
มีชัย  วรีะไวทยะ 
 

ต าแหน่งหน้าทีปั่จจุบัน  :  - ผูก่้อตั้ง และประธานมูลนิธิ มีชยั  วรีะไวทยะ 
-  ผูก่้อตั้งและนายกสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
-  ผูก่้อตั้งและประธาน สถาบนัพฒันาประชากรและชุมชนนานาชาติ  (PDI)  บอสตนั , สหรัฐอเมริกา 

    -   ประธานกรรมการ  คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดบัชุมชน 
    - ประธานมูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 
    -   กรรมการ มูลนิธิรางวลั รามอน  แมกไซไซ 

-  กรรมาธิการระดบัสูงของสหประชาชาติเพ่ือป้องกนัเอดส์    
 
    กรรมการในต่างประเทศ 

    กรรมการ   มูลนิธิรางวลั รามอน แมกไซไซ 
ประธาน    สถาบนัพฒันาประชากรและชุมชนนานาชาติ (PDI) , บอสตนั สหรัฐอเมริกา 
รองประธาน  มูลนิธิขา้วแห่งเอเชีย 

    กรรมการ   Population Service International Inc.  วอชิงตนั สหรัฐอเมริกา 
 
    กรรมการในประเทศ 
    ประธาน  คณะกรรมการบริหารและกรรมการสภา สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 
    กรรมการ  มูลนิธิสถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันาแห่งประเทศไทย (TDRI) 
    รองประธาน กรรมการมูลนิธิขา้วไทย 
         
ต าแหน่งหน้าทีใ่นอดตี  :  ทูตพิเศษองคก์ารสหประชาชาติ (UNAIDS) 

สมาชิกวฒิุสภา  (22 มี.ค. 2543 – 21 มี.ค. 2549) 
รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  (14 มิถุนายน – 1 ตุลาคม 2535) 

    รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  (8 มีนาคม 2534 – 21 เมษายน 2535) 

    สมาชิกวฒิุสภา  (22 มี.ค. 39 – 21 มี.ค. 43) 

    สมาชิกวฒิุสภา  (2530 – 2534) 

    โฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  (15 สิงหาคม 2529 – 11 สิงหาคม 2531) 

    รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม  (19 กนัยายน 2528 – 11 สิงหาคม 2529) 

    ผูว้า่การ การประปาส่วนภูมิภาค  (2525 – 2528) 

    อาจารยรั์บเชิญ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัฮาวาร์ด 

    อาจารยรั์บเชิญ สถาบนัการพฒันาระหวา่งประเทศ  มหาวทิยาลยัฮาวาร์ด  (ส.ค. 2531 – มิ.ย. 2532) 

    นกัวจิยั ศูนยสุ์ขภาพประชากรและครอบครัว  มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย  (2522 – 2524) 

    เศรษฐกรอาวโุส ศูนยป์ระสานงานเศรษฐกรแห่งภาคพ้ืนเอเซีย และแปซิฟิค (ECOCEN), (2514 – 2516) 
   
    เศรษฐกรอาวโุส ธนาคารทหารไทย จ ากดั (2514 – 2515) 
   
    หวัหนา้กองประเมินผลการพฒันา 
    ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  (NESDB), (2508 – 2514) 
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  กรรมการในอดตี  (ในต่างประเทศ) 
   กรรมการ   สภาประชากร นิวยอร์ค  สหรัฐอเมริกา 
   กรรมการท่ีปรึกษา  โครงการประชากรโลก มูลนิธิ จอห์น ดี และแคทเธอร์รีน ที แมคอาเธอร์ 
      ซิคาโก  สหรัฐอเมริกา 
   กรรมการ   กองทุนอนุรักษส์ตัวป่์าสากล แกลนด ์สวติเซอร์แลนด ์
   กรรมการ   คณะกรรมการโรคเอดส์แห่งโลก 
      องคก์ารอนามยัโลก เจนีวา สวติเซอร์แลนด ์
   กรรมการ   สถาบนัขา้วระหวา่งประเทศ  (IRRI) 
 
   กรรมการในอดตี  (ในประเทศ) 
   ประธานกรรมการ  องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย  (1 เม.ย. 2541 – 9 ก.พ. 2543) 
   ประธานกรรมการ  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     (1 ก.ย. 2541 -  ส.ค. 2542) 
   ประธานกรรมการ  บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
   ประธานกรรมการ  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
   ประธานกรรมการ  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
   รองประธานกรรมการ กบว. (ก ากบัดูแลวทิย ุและโทรทศัน์ทัว่ประเทศ) 
   ประธานกรรมการ  ประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ 
   ประธานกรรมการ  การกีฬาแห่งประเทศไทย 
   ประธานกรรมการ  คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมวฒันธรรม 
   ประธาน   คณะท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี เร่ืองโรคเอดส์ 
   นายกสมาคม  สมาคมป้องกนัการทารุณสตัวแ์ห่งประเทศไทย 
   ท่ีปรึกษา   ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
   ท่ีปรึกษา   รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการต่างประเทศ (2540) 
   กรรมการ   คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

  กรรมการ   คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
  กรรมการ   คณะกรรมการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ 

   กรรมการ   คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
   กรรมการ   สภาวจิยัแห่งชาติ สาขาสงัคมวทิยา 
   กรรมการ   คณะกรรมการพฒันาชนบท 
   กรรมการ   องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
   กรรมการ   คณะกรรมการก ากบันโยบายดา้นรัฐวสิาหกิจ 
   กรรมการ   คณะกรรมการประเมินผลรัฐวสิาหกิจ 
   กรรมการ   นโยบายสงัคมแห่งชาติ 
   กรรมการ   คณะกรรมการวางแผนครอบครัวและพฒันาประชากร 
   กรรมการ   คณะกรรมการป้องกนัและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ 

กรรมการ   คณะกรรมการพฒันาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ 
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   กรรมการ   คณะกรรมการนโยบายการประเมินผลการด าเนินงาน  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

   กรรมการสภามหาวทิยาลยั  (ในอดตี) 
   นายกสภา  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
   กรรมการ   สภามหาวทิยาลยัมหิดล 
   กรรมการ   สภามหาวทิยาลยัรามค าแหง 
   กรรมการ   สภามหาวทิยาลยัศิลปากร 
   กรรมการ   สภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
   กรรมการ   สภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

รางวลัเกยีรตคุิณ  :  รางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหิดล  สาขาการสาธารณสุข  ประจ าปี  2552 
 

รางวลัผูน้ าดา้นธุรกิจเพ่ือสงัคม ปี 2551 จากมูลนิธิสกอลล ์(Skoll)  -  รางวลั US$ 1,000,000   
เพ่ือน าไปขยายโครงการธุรกิจเพ่ือสงัคมในประเทศไทย 

 

รางวลั Gates Award for Global Health  2007 จาก The Bill & Melinda Gates Foundation  
ซ่ึงนบัวา่เป็นรางวลัในดา้นสาธารณสุขท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก  -  รางวลั US$ 1,000,000   

 

  รางวลันิเคอิเอเซีย (Nikkei Asia Prizes) สาขาการพฒันา  ปี 2550  จากหนงัสือพิมพนิ์เคอิ  
แห่งประเทศญ่ีปุ่น 

 

รางวลั เอกบุรุษ  ประจ าปี 2550  จากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถมัภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ  
พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ

 

รางวลั Asian Hero Award (2549), จากนิตยสาร Time Magazine เป็นหน่ึงในฮีโร่ 60 คน จากทวปี 
เอเชีย  มีผลงานความกา้วหนา้ดา้นการแกปั้ญหาความยากจนในชนบท มีบทบาทในงานวางแผน 
ครอบครัวและการป้องกนัการแพร่ขยายของโรคเอดส์ ทั้งทางดา้นการสร้างนโยบายและการให ้
การศึกษากบัระดบัรากหญา้ 

 

รางวลั Special Lifetime Achievement Award from Asian Forum on Corporate Social Responsibility  
    ประจ าปี  2549   
 

    รางวลั Twenty Great Asians Award (2538) จากนิตยสาร Asia week Magazine เป็นหน่ึงในชาวเอเชีย 
    ผูโ้ดดเด่น 20 คน ระหวา่งปี 2518 – 2538 ผูริ้เร่ิมในงานดา้นการวางแผนครอบครัว การป้องกนัโรคเอดส์ 
     รวมทั้งเป็นผูมี้วสิยัทศัน์ในการชกัชวนภาคธุรกิจเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในงานพฒันาชนบท หรือท่ี 
    เรียกวา่ “ความรับผิดชอบต่อสงัคมของภาคธุรกิจเอกชน (corporate social responsibility” or “CSR”). 
 

    รางวลัแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจ าปี 2537 
จากมูลนิธิ รามอน แมกไซไซ 

 
 

    รางวลัประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจ าปี 2540  (ย ูเอน็ เอฟ พี เอ) 
จากองคก์ารสหประชาชาติ 
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รางวลั United National Gold Peace Medel (2524) 
เป็นรางวลัร่วมกบัรางวลัสรรเสริญจากกองทุน Paul G. Hoffman 
 

รางวลัสรรเสริญจากกองทุน Paul G. Hoffman (2524) 
ผลงานความกา้วหนา้ดา้นการวางแผนครอบครัว ผสมผสานงานสาธารณสุข 
และการปรับสภาวะความเป็นอยูข่องประชาชนในชนบทไทยใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
 
รางวลั International Health Award For Leadership (2533) 
ผลงานดีเด่นดา้นสาธารณสุข ประชากร และการพฒันาในรอบ 
10 ปีท่ีผา่นมา จากสภาแห่งชาติเพ่ือการอนามยัระหวา่งประเทศ 
(National Council for International Health) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
รางวลัเกียรติคุณ Margaret Sanger Award (2532) 
ผลงานดีเด่นในการวางแผนครอบครัวของโลก 
โดยสหพนัธ์วางแผนครอบครัวแห่งอเมริกา 
 
 
รางวลัเกียรติคุณ “วางแผนครอบครัวดีเด่น” (2533) 
(Friend of Family Planning) จากสมาคมวางแผนครอบครัว 
และสุขภาพทางการเจริญพนัธ์ุ  (National Family Planning  
and Reproductive Health Association)  แห่งสหรัฐอเมริกา 
 
รางวลัเกียรติคุณ Hugh Moor Award (2532) 
ความคิดเห็นริเร่ิม และความเขา้ใจในปัญหาประชากร 
โดยคณะกรรมการ  Population Crisis 
 
รางวลัดีเด่น  ดา้นประชากรแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

    (The Third All China Population Award)  ประจ าปี 2541  ในฐานะท่ี 
    อุทิศตนต่องานดา้นประชากร และการวางแผนครอบครัวอยา่งจริงจงั 
    ตลอดจนความพยายามท่ีจะส่งเสริมมิตรภาพ และความร่วมมืออนัดีต่อกนั 
    ระหวา่งประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รางวลัน้ีจดัข้ึน 
    เป็นปีท่ี 3 และเป็นคร้ังแรกท่ีทางรัฐบาลจีนไดม้อบรางวลัอนัมีเกียรติน้ีให ้

แก่บุคคลจากประเทศอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

รางวลัเกียรติคุณสงัขเ์งิน (2525) 
ผลงานดีเด่นในการใชว้ทิยาการประชาสมัพนัธ์ 
สาขาสร้างสรรทศันคติท่ีถูกตอ้ง โดยสมาคมประชาสมัพนัธ์ 
แห่งประเทศไทย (พล.อ.เปรม ติณณสูลานนท ์ นายกรัฐมนตรี) 
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ปริญญาดุษฎบีณัฑิตกติตมิศักดิ์  : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  (สาขาวชิาการพฒันาชุมชน) 
    คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม   (2551) 
 

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
    คณะพาณิชศาสตร์และการบญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  (2550) 
 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (พฒันาการเศรษฐกิจ) 2545 
    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   

 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
    สาขาวชิาการพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (2540) 
    มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
    Melbourne University,  ประเทศออสเตรเลีย (2536) 
      

ปริญญาพฒันบริหารศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ทางประชากรและการพฒันา 
    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2535) 
    

ปริญญาวทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวชิาสุขศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (2534) 
 
ปริญญาแพทยศ์าสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
Monash University,  ประเทศออสเตรเลีย (2532) 
 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการประชาสมัพนัธ์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง (2532) 

 
ปริญญาสงัคมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
มหาวทิยาลยัมหิดล (2526) 

 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์   :  Honorary Officer in the General Division (AO) of the Order of Australia (2538) 
    ฐานะท่ีมีส่วนส่งเสริม และกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งไทย และออสเตรเลีย 
    และมีส่วนร่วมในการรณรงคโ์รคเอดส์ 
 
    The Commander’s Cross of the Order of the Federal Republic of Germany (2537) 
    (ฐานะท่ีเป็นผูส่้งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั) 
 
    มหาปรมาภรณ์ชา้งเผือก (ม.ป.ช.)  (2534) 
 
    มหาวชิรมงกฎุไทย (ม.ว.ม.)  (2532) 
 
    ประถมาภรณ์ชา้งเผือก (ป.ช.)  (2529) 
 
    ประถมาภรณ์มงกฎุไทย (ป.ท.)  (2528) 



 6 
9/3/2010 
 
การศึกษา :   โรงเรียนวชิราวธุ  วทิยาลยั 
    

 โรงเรียนจีลอง แกรมม่า  ประเทศออสเตรเลีย 
 
     

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย ์(2507) 
มหาวทิยาลยัเมลเบิร์น  ประเทศออสเตรเลีย 

 

สถานทีต่ดิต่อ :  สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
    เลขท่ี  6  สุขมุวทิ  ซอย 12    กรุงเทพฯ    10110 
    โทร.  2294611-28  โทรสาร  2294632 
    Email:  mechai@pda.or.th 
    Website: www.pda.or.th 
 

ครอบครัว :  ภรรยา:  ท่านผูห้ญิงบุตรี  วรีะไวทยะ 
    บุตรี:     สุจิมา  วรีะไวทยะ 
 
 
     
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


