
 
  
 

โครงการสัมมนาเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  
เร่ือง “พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ กับการต่างประเทศและการเมืองไทยร่วมสมัย” 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.30 น. 
ณ ห้องนราธิป กระทรวงการตา่งประเทศ ถนนศรีอยธุยา 

จัดโดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

 
หลักการและเหตุผล 

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ. 2463-2541) เป็นบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย โดย
เป็นบุตรของจอมพล ผิน ชุณหะวัณ หัวหน้าคณะรัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 2490 และหัวหน้า“กลุ่มราชครู” ซึ่งมี
บทบาทอย่างมากในการเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งนี้พลเอก ชาติชายเริ่มรับราชการทหารตั้งแต่ พ.ศ. 
2483 จนได้เป็นผู้บังคับการโรงเรียนยานเกราะ ก่อนจะถูกโอนย้ายไปเป็นนักการทูตหลังการรัฐประหารของ
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อ พ.ศ. 2500 โดยได้ด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตประจ าอาร์เจนตินา ออสเตรีย 
ตุรกี วาติกัน และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจ าองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ตามล าดับ  ก่อนจะ
กลับมาด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง 
จนกระทั่งปลาย พ.ศ. 2515 จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ในรัฐบาล 
จอมพล ถนอม กิตติขจร  

หลังสิ้นสุดรัฐบาลทหารเมื่อ พ.ศ. 2516 ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคประชาธิปไตย พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 
ได้ร่วมกับบุคคลส าคัญในกลุ่มราชครูอีก 2 คน ได้แก่ พลต ารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร และพลตรี ศิริ สิริ
โยธิน ก่อตั้งพรรคชาติไทยเมื่อ พ.ศ. 2517 และด ารงต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใน
รัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ผลงานส าคัญคือ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 และยังได้ร่วมก่อตั้งสมาคมมิตรภาพไทย-จีนในปีถัดมาอีกด้วย 
หลังจากนั้นพลเอก ชาติชายยังได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรองนายกรัฐมนตรี 
และเมื่อถึง พ.ศ. 2531 ก็เป็นผู้น าจัดตั้งรัฐบาลและด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึง พ.ศ. 2534 อันเป็น
ช่วงเวลาที่สงครามเย็นสิ้นสุดลง โดยพลเอก ชาติชาย ได้เสนอนโยบายปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้านในอินโดจีนที่เรียกว่า “นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” 

ในวาระครบรอบ 100 ปี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ใน พ.ศ. 2563 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง
การต่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงบทบาทส าคัญของพลเอก ชาติชาย ทั้งในฐานะนักการทูตและนักการเมืองที่มีต่อ
การต่างประเทศและการเมืองไทย จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง “พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ กับการ
ต่างประเทศและการเมืองไทยร่วมสมัย” เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของบุคคลผู้นี้จากมุมมองของบุคคลที่เคย
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ร่วมงาน และจากมุมมองของนักวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจภูมิหลังของการต่างประเทศ
และการเมืองไทยร่วมสมัย รวมทั้งอาจใช้เป็นบทเรียนในการวางแนวทางเพ่ือพัฒนาการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของไทยในปัจจุบันและอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์

1) เพ่ืออภิปรายถึงบทบาทของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ในฐานะนักการทูตและนักการเมือง ผ่าน
มุมมองของบุคคลที่เคยร่วมงาน และมุมมองของนักวิชาการ 

2) เพ่ือบรรลุพันธกิจของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการให้บริการ
วิชาการด้านเอเชียตะวันออกศึกษาที่มีคุณภาพสู่สังคม และพันธกิจของศูนย์ศึกษาการระหว่างประ เทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ ที่จะเป็นจุดเชื่อมความร่วมมือระหว่างนักการทูตกับนักวิชาการเพ่ือสร้างและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 
ลักษณะการสัมมนา 

เนื่องจากมาตราการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิท-19 จึงจัดการสัมมนาใน 2 ลักษณะคือ 
- เชิญผู้เกี่ยวข้อง นักวิชาการ สื่อมวลชน เข้ารับฟังแบบเว้นระยะห่างจ านวน 50 ท่าน ณ ห้องนราธิป 

กระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
- ถ่ายทอดสดต่อสาธารณะชน ผู้สนใจ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ Facebook : สถาบันเอเชียตะวันออก

ศึกษา และ วิทยุสราญรมย์ 
 
วันที่/สถานที่จัดสัมมนา 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.30 น. 
ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน (จ ากัดผู้เข้ารับฟังเนื่องจากมาตราการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อไวรัสโควิท-19 ) 
 - ผู้เกี่ยวข้องกับพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ (อดีตเอกอัคราชทูต ฯ) 
 - ผู้บริหาร นักวิชาการ หน่วยงานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 - สื่อมวลชน  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ทั้งใน
ฐานะนักการทูตและนักการเมือง   

2) เวทีพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักการทูต และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะน าไปสู่การ
เสริมสร้างองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ก ำหนดกำร 
โครงกำรสัมมนำเนื่องในโอกำสครบ 100 ปี พลเอก ชำติชำย ชุณหะวัณ  

เร่ือง “พลเอก ชำติชำย ชุณหะวัณ กับกำรต่ำงประเทศและกำรเมืองไทยร่วมสมัย” 
วันอังคำรที่ 25 สิงหำคม 2563 เวลำ 09.00-12.30 น. 

ณ ห้องนรำธิป กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ถนนศรีอยุธยำ 
จัดโดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

และ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
 

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.10 น.  พิธีเปิด 

-กล่าวรายงานโดย 
ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ 
-กล่าวเปิดงาน โดย 

   รศ. ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
09.10-19.20 น.  มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน 
09.20-10.20 น. หัวข้อ “พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ในฐานะนักการทูต” 
   วิทยากร: ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
   ผู้ด าเนินรายการ: ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ 
10.20-11.20 น. หัวข้อ “พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ในฐานะนักการเมืองกลุ่มราชครู” 

วิทยากร: ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร ราชบัณฑิต  
และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ผู้ด าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพงษ์ ค  าคูณ  
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11.20-12.20 น.  หัวข้อ “พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ กับสมาคมมิตรภาพไทย-จีน” 
วิทยากร: อาจารย์สงวน ลิ วมโนมนต์ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา  
และกรรมการประจ าสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   ผู้ด าเนินรายการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล 
   ผู้อ านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
12.20-12.30 น. กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล 

ผู้อ านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 


