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ม.ร.ว. ปรี ดิ ย าธร เทวกุ ล ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาจากโรงเรี ย นเซ็ น ต์ ค าเบรี ย ล
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MBA (international
Business) จาก Wharton school University of Pennsylvania สหรั ฐ อเมริ ก า และหลั ก สู ต รการป้ อ งการ
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
นอกจากปริญญาที่ได้รับจากการศึกษาแล้ว ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์สาขาการธนาคารและการเงิ น จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคมอีกด้วย
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นผู้ที่กอปรด้วยความรู้ความสามารถอย่างสูงโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
และการเงินจนได้รับความไว้วางใจให้ดารงตาแหน่งสาคัญในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน
ดังจะเห็นได้จากการดารงตาแหน่งกรรมการ รองกรรมการผู้จัด การอาวุโสของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย อีกทั้ง
ได้รับความไว้วางใจให้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึงสามครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรกในสมัย
รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ครั้งที่สองในสมัยรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร และครั้งที่สามในสมัย
รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย (ธสน.) เป็นประธานกรรมการบรรษั ทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอันถือเป็นตาแหน่งที่สาคัญยิ่ง และขณะนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรั ฐมนตรีที่กากับดูแล
ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลปัจจุบัน
นอกจากในด้านเศรษฐกิจแล้ว ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ยังดารงตาแหน่งสาคัญ ๆ อาทิ เป็นโฆษก
ประจาสานักนายกรัฐมจรีในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นวุฒิสมาชิกในปีพุทธศักราช 2535 –
2536 เป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น เป็ น กรรมการสภาผู้ ท รงคุ ณวุฒิ

มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ เป็นนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธ รรมศาสตร์ และตาแหน่ง อื่น ๆ อีกมากมาย
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันแสดงถึงการได้รับความยอมรับนับถือในความรู้ความสามารถโดยทั่วไป
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นบุคคลที่ทาคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ให้แก่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
โดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการก่อตั้งธนาคารเพื่อการส่ง ออกและนาเข้า แห่งประเทศไทย นับแต่ร่วมร่าง
กฎหมายเพื่อจั ดตั้ง จนเข้าปฏิบัติหน้าที่ใ นตาแหน่งกรรมการผู้จั ด การของ ธสน. เป็นเวลาถึง 7 ปี 8 เดือน
เป็นผู้วางรากฐานการทางานของ ธสน.ในการทาหน้าที่เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย และส่งเสริม
การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นกลไกสาคัญในการสร้างความเจริยแก่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคให้
เจริญเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย และยังประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศไทยสืบมา
ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล เข้ารับตาแหน่ งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในเดือน
มิถุนายน 2544 ซึ่งขณะนั้นเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสถานะไม่สู้ดีนัก เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
จากวิกฤติเศรษบกิจเมื่อกลางปี 2540 สถาบันการเงินส่วนใหญ่ ประสบภาวะขาดทุนจากการดาเนินงาน และ
ประชาชนโดยทั่วไปขาดศรัทธาต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล เร่งแก้ปัญหาโดยดาเนิน
นโยบายสร้างเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินตราต่างประเทศสกุลสาคัญ และกากับ
ดูแลเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างละเอียดรอบคอบ อีกทั้งได้ชัก ชวนให้สถาบันการเงินปรับโครงสร้าง
ดอกเบี้ยในตลาดการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายการเงิน เพื่อตอบสนองนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนไปยังระบบ
เศรษฐกิจให้ดาเนินไปได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ช่ วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและการค้า
ระหว่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ทาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถสะสมเงินสารองระหว่าง
ประเทศเพิ่มมากขึ้นจนสามารถชาระหนี้ ตามโครงการ IMF คืนก่อนกาหนดและยังคงสามารถสะสมเงินสารอง
เพิ่มขึ้นต่อมาจนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ก็ได้ปรับแนวทางกากับดูแลสถาบันการเงิน
ซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจ จากการเป็นผู้ออกกฎข้อบัง คับเข้มงวด และกากับให้สถาบัน
การเงินปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มาเป็นการใช้นโยบายคลายกฎเกณฑ์ที่ยังไม่จาเป็นมีผลให้ สถาบันการเงิน
สามารถทากาไรได้ดีขึ้น และเมื่ อสถาบันการเงิ นมี ฐานะการเงินที่แข็ง แกร่ง ขึ้นเพียงพอแล้ว จึ งปรับปรุงกฎ
ข้อบังคับต่าง ๆ ให้เข้มงวดขึ้นไปตามมาตรฐานสากล ทาให้สถาบันการเงินเข้มแข็งอันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ
ไทยโดยรวม
และที่สาคัญที่สุด ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่าเป็นบุคคลที่เปี่ยม
ด้วยคุณธรรมและความกล้าหาญ โดยเป็นผู้สนับสนุนทั้ง่ทางตรงและทางอ้อมให้ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจยึด
หลักธรรมาภิบาลอย่างจริงใจ เป็นผู้คัดค้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนสร้างหนี้จากบั ตรเครดิต และสินเชื่อ
ส่ วนบุคคลอั นจะส่ ง ผลกระทบต่ออัตราการออมภาคครัวเรือน และจะเป็นปั ญหาต่อประเทศชาติต่อไปใน
ระยะยาว อีกทั้งเป็นผู้ยืนหยัดที่จะดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด แม้ว่าผู้นั้นจะได้รับการสนับสนุน

จากนักการเมืองที่มีอานาจอยู่ก็ตามบุคลิกและการวางตัวที่ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และมีคุณธรรมดังที่กล่าวมา
นี้เป็นส่วนสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการนโยบายการเงินมีอิสระอย่าง
แท้จริงในการทางานโดยไม่ถูกแทรงแซงจากรัฐบาล หรือนักการเมือง และสามารถสร้างศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
นอกจากการยอมรับภายในประเทศแล้ว ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ยังได้รับการยอมรับจากนิตยสาร
Banker อันเป็นนิตยสารด้านการเงินการธนาคารที่มีชื่อเสียง และมีสานักงานใหญ่อยู่ที่อังกฤษ โดยประกาศให้
เป็ น Central Banker of the Year 2006 ส าหรั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย พร้ อ มกั บ ผู้ ว่ า การธนาคารกลางอี ก 4 คน
จากภูมิภาคอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง
จากผลงานและเกีย รติประวัติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ แสดงให้ประจักษ์ชัดว่า ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้ทรงคุณค่า กอปรด้วยความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริงปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ อ ย่ า งถึ ง พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ เนกอนั น ต์ ต่ อ ประเทศชาติ
และประชาชนชาวไทย สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาเศรษฐศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจาปีการศึกษา 2548 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้
ปรากฎสืบไป

