มีชัย วีระไวทยะ
ตาแหน่ งหน้ าทีป่ ัจจุบัน :

-

- ผูก้ ่อตั้ง และประธานมูลนิธิ มีชยั วีระไวทยะ
- ผูก้ ่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
- ผูก้ ่อตั้งและประธาน สถาบันพัฒนาประชากรและชุมชนนานาชาติ (PDI) บอสตัน , สหรัฐอเมริ กา
ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริ หารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
- ประธานมูลนิธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย
กรรมการ มูลนิธิรางวัล รามอน แมกไซไซ
- กรรมาธิการระดับสูงของสหประชาชาติเพื่อป้ องกันเอดส์
กรรมการในต่ างประเทศ
กรรมการ
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

มูลนิธิรางวัล รามอน แมกไซไซ
สถาบันพัฒนาประชากรและชุมชนนานาชาติ (PDI) , บอสตัน สหรัฐอเมริ กา
มูลนิธิขา้ วแห่งเอเชีย
Population Service International Inc. วอชิงตัน สหรัฐอเมริ กา

กรรมการในประเทศ
ประธาน
คณะกรรมการบริ หารและกรรมการสภา สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย
กรรมการ
มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI)
รองประธาน
กรรมการมูลนิธิขา้ วไทย
ตาแหน่ งหน้ าทีใ่ นอดีต :

ทูตพิเศษองค์การสหประชาชาติ (UNAIDS)
สมาชิกวุฒิสภา (22 มี.ค. 2543 – 21 มี.ค. 2549)
รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (14 มิถุนายน – 1 ตุลาคม 2535)
รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (8 มีนาคม 2534 – 21 เมษายน 2535)
สมาชิกวุฒิสภา (22 มี.ค. 39 – 21 มี.ค. 43)
สมาชิกวุฒิสภา (2530 – 2534)
โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี (15 สิ งหาคม 2529 – 11 สิ งหาคม 2531)
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (19 กันยายน 2528 – 11 สิ งหาคม 2529)
ผูว้ า่ การ การประปาส่วนภูมิภาค (2525 – 2528)
อาจารย์รับเชิญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
อาจารย์รับเชิญ สถาบันการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (ส.ค. 2531 – มิ.ย. 2532)
นักวิจยั ศูนย์สุขภาพประชากรและครอบครัว มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (2522 – 2524)
เศรษฐกรอาวุโส ศูนย์ประสานงานเศรษฐกรแห่งภาคพื้นเอเซีย และแปซิฟิค (ECOCEN), (2514 – 2516)
เศรษฐกรอาวุโส ธนาคารทหารไทย จากัด (2514 – 2515)
หัวหน้ากองประเมินผลการพัฒนา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB), (2508 – 2514)
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กรรมการในอดีต (ในต่ างประเทศ)
กรรมการ
สภาประชากร นิวยอร์ค สหรัฐอเมริ กา
กรรมการที่ปรึ กษา
โครงการประชากรโลก มูลนิธิ จอห์น ดี และแคทเธอร์รีน ที แมคอาเธอร์
ซิคาโก สหรัฐอเมริ กา
กรรมการ
กองทุนอนุรักษ์สตั ว์ป่าสากล แกลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
กรรมการ
คณะกรรมการโรคเอดส์แห่งโลก
องค์การอนามัยโลก เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
กรรมการ
สถาบันข้าวระหว่างประเทศ (IRRI)
กรรมการในอดีต (ในประเทศ)
ประธานกรรมการ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (1 เม.ย. 2541 – 9 ก.พ. 2543)
ประธานกรรมการ
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (1 ก.ย. 2541 - ส.ค. 2542)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
กบว. (กากับดูแลวิทยุ และโทรทัศน์ทวั่ ประเทศ)
ประธานกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ประธานกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกองทุนส่งเสริ มวัฒนธรรม
ประธาน
คณะที่ปรึ กษานายกรัฐมนตรี เรื่ องโรคเอดส์
นายกสมาคม
สมาคมป้ องกันการทารุ ณสัตว์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึ กษา
ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร
ที่ปรึ กษา
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (2540)
กรรมการ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
กรรมการ
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กรรมการ
คณะกรรมการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ
กรรมการ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรรมการ
สภาวิจยั แห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาชนบท
กรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
กรรมการ
คณะกรรมการกากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ
คณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ
นโยบายสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
คณะกรรมการวางแผนครอบครัวและพัฒนาประชากร
กรรมการ
คณะกรรมการป้ องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึ กอาชีพแห่งชาติ
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กรรมการ

คณะกรรมการนโยบายการประเมินผลการดาเนินงาน
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายกสภา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รางวัลเกียรติคณ
ุ :

(ในอดีต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยมหิ ดล
สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ ามหิ ดล สาขาการสาธารณสุข ประจาปี 2552
รางวัลผูน้ าด้านธุรกิจเพื่อสังคม ปี 2551 จากมูลนิธิสกอลล์ (Skoll) - รางวัล US$ 1,000,000
เพื่อนาไปขยายโครงการธุรกิจเพือ่ สังคมในประเทศไทย
รางวัล Gates Award for Global Health 2007 จาก The Bill & Melinda Gates Foundation
ซึ่งนับว่าเป็ นรางวัลในด้านสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดของโลก - รางวัล US$ 1,000,000
รางวัลนิเคอิเอเซีย (Nikkei Asia Prizes) สาขาการพัฒนา ปี 2550 จากหนังสื อพิมพ์นิเคอิ
แห่งประเทศญี่ปุ่น
รางวัล เอกบุรุษ ประจาปี 2550 จากสมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
รางวัล Asian Hero Award (2549), จากนิตยสาร Time Magazine เป็ นหนึ่งในฮีโร่ 60 คน จากทวีป
เอเชีย มีผลงานความก้าวหน้าด้านการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท มีบทบาทในงานวางแผน
ครอบครัวและการป้ องกันการแพร่ ขยายของโรคเอดส์ ทั้งทางด้านการสร้างนโยบายและการให้
การศึกษากับระดับรากหญ้า
รางวัล Special Lifetime Achievement Award from Asian Forum on Corporate Social Responsibility
ประจาปี 2549
รางวัล Twenty Great Asians Award (2538) จากนิตยสาร Asia week Magazine เป็ นหนึ่งในชาวเอเชีย
ผูโ้ ดดเด่น 20 คน ระหว่างปี 2518 – 2538 ผูร้ ิ เริ่ มในงานด้านการวางแผนครอบครัว การป้ องกันโรคเอดส์
รวมทั้งเป็ นผูม้ ีวสิ ยั ทัศน์ในการชักชวนภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในงานพัฒนาชนบท หรื อที่
เรี ยกว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเอกชน (corporate social responsibility” or “CSR”).
รางวัลแมกไซไซ สาขาบริ การสาธารณะ ประจาปี 2537
จากมูลนิธิ รามอน แมกไซไซ
รางวัลประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจาปี 2540 (ยู เอ็น เอฟ พี เอ)
จากองค์การสหประชาชาติ
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รางวัล United National Gold Peace Medel (2524)
เป็ นรางวัลร่ วมกับรางวัลสรรเสริ ญจากกองทุน Paul G. Hoffman
รางวัลสรรเสริ ญจากกองทุน Paul G. Hoffman (2524)
ผลงานความก้าวหน้าด้านการวางแผนครอบครัว ผสมผสานงานสาธารณสุข
และการปรับสภาวะความเป็ นอยูข่ องประชาชนในชนบทไทยให้ดียงิ่ ขึ้น
รางวัล International Health Award For Leadership (2533)
ผลงานดีเด่นด้านสาธารณสุข ประชากร และการพัฒนาในรอบ
10 ปี ที่ผา่ นมา จากสภาแห่งชาติเพื่อการอนามัยระหว่างประเทศ
(National Council for International Health) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
รางวัลเกียรติคุณ Margaret Sanger Award (2532)
ผลงานดีเด่นในการวางแผนครอบครัวของโลก
โดยสหพันธ์วางแผนครอบครัวแห่งอเมริ กา
รางวัลเกียรติคุณ “วางแผนครอบครัวดีเด่น” (2533)
(Friend of Family Planning) จากสมาคมวางแผนครอบครัว
และสุขภาพทางการเจริ ญพันธุ์ (National Family Planning
and Reproductive Health Association) แห่งสหรัฐอเมริ กา
รางวัลเกียรติคุณ Hugh Moor Award (2532)
ความคิดเห็นริ เริ่ ม และความเข้าใจในปั ญหาประชากร
โดยคณะกรรมการ Population Crisis
รางวัลดีเด่น ด้านประชากรแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(The Third All China Population Award) ประจาปี 2541 ในฐานะที่
อุทิศตนต่องานด้านประชากร และการวางแผนครอบครัวอย่างจริ งจัง
ตลอดจนความพยายามที่จะส่งเสริ มมิตรภาพ และความร่ วมมืออันดีต่อกัน
ระหว่างประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลนี้จดั ขึ้น
เป็ นปี ที่ 3 และเป็ นครั้งแรกที่ทางรัฐบาลจีนได้มอบรางวัลอันมีเกียรติน้ ีให้
แก่บุคคลจากประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
รางวัลเกียรติคุณสังข์เงิน (2525)
ผลงานดีเด่นในการใช้วทิ ยาการประชาสัมพันธ์
สาขาสร้างสรรทัศนคติที่ถูกต้อง โดยสมาคมประชาสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย (พล.อ.เปรม ติณณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี )
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ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ :

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2551)
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
คณะพาณิ ชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550)
ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 2545
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2540)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริ ญญานิติศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
Melbourne University, ประเทศออสเตรเลีย (2536)
ปริ ญญาพัฒนบริ หารศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ทางประชากรและการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (2535)
ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสุขศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2534)
ปริ ญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
Monash University, ประเทศออสเตรเลีย (2532)
ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2532)
ปริ ญญาสังคมศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (2526)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

Honorary Officer in the General Division (AO) of the Order of Australia (2538)
ฐานะที่มีส่วนส่งเสริ ม และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย และออสเตรเลีย
และมีส่วนร่ วมในการรณรงค์โรคเอดส์
The Commander’s Cross of the Order of the Federal Republic of Germany (2537)
(ฐานะที่เป็ นผูส้ ่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน)
มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก (ม.ป.ช.) (2534)
มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.) (2532)
ประถมาภรณ์ชา้ งเผือก (ป.ช.) (2529)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ท.) (2528)
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โรงเรี ยนวชิราวุธ วิทยาลัย

การศึกษา:

โรงเรี ยนจีลอง แกรมม่า ประเทศออสเตรเลีย
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการพาณิ ชย์ (2507)
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
สถานทีต่ ดิ ต่ อ

:

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขมุ วิท ซอย 12 กรุ งเทพฯ 10110
โทร. 2294611-28
โทรสาร 2294632
Email: mechai@pda.or.th
Website: www.pda.or.th

ครอบครัว

:

ภรรยา: ท่านผูห้ ญิงบุตรี วีระไวทยะ
บุตรี : สุจิมา วีระไวทยะ

