รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การบริหารความขัดแยงในมิติความสัมพันธ
ทางดานวัฒนธรรมไทย – ลาว

จัดทําโดย นายอุดมศักดิ์ ศรีธญ
ั โกศ
รหัส 1007

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุน ที่ 1
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ประจําป 2552
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การบริหารความขัดแยงในมิติความสัมพันธ
ทางดานวัฒนธรรมไทย – ลาว

จัดทําโดย นายอุดมศักดิ์ ศรีธัญโกศ
รหัส 1007

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุน ที่ 1
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ประจําป 2552
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศกึ ษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา ความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทย-ลาวไดพัฒนากาวหนาดีขึ้น
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ปญหาความขัดแยงดานวัฒนธรรมไทย-ลาว ก็ยังเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ระหวางสองประเทศเพื่อนบาน
นับแตป พ.ศ. 2535 กระทรวงการตางประเทศไดใชวัฒนธรรม เปนเครื่องมือสําคัญในการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศ “ การทูตวัฒนธรรม ” กับนานาประเทศ โดยเฉพะประเทศเพื่อนบาน
นโยบายการทูตวัฒนธรรมเปนเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในงานดานการตางประเทศ
โดยมุงจะเสริมสรางภาพพจนที่ดีแกประเทศไทย สงเสริมและกระชับความสัมพันธทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ การเมืองกับประเทศเพื่อนบานและประเทศอาเซียน รวมถึงการสงเสริมความสัมพันธ
ทางการคา การลงทุน การทองเที่ยวกับมิตรประเทศดวย
กระแสโลกาภิวัฒนและเทคโนโลยีสมัยใหมที่นําไปสูการเดินทางและติดตอ สื่อสารที่
รวดเร็ว ทําใหการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยตองตอบสนองตอวิกฤตการณที่เกิดขึ้นใน
โลกอยางรวดเร็ว และไรพรมแดน ทําใหในป พ.ศ. 2548 กระทรวงการตางประเทศไดกําหนดแผน
ยุทธศาสตรการทูตวัฒนธรรมใหม โดยมีเปาหมายยกระดับการทูตวัฒนธรรมใหเปนแนวทางหลัก
ในการดําเนินนโยบายการทูตเชิงรุก โดยใชวัฒนธรรมเปนสื่อกลางในการแกไขภาพลักษณ สงเสริม
และเผยแพรวฒ
ั นธรรมไทยใหเปนที่รจู ัก และแพรหลายไปทั่วโลก สรางความเขาใจที่ถูกตองและ
ความรูสึกที่ดตี อกันระหวางคนไทยกับชาวตางประเทศ รวมทั้งเพื่อใหเปนพื้นฐานสําหรับการ
สรางสรรค สงเสริม เอื้อประโยชนตอการขยายความสัมพันธและความรวมมือระดับประชาชน และ
ในป พ.ศ. 2552 กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศไดนําเสนอแผนแมบทวาดวย การ
ดําเนินการดานการทูตวัฒนธรรมในกรอบของการทูตสาธารณะประจําป 2553 – 2556
ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานประวัติศาสตร นโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว การชี้นําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู ความเขาใจที่
แตกตางของนักวิชาการ สื่อมวลชน ประชาชนสองฝาย ความคลายในวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา
ความไมไววางใจ ความแตกตางในระบบการปกครอง ความผูกพันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกตามกระแสโลกาภิวฒ
ั น ลวนมีผลตอมิติความขัดแยงดานวัฒนธรรม
การเกิดปญหาความขัดแยงดานวัฒนธรรมไทย-ลาวสวนสําคัญสวนหนึ่งเกิดจาก
พฤติกรรมของประชาชนไทย สื่อมวลชนและบริษัทสรางภาพยนตรไทย การใชภาษา การขาด
ความรูความเขาใจ สปป.ลาวของภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนคนไทยและเกิดจากปฏิกิริยาของ
พรรคคอมมิวนิสตลาว/รัฐบาลลาวและประชาชนคนลาวที่มีความรูสึกออนดอย และเกรงจะถูก

จ
ครอบงํา และสั่นคลอนระบบการปกครองของลาว
ดังนั้น การดําเนินความสัมพันธกับ สปป.ลาวใหราบรื่นยัง่ ยืน ฝายไทยตองลดความ
หวาดระแวง ลดความรูสึกเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ครอบงํา ลดการสื่อภาษาที่ทําใหเกิดความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนไมตรงกัน เสริมสรางความเชื่อและความรูสกึ นึกคิดรวมกัน และความผูกพันใน
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กระทรวงการ
ตางประเทศ และหนวยงานไทยที่เกีย่ วของ รวมทั้งจังหวัดชายแดนไทย-ลาวควรใหความสําคัญใน
การประสานกับองคกรตางๆ ของไทย อาทิ หนวยงานราชการ บริษัทธุรกิจเอกชน สือ่ มวลชน
ประชาชนไทย เพื่อขอความรวมมือ ทําความเขาใจและใหความรูแกภาคสวนตางๆ เพื่อเสริมสราง
ความเขาใจทีด่ ตี อประเทศ สปป.ลาว ประชาชนลาว เพื่อทีจ่ ะทําใหเกิดการติดตอสัมพันธอยาง
สรางสรรค และนําไปสูการลดความขัดแยงระหวางไทย-ลาวในที่สุด

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
งานการศึกษาสวนบุคคล เรื่องการบริหารความขัดแยงในมิติความสัมพันธทางดาน
วัฒนธรรมไทย-ลาว ฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามขอกําหนดของการฝกอบรบหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุนที่ 1 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ประจําป 2552
ผูเขียนขอขอบคุณบุคคลที่เกีย่ วของทุกทาน ที่ไดใหความสนับสนุนชวยเหลือทําใหรายงาน
ฉบับนี้ดําเนินการจัดทําและจัดพิมพสําเร็จลุลวง ทั้งในดานคําแนะนํา การวางรูปแบบและให
เอกสารประกอบอางอิง ขอขอบคุณเปนพิเศษตอนางศรีรัตน วาทีสาธกกิจ อัครราชทูตที่ปรึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา นางนันทนา ศิวะเกือ้ ผูอํานวยการกองวัฒนธรรมสัมพันธ
กรมสารนิเทศ นายจักก แสงชัย เจาหนาทีก่ ารทูต 6 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
และเจาหนาทีส่ ถาบันการตางประเทศ และบุคคลตางๆ ที่มีสวนใหคําแนะนําใหขอมูลหนังสือและ
เอกสารตางๆ ทําใหการจัดทํารายงานฉบับนี้สมบูรณ
ผูเขียนขอแสดงความขอบคุณเปนอยางสูงตอคณะอาจารยที่ปรึกษา คือ ดร.สมเกียรติ อริย
ปรัชญา ศาสตราจารย ดร.อนุสรณ ลิ่มมณี และ รองศาสตราจารย ดร. พลภัทร บุราคม ที่ไดใหคํา
ชี้แนะ และใหคําปรึกษาดานวิชาการ ที่มีประโยชนตอการศึกษาวิจัยและแนวความคิดในการ
วิเคราะห และขอขอบคุณนางสาวโศรยา ศรีธัญโกศ บุตรของผูเขียนและบุคคลตางๆ ในครอบครัว
ที่สนับสนุนใหกําลังใจ ชวยงานพิมพและเทคนิค จนทําใหงานการศึกษาครั้งนี้ สําเร็จลุลวงตาม
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
หลักฐานทางประวัติศาสตรแสดงใหเห็นวา กลุมชนเผาไตจากดินแดนตอนใตของจีนได
อพยพมาสูดินแดนสุวรรณภูมิและตอมามีการสรางบานแปลงเมืองในดินแดนแถบลุม แมน้ําโขงเปน
อาณาจักรสยาม อาณาจักรลานนา อาณาจักรลานชาง กลุมชนเหลานี้เปนกลุมชนทีม่ ีชาติพันธ
เดียวกัน โดยเฉพาะชาวลาวกับชาวไทยอีสานมีความผูกพันเกี่ยวดองสัมพันธเปนญาติพี่นอ งกันมี
ภาษาพูดและภาษาเขียนทีใ่ กลเคียงกันจนสามารถติดตอสื่อสารเขาใจกัน มีจารีต ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ใกลชิดระหวางวัฒนธรรมลาวกับวัฒนธรรมไทยอีสาน รวมทั้ง การนับถือศาสนาพุทธ
นิกายหินยานเชนเดียวกัน
สภาพภูมิรัฐศาสตรที่ตั้งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีเขตแดน
ติดตอกับประเทศไทยทั้งทางบก และทางน้าํ เปนแนวยาวถึง 1,810 กม. ทําใหประชาชนทั้งสอง
ประเทศมีการไปมาหาสู ติดตอคาขายสื่อสัมพันธกันอยางใกลชดิ มายาวนาน
สภาพการณทางการเมืองระหวางประเทศยุคใหม หลังการยุติสงครามอินโดจีนในป ค.ศ.
1975 การกอสรางตั้งประเทศใหมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีระบอบการ
ปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ทําใหความสัมพันธระหวางไทย – ลาว อยูในสภาพลุมๆ
ดอนๆ มีการกระทบกระทั่งกัน เนื่องจากความแตกตางในรูปแบบระบบการปกครอง ความเจ็บแคน
ไมไววางใจทีป่ ระเทศไทยเคยมีสวนรวมกับสหรัฐอเมริกาทําสงครามตอตานลาว ปญหาเขตแดนที่
คั่งคาง และความทรงจําในอดีตถึงประวัติศาสตรที่ลาวเคยถูกรุกรานครอบครองเปนเมืองขึ้นของ
อาณาจักรสยาม อยางไรก็ตาม เมื่อสภาพการณทางการเมืองระหวางประเทศเปลี่ยนแปลงไป หลัง
การสิ้นสุดสงครามเย็นระหวางประเทศมหาอํานาจของโลก การลมสลายของกลุมประเทศสังคม
คอมมิวนิสต ภายใตการนําของสหภาพโซเวียตและกลุม ประเทศบริวารในยุโรปตะวันออก การ
ปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ สปป.ลาวรองรับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและการ
ลงทุนจากตางประเทศอยางเปดกวาง การที่ สปป.ลาวเขารวมเปนสมาชิกอาเซียน เอื้อตอการพัฒนา
ความสัมพันธระหวางไทย – ลาวเปนอยางมาก
โลกยุคโลกาภิวัฒน มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดา นการสื่อสารและการเดินทางไป
มาหาสูกันที่สะดวกรวดเร็ว ทําใหมิติความสัมพันธระหวางไทย - ลาวในดานตางๆ ราบรื่นมากขึ้น
แตก็มีความละเอียดซับซอนมากขึ้นดวย ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศที่มีความสัมพันธที่ดีและ
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ใกลชิดกับสปป.ลาว และเปลี่ยนแปลงเปนประเทศคูคาที่สําคัญอันดับหนึ่งของ สปป.ลาว และ
นักธุรกิจเอกชนไทยก็เปนนักลงทุนตางประเทศอันดับหนึ่งใน สปป.ลาวดวย ลาสุดเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 พล.ท.จูมมะลี ไซยะสอน ประธานประเทศ สปป.ลาวไดเดินทางมาเยือน
ประเทศไทย โดยเปนพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ยิ่งมีสวนทําให
ประวัติศาสตรโฉมใหมแหงความสัมพันธระหวางสองประเทศจะมีแนวโนมที่สดใสและพัฒนา
กาวหนายิ่งขึน้
ในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ประเทศไทยประสบวิกฤตการณความขัดแยงทางการเมือง
ภายในประเทศทําใหมีความไมมั่นคงทางการเมืองและเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายชุดใน
ชวงเวลาสั้นๆ ทําใหการดําเนินนโยบายตางประเทศและนโยบายอืน่ ๆ ของรัฐบาลไทยขาดความ
ตอเนื่องและเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ดังนั้น การดําเนินยุทธศาสตรการทูตเพื่อสงเสริมความสัมพันธ
แกไขและลดความขัดแยงเพือ่ นําไปสูเสถียรภาพและความมั่นคงในสัมพันธระหวางไทย – สปป.
ลาว จึงตองดําเนินการอยางรอบรูและรอบดาน เพราะความสัมพันธไทย – ลาวมีสภาพการณพเิ ศษที่
เปนเอกลักษณและมีหลายปจจัยเกี่ยวของ อาทิ ประวัติศาสตร สงครามในอินโดจีน วัฒนธรรม
ประเพณี ภาษา ความเชื่อ ทัศนคติ รูปแบบระบบการปกครองประเทศ ความผูกพันทางเศรษฐกิจ
ฯลฯ ซึ่งอาจจะทําใหในความสัมพันธใกลชิด หรืออาจกอใหเกิดปญหา สรางความไมเขาใจกันได
เปรียบเสมือนดาบสองคม นอกจากนี้ บทบาทขององคกรรัฐ ทั้งในระดับรัฐบาล ระดับทองถิ่น
สื่อมวลชน และภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนสองฝายก็เปนปจจัยสําคัญที่มีสวนกระทําหรือ
กระตุนใหเกิดปญหาความขัดแยง โดยเฉพาะในเรื่องวัฒนธรรมสัมพันธ การศึกษาหาแนวทางแกไข
ปญหาเปนการดําเนินการทูตเชิงปองกันจะชวยลดผลกระทบและลดความขัดแยงทางวัฒนธรรมที่
อาจจะเปนกรณีน้ําผึ้งหยดเดียวได
กระทรวงการตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทยใน สปป.ลาว และองคกรอื่น
ทั้ ง ภาครั ฐ และประชาชนไทยมี ส ว นสํา คั ญ ในการดํา เนิ น นโยบายการทู ต รอบด า นในทุ ก มิ ติ
โดยคํานึงถึงสภาพการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตรสภาพความ
ใกลชิดดานภูมิศาสตร เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการแกไขปญหาและลดความขัดแยง โดยมี
เปาหมายในการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางไทย – ลาว อันจะนําไปสูความเขาใจอันดี
ระหวางรัฐบาลและประชาชนสองฝาย
ผูศึกษาวิจัยสนใจที่จะศึกษาปญหาความขัดแยงในมิติความสัมพันธดานวัฒนธรรมไทย –
ลาว เพื่อหายุทธศาสตรและแนวทางในการดําเนินนโยบายตางประเทศ โดยจะนํานโยบายการทูต
วัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) และกรอบแนวความคิดการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
ทฤษฎีการบริหารยุทธศาสตร การบริหารความขัดแยง การบริหารงานภาครัฐแบบเครือขาย และใช
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แนวทางวิเคราะหแบบ SWOT มาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อประกอบการพิจารณากําหนด
ยุทธศาสตรและกลยุทธในการแกไขปญหาหรือลดปญหาความขัดแยง
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อสรางความเขาใจใหมากยิ่งขึ้น เฉพาะกรณีศึกษาปญหาความขัดแยงในมิติ
ความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมไทย - ลาว แกขาราชการกระทรวงการตางประเทศ/หนวยงาน
ราชการอื่น/ สื่อมวลชน/ นักวิชาการ ภาคเอกชน และประชาชน (Track II)
1.2.2 เพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารเพื่อลดความขัดแยง แกไขหรือสลายผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นใหเบาบาง อันเนื่องจากการมองตางมุมของทั้งสองฝาย หรือ ความเขาใจผิดในเจตนา
ของแตละฝาย ใหความรูเพื่อสรางความเขาใจในเบื้องตนตอปฏิกิริยาในการดําเนิน การ หรือตอบโต
ของรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งมีระบบพรรคคอมมิวนิสตชี้นํานโยบาย และสรางความเขาใจ
ประวัติศาสตรความสัมพันธไทย – ลาว ในเบื้องตน และนําความรูสึกนึกคิดของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจดําเนินการ
1.2.3 เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงการตาง
ประเทศ และรัฐบาลไทย ในการดําเนินการทางการทูต การบริหารเพื่อลดความขัดแยงทั้งในภาครัฐ
และประชาชน และเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางไทย – ลาว ตอไป
1.2.4 เพื่อพิจารณาปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนการทูตวัฒนธรรมของไทยตอ สปป.ลาวใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ดําเนินการศึกษาในกรอบความสัมพันธดานวัฒนธรรมไทย – ลาว โดยรวบรวมขอมูล/
ขอเท็จจริง จากเอกสารวิชาการ การสัมภาษณ รวมทั้งนําประสบการณการทํางานใน สปป.ลาว ของ
ผูจัดทํารายงานการศึกษา ในชวงที่ปฏิบัตริ าชการที่ สอท.ณ เวียงจันทน สปป.ลาว ระหวางป 2549 –
2552 มาประกอบการวิเคราะหศึกษา และดําเนินจัดทํารายงานภายในชวงระยะเวลาประมาณ 2
เดือน (วันที่ 2 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2552)
1.4 วิธีการศึกษา
ผูศึกษาเลือกใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ และนําทฤษฎีหลักการบริหารยุทธศาสตรและการ
บริหารเพื่อลดความขัดแยงในมิติดานวัฒนธรรมไทย – ลาว ทฤษฎีการทูตวัฒนธรรม การทูต
สาธารณะ การบริหารงานภาครัฐแบบเครือขาย โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนี้
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1.4.1 การคนควาจากเอกสารชั้นตนและชัน้ รอง เอกสารการสัมมนาและการประชุมที่
เกี่ยวของ ตลอดจนประสบการณในการทํางานของผูศึกษาระหวางที่ปฏิบัติราชการที่สถาน
เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในชวงป พ.ศ. 2549 – 2552
มาประกอบการวิเคราะห เพือ่ เปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตน ใหทราบสภาพการณปจจุบนั ทิศทางและ
แนวโนมในอนาคต
1.4.2 สัมภาษณเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศที่เกีย่ วของ อาทิ ผูอํานวยการกอง
วัฒนธรรมสัมพันธ นักการทูตชํานาญการ กองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน สปป.ลาว อดีตหัวหนาผูป ระสานภารกิจ
กระทรวงการตางประเทศ ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในลักษณะ
Focus Group
1.4.3 ผูศึกษาจะนําหลักการบริหารกลยุทธ ทฤษฎีการทูตสาธารณะ/การทูตวัฒนธรรม
ทฤษฎีการบริหาร และการวิเคราะหโดยใช SWOT Analysis เพื่อศึกษาหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และขอจํากัด เพื่อกําหนดการดําเนินยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ และสถานเอก
อัครราชทูตฯ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับแนวนโยบายการตางประเทศของรัฐบาลชุดปจจุบัน
ตามที่คณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไดแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.
พ.ศ. 25511
วิธีการศึกษาขางตนจะเปนเครื่องมือในการศึกษารายงานฉบับนี้และผลการศึกษา จะ
นําไปสูการจัดทําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะทางเลือกเชิงนโยบายในการกําหนดยุทธศาสตรและ
การวางแผนกลยุทธเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินในการลด/แกไขความขัดแยงทางวัฒนธรรมไทย – ลาว
ของรัฐบาลไทย กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสปป.ลาว และหนวย
ราชการอื่นที่เกี่ยวของตอไป
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 รวบรวมขอมูลจากประสบการณในการทํางานในอาชีพนักการทูต ในมิติความ
สัมพันธทางดานวัฒนธรรม กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.5.2 เสริมสรางความเขาใจอันดี ระหวางภาครัฐ และประชาชนสองฝาย ซึ่งจะเปนการลด
บรรเทาผลกระทบจากความขัดแยง ทีเ่ กิดจากความไมเขาใจ ลด/ระงับความรูสึกขัดแยงภายในใจ
โดยใชแนวทางบริหารการทูตประชาชนและการทูตวัฒนธรรมเขาชวย
1

อางอิง คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวาคม 2551
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1.5.3 ใชเปนขอมูลประกอบในการวางนโยบายสําหรับการดําเนินงานการทูตวัฒนธรรม
การทูตสาธารณะเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 การบริหารยุทธศาสตร (Strategic Management)
เปนหลักการการบริหารที่จะทําใหองคการมีการกําหนดทิศทางที่ชัดเจน มีแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อไปสูทิศทางที่ตองการ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่
ชัดเจน1
การวางแผนเชิงกลยุทธเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธการวางแผนเชิงกลยุทธ
เปนกระบวนการซึ่งองคการพยายามทีจ่ ะสรางอนาคตภาพของตนและพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงาน ตลอดจนกรรมวิธีปฏิบัติตางๆ เพื่อใหบรรลุผลดังกลาว2
2.1.2 การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)
ในการศึกษานี้ ผูศึกษาจะกําหนดกรอบแนวคิด โดยการนิยามคําวา “วัฒนธรรม” หมายถึง
สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ รูปแบบรวมของพฤติกรรมความเชื่อ และความรูของ
มนุษย ซึ่งมีองคประกอบทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมตางๆ ไดแก ภาษา ความคิดอุดมการณ
ทัศนคติ ประเพณี สถาบัน วิถีชีวิต วิทยาการ ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบวัฒนธรรมรวมสมัยใน
สาขาตางๆ อาทิ ดนตรี การแสดง ศิลปะ ฯลฯ3
การทูตวัฒนธรรม หมายถึง การดําเนินนโยบายตางประเทศ โดยใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือ
ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ขอมูล คานิยม ประเพณี ความเชื่อและ
วิถีชีวิต4
2.1.3 การทูตสาธารณะ(Public Diplomacy)
การทูตสาธารณะ หมายถึง แนวทางการดําเนินการ ซึ่งทั้งรัฐบาล ปจเจกชนและกลุม
มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอทัศนคติและแนวความคิดสาธารณะ ซึ่งมีผลโดยตรงตอการ
1

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร และคณะ, การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูง, กลุมพัฒนาระบบบริหาร, สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ก.ย. 2549, หนา 8 - 9
2
ทศพร ศิริสัมพันธ, การวางแผนเชิงกลยุทธ, คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, ก.ย. 2539, หนา 11
3
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน, พ.ศ. 2542
4
Milton C. Cumming, “ Cultural Diplomacy and the United States Government: a Survey,” Center for Arts and
Culture, 2003, p. 1
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ตัดสินนโยบายตางประเทศของรัฐบาลอื่น5
การทูตสาธารณะ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมสาธารณะในตางประเทศ โดยเฉพาะในดาน
ขาวสาร การศึกษา และวัฒนธรรม เพื่อใหมีผลโนมนาวสาธารณชนตางประเทศในความรูสึกนึกคิด
ที่จะเปนประโยชนตออีกประเทศหนึ่ง 6
แนวความคิด เรื่องการทูตสาธารณะในทางวิชาการ หมายรวมถึง การดําเนินการทางการทูต
เพื่อโนมนาวชักจูงใหสาธารณชนในตางประเทศชื่นชม และเขาใจถึงแนวทางการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่ง การดําเนินการดังกลาวใชวิธกี ารที่แตกตางจากการทูตแบบ
ดั่งเดิม แทนทีจ่ ะเปนการสื่อสารระหวางรัฐตอรัฐ กลับเปนวิธีการติดตอสื่อสารระหวางรัฐกับ
สื่อมวลชน หรือประชาชนทั่วไป ซึ่งจะตองคํานึงถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมและทัศนคติเปน
สําคัญ7
2.1.4 การบริหารความขัดแยง (Conflict Management)
ความขัดแยง เปนความรูสึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุมคน ที่มีความคิดเห็น คานิยม
และเปาหมายไมเปนไปในทางเดียวกัน รวมทั้งการตอสูเ พื่อทรัพยากรที่มีอยูจํากัด หรือการที่ฝาย
หนึ่งรุกล้ํา หรือขัดขวางการกระทําอีกฝายหนึ่งเพื่อใหเปาหมายของตนบรรลุผล8
ความขัดแยงมีลักษณะที่สําคัญ คือ
1. ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตองมีการตัดสินใจ แตละคนจะมีการตัดสินใจทีแ่ ตกตาง
กันไปขึ้นอยูกบั การเลือกกระทํา
2. ความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางบุคคล เมื่อไมสามารถทําใหทุกฝายบรรลุเปาหมาย หรือ
ความพึงพอใจรวมกันได
5

Dr. Benno H. Signitzer,(Department of Communication and Journalism, Salzburg University, Austria) and Dr.
Timothy Coombs,(Department of Communication, Illinois State University), Public Relations and Public
Diplomacy: Conceptual Convergences (1992) อางอิงจากเอกสาร Public Diplomacy: The Evolution of
Literature, by Stacy Michelle Glassgold, 12/1/04
6
Gifford D. Malone, Political Advocacy and Cultural Communication : Organizing the Nation’s Public
Diplomacy,(1988) อางอิงจากเอกสาร Public Diplomacy: The Evolution of Literature, by Stacy Michelle
Glassgold, 12/1/04
7
นางนันทนา ศิวะเกื้อ. รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง จากการทูตวัฒนธรรม สูการทูตสาธารณะ. นบส. รุนที่
60 ตัดตอนจากเอกสารเผยแพรของสถาบัน Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy ในชวงป ค.ศ. 1965
โดยนาย Edmund Gullion คณบดีของสถาบัน Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University เปนผู
ริเริ่มใชคําวา Public Diplomacy เปนครั้งแรก
8
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540), อางอิง http://www.bloggang.com/viewdiary.php
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3. ความขัดแยงเปนกระบวนการทางสังคม เมื่อแตละฝายมีการรับรูที่แตกตางกัน คานิยมที่
แตกตางกัน และแตละฝายมีจุดมุงหมายที่เขากันไมได ทําใหเกิดความขัดแยงตามมา
นาย Brian Ward ไดเสนอแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารความขัดแยงวา ความขัดแยงเปนสวน
หนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไมได ถาไมดําเนินการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหเกิดความตึง
เครียดและปญหาที่แกไมได และเสนอรูปแบบ( Model) เกี่ยวกับพฤติกรรมความขัดแยง เปน 4 สวน
ตามแกน 2 มิติ คือ มิติความรวมมือ (Cooperativeness) และมิติบังคับ (Assertiveness) ของนาย
Kenneth Thomas ตามแผนภูมิที่ 1 โดยนาย Brian Ward ไดเสนอแนวทางในการแกไขปญหาความ
ขัดแยงในแนวทางทํางานรวมกันเพื่อแกไขปญหา (Collaborative problem solving style) 6 ขั้นตอน
1. ประเมินความขัดแยง (Diagnose Conflict)
2. ริเริ่มการอภิปราย (Initiate Discussions)
3. ฟง (Listen)
4. แกไขปญหา (Problem Solve)
5. เจรจา (Negotiate)
6. ติดตามผล (Follow-up)9
ตารางแผนภูมทิ ี่ 1 รูปแบบพฤติกรรมความขัดแยง

9

Brian Ward, Key Steps in Collaborative Problem Solving, 22 February 2007

9
นายริชารด วอลตัน (Richard Walton) ไดแบงประเภทของความขัดแยง โดยพิจารณาตาม
สภาพหรือสภาวะปญหา หรืออารมณ เปน 2 ประเภท คือ
1. ความรูสึกขัดแยงในเนื้อหาสาระ
2. ความรูสึกขัดแยงในทางอารมณ
ความขัดแยงเกิดขึ้นจาก
- การรับรูขอมูลหรือขอเท็จจริง ที่ไมตรงกัน
- คานิยมทีแ่ ตกตางกัน (values)
- ความเชื่อสวนบุคคล (beliefs)
- ความรูของบุคคล (opinion and knowledge)
- ความแตกตางในองคกรหรือระบบการปกครอง (structure)
- พฤติกรรมสวนบุคคล (personal - behavior factors)
แนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยง ไดแก
- การพบหารือ
- การประนีประนอม
- การแบงผลประโยชนรวมกันอยางเปนธรรม
- การสื่อสารใหความรู
วิธีการแกไขปญหาความขัดแยงแบบ Win – Win เปนแบบที่ดีที่สุด หากกระทําได เพราะ
ตางฝายตางเปนผูชนะไมมีผแู พแตความสําเร็จที่เกิดขึน้ ไดตองอาศัยความสามารถในการจัดการดาน
บริหารที่ตองใชความรู ทักษะในการดําเนินการ โดยทั้งสองฝาย ตางโอนออนผอนปรนเขาหากัน
2.1.5 แนวคิดวาดวยการวิเคราะหสภาวะแวดลอมเชิงกลยุทธ (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาวะแวดลอมเชิงกลยุทธ (SWOT Analysis) จะชวยใหรูสถานภาพ จุดแข็ง
จุดออน โอกาส และขอจํากัดขององคกร ซึ่งจะชวยใหสามารถกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา
องคกรใหสอดคลองกับความเปนจริงและความสามารถที่จะปฏิบัติได ทั้งนี้ การวิเคราะหนจี้ ะชวย
ใหสามารถกําหนดยุทธศาสตรบนพื้นฐานของจุดแข็ง หรือขอได เปรียบที่มีอยู และในขณะเดียวกัน
ก็จะชวยในการลดจุดออนหรือขอจํากัด
แนวทางการวิเคราะหประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal
Environment) เพื่อพิจารณาจุดแข็งและจุดออน และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External
Environment) ไดแก โอกาส (Opportunities – O) โดยพิจารณาปจจัย ทิศทาง แนวโนมความ
เปลี่ยนแปลงทีจ่ ะเอื้อใหองคกรสามารถพัฒนาไปไดตามวิสัยทัศนและวัตถุประสงค อุปสรรค
(Threats – T) พิจารณาบริบทแวดลอมองคกรวา มีขอจํากัด หรืออุปสรรคในการดําเนินการอยางไร
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เชน กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ขอจํากัดดานอัตรากําลังคน คูแขงและการแขงขัน
การวิเคราะห (SWOT Analysis) จะชวยในการกําหนดยุทธศาสตร ยุทธวิธีกําหนดแผนงาน
ทิศทางการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายทีต่ องการในอนาคต
การวิเคราะห (SWOT Analysis) จะชวยในการกําหนดยุทธศาสตร ยุทธวิธีกําหนดแผนงาน
การวิเคราะห (SWOT Analysis) จะชวยในการกําหนดยุทธศาสตร ยุทธวิธี กําหนดแผนงาน
ทิศทางการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายทีต่ องการในอนาคต10
การวิเคราะห (SWOT Analysis) จะชวยในการกําหนดยุทธศาสตร ยุทธวิธี กําหนดแผนงาน
ทิศทางการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายทีต่ องการในอนาคต11
ทิศทางการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายทีต่ องการในอนาคต12
2.1.6 การบริหารงานภาครัฐแบบเครือขาย (Governing by Network)
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือขายเปนแนวคิดทีแ่ สดงใหเห็นแนวโนมในการปรับเปลี่ยนมิติใหม
ของหนวยงาน/องคกรภาครัฐทั่วโลกใน 4 ทิศทาง ไดแก
1. เกิดการวาจางบริษัทเอกชนและองคการที่ไมแสวงหากําไรเพื่อใหดาํ เนิน งานแทน
หนวยงานภาครัฐ
2. ความพยายามในการผสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ของภาครัฐทั้งใน
แนวดิ่งและแนวนอน เพื่อใหกระบวนการปฏิบัติการเปนไปอยางรวดเร็วและราบรืน่ โดย
ประเมินผลจากมุมมองของประชาชนผูรับบริการ
3. ความกาวหนาในเชิงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดซึง่ ชวยลดตนทุนของการรวมการงาน
แบบหุนสวนอยางมากมาย
4. ความตองการทางเลือกในการรับบริการสาธารณะของประชาชนที่เพิ่มขึ้น
การปรับเปลี่ยนผูปฏิบัติงานของภาครัฐใหเหมาะสมตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐ
แบบเครือขายจําเปนตองเริ่มตนที่ระดับบนสุด ผูบริหารระดับสูงจะตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
10

รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 62,นางสาวจันทรทิพา ภูตระกูล, เรื่อง
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรดานตางประเทศสูระดับสากล : กรณีศึกษา สถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ, ป 2551, หนา 25
11
รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 62,นางสาวจันทรทิพา ภูตระกูล, เรื่อง
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรดานตางประเทศสูระดับสากล : กรณีศึกษา สถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ, ป 2551, หนา 25
12
รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 62,นางสาวจันทรทิพา ภูตระกูล, เรื่อง
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรดานตางประเทศสูระดับสากล : กรณีศึกษา สถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ, ป 2551, หนา 25
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ใหม เพื่อมองหาระบบสนับสนุนหรือหนวยงานที่สามารถเขามามีสวนในการสรางคุณคาสาธารณะ
ใหเกิดขึ้น โดยมุงประสิทธิผลแทนการมุงกระบวนการ
ในการบริหารงานแบบเครือขาย หนวยงานภาครัฐตองการผูประสานงานเครือขาย
(connector) ที่ประสานโลกธุรกิจที่มีความแตกตางกันอยางมากโดยนําบุคคลจากสภาพแวดลอมที่
แตกตางกันใหมาทํางานรวมกันได13
ตารางแผนภูมิ ที่ 2 กรอบในการกํากับดูแลเครือขาย
กําหนดเปาหมาย
ประสานคุณคาใหสอดคลอง
สรางความไววางใจ
บริหารการเปลี่ยนแปลง

สัมฤทธิผล
จากเครือขาย

ออกแบบคาตอบแทน
กระจายความเสี่ยง

วัดผลการดําเนินงานของเครือขาย
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 การฝกอบรมและสัมมนา หลักสูตรลาวศึกษา
เมื่อวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2551 ศูนยปฏิบัติการรวมกลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได
รวมกับสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโร
ปการ กระทรวงการตางประเทศ และสภาธุรกิจไทย – ลาว จัดการอบรมและสัมมนา หลักสูตรลาว
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
นายวิบูลย คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน สปป.ลาวไดบรรยายตอที่ประชุม เรื่อง “
ยุทธศาสตรความรวมมือของไทยกับ สปป.ลาวในปจจุบนั สูอนาคต ” สรุปความวา “ ......ขอใหทูต
ไปสรางความสัมพันธใหดีขนึ้ ใหได ขอใหประสานคนไทยทุกภาคสวน เขาใจความสัมพันธไทย –
ลาว ” เปนกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ตอ นายวิบูลย คูสกุล
เอกอัครราชทูต จึงเปนยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมืออันดีกับ
13
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ประเทศเพื่อนบาน ที่ทานไดถือปฏิบัติเปนสําคัญมาโดยตลอด กอนจะไปรับหนาที่ รัฐบาลไทยไดย้ํา
อีกวา ความสัมพันธไทย – ลาว จะเปนอืน่ ไปไมได ตองทําใหดีขนึ้ อยางเดียว อยาใหเกิดวิกฤตกับ
เพื่อนบาน ในการดําเนินยุทธศาสตรความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ความใกลชิดทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา ทําใหคนไทยเขาใจวา ไดเปรียบทางภาษา
พูดกันไมตองใชลาม แตบางครั้ง กลับเปนดาบสองคม มีทั้งผลดีและผลลบ เนื่องจากอิทธิพลของสื่อ
สงผลมาก เพราะคนลาวบริโภคดานสื่อของไทยถึง 98 % ดังนั้น การใชภาษาจึงตองศึกษาใหดแี ละ
ใชใหเปนประโยชนจึงจะไดเปรียบ ควรคํานึงถึงความรูสึกที่ละเอียดออน การใชคําที่ไมถูกตอง การ
พูดจาเสียดสีและลอเลียน ไมควรทํา จะสงผลกระทบตอความไวเนื้อเชือ่ ใจ อยางไรก็ตาม ความรูสึก
ละเอียดออนนัน้ จะสามารถลดลงได เมื่อมีพัฒนายกระดับความเปนอยูใ หดีขึ้น ซึ่งถือวาชวงนี้เปน
ชวงเปลี่ยนผานที่ตองชวยกันลดแรงเสียดทานเรื่องเหลานี้ลง ปจจุบันความสัมพันธ ไทย-ลาวอยูใน
ระดับที่ดีมาก ถือวา ดีขึ้นมากกวาในอดีต ตองอาศัยโมเมนตัมผลักใหดียิ่งขึ้น14
รศ. ดร.ดารารัตน เมตตาริกานนท รองผูอํานวยการศูนยวจิ ัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง
มหาวิทยาลัยขอนแกน กลาวในการเสวนาหัวขอ “สภาพสังคมและวัฒนธรรมของ สปป.ลาวใน
ปจจุบัน” วา
1. ปญหาที่สงผลกระทบตอความสัมพันธไทย – ลาว อาทิ
1.1 ความหวาดระแวง ไมไววางใจ อันเปนผลมาจากประวัติศาสตรและ
ความแตกตางในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
1.2 ลาวมีขอจํากัดในดานงบประมาณและบุคคลากร รวมทั้งวัฒนธรรมในการ
ทํางานที่คอนขางชา
1.3 ลาวมีความสัมพันธที่ดีและใกลชิดกับประเทศอื่นในอินโดจีนมากกวาไทย
เชน เวียดนาม
2. ปญหาของฝายไทยในการดําเนินความสัมพันธกับลาว ไดแก
2.1 ฝายไทยขาดความเปนเอกภาพในการประสานงาน คือ ตางฝาย ตางทํา
2.2 ขาดการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
2.3 ไทยมีเสรีภาพในการบริโภคสื่อ15
14

นายวิบูลย คูสกุล, การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตรความรวมมือของไทยกับ สปป.ลาว ในปจจุบันสูอนาคต,
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นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ หัวหนาฝายลาว กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
กลาวในการเสวนาหัวขอ “ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาประเทศของ สปป.ลาว” วาไทยกําหนด
ยุทธศาสตรตอลาวเปนยุทธศาสตรของชาติ แกนหลักของยุทธศาสตรนี้ คือ ประเทศไทยเนนการ
สนับสนุนและสงเสริมลาวเพื่อใหมีความกาวหนา เขมแข็ง รุงเรือง ความมั่งคงและความมั่งคั่งของ
ลาว เทากับ ความมั่นคงและความมั่งคั่งของไทย ความสัมพันธไทย – ลาวถือเปนผลประโยชน
รวมกัน ปจจุบนั ความสัมพันธของทั้งสองประเทศอยูใ นระดับที่ดีมาก มีการแลกเปลีย่ นการเยือน
ผูนําไดหารือกันอยางใกลชิด กลไกรวมตางๆ มีการประชุมปรึกษาหารือกันตลอดเวลา ซึ่งปจจัย
สนับสนุน เกิดจากความใกลชิดดานภูมิศาสตร ดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม16
2.2.2 ประชุมสัมมนา Asia-Europe Seminar on Ethnic Cultures Promotion
Mr. Pan Guang ศาสตราจารยดานรัฐศาสตรและประวัติศาสตร สรุปวา การพัฒนาเศรษฐกิจโลก
(economic globalization) มีสวนอยางมากในการสงเสริมการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมของชาติ
ตางๆ และกลุม ชาติพันธตางๆ ในโลก แตเศรษฐกิจโลกไมไดเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของ
วัฒนธรรมของเอเชียและยุโรป แตเราจะตองตอสูกับวัฒนธรรมแบบที่มีอํานาจเหนือผูอื่น (Cultural
Hegemonism) วัฒนธรรมแบบทําใหโดดเดีย่ ว (Cultural Isolationism) วัฒนธรรมแบบใชความ
รุนแรง (Cultural Extremism) เพื่อดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมที่หลากหลายและการแลกเปลี่ยนของ
วัฒนธรรมที่แตกตางกันของชาติและชนเผาตางๆ อยางสันติและเปนผล17
2.2.3 แผนแมบทวาดวยการดําเนินการดานการทูตวัฒนธรรมในกรอบของการทูต
สาธารณะประจําป 2553 – 2556
กองวัฒนธรรมสัมพันธ กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศไดจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2552 และนํามติที่ประชุมมาจัดทําแผนแมบทวาดวยการดําเนินการดานการทูตวัฒนธรรมในกรอบ
ของการทูตสาธารณะ
สถานการณโลกในปจจุบันมีการพัฒนาไปสูความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น และสงผลให
สาธารณชนในแตละประเทศ มีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการตัดสินในนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น
16
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การดําเนินการทางการทูตจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มาสูก ารการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ
ในระดับรัฐตอสาธารณชน และสาธารณชนตอสาธารณชน เพื่อสรางเครือขายพันธมิตรและมีความ
แนบเนียนในการเขาถึงกลุมผูนําทางความคิด อาทิ นักธุรกิจ เยาวชน นักวิชาการ กลุมประชาธิปไตย
กลุมองคกรเอกชน และสื่อมวลชน ที่จะมีอิทธิพลในการโนมนาว ชักจูงสาธารณชนในประเทศนัน้
การดําเนินการทางการทูตในระดับประชาชนตอประชาชนมีหลากหลายรูปแบบ และการดําเนินการ
ทางการทูตวัฒนธรรม นับเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง เนื่องจากเปนการใชวิถีชีวิตของประชาชนเปน
พื้นฐานในการสื่อสาร ซึ่งจะมีผลในการสรางความเขาใจไดอยางลึกซึ้งและถูกตอง ซึง่ จะเปนตัวนํา
ในการสรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทย18
นายธฤต จรุงวัฒน อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ ไดแจงทีป่ ระชุมวา มีความจําเปนในการปรับปรุงแผนแมบทวาดวยการ
ดําเนินการดานการทูตวัฒนธรรม ซึ่งจัดทําตั้งแตป พ.ศ. 2536 วา ในสถานการณโลกปจจุบัน รัฐบาล
มิไดเปนผูผูกขาดการตัดสินใจในเรื่องการตางประเทศ แตยังมีสมาชิกภาคประชาสังคมที่มีสวนรวม
มากขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนัน้ จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินนโยบายการทูตในระดับสาธารณชน
ตอสาธารณชน (Public-to-Public) ไปพรอมกับการทูตในระดับรัฐตอรัฐ (Government-toGovernment) และรัฐตอประชาชน (Government-to-Public) ตลอดจนการทูตที่ดําเนินการโดย
หนวยงานระดับตางๆ เชน ราชวงศ หัวหนาฝายรัฐบาล เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหพลเมืองไทยใน
ตางประเทศ และคนทองถิ่นในประเทศตางๆ เปนฐานเสียงในการเรียกรองในสิ่งที่ประเทศไทย
ตองการ ไมวาจะเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอ ผูเรียกรองเองหรือตอรัฐบาลไทยหรือประชาชนชาวไทย
โดยตัวอยางของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมบุคคล ไดแก สือ่ มวลชน องคกรเอกชน กลุม ผูนําเขาสินคา
ไทย นักเรียนไทย วัดไทย ซึ่งเรียกรวมกันวา ผูที่เปนมิตรกับประเทศไทย หรือ Friends of Thailand
สวนกลุมเปาหมายที่เปนประเทศนั้น กําหนดใหสอดคลองกับนโยบายตางประเทศ เชน ประเทศ
เพื่อนบาน ประเทศมหาอํานาจ ประเทศคูคา ที่สําคัญ และสื่อมวลชนระดับโลก เชน CNN, Financial
Times เปนตน ซี่งจะตองพยายามเขาถึงกลุมตางๆ เหลานี้ โดยไมแบงเขตแดนดานภาษา
ในเรื่องมูลนิธิไทยนัน้ เปนแนวคิดทีก่ ระทรวงการตางประเทศริเริ่มจากความตองการ
ขับเคลื่อนนโยบายตางๆ เพื่อใหมีกลุมทํางานที่ไมตองอิงกฎเกณฑราชการ มีความคลอง ตัวในการ
ทํางาน นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศยังมีโครงการที่ดําเนินงานผานทางสมาคมมิตรภาพ
หรือวัฒนธรรมไทยกับตางประเทศ เปนการดําเนินการทูตแบบแนบเนียนมากขึ้น19
18

แผนแมบทวาดวยการดําเนินการดานการทูตวัฒนธรรมในกรอบของการทูตสาธารณะ ประจําป 2553 – 2556,
ภูมิหลังและความเปนมา, กองวัฒนธรรมสัมพันธ กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ
19
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวัฒนธรรม ประจําป ครั้งที่ 1/2552, 6 มีนาคม
2552 หองประชุมกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ
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2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
ในยุคโลกาภิวฒ
ั นที่สภาพแวดลอมของการดําเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การ
กาวหนาของเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการติดตอสื่อสารผานสื่อมวลชน อุปกรณเครื่องมือที่สะดวก
รวดเร็ว ครอบคลุมทั่วโลก ทําใหโลกใบนี้ แคบลงไป เหตุการณที่เกิดขึน้ ในมุมใดมุมหนึ่งของโลก
อาจจะสงผลกระทบตอโลกในมุมกวางอยางงายดายและรวดเร็ว นักบริหารที่ดีจึงตองปรับตัว มี
วิสัยทัศนทกี่ วางไกล ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและนําเอาแนวคิดใหม และหลักบริหารจัดการ
สมัยใหมเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง และแกไขสภาพความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ในการทํารายงานการศึกษานี้
1. ผูศึกษาจะนําเสนอและรวบรวมปญหาและขอมูลเชิงวิชาการเกีย่ วกับความขัดแยงทาง
วัฒนธรรมไทย - ลาวและประสบการณในการทํางานใน สปป.ลาวเพือ่ กําหนดยุทธศาสตร การ
วางแผนกลยุทธ ประกอบการวิเคราะหตามแนวคิดการวิเคราะหสภาวะแวดลอมเชิงกลยุทธ (SWOT
Analysis) เพื่อกําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด กอนการกําหนดแผนปฏิบัติการในการ
แกไขความขัดแยงดานวัฒนธรรมไทย – ลาว ในภาพรวม
2. ใชทฤษฎีการบริหารเพื่อหาแนวทางการแกไข/ลดความขัดแยงทางวัฒนธรรมไทย –
ลาวที่เกิดขึน้
3. ใชวิธีการ/เครื่องมือทางการทูตวัฒนธรรมในกรอบการทูตสาธารณะที่สอดรับกับแผน
แมบท เชน มูลนิธิไทยดําเนินการดานการทูตวัฒนธรรมในกรอบของการทูตสาธารณะเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (action plan) ตอกลุมเปาหมายและสาธารณชนทั้งในประเทศไทยและ
สปป.ลาวอยางมีประสิทธิผล
4. ใชแนวความคิดการบริหารงานภาครัฐแบบเครือขาย ซึ่งเปนแนวคิดที่ผูบริหาร งาน
ของภาครัฐจะตองแจกแจงหนาที่รับผิดชอบหลักของตนใหม โดยปรับเปลี่ยนหนาที่จากการบริหาร
จัดการบุคคลากรและโครงงาน ไปเปนหนาที่ประสานทรัพยากรที่มีอยูเ พื่อสรางคุณคาสาธารณะให
เกิดขึ้น

บทที่ 3
ภูมิหลังและ พัฒนาการของปญหา
3.1 ภูมิหลัง
3.1.1 ประวัตศิ าสตรไทย – ลาวมีวัฒนธรรมรากเหงาเดียวกัน
มีหลักฐานทางประวัติศาสตรวา กลุมคนโบราณที่พูดภาษาในตระกูลมอญ – ขะแมร ไดตั้ง
ถิ่นฐานอยูในลาวมานานแลว และมีกลุมชนพูดภาษาตระกูลไทย – ลาว ตั้งถิ่นฐานอยูตอนเหนือของ
ลาว ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 – 14 กลุมคนไทย – ลาวไดอพยพเคลือ่ นยายลงใตมาสูดินแดนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีอิทธิพลแทนที่กลุมมอญ – ขะแมร และมีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมของกลุมคนดั่งเดิมกับคนลาวเขาดวยกัน ตอมายังมีกลุมชนเผาเล็กอื่นๆ ที่พูดภาษาตระกูล
ทิเบต-พมา ฮั่น มง-เยา เวียด-เมื่อง อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในลาวดวย
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 ก็ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับ คนในวัฒนธรรมกลุมไทย –
ลาว หรือกลุมชนวัฒนธรรมลานชางมีการตั้งถิ่นฐานในเขตตอนบนลุมแมน้ําโขง ซึ่งเปนกลุมชน
สวนใหญและมีบทบาทสําคัญในสังคมลาว ตอมาประมาณป พ.ศ. 1897 – 1915 กษัตริยลานชาง ชื่อ
พระเจาฟางุม ทรงตั้งเมืองหลวงที่หลวงพระบาง บริเวณตอนเหนือของลาวและขยายราชอาณาเขต
ไปอยางกวางขวาง ในสมัยพระเจาสามแสนไทยไตรภูวนาถ พระราชโอรสของพระเจาฟางุม มี
หลักฐานบันทึกประวัตศิ าสตรตามพงศาวดารลานชาง20 วา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง)
ไดทรงพระราชทานพระราชธิดาพระนาม นางแกวยอดฟาใหเปนพระชายาและมีพระราชโอรส 1
พระองค คือ ทาววังบุรี และตอมาไดรับการสถาปนาเปนพระเจาไชยจักรพรรดิแผนแผว กษัตริย
ลานชาง ในรัชสมัยของพระเจาไชยเชษฐาธิราชซึ่งเปนเชื้อสายสืบทอดสกุลวงศลงมา ไดทรงทูลขอ
พระเทพกษัตรีพระราชธิดาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเปนอัครมเหสีดวย
ในยุคของพระเจาไชยเชษฐาธิราชตรงกับยุคสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ในสมัย
อยุธยาตอนตนของไทย มีหลักฐานทางประวัติศาสตรวา พระองคไดเสด็จไปปกครองอาณาจักร
ลานนา เมืองเชียงใหม และอัญเชิญพระแกวมรกตจากเชียงใหมมาอาณาจักรลานชางประดิษฐานที่
เมืองหลวงพระบาง เนื่องจากหวัน่ เกรงวาพมาจะยกกองทัพมารุกรานพระเจาไชยเชษฐาธิราชจึงได
อพยพผูคนลงมาสรางเมืองหลวงแหงใหม ที่นครเวียงจันทน บริเวณทีร่ าบลุมแมน้ําโขงตอนกลาง
และอัญเชิญพระแกวมรกตจากเมืองหลวงพระบางมาไวที่เมืองเวียงจันทน มีการผูกสัมพันธกับ
20

พลับพลึง คงชนะ, บทความ เรื่อง พระนางแกวยอดฟา : เจาหญิงอยุธยาผูเปนบรรพสตรีกษัตริยแหงลานชาง,
หนังสือลาว ภูมิลักษณลุมน้ําโขง ประชาชนและวัฒนธรรม, พ.ศ. 2543, หนา 9
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กรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์เพื่อรวมมือตอตานการรุกรานจากพมา ดังปรากฏ
หลักฐานการสรางพระธาตุเจดียศรีสองรัก ที่จังหวัดสกลนครมาจนทุกวันนี้ ตอมามีการอพยพ
ชุมชนชาวลาวลงไปถึงเมืองจําปาสัก ตอนใต และบางสวนอพยพเขาสูภ าคอีสานของไทย บริเวณ
จังหวัดเลย หนองคาย อุดร สกลนคร และนครพนม ซึ่งมีรองรอยของเมืองโบราณอยูห ลายแหง ใน
ยุคตอมาเกิดชุมชนใหมขยายไปถึงโคราช รอยเอ็ด กาฬสินธุ อุบลราชธานี ชัยภูมิ อีกดวย
3.1.2 ลาวตกเปนดินแดนสวนหนึ่งของสยามประเทศ
ลังการกอบกูอ ิสรภาพกรุงศรีอยุธยาคืนจากพมาพระเจากรุงธนบุรีไดตงั้ อาณาจักรสยามขึ้น
ใหมและขยายอาณาเขตไปตีเอาหัวเมืองแถบฝงแมน้ําโขง เวียงจันทน จําปาสักหลวงพระบาง เปน
สวนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม ตอมาในระหวางป พ.ศ. 2369 - 2371 สมัยรัชกาลที่ 3 พระเจา
อนุวงศ เจาเมืองเวียงจันทนตองการเอกราชและไดยกกองทัพมายึดเมืองโคราช แตตอ มาไดพายแพ
แกกองทัพสยาม เมืองเวียงจันทน วัดวาอารามถูกเผาทําลาย ประมาณป พ.ศ. 2411 ในปลายสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 4 พวกฮอไดกอความวุน วายขึ้นในมณฑลลาวพวน
ตอนเหนือของลาว กองทัพไทยไดยกขึน้ ไปปราบปรามจนสงบไดชั่วคราว ตอมาใน พ.ศ. 2428 ใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั พวกฮอไดรวมตัวกอกําเริบขึ้นอีกในมณฑล
ลาวพวน ฝงซายแมน้ําโขง กองทัพสยามนําโดยพระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่นประจักษศิลปาคมเปน
แมทัพใหญฝายใต และเจาหมื่นไวยวรนาถเปนแมทัพใหญฝายเหนือไดไปทําการปราบปรามพวกฮอ
จนสงบราบคาบ
3.1.3 ลาวตกเปนเมืองอาณานิคมฝรั่งเศส
ในป พ.ศ. 2436 (1893) ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เรียกวากรณีพิพาท ร.ศ. 112 ไทยตอง
ยกดินแดนดานฝงซายแมน้ําโขงใหแกฝรั่งเศส ตอมาฝรั่งเศสไดรวบรวมดินแดนลาวเปนอาณานิคม
ในชวงป พ.ศ. 2450 – 2497 (ค.ศ. 1907 - 1954) ฝรั่งเศสไดรวมราชอาณาจักรกัมพูชา และเวียดนาม
กอตั้งอาณานิคมฝรั่งเศสในดินแดนอินโดจีน โดยแบงแยกดินแดนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม
เปนสวนหนึ่งของอาณานิคมดวย ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหวางป พ.ศ. 2482 – 2488
(ค.ศ. 1939 – 1945) ญี่ปุนไดสงกองทัพเขายึดครองอินโดจีนรวมทั้ง ลาว ตอมาในป พ.ศ. 2488 เมื่อ
ญี่ปุนพายแพสงคราม กระบวนการชาตินยิ มในลาวไดพยายามจัดตั้งรัฐบาลอิสระและไดประกาศ
เอกราชในวันที่ 12 ต.ค. พ.ศ. 2488 อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2489 ฝรั่งเศสได หวนกลับคืนมายึด
ครองลาวและอินโดจีนอีกครั้ง ทําใหเกิดการตอสูกับกลุมชาตินิยมในประเทศตางๆ ในอินโดจีน
รวมถึงการตอสูกับกลุมชาตินิยมในลาว ถึงป พ.ศ. 2497 ฝรั่งเศสก็พายแพและยอมรับรูอํานาจ
อธิปไตยของลาว
3.1.4 การกอตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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หลังการสิ้นสุดยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในอินโดจีน ในป พ.ศ. 2498(ค.ศ. 1955) สหรัฐอเมริกาไดเขา
มาแทรกแซงทางการเมืองในเวียดนามจากแนวความคิดตอตานลัทธิคอมมิวนิสต ทําใหการทํา
สงครามในอินโดจีนแผขยายไปถึงลาวและกัมพูชา ซึ่งประเทศไทยไดสง กองทหารไปรวมการรบ
ดวย เมื่อป พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) สหรัฐอเมริกาไดประกาศยุตกิ ารทําสงครามในเวียดนาม ทําให
สงครามในอินโดจีนยุติลง ประเทศลาวไดประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. พ.ศ. 2518 และตอมา
กอตั้งประเทศใหมเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการปกครองแบบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสตลาว (พรรคประชาชนปฏิวัติลาว) มีอํานาจในการปกครองประเทศ
ลาวแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตในเวลาตอมา
3.2 พัฒนาการของปญหาและปจจัยนําไปสูความขัดแยงทางวัฒนธรรม
ความสัมพันธระหวางประชาชนไทย – ลาวสองฟากฝงโขงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร
แสดงใหเห็นวาเปนกลุมชนเผาพันธุเดียวกัน มีความสัมพันธทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา
รวมกันเปนระยะเวลาอันยาวนานกอนความเปนรัฐเปนประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธฉันทเครือ
ญาติระหวางชาวลาวกับชาวไทยอีสานในภาคตะวันออกเฉียง เหนือของไทย อยางไรก็ตาม เรื่องราว
ทางประวัติศาสตรและพัฒนาการความสัมพันธระหวางสองประเทศมีทั้งดานบวกดานลบ ผูศึกษา
เห็นวา พัฒนาการทางประวัติศาสตร การเมือง สังคมและวัฒนธรรมระหวางสองประเทศที่จะ
นําไปสูความขัดแยงทางดานวัฒนธรรมไดแก
3.2.1 ความคลายในวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา
ความสัมพันธใกลชิดในเรื่องเชื้อชาติ ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีเปนปจจัยทั้งดานบวกและ
ดานลบ หากเปนประเทศเดียวกัน ปจจัยความเหมือนความเปนพวกเดียวกันก็อาจจะนําไปสูความ
เปนเอกภาพ หากเปนประเทศแบงแยกตางหากจากกัน ปจจัยความคลายคลึงกันอาจจะเปนปจจัย
หวาดระแวงทีน่ ําไปสูความขัดแยงได
ภาษาลาวเปนภาษาที่มีความใกลชิดกับภาษาไทย โดยเฉพาะภาษาพูดความใกลเคียง
ระหวางภาษาลาวกับภาษาคนไทยอีสาน เกือบจะเปนภาษาเดียวกันเลยทีเดียว อาจจะกลาวไดวา
ภาษาลาวกับภาษาไทยอีสานเปนภาษาเดียวกัน และใกลชดิ มากกวาภาษาอีสานกับภาษาไทย
กรุงเทพฯ เสียอีก ในอดีต สปป.ลาวเคยใชตัวอักษรธรรมที่ไดดัดแปลงมาจากตัวอักษรบาลี โดยผาน
ทางมอญ พมา และลานนา พืน้ ฐานภาษาของสองประเทศวิวัฒนาการมาจากรากเหงาเดียวกัน คือ
อักษรสันสกฤต หรืออักษรเทวนาครี ซึ่งเปนอักษรโบราณของอินเดียตอนเหนือ ปจจุบันภาษาเขียน
ลาวมีความแตกตางกันกับตัวอักษรไทยอยูบ าง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนในยุคหลังการปฏิวตั ิ
เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ ตามนโยบายของคณะแนวลาวรักชาติ ในสมัย นายไกสอน พมวิ
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หาน อดีตประธานประเทศ สปป.ลาว โดยกําหนดใหสะกดแบบเขียนตามเสียงจึงทําใหระบบการ
เขียนตัวอักษรของลาวเริ่มแตกตางไปจากตัวเขียนและตัวสะกดภาษาไทยบาง อยางไรก็ตาม ความ
คลายคลึง ทั้งความหมายและรูปแบบพื้นฐานเดิมยังคงอยูเปนสวนมากความแตกตางของภาษาทั้ง
สองประเทศ ในเรื่องการสะกดคําและการใชวรรณยุกตที่ตางกันบางนัน้ ไมเปนอุปสรรคตอการ
สื่อสารระหวางประชาชนสองฝาย เพราะหากมีการเรียนรูเพียงเล็กนอย ประชาชนสองฝายก็
สามารถเขียนไดอานไดในชวงเวลาอันสั้น ทั้งนี้ไมตองกลาวถึงการพูดจาสื่อสารที่ประชาชนทั้งสอง
ฝายฟงสามารถเขาใจกันไดอยูแลว
อยางไรก็ตาม สิ่งที่อาจทําใหเกิดปญหาตอการสื่อสารและกระทบตอความรูสึกของคนลาว
และคนไทย คือ เรื่องของคําและความหมายของคํา ที่เปนความหมายโดยนัยที่อาจจะถูกมองวาเปน
ปญหาเล็กนอย หรือ เรื่องตลกขบขัน แตความจริงแลวไมใชเรื่องเล็กนอยเลย ถาทั้งสองฝายเกิด
ความไมเขาใจกัน และตีความภาษาไปคนละดาน โดยเฉพาะการสื่อความหมายที่อาจจะมีผลกระทบ
ในดานลบตอจิตใจและอารมณ โดยไมเจตนา เชน คําวา ทาว ในภาษาลาว ทั้งคนไทยและคน
ตางชาติโดยทัว่ ไปจะเขาใจวา เปนคําที่เรียกผูชาย เชนเดียวกับคําวา นาย ในภาษาไทย แตสําหรับ
การใชคําวา “ทาว” ในหมูคนลาว นั้น จะใชเรียกผูชายในสองลักษณะ คือ ใชเรียกคนที่เสมอกัน และ
ผูใหญใชเรียกผูนอย หรือผูที่ต่ํากวา ประเด็นนี้ คนไทยและคนตางชาติสวนใหญจะไมเขาใจ เมื่อคน
ไทยหรือสื่อมวลชนไทย เรียกบุคคลสําคัญของลาว วา “ทาว” จึงเปนเรื่องที่ชาวลาวไมพอใจ ซึ่งที่
ถูก ควรใชคําวา “ทาน” ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนทางราชการ ในทํานองเดียวกัน คนลาวหลาย
คน ก็เขาใจภาษาไทยผิด เชน คําวา “นาย” ใชเรียกผูชาย นําหนาชื่อ แตคนลาวหลายคน ก็ใชเรียกคํา
คนไทย วา “นาย” เพียงคําเดียว ทํานองเดียวกับคําวา “ทาน” ในภาษาลาว ซึ่งเปนคําสุภาพ หากเรียก
คนไทยวา “นาย” เฉยๆ มีความหมายทํานอง ผูต่ําตอยกวาเรียก เจานาย หรือนายงานของตนใน
ภาษาไทย หรือ คําวา “เสี่ยว” แปลวา เพื่อน แตในภาษาไทย คําวา “เสี่ยว” ใชเรียกคนเชย คนไม
ทันสมัย
ภาษาลาว และภาษาไทยมีลักษณะคลายกันและตางกัน 4 ลักษณะ คือ
1. เสียงและความหมายเหมือนกัน
2. เสียงเหมือนกัน แตความหมายแตกตางกัน
3. ความหมายตรงกันขามกัน
4. การบัญญัติศัพท
โดยทั่วไป การฟงและสนทนาระหวางคนไทยกับคนลาว จะพบวาภาษาลาวและภาษาไทย
นั้นใกลเคียงกันมาก โดยเฉพาะคนไทยทีส่ ามารถพูดและฟงภาษาอีสาน หรือภาษาไทยพวนได แทบ
จะไมเกิดปญหาในการสื่อสารเลย เพราะคําที่ใชมีทั้งเสียงและความหมายเหมือนกัน หรือมีคําที่
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แตกตางเพียงเล็กนอยไมมากนัก อยางไรก็ตาม
สําหรับคําที่มีความหมายตรงขาม ไดแก
คําวา คนเจาชู
แปลวา
คนมีเสนห
โอโลม
แปลวา
สนทนา พูดคุย
สวม
แปลวา
เรือน
ยั้ว
แปลวา
ยุยง
สําหรับคําบัญญัติ คําใหม ก็ทําใหภาษา และความเขาใจแตกตางกัน
หองฉุกเฉิน
คําวา หองกะทันหัน แปลวา
หองมอระสุม แปลวา
หอง ไอซียู
ไฟอํานาจ
แปลวา
ไฟจราจร
ทอดูด
แปลวา
หลอดดูด
นักเลนสาว
แปลวา
คนเจาชู
หองกาน
แปลวา
สํานักงาน
จักคิดเลก
แปลวา
เครื่องคิดเลข
ตึกปะสูด
แปลวา
ตึกสูติกรรม
โรงหมอ
แปลวา
โรงพยาบาล
เดิ่นยน
แปลวา
สนามบิน เปนตน
3.2.2 ปมดอยในประวัติศาสตร
เรื่องราวในประวัติศาสตรทสี่ ยามประเทศเปนผูรุกรานทําลายลาวยังมีปรากฏอยูในหนังสือ
บทเรียนประวัติศาสตรของลาว ยังอยูในความทรงจําที่ขมขื่นใจของคนลาว ในยุคสมัยพระเจากรุง
ธนบุรี และตนรัชกาลรัตนโกสินทร เมืองเวียงจันทนถูกกองทัพสยามยกไปรุกรานยึดครองเปน
ประเทศราช และทําลายเมืองเวียงจันทน ประชาชนลาวถูกกวาดตอนอพยพมากรุงเทพฯ รวมทั้งมี
การอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญ ซึ่งเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง เชน พระแกวมรกตมาประดิษฐานที่
วัดพระศรีรัตนศาสดารามฯ ในสมัยรัชกาลที่ 1 และหลังสงครามปราบกบฏพระเจาอนุวงศ เจาเมือง
เวียงจันทน ในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดอัญเชิญพระเสริม พระใส พระแซ มาประดิษฐานทีป่ ระเทศไทย
3.2.3 ความแตกตางในลัทธิการปกครองประเทศ
ในขณะที่ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบหลายพรรค ยึดหลักการ
ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมตามแบบประเทศตะวันตก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี
รูปแบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต มีเพียงพรรคเดียวทีม่ ีอํานาจในการบริหาร
ปกครองประเทศ ความแตกตางและลัทธิความเชื่ออาจจะนําไปสูความขัดแยงได เพราะความรูสึก
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นึกคิดไมสอดคลองเหมือนกัน และหวั่นเกรงการบอนทําลายกัน
3.2.4 สถานการณทางการเมืองระหวางประเทศ
การตอสูแขงขันระหวางกลุมลัทธิทุนเสรีนิยมของกลุมประเทศมหาอํานาจตะวันตกที่นํา
โดยสหรัฐอเมริกากับและกลุมลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสตนําโดยสหภาพโซเวียต และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทําใหประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยูคนละขั้ว ปญหา
กระทบกระทัง่ จากสงครามอินโดจีน และสงครามเย็น มีผลกระทบดานลบตอความสัมพันธไทย –
ลาว โดยฝายลาวมักจะไมไววางใจและหวาดระแวงฝายไทย ทําใหความสัมพันธระหวางสอง
ประเทศในระยะแรกอยูใ นสภาพลุม ๆ ดอนๆ และกระทบกระทั่งกันเสมอ จากขอขัดแยงเล็กๆ ไป
ถึงการทําสงครามชายแดนทีห่ มูบานรมเกลาในป พ.ศ. 2530 (1987)
3.2.5การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจภายในของลาว
การสิ้นสุดสงครามเย็น การลมสลายของสหภาพโซเวียตและการพังทลายของระบบสังคม
นิยมกลุมประเทศสังคมนิยมในยุโรปตะวันออก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงภายในของสปป.ลาว
และการนําของผูนําระดับสูงของ สปป.ลาวที่เปนคนรุนใหมมีวิสัยทัศนที่กาวหนา เปดกวาง มุง
พัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจ และพรรคประชาชนปฏิวตั ิลาว โดยเปดประเทศเพื่อสงเสริมการลงทุน
และการคาตามนโยบาย จินตนาการใหม ในป พ.ศ. 2529(ค.ศ. 1986) โดยใชกลไกตลาด ในระบบ
เสรีที่เปดกวาง แทนการยึดถือพึ่งพิงนโยบายในระบบสังคมนิยมเพียงอยางเดียว ตามแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเวียดนามเปนแมแบบ โดยวิธกี ารแบงแยกระบบ
การเมืองปกครองแบบสังคมนิยมและใชระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
ลาวพัฒนากาวหนา สภาพชีวติ ความเปนอยูข องประชาชนลาวดีขึ้น การเปดรับการลงทุนจาก
ตางประเทศ ทําใหนกั ธุรกิจไทยไดมาลงทุนใน สปป.ลาวเปนอันดับหนึ่ง ทําใหเกิดความผูกพันดาน
ผลประโยชนและความรวมมือกันมากขึ้น
นับจากป พ.ศ. 2549 - 2552 ความสัมพันธระหวางไทย – ลาวไดพัฒนากาวหนาอยาง
ราบรื่นในทุกดาน ประเทศไทยเปนประเทศคูคาและนักธุรกิจไทยเปนผูล งทุนตางประเทศใน สปป.
ลาวเปนอันดับที่หนึ่ง มีความสัมพันธและความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาและการลงทุน
ความรวมมือทางดานวิชาการ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และการไปมาหาสูระหวาง
ประชาชนกับประชาชน มีการกอสรางเชื่อมตอเสนทางคมนาคมที่สําคัญหลายเสนทางเชื่อมระหวาง
ไทย สปป.ลาว อาทิ เสนทางคมนาคมทางบก หมายเลข 9 ผานเสนทาง East - West Economic
Corridor (เชื่อมตอพมา – ไทย – สปป.ลาว – เวียดนาม) มีสะพานขามแมน้ําโขง 2 แหง คือ สะพาน
ขามแมน้ําโขงหนองคาย – เวียงจันทน สะพานขามแมน้ําโขงมุกดาหาร –สะหวันนะเขต และยังมี
โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 3 ที่นครพนม – คํามวน โครงการกอสรางสะพาน

22
ขามแมน้ําโขงแหงที่ 4 ที่เชียงของ – บอแกว (ซึ่งเชื่อมการเดินทางไปสูม ณฑลยูนาน ตอนใตของจีน
ผานตอนเหนือของ สปป.ลาว) เพิม่ ขึ้นตอไปในอนาคตอันใกลนี้อีกดวย และยังมีการเชื่อมตอ
เสนทางคมนาคมทางรถไฟระหวาง หนองคาย – ทานาแลงแลว และยังมีแผนรวมในการขยาย
เสนทางรถไฟจากทานาแลง – นครหลวงเวียงจันทนอีกดวย
อยางไรก็ตาม หากเกิดความขัดแยงระหวางสองประเทศทางเศรษฐกิจ ก็อาจจะนําไปสู
ความขัดแยงทางดานวัฒนธรรมได หรือ หากเกิดความขัดแยงทางวัฒนธรรมก็อาจจะนําไปสูความ
ขัดแยงดานเศรษฐกิจไดเชนเดียวกัน
3.2.6 การเปลี่ยนนโยบายตางประเทศและเขารวมเปนสมาชิกอาเซียน
การสิ้นสุดสงครามสงครามเย็นทําใหการแขงขันผลประโยชนและสงครามตัวแทนใน
ประเทศตางๆ ระหวางกลุมประเทศตะวันตกกับกลุมประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสตลดระดับลง
สถานการณระหวางประเทศไดเริ่มสูความสุขสงบ ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และรัสเซียตางมุงแขงขันพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคงของประเทศ
และความสุขสมบูรณของประชาชน การรวมกลุมประเทศของอาเซียนและการที่ สปป.ลาวเขารวม
เปนสมาชิกอาเซียนใหมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ทําใหบรรยากาศแหงมิตรภาพ และความ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับ สปป.ลาวเพื่อการพัฒนารวมกัน มีผลอยางสําคัญตอการสรางสรรค
ความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางไทย - สปป.ลาว ซึ่งมีผลในการลดความขัดแยงดานวัฒนธรรมลง
2.3.7 กระแสโลกาภิวัฒนและการพัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสาร
กระแสโลกาภิวัฒนที่เกิดจากการพัฒนากาวหนาเทคโนโลยีดานขาวสารความเปลี่ยนแปลง
อยางไรพรมแดนของเทคโนโลยีดานการสือ่ สาร ทําใหปจจุบันประชาชนลาวทุกครัว เรือนสามารถ
รับชมรับฟงรายการโทรทัศนวิทยุของไทยตลอด 24 ชั่วโมง ภาพขาว โฆษณา ภาพยนตรที่ชาวลาว
สามารถรับชมรับฟง อาจจะทําใหเกิดผลกระทบกระทั่งทางดานความรูสึกทัศนคติ และนําไปสู
ความขัดแยงระหวางกันทางดานวัฒนธรรมได เชน ภาพยนตรเรื่อง หมากเตะโลกตะลึง เพลงรักริม
ฝงโขง การหามวงดนตรีไทยแสดงใน สปป.ลาว รวมถึงปญหาการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนไทย
ที่กระทบตอลาว
3.2.8 บทบาทของพรรคประชาชนปฏิวตั ิลาวในการชี้นําดานวัฒนธรรม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนประเทศมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต โดยพรรคการเมืองเดียว พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเปนพรรคคอมมิวนิสตที่มีอํานาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศ มีสภารัฐมนตรีที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะพรรคฯ ใหเปนคณะ
บริหารประเทศ มีสภาแหงชาติจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยการเสนอชื่อผูแทนของพรรค
รูปแบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตใน สปป.ลาวมีกระบวน การบริหาร
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ประเทศเปนการสั่งการแบบ Top down จากคณะพรรคฯ ในการกําหนดนโยบาย และรัฐบาลลาว
นําไปปฏิบัติผานกระทรวงและหนวยงานตางๆ สูประชาชนที่ Bottom พรรคประชาชนปฏิวัติลาวให
ความสําคัญตอการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมอยางมาก และเห็นวาควรจะดําเนินคูขนานไป
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ เรื่องของอารยธรรมทางจิตวิญญาณ (spiritual civilization) ตองควบคู
ขนานไปกับอารยธรรมทางวัตถุ (material civilization)
ตารางแผนภูมทิ ี่ 3 โครงสรางการบริหารการปกครอง สปป.ลาว
พรรคประชาชนปฏิวตั ิลาว
พล.ท.จูมมะลี ไซยะสอน ประธานประเทศและกรรมการกรมการเมืองศูนยกลางพรรค ลําดับที่ 1
กรรมการกรมการเมืองศูนยกลางพรรค รวม 11 คน
เลขาธิการพรรค และกรรมการศูนยกลางพรรค 44 คน รวมทั้งหมด 55 คน

รัฐบาล สปป.ลาว

สภาแหงชาติลาว

ทานบัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี
กระทรวง/หนวยงานต
างๆ

ทานทองสิง ทํามะวง
ประธานรัฐสภาและ ส.ส. 115 คน

กระทรวง/หนวยงาน

เลือกตั้ง
ประชาชน

นับแตการปลดปลอยประเทศ พรรคฯ และรัฐบาล สปป.ลาวไดใหความสําคัญตอการ
พัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรมมาโดยตลอด โดยมุงสงวนรักษา เสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรม
ของชาติ ทั้งศิลปะ การแสดง การรองเพลง เพื่อสะทอนถึงชีวิตจริงของผูคนในสังคม ความกลาหาญ
เอกภาพ และการสรางสรรคของชนเผาตางๆ ในการปกปองประเทศลาว และสรางชาติ จึงไมเปนที่
นาประหลาดใจ ที่กระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรมของลาว ซึ่งเปนหนวยงานที่ดแู ลรับผิดชอบ
งานดานการประชาสัมพันธและวัฒนธรรมคอนขางที่จะมีนโยบายทีเ่ ขมงวด กวดขัน และดําเนิน
มาตรการในการคุมครองสังคม และวัฒนธรรมของตนอยางไมเปดกวาง โดยยึดภารกิจดานการ
ประชาสัมพันธขาวสารมั่นในหลักการของพรรคและใชเปนเครื่องมือในดานการเมือง และเผยแพร
ขอมูลความรูแกประชาชนลาว สื่อมวลชนใน สปป.ลาวจึงมีบทบาทนําอยางเดนชัดในการเผยแพร
แนวนโยบายของรัฐ ปลุกจิตสํานักของความรักชาติและระบบการปกครองแบบสังคมนิยม สราง
ความสามัคคี ยกยองผูนํา ผูท ี่ทําความดีและยกสิ่งที่เปนคุณคาของคนใชแรงงาน โดยสื่อมวลชน
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ทั้งหมดอยูภ ายใตการชี้นําของกระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรม และการควบคุมดูแลของพรรคฯ
ในชวง 2 - 3 ปที่ผานมา กระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรมลาวไดมีมาตรการเขมงวดดาน
การเผยแพรวฒ
ั นธรรมไทยใน สปป.ลาว อาทิ
ก. กรณีการจัดสรางภาพยนตรไทยเรื่อง หมากเตะโลกตะลึง
เมื่อวันที่ 12 พ.ศ. 2549 ทานสีทง จิดโยทิน อธิบดี กรมเอเชียแปซิฟก และแอฟริกา
กระทรวงการตางประเทศ สปป.ลาว ไดเชิญอัครราชทูต อุดมศักดิ์ ศรีธัญโกศ (ผูศึกษา) เขาพบที่
กระทรวงการตางประเทศลาว เพื่อหารือ(กึ่งประทวง) เกี่ยวกับการสรางภาพยนตรดงั กลาวของ
บริษัทภาพยนตรไทยวา เมื่อป พ.ศ. 2548 บริษัท GMM Tai Hub Co.Ltd. ไดติดตอกระทรวงแถลง
ขาวและวัฒนธรรม สปป.ลาว ขออนุญาตการถายทําภาพยนตรเรื่อง หมากเตะโลกตะลึง ในลาว แต
ฝายลาวยังไมเห็นชอบและยังไมไดอนุญาต จึงยังไมมีความรวมมือกัน ตอมาบริษัทแกรมมี่ ไดจดั ทํา
ภาพยนตรจนแลวเสร็จและเตรียมจะนําออกฉายในประเทศไทย โดยแมภาพยนตรดงั กลาวจะเปน
หนังตลกเฮฮา ไมมีประเด็นทีเ่ กี่ยวของดานการเมือง แตมเี นื้อหาเกี่ยวกับประเทศ สปป.ลาวและ
ประชาชนลาว ซึ่งทางการลาวเห็นวา ในแงสังคมและประชาชนลาวโดยทั่วไป อาจจะมีความรูสึกที่
แตกตางกันไดทั้งดานบวกและดานลบ โดยเฉพาะเนื้อเรือ่ งในภาพยนตรบางตอนที่ประชาชนลาว
อาจจะเห็นวา เปนการหมิ่นประมาทและดูถกู คนลาว รวมทั้งอาจแสดงถึงความออนดอยของคนลาว
เชน ภาพการฝกซอมฟุตบอลของคนลาวที่เปนเพียงกรรมกรโยนแตงโม การแสดงความไมรู เซอซา
มีภาพนักกีฬาลาวบางคนโกนหัว ยอมสีผม มีภาพถายทําที่ประตูชัยในนครหลวงเวียงจันทน ทั้งๆ ที่
กระทรวงวัฒนธรรมลาวยังไมไดอนุญาตใหถายทํา รวมทั้งมีเนื้อหาตลกเหยียดหยามลาว เชน การ
นํานักกีฬาลาวเขาตูคอนเทรนเนอรแชเย็น เพื่อเตรียมความพรอมกอนการแขงขันในประเทศหนาว
เปนตน ซึ่งภาพเหลานี้ อาจจะทําใหสื่อมวลชนลาว ประชาชนลาวบางสวนไมเห็นพองดวย และ
อาจจะมีปฏิกิรยิ าตอบโต หรือประทวงหนาสถานเอกอัครราชทูตไทยได ฝายลาวไมปรารถนาให
เกิดการกระทบกระทั่งในความสัมพันธสองฝาย จึงขอใหฝายไทยพิจารณาดําเนินการระงับยับยั้งการ
ฉายภาพยนตรไวกอน เพราะไมประสงคใหเกิดเหตุการณดานลบตอความสัมพันธ เชน เมื่อป พ.ศ.
2548 วารสาร Spicy ของไทยลงบทความมีเนื้อหาหมิน่ ประมาทผูนําลาว ตอมามีการตอบโตทาง
สื่อมวลชนลาว และในที่สุดบรรณาธิการวารสารดังกลาวไดกลาวขอโทษฝายลาว
กรณีที่เกิดขึ้น ทําใหสถานเอกอัครราชทูต/กระทรวงการตางประเทศตองรีบดําเนินการขอ
ความรวมมือจากบริษัทแกรมมี่ใหนําเทปภาพยนตรไปใหเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตลาวประจํา
ประเทศไทยดูกอน และใหกระทรวงการตางประเทศ สปป.ลาวใหความเห็นชอบกอน ซึ่งฝายลาว
เห็นวาควรมีการแกไขเนื้อหาของภาพยนตรไมใหใชเนื้อเรื่องที่เกี่ยวของกับประเทศลาว และ
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นักกีฬาลาว และในทายที่สุดบริษัทแกรมมี่ก็ยินยอมแกไขเนื้อหาของภาพยนตร โดยไมใหมีการใช
ภาพและชื่อที่เกี่ยวของกับประเทศลาว ตามที่กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศรองขอ
ข. กรณีการจัดสรางภาพยนตร เรื่อง เพลงรักสองฝงโขง
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2550 ทานคําพัน อั่นลาวัน รองอธิบดีกรมเอเชีย แปซิฟกและแอฟริกา
กระทรวงการตางประเทศลาวไดเชิญ อัครราชทูตอุดมศักดิ์ ศรีธัญโกศ(ผูศึกษา) เขาพบหารือ
เกี่ยวกับการถายทําภาพยนตรเรื่อง เพลงรักสองฝงโขง วา เมื่อเดือน ส.ค. 2549 บริษัทคําพอดี จํากัด
(ในเครือของบริษัท Workpoint Entertainment) ไดขออนุญาตถายทําละครเพลงโทรทัศน ชื่อ เพลง
รักสองฝงโขง ใน สปป.ลาวโดยมีดารานําแสดงฝายหญิงเปนคนลาว คือ อเล็กซานดรา บุนชวย
แสดงคูกับดาราชายไทย แตหนวยงานทีเ่ กีย่ วของของลาวยังไมไดอนุญาตและขอใหบริษัทฯ เลื่อน
การถายทําละครออกไปกอน
สถานเอกอัครราชทูตฯไดรวมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการตาง ประเทศประสานกับ
บริษัท Workpoint Entertainment ขอรองใหมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไมใหเกี่ยวของอางอิงประเทศ
ลาว ในที่สุดบริษัทฯ ไดเปลีย่ นแปลงชื่อภาพยนตร จาก เพลงรักสองฝงโขง เปน เพลงรักริมฝงโขง
และปรับเปลี่ยนเนื้อหาภาพยนตรเปนเรื่องราวในประเทศไทย รวมทั้งยุติการถายทําภาพยนตรใน
สปป.ลาว ทําใหกรณีความขัดแยงลดลง อยางไรก็ตาม เมื่อมีการถายทอดออกอากาศ ทาง
สถานีโทรทัศนชอง 7 เมื่อ 27 มี.ค. พ.ศ. 2550 หนังสือพิมพใน สปป.ลาว ก็ไดลงบทความ
วิพากษวจิ ารณ วามีการนําชื่อดอกจําปา ซึ่งเปนดอกไมประจําชาติลาวทีช่ าวลาวเคารพบูชาไปแสดง
เปนชื่อนักแสดงนําในลักษณะที่ไมเหมาะสม และมีเนื้อหาเกีย่ วกับนางเอกของเรื่องซึ่งเปนผูหญิง
ลาวไปพบรักกับชายตางแดนและไดเสียกันจนทอง โดยที่ยังไมไดแตงงานตามประเพณี ซึ่งขัดกับ
วัฒนธรรมประเพณีลาว เปนไปได หรือไม ที่จะใหมีการหยุดออกอากาศ หากปลอยใหมีการ
ออกอากาศตอไป ก็เทากับวา ปลอยใหคนตางชาติดูหมิ่นตอเกียรติและศักดิ์ศรีคนลาว โดยเฉพาะ
ผูหญิงลาว จะเห็นไดวา กรณีดังกลาว เหตุการณมิไดลุกลามบานปลาย เนื่องจากการประสานแกไข
ปญหาจากทั้งสองฝายแลว
ค. กรณีกระทรวงวัฒนธรรมลาวไมอนุญาตใหวงดนตรีไทยจัดแสดงในลาว
เมื่อเดือน ก.ย. 2551 บริษัทธุรกิจไทย SPX Commerce EXIM Co.LTD ไดรองเรียนสถาน
เอกอัครราชทูตฯ วา บริษัทฯ ประสงคจะนําศิลปนจากประเทศไทยเขามาแสดงใน สปป.ลาวเพื่อ
เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสงเสริมการขายและไดทาํ หนังสือขออนุญาตไปยังแผนกแถลงขาว
และวัฒนธรรม นครหลวงเวียงจันทน รวมทั้งกระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรมของลาวแลว แต
บริษัทฯ ไดรับการปฏิเสธไมใหดําเนินกิจกรรมดังกลาว โดยไดรับแจงเหตุผลเปนการภายในวา
เนื่องจากรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป.ลาวไมมีความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
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ระหวางกัน ทัง้ ๆ ที่กอนหนานี้ บริษัทฯ ก็เคยไดรับอนุญาตจากทางการลาวที่เกี่ยวของใหนําศิลปน
จากประเทศไทยเขามาแสดงใน สปป.ลาว เพื่อสงเสริมการขายในลักษณะเดียวกันนีม้ าแลว
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดพจิ ารณาเห็นวา กอนหนานี้กระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรม
ลาวไดอนุญาตใหศิลปนจากประเทศตางๆ เขามาแสดงใน สปป.ลาว เชน การแสดงของคณะ
Battery Dance สหรัฐอเมริกา การแสดงคอนเสิรตของคณะศิลปนวงดนตรี Paran ของเกาหลีใต
รวมทั้งการแสดงของศิลปน Michael Wong ชาวมาเลเซีย สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงทําหนังสือถึง
กระทรวงการตางประเทศ สปป.ลาว ขอทราบเหตุผลขอเท็จจริงและแนวปฏิบัติของฝายลาวในเรื่อง
ดังกลาว เพราะที่ผานมา ทั้งสองฝายก็ไดเคยมีการจัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมของศิลปนสอง
ฝายรวมกันหลายครั้ง อาทิ การจัดเฉลิมฉลองการเปดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ที่หนองคาย และ
มุกดาหาร และเมื่อป 2550 ศูนยการคาลาวไอเทคของนักธุรกิจไทย ที่นครหลวงเวียงจันทนก็เคย
จัดการแสดงดนตรีจากวงศิลปนไทยมาแลว สําหรับศิลปนลาว รัฐบาล สปป.ลาวก็เคยนําคณะโขน
หลวงพระบางไปแสดงที่กรุงเทพฯดวย นอกจากนี้ก็มีการแสดงของวงดนตรี Pop Rock คณะ Cells
วงดนตรีคณะ L.O.G. ของลาว ซึ่งการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังกลาวประสบ
ผลสําเร็จ ทําใหในที่สุดบริษทั SPX Commerce EXIM Co.LTD ไดรับอนุญาตใหนําคณะศิลปนไทย
คณะโปงลางสะออนไปเปดการแสดงที่นครหลวงเวียงจันทน หลวงพระบาง และจําปาสัก เมื่อตนป
พ.ศ. 2552
ง. กรณีโครงการวิทยุชายแดนไทย – ลาว (Twin Radio)
ในชวงหลายปที่ผานมา กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศและสถานีวิทยุชายแดน
ไทยมีความสนใจที่จะมีความรวมมือทําโครงการวิทยุชายแดนกับลาว แตฝายลาวมีทา ทีไมตอบรับ
โดยกระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรมลาว มีทาทีวา ทั้งสองฝายยังไมมีขอตกลงรวมกันดําเนินการ
จึงไมเห็นชอบใหดําเนินโครงการ แตเมื่อฝายไทยสอบถามถึง การทําขอตกลง ก็มีทาทีไมตอบรับ
หรือ ปฏิเสธ ทําใหความรวมมือดานวิทยุชายแดนสองฝายไมเกิดขึ้น
3.2.9 การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนไทย
กระทรวงการตางประเทศลาวและกระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรมลาวไดแสดงความไม
พอใจหรือประทวงตอการนําเสนอขาว/หรือบทความของสื่อมวลชนไทยหลายกรณี เชน การเสนอ
ขาวความขัดแยงพรมแดนบานรมเกลา การเสนอขาวยาเสพติดในลาว การเสนอขาว ไขหวัดนกใน
ลาวแพรระบาดไปสูประเทศไทย ฯลฯ
ก. ขาวความขัดแยงพรมแดนบานรมเกลา
เมื่อป พ.ศ. 2551 กระทรวงการตางประเทศ สปป.ลาวไดแจงใหเจาหนาที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบวาสถานี โทรทัศนชอง 9 ไดโฆษณาประชาสัมพันธจะนําเสนอขาว
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ความขัดแยงไทย – ลาว กรณีบานรมเกลา ซึ่งเปนกรณีความขัดแยงพรมแดนระหวางสองประเทศ
เมื่อป พ.ศ. 2530 และตอมาหนังสือพิมพไทยฉบับหนึ่งไดลงพิมพบทความเกีย่ วกับสงครามบานรม
เกลาวา กองกําลังทหารฝายลาวไดรับการสนับสนุนจากกองกําลังทหารเวียดนามและที่ปรึกษาทาง
ทหารรัสเซียในการสูรบดวย ซึ่งฝายลาวเห็นวา การนําเสนอขาวดังกลาวไมเปนความจริงและ
สอบถามวา เหตุใดสื่อมวลชนไทยจึงไดนําเสนอขาวที่เปนการรื้อฟนปญหาความขัดแยงเกาที่ยังไม
มีขอยุติในขณะนี้ ทั้งๆ ที่ความสัมพันธระหวางสองประเทศสงบเรียบรอยไมมีปญหาตอกัน จึง
ขอใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ชวยประสานสื่อมวลชนไทยใหยุติการนําเสนอขาวดังกลาว เพราะการ
นําเสนอขาวดังกลาวจะกอใหเกิดความไมพอใจในหมูคนลาวและอาจจะทําใหเกิดการประทวง
กระทบกระทัง่ กันได ทั้งนี้ การนําเสนอขาวดังกลาวเกิดขึ้นในชวงที่ประเทศไทยกําลังมีปญหา
ความขัดแยงพรมแดนเขาพระวิหารกับกัมพูชา และฝายบรรณาธิการขาวเพียงตองการเสนอความ
ขัดแยงพรมแดนกับประเทศเพื่อนบานอื่นดวย
ข. ขาว สปป.ลาวเปนแหลงนําเขายาเสพติดสูไทย
กรณีที่หนังสือพิมพเดลินวิ สไดนําเสนอขาวจากเอกสารการประชุมของสํานักงาน
ปราบปรามยาเสพติดของไทยที่จัดประชุมที่จังหวัดขอนแกนวา เจาหนาที่สํานักงานปราบปราม
ยาเสพติดไทยไดเสนอรายงานตอที่ประชุมวา สปป.ลาวเปนแหลงลักลอบนําเขายาเสพติดสูประเทศ
ไทย ทําใหเจาหนาที่ฝายปราบปรามยาเสพติดลาวประทวงและไมรวมการประชุมกับฝายไทยระยะ
หนึ่ง
การที่สื่อมวลชนไทยนําเสนอขอมูลในดานลบตอลาวทําใหเจาหนาทีส่ ถานเอกอัครราชทูต
ตองประสานกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศขอความรวมมือจากบรรณาธิการขาว
สถานีโทรทัศน ชอง 9 และหนังสือพิมพเดลินิวสขอใหระมัดระวังการนําเสนอขาวที่จะมีผลกระทบ
ตอลาว และชีแ้ จงใหสื่อมวลไทยตระหนักวา การนําเสนอขาวที่แมจะเปนขาวที่เผยแพรภายใน
ประเทศไทยและมุงเผยแพรตอคนไทย แตคนลาวใน สปป.ลาวก็รับ ทราบขาวสารจากประเทศไทย
ไปพรอมกันดวย และมีความเขาใจสื่อภาษาไทยเชนเดียวกับคนไทย
3.2.10 ความรวมมือดานการศึกษา
คณาจารยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนไทยหลายแหงในประเทศไทยมักจะ
ชอบเดินทางไปจัดสัมมนาดูงาน สปป.ลาว และเสนอเรื่องการใหทุนการศึกษาตางๆและความ
รวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาของ สปป.ลาว การมอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ตอบุคคล
สําคัญและผูนําระดับสูงของลาว โดยอาจไมเคยรับทราบภูมิหลังเกีย่ วกับความสัมพันธไทย-ลาวใน
มิติวัฒนธรรมดานการศึกษาวา การใหความชวยเหลือดานการศึกษา โดยเฉพาะจากประเทศไทย ถูก
จํากัดโควตาและกําหนดกรอบเพียงใหอยูภ ายใตความรวมมือผานคณะกรรมาธิการรวมมือดาน
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วิชาการไทย-ลาว การดําเนินการนอกกรอบ (นําเสนอการใหทุนตามวิธีการอยางเปนทางการ)
กระทําไดอยางจํากัดและจะพบอุปสรรคตางๆในการดําเนินการ หากไมไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมาธิการฯ กระทรวงการตางประเทศลาว และกระทรวงศึกษาธิการลาวกอน
ในอดีต สปป.ลาวเคยสงนักศึกษาลาวหลายรุนมาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีที่ประเทศ
ไทย แตในชวงหลายปที่ผานมา รัฐบาล สปป.ลาวมีนโยบายไมสงนักคึกษาลาวไปฝกอบรมในระดับ
ปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยใหเหตุผลวา สปป.ลาวมีสถาบันการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหลายแหงและสามารถสอนในระดับปริญญาตรีไดแลว ทั้งนี้ ผูศึกษาไดรับทราบวา
ฝายการนําของพรรคฯ เห็นวา นักศึกษาลาวที่เคยไปศึกษาเลาเรียนในประเทศไทยในระดับปริญญา
ตรีในอดีตมีความรูสึกผูกพันกับประเทศไทยมากเกินไป จึงมีนโยบายลดความผูกพันดานการศึกษา
กับประเทศไทยลง และจํากัดจํานวนทุนการศึกษา/ฝกอบรมในประเทศไทยของนักศึกษาลาวเพียง
130 – 140 ทุน/ป โดยเปนการศึกษาในระดับปริญญาโทและการฝกอบรมเทานั้น นอกจากนี้ ยังมี
ประเด็นสถาบันการศึกษาใน สปป.ลาว สวนใหญแทบทั้งหมดเปนสถาบันการศึกษาของรัฐ มี
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีเพียง 2 – 3 แหงที่เปนของภาคเอกชน ดังนั้นการทําความรวมมือ
และใหความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ แกอาจารย/นักวิชาการลาวซึ่งเปนขาราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐจึงยังตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมตั ิใหลาไปศึกษาตอที่ประเทศ
ไทยจาก กระทรวงศึกษาธิการลาวกอน ดังนั้น แมจะเปนการประสานงานระหวางมหาวิทยาลัย
โดยตรง แตกระบวนการก็ยังอยูในขอบขายของระบบใหความเห็นชอบจากหนวยราชการของ
ลาวกอน
กรณีการมอบปริญญาตางๆ แกบุคคลสําคัญฝายลาว หรือประเทศเพื่อนบาน ก็อาจจะเปน
ประเด็นที่ละเอียดออนและเปนปญหาการเมืองได หากสถาบันการศึกษาตางๆ ดําเนินการไปเอง
โดยไมมีการหารือและนําเสนอผานกระทรวงการตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตฯ พิจารณา
กอน เคยมีกรณีตัวอยางที่สถาบันการศึกษาไทยแหงหนึ่งไดเสนอใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคล
สําคัญของลาวและประสบปญหาการดําเนินการ และในพิธีการขออนุมัติมอบปริญญาไดนําเสนอ
ผานคณะกรรมการมหาวิทยาลัยแลว แตยังไมไดรับคําตอบรับจากฝายลาว ทั้งนี้สถาบันการศึกษา
แหงนัน้ แจงวา สถาบันไดหารือกับคนลาวที่อางวาตนมีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลสําคัญของ
ลาวและสามารถประสานใหผูนําลาวรับมอบปริญญาได ที่สุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ตองชวย
ประสานการดําเนินการ และบางกรณีการมอบปริญญาบัตรของสถาบันการศึกษาและอาจมีประเด็น
ดานพิธีการทูตและความเหมาะสมมาเกีย่ วของดวย
สรุป ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีประวัตศิ าสตรและมี
วัฒนธรรมรากเหงาเดียวกัน เหตุการณในประวัติศาสตรที่ลาวตกเปนดินแดนสวนหนึ่งของสยาม
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ประเทศ ตอมาลาวตกเปนเมืองอาณานิคมฝรั่งเศส สงครามในอินโดจีน ความขัดแยงทางการเมือง
ระหวางประเทศ สงครามเย็น และการกอตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปจจุบนั
เปนภูมหิ ลังพืน้ ฐานที่ตองนํามาพิจารณาในความสัมพันธระหวางสองประเทศ
พัฒนาการปญหาและปจจัยทีอ่ าจจะนําไปสูค วามขัดแยงทางวัฒนธรรมไทย - ลาว
ประกอบดวยปจจัยตางๆ เชน ความเหมือนในวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา ปมดอยใน
ประวัติศาสตร ความแตกตางในลัทธิการปกครองประเทศ สถานการณทางการเมืองระหวาง
ประเทศ การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจภายในของลาว การเปลี่ยนนโยบายตางประเทศและเขา
รวมเปนสมาชิกอาเซียนของ สปป.ลาว กระแสโลกาภิวัฒนและการพัฒนาเทคโนโลยีดานการ
สื่อสาร บทบาทของพรรคประชาชนปฏิวตั ิลาวในการชี้นําดานวัฒนธรรมลาว การขาดการสื่อ
สัมพันธระหวางสื่อมวลชนไทย – ลาว ความรวมมือดานวิชาการระหวางสองประเทศ

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ปจจุบันความสัมพันธไทย – ลาว มิใชเพียงเกิดขึ้นทีก่ ระทรวงการตางประเทศ หรือสถาน
เอกอัครราชทูตไทยที่นครหลวงเวียงจันทนหรือสถานเอกอัครราชทูตลาวที่กรุงเทพฯ เทานั้น แต
ความสัมพันธการทูตไดแผขยายไปในทุกมิติ ตามการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัฒน การเดินทางที่
สะดวกรวดเร็ว ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางน้ํา และการติดตอสัมพันธทางโทรสาร อีเมล โทรทัศน
วิทยุ โทรศัพทผานดาวเทียม ในยุคแหงโลกาภิวัฒนและการทูตยุคใหม การรายงานขาวของ
สื่อมวลชนไทย การรายงานขาวทางสถานีวิทยุโทรทัศน การติดตอสัมพันธระหวางภาคธุรกิจเอกชน
การเดินทางไปมาหาสูกันของประชาชนสองฝงโขงอาจจะสงผลกระทบไดทั้งดานบวกและดานลบ
ตอความสัมพันธระหวางไทย – ลาว ดังนัน้ บทบาทของสื่อมวลชนไทยและประชาชนไทยหลาย
ภาคสวนมีสวนที่เกีย่ วของกับการทูตสาธารณชน
การหาจุดสมดุลในความสัมพันธเพื่อลดความขัดแยงเปนสิ่งที่กระทําได หากมีการศึกษา
และกําหนดยุทธศาสตรที่ดี และมีกลยุทธที่ที่เหมาะสมในการแกไขความขัดแยง
ในการวิเคราะหสภาวะแวดลอมเชิงกลยุทธเพื่อหาจุดออน จุดแข็ง โอกาส และขอจํากัดของ
ปญหาความขัดแยง ผูศกึ ษาไดประมวลขอมูลจากประสบการณ/กรณีการประทวงของกระทรวงการ
ตางประเทศ สปป.ลาว และการสัมภาษณ/แบบสอบถามความเห็น21 จากกลุมผูใหสัมภาษณ/ตอบ
แบบสอบถามเจาหนาที่เฉพาะกลุม (focus group)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) ไดแก สภาพการณ
ภายในประเทศไทย/ สปป.ลาว เพื่อหาจุดแข็ง (Strengths – S) และจุดออน (Weaknesses – W) โดย
มองจากมิติดานประวัติศาสตร สังคม ภาษา วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) ไดแก สภาพการณภายนอก
ประเทศไทย อาทิ การเมืองภายใน สปป.ลาว สภาพการณทางการเมืองระหวางประเทศการ
เปลี่ยนแปลงตามโลกาภิวัฒน เพื่อหาโอกาส (Opportunities – O) อุปสรรค (Threats – T)

21

คําถามสําหรับสัมภาษณ/แบบสอบถาม ดังปรากฏในภาคผนวก
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4.1 สภาพแวดลอมภายนอก กระแสโลกาภิวัฒนมีผลกระทบ
ตารางแผนภูมิ ที่ 4 แสดงสภาพแวดลอมภายนอก กระแสโลกาภิวัฒนมีผลกระทบตอ
ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สภาพแวดลอม ภายนอก
ประเทศไทย

สปป.ลาว

กระแสโลกาภิวัฒน
-

สภาพการณการเมืองระหวางประเทศ
สภาวะเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธีรยุทธ บุญมี กลาวไวใน หนังสือเรื่อง ชาตินิยมและหลังชาตินิยม วา โลกาภิวัฒนเปน
กระบวนการทีก่ าวขามอํานาจความเปนรัฐและพรมแดนของรัฐไปสูความผูกพันในขอบเขตทั่วโลก
โลกาภิวัฒนแทรกซึมไปในทุกมิติ หมายถึง การที่มนุษยขยายเครือขายความสัมพันธในทุกๆ ดาน
ของตน ตั้งแตการแลกเปลี่ยนซื้อขาย การลงทุนกูยืมเงิน การติดตอทางขาวสาร วัฒนธรรม และการ
บันเทิงกีฬา ไปในขอบเขตกวางมากขึ้นจนครอบคลุมทั่วทั้งโลก โดยกาวพนไปจากพรมแดนแคบๆ
ของรัฐชาติตนเอง22
ผูเขียนมีขอคิดเห็นสอดคลองวา โลกาภิวัฒนกําลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษยและ
นําไปสูยุคใหมที่ไรพรมแดน หรือประเทศ เชน การทําลายสภาพแวดลอมโลก การลงทุนขามชาติ
ระบบการเงินระหวางประเทศที่ผูกพันกันขามชาติ ทําใหตลาดการเงินเชื่อมโยงกันทั่วโลก
โลกาภิวัฒนดา นสารสนเทศ ทําใหเครือขายขอมูลขาวสารเชื่อมโยงกันอยางไรขอบเขต และเกิด
กระแสของวัฒนธรรมขามชาติ (Popular Culture) ในเรือ่ งสื่อบันเทิง ขาวสาร กีฬา แฟชั่น กลายเปน
22

ธีรยุทธ บุญมี, ชาตินิยมและหลังชาตินิยม, สํานักพิมพสายธาร 2546, หนา 123 -128
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คานิยมสมัยใหม ทําใหความรูสึกผูกพันกับความเปนชาติ ภาษา หรือวัฒนธรรมของชาตินอยลง
กระแสโลกาภิวัฒนที่กระทบเปลี่ยนแปลงประเทศไทยกําลังมีผลกระทบตอลาวซึ่งเปนประเทศ
เพื่อนบานที่อยูใกล โดยการถายทอดผานสื่อภาษาไทย ภาษาลาว และลงลึกถึงพฤติกรรมของ
ประชาชนในระดับพืน้ ฐานรากหญาของสังคมอยางเห็นไดชัด
4.2 ศึกษาสภาพการบริหารประเทศแบบสังคมนิยมของ สปป.ลาว
ตารางแผนภูมทิ ี่ 5 แสดงการบริหารแบบอุดมคติสงั คมนิยมมารกซิสต
สังคมนิยมแบบมารกซิสต =
(อุดมคติ)

การเมือง
พรรคฯ มี
อํานาจ
ปกครอง
ประเทศ
แตเพียง
พรรคเดียว
ในนามของ
ชนชั้น
กรรมาชีพ
เพื่อชนชั้น
กรรมาชีพ

เศรษฐกิจ
เปนอํานาจของ
รัฐ
โดยรัฐเปน
เจาของ และมี
อํานาจ
ดําเนินงาน
ประกอบการ
เศรษฐกิจ

รัฐบาล +

สวัสดิการ

มีอํานาจ
วางแผน
ถือ
กรรมสิทธิ์
ควบคุม และ
ดําเนินการ

ใหสวัสดิการ
แกประชาชน
โดยสนอง
ความ
ตองการในการ
ดํารงชีพของ
ชนกรรมาชีพ
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ตารางแผนภูมทิ ี่ 6 การบริหารแบบสังคมนิยม สปป.ลาว (ปจจุบัน)
สังคมนิยมแบบมารกลาว =
(ปจจุบัน)

การเมือง
พรรคฯ มี
อํานาจ
ปกครอง
ประเทศ
แตเพียง
พรรคเดียว
ในนามของ

ประชาชน
(ชนชั้น
กรรมาชีพ)

เศรษฐกิจ

เปนอํานาจ
ของรัฐ
รัฐเปน
เจาของ
เปดระบบ
เศรษฐกิจเสรี
สงเสริมการ
ลงทุน
ตางประเทศ

รัฐบาล +

สวัสดิการ

มีอํานาจ
วางแผน
ถือ
กรรมสิทธิ์
ควบคุม และ
เปนหุนสวน
ลงทุนรวม

ใหสวัสดิการ
แกคณะ
พรรค
ผูนําระดับสูง
เจาหนาที่
ระดับสูง

ยกเลิกการ
ลงทุนของรัฐ
ที่ลมเหลว

ประชาชน
(ชนชั้น
กรรมาชีพ)
ไมมี
สวัสดิการ

การศึกษาแผนภูมิเปรียบเทียบแสดงใหเห็นวา ปจจุบันการปกครองแบบสังคมนิยมของ
สปป.ลาวไดปรับรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปจากแนวคิดอุดมการณแบบสังคมนิยมตามแนวอุดมคติ
มารกซิสต ประสบการณความลมเหลวในการจัดตั้งระบบสหกรณในสังคมลาวในยุคแรกเริ่มกอตั้ง
ประเทศสังคมนิยม บทเรียนจากความลมเหลวของระบบคอมมิวนิสตในสหภาพโซเวียตและกลุม
ประเทศยุโรปตะวันออก ทําให สปป.ลาวหันไปยึดแนวทางความสําเร็จของสาธารณรัฐประชาชน
จีนและเวียดนามในการแยกระบบเศรษฐกิจจากระบบการเมืองการปกครองแบบสังคมนิยม และ
เปดกวางใหระบบทุนนิยมเสรีเปนกลไกในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งการเปดรับการ
ลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศ การนําระบบทุนนิยมเสรีมาใชอยางเปดกวางในสังคม ทําใหการ
ปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตหลงเหลือเพียงรูปแบบระบบการเมืองที่ปกครองโดยพรรค
คอมมิวนิสต และบริหารปกครองประเทศโดยคณะบุคคลที่ไดรับการคัดสรรจากพรรคฯ สภาพ
สังคมเกิดกลุมอภิสิทธิชนที่ร่ํารวยกลุมผูมีโอกาสไดรับการศึกษาสูงที่เปนลูกหลานเครือญาติของ
กลุมผูมีอํานาจในการปกครองประเทศ เกิดกลุมนักธุรกิจร่ํารวยจากการไดสัมปทานการดําเนิน
กิจการตางๆ ในขณะที่ชนชัน้ กรรมาชีพยังเปนชนชั้นลางที่ยากจนและไมไดรับสวัสดิการในสังคม
เหมือนสังคมทุนนิยมทัว่ ไป
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4.3 ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมเชิงกลยุทธ (SWOT Aanlysis)
4.3.1 จุดแข็ง
1. ประเทศไทยเปนประเทศใหญที่มีศักยภาพเหนือสปป.ลาว
ประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ 545,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญกวาสปป.ลาวประมาณ 1 เทา
( สปป.ลาวมีพนื้ ที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร) จํานวนประชากรประมาณ 65 ลานคน ในขณะที่
สปป.ลาว มีประชากรเพียง 6 ลานคน (ป 2551) ขนาดของระบบเศรษฐกิจที่ใหญกวา จํานวน
ประชากรที่มากกวา ระดับการพัฒนากาวหนาทางเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม ทําใหไทยมีศักยภาพ
เหนือลาวในทุกดาน
2. สภาพภูมิศาสตรประเทศไท ยและ สปป.ลาว มีพรมแดนติดตอกันยาวทําใหเชื่อมโยง
พึ่งพิงกัน
ประเทศไทย – ลาว มีพรมแดนติดตอกันยาวกวา 1,810 กม. เปนเขตแดนทางบก 702
กิโลเมตร และเขตแดนทางน้าํ 1,108 กิโลเมตร ประชาชนไทย—ลาว โดยเฉพาะชาวไทยอีสานเปน
กลุมชนเผาพันธุเดียวกันและประชาชนสองฝงแมน้ําโขงมีความสัมพันธฉันเครือญาติกัน ทําใหเปน
เพื่อนบานที่มกี ารติดตอสัมพันธใกลชิด การเชื่อมตอเสนทางคมนาคมในภูมภิ าคตามแนว East –
West Economic Corridor โดยเสนทางหมายเลข 9 เชื่อมโยงพมา – ไทย – ลาว – เวียดนาม เสนทาง
North – South Economic Corridor โดยเสนทางหมายเลข R3 เชื่อมตอถนนจากจังหวัดเชียงราย –
บอแกวใน สปป.ลาว – เมืองจิ่งหง มณฑลยูนาน ตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน เปน
ผลประโยชนดานบวกตอทัง้ ประเทศไทยและสปป.ลาว เพราะสามารถใชเปนเสนทางคมนาคม
ขนสงสินคา ทั้งสงออกและนําเขา และการทองเที่ยว สูป ระเทศตางๆ ที่เชื่อมโยง โดยที่ไทยมีระบบ
เศรษฐกิจทีพ่ ฒ
ั นาและภาคธุรกิจเอกชนมีความเขมแข็ง ทําใหไทยมีศกั ยภาพเหนือ สปป.ลาว
สําหรับ สปป.ลาวก็มีนโยบายจะทําใหลาวเปลี่ยนแปลงจากดินแดนทีไ่ มมีทางออกทางทะเล เปน
ประเทศเชื่อมตอกับประเทศตางๆ ในภูมภิ าคลุมแมน้ําโขง
3. ความสัมพันธไทย-ลาวในปจจุบันมีพฒ
ั นาการที่ดีในทุกดาน
รัฐบาลไทยและ สปป.ลาวมีความรวมมือใกลชิดทั้งในกรอบทวิภาคและพหุภาคมีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอยางสม่ําเสมอ ทั้งสองฝายสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีการเมือง
ระหวางประเทศ ไมมีปญหากระทบกระทัง่ ในสาระสําคัญของความสัมพันธดานการเมือง เศรษฐกิจ
ความมั่นคง และมีความรวมมือในระดับภูมิภาคระหวางสมาชิกอาเซียน ความรวมมือในกรอบ
เศรษฐกิจ ACMECS และ GMS มีสวนชวยใหความขัดแยงตางๆ ลดลง
4. ทั้งสองประเทศมี วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาภาษา คลายคลึงกันทําใหสื่อภาษากัน
ไดเขาใจ
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ความสัมพันธทางวัฒนธรรม ทําใหเกิดรูส ึกใกลชิด การสื่อสารความเขาใจภาษาซึ่งกันและ
กันทําใหภาพยนตรไทย ละครโทรทัศนไทย และการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนไทยผานการ
ถายทอดสัญญาณโทรทัศนไดรับความนิยมชื่นชอบจากคนลาวทั่วประเทศ ปจจุบันกระแส
โลกาภิวัฒนทางเทคโนโลยีดานสื่อสารผานดาวเทียม ระบบอินเตอรเนต ระบบเศรษฐกิจโลก
สภาพการณทางการเมืองระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงเอื้ออํานวย ทําใหสังคมประเทศตางๆ เปด
กวางและพึ่งพิงกันมากขึ้น ตลอดจนความสัมพันธทวิภาคีที่ดีระหวางสองประเทศ และความรวมมือ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทําใหปจจุบันประชาชนลาวทุกครัวเรือนสามารถรับชมรับฟงรายการ
โทรทัศนวิทยุของไทยตลอด 24 ชั่วโมง เหมือนเชนประชาชนคนไทยในประเทศไทย รายงานขาว
รายการละครโทรทัศน ภาพยนตรไทยมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการทูตเพือ่ ประชาชน
และมีประสิทธิผลในการเขาถึงประชาชนลาว รวมทั้งการสื่อวัฒนธรรม ภาษา ประเพณี โฆษณา
สินคา ฯลฯ
5. ไทยกับลาวมีความผูกพันดานผลประโยชนรวมทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่กาวหนามากกวา สปป.ลาว ปจจุบันประเทศ
ไทยเปนประเทศคูคาอันดับหนึ่งและนักธุรกิจไทยไปลงทุนใน สปป.ลาวเปนอันดับหนึ่ง ทําใหไทย
เปนหุนสวนใหญเพื่อการพัฒนากับ สปป.ลาว ในป พ.ศ. 2550 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีมูลคา
การคาและการลงทุนเปนอันดับหนึ่งใน สปป.ลาว โดยในชวงป 2543 – 2551 ภาคธุรกิจเอกชนไทย
มีโครงการลงทุนใน สปป.ลาว 207 โครงการ มูลคาการลงทุนประมาณ 1.5 พันลานเหรียญสหรัฐ
สาขาการลงทุนที่ไปลงทุนใน สปป.ลาวที่สําคัญ ไดแก โครงการลงทุนเกี่ยวกับเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา
อาทิ เขื่อนน้ํางึม 2 เขื่อนน้ําเทิน 2 เขื่อนเทินหินบูน โครงการเขื่อนหวยเฮาะ ฯลฯ โครงการรวมทุน
ดานการเกษตรแบบมีสัญญา (Contact Farming) เชน การลงทุนปลูกออยของบริษัทมิตรผล การ
ปลูกขาวโพดของบริษัท ซี.พี. โครงการปลูกยางพารา ของบริษัทไทยฮั้วรับเบอร โครงการปลูก
ยูคาลิปตัส ของบริษัทไชโย เอ เอ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
รถจักรยานยนต โรงแรม ธนาคาร ฯลฯ ปจจุบัน ในป พ.ศ. 2552 อันดับการลงทุนของภาคธุรกิจ
เอกชนไทยใน สปป.ลาวอยูในลําดับที่ 3 (ตามหลังเวียดนาม และจีน) แตสองฝายยังมีผลประโยชน
รวม มีความผูกพันและรวมมือกันมากมายความผูกพันในผลประโยชนรวม มีผลในดานบวกตอ
ความสัมพันธและเปนปจจัยในการลดความขัดแยงเพราะตางมีผลประโยชนรวมกัน
4.3.2 จุดออน
1. ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทางการเมือง ทําใหรัฐบาลออนแอไมมั่นคง มีการ
เปลี่ยนรัฐบาลบอยครั้ง
การเปลี่ยนแปลงผูนํารัฐบาลบอยครั้งๆ และการที่รัฐบาลประกอบดวยพรรคการเมืองหลาย
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พรรคบริหารกระทรวงทบวงกรมตางๆ โดยยึดนโยบายพรรคที่ไมสอดคลองกันทําใหกระทรวงการ
ตางประเทศ และหนวยงานของกระทรวงตางๆ ดําเนินงานไมเปนเอกภาพ นโยบาย ไมขึ้นตอกัน
และบางครั้งขัดแยงกันเอง ทําใหการดําเนินนโยบายและการแกไขขอขัดแยงขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. ไทย - ลาว ยังมีขอขัดแยงดานเขตแดน
ปญหาพรมแดนไทย-ลาวมีขอขัดแยงมาตั้งแตสมัยที่ฝรั่งเศสใชกําลังบังคับยึดครองดินแดน
ฝงซายแมน้ําโขง(ซึ่งเดิมเปนเขตแดนไทยในสมัยนั้น)เปนอาณานิคม ขอตกลงดานพรมแดนที่ไม
เปนที่ยอมรับสอดคลองกันทั้งสองฝาย ยังเปนประเด็นขัดแยงทีห่ ารือถกเถียงกันปจจุบันทั้งสองฝาย
มีคณะกรรมการเขตแดนรวมไทย – ลาว เปนกลไกกํากับดูแล และสามารถทําหลักเขตแดนทางบก
รวมกัน ระยะทางประมาณ 676 กิโลเมตร แตเขตแดนทางน้ํายังตองเจรจาหารืออีก ทัง้ สองฝายจึง
ควรหาขอยุติทาํ ความตกลงโดยเร็ว เพราะในชวงที่สถานะความสัมพันธระหวางสองประเทศตกต่ํา
ปญหาพรมแดนอาจจะเปนประเด็นรอนทีน่ าํ ไปสูความขัดแยงได
3. ปญหาละเอียดออนดานวัฒนธรรมลาวตอการสรางภาพยนตรไทย
ความไมรูไมเขาใจของภาคธุรกิจเอกชนไทย ในภูมิหลังทางประวัติศาสตร สถานะ
ความสัมพันธระหวางสองประเทศ รวมถึงไมทราบปญหาความขัดแยงในมิตวิ ัฒนธรรม ทําให
บริษัทธุรกิจบันเทิงสรางภาพยนตรไทยประสบอุปสรรคปญหาในการสรางภาพยนตรที่มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวของกับลาว และอาจกอประเด็นความขัดแยง
ระหวางป พ.ศ. 2549 - 2552 กระทรวงการตางประเทศลาวไดขอใหสถานเอกอัครราชทูตฯ
ชวยประสานบริษัทภาพยนตรไทยเพื่อขอตรวจสอบภาพยนตรที่มีเนือ้ หาสาระของเกี่ยวกับ สปป.
ลาวกอน และการถายทําภาพยนตรใน สปป.ลาวจะตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงแถลงขาวและ
วัฒนธรรมลาวกอน ทั้งนี้ ผูศึกษามีความเห็นวา ฝายลาวมีความระมัดระวังและหวั่นเกรงการถูก
บิดเบือนภาพลักษณและการถูกครอบงําทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากสือ่ บันเทิงไทย แมบริษัท
ภาพยนตรไทยจะดําเนินการขออนุญาตถายทําภาพยนตรและสงมอบบทภาพยนตรตอกระทรวง
แถลงขาวและวัฒนธรรมลาวเพื่อการพิจารณาแลว เชน ภาพยนตรไทยเรื่อง หมากเตะโลกตะลึง
และเพลงรักสองฝงโขง เปนตน การถายทําภาพยนตรทั้งสองเรื่องใน สปป.ลาว ไมไดรับอนุญาต
และฝายลาวขอมิใหมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลาว นอกจากนี้ การถายทําภาพยนตรไทยยังประสบ
ปญหาประเด็นทวงติงจากองคกรหรือหนวยงานอื่นๆ เชน พรรคคอมมิวนิสต สหพันธแมหญิงลาว
ระหวางการถายทํา เนื่องจากบางองคกรยังมีความออนไหว และมุมมองที่แตกตาง
4. สื่อมวลชนไทยหรือหนังสือที่มีเนื้อหาถอยคํากระทบตอคนลาว/ประเทศลาว
สื่อมวลชนไทยมีสิทธิเสรีภาพในการเสนอขาวสารมาก บางครั้งการรายงานขาวของสื่อ
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มวลไทยมีเนื้อหาและการใชถอยคําที่ไมเหมาะสม เชน การรายงานขาวที่มีถอยคําในทํานองกลาวหา
ประเทศลาวหรือฝายลาวรูสึกวาเปนการดูหมิ่น แมสื่อมวลชนไทยจะมีเจตนาเพียงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารในประเทศไทย แตก็บางครั้งขาดความรอบคอบและไมไดคํานึงวา ประชาชนในประเทศ
เพื่อนบาน โดยเฉพาะประชาชนลาว/รัฐบาลลาวก็สามารถรับชมรับฟงรายการภาษาไทยไดเขาใจ
แทบทุกถอยคํา การรายงานขาวบางครั้งสงผลกระทบตอความรูสึกของอีกฝายหนึ่งได ทําใหฝายลาว
ประทวงตอบโต อาทิ การนําเสนอขาวความขัดแยงพรมแดนบานรมเกลา การเสนอขาว สปป.ลาว
เปนแหลงนําเขายาเสพติดสูไ ทย เปนตน
ผูศึกษาเห็นวา สื่อมวลชนไทยควรตระหนักถึงบทบาทของสื่อในการสงเสริมความ
สัมพันธระหวางประเทศ และใชดุลพินิจอยางรอบคอบกอนการนําเสนอขาวดังกลาวใด เพื่อมิให
เปนชนวนทําใหเกิดความเขาใจผิดตอกันและนําไปสูความขัดแยงระหวางประเทศได นอกจากนี้
บทบาทความรวมมือระหวางสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพไทย – ลาวก็มีสวนที่ชว ยเสริมสราง
ความเขาใจอันดีระหวางสื่อมวลชนสองฝาย ชวยลดชองวางและลดกระแสความขัดแยงไดใน
ระดับหนึ่ง
5. ความแตกตางในรูปแบบลัทธิการเมืองการปกครองและอุดมการณ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนประเทศมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัตลิ าวเปนองคกรการเมืองเพียงพรรคเดียวทีม่ ีอํานาจในการ
ปกครองประเทศ โดยคณะกรรมการกรมการเมืองศูนยกลางพรรคฯ 11 คน มีอํานาจสูงสุด มีสภา
รัฐมนตรีที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะพรรคฯ ใหเปนคณะบริหารประเทศ มีสภาแหงชาติจากการ
เลือกตั้งของประชาชน โดยการเสนอชื่อผูแทนของพรรคฯ
ในขณะที่ประเทศไทยมีการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย มีหลายพรรคการเมือง
มีการเลือกตั้ง มีรัฐสภา และใชระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ความแตกตางในรูปแบบทางการเมือง
และอุดมการณทางการเมืองสองระบบ ความรูสึกนึกคิดและอุดมการณในการปกครองประเทศ
อยางชัดเจน อยางไรก็ตาม สปป.ลาวและระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตหลายประเทศในโลกได
นําระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีมาใชอยางเปดกวางในสังคม ดังนั้น กระแสความขัดแยงจาก
ความเชื่อในลัทธิและอุดมการณแบบสุดขัว้ ไดกําลังเปลี่ยนแปลงไป แมจะยังคงมีอยู แตก็ลดระดับ
ความเขมขนลงเปนอันมาก
6. ปญหาความไมไววางใจ
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศใน สปป.ลาว กลุมมงลาวนับหมื่นคนไดอพยพ
หลบหนีภัยมาพํานักในประเทศไทยและกอตั้งกลุมตอตานรัฐบาลลาว (ฝายลาวเรียก คนบดี) บอน
ทําลายประเทศลาวโดยการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ทําใหสปป.ลาวไมไววางใจประเทศไทย
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ปจจุบันปญหามงลาวหลบหนีเขาเมืองกลุมใหม ที่บานหวยน้ําขาว จังหวัดเพชรบูรณกําลังเปนเรื่อง
รอนในความสัมพันธระหวางสองประเทศดวย โดยสหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
หลายประเทศใหความสนใจติดตามในประเด็นผูลี้ภัยการเมืองและปญหาสิทธิมนุษยชน อยางไรก็
ตาม รัฐบาลไทยมีทาทีที่ชัดเจนในการเสริมสรางสันติสุขในภูมภิ าค และสงเสริมความสัมพันธที่ดี
กับ สปป.ลาว จึงมีนโยบายจะไมยนิ ยอมใหกลุมหรือบุคคลใดใชดินแดนไทยเปนฐาน หรือทางผาน
เขาไปกอความไมสงบในประเทศเพื่อนบาน และกําลังดําเนินนโยบายรวมกับ สปป.ลาวในการ
แกไขปญหาชาวมงลาวลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ใหเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ ซึ่งใน
ป พ.ศ. 2552 ชาวมงลาวจํานวนหลายพันคนไดเดินทางกลับ สปป.ลาว โดยสมัครใจแลว การ
ดําเนินการอยางจริงใจของรัฐบาลไทย ทําใหระดับความขัดแยงลดลงระดับหนึ่ง และฝายลาวมีความ
ไวเนื้อเชื่อใจประเทศไทยมากขึ้น
7. ความรูสึกในดานลบตอประเทศไทยจากประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรสงครามในอดีต อาณาจักรสยามเปนผูรุกราน ครอบครอง และทําลายเมือง
เวียงจันทน เมือ่ เกิดสงครามกับนครเวียงจันทน ในสมัยรัชกาลที่ 1 ไดอัญเชิญพระแกวมรกตจาก
เมืองเวียงจันทนมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ รวมทั้งตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการอัญเชิญพระพุทธ
ลาวหลายองค เชน พระเสริม พระใส พระแซมาประดิษฐานในประเทศไทย ยังมีอยูใ นความทรงจํา
ของคนลาวเปนดานลบตอประเทศไทย
ในชวงสงครามอินโดจีน ประเทศไทยเปนพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาและสงกองกําลัง
ทหารไทยไปรวมรบตอตานกองกําลังกูชาติลาวใน สปป.ลาว ในขณะที่กองทัพเวียดนามเหนือสง
กองกําลังรบมาสนับสนุนกองกําลังกูชาติลาว ชัยชนะของกองกําลังกูชาติลาวและการกอตั้งประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ทําใหประเทศไทย
และ สปป.ลาวอยูคนละพวกคนละฝาย
8. การพูดจาลอเลียนคนลาวในเชิงตลกขบขัน
การพูดจาลอเลียนคนลาวในเชิงตลอกขบขันเปนจุดออนในสังคมไทย คณะตลกไทย มักจะนํา
ความหมายที่แตกตางดานภาษา และความดอยกวาดานเศรษฐกิจ การศึกษาความยากจนของคนลาว
(คนอีสาน) มาลอเลียน
9. คนไทยมักจะนําความรูสึกนึกคิดแบบไทยๆไปใชกับคนลาว
การขาดการเรียนรูเกีย่ วกับลาวและลัทธิการปกครองของลาว ทําใหการสื่อสารไมตรงกัน
และความรูสึกไมพอใจกัน
10. การพัฒนาเชื่อมโยงทําใหเกิดการแขงขันจากประเทศอื่นๆ
จีน เวียดนาม ญี่ปุน เกาหลีใตเขามามีโอกาสและบทบาทใน สปป.ลาวมากขึ้น
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4.3.3 โอกาส
1. กระแสโลกาภิวัฒน การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารขาวสาร และสภาพแวดลอมทางการ
เมืองระหวางประเทศ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภายในลาว
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม คานิยม และวัฒนธรรมคนเมืองในลาวตาม
กระแสโลกาภิวัฒนที่นําสูก ารพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางไรขอบเขต จะทําใหผูนําลาว ประชาชนลาว
และสังคมลาวตองเกี่ยวของพึ่งพิงประเทศไทย และประชาคมโลก และตองเปดกวางขึ้นเรื่อยๆ
จะเปนผลประโยชนสอดคลองกับสังคมไทย และประเทศไทย กระแสโลกาภิวัตนมีสวนในการลด
ระดับความขัดแยงทางวัฒนธรรมในระดับหนึ่ง
2. การผูกพันทางเศรษฐกิจและการเชื่อมตอเสนทางคมนาคม ทําใหไทยมีศักยภาพ
เชื่อมโยงกับ สปป.ลาวมากขึน้
สปป.ลาวเปนประเทศที่มีทรัพยากรแรธาตุอุดมสมบูรณ มีพื้นที่กวางขวางปลูกพืชเชิง
พาณิชย แรงงานลาวมีอัตราคาจางแรงงานต่ํา การลงทุนใน สปป.ลาวซึ่งเปนประเทศดอยพัฒนาได
สิทธิพิเศษดานการคา และภาษีศุลกากรต่ําจากประเทศพัฒนาตะวันตก โอกาสทางการคาและการ
ลงทุนในลาว จึงเปดกวางแกนักธุรกิจการคาและนักลงทุนไทยที่ตองการวัตถุดิบ การเชื่อมตอ
เสนทางคมนาคมระหวางประเทศ จะทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคมนาคมทางบก ทาง
อากาศระหวางประเทศ จะเปนประตูการคา การทองเที่ยวสูอินโดจีนไปลาว กัมพูชา เวียดนามและ
จีน ความผูกพันในผลประโยชนทําใหเกิดความรูสึกรวมและเหตุผลที่จะรวมมือกัน
3. ประชาชนลาว มีคานิยมในการบริโภคสินคา ขาวสาร สื่อบันเทิงจากประเทศไทย
สภาพภูมิศาสตร ที่ตั้งนครหลวงเวียงจันทน และเมืองสําคัญของ สปป.ลาวหลายแหง เชน คํา
มวน ปากเซ สะหวันนะเขต อยูริมฝงแมน้ําโขงใกลประเทศไทย การสือ่ ภาษาเขาใจกันความเหมือน
ทางดานวัฒนธรรมประเพณี ทําใหความใกลของประเทศไทย เปนความไดเปรียบในการซื้อขาย
สินคา ตนทุนในการขนสงต่ํา ทําใหสินคาไทยมีราคาถูก ทําใหประชาชนลาวนิยมบริโภคสินคาไทย
ดูรายการขาวโทรทัศน ภาพยนตร ละครโทรทัศน รวมทั้งรับฟงวิทยุส่อื บันเทิงจากประเทศไทย การ
ดําเนินนโยบายเชิงรุกทางวัฒนธรรมในดานบวกสามารถกระทําไดงายและมีประสิทธิผล
4.3.4 อุปสรรค
1. ประวัติศาสตรสงครามในอดีตยังอยูในความทรงจําของคนลาวที่ ยังมีความรูสึกถูกย่ํายี
กดขี่ ทําใหเกิดความรูสึกตอตาน ไมยอมรับ
2. ปญหาจากการเปดประเทศและการติดตอสัมพันธ เชน การลักลอบเขาเมืองอยางผิด
กฎหมายของคนลาว ปญหายาเสพติด การคามนุษย โรคระบาด และความมั่นคงชายแดนเปน
ผลกระทบดานลบจากการติดตอสัมพันธและสังคมเปด
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3. ความแตกตางดานการเมืองและระบบการปกครองประเทศ ทําใหความคิด วิสยั ทัศน
และความคาดหวังของผูนําลาว คนลาว แตกตางจากความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดของนักการเมืองไทย
และประชาชนคนไทยทัว่ ไป เกิดความหวาดระแวง ไมไวใจกันและไมเขาใจกัน
4. ลาวหวัน่ เกรงการถูกครอบงําจากอิทธิพลของสื่อบันเทิงวัฒนธรรมไทย
4.4 ผลประมวลขอมูลความเห็นจากแบบสอบถาม
ผูศึกษาไดจัดสงแบบสอบถามจํานวน 5 ชุด ใหขาราชการกระทรวงการตางประเทศที่เคย
ทํางานเกีย่ วของกับงานดานวัฒนธรรมของกระทรวงการตางประเทศ เชน กองวิทยุกระจายเสียง
กองวัฒนธรรมสัมพันธ กรมสารนิเทศ ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รายชื่อผูตอบขอมูลแบบสอบถาม คือ
1. นางนันทนา ศิวะเกื้อ ผูอํานวยการกองวัฒนธรรมสัมพันธ กรมสารนิเทศ
2. นางอุไรวรรณ คูหะเปรมะ นักการทูตชํานาญการ กองวิทยุกระจายเสียงกรมสารนิเทศ
3. นางศรีรัตน วาทีสาธกกิจ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง อังการา
ประเทศตุรกี อดีตหัวหนาผูป ระสานภารกิจกระทรวงการตางประเทศ ประจําศูนยปฏิบัติการรวม
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. นางสาวเสาวรส กาญจนภูมิ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก
อดีตนักการทูตชํานาญการ กองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ
5. นายนริศโรจน เฟองระบิล อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อดีตผูอํานวยการกองวัฒนธรรมสัมพันธกรมสารนิเทศ
ขอมูลตางๆ ที่ผูตอบแบบสอบถามตอบ สรุปได ดังนี้
ก. คําถาม
- ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอปญหาความขัดแยงดานวัฒนธรรม
ไทย-ลาว
คําตอบ
- ไทย-ลาวมีวฒ
ั นธรรมที่ใกลชิดกันมาก ความขัดแยงที่เกิดขึ้น แมจะอยู
ในมิติของวัฒนธรรม แตไมใชความขัดแยงในเนื้อหาของวัฒนธรรมไทย-ลาว
- ความขัดแยงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นได ระหวางประเทศเพื่อนบาน อาจจะเกิด
จากความไมรูของฝายไทย หรือ บางครั้งก็เปนการหาเรือ่ งเพื่อสรางความขัดแยง
- การพูดตลกขบขัน โดยใชความแตกตางของความหมายของภาษา หรือ
การออกเสียงตาง การใชภาษาโดยไมระมัดระวัง เมื่อเอยถึงฝายลาวผานสื่อสาธารณะ
- การใชถอยคําที่สื่อความหมายในเชิงดูถกู ดูหมิน่
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- ทัศนะคติและมุมมองที่ไมเหมือนกัน คนไทยมักสรุปวา คนลาวจะมี
ทัศนคติและการรับรูเหมือนคนไทย ซึ่งไมถูกตอง
ข. คําถาม
-ทานมีขอเสนอแนะ/แนวทางในการแกไขความขัดแยง/ลดความขัดแยง
อยางไร
คําตอบ
-ขอเสนอแนะในการลดความขัดแยง
- รณรงคใหสอื่ มวลชนไทย คนไทยระมัดระวังการสื่อสารในเรื่องที่ลาว
ออนไหว
- ตองมีการรับฟงทัศนคติ หรือแนวคิดของคนลาว การสื่อสารสองทาง
ตอเนื่อง
- ปฏิบัติตอคนลาวในฐานะเปนหุนสวนที่เทาเทียม
- ใหความชวยเหลือคนลาว เชน การศึกษา การพัฒนา
- ใหความรูแกประชาชนสองฝาย วัฒนธรรมไทย-ลาวมีรากเหงาเดียวกัน
และควรเคารพ ในความแตกตาง
ค. คําถาม
- มองไปขางหนา ทานเห็นวา ควรทําอยางไร ในการสงเสริมพัฒนาความ
รวมมือวัฒนธรรมไทย-ลาว ใหดีขึ้น
คําตอบ
- การสงเสริมพัฒนาความรวมมือวัฒนธรรมไทย-ลาว ในอนาคต ควร
ดําเนินการ
- แกไขในประเด็นขัดแยง ลดทัศนคติวา ลาวดอยกวาไทย
- สงเสริมความรวมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เสริมสรางความเขาใจ
- สงเสริมใหลาวรวมกับประชาคมโลกมากขึ้น
- สงเสริมใหลาวเจริญ มั่นคงเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ ก็จะชวยลด
ความหมกมุน ในเรื่องของความแตกตางทางวัฒนธรรมลง
- ใหความชวยเหลือดานการศึกษากับเยาวชนลาว
4.5 ผลการวิเคราะหตามทฤษฎีการบริหาร
ผูศึกษาไดใชทฤษฎีการบริหารความขัดแยงของนายริชารด วอลตัน (Richard Walton)
ประกอบการวิเคราะห เห็นวา ความขัดแยงระหวางไทย – ลาว ดานวัฒนธรรมเปน ความรูสึก
ขัดแยงในทางอารมณ มากกวาการขัดแยงในเนื้อหาสาระของวัฒนธรรม ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
องคประกอบตางๆ เชน การรับรูขอมูลหรือขอเท็จจริง ที่ไมตรงกัน คานิยมที่แตกตางกัน ความเชื่อ
สวนบุคคล ความรูของบุคคลจากความแตกตางกันดานการ ศึกษาอบรม ความแตกตางในองคกร
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หรือระบบการปกครอง พฤติกรรมสวนบุคคล ดังนั้น แนวทาง ในการแกไขปญหาความขัดแยง
ตามทฤษฎี ควรจะเปนไปในแนวทางการพบหารือ การแบงผลประโยชนอยางเปนธรรม การ
ประนีประนอม โดยตางฝายตางโอนออนผอนปรนเขาหากัน และการสื่อสารใหความรู โดยยึดแนว
ทางการแกไขปญหาความขัดแยงแบบ Win – Win ในแนวทางประนีประนอมนาจะเปนหลักการที่ดี
ที่สุด หากกระทําได เพราะตางฝายตางเปนผูชนะ ไมมีผูแพ แตความสําเร็จที่เกิดขึ้นไดตองอาศัย
ความสามารถในการจัดการของผูบริหารที่ตองเปนผูที่มีความรู มีทักษะเชี่ยวชาญ กําหนด
ยุทธศาสตร และกลยุทธตางๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความขัดแยงไดในที่สุด
สรุป 1. จุดแข็งของประเทศไทย คือ เปนประเทศใหญที่มีศักยภาพและอิทธิพลเหนือ
สปป.ลาวในแทบทุกดานทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง ขนาดพื้นที่ประเทศ ประชากร มีความผูกพัน
ทางดานเศรษฐกิจกับ สปป.ลาวเปนอยางมากในดานการคาและการลงทุนธุรกิจรวม นอกจากนี้
สภาพภูมิศาสตรที่อยูใกลชิดตามริมฝงโขง มีเผาพันธุเชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา
ที่คลายคลึงใกลเคียงกันมีสวนทําใหความสัมพันธในดานบวกมีมากกวาดานลบ
2. จุดออนในประวัติศาสตรสงครามระหวางสองประเทศ ความแตกตางใน
รูปแบบทางการเมืองการปกครองระหวางสองประเทศ สภาพแวดลอมทางการเมืองระหวางประเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทของประเทศมหาอํานาจ คานิยมและความเชื่อสวนบุคคลที่แตกตาง
กัน ความรูของบุคคลจากความแตกตางกันดานการศึกษาอบรม เปนปจจัยที่มผี ลกระทบดานลบตอ
ความขัดแยงดานวัฒนธรรมไทย – ลาว
3. กระแสโลกาภิวัฒนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและวิถชี ีวิตคนลาว
ตามการพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีดานการสื่อสาร อิทธิพลของสื่อมวลชนที่ครอบ
คลุมโลกอยางกวางขวาง การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วทางอากาศ การรวมกลุมประเทศทาง
เศรษฐกิจและการเมือง การเขาเปนสมาชิกอาเซียนของ สปป.ลาว การเปลี่ยนแปลงในแนวคิด
อุดมการณนําเศรษฐกิจทุนนิยมแบบเสรีมาใชในประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต เปนทั้งโอกาสและ
อุปสรรคที่กระทรวงการตางประเทศนาจะนํามาพิจารณาประกอบการดําเนินความสัมพันธและ
แกไขความขัดแยง
4. ประเทศไทยควรสงเสริมความรวมมือทางวัฒนธรรมกับ สปป.ลาว เพื่อสราง
ความเขาใจระหวางกัน สื่อมวลชนไทย คนไทยควรระมัดระวังการสื่อสารในประเด็นที่ลาว
ออนไหว การเผยแพรความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับประเทศ สปป.ลาว ประวัติศาสตรความสัมพันธ
ระหวางสองประเทศ และชีส้ าเหตุของความขัดแยงทีเ่ กิดขึ้น จะชวยลดความขัดแยงลง ลดทัศนคติ
ในดานลบ การเรียนรูและประสบการณเปนแนวทางกระตุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใน
สังคม ไทยและลาว และควรสงเสริมให สปป.ลาว ประชาชนลาวพัฒนากาวหนา และประเทศไทย

43
ควรใหความชวยเหลือแกลาว โดยเฉพาะดานการศึกษาและการพัฒนา
5. ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมเชิงกลยุทธ (SWOT Aanlysis) และทฤษฎี
หลักการบริหารตางๆ ชวยใหผูศึกษามองสภาพการแกไขปญหาความขัดแยงวัฒนธรรมไทย - ลาว
แบบ Track II และเห็นวาการใช Soft Diplomacy เชน มูลนิธิ หรือ สมาคมมิตรภาพซึ่งเปนองคกร
ภายนอกรัฐเปนทางเลือกในการแกไขและลดความขัดแยงดานวัฒนธรรมไทย – ลาว แทนการใช
องคกรรัฐบริหารดําเนินการ ซึ่งฝายลาวมักจะหวาดระแวง

บทที่ 5
ขอสรุปและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 การศึกษานี้มุงศึกษาปญหาความขัดแยงในมิติความสัมพันธดานวัฒนธรรมไทยลาว เพื่อหายุทธศาสตรและกลยุทธในการดําเนินนโยบายเพื่อแกไขและลดความขัดแยง
5.1.2 ผูศึกษาไดใชขอมูลความสัมพันธ ผลการสัมมนา เอกสาร การสอบถาม และ
ประสบการณในการทํางานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในชวงป 2549 – 2552 มาประกอบการวิเคราะห
5.1.3 ผูศึกษาใชวธิ ีการศึกษาเชิงคุณภาพและไดนําทฤษฎี/นโยบายการทูตวัฒนธรรม การ
ทูตสาธารณะ ทฤษฎีการบริหารยุทธศาสตร การบริหารความขัดแยง การบริหารงานภาครัฐแบบ
เครือขาย และใชแนวทางวิเคราะหแบบ SWOT มาวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
5.1.4 ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานประวัติศาสตร แนวนโยบายของรัฐบาล สปป.ลาว การ
ชี้นําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ทัศนคติ ความเชื่อ ความรูความเขาใจที่แตกตางของนักวิชาการ
สื่อมวลชน ประชาชนสองฝาย ความคลายในวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ความไมไววางใจ ความ
แตกตางในระบบการปกครอง ความผูกพันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโลกตาม
กระแสโลกาภิวัฒน ลวนมีผลตอมิติความขัดแยงดานวัฒนธรรม
5.1.5 การเกิดปญหาความขัดแยงดานวัฒนธรรมไทย – ลาวเกิดจากพฤติกรรมของ
ประชาชนไทย สื่อมวลชนและบริษัทสรางภาพยนตรไทย การใชภาษา การขาดความรูความเขาใจ
สปป.ลาวของภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนคนไทยทีเ่ ดินทางไป สปป.ลาว และเกิดจากปฏิกิรยิ า
ของพรรคคอมมิวนิสตลาว/รัฐบาลลาวและประชาชนคนลาวที่มีความรูสึกออนดอย และเกรงจะถูก
ครอบงํา
5.1.6 ความขัดแยงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดระหวางประเทศเพื่อนบาน แมจะอยูในมิติของ
วัฒนธรรม แตไมใชความขัดแยงในเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมไทย-ลาว อาจจะเกิดจากความ
รูเทาไมถึงการณของฝายไทย การพูดตลกขบขัน โดยใชความแตกตางของความหมายของภาษา
หรือการออกเสียงตาง การใชภาษาโดยไมระมัดระวัง การใชถอยคําที่สื่อความหมายในเชิงดูถูกดู
หมิ่น มีทัศนคติและมุมมองที่ไมเหมือนกัน คนไทยมักสรุปวา คนลาวจะมีทัศนคติและการรับรู
เหมือนคนไทย ซึ่งไมถูกตอง บางครั้งก็เปนการสรางความขัดแยงของฝายลาว
5.1.7 ประเทศไทยมีจดุ แข็งที่เปนประเทศใหญมีศักยภาพและอิทธิพลเหนือ สปป.ลาวใน

45
ทุกดานทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง ขนาดพืน้ ที่ประเทศ ประชากร และมีความผูกพันทางดาน
เศรษฐกิจกับ สปป.ลาวเปนอยางมากในดานการคาและการลงทุนธุรกิจรวม สภาพภูมิศาสตรที่อยู
ใกลชิดตามริมฝงโขง มีเผาพันธุเชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา ที่คลายคลึงใกลเคียงกัน
มีสวนทําใหความสัมพันธในดานบวกมีมากกวาดานลบ
5.1.8 ประวัตศิ าสตรสงครามระหวางสองประเทศในอดีต ความแตกตางในรูปแบบทาง
การเมืองการปกครองระหวางสองประเทศ คานิยมและความเชื่อสวนบุคคลที่แตกตางกัน ความรู
ของบุคคลจากความแตกตางกันดานการศึกษาอบรม เปนปจจัยที่มีผลกระทบดานลบตอ
ความสัมพันธและความขัดแยง
5.1.9 กระแสโลกาภิวัฒนทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและวิถีชีวติ คนลาวตาม
การพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีดานการสือ่ สาร อิทธิพลของสื่อมวลชนที่ครอบ
คลุมโลกอยางกวางขวาง การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วทางอากาศ การรวมกลุมประเทศทาง
เศรษฐกิจและการเมือง การเขาเปนสมาชิกอาเซียนของ สปป.ลาว การเปลี่ยนแปลงในแนวคิด
อุดมการณนําเศรษฐกิจทุนนิยมแบบเสรีมาใชในประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต เปนทั้งโอกาสและ
อุปสรรคในการดําเนินความสัมพันธและแกไขความขัดแยงระหวางไทย – ลาว
5.2 วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและกลยุทธ
กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย/และสถานกงสุลใหญ ประจําสปป.
ลาว ในฐานะที่เปนองคกรในการบริหารเพื่อแกไขความขัดแยง ควรกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
ยุทธศาสตรและกลยุทธตางๆ ดังนี้
5.2.1 วิสัยทัศน คือ “ หุนสวนเพื่อการพัฒนา ”
5.2.2 พันธกิจ คือ ดําเนินโครงการ/จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ
ไทย – ลาว ในทุกมิติ และมีเปาประสงคเพื่อลดความขัดแยงในมิตวิ ัฒนธรรมสองฝาย
5.2.3 ยุทธศาสตรในการแกไขปญหาความขัดแยงทางวัฒนธรรม มี ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศไทย-ลาวในหมูประชาชนสองฝาย
โดยเฉพาะกลุม เปาหมาย อาทิ สื่อมวลชน บริษัทสื่อบันเทิง/สรางภาพยนตร ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่
ไปทําการคา การลงทุนใน สปป.ลาว
กลยุทธ - จัดกิจกรรม/สัมมนาเผยแพรใหความรูเกีย่ วกับ สปป.ลาวแกประชาชนไทย
และกลุมเปาหมาย อาทิ สื่อมวลชน บริษัทสรางภาพยนตร นักธุรกิจไทยที่ไปทําธุรกิจใน สปป.ลาว
บริษัททองเที่ยวไทย ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางความสัมพันธกบั ผูนําระดับสูง/เจาหนาที่ระดับสูงของลาวแบบ
ไมเปนทางการ
กลยุทธ ที่ 1 - เชิญผูนํารัฐบาล/ เจาหนาทีร่ ะดับสูงของ สปป.ลาว และเจาหนาที่ระดับสูง
ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวใหมาเยือนไทยมากขึ้น รวมทั้งการเยือนแบบไมเปนทางการ
กลยุทธ ที่ 2 - เพิ่มการใหทนุ การศึกษาแกบุตรหลานผูนํารัฐบาล / พรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาว / เจาหนาที่ระดับสูงของ สปป.ลาว ในรูปแบบไมเปนทางการมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางไทย-ลาวใหมากขึ้น โดยจัด
กิจกรรมวัฒนธรรม/โครงการ ผานองคกรเอกชน/มูลนิธิ
กลยุทธ - ดําเนินกิจกรรมวัฒนธรรมผานองคกรเอกชน/มูลนิธิ (Track II) เผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมใหจังหวัดชายแดนไทยใหความชวยเหลือดานการศึกษาและการ
ติดตอสัมพันธระหวางประชาชนสองฝายใหมากขึ้น
กลยุทธ ที่ 1 - จัดสรรงบประมาณใหจังหวัดชายแดนเพือ่ จัดกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธดานวัฒนธรรมระหวางไทย – ลาว
กลยุทธ ที่ 2 - ดําเนินโครงการกับจังหวัดในการใหทุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนไทย
ยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มความผูกพันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว
กลยุทธ - สนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนไทย/ภาครัฐวิสาหกิจไทยใน สปป.
ลาวใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มความผูกพันรวมมือดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 6 เรงแกไขปญหาความขัดแยงที่คั่งคางใหสําเร็จโดยเร็ว
กลยุทธ - เรงแกไขปญหาการเมืองที่คั่งคางสองฝาย อาทิ เขตแดน
5.3 แนวทางการบริหารตามกลยุทธแกไข/ลดความขัดแยง
กระทรวงการตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทยใน สปป.ลาวควรใชนโยบาย Soft
Diplomacy พัฒนาความรวมมือใหใกลชิดในทุกมิติ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยคํานึงถึงปจจัยสภาพการณ ประวัติศาสตร สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และความใกลชิดในดานภูมศิ าสตร และยืดหยุน ประนีประนอมในฐานะที่เปนประเทศใหญและมี
ศักยภาพเหนือ สปป.ลาว การแกไขปญหาควรยึดแนวทาง Win – Win เพื่อลดความขัดแยงและ
นําไปสูความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาลสองฝาย
5.4 ขอเสนอแนะ
5.4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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ก. การใชประโยชนจากกระแสโลกาภิวฒ
ั น
โดยที่ปจจุบนั กระแสโลกาภิวัฒน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสื่อสาร ความสัมพันธที่
ดีระหวางสองประเทศ และการพัฒนาเปลีย่ นแปลงภายในของลาวเอง ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ทําให สปป.ลาวมีทาทีที่เปดกวางมากขึ้น และยอมรับตอกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เศรษฐกิจ และรับขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีจากภายนอก ประเทศไทยเองก็ตองปรับ
ตนตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒนที่มีผลทั้งดานบวก และ ดานลบดวย การ
เปลี่ยนแปลงแบบเปดกวางของ สปป.ลาวเปนประโยชนตอความรวมมือดานเศรษฐกิจแบบหุน สวน
ระหวางไทยกับ สปป.ลาว ไทยควรแบงผลประโยชนอยางเหมาะสมยุตธิ รรม เพื่อลดประเด็นความ
ขัดแยงทีจ่ ะนําไปสูความหวาดระแวงบาดหมาง สรางความไววางใจ ยกระดับความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการติดตอสัมพันธระหวางประชาชนสองฝายใหใกลชิด เพื่อ
เสริมสรางความ สัมพันธที่เปนมิตรใกลชิด
จังหวัดซึ่งหนวยงานของรัฐในระดับทองถิ่น สื่อมวลชนไทย และภาคธุรกิจเอกชนและ
ประชาชนไทยถือเปนภาคสวน/องคกรสําคัญที่มีสวนในการสงเสริมความสัมพันธ หรือกระตุนให
เกิดปญหาความขัดแยง โดยเฉพาะในมิติดานวัฒนธรรมสัมพันธ การใชประโยชนของสื่อสัมพันธ
ในดานบวกจะเปนการแกไขปญหาและลดผลกระทบไดในระดับหนึ่ง
ข. การใชการทูตสาธารณะ (public diplomacy) เปนเครือ่ งมือ
การดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะเพื่อสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
(Prosper Thy Neighbours) เปนนโยบายหลักที่กระทรวงการตางประเทศดําเนินการ เพื่อการอยู
รวมกับประเทศเพื่อนบานอยางสันติสุข เพื่อความมั่นคงของประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจใหกาว
หนาไปรวมกัน เพื่อความผาสุกใหแกประชาชนสองฝายโดยรวม ในยุคแหงการพึ่งพิงรวมกลุม
ความรวมมือและการดําเนินความสัมพันธในกรอบอาเซียนก็เปนปจจัยที่เกื้อหนุนตอการสงเสริม
ความสัมพันธอันดีและความรวมมือระหวางประเทศไทยกับ สปป.ลาวดวย รวม กับการดําเนิน
นโยบายตางประเทศของไทยเชิงรุกแบบมองไปขางหนา เพื่อรักษาและสงเสริมผลประโยชน
ทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศ การรักษาและสงเสริมผลประโยชนดานเศรษฐกิจ การ
สงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน การดําเนินความสัมพันธในกรอบอาเซียน และ
ประชาคมระหวางประเทศ การคุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศแลว
การสงเสริมความสัมพันธและความเขาใจอันดีที่มีตอกันในระดับประชาชนกับประชาชน
เปนพื้นฐานทีส่ ําคัญเพื่อนําไปสูการขยายความสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศในดาน
ตางๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมใหราบรื่นกาวหนา การทูตวัฒนธรรมถูกนํามาใช
เปนเครื่องมือเพื่อเสริมสรางความเขาใจที่ถกู ตองและความรูสึกที่ดีซึ่งกันและกันระหวางประชาชน
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ไทย – ลาว รวมทั้งการสงเสริมบทบาทของภาคประชาชนใหเขามามีสว นรวมในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศ โดยอาศัยความรวมมือและการมีสวนรวมจากนักวิชาการ สื่อมวลชน
บริษัทธุรกิจเอกชน อาทิ บริษัทภาพยนตร บริษัทธุรกิจบันเทิงสันทนาการศิลปนเปนแรงเสริม
(track 2) การดําเนินการทางการทูตคูขนานไปกับกลไกของรัฐเพื่อผลักดันใหเกิดความรูความเขาใจ
อันดีระหวางกัน และใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรวมมือทางดานวัฒนธรรมกับ สปป.ลาวอยาง
กวางขวางมากขึ้น
การลดความขัดแยง คือ รณรงคใหสื่อมวลชนไทย คนไทยระมัดระวังการสื่อสารในเรื่องที่
ลาวออนไหว ตองมีการรับฟงทัศนคติ หรือแนวคิดของคนลาว เชน การสื่อสารสองทางตอเนื่อง
ปฏิบัติตอคนลาวในฐานะเปนหุนสวนที่เทาเทียม และใหความชวยเหลือคนลาว เชน การศึกษา การ
พัฒนา การใหความรูแกประชาชนสองฝาย วัฒนธรรมไทย-ลาวมีรากเหงาเดียวกัน และควรเคารพ
ในความแตกตาง
การสงเสริมพัฒนาความรวมมือวัฒนธรรมไทย-ลาว ในอนาคต ควรดําเนินการแกไขใน
ประเด็นขัดแยง โดย Soft Diplomacy ลดทัศนคติคนไทยวา ลาวดอยกวาไทย สงเสริมความรวมมือ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เสริมสรางความเขาใจ สงเสริมใหลาวรวมกับประชาคมโลกมากขึ้น ใหความ
ชวยเหลือดานการศึกษากับเยาวชนลาวและสงเสริมใหลาวเจริญ มั่นคงเปนที่ยอมรับของนานา
ประเทศ ก็จะชวยทําใหผูนําลาวมีความมัน่ ใจ มีเหตุมีผล และลดความรูสกึ กังวลในเรื่องของความ
ดอยตอยต่าํ ลงได
5.4.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
ก. การผูกพันทางเศรษฐกิจเปนหุนสวนเพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทยยังมีโครงการทางเศรษฐกิจทีย่ ังไมไดดําเนินการอีกหลายโครงการ อาทิ
โครงการลงทุนโรงงานไฟฟาถานหินหงสาลิกไนห โครงการสรางเขื่อนในแมน้ําโขงที่ไชยบุรี
โครงการกอสรางโรงงานถลุงแรเหล็ก โครงการกอสรางโรงงานถลุงแรอลูมิเนียม โครงการสราง
ฝายบานกุมในแมน้ําโขง ฯลฯ ซึ่งเปนโครงการที่มีมูลนับแสนลานบาท ซึ่งหากบรรยากาศเศรษฐกิจ
โลกฟนตัวและเอื้อตอการลงทุน และความสัมพันธระหวางสองประเทศสามารถพัฒนากาวหนา
โดยไมมีอุปสรรคปญหาใหชะงักงัน ก็นาจะทําใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพการลงทุน
เปนอันดับ 1 ใน สปป.ลาวไดตอไปอีกในอนาคตอันใกลนี้ นอกจากนี้ พัฒนาการใหมในการ
รวมมือในอนุภูมิภาค อาทิ ความรวมมือตามยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-พมา-ลาวกัมพูชา – เวียดนาม (ACMECS) การเชื่อมตอเสนทางคมนาคมระหวางประเทศ ความรวมมือตางๆ
ระหวางสมาชิกอาเซียน สรางความสงบสุข ความเจริญรุงเรืองและเสถียรภาพ อยางที่ไมเคยปรากฏ
มากอนในประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับ สปป.ลาว อีกดวย
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ข. สงเสริมการรวมลงทุนในภาคธุรกิจบันเทิงไทย - ลาว
สปป.ลาว เปนประเทศเล็ก อุตสาหกรรมภาพยนตรในลาวไดหยุดชะงักไปนาน ตั้งแตเกิด
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในชวง 35 ป ที่ผานมา สปป.ลาว มีการผลิตภาพยนตรไดเพียง 3 เรื่อง
ซึ่งลวนแตเปนภาพยนตรของรัฐบาลเพื่อการประชาสัมพันธดานการเมือง เชน เรื่อง เสียงเพลงจาก
ทุงไหหิน บัวแดง และภาพยนตรที่ลงทุนจากเวียดนาม เรื่อง ขรัวพญาชาง
การรวมลงทุนในภาคธุรกิจบันเทิงระหวางภาคธุรกิจเอกชน เปนแนวทางหนึ่งในการแกไข
ปญหาความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ เชน ความสําเร็จในกรณีการรวมทุนสรางภาพยนตรเรื่อง สบายดีหลวง
พระบาง ซึ่งเปนการรวมลงทุนสรางภาพยนตรระหวางบริษัทภาพยนตรไทย สปารตา ครีเอทีฟ กับ
บริษัทลาว อารตมีเดีย โดยทัง้ สองฝายมีการปรึกษาหารือกันกอนสรางภาพยนตร และกระทรวง
วัฒนธรรมลาวอนุญาตใหถายทําภาพยนตรใน สปป.ลาวได รวมทั้งให ความรวมมือในการชวย
ประสานสรางความเขาใจ หรือยับยั้งการนําเสนอขาวที่อาจมีผลกระทบตอความสัมพันธไดอยาง
เปนรูปธรรม ความสําเร็จของภาพยนตรเรื่องนี้ ที่ฉายทัง้ ในประเทศไทยและสปป.ลาว เมื่อเดือน
มิ.ย. 2551 ซึ่งจะทําใหภาพยนตร/สื่อบันเทิงกลายเปนเครือ่ งมือทางการทูตที่จะเชื่อมสัมพันธ
ระหวางไทย – ลาว เปนอยางดี
ค. การจัดสัมมนาใหความรูแ กกลุมเปาหมายสื่อมวลชนไทย-ลาว
การนําเสนอขาวในทางโทรทัศน หรือเขียนขาวของสื่อไทย เกีย่ วกับลาว หรือคนลาวบาง
กรณียังคงมีการนําเสนอขาวตามกระแสบริโภคนิยม โดยรายงานขาวเพือ่ ดึงดูดความสนใจของผูชม
ผูอาน ซึ่งการนําเสนอขาวในดานลบ เชน ขาวอาชญากรรม หรือการออนดอยทางเชือ้ ชาติ ภาษา
หรือลอเลียนตลกขบขันทั้งทางดานภาษา หรือวัฒนธรรม ก็อาจสงผลกระทบตอความรูสึกของคน
ลาวได เนื่องจากปจจุบนั สปป.ลาวเปนประเทศที่เปดกวางทางเศรษฐกิจ แตยังเปนประเทศที่
ควบคุมสื่อมวลชนในทุกดาน และใชสื่อเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธประเทศชาติ รัฐบาล
และพรรคคอมมิวนิสต รวมทั้งใชสื่อตอบโตขาวที่มีผลกระทบดานลบตอสังคมลาว และภาครัฐ ทํา
ใหความเชื่อของคนลาว มีมมุ มองที่แตกตางจากคนไทย อยางไรก็ตาม คนลาวแทบทุกครัวเรือน
ชอบดู ทีวีไทย รายการละครของไทย รายงานขาว แลชอบฟงรายการวิทยุจาก ปทท.ทุกวันทุกคืน
การเขาใจภาษาไทยเปนอยางดี จึงมีทั้งขอดีและขอเสียในสวนนี้
ในขณะที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเปดกวางและสื่อมวลชนมีสิทธิ เสรีภาพ ในการ
นําเสนอขาวมาก ดังนัน้ ความขัดแยงหรือความไมเขาอกเขาใจกันในเรื่องเกี่ยวกับสังคม สื่อมวลชน
เพลงสื่อบันเทิงระหวางสองประเทศจึงอาจจะเกิดขึ้นไดเสมอ แมบางครั้งจะเปนการดําเนินการโดย
ไมตั้งใจ ไมเขาใจ และในหลายๆ เรื่อง ก็เปนเรื่องที่ขาดความสนใจ และใสใจ ในผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นตามมา การจัดสัมมนาเพื่อใหความรู ทําความเขาใจกับภาคธุรกิจสื่อมวลชน และบริษัทธุรกิจ
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บันเทิงและสรางภาพยนตรไทย-ลาว อยางตอเนื่อง จะทําใหเกิดความรูค วามเขาใจในการสื่อสาร
ขอมูลดวยความเขาอกเขาใจลาวไดเปนอยางดี นับเปนการแกไขปญหาที่ตนตอ
ง. การสงเสริมการศึกษาและความรวมมือทางวิชาการ/โครงการพระราชดําริ
ความรวมมือดานการศึกษาและวิชาการและการดําเนินโครงการพระราชดําริใน สปป.ลาว
เปนสวนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและยกระดับการพัฒนาประเทศ สปป.ลาวให
เจริญกาวหนา ประเทศไทยควรจะสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนลาวมีระดับการศึกษาที่สูง เพราะ
การศึกษาจะสงเสริมการพัฒนาประเทศและยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น การ
พัฒนาของ สปป.ลาวจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางเปดกวางทั้งความรูสึกและทัศนคติของ
ผูนําลาว และประชาชนลาว ซึ่งจะลดความรูสึกปมดอยซึ่งจะเปนการลดกระแสความขัดแยงดาน
วัฒนธรรมระหวางสองฝายใหนอยลง
จ. การเชิญบุคคลสําคัญฝายลาวเยือนประเทศไทย
การเชิญบุคคลสําคัญลาวเยือนประเทศไทยเปนยุทธวิธแี กไข/ลดความขัดแยงทีด่ ี โดยการ
จัดใหมีการเยือนประเทศไทยเพื่อพบหารือกับกลุมเปาหมายที่เกีย่ วของ และเพื่อใหไดรับขอมูล
ความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทย
ฉ. คณะกรรมการรวมมือตางๆ เปนเครื่องมือในการแกไขความขัดแยง
ความสัมพันธไทย – ลาวมีกลไกอยางเปนทางการเพื่อแกไขปญหารวมกันในรูปแบบ
คณะกรรมการเพื่อรวมกันแกปญหาทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ซึง่ อยูภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการที่สําคัญ ไดแก
• คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือไทย-ลาว
• คณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดนทั่วไปไทย-ลาว
• คณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย-ลาว
• การประชุมคณะผูวา ฯ เจาแขวงตามแนวชายแดนไทย-ลาว
• สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ(ฝายไทย) / สมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ (ฝายลาว)
คณะกรรมาธิการตางๆ ทั้งหมดมีผูแทนจากสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของของภาครัฐเปน
กรรมการ ยกเวนสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ที่มีนกั วิชาการ ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนเขารวมเปน
กรรมการดวย
ช. สมาคมไทย – ลาวเพื่อมิตรภาพ/มูลนิธไิ ทย
สมาคมมิตรภาพสองฝายไดจดั ตั้งเมื่อป พ.ศ. 2537 เพื่อเปนกลไกความรวมมือแบบองคกรที่
ไมใชองคกรรัฐเพื่อเปนกลไกสงเสริมการดําเนินความสัมพันธระหวางสองประเทศ ในระดับ
ประชาชนตอประชาชน ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีผูแทนทั้งภาครัฐและเอกชน
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เปนกรรมการ มีบทบาทและความสําคัญมากในการเปนองคกร ที่ผานมาทั้งสองฝายก็มีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหวางเจาหนาที่ระดับสูง และมีกิจกรรมสงเสริมดานเศรษฐกิจ เชน การจัด
สัมมนาโอกาสทางการคาและการลงทุนระหวางสมาคมมิตรภาพสองฝาย กิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธดานกีฬาและวัฒนธรรม เชน การขี่รถจักรยานขามแมน้ําเหือง ที่จังหวัดเลย การจัด
คอนเสริตแสดงดนตรีรวมกันมาโดยตลอด สมาคมมิตรภาพลาว-ไทยอยูภายใตการดูแลของกรม
เอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
อยางไรก็ตาม ที่ผานมา เมื่อมีกรณีขัดแยง การดําเนินการแกไขปญหาความขัดแยงดาน
วัฒนธรรมมักจะเปนเรื่องของกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ เวียงจันทนในการประสานงานแกไขปญหากับสือ่ มวลชน และภาคธุรกิจเอกชนไทยเปน
กรณีไป โดยสมาคมไทย – ลาวเพื่อมิตรภาพและกระทรวงวัฒนธรรมไทยไมมีบทบาทแตอยางใด
จึงนาจะพิจารณาปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการความรวมมือ ใหมหี นาที่ในการประสานแกไข
ปญหาดวย โดยใหมีผแู ทนสมาคมสื่อมวลชนไทย ผูแทนสมาคมผูสรางภาพยนตรไทย ผูแทน
กระทรวงวัฒนธรรม และผูแทนกรมสารนิเทศอยูในคณะกรรมการสมาคมฯ ดวย และปรับเปลี่ยน
บทบาทในเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเทศลาวทุกครั้งที่จัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพรใหประชาชนและนักธุรกิจไทย ที่เดินทางไป สปป.ลาว และทําธุรกิจในลาว
ทราบ อยางกวางขวาง
การใชแนวทางการบริหารงานแบบเครือขาย โดยมอบงานใหสมาคม/บรรษัท/มูลนิธิซึ่ง
เปนองคกรภายนอก นาจะเปนวิธีการ Soft Diplomacy ที่เหมาะสมตอการแกไขความขัดแยงดาน
วัฒนธรรม แทนการดําเนินงานโดนภาครัฐ
ซ. จัดสัมมนาเผยแพรความรูความเขาใจในความเหมือนที่แตกตางดานภาษา วัฒนธรรม
ประเพณีระหวางไทย - สปป.ลาว
ความใกลชิด ทั้งภูมิประเทศ ภาษา ศาสนา ระหวางประเทศไทยกับสปป.ลาวทําให
ประชาชนคนไทยทั่วไป มักจะสรุปคิดไปเองวา ตนเองรูจ ัก สปป.ลาวและคนลาว และมักจะนําสิ่งที่
ตนเคยประสบพบเห็นในประเทศไทย ความรูสึกนึกคิด ทัศนะคติแบบไทยๆ ไปใชกบั ประเทศ
สปป.ลาว และคนลาว โดยไมศึกษาทําความเขาใจในประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ตามรูปแบบสังคมนิยมของ สปป.ลาว หลายกรณีแมเปนความปรารถนาดี และใครจะมอบความ
ชวยเหลือให ซึ่งทัศนะคติและแนวความคิดเชนนี้ เปนสิง่ ที่ผิดพลาด และนําไปสูความเขาใจผิด และ
กอความขัดแยงได
การจัดทําเอกสาร/จัดนิทรรศการ/ภาพยนตรสารคดีเพื่อเผยแพรขอมูลความรูแกคนไทยที่
เดินทางไป สปป.ลาว นาจะเปนวิธีการเชิงรุกและแกไขปญหาทางตรงสูสาธารณชนไทย อันเปน
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การสงเสริมความเขาใจในระดับประชาชนตอประชาชน ซึ่งสอดคลองกับวิธีการการทูตสาธารณะ
(public diplomacy) ซึ่งผูศึกษาเห็นวา ในกรณีของการแกไขปญหาความขัดแยงในมิติวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ควรเนนการดําเนินสูสาธารณชนไทยเปนสําคัญกอน
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ภาคผนวก ก
กิจกรรม/โครงการของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสปป.ลาวในการแกไขความขัดแยง
1. โครงการเชิญเจาหนาที่ศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวไปเยือนประเทศไทย เพื่อสราง
ความไวเนื้อเชือ่ ใจ
ในชวงป พ.ศ. 2550 – 2551 สอท.ไดจัดทําโครงการเชิญเจาหนาที่ศนู ยกลางพรรค
ประชาชนปวัติลาว ไปเยือนประเทศไทยเพื่อสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางสองประเทศ รวมทั้ง
ไดพยายามประสานการเยือนประเทศไทยในระดับรัฐมนตรีตางๆของสปป.ลาว เพื่อสรางความรูสึก
คุนเคย และรับทราบประสบการณใหมๆ ในการเยือนประเทศไทย ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการมีระบบ
การเมืองที่แตกตางกัน ทําใหเปนชองวางในการติดตอเชื่อมโยง ทําความเขาใจ ทําใหระดับ
ความสัมพันธมีอุปสรรค ความรับรูที่แตกตาง ตอมาสถานเอกอัครราชทูตฯไดเชิญบุคคลสําคัญ
ตางๆ ของ สปป.ลาวไปเยือนไทย อาทิ – ประสานกับตลาดหลักทรัพยในการเชิญ รอง นรม.สมสะ
หวาด เลงสะหวัดไปเยือนตลาดหลักทรัพยที่ประเทศไทย
- ประสานกับสนง.ปราบปรามยาเสพติดของไทยเชิญทานสุบัน สะลิดทิลาด รมต.ประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลหองการสํานักงานประธานประเทศ สปป.ลาว ไปประชุมรวมกับ
สนง.ปปส.และเยือนโครงการหลวง ที่ จังหวัดเชียงใหม
-นําคณะเจาหนาที่กระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรม ไปสัมมนาและทัศนศึกษาที่ประเทศไทยเพื่อ
สรางความเขาใจอันดีเกีย่ วกับสื่อมวลชนไทย
- รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดสัมมนาเรื่อง ความรวมมือดานการศึกษากับสปป.ลาว ที่
จังหวัดอุดรธานี เพื่อแสดงบทบาทสถานเอกอัครราชทูตฯในการเปนสื่อกลางเพื่อประสานกับฝาย
ลาว เพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการ ไทย – ลาว ไดเขาใจปญหาในความรวมมือ สถาบันการศึกษาตางๆ
ของไทยเขาใจถึงการดําเนินการเปนเอกภาพผานกระทรวงการตาง ประเทศ และการใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสองฝาย อยางมีทิศทางบูรณาการ ยุทธศาสตร
รวมมือดานการศึกษา ที่เปนประโยชนแกทั้งสองฝาย ซึ่งนอกจากจะเปนการลดปญหาความขัดแยง
แลว ยังเปนการเพิ่มมูลคาการใหความชวยเหลือจากประเทศไทยใหเพิ่มสูงขึ้นดวย
2. โครงการจัดทําเอกสาร สาระหนารูในการเดินทางไป สปป.ลาว
ในป พ.ศ. 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ มีโครงการจัดทําเอกสาร สาระหนารูในการเดินทาง
ไป สปป.ลาว เพื่อเปนคูมือแกประชาชนไทยที่จะเดินทางไป สปป.ลาว เพื่อใหความรู เสริมสราง
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ความเขาใจเกีย่ วกับ สปป.ลาว ประชาชน ระเบียบกฎหมาย ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
คลายคลึงและแตกตางระหวางประชาชนสองฝาย ซึ่งจะนําไปสูความสัมพันธที่ดีระหวางกันทั้งใน
ระดับประชาชนและประเทศ โดยมีเนื้อหาใหความรู เชน
2.1. ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและลาวมีความคลายคลึงกัน สามารถ
สื่อสารเขาใจกันได ดังนั้น พึงหลีกเลี่ยงการนําความแตกตางทางภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรมาพูดจาเปรียบเทียบ หรือนํามาลอเลียนในเชิงตลกขบขัน อันจะเปนเหตุใหเกิดความ
ขัดแยง หรือการไมเขาใจระหวางกันได
2.2 พึงหลีกเลีย่ งการวิพากวิจารณ การแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกในเชิง
เปรียบเทียบแบบชาตินิยมในแงมุมตางๆ ซึ่งอาจนําไปสูการโตเถียงในประเด็นที่ละเอียดอน เชน
ประวัติศาสตร การเมือง การปกครอง เปนตน
2.3 ไมควรซักถามหรือคาดคั้นใหคนลาวแสดงความเห็นวารูสึกตอประเทศไทย หรือ
สถาบันอยางไร หรือ นิยมชมชอบประเทศไทย หรือไม ยกเวนเปนการแสดงความเห็นโดยสมัครใจ
ของชาวลาวเองกอน ทั้งนี้ เพือ่ หลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะนําไปสูความขัดแยงในประเด็นที่ละเอียดออน
อื่นๆ ดวย
2.4 พึงเคารพระเบียบ กฎหมาย และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวลาว รวมทั้งแสดง
ความเคารพบุคคลสําคัญของลาว ทั้งในอดีตและปจจุบนั ที่ชาวลาวเคารพยกยอง ดวยคําพูดและ
กิริยามารยาทที่สุภาพ เหมะสม
2.5 ตามกฎหมายสปป.ลาว การมีเพศสัมพันธกับคนลาวที่ไมใชคูสมรสเปนเรื่องผิด
กฎหมาย
2.6 พึงระวังหลีกเลี่ยงการชักชวนใหไปทองเที่ยวและซื้อบริการที่ผิดกฎหมาย และ
ศีลธรรมอันดี
2.7 หากมิใชเปนการเยือนอยางเปนทางการเจาหนาที่ไทย พึงหลีกเลี่ยงการแตง เครื่องแบบ
และพกอาวุธเขามาใน สปป.ลาว
2.8 แมโดยทัว่ ไป ผูประกอบการธุรกิจและบริการในสปป.ลาวจะรับชําระเงินดวยเงินบาท
ไทย แตกฎหมายของ สปป.ลาวกําหนดใหตอ งชําระเปนเงินกีบเทานัน้ จึงควรใชเงินกีบในการซื้อ
สินคาในสปป.ลาว
2.9 หามแจกจายใบปลิว หรือเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธตางๆ โดยไมไดรับอนุญาต
จากหนวยงานของลาวที่เกี่ยวของ
2.10 การถายทําสารคดี ภาพยนตร ละคร มิวสิควีดีโอ ขาว ในสปป.ลาวตองไดรับอนุญาต
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จากหนวยงานที่เกี่ยวของของลาวกอน ทั้งนี้ ทางการลาวจะจัดเจาหนาที่ติดตามควบคุมการถายทํา
ทุกกรณี ตลอดเวลาที่พํานักในสปป.ลาว
2.11 หามถายภาพสถานที่เกีย่ วกับความมัน่ คง เชน คายทหาร สถานีเรดาร
2.12 หามชุมนุมเพื่อทํากิจกรรมโดยไมไดรับอนุญาต เชน การจัดสัมมนา การเผยแพร
ศาสนา การสอนภาษา และการขายสินคา

ภาคผนวก ข
แผนแมบทวาดวยการดําเนินการดานการทูตวัฒนธรรมในกรอบของการทูตสาธารณะ
1. ภูมิหลังและความเปนมา
สถานการณโลกในปจจุบันมีการพัฒนาไปสูความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น และสงผลให
สาธารณะชนในแตละประเทศมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการตัดสินในนโยบายของรัฐบาล
ดังนั้นการดําเนินการทางการทูตจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มาสูการดําเนินนโยบายการทูต
สาธารณะในระดับรัฐตอสาธารณชน และสาธาราณตอสาธารณชน เพื่อสรางเครื่อขายพันธมิตร
และมีความแนบเนียนในการเขาถึงกลุมผูนําทางความคิด อาทิ นักธุรกิจ เยาวชน นักวิชาการ กลุม
ประชาธิปไตย กลุมองคกรเอกชน และสื่อมวลชน ที่จะมีอิทธิพลในการโนมนาวชักจูงสาธารณชน
ในประเทศ นัน้
การดําเนินการทางการทูตในระดับประชาชนตอประชาชนมีหลายรูแบบ และการ
ดําเนินการทางการทูตวัฒนธรรมนับเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง เนื่องจากเปนการใชวิธชี ีวติของ
ประชาชนเปนพื้นฐานในการสื่อสาร ซึ่งจะมีผลในการสรางความเขาใจไดอยางลึกซึ้งและถูกตอง
ซึ่งจะเปนตัวนําในการสรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทย
2. พันธกิจ (Missions)
2.1 เผยแพรภายลักษณที่ดีของประเทศไทยและขยายผลของอัตลักษณไทย (Thainess) เพื่อ
เสริมสรางเกียรติภูมิของคนไทย (Pride) ตลอดจนสรางทัศนคติที่ดีและความนิยม (Goodwill) ตอที่
ประเทศไทยในสังคมโลก ซึ่งจะเสริมสรางและรักษาผลประโยชนของชาติในมิตแิ ละกลุมเปาหมาย
ที่กวางขวางและลึกซึ้งมากขึ้นในทุกประเทศ
2.2 แปลงความนิยม (Goodwill) ดังกลาวไปสูผลประโยชนในเชิงพาณิยช
(Commercialization) อันจะนําซึ่งการเพิ่มมูลคาของสินคาและบิรการของไทย รวมทั้งการลงทุนใน
ประเทศไทยในระยะยาว
3. ยุทธศาสตร (Strategy)
สรางมิตรของประเทศไทย (Friends of Thailand) ในทุกระดับประเทศทั่วโลก
4. ระยะเวลาดําเนินการ
ทุก 3 ป โดยจะมีผลบังคับใชในป 2553-2556
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5. แนวทางการดําเนินการ
5.1 การทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงานในประเทศที่เกี่ยวของใหมีความใกลชิด
มากขึ้น อาทิ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
และกระทรวงมหาดไทย
5.2 รวมกับองคกรภาครัฐและเอกชนใชสื่กสมัยใหม New Media ในการเผยแพร
วัฒนธรรม
5.3 สรางกระแส การรักษากระแส และการเพิ่มกระแส ความนิยมไทยและวัฒนธรรมไทย
ในตางประเทศ ที่มุงเนนไปยังกลุมคนตาง ๆ คือ
(1) ผูนํา หรือกลุม หรือองคกรที่เปนผูนําทางความคิด (Opinion leaders) ในสังคม
ของประเทศเจาของบาน
(2) สื่อมวลชนในตางประเทศ องคกรภาคประชาสังคมที่มีอิทธิพลทางความคิด
และการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายตาง ๆ
(3) กลุมนักวิชาการ NGOs รวมถึงประชาชนในประเทศนั้น ๆ
(4) กลุมผูนําเขาสินคาและบริการของไทย
(5) คนไทยหรือคนเชื้อสายไทยที่พํานักอยูในประเทศนัน้ ๆ เพื่อใหมีความรักและ
หวงแหนในความเปนไทย อีกทั้งใหสามารถดําเนินชีวิตของตนในประเทศนั้น ๆ ไดอยางมี
เกียรติภูมิและมีบทบาทสําคัญในการโนมนาวความคิดของกลุมคนในสังคมในประเทศนั้น ๆ
5.4 ใชกรอบความตกลงดานวัฒนธรรมกับประเทศตาง ๆ เปนชองทางในการเผยแพร
อนุรักษ และปกปองมรดกทางวัฒนธรรมไทย
6. กลุมเปาหมาย (Targets)
6.1 ประเทศเพื่อนบานและอาเซียน
6.2 ประเทศทีม่ ีความสําคัญดานเศรษฐกิจและสังคมไทยอยางยิ่ง เชน จีน ญี่ปุน สหภาพ
ยุโรป และสหรัฐฯ
6.3 ประเทศทีม่ ีความสําคัญดานเศรษฐกิจและสังคมตอไทยในระดับรองลงมา เชน กลุม
ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก แอฟริกาและละตินอเมริกา
6.4 สื่อมวลชนระดับโลก ทัง้ สื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน และสือ่ แขนงใหม (New Media)
7. กลไกการดําเนินงาน
7.1 ระดับนโยบาย
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(1) คณะกรรมการวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางไทยกับประเทศ
ตาง ๆ จึง
(2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวัฒนธรรม ซึ่งมีอธิบดีกรม
สารนิเทศเปนประธาน
7.2 ระดับปฏิบัติงาน
(1) กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา
(2) สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญในตางประเทศและทีมประเทศไทย
(3) มูลนิธิไทย (Thailand Foundation) เพื่อเปนกลไกการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเ
เพื่อกระชับความสัมพันธในระดับประชาชนโดยมูลนิธิไทยเปนองคกรอิสระที่มีความที่มีความ
คลองตัวในการดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการบิรหารจากหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกํากับดูแล และ
ไดรับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน
(4) องคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สมาคมวัฒนธรรมตาง ๆ องคกรเอกชน วัดําทย
ในตางประเทศ ธุรกิจของคนไทยในตางประเทศ
(5) สื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน สื่อพิมพ ทัง้ ในและตางประเทศและ New Media
8. ตัวอยางกิจกรรมดานการทูตสาธารณะ
8.1 การจัดกิจกรรมควรมีผลในวงกวาง โดยรวมกับกระทรวงการตางประเทศ/สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ และหนวยงานราชการตาง ๆ เพื่อใหมีองคประกอบของงานที่
หลากหลาย เกือ้ กันในมิติตาง ๆ ที่เปนผลดีตอภาพลักษณ เกียรติภูมิ และนําไปสูผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจของประเทศในดานการทองเที่ยว การลงทุน การคา เปนตน
8.2 การพิจารณาถึงโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ
ที่มีโครงการขนาดใหญประจําปที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ดําเนินการอยูอยาง
ตอเนื่องในทั้ง 2 ประเทศ อาทิ การจัดนิทรรศการชางไทย ณ สวนสัตวกรุงโคเปนเฮเกน การแสดง
โขนและนาฏศิลปไทยในเบลเยี่ยม เพื่อรวมเฉลิมฉลอง 140 ป แหงความสัมพันธทางการทูตระหวาง
ไทยกับเบลเยีย่ ม
8.3 การจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมรวมกับการจัดงานเผยแพรวัฒนธรรมนานาชาติที่สําคัญ
ของโลก และการจักงานเทศกาลไทยในตางประเทศ (Thai Festival) เนื่องจากจะสามารถเขาถึงกลุม
ผูชมเปาหมายไดและเปนงานตอเนื่องที่เปนประจําทุกป
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8.4 การพิจารณาการผลิตสื่อดานวัฒนธรรม เชน ศิลปมวยไทย อาหารไทย และฟอนรํา
โขน เพื่อใชในการเผยแพรสื่อตาง ๆ ทั่วโลก เพื่อเขาถึงเปายหมายในวงกวาง
8.5 การสรางถาวรวัตถุที่เปนสัญลักษณของประเทศไทย เชน ศาลาไทยในประเทศตาง ๆ
8.6 การสนับสนุนดานการศึกษา เชน การแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับตางประเทศเพือ่
เสริมสรางความรูจักและเขาใจกันในระดับคนหนุมสาวทีจ่ ะเจริญเติบโตเปนผูใหญทมี่ ีความนิยม
ไทยมากขึน้ และการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันไทยศึกษาในตางประเทศ เปนตน
8.7 โครงการและกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธกับสื่อมวลชนตาง ๆ ที่มีอิทธิพลทาง
ความคิด และสามารถถายทอดออกมาในผลงานของตนและขยายผลในวงกวางได
8.8. การนําคณะนาฎศิลปไทยไปแสดงในตางประเทศ เพื่อผลในเชิงประชาสัมพันธ
ประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีอารยธรรมและไดรับรองการยอมรับ
8.9 การใชศาสนาเปนเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรม เชน การอัญเชิญผากระกฐิน
พระราชทานไปทอดถวายยังวัดพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบาน

63

ภาคผนวก ค
แบบสอบถาม/สัมภาษณ เรื่อง ความขัดแยงในมิติดานวัฒนธรรมไทย-ลาว
นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................
ตําแหนง..............................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน.....................................................................................................................................
วันที่สอบถาม/สัมภาษณ.....................................................................................................................
1. ทานเคยทํางานเกี่ยวของกับความสัมพันธไทย-ลาว เมื่อใด ตําแหนงใด
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอปญหาความขัดแยงดานวัฒนธรรมไทย-ลาว
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ทานมีขอเสนอแนะ/หรือแนวทางในการแกไขความขัดแยง/ลดความขัดแยง อยางไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. มองไปขางหนาทานเห็นวาควรทําอยางไร ในการสงเสริมพัฒนาความรวมมือ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ใหดีขึ้น
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ภาคผนวก ง
ตารางที่ 1 วิเคราะห SWOT แสดงจุดออน และจุดแข็ง
มิติดานการเมือง / ความมั่นคง
จุดแข็ง
จุดออน
มิติดานการเมือง/ความมั่นคง
1. ไทยเปนประเทศใหญเมื่อเทียบกับสปป. 1.ขนาดความใหญ ทําใหสปป.ลาวหวัน่ เกรง
อิทธิพล
ลาว ทั้งขนาดพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ และ
จํานวนประชากรมากกวาสปป.ลาว หลาย และการถูกครอบงําจากไทย
2.การกําหนดเขตพรมแดนสองประเทศยังมี
เทา ทําใหมีอทิ ธิพล/ศักยภาพที่ไดเปรียบ
ปญหาและขอขัดแยงในการแบงเขตแดน
เหนือสปป.ลาว
หลายจุด โดยเฉพาะเขตแดนทางน้ํายังไม
2. ไทยและสปป.ลาวมีพรมแดนติดตอกัน
ยาว 1,810 กม.ทั้งทางบกและทางน้ํา สภาพ สามารถตกลงกันได
ทางภูมิศาสตรทําใหประชาชนสองฝงโขง 3.ไทยประสบภาวะวิกฤตทางการเมือง ทําให
เปนเพื่อนบานมีการติดตอสัมพันธใกลชิด รัฐบาลไมมั่นคง การดําเนินนโยบายตางๆ ไม
ตอเนื่อง ขาดความใสใจ ทําใหกระทรวงการ
3. ความสัมพันธไทย-ลาวในปจจุบนั มี
พัฒนาการที่ดขี ึ้นมาก ปญหากระทบกระทัง่ ตางประเทศ และหนวยงานของกระทรวง
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ในความสัมพันธดานการเมือง เศรษฐกิจ
ดําเนินงานไมเปนเอกภาพไมสอดคลอง และ
มีนอย แตมีความขัดแยงดานวัฒนธรรม
4. ความรวมมือระหวางสมาชิกอาเซียน ทํา บางครั้งขัดแยงกันเอง
ใหเกิดความรวมมือทั้งในระดับทวิภาคีและ 4. ความแตกตางในรูปแบบลัทธิการเมืองการ
ปกครอง ทําใหแนวความคิด ความเชื่อ
กลุมประเทศ
อุดมการณในการปกครองประเทศ แตกตาง
5. นครหลวงเวียงจันทน และเมืองสําคัญ
ของลาวหลายแหง เชน ปากเซ สะหวันนะ ไมสอดคลองกัน เกิดความหวาดระแวงกัน
เขต มีภูมิรัฐศาสตรตั้งอยูริมฝงแมน้ําโขงใกล 5. ปญหาความไมไวเนื้อเชือ่ ใจ เกิดจาก
ปญหาในอดีต เชนปญหาคนบดี ที่ไดรับการ
ประเทศไทย การสื่อภาษา/วัฒนธรรม
เดียวกัน ทําใหประชาชนไทย-ลาวสะดวกใน สนับสนุนจากภายนอกประเทศตอตานสปป.
ลาว ปญหามงลาวหลบหนีเขาเมืองที่บาน
การติดตอสัมพันธ
หวยน้ําขาว จังหวัด เพชรบูรณ
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6. สปป.ลาวมีความผูกพันและใกลชิดกับ
เวียดนาม และจีนที่มีระบบการปกครองแบบ
คอมมิวนิสตเดียวกั
ตารางที่ 2 วิเคราะห SWOT แสดงจุดออน และจุดแข็ง
มิติดานประวัติศาสตร/ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
จุดแข็ง
จุดออน
มิติดานประวัติศาสตร/ สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทย
7. ประวัติศาสตรสงครามในอดีต อาณาจักร
6. ประชาชนไทย—ลาว เปนกลุมชนเผาพันธุ
สยามเปนผูรุกราน ครอบครอง และทําลาย
เดียวกัน
เมืองเวียงจันทน
ชาวไทยอีสานมีความสัมพันธฉันเครือญาติ
8. ฝายลาวหวั่นเกรงการถูกครอบงําทาง
กับคนลาว
วัฒนธรรม/ภาษาจากประเทศไทย
7. ทั้งสองประเทศมีวฒ
ั นธรรม ประเพณี ภาษา
9. คนลาวยังมีความรูสึกถูกแยงชิงสิ่งที่เคารพ
คลายคลึงกัน ทําใหสื่อภาษากันไดเขาใจ เกิด
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จากเหตุเมื่อสยาม
รูสึกใกลชิด
ประเทศทําสงครามกับนครเวียงจันทน ในสมัย
8. นับถือศาสนาพุทธ นิกายหินยาน
รัชกาลที่ 1 ไดอัญเชิญพระแกวมรกตจากเมือง
เชนเดียวกันทําใหเกิดความรูส ึกไมแตกตาง
เวียงจันทนมาประดิษฐานทีก่ รุงเทพฯ รวมทั้ง
ผูกพันเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนา
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการอัญเชิญพระ
9. ภาพยนตไทย ละครโทรทัศน และการ
พุทธลาวหลายองค มาประดิษฐานในประเทศ
นําเสนอขาวของสื่อมวลชนไทยผานการ
ไทย อาทิ พระเสริม พระใส พระแซ
ถายทอดสัญญาณวิทยุ/โทรทัศนไดรับความ
10. สื่อบันเทิงลาวออนดอยไมมศี ักยภาพใน
นิยมชื่นชอบจากคนลาวทัว่ ประเทศ เนื่องจาก
การแขงขันกับ บริษัทสรางภาพยนตรและ
ไมมีอุปสรรคในการสื่อสารดานภาษา และ
สื่อมวลชนไทย รัฐบาลสปป.ลาว/พรรค
ความใกลเคียงทาง วัฒนธรรม
คอมมิวนิสตหวั่นเกรงการถูกครอบงําดาน
วัฒนธรรมตอประชาชนลาว จึงมีมาตรการ
ควบคุมกีดกัน
11. คนไทยมักจะนําความหมายที่แตกตาง
ดานภาษา และความดอยกวาดานเศรษฐกิจ

66
การศึกษา ความยากจนของคนลาว มาพูด
ลอเลียนคนลาว ในเชิงตลกขบขัน
12. คนไทยมักจะนําความรูสึกนึกคิดแบบ
ไทยๆไปใชกบั คนลาว และขาดการเรียนรู
เกี่ยวกับลาวและลัทธิการปกครองของลาว ทํา
ใหการสื่อสารไมตรงกันและความรูสึกไม
พอใจกัน
13. สื่อมวลชนไทยมีสิทธิเสรีภาพมากในการ
เสนอขาวสาร บางครั้งการนําเสนอขาว มี
ผลกระทบตอลาว ทําใหกลไกของพรรคฯ และ
กรมสารนิเทศลาวประทวงตอบโต
14. บริษัทธุรกิจบันเทิงสรางภาพยนตรของ
ไทยมักสนใจสรางภาพยนตรที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับลาว โดยไมตระหนักถึงความ
ละเอียดออนของฝายลาว
15.ความขัดแยงดานวัฒนธรรมสะทอนภาพ
ความไมพอใจหรือตอตาน เชน การประทวง
ตอการสรางภาพยนตรที่มีเนือ้ หาเกีย่ วของกับ
ลาวของบริษัทภาพยนตรไทย การนําเสนอขาว
ของสื่อมวลชนไทยหรือการพิมพเผยแพร
หนังสือที่มีเนือ้ หาถอยคํากระทบตอคนลาว/
ประเทศลาว
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ตารางที่ 3 วิเคราะห SWOT แสดงจุดออน และจุดแข็ง
มิติทางดานเศรษฐกิจ
จุดแข็ง
จุดออน
มิติทางดานเศรษฐกิจ
1. ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1. ความออนดอยของลาว ในการพัฒนา
กาวหนามากกวา
ประเทศ ความยากจนลาหลัง ทําใหรัฐบาล
ลาว ไทยเปนประเทศคูคาและลงทุนอันดับ 1 สปป.ลาวหวั่นเกรงอิทธิพลเศรษฐกิจและการ
ในลาว
ครอบงําจากไทย
ทําใหไทย-ลาวมีความผูกพันดาน
2. การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม ทําให
ผลประโยชนรวม
ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะ จีน เวียดนาม ญี่ปนุ
2. ไทย-ลาวมีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงกันใน เกาหลีใต เขามามีโอกาสและบทบาทในการ
ระดับภูมภิ าคและมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 แขงขันทางธุรกิจมากขึ้นในลาว
แหงเชื่อมตอเปนประโยชนตอการสัญจร
3. การลงทุนของไทยในลาว ดานเขื่อนไฟฟา
การคาและการทองเที่ยว
พลังน้ํา โรงไฟฟาถานหินลิกไนต จะทําให
3. การลงทุนของนักธุรกิจไทยใน สปป.ลาว ประเทศไทยตองพึ่งพิงพลังงานไฟฟาจากลาว
ทําใหไทยเปนหุนสวนใหญเพื่อการพัฒนากับ เพิ่มมากขึ้นเรือ่ ยๆ ในอนาคต
สปป.ลาว เชน การสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้าํ
4. ความขัดแยงระหวางประเทศอาจเปน
Contact Farming ทําใหสองฝายมีผลประโยชน ประเด็นที่มีผลกระทบตอการลงทุนของไทย
รวมกัน ทําใหเกิดความผูกพันกัน รวมมือกัน ในลาวได หากไมมีการแกไขปญหาแตเนิน่ ๆ
5. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากกระแส
มากขึ้น
โลกาภิวัฒนเปนผลกระทบในดานลบตอระบบ
4. ความใกลทางภูมิศาสตร ทําใหเศรษฐกิจ
ลาวพึ่งพิงไทยประชาชนลาว มีคานิยมในการ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมลาว ทําใหกลไก
บริโภคสินคา ขาวสาร สื่อบันเทิงจากประเทศ พรรคฯ ตอตานการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ที่
หลั่งไหลผานไทยสู สปป.ลาว ซึ่งคุกคามความ
ไทย
5. ระบบเศรษฐกิจเสรี รูปแบบประชาธิปไตย มั่นคงของรัฐและพรรคฯ
ทําใหสังคมไทยเปดกวางและรับการ
เปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัฒน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และระบบทุน
นิยม อยางสอดคลองกลมกลืน
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ตารางที่ 4 วิเคราะห SWOT แสดงโอกาสและอุปสรรคในการแกไข
ลดความขัดแยง
โอกาส
อุปสรรค
โอกาสและอุปสรรคในการแกไขและลดความขัดแยง
1. ใชกระแสโลกาภิวัฒนเชือ่ มโยงและมีปฏิสัมพันธ 1. พรรคคอมมิวนิสตลาวใชกลไก
กับลาว
เครื่องมือของรัฐในการตอบโต ปองกัน
การพัฒนาประเทศ การเปดกวางทั้งดานเศรษฐกิจ
กําหนดมาตรการกีดกัน้ การเปลี่ยนแปลง
สังคม คานิยม และวัฒนธรรมคนเมือง ทําให สปป. ใหมๆ อาทิ สื่อมวลชน กรมสารนิเทศ
ลาวพึ่งพิงประเทศไทย และประชาคมโลก มากขึ้น กระทรวงการตางประเทศกระทรวง
2. รวมมือกับประเทศที่สาม กลไกอาเซียนหรือมิตร แถลงขาวและวัฒนธรรม
ประเทศของลาวในการดําเนินโครงการพัฒนา/
2. การรวมมือผานประเทศทีส่ ามผาน
ลงทุน เพื่อลดกระแส ความไมไววางใจ และลด
กลไกองคกรอาเซียน หรือกลุมความ
ความหวั่นเกรงการถูกครอบงํา
รวมมือระหวางประเทศ มีขอ จํากัด อาจ
3. ใชกลไกความรวมมือแบบไมเปนทางการ โดย ตองลดมาตรการ/เปาประสงคในความ
สรางองคกรความรวมมือที่ไมใชหนวยงานของรัฐ รวมมือ เพื่อใหรวมมือกันได
(NG O) ในการดําเนินงาน/โครงการ ตามแนวทาง
Soft Diplomacy จัดสัมมนากลุมเปาหมายที่กอใหเกิด 3. หนวยงานภาครัฐไทยไมมเี อกภาพใน
ความขัดแยง เชน กลุมสื่อมวลชน กลุมนักวิชาการ การทํางาน การสรางองคกรทํางานแบบ
กลุมนักธุรกิจที่ไปลงทุนในลาว
ไมเปนทางการ ถูกจํากัดโดยระเบียบคลัง
4. เพิ่มการใหความชวยเหลือ/ติดตอสัมพันธแบบไม และระบบราชการ ระเบียบกฎหมาย และ
เปนทางการ (informal channel) แกกลุมผูนํา
พฤติกรรมภายในองคกรเองที่มีทัศนคติ
ระดับสูง/ขาราชการระดับสูงลาว
แบบเกาๆ ไมอยากใหเกิดการ
เพื่อซื้อใจ สรางพันธมิตร และคุนเคยประเทศไทย
เปลี่ยนแปลง
เพราะกลุมผูนาํ ระดับสูงเปนกลุมแกนนําทีก่ ําหนด 4. การดําเนินการตามแบบแผนอยาง
นโยบายขับเคลื่อนสังคมลาว
เปนทางการ เชน การใหทนุ การศึกษา
5. นโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) สู ผานกระทรวงการตางประเทศลาว
ประชาชน เพือ่ ใหความรู ทําความเขาใจระหวาง
ประสบการกีดกั้นจากกระบวนการ
ประชาชนสองฝาย เพื่อลดกระแสความขัดแยง ไม บริหารภายใน แตการจัดสรรใหทุนแก
พอใจ ความไมรู
บุตรหลานผูนําระดับสูงแบบไมเปดเผย
ตอสาธารณชนลาว ไดรับการตอบสนอง
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และยอมรับเปนอยางดี และมี
ประสิทธิผลในการดําเนินการ
5. การดําเนินการสูสาธารณชนเปนเรื่อง
กวางและตองใชงบประมาณสูงและ
ดําเนินโครงการอยางแนบเนียน

ภาคผนวก จ
ถอยคําที่ใชในภาษาไทย – ลาว
โดยทั่วไปถอยคําในภาษาไทยกับลาวไทยกับลาวมีความหมายใกลเคียงกัน แตก็มีคําใน
ภาษาลาวที่ออกเสียงคลายกับคําในภาษาไทยแตมีความหมายตางกัน ซึ่งหากผูเดินทางมาเยือน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดมีโอกาสเรียนรู หรือทําความเขาใจมากอนลวงหนาก็จะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการสื่อสารกับคนลาว และทําใหการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวนาประทับใจมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหเขาใจภาษาลาวไดงา ยขึ้นเบื้องตนควรทราบวา
• ภาษาเขียนของลาวจะสะกดเหมือนคําอานในภาษาไทย
• ภาษาลาวไมมตี ัวอักษร “ช” หากคําในภาษาไทยสะกดดวย “ช” ภาษาลาวจะออก
เสียเปน “ซ” เชน โชคดี (ภาษาไทย) จะออกเสียงในภาษาลาววา โซก-ดี
• ภาษาลาวจะเรียกผลไมวา “หมาก” และตามดวยชื่อเรียกผลไมนั้น เชน ก) ผลไม
(ภาษาไทย) คือ หมากไม (ภาษาลาว) ข) ขาวโพด (ภาษาไทย) คือ หมากสาลีหรือ
หมากสาลอย (หากเปนขาวโพดฝกเล็ก)
• บางกรณี ภาษาลาวไดรับอิทธิพลจากภาษาฝรั่งเศส เชน เนย (ภาษาไทย) ในภาษา
ลาว เรียกวา เบอ (beurre)
การทักทาย-คําขึ้นตน คําลงทาย
ภาษาไทย
ภาษาลาว
สวัสดี (ทักทาย)
สะบายดี
สวัสดี (อําลา)
ซกดี
คุณ (ผูชาย)
ทาน
คุณ (ผูหญิง)
ทานนาง
พี่ (ผูชาย)
อาย
พี่ (ผูหญิง)
เอื้อย
นอง (ผูชาย/ผูห ญิง)
นอง
กระผม/ฉัน
ขาพะเจา/ขอย
ขอบคุณ (มาก)
ขอบใจ (หลาย)
ครับ/คะ
เจา หรือ โดย (ผูอาวุโสนอยกวาใชคําพูดกับผูอาวุโสมากกวา)
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คําที่พบไดในชีวิตประจําวัน
ภาษาไทย
ทั่วไป
สวย
อยูที่ไหน
สถานที่
ไมรู
ไมเปนไร
เทาไหร
กี่บาท
เรียกวา
เพิ่ม
เหมือนกัน
เทากัน
ตางกัน
เปนที่หวงแหน
ยอด/ดี
อยางนั้น
ซอย/ตรอก
ทองคํา
ทองแดง
ยานพาหนะและการเดินทาง
รถสามลอ
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต
รถยนต
รถบรรทุก
เรือ
เครื่องบิน
บัตรโดยสาร/ตั๋ว

ภาษาลาว
งาน
อยูไส อยูบอนใด
บอน
บฮู
บเปนหยัง
จั๊ก/เทาได
จั๊กบาท
เอิ้นวา
ตื่ม
คือกัน
ซํากัน
ลื่นกัน
แพง
คัก
จั่งสั้น
ฮอม
คํา
ทอง
จัมโบ/สะกายแหลบ
ลดถีบ
ลดจัก
ลดเกง/ลดใหญ/ลดเบา
ลดบันทุก/ลดหนัก
เฮือ
ยน
ป
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บัตรโดยสารเครื่องบิน
น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิล
สะพาน
วันและเวลา
วัน
วันนี้
พรุงนี้
เวลาเทาใด
จาก....นาฬิกา ถึง....นาฬิกา
มื้อ (อาหาร)
เชา
เที่ยวง
บาย/เย็น
กลางวัน
กลางคืน
ครั้ง
แรก
นาน/ชา
ในไมชา
ไมนานมานี้
รีบ
สุขภาพ
โรงพยาบาล
โรค
พยาธิ (เชน พยาธิตัวตืด)
ปวดหัว
รักษา
อาหาร
ไอศกรีม

ปยน
กาซวน
แอดซัง
ขัว
มื้อ
มื้อนี้
มื้ออื่น
จั๊กโมง
จาก....โมง ฮอด....โมง/จาก.....โมง หา......โมง
คาบ
เชา (05.00-10.00 น.)
สวย (11.00-13.00 น.)
แลง (14.00-19.00 น.)
กลางเว็น
กลางคืน (20.00-04.00 น.)
เทื่อ/คั้ง
ทําอิ๊ด
ดน
ในบดน
มอๆนี้
ฟาว
โฮงหมอ
พะยาด
แมกาฝาก
เจ็บหัว
ปนปว
กะแลม (มาจากคําวา crème ในภาษาฝรั่งเศส)
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กวยเตี๋ยว
เนื้อ (วัว ไก หมู ปลา แพะ)
ขนมปง
เนย
(หมู) ยาง
มะละกอ/สมตํา
ขวด
แกว
ชาม
ชอน
ตะเกียบ
หลอด
อรอย
น้ําเปลา
น้ําแข็ง
ของใช
ของใช/สิ่งของ
หนังสือ/สมุด
ปากกา
รองเทา
กระดาษชําระ
ถุงพลาสติก
ไมเทา
คํากิริยา
ปด
เปด
คิดเงิน/เช็คบิล
ดับ (ไฟ)
รถ (ชน)
ชนแกว

เฝอ
ซิ้น (งัว ไก หมู ปา แบ)
ขาวจี่
เบอ (มาจากคําวา beurre ในภาษาฝรั่งเศส)
ปง (หมู)
หมากฮุง/ตําหมากฮุง
แหว (หากเปนขวดพลาสติก เชน ขวดน้ําดืม่ ใชคําวา ตุก)
จอก
ถวย
บวง
ไมทู
ทอดูด
แซบ
น้ําลา
น้ํากอน
เคื่อง
บิ้ม/ปมเขียน
บิ๊ก
เกิบ
เจี้ยอะนามัย
ถุงยาง
ไมคอนเทา
อัด
ไข
ไลเงิน
มอด (ไฟ)
ลด (ตํา)
ตําจอก
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เดิน
(ไม) ชอบ
(ไม) กลัว
กีฬา
กรีฑา
ฟุตบอล
เปตอง
วายน้ํา
วายกรรเชียง
วอลลเลยบอล
บาสเก็ตบอล
แขงเรือ
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง

ยาง
(บ) มัก
(บ) ยาน
แลนลาน
เตะบาน (มาจากคําวา balle ในภาษาฝรั่งเศส)
หมากบูน (มาจากคําวา boules ในภาษาฝรัง่ เศส)
ลอยน้ํา
ลอยหงาย
บานสง
บานหวง
ซวงเรือ
(เหรียญ) คํา
(เหรียญ) ทอง

คําที่ใชในการประชุมทางวิชาการ
ภาษาไทย
ภาษาลาว
การประชุม/ทีป่ ระชุม
กองประชุม
การประชุมโตะกลม
กองประชุมโตะมน
เนื่องจากวา/เพราะวา
ยอนวา
ใหความสําคัญ
บุลิมมะสิด
เยือน
เยี่ยมยาม
เรียนรูจากประสบการณ
ถอดถอนบทเรียน
นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น
นับมื้อนับหลาย
สาระ/เนื้อหา
เนื้อใน
มุงสูจุดหมาย/วัตถุประสงค
แนใส
ขอแสดงความขอบคุณ
ของแสดงความฮูบุนคุน
ตอนรับดวยความยินดี
คํานับฮับตอน
แนวโนม
ทาเอียง
จุดแข็ง/จุดเดน
ทาแฮง
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หารื
เก็บรวมบรวม
ขอเท็จจริง
อุปสรรค/ปญหา
สาขา/ดาน
ผูบังคับบัญชาระดับสูง
ทองถิ่นทุรกันดาร
ของแสดงความยินดี
ยืดยาว/เนิ่นนานออกไป
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เก็บกํา
ขอแทจริง
ขอยุงยาก
ขะแหนง
ขั้นเทิง
เขตหางไกลซอกหลีก
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แกยาว
ลา (เชน ความชวยเหลือลา)
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พักไวกอน
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ผูใชแฮงงาน (ลูกจาง)

ภาพผนวก ฉ
ขอพึงปฏิบตั ิในการเดินทางเขามายัง สปป.ลาว
วัฒนธรรมและประเพณี
1. ตองระลึกไวเสมอวา ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและลาวมีความ
คลายคลึงกันและสามารถสื่อสารเขาใจกันได ดังนั้น พึงหลีกเลี่ยงการนําความแตกตางทางภาษา วิถี
ชีวิตประเพณี และวัฒนธรรมมาพูดจากเปรียบเทียบหรือนํามาลอเลียนในเชิงตลกขบขันอันจะเปน
เหตุใหเกิดความขัดแยงหรือการไมเขาใจระหวางกันได
2. พึงเลี่ยงการวิพากษวิจารณ การแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกในเชิงเปรียบเทียบ
แบบชาตินยิ มในแงมุมตาง ๆ ซึ่งอาจนําไปสูการโตเถียงในประเด็นทีล่ ะเอียดอน เชน ประวัติศาสตร
การเมือง การปกครอง เปนตน
3. ไมควรซักถามหรือคาดคั้นใหคนลาวแสดงความเห็นวา “รูสึกตอประเทศไทย หรือ
สถาบันอยางไร” หรือ “นิยมชมชอบประเทศไทยหรือไม” ยกเวนเปนการแสดงความเห็นโดยสมัคร
ใจของชาวลาวกอนเอง เพื่อเหลีกเลี่ยงการนําไปสูความขัดแยงในประเด็นที่ละเอียดอนอื่น ๆ
4. เมื่ออยูใน สปป.ลาว พึงเคารพและเขาใจมาตรฐานการดําเนินชีวิต วัฒนธรรมประเพณี
แบบฉบับของชาวลาว ไมควรนํามาตรฐานการดําเนินชีวติ ในถิ่นที่อยูของตนเองในประเทศไทยมา
เปนขอเปรียบเทียบ เรียกรอง หรือคาดหวังใหตนเองไดรบั การปฏิบัติเชนเดียวกันกับที่ตนไดรับใน
ประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงชนวนทีจ่ ะกอใหเกิดควาไมเขาใจกัน
5. พึงเคารพระเบียบ กฎหมาย และวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของชาวลาว รวมทั้งแสดง
ความเคารพบุคคลสําคัญของลาวทั้งในอดีตและปจจุบันที่ชาวลาวเคารพยกยองดวยคําพูด/กิริยาที่
สุภาพ
6. ตามกฎหมายของ สปป.ลาว การทมีเพศสัมพันธกับคนสาวที่ไมใชคูสมรสเปนเรื่องผิด
กฎหมายหากละเมิดจะถูกกักตัวชัว่ คราวจนกวาจะนําเงินมาจายคาปรับขั้นตํา 500 ดอลลารสหรัฐ
และถูกสงกลับประเทศ และหามพักคางคืนที่บานคนลาวโดยไมแจงตอนายบานกอน
7. พึงระวัง/หลีกเลี่ยงหากมีการชักชวนใหไปทองเที่ยวและซื้อบริการที่ผิดกฎหมาย/
ศีลธรรมอันดี
8. ควรแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ เชน ควรแตงการสุภาพเมื่อไปสถานที่ทางศาสนา
และสถานที่ราชการ และเจาหนาที่ของรัฐพึงหลีกเลี่ยงการแตงเครื่องแบและอาวุธเขามาใน สปป.
ลาว หากมิใชเปนการเยือนอยางเปนทางการ
การใชจายและทําธุรกิจ
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9. ถึงแมในทางปฏิบัติโดยทั่วไปผูประกอบการธุรกิจซื้อ-ขายสินคาและบริการทุกประเภท
ภายใน สปป.ลาว ยังคงรับการชําระดวยเงินบาทไทยก็ตาม แตกฎหมายของ สปป.ลาว กําหนดให
ตองชําระเปนเงินกีบเทานัน้ (ประกาศธนาคารแหง สปป.ลาว เลขที่ 92 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2550)
และรานคาตองติดปายแสดงราคาสินคาเปนเงินกีบ
10. การเขามาซื้อสินคาปลอดภาษีบริเวณดานฝงลาว อาทิ ไวน สุรา และบุหรี่ นัน้ ตองมี
เอกสารเขาเมืองตามปกติ และพึงระลึกไวเสมอวา ตามกฎหมายไทยไมสามารถนําสุราและบุหรี่เขา
ประเทศไทยเกิน 1 ลิตร และ 200 มวน ตอคน
11. การนําเงินเขา – ออก สปป.ลาว เกิน 20,000 ดอลลารสหรัฐ จะตองยื่นสําแดงตอ
เจาหนาที่ทดี่ านตรวจคนเขาเมืองไทยและลาว
12. บัตร ATM ประเภท Domestic (บัตรใชภายในประเทศไทย) ไมสามารถเบิกถอนเงิน
สดไดใน สปป.ลาว จะสามารถใชบัตร ATM ไดเฉพาะบัตรที่มีเครื่องหมาย VISA/MASTER และ
ถอนเปนเงินสกุลกีบเทานั้น
13. การไปลงทุนใน สปป.ลาว พึงตรวจสอบความนาเชือ่ ถือของผูรวมลงทุนหรือบริษัทที่
รวมลงทุนกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของของ สปป.ลาว หรือติดตอสอบถามที่สํานักงานสงเสริมการคาใน
ตางประเทศ ณ เวียงจันทร โทร.(077) 856-21 413704
14. การทําธุรกิจของตรงใน สปป.ลาว ตองจดทะเบียนประกอบธุรกิจกฎหมายกอน
ดําเนินการ
15. ในการชําระคาสินคาและบริการดวยบัตรเครดิตรานคาตาง ๆ มักใหเจาของบัตรเปน
ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคาร จึงควรสอบถามกอนลงนามในสลิป
สุขภาพ
16. นักทองเทีย่ วควรเตรียมยารักษาโรคที่จาํ เปนติดตัวไวเสมอรวมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท
ของโรงพยาบาลในไทยไวเผื่อกรณีฉุกเฉิน
17. ในกรณีเจ็บปาวยฉุกเฉินและจําเปนตองไปรักษาพยาบาลในประเทศไทย สามารถ
ติดตอสถานเอกอัครราชทูตเพื่อประสานใหดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาวอํานวยความสะดวกใน
การขามแดนทัง้ ในและนอกเวลาทําการของดาน (ดานเปดเวลา 6.00 – 22.00 น.)
18. ผูที่แพผลชูรสควรแจงรานอาหารกอนสั่งอาหารทุกครั้ง เนื่องจากรานคานิยมใสผง
ชูรสมาก
19. ทองเที่ยวควรระมัดระวังตนเองเสมอเกี่ยวกับปญหาฉกชิงวิ่งราว การจี้ปลน ซึ่งเคย
ปรากฏเปนกรณีมาแลว เชน ไมควรออกมาเดินเทีย่ วเลนในยามวิการตามสถานที่เปลี่ยว การสะพาย
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กระเปาควรสะพายในลักษณะคลองคอเอาไวดานหนา ไมควรสะพายคลองไหล และหากถูกจี้ปลน
ไมควรตอสูกบั คนรายเนื่องจากอาจถูกทํารายดวยอาวุธทําใหเกิดบาดเจ็บได
การกระทําที่ผิดกฎหมาย
20. พึงตระหนักวาการมียาเสพติดไวเสพหรือซื้อขายรวมทั้งการพกพาอาวุธและของ
ตองหามไวในครอบครองเปนสิ่งผิดกฎหมายขั้นรุนแรงของทั้ง สปป.ลาวและไทย ผูฝา ฝนจะถูก
ดําเนินคดีลงโทษตามกฎหมายในขัน้ สูงสุด (โทษประหารชีวิต/จําคุกตลอดชีวิต
บทลงโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดของ สปป.ลาว
(สภาแหงชาติ สปป.ลาว รับรองกฎหมายเมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2550)
ความคิด
บทลงโทษ
ผลิต จําหนาย ครอบครอง นําเขา สงออก ขนสง ประหารชีวิต
เฮโรอีนมากกวา 500 กรัม
ผลิต จําหนาย ครอบครอง นําเขา สงออก ขนสง ประหารชีวิต
แอมเฟตามีนและ psychotropic substances
มากกวา 3,000 กรัม
ผลิต จําหนาย ครอบครอง นําเขา สงออก ขนสง ประหารชีวิต
สารตั้งตนผลิตยาเสพติดมากกวา 10,000 กรัม
ผลิต จําหนาย ครอบครอง นําเขา สงออก ขนสง จําคุกตลอดชีวติ และปรับ 50 ลาน – 100 ลาน
ฝนมากกวา 5 กิโลกรัม
กีบ
20. หามแจกจายใบปลิว หรือเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ โดยไมไดรับอนุญาต
จากหนวยงานที่เกี่ยวของของฝายลาว หากฝาฝนจะถูกโทษตามกฎหมายของ สปป.ลาว
21. การถายทําภาพยนตร ละคร มิวสิควิดโี อ ขาว สารคดี หรือรายการตาง ๆ ใน สปป.ลาว
ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของของลาววกอน (กระทรวงแถลงขาว และวัฒนธรรม และ
นครหลวงเวียงจันทร) โดยทางการลาวจะจัดเจาหนาที่ตดิ ตามควบคุมการถายทําทุกกรณีตลอดเวลา
ที่พํานักในลาว
23. หามถายสถานที่ที่เกี่ยวของกับความมัน่ คง เชน คายทหาร สถานีเรดาร หาฝาฝนจะถูก
ดําเนินคดีโดยมีโทษทั้งจําและปรับซึ่งเคยปรากฏเปนกรณีมาหลายครั้งแลว
24. หามชุมนมเพื่อทํากิจกรรมโดยไมไดรบั อนุญาต เชน การสัมมนา การเผยแพรศาสนา
การสอนภาษา และการขายสินคา หากฝาฝนจะถูกปรับขัน้ ต่ํา 500 ดอลลารสหรัฐ หรือทั้งจําทั้งปรับ
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25. หามนักทองเที่ยวลงไปเดินบริเวณหาดทรายในแมน้ําโยงหลัง 17.00 น. หากฝาฝนมี
โทษปรับ
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ประวัติผูเขียน
นายอุดมศักดิ์ ศรีธัญโกศ
ตําแหนง
เกิด
การศึกษา

ประสบการณการรับราชการ

รางวัล

อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
18 มกราคม พ.ศ. 2496
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประกาศนียบัตร การอบรมภาษาอังกฤษ University of Sydney
ออสเตรเลีย
เริ่มรับราชการที่กระทรวงการตางประเทศ ป พ.ศ. 2521
เลขานุการตรี กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมการเมือง
เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา
เลขานุการโท กองประมวลและวิเคราะหขาว กรมสารนิเทศ
เลขานุการเอก สถานกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย ออสเตรเลีย
อัครราชทูตที่ปรึกษา กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ผูอํานวยการ กองแอฟริกา กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา
ผูอํานวยการ กองเอเชียใต กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา
รองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห เวียดนาม
ผูอํานวยการ กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา
ขาราชการดีเดน ป พ.ศ. 2548

