
เสวนาวิชาการ ครั้งที่



“การต่างประเทศไทยบนเวทีโลก :   

         ปฏิรูปหรือไม่ ? 

      อย่างไร ? 

    เพื่อใคร ?”
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เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 4

“การต่างประเทศไทยบนเวทีโลก :

   ปฏริปูหรอืไม่? อย่างไร? เพือ่ใคร?” 
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 - 12.30 น.

ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บรรยายโดย

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 
  ธรรมศาสตราภิชาน และอดีตเลขาธิการอาเซียน

ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์ 
  ศาสตราภิชานประจ�าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
 กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

 และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการเสวนา

โดยสรุป ตลอดระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี 

พนมยงค์ ที่ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นบ่อน�้าบ�าบัดความกระหาย 

ความรู้ของราษฎร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อ 80 ปีก่อนประเทศไทย 

เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมระหว่างประเทศค่อนข้างน้อย แต่ปัจจุบันสถานการณ์ได้

เปลี่ยนแปลงไปมาก การเกิดขึ้นของกระแสโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน ภาวะโลกร้อน และด้านอื่นๆ 

ประเทศไทยไม่อาจอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว ประเทศไทยควรมีความทะเยอทะยานที่จะมีบทบาทในเวทีระหว่าง

ประเทศให้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เห็นความพยายามของประเทศไทยที่จะมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ 

เช่น ธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่มีบทบาทในเวทีอาเซียน ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ที่ด�ารง

ต�าแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (The United Nations Conference 

on Trade and Development: UNCTAD) ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์ ที่มีบทบาทเรื่องสิทธิมนุษยชนใน

องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะมีบทบาทระหว่างประเทศได้อีกมาก 

งานเสวนาในวนันีจ้ะท�าให้เราได้รบัความรูแ้ละเปิดโลกทศัน์เกีย่วกบัการต่างประเทศไทย นอกจากนี้  

การจัดงานเสวนาในวันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ซึ่งการเฉลิมฉลองที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือ การเฉลิมฉลองด้านวิชาการ  

เพราะแสดงให้เหน็ถงึความเจรญิงอกงามทางวชิาการทีม่มีาโดยตลอด ผูม้าร่วมเสวนาทางวชิาการวนันีล้้วนเป็น 

ผูท้รงคณุวฒุ ิมปีระสบการณ์ในการท�างานด้านการต่างประเทศ หรอืค้นคว้า ศกึษา ตลอดจนสอนและบรรยาย
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ด้านการต่างประเทศ ประกอบด้วย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเลขาธิการอาเซียน ศาสตราจารย์วิทิต มันตราภรณ์  
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ และผู้เสนอรายงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และ

รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน และอดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวถึงการทูตไทย

เริ่มต้นจากความพยายามที่จะต้องติดต่อกับโลกภายนอกที่มีมาช้านานเห็นได้จากสมัยสุโขทัย อยุธยา และ

รัตนโกสินทร์ที่มีการแต่งตั้งทูตเพื่อติดต่อกับต่างประเทศ แต่เนื่องจากในอดีต คนไทยยังขาดทักษะทั้ง 

ด้านภาษาและการปฏิสัมพันธ์กับชาวโลก จึงมีการแต่งตั้งชาวต่างชาติเพื่อมาช่วยการระหว่างประเทศของ

ไทย การต่างประเทศไทยของไทยเริ่มมีวิสัยทัศน์ชัดเจนรวมทั้งเริ่มผลิตคนเพื่อท�าหน้าที่ทางการทูตครั้งแรก 

เมื่อท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ได้สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต

บุคลากรออกไปช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้นและสังคมประชาธิปไตย นอกจากนี้ ท่านอาจารย์ปรีดี ยังมีวิสัยทัศน์

เกีย่วกบัการต่างประเทศไทย โดยน�าเสนอแนวคดิเรือ่งการรวมตวัในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีเ่รยีกว่า  

“สหประชาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ปรากฏในหนังสือเรื่อง “ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้า” และหนังสือ  

“21 ปีที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน” ซึ่งแนวคิดนี้ท่านคิดไว้ก่อนที่การรวมตัวในระดับภูมิภาคอื่นๆ เช่น 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN)  

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) การประชมุสดุยอด

เอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) จะเกิดขึ้น และท่านต้องการให้ประเทศไทยมีบทบาทน�า 

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของภูมิภาคและของประเทศไทย 

อย่างไรกต็าม ด้วยความทีป่ระเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมอืงขึน้ของใคร แม้เรือ่งนีจ้ะเป็นความส�าเรจ็

ทีส่�าคญั แต่มผีลเสยีคอื ท�าให้การทตูไทยเป็นการทตูทีไ่ม่จ�าเป็นต้องออกไปต่อสูด้ิน้รนเพือ่ปกป้องผลประโยชน์
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ของประเทศชาติ การทูตของไทยมีลักษณะที่เรียกว่า “Diplomacy of Accommodation“ หรือ “การทูต 

ลูต่ามลม” ต่างจากประเทศเพือ่นบ้านโดยเฉพาะกลุม่ประเทศผูก่้อตัง้อาเซยีน ได้แก่ ประเทศอนิโดนเีซยี มาเลเซยี  

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ที่ทุกประเทศต่างตกเป็นประเทศในอาณานิคมของประเทศตะวันตก การทูตของประเทศ

เหล่านี้มีลักษณะที่เรียกว่า “Diplomacy of Defiance” หรือ “การทูตที่ต้องเผชิญหน้า” คือ ต้องออกไปต่อสู้

ดิน้รนเพือ่อสิรภาพและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตนในเวทโีลก ยิง่ไปกว่านัน้ ประเทศเหล่านีย้งัมทีศิทาง

ในการด�าเนินนโยบายต่างประเทศที่ชัดเจน เช่น ประเทศมาเลเซียมีทิศทางนโยบายต่างประเทศเรื่องการก้าว

ออกไปจากการเป็นประเทศโลกทีส่ามตัง้แต่หลงัสงครามโลกสิน้สดุ และปัจจบุนัได้ชปูระเดน็เรือ่งสทิธมินษุยชน  

(Human Rights) สิทธิแรงงาน (The Right of Labor) สิทธิที่จะพัฒนา (The Right to Develop)  

เป็นหลกัในการด�าเนนินโยบายต่างประเทศ ประเทศสงิคโปร์เน้นทศิทางเรือ่งการเปิดตลาด การสร้างกฎเกณฑ์

ทีส่่งเสรมิการค้าการลงทนุเพราะเป็นประเดน็ทีส่งิคโปร์จะได้ประโยชน์มากทีส่ดุ เนือ่งจากสงิคโปร์ไม่ใช่ประเทศ

ผลิตสินค้าหรือท�าเกษตรกรรม 

นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์ในโลกปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายมากมาย เช่น  

การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ สภาพแวดล้อมเป็นพษิ การขาดแคลนพลงังานและอาหาร อนาคตโลก 

ในปี ค.ศ. 2050 จะมจี�านวนประชากรเพิม่ขึน้ถงึ 9 พนัล้านคน (ปัจจบุนั 7 พนัล้านคน) ดงันัน้ การเผชญิหน้ากนั 

ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติจะมีมากขึ้น รวมทั้งความขัดแย้งทางอารยธรรม (The Clash of Civilization)  

ที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ระหว่างโลกจีนกับโลกตะวันตก โลกมุสลิมกับโลกคริสเตียน เป็นต้น มรดกความส�าเร็จจาก

อดตีประกอบกบัสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปัจจบุนั ท�าให้เกดิความขดัแย้ง การต่างประเทศไทยไม่อาจใช้ 

แนวทางเดิมได้อีกต่อไป มีความจ�าเป็นต้องปฏิรูปซึ่งสามารถท�าได้ดังนี้ 

ประการที่ 1 การต่างประเทศไทยต้องมีแนวทางอย่างชัดเจนในเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ประเทศไทย เช่น เรื่องการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (Manufacturing) เป็นเรื่องเด่นที่สุด

ของเรา เมื่อโลกก�าลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหาร เราจะชูประเด็นเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร ประเด็นเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Development Sustainability)  

ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นเรื่องที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ

ว่าเป็นทางออกต่อปัญหาของโลกที่ดีที่สุด ประเทศไทยอาจจัดประชุมระหว่างประเทศในเรื่องนี้ และแนวทาง 

ที่เราจะก�าหนดขึ้นควรจะท�าอย่างยั่งยืนต่อเนื่องไปทุกรัฐบาล ที่ส�าคัญประเทศควรต้องมีจุดยืนในการเข้าไป

ร่วมแก้ปัญหาของโลกร่วมกันกับประเทศอื่นๆ อีกด้วย

ประการที่ 2 จะต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง 

ไม่ใช่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเฉพาะกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และต้องเป็นประโยชน์ในระยะยาว 

ไม่ใช่เรื่องเฉพาะหน้า ในปัจจุบัน ระบบของข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศเหมือนระบบข้าราชการ

ของกระทรวงอื่นๆ ไปแล้ว คือเป็นแบบ Extended Family เพราะผู้บริหารระดับสูงของทุกกระทรวง ทบวง 

กรม และทุกหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ มีความเกี่ยวพันกันทางการเมืองและครอบครัว การคัดคนไม่ได้มา

จากความรู้ความสามารถ แต่ขึ้นกับเป็นพวกใคร ระบบการท�างานของกระทรวงการต่างประเทศ ต้องมีความ

เป็นมืออาชีพ (Professionalism) วางบนพื้นฐานระบบคุณธรรม (Merit System) รวมทั้งมีความเป็นเลิศ 

(Excellency) มากกว่านี ้เมือ่การคดัคนไม่ได้มาจากความรูค้วามสามารถกไ็ม่สามารถไปน�าเสนอหรอืปกป้อง

ผลประโยชน์ของชาติในเวทีโลกได้เพราะไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 

ประการที่ 3 เราต้องสร้างผู้เชี่ยวชาญ (Expertise) ในสาขาต่างๆ เพื่อออกไปมีบทบาทในเวทีโลก  

ไปร่วมถกเถยีงอภปิรายในสิง่ทีโ่ลกให้ความส�าคญั เช่น การเงนิโลก สิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาต ิการรกัษา 
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ความสงบสุข (Peace Keeping) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทย แม้เราจะมีคนอย่าง ดร.ศุภชัย  

พานิชภักดิ์ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และท่านอื่นๆ แต่ไม่เพียงพอเพราะไม่ได้อยู่ในต�าแหน่งที่จะปกป้อง 

ผลประโยชน์ของประเทศไทยเพียงประเทศเดียว เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศที่จะต้องผลิต

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่โลกก�าลังสนใจ 

ประการที่ 4 เป็นเรื่องของ Mentality กล่าวคือ คนไทยไม่มีจิตใจ ไม่มีความมั่นใจที่จะไปท�างาน 

ในต่างประเทศเพราะไม่อยากอยู่ห่างครอบครัวและเหตุผลอื่นๆ โควตาการท�างานที่องค์การสหประชาชาติ 

ในต่างประเทศของคนไทยไม่เคยเต็ม ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเหตุผลที่เราขาดคนที่จะไปท�างานในต่างประเทศ  

แม้แต่ในภาคเอกชนกป็ระสบปัญหานี ้ตรงนีเ้ป็นข้อเสยีเปรยีบเพราะในประชาคมระหว่างประเทศปัจจบุนัซึง่เป็น 

โลกไร้พรมแดน ประชาชนเคลือ่นย้ายกนัตลอดเวลาและแข่งขนักนัมากขึน้ คนไทยต้องออกไปแข่งกบัต่างชาติ 

เพื่อดึงการลงทุนเข้ามาในประเทศ ต้องออกไปซื้อ-ขาย-ควบรวมกิจการแข่งกับต่างประเทศ ดังนั้น คนไทย

ต้องเปลี่ยน Mindset ในเรื่องนี้ ทุกวันนี้ สังคมไทยพูดเรื่องการปฏิรูปมากมาย หนึ่งในเรื่องที่ควรปฏิรูปนั้น

ต้องรวมเรื่องการต่างประเทศด้วย ซึ่งยังไม่สายเกินไปที่จะปฏิรูป สิ่งที่อาจารย์ปรีดีคิดให้ประเทศไทยเป็นผู้น�า

ภูมิภาคได้ถูกบิดเบือนไปอาเซียนเป็นเพียงมิติเดียวของอาจารย์ปรีดีที่ด�ารงอยู่ ประเทศไทยจะอยู่ตรงไหน 

ในประชาคมโลกขึ้นอยู่กับคนและระบบของเราต้องมีความพร้อม มีแนวทางที่ชัดเจน แล้วเราจะได้ประโยชน์  

ถ้าไม่เช่นนัน้เรากจ็ะลูต่ามลมต่อไปและไม่ได้ประโยชน์เตม็ทีจ่ากประชาคมระดบัภมูภิาคทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ซึง่เป็น 

ทรัพย์สินทางปัญญา(Intellectual Property) ของเรา 

ศาสตราจารย์ วทิติ มนัตาภรณ์ ศาสตราภชิาน คณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าวถงึ 
การต่างประเทศไทยในมิติ “สิทธิ” (Rights) และ “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) ซึ่งเป็นกระแสที่โลก

ให้ความสนใจและเป็นหลักประกันพื้นฐานที่รัฐพึงให้กับประชาชนทุกคนในประเทศเป็นอย่างน้อย ไม่ว่าจะมี 

สัญชาติของรัฐนั้นหรือไม่ก็ตาม ซึ่งตัวละครที่มีบทบาทในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ภาครัฐเท่านั้น แต่ยังมีองค์กร

ระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ รวมทั้งสังคมพลเมือง (Civil Society) ด้วย ที่ผ่านมา

ประเทศไทยมีบทบาทในเรื่องนี้ในสามระดับ คือ ทวิภาค (Bilateral Level) ภูมิภาค (Regional Level) และ

พหุภาค (Multilateral Level) 

ในระดับทวิภาค (Bilateral Level) ประเทศไทยเลือกที่จะแสดงบทบาทเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อ

ประเทศเพื่อนบ้านอย่างค่อนข้าง “ระมัดระวังแบบไมตรีจิต” (Reciprocal Caution) เลือกที่จะไม่แทรกแซง 

เพราะถือเป็นกิจการภายในของแต่ละประเทศ ยกเว้นกรณีมีผลกระทบกับผลประโยชน์ของประเทศไทย เช่น 

ชาวประมงไทยถกูจบัในบางประเทศ เป็นต้น ในข้อตกลงระหว่างประเทศในระดบัทวภิาค มกัไม่ค่อยมเีกีย่วกบั 

เรื่องสิทธิมนุษยชนมากนัก แต่จะมีเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง FTA เช่น FTA ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและ

สหรฐัอเมรกิา มข้ีอตกลงทีเ่กีย่วกบัมนษุย์ เช่น การอนญุาตให้แรงงาน (Labor) หรอืคนท�างาน (White Collar) 

ท�างานข้ามพรมแดน การขออนุญาตเข้าประเทศโดยไม่ต้องใช้ Visa อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบ

ศักดิ์ศรีของประชาชนประเทศไทยว่าคุ้มค่าหรือไม่กับการลดหย่อนให้คนต่างชาติเข้ามาท�างานได้ง่าย และ 

ต้องรอนานเมื่อต้องผ่านทางเข้าประเทศ (Immigration)

ในระดับภูมิภาค (Regional Level) ในกรอบของอาเซียน ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย 

มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนให้มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในกฎบัตรอาเซียน 

(ASEAN Charter) โดยเฉพาะกฎบัตรข้อ 14 ที่เรียกร้องให้มีกลไกการปกป้องสิทธิมนุษยชน การตั้งคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียน ส�าหรับเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) ที่เป็นเรื่องของการเปิดเสรีการค้า บริการ และแรงงานทักษะสูง (Skilled Workers) แต่ไม่ได้เป็นการ
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เปิดเสรีเรื่อง flow ของแรงงานต่างด้าว ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่ละประเทศสมาชิกยังคงมีความระมัดระวังและ

ระแวงเป็นอย่างยิ่ง แม้จะมีการประกาศ “ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights 

Declaration: AHRD)” แต่ก็มีจุดอ่อนตรงที่เน้น “หน้าที่” มากกว่า “สิทธิ” และมีข้อยกเว้นมากมายที่ให้ขึ้นกับ

กฎหมายภายในแต่ละประเทศ ซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาในประเทศที่มีกฎหมายแบบเผด็จการ ท�าให้มาตรฐาน

ของอาเซียนในเรื่องนี้ยังไม่เป็นมาตรฐานสากล อาเซียนมีคณะกรรมการสิทธิสตรี เด็ก และแรงงานต่างด้าว 

ซึ่งทั้งหมดนี้ด�าเนินงานภายใต้คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN  

Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานของ 

คณะกรรมการเหล่านี้ท�ากิจกรรมการ “ส่งเสริม (Promotion)” มากกว่า “ปกป้อง (Protection)” สิทธิของ 

แรงงานต่างด้าวจากการถกูละเมดิอย่างแท้จรงิซึง่เรือ่งนีจ้�าเป็นต้องมกีารปฏริปู ในปัจจบุนัมเีครอืข่ายทีเ่รยีกว่า

สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly: AIPA) แต่ไม่ได้เป็นองค์กรที่เป็นทางการ

ทีอ่ยูใ่นกรอบของโครงสร้างของอาเซยีน ดงันัน้ ต้องเรยีกร้องให้มกีารตัง้สมชัชาปวงชนในกรอบทีเ่ป็นทางการ

ของอาเซียน ซึ่งกลไกนี้จะเป็นคานดุลยภาพอ�านาจที่ส�าคัญที่จะช่วยประเทศไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

ในระดับพหุภาค (Multilateral Level) ในช่วงระยะหลังประเทศไทยมีความกล้าที่จะแสดงออก 

วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งแสดงออกถึงขั้นประณามประเทศอื่นที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ

ประชาชนของตนมากขึ้น เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือ ปัจจุบัน ประเทศไทยลงคะแนนเสียง

เรียกร้องให้เกาหลีเหนือปรับปรุงประเทศให้ดีขึ้น ต่างจากเมื่อ 10 ปีก่อนที่ประเทศไทยปฏิเสธไม่ลงคะแนน

เรือ่งนี ้นอกจากนี ้ประเทศไทยได้แสดงออกถงึความต้องการมส่ีวนร่วมกบัในองค์การสหประชาชาตโิดยลงนาม 

อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธมินษุยชน ซึง่ถอืเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมอืงของประเทศไทย

ที่จะไม่ด�าเนินการใดๆ อันขัดต่อหลักการของอนุสัญญาฯ และมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกฎหมายภายใน

ประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ เพื่อคุ้มครองประชาชนมิให้ถูกละเมิดสิทธิเรื่องนี้ มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 9 

ฉบับ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้ว 7 ฉบับ ได้แก่ (1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมอืง (2) กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (3) อนสุญัญาว่าด้วย 

การขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทกุรปูแบบ และพธิสีารเลอืกรบัเรือ่งการรบัข้อร้องเรยีน (4) อนสุญัญาว่าด้วย 

สิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับทั้ง 2 ฉบับ เรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันทางก�าลังอาวุธ และ

เรื่องการค้าเด็ก โสเภณีเด็ก และสื่อลามกเด็ก (5) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 

ในทุกรูปแบบ (6) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ

ที่ย�่ายีศักดิ์ศรี และ (7) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

จากการเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาฯ นี้ ประเทศไทยได้ถูกตรวจสอบบ้างแล้ว และประเทศไทย 

ได้พยายามปรบัปรงุกฎหมายภายในให้สอดคล้องและด�าเนนิการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างด ีเช่น การลดความ

ยากจน การปฏิรูปกฎหมายครอบครัว การช่วยเหลือคนพิการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม องค์การสหประชาชาติ

ได้เรียกร้องให้ประเทศไทยปรับปรุงในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมกลุ่ม การใช้โซ่ตรวนขา 

ซึง่ถอืเป็นเรือ่งทีน่่าเหยยีดหยาม การปฏบิตัต่ิอคนต่างด้าวทีล่ีภ้ยัมาในประเทศไทย การใช้กฎหมายความมัน่คง 

พระราชก�าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎอัยการศึก พระราชบัญญัติความมั่นคงฉบับใหม่ และบางมาตรา

ของกฎหมายอาญา เช่น มาตรา 135 ที่ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งเราต้องปฏิรูปตามกระแสสากล

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเข้ารับการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจาก

องค์การสหประชาชาติภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 

แห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Human Rights Council-HRC) คณะท�างาน UPR ได้เสนอข้อเสนอแนะ 
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ให้ประเทศไทยด�าเนินการปรับปรุงจ�านวน 170 ข้อ ซึ่งประเทศไทยรับที่จะด�าเนินการปรับปรุง 140 ข้อ แต่ยัง

ไม่พร้อมจะรับอีก 30 ข้อ เช่น เรื่อง การใช้มาตรา 112 การใช้พระราชบัญญัติการใช้คอมพิวเตอร์ที่กระทบ

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การใช้พระราชก�าหนดฉุกเฉิน เป็นต้น แม้ไทยจะยังไม่ยอมรับเรื่องเหล่านี้ แต่ก็

แสดงให้เหน็ว่าประเทศไทยเปิดรบัต่อการตรวจสอบขององค์การสหประชาชาตแิละยอมรบัการวพิากษ์วจิารณ์

จากนานาประเทศมากกว่าในอดตี อย่างไรกต็าม ศาสตราจารย์วทิติได้ให้ข้อเสนอแนะสิง่ทีป่ระเทศไทยควรจะ

ต้องปฏิรูปต่อไปในอนาคต มีดังนี้ 

การทูตไทยควรจะเป็นการทูตที่จะยึดหลักการ (PRINCIPLE DIPLOMACY) ให้มากขึ้น เช่น  

หลักสากลที่ค�านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องพฒันาความเป็น “Partnership” กบัองค์กรระหว่างประเทศและนานาประเทศ

ให้มากขึน้ โดยเฉพาะการขยายความร่วมมอืข้ามทวปี เช่น กบัทวปีแอฟรกิา รวมทัง้พฒันาความร่วมมอืเครอื

ข่ายประชาชนต่อประชาชน (People to People) ให้มากยิ่งขึ้น

ในระดับทวิภาคและภูมิภาค การท�า MOU หรือข้อตกลงทั่วๆ ไปของประเทศไทยควรต้องค�านึง

เรื่อง “สิทธิ” ให้มากยิ่งขึ้น เช่น สิทธิของแรงงานต่างด้าว ส�าหรับข้อตกลงในกรอบอาเซียนควรต้องไป 

ให้ไกลกว่า Skilled Workers เอือ้ประโยชน์ให้กบัผูอ้พยพมากขึน้ ควรมกีารปฏริปูกฎบตัรอาเซยีนในเรือ่งของ

สิทธิมนุษยชนให้มีมาตรฐานสากลสูงขึ้นและผูกมัดมากขึ้น ในส่วนของกลไก AICHR ที่ก�าลังจะมีการปฏิรูป 

ควรมีการท�ากิจกรรมที่เน้นการป้องกัน (Protection) ให้มากขึ้น เช่น การเรียกร้องให้กับเหยื่อ การเยี่ยมเยียน

สถานที่เกิดเหตุ การตรวจสอบ การตั้งผู้ตรวจสอบ การเยี่ยมเยียนสถานที่ที่มีประเด็น การเปิดช่องทางให้

ปัจเจกชนสามารถเรียกร้องถึงคณะกรรมการได้โดยตรงหากไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐ และต้องพัฒนาไปสู่

การจัดตั้งศาลอาเซียน สมัชชาประชาชนอาเซียน รวมทั้งขยายกรอบความร่วมมือไปยัง ASEAN+3 ส�าหรับ

ประเทศไทยควรมีบทบาทในการปฏิรูปเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้น 

ในระดบัพหภุาค ประเทศไทยและอาเซยีนควรจะสามารถเป็นแรงบนัดาลใจให้องค์การสหประชาชาติ 

ในการจัดตั้งสมัชชาปวงชน (People’s Assembly) ในองค์การสหประชาชาติ ประเทศไทยควรให้ความส�าคัญ
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กบัการให้สตัยาบนัต่อสนธสิญัญาทัง้หลายและควรบงัคบัใช้ให้ด ีการตดิตามผลข้อเสนอแนะของ UPR และอืน่ๆ

ที่เสนอต่อประเทศไทยแล้วประเทศไทยปฏิเสธ องค์การสหประชาชาติควรเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถ

เรียกร้องมาที่องค์การสหประชาชาติ ได้มากขึ้น หากไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐ 

ในระดับประเทศ ประเทศไทยต้องออกแบบสังคมให้เข้าสู ่มาตรฐานสากล ทั้งหมดทั้งปวงนี้ 

ต้องเป็นการปฏิรูปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชน (Common Interests of Human Kind)

รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยและอดีตรองอธิการบดี 
ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวถงึการต่างประเทศไทย ในอดตีตัง้แต่ช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 

2 จนถงึปัจจบุนัและทศิทางการปฏริปูในอนาคต แม้ประเทศไทยเป็นเพยีง “รฐัเลก็” หรอื “จลุรฐั” (Small State) 

บนเวทีระหว่างประเทศในระดับโลก แต่ก็สามารถด�าเนินการทูตอย่างชาญฉลาดรักษาปกป้องผลประโยชน์ 

แห่งชาติจนประสบความส�าเร็จ เห็นได้จากสามารถรอดพ้นจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดคับขันในโลกและใน

ภมูภิาคได้หลายสถานการณ์ เช่น ไม่ต้องตกเป็นเมอืงขึน้ของจกัรวรรดนิยิมตะวนัตกในยคุล่าอาณานคิม ไม่ตกเป็น 

ประเทศผู้แพ้สงครามหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดใน ค.ศ. 1945 ทั้งๆ ที่รัฐบาลไทยในช่วงนั้นร่วมมือกับ

ญี่ปุ่นซึ่งแพ้สงคราม เรื่องนี้ถือเป็นคุณูปการของอาจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ที่ได้พยายามด�าเนินการทุกทาง

เช่น ก่อตั้งขบวนการเสรีไทย ติดต่อเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งทางลับและทางแจ้งเพื่อไม่ให้ประเทศไทย

ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม

นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัสามารถด�าเนนิและจดัการความสมัพนัธ์กบัประเทศมหาอ�านาจต่างๆ ซึง่มี

ความขดัแย้งแข่งขนักนั (Great Power Rivalries) การด�าเนนินโยบายแบบประนปีระนอม (Accommodation)  

การเป็นพันธมิตรแบบพหุภาคี (Multilateral Alliance) กับประเทศสหรัฐอเมริกาและตะวันตก ภายใต้แนวคิด

การป้องกันร่วมกัน (Collective Defense) โดยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(South East Asia Treaty Organization: SEATO) ใน ค.ศ. 1954 และการกระชับความสัมพันธ์แบบทวิภาคี 

(Bilateral) ด้านความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกา (แถลงการณ์ร่วมถนัด-รัสก์ 1962) หลังจากเห็นจุดอ่อนของ 

การเป็นสมาชิก SEATO ต่อมา ประเทศไทยก็เปิดการเจรจาปรับความสัมพันธ์กับจีนเพื่อลดความตึงเครียด 

จนกระทั่งสามารถสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ในปี ค.ศ. 1975 ลดความ

ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาและติดต่อกับสหภาพโซเวียตมากขึ้น ซึ่งการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของไทย 

ในลักษณะนี้ในทศวรรษที่ 1970 เรียกว่า “Equidistance” คือ อยู่ห่างจากประเทศมหาอ�านาจในระยะเท่าๆ กัน 

หรืออีกนัยหนึ่งให้ความส�าคัญกับมหาอ�านาจต่างๆ ทั้งสหรัฐฯ จีน และโซเวียตเท่าๆ กัน

ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยยังมีลักษณะเป็น “มัธยรัฐ” (Middle Power) ในเวทีระดับภูมิภาค  

โดยมี “บทบาทน�า” ในการเสนอความคิดริเริ่ม (Initiatives) ที่ส�าคัญให้กับภูมิภาคหลายประการเพื่อสันติภาพ 

ความมั่นคง และความมั่งคั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ในปี ค.ศ. 1967 ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรี

ต่างประเทศไทยเสนอก่อตั้ง “สมาคมอาเซียน” ต่อมาใน ค.ศ. 1980 ไทยด�าเนินนโยบายร่วมมือกับนานาชาติ

กดดันประเทศเวียดนามให้ถอนทหารออกไปจากการยึดครองกัมพูชา เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดในต้นทศวรรษที่ 

1990 คอมมิวนิสต์ล่มสลาย ภัยคุกคามความมั่นคงไม่เข้มข้นน่าวิตกเท่าในอดีต ประเทศไทยจึงปรับเปลี่ยน 

มาด�าเนนิความสมัพนัธ์แบบ “ความมัน่คงจากการร่วมมอืกนั” (Cooperative Security) สนบัสนนุสร้างเวทกีาร

ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค (ASEAN Regional Forum: ARF) ในปี ค.ศ. 

1994 โดยดงึมหาอ�านาจทกุชาตมิาร่วมมอืกบัอาเชยีน นอกจากนี ้ท่านอดตีนายกรฐัมนตร ีอานนัท์ ปันยารชนุ  

เสนอแนวคิดการท�าข้อตกลงการค้าเสรีในภูมิภาค คือ ASEAN Free Trade Area: AFTA ขึ้นมา การด�าเนิน

นโยบายสายกลาง (Moderation) ของไทย คอื ไม่สดุโต่งเกนิไป การเป็นมติรกบัทกุประเทศ การเป็นเพือ่นบ้าน
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ทีด่ ีไม่เป็นศตัรกูบัใคร (Friend to all and Foe to None) ท�าให้ประเทศไทยได้รบัการยอมรบัจากประชาคมโลก  

เรียกได้ว่า การต่างประเทศไทยที่ผ่านมาประสบความส�าเร็จ

อย่างไรกต็าม เราไม่สามารถหวงัพึง่ความส�าเรจ็ในอดตีได้ตลอดไป การต่างประเทศไทยในปัจจบุนั

ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ประเทศไทยควรบอกชาวโลกว่า เรามีจุดยืนในเรื่องต่างๆ อย่างไร มีแนวคิดใดในการ

จดัการความขดัแย้ง ส่งเสรมิสนัตภิาพ เสถยีรภาพ และความมัง่คัง่ (Peace, Stability and Prosperity) ให้กบั

ประชาคมโลกได้ ยิง่ไปกว่านัน้ ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมานี ้ประเทศไทยไม่ค่อยน�าเสนอความคดิรเิริม่ (Initiatives)  

ใหม่ๆ ในเวทีระหว่างประเทศมากนัก การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยท�าให้การด�าเนินนโยบายต่างประเทศ 

ไม่ต่อเนือ่ง ประกอบกบัสถานการณ์ของโลกได้เปลีย่นแปลงไปมากในปัจจบุนั การต่างประเทศมคีวามซบัซ้อน

มากขึน้ ทัง้ในมติกิารเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศมลีกัษณะทัง้ซบัซ้อนทัง้

เชื่อมโยงเป็นความร่วมมือเชิงแข่งขัน (Competitive Cooperation) ดังนั้น ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีแนวทาง

หรอืเป้าหมายทางยทุธศาสตร์ (Strategic Objectives) ทีช่ดัเจน เกีย่วพนักบันานาชาตทิางยทุศาสตร์ได้อย่าง

สมดลุ (Balanced Strategic Engagement) มจีดุยนืทีก้่าวหน้าและมทีศิทางทีเ่หมาะสม การต่างประเทศไทย

จึงจ�าเป็นต้องได้รับการปฏิรูปเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

การปฏริปู Hardware ซึง่หมายถงึ การปฏริปูโครงสร้าง (Structural Reform) ในประเดน็นีก้ระทรวง

การต่างประเทศไทยได้ด�าเนินการมาโดยตลอด เห็นได้จากเมื่อ 50 - 60 ปีที่แล้ว กระทรวงการต่างประเทศมี 

“กรมการเมือง” กรมเดียวที่ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ทั้งโลก แต่ปัจจุบันได้แบ่งออกเป็นกรมต่างๆ ตามภูมิภาค 

เช่น กรมเอเชียตะวันออก กรมยุโรป กรมเอเชียใต้ และอาจเพิ่มกรมแอฟริกา เป็นต้น 

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้ปรับโครงสร้างโดยการเพิ่มขนาดองค์กร จาก 200 คน 

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็น 2,000 กว่าคน ในปัจจุบันอาจต้องเพิ่มอีกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาค

ต่างๆ ทั่วโลกในการปกป้องและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของประเทศไทย รวมทั้งได้ขยายความสัมพันธ์ทั้งใน

ระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับนานาประเทศซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศมหาอ�านาจหรือประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น

การปฏิรูป Software ซึ่งหมายถึง ปฏิรูปกระบวนการ วิธีการปฏิบัติ วิธีคิด ประเทศไทยจ�าเป็น

ต้องปฏิรูปเรื่องนี้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน (Transformation) การต่างประเทศไทยให้ค�านึงถึงยุทธศาสตร์

ระยะยาวและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทยและของประชาชนคนไทยโดยรวมอย่างแท้จริง 

ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การปฏิรูป Humanware ซึ่งหมายถึง ปรับปรุง ปฏิรูป เปลี่ยนแปลง พัฒนาขีดความสามารถ และ

ประสทิธภิาพของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ซึง่สามารถท�าได้โดยการคดัเลอืกคนเข้าท�างานต้องเน้น

ความรู้ความสามารถ การปรับเปลี่ยนการท�างานของเจ้าหน้าที่การทูตที่เคยเน้นงานรับรอง งานประสานงาน 

มากเกินไป มาเป็นการท�างานวิเคราะห์นโยบายและสถานการณ์ก�าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น ยิ่งไป 

กว่านัน้การต่างประเทศไทยไม่ใช่เรือ่งของกระทรวงการต่างประเทศแต่เพยีงหน่วยงานเดยีว แต่หลายๆ กระทรวง 

ต้องช่วยกันร่วมมือกันอย่างมีเอกภาพ เช่น งานด้านความมั่นคง เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหม กระทรวง

มหาดไทย งานด้านเศรษฐกจิต้องเกีย่วข้องกระทรวงพาณชิย์ กระทรวงการคลงั กระทรวงอตุสาหกรรม เป็นต้น 

ดงันัน้ กระทรวงการต่างประเทศต้องท�างานร่วมกบักระทรวงอืน่ๆ ให้มากขึน้ รวมทัง้ประสานงานกบัภาคเอกชน 

ภาควิชาการและภาคประชาชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปการต่างประเทศไทยข้างต้นจะไม่สามารถท�าได้ หากประเทศไทยยังไม่ได้

รับการปฏิรูปพื้นฐาน 5 ด้านที่ส�าคัญ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ได้ใช้ค�าว่า “เบญจภาคี” ซึ่งควรต้อง

ท�าไปพร้อมๆ กับการเลือกตั้ง ซึ่งควรพิจารณาท�าดังนี้ 
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การปฏิรูประบบการเมืองไทย ประเทศไทยควรเป็นระบบการเมือง “สันติประชาธรรมาธิปไตย”  

ซึ่งหมายถึง ประชาธิปไตยที่มีธรรมะ คือ ความเป็นธรรม ชอบธรรม เที่ยงธรรม เน้นสันติธรรมในการแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ เพื่อประชาชน โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การมีสันติประชาธรรมาธิปไตย 

(Peaceful Democracy with Good Governance) อาจเป็นค�าตอบในการปฏิรูปการต่างประเทศไทยให้มี

ประสทิธภิาพ เพือ่ทีจ่ะสร้างสงัคม “สนัตปิระชาธรรมาธปิไตย” นี ้ควรมกีารระดมสมองเพือ่จดัท�าเป็น blueprint 

และการคัดสรรผู้น�าควรต้องคัดบุคคลที่มีสติปัญญาดี มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์มาท�างานและ 

มีความเป็นธรรมค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

การปฏิรูประบบราชการไทย ต้องปฏิรูปหาวิธีแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน เพิ่มประสิทธิภาพ มีความ 

เป็นธรรม ดแูลประโยชน์สขุของประชาชนส่วนรวม คดัสรรให้คนดมีคีวามสามารถเข้ามาท�างานรบัใช้ประชาชน 

โดยมีรายได้เงินเดือนที่เหมาะสมกับความสามารถ

การปฏริปูระบบเศรษฐกจิไทย เศรษฐกจิสงัคมไทยเป็นสงัคมทีม่คีวามเหลือ่มล�า้กนั ไม่เท่าเทยีมกนั

ทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ต้องปฏิรูป หาวิธีลดความแตกต่างเหลื่อมล�้านี้ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงประโยชน์

จากทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน มีโอกาสอย่างเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน

การปฏริปูระบบการศกึษาไทย คนไทย “ต้องคดิเป็นท�าเป็น” โดยอ่านหนงัสอืให้มากขึน้แต่ต้องอ่าน 

แบบเชิงรุก (Active Reading) ซึ่งมีองค์ประกอบ 7R คือ (1) Read - อ่านให้มาก (2) React - อ่านแล้ว 

ต้องมีปฏิกิริยากับสิ่งที่อ่าน (3) Reflect - ต้องสะท้อนออกมาให้ได้ว่า เห็นด้วยกับสิ่งที่อ่านหรือไม่อย่างไร  

(4) Research - อ่านแล้วท�าวิจัยศึกษาค้นคว้าต่อ (5) Review - เมื่ออ่านแล้วต้องทบทวนให้เข้าใจ  

(6) Realize - อ่านแล้วตระหนักน�ามาใช้ และ (7) Recommend - อ่านแล้วต้องสามารถให้ค�าแนะน�าได้  

นอกจากนี้ หลักสูตรการศึกษาต้องให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจอย่างมีสมดุลทั้งภูมิปัญญาโลก ภูมิปัญญาชาติ 

และภมูปัิญญาท้องถิน่ การจดัการการศกึษาควรจะกระจายออกไปให้ทัว่ถงึ และการศกึษาต้องได้มาตรฐานสากล

การปฏิรูประบบความคิด คนไทยจ�าเป็นต้องมี “กรอบคิด” (mindset) ใหม่ ขอเสนอ “กระบวน

ทัศน์การคิดแบบใหม่” (New Thinking Paradigm) คือ ระบบคิดโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ (1) Creative  

Thinking - คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดหาค�าตอบใหม่ๆ อยู่เสมอ (2) Critical Thinking - คิดเชิงวิพากย์  

คิดข้อดี-ข้อเสีย แง่บวก-แง่ลบ จุดอ่อน-จุดแข็ง ไม่ใช่มองด้านเดียว (3) Positive Thinking - คิดเชิงบวก  

คิดแบบสุนิยม ไม่ท้อถอยแม้เผชิญอุปสรรค สู้ต่อไป พยายามต่อไป (4) Strategic Thinking - คิดเชิงกลยุทธ์  

คดิแบบองค์รวม มองระยะสัน้ ระยะยาว หาทางออกหลายๆ ทาง และ (5) Ethical Thinking - คดิแบบมจีรยิธรรม 

มีทั้งสติ สัมปชัญญะ คิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรรวบรวมนักวิชาการชั้นน�าของมหาวิทยาลัยจัดท�า Blueprint การ

ปฏริปูพืน้ฐานประเทศไทย อย่างน้อย 5 ด้านข้างต้น และน�าเสนอในวนัที ่10 ธนัวาคม ซึง่เป็นวนัธรรมศาสตร์ 

เพือ่เป็นของขวญัในการอภวิฒัน์สงัคมไทยไปสูส่งัคม “สนัตปิระชาธรรมาธปิไตย” สงัคมไทยทีม่ปีระชาธปิไตย

ที่เป็นธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อันจะน�าไปสู่การต่างประเทศไทยที่แข็งขัน เชิงรุกเพื่อสันติภาพ

และความมั่นคงในภูมิภาคและในประชาคมโลก

หมายเหตุ 1. ด�าเนินรายการโดย ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร
  อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ถอดความและสรุปการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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