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นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๒
ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์
จาก Claremont McKenna College สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พุทธศักราช
๒๕๑๕ และส�ำ เร็จการศึก ษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกด้ า น
รัฐศาสตร์ จาก Harvard University สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พุทธศักราช
๒๕๑๘ และ ๒๕๒๕ ตามล�ำดับ นายสุรินทร์ พิ ศสุวรรณ เริ่ มอาชีพ
ด้ วยการเป็ นนักวิชาการในต�ำแหน่งอาจารย์ท่มี หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๑๘ - ๒๕๒๙ จากนั้น นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
ได้ เ ข้ า สู่ ก ารเมื อ งโดยได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ นสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๒๙ และได้ รับเลือกตั้ง
เป็ นผู้ แทนราษฎรติดต่ อกัน ๗ สมัย เคยด�ำรงต�ำแหน่ งเลขานุ การ
ประธานสภาผู้ แทนราษฎร ระหว่ างปี พุทธศักราช ๒๕๒๙ - ๒๕๓๑
ต่ อ มาด�ำ รงต�ำ แหน่ ง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ
ระหว่ างปี พุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘ และด�ำรงต�ำแหน่ งรั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔

๙

ระหว่ างการด�ำรงต�ำแหน่ งทางการเมืองดังกล่ าว ได้ รับการยกย่ องว่ า
เป็ นบุ คคลที่มีบทบาทโดดเด่ นในเวทีความสัมพั นธ์ระหว่ างประเทศ
อย่างเป็ นที่ประจักษ์ ต่อมานายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้ ก้าวสู่การท�ำงาน
ระดับนานาชาติ โดยด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ระหว่างปี พทุ ธศักราช
๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ นับเป็ นคนไทยคนที่สองที่ได้ ดำ� รงต�ำแหน่งอันมีเกียรติ
ในองค์กรนี้
นายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ เป็ นผู้มคี วามรู้ความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญทั้งด้ านการเมืองและการต่างประเทศ ขณะด�ำรงต�ำแหน่งทาง
การเมือง ได้มบี ทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
อย่ างเด่ นชัด ถือได้ ว่าเป็ นนักการเมืองที่ได้ ปฏิบัติหน้ าที่ของตนโดย
ครบถ้ วน ด้ วยความสุจริตและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ในระหว่าง
การด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ได้ ผลักดันให้ มกี ารออก “กฎบัตร
อาเซียน” เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพของอาเซียนในการด�ำเนินการตาม
เป้ าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้ าหมายของอาเซียนที่จะรวมตัวกัน
เป็ น “ประชาคมอาเซียน” อย่างสมบูรณ์ภายในปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
ได้ ริเริ่มกรอบความร่วมมือของอาเซียน ใน ๓ ด้ าน ได้ แก่ ความร่วมมือ
ทางด้ านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือทางด้ านเศรษฐกิจ และ
ความร่ วมมือทางด้ านวัฒนธรรม และมุ่งเสริมสร้ างความสัมพันธ์และ
ความเข้มแข็งของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ ได้ผลักดันให้ อาเซียน
เป็ นองค์กรที่ใกล้ ชิดและสร้ างประโยชน์ต่อประชาคมอย่างแท้จริงมากขึ้น
รวมทั้ง ผลั ก ดั น ประเทศไทยและอาเซี ย นให้ เ คารพปกป้ องหลั ก การ
สิทธิมนุ ษยชน ผลงานโดดเด่ นที่สุดคือ การเจรจาต่ อรองเพื่อให้ สิทธิ
มนุษยชนได้ รับการคุ้มครองตามระบอบประชาธิปไตย
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โดยที่ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้ เป็ นผู้มบี ทบาทในการพัฒนา
สันติภาพและสันติสขุ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติด้วยความ
เพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง จึงได้ รบั การยกย่องให้ เป็ น “๕๐๐ ชาวมุสลิม
ผู้ ทรงอิทธิพลที่สุด” เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๕๒ นอกจากนี้ ในขณะ
ด�ำรงต�ำแหน่ งเลขาธิการอาเซียน ก็ได้ มีบทบาทส�ำคัญในการพั ฒนา
ความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งระหว่าง
ประเทศในอาเซียนและกับภูมภิ าคอื่นๆ อย่างจริงจัง
จากเกี ย รติ ป ระวั ติ แ ละผลงานแห่ ง ความส�ำ เร็จ ทั้ง ทางด้ า น
การเมืองในอดีตและการเป็ นผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศที่มผี ลงาน
เป็ นที่ประจักษ์ และเป็ นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดั บ นานาชาติ ก่ อ ให้ เ กิด ประโยชน์ แ ก่ สัง คมอย่ า งประจั ก ษ์ ชั ด
รวมทั้งได้ สร้ างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ แก่ประเทศชาติตลอดมา
ประกอบกับเป็ นผู้ซ่งึ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมทีส่ ามารถยึดเป็ นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติตนแก่ผ้ ู อ่ืนได้ เป็ นอย่ างดี พึ งสมควรได้ รับการยกย่ อง
เชิดชู เกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็ นบรรทัดฐานและแบบอย่ างให้ ผ้ ูอ่ืน
ได้ เจริญรอยตาม ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็ น
เอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
ได้ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ เพื่อเป็ นเกียรติประวัตสิ บื ไป
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