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ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
 กราบนมัสการพระคุณเจ้า  ท่านเจ้าคุณธรรมราชานุวัฒน์ เจ้าคณะภาค ๖ และ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วพระอาราม
หลวงจังหวัดเชียงราย   กราบเรียนท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยที่เคารพทั้งสองท่าน   กราบเรียนท่าน
นายกสภามหาวิทยาลัย   ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย   ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุก
ท่าน ท่านผู้มีอุปการคุณ   ท่านผู้ซึ่งร่วมอุดมการณ์ในการก่อต้ังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้มาตั้งแต่แรก ซึ่งเปน็ชาว
เชียงรายที่มานั่งอยู่ ณ ที่นี้จ านวนมาก   กระผมขออนุญาตกล่าวในเบื้องต้นว่า  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับค า
ชื่นชมยินดีที่มีต่อกระผม  ในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งแต่วันแรกจวบจนถึง
ปัจจุบัน  กระผมขออนุญาตกราบเรียนว่า  การด าเนินการทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นความส าเร็จของมหาวิทยาลัยตามที่
ปรากฏแก่ตาท่านทั้งหลายในปัจจุบันน้ัน มิได้เกิดจากตัวกระผมแต่เพียงผู้เดียวตามที่ท่านได้กรุณาชื่นชมยินดี   แต่
ความส าเร็จทั้งหลายทั้งปวงของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย
ทั้งหลาย  ที่ได้กรุณาร่วมรณรงค์ที่จะให้มีมหาวิทยาลัยแห่งนี้เกิดขึ้น   เมื่อร่วมรณรงค์แล้วก็ยังช่วยกันท านุบ ารุงให้
มหาวิทยาลัยนี้ไดเ้ติบโตต่อไป 

เมื่อได้มีการสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งแล้ว  ท่านรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยทั้ง
สองได้เป็นผู้มีส่วนส าคัญท าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้มีรากฐานการด าเนินการที่มั่นคงต่อมา  รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือเทศบาล ที่ท่าน
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเชียงรายได้ขึ้นมากล่าวเมื่อสักครู่นี ้ แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้มีการด าเนินการใน
เบื้องต้นมาแล้ว องค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ประสบความส าเร็จนั้น  ก็คือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  และนายกสภามหาวิทยาลัย   กระผมขอกราบเรียนว่า  ล าพังแต่ตัวผมเองซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น
รักษาการอธิการบดีในวาระแรก และเป็นอธิการบดีในล าดับต่อมานั้น คงไม่สามารถกระท าการสิ่งใดให้มีความส าเร็จ
ได้อย่างดีเช่นปรากฏอยู่ในปัจจุบัน หากมิได้มีนายกสภามหาวิทยาลัย คือ ท่านพลต ารวจเอก เภา  สารสิน  และท่าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ที่เป็นก าลังส าคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไดด้ าเนินการไป
ในทิศทางที่ถูกต้อง มีการแนะน าให้กระท าในสิ่งที่เหมาะที่ควร และกระท าการในสิ่งซึ่งจะน ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
ของมหาวิทยาลัย  นอกจากนั้นแล้ว ท่านผู้มีอุปการคุณต่าง ๆ ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายราษฎร ์รวมทั้งพ่อค้าประชาชนทั่วไป
ได้กรุณาให้ความสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณ การเงินและการอ านวยความสะดวกต่างๆในการด าเนินการของ
มหาวิทลัยแห่งนี้อย่างดี สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นพลังขับดันและขับเคลื่อนให้มหาวิททยาลัยแห่งนี้ได้เจริญเติบโตมา
อย่างมั่นคงอย่างเช่นอยู่ในปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่เคยห่างไกลจากศาสนจักร การด าเนินการ
ใดๆของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังอยู่ในศาสนาจักรและคณะสงค์ของจังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะกระท าการสิ่งใด
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นัน้ ก็ได้ปรึกษาหารือ และได้ไปกราบนมัสการขอค าแนะน าจากพระคุณเจ้าตามพระอารามต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า 
โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณธรรมราชานุวัฒน์ ท่านเจ้าอาวาสวัดพระแก้วซึ่งถือเป็นหลักชัย หลักใจ ของพวกเราชาว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ท่านกรุณากับพวกเรามาโดยตลอด  สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ท่าน
ทั้งหลายเห็นนี้ขออนุญาตเรียนด้วยความจริงใจว่าเราด าเนินการไปภายใต้พระราชปณิธานปลูกป่า สร้างคนของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรามีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาว
ไทย เรามีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เราใช้พระราชสมัญญานามของพระองค์ท่านมาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย  
ดังนั้นหลักการท างานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ของสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือว่าเรากระท า
การสิ่งใดก็ตามแต่จะต้องค านึงถึงพระเกียรติของพระองค์ท่านเป็นส าคัญ เรายึดถือท่านเป็นหลักชัยในการท างาน ด้วย
ความวิริยะอุตสาหะด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยความตั้งมั่นที่จะท าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่เชิดชูเกียรติยศ แห่งองค์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อย่างแท้จริง  จากความคิดที่เรามีความรู้สึกที่อยากเชิดชูสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีนั้นก็น าไปสู่กระบวนการทางความคิดที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแนบแน่น จะเคารพและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมศานุวงค์ทุกพระองค์ ความรู้สึกของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ผ่านมานั้น
มิได้เป็นแค่ความรู้สึกเฉย ๆ แต่ได้มีสิ่งที่ปรากฏก็คือ มหาวิทยาลัย นั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบรมศานุวงค์
ตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่ผ่านมา เร่ิมจากการที่ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ใช้พระราชสมัญานามของสมเด็จย่า เป็นศิริ
มงคลนามของ มหาวิทยาลัย แห่งนี้ หลังจากนั้น ทุกพระองค์ได้ทรงพระเมตตาพระราชทานพระราชานุญาต
พระราชทานพระราชวโรกาส และพระราชทานในสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นมงคลแก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มาโดยตลอด แม้แกระ
ทั่งการพระราชทานปริญญาบัตรนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราช
ด าเนินแทนพระองค์เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมแห่งนี้ กล่าวได้ว่าเกือบทุกพระองค์ที่สามารถเสด็จมา
ได้นั้นทรงพระกรุณาเสด็จมา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครบทุกพระองค์ กระผมกราบเรียนว่าความส าเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั้น
เกิดขึ้นด้วยพระบารมีปกเกล้าอย่างแท้จริง  ดังนั้นในปีนี ้มหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเ ล่มหนึ่งซึ่งท่าน
ทั้งหลายคงจะได้รับแล้วก็คือใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า 11 ปีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรามีความรู้สึก เรามีความส านึก
อย่างนั้นอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ที่ผมจะครบวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจากที่ได้
เดินทุ่งมุ่งหน้ากับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐ ฝ่ายเอกชน และฝ่ายจังหวัดเชียงรายซึ่ง
ต้องถือว่าเป็นก าลังส าคัญที่สุดของการด าเนินการมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผมมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจว่าผมมีความสุขที่ได้
มีโอกาสท างานให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผมมีความสุขที่ได้ท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนทั่วไป ผมมีความรู้สึกว่าภาระกิจที่
ตั้งใจอยากจะท านั้นในส่วนตัวของกระผมเองได้หมดสิ้น กระผมได้กระท าในสิ่งที่คิดว่าอยากจะท า ได้เห็นผลในสิ่งที่
ท า ในส่วนตัวรู้สึกอย่างนั้น  แต่ความเป็นมหาวิทยาลัยนั้น ภาระกิจของมหาวิทยาลัยไม่มีที่สิ้นสุดและภาระกิจของ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อที่ว่าจะรับใช้สังคมและประเทศของเรา  สิ่งที่กระผมไม่ห่วงอีกประการ
หนึ่งก็คือว่าถึงแม้กระผมจะพ้นจากวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีไปแล้ว แต่เรายังมีนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมที่จะคอยก ากับดูแลและสานต่อการด าเนินการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลและ
ประสบความส าเร็จต่อไปให้ดียิ่งกว่าที่เป็นมา และความไม่รู้สึกเป็นห่วงและไม่เป็นกังวลอีกประการหนึ่ง ก็คือการที่
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สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้คัดเลือกท่านรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด  เทศประทีป ให้มาด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีสืบต่อจากกระผม ท่าน ดร.เทอดนี้ ท่านก็อยู่กับกระผมมา  8 ปี ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญ ก็
ได้เรียนรู้กันมาโดยตลอดจึงเชื่อว่าท่านจะสามารถด าเนินกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปได้โดยดีโดยไม่ได้มีข้อ
กังขาใด ๆ ส่วนตัวกระผมเองนั้น ในฐานะผู้ที่อยู่ที่นี่มานานก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในการด าเนินการใด ๆ ก็
ตามแต่กับท่านอธิการบดีคนใหม่และส าหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายนั้นกระผมขออนุญาตกราบเรียน 
ผ่านไปทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผ่านไปทางท่านอดีตนายกเทศมนตรี ซึ่งขอฝากไปยังนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดว่า กระผมเองยังปาวารณาตัวที่จะรับใช้เชียงรายต่อไป ส าหรับท่านรองประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิก
วุฒิสภาที่อยู่ใน ณ ที่นี้ กระผมขออนุญาตกราบเรียนว่าในส่วนของความเป็นสถาบันอุดมศึกษานั้น พร้อมที่จะร่วมกับ
ฝ่ายการเมืองเพื่อที่จะสร้างสรรค์จรรโลงบ้านเมืองนี้ให้มีความเจริญวัฒนาสถาพรต่อไป ในส่วนของพวกเราชาว
เชียงรายที่ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยนั้นซึ่งมีอยู่มากหน้าหลายตาซึ่งกระผมไม่อาจจะกล่าวนามได้หมด ก็ขอให้รับรู้ว่า
กระผมนั้นมีความซาบซึ้งในความกรุณาของท่านที่มีมาโดยตลอด แล้วเราจะร่วมอุดมการณ์กันต่อไป ในการที่จะ
สร้างสรรค์จรรโลงมหาวิทยาลัยนี้ให้ก้าวหน้าต่อไปในโอกาสข้างหน้า  ส าหรับผู้มีอุปการะคุณที่มาจาก
กรุงเทพมหานครวันนีซ้ึ่งมีอยู่หลายท่าน กระผมก็ขออนุญาตกราบเรียนว่ามีความรู้สึกปลื้มปิติ มีความรู้สึกส านึกใน
บุญคุณที่ท่านทั้งหลายได้ให้กระผมมาโดยตลอด รวมทั้งท่านทั้งหลายที่กรุณาเป็นกรรมการให้กับพวกเร ากรรมการ
ตรวจสอบภายในที่วันนี้ สองท่านได้เป็นผู้แทนมา กระผมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆ และส าหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับใดก็ตามแต่ จนถึงคนงาน คนสวนอะไรก็ตามแต่ ขอ
ได้รับความขอบคุณจากกระผมด้วยความจริงใจอย่างยิ่ง หากปราศจากพวกท่านทั้งหลายแล้วผมคงไม่สามารถท างานได้ 
เพราะเรามีสองมือเท่ากัน แต่ความร่วมมือร่วมใจของท่านทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งซึ่งยังประโยชน์และท าให้มหาวิทยาลัยนี้
เดินไปได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะความสามัคคีในหมู่พนักงาน ในหมู่คณาจารย์ ในหมู่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นถ้าจะให้ฝากอะไรไว้ให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้  ก็ขอฝากให้ทุกท่านด ารงไว้ซึ่งความสามัคคีกลมเกลียวที่จะสร้าง
มหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง ให้มีความรุ่งเรืองเจริญเติบโตต่อไปภายใต้การสนับสนุนของสภามหาวิทยาลัย  และใน
ท้ายที่สุดนี ้กระผมขออนุญาตกราบเรียนว่าความเป็นมหาวิทยาลัยนั้นไม่มีที่สิ้นสุด มหาวิทยาลัยจะต้องก้าวเดินต่อไป
ข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ตัวบุคคลที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนั้น เข้ามาเกี่ยวข้องเพียงในช่วงเสี้ยวหนึ่งของ
กาลเวลาเท่านั้น  ฉะนั้นในช่วงเสี้ยวหนึ่งของกาลเวลาที่เราได้มาอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนี้ ก็ขอให้เราจงตั้งใจมั่น
ว่าเราจะพยายามท าทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนีเ้จริญ รุ่งเรือง และเติบโตไปอย่างดีทีสุ่ด
เช่นเดียวกัน 


