่าวั นาย์กีลิินท์ สารสิน จึงได้รับกีารแต่งตั�งให้ 

ดำรงตำแหนง่ Director–Government Liaison and Public Affairs บริษทั 

ป้นซื่ิเมื่นต์ไทย์ จำกีัด (มื่หาชน) ในป่พุุทธศักีราช ๒๕๕๖ แลิะในปัจจุบัน

ดำรงตำแหนง่ที�ปรึกีษากีรรมื่กีารผู้้้จดักีารใหญ ่บรษิทั ปน้ซื่เิมื่นตไ์ทย์ จำกีดั 

(มื่หาชน)

 นาย์กีลิินท์ สารสิน เป็นผู้้บ้ริหารที�ทำงานโดย์ยึ์ดหลัิกีคุวัามื่โปร่งใส 

ซื่่�อสัตย์์ สจุรติ รเิริ�มื่สร้างสรรค์ุ กีล้ิาคุดิกีล้ิาทำ ทำงานเป็นทมีื่ ให้คุวัามื่สำคุญั 

ใหเ้กียี์รติ แลิะให้คุณุคุา่ของคุวัามื่สัมื่พัุนธท์ี�ดกีีบัผู้้ร้ว่ัมื่งาน โดย์ยึ์ดหลัิกีกีาร

สร้างคุวัามื่ไวั้วัางใจแลิะคุวัามื่จริงใจเป็นพุ่�นฐานสำคุัญของคุวัามื่สัมื่พุันธ์

ที�ดี ตระหนักีถึงคุวัามื่สำคุัญของบุคุลิากีรในองคุ์กีร ส่งเสริมื่แลิะพุัฒินา

บุคุลิากีรในองคุ์กีรทุกีระดับให้มื่ีคุวัามื่เจริญกี้าวัหน้าในอาชีพุกีารงาน  

สรา้งคุนทดแทน เปน็ผู้้้มีื่คุวัามื่มุ่ื่งมัื่�นในกีารทำงานอย์า่งเตม็ื่คุวัามื่สามื่ารถ

เพุ่�อองค์ุกีรแลิะส่วันรวัมื่ จนได้รับกีารย์กีย่์องว่ัาเป็นนักีบริหารมื่่ออาชีพุ  

ภาย์ใต้กีารบริหารงานของนาย์กีลิินท์ สารสิน ส่งผู้ลิให้บริษัท SCG  

Trading ได้รับรางวััลิแลิะกีารย์อมื่รับทั�งในระดับชาติแลิะนานาชาติ  

อาทิ รางวััลิ Prime Minister’s Export Award จากีกีรมื่ส่งเสริมื่กีารคุ้า

ระหว่ัางประเทศ พุุทธศักีราช ๒๕๔๗ ซื่ึ�งเป็นรางวััลิส้งสุดของรัฐบาลิ 



๑๖

ที�มื่อบให้แกี่ผู้้้ประกีอบธุรกีิจส่งออกีดีเด่น สามื่ารถประกีอบธุรกีิจจน

ประสบคุวัามื่สำเร็จในระดับโลิกี ช่วัย์ขย์าย์มื่้ลิคุ่ากีารคุ้าระหว่ัางประเทศ

ได้อย่์างย์ั�งย์่น ประกีาศเกีีย์รติคุุณจรรย์าบรรณดีเด่น หอกีารคุ้าไทย์ 

พุุทธศักีราช ๒๕๔๙ รางวััลิผู้้้ประกีอบกีารดีเด่นด้านโลิจิสติกีส์กีารคุ้า  

จากีกีรมื่ส่งเสริมื่กีารส่งออกี พุุทธศักีราช ๒๕๕๐

 นาย์กีลิินท์ สารสิน เป็นผู้้้บริหารที�มีื่บทบาทสำคุัญย์ิ�ง แลิะได้รับ

คุวัามื่ไวั้วัางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคุัญทางสังคุมื่ทั�งในภาคุรัฐ เอกีชน แลิะ

องคุ์กีรสาธารณชน ทั�งในแลิะต่างประเทศ อาทิ ได้รับกีารแต่งตั�งจากี

รัฐบาลิไทย์ให้ดำรงตำแหน่งประธานกีรรมื่กีารกีารท่องเที�ย์วัแห่ง

ประเทศไทย์ ระหวั่างป่พุุทธศักีราช ๒๕๕๗ ถึงป่พุุทธศักีราช ๒๕๖๑ เป็น

ผู้้น้ำแนวัคิุดในกีารพัุฒินากีารท่องเที�ย์วัของประเทศบนพุ่�นฐานของหลัิกีกีาร 

๔ ประกีาร คุ่อ “Safety-Security-Hygiene-Fairness” เน้นกีารสร้าง 

มื่้ลิคุ่าเพุิ�มื่แลิะพัุฒินาสินคุ้าทางกีารท่องเที�ย์วัให้มื่ีเร่�องราวัแลิะมีื่คุุณคุ่า 

ในสาย์ตาของนักีท่องเที�ย์วัทั�งชาวัไทย์แลิะชาวัต่างชาติ พุฒัินากีารท่องเที�ย์วั

อย์่างเป็นระบบทั�ง Value Chain แลิะให้คุวัามื่สำคุัญกีับกีารส่�อสารแลิะ

ทำงานร่วัมื่กัีนอย่์างชัดเจนระหว่ัางหน่วัย์งานต่าง ๆ ที�เกีี�ย์วัข้องกัีบกีาร

ทอ่งเที�ย์วั เพุ่�อใหเ้กีดิคุวัามื่คุล่ิองตวััแลิะให้กีารบรกิีารตรงกัีบคุวัามื่ต้องกีาร

ของนักีท่องเที�ย์วัให้มื่ากีที�สุด ผู้ลิักีดันอาหารไทย์ส้่ระดับโลิกี โดย์ดำริให้ 

กีารท่องเที�ย์วัแห่งประเทศไทย์นำ Michelin Guidebook มื่าเปิด 

ในประเทศไทย์ ภาย์ใต้แนวัคุิด “Amazing ไทย์เท่” อันเป็นกีารส่งเสริมื่

คุวัามื่เช่�อมื่โย์งกีารทำงานระหวั่างหน่วัย์งานภาคุรัฐ ภาคุเอกีชน แลิะ 

ภาคุประชาชน นำไปส้ก่ีารเพุิ�มื่มื่ล้ิคุา่ทางเศรษฐกีจิแลิะช่วัย์กีระจาย์ราย์ได้

จากีกีารท่องเที�ย์วัส้่ท้องถิ�น เป็นผู้้้ประสานองคุ์กีารด้านกีารท่องเที�ย์วั  



๑๖ ๑๗

จัดตั�งวัิสาหกีิจเพุ่�อสังคุมื่ด้านกีารท่องเที�ย์วั “Thailand Tourism Digital 

Platform” แรกีของประเทศไทย์ ช่�อวั่า “ทักีทาย์” หร่อ “TAGTHAi” แลิะ

ปจัจบุนัย์งัมื่บีทบาทสำคัุญในกีารขับเคุลิ่�อนแนวัคุดิ “Happy Model” หรอ่ 

“โมื่เดลิอารมื่ณด์มีื่คีุวัามื่สขุ” เพุ่�อใหม้ื่แีนวัทางกีารพุฒัินาสนิคุา้แลิะบรกิีาร

ด้านกีารท่องเที�ย์วัแต่ลิะพุ่�นที� โดย์มื่ีเป้าหมื่าย์ย์กีระดับกีารท่องเที�ย์วัของ

ไทย์ไปส้ก่ีารท่องเที�ย์วัคุณุภาพุสง้แลิะย์ั�งย์น่ ผู้า่นกีจิกีรรมื่ทอ่งเที�ย์วั ๔ ดา้น 

ได้แกี่ กีินดี อย์้่ดี ออกีกีำลิังกีาย์ดี แลิะแบ่งปันสิ�งดี ๆ โดย์เน้นย์�ำใน 

อัตลิักีษณ์ท้องถิ�นผู้่านเร่�องเลิ่า หร่อ Storytelling 

 นาย์กีลินิท ์สารสนิ ไดรั้บแตง่ตั�งใหด้ำรงตำแหนง่ประธานกีรรมื่กีาร

หอกีารคุ้าไทย์แลิะสภาหอกีารคุ้าแห่งประเทศไทย์ ๒ สมื่ัย์ติดต่อกีัน 

ระหวั่างพุุทธศักีราช ๒๕๖๐ ถึงพุุทธศักีราช ๒๕๖๑  แลิะระหว่ัาง

พุทุธศกัีราช ๒๕๖๒ ถงึพุุทธศักีราช ๒๕๖๓ ตลิอดระย์ะเวัลิาที�ดำรงตำแหน่ง

ไดข้บัเคุลิ่�อนย์ทุธศาสตรแ์ลิะโคุรงกีารตา่ง ๆ  ผู้า่นคุวัามื่รว่ัมื่มื่อ่กีบัภาคุรฐั 

เอกีชน โดย์เฉพุาะกีรรมื่กีารแลิะสมื่าชกิีหอกีารคุ้าไทย์ แลิะหน่วัย์งานต่าง ๆ  

ทั�งในแลิะต่างประเทศ ร่วัมื่ผู้ลัิกีดันข้อเสนอทางเศรษฐกิีจแลิะสังคุมื่ต่อ

ภาคุรัฐ ส่งเสริมื่แลิะผู้ลิักีดันกีารใช้นวััตกีรรมื่แลิะคุวัามื่คุิดสร้างสรรคุ์เพุ่�อ

เพุิ�มื่มื่ล้ิคุ่าให้กีบัสนิคุ้าแลิะบรกิีาร ส่งเสริมื่ผู้้้ประกีอบกีารผู่้านโคุรงกีารต่างๆ 

ผู้ลิักีดันกีารแกี้กีฎีระเบีย์บที�ลิ้าสมื่ัย์ เพุ่�อเพุิ�มื่ศักีย์ภาพุกีารแข่งขันแลิะลิด

คุวัามื่เหลิ่�อมื่ลิ�ำ ตลิอดจนพัุฒินามื่าตรฐานสินคุ้าแลิะบริกีารส่้มื่าตรฐาน

สากีลิของประเทศอย่์างย์ั�งย์่น นอกีจากีนี� นาย์กีลิินท์ สารสิน ย์ังได้รับ 

แต่งตั�งให้ดำรงตำแหน่งนาย์กีสภามื่หาวิัทย์าลัิย์หอกีารคุ้าไทย์ ๒ วัาระ 

ระหว่ัางพุทุธศกัีราช ๒๕๖๐ ถงึพุทุธศกัีราช ๒๕๖๕ โดย์สง่เสรมิื่สนบัสนนุ

ให้มื่หาวัิทย์าลิัย์หอกีารคุ้าไทย์ซื่ึ�งเป็นส่วันหนึ�งของหอกีารคุ้าไทย์  



๑๘

ทำงานร่วัมื่กัีนอย่์างใกีล้ิชดิ ทำหน้าที�เสม่ื่อนเปน็ Think Tank แลิะส่งเสริมื่

ให้เป็นมื่หาวัิทย์าลิัย์ด้านกีารคุ้าแลิะบริกีารชั�นนำในอาเซื่ีย์น

 นาย์กีลิินท์ สารสิน ย์ังเป็นผู้้้อุทิศตนต่อกีารพุัฒินาสังคุมื่แลิะ

ประเทศชาติโดย์กีารส่งเสริมื่แลิะให้คุวัามื่ช่วัย์เหล่ิอแกี่ภาคุรัฐหร่อองคุ์กีร

เพุ่�อสงัคุมื่มื่าอย่์างต่อเน่�อง ปัจจบุนัได้รบัแต่งตั�งให้ดำรงตำแหน่งหลิากีหลิาย์

ในองคุ์กีรต่าง ๆ อาทิ คุณะกีรรมื่กีารสภากีาชาดไทย์ ประธานอาวัุโส

หอกีารคุ้าไทย์แลิะสภาหอกีารคุ้าแห่งประเทศไทย์ คุณะกีรรมื่กีารพุัฒินา

วัิทย์าศาสตร์แลิะเทคุโนโลิย์ีแห่งชาติ คุณะกีรรมื่กีารบริหารกีารพุัฒินา

เศรษฐกิีจชีวัภาพุ-เศรษฐกิีจหมุื่นเวัีย์น-เศรษฐกีิจสีเขีย์วั (BCG Model) 

นาย์กีสมื่าคุมื่ไทย์-ญี�ปุ่น (Thai-Japanese Association) ประธาน

กีรรมื่กีารมื่้ลินิธิพุลิตำรวัจเอกีเภา สารสิน ปัจจุบัน นาย์กีลิินท์ สารสิน 

ดำรงตำแหน่งที�ปรึกีษาแลิะกีรรมื่กีารบริษัทชั�นนำต่าง ๆ อีกีมื่ากีมื่าย์

 นาย์กีลิินท์ สารสิน ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีีบัณฑิิตกิีตติมื่ศักีดิ� 

สาขาวิัศวักีรรมื่อตุสาหกีาร จากีมื่หาวิัทย์าลิยั์เทคุโนโลิยี์ราชมื่งคุลิกีรุงเทพุ 

พุุทธศักีราช ๒๕๖๕ ได้รับเคุร่�องราชอิสริย์าภรณ์ “The Order of the 

Rising Sun, Gold and Silver Star” ซื่ึ�งเป็นเคุร่�องราชอิสริย์าภรณ์ส้งสุด

ที�รฐับาลิญี�ปุน่มื่อบให้กีบัเอกีชน ในฐานะเป็นผู้้ม้ื่บีทบาทสำคุญัในกีารส่งเสรมิื่

คุวัามื่สัมื่พุันธ์อันดีทางด้านเศรษฐกีิจระหวั่างไทย์แลิะญี�ปุ่น พุุทธศักีราช 

๒๕๖๕ แลิะได้รบัพุระกีรุณาโปรดเกีล้ิา ฯ พุระราชทานเคุร่�องราชอิสรยิ์าภรณ์

อันเป็นที�สรรเสริญย์ิ�งดิเรกีคุุณาภรณ์ จตุตถดิเรกีคุุณาภรณ์ พุุทธศักีราช 

๒๕๖๐



๑๘ ๑๙

 ดว้ัย์คุวัามื่ร้้คุวัามื่สามื่ารถแลิะประสบกีารณ์ของนาย์กีลินิท์ สารสิน 

ซื่ึ�งเป็นที�ย์อมื่รับในวังวัิชาชีพุวั่าเป็นผู้้้มื่ีคุวัามื่ร้้คุวัามื่สามื่ารถแลิะ 

มื่ีคุวัามื่คุดิรเิริ�มื่ในกีารบรหิารธรุกีจิ มื่ีผู้ลิงานในกีารบรหิารเปน็ที�ประจักีษ์ 

ประสบคุวัามื่สำเร็จในกีารประกีอบอาชีพุอย่์างโดดเด่น รวัมื่ทั�งทุ่มื่เท 

กีารทำงานอย์า่งเตม็ื่กีำลิงัคุวัามื่สามื่ารถ สรา้งคุวัามื่เจรญิกีา้วัหนา้ใหธ้รุกีจิ

ทั�งในระดับชาติแลิะระดับนานาชาติ ตลิอดจนเป็นผู้้้ที�เสีย์สลิะทุ่มื่เท  

อุทิศตนในกีารทำงานให้กีับสังคุมื่แลิะประเทศชาติอย์่างต่อเน่�อง อันเป็น

ผู้ลิให้เกีิดประโย์ชน์แก่ีประเทศชาติโดย์รวัมื่ กีอปรกีับเป็นผู้้้ที�มื่ีคุุณธรรมื่ 

จริย์ธรรมื่ ประกีอบสัมื่มื่าอาชีพุโดย์สุจริต ย์ึดประโย์ชน์ส่วันรวัมื่เป็นที�ตั�ง 

มื่ีคุวัามื่จงรักีภักีดีต่อชาติแลิะสถาบันอย่์างมัื่�นคุง สามื่ารถเป็นแบบอย่์าง

ให้ผู้้้อ่�นนำไปปฏิิบัติได้เป็นอย์่างดี พุึงสมื่คุวัรได้รับกีารย์กีย์่องเชิดช้เกีีย์รติ

ในวังวัิชาชีพุเพุ่�อเป็นบรรทัดฐานแลิะแบบอย่์างให้ผู้้้อ่�นได้เจริญรอย์ตามื่  

ดังนั�น สภามื่หาวิัทย์าลัิย์แม่ื่ฟ้้าหลิวัง จึงมื่ีมื่ติเป็นเอกีฉันท์ เมื่่�อวัันที�  

๑๖ พุฤศจิกีาย์น พุุทธศักีราช ๒๕๖๕ ให้ นาย์กีลิินท์ สารสิน ได้รับ

พุระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีีบณัฑิิตกีติติมื่ศักีดิ� สาขาวิัชาบรหิารธุรกีจิ 

เพุ่�อเป็นเกีีย์รติประวััติส่บไป
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