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Soft power ถือเป็นมิติหนึ่งของการด าเนินนโยบายทางการทูตซึ่งมีความส าคัญมากขึ้น

นับตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดย Joseph Samuel Nye ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาร์ด ผู้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่พัฒนาและให้นิยามที่ชัดเจนของมัน และท าให้มันเข้าสู่กระแสความนึกคิด
และการตระหนักรู้ของสังคมและผู้บริหารประเทศอย่างเป็นทางการ ได้ให้ค าจ ากัดความว่า soft 
power คือ อ านาจที่ท าให้ประเทศอ่ืน ๆ ยินดีปฏิบัติตามความต้องการของเรา (co–op) โดยที่เรา 
ไม่จ าเป็นต้องบังคับ (coerce) หรือหาสิ่งอ่ืนใดมาแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งอธิบายหลักการของการใช้ 
soft power ว่า คือการที่ความสามารถที่จะท าให้ผู้อ่ืนมีความพอใจที่จะเลือก (preference) ที่จะ
ด าเนินการในรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของเรา โดยเป็นการใช้อ านาจเชิงดึงดูด (attractive 
power) เพ่ือน าไปสู่การยอมรับโดยดุษฎี (acquiescence) โดย soft power ของแต่ละประเทศมีต้นทุน
แตกต่างกัน อาทิ ค่านิยมทางการเมือง นโยบายต่างประเทศที่มีความโดดเด่น ความล้ าหน้าทาง
เทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรม  

ตุรกีเป็นประเทศหนึ่งที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของการทูตในมิติ soft power โดย
ในยุคต้น มีการใช้หน่วยงานต่าง ๆ ผลักดันนโยบายในรูปแบบการทูตสาธารณะ (public diplomacy) 
อาทิ องค์กรเสี้ยววงเดือนแดง (Türk Kızılayı หรือ Turkish Red Crescent) / กรมกิจการศาสนา 
(Diyanet İşleri Başkanlığ) / หน่วยงานความร่วมมือและการประสานงานตุรกี (Turkish 
Cooperation and Coordination Agency–TIKA) / องค์การบริหารภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน 
(AFAD) / ส านักงานการทูตสาธารณะ (Office of Public Diplomacy) รวมไปถึงกระทรวงการ
ต่างประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งต่างมีภารกิจในการส่งเสริมภาพลักษณ์ 
สถานภาพและบทบาทของตุรกีในด้านต่าง ๆ อาทิ การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การส่งเสริม
ความร่วมมือด้านศาสนา การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการในต่างประเทศ  
แต่ปรากฏว่า ภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้น หลาย ๆ ครั้งมีความซ้ าซ้อนกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ 
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานแล้ว ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลักดันนโยบายด้วย 

พรรคความยุติธรรมและการพัฒนา (Adalet ve Kalkınma Partisi–Justice and Development 
Party–AKP) ซึ่งถือเป็นพรรคอนุลักษณ์นิยมเคร่งศาสนา ได้เข้ามาบริหารประเทศตุรกี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 
และปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินนโยบายต่างประเทศที่ส าคัญ ด้วยนโยบาย “ปราศจากปัญหากับ
เพ่ือนบ้าน” (Komsularla sefir problem politikasi หรือ Zero problem with neighbours 
policy) ภายใต้หลักการส่งเสริมความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์อย่างลึกซึ้ง (Stratejik Derinlik หรือ 
Strategic Depth) โดยอาศัยพัฒนาการทางเศรษฐกิจของตุรกีในยุคดังกล่าวซึ่งก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ในระดับก้าวกระโดด จนท าให้ตุรกีเป็นที่จับตามองจากท่ัวโลกและกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทส าคัญ
ในระดับภูมิภาคเป็นจุดขาย โดยใช้พัฒนาการดังกล่าวบอกเล่า “เรื่องราวใหม่ของตุรกี” (New story 
of Turkey) และด าเนินการผ่านกลยุทธ์และวลีเด็ด “ตุรกีมีเรื่องราวจะแบ่งปัน” (Turkey has a story to 
share) และเชื่อมโยงผสมผสานกับประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองในอดีตของจักรวรรดิออตโตมันในภูมิภาค 
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อย่างไรก็ดี ประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของออตโตมัน ยังคงสร้างความคลางแคลงใจ  
ในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศบอลข่าน รัฐบาลตุรกีจึงด าเนินการปฏิรูปและบูรณาการ
หน่วยงานที่ด าเนินภารกิจด้าน soft power โดยก่อตั้งตั้งมูลนิธิ ยูนุส เอ็มเร (Yunus Emre 
Foundation) ในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหาก าไร (non–profit organization) ขึ้นในปี ค.ศ. 2007 
และจัดตั้งสถาบัน ยูนุส เอ็มเร (Yunus Emre Enstitüsü หรือ Yunus Emre Institute) ขึ้นเป็น
หน่วยงานภายใต้มูลนิธิฯ ในปี ค.ศ. 2009 เพ่ือเป็นหน่วยงานและกลไกหลักในการผลักดันเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ soft power ของรัฐบาลตุรกี โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมตุรกีและ
ความนิยมตุรกี สถาบัน ยูนุส เอ็มเร เติบโตอย่างรวดเร็ว และด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนอง
เป้าหมาย ปีละเกือบ 1,000 โครงการ โดยในระยะเวลาเพียง 10 ปี ได้มีการจัดตั้งส านักงานของ
สถาบันฯ ทั่วโลกแล้วถึง 58 แห่งใน 48 ประเทศ ประเทศ และมีจุดประสานงาน 156 แห่งใน 72 ประเทศ 
อีกทั้ง ยังมีวิสัยทัศน์ที่จะเปิดศูนย์วัฒนธรรมให้ครบ 100 แห่งทั่วโลกภายในปี ค.ศ. 2023 จึงถือได้ว่า 
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร เป็นองค์กรด้าน soft power ที่มีความเข้มแข็งและมีพัฒนาการที่ชัดเจน  

รายงานศึกษาวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ศึกษารูปแบบ องค์กรและการด าเนินการของสถาบัน 
ยูนุส เอ็มเร ซึ่งเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ส่งเสริม soft power diplomacy หลักของตุรกี เพ่ือพยายาม
หาข้อคิดที่อาจเป็นประโยชน์ส าหรับประเทศไทยในการด าเนินการส่งเสริมและผลักดันนโยบาย soft 
power diplomacy ของไทยต่อไป และสรุปการศึกษาด้วยการเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายต่าง ๆ 
อาทิ การจัดเวทีส าหรับการหารือของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เพ่ือสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างศาสตร์และศิลปะของไทยในสาขาต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างเรื่องเล่าของประเทศไทย 
(Thailand’s story / Thailand’s narrative) เพ่ือริเริ่มโครงการ Sawasdee Thailand : reintroducing 
Thailand to the world ตามแนวคิดการสร้างความเข้าใจใหม่เพ่ือสร้างความเคารพ (re–educate 
for respect) เพ่ือเสริมสร้างความลึกซึ้ง เพ่ิมมูลค่า และต่อยอดให้ต้นทุนทางวัฒนธรรมของไทย เป็นต้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 
ประจ าปี 2562 ซึ่งไม่อาจจะส าเร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่ได้รับความกรุณา และ
ค าแนะน า การชี้แนะและค าวิจารณ์ท่ีมีคุณค่ายิ่งจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
เอกอัครราชทูต ดร. อภิชาติ  ชินวรรโณ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตินี  ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทเรก ศรโชติ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค าแนะน าให้เปลี่ยนหัวข้อการศึกษาวิจัยตั้งแต่การเข้ารับการปรึกษาครั้งแรก ซึ่งแม้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะสร้างความท้าทายให้กับกระผมเป็นอย่างมาก แต่ตลอดช่วงเวลาของการค้นคว้าข้อมูล
ตราบจนถึงการเขียนรายงานจนเสร็จสิ้นแล้ว กระผมก็ตระหนักและซาบซึ้งถึงวิสัยทัศน์และค าแนะน า
แรกเริ่มของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้เพ่ิมคุณค่าให้กับรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นอย่างมาก 
กระผมจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  

กระผมขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถาบันฯ ทุกท่านที่ได้จัดท าและด าเนินหลักสูตรนักบริหารการทูต 
อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงเวลาการอบรม และการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมรูปเล่มของรายงานฉบับนี้ นอกจากนี้ 
ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะสามารถให้ได้ 

พร้อมนี้ กระผมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ 11 ทุกท่าน
ส าหรับมิตรภาพ ก าลังใจ การสนับสนุน และความแลกเปลี่ยนความคิดอันเป็นประโยชน์ยิ่งตลอดระยะเวลา
การฝึกอบรม  

ท้ายที่สุด กระผมขอขอบคุณครอบครัว โดยเฉพาะนางบังอร เสวิกุล ภรรยา ที่นอกจากจะ
ให้ก าลังใจแล้ว ยังดูแลและยืนหยัดช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่ จนการเข้ารับการอบรม
ของกระผมส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี 

 
 
ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล 
กรกฎาคม 2562 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (foreign relations) และการด าเนินนโยบาย 
การต่างประเทศ (foreign policies) ของประเทศต่าง ๆ มีมิติอันหลากหลายและกลไกมากมายที่จะ
สามารถผลักดันเป้าหมายต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร 
การศึกษา หรือวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งกลไกอาจแบ่งแยกแต่ละมิติอย่างชัดเจนและเป็นอิสระจากกัน หรือ
อาจคาบเกี่ยวและครอบคลุมมิติต่าง ๆ โดยในการเลือกที่จะด าเนินกลไกใด ๆ ย่อมต้องขึ้นอยู่กับ
เป้าประสงค์สูงสุดของนโยบายของประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และ
ห้วงเวลา ดังจะเห็นได้จากยุคสมัยของโลกที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ ในยุคโบราณกาล การต่างประเทศ
ของรัฐต่าง ๆ ประกอบด้วยการขยายอิทธิพลและอาณาเขตผ่านการต่อสู้ท าสงครามเพ่ือแย่งชิง
ดินแดน และเมื่อรัฐมีความเข้มแข็ง ระบบต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่แล้ว จึงหันมาเน้นด้าน
เศรษฐกิจ อาทิ ในยุคเส้นทางสายไหม หรือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี  ภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่มนุษย์ชาติ ก็ท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องพิจารณา  
การด าเนินนโยบายการต่างประเทศอย่างระมัดระวังมากขึ้นเพ่ือลดการกระทบกระทั่งและหลีกเลี่ยง
ไม่ให้หายนะในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก1 ซึ่งมีส่วนส าคัญที่ท าให้การใช้ soft power เริ่มถูกน ามาใช้ 
อย่างกว้างขวางมากขึ้น  

ทั้งนี้ soft power ในยุคแรก คือการที่รัฐใช้ช่องทางต่าง ๆ ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และ
วัฒนธรรมของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และอาจย้อนกลับไปถึงกรีก  ที่ท าให้ระบอบ 
การปกครองแบบประชาธิปไตยดูเป็นระบอบที่มีความเท่าเทียมและกลายเป็นบรรทัดฐานของระบอบ
การปกครองที่ดีในโลกตะวันตก หรือฝรั่งเศสที่ได้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาของตน จนถูกมองว่า
เป็นวัฒนธรรมชั้นสูงและภาษาฝรั่งเศสได้กลายเป็นภาษาที่ใช้ในราชส านักยุโรปในช่วงยุคศตวรรษที่ 
17–18 รวมทั้งกลายมาเป็นภาษาทางการทูต ต่อมา ในช่วงสงครามโลกก็มีการใช้ soft power อย่าง
กว้างขวางโดยฝ่ายต่าง ๆ ในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) เพ่ือที่จะได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชน และหลายประเทศ ทั้งอังกฤษ และสหรัฐฯ ได้หันมาใช้ข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรม  
เพ่ือจุดประสงค์ทางการต่างประเทศ ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานที่จะสื่อสารภาพลักษณ์ในเชิงบวกของตน
ออกไปสู่สาธารณชน ผ่านสถานีวิทยุ BBC (อังกฤษ) และ VOA (สหรัฐฯ) 2   

                                                 

1 Margaret MacMillan, Rebuilding the world after the second world war [Online], Available from : 
https://www.theguardian.com/world/2009/sep/11/second-world-war-rebuilding  
2 องค์กรรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน, Soft Power ภัยคุกคามที่พึงระวัง [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
https://www.secnia.go.th/2015/11/19/soft-power-ภัยคุกคามที่พึงระวัง/ 
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อย่างไรก็ดี แม้ว่าประเทศต่าง ๆ จะมีการด าเนินนโยบายที่เข้าข่าย soft power มายาวนาน  
แต่ Joseph Samuel Nye ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่พัฒนาและให้นิยาม
ที่ชัดเจนของมัน และท าให้มันเข้าสู่กระแสความนึกคิดและการตระหนักรู้ของสังคมและผู้บริหาร
ประเทศอย่างเป็นทางการ ซึ่งในหนังสือ Bound to Lead เมื่อปี ค.ศ. 1990 Nye ได้ให้ค าจ ากัดความว่า 
soft power คือ อ านาจที่ท าให้ประเทศอ่ืน ๆ ยินดีปฏิบัติตามความต้องการของเรา (co–op) โดยที่
เราไม่จ าเป็นต้องบังคับ (coerce) หรือหาสิ่งอ่ืนใดมาแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งอธิบายหลักการของการใช้ 
soft power ว่า คือการที่ความสามารถที่จะท าให้ผู้อ่ืนมีความพอใจที่จะเลือก (preference) ที่จะ
ด าเนินการในรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของเรา โดยเป็นการใช้อ านาจเชิงดึงดูด (attractive 
power) เพ่ือน าไปสู่การยอมรับโดยดุษฎี (acquiescence) โดย soft power ของแต่ละประเทศมีต้นทุน
แตกต่างกัน อาทิ ค่านิยมทางการเมือง นโยบายต่างประเทศที่มีความโดดเด่น ความล้ าหน้าทางเทคโนโลยี
หรือเศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรม โดยได้จ าแนกแยกแยะรูปแบบและรายละเอียดของ soft power ต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

ส าหรับประเทศไทย ให้ความส าคัญกับ soft power มาช้านาน และมีองค์กรต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ด้าน soft power อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้สองหน่วยงานหลัก คือ กรมความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ และกองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ / กระทรวงวัฒนธรรม และ
มูลนิธิไทย ฯลฯ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดท าแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550–2559) 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนางานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ พัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และมั่นคงทางวัฒนธรรม3 ฯลฯ และแม้ว่า หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่กล่าวมาข้างต้น จะท างานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกันและกับหน่วยงานภายนอก  อาทิ 
องค์การภาคเอกชนและภาคสังคม เพ่ือผลักดันนโยบาย soft power ของไทย แต่กระนั้น ก็ดูเสมือนว่า 
แต่ละหน่วยงานยังคงก าหนดทิศทางและแผนงานของตนเอง ท าให้ไม่เกิดการผสานก าลัง (synergy) 
ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าประสงค์ของประเทศไทยในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระยะสั้น กลาง 
และยาว 

ในขณะเดียวกัน ประเทศอ่ืน ๆ ที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินนโยบาย soft power ที่ได้มี
การจัดตั้งองค์กรกลางเพ่ือดูแลนโยบายด้านนี้โดยเฉพาะ ปรากฏดังตารางด้านล่าง  

 
  

                                                 
3 จรี ลิ้มละมยั, การใช้วัฒนธรรมเปน็พลังขับเคลื่อนในการเสรมิสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระดับสากล อย่างมีประสิทธิภาพ, รายงานการศึกษาส่วนบุคคล, หลกัสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 3 ปี 2554.  
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ตารางท่ี 1  องค์กรด้าน Soft Power ของประเทศต่าง ๆ เรียงตามช่วงเวลาที่จัดตั้ง 
 

ประเทศ องค์กร / สถาบัน ระดับ ภารกิจ ช่วงเวลา 
ที่จัดตั้ง 

ฝรั่งเศส L'Alliance 
Française 

โลก ภาษา / วัฒนธรรม / 
การศึกษา 

1883 

สหราชอาณาจักร British Council โลก ภาษา / วัฒนธรรม / 
การศึกษา 

1934 

บราซิล Brazil Cultural 
Network 

ภูมิภาค / 
โลก 

ภาษา / วัฒนธรรม / 1940 

อิตาลี Italian Cultural 
Institute 

โลก ดนตรี / 
วิชาการ 

1949 

อินเดีย India Council for 
Cultural Relations 

โลก ภาษา / วัฒนธรรม / 
การศึกษา 

1950 

เยอรมนี Goethe Institut โลก ภาษา / วัฒนธรรม / 
การศึกษา 

1951 

สหรัฐฯ American 
University Alumni 
Association (AUA) 

ประเทศ ภาษา / วัฒนธรรม / 
การศึกษา 

1952 

ญี่ปุ่น Japan Foundation โลก  ภาษา / วัฒนธรรม / 
การศึกษา 

1972 

สเปน Cervantes Institute โลก ภาษา / การศึกษา 1991 
จีน Confucius Institute โลก ภาษา / วัฒนธรรม / 

การศึกษา 
2004 

รัสเซีย Russkiy Mir 
Foundation 

โลก ภาษา / วัฒนธรรม / 
การศึกษา 

2007 

เกาหลี Korean Cultural 
Center 

โลก ภาษา / วัฒนธรรม / 
การศึกษา 

2009 

ตุรกี Yunus Emre 
Institute 

โลก ภาษา / วัฒนธรรม / 
การศึกษา 

2009 

ที่มา : รวบรวมจากอินเตอร์เน็ต มิ.ย. 2562 
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ตารางท่ี 2  องค์กรด้าน Soft Power ของประเทศต่าง ๆ เรียงตามจ านวนส านักงานท่ัวโลก 
 

องค์กร / สถาบัน ประเทศ ส านักงานทั่วโลก /  
ประเทศที่มีสาขา 

ประเทศที่มี 
ส านักงานมากที่สุด 

Confucius Institute จีน 507 แห่ง / 
129 ประเทศ 

สหรัฐฯ 
107 แห่ง 

British Council สหราชอาณาจักร 277 แห่ง / 
114 ประเทศ 

อินเดีย 
10 แห่ง 

Institut Française ฝรั่งเศส 219 แห่ง / 
101 ประเทศ 

เยอรมนี 
21 แห่ง 

Russkiy Mir Foundation รัสเซีย 171 แห่ง / 
65 ประเทศ 

ยูเครน 
19 แห่ง 

Goethe Institut เยอรมนี 169 แห่ง / 
99 ประเทศ 

ฝรั่งเศส 
8 แห่ง 

Italian Cultural Institute  อิตาลี 83 แห่ง / 
59 ประเทศ 

เยอรมนี / สหรัฐ 
5 แห่ง 

Cervantas Institute  สเปน 76 แห่ง / 
44 ประเทศ 

บราซิล 
8 แห่ง 

India Council for 
Cultural Relations 

อินเดีย 55 แห่ง / 
35 ประเทศ 

อินโดนีเซีย /  
แอฟริกาใต้ 

2 แห่ง 
Yunus Emre Institute ตุรกี 58 แห่ง / 

48 ประเทศ 
บอสเนียและ 
เฮอร์เซโกวีนา 

3 แห่ง 
Korean Cultural Center เกาหลี 32 แห่ง / 

27 ประเทศ 
จีน / สหรัฐ 

3 แห่ง 
Brazil Cultural Network บราซิล 29 แห่ง / 

28 ประเทศ 
อุรุกวัย 
2 แห่ง 

Japan Foundation ญี่ปุ่น 29 แห่ง / 
25 ประเทศ 

สหรัฐ 
2 แห่ง 

ที่มา : British Council cultural relations institutions  
 
ทั้งนี้ สถาบัน ยูนุส เอ็มเร (Yunus Emre Institute) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลตุรกีเมื่อปี  

ค.ศ. 2009 โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมตุรกีและความนิยมตุรกี และมีกลไกผลักดัน
เป้าหมาย 5 ประการ คือ การทูตเชิงวัฒนธรรม (cultural diplomacy) การเสริมสร้างศักยภาพ
องค์กร (institutional capacity) การทูตเชิงวิทยาศาสตร์ (science diplomacy) การมีปฏิสัมพันธ์
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ทางวัฒนธรรม (cultural interaction) และหลักสูตรภาษาตุรกี (Turkish courses) โดยด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ที่ครอบคุลมเป้าหมายทั้ง 5 ประการข้างต้น ปีละเกือบ 1,000 โครงการ นอกจากนี้ 
ยังมีนโยบายเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมตุรกีที่ชัดเจน โดยในระยะเวลาเพียง 10 ปี ได้มีการ
จัดตั้งส านักงานของสถาบันฯ ทั่วโลกแล้วถึง 58 แห่งใน 48 ประเทศ และมีจุดประสานงาน 156 แห่ง
ใน 72 ประเทศ4 อีกทั้ง ยังมีวิสัยทัศน์ที่จะเปิดศูนย์วัฒนธรรมให้ครบ 100 แห่งทั่วโลกภายในปี  
ค.ศ. 2023 (ปีครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐตุรก)ี จึงถือได้ว่า สถาบัน ยูนุส เอ็มเร เป็น
องค์กรด้าน soft power ที่มีความเข้มแข็งและพัฒนาการที่ชัดเจน น่าจับตาและศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือ
อาจเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเป็นอย่างยิ่ง  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ  
1.2.1  ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ บทบาท และการด าเนินการของ 

Yunus Emre Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ผลักดันนโยบาย soft power ของตุรก ี
1.2.2  ศึกษาความเป็นไปได้และให้ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด าเนินการใช้ 

Yunus Emre Institute เป็นต้นแบบ / ต่อยอดส าหรับองค์กรในลักษณะเดียวกันของไทย เพ่ือผลักดัน 
soft power ของไทยในอนาคต 

 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา  

1.3.1  ศึกษาแนวความคิดทฤษฎี soft power และ public diplomacy จากหนังสือและ
เอกสารวิชาการต่าง ๆ 

1.3.2  ศึกษาทฤษฎีการบริหารองค์กรไม่แสวงหาก าไรจากหนังสือและเอกสารวิชาการต่าง ๆ 
1.3.2  ศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น / การสัมภาษณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ 

ท าหน้าที่ส่งเสริม soft power ของ Yunus Emre Institute  
 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
ผู้ท าการศึกษาหวังว่า การศึกษาฉบับนี้จะให้ประโยชน์ ดังนี้  
1.4.1  ให้ข้อมูลและภาพรวมเกี่ยวกับองค์กรที่ที่ท าหน้าที่ผลักดัน soft power ของ

ประเทศตุรกี เพ่ือประโยชน์ในการเป็นข้อมูลเชิงลึก ทั้งส าหรับการศึกษาเพ่ือต่อยอด หรือเพ่ือเป็น
ต้นแบบส าหรับองค์กรในลักษณะเดียวกันของไทย 

1.4.2  ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ซึ่งอาจน าไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ผลักดันภารกิจด้าน 
soft power ของไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

 
 

                                                 
4 ข้อมูลสรุปจากสถาบัน Yunus Emre 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ส าหรับการศึกษาและวิเคราะห์ในรายงานการศึกษาฉบับนี้ ผู้เขียนใช้แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ บนพื้นฐานของหลักวิชาการ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม ประกอบด้วย 

 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 แนวคิดด้าน Soft Power 
ได้มีการน าเสนอแนวความคิดด้าน Soft Power ของ Joseph S. Nye อย่างละเอียด

และลึกซึ้งแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดย อสิ ม้ามณี เรื่อง “การใช้ Soft Power ในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : กรณีศึกษา การด าเนินการของทีมประเทศไทยในเนปาล” หลักสูตร
นักบริหารการทูต รุ่นที่ 4 ปี 2555 / สุวรรณา ฟองสมุทร เรื่อง “การเพ่ิมศักยภาพองสถานีวิทยุสราญรมย์
ในการด าเนิน Public Affairs และ Public Diplomacy” หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 5 ปี 2556 
และอุรษา มงคลนาวิน เรื่อง “การด าเนินงานการทูตสาธารณะเพ่ือส่งเสริม ผลประโยชน์ของไทยใน
ความสัมพันธ์ไทย–กาตาร”์ หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 ปี 2557 เป็นต้น ซึ่งจะเป็นรากฐานใน
การท าการศึกษาด้าน Soft Power ของผู้เขียนในการศึกษาครั้งนี้ 

2.1.2 แนวคิดด้านการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) 
สถาบัน Institute for Cultural Diplomacy ซึ่งเป็นองค์กร NGO ของสหรัฐฯ ที่ได้รับ

การก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1999 ให้ข้อมูลว่าการทูตวัฒนธรรม เป็นนโยบายทางการทูตที่มีประวัติ
ยาวนานหลายร้อยปี โดยผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของนักส ารวจ นักเดินทาง พ่อค้า ครู และศิลปิน ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นเอกอัครราชทูตอย่างไม่เป็นทางการ (informal ambassadors) ของการด าเนินนโยบายการทูต
วัฒนธรรมในช่วงแรก และในยุคร่วมสมัย ยังมีการขยายรวมไปถึงสาขาอ่ืน ๆ อีก อาทิ กีฬา 
วรรณกรรม ดนตรี วิทยาศาสตร์ ธุรกิจและเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยการแลกเปลี่ยนทางความคิด ภาษา 
ศาสนา ส่งผลน าไปสู่การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับ โดยในทางปฏิบัติ 
การผลักดันนโยบายการทูตวัฒนธรรมสามารถด าเนินการได้ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน หน่วยงาน และ/หรือ 
รัฐบาล ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือน หรือการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นต้น โดยในยุคโลกาภิวัตน์ 
การด าเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรมยิ่งมีความส าคัญขึ้น เพ่ือที่จะสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือตอบสนองหลักการส าคัญ 5 ประการ ได้แก่  

1) การเคารพและสร้างความยอมรับในความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม 
2) การส่งเสริมการสนทนาระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ ในระดับโลก 
3) การให้ความส าคัญกับความยุติธรรม ความเท่าเทียมและความพ่ึงพากัน 
4) การปกป้องหลักสิทธิ์มนุษย์ชน 
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5) การสร้างสันติภาพและความม่ันคงในโลก 
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศต่าง ๆ ได้มี

บทบาทในการด าเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรมอย่างชัดเจน โดยเป้าหมายของภาครัฐ ก็คือ การสร้าง
การยอมรับในบทบาทและสถานะของตนตามแนวคิด soft power ของ Joseph S. Nye ที่ระบุว่า 
อ านาจของ soft power คือ “การโน้มน้าวให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นพ้องและยอมรับจุดยืนของเรา ผ่าน
วัฒนธรรม ค่านิยม และความคิด แทนที่จะใช้อ านาจแข็ง (hard power) ซึ่งต้องใช้การยึดครองหรือ
บีบบังคับด้วยอ านาจทางการทหาร” ในขณะที่ในส่วนของภาคเอกชน นั้น มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม
ความเข้าใจและการยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มคน
ประเทศต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการท าธุรกิจในโลกไร้พรมแดน  

2.1.3 แนวคิดการบริหารองค์กรไม่แสวงหาก าไร (Non Governmental organization) 
เว็บไซต์ ThaiNGO ให้ค านิยาม Non Governmental Organizations ว่า แปล

ตรงตัว คือ องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ แต่รู้จักกันในชื่ออ่ืน ๆ เช่น องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร องค์กร
สาธารณะประโยชน์ หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.) โดยคนส่วนใหญ่ที่ท างานในสายนี้จะได้รับการ
ขนานนามด้วยตัวย่อ เอ็นจีโอ (NGO) ทั้งนี้ NGO ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดขององค์กรเอกชน กล่าวคือ 
เป็นองค์กรที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนทั้งจากภายนอกและภายในประเทศเพ่ือมุ่งบริการ
สาธารณะประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลก าไร โดยมีการก าหนดระเบียบวาระ การก าหนดทิศทางและ
นโยบายขององค์กรอย่างชัดเจน ทั้งนี้ โดยที่ภารกิจของ NGO ค่านข้างครอบคลุมหลายด้าน จึงได้ จ าแนก
ประเภท NGOs เป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามรูปแบบกิจกรรม อุดมการณ์และเป้าหมายขององค์กร ไว้ ดังนี้ 

– กลุ่มวัฒนธรรมและการฟื้นฟูที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 
– กลุ่มท่ีท างานด้านการศึกษาและงานวิจัย 
– กลุ่มท่ีท างานด้านสุขภาพอนามัย 
– กลุม่ที่ท างานด้านสังคมสงเคราะห์ 
– กลุ่มท่ีท างานด้านสิ่งแวดล้อม 
– กลุ่มท่ีท างานด้านการพัฒนาและการเคหะ 
– กลุ่มท่ีท างานด้านกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและการเมือง 
– กลุ่มที่ท างานด้านการเชื่อมประสานและการส่งเสริมอาสาสมัคร เช่นองค์กร

เครือข่าย องค์กรข้อมูลข่าวสาร 
– กลุ่มท่ีท างานด้านกิจกรรมระหว่างประเทศ 
– กลุ่มท่ีท างานด้านศาสนา 

2.1.4 แนวคิดด้าน National Branding and National Perception 
ได้มีการน าเสนอแนวความคิดด้าน National Branding อย่างละเอียดและลึกซึ้งแล้ว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดย รุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ เรื่อง “การสร้างเอกภาพและประสิทธิผลให้กับการทูต
วัฒนธรรมของประเทศไทย” หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 1 ปี 2552 และจรี ลิ้มละมัย เรื่อง 
“การใช้วัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยในระดับสากล อย่างมีประสิทธิภาพ” หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 3 ปี 2554 ซึ่งจะ
เป็นรากฐานในการท าการศึกษาด้าน Soft Power ของผู้เขียนในการศึกษาครั้งนี้  
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2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1  แนวคิดด้าน Soft Power  

จะเน้นศึกษาวรรณกรรมของนักวิชาการที่โดดเด่นในด้านนี้ โดยเฉพาะ Joseph S. Nye 
เจ้าของผลงานที่เป็นต้นแบบของทฤษฎี soft power อาทิ Soft power : The Means to Success in 
World Politics, และ Bound to Lead นอกจากนี้ ยังจะศึกษาวรรณกรรมของนักวิชาการรุ่นใหม่ 
เช่น Dr. Alan Chong ผู้เขียนหนังสือ Foreign Policy in Global Information Space : Actualizing 
Soft Power เป็นต้น 

2.2.2  แนวคิดด้านการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)  
จะเน้นศึกษาจากวรรณกรรมของ Ien Ang, Yudhishthir Raj Isar & Phillip Mar 

ในผลงาน Cultural diplomacy: beyond the national interest? วรรณกรรมของ Gunjoo Jang 
และ Won K. Paik เรื่อง Korean Wave as Tool for Korea’s New Cultural Diplomacy และ
บทความเกี่ยวกับการทูตวัฒนธรรมของนาง Cynthia P. Schneider อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐ
ประจ าเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น 

2.2.3  แนวคิดด้านการบริหารองค์กรไม่แสวงหาก าไร (Non Governmental organization)  
จะเน้นศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหาก าไร อาทิ Helmut K. 

Anheier เจ้าของผลงาน Nonprofit Organizations : Theory, Management, Policy และองค์กร
ที่ท างานเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ Dragoljub Raduški เจ้าของผลงาน Basic Management 
Functions in Culture and Arts Organisations / Hasan Bakshi และ David Throsby เจ้าของผลงาน 
วิจัยเรื่อง Innovations in Art and Cultural Organisations เป็นต้น 

2.2.4  แนวคิดด้าน National Branding and National Perception  
จะเน้นศึกษาวรรณกรรมของ Simon Anholt ผู้เชี่ยวชาญด้าน Branding และ

เจ้าของหนังสือ Competitive Identity The New Brand Management for Nations, Cities 
and Regions รวมถึง Peter Van Ham ผู้เชี่ยวชาญด้าน Branding เป็นต้น  

 
2.3  กรณีศึกษา 

เพ่ือให้เห็นภาพการก าหนดและด าเนินนโยบายด้าน soft power ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
รายงานการศึกษาฉบับนี้จะพิจารณาการด าเนินการของ Yunus Emre Institute ในรายละเอียด เพ่ือ
สนับสนุนผลการค้นคว้าและการแสดงความคิดเห็นของผู้ท าการวิจัย โดยคาดหวังและตั้งเป้าว่าข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ และอาจน าไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ผลักดันภารกิจด้าน soft power ใน
ลักษณะเดียวกันของไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  บทเกริ่นน า   

ศาสตราจารย์ Joseph Samuel Nye แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้พัฒนา
และให้นิยามที่ชัดเจนของค าว่า soft power ได้ให้ค าจ ากัดความว่า soft power คือ อ านาจที่ท าให้
ประเทศอ่ืน ๆ ยินดีปฏิบัติตามความต้องการของเรา (co–op) โดยที่เราไม่จ าเป็นต้องใช้การบังคับ 
(coerce) หรือหาสิ่งอ่ืนใดมาแลกเปลี่ยน โดยตั้งข้อสังเกตว่า soft power ของแต่ละประเทศมีต้นทุน
แตกต่างกัน อาทิ ค่านิยมทางการเมือง นโยบายต่างประเทศที่มีความโดดเด่น ความล้ าหน้าทาง
เทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในขณะที่ Gregory Paschalidis 
ศาสตราจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย Thessaloniki ระบุว่า การทูตวัฒนธรรม 
เริ่มเข้าสู่การทูตกระแสหลักตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เมื่ออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
ประเทศต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และได้รับการส่งออกไปยังต่างประเทศ 
โดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปิน กลุ่มปัญญาชน และอาสาสมัครต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการพัฒนา 
การส่งออกและส่งเสริม soft power ในรูปแบบที่เป็นระบบมากขึ้น ผ่านการจัดตั้งองค์กรหรือ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลการส่งเสริมวัฒนธรรมโดยตรง5 

ในส่วนของประเทศตุรกี นั้น มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายร้อยปี นับตั้งแต่ยุคจักรวรรดิ
ออตโตมันซึ่งในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดเคยครอบครองและควบคุมดินแดนตั้งแต่กรุงแอลเจียร์ทาง  
ทิศตะวันตก ไปจนถึงพ้ืนที่ทางฝั่งตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย อิรักและอ่าวเปอร์เซีย พ้ืนที่บางส่วน
ของรัสเซียในปัจจุบัน และยุโรปตะวันออกทั้งหมดจรดชายแดนกรุงเวียนนา จนได้รับการยอมรับว่า 
ในยุคศตวรรษที่ 16 นั้น จักรวรรดิออตโตมันถือเป็นรัฐที่ใหญ่และเข้มแข็งที่สุดในโลก ก่อนที่จะกลายมาเป็น
สาธารณรัฐตุรกีในปี ค.ศ. 1923 หลังการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 
ซึ่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมในยุคออตโตมันจะกลายเป็นพื้นฐานและกลไกส าคัญในการด าเนิน
ยุทธศาสตร์ soft power ของรัฐบาลตุรกีในช่วงต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการการด าเนินการผ่าน
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2009  

 
3.2  องค์กรและด้านหน่วยงานด้าน soft power ของตุรกีในยุคก่อนสถาบัน ยูนุส เอ็มเร  

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าการก่อตั้งสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ในปี ค.ศ. 2009 นั้น ตุรกีมีองค์กรที่ดูแล
ภารกิจและมิติต่าง ๆ ของ soft power สรุปได้ ดังนี้  
  

                                                 
5 บทความเรื่อง Exporting national culture : histories of Cultural Institutions abroad เมื่อปี ค.ศ. 2009 
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3.2.1  องค์กรเสี้ยววงเดือนแดง 
องค์กรเสี้ยววงเดือนแดง (Türk Kızılayı หรือ Turkish Red Crescent เรียกสั้น ๆ ว่า 

Kizilay) เป็นองค์การที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี และเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การกาชาดสากล โดยก่อตั้งขึ้นในยุคจักรวรรดิออตโตมันในปี ค .ศ. 1868 เพ่ือตอบสนองต่อ
สถานการณ์และความท้าทายทางสังคมในช่วงสงครามไครเมีย โดยนับเป็นองค์กรเสี้ยววงเดือนแดง
แห่งแรกของโลกมุสลิม ทั้งนี้  องค์กรเสี้ยววงเดือนแดงเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร และอาศัย
อาสาสมัครในการด าเนินการเป็นหลัก  

องค์กรเสี้ยววงเดือนแดงตุรกี ในปัจจุบันมีสาขาในต่างประเทศ อาทิ ในโซมาเลีย 
อิรัก ปาเลสไตน์ ปากีสถาน บังกลาเทศ และเยเมน และภารกิจ ประกอบด้วย  

1) การบริหารจัดการสาธารณภัย ซึ่งในปัจจุบัน มีการด าเนินการใน 78 ประเทศ 
เพ่ือจัดการกับสาธารณภัยธรรมชาติและสาธารณภัยที่เกิดจากมนุษย์ 

2) การบริจาคเลือด  
3) การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 
4) การให้บริการด้านสาธารณสุข  
5) การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย ทั้งด้านที่พัก 

สาธารณสุขและการศึกษา โดยในปัจจุบัน บริหารค่ายพักพิงส าหรับผู้อพยพชาวซีเรียทั้งสิ้น 23 แห่ง
ทั่วประเทศ   

6) บริหารโครงการด้านการศึกษาและกิจกรรมส าหรับเยาวชน เป็นต้น 
3.2.2  Diyanet Foundation  

Diyanet Foundation คือ กรมกิจการศาสนา (Diyanet İşleri Başkanlığ หรือ 
Directorate of Religious Affairs เรียกย่อ ๆ ว่า Diyanet) เป็นสถาบันของรัฐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  
ค.ศ. 1924 เพ่ือแทนที่ส านักงานจุฬาราชมนตรี (Shayk al–Islam) ภายหลังการล่มสลายของ
จักรวรรดิออตโตมัน โดยกฎหมายระบุว่า ภารกิจของ Diyanet คือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ 
การบูชา และจริยธรรมอิสลาม เพ่ือให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับศาสนา และการบริหารจัดการ  
ศาสนสถาน โดยองค์กร Diyanet ท าหน้าที่ร่างบทสวดมนต์รายสัปดาห์ที่มีการเผยแพร่ไปตามมัสยิด
ประมาณ 85,000 แห่ง ภายในประเทศ และมัสยิดประมาณ 2,000 แห่งนอกประเทศซึ่งอยู่ภายใต้ 
การดูแลของกรมฯ นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์อัลกุลอานส าหรับเด็กและ
เยาวชน ท าการฝึกอบรมและรับผิดชอบเงินเดือนของผู้น าศาสนาของตุรกีทั้งหมด ซึ่งอยู่ในสถานะของ
ข้าราชการ โดยในปัจจุบัน Diyanet มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประมาณ 120,000–150,000 คน 

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เป็นต้นมา ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคความยุติธรรม
และการพัฒนา (Adalet ve Kalkınma Partisi–Justice and Development Party–AKP) ซึ่งถือเป็น
พรรคอนุลักษณ์นิยมเคร่งศาสนา บทบาทของ Diyanet ได้รับความส าคัญมากขึ้นตามล าดับ โดยในปี 
ค.ศ. 2015 Diyanet ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเปรียบเทียบแล้ว
สูงกว่างบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ประมาณร้อยละ 40 และเท่ากับงบประมาณรวมของ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  
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Diyanet มีบทบาทที่ชัดเจนในด้านการผลักดันบทบาทและภารกิจด้านการศาสนา
อย่างไรก็ดี องค์กรมีการจัดสรรทุนการศึกษาในทุกระดับและทุกสาขา ตั้งแต่มัธยมศึกษา จนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย ในปริญญาตรี–โท–เอก ปีละกว่า 2,000 ทุน โดยในแต่ละปี จะมีนักศึกษาจากกว่า 100 
ประเทศ สมัครชิงทุนการศึกษา นอกจากนี้ ยังดูแลการบริหารจัดการมัสยิดประมาณ 2,000 แห่งนอกประเทศ 
ซึ่งในเยอรมนีมีมัสยิดที่เป็นเครือข่ายของ Diyanet มากถึง 900 แห่ง และในเนเธอแลนด์มีมากถึง 
475 แห่ง ซึ่ง Diyanet รับผิดชอบเงินเดือนของอิหม่าม การฝึกอบรม และการจัดสรรอิหม่ามไป
ประจ าตามมัสยิดในเครือข่ายในต่างประเทศเหล่านั้น 

3.2.3  หน่วยงานความร่วมมือและการประสานงานตุรกี (TIKA)  
หน่วยงานความร่วมมือและการประสานงานตุรกี (Turkish Cooperation and 

Coordination Agency–TIKA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1991 อันเป็นผลมาจากการด าเนินนโยบาย
การเมืองอย่างมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลก โดยเป็นองค์การกลางระหว่างหน่วยงานของตุรกีกับ
หน่วยงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มีค่านิยมและความเชื่อที่สอดคล้องกับตุรกี  
โดยในช่วงแรก เป้าหมายของ TIKA คือ การสร้างอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืนในฐานะผู้ให้ 
ความช่วยเหลือทางวิชาการด้วยการผลักดันโครงการในภาคการศึกษา สาธารณสุข การฟ้ืนฟูสภาพ
สังคม การพัฒนาทางการเกษตร การสนับสนุนการสร้างฐานการเงินที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยส านักงานประสานงานของ TIKA แห่งแรกเปิดตัวขึ้นที่เติร์กเมนิสถาน 
ก่อนที่จะมีการเปิดส านักงานในแถบยูเรเซียเพ่ิมอีก 5 แห่ง โดยในช่วงต้นนั้น มุ่งเน้นการด าเนินการใน
กลุ่มประเทศที่ภาษาที่มีรากฐานมาจากภาษาเติร์ก (Turkic countries) 

ปัจจุบัน TIKA ยังคงด าเนินบทบาทผู้ประสานงานส าหรับการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันของรัฐบาล องค์กร มหาวิทยาลัย องค์การไม่แสวงหาก าไร 
และภาคเอกชน นอกจากนั้น ยังท าหน้าที่เป็นเวทีให้ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
ประเทศผู้รับได้พบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งบทบาทของ TIKA  
ได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการที่ในปี ค.ศ. 2002 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการจากตุรกี อยู่ที่ 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในปี ค.ศ. 2017 ได้เพ่ิมขึ้นมากถึง 8.120 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ท าให้เป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2017 
ในปัจจุบัน TIKA มีการด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ ใน 150 ประเทศท่ัวโลก  

3.2.4  องค์การบริหารภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน (AFAD) 
ตุรกีถูกจัดอันดับให้อยู่ ในล าดับที่  3 ของประเทศมีผู้ เสียชีวิตจากเหตุการณ์

แผ่นดินไหว ในขณะที่เป็นประเทศในล าดับที่ 8 ที่ต้องพบกับความสูญเสียทางทรัพย์สินจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว โดยในแต่ละปี ตุรกีจะต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวขนาด 5 ริกเตอร์ หรือสูงกว่านั้น  
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ท าให้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานที่บริหารและประสานงานในยาม
เกิดภัยพิบัติ ซึ่งแต่เดิมมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือในยามเกิดภัยพิบัติ  
อย่างไรก็ดี ในปี 1999 เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่แถบมาร์มาราทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี  
ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 17,000 คน และผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเกือบ 500,000 คน ท าให้รัฐบาล
ตระหนักถึงความจ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการประสานงานการอ านวยความสะดวก
ภัยพิบัติ จึงได้มีการก่อตั้งองค์การบริหารภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน (Disaster and Emergency 



12 

 

Management Authority–AFAD) ขึ้นในปี ค.ศ. 2009 โดยอยู่ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะ
มีการปฏิรูปกฎหมายที่เก่ียวข้องและโอนให้มาเป็นองค์กรภายใต้กระทรวงมหาดไทย 

ปัจจุบัน AFAD มีพันธกิจในการพัฒนายุทธศาสตร์ในการป้องกันภัยพิบัติและ 
ลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ การวางแผนและประสานการให้ความช่วยเหลือภายหลังการเกิดภัยพิบัติ 
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ และการบริหารจัดการความเสี่ยงการเกิด  
ภัยพิบัติ โดยในระดับนานาประเทศ AFAD ได้ด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่
ประเทศต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศใน 5 ทวีป อาทิ โซมาเลีย ปาเลสไตน์ ฟิลิปปินส์ เนปาล เยเมน 
โมซัมบิก ชาด ฯลฯ ทั้งนี้ ในรายงาน Global Humanitarian Assistance Report ประจ าปี  
ค.ศ. 2018 ได้จัดให้ตุรกีเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
ในโลก โดยประเมินมูลค่าความช่วยเหลือเป็นเงินประมาณ 8.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จนตุรกีได้
รับค าชื่นชมจากนานาประเทศว่า เป็นประเทศที่ใจกว้างที่สุดในโลก (most generous nation) 

 
3.3  การด าเนินนโยบาย public diplomacy และ soft power ของรัฐบาลตุรกี 

ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลตุรกีให้ความส าคัญและด าเนินนโยบาย public 
diplomacy และ soft power เพ่ือส่งเสริมบทบาท ภาพลักษณ์และเป้าหมายในการตอกย้ า
สถานะภาพของตุรกีในเวทีระหว่างประเทศมายาวนานแล้ว อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่า ภารกิจในบางมิติ
ของหน่วยงานข้างต้น มีความคาบเกี่ยวและซ้ าซ้อนกัน อาทิ บทบาทขององค์การเสี้ยววงเดือนแดง
และ AFAD ในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษย์ธรรม หรือบทบาทขององค์กร Diyanet และ TIKA  
ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของตุรกีผ่านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการให้ทุนการศึกษา  
ซึ่งนาย Ibrahim Kalin ที่ปรึกษาอาวุโสของนาย Recep Tayyip Erdoğan ประธานาธิบดีตุรกี เขียนเมื่อปี 
ค.ศ. 2011 (ในขณะนั้น นาย Erdoğan ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และนาย Kalin ด ารงต าแหน่ง 
ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี) ว่า รัฐบาลตุรกีตระหนักดีถึงความส าคัญของการด าเนินนโยบาย soft 
power และมุ่งมั่นใช้ต้นทุนต่าง ๆ ของตุรกี ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ สังคม ภาษา 
วัฒนธรรม เพ่ือตอกย้ าความได้เปรียบในการเสริมสร้างบทบาทในเวทีระหว่างประเทศของตุรกี6 และ
ส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศตุรกี อีกทั้งเพ่ือสร้างเครือข่ายในเวทีระหว่างประเทศที่มี
ความนิยมตุรกี   

Selcen Oner ศาสตราจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย Bahcesehir แห่งนครอิสตันบูล ตั้ง
ข้อสังเกตว่า ในยุคหลังสงครามเย็น ตุรกีถูกมองว่าเป็นประเทศที่มุ่งเน้น hard power อย่างชัดเจน 
จากการที่รัฐบาลตุรกีให้ความส าคัญกับบทบาทของกองทัพและการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
การทหารเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพความขัดแย้งและความสับสนทางการเมืองในภูมิภาคบอลข่าน 
อย่างไรก็ดี นโยบายด้านการต่างประเทศของตุรกีเปลี่ยนไปอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่พรรค AKP (ซึ่งนาย 
Erdoğan เป็นแกนน าส าคัญและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรค) ขึ้นสู่อ านาจบริหารประเทศ ในปี ค.ศ. 2002 
โดยมีปัจจัยหลักสองประการ คือ 1) ความพยายามสมัครเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European 
Union–EU) ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ตุรกีต้องมีการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปกฎหมายและ 

                                                 
6 Ibrahim Kalin, Soft Power and Public Diplomacy in Turkey, Perceptions, Autumn 2011 
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แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตะวันตก และ 2) การที่รัฐบาลตุรกีวางต าแหน่งประเทศ
เป็นผู้เล่นในเวทีระหว่างประเทศในลักษณะศูนย์กลาง โดยตัวอย่างที่ชัดเจนคือการริเริ่มโครงการ 
“Alliance of Civilizations” โดยนายกรัฐมนตรีตุรกีและสเปน ในปี ค.ศ. 20057 

นโยบายด้านการต่างประเทศที่ส าคัญของรัฐบาล AKP ในยุดดังกล่าวคือ การยึดหลักการ 
“ปราศจากปัญหากับเพ่ือนบ้าน” (Komsularla sefir problem politikasi หรือ Zero problem 
with neighbours policy) โดยเฉพาะภูมิภาคบอลข่าน ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของนาย Ahmet Davutoğlu 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น และด าเนินการภายใต้หลักการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์อย่างลึกซึ้ง (Stratejik Derinlik หรือ Strategic Depth) โดยเฉพาะในช่วง
การเป็นรัฐบาลในสมัยที่สอง (ปี ค.ศ. 2007–2011) อีกทั้ง การเพ่ิมพูนบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ 
อาทิ G20 และองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation–OIC) โดยในส่วน
ของความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านนั้น ตุรกีมีเป้าหมายยุติหรืออย่างน้อยก็ลดปัญหากับประเทศ
เพ่ือนบ้านลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ท าให้รัฐบาลตุรกีวินิจฉัยและหันมาให้ความส าคัญกับ
การใช้ต้นทุนด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม และเสริมด้วยความแข็งแกร่งทางด้านการเมือง
และเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาล AKP ในการผลักดันนโยบายด้านการต่างประเทศ โดยเปลี่ยนมาใช้
แนวทางที่ Senem B. Çevik อาจารย์ประจ าคณะ Global and International Studies มหาวิทยาลัย 
แคลิฟอเนีย เรียกว่า “เรื่องราวใหม่ของตุรกี” (New story of Turkey) และ ด าเนินการผ่านกลยุทธ์
และวลีเด็ด “ตุรกีมีเรื่องราวจะแบ่งปัน” (Turkey has a story to share) โดยแสดงความมุ่งมั่น 
ในการด าเนินนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดตั้งส านักงานการทูตสาธารณะ (Office of Public Diplomacy) 
ในปี ค.ศ. 2010  

 
3.4  ส านักงานการทูตสาธารณะ (Office of Public Diplomacy)  

ส านักงานการทูตสาธารณะ (Kamu Diplomasisi Koordinatörlügü หรือ Office of Public 
Diplomacy–OPD) ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐตุรกีในปี ค.ศ. 2010 
โดยท างานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศตุรกี และมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1)  เพ่ิมประสิทธิภาพการประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้าน
การทูตสาธารณะของตุรกี 

2)  เสริมสร้างชื่อเสียงและกิตติศัพท์ของตุรกี 
3) เพ่ิมการรับรู้เกี่ยวกับตุรกีในเวทีระหว่างประเทศ และเข้าร่วมในกิจกรรมในเวทีระหว่าง

ประเทศท่ีเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของสาธารณชนต่อตุรกี  
ในการนี้ ส านักงาน OPD ด าเนินกิจกรรมด้านการทูตวัฒนธรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการ โครงการที่เกี่ยวพันกับเยาวชน การประชุมระดับประเทศ การสัมมนาโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนชั้นน าจากต่างประเทศมาให้มุมมองต่อนโยบายด้านการทูตสาธารณะของ
ตุรกี นอกจากนี้ ยังใช้ช่องทางสื่อสารโซเชียล อาทิ ทวิตเตอร์ / เฟสบุ๊ค ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของส านักงานฯ  
                                                 
7 Selcen Oner, Soft Power in Turkish Foreign Policy : New Instruments and Challenges, Euxeinos, 
2013. 
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อย่างไรก็ดี Efe Sevin นักวิจัยประจ า Center for Research on Collaborations and 
Technology Enhanced Learning Communities (COTELCO) ตั้งข้อสังเกตที่ส าคัญเกี่ยวกับส านักงาน 
OPD ว่า เป็นองค์กรที่ขาดกลไกการผลักดันนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เพราะท าหน้าที่เพียง
ประสานงานกับองค์กรด้านการทูตสาธารณอ่ืน ๆ แต่ไม่มีอ านาจที่แท้จริงในการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
แต่กลับต้องพ่ึงบุคลากรขององค์กรเหล่านั้น อาทิ นักการทูตของกระทรวงการต่างประเทศตุรกี ในการ
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ท าให้โครงการของส านักงานฯ ขาดประสิทธิภาพและทิศทางที่ชัดเจน นอกจากนี้ 
ยังดูเสมือนว่า ส านักงาน OPD ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่บทบาทและภารกิจขององค์กรเป็นหลัก 
มากกว่าที่จะสานและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างจริงจัง ท าให้ประสบ
ปัญหาในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ  

ข้อจ ากัดและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส านักงาน OPD เผชิญ ได้ถูกน ามาปรับใช้และพัฒนาในการ
ด าเนินการของมูลนิธิ ยูนุส เอ็มเร (Yunus Emre Foundation) และสถาบัน ยูนุส เอ็มเร (Yunus 
Emre Institute) อันจะเป็นองค์กรหลักของตุรกีที่รับผิดชอบและขับเคลื่อนนโยบาย soft power  
ในยุคต่อไปเพ่ือผลักดันแนวคิดและนโยบายด้าน soft power ของรัฐบาลตุรกีอย่างเป็นรูปธรรม 
ต่อไป 

 
3.5  มูลนิธิ ยูนุส เอ็มเร และสถาบัน ยูนุส เอ็มเร (Yunus Emre Foundation and Yunus 
Emre Institute)  

การด าเนินนโยบาย “ปราศจากปัญหากับเพ่ือนบ้าน” เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์
อย่างลึกซึ้ง ได้น าไปสู่การจัดตั้งมูลนิธิ ยูนุส เอ็มเร (Yunus Emre Foundation) ในรูปแบบองค์กรไม่
แสวงหาก าไร (non–profit organization) โดยรัฐบาลตุรกี ในปี ค.ศ. 2007 ตามบัญชาของนาย 
Recep Tayyip Erdoğan นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ภายใต้กฎหมายเลขที่ 5653 เมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม ค.ศ. 2007 และจัดตั้งสถาบัน ยูนุส เอ็มเร (Yunus Emre Enstitüsü หรือ Yunus Emre 
Institute) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิฯ ในปี ค.ศ. 2009 เพ่ือเป็นหน่วยงานและกลไกหลักในการ
ผลักดันเป้าหมายและยุทธศาสตร์ soft power ของรัฐบาลตุรกี โดยกฎหมายเลขที่ 5653 ระบุ
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของมูลนิธิ ยูนุส เอ็มเร ดังนี้  

“...วัตถุประสงค์และขอบเขต  
มาตราที่ 1 (1) วัตถุประสงค์ของกฎหมาย คือ เพ่ือแนะน าตุรกี มรดกทางวัฒนธรรมของ

ตุรกี ภาษาตุรกี วัฒนธรรมและศิลปะตุรกี อีกทั้งเพ่ือพัฒนามิตรภาพกับประเทศอ่ืนนอกตุรกี เพ่ือ
เพ่ิมพูนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศและเพ่ือให้
ข้อมูลและเอกสารอันเป็นประโยชน์ของประชาคมโลก โดยให้บริการการศึกษาด้านภาษาและ
วัฒนธรรมตุรกีในต่างประเทศส าหรับผู้ที่สนใจ และจัดตั้งสถาบันวิจั  ย ยูนุส เอ็มเร ในตุรกีและ 
ในต่างประเทศ อีกทั้งก่อตั้งส านักงาน ยูนุส เอ็มเร ในอังการาเพ่ือเปิดศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ก าหนด
หลักการและข้ันตอนส าหรับการจัดตั้งมูลนิธิ ยูนุส เอ็มเร ”  

และในกฎหมายเดียวกัน ระบุเป้าหมายของมูลนิธิ ดังนี้  
“...เป้าหมายของมูลนิธิ 
มาตราที่ 3 (1) เป้าหมายของมูลนิธิ มีดังนี้  
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a) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมในต่างประเทศ และบริหารศูนย์ฯ เพ่ือส่ งเสริมตุรกี 
มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาตุรกี วัฒนธรรมและศิลปะเพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพของตุรกีกับนานา
ประเทศ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  

b) ส่งเสริมตุรกี มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาตุรกี วัฒนธรรมและศิลปะ โดยผ่านทั้งการว่าจ้าง
หรืออาสาสมัคร เพ่ือให้เกิดการศึกษาในต่างประเทศ และการมอบประกาศนียบัตรในสาขาต่าง ๆ 
และอ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้  

c) ส่งเสริมตุรกี มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาตุรกี วัฒนธรรมและศิลปะ รวมถึงข้อมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและในต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าเพ่ือประโยชน์ส าหรับ
ประชาคมโลก และจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคประชาสังคม 
และองค์การต่าง ๆ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลผ่านบทความทาง
วิชาการ การรับชมสื่อหรือการตีพิมพ์  

ç) เพ่ือร่วมมือกับองค์กรที่คล้ายคลึงกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
d) เพ่ือร่วมมือกับสถาบันการค้นคว้าและพัฒนา และองค์การที่มีลักษณะเป็นคลังความรู้ 

เพ่ือให้เป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศและในต่างประเทศ และน าเสนอข้อมูลที่
ได้รับการรวบรวมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาคมโลก และเพ่ือจัดตั้งส านักงาน สถาบัน หรือ
ศูนย์เพ่ือส่งเสริมภารกิจนี้ 

e) ส่งเสริมตุรกี มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาตุรกี วัฒนธรรมและศิลปะ และสร้างระบบที่
ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านศิลปะโดยบุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งในประเทศและใน
ต่างประเทศ และสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม และด าเนินการเพื่อท าการศึกษาเพ่ือผลักดันต่อไป 

f) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร NGO มหาวิทยาลัย โรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ 
และร่วมมือกับโรงเรียน หรือสมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือผลักดันภารกิจด้านวัฒนธรรม ศิลปะและการศึกษา 
การให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือทุนส าหรับการท าการศึกษาทางวิช าการในด้านนี้ เพ่ือให้
เป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้ประสบผล  

g) จัดการแข่งขันและมอบรางวัลส าหรับการด าเนินการส่งเสริมภาษา วัฒนธรรม และศิลปะ
ตุรกี  

ğ) ด าเนินงานร่วมกับสถาบันและหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ ซึ่งไม่มีศูนย์
วัฒนธรรม เพ่ือให้เป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้ประสบผล” 

 
3.6  วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร  

ในการนี้ เว็บไซต์ของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ระบุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ : เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้คนที่สร้างเสริมความสัมพันธ์และเป็นมิตรกับตุรกีทั่วโลก 
Vision : To increase the number of people who forge bonds with, and are 

friendly to, Turkey all around the world. 
พันธกิจ : เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตุรกี ความน่าเชื่อถือและเกียรติภูมิในเวทีระหว่าง

ประเทศ 
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Mission : To enhance Turkey's recognition, credibility and prestige in the 
international arena. 

นอกจากนี้ ยังระบุว่า สถาบัน ยูนุส เอ็มเร เป็นหน่วยงานหลักที่ดูและการด าเนินนโยบาย
การทูตวัฒนธรรมของตุรกี โดยมีเป้าหมายหลักคือแก้ไขความเข้าใจผิดและอคติต่อตุรกีในเวทีระหว่าง
ประเทศ รวมถึงส่งเสริมความคุ้นเคยของนานาประเทศต่อตุรกี การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและ
เกียรติภูมิของตุรกี เพ่ิมจ านวนประชาชนรอบโลกที่มีความสัมพันธ์และทัศนคติในเชิงบวกต่อตุรกี  
โดยร่วมมือกับองค์กรด้านวัฒนธรรม และสถาบันการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผ่านการจัด
กิจกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาประเทศอย่างสม่ าเสมอ ในสาขาต่าง ๆ อาทิ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และการสอนภาษาตุรกี เป็นต้น  

ในปัจจุบัน สถาบัน ยูนุส เอ็มเร จัดตั้งและบริหารศูนย์วัฒนธรรมตุรกี รวมทั้งสิ้น 58 แห่ง 
ใน 48 ประเทศทั่วโลก โดยนอกจากจะสนับสนุนการสอนภาษาตุรกีแล้ว ยังผสานความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาเพ่ือให้ด าเนินการสถอนภาษาและวัฒนธรรมตุรกีด้วย  

 
3.7  ที่มาของชื่อมูลนิธิ ยูนุส เอ็มเร  

การเลือกชื่อ ยูนุส เอ็มเร มาใช้เป็นสถาบันที่ผลักดันภารกิจด้าน soft power ของตุรกี 
นับว่ามีนัยส าคัญและตอบสนองต่อเป้าหมายที่รัฐบาลตุรกีวางไว้ในการด าเนินนโยบาบ “Zero 
problem with neighbours” โดยเฉพาะภูมิภาคบอลข่าน ทั้งนี้ เพราะ ยูนุส เอ็มเร (Yunus Emre 
เกิดประมาณ ปี ค.ศ. 1240–เสียชีวิตประมาณปี ค.ศ. 1321) เป็นกวีเชื้อสายเติร์กและผู้น าจิตวิญญาณ
ของศาสนาอิสลามลัทธิซูฟี ซึ่งเน้นการเข้าถึงพระเจ้าผ่านการภาวนาจิต (Sufi ซึ่งเป็นลัทธิหนึ่งของ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งจรัญ มะลูลีม บรรยายว่า เป็นปรัชญาที่นิยมความลี้ลับและถือว่าพระเจ้าคือสิ่งเป็นจริง 
(Reality) สิ่งเดียวเท่านั้น สิ่งอ่ืน ๆ นอกจากนั้นล้วนแต่เป็นมายา8) ถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรมตุรกีมากที่สุดคนหนึ่งตั้งแต่อดีตกาลตราบจนถึงยุคปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะในยุคที่วรรณกรรม
แทบทั้งหมดใช้ภาษาเปอร์เซียหรือภาษาอาหรับ ยูนุส เอ็มเร กลับเป็นคนแรกที่ได้รับการบันทึกว่าใช้
ภาษาเติร์ก 

ในการประพันธ์ผลงาน โดยอิงแก่นของศาสนาอิสลาม และน าเสนอเกี่ยวกับความรัก 
อันบริสุทธิ์ของมนุษย์ต่อพระเจ้า ชะตากรรมของมนุษย์ และความรู้สึกอันลึกซึ้งและงดงาม ท าให้ผลงาน
ของท่านเป็นที่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในดินแดนอนาโตเลียกลางและอนาโตเลีย
ตะวันตก (ตุรกีในปัจจุบัน) โดยเป็นการน าภาษาเติร์กที่ใช้โดยชนเผ่าเชื้อสายเติร์กในการสร้างสรรเพลง
พ้ืนบ้าน นิทาน สุภาษิต ค าพังเพยและต านานเล่าขาน และแต่เดิมมักถ่ายทอดในรูปแบบการท่องจ า
และบอกเล่าปากต่อปาก มาใช้ในการเข้าสู่วรรณกรรมกระแสหลัก  

ทั้งนี้ ภายหลังจากท่ีอนาโตเลียและจักรวรรดิเซลจุกเติร์กถูกพิชิตโดยกองทัพมองโกเลีย ในปี 
ค.ศ. 1243 ได้น าไปสู่การเติบโตของวรรณกรรมอิสลามเชิงจิตวิญญาณ (Islamic mystic literature) 
ในดินแดนอนาโตเลีย ซึ่ง ยูนุส เอ็มเร ก็ได้กลายเป็นกวีเองที่โดดเด่นที่สุด ด้วยความสามารถในการ
หยิบยกแนวคิดเชิงปรัชญาและจิตวิญญาณมาน าเสนออย่างเรียบง่ายแต่ชัดเจน อิทธิพลของงานเขียน

                                                 
8 จรัญ มะลูลมี, “มุมมสุลิม,” มติชนสุดสปัดาห์, 18–24 มกราคม 2562. 
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ของ ยูนุส เอ็มเร นั้น แผ่ขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ที่เคยอยู่ภายใต้อาณัติของจักรวรรดิออตโตมัน  
ในแถบบอลข่านอีกด้วย และ UNESCO ได้ประกาศให้ปี ค.ศ. 1991 เป็น “ปี ยูนุส เอ็มเร สากล”  
ในวาระครบรอบ 750 ปีชาตกาลของ ยูนุส เอ็มเร  

เว็บไซต์ของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ระบุว่า เอกลักษณ์ที่ส าคัญของ ยูนุส เอ็มเร คือ การที่ท่าน
เป็นตัวแทนของค่านิยมอันดีงามของมนุษย์ชาติ ทั้งในแง่ของการแสดงความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ และ
การส่งเสริมสันติภาพในสังคม ซึ่งสถาบันฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะตุรกีไปยัง
นานาประเทศทั่วโลก และมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสังคมและวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ความสุภาพและภาษาอันโดดเด่นของอารยธรรมที่เก่าแก่เพ่ือ
เป้าหมายสูงสุดในการเสริมสร้างสันติภาพในโลก ดังนั้น จึงไม่ใช่ความบังเอิญที่ชื่อของ ยูนุส เอ็มเร 
ได้รับเลือกให้มาใช้เป็นชื่อของสถาบันฯ เพราะนอกจาก ยูนุส เอ็มเร จะเป็นกวีที่ส่งเสริมภาษาตุรกี
ผ่านบทกวีของท่านแล้ว ยังสื่อสารไปยังเพื่อนร่วมโลกให้ด ารงชีพอยู่ในความผาสุกด้วยค่านิยมอันดีงาม
และเป็นค่านิยมร่วมของมนุษยชาติ โดยไม่แบ่งแยกศาสนา ภาษา เชื่อชาติ ด้วยหลักปรัชญาที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ซึ่งสถาบันฯ ยึดมั่นหลักปรัชญานี้ในการด าเนินทุกภารกิจ  

 
ภาพที่ 1  ตราสัญลักษณ์ของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร  

 
ตัวอย่างบทกลอนของ ยูนุส เอ็มเร  
God permeates the whole wide world.  พระเจ้าทรงสร้างโลกอันยิ่งใหญ่ 
Yet His truth is revealed to none.  แต่ความหมาย หาได้เผยให้ใครรู้ 
You better seek Him in yourself.  อยากทราบ ถามพระองค์ในใจดู 
You and He aren't apart–you're one.  เพราะท่านอยู่คู่เราเป็นหนึ่งเดียว 
 
The other world lies beyond sight.  โลกหน้านั้น ยังอยู่ไกลสุดแสน 
Here on earth we must live upright.  โลกนี้แม้น ควรครองชีพอย่างเที่ยงธรรม 
Exile is torment, pain, and blight.  ความโดดเดี่ยว ทุกข์สุดแสนทรกรรม 
No one comes back once he is gone.  พลาดจะช้ า เพราะไปแล้วไปลับ ไม่กลับมา 
 
Come, let us all be friends for once,  เราจงตื่นเถิดหนา มาผูกมิตร 
Let us make life easy on us,  ท าให้ทุกชีวิตนั้นหรรษา 
Let us be lovers and loved ones,  เป็นผู้รักและผู้ถูกรักดีนักหนา 
The earth shall be left to no one.  แล้วโลกหล้า จะไม่อ้างว้างอีกส าหรับใคร 
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To you, what Yunus says is clear,  จงฟังเถิดในสิ่งที่ยูนุสกล่าวอย่างแจ่มชัด 
Its meaning is in your heart's ear:  ความหมายมัดสะท้อนอยู่ในใจ 
We should all live the good life here,  มนุษย์ล้วนควรคู่ชีวิตที่สดใส 
Because nobody will live on.  เพราะไม่มีใครที่อยู่ยงคงกระพัน 

แปลโดยชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล 
 

 
 

ภาพที่ 2  ภาพวาด ยูนุส เอ็มเร  
 

3.8  แผนผังการบริหารสถาบัน ยูนุส เอ็มเร  
3.8.1  บุคลากร 

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 ระบุว่า สถาบัน ยูนุส เอ็มเร มีการว่าจ้าง
บุคลากรทั้งสิ้น 502 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ท้ังในส านักงานใหญ่และศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร ใน
ต่างประเทศ โดยผู้บริหารระดับสูงที่ส าคัญที่สุดของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร คือ 

3.8.1.1  นาย Ahmet Davutoğlu อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ประธานคณะกรรมาธิการจัดการมูลนิธิ ยูนุส เอ็มเร  

นาย Ahmet Davutoğlu เป็นนักการทูต นักวิชาการและนักการเมืองที่
ได้รับการยอมรับและความเคารพในตุรกีเป็นอย่างมาก เคยด ารงต าแหน่งส าคัญ ๆ อาทินายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และหัวหน้าพรรคความยุติธรรมและการพัฒนา (Adalet ve 
Kalkınma Partisi–Justice and Development Party–AKP) โดยเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อการ
พัฒนานโยบายด้านการต่างประเทศของพรรค AKP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบาย Zero problem 
with neighbours และผลักดันให้ตุรกีมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกและกับประเทศที่เคยอยู่ในอาณา
บริเวณของจักรวรรดิออตโตมันในอดีต โดยเฉพาะในภูมิภาคบอลข่าน อันเป็นที่มาของค าว่า Neo–
Ottomanism นอกจากนี้ ยังได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่ท าให้ตุรกีกลับคืนสู่อ านาจ
และทรงอิทธิพลยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับโลกและถือได้ว่าเป็นผู้หนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการก่อตั้ง
มูลนิธิ ยูนุส เอ็มเร และสถาบัน ยูนุส เอ็มเร เพ่ือเป็นกลไกด าเนินการนโยบายการทูตวัฒนธรรมของ
ตุรกีอย่างเป็นรูปธรรม 
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3.8.1.2  Prof. Dr. Şeref Ateş ประธานสถาบัน ยูนุส เอ็มเร  
เมื่อสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2009 Prof. Dr. 

Ateş ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการทั่วไปของศูนย์เรียนรู้ภาษาตุรกีและการประสานงาน 
ส านักงานสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ในยุโรป ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 Prof. Dr. Ateş ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งรองประธานสถาบัน ยูนุส เอ็มเร และด ารงต าแหน่งดังกล่าวจนถึงปี ค.ศ. 2016 ก่อนที่
จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานของสถาบันฯ 

ทั้งนี้ Prof. Dr. Şeref Ateş ส าเร็จการศึกษาระดับ Ph.D. สาขา
ภาษาเยอรมันและวรรณกรรม จากคณะภาษาตะวันตกและวรรณกรรม มหาวิทยาลัยอังการา ก่อนที่
จะศึกษาระดับ Ph.D. คณะรัฐศาตร์ มหาวิทยาลัยมาร์บูร์ก สหพันธรัฐเยอรมนี โดยมีความเชี่ยวชาญ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูตเชิงวัฒนธรรม และเคยท าการศึกษาวิชาการในมิติต่าง ๆ 
อาทิ การสื่อสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ การแปลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ สังคมพหุวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและการเมือง การสอนภาษาตุรกีเป็นภาษาที่สอง และการบริหาร
จัดการ NGO โดยเป็นผู้บุกเบิกและผลักดันการด าเนินการจัดตั้ง Academic and Scientific 
Cooperation Project of Turkey (TABIP) 

3.8.2  การแบ่งภารกิจภายในองค์กร 
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร บริหารองค์กร โดยมีแบ่งและจัดสรรอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Directorate) 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร มีหน้าที่รับผิดชอบและ

ตอบสนองต่อความต้องการทางเทคโนโลยีของสถาบันฯ เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยจัดตั้ง ดูแล ด าเนินการและซ่อมแซมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานใหญ่สถาบัน 
ยูนุส เอ็มเร และศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร ในต่างประเทศทั้งหมด รวมถึงท าการจัดซื้อ ติดตั้ง 
รักษา และซ่อมแซมระบบการสื่อสารคมนาคมและระบบไฟฟ้าทั้งหมด ให้การดูแลการเคลื่อนไหวของ
ข้อมูลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และประสานงานระหว่างจุดต่าง ๆ ของสถาบันฯ นอกจากนี้  
ยังด าเนินการพัฒนาระบบที่จ าเป็นเพ่ือแบ่งปันข้อมูลทางเว็บไซต์ เก็บข้อมูลออนไลน์ เผยแพร่และ
พัฒนาระบบอีเมล์สื่อสารขององค์กร รวมถึงยังต้องรับผิดชอบการเตรียมการ การด าเนินการ 
การติดตามความคืบหน้า การวัดผล และการควบคุมมาตรการความมั่นคงของข้อมูล อีกทั้งยังดูแล
ระบบเน็ตเวิร์ค ความมั่นคงทางไซเบอร์และข้อมูล ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ของสถาบันฯ ด้วย  

ในขณะเดียวกัน กรมฯ ยังประสานงานและควบคุมข้อมูลเทคโนโลยีและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องของศูนย์วัฒนธรรมตุรก ียูนุส เอ็มเร ในต่างประเทศทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการลงทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี ต่อไป 

3.8.3  กรมทรัพยากรบุคคล (Human Resources) 
กรมทรัพยากรบุคคลด าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ ง โยกย้าย ลงทะเบียน 

เลื่อนขั้นเงินเดือน การลา และสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากรของสถาบันฯ รวมถึงวางแผน
เกี่ยวกับการปรับอัตราก าลังของสถาบันฯ โดยใช้นโยบายที่เน้นการส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์และ
จัดท าข้อเสนอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของกรมฯ อีกทั้งยังให้การบริการอ่ืน ๆ อาทิ 
การส่งเสริมศักยภาพขององค์กร การวัดและประเมินการปฏิบัติภารกิจ การจัดการ และการเตรียม
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ความพร้อมการด าเนินโครงการการศึกษาต่าง ๆ อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานของบุคลากรด้วย 

3.8.4  กรมวัฒนธรรมและศิลปะ (Culture and Arts) 
กรมวัฒนธรรมและศิลปะของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร เป็นกรมฯ หลักกรมหนึ่งของ

สถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือแบ่งปันวัฒนธรรม โดยด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในตุรกีและ 
ในประเทศต่าง ๆ ที่มีศูนย์วัฒนธรรมของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ตั้งอยู่  ด้วยการน าตัวอย่างของ
วัฒนธรรมตุรกีที่หายากไปจัดแสดงในสถานที่และศูนย์วัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีหน้าที่เป็น
ตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมของตุรกี ทั้งวัฒนธรรมโบราณและร่วมสมัย รวมถึงงานฝีมือ ละคร ภาพยนตร์ 
ภาพถ่าย วรรณกรรม อาหารตุรกี และมิติอ่ืน ๆ รวมถึงด าเนินการเพ่ือท าให้สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้รับ
การน าเสนอในนิทรรศการ เทศกาล และกิจกรรมอ่ืน ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
นอกจากนี้ ในประเทศที่ไม่มีศูนย์วัฒนธรรมที่เข้าข่าย กรมฯ ก็ยังด าเนินการผ่านการจัดคอนเสิร์ต 
นิทรรศการ เวิร์คชอป การแสดงละครเวที การฉายภาพยนตร์ การประชุมทางวิชาการ การประชุมระหว่าง
นักวิชาการ การจัดการสอนศิลปะเพ่ือน าเสนอวัฒนธรรมของตุรกีอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีบทบาทน าในการพัฒนาและน าเสนอปฏิทินกิจกรรมรายปีซึ่ง
จะจัดขึ้นในศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร ทั่วโลก น าเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
เพ่ือสร้างความตื่นตัวและความรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมตุรกีอันมีความโดดเด่นในประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในประเทศที่มีศูนย์วัฒนธรรมตั้งอยู่  และยังให้การสนับสนุนภารกิจของ 
ศูนย์วัฒนธรรมเหล่านั้น ในการแสดงวัฒนธรรมตุรกีที่หลากหลายและลุ่มลึก และหาช่องทางในการ
น าเสนอวัฒนธรรมตุรกีไปยังกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางที่สุด ภารกิจของกรมฯ ยังรวมถึงการติดต่อ
ผู้แทนที่เกี่ยวข้องของสถาบันวัฒนธรรมในตุรกีและต่างประเทศ การจัดการประชุมและการสนทนา
ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการจัดการแสดงในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก และยังมี
ภารกิจในการประเมินกิจกรรมเพ่ือฉลองวาระส าคัญต่าง ๆ ทั้งที่ก าหนดโดย UNESCO และโดย
คณะกรรมาธิการระดับชาติของตุรกีในแต่ละปี  

3.8.5  กรมห้องสมุดและเอกสาร (Library and Documentation)  
กรมห้องสมุดและเอกสาร ด าเนินภารกิจเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกนิตยสารและ

วารสารวิชาการต่าง ๆ รวมถึงบริหารจัดการระบบการจัดเก็บหนังสือและทรัพยากรในห้องสมุดของ
สถาบันฯ และในศูนย์วัฒนธรรมต่าง ๆ โดยนอกจากจะท าการเพ่ิมพูนปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ อาทิ 
หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ซีดีและวีซีดี และเพ่ิมพูนจ านวนสมาชิก สร้างสถานที่ส าหรับการอ่าน
หนังสือแล้ว ยังด าเนินการเสริมสร้างฐานข้อมูลทางออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์จากวารสารและ
เอกสารต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าจากฐานข้อมูลหนังสือท่ีสมบูรณ์แบบ 

3.8.6  กรมกิจการการคลัง (Financial Affairs) 
กรมกิจการการคลังของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ด าเนินการบริหาร ควบคุม และดูแล

ข้อมูลการเงินการคลังและงบประมาณขององค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามกลไก 
Uniform Chart of Accounts of Foundations อีกทั้ง มีหน้าที่ในการเตรียมงบดุล การรายงาน
รายรับ–รายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้สามารถน าเสนอต่อหน่วยงานบริหารที่เกี่ยวข้องได้ 
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กรมฯ ควบคุมบริหารกิจการงบประมาณของสถาบันฯ ภายใต้กรอบการข้อก าหนดตามกฎหมาย  
การจัดตั้งองค์กร ติดตามการช าระเงินต่าง ๆ และยังให้บริการในฐานะหน่วยงานที่ช่วยท าให้เอกสาร
และข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรเดินหน้าไปได้ อีกทั้งยังติดตามรายได้ของสถาบันฯ 
นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ตรวจสอบภายในด้านการเงินของศูนย์วัฒนธรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ และ
เตรียมรายงานการเงินภายในของสถาบันเหล่านี้ด้วย  

3.8.7  กรมเลขานุการส่วนตัว (Department of Private Secretary)  
กรมเลขานุการส่วนตัวของประธานสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ท าหน้าที่ต่าง ๆ อาทิ  

การประสานและติดตามภารกิจและก าหนดการรายวันของประธานสถาบันฯ ประสานงานและ
ประสานกิจกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของประธานสถาบันฯ ด าเนินการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานกับกรมต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้ ง ตอบจดหมายและการสื่อสารทั้งหมดของ
ประธานสถาบันฯ 

3.8.8  กรมการจัดซื้อ (Department of Purchasing)  
กรมการจัดซื้อมีภารกิจเพ่ือสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เสรี และตามข้อก าหนด

และข้อจ ากัดส าหรับอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ตามที่มีการร้องขอจากหน่วยงานภายใต้สถาบันฯ  
ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ ท าการศึกษาตลาด และด าเนินการเพ่ือให้เกิดการจัดซื้ออย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุด ในการนี้ กรมด าเนินกิจการด้วยการจัดกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมอย่างรอบด้าน  
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ความโปร่งใส การรับผิดชอบ และผลิตภัณฑ์และการบริการคุณภาพสูง 

3.8.9  กรมพัฒนายุทธศาสตร์และการสื่อสารองค์กร (Strategic Development and 
Corporate Communications)  

กรมพัฒนายุทธศาสตร์และการสื่อสารองค์กรของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร รับผิดชอบ
การพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบันฯ โดยชี้แนวทาง กลไก และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้
ในการผลักดันเป้าหมายของสถาบันฯ ในกรอบเวลาที่ก าหนด และแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

ในการนี้ กรมฯ มีภารกิจจัดเตรียมแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ งบประมาณ
ประจ าปี และก าหนดการกิจกรรม รวมถึงท าการศึกษาข้อมูลในชั้นต้นส าหรับการเตรียมการเปิด  
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งใหม่ ๆ ตามยุทธศาสตร์ต่อประเทศหรือภูมิภาค นอกจากนี้ ยังด าเนินการวิเคราะห์
และประเมินประสิทธิผลตามรายงานผลการปฏิบัติการที่ได้รับรายงานจากศูนย์วัฒนธรรมต่าง ๆ และ
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริหาร สนับสนุนวิสัยทัศน์และการสร้างการยอมรับของสถาบันฯ เพ่ือให้
สถาบันฯ เป็นที่ยอมรับในฐานะที่เป็นแบรนด์ชั้นน าด้าน soft power อีกทั้ง พัฒนายุทธศาสตร์ 
การสื่อสารในรูปแบบใหม่ ๆ บริหารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน พัฒนาเว็บเพจและช่องทาง  
การสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ และร่วมเตรียมรายงานประจ าปีของสถาบันฯ  

3.8.10  กรมการศึกษาตุรกีและตุรกีศึกษา (Turkish Education and Turkology) 
กรมการศึกษาตุรกีและตุรกีศึกษา เป็นกรมหลักกรมหนึ่งของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร 

ท าหน้าที่สนับสนุนและด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาตุรกีในศูนย์วัฒนธรรมตุรกีทุกแห่ง
ทั่วโลก และในสถาบันที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ซึ่งกรมฯ ท าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร รวมถึงเอกสารการเรียน



22 

 

การสอน ส าหรับกลุ่มอายุต่าง ๆ ตามที่เป็นที่ต้องการในเวทีระหว่างประเทศ และจัดโครงการ 
การเรียนการสอนที่มีการออกประกาศนียบัตร การฝึกอบรมด้านภาษา และการจัดเวิร์คชอปเพ่ือสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการเรียนระดับสูง และ
พัฒนาบุคลากรผู้สอนภาษาตุรกี  

นอกจากนี้ กรมฯ ยังรับผิดชอบด้านการเตรียมการและบริหารการสอบภาษาตุรกี
ทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาตุรกีเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออก
ประกาศนียบัตรและการวัดระดับของผู้เรียนภาษาตุรกีในศูนย์วัฒนธรรมฯ การสอบวัดระดับภาษาตุรกี 
(Turkish Proficiency Exam–TYS) โดยได้มีการพัฒนาให้สามารถด าเนินการได้ทั้งทางข้อเขียนและ
ทางเว็บไซต์โดยมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน และได้รับความร่วมมือในการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งใน
ระดับสถาบันและนักวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดการสอบวัดระดับภาษาของนักเรียนต่างประเทศ หรือ Foreign Student Exam (YOS) 

กรมฯ มีการประสานงานและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกเพ่ือส่งเสริม 
การเรียนภาษา วัฒนธรรม และศิลปะตุรกี อีกทั้งมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพส าหรับอาสาสมัคร
ที่ต้องการได้รับการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ในการนี้ จึงได้มีการจัดท าโครงการลงนามพิธีสารเพ่ือ 
ความร่วมมือด้านตุรกีศึกษา (Turkology Project Cooperation Protocol) กับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศต่าง ๆ เพ่ือเปิดหลักสูตรการสอนภาษาตุรกี โดยภายใต้ข้อตกลงของโครงการฯ จะมีการสร้าง
เครือข่ายนักวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ โดยสนับสนุนให้นักวิชาการตุรกีเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือให้ความรู้ในภาควิชาภาษาตุรกีและช่วยพัฒนาหลักสูตร เพ่ือรักษาและพัฒนา
มาตรฐานต่อไป  

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีความรับผิดชอบเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน 
ในประเทศต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาตุรกีเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนใน
ต่างประเทศ รวมถึงการหารือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ให้มีการสอนภาษาตุรกี เป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยมีการจัดโรงเรียนภาษาตุรกีในช่วงหน้าร้อนทุกปี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนจาก
ต่างประเทศได้มาฝึกฝนและพัฒนาภาษาตุรกีในตุรกี รวมถึงเพ่ือให้ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรมตุรกีมากขึ้น 

 
3.9  งบประมาณด าเนินการ 

ตามกฎหมายจัดตั้งฯ ระบุว่า สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้รับงบประมาณจัดสรรในลักษณะ 
grant จากรัฐบาลตุรกีผ่านมูลนิธิ ยูนุส เอ็มเร เพ่ือเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ 
แต่ไม่มีข้อมูลที่เปิดเผย ว่า grant ดังกล่าว มีมูลค่าเท่าใด และบริหารจัดการเช่นไร 

 
3.10 การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมตุรกีในต่างประเทศ 

สถาบัน ยูนุส เอ็มเร บริหารศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร ทั่วโลก ซึ่งรวมกันแล้วมีพ้ืนที่
มากกว่า 310,000 ตารางเมตร โดยจัดการฝึกอบรม ฝึกสอน การประชุม การสัมมนา และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ รวมถึงห้องสมุดและพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ในศูนย์วัฒนธรรมเหล่านี้  
โดยได้เปิดศูนย์วัฒนธรรมตุรกีแห่งแรกในต่างประเทศขึ้นที่กรุงซาราเยโว เมืองหลวงของบอสเนียและ
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เฮอร์เซโกวีนา ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2009 ในปัจจุบัน มีศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร (Yunus 
Emre Turkish Cultural Center) ทั้งสิ้น 58 แห่งใน 48 ประเทศ อีกทั้ง ยังมีความร่วมมือด้าน 
การสอนภาษาตุรกีกับเครือข่ายพันธมิตร ที่เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 100 แห่งใน 55 
ประเทศ รวมถึงจุดประสานงาน 156 แห่งใน 72 ประเทศด้วย โดยมีเป้าหมายจะเปิดศูนย์วัฒนธรรมตุรก ี 
ยูนุส เอ็มเร ให้ครบ 100 แห่งภายในปี ค.ศ. 2023 (ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนา
สาธารณรัฐตุรก)ี  

อนึ่ง ในปัจจุบัน มีศูนย์วัฒนธรรมตุรก ียูนุส เอ็มเร อยู่ใน 6 ประเทศของกลุ่มประเทศ G7 / 
12 ประเทศของกลุ่ม G20 / 18 ประเทศของกลุ่มสมาชิกองค์กรความร่วมมืออิสลาม OIC / และ 13 
ประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรป EU โดยสามารถสรุปภาพรวมการกระจายตัวของศูนย์วัฒนธรรมตุรกี 
ยูนุส เอ็มเร ได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3  ภาพรวมการกระจายตัวของศูนย์วัฒนธรรมตุรก ียูนุส เอ็มเร  
 

ภูมิภาค จ านวนศูนย์ ประเทศที่ตั้งของศูนย์ 
ยุโรป 12 เบลเยียม (บรัสเซลส์) / สหราชอาณาจักร (ลอนดอน) / โปแลนด์ 

(วอร์ซอร์) / เยอรมนี (เบอร์ลิน / โคโลญ) / ฝรั่งเศส (ปารีส) / 
เนเธอร์แลนด์ (อัมสเตอร์ดาม) / อิตาลี (โรม) / ออสเตรีย 
(เวียนนา) / สเปน (มาดริด) / ยูเครน (เคียฟ) / ไอร์แลนด์ 
(ดับลิน) 

แอฟริกา  8 แอลจีเรีย (แอลเจียส์) / ซูดาน (คาทูม) / อียิปต์ (ไคโร) / 
แอฟริกาใต้ (โจฮานเนสเบิร์ก) / โมรอคโค (ราบัต) / เซเนกัล 
(ดาการ)์ / ตูนีเซีย (ตูนิส) / โซมาเลีย (โมกาดีชู) 

ตะวันออกกลาง 8 เลบานอน (เบรุต) / จอร์แดน (อัมมาน) / อิหร่าน (เตหะราน) / 
อิสราเอล (เยรูซาเลม) / บาห์เรน (มานามา) / กาตาร์ (โดฮา) / 
ไซปรัส (นิโคเซีย) ปาเลสไตน์ (รามัลลาห์)  

ภูมิภาคบอลข่าน 16 เซอร์เบีย (เบลเกรด) / โรมาเนีย (บูคาเรสต์) /  
บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา (ซาราเยโว / ฟอยนิซา /  
มอสตาร์) แอลเบเนีย (ชโคดรา / ทิราน่า) ฮังการี (บูดาเปสต์ / 
เปช) มอลโดวา (คอมรัต) โรมาเนีย (คอนสตันซา) / มอนเตเนโกร 
(พอดกอรีตซา) คอซอวอ (พริสตีนา / พริสเรน) นอร์ธ มาเซโดเนีย 
(สโกเปีย) / โครเอเชีย (ซาเกรบ)  

เอเชีย 12 คาซัคสถาน (นูร์-สุลต่าน) / อาเซอร์ไบจาน (บากู) /  
อัฟกานิสถาน (คาบูล) / ปากีสถาน (การาจี / ลาฮอร์) / รัสเซีย 
(คาซาน / มอสโก) / จอร์เจีย (ทบิลิซี) / มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 
/ ออสเตรีเลีย (เมลเบิร์น) / เกาหลีใต้ (โซล) / ญี่ปุ่น (โตเกียว) 

อเมริกาเหนือ 2 สหรัฐฯ (กรุงวอชิงตัน ดีซี) / เม็กซิโก (เม็กซิโก ซิตี้) 
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ศูนย์วัฒนธรรมตุรก ียูนุส เอ็มเร ในปี ค.ศ. 2016 ซึ่งในขณะนั้น มีศูนย์วัฒนธรรมฯ 50 แห่ง
ใน 40 ประเทศ ซึ่งเมื่อมาถึงปี ค.ศ. 2019 ศูนย์วัฒนธรรมฯ ได้เพ่ิมขึ้นเป็น 58 แห่งใน 48 ประเทศ 
โดยสถาบัน ยูนุส เอ็มเร มีเป้าหมายที่จะเปิดศูนย์วัฒนธรรมฯ ในต่างประเทศให้ครบ 100 แห่ง 
ภายในปี ค.ศ. 2023 ตามวิสัยทัศน์ 2023 (Yunus Emre Institute’s 2023 Vision) 
 

 
 

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมตุรก ียูนุส เอ็มเร  
ที่มา : ส านักข่าว Anadolu Agency 

 
3.11 กิจกรรมของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร  

สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถแบ่งออกเป็นมิติด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.11.1 กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ปีละหลายร้อย

กิจกรรมในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม ภาษา ประวัติศาสตร์ อาหาร ภาพยนตร์ 
และหัตถกรรม รวมถึงการจัดคอนเสิร์ต นิทรรศการ เวิร์คชอป การแสดงต่าง ๆ การฉายภาพยนตร์   
การจัดการประชุมด้านวิทยาศาสตร์ การประชุมระหว่างนักวิชาการ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
ตุรกี ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของตุรกีให้ประชาชนในต่างประเทศได้รู้จัก โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างตุรกี
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กับประเทศต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะมีการวางแผนเป็นรายปี โดยยึดกรอบการปฏิบัติงานที่เน้น
ความต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ยังจัดกิจกรรมโดยร่วมมือกับศิลปินตุรกีเพ่ือ
น าเสนอวัฒนธรรมและศิลปะตุรกีในต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวตุรกีหรือมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมตุรกีด้วย รวมถึงเข้าร่วมการแสดง 
นิทรรศการและเทศกาลต่าง ๆ ทั่วโลก และได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะระยะยาว อาทิ  

1) โครงการยิงธนูแบบดั้งเดิม (Kemankes Project) 
ริเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 2017 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน ยูนุส เอ็มเร กับ

มูลนิธิยิงธนูแห่งตุรกี เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะการยิงธนูแบบดั้งเดิมของตุรกี โดยจนถึงปัจจุบัน โครงการฯ  
ได้ท าการฝึกสอนการยิงธนูแบบดั้งเดิมให้แก่นักกีฬาแล้ว 40 คนจาก 16 ประเทศ รวมถึงผู้ที่สนใจ
ทั่วไป กว่า 500 คน จาก 16 ประเทศ อีกทั้งยังมีผู้ที่ผ่านคอร์สการฝึกสอนผู้ฝึกสอน (training the 
trainers) แล้ว 50 คน 

2) โครงการเชิญเป็นแขกของเรา (Be our guests Project)  
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้ริเริ่มโครงการการเชิญผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ 

สื่อมวลชน ภาคเอกชน และผู้แทนด้านวัฒนธรรมและศิลปะ รวมถึง NGO ที่มีเครือข่ายที่กว้างขวางใน
สังคม เดินทางเยือนตุรกีโดยเป็นแขกของสถาบันฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าถึงวัฒนธรรมตุรกี 
และเรียนรู้มิติต่าง ๆ ของตุรกีผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งเมื่อผู้แทนเหล่านี้ เดินทางกลับไปยังประเทศ
ของตน ก็จะสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตุรกี และช่วยในการแก้ไขความเข้าใจผิด ๆ และ
ภาพลักษณ์ผิด ๆ ของตุรกีในประเทศเหล่านั้น ได้อีกด้วย โดยจนถึงปัจจุบัน สถาบัน ยูนุส เอ็มเร  
ได้เชิญผู้แทนจากต่างประเทศเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว กว่า 100 คน  

3) โครงการสีสันแห่งอนาโตเลีย (Colors of Anatolia Project) 
เป็นการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่คอนเสิร์ตไปจนถึงการสัมมนาทาง

วิชาการ ซึ่งจัดโดยสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ในลักษณะการน าศิลปะและวัฒนธรรมตุรกีไปทัวร์ตามประเทศ
ต่าง ๆ โดยจนถึงปัจจุบัน โครงการฯ ได้จัดการแสดงทางดนตรีในประเทศต่าง ๆ แล้ว อาทิ อิสราเอล 
บราซิล อาร์เจนตินา เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย และเบลารุส  

4) โครงการสัปดาห์ภาพยนตร์ตุรกี (Turkish Cinema Week Project) 
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร เป็นเจ้าภาพจัดการฉายภาพยนตร์ตุรกีในประเทศต่าง ๆ 

ทั่วโลก โดยร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งตุรกี ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว น าเสนอ
ภาพยนตร์ตุรกีทั้งจากอดีตและร่วมสมัย ท าให้ตุรกีกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์  
ที่ได้รับการจับตามองจากทั่วโลก โดยได้จัดมาแล้วใน 11 เมืองทั่วโลก (กรุงอัมมาน กรุงเบรุต  
กรุงบูดาเปสต์ เมืองคาซาน กรุงลอนดอน กรุงราบัต กรุงเตหะราน กรุงเวียนนา กรุงวอซอร์ และ 
กรุงซาเกรบ) ซึ่งในการจัดกิจกรรมเหล่านี้ สถาบันฯ ยังได้เชิญผู้แทนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตุรกี อาทิ 
นักแสดง ผู้ก ากับ ผู้เขียนบท ผู้อ านวยการสร้างภาพยนตร์ เข้าร่วมด้วย เพ่ือจัดกิจกรรมพบปะและ
ตอบข้อซักถาม การจัดเวิร์คชอป รวมถึงการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องด้วย  
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5) โครงการภาพยนตร์ตุรกีภาคฤดูร้อน (Turkish Cinema Summer School 
Project)  

นอกจากจะจัดโครงการสัปดาห์ภาพยนตร์ตุรกีแล้ว สถาบัน ยูนุส เอ็มเร  
โดยความร่วมมือกับกรมภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตุรกี ยังได้ริเริ่มจัดโครงการ
ภาพยนตร์ตุรกีภาคฤดูร้อน ในปี ค.ศ. 2019 เป็นครั้งแรก โดยได้เชิญนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท 
และเอก ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวม 23 คนจาก 20 ประเทศ 
เดินทางเยือนตุรกี เพ่ือเข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัย Istanbul City University โดยผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จะได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลปะแห่งการสร้างภาพยนตร์จากบุคลากรชั้นน าของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ตุรกี รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ตุรกี การวิเคราะห์และศึกษาเนื้อหา
และจุดเด่นของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตุรกีด้วย 

6) เทศกาลตุรกี (Turkey Festival) 
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้มีการจัดกิจกรรมวันตุรกี 

(Turkey days) เพ่ือแนะน าประเทศตุรกีในมิติต่าง ๆ ในต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี  ในปี 
ค.ศ. 2019 สถาบันฯ ได้เริ่มเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “เทศกาลตุรกี” โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และวัฒนธรรมของ
ประเทศตุรกี รวมถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของตุรกี เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
กว้างขวางและครอบคุลมยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้  โครงการใหม่ ๆ ที่สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ริ เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี  
ค.ศ. 2019 อาทิ เทศกาลการแสดงละครเวทีส าหรับเยาวชน (Children’s Theater Festival) 
โรงเรียนวิศวกรซินานภาคฤดูร้อน (Architect Sinan Summer School) โรงเรียนด้านวรรณกรรม
อาห์เมด ฮามิด ทันพินาร์ ภาคฤดูร้อน (Ahmet Hamdi Tanpınar Turkish Literature Summer School) 
โรงเรียนด้านโบราณคดีทรอยภาคฤดูร้อน (Troy Archaeology Summer School) โรงเรียนเอฟลิยา เชเลบิ
ส าหรับนักท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน (Evliya Çelebi Travelers Summer School) และโรงเรียนด้าน
อาหารตุรกีภาคฤดูร้อน (Turkish Cuisine Summer School) 

นอกจากนี้ สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 ก็ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรและ
หน่วยงานด้านวัฒนธรรมของประเทศในตะวันออกกลาง เอเชียกลาง แอฟริกาเหนือ และบอลข่าน  
ซึ่งมีความเชื่อมโยงและใกล้ชิดกับตุรกีทางวัฒนธรรมด้วย 

3.11.2 โครงการด้านการศึกษา 
เมื่อปี ค.ศ. 2011 สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้ลงนามในพิธีสารกับหน่วยงานความร่วมมือ

และการประสานงานตุรกี (Turkish Cooperation and Coordination Agency–TIKA) เพ่ือรับโอน
โครงการตุรกีศึกษาท่ี TIKA ได้ริเริ่มด าเนินการขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 ทั้งหมดให้มาอยู่ภายใต้การดูแล
และการบริหารจัดการของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร โดยทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงที่จะร่วมมือท าการศึกษา
และวิจัยแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านตุรกีศึกษา ซึ่งภายหลังการรับโอนโครงการตุรกีศึกษา 
ดังกล่าว สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ก็ได้ด าเนินการส่งเสริมความร่วมมือการสอนภาษาตุรกีกับกว่า 100 
มหาวิทยาลัยทั่วโลก  
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ในการนี้ สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ให้ความส าคัญกับการสอนภาษาตุรกีในระดับและ
สถานที่ต่าง ๆ โดยมีโครงการที่ส าคัญ อาทิ “Tercihim Türkçe” (I Prefer Turkish) ซึ่งเป็นการสอน
ภาษาตุรกีเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง และมีการสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อนุปริญญาด าเนินการการสอนในศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร ทั่วโลก รวมถึงโครงการสอนภาษา
ตุรกีออนไลน์ “Türkçe Öğretim Portalı” (Portal for Teaching Turkish) ซึ่งเป็นช่องทางส าหรับ
คณะอาจารย์ในคณะภาษาศาสตร์ที่สอนภาษาตุรกีในระดับมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเรียนรู้เพ่ิมพูน
และพัฒนาความสามารถด้านภาษาตุรกีในสาขาอ่ืน ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม  

สถิติ ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 พบว่า สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้สอนภาษาตุรกี 
ให้กับประชาชนผู้สนใจผ่านการสอนที่จัดขึ้นในศูนย์วัฒนธรรม โครงการ “Tercihim Türkçe” และ
โครงการ “Türkçe Öğretim Portalı” รวมแล้ว 140,304 คน   

1) การสอนภาษาตุรกีท่ีศูนย์วัฒนธรรมตุรกี (Turkish Lessons at Culture Centers) 
จนถึงปัจจุบัน มีผู้ เรี ยนภาษาตุรกีที่ศูนย์วัฒนธรรมตุรกี  ยูนุส เ อ็มเร  

ในต่างประเทศ รวมแล้ว 68,865 คน โดยนอกจากจะจัดการสอนภาษาตุรกีที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ แล้ว 
หากมีผู้ที่สนใจจะเรียนภาษาตุรกีในประเทศหรือเมืองที่ไม่มีศูนย์วัฒนธรรมฯ สถาบันฯ ก็จะจัดการสอน
ภาษาตุรกีให้ โดยร่วมมือกับสถาบันที่อยู่ในเครือข่าย และคัดสรรครูและอาจารย์ที่เหมาะสม รวมถึง
เอกสารประกอบการเรียนให้ด้วย  

2) โครงการ ฉันเลือกภาษาตุรกี (Tercihim Türkçe–I prefer Turkish) 
ในช่วงปีการศึกษา 2018–2019 สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้สอนภาษาตุรกีเป็น

ภาษาที่สองให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในระดับต่าง ๆ อาทิ ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ในบอสเนีย–เฮอร์เซโกวีนา จอร์เจีย โปแลนด์ แอลบาเนีย ยูเครน และ
โรมาเนีย  

โดยจนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่เรียนภาษาตุรกี ผ่านโครงการ Tercihim Türkçe แล้ว 
50,444 คน 

3) โครงการตุรกีศึกษา (Turkology Project) 
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้ลงนามพิธีสารเพ่ือความร่วมมือโครงการตุรกีศึกษา 

(Protocol to collaborate for the Turkology Project) กับมหาวิทยาลัย 100 แห่งใน 50 ประเทศ  
ซึ่งตามพิธีสารฯ นี้ สถาบันฯ จะจัดสรรบุคลากรเพ่ือไปสอนภาษาตุรกี และภาคสาขาต่าง ๆ ในแผนก
ภาษาตุรกี วรรณกรรมตุรกี ตุรกีศึกษา และวิชาภาษาตุรกี โดยสนับสนุนให้นักวิชาการในประเทศ
เหล่านั้น ได้ศึกษาเกี่ยวกับตุรกี นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับ
ต่าง ๆ ด้วย 

ในปีการศึกษา ค.ศ. 2017–18 นักวิชาการ 95 คนจากตุรกีได้ไปท าการสอนใน
แผนกตุรกีศึกษาในมหาวิทยาลัย 51 แห่ง และจนถึงบัดนี้ มีนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ รวมแล้ว 
21,000 คน ที่ได้เรียนในวิชาต่าง ๆ ภายใต้โครงการตุรกีศึกษา  

4) ช่องทางการสอนภาษาตุรกีออนไลน์ (Portal for Teaching Turkish)  
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้ออกแบบและพัฒนาช่องทางการสอนภาษาตุรกี

ออนไลน์ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเรียนและปรับปรุงภาษาตุรกีโดยไม่ถูกจ ากัดด้วยอุปสรรค
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ด้านเวลาและสถานที่ ซึ่งช่องทางดังกล่าวให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และได้ให้บริการสมาชิก 
105,000 คน จาก 193 ประเทศ ในปีแรก และเป็นระบบที่ชาวต่างชาติที่พ านักอาศัยในตุรกีใช้เป็นหลัก 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทักษาพ้ืนฐาน 4 ด้านในการเรียนรู้ภาษาใหม่ (อ่าน / เขียน / ฟัง / พูด) 
ช่องทางเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและท าแบบฝึกหัดนับร้อย ๆ แบบ ใน 65 ชุดความรู้ 
เพ่ือเรียนรู้ค าใหม่ ๆ ในหมวดค าศัพท์ต่าง ๆ และปรับปรุงการใช้ภาษาตุรกีผ่านวีดีโอ interactive  
โดยสามารถเข้าใช้ได้พร้อมกัน ทั้งผ่านเว็บไซต์ turkce.yee.gov.tr และ learnturkish.com โดยมูลนิธิฯ 
ได้พัฒนาให้สามาถใช้งานได้ทางมือถือทั้งระบบ Android และ IOS ด้วย  

5) การพัฒนาการสอนภาษาตุรกีและสื่อการเรียน  
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร รับผิดชอบการเตรียมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ภาษาตุรกีส าหรับผู้ศึกษาท้ังระดับเด็กและผู้ใหญ่ เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตุรกีใน
ต่างประเทศ และเพ่ือจัดเตรียมสื่อการสอนภาษาตุรกีในฐานะภาษาที่สอง รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ผู้ เชี่ยวชาญภาษาตุรกี ซึ่งสถาบันฯ ได้พัฒนาหนังสือและเอกสารการเรียนภาษาตุรกีส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายในทุกระดับอายุ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และในปัจจุบันมี
สถาบันการศึกษาในตุรกี 73 แห่งได้น าสื่อการเรียนการสอนที่สถาบันฯ พัฒนาขึ้น ไปปรับใช้ด้วยแล้ว 

6) โรงเรียนสอนภาษาตุรกีภาคฤดูร้อน (Turkish Summer School) 
โครงการโรงเรียนสอนภาษาตุรกีภาคฤดูร้อน เปิดรับนักเรียนต่างประเทศ  

โดยเชิญให้นักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาภาษาตุรกีในเมืองต่าง ๆ ของตุรกี  
และนอกจากการเรียนการสอนภาษาตุรกีแล้ว นักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังมีโอกาส  
ได้เยี่ยมชมสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมตุรกีโดยตรง ซึ่งใ นปี  
ค.ศ. 2018 มีนักศึกษา รวมแล้ว 1,000 คนจาก 118 ประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้ไปศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 29 แห่งใน 27 เมืองของตุรกี  

ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบัน โครงการฯ ได้ต้อนรับนักศึกษารวมทั้งสิ้น 3,755 คน จาก 
140 ประเทศ  

7) การฝึกอบรมครู (The Education of Teachers) 
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร จัดโครงการการฝึกอบรมครูสอนภาษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของครูในการสอนภาษาตุรกีเป็นภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้
ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรครู โดยนอกจากโครงการจะจัดการสอนให้นักวิชาการ ครู 
อาจารย์ และผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ในภาคการศึกษาแล้ว สถาบันฯ ยังเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาส าหรับองค์กรที่สอนภาษาตุรกีเป็นภาษาต่างประเทศ ในการนี้ สถาบันฯ เป็นเจ้าภาพ
จัดการอบรมทั้งส าหรับในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วนกับการสอนภาษาตุรกี
แก่ผู้อพยพชาวซีเรียที่อาศัยอยู่ในตุรกี  

สถาบันฯ ยังจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการสอนส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
สาขาตุรกีศึกษาจากต่างประเทศ โดยกิจกรรมที่ส าคัญที่สุด คือ โรงเรียนภาคฤดูร้อนตุรกีศึกษา 
(Turkology Summer School) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกช่วงฤดูร้อน ในปี ค.ศ. 2018 มีนักเรียน 150 คน 
และนักศึกษา 27 คน จาก 33 ประเทศ เข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาภาษาตุรกีของ
ตนเอง และเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับตุรกีมากขึ้น นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2018 สถาบันฯ ยังได้ริเริ่มโครงการใหม่ 
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คือ โรงเรียนภาคฤดูร้อนออตโตมันตุรกี (Ottoman Turkish Summer School) ส าหรับนักเรียน
นักศึกษาในกรุงทิรานา ประเทศแอลบาเนีย โดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ในกรุงทิรานา 
มหาวิทยาลัยทิรานา แผนกภาษาต่างประเทศ แผนกประวัติศาสตร์–ปรัชญา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 40 คน  

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดการอบรมส าหรับครูที่ท างานในกระทรวงศึกษาธิการ 
ในตุรกี ซึ่งจะเดินทางไปสอนภาษาตุรกีเป็นภาษาต่างประเทศ ตามข้อตกลงในพิธีสารที่ลงนามระหว่าง
สถาบันฯ กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการประชุมฯ ทั้งที่ส านักงานใหญ่ในกรุงอังการา และใน
เมืองอ่ืน ๆ ทั่วตุรกี และจัดการสัมมนา “โครงการการอบรมส าหรับการสอนภาษาตุรกีเป็น
ภาษาต่างประเทศ” ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาตุรกีศึกษาในสถาบัน ยูนุส เอ็มเร และส าหรับครูชาวตุรกีที่
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรให้ไปสอนภาษาตุรกี 

8) การสอบวัดระดับภาษาตุรกี (Turkish Proficiency Exam–TPE) 
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้พัฒนาระบบการสอบวัดระดับตุรกี (TPE) เพ่ือยกระดับ

และรักษามาตรฐานการวัดทักษะภาษาตุรกีให้อยู่ในระดับสากล นอกจากนี้ เพ่ือให้นักศึกษาต่างชาติที่
ต้องการเรียนภาษาตุรกีสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนภาษาตุรกีได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสถาบันฯ จัดการสอบ
ในสนามสอบระดับโลกสามครั้ งต่อปี จนถึงปัจจุบัน มีผู้สอบวัดระดับฯ แล้ว 7,775 คนจาก 44 
ประเทศ  

ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2018 สถาบันฯ ได้จัดสนามสอบใน 32 ประเทศ โดยมีผู้เข้าสอบ 
2,341 คน  

อนึ่ง สถาบันฯ ยังรอการรับรองจาก Association of Language Testers in 
Europe (ALTE) เพ่ือให้การสอบฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานและการยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็ดี 
สถาบันฯ ยังมีความตั้งใจที่จะท าให้การสอบเข้าถึงประชาชนจากทั่วโลกได้มากขึ้น โดยก าลัง
พัฒนาการสอบผ่านเว็บไซต์ อีกทั้งมีโครงการที่จะสร้างห้องสอบส าหรับการสอบวัดระดับใน  
ศูนย์วัฒนธรรมฯ ในต่างประเทศต่อไป ด้วย  

9) โครงการทุนส าหรับการเสวนาระหว่างวัฒนธรรมตุรกี–สหภาพยุโรป (The 
Grant Scheme for Turkey–EU Intercultural Dialogue Project)  

สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้ริเริ่มโครงการทุนส าหรับการเสวนาระหว่างวัฒนธรรม
ตุรกี–สหภาพยุโรป ขึ้นเพ่ือเป็นสะพานเชื่อมตุรกีกับนานาประเทศในยุโรป และเป็นกลไก 
การทูตวัฒนธรรมระหว่างประชาคมต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างตุรกีกับสหภาพยุโรป โดยจัดสรรทุน 2 ล้านยูโรให้แก่โครงการ
ขนาดใหญ่ซึ่งด าเนินการในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ผ่านความร่วมมือกับ NGO และสถาบันด้าน
วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยในตุรกี นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจะจัดสรร
งบประมาณอีก 1 ล้านยูโร ในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของสถาบันต่าง ๆ ด้วย  
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3.12 ความคิดริเริ่มและการด าเนินการล่าสุด 
3.12.1 สถาบันการทูตวัฒนธรรม (Academy of Cultural Diplomacy)  

ในฐานะที่สถาบัน ยูนุส เอ็มเร เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันและด าเนิน
นโยบายการทูตวัฒนธรรมของตุรกี และประสบความส าเร็จอย่างชัดเจนนับตั้งแต่การก่อตั้งสถาบันฯ 
ในปี ค.ศ. 2009 จึงมีความตั้งใจที่จะผลักดันการด าเนินการด้านการทูตวัฒนธรรมต่อไป และได้ก่อตั้ง
สถาบันการทูตวัฒนธรรม (Academy of Cultural Diplomacy) ขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์กลางและกลไก 
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด อีกทั้งเพ่ือสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ความส าคัญของการทูตวัฒนธรรมทั้งในประเทศตุรกีเองและในต่างประเทศ และเพ่ือให้มีการปรับตัว
เข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของศตวรรษที่ 21 อย่างทันท่วงที โดยนอกจากจะจัดท า
หนังสือ เรื่อง “Cultural Diplomacy” และจัดท าสารคดี เรื่อง “Culture and Diplomacy”  
โดยน าบันทึกและประสบการณ์ของอดีตเอกอัครราชทูตมาเผยแพร่เพ่ือสร้างความตระหนักรู้แล้ว  
ยังด าเนินการจัดการประชุมและการสัมมนานานาชาติขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 เพ่ือให้นักเรียนและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในสาขารัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้รับการเปิดรับต่อ
หลักการและแนวคิดของการทูตสาธารณะ  

ในการนี้ สถาบันการทูตวัฒนธรรม ได้ริเริ่มการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การทูต
วัฒนธรรม” ระยะเวลา 3 เดือน (เรียนทุกวันเสาร์–อาทิตย์) ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
หลักสูตรแรกของสาขาการทูตวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถ และเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานการทูตวัฒนธรรม และเปิดรับผู้สนใจจากต่างประเทศเข้าร่วมด้วย  
โดยสถาบันฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานการทูตวัฒนธรรม อาทิ อดีตเอกอัครราชทูต นักการทูต 
นักวิชาการ ข้าราชการ สื่อมวลชน นักวิทยาศาสตร์ นักกีฬา และผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศร่วมเป็น
วิทยากรในหลักสูตร ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับทราบถึงหลักการพ้ืนฐาน ทฤษฎีและปรัชญาของ
การทูตวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงศึกษาภูมิหลัง แนวคิดของการทูตวัฒนธรรม 
เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของตุรกีในด้านการทูตวัฒนธรรม ทั้งแนวปฏิบัติ การวิเคราะห์และ
ประเมินผลการด าเนินการต่าง ๆ ศึกษาเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาโครงการการทูตวัฒนธรรมทั้ง
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และการน าไปปฏิบัติ  

นอกจากนี้ สถาบันการทูตวัฒนธรรมยังเป็นเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย คลังสมอง
และศูนย์กลางความรู้ด้านการทูตวัฒนธรรม โดยปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมดูแลของประธาน
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร โดยตรง และท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่ประธานฯ เกี่ยวกับนโยบายการทูต
วัฒนธรรม นโยบายระหว่างประเทศ และการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา
นโยบายการทูตวัฒนธรรมแห่งชาติด้วย 

3.12.2 โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการแห่งตุรกี (Scientific and 
Academic Cooperation of Turkey Project–TABIP) 

นอกจากภารกิจในการจัดและด าเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรรมแล้ว ล่าสุด สถาบัน 
ยูนุส เอ็มเร ยังเล็งเห็นถึงความส าคัญของการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ และได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และวิชาการแห่งตุรกี (Scientific and Academic Cooperation of Turkey Project–
TABIP) ขึ้นเมื่อช่วงปลายปี ค.ศ. 2018 โดยอยู่ภายใต้ส านักงานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี 
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และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไกในการด าเนินนโยบายการทูตเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม  
เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ระหว่างตุรกีกับนานาประเทศ
ในด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ ให้เกิดการถ่ายโอนความรู้อันจะน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
ผ่านการส่งเสริมการวิจัย การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ และต่อยอดความรู้ อ านวยความสะดวก
ให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ในเวทีระดับโลก เผยแพร่พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
และการเรียนรู้ของตุรกีออกไปสู่ประชาคมโลก และส่งเสริมบทบาทของตุรกีในการเป็นศูนย์กลาง
ส าหรับการผสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษาวิชาการ และเทคโนโลยีในโลกอีกด้วย 
นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ของตุรกีให้เข้าร่วม  
การวิจัยระดับโลกต่าง ๆ อีกทั้ง ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนตุรกีที่ก าลังศึกษา
อยู่ในต่างประเทศ และนักเรียนและนักวิชาการต่างประเทศที่อยู่ในตุรกี พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ อันจะยังประโยชน์และส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจจริง 
(Real Sector) ของตุรกี 

ในการนี้ TABIP ท าหน้าที่ร่วมงานกับองค์กรด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ใน
ระดับประเทศทุกแห่งของทกุหน่วยที่จัดตั้งขึ้นในตุรกี และจะให้การสนับสนุนภารกิจด้านวิทยาศาสตร์
แก่องค์กรและหน่วยงานเหล่านั้นในระดับโลก ท าให้เกิดโครงการซึ่งจะท าให้หน่วยงานหรือบุคคลของ
ตุรกีได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทางปัญญาจากต่างประเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยตุรกีในการวิจัยและโครงการระดับโลกต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้
นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยต่างประเทศได้เข้าถึงงานด้านวิทยาศาสตร์ของตุรกีด้วย  

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น TABIP ได้วินิจฉัยว่า ประเทศเป้าหมายที่ตุรกีจะส่งเสริมและผลักดัน
ความร่วมมือด้านการทูตวิทยาศาสตร์ในชั้นต้น อาทิ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส มาเลเซีย สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี ปากีสถาน รัสเซีย โปแลนด์ และแอฟริกาใต้ โดยล่าสุดในปี ค.ศ. 2019 
TABIP ได้ลงนามพิธีสารความร่วมมือกับ Aviation Institute of Warsaw (ILOT) แห่งโปแลนด์  
ส่งคณะฯ ไปเยือนแอฟริกาใต้ อีกทั้งยังได้ลงนามความตกลงร่วมมือกับ บ . Yidian Zixun บริษัท
แอพพลิเคชั่นด้านข่าวสารของจีนที่ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence–AI) 
และ big data ซึ่งมีผู้ใช้บริการกว่า 70 ล้านคนต่อวัน เพ่ือร่วมมือด้านการพัฒนาและท างานด้าน
วิชาการและวิทยาศาสตร์ร่วมกัน ท าให้ในช่วง 10 เดือนนับตั้งแต่การก่อตั้งโครงการฯ TABIP ได้มี 
การลงนามความร่วมมือกับสถาบัน หรือบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกแล้วประมาณ 230 โครงการ 

3.12.3 เครือข่ายการทูตสาธารณะโลก (Global Public Diplomacy Network–GDPNET) 
ในปี ค.ศ. 2014 สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้เป็นหนึ่งในองค์กรด้านการทูตวัฒนธรรม

และการทูตสาธารณะไม่แสวงหาก าไร จาก 10 ประเทศซึ่งริเริ่มจัดตั้งองค์กรเครือข่ายการทูต
สาธารณะโลก (Global Public Diplomacy Network–GDPNET) ก่อนที่ในปี ค.ศ. 2017 สมาชิกได้
เพ่ิมขึ้นเป็น 13 ประเทศ โดยสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธาน GDPNET 
ส าหรับวาระปี ค.ศ. 2016–2019 ทั้งนี้ แนวคิดการจัดตั้งเครือข่ายถูกน าเสนอขึ้นครั้งแรกในการ
สัมมนา Korea Foundation Global Seminar ในปี ค.ศ. 2013 ซึ่งประเทศที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ 
เชื่อมั่นว่า soft power สนับสนุนให้เกิดนโยบายที่ส่งเสริมและมุ่งเน้นนวัตกรรมในการตอบสนองและ
แก้ไขปัญหาซึ่งประเทศต่าง ๆ ในโลกก าลังเผชิญอยู่ และเห็นพ้องถึงเป้าหมายร่วมในการสนับสนุน
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ความผาสุกของประชาคมโลก โดยผ่านการด าเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรมและการทูตสาธารณะของ
กลุ่มประเทศอ านาจกลาง (middle power) จึงต้องการสร้างเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการทูตวัฒนธรรมและการทูตสาธารณะระหว่างกัน  

ในการนี้ สมาชิกเครือข่ายฯ เห็นพ้องที่จะผลักดันเป้าหมายของเครือข่ายฯ โดย
จัดการประชุมและการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมด้านการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการทูตวัฒนธรรมและการทูตสาธารณะ 
ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมกันจัดนิทรรศการ การแสดง และการจัดพิมพ์ผลงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมความรับรู้
ของสาธารณะชนต่อความส าคัญของวัฒนธรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนต่อประชาชน 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง อันจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
รวมถึงการร่วมกันจัดการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือระหว่างสมาชิก ต่อไป 
 
ตารางที ่4  สมาชิกเครือข่ายการทูตสาธารณะโลก (Global Public Diplomacy Network–GDPNET) 

 
ตราสัญลักษณ์

องค์กร 
ชื่อองค์กร ประเทศ เว็บไซต์ หมายเหตุ 

 
Adam Mickiewicz 
Institute 

โปแลนด์ https://iam.pl 
 

สมาชิกร่วม
ก่อตั้ง 
GDPNET 

 Balassi Institute ฮังการี http://www.bbi.hu 
 

สมาชิกร่วม
ก่อตั้ง 
GDPNET 

 

National Institute 
for Cultural 
Orientation 

ไนจีเรีย http://www.nico.gov.ng 
 

สมาชิกร่วม
ก่อตั้ง 
GDPNET 

 

Camões Institute โปรตุเกส http://www.instituto-
camoes.pt 
 

สมาชิกร่วม
ก่อตั้ง 
GDPNET 

 Chiang Ching-kuo 
Foundation for 
International 
Scholarly 
Exchange 

ไต้หวัน http://www.cckf.org.tw 
 

สมาชิกร่วม
ก่อตั้ง 
GDPNET 

 

Korea Foundation เกาหลีใต้  http://www.kf.or.kr 
 

สมาชิกร่วม
ก่อตั้ง 
GDPNET 

https://iam.pl/
https://iam.pl/
http://www.bbi.hu/
http://www.bbi.hu/
http://www.nico.gov.ng/
http://www.nico.gov.ng/
http://www.instituto-camoes.pt/
http://www.instituto-camoes.pt/
http://www.instituto-camoes.pt/
http://www.cckf.org.tw/
http://www.cckf.org.tw/
http://www.kf.or.kr/
http://www.kf.or.kr/
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ตราสัญลักษณ์
องค์กร 

ชื่อองค์กร ประเทศ เว็บไซต์ หมายเหตุ 

 

National 
Commission  
for Culture  
and the Arts 

ฟิลิปปินส์  http://ncca.gov.ph 
 

สมาชิกร่วม
ก่อตั้ง 
GDPNET 

 
Singapore 
International 
Foundation 

สิงคโปร์  http://www.sif.org.sg 
 

สมาชิกร่วม
ก่อตั้ง 
GDPNET 

 

Swedish Institute สวีเดน  https://eng.si.se/ 
 

สมาชิกร่วม
ก่อตั้ง 
GDPNET 

 

Yunus Emre 
Institute 

ตุรกี http://www.yee.org.tr/en/ 
 

สมาชิกร่วม
ก่อตั้ง 

 
Katara Cultural 
Village 
Foundation 

กาตาร์  
 

 http://www.katara.net/en 
 

 

 

The Institute of 
the Lithuanian 
Language 

ลิทัวเนีย  www.lki.lt 
 

 

 

CADE–Academic 
Community for 
Development 

โมซัมบิก  www.cade.ong 
 

 

ที่มา : http://www.gdpnet.org  
 

3.13 วิสัยทัศน์ 2023 
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้พัฒนาวิสัยทัศน์ 2023 (Yunus Emre Institute’s 2023 Vision) 

เพ่ือด าเนินการปฏิรูปและพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองเป้าหมายระยะยาวที่วางไว้ภายในปี ค .ศ. 2023 
และด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 2019–2023 (2019–2013 Strategic Plan) ซึ่งบ่งชี้สาขาต่าง ๆ 
ที่จะด าเนินการผลักดันต่อไป 5 สาขา ดังนี้  
  

http://ncca.gov.ph/
http://ncca.gov.ph/
http://www.sif.org.sg/
http://www.sif.org.sg/
https://eng.si.se/
https://eng.si.se/
http://www.yee.org.tr/en/
http://www.yee.org.tr/en/
http://www.katara.net/en
http://www.katara.net/en
http://www.lki.lt/
http://www.lki.lt/
http://www.cade.ong/
http://www.cade.ong/
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1) การปฏิสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม (Cultural interaction) ให้ความส าคัญกับภารกิจด้าน
วัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างตุรกีกับ
ประเทศต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของตุรกีผ่านการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะต่อไป 

2) การเรียนภาษาตุรกีเป็นภาษาต่างประเทศที่สอง (Turkish as a Second Foreign 
Language) มุ่งเน้นการสอนภาษาตุรกีเพ่ือเพ่ิมความคุ้นเคยและกิตติศัพท์ของภาษาตุรกีใน
ต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักตุรกีมากขึ้น 

3) การปฏิสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ (Scientific and Academic Interaction) 
ด าเนินภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและตอกย้ าสถานะของตุรกีในการเป็น
ศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของโลก  

4) การด าเนินภารกิจการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) พัฒนาและน าเสนอ
นโยบายการทูตวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมต่อรัฐบาล โดยอาศัยประสบการณ์และความส าเร็จจากการ
ด าเนินนโยบายในช่วงที่ผ่านมา  

5) การพัฒนาองค์กร (Corporate Development) พัฒนาและปฏิรูปองค์กร ปรับปรุง
รูปแบบการบริหารองค์กร เสริมสร้างความสามารถและศักยภาพของบุคลากร และบริหารทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาการสื่อสารระหว่างสถาบันฯ กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้อุปถัมภ์ และ
หุ้นส่วน อีกท้ัง พัฒนาความร่วมมือกับหุ้นส่วนใหม่ ๆ เพ่ือส่งเสริมและผลักดันภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ในต่างประเทศ และให้เกิดการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและยั่งยืน  

นอกจากนี้ สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ยังมีแผนที่จะเปิดศูนย์วัฒนธรรมในอีก 6 ประเทศในปี 
2019–2023 ได้แก่ ในประเทศ จีน (ปักกิ่ง) แคนาดา (โทรอนโต) ทานซาเนีย (ดาร์ เอส ซาลาม) 
เอธิโอเปีย (อัดดิส อบาบา) โคลัมเบีย (โบโกตา) และอุซเบกิสถาน (ทัชเคนท์) เพ่ือปูทางไปสู่เป้าหมาย
ในการเปิดศูนย์วัฒนธรรมในต่างประเทศให้ครบ 100 แห่ง ภายในปี ค.ศ. 2023 (วาระครบรอบ 100 ปี
แห่งการก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกี)  
 
3.14 การวิเคราะห์รูปแบบและการด าเนินการของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ในมุมมองของผู้ท าการศึกษา 

3.14.1 ภูมิหลังการจัดตั้งสถาบัน ยูนุส เอ็มเร  
เมื่อพรรคความยุติธรรมและการพัฒนา (Adalet ve Kalkınma Partisi–Justice 

and Development Party–AKP) เข้ามาบริหารประเทศตุรกี ก็ได้ตระหนักว่าตุรกีประสบปัญหาหลัก ๆ 
อันเป็นปัญหาที่สะสมมาจากอดีต คือ ปัญหาด้านภาพลักษณ์ ซึ่งนอกจากตุรกีจะถูกมองว่าเป็น
ประเทศท่ีทหารมีบทบาทน าการเมืองแล้ว ยังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจภายหลังการเกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 2001 รวมถึงปัญหาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งในช่วงยุคหลัง
สงครามเย็น ตุรกีก็ด าเนินนโยบายการต่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคบอลข่าน เพราะถูกหวาดระแวงจากประสบการณ์ที่ประเทศเหล่านั้น เคยอยู่ภายใต้อาณัติ
ของจักรวรรดิออตโตมัน ท าให้แม้จะมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ แต่ก็หาได้เป็นความสัมพันธ์ที่
ราบรื่น เพราะในขณะที่จักรวรรดิออตโตมันเป็นรัฐอิสลาม ประเทศบอลข่าน แทบทั้งหมดเป็นประเทศ
ที่นับถือศาสนาคริสต์ จึงมีเรื่องราวของความขัดแย้งและประเด็นปัญหาที่เกิดจากศาสนาอยู่ใน  
ห้วงค านึงของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน  
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อย่างไรก็ดี ภาพลักษณ์และบทบาทของตุรกีดีขึ้นตามล าดับภายใต้การบริหารของ
พรรค AKP ซึ่งท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด จนเป็นที่จับตาของประเทศ
ตะวันตก ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยมองว่าตุรกีเป็นประเทศมุสลิมสายกลาง 
ในขณะที่ กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและประเทศมุสลิมมองตุรกีเป็นต้นแบบของประเทศอิสลามที่
พัฒนาประเทศได้อย่างน่าชื่นชม ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวท าให้ผู้บริหารระดับสูงของพรรค AKP มองว่า 
ตุรกีจ าเป็นต้องปรับปรุงความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและผสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตุรกีและภูมิภาค จึงวางสถานะของตุรกีเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และเริ่มด าเนินนโยบาย Zero 
problem with neighbours โดยเฉพาะภูมิภาคบอลข่าน และพิจารณาด าเนินการโดยผ่านการใช้
การทูต soft power โดยจุดเปลี่ยนที่ส าคัญคือการใช้แนวทาง “เรื่องราวใหม่ของตุรกี” (New story 
of Turkey) ซึ่งมุ่งเน้นการน าเสนอความส าเร็จและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของตุรกีเป็นปัจจัย
น าต้นทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่ ประวัติศาสตร์ร่วม (shared history) ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านกับ
จักรวรรดิออตโตมัน ผ่านกลยุทธ์และวลีเด็ด “ตุรกีมีเรื่องราวจะแบ่งปัน” (Turkey has a story to 
share)  

ดังที่ได้แสดงให้เห็นแล้วในช่วงต้นของบทนี้ว่า ในขณะนั้น ตุรกีมีกลไกที่สามารถผลักดัน
การด าเนินนโยบาย Zero problem with neighbours policy และการด าเนินการตามแนวทาง 
การทูตสาธารณะ ตามแนวทาง “ตุรกีมีเรื่องราวจะแบ่งปัน” อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น องค์กรเสี้ยววงเดือนแดง 
(Kizilay) / กรมกิจการศาสนา (Diyanet) / หน่วยงานความร่วมมือและการประสานงานตุรกี (TIKA) / 
องค์การบริหารภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน (AFAD) หรือ ส านักงานการทูตสาธารณะ (OPD) รวมถึง
กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งล้วนแล้วแต่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน soft power อยู่แล้ว แต่ปรากฏว่า เป็น
การท างานที่ซ้ าซ้อนกันหรือมีความขัดแย้งกัน จนไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้ นอกจากนี้ บริบทที่
เปลี่ยนไปของบางองค์กร อาทิ ส านักงานการทูตสาธารณะ ซึ่งเดิมทีตั้งใจจะตั้งขึ้นมาให้เป็นหน่วยงาน
ที่ผลักดันการทูต soft power ในต่างประเทศ แต่เมื่อเวลาผ่านไป กลับต้องท าหน้าที่ในการสร้าง
ความรับรู้ให้สาธารณชนในตุรกีได้ตระหนักเกี่ยวกับการด าเนินการด้าน soft power ของรัฐบาลตุรกี
ในต่างประเทศแทน รวมทั้ง ไม่มีกลไกหรืออ านาจในการบริหารและผลักดันนโยบายต่าง ๆ อย่าง
จริงจัง จึงเป็นเหตุให้ต้องมอบอ านาจในการดูแลภารกิจด้าน soft power ให้กับสถาบัน ยูนุส เอ็มเร แทน 

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เมื่อรัฐบาลตุรกีตัดสินใจที่จะด าเนินนโยบาย soft power  
อย่างจริงจัง และมอบหมายให้สถาบัน ยูนุส เอ็มเร เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบและผลักดัน
นโยบาย soft power ทั้งหมดของตุรกี แล้ว รัฐบาลมิได้มีการยุบหรือยุติบทบาทของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
แต่มีการปฏิรูปและปรับบทบาท รวมถึงรูปแบบการด าเนินการของหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้ชัดเจนขึ้น อาทิ 
องค์กรเสี้ยววงเดือนแดง (Kizilay) รับผิดชอบภารกิจด้านมนุษยธรรม กรมกิจการศาสนา (Diyanet) 
รับผิดชอบด้านการผสานและส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านศาสนา หน่วยงานความร่วมมือและ 
การประสานงานตุรกี (TIKA) โอนการด าเนินการด้านการศึกษาให้กับสถาบัน ยูนุส เอ็มเร และหันมา
เน้นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ องค์การบริหารภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน (AFAD) เน้นการให้
ความช่วยเหลือหลังภัยพิบัติ และส านักงานการทูตสาธารณะ (OPD) หันมาเป็นองค์กรหลักในการ
สร้างความรับรู้ภายในประเทศต่อบทบาทการด าเนินนโยบาย soft power ของตุรกีในต่างประเทศ 
ซึ่งเมื่อหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีขอบเขตและหน้าที่ที่ชัดเจนแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ก็เริ่มมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจนขึ้น จนหน่วยงานความร่วมมือและการประสานงานตุรกี (TIKA) 
และองค์การบริหารภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน (AFAD) สามารถก้าวขึ้นมาเป็นองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจใน
ระดับโลกและประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก  

3.14.2 การด าเนินการของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร  
แม้ว่าตุรกีจะเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมถึงประเพณีและ

วัฒนธรรมอันหลากหลาย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ไม่ได้ด าเนินการเผยแพร่
วัฒนธรรมในลักษณะ “เผยแพร่แต่ในสิ่งที่ตนเองต้องการเผยแพร่” กล่าวคือ มิได้ยึดตนเองเป็นหลัก
หรือน าเสนอการแสดงทางวัฒนธรรม อาหาร หรือประเพณีของตน แบบยัดเยียดหรือ hard sale ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย หากแต่รับฟังความต้องการและความสนใจของประเทศเป้าหมายพอ ๆ ที่จะพิจารณา
สิ่งที่ตนเองต้องการน าเสนอ โดยได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางที่ต้องการจะส่งเสริมเพ่ือผลักดัน
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองสาขาซึ่งท าควบคู่กันไป ได้แก่ สาขา
วัฒนธรรม และสาขาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจงใจใช้การเรียนภาษาตุรกี เป็นกลไกในการ
ส่งเสริมความเข้าใจตุรกี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป้าหมายกับตุรกี  

ทั้งนี้ ภาษาถือได้ว่าเป็นช่องทางที่ส าคัญในการส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมใหม่ 
และเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะผลักดัน soft power อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดย Chris Tryhorn และ 
John Holden ได้น าเสนอแนวคิดว่า ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผูกพันอย่างใกล้ชิดกับภาษา และ
การเชื่อมโยงระหว่างการสอนภาษากับกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นว่า ภาษา
เป็นประตูสู่ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและการขยายอิทธิพล9 ในขณะที่ British Council ซึ่งถือได้ว่า 
เป็นองค์กร soft power ชั้นน าของโลก และผู้น าในด้านการสอนภาษาเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรม ก็มองว่า ภาษาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการการทูต การส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะและวิชาการ10 ในขณะที่ Erman Akilli อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
Kirsehir Ahi Evran ระบุว่า ภาษาถือเป็นปัจจัยหลักที่ประเทศต่าง ๆ ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมของตน 
และเป็นเครื่องมอืส าคัญในการเปิดกว้างให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงมิติต่าง ๆ ของวัฒนธรรมของตน11 

โดยในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร ที่กรุงอัสตานา (กรุงนูร์สุลต่านใน
ปัจจุบัน) เมืองหลวงของคาซัคสถาน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมฯ 
แห่งที่ 5 ทีส่ถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้เปิดในต่างประเทศ ประธานาธิบดีอับดุลลาห์ กูล แห่งตุรกีได้กล่าวว่า  

“เราไม่ควรเก็บภาษา วัฒนธรรม และประเพณีของเราไว้กับตัวเอง หากแต่เราควร
ที่จะต้องท าให้สิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่และเผยแพร่มันออกไป และหลังจากที่เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมและ
ภาษาของตัวเองดีพอแล้ว เราก็ไม่ควรลังเลที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่น...”  
  

                                                 
9 Influence and AttractionL Culture and the Race for Soft Power in the 21st Century, Chris Tryhorn 
และ John Holden, British Council, 2013 
10 The Attraction of Language, Language, Soft Power and the Narrative Fallacy  
11 Yunus Emre Institute as a tool for Cultural Diplomacy and Nation Branding, Erman Akilli, Turkish 
Studies, Economics, Finance and Politics, Volume 13/22, Summer 2019, p. 19–30 
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3.14.3 การแผ่ขยายการด าเนินการของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร  
เห็นได้ว่า ในส่วนของการปฏิบัติงานของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร นั้น ได้ด าเนินการ

อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน โดย Prof. Dr. Şeref Ateş ประธานสถาบัน ยูนุส เอ็มเร 
ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ยุทธศาสตร์ของ สถาบัน ยูนุส เอ็มเร คือ การด าเนินการในสามขั้นตอน ขั้นตอนแรก 
ได้แก่ การเปิดส านักงานและศูนย์วัฒนธรรมในประเทศเพ่ือนบ้าน ขั้นตอนที่สอง คือ ประเทศอียู  
และขั้นตอนที่สาม คือ ประเทศอ่ืน ๆ รอบโลก ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวสะท้อนในการเปิดศูนย์วัฒนธรรม
ตุรกี ยูนุส เอ็มเร ในต่างประเทศแห่งแรก ที่กรุงซาราเยโว เมืองหลวงของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2009 โดยนาย Ahmet Davutoğlu ซึ่งขณะนั้น ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า 

“นี่คือศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร แห่งแรกที่ตุรกีเปิดในต่างประเทศ และมันไม่ใช่
เหตุบังเอิญที่เราเลือกที่จะเปิดศูนย์ฯ นี้ที่กรุงซาราเยโว มันเป็นการตัดสินใจที่เราได้ใช้เวลาตรึกตรอง
อย่างถีถ่้วนแล้ว เพราะเมื่อเราพิจารณาว่า สถานที่ใดท่ีสะท้อนวัฒนธรรมตุรกีได้ดีที่สุด สถานที่นั้นก็คือ 
กรุงซาราเยโวนี่เองในขณะที่นครอิสตันบูลคือศูนย์กลางของวัฒนธรรมตุรกี กรุงซาราเยโวคือเมืองที่มี
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน และในขณะที่กรุงซาราเยโว เป็นเมืองของชาวบอสเนีย นครอิสตันบูลก็เป็น
เมืองของชาวบอสเนียเช่นกัน...”12 

นอกจากนี้ ศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร ยังได้รับการวางสถานะให้เป็น
ศูนย์กลางส าหรับชุมชนชาวตุรกีในต่างประเทศ โดยรัฐบาลตุรกีได้ประกาศอย่างชัดเจนที่จะพ่ึงพาชาวตุรกี
ที่ศึกษาและพ านักในต่างประเทศเป็นกลไกเพ่ือผลักดันผลประโยชน์ของประเทศด้วย ดังที่ ประธานาธิบดี
อับดุลลาห์ กูล แห่งตุรกี ได้กล่าวในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร ณ กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 
9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ว่า  

“ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ นอกจากจะเป็นสถานที่ที่เปิดให้ประชาชนได้ศึกษาภาษาตุรกี
และวัฒนธรรมตุรกีแล้ว ยังจะเป็นบ้านส าหรับนักเรียน นักศึกษาตุรกี 400,000 คนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน 
สหราชอาณาจักร”13 

3.14.4 มุมมองท่ีต่อต้านการด าเนินนโยบาย soft power ของตุรกี  
แม้ว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้รับมอบหมายให้เป็น

องค์กรหลักที่รับผิดชอบภารกิจด้าน soft power ของตุรกี และได้ด าเนินภารกิจต่าง ๆ อย่างแข็งขัน 
และประสบความส าเร็จ จนผลักดันให้ตุรกีก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้มีบทบาทน าในด้านการทูต soft 
power ของโลก แต่กระนั้น ก็ต้องยอมรับว่า มีกลุ่มต่าง ๆ ที่ยังแสดงความคลางแคลงใจต่อ soft power 
ของตุรกี โดยสรุปได้ ดังนี้  

1) กลุ่มที่มองว่า นโยบาย soft power เป็นนโยบายประชานิยมของผู้บริหาร
ระดับสูงพรรค AKP  

นักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมืองตุรกีบางกลุ่ม มองว่า นโยบาย soft power 
ของตุรกี นั้น เป็นนโยบายที่ได้รับการน าเสนอและผลักดันโดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของพรรค AKP 
                                                 
12 Yunus Emre Bulettin No. 2, 2010:3 
13 http://www.abdullahgul.gen.tr/news/397/77945/great-countries-exist-not-only-with-their-
diplomats-but-also-with-their-cultural-abets.html 
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เพ่ือที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์และกิตติศัพท์ของตุรกีในเวทีประชาคมโลกเท่านั้น และเป็นนโยบายที่ฉาบฉวย 
ไม่ได้เป็นนโยบายที่ให้ประโยชน์ต่อประชาชนชาวตุรกีโดยทั่วไป ท าให้รัฐบาลต้องทุ่มเทกับการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์รด าเนินการ soft power ในต่างประเทศ ให้ประชาชนรู้ ผ่านการด าเนินการของ
ส านักงานการทูตสาธารณะ (OPD) ซึ่งกลายเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล   

2) กลุ่มท่ีมองว่า ตุรกีก าลังด าเนินนโยบาย Neo–Ottomanism 
นักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมืองตุรกีบางกลุ่ม มองว่า รัฐบาลพรรค AKP 

ก าลังใช้กลไกและนโยบาย soft power ในการผลักดันนโยบาย Neo–Ottomanism ซึ่งต้องการฟ้ืนฟู
อ านาจและอิทธิพลของตุรกี (จักรวรรดิออตโตมันเดิม) ในดินแดนที่เคยอยู่ใต้อาณัติของจักรวรรดิออตโตมัน 
เพ่ือให้ตุรกีกลายเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลในเวทีระหว่างประเทศอีกครั้ง ซึ่งการใช้ค าว่า Neo–Ottomanism 
มักสร้างความรู้สึกที่คลางแคลงใจและไม่ไว้วางใจในหมู่ประเทศเหล่านั้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค
บอลข่าน ซึ่งบางประเทศเคยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจักรวรรดิออตโตมัน ในขณะที่อีกหลาย
ประเทศเคยมีความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนกับจักรวรรดิออตโตมัน  

อย่างไรก็ดี ผู้บริหารระดับสูงของตุรกี อาทิ Ibrahim Kalin ที่ปรึกษาอาวุโส
ของประธานาธิบดีตุรกี ได้ออกมาปฏิเสธความคิดเห็นดังกล่าวหลายครั้ง โดยยืนยันว่า ตุรกีมี 
“เรื่องราวใหม่ของตุรกี” (New story of Turkey) และ “ตุรกีมีเรื่องราวจะแบ่งปัน” (Turkey has a 
story to share) ซึ่งก็ได้แก่ ความส าเร็จและพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของตุรกี 

3) กลุ่มท่ีมองว่า นโยบาย Zero problem with neighbours ล้มเหลว  
นักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมืองตุรกีบางกลุ่ม มองว่า นโยบาย Zero 

problem with neighbours ล้มเหลว เพราะในปัจจุบัน ตุรกีไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนบ้าน 
หรือประเทศในภูมิภาคสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะกับซีเรีย อียิปต์ ซาอุดีอาระเบีย รวมถึงรัสเซียในบางช่วง
ในอดีตที่ผ่านมา แต่แท้จริงแล้ว สถานการณ์และพัฒนาการทางการเมืองในภูมิภาคนั้น อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของตุรกี  

อย่างไรก็ดี นักวิชาการ อาทิ Tarik Oğuzlu รองศาสตราจารย์ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Bilkent ณ กรุงอังการา มองว่า สถานการณ์ในภูมิภาค
ทวีความรุนแรงขึ้น และตุรกีถูกท้าทายด้านความม่ันคงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลตุรกีก็พร้อมที่จะกลับไปใช้
นโยบาย hard power เพ่ือแก้ไขสถานการณ์14 
 
3.15 การประเมินความส าเร็จของการด าเนินการของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร  

การจะประเมินความส าเร็จของการด าเนินการของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ให้เห็นภาพได้
ชัดเจนที่สุดก็คงจ าเป็นต้องพิจารณาการด าเนินการและผลความส าเร็จในประเทศที่ตุรกีมีปัญหาด้วย
มากที่สุด ซึ่งในภูมิภาคบอลข่านนั้นก็คงไม่พ้นประเทศฮังการี ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่าง
ตุรกีกับฮังการีจะมีความใกล้ชิดมากขึ้น แต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความละเอียดอ่อน เพราะในอดีต 
ฮังการีเคยเป็นดินแดนใต้อาณัติของจักรวรรดิออตโตมันยาวนาน 150 ปีและในช่วงยุค ค.ศ. 1928 
ภายหลังการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมัน รัฐบาลฮังการีก็ได้จับตามองพัฒนาการต่าง ๆ ในตุรกี
                                                 
14 External and Domestic Challenges for Turkey’s soft power and the role of the EU,  
Asst. Prof. Dr. Selcen Oner, 
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ด้วยความคลางแคลงใจ ส่งผลให้รัฐบาลฮังการีด าเนินการกีดกันกลุ่มชาวเติร์กและชาวมุสลิมที่พ านัก
อาศัยในฮังการีให้อยู่ห่างไกลอิทธิพลทางศาสนาและสังคมตุรกี โดยเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่
สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีและฮังการีได้ดีท่ีสุดก็คือ ยุทธการ ณ โมเฮ็คส์ (Battle of Mohacs)  

ยุทธการ ณ โมเฮ็คส์ ถือได้ว่าเป็นยุทธการที่ส าคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ
จักรวรรดิออตโตมัน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1526 ที่โมเฮ็คส์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ 
กรุงบูดาเปสต์ในฮังการีในปัจจุบัน ระหว่างกองทัพของจักรวรรดิออตโตมัน ปริมาณ 60,000 นาย 
ภายใต้การน าของสุลต่านสุไลมานผู้ เกรียงไกร (Suleiman the Magnificent) และกองทัพของ
ราชอาณาจักรฮังการี ประมาณ 27,000 นาย ภายใต้การน าของพระเจ้าหลุยส์ที่ 2 แห่งฮังการี (Louis 
II of Hungary) ซึ่งร่วมกับกองทัพต่าง ๆ อาทิ โปแลนด์ โครเอเชีย จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ 
ซึ่งผลของการต่อสู้คือ ความพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดของกองทัพฮังการี ซึ่งท าให้ฮังการีถูกแบ่งแยกและ
ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันยาวนาน 150 ปี รวมทั้ง ส่งผลให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 2 
แห่งฮังการีเสด็จสวรรคตในการท าสงครามในครั้งนี้ ชาวฮังการีจึงฝังใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฮังการี15 และท าให้ ชาวฮังการียังมีความรู้สึกต่อต้านจักรวรรดิออตโตมัน 
และต่อต้านตุรกีค่อนข้างมาก เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ของฮังการี 

ในการนี้ สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้เปิดศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร ณ กรุงบูดาเบสต์  
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2013 (สี่ปีภายหลังการเปิดศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร แห่งแรกที่
กรุงซาราเยโว เมืองหลวงของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา) โดยปี ค.ศ. 2013 นั้น เป็นปีที่ตุรกีได้
ด าเนินการยกระดับความสัมพันธ์กับฮังการีอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ได้มีการจัดตั้งสภาความร่วมมือ
ทางยุทธศาสตร์ระดับสูง “High Level Strategic Cooperation Council” (HLSCC) เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ในโอกาสที่ประธานาธิบดี Erdoğan (ในสมัยที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี) เดินทางเยือน
ฮังการี ซึ่งได้ยกระดับให้ความสัมพันธ์ตุรกี–ฮังการี กลายเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (strategic 
cooperation) ด้วย  

ทั้งนี้ สถาบันวัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร ณ กรุงบูดาเบสต์ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างตุรกีกับฮังการี อาทิ  

1) การเปิดห้องสมุดตุรกี โดยการสนับสนุนของธนาคาร Ziraat แห่งตุรกี ซึ่งบริจาคหนังสือ
ที่เก่ียวกับตุรกีในสาขาและประเด็นต่าง ๆ รวม 2,000 เล่ม  

2) การเปิดสอนภาษาตุรกี  
3) การจัดกิจกรรม 'Turkish Coffee house Evening Seminars' ที่ศูนย์วัฒนธรรมตุรก ี

ยูนุส เอ็มเร ณ กรุงบูดาเบสต์ ทุกวันพุธแรกของเดือน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านตุรกีของ
ฮังการี ได้พบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตุรกี และสนทนาภาษาตุรกี
กับประชาชนชาว  

4) การจัดกิจกรรม 'Turkish Cinema Evenings' เป็นประจ าทุกเดือน  

                                                 
15 https://www.irishtimes.com/news/world/europe/bloody-history-and-anti-muslim-stance-colour-
hungary-turkey-links-1.3654721?mode=print&ot=example.AjaxPageLayout.ot  
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5) การจัดนิทรรศการทางศิลปะ และนิทรรศการทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ในศูนย์วัฒนธรรมตุรก ี 
ยูนุส เอ็มเร  

6) การจัดนิทรรศการทางศิลปะ และนิทรรศการทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามศูนย์วัฒนธรรม
และสถานที่ส าคัญของฮังการี 

7) การจัดการแสดงดนตรีโดยนักดนตรีชาวฮังการีและตุรกี ในรูปแบบต่าง ๆ  
8) การสอนการท าอาหาร 
9) การสอนการท าหัตถกรรมท้องถิ่นของตุรกี อาทิ การระบายสีเซรามิกและระบายสีผ้า

เป็นลายหินอ่อน 
10) การจัดการสัมมนาทางวิชาการ  
11) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
12) การเชิญเยาวชนที่เรียนภาษาตุรกีไปเยือนตุรกีช่วงฤดูร้อน 
ในการนี้ จะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่สถาบัน ยูนุส เอ็มเร จัดในฮังการีนั้น มีความคล้ายคลึงกับ

กิจกรรมที่จัดในต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นการสอนภาษาตุรกี และการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ แต่ที่มีเพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษ คือ การสอนการท าอาหาร และการสอนการท า
หัตถกรรมท้องถิ่นของตุรกี ซึ่งเชื่อได้ว่า การวางกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นผลจากการศึกษาและวางแผน
อย่างรอบคอบแล้วโดยสถาบันฯ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นอีกกลไกหนึ่งในการส่งเสริมความนิยมตุรกี (pro–turkey) 
เพ่ือหักลบกับความรู้สึกต่อต้านตุรกี (anti–turkey) ในฮังการี นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตุรกี (ไม่เฉพาะ
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร เท่านั้น) ได้อาศัยความส าเร็จของสื่อบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครโทรทัศน์ 
อาทิ ละครชุด Suleiman the Magnificent ซึ่งกลายเป็นละครที่โด่งดังและได้รับความนิยมไปทั่วโลก 
ในการปรับทัศนคติและส่งเสริมภาพลักษณ์ของตุรกี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลักษณ์ของออตโตมัน  
ซึ่งถือได้ว่า ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีและการเป็นสินค้าส่งออกที่มีความส าคัญในล าดับต้นของ
ตุรกีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสถิติระบุว่า ในปี ค.ศ. 2004 มูลค่าการส่งออกละครโทรทัศน์ของตุรกี
มีมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ในปี ค.ศ. 2017 ได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็น 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และสมาพันธ์ผู้ส่งออกตุรกี ได้ตั้งเป้าไว้ว่า ในปี ค.ศ. 2023 มูลค่าการส่งออกละครโทรทัศน์ตุรกีจะ
สูงขึ้นถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ16 

การวัดและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ในฮังการี ว่า
ประสบความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมอง และความรู้สึกของชาวฮังการีต่อตุรกีหรือไม่นั้น  
ยังไม่ปรากฏว่ามีการวิจัยอย่างลึกซึ้งหรือชัดเจน และในความพยายามของผู้ท าการศึกษาเพ่ือติดต่อ
ขอรับข้อมูลจากสถาบัน ยูนุส เอ็มเร โดยตรง ก็ได้รับค าตอบว่า ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินและวัดผลความส าเร็จของ
การด าเนินการในฮังการี นั้น เป็นข้อมูลปกปิดขององค์กรที่ไม่สามารถแบ่งปันให้บุคคลภายนอกทราบได้ 
ในการนี้ เพ่ือประโยชน์ของการท าการศึกษานี้ จึงจะประเมินความส าเร็จของการด าเนินการของ
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร โดยการพิจารณามูลอ่ืน ได้แก่ สถิติทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างตุรกีและ
ฮังการี โดยจากข้อมูลที่สามารถค้นคว้าและรวบรวมได้ พบว่า มูลค่าการลงทุนจากฮังการีมายังตุรกี

                                                 
16 https://theculturetrip.com/europe/turkey/articles/the-rise-and-rise-of-turkish-tv/ 
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ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2002–2018 มีมูลค่ารวมประมาณ 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยลงทุนในสาขา
การค้า การท่องเที่ยว พลังงาน และอาหาร ในขณะเดียวกัน มูลค่าการลงทุนจากตุรกีไปยังฮังการี 
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2002–2018 มีมูลค่ารวมประมาณ 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ การก่อสร้าง เครื่องประดับ และอาหาร นอกจากนี้ ในปี ค .ศ. 2018 
นักท่องเที่ยวชาวฮังการี เดินทางมาเยือนตุรกี จ านวน 123,448 ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 55 จากปี ค.ศ. 2017  

นอกจากนี้ การพิจารณามูลค่าการค้าทวิภาคีฮังการี–ตุรกี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 จะเห็นว่า 
ระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ มีการเพ่ิมพูนขึ้นอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน โดยเฉพาะในส่วนของการน าเข้าสินค้าจากตุรกี ซึ่งนับตั้งแต่ ปี ค .ศ. 2014 จะมีการ
เพ่ิมขึ้นทุกปี และแม้ว่า อาจไม่สามารถสรุปได้ว่าการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร ณ  
กรุงบูดาเปสต์ คือปัจจัยหลักปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าว แต่ก็น่าจะไม่ผิดนัก  
หากจะกล่าวว่า การด าเนินการของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร มีส่วนร่วมส าคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์
และทัศนคติเชิงบวกของชาวฮังการีต่อตุรกี ซึ่งเมื่อผนวกกับการด าเนินการอ่ืน ๆ ของรัฐบาลตุรกี  
ทั้งการจัดตั้งสภาความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระดับสูงและการยกระดับให้ความสัมพันธ์ตุรกี–ฮังการี 
กลายเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ และการส่งเสริมการปรับทัศนคติผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ก็ล้วนเป็น
ปัจจัยที่ช่วยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ระหว่างตุรกีและฮังการี ให้ดีขึ้นตามล าดับ  

 
ตารางที ่5  แสดงมูลค่าการค้าทวิภาคีฮังการี–ตุรก ี
 

ปี มูลค่าการค้า 
(US Dollars) 

ฮังการีส่งออก 
ไปตุรกี 

ฮังการีน าเข้า 
จากตุรกี 

% ส่วนแบ่ง
การส่งออก 

% ส่วนแบ่ง
การน าเข้า 

2013 1,889,728.22 1,157,700.52 732,027.70 1.75 0.74 
2014 2,131,364.49 1,431,638.73 699,725.77 1.89 0.67 
2015 2,039,115.28 1,272,509.20 766,606.08 2.03 0.84 
2016 1,989,114.94 1,194,372.81 794,742.05 1.93 0.86 
2017 2,113,644.56 1,186,914.59 926,729.97 1.86 0.89 
ที่มา : https://wits.worldbank.org/ 

 
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างตุรกีและฮังการียังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง โดยในด้าน

การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงนั้น ประธานาธิบดี Erdoğan ได้เดินทางเยือนฮังการีแล้ว 3 ครั้ง 
(ค.ศ. 2005 และ 2013 ในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และในปี ค.ศ. 2018 ในฐานะ
ประธานาธิบดี ) ซึ่งในด้านเศรษฐกิจ นั้น ทั้งสองประเทศตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าเป็น 5,000  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2023 นอกจากนี้ ความร่วมมือล่าสุด ทั้งสองประเทศจะร่วมกันส่งเสริม
ความร่วมมือในมิติใหม่ อาทิ การจัดตั้ง Turkey–Hungary Second Africa Business Forum 
นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาตุรกีก็ได้ให้การสนับสนุน อย่างแข็งขันให้ฮังการีได้รับสถานะเป็นประเทศ  
ผู้สังเกตการณ์ใน Cooperation Council of Turkic Speaking States (Turkic Council) ซึ่งเป็น
การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาที่มีรากฐานมาจากภาษาตุรกี ได้แก่ ตุรกี  อาเซอร์ไบจาน 
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คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน อันเป็นเวทีที่ฮังการีหันมาให้ความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
และพยายามใช้ความใกล้เคียงระหว่างภาษาฮังการีกับภาษตุรกีในการเชื่อมโยงและเสริมสร้างโอกาส
และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฮังการก็ได้มีท่าทีที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในการสนับสนุนตุรกีต่อการสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วย 

 
3.16 ข้อสรุป 

ในช่วง 10 ปี นับตั้งแต่สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการผลักดันนโยบาย soft power ของตุรกี สถาบันฯ ได้ด าเนินการอย่างมุ่งมั่น ด้วยยุทธศาสตร์
และเป้าหมายที่ชัดเจน จนปัจจุบันมีศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร ในต่างประเทศแล้ว 58 แห่ง  
ใน 48 ประเทศ และมีเป้าหมายที่จะเปิดศูนย์วัฒนธรรมฯ ในต่างประเทศให้ครบ 100 แห่ง ภายในปี 
ค.ศ. 2023 ตามวิสัยทัศน์ 2023 (Yunus Emre Institute’s 2023 Vision) และสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 100 แห่งใน 55 ประเทศ รวมถึงจุดประสานงาน 
156 แห่ง ใน 72 ประเทศด้วย รวมถึงจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทั้งภายในตุรกีและ 
ในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ กิตติศัพท์ วัฒนธรรม และภาษาตุรกี อย่างแข็งขันเพ่ือผลักดัน
เป้าหมาย 5 ประการ คือ การทูตเชิงวัฒนธรรม (cultural diplomacy) การเสริมสร้างศักยภาพ
องค์กร (institutional capacity) การทูตเชิงวิทยาศาสตร์ (science diplomacy) การมีปฏิสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรม (cultural interaction) และหลักสูตรภาษาตุรกี (Turkish courses) โดยด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ที่ครอบคุลมเป้าหมายทั้ง 5 ประการข้างต้น ปีละเกือบ 1,000 โครงการ  

การด าเนินการของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมภาพลักษณ์
วัฒนธรรมและความนิยมตุรกีอย่างเป็นรูปธรรมในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ แต่กระนั้น สถาบันฯ ก็มิได้
หยุดอยู่กับที่ และยังคงเดินหน้าปฏิรูปองค์กร พัฒนาระบบ การด าเนินการ และความร่วมมือต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ด้วยความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เพ่ือที่จะก้าวสู่อนาคตได้อย่างทันท่วงที ดังจะเห็นได้จาก การ
ก่อตั้งสถาบันการทูตวัฒนธรรม (Academy of Cultural Diplomacy) โครงการความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และวิชาการแห่งตุรกี (Scientific and Academic Cooperation of Turkey Project–
TABIP) หรือการเริ่มจัดตั้งเครือข่ายการทูตสาธารณะโลก (Global Public Diplomacy Network–
GDPNET) และความพยายามในการท าให้สาธารณชนเข้าเข้าถึงการเรียนภาษาตุรกีได้สะดวกขึ้น  
ผ่านการพัฒนาระบบและมาตรฐานต่าง ๆ  

ในขณะที่สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ตระหนักดีถึงหน้าที่และบทบาทของตนในการส่งเสริมและ
ด าเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรม รัฐบาลตุรกีก็ตระหนักดีถึงความทรงพลังและอิทธิพลของ soft 
power และการทูตวัฒนธรรมเช่นกัน ดังสะท้อนในค ากล่าวของนาย Ahmet Davutoğlu ผู้เป็น 
ค้นคิดนโยบาย Zero problem with neighbours ได้กล่าวในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมตุรกี ยูนุส เอ็มเร ที่
กรุงนิโคเซีย ไซปรัส เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2015 ในขณะที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีว่า  

“คุณอาจจะมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แต่ถ้าคุณสูญเสียวัฒนธรรมของคุณ ภาษาของคุณ 
ประเพณีของคุณ และที่ส าคัญก็คือ อัตลักษณ์ของคุณ คุณก็จะล่มสลาย” 17   
                                                 
17 https://www.yee.org.tr/en/news/turkish-prime-minister-honored-nicosia-yunus-emre-enstitusu-
opening 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ดังที่ได้แสดงให้เห็นในบทที่ 3 รัฐบาลตุรกีตระหนักดีถึงความส าคัญของการด าเนินนโยบาย 
soft power และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการด าเนินนโยบาย soft power รวมถึง public diplomacy 
เพ่ือส่งเสริมบทบาท ภาพลักษณ์และยกระดับสถานภาพของตุรกีในเวทีระหว่างประเทศ โดยมุ่งมั่นใช้
ต้นทุนต่าง ๆ ของตุรกี ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ สังคม ภาษา วัฒนธรรม  
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตุรกี อีกทั้งเพ่ือสร้างเครือข่ายในเวทีระหว่างประเทศที่มี
ความนิยมตุรกีเพ่ือตอกย้ าความได้เปรียบในการเสริมสร้างบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ ในขณะที่ 
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร ซึ่งเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ส่งเสริม soft power diplomacy หลักของประเทศตุรกี ก็
ได้รับการมอบเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงอ านาจและความเชื่อมั่นในการผลักดันนโยบายและด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย จึงสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์ที่วางไว้ และแม้จะไม่ใช้องค์กรที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองเพียง
หน่วยงานเดียว แต่เมื่อปฏิบัติงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ บนพื้นฐานการบูรณาการอย่างเต็ม
รูปแบบ ก็สามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ส าหรับประเทศไทยซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินนโยบาย soft power มาช้านาน 
และมีการจัดท าแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550–2559) โดยกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือเป็น
กรอบทิศทางการพัฒนางานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ พัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมั่นคงทางวัฒนธรรม โดยไทยมีหน่วยงานและองค์กรที่
ด าเนินการด้าน soft power และ public diplomacy หลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ภายใต้สองหน่วยงานหลัก คือ กรมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ และ 
กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ / กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิไทย ฯลฯ ซึ่งแม้ว่าแต่ละ
หน่วยงานจะท างานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกันและกับหน่วยงานภายนอก อาทิ องค์การ
ภาคเอกชนและภาคสังคม แต่กระนั้น ก็ดูเสมือนว่าแต่ละหน่วยงานยังคงก าหนดทิศทางและแผนงาน
ของตนเอง ท าให้ไม่เกิดการผสานก าลัง (synergy) ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าประสงค์ของประเทศไทย 
ในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว  

จากการศึกษาในบทที่ 3 จะเห็นได้ว่า สถานการณ์ของการด าเนินนโยบาย soft power 
ของไทยมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ของตุรกี ในช่วงก่อนการมอบหมายภารกิจให้สถาบัน ยูนุส 
เอ็มเร ไม่น้อย อาทิ บทบาทและภารกิจของหน่วยงานความร่วมมือและการประสานงานตุรกี 
(Turkish Cooperation and Coordination Agency–TIKA) กับกรมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (Thai International Cooperation Agency–TICA) บทบาทในการส่งเสริมภารกิจ
ด้านการทูตวัฒนธรรม และ soft power ของกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรมของ



44 

 

ทั้งสองประเทศ เป็นต้น แต่ประเด็นที่ผู้ท าการวิจัยเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนายุทธศาสตร์
ด้าน การทูตวัฒนธรรม และ soft power ของไทย ต่อไป คือ การประเมินต้นทุนทางวัฒนธรรมของ
ไทยกับตุรกี และการเปรียบเทียบบทบาทและการด าเนินการของสถาบัน ยูนุส เอ็มเร และมูลนิธิไทย 
ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีพันธกิจและเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน  

4.1.1 การประเมินต้นทุนทางวัฒนธรรมของไทยกับตุรกี 
ส านักงานราชบัณฑิต ให้จ ากัดความของ ค าว่า วัฒนธรรม ว่า หมายถึง  
“ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคม ความเจริญนั้นแสดงออกได้ด้วย

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงความเจริญงอกงามท้ังทางจิตใจและทางวัตถุ สิ่งที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมของ
สังคมมีหลายอย่าง เช่น ความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกในสังคม การรู้จักควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะเมื่อ
เกิดความขัดแย้ง มารยาทที่ขัดเกลาเรียบร้อย สุภาพเหมาะสมสอดคล้องตามบริบทของสถานการณ์ 
ความรู้จักรักษาสิทธิของผู้อ่ืนและของตน เป็นต้น วัฒนธรรมของชาติเป็นสิ่งที่ท าให้ชาติด ารงอยู่ได้  
ถ้าชาติไม่มีวัฒนธรรม หรือคนในชาติไม่รักษาวัฒนธรรมของตนจะถูกกลืนชาติได้ง่าย ๆ การศึกษา
ประวัติศาสตร์ท าให้ทราบว่า ชาติที่แม้จะมีก าลังอ านาจ หากไม่มีวัฒนธรรมก็อาจถูกชาติที่มีวัฒนธรรม
แข็งกว่ากลืน เนื่องจากรับวัฒนธรรมของชาติอื่นมาเป็นของตน” 18 

เมื่อค านึงถึงค าจ ากัดความข้างต้น จะเห็นได้ว่า ต้นทุนทางวัฒนธรรมของไทย  
ที่สามารถน ามาเป็นกลไกในการผลักดันการทูตสาธารณ นั้น มิได้น้อยหรือด้อยไปกว่าต้นทุนทาง
วัฒนธรรมของตุรกีเลย ไม่ว่า จะเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนาน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงาม 
อาหาร ภาษา กีฬา หรือสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งในบางมิติ ไทยดูเสมือนว่า จะได้เปรียบตุรกี ด้วยซ้ าไป 
อาทิ อาหารไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายกว่าอาหารตุรกีทั่วโลก 

4.1.2 ภูมิหลังมูลนิธิไทย19 
มูลนิธิไทย (Thai Foundation) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ใช่ของ

รัฐบาลไทย เมื่อปี 2007 โดยตระหนักถึงแนวโน้มของโลกและความส าคัญที่เพ่ิมขึ้นของการทูต
สาธารณะ เพ่ือตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี  
การติดต่อสื่อสาร ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถมีบทบาทในการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ดังนั้น การใช้
เครื่องมือทางการต่างประเทศท่ีมิใช่เครื่องมือทางการเมือง เช่นการใช้ประโยชน์จากศิลปะ วัฒนธรรม 
และโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและแยบยลในการ
เข้าถึงชาวต่างชาติ กลุ่มผลประโยชน์ และผู้น าทางความคิด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระดับประชาชนอีกด้วย  

4.1.2.1 วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิไทย  
1) เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อประเทศไทยในชุมชนระหว่างประเทศ 

และส่งเสริมให้ชาวต่างชาติทั้งที่อาศัยในประเทศไทยและในต่างประเทศมีความรู้ 

                                                 
18 http://www.royin.go.th 
19 http://www.thailandfoundation.net/main/th/organize 
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2) เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่มีศักยภาพของประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน 
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติ  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้ร่วมมือ
กับมูลนิธิฯ เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวขึ้น  

4.1.2.2  การด าเนินการ 
1) เผยแพร่ “ความเป็นไทย” เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของไทยสู่

นานาประเทศ 
2) เป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนกับประเทศต่าง ๆ ผ่าน

กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา  
3) เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีของศิลปะวัฒนธรรมไทย

ในกลุ่มชาวต่างชาติดโดยผ่านสื่อต่างประเทศ 
4) จัดตั้ง “ศูนย์ไทย (Thai Center) ในต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น 
5) ด าเนินการโครงการอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

มูลนิธิฯ 
4.1.2.3 เปรียบเทียบสถาบัน ยูนุส เอ็มเร และมูลนิธิไทย 

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินการของ
สถาบัน ยูนุส เอ็มเร กับมูลนิธิไทย แล้ว จะเห็นว่า มีความคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะการส่งเสริม
ทัศนคติและความเข้าใจอันดีของต่างประเทศต่อตุรกี/ไทย และเพ่ิมประมาณผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อ
ตุรกี/ไทย ผ่านการด าเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เอง รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในส่วนการด าเนินกิจกรรมและโครงการเพ่ือผลักดัน
เป้าหมายที่คล้ายคลึงกันก็คือ การจัดกิจกรรมและโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
หากแต่ สถาบัน ยูนุส เอ็มเร มีการจัดการสอนภาษาตุรี อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ซึ่งเป็นสาขาที่
ยังไม่ปรากฏว่า มูลนิธิฯ ได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

อย่างไรก็ดี ไทยต้องค านึงถึงและเข้าใจถึงความแตกต่างในบริบทและ
นัยส าคัญของการสอนภาษาในกรณีนี้ด้วย กล่าวคือ ภาษาตุรกีเป็นภาษาที่มีประวัติศาสตร์และ
รากฐานที่หยั่งลึกลงไปในภูมิภาคและดินแดนที่เคยอยู่ใต้อาณัติของจักรวรรดิออตโตมัน รวมถึงมี 
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเติร์กที่ใช้ภาษาตุรกี หรือมีรากฐานจากภาษาตุรกี กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
กลาง และบอลข่าน รวมถึงประชากรชาวตุรกีที่พ านักและอาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป 
อาทิ เยอรมนี เบลเยียม ฮอลแลนด์ ท าให้ตุรกีสามารถใช้ภาษาตุรกีเป็นกลไกเชื่อมโยงตนเองกับ
ประเทศเหล่านั้นได้ และในยุคร่วมสมัยที่ตุรกีกลายเป็นประเทศมหาอ านาจทางการเมืองในภูมิภาคที่มี
เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ท าให้การเรียนภาษาตุรกีถือเป็นการเปิดโอกาสทางการท างานและเศรษฐกิจให้กับ
ประชาชนในประเทศที่อยู่รอบ ๆ ตุรกี โดยเฉพาะใประเทศที่สถานะทางเศรษฐกิจอาจไม่เข้มแข็ง
เท่ากับตุรกี ในขณะที่ภาษาไทยนั้น ชาวต่างชาติที่สนใจจะเรียนภาษาไทยอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่  
มักเป็นผู้ที่หลงรักและหลงใหลความงดงามของวัฒนธรรมไทย  
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นอกจากนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในส่วนของงบประมาณนั้น สถาบัน ยูนุส 
เอ็มเร ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐตุรกี ท าให้สามารถด าเนินภารกิจต่าง ๆ ได้อย่าง
คล่องแคล่วและแข็งขัน 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ดังที่รัฐบาลตุรกีได้ปฏิรูปหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน public diplomacy 

และ soft power ให้แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่และบทบาทและชัดเจน เพ่ือลดการท างานซ้ าซ้อนและ
ความขัดแย้งระหว่างองค์กร โดยมอบหมายให้ สถาบัน ยูนุส เอ็มเร (มูลนิธิ  ยูนุส เอ็มเร )  
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้าน soft power ของตุรกี และรับโอนภารกิจบางประการ อาทิ  
ด้านการศึกษาจากหน่วยงานความร่วมมือและการประสานงานตุรกี (Turkish Cooperation and 
Coordination Agency–TIKA) เป็นต้น นั้น รัฐบาลไทย อาจจ าเป็นต้องมีการจัดประชุมหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการผลักดันภารกิจด้าน soft power ของไทยทั้งหมด เพ่ือวินิจฉัยเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน โดยอาจจ าเป็นต้องตั้งค าถามพ้ืนฐาน ว่าประเทศไทยพึงพอใจกับระดับการด าเนินนโยบาย 
soft power ของไทยในปัจจุบันแล้วหรือไม่ หากพึงพอใจแล้ว จะรักษาระดับไว้ได้อย่างไร แต่หากยัง
ไม่พอใจ จะผลักดันประเด็นใดต่อไปและเพ่ืออะไร  

2) Jeff Chang, Liz Manne และ Erin Potts เขียนไว้ในบทความเรื่อง A Conversation 
about Cultural Strategy20 ว่า เรื่องราว (story) เป็นดั่งดวงดาวที่พราวแสงด้วยตัวเอง แต่เรื่องเล่า 
(narratives) เป็นดั่งหมู่ดาวที่รวบรวมดวงดาวต่าง ๆ ไว้ ซึ่งเมื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องราว
ต่าง ๆ ก็ย่อมท าให้เรื่องราวเหล่านั้นมีความผูกพันและมีหมายที่ลึกซึ้งและโดดเด่นยิ่งขึ้นตามไปด้วย 
ดังนั้น ผู้ท าการวิจัยจึงมองว่า แม้ว่าไทยจะมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 
อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย มวยไทย โขน สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ แต่การสร้างความเชื่อมโยงและ
น าความโดดเด่นของแต่ละสาขา แต่ละศาสตร์ แต่ละศิลปะของไทยมาร้อยเรียงบอกเล่าเป็นเรื่องราว 
จะสามารถสร้างความลึกซึ้ง เพ่ิมมูลค่า และต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมของไทยได้เป็นรูปธรรม โดยไทย
ควรต้องด าเนินการจัดการเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ตกผลึกออกมาเป็นยุทธศาสตร์
วัฒนธรรมแห่งชาติของไทย โดยมีกระทรวงวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการมอบหมายเป็น
ศูนย์กลางในการขับเคลื่อน 

3) ในการนี้ เพ่ือสอดรับและตอบสนองต่อข้อ 4.3.2 ข้างต้น ไทยอาจริเริ่ม
โครงการ Sawasdee Thailand : reintroducing Thailand to the world โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือสร้างการรับรู้เพ่ือสร้างเสริมภาพลักษณ์ไทยในมุมมองใหม่ ด้วยการมุ่งเน้นการน าเสนอและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมอันหลากหลายและทรงคุณค่าของไทยในแต่ละแขนงให้
ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 

4) ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการตีความ ออกแบบและน าเสนอ
วัฒนธรรมอันล้ าค่าของไทยในมิติใหม่ ๆ ที่สะท้อนมุมมองและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป โดยต้อง
                                                 
20 https://medium.com/a-more-perfect-story/a-conversation-about-cultural-strategy-
9e2a28802160 
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บริหารและสร้างความสมดุล ทั้งนี้ เพราะความท้าทายหลักในประเด็นนี้ คือ การต้องท าให้ผู้ ที่อยู่ใน
วงการวัฒนธรรมของไทยรับรู้ เข้าใจและยอมรับว่า การด าเนินการนี้ มิได้เป็นการลบหลู่ ไม่เคารพ 
หรือท้าทายวัฒนธรรมไทย หากแต่เป็นการผสานประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความช านาญของ
คนรุ่นเก่ากับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เพ่ือร่วมกันสรรสร้างวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ ใน
ลักษณะการสร้างความเข้าใจใหม่เพ่ือสร้างความเคารพในวัฒนธรรมและขนบประเพณีไทย (re-
educate for respect) และน านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการน าเสนอในรูปแบบที่
กระชับ ทันสมัย ตรงประเด็น และตรงใจของผู้ใช้งานและกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน  

5) แม้ว่า ในปัจจุบัน สถาบัน ยูนุส เอ็มเร อาจยังไม่ใช้สถาบันด้าน soft power  
ที่เข้มแข็งที่สุด หรือมีเครือข่ายสาขามากที่สุดในโลก แต่หากพิจารณาถึงการด าเนินภารกิจในช่วง 10 ป ี
ที่ผ่านมา นับตั้งแต่การก่อตั้งสถาบันฯ ก็ต้องยอมรับว่า มีพัฒนาการที่โดดเด่น และได้รับการจับตาจาก
ทั่วโลก ในการนี้ ไทยอาจพิจารณาส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน ยูนุส เอ็มเร เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างาน best practices ศึกษาแนวทางการด าเนินงาน และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในด้าน soft power ต่อไป โดยอาจเริ่มจากการแลกเปลี่ยนการเยือนเพ่ือท า
ความรู้จัก แล้วจึงค่อยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะยกระดับความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ต่อไป  

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบาย soft power diplomacy 

ของไทยเพ่ือมอบหมายอ านาจ หน้าที่ และบทบาทที่ชัดเจนส าหรับแต่ละหน่วยงาน โดยให้ทุกภาค
ส่วนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และความเชื่อมโยงของทุกภารกิจเพ่ือส่งเสริมและ
ผลักดันเป้าหมายหลักนั่นคือ การเสริมสร้างเกียรติภูมิและภาพลักษณ์เชิงบวกของไทยในเวทีโลก 

2) จัดเวทีส าหรับการหารือของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์และศิลปะของไทยในสาขาต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ สร้างเรื่องเล่าของ
ประเทศไทย (Thailand’s story / Thailand’s narrative) เพ่ือริเริ่มโครงการ Sawasdee Thailand : 
reintroducing Thailand to the world ตามแนวคิดการสร้างความเข้าใจใหม่เพ่ือสร้างความเคารพ 
(re-educate for respect) 

3) น านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการสื่อสารและเผยแพร่เรื่องเล่า
ของประเทศไทย โดยเป็นช่องทางการสื่อสารหนึ่งเดียวส าหรับศาสตร์และศิลปะแขนงนั้น ๆ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความสับสนและการท างานซ้ าซ้อนจากการที่ต่างคนต่างท า  

4) ส่งเสริมการท าความรู้จักระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกับสถาบัน ยูนุส 
เอ็มเร เพ่ือสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ best practices เพ่ือขยายความร่วมมือ
ระหว่างกัน ก่อนที่จะพิจารณาด าเนินการยกระดับความร่วมมืออย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเป็นส าคัญ 
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