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นโยบายตางประเทศของไทยใหความสําคัญเปนอันดับแรกตอการสงเสริมความสัมพันธกับ

ประเทศเพื่อนบานมาโดยตลอด และถูกถายทอดออกมาเปนยุทธศาสตรดานการตางประเทศของไทย
ที่มุงเนนไปยังการสงเสริมความสัมพันธและสรางความรวมมือในดานตางๆ ระหวางกัน เพื่อให
ชายแดนรอบประเทศไทยมีความสงบ ประชาชนสามารถไปมาหาสูและอยูรวมกันอยางปกติสุข 
รายงานฉบับน้ีจึงเปนการศึกษาเรื่องการสงเสริมความสัมพันธกับ สปป. ลาว: กรณีศึกษาการดําเนิน
โครงการใหบริการดานทันตกรรมแกประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการสงเสริม
ความสัมพันธกับ สปป. ลาว โดยใชกลไกการทูตสาธารณะผานการใหบริการทางดานการแพทย 
รวมทั้งศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการสงเสริมความสัมพันธและขยายความรวมมือ
กับประเทศเพื่อนบานบนแนวทางการดําเนินการทูตสาธารณะ และใหขอเสนอแนะในการดําเนิน
โครงการโดยใชการทูตสาธารณะ และการทูตสาธารณสุขในการสงเสริมความสัมพันธทวิภาคี 

ในการดําเนินการศึกษา ผูศึกษาใชแนวคิดการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ ตามแนวคิดของ 
Michael E. Kraft และ Scott R. Furlong มาวิเคราะหและประเมินการดําเนินโครงการน้ีอยางรอบดาน 
ประกอบกับการวิจัยเอกสารและขอมูลจากแหลงตางๆ รวมทั้งใชประสบการณตรงของผูศึกษาขณะ
ปฏิบัติราชการที่สถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต ระหวาง พ.ศ. 2559 ถึงปจจุบัน รวมกับ 
การสัมภาษณขอคิดเห็นจากทั้งบุคคลฝายไทยและลาว รวม 5 คน โดยผลของการศึกษาพบวา การดําเนิน
โครงการดังกลาวเปนการใหที่ตรงกับความตองการของผูรับ และตรงกับแนวทางความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศกําลังพัฒนาเพื่อชวยเหลือกันและกัน หรือความรวมมือแบบใต–ใต (South–
South Cooperation) ที่มีสวนตอการเสริมสรางความสัมพันธของไทยและ สปป. ลาว ไดอยางย่ังยืน 
และเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับแนวทางของการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) และการทูต
เพื่อสาธารณสุข (Health Diplomacy) รวมทั้งเปนการรวมมือกันระหวางสองประเทศเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ของสหประชาชาติ 
เปาหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดีอีกดวย 

ในสวนของขอเสนอแนะผูศึกษาเสนอใหมีการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ืองจาก
กระทรวงการตางประเทศ เน่ืองจากเปนโครงการที่ใชงบประมาณไมมากแตสามารถใหความชวยเหลอื
แกประเทศเพื่อนบานในดานการสรางความรวมมือเพื่อการพัฒนาและเปนการใหความชวยเหลือดาน
สาธารณสุขที่ตรงกับความตองการของผูรับและไดรับการตอบรับที่คุมคาในรูปของการสงเสริม
ความสัมพันธระหวางกันใหแนนแฟนย่ิงข้ึน รวมทั้งเสนอใหสงเสริมความรวมมือ ใต–ใต ระหวางไทย
กับ สปป. ลาว โดยเนนการสรางความรวมมือที่อยูบนหลักการของความเปนเจาของรวมกัน ความทดัเทยีม 
และมีผลประโยชนรวมกัน ในขณะเดียวกันมีหนวยงานของไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เปนจํานวนมาก ทั้งจาก
สวนกลางและสวนภูมิภาค ที่มีความรวมมือกับ สปป. ลาว ในหลากหลายมิติ เพื่อดําเนินกิจกรรมและ
โครงการตางๆ รวมกัน จําเปนตองมีการกําหนดหนวยงานเจาภาพใหชัดเจน ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคหรือจังหวัด เพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ ที่จะรวมมือกับ 



จ 

สปป. ลาว มีความเปนเอกภาพ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล พรอมทัง้เสนอใหสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญในตางประเทศ ควรเขามามีสวนรวมอยางแข็งขัน 

ในเครือขายความรวมมือตางๆ ที่เกิดข้ึนจากความรวมมือของภาคสวนอื่นๆ ที่เกิดข้ึนอยาง
กวางขวางในปจจุบัน เพื่อใหสามารถติดตามและกํากับดูแลในภาพรวมใหการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางสองประเทศเปนไปอยางสอดคลองกับนโยบายตางประเทศของไทย 



ฉ 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อเปนสวนหน่ึงของการอบรมหลักสูตร  
นักบริหารการทูต รุนที่ 10 ประจําป 2561 ผูเขียนขอขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครเดช  ไชยเพิ่ม อาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารยที่ปรึกษาอีกสองทาน 
ไดแก เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา  ปนทอง และศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน  คํ้าชู ที่ทุกทานได
กรุณาใหความรูและคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอการทํารายงานฉบับน้ี จนสามารถสําเร็จลุลวงไปได 

ขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ และเจาหนาที่ทุกทาน 
ที่ดูแลเอาใจใส และอํานวยความสะดวกเปนอยางดีย่ิงตลอดระยะเวลาของการอบรม 

ขอขอบพระคุณ เอกอัครราชทูต ดนัย  การพจน อดีตกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต  
ซึ่งอนุมัติใหผูศึกษาไดเขารับการอบรมในครั้งน้ี ตลอดจนใหทัศนะและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอ
การทํารายงานฉบับน้ี เอกอัครราชทูต อภิชาต  เพ็ชรรัตน อดีตกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต  
ซึ่งกรุณาสละเวลาใหสัมภาษณขอมูลอันเปนประโยชนตอการทํารายงาน เอกอัครราชทูต จักริน  ฉายะพงศ 
และคุณปุตริกา  อําไพพรรณ อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน สําหรับ
คําแนะนําที่เปนประโยชนและกําลังใจ และขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรจากคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่รวมกับสถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต ดําเนิน
โครงการที่เปนประโยชนตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยและประชาชน สปป. ลาว 
ขอขอบคุณ อ.ทพญ.พันทิพย  สังวรินทะ รองผูอํานวยการฝายการรักษาและบริการวิชาการ  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และเปนหัวหนาโครงการทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร และ อ. ทพ. วรชน  ยุกตานนท ผูเช่ียวชาญสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก และรองผูอํานวยการ
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่กรุณา
สละเวลาใหคําแนะ ความเห็นและขอมูลที่เปนประโยชน คุณครองขวัญ ไตรทองอยู นักการทูตชํานาญการ 
(ที่ปรึกษา)และคุณยุวดีเมฆศิริวิชช นักวิเทศสหการชํานาญการ กรมความรวมมือระหวางประเทศ 
สําหรับขอคิดเห็นและขอมูลรวมทั้งขอขอบคุณและเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ จากกระทรวงการตางประเทศและ
จากธนชาตที่รวมสนับสนุนขอมูล ใหความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ กัน เพื่อนขาราชการและ
เจาหนาที่ประจําสถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ชวยกันปฏิบัติหนาทีอ่ยางแข็งขันในระหวาง
ที่ผูเขียนเขารับการอบรม และที่สําคัญที่สุดขอขอบคุณภรรยาและบุตรชายที่เปนพลังใจใหเสมอมา 
ขอบพระคุณทั้งคุณแมและคุณแมของภรรยาและสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ดูแลและใหกําลังใจใน
ระหวางที่ผูศึกษาอบรมอยูในประเทศไทย และขอขอบคุณเพื่อนรวมรุน นบท. 10 ทุกทานสําหรับ
นํ้าใจและกําลังใจที่มีใหกันตลอดการอบรม มิตรภาพที่เกิดข้ึนในระหวางการอบรมครั้งน้ีจะอยูในความ
ทรงจําของพวกเรา นบท. 10 ตลอดไป 
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ผูเขียนหวังวารายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอผูที่ศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนาความรวมมือ
เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป. ลาว เพื่อใหความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป. ลาว 
มีความแนนแฟนมั่นคงตลอดไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) เปนประเทศเพือ่นบานที่ใกลชิดกับไทย
ทั้งในเชิงประวัติศาสตร ที่ต้ังทางภูมิศาสตร เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดตอ
กับไทยทั้งทางบกและทางนํ้าเปนแนวยาวถึง 1,810 กิโลเมตร โดยขอมูล ณ พ.ศ. 2560 สปป. ลาว มี
ประชากรจํานวน 6.85 ลานคน มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อยูที่รอยละ 6.81 รายไดเฉลี่ย
ตอหัว อยูที่ 2,567.502 ดอลลารสหรัฐอเมริกา และมีประเทศไทยเปนประเทศคูคาลําดับที่ 1 ทั้งใน
ดานการสงออกและนําเขา2 ทั้งน้ี แขวงสะหวันนะเขตเปนแขวงที่มีประชากรมากที่สุดจํานวนประมาณ 
900,000 คน ขณะที่นครหลวงเวียงจันทนมีประชากรประมาณ 725,000 คน และแขวงเซกองเปน
แขวงที่มีประชากรนอยที่สุดจํานวนประมาณ 90,000 คน3  

ในปจจุบันความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป. ลาว อยูในระดับที่ดีมาก ซึ่งถือวาเปนยุคทอง4  
มีความรวมมือระหวางกันในหลากหลายมิติทั้งดานทวิภาคีและพหุภาคี สปป. ลาว นับเปนประเทศ
เพื่อนบานที่ใกลชิดกับไทยที่สุด โดยเฉพาะในมิติประชาชน เน่ืองจากความคลายคลึงกันทางดาน 
ชาติพันธุ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา ดังน้ัน การใหความรวมมือกับ สปป. ลาว ในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนลาวผานโครงการความรวมมือดานสาธารณสุข จึงเปนการสรางความรวมมือและให
ความชวยเหลือที่สอดคลองกับความตองการของรัฐบาลและประชาชนลาวและสงผลทางบวกตอ 
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางกันเพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข และทําใหเกิดความรวมมือเพือ่
การพัฒนาอยางย่ังยืนในรูปแบบตางๆ ตอไป 

ทั้งน้ี กระทรวงการตางประเทศกําหนดใหการ “สงเสริมและดําเนินงานดานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี” เปนพันธกิจหน่ึงของกระทรวง 
การตางประเทศ และตามแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561 ไดมีการ
กําหนดใหการ “สงเสริมความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต” เปนประเด็นเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรเพื่อเสริมสรางสถานะเชิงยุทธศาสตรและ

                                                
1 Asian Development Bank, Economic indicators of Asia and Pacific countries [ออนไลน], 2560, 
แหลงที่มา: https://www.adb.org/data/statistics [22 มิถุนายน 2561]. 
2 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ สํานักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในตางประเทศ 1, สปป. ลาว [ออนไลน], 
2561, แหลงที่มา: http://www.ditp.go.th/contents_attach/215982/215982.pdf [20 มิถุนายน 2561]. 
3 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน, ขอมูลพื้นฐาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ออนไลน], 
2560, แหลงที่มา: http://vientiane.thaiembassy.org/th/about/ [23 มิถุนายน 2561]. 
4 กระทรวงการตางประเทศ, ผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือไทย-ลาว ครั้งที่ 21 วันที ่3 
กุมภาพันธ 2561 [ออนไลน], 2561, แหลงที่มา: http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/86372-ผลการ
ประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวย ความรวมมือไทย-ลาว.html.[15 กรกฎาคม 2561]. 
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ผลประโยชนของไทยในลําดับที่ 15 โดยสอดคลองกับนโยบายดานการตางประเทศ6 และคําแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 25577 

สถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต (“สถานกงสุลใหญฯ”) ในฐานะที่เปนหนวยงานหน่ึง
ภายใตกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งมีที่ต้ังอยู ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว และมีเขตอาณาทาง
กงสุลครอบคลุม 6 แขวงทางใตของ สปป. ลาว ไดแก แขวงคํามวน แขวงสะหวันนะเขต แขวงจําปาสัก 
แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปอ ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับ สปป. ลาว 
มาโดยตลอด หลายโครงการไดรับการสนับสนุนทางดานงบประมาณจากกระทรวงการตางประเทศให
ดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง และเมื่อนําไปปฏิบัติก็ไดรับการตอบรับที่ดีจากทางการลาวเชนกัน 
เน่ืองจากเห็นถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากแตละโครงการของฝายไทย ซึ่งหน่ึงในโครงการที่ได
ดําเนินมาอยางตอเน่ืองคือการดําเนินโครงการออกหนวยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ8 (“หนวยทันตกรรมฯ”) จากคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (“มศว.”) โดยมีจุดเริ่มตนในป 2551 ซึ่งแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว ไดมีหนังสือถึง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ขอใหหนวยทันตกรรมฯ ซึ่งขณะน้ันอยูในระหวางการใหบริการ
ดานทันตกรรมแกประชาชนที่จังหวัดมุกดาหาร เดินทางมาใหบริการดานทันตกรรมแกประชาชนลาว
ในแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งตอมาสถานกงสุลใหญฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงการออกหนวย 
ทันตกรรมฯ ดังกลาว ที่มีสวนสนับสนุนการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทย จึงเสนอของบประมาณ
จากกระทรวงการตางประเทศ ใหจัดสรรงบประมาณใหสถานกงสุลใหญฯ รวมดําเนินโครงการฯ ต้ังแต 
พ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบัน เพื่อสนับสนุนดําเนินโครงการฯ ออกหนวยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ในเขต
อาณาทางกงสุลของสถานกงสุลใหญ ต้ังแต ป 2553 รวมแลว 9 ครั้งๆ ละ 1–3 วัน เปาหมายคือ
ใหบริการประชาชนไดจํานวน 500–1,000 คน โดยการใหบริการตรวจสุขภาพชองปาก ขูดหินปูน 
ถอนฟน อุดฟน และเนนการใหคําแนะนําในการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพระดับครอบครัวโดยไมคิด
คาใชจาย ซึ่งการดําเนินโครงการน้ีเปนตัวอยางหน่ึงของเครื่องมือในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ 
(Public Diplomacy) ในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ 

 
  

                                                
5 กระทรวงการตางประเทศ, แผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ 4 ป (2558-2561) [ออนไลน], 2561, 
แหลงที่มา: http://www.mfa.go.th/main/th/policy/58463-แผนยุทธศาสตรกระทรวงฯ.html [22 มิถุนายน 2561]. 
6 กระทรวงการตางประเทศ, นโยบายการตางประเทศ [ออนไลน], 2558, แหลงที่มา: http://www.mfa.go.th/main/ 
th/policy/50810-นโยบายการตางประเทศ.html [22 มิถุนายน 2561]. 
7 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอรัฐสภา [ออนไลน], แหลงทีม่า: https://www.opdc.go.th/Law/File_download/ law19957.pdf  
[15 กรกฎาคม 2561]. 
8 สํานักราชเลขาธิการ, คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดรับพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตใหจัดตั้ง “หนวยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, หนังสือ ที่ รล 
0003/5158 (29 พฤษภาคม 2543). 



3 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการสงเสริมความสัมพันธกับ สปป. ลาว โดยใชกลไกการทูต

สาธารณะผานการใหบริการทางดานการแพทย 
1.2.2 ใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการสงเสริมความสัมพันธและ

ขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน บนแนวทางการดําเนินการทูตสาธารณะ  
1.2.3 เพื่อประเมินผลการดําเนินการและใชเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกหนวยงาน

ของไทยที่มีภารกิจดานการตางประเทศ ในการดําเนินโครงการโดยใชการทูตสาธารณะ และการทูต
เพื่อสาธารณสุขในการสงเสริมความสัมพันธทวิภาคี 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาการดําเนินโครงการจัดใหหนวยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ มาใหบริการแกประชาชนลาว ซึ่งเปนกิจกรรมรวมกันระหวางสถานกงสุลใหญ ณ 
แขวงสะหวันนะเขต กับคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
ในกรอบของการดําเนินการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ซึ่งเปนกลยุทธหน่ึงที่สําคัญของ
ยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศในการสงเสริมความสัมพันธระหวาง
ไทยกับลาว โดยใชการดําเนินโครงการฯ ที่ผานมาในพื้นที่แขวงสะหวันนะเขตเปนกรณีศึกษา 

ทั้งน้ี การศึกษาจะมีเน้ือหาครอบคลุมแนวคิดและการดําเนินการต้ังแตการเริ่มตน
โครงการในป 2553 จนถึงปจจุบัน สถานะปจจุบันของการดําเนินการ สิ่งทาทายและบริบทที่เกี่ยวของ
ตางๆ ทั้งที่เปนปจจัยสนับสนุนหรือโอกาส และที่เปนอุปสรรคหรือขอจํากัดจากทั้งฝายไทยและ สปป. ลาว 
รวมทั้งสิ่งที่เปนขอพิจารณาและสงผลตอการดําเนินการที่ผานมาและนาจะมีผลตอการดําเนินการใน
ระยะตอไป 

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา 
ประกอบดวย การศึกษาวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Researches) โดยวิธีรวบรวม

ขอมูลจากแหลงตางๆ ดังน้ี 
1) รวบรวมและศึกษาโดยการวิจัยเอกสารและขอมูลจากแหลงตางๆ อาทิ 

เอกสารราชการ รายงานสรุปผลตางๆ บทความ งานวิจัย สิ่งพิมพ แหลงขอมูลออนไลน 
2) ศึกษาโดยใชประสบการณตรงของผูศึกษาขณะปฏิบัติราชการที่สถานกงสุลใหญ 

ณ แขวงสะหวันนะเขต ระหวาง พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน 
3) สัมภาษณขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลใหญหรือ

เจาหนาที่ที่เคยมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ จํานวน 2 คน 
4) สัมภาษณขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทันตแพทยหรือเจาหนาที่ของ

โครงการ ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานและเปนผูมีโอกาสไดพบปะพูดคุยโดยตรงกบัผูมารับการรักษา จํานวน 1 คน  
5) สัมภาษณขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากเจาหนาที่ของลาวที่มีสวนรวมในการ

ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการฯ จํานวน 1 คน 
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6) สัมภาษณขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาชนลาวที่มารับบริการ จํานวน 
1 คน 

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา 
การวิเคราะหขอมูลและการประเมินผลจะใชกรอบแนวทางการศึกษานโยบาย

สาธารณะ ตามแนวคิดของ Michael E. Kraft / Scott R. Furlong ที่ปรากฏในหนังสือ “Public 
Policy, Politics, Analysis, and Alternatives” Sixth Edition (2018)9 มาประเมินและวิเคราะห 
และนําไปสูบทสรุปและขอเสนอแนะ สําหรับการดําเนินการตอไป 

 

 
 

ภาพท่ี 1  นโยบายสาธารณะตามแนวคิดของ Michael E. Kraft / Scott R. Furlong 
ที่มา: Public policy : politics, analysis, and alternatives (Kraft, Michael E. and Furlong, Scott R., 
2018: 183) 
 
  

                                                
9 Kraft, Michael E. and Furlong, Scott R.. Public policy : politics, analysis, and alternatives. 6th ed. 
(Thousand Oaks, California: CQ Press, 2018). 
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1.4 คําถามการศึกษา 
โครงการออกหนวยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่งสถานกงสุลใหญ 

ณ แขวงสะหวันนะเขต สนับสนุนงบประมาณและดําเนินโครงการรวมกับ คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในพื้นที่แขวงสะหวันนะเขต และแขวงอื่นๆ ของ สปป. ลาว 
เพื่อใหบริการแกประชาชนลาวโดยไมมีคาใชจาย มีสวนชวยสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับ 
สปป. ลาว หรือไม 
 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

1.5.1 โครงการออกหนวยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
เปนตัวอยางของกิจกรรมตามแนวคิดการทูตสาธารณะในลักษณะโครงการใหความชวยเหลือเพื่อ 
การพัฒนาตามนโยบายการตางประเทศของไทย10 เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความรูสึกที่ดีของ
ประชาชน ใน สปป. ลาว ตอประเทศไทย 

1.5.2 การสรางความรูสึกที่ดี ความคุนเคยและความไวเน้ือเช่ือใจกัน เปนพื้นฐานของ
ความสัมพันธทวิภาคีที่ดี และเปนปจจัยสําเร็จสําคัญที่จะชวยเอื้ออํานวยใหประเทศไทยสามารถบรรลุ
เปาหมายยุทธศาสตรในยุทธศาสตรดานการตางประเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางไทยกับ สปป. ลาว ไดอยางราบรื่น 
 
1.6 ประโยชนของการศึกษา 

รายงานการศึกษาฯ จะเปนประโยชนในการนําเสนอขอเสนอแนะที่จะเปนทางเลือกในการ
สงเสริมการดําเนินการทูตสาธารณะ ผานโครงการใหความชวยเหลือทางสาธารณสุข ตลอดจนเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินโครงการใหดีย่ิงๆ ข้ึน เพื่อใหเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสราง
ความสัมพันธระหวางสองประเทศและตอบสนองตอยุทธศาสตรการตางประเทศดานการสงเสริม
ความสัมพันธทวิภาคีไดอยางเหมาะสมและย่ังยืนตอไป 

 
 
 
 
 

 

                                                
10 กระทรวงการตางประเทศ, อางแลว เชิงอรรถที่ 6. 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 นโยบายสาธารณะ 
ทศพร ศิริสัมพันธ ไดสํารวจความหมายของนโยบายสาธารณะ ของนักวิชาการ

ตางประเทศและสรุปเปนนิยามไววา “นโยบายสาธารณะ หมายถึง นโยบายที่ถูกกําหนดข้ึนโดย
รัฐบาล ซึ่งอาจจะเปนองคกรหรือตัวบุคคลที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงตามกฎหมายภายใตระบบ
การเมืองน้ันๆ ทั้งน้ี นโยบายสาธารณะจะครอบคลุมต้ังแตสิ่งที่รัฐบาลต้ังใจวาจะกระทําหรือไมกระทํา
การตัดสินใจของรัฐบาลในการแบงสรรทรัพยากรหรือคุณคาตางๆ ในสังคม กิจกรรม หรือการกระทํา
ตางๆ ของรัฐบาล รวมจนถึงผลผลิตและผลลัพธที่เกิดข้ึนจริง อันเปนสิ่งที่เกิดข้ึนติดตามมาจากการ
ดําเนินงานของรัฐบาล” ในขณะที่ กาย ปเตอรส (Guy Peters, 2006) กลาววา นโยบายสาธารณะ 
ไดแก การกระทําตางๆ ของรัฐบาล ไมวาจะกระทําโดยตรงหรือผานตัวแทน และมีอิทธิพลตอชีวิตของ
ประชาชน11 

นอกจากน้ี อภิญญา รัตนมงคลมาศ ไดกลาวถึงความเกี่ยวของระหวางนโยบาย
ตางประเทศกับนโยบายสาธารณะไววา “นโยบายตางประเทศเปนนโยบายสาธารณะประเภทหน่ึง  
ที่ประเทศหรือรัฐ กําหนดไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนินความสัมพันธกับประเทศตางๆ เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคตามที่ต้ังไว ไมวาวัตถุประสงคน้ันจะเพื่อความอยูรอดของรัฐ ความเจริญกาวหนา 
ความมั่นคง หรือเพื่อการขยายอาณาเขต เพื่อการตักตวงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อปองกัน
ปญหา แกไขปญหาทั้งในระดับภายในประเทศ ทั้งในระยะเวลาเฉพาะหนาหรือระยะยาวก็ตาม”12 

การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ ตามแนวทางของ Michael E. Kraft และ Scott 
R. Furlong ที่ปรากฏในหนังสือ “Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives (Sixth 
Edition) บทที่ 6 หนา 183 ไดใหเกณฑการประเมินขอเสนอนโยบายสาธารณะ วาประกอบดวย
ขอพิจารณา ดังน้ี  

1) ประสิทธิผล (Effectiveness) มีความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคของนโยบาย หรือสามารถแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของนโยบาย 

2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ไดแกความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของ
โครงการและความคุมคาของตนทุนและผลประโยชนที่ไดรับ 

                                                
11 สัมฤทธ์ิ  ยศสมศักดิ์ และอนุรัตน  อนันธนาธร, นโยบายสาธารณะ (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด เวิลดเทรด 
ประเทศไทย, 2555), หนา 15 และ 19. 
12 อภิญญา  รัตนมงคลมาศ, นโยบายตางประเทศ แนวทางศึกษา ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัย, พิมพครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร, 2548), หนา 12. 
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3) ความเสมอภาค (Equity) การดําเนินนโยบายมีความเปนธรรมในการกระจาย
ตนทุนและผลประโยชนและความเสี่ยงไปยังกลุมยอยตางๆ ของประชากรอยางทั่วถึง 

4) เสรีภาพและอิสรภาพ (Liberty/freedom) ไดแก การพิจารณาวาขอบเขตซึ่ง
นโยบายสาธารณะครอบคลมุหรือจํากัดความเปนสวนตัวหรือสิทธิและทางเลือกสวนบุคคลถึงระดับใด 

5) ความเปนไปไดทางการเมือง (Political feasibility) ไดแก ระดับของการยอมรับ 
ในนโยบายสาธารณะที่ฝายการเมืองจะยอมรับและใหการสนับสนุนตอนโยบายที่ถูกเสนอ  

6) การยอมรับทางสังคม (Social acceptability) ไดแก ระดับของการยอมรับ
จากสาธารณชนจะใหการยอมรับและสนับสนุนตอนโยบาย 

7) ความเปนไปไดในการบริหารจัดการ (Administrative feasibility) นโยบายมี
ความเปนไปไดที่หนวยงานรับผิดชอบจะสามารถนํานโยบายน้ันๆ ไปปฏิบัติใหไดผลดี 

8) ความเปนไปไดทางเทคนิค (Technical Feasibility) ไดแก การมีเทคโนโลยี 
ที่มีความพรอมและเช่ือถือไดมารองรับการดําเนินนโยบาย 

2.1.2 แนวคิดการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) 
การทูตสาธารณะ (public diplomacy) หมายถึง การดําเนินการทางการทูตแบบหน่ึง

เพื่อโนมนาวชักจูงใหสาธารณชนและกลุมเปาหมายและกลุมผลประโยชนตางๆ ในตางประเทศที่มี
บทบาทสําคัญตอการตัดสินใจของรัฐใหมีความช่ืนชมและเขาใจถึงแนวทางการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศของประเทศใดประเทศหน่ึง ซึ่งจะชวยเสริมสรางความสัมพันธระดับประชาชนใหมีความ
ใกลชิดแนนแฟน และประสบผลสําเร็จอยางแนบเนียน โดยจะมีความแตกตางจากการดําเนินการ
ทางการทูตแบบด้ังเดิม ที่เนนการสื่อสารระหวางรัฐตอรัฐ (Government to Government) แตการทูต
สาธารณะจะเนนวิธีการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน (Government to People) 
ภาคเอกชน ประชาสังคม หรือสื่อมวลชนในตางประเทศหรือระหวาประชาชนดวยกันเอง อน่ึง การทูต
วัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ที่ใชวัฒนธรรมเปนสื่อเช่ือมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนน้ัน 
ถือเปนเครื่องมือหน่ึงของการดําเนินการทางการทูตสูสาธารณชนน้ี13 

ในขณะที่ ศุภมิตร  ปติพัฒน เห็นวา แนวคิดการทูตสาธารณะ คือ “การทูตที่ดําเนิน
เพื่อสานสรางความเขาใจและความรูสึกที่ดีของประชาชนในประเทศตางๆ ตอประเทศไทย คนไทย
และตอแนวนโยบายของรัฐบาล ที่จะชวยเอื้อใหประเทศไทยสามารถบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรใน
ประเด็นตางๆ กับประเทศเหลาน้ันไดอยางราบรื่น” โดยเปนการดําเนินการเพื่อทําใหความสัมพันธ 
ทวิภาคีที่จะเกิดข้ึนตอๆ ไป มีรากฐานของการรับรูซึ่งกันและกันดวยความเขาใจมุงหมายตอกันใน 
ทางที่ดี และเมื่อรากฐานของความสัมพันธที่ดีเปนเครื่องสนับสนุนแลว ตอไปเมื่อเจอปญหายากลําบาก
อะไรก็ตาม ประเทศทั้งสองยอมจะสามารถรวมมือกันเพื่อหาทางบรรลุผลประโยชนที่ตองการ  
หรือรวมกันหาทางออกในการแกไขปญหาอยางไดผลดีย่ิงข้ึน 

จุดมุงหมายในข้ันแรกของการทูตสาธารณะจึงไดแก การทําใหประชาชนของทัง้สอง
ประเทศ ที่อาจมีอคติตอกันจากประสบการณความสัมพันธที่ผานมา ใหมีชองทางที่จะวิสาสะทํา 

                                                
13 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, คําศัพท–คํายอทางการทูตและ 
การตางประเทศ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: หจก. ภาพพิมพ, 2556). 
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ความเขาใจกันผานการทูตสาธารณะในทางที่เอื้อใหเขาเปดใจรับ และลดระยะหางที่เกิดจากความแปลกหนา
หรืออคติที่กั้นขวางมาแตกอนไป14 

เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการตามแนวคิดการทูตสาธารณะจึงมักจะอยูในรูปแบบ
ของการใช Soft Power เพื่อการสรางปฏิสัมพันธใหเกิดข้ึนลักษณะตางๆ อยางมีความหมาย อาทิ 
การหารือรวมกัน การสรางกิจกรรมรวมกันในรูปแบบโครงการ ความรวมมือเพื่อการพัฒนา หรือการให
ความชวยเหลือ เปนตน  

ปจจัยสําเร็จ (key success factor) ของการดําเนินกิจกรรมทางการทูตโดยการใช 
Soft Power โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมที่ตองการมุงเปาหมายตามแนวคิดการทูตสาธารณะ  
จึงจําเปนตองมีการสรางความหมายและคุณคาใหเปนที่ยอมรับผานทางกิจกรรม และเมื่อความเช่ือมัน่
ไววางใจหรือความกลมกลืนทางความคิดอันเกิดจากการรับและยึดถือในคุณคาชุดเดียวกันเกิดข้ึนแลว 
ตอไปทั้งสองฝายก็จะพิจารณาปญหาตางๆ รวมทั้งความแตกตางขัดแยงที่เกิดมีข้ึนมาดวยฐานคิด 
แบบเดียวกันหรือมีจุดรวมพื้นฐานทางความคิดที่ใกลเคียงกัน การหาทางออกรวมกันจะเกิดข้ึนได 
ไมยากนัก หรืออยางนอยก็เปนไปในทางที่สามารถคาดการณได 

2.1.3 แนวคิด Soft Power 
จากบทความออนไลนของ สิทธิพล เครือรัฐติกาล15 เกี่ยวกับ แนวคิด Soft Power 

และการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ของ Joseph S. Nye Jr. ซึ่งเปนคนแรกที่ช้ีใหเห็น
ความสําคัญของ Soft Power ผูเขียนพบวาแนวคิดน้ี สามารถนําไปใชไดกับเรื่องที่กําลังศึกษาอยู 
แนวคิดบางสวนที่ Joseph S. Nye Jr. ไดกลาวถึง Soft Power วาเปนอํานาจที่สามารถทําใหผูอื่น
ปฏิบัติตามความตองการของเรา โดยไมตองบังคับหรือมีขอแลกเปลี่ยน และอํานาจน้ีสามารถทําให
ผูอื่นมีความเต็มใจที่จะเลือกในสิ่งที่สอดคลองกับความตองการของเรา และเครื่องมือที่จะทําให Soft 
Power บรรลุผลในทางปฏิบัติไดแกการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ซึ่งเปนปฏิสัมพันธที่มิได
พุงเปาไปที่รัฐบาลของตางประเทศ หากแตพุงเปาหมายหลักไปยังปจเจกบุคคลและองคกรที่มิใชรัฐ  
ซึ่งนอกจากจะเปนไปเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศตนเองแลว ยังมุงหวังที่จะสรางบรรยากาศ
อันดีในระยะยาวเพื่อรองรับนโยบายตางประเทศที่จะตามมาในอนาคตอีกดวย 

2.1.4 นโยบายการทูตเพ่ือสาธารณสุข (Health Diplomacy)16 
ประชาคมระหวางประเทศตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นการทูตเพื่อ

สาธารณสุข ซึ่งเปนอีกมิติหน่ึงของนโยบายตางประเทศ เพื่อใหตอบสนองตอกระแสของโลกปจจุบัน  
ที่ประเด็นดานสาธารณสุขไมไดเปนเพียงประเด็นภายในประเทศใดประเทศหน่ึงอีกตอไป ดังน้ัน  

                                                
14 ศุภมิตร  ปติพัฒน, การทูตสาธารณะของไทยกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 
[ออนไลน], 2560, แหลงที่มา: https://waymagazine.org/public_diplomacy_king_bhumibol/ [24 มิถุนายน 2561]. 
15 สิทธิพล  เครือรัฐติกาล, แนวคิดเรื่อง Soft Power และ การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) [ออนไลน], 
2551, แหลงที่มา: http://kositthiphon.blogspot.com/2008/12/soft-power-public-diplomacy.html  
[24 มิถุนายน 2561]. 
16 กระทรวงการตางประเทศ, การทูตเพื่อสาธารณสุข (Health Diplomacy) [ออนไลน], 2555, แหลงที่มา: 
http://www.mfa.go.th/main/th/issues/9897-การทูตเพื่อสาธารณสุข-(Health-Diplomacy).html  
[23 มิถุนายน 2561]. 
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การปองกันและแกไขปญหาสาธารณสุขจําเปนตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศเขารวมในการ
ผลักดันนโยบายสาธารณสุขใหเปนนโยบายระดับระหวางประเทศ เพื่อสงเสริมใหสามารถใชประเด็น
สาธารณสุขเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายตางประเทศ และในทางกลับกันก็สามารถใชการ
ตางประเทศเปนเครื่องมือในการสรางเสริมและยกระดับการสาธารณสุขภายในประเทศได 

ประเทศไทยใหความสําคัญตอนโยบายการทูตเพื่อสาธารณสุข และมีบทบาทสําคัญ
ในเวทีระหวางประเทศ ในป 2560 ประเทศไทยดํารงตําแหนงประธานกลุมนโยบายตางประเทศและ
สุขภาพโลก (Foreign Policy and Global Health Initiative–FPGH) ซึ่งเปนความรวมมือของ
ประเทศที่ใหความสําคัญตอการทูตเพื่อสาธารณสุข 7 ประเทศ ไดแก นอรเวย ฝรั่งเศส บราซิล 
อินโดนีเซีย แอฟริกาใต เซเนกัล และไทย17 โดยประเทศไทยและประเทศสมาชิกในกลุมไดรวมกัน
ผลักดันใหประชาคมระหวางประเทศเห็นความสําคัญของการเช่ือมโยงระหวางประเด็นดาน
สาธารณสุขกับการดําเนินนโยบายตางประเทศ18 นอกจากน้ี ประเทศไทยไดรับคําช่ืนชมจาก
ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก วาเปนแบบอยางที่ดีในดานสาธารณสุข มีความเช่ียวชาญในการสราง
ระบบประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Health Coverage–UHC) ที่เขมแข็งและใหการสนับสนุน
การดําเนินงานขององคการอนามัยโลกมาโดยตลอด19 

 
2.2 สรุปกรอบแนวคิด 

การศึกษาเรื่องน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหการดําเนินโครงการทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทร วิโรฒ 
ประสานมิตร ที่เดินทางเขามาบริการดานทันตกรรมแกประชาชนลาวโดยไมคิดคาใชจาย เปนการดําเนิน
โครงการรวมกับสถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนนะเขต โครงการน้ีไดรับการสนับสนุนดาน
งบประมาณจากกระทรวงการตางประเทศ เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตกรอบของการทูต
สาธารณะและการทูตเพื่อสาธารณสุขที่สนับสนุนนโยบายตางประเทศของไทยที่มีตอประเทศเพื่อนบาน 
ในการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป. ลาว ทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอกันทั้งในระดับรัฐตอรัฐ
และประชาชนตอประชาชน ผลการศึกษาสามารถนําไปพิจารณาในการสนับสนุนการดําเนินโครงการน้ี
ตอไปในอนาคต รวมทั้งเปนตัวอยางของการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือและความรวมมือที่
เกี่ยวกับภารกิจดานความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป. ลาว ใหสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรดาน
การตางประเทศที่มีตอประเทศเพื่อนบานได 
 

                                                
17 เพิ่งอาง. 
18 กระทรวงการตางประเทศ, การประชุมระดับสูงของกลุมนโยบายตางประเทศและสุขภาพโลกอยางไมเปนทางการ 
[ออนไลน], 2560, แหลงที่มา: http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/75277-การประชุมระดับสูงของ
กลุมนโยบายตางประเทศและสุขภาพ.html. 
19 กระทรวงการตางประเทศ, ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกเขาเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ [ออนไลน], 2561, แหลงที่มา: http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/86393-
ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกเขาเยี่ยมคารวะรัฐม.html. 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา (1) กระบวนการสงเสริมความสัมพันธกับ 
สปป. ลาว โดยใชกลไกการทูตสาธารณะและการทูตเพื่อสาธารณสุขผานการใหบริการทางดาน
การแพทย (2) ใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการสงเสริมความสัมพันธและขยาย
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน บนแนวทางการดําเนินการทูตสาธารณะและการทูตเพื่อ
สาธารณสุข (3) เพื่อประเมินผลการดําเนินการและใชเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกหนวยงานของไทย 
ที่มีภารกิจดานการตางประเทศ ในการดําเนินโครงการโดยใชการทูตสาธารณะ และการทูตเพื่อ
สาธารณสุขในการสงเสริมความสัมพันธทวิภาคี โดยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในประเด็น
ดังตอไปน้ี 
 
3.1 ความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป. ลาว และนโยบายตางประเทศของไทยตอประเทศเพ่ือนบาน 

ในปจจุบันความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป. ลาว อยูในระดับที่ ดีมากในทุกๆ ดาน 
สะทอนใหเห็นไดจากรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือ (JC) ไทย–ลาว 
ครั้งที่ 21 ระหวางวันที่ 31 มกราคม–3 กุมภาพันธ 2561 ซึ่งนายดอน  ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ เปนประธานรวมกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศแหง สปป. ลาว ที่ประชุมไดแสดงความยินดีตอความสัมพันธไทย–ลาว ที่อยูในระดับ
ที่ดีมาก ซึ่งถือวาเปน “ยุคทอง” (Golden Age) โดยความรวมมือในทุกมิติของสองประเทศมีความคืบหนา
ตามลําดับ มีความเขาใจกันดีบนพื้นฐานของความคลายคลึงทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม ภาษา และ
ผลประโยชนรวมกัน การหารือเปนไปอยางราบรื่นดวยบรรยากาศของมิตรภาพและความเขาใจซึ่งกัน
และกัน20 ทั้งน้ีเปนผลจากนโยบายการตางประเทศของไทยที่มุงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบานมาอยางตอเน่ืองในทุกรัฐบาล โดยจะเห็นไดจากคําแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีของ
นายกรัฐมนตรีไทย 3 ทานลาสุด ที่แถลงตอรัฐสภา ดังน้ี  

1) คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงตอ
รัฐสภา วันจันทรที่ 29 ธันวาคม 2551  

“ขอ 7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  
7.1 พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ  

เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดเสถียรภาพ ความมั่นคง และ
ความเจริญรุงเรืองรวมกันของภูมิภาค โดยสงเสริมความรวมมือในทุกสาขากับประเทศเพื่อนบาน

                                                
20 กระทรวงการตางประเทศ, อางแลว เชิงอรรถที ่4.  
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ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคตาง ๆ และเรงแกไขปญหากับประเทศเพื่อนบานโดยสันติวิธีบน
พื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ”21 

2) คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงตอ
รัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 

“7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  
7.1 เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยสงเสริมความรวมมือ

ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสราง ความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางกัน 
อันจะนําไปสูการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การขยาย
การคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอื่น ๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคเพื่อสงเสริม
ความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน22 

3) คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 

“2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมพรอมสูประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคง 
ทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน...”23 
 
3.2 บทบาทของไทยในฐานะประเทศผูใหความชวยเหลือ24 

ประเทศไทยไดเปลี่ยนบทบาทจากประเทศผูรับมาเปนประเทศผูให โดยใชประสบการณ 
ในการรับความชวยเหลือทางวิชาการจากประเทศผูใหความชวยเหลือรายใหญ มากวา 40 ป ประเทศไทย
เริ่มใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนาในรูปแบบตางๆ โดยใหความสําคัญกับ
ประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา สปป. ลาว พมา และเวียดนาม) เปนอันดับแรก และประเทศกําลังพัฒนา
ในภูมิภาคอื่นๆ ในระดับทวิภาคีประเทศไทยใหความรวมมือแบบใต–ใต (South–South Cooperation) 
มากวา 30 ป ตามแผนบัวโนสแอเรส ใหความสําคัญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใน 3 สาขาหลัก 
คือ การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข ในรูปแบบของการใหทุนการศึกษา การฝกอบรม/ดูงาน/
ผูเช่ียวชาญ และวัสดุอุปกรณ รวมทั้งการใหทุนตามความตองการของประเทศคูรวมมือ 
                                                
21 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตร ีแถลงตอ
รัฐสภา วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551 [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ 
DATA/PDF/2551/E/198/1.PDF [15 กรกฎาคม 2561]. 
22 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ 
DATA/PDF/2554/E/094/1.PDF [15 กรกฎาคม 2561]. 
23 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอรัฐสภา [ออนไลน], แหลงที่มา: https://www.opdc.go.th/Law/File _download/law19957.pdf  
[15 กรกฎาคม 2561]. 
24 กรมความรวมมือระหวางประเทศ, ไทย: ประเทศผูใหรายใหม [ออนไลน], แหลงทีม่า: http://tica.thaigov.net/ 
main/th/organize/24387-บทบาท.html [18 กรกฎาคม 2561]. 
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ในดานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ สปป. ลาว น้ัน รัฐบาลไทยเริ่มใหความรวมมือทาง
วิชาการแกประเทศกําลังพัฒนาตางๆ รวมทั้ง สปป. ลาว มาต้ังแตป 2504 และเริ่มใหความรวมมือ
ทางวิชาการระดับทวิภาคีอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ในป 2516 โดยให ความสําคัญกับความตองการ
ของประเทศผูรับ (Demand Driven Approach) และความชํานาญของไทยซึ่งมีศักยภาพในสาขาที่
เปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนา เชน การเกษตร การศึกษา สาธารณสุข ความรวมมือแบบทวิภาคี 
(Bilateral Cooperation Program) จะอยูในรูปของโครงการพัฒนา การใหทุนการศึกษา ฝกอบรม 
ดูงานในประเทศไทย การใหวัสดุอุปกรณ และผูเช่ียวชาญดานตางๆ ในความรวมมือทางวิชาการใน
กรอบทวิภาคีแกรัฐบาลลาว ในดาน (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสาขาตามความตองการของ 
สปป. ลาว (2) โครงการพัฒนาความรวมมือดานการเกษตร ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา และดานอื่น  ๆ
และ (3) แผนงานความรวมมือในสองระดับไดแก ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย และความรวมมือ
ระดับอาชีวศึกษา 
 
3.3  การวิเคราะหโดยใชทฤษฎีการประเมินนโยบายสาธารณะ 

การวิเคราะหการดําเนินโครงการทันตกรรมฯ เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับ 
สปป. ลาว ผูเขียนใชแนวทางการประเมินนโยบายสาธารณะของ Michael E. Kraft และ Scott R. 
Furlong เพื่อประเมินการดําเนินโครงการฯ ในดานตางๆ 8 ดานดังน้ี  

3.3.1 ประสิทธิผล (Effectiveness) ไดแก มีความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคของนโยบาย หรือสามารถแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของนโยบาย 

ในการดําเนินโครงการแตละครั้ง คณะทันตแพทยศาสตรฯ จะมีการต้ังยอดของ
จํานวนผูมารับบริการทันตกรรมไวทุกครั้ง เพื่อใหสามารถรองรับผูมารับบริการไดอยางครบถวน  
ซึ่งจากการดําเนินการที่ผานมา มียอดผูมารับบริการเกินกวาจํานวนที่ต้ังไวทุกครั้ง แสดงใหเห็นถึง
ความไววางใจและความเช่ือมั่นของประชาชนลาวที่มีตอการใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข
ของไทย และแสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนของทางการลาวตอโครงการน้ีที่ใหความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนผานสื่อทองถ่ินๆ ใหประชาชนมารับการตรวจและรักษา ซึ่งสงผลดีตอสุขภาพฟน
และคุณภาพชีวิตของประชาชนลาว และสงเสรมิความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป. ลาว ทั้งในระดับ
รัฐตอรัฐ (สถานกงสุลใหญฯ และมหาวิทยาลัยฯ กับแขวง) ในระดับรัฐกับประชาชนของแตละฝาย 
และในระดับประชาชนตอประชาชน (บุคลากรทางการแพทยของไทยกับประชาชนลาวผูมารบับรกิาร) 
ผานการใหบริการทันตกรรม 

3.3.2  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ไดแก ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการ
และความคุมคาของตนทุนและผลประโยชนที่ไดรับ 

การดําเนินโครงการทันตกรรมฯ ในพื้นที่แขวงตางๆ ชวยประหยัด คาใชจายในการ
รักษาพยาบาลของประชาชนลาว รวมทั้งประหยัดคาใชจายที่เกี่ยวของในการเดินทางมาพบทันตแพทย 
เน่ืองจากเปนบริการที่เดินทางมาใหถึงที่ต้ังของชุมชนที่ประชาชนสามารถเดินทางมารับการตรวจรักษาได
โดยสะดวกและไมเสียคาใชจายในการเดินทางมาก รวมทั้งทําใหไมตองสูญเสียรายไดจากการทาํงานในการ
ลางานเพื่อเดินทางมาตรวจรักษา แมจะเปนการปฏิบัติหนาที่นอกที่ต้ังปกติของคณะทันตแพทยศาสตร 
มศว. แตการใหบริการแกประชาชนยังคงมีคุณภาพและไดมาตรฐานทางการแพทยโดยใชงบประมาณ
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ในจํานวนที่ไมมาก จากรายงานผลการเบิกจายและการดําเนินโครงการครั้งลาสุดในป 2561 สถานกงสลุใหญฯ 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการน้ีเปนเงิน 850,000 บาท สามารถใหบริการประชาชนไดถึง 
1,022 คน หรือเฉลี่ยประมาณคนละ 832 บาท 

3.3.3 ความเสมอภาค (Equity) การดําเนินนโยบายมีความเปนธรรมในการกระจาย
ตนทุนและผลประโยชนและความเสี่ยงไปยังกลุมยอยตางๆ ของประชากรอยางทั่วถึง 

การบริการของหนวยทันตกรรมฯ เปนการใหบริการดานการแพทยเพื่อสังคม มีการให 
บริการทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาสุขภาพฟนและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งไทย
และตางประเทศสถานกงสุลใหญฯ และหนวยทันตกรรมฯ มีนโยบายที่จะใหนําหนวยทันตกรรมไปให 
บริการแกประชาชนลาวในแขวงตางๆ อยางทั่วถึง โดยหมุนเวียนไปยังแขวงตางๆ ที่อยูในเขตอาณา
ของสถานกงสุลใหญฯ ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับความพรอมของแตละแหงที่จะสามารถจัดเตรียมสถานที่และ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหแกคณะทันตแพทยและเจาหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
มิไดมีการกําหนดเฉพาะเจาะจงที่จะใหบริการในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงเปนพิเศษ 

ในการใหบริการทันตกรรมแตละครั้ง หนวยทันตกรรมไดจัดใหมีทันตแพทยใน
หลากหลายสาขา รวมทั้งทันตกรรมเด็ก เพื่อใหครอบคลุมกลุมผูรับบริการทุกวัย และสามารถตรวจรักษา
อาการเจ็บปวยที่มีความหลากหลาย และโดยที่เปนการบริการประชาชนโดยไมคิดคาใชจาย ดังน้ันจึง
สามารถใหบริการแกประชาชนโดยไมคํานึงถึงเช้ือชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ผานมาหนวย
ทันตกรรมยังไดใหบริการแกประชาชนไทยที่เขามาทํางานใน สปป. ลาว และไมมีโอกาสเดินทางไปพบ
ทันตแพทยในประเทศไทยดวยเชนกัน เพื่อใหเขาถึงผูรับบริการที่อยูในพื้นที่ไดรับทราบถึงการดําเนิน
โครงการ ในการใหบริการทันตกรรมในแตละครั้ง สถานกงสุลใหญฯ ไดประชาสัมพันธไปยังทางการ
ทองถ่ินของแขวงที่จะไปใหบริการ เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบลวงหนา เพื่อวางแผนการเดินทางและมา
ลงทะเบียนขอรับบริการ รวมทั้งลงประกาศในเว็บไซตของสถานกงสุลใหญฯ และชองทาง
ติดตอสื่อสารผาน social media ของทั้งชุมชนไทยและลาว 

3.3.4 เสรีภาพและอิสรภาพ (Liberty/freedom) ไดแก การพิจารณาวาขอบเขตซึ่ง
นโยบายสาธารณะครอบคลุมหรือจํากัดความเปนสวนตัวหรือสิทธิและทางเลือกสวนบุคคลถึงระดับใด 

ในการใหบริการทันตกรรมแกประชาชนลาว ผูรับบริการสามารถเลือกที่จะรับ
บริการหรือไมก็ได และการเขารวมในโครงการเปนไปดวยความสมัครใจ ปราศจากการบีบบังคับหรือ
การเกณฑประชาชนใหมารับการตรวจรักษา และมิไดมีเงื่อนไขหรือขอผูกมัดใดๆ ในการเขารับการ
ตรวจรักษา  

3.3.5 ความเปนไปไดทางการเมือง (Political feasibility) ไดแก ระดับของการยอมรับ 
ในนโยบายสาธารณะที่ฝายการเมืองจะยอมรับและใหการ สนับสนุนตอนโยบายที่ถูกเสนอ  

ในสภาพการณปจจุบันซึ่งความสัมพันธระหวางไทยและ สปป. ลาวไดรับการยอมรบัวา
อยูในระดับที่ดีมาก มีกลไกความรวมมือตางๆ เพื่อใชในการปรึกษาหารือและแกไขปญหาอยางสันติ 
ทําใหการดําเนินโครงการฯ รวมไปถึงความรวมมือทวิภาคีในดานตางๆ ที่สรางประโยชนแกประชาชน
ของสองประเทศไดรับการยอมรับและสนับสนุนจากทางการลาวใหดําเนินการไดดวยดี สงผลใหไดรับ
การอํานวยความสะดวกใหดําเนินโครงการตางๆ จากระดับผูบริหารจนถึงเจาหนาที่เปนไปโดยสะดวก
ราบรื่น 
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3.3.6 การยอมรับทางสังคม (Social acceptability) ไดแก ระดับของการยอมรับจาก
สาธารณชนจะใหการยอมรับและสนับสนุนตอนโยบาย 

จากจํานวนของประชาชนลาวที่มารับบริการซึ่งมีจํานวนเกินกวาที่คาดการณไว
แสดงใหเห็นถึงการยอมรับและมั่นใจในคุณภาพดานสาธารณสุขของไทยและความสามารถของ 
ทันตแพทยไทย ทั้งน้ี มีผูรับบริการหลายรายที่ไดรับบริการทันตกรรมในวันแรกของการใหบริการ 
แนะนําหรือชักชวนใหบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนบานมารับบริการทันตกรรมในวันตอมา 

นอกจากน้ี ประชาชนลาวมีความคุนเคยตอประเทศไทย ผานการรับขอมูลขาวสาร
จากสื่อตางๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน และ social media ซึ่งสามารถรับชมรับฟงไดอยางแพรหลายใน 
สปป. ลาว 

3.3.7 ความเปนไปไดในการบริหารจัดการ (Administrative feasibility) นโยบายมี
ความเปนไปไดที่หนวยงานรับผิดชอบจะสามารถนํานโยบายน้ันๆ ไปปฏิบัติใหไดผลดี 

จากการสัมภาษณทันตแพทยและผูบริหารหนวยทันตกรรมฯ ทําใหทราบวา  
หนวยทันตกรรมฯ ของมหาวิทยาลัยฯ เปนหน่ึงในหนวยทันตกรรมที่สามารถใหบริการนอกสถานที่ต้ัง
และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชงบประมาณอยางคุมคาและมีบุคลากรที่มีความชํานาญ
มารวมงาน และอีกสวนหน่ึงเกิดจากการบริหารจัดการที่ดีภายในองคกร และประสบการณในการทํางาน
เปนทีมมาอยางยาวนาน  

3.3.8 ความเปนไปไดทางเทคนิค (Technical Feasibility) ไดแก การมีเทคโนโลยีที่มี
ความพรอมและเช่ือถือไดมารองรับการดําเนินนโยบาย 

ในการดําเนินโครงการทันตกรรมฯ ในแขวงตางๆ แมจะเปนการใหบริการนอกทีท่าํการ
ปกติ ทางหนวยทันตกรรมจะนําเครื่องมือและอุปกรณการตรวจรักษาที่มีความทันสมัย มีคุณภาพดี 
ปลอดภัย ไปใหบริการ เพื่อใหการตรวจรักษาเปนไปตามมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพ 

 
3.4  การประเมินผลดวยการสัมภาษณ  

ผูเขียนรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหและประเมินผลโดยการสัมภาษณบุคคลตางๆ 
ไดแก เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ จํานวน 2 คน ทันตแพทย/เจาหนาที่จากโครงการทันตกรรมฯ 
จํานวน 1 คน เจาหนาที่ฝายลาวที่เกี่ยวของในการรวมดําเนินโครงการ 1 คน ประชาชนลาวผูเขารับ
การตรวจรักษา 1 คน สรุปขอมูลไดดังน้ี 

3.4.1  เอกอัครราชทูต อภิชาต  เพ็ชรรัตน ซึ่งเคยดํารงตําแหนงกงสุลใหญ ณ แขวง
สะหวันนะเขต ระหวาง พ.ศ. 2550–2554 และเปนผูที่ไดรับเหรียญตรามิตรภาพ (Cross of 
Friendship) จากรัฐบาล สปป. ลาว จากการที่ไดประกอบคุณงามความดี และมีสวนสําคัญในการ
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือลาว–ไทย และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงภาคกลาง
และภาคใตของ สปป. ลาว (แขวงในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญฯ)25 ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการจัดให
หนวยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                                
25สถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต, ลาวประดับเหรียญตรามิตรภาพและใบประกาศเกียรติคุณแกกงสุลใหญ 
ณ แขวงสะหวันนะเขต [ออนไลน], 2554, แหลงที่มา: http://www.thaisavannakhet.com/savannakhet/th/ 
news/detail.php?ELEMENT_ID=503 [16 กรกฎาคม 2561]. 
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(ประสานมิตร) มาใหบริการประชาชนลาวในแขวงตางๆ โดยไมคิดคาใชจายวา ในชวง พ.ศ. 2551–
2552 หนวยทันตกรรมฯ ไดเดินทางมาใหบริการแกประชาชนลาวในแขวงสะหวันนะเขต ตามคําขอรับ 
การสนับสนุนของโรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต โดยมีสถานกงสุลใหญฯ เปนผูประสานงานและ
อํานวยความสะดวกในดานตางๆ ระหวางการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งในการเดินทางมาใหบริการทันตกรรม
ในโครงการดังกลาว ไดรับการสนับสนุนจากทางแขวงฯ เปนอยางดี และมีประชาชนลาวใหความสนใจ
มารับบริการเปนจํานวนมาก เห็นไดจากมีผูมาลงทะเบียนขอรับการบริการเต็มจํานวนต้ังแตวันแรก
ของการเปดใหลงทะเบียน การดําเนินโครงการฯ ประสบความสําเร็จทั้งในดานจํานวนของผูมารับ
บริการและสามารถทําใหผูเขารับบริการทุกคนมีสุขภาพปากและฟนที่ดีข้ึน มีความรูความเขาใจในการ
ดูแลทันตสุขภาพมากข้ึนจากคําแนะนําในการพบทันตแพทย เปนที่ช่ืนชมและขอบคุณทั้งจาก
ประชาชนและจากหนวยงานภาครัฐในแขวงฯ สถานกงสุลใหญฯ จึงเห็นวาเปนกิจกรรมที่มีประโยชน
ตอคุณภาพชีวิตของเพื่อนมนุษย โดยเฉพาะอยางย่ิง สปป. ลาวเปนเพื่อนบานใกลชิดที่มีความสําคัญ
กับประเทศไทย ดังน้ัน ในป พ.ศ. 2553 จึงไดเริ่มเสนอขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณจาก
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงการตางประเทศดวยดีต้ังแตน้ันมา 

เอกอัครราชทูต อภิชาติ กลาวถึงโครงการฯ วา มีสวนสําคัญในการชวยให
ประชาชนลาวไดเขาถึงบริการทันตกรรมมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากประชาชนลาวสวนใหญ โดยเฉพาะผูมี
รายไดนอย ไมคอยจะมีโอกาสไดรับการตรวจรักษาสุขภาพฟน เน่ืองจากมีคาใชจายในการตรวจรักษา
ที่คอนขางสูง เมื่อมีการออกหนวยบริการทันตกรรมฯ โดยไมคิดคาใชจาย มาใหบริการในพื้นที่ จึงทําใหมี
ประชาชนลาวสนใจมาขอรับบริการเปนจํานวนมาก ซึ่งภายหลังจากที่ไดรับบริการทันตกรรมแลว  
ตางรูสึกยินดีและพอใจที่ไดรับความชวยเหลือจากทันตแพทยของไทยในการบรรเทาความเจ็บปวยที่
เกิดจากโรคฟน รวมทั้งไดรับความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพปากและฟนที่สามารถนําไปปฏิบัติ
ใหเกิดประโยชนแกตนเองและครอบครัวอีกดวย ความรูสึกที่ดีเหลาน้ีเปนพื้นฐานสําคัญในการสงเสริม
และรักษาความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป. ลาว ทั้งในระดับประชาชนตอประชาชน และระหวาง
ภาครัฐดวยกัน ไปจนถึงความสัมพันธระหวางภาครัฐกับประชาชนของทั้งสองประเทศ และเปนการเผยแพร
พระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริยในตางประเทศไดอยางเหมาะสม 

เอกอัครราชทูต อภิชาติ เห็นวา โครงการน้ีเปนโครงการที่ใหความชวยเหลือแก
ประเทศเพื่อนบานที่สอดคลองกับความตองการของรัฐบาลและประชาชนลาว ในการพัฒนาชีวิต 
ความเปนอยู สุขภาพของประชาชน การดําเนินโครงการไดรับการยอมรับจากภาครัฐของ สปป. ลาว 
เห็นไดจากการใหความรวมมือจากแตละแขวงในการเขามาดําเนินโครงการ ตลอดจนใหความรวมมือ
ในการประชาสัมพันธใหประชาชนลาวไดเ ดินทางมารับบริการอยางทั่วถึง หากกระทรวง 
การตางประเทศสามารถใหการสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินโครงการอยางตอเน่ืองจะเปนประโยชน
อยางย่ิงตอการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป. ลาว และเปนการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาในประเทศเพื่อนบาน ที่จะนํามาซึ่งทัศนคติที่ดีและความเขาใจระหวางกัน26 

3.4.2  เอกอัครราชทูต ดนัย  การพจน ซึ่งเคยดํารงตําแหนงกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต 
ระหวาง พ.ศ. 2559–2561 และมีประสบการณในการทํางานและประสานงานรวมกับหนวยงานเพื่อ

                                                
26 สัมภาษณ  อภิชาติ  เพ็ชรรัตน, เอกอัครราชทูต, 14 กรกฎาคม 2561. 
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การพัฒนาตางๆ อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการตามพระราชดําริใน สปป. ลาว ในระหวางการประจําการ
ใน สปป. ลาว ทั้งในสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน (1 วาระประจําการ) และสถานกงสุลใหญ ณ 
แขวงสะหวันนะเขต (ดํารงตําแหนงรองกงสุลใหญ 1 วาระประจําการ และ ดํารงตําแหนงกงสุลใหญ  
1 วาระประจําการ) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการจัดใหหนวยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (ประสานมิตร) เดินทางไปใหบริการแกประชาชนลาว
โดยไมคิดคาใชจายวา โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ืองจากกระทรวง
การตางประเทศ มาเปนเวลา 9 ป และประสบความสําเร็จมาโดยตลอด มียอดผูเขารับการบริการ
มากกวาที่ต้ังเปาไวทุกครั้งและมีจํานวนเพิ่มข้ึนทุกป ไดรับความรวมมือจากทางการลาวในแตละแขวง
ที่ไปใหบริการเปนอยางดี ทั้งในระดับผูบริหารและผูปฏิบั ติ ทําใหโครงการประสบความสําเร็จใน
หลายๆ ดาน เชน มีผูเขารับบริการมากข้ึนทุกป โดยแตละปมีจํานวนผูเขารับบริการเกินกวาเปาหมาย
ที่ต้ังไว การดําเนินโครงการแตละครั้งไดรับการอํานวยความสะดวกเปนอยางดีในการขนยายเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณทางการแพทยผานเขา–ออก สปป. ลาว รวมมือในการจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม 
ในการบริการแกประชาชน และมอบหมายใหเจาหนาที่ฝาย สปป. ลาว สนับสนุนการปฏิบัติงานใน 
ทุกดานที่เกี่ยวของดวยความเต็มใจ อีกทั้งในวันที่เปดใหบริการ มีผูบริหารและเจาหนาที่จากแขวงและ
ครอบครัวมารับบริการตรวจและรักษาเปนจํานวนมาก สะทอนใหเห็นถึงความไววางใจในมาตรฐาน
และคุณภาพการใหบริการดานทันตกรรมของไทย รวมทั้งอนุญาตใหสถานกงสุลใหญฯ สามารถติด
แผนปายประชาสัมพันธโครงการในพื้นที่สาธารณะ โดยปายดังกลาวมีขอความที่ประกาศวาเปน
โครงการทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมทั้งมีตราสัญลักษณของ 
สวนราชการไทยปรากฏอยูดวย ซึ่งเปนการเทิดพระเกียรติใหขจรไกลในตางแดนและสงเสริม
ภาพลักษณที่ดีของไทย นอกจากน้ี ในระหวางการดําเนินโครงการยังมีสื่อมวลชนทั้งจากภายใน สปป. ลาว 
และจากประเทศไทยไดติดตามบันทึกและรายงานการดําเนินกิจกรรม เปนการชวยประชาสัมพันธให
สาธารณชนของทั้งสองประเทศไดทราบถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
ความสัมพันธและความรวมมือกันระหวางไทยกับ สปป. ลาวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของ
ประชาชนลาว อีกดวย  

เอกอัครราชทูต ดนัย มีความเห็นวา นอกเหนือจากจะเปนการเทิดพระเกียรติคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริยไทยแลว ยังเปนการสงเสริมความรวมมือในดานอื่นๆ ที่ตามมา เชน ความรวมมือ
ดานการแพทย จากการที่ทันตแพทยไทยเดินทางมาใหบริการดานสุขภาพฟนแกประชาชนลาว ในแตละครั้ง
จะนําเครื่องมือแพทยที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและอุปกรณ เวชภัณฑคุณภาพสูงมาใหบริการ ทางโครงการฯ 
จึงไดประสานใหทางการลาวจัดทันตแพทยลาวและเจาหนาที่ดานสาธารณสุขไดมาปฏิบัติงานรวมกัน
ต้ังแตเริ่มคัดกรองผูมารับการรักษา การถายทอดความรูในการใชอุปกรณและเครื่องมือตางๆ 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณในการรักษาระหวางกัน เปนตน นอกจากน้ี ไดใหความเห็นอีกวา 
โครงการทันตกรรมพระราชทานฯ เปนโครงการที่ใชงบประมาณไมมาก แตสามารถเขาถึงและสราง
ความรูสึกที่ดีใหเกิดข้ึนแกภาครัฐและประชาชนของ สปป. ลาว เปนโครงการที่เกิดจากความรวมมือ
ของสองฝาย การดําเนินการมีความเปนเจาภาพรวมกันและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ผูปฏิบัติหนาที่ใน
โครงการตางก็ทําหนาที่ดวยความจริงใจและเต็มใจชวยเหลือเพื่อนมนุษย เพื่อใหประชาชนที่มารับ
บริการมีสุขภาพฟนและคุณภาพชีวิตที่ดี ผลที่ตามมาคือเกิดความไวเน้ือเช่ือใจและปูทางไปสูความรวมมือ
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ในดานตางๆ ในอนาคตที่จะเกิดข้ึนเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ถือเปนการใหความชวยเหลือที่ตรงกับ
ความตองการของประเทศผูรับ (Demand Driven Approach) และไทยเองก็มีศักยภาพในการให
ความชวยเหลือดานน้ีอยูแลว จัดเปนหน่ึงในโครงการที่มีความคุมคาและควรไดรับการสนับสนุนดาน
งบประมาณใหดําเนินตอไปอยางตอเน่ือง27  

3.4.3  อ.ทพญ.พันทิพย  สังวรินทะ รองผูอํานวยการฝายการรักษาและบริการวิชาการ 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สาขาความเช่ียวชาญ  
ดานศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มีหนาที่ความรับผิดชอบในโครงการทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดแกดํารงตําแหนงหัวหนาโครงการทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ไดใหขอคิดเห็นตอการดําเนินโครงการฯ ดังน้ี 

1) การดําเนินโครงการน้ี ถือไดวาเปนโครงการที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร
โครงการอยางมาก เพราะดวยเงื่อนไขการใหบริการทางดานทันตกรรมน้ันจะตองอาศัยปจจัยที่สําคัญ
หลายประการ เชน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ในการใหบริการ แตดวยการประสานงาน
ที่ดีของผูประสานโครงการ ทําใหการบริหารวัสดุ อุปกรณ ในโครงการน้ีแทบจะเรียกไดวาไมมี 
ความผิดพลาดเลยก็วาได  

2) ความไวเน้ือเช่ือใจของผูเขารับบริการทางทันตกรรม โดยปกติแลวการที่จะ
ใหบริการทางทันตกรรม กับคนไทยดวยกันเองน้ัน ผูเขารับบริการตองมีความเช่ือใจและเช่ือมั่นในตัว
ทันตแพทยหรือสถาบันที่มาเขารับการรักษาในระดับหน่ึงจึงจะทําการรกัษาทางทนัตกรรมใหไดผลลพัธทีดี่ 
แตการดําเนินโครงการน้ีเปนการดําเนินโครงการภายใตเช้ือชาติที่แตกตางกัน แมจะเปนประเทศเพือ่นบาน
แตก็ยังมีกําแพงทางวัฒนธรรมที่มีความแตกตางอยูบาง แตดวยการประสานงานที่ดีระหวางเจาหนาที่
ในระดับประเทศของทั้งสองฝาย ทําใหเกิดความเขาใจทุกตอง และทัศนคติที่ดีในการเขารับบริการ
ทางทันตกรรม ทําใหการดําเนินโครงการ ไปไดอยางเรียบรอย การสื่อสารระหวาง ผูใหบริการกับ
ผูรับบริการ 

3) การสื่อสารระหวางผูใหบริการและผูรับบริการเปนสิ่งที่สําคัญ เน่ืองจาก ทันตแพทย
ที่ใหการรักษาน้ันจะตอง เขาใจสภาพของผูเขามารับบริการและย่ิงดวยขอจํากัดดานเวลาที่จะตอง
ใหบริการคนจํานวนมากดวยแลว ทําใหการสื่อสารเปนเรื่องที่สําคัญอยางมาก การดําเนินโครงการใน
ทุกครั้งผูประสานโครงการไดชวยวางแผนในการสื่อสารกับผูรับบริการเปนอยางดี ทั้งการซักซอม 
ความเขาใจในกระบวนการรับบริการ การรักษา รวมถึงเอกสารตางๆ ดวย ทําใหสามารถดําเนินโครงการ 
ไดประสบผลสําเร็จตามเวลาที่กําหนด 

นอกจากผลสําเร็จทางดานการใหบริการทางทันตกรรมที่เกิดตอผูมารับบริการแลว 
ยังสงผลดีตอผูที่มีรายไดนอย ทั้งการชวยเหลือหรือแบงเบาภาระคาใชจายในการรักษาทางทันตกรรม 
ซึ่งโครงการน้ีถือวาเปนการใหบริการประเภทใหเปลาแลว โครงการน้ียังถือไดวาเปนการริเริ่มความรวมมอื
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ใหบริการดานทันตกรรมของประเทศไทยและ สปป. ลาว ทําใหเกิด
ทักษะจากประสบการณปฏิบัติงานจริงทั้งในระดับทันตแพทย ผูชวยทันตแพทย และในหนาที่อื่นๆ ดวย 

                                                
27 สัมภาษณ  ดนัย  การพจน, เอกอัครราชทูต, 15 กรกฎาคม 2561. 
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ทั้งน้ี เพื่อเปนการสนับสนุนการถายทอดความรู ทางโครงการฯ ยังไดสงมอบวัสดุทางทันตกรรมที่ได
นํามาใชในโครงการ ใหกับหนวยงานทางสาธารณสุขของ สปป. ลาว เพื่อจะไดใหบุคลากรนําไป
ใหบริการประชาชนใน สปป. ลาว ในโอกาสตอๆ ไป 

อ.ทพญ.พันทิพย  สังวรินทะ ไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา เมื่อพิจารณาในลักษณะ
การดําเนินโครงการแลว นอกจากความสําเร็จที่เกิดข้ึนจากการใหบริการ ที่มีคุณภาพแลว โครงการน้ี
ยังเปนการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมี
พระราชดําริ ใหประชาชนชาวไทยทุกคนมีจิตอาสาในการกระทําเพื่อคนอื่นโดยไมหวังสิ่งตอบแทน  
ถือเปนการใหบริการ โดยทันตแพทยผูเช่ียวชาญตางๆ ไดมามีสวนรวมเสียสละความสุขสวนตัวเพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธที่มั่นคง ของประเทศไทยกับ สปป. ลาว ซึ่งเปนเสมือนเพื่อนบานใกลชิดกันมา
แตชานาน  

โครงการน้ีจีงเปนประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย ซึ่งหากยังดําเนินการอยางตอเน่ืองก็
เช่ือไดวา จะเปนปจจัยสําคัญที่จะสงเสริมความสัมพันธอันดีของประเทศไทยและ สปป. ลาว ใหดีย่ิงๆ 
ข้ึนไปในอนาคตอยางแนนอน28  

3.4.4  ความเห็นของนางสาวครองขวัญ  ไตรทองอยู นักการทูตชํานาญการ (ที่ปรึกษา) 
กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งรับผิดชอบโครงการความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาดานสาธารณสุขและสังคมใน สปป. ลาว เมียนมา และกัมพูชา ไดใหทัศนะตอการดําเนิน
โครงการทันตกรรมฯ ซึ่งเปนหน่ึงในโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยตอประเทศเพื่อนบานวา 
โครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาฯเปนงานการทูตที่มีความรูปธรรมเปนอยางย่ิง เน่ืองจาก
โครงการที่ ดําเนินการอยู มุงเนนสาขาความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การศึกษา 
สาธารณสุข และการเกษตร ซึ่งในทั้งสามสาขาน้ัน เปนสาขาที่มุงเนนความกินดีอยูดี การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชนในประเทศเพื่อนบาน โดยที่โครงการสวนใหญ ดําเนินการในเขตบริเวณ
ชายแดน โครงการดังกลาวน้ี ทําใหประชาชนของประเทศเพื่อนบานในบริเวณน้ันมีความรูสึกที่ดีตอ
ประเทศไทย และชุมชนไทยที่อยูบริเวณใกลเคียง ซึ่งเปนการสงเสริมความสัมพันธที่ ดีทั้งใน
ระดับประเทศ ชุมชน และบุคคล โครงการที่มี Impact มากเปนพิเศษคือโครงการดานสาธารณสุข 
อาทิ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง และโครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบอแกว สปป. ลาว 
เน่ืองจากนอกเหนือจากที่ไทยไดใหการสนับสนุนการกอสรางอาคารและอุปกรณทางการแพทยแลว 
การพัฒนาบุคลากรทางการแพทยของลาวโดยโรงพยาบาลของฝงไทยตามจังหวัดตามแนวชายแดน 
เชน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค มีการประสานงานใหความชวยเหลือทั้งในลักษณะการรับโอนตัวผูปวย ขอรับ
ความเห็นทางการแพทยในกรณีตางๆ อยางตอเน่ือง ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวทําใหประชาชนของทั้ง
สองประเทศมีความรวมมือที่ดีและมีความรูสึกที่ดีตอกัน 

โครงการความรวมมือดังกลาว ยังเปนการสงเสริมบทบาทของไทยในประเด็น
ระหวางประเทศที่ไทยใหความสําคัญในกรอบพหุภาคีและสหประชาชาติ เชน การสงเสริมการดําเนินงาน

                                                
28 สัมภาษณ  พันทิพย  สังวรินทะ, อาจารยทันตแพทยหญิงและรองผูอํานวยการฝายการรักษาและบริการวิชาการ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 28 มิถุนายน 2561. 
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ดานสาธารณสุข เพื่อแกไขปญหาสุขภาวอนามัยแมและเด็ก การสงเสริมการโยกยายถ่ินฐานอยางไมปกติ 
การแกไขการคามนุษยเปนตน 

อยางไรก็ดี นางสาวครองขวัญฯ เห็นวา กระทรวงการตางประเทศมีความจําเปนที่
จะตองกําหนดนโยบายที่ฝายไทยตองการจะสงเสริมใหชัดเจน และจัดทํากรอบการดําเนินงานเพื่อ
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาในระยะยาว เชน 5 ป หรือ 10 ป เพื่อที่จะใหกรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ และโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยในประเทศตางๆ มีแนวทางที่ชัดเจนและ
สามารถตอบสนองตอความทาทายและประเด็นระหวางประเทศไดดีย่ิงข้ึน รวมทั้งจะเปนการสงเสริม
บทบาทของไทยในการเปนผูนําดานการพัฒนา และการสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนาแบบใต–ใต 
และความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนตอไป29 

3.4.5 นางสาวยุวดี  เมฆศิริวิชช นักวิเทศสหการชํานาญการ กรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ ซึ่งเคยประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน ระหวางป พ.ศ. 2556–2560 และ
เปนเจาหนาที่รับผิดชอบดานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ไดใหทัศนะวา ไทยและ สปป. ลาว 
เปนประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดกันทั้งทางบกและทางนํ้า ลาวเปนประเทศที่มีความสําคัญใน
ลําดับแรกของไทย ดังน้ัน ความรวมมือเพื่อการพัฒนาถือวา เปนเครื่องมือทางการทูตที่สําคัญในการสราง
รากฐานและเสริมสรางความสัมพันธระหวางไทย–ลาว ที่ดีอยางมาก และการใหความชวยเหลือของไทย 
ที่มีใหลาว เปนการชวยสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยและลาวในทุกระดับหรือทุกมิติ ดังน้ี 

1) ระดับประมุขแหงรัฐ เห็นไดจากการเยือน สปป. ลาว ของพระบรมวงศานุวงศ 
โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานความชวยเหลอืให สปป. ลาว 
โดยเฉพาะในดานการศึกษา เกษตร และสาธารณสุข และพระราชทานใหทุนการศึกษา/ทุนอบรม/ดูงาน 
และการพัฒนาโครงรางพื้นฐาน เชน การสรางอาคารเรียน พระราชทานรถพยาบาล และเมล็ดพันธุ 
เปนตน นอกจากน้ี ประธานประเทศลาวก็ไดมีการเยือนไทยและใหความสําคัญกับโครงการ
พระราชทานอยางมาก โดยเห็นไดจากการสนับสนุนเจาหนาที่เขาไปทํางานและไปตรวจเย่ียมอยาง
สม่ําเสมอ 

2) ระดับรัฐบาลตอรัฐบาล รัฐบาลไทยทุกรัฐบาลในคราวแถลงนโยบายดานการ
ตางประเทศ สปป. ลาว จะเปนประเทศที่ไทยใหความสําคัญตอยุทธศาสตรดานการตางประเทศตลอดมา 
จึงทําใหมูลคาความชวยเหลือมีจํานวนเพิ่มข้ึน และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันระหวางกัน รวมทั้งมี
โครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่เปนประโยชนรวมกัน และชวยแกปญหาในบางเรื่องทั้งสองฝาย 

3) ระดับหนวยงานไทยและ สปป. ลาว ที่ผานมาพบวา แทบจะทุกๆ กระทรวง/กรม/
หนวยงานอิสระ/มหาวิทยาลัย มีความรวมมือกับลาวในทุกๆ มิติ ทั้งดานเกษตร การศึกษา สาธารณสุข 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ยุติธรรม (ศาล) ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และดานอื่นๆ มีกิจกรรม โครงการ และแลกเปลี่ยนในทุกกรอบความรวมมือ 

4) ระดับประชาชนและประชาชน โดยเฉพาะความชวยเหลือที่ผานภาคประชาชน 
คือ สมาคมไทย–ลาวเพื่อมิตรภาพ เปนการใหความชวยเหลือที่ลงถึงระดับรากหญาอยางแทจริง และ
ตรงกับความตองการของประชาชนในแตละแขวง นอกจากจะทําใหประชาชนลาวเกิดความรูสึกทีดี่ตอ
                                                
29 สัมภาษณ  ครองขวัญ  ไตรทองอยู, นักการทูตชํานาญการ (ที่ปรึกษา) กรมความรวมมือระหวางประเทศ 
กระทรวงการตางประเทศ, 11 กรกฎาคม 2561. 
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คนไทยและประเทศไทยแลว ยังเปนการสรางโอกาสใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญไทยประจํา 
สปป. ลาว ไดเขาถึงผูนําในระดับแขวงและประชาชนลาวในแขวงตางๆ ดวย 

5) ระดับเอกชนของไทยและลาว โดยความรวมมือเพื่อการพัฒนาไดใหภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของโครงการ โดยเอกชนใชงบ CSR ของตนเองในการ
ใหการสนับสนุน เชน บริษัทเบทาโกร บริษัท UMO และธนาคารกรุงไทย จํากัด เปนตน ซึ่งบริษัท
เหลาน้ีมีสํานักงานอยูใน สปป. ลาว นอกจากน้ี ยังรวมถึงการทํางานของสโมสรโรตารี่ตางๆ ที่เขาไป
จัดกิจกรรมในลาว เชน การใหบริการทันตกรรม การใหบริการตรวจวัดสายตาโดยสภากาชาดไทย ซึ่ง
ทําใหคนลาวเกิดความรูสึกที่ดีตอบริษัทของไทยที่เขาไปลงทุน และหากมองในมุมมองของเวทีโลกแลว 
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ไทยรวมมือกับ สปป. ลาว จะมีสวนชวยให สปป. ลาวบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals–MDGs) และเปาหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)30 
 
3.5  การศึกษาโดยใชประสบการณตรงของผูเขียนขณะปฏิบัติหนาท่ีท่ีสถานกงสุลใหญ ณ  
แขวงสะหวันนะเขต  

ในระหวางที่ผูเขียนดํารงตําแหนงรองกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต ในป พ.ศ. 2559 ถึง
ปจจุบัน และไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่ในการออกหนวยทันตกรรมฯ ที่แขวงสะหวันนะเขตและแขวงจําปาสัก 
สปป. ลาว น้ัน ผูเขียนไดมีโอกาสพูดคุยและสัมภาษณทัศนะของเจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐใน
พื้นที่ที่ใหบริการและประชาชน (ขอสงวนนาม) ที่มารับการบริการทันตกรรม ในระหวางการใหบริการ
ทันตกรรม สามารถสรุปโดยรวมได ดังน้ี 

1) เจาหนาที่ภาครัฐในแขวงที่หนวยทันตกรรมพระราชทานฯ ไปใหบริการทันตกรรม  
ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่จากหนวยงานที่รวมประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
โครงการต้ังแตการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม การประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางเขา–ออก 
สปป. ลาว ของบุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
การดูแลอํานวยความสะดวกในระหวางการใหบริการทันตกรรมในพื้นที่ ตางใหความรวมมือแก 
สถานกงสุลใหญฯ และคณะจากมหาวิทยาลัยฯ เปนอยางดี เน่ืองจาก เห็นวาเปนโครงการที่มี
วัตถุประสงคที่จะทําประโยชนใหแกประชาชนลาว ในการตรวจรักษาดานทันตกรรมโดยไมคิด
คาใชจาย ทั้งน้ี บริการดานทันตกรรมเปนบริการทางการแพทยที่มีคาใชจายสูงใน สปป. ลาว และยัง
ไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึงในพื้นที่หางไกลจากตัวเมืองหลัก การเดินทางมาใหบริการทันตกรรม
โดยหนวยทันตกรรมพระราชทานฯ จึงเปนการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการดานการแพทยแก
ประชาชนที่มีรายไดนอยและไมมีโอกาสในการเดินทางไปพบทันตแพทยในตัวเมืองซึ่งตองใชเวลา
เดินทางนาน นอกจากน้ี เจาหนาที่ภาครัฐในระดับตางๆ ยังใหความรวมมือในการประชาสัมพันธให
ประชาชนในแขวงของตนเดินทางมารับบริการอยางทั่วถึง พรอมทั้งแนะนําใหบุคคลในครอบครัวรวม
เขารับการตรวจรักษาในระหวางที่มีการออกหนวยทันตกรรมฯ อีกดวย เปนการแสดงใหเห็นวา 
ทางการ สปป. ลาว ตระหนักถึงเจตนาที่ดีของหนวยทันตกรรมฯ และสถานกงสุลใหญฯ ที่มุงให 
                                                
30 สัมภาษณ  ยุวดี  เมฆศิริวิชช, นักวิเทศสหการชํานาญการ กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวง 
การตางประเทศ, 12 กรกฎาคม 2561. 
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ความชวยเหลือดานการแพทยและสาธารณสุขแกประชาชนลาว ซึ่งเปนเพื่อนบานใกลชิด ใหมีสุขภาพฟน
ที่ดี โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ นอกจากน้ี ยังแสดงความยินดีหากสถานกงสุลใหญฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
จะกลับมาใหบริการอีกครั้งในโอกาสตอไป 

2) ประชาชนที่มารับบริการทันตกรรมโดยมากจะเปนผูที่มีรายไดนอย และไมคอยมีโอกาส
พบทันตแพทย เน่ืองจากการตรวจรักษาดานทันตกรรมใน สปป. ลาว มีคาใชจายสูงมาก ในขณะที่
แขวงที่มีขนาดใหญ เชน แขวงสะหวันนะเขต มีคลินิกทันตแพทยประมาณ 5 แหง และสวนใหญอยูใน
เขตเมือง แมไทยและ สปป. ลาว จะมีพรมแดนติดกัน สามารถไปมาหาสูกันไดโดยสะดวกผานชองทาง
ตางๆ เชน สะพานมิตรภาพ แตหากประสงคจะเดินทางไปรับการรักษาในไทย จะมีคาใชจายเพิ่มข้ึนอีก 
เชน และที่พัก เปนตน ประชาชนลาวผูมารับบริการใหความเห็นวา ตนเลือกที่จะใหความสําคัญในการรักษา
ความเจ็บปวยทางดานรางกายที่เกิดข้ึนเฉพาะหนามากกวาการเลือกพบทันตแพทย และหากเกิด
อาการปวดฟน จะบรรเทาอาการดวยการรับประทานยาแกปวด เปนตน ทันตแพทยจึงตรวจพบวา  
มีผูมารับบริการมีหลายรายที่ไมเคยพบทันตแพทยมากอน การที่มีหนวยทันตกรรมฯ มาใหบริการถึง
ในพื้นที่จึงทําใหโอกาสในการเขาถึงบริการดานทันตกรรมของประชาชนลาวมีมากข้ึน  ดังน้ัน 
ประโยชนที่ประชาชนลาวไดรับนอกเหนือจากการไดรับบริการทันตกรรมโดยไมคิดคาใชจายแลว  
ยังสามารถสรางความรูสึกที่ดีตอรัฐบาลของไทยและ สปป. ลาว ใหเกิดข้ึนแกประชาชนลาว ที่ไดรับ
บริการหรือทราบขาวการดําเนินงาน เน่ืองจากสถานกงสุลใหญฯ ดําเนินโครงการน้ี โดยเนนยํ้าใน
หลายโอกาสวาเปนความรวมมือกันระหวางสองฝาย ทําใหประชาชนลาวเกิดความเช่ือมั่นในรัฐบาล
ของตนที่มุงมั่นจะพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนลาวใหดีข้ึน และพัฒนาประเทศใหพนจาก
สภาพประเทศที่พัฒนานอยที่สุด (Least Developed Country: LDC) ในป พ.ศ. 2563 

นอกจากน้ี ผูเขียนไดมีโอกาสสังเกตสภาพการทํางานและบรรยากาศในระหวางการให 
บริการทันตกรรมในสองแขวงขางตน และมีขอสังเกตวา การสื่อสารระหวางทันตแพทยและเจาหนาที่
กับผูรับบริการที่เปนประชาชนลาว สามารถสื่อสารระหวางกันไดคอนขางดี ในกรณีที่ ไมสามารถเขาใจใน
ภาษาทองถ่ินบางคํา จะมีเจาหนาที่ดานสาธารณสุขที่ทางแขวงมอบหมายใหเปน ผูประสานงานชวย
สื่อสารเพิ่มเติมให แสดงถึงความใกลชิดกันในดานภาษาและวัฒนธรรม บรรยากาศในสถานที่
ใหบริการทันตกรรมมีความเปนกันเอง และการใหเกียรติกันและกันระหวางทันตแพทยกับผูรับบริการ 
ทั้งน้ี ทันตแพทยที่มาใหการตรวจรักษาเปนผูที่มีความเช่ียวชาญดานทันตแพทยศาสตรในสาขาตางๆ 
และมีประสบการณการทํางานสูง โดยมากจะเปนระดับอาจารยประจําคณะทันตแพทยและผูบริหาร
ของคณะทันตแพทยศาสตร รวมไปถึงผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ แตคณะทันตแพทยและเจาหนาที่
เหลาน้ี ซึ่งมีภารกิจในงานราชการอยูแลว รวมทั้งมีภารกิจในการเดินทางรวมกับหนวยทันตกรรมฯ 
เพื่อใหบริการแกประชาชนไทยในจังหวัดตางๆ ของไทยดวยเชนกัน บุคคลเหลาน้ีไดสละเวลาและ
ความสะดวกสบายสวนตัว มาใหบริการแกประชาชนลาวในพื้นที่ดวยความเปนกันเอง ทําใหเกิด
ทัศนคติที่ดีและความเขาใจกันที่ดีตอกันสรางความประทับใจแกผูมารับบริการและเจาหนาที่ของ
ทางการลาวอยางมาก นอกจากน้ี การใหบริการทันตกรรมเปนกิจกรรมที่เปนไปเพื่อใหความชวยเหลอื
ดานการแพทยอยางแทจริง ผูปฏิบัติหนาที่เปนบุคลากรทางดานการแพทย มุงใหการดูแลรักษา
สุขภาพปากและฟนแกผูมารับบริการโดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ สงผลใหการดําเนินโครงการสามารถ
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สรางความสัมพันธและความไวเน้ือเช่ือใจระหวางกันใหเกิดข้ึนและขยายผลเปนความสัมพันธและ
ความเขาใจกันมากข้ึนในระดับประเทศ 

จากการศึกษาถึงการดําเนินโครงการทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มาใหบริการประชาชนลาวในแขวงในเขตอาณาทางกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต 
ผูเขียนพบวา การดําเนินโครงการเปนการใหที่ตรงกับความตองการของผูรับ และตรงกับความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกําลังพัฒนาเพื่อชวยเหลือกันและกัน หรือความรวมมือแบบใต–ใต 
(South–South Cooperation) ที่เริ่มตนดวยความปรารถนาดีและจริงใจตอกัน และนํามาซึง่ความรูสกึทีดี่
ของประชาชนลาว ที่มีสวนตอการเสริมสรางความสัมพันธของไทยและ สปป. ลาว ไดอยางย่ังยืน อีกทั้ง
การดําเนินโครงการน้ี แมจะเปนการใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย แตทั้งผูใหและผูรับตางมีความเปน
เจาภาพรวมกัน มีผลประโยชนรวมกัน ปราศจากเงื่อนไข ขอผูกมัด หรือการแทรกแซงกิจการภายใน
ของประเทศคูรวมมือ และเปนการดําเนินการที่เปนสวนหน่ึงสอดคลองกับแนวทางของการทูต
สาธารณะและการทูตสาธารณสุข สิ่งที่เห็นไดชัดเจนในระหวางการดําเนินโครงการและหลังการ
ดําเนินโครงการ ไดแก ความสัมพันธระหวางสถานกงสุลใหญฯ กับแขวงตางๆ ในทุกระดับ มีความคุนเคย
ใกลชิดมากข้ึน และสามารถติดตอประสานงานในเรื่องตางๆ ไดอยางราบรื่น มีความเปนกันเองมากข้ึน 
สงผลใหการทํางานเพื่อประโยชนของประชาชนทั้งสองประเทศเปนไปอยางราบรื่น บนพื้นฐานของ
มิตรภาพและความไววางใจที่เกิดข้ึนจากการทํางานรวมกันและเห็นถึงความจริงใจตอกัน 

 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การดําเนินโครงการทันตกรรมทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
จากคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สามารถเสริมสรางความเขาใจ
และความรูสึกที่ดีของประชาชนใน สปป. ลาว ตอประเทศไทย มีสวนชวยในการสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางสองประเทศ ใหเกิดความไววางใจและใกลชิดกันมากข้ึน นํามาซี่งการอยูรวมกันอยางสันติ  
ปูทางสูความรวมมือในดานตางๆ เพื่อผลประโยชนรวมกัน กอใหเกิดเสถียรภาพและความมั่นคงทั้งใน
ระดับทวิภาคี อาเซียน และภูมิภาค อีกทั้งเปนการดําเนินการตามแนวทางการทูตสาธารณะ และการทูต
เพื่อสาธารณสุข โดยใชความรวมมือดานการแพทยและสาธารณสุขซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพที่
สามารถสนับสนุนและใหความรวมมือแกประเทศเพื่อนบานได และเปนการใหที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูรับ รวมทั้งเปนการแสดงเจตนาที่ดีที่จะใหความรวมมือเพื่อสนับสนุนนโยบายของรฐับาล 
สปป. ลาว ที่ตองการพัฒนาประเทศใหพนจากสภาพประเทศที่พัฒนานอยที่สุด (Least Developed 
Country: LDC) ในป พ.ศ. 2563  

4.1.1  จากการศึกษาในเรื่องน้ีโดยใชทฤษฎีการวิเคราะหของ Michael E. Kraft และ 
Scott R. Furlong ที่ปรากฏในหนังสือ “Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives 
(Sixth Edition) สามารถสรุปผลการศึกษาที่วิเคราะหดวยตัวช้ีวัดในทฤษฎีน้ี จํานวน 8 ตัวช้ีวัด ได
ดังน้ี 

1)  ประสิทธิผล (Effectiveness) การดําเนินโครงการทันตกรรมฯ บรรลุ
วัตถุประสงคที่ตองการจะสงเสริมใหประชาชนลาวมีสุขภาพฟนที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกครั้งที่มี
การออกหนวยทันตกรรมฯ มีผูมารับบริการเกินกวาจํานวนที่ต้ังเปาหมายไว แสดงใหเห็นถึงความไววางใจ
และความเช่ือมั่นของประชาชนลาวที่มีตอการแพทยและสาธารณสุขของไทย และแสดงใหเห็นถึงการ
สนับสนุนของทางการลาวที่ใหความรวมมือในการเขามาดําเนินโครงการและชวยประชาสัมพันธให
ประชาชนลาวไดทราบขาวและมารับการตรวจรักษา โครงการทันตกรรมฯ จงึสามารถสรางความไวเน้ือเช่ือใจ
ระหวางกันและมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป. ลาวใหใกลชิดย่ิงข้ึนในทุกระดับ 

2)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) การเดินทางมาใหบริการถึงแหลงชุมชมที่ประชาชน
สามารถเดินทางมาตรวจรักษาไดโดยสะดวกและไมสูญเสียรายไดจากการทํางาน หรือเสียคาใชจายใน
การเดินทางมาก ทําใหชวยประหยัดคาใชจายสําหรับคารักษาพยาบาลของประชาชน และสามารถ
เก็บไวเปนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในอนาคตได นอกจากน้ี การใหบริการของหนวยทันตกรรมฯ  
ยังเปนการใหบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานทางการแพทยโดยใชงบประมาณอยางคุมคาเมื่อ
คํานึงถึงจํานวนเงินที่ใชในโครงการตอจํานวนผูมารับบริการ 
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3)  ความเสมอภาค (Equity) การใหบริการทันตกรรมภายใตโครงการทันตกรรมฯ 
เปนการใหบริการดานการแพทยเพื่อสังคม ที่มุงใหบริการในภูมิภาคตางๆ อยางทั่วถึง ทั้งในและ
ตางประเทศ ในแตละป หนวยทันตกรรมฯ มีกําหนดใหบริการแกประชาชนทั้งในประเทศไทยและใน 
สปป. ลาว ในการใหบริการแตละครั้งมิไดมีการกําหนดเฉพาะเจาะจงที่จะใหบริการเฉพาะพื้นที่ใด
พื้นที่หน่ึงเปนพิเศษ นอกจากน้ี ยังจัดใหมีทันตแพทยผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆ รวมอยูในคณะเพื่อให
ครอบคลุมกลุมผูรับบริการและกลุมอาการของโรคฟนที่อาจตรวจพบ และเปนการใหบริการแกทุกคน
โดยไมคํานึงถึงเช้ือชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เปนการใหความชวยเหลือโดยไมคิดคาใชจาย 
จึงสามารถเขาถึงประชาชนไดหลากหลายทั้งเด็กและผูใหญ ทั้งประชาชนทั่วไป จนถึงเจาหนาที่ของรัฐ 
ทําใหมีชองทางที่สามารถสรางความคุนเคยตอกัน และนํามาซึ่งความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกันได 

4)  เสรีภาพและอิสรภาพ (Liberty/Freedom) การใหความชวยเหลือตาม
โครงการทันตกรรมฯ น้ี เปนการใหโดยไมหวังผลตอบแทนเปนการดําเนินการเพื่อมนุษยธรรม จึงไมมี
ขอผูกมัดใดๆ ตอผูมารับบริการ การเขารับการตรวจรักษาเปนไปโดยสมัครใจ ผูมารับบริการเดินทาง
ยังที่ต้ังของหนวยทันตกรรมฯ ดวยตนเอง ดวยความสมัครใจ  

5)  ความเปนไปไดทางการเมือง (Political feasibility) กระทรวงการตางประเทศ
สนับสนุนการดําเนินโครงการทันตกรรมฯ มาโดยตลอด โดยใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
ติดตอกันมาเปนเวลา 9 ป เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือเพื่อการ
พัฒนากับ สปป. ลาว ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบาน ในขณะที่การดําเนินโครงการที่ สปป. ลาว ไดรับการ
ยอมรับและสนับสนุนเปนอยางดี จากหนวยงานภาครัฐของ สปป. ลาว ในชวงตลอดระยะเวลาที่
ดําเนินโครงการในพื้นที่ สะทอนใหเห็นถึงสถานะของความสัมพันธที่ดีระหวางไทยกับ สปป. ลาว ที่มี
ความรวมมือระหวางกันเปนอยางดี 

6)  การยอมรับทางสังคม (Social acceptability) ในการออกหนวยบริการทันตกรรม
แตละครั้งจะมีประชาชนลาวมารับบริการเปนจํานวนมากกวาที่คาดการณไว แสดงใหเห็นถึงการยอมรับ
และมั่นใจในคุณภาพดานสาธารณสุขของไทย ซึ่งโดยทั่วไปประชาชนลาวมีความคุนเคยกับประเทศไทย 
ในดานตางๆ ผานการรับขอมูลขาวสารในหลายชองทาง เชน โทรทัศนและโซเชียลมีเดียตางๆ เปนตน 
การตอบรับที่ดีจากประชาชนลาวเชนน้ี เปนโอกาสที่ดีตอการพัฒนาความสัมพันธระหวางไทยกับ 
สปป. ลาว ใหมีความใกลชิดและพัฒนาการที่ดีย่ิงข้ึนในทุกระดับ ซึ่งฝายไทยจําเปนที่จะตองรักษา
สถานะของความสัมพันธที่ราบรื่นใหคงอยูโดยอาศัยการสรางความไวเน้ือเช่ือใจและมิตรภาพบน
พื้นฐานของความสัมพันธที่เคารพซึ่งกันและกันระหวางเพื่อนบาน 

7)  ความเปนไปไดในการบริหารจัดการ (Administrative feasibility) ดวยการ
ประสานงานและการบริหารจัดการที่ ดี  และประสบการณการทํางานของคณะทํางานและ 
ผูประสานงานโครงการ ทําใหการบริหารโครงการ และการบริหารวัสดุ อุปกรณ แทบไมมีขอผิดพลาดเลย 
แมจะเปนการปฏิบัติงานนอกที่ทําการปกติก็ตาม แสดงใหเห็นถึงความเปนมืออาชีพที่มีความรูและ
ประสบการณสูงของทีมงาน ซึ่งมีสวนสําคัญในความสําเร็จของการดําเนินโครงการในแตละครั้ง ทําให
เกิดความราบรื่นและสามารถแกไขปญหาตางๆ ที่เกดิข้ึนไดดี  

8)  ความเปนไปไดทางเทคนิค (Technical Feasibility) ไทยมีศักยภาพดาน
การแพทยและสาธารณสุข มีความพรอมดานเทคโนโลยีและอุปกรณที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และอยู
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ในระดับที่สามารถใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาดวยกันได ในการใหบริการหนวยทันตกรรม
เคลือ่นที่ไปยังพื้นที่ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทางหนวยจะนําเครื่องมือและอุปกรณการตรวจ
รักษาที่จําเปนและมีความทันสมัย มีคุณภาพดี ปลอดภัย ไปใหบริการ เพื่อใหการตรวจรักษามีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน 

4.1.2  จากการวิเคราะหตามแนวทางทฤษฎีขางตนและการศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ 
ประกอบความเห็นของผูใหสัมภาษณทั้งหมด พบวา ผูใหสัมภาษณใหความสําคัญกับตัวช้ีวัดดาน 
ความเปนไปไดทางการเมือง (Political feasibility) ที่เกี่ยวของกับระดับของการยอมรับในนโยบาย
สาธารณะที่ฝายการเมืองจะยอมรับและใหการสนับสนุนตอนโยบายที่ถูกเสนอ และตัวช้ีวัดดานการยอมรบั
ทางสังคม (Social acceptability) ในการที่สาธารณชนจะใหการยอมรับและสนับสนุนตอนโยบายน้ันๆ 
เน่ืองจากเห็นวา ทั้งสองตัวช้ีวัดมีความสําคัญและสามารถช้ีใหเห็นวา ความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการน้ัน เกิดข้ึนจากพื้นฐานของการไดรับการยอมรับและสนับสนุนจากผูบริหารและทางการลาว
ที่มีนโยบายใหการสนับสนุนเพราะเห็นถึงประโยชนที่ประชาชนของตนจะไดรับจากโครงการน้ีในดานตาง  ๆ
เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพที่ดี การเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีดานการแพทยและ
สาธารณสุขระหวางกัน เปนตน โดยสามารถมองขามความแตกตางทางอุดมการณทางการเมืองของ 
ทั้งสองประเทศ และใหความสําคัญตอความรวมมือระหวางมิตรประเทศเพื่อประโยชนรวมกันของ
ประชาชน ในขณะที่ฝายการเมืองของไทย หรือฝายรัฐบาลซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายตางๆ ก็มีความ
ตระหนักถึงความสําคัญตอการสงเสริมความสัมพันธกับ สปป. ลาว และประเทศเพื่อนบานอื่นๆ 
รวมทั้งใหการสนับสนุนดานงบประมาณมาโดยตลอดแกโครงการทันตกรรมฯ น้ี ผานกระทรวง 
การตางประเทศและสถานกงสุลใหญฯ ทําใหมีความราบรื่นของการดําเนินนโยบาย และการนํามา
ปฏิบัติมีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

ในสวนของตัวช้ีวัดดานการยอมรับทางสังคมจากสาธารณชน น้ัน ถือเปนอีกปจจัย 
ที่สําคัญที่ทําใหการดําเนินโครงการน้ีประสบความสําเร็จ นอกจากเปนประเทศที่มีพรมแดนติดกัน  
มีความใกลชิดทางภูมิศาสตร ความคลายคลึงกันในดานเช้ือชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เปนสวนสนับสนุนที่สําคัญแลว ที่ผานมาทั้งสองประเทศไดมีความรวมมือในมิติตางๆ อยางกวางขวาง
มาโดยตลอด ทําใหความสัมพันธที่เกิดข้ึนจากโครงการความรวมมือตางๆ สรางความคุนเคยและ
ความรูสึกที่ดีตอกัน เกิดความใกลชิดในทุกระดับ ทั้งในระหวางประชาชนตอประชาชน ระหวาง
ประชาชนตอรัฐ จนสามารถขยายไปถึงการสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธระดับทวิภาคีของสอง
ประเทศที่มีความแนนแฟนจากพื้นฐานที่มาจากการสงเสริมความรวมมือระหวางกันเพื่อชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย 

เมื่อศึกษาตอไปผูเขียนพบวา จากการที่โครงการทันตกรรมฯ ไดรับการยอมรับและ
สนับสนุนจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ทําใหผลของการดําเนินการแตละครั้งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและทันตสุขภาพของประชาชนลาว ทําใหเกิดการ
ถายทอดความรูใหกับครอบครัวและชุมชนเปนการเพิ่มจํานวนผูมีความรูดานสุขอนามัยปากและฟนให
แผขยายออกไปในพื้นที่ตางๆ ไดอยางทั่วถึงมากข้ึน ซึ่งในระยะยาวจะทําใหสามารถลดภาระดาน
งบประมาณที่จะตองเสียไปในการรักษาพยาบาล และนําไปใชเพื่อการพัฒนาในดานอื่นๆ ที่เปน
ประโยชนไดตอไป นอกจากน้ียังเปนโอกาสที่ทําใหเกิดการการแลกเปลี่ยนประสบการณและถายทอด
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เทคโนโลยีดานสาธารณสุขระหวางบุคลากรทางการแพทยของไทยกับหนวยงานสาธารณสุขทองถ่ิน
ของลาวที่อยูในพื้นที่ใหบริการอีกดวย 

อยางไรก็ดี จากการศึกษาการดําเนินโครงการผานตัวช้ีวัดตางๆ ทั้ง 8 ตัวช้ีวัด  
ยังแสดงใหเห็นวา เมื่อวิเคราะหถึงตัวช้ีวัดดานความเสมอภาค (Equity) ซึ่งวัดการกระจาย
ผลประโยชนอยางทั่วถึงแกประชากรในกลุมตางๆ พบวา แมการดําเนินโครงการทันตกรรมฯ โดยไม
คิดคาใชจายจะสามารถใหบริการแกกลุมผูบริการไดทั้งเด็กและผูใหญ โดยไมจํากัด เช้ือชาติ ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม และมีความพยายามสื่อสารใหถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุดก็ตาม แตยังพบวา 
ดวยอุปสรรคดานการเดินทางและสภาพภูมิประเทศ ทําใหยังมีประชาชนอีกเปนจํานวนมากที่อยูใน
พื้นที่หางไกล ไมสามารถเดินทางมารับบริการไดตามเวลาที่กําหนด ซึ่งหากประชาชนเหลาน้ีมคีวามจาํเปน 
ตองพบทันตแพทย ก็จะตองหาโอกาสตอไปที่จะรับการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลในทองถ่ิน  
ซึ่งอาจจะตองเสียรายไดในการประกอบอาชีพในแตละครั้งเพื่อเดินทางมารับการตรวจรักษา รวมถึงมี
คาใชจายเพิ่มมากข้ึนในการเดินทางและรักษาพยาบาลอีกดวย 
 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  จากความใกลชิดทางภูมิศาสตรที่ไทยและ สปป. ลาว เปนประเทศเพื่อนบานที่

มีพรมแดนติดกัน มีคลายคลึงกันในดานเช้ือชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัย
สนับสนุนที่สําคัญที่ชวยเสริมสรางความสัมพันธระหวางกัน ไทยจึงควรสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม
ที่จะชวยเปนพื้นฐานที่แข็งแรงใหแกความรวมมือดานตางๆ ที่จะสรางประโยชนตอกัน กิจกรรมเหลาน้ี
ไดแก กิจกรรมดานสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมไปจนถึงกีฬาและการทองเที่ยว 
เปนตน ทั้งน้ี ในการสรางความรวมมือระหวางกัน ควรเปนการสรางความรวมมือ ในลักษณะ ใต–ใต 
ที่อยูบนหลักการของความเปนเจาของรวมกัน ความทัดเทียม และมีผลประโยชนรวมกัน เพื่อใหเกิด
ความไวเน้ือเช่ือใจและทัศนคติที่ดีตอไทย 

2)  การสรางความรวมมือและใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกประเทศเพื่อนบาน
จําเปนตองมีความตอเน่ืองของนโยบาย แมไทยจะมีนโยบายดานการตางประเทศที่ใหความสําคัญตอ
ประเทศเพื่อนบานเปนอันดับแรก แตควรมีการทบทวนนโยบายอยางสม่ําเสมออยางรอบดาน เพื่อให
สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในปจจุบัน และ
เพื่อใหสอดคลองและตรงตามความตองการของประเทศคูรวมมือ  

4.4.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1)  โดยที่ขณะน้ีความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป. ลาว อยูในระดับดีมาก 

หนวยงานตางๆ ของไทยจึงควรสงเสริมใหมีการพัฒนาความรวมมือในมิติตางๆ อยางกวางขวาง 
บนพื้นฐานของความเสมอภาค การเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน และมีผลประโยชนรวมกัน  
เพื่อเปนการสงเสริมใหความสัมพันธที่ดีเชนน้ีคงอยูตลอดไป ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญในตางประเทศ ควรมีสวนรวมในเครือขายความรวมมือตางๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อให
สามารถติดตามและกํากับดูแลในภาพรวมใหการดําเนินความสัมพันธระหวางสองประเทศเปนไปอยาง
สอดคลองกับนโยบายตางประเทศของไทย 
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2)  จากการที่ไทยมีความตระหนักรูและใหความสําคัญตอ สปป. ลาว และประเทศ
เพื่อนบาน ทําใหมีหนวยงานของไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เปนจํานวนมาก ทั้งจากสวนกลางและ 
สวนภูมิภาค มีนโยบายที่จะสรางความรวมมือกับ สปป. ลาว ในหลากหลายมิติ ผานการดําเนิน
กิจกรรมและโครงการตางๆ รวมกัน จึงจําเปนตองมีการกําหนดหนวยงานเจาภาพใหชัดเจน ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคหรือจังหวัด เพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ 
ที่จะรวมมือกับ สปป. ลาว มีความเปนเอกภาพ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และหลีกเลี่ยง 
การดําเนินการที่มีลักษณะ “ตางคนตางทํา” ซึ่งอาจไมเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรดานการตางประเทศ 
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ความรวมมือระหวาง สปป. ลาว กับประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 
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