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ปราชญราชบัณฑิตทานนี้นาจะโดงดังในแวดวงราชบัณฑิตยสถานในสมัยหนึ่ง แตแปลกใจที่มีผูกลาวถึงทาน
นอยมาก เมือ่ ผเู ขียนไปอานพบประวัตสิ นั้ ๆของทานในวิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรีเมือ่ ไมนานมานี้ แมแตทา นถึงแกอนิจกรรม
เมือ่ ไรก็ไมทราบกัน จึงอยากคนควานำประวัตขิ องทานในฐานะปราชญบคุ คลสำคัญทางวิชาการของประเทศ มาเสนอ
ใหนกั วิชาการรำลึกถึงทานบาง
ศาสตราจารยโชติ สุวตั ถิ เกิดเมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ. ศ. ๒๔๔๗ ตรงกับปมะโรง เดือน ๓ (แตวนั เกิดทีร่ ะบุ
เปนทางการคือ วันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๔๘) ทีต่ ำบลตลาดใต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เปนบุตรของนายใช
และนางเช็ง สุวตั ถิ ไดเขามาศึกษาทีโ่ รงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จนจบการศึกษาชัน้ มัธยมบริบรู ณในป พ.ศ. ๒๔๖๔
เขารับราชการในกองบำรุงและรักษาสัตวน้ำในตำแหนงชางเขียน เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๘ รับเงินเดือนจริง ๑๕๐ บาท
พ.ศ. ๒๔๗๑ ไดรบั แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงรองอำมาตยโท
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สมัครสอบไดรบั ทุนการศึกษาของพระพีย่ าเธอ เจาฟากรมหลวงสงขลานครินทร (ปจจุบนั คือทุนอานันทมหิดล)
เปนนักเรียนของกรมรักษาสัตวน้ำไปเรียนวิชาเพาะพันธปลาที่มหาวิทยาลัยคอรเนลล มลรัฐนิวยอรค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๗๖ จบการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (BS)
พ.ศ. ๒๔๗๗ ไดรบั แตงตัง้ เปนเจาพนักงานการประมงผชู ว ยชัน้ ๑ แผนกสถานีบำรุงพรรณ กองบำรุงสมบัติ
ในน้ำ กรมประมง
พ.ศ. ๒๔๘๐ ไดรบั แตงตัง้ เปนเปนเจาพนักงานการประมงโท อันดับผชู ว ยชัน้ ๑ กองการประมง กรมเกษตร
และการประมง
พ.ศ. ๒๔๘๑ ไดรบั แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงเจาพนักงานประมงผชู ว ยโท แผนกสำรวจ
พ.ศ. ๒๔๘๕ ไดรบั แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงหัวหนาแผนกสำรวจ กรมการประมง และในปเดียวกัน ไดรบั แตงตัง้
ใหดำรงตำแหนงหัวหนาแผนกปลา และเลขานุการกรมการประมง และรักษาการในตำแหนงหัวหนากองสำรวจ
และคนควา
พ.ศ. ๒๔๙๕
ไดรบั แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงกองบำรุงพันธสตั วน้ำ
พ.ศ. ๒๔๙๗
ไดโอนไปรับราชการทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดำรงตำแหนงอาจารยเอก คณะประมง
พ.ศ. ๒๔๙๙
ไดรบั แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ ชัน้ พิเศษ
พ.ศ. ๒๕๐๓
ไดรบั โปรดเกลาฯ แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๐๕
ไดรบั แตงตัง้ ใหรกั ษาการแทนคณบดี คณะประมง
พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๙ ดำรงตำแหนงคณบดี คณะประมง เปนคนที่ ๒ ตอจากศาสตราจารยบญ
ุ อินทรัมพรรย
ผกู อ ตัง้
พ.ศ. ๒๕๐๘
ไดรบั ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันที่ ๑ กันยายน พ. ศ. ๒๕๑๙ ศาสตราจารยโชติ สุวตั ถิ ไดรบั โปรดเกลาฯเปนราชบัณฑิตสาขาวิชา
สัตววิทยา
พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดรบั แตงตัง้ ใหทำหนาทีก่ รรมการปรับปรุงพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปฐมาภรณชา งเผือก (ป.ช.) และเหรียญดุษฏีมาลาเข็มศิลปวิทยา
เอกสารสิง่ พิมพ
๑. ปลาเมืองไทย (Fishes of Thailand) เปนผลงานคนควารวบรวมชือ่ วิทยาศาสตรและชือ่ ทองถิน่ ของปลาพรรณตางๆ
ในประเทศไทย ๑,๑๘๔ ชนิด แลวจัดจำแนกตามชัน้ อันดับ วงศ สกุล และชนิด ตามระบบอนุกรมวิธาน
๒. ผลงานการวาดภาพปลารวมกับหลวงมัศยจิตรการ กรมประมงเผยแพรเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๓ และ ๒๔๙๔
๓. ไผและหญาพรรณไมเมืองไทย (Flora of Thailand)
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