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รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง “การใชวัฒนธรรมเปนพลังขับเคลื่อนในการเสริมสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระดับสากล อยางมีประสิทธิภาพ” เปน
การศึกษานโยบาย แนวคิด กระบวนการ วิธีการ ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินงานดาน
วัฒนธรรมระหวางประเทศ ของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิง
นโยบายเสนอตอสวนราชการที่เกี่ยวของ โดยศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ดวยทั้งสองประเทศนี้เปนประเทศในทวีปเอเชีย ที่
มีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม และมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานวัฒนธรรมคลายคลึงกับประเทศ
ไทย อีกทั้งเปนประเทศที่สามารถสรางคุณคาทางสังคม และสงเสริมมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจดวยทุน
ทางวัฒนธรรมอยางไดผลเปนที่ยอมรับ
จากการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานเพื่อใชวัฒนธรรมเปนพลังขับเคลื่อนในการเสริมสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี พบวา
รัฐบาลของทั้งสองประเทศใหความสําคัญกับวัฒนธรรมมาก โดยมีนโยบายชัดเจนวาจะใชวัฒนธรรม
เปนพลังอํานาจอันนุมนวล (Soft power) ในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระดับนานาชาติ ในขณะที่รัฐบาลไทยยังไมใหความสําคัญกับงานวัฒนธรรมเทาที่ควร
อีกทั้งการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของยังมีลักษณะตางคนตางทํา ไมมีการบูรณาการงาน
ระหวางกัน สําหรับในดานแนวทางและวิธีการปฏิบัติ พบวาประเทศไทยก็มีแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติที่คลายคลึงกับประเทศที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 2 ประเทศ หากแตปริมาณและความถี่ของ
กิจกรรมที่ดําเนินการของประเทศไทยมีนอยกวาทั้ง 2 ประเทศคอนขางมาก สาเหตุเนื่องจากไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจํากัด
การดําเนินงานดานวัฒนธรรมตางประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐ
เกาหลี ที่แตกตางจากประเทศไทยอยางชัดเจน คือ ทั้ง 2 ประเทศ มีฝายวัฒนธรรมในสถานทูตใน
ตางประเทศ และมีการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมในตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมการสอนภาษาของตนใน
ตางประเทศ มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติหลายครั้งเปนประจําทุกป นอกจากนี้
สาธารณรัฐเกาหลีมีการบูรณาการสื่อทางวัฒนธรรมเขากับงานสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อยางจริงจัง ทําใหผูคนสามารถซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีผานสื่อตาง ๆ อยางนุมนวล สงผลใหมี

จ

นักทองเที่ยวเดินทางเขามาในประเทศมากขึ้น สําหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนใชสถาบันขงจื๊อเปน
หนวยงานเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมจีนที่สําคัญ และเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในตางประเทศ
ผลของการศึกษาในเรื่องนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะวา กระทรวงการตางประเทศและ
กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ควรหารือเพื่อพิจารณาความเปนไปไดในการ
จัดตั้งศูนยวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ โดยเบื้องตน อาจพิจารณาจัดตั้งในประเทศที่เปนศูนยกลาง
ในแตละภูมิภาคกอน นอกจากนี้ ควรมีโครงการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณของประเทศ เพื่อผลิตสื่อดานวัฒนธรรมที่มีคุณภาพและเผยแพรผาน
สื่อมวลชนระดับโลก
_________________
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กระทรวงวัฒนธรรมไดจัดทําแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2550-2559) เพื่อเปน
กรอบทิ ศ ทางการพั ฒนางานศาสนา ศิล ปะ และวัฒนธรรม โดยมีเปา หมายที่สํา คัญ คือ พัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง และมั่นคงทางวัฒนธรรม คนไทยมีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย มีความเห็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม (unity in
diversity) มีความรูคูคุณธรรม สามารถดํารงภูมิปญญาของสังคมไทย ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม และเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันและอนาคต ซึ่งแสดงถึง
การมีภูมิคุมกัน และสามารถดํารงตนไดอยางมีเหตุ มีผล พอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนสืบไป
คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 เห็นชอบในหลักการของแผนแมบท
วัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2550-2554) และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของนําแผนดังกลาวไป
ปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ของแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ ดังนี้
วิสัยทัศน
ใชมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนและประสานความรวมมือกับทุก
ภาคสวนเพื่อสรางสังคมคุณธรรม
พันธกิจ
1. อุปถัมภ คุมครองและสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมใหคงอยูอยางมั่นคง
2. สนองงานสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ใหสืบทอด และพัฒนา
อยางยั่งยืน
3. สรางสรรคสังคมสันติสุขดวยมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในทุกระดับ
4. สงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนและมีสวนรวมในการดําเนินงานทางวัฒนธรรมเพื่อ
เชิดชูคุณคาและจิตวิญญาณของความเปนไทย
5. สรางคุณคาทางสังคม และสงเสริมมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจดวยทุนทางวัฒนธรรม
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เปาประสงค
ระดับบุคคล
1. คนไทยมีความรู ความเขาใจงานดานวัฒนธรรม และสามารถรักษาอัตลักษณของตนบน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. คนไทยรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีคานิยมและปรับปรุงวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนและสังคม
3. คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย และมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันทามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. คนไทยใชคุณธรรมนําความรู สรางสรรคสังคมใหเขมแข็งและมั่นคง
ระดับชุมชน/สังคม
1. สังคมไทยเปนสังคมแหงความสงบสุข มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
2. สังคมไทยเปนสังคมแหงคุณธรรม มีเครือขายความรวมมือ และมีความสมัครสมาน
สามัคคี เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ระดับประเทศ
1. ประเทศไทยสามารถเผยแพรวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก และใชวัฒนธรรมเปนสื่อในการ
สรางความสัมพันธหรือแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ
2. ประเทศไทยสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมดวยทุนทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
บุคคล
1. คนไทยแสดงออกซึ่งอัตลักษณไทยทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. คนไทยมีวิถีชีวิตอยางพอเพียงและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน
3. คนไทยแสดงความภาคภูมิใจในความเปนไทยและแสดงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. คนไทยมีคุณธรรมในการอยูรวมกันในสังคม
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ชุมชน/สังคม
1. สังคมไทยมีความสงบสุข สถิติอาชญากรรมลดลง
2. สังคมไทยมีความสมัครสมานสามัคคี เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ประเทศ
1. ศิลปวัฒนธรรมไทยมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับและรูจักไปทั่วโลก
2. มูลคาทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑและบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
พันธกิจที่ 1 อุปถัมภ คุมครองและสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมใหคงอยูอยางมั่นคง ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เปาหมาย
- องคความรูทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดรับการ
รวบรวม จัดระบบในรูปของฐานขอมูล และมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 อนุรักษ สืบทอด และสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เปาหมาย
- ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไดรับการอนุรักษ สืบทอด และสงเสริมบนพื้นฐานความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 2 สนองงานสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยใหสืบทอด และพัฒนา
อยางยั่งยืน มี 1 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 3 ธํารง รักษา สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยใหคงอยูคูสังคมไทย
เปาหมาย
- สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนศูนยรวมทางจิตใจของปวงชนชาวไทย
พันธกิจที่ 3 สรางสรรคสังคมสันติสุขดวยมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในทุกระดับ
มี 1 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสังคมคุณธรรมในกระแสโลกาภิวัตน
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เปาหมาย
1. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่พึงประสงค
2. คนไทยสามารถปรับสมดุลในการดํารงชีวิตโดยไมตกอยูในกระแสการบริโภคจนเกินไป
3. เชื่อมรอยความแตกตางและหลากหลายของคนในสังคมใหมีจิตสํานึกของความเปนคน
ไทยบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. สรางภูมิคุมกันทางสังคมและสังคมสมานฉันทดวยกระบวนการทางวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 4 สงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนและมีสวนรวมในการดําเนินงานทางวัฒนธรรมเพื่อ
เชิดชูคุณคาและจิตวิญญาณของความเปนไทย มี 1 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางภาคีขับเคลื่อนการดําเนินงานทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เปาหมาย
- ทุกภาคสวนผสานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อยาง
มีทิศทางและเปนองครวมในการสรางสังคมสันติสุข
พันธกิจที่ 5 สรางคุณคาทางสังคม และสงเสริมมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจดวยทุนทางวัฒนธรรม
มี 1 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 6 นําทุนทางวัฒนธรรมสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคม
เปาหมาย
- ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณคาทาง
สังคม ดวยพลังของความรวมมือจากทุกภาคสวน
กลาวอีกนัยหนึ่ง เปาประสงคในระดับประเทศของแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ.
2550-2559) ที่กําหนดไวในพันธกิจที่ 5 คือ การใชวัฒนธรรมเปนพลังขับเคลื่อนในการเสริมสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งเปาประสงคดังกลาวสอดคลองกับนโยบายดาน
การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศของรัฐบาล ขอ 7.8 ที่กําหนดไววา “สรางความเชื่อมั่น
ของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึงระดับประชาชน โดยสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองและ
ความเชื่อมั่นของนานาประเทศ ตอการเมืองและเศรษฐกิจไทย เพื่อรักษาภาพลักษณที่ดีของประเทศ
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ไทย และสนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนกับประเทศตาง ๆ เพื่อใหประชาชน รัฐบาล และ
ประชาคมระหวางประเทศมีทัศนคติในทางบวกตอประเทศและประชาชนไทย”
ผูศึกษาในฐานะผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการศึกษา วิเคราะหเพื่อจัดทําขอเสนอแนะนโยบาย และจัดทําแผน
ความรวมมือในการเผยแพร และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศใหสอดคลองกับนโยบาย
วัฒนธรรม และนโยบายการตางประเทศของชาติ จึงเห็นสมควรศึกษาแนวทางในการใชวัฒนธรรม
เปนพลังขับเคลื่อนในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระดับสากล
อยางมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาจากวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ของตางประเทศ
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อศึกษานโยบาย แนวคิด กระบวนการ วิธีการ ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินงาน
ดานวัฒนธรรมระหวางประเทศ ของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จในการใชวัฒนธรรมเปนพลัง
ขับเคลื่อนในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระดับสากล
1.3 ขอบเขตของการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของตางประเทศในการดําเนินงาน
วัฒนธรรมที่สงผลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางไดผล คือ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีเหตุผลดังนี้
๑. เปนประเทศในทวีปเอเชีย ที่มีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม และมีกระทรวงที่
รับผิดชอบงานดานวัฒนธรรมคลายคลึงกับประเทศไทย
๒. เปนประเทศที่สามารถสรางคุณคาทางสังคม และสงเสริมมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจดวยทุนทางวัฒนธรรมอยางไดผลเปนที่ยอมรับ โดยเฉพาะในเรื่องอุตสาหกรรมสรางสรรค
กลาวคือ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนผูสงออกสินคาอุตสาหกรรมสรางสรรครายใหญที่สุด
ซึ่งครองตลาดอยูถึงรอยละ 19 ของสัดสวนการสงออกสินคาอุตสาหกรรมสรางสรรคทั้งหมดใน
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ตลาดโลก และเนื่องจาก "วัฒนธรรม" คือปจจัยการผลิต (Cultural Factor of Production) ที่สําคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสรางสรรค ดังนั้น ความมั่งคั่งของวัฒนธรรมตะวันออก
ผสานเขากับความหลากหลายทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร จึงชวยใหเศรษฐกิจจีนพัฒนาอยาง
รวดเร็ว นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนยังดําเนินนโยบายแบบผสมผสาน (multidisciplinary
policies) ที่ไดผล โดยมีความรวมมือของกระทรวงพาณิชย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และกระทรวงขอมูลและการศึกษาเปนแกนกลาง
สาธารณรัฐเกาหลี เปนตัวอยางที่ดีอีกประเทศหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
ความสําเร็จของกระแสความนิยมเกาหลี เชน K-PoP อาหารเกาหลี หรือละครชุดเกาหลี เกิดจาก
การวางแผนรวมกันระดับประเทศ ในการยกระดับเกาหลีใตไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค เชน การ
สรางละครชุดของเกาหลี ซึ่งไดรับความนิยมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต
เกิดจากการวิจัยแนวการทําละครหรือบทภาพยนตร ที่กลุมผูบริโภคเอเชียสวนใหญชื่นชอบ หรือ
การหารสนิยมรวมระดับภูมิภาค (Convergence Strategy) แลวนํามาผนวกกับการเลาเรื่องผานมรดก
ทางวัฒนธรรมตาง ๆ ของเกาหลีอยางลงตัวนาสนใจ
0

1.3.2 วิธีดําเนินการศึกษา
- ศึกษาจากรายงาน หรือเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- ขอขอมูลหรือสัมภาษณเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
และสาธารณรัฐเกาหลีในประเทศไทย
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ จะวิเคราะหขอมูลดวย CIPP Model โดยจะใช CIPP Model
ของสตัฟเฟลบีม (Danial L. Stufflebeam) ซึ่งเปนแบบประเมินที่ไดรับการยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน
แนวคิด การประเมินของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) มีจุดเนนที่สําคัญ
คือ การใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ โดยมีประเด็นการประเมินผล 4 ประเภท คือ
1. การประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation--C)
เปนการประเมินใหไดขอมูลสําคัญ เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปได
ของโครงการ เปนการตรวจสอบวาโครงการที่จะทําสนองปญหาหรือความตองการจําเปนที่แทจริง
หรือไม วัตถุประสงคของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายขององคการ หรือ
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นโยบายหนวยเหนือหรือไม เปนโครงการที่มีความเปนไปไดในแงของโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุน
จากองคกรตาง ๆ หรือไม เปนตน
การประเมินสภาวะแวดลอมจะชวยในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่องโครงการควรจะทํา
ในสภาพแวดลอมใด ตองการจะบรรลุเปาหมายอะไร หรือตองการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะอะไร
เปนตน
2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation--I)
เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียง
ของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา รวมทั้ง
เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน เปนตน
การประเมินผลแบบนี้จะทําโดยใชเอกสารหรืองานวิจัยที่มีผูทําไวแลว หรือใช
วิธีการวิจัยนํารองเชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจใหผูเชี่ยวชาญ มาทํางานให
อยางไรก็ตาม การประเมินผลนี้จะตองสํารวจสิ่งที่มีอยูเดิมกอนวามีอะไรบาง และตัดสินใจวาจะใช
วิธีการใด ใชแผนการดําเนินงานแบบไหน และตองใชทรัพยากรจากภายนอก หรือไม
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation--P)
เปนการประเมินระหวางการดําเนินงานโครงการ เพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ ที่จะ
ใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
เปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของประชาชน
ในโครงการ การประเมินกระบวนการนี้ จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุด
แข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ เพื่อนํามาใชในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน ของโครงการ
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation--P)
เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขี้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือความตองการ/
เปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยน
โครงการและการประเมินผล เรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ( Outcomes) ของนโยบาย /
แผนงาน / โครงการ โดยอาศัยขอมูลจากการประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยเบื้องตนและ
กระบวนการรวมดวย
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1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
ขอเสนอเชิงนโยบายในการดําเนินงานวัฒนธรรมระหวางประเทศของกระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อใหบรรลุเปาประสงคระดับประเทศ ตามที่กําหนดไวในแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ.
2550-2559)
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิด ทฤษฎี
2.1.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม
วัฒนธรรมตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “culture” มาจากภาษาลาตินคือ cultura ซึ่งแตกมา
จากคําวา colere หมายถึง การเพาะปลูกและบํารุงใหเจริญงอกงาม (cultivate) โดยทั่วไปแลวการใช
คํานี้สะทอนถึงวิถีชีวิตของผูคนและโครงสรางทางสัญลักษณที่แสดงถึงการประพฤติ ปฏิบัติที่สําคัญ
วัฒนธรรมไดรับการเขาใจวาเปนเสมือนระบบของสัญลักษณและความหมายที่มนุษยสรางขึ้นซึ่งมี
ความแตกตางกันตามลักษณะของแตละพื้นที่ (Findley and Rothney, 1986) ความแตกตางกันของ
การใหความหมายของคําวาวัฒนธรรมขึ้นอยูกับการใช แนวคิด และทฤษฎีที่แตกตางกัน รวมไปถึง
เกณฑในการประเมินการประพฤติ การปฏิบัติที่แตกตางกัน
วัฒนธรรมจะแสดงออกใหเห็นในหลายรูปแบบ เชน ดนตรี วรรณกรรม การวาดภาพ การ
แกะสลัก การแสดงละคร ภาพยนตร รวมถึงลักษณะการใชชีวิตของผูคน (Raymond W., 1986) ซึ่งมี
บางกลุมระบุวัฒนธรรมในความหมายของการบริโภค และสินคาที่บริโภค แตนักมานุษยวิทยาเชื่อ
วา “วัฒนธรรม” ไมไดสะทอนถึงสินคาในการบริโภคเทานั้น แตเปนกระบวนการในการผลิตสินคา
และใหความหมายตอตัวสินคานั้น รวมทั้งความสัมพันธทางสังคมที่สะทอนวิถีแหงการปฏิบัติที่ผูก
ตัวสินคากับกระบวนการเขาดวยกัน ดังนั้นวัฒนธรรมจึงหมายรวมถึง ศิลปะ วิทยาศาสตร และ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม
ในทัศนะของ Pierre Bourdien วัฒนธรรมปรากฏใน 3 รูปแบบคือ (อางถึงในสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550)
1. สิ่งที่ฝงอยูในตัวคนหรือกลุมคน ไดแก ความคิด จินตนาการ ความคิดริเริ่ม ความ
เชื่อถือ ฯลฯ
2. สิ่งที่มีรูปลักษณและตัวตน ไดแก หนังสือ ภาพวาด เครื่องมือ เครื่องดนตรี สิ่งกอสราง
และอุปกรณตาง ๆ รวมถึงโบราณสถาน
3. ความเปนสถาบันไดแก กติกาความเชื่อ การยอมรับที่หลาย ๆ คนเห็นรวมกัน อาทิ
สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันพระมหากษัตริย เปนตน
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ในสังคมไทยคําวา วัฒนธรรม ไดถูกนิยามโดยรากศัพทภาษาบาลีและสันสกฤต คําวา
วฒฒน (วัฒน) หมายถึง ความเจริญงอกงาม สวน ธรม (ธรรม) หมายถึง ความดี ความงาม
กฎระเบียบ ขอปฏิบัติ เมื่อรวมกันเปน วัฒนธรรม หมายถึง ความดี ความงามที่เจริญเติบโต ซึ่งพระยา
อนุมานราชธน (2515) และ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต, 2532) ไดอธิบายวา หมายถึงสิ่งที่มนุษย
ผลิตหรือสรางขึ้น มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความงอกงามในวิถีชีวิตของสวนรวม สามารถ
ถายทอดสืบตอกัน ซึ่งชวยใหมนุษยอยูรอดและเจริญสืบตอไปได
นิยามของคําวาวัฒนธรรมไดขยายตัวกวางออกไป ดังที่ งามพิศ สัตยสงวน (2543) ได
อธิบายวา วัฒนธรรมหมายถึงผลผลิตโดยรวมของแตละบุคคล กลุม หรือ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยี
ศิลปะ วิทยาศาสตร และระบบคุณธรรม รวมทั้งพฤติกรรมที่สะทอนสติปญญาโดยบงบอกถึงความ
แตกตางของพฤติกรรมมนุษย
วัฒนธรรมยังหมายรวมถึงกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นทามกลาง
ความสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ นอกจากนี้ Tyler (1871) ไดอธิบายวา วัฒนธรรมเปนทุกสิ่งทุกอยาง
ที่ไดมาจากการเรียนรูของสังคมและสมาชิกไดมีสวนรวมในการใชสิ่งนั้น ๆ สมาชิกในสังคมจะ
ไดรับวัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม ซึ่งสมาชิกอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนั้น ๆ เพื่อเปน
มรดกแหงชนรุนหลังตอไป ในทางสังคมวิทยา คําวา วัฒนธรรมมีความหมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต
แบบแผนแหงพฤติกรรม
และบรรดาผลงานทั้งมวลมนุษยที่ไดสรางสรรคขึ้นตลอดจนความคิด
ความเชื่อ ความรูตาง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรูและสรางสมของมนุษย และสามารถถายทอดกันไดจาก
สังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง จากคนรุนหนึ่งไปยังคนรุนตอไปของสังคม
ในสังคมไทย วัฒนธรรมไดรับความสําคัญอยางเปนรูปธรรม จากพระราชบัญญัติบํารุง
วัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2483 โดยกําหนดความหมายของ “วัฒนธรรม” วาหมายถึง ลักษณะที่แสดง
ความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบอันดีงาม ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และกําหนดใหประชาชนชาวไทยมีหนาที่ตองปฏิบัติตามวัฒนธรรมแหงชาติ ตอง
ผดุงสงเสริมความเจริญกาวหนาของชาติ รักษาไวซึ่งวัฒนธรรมตามประเพณีที่ดีและชวยปรับปรุง
บํารุงใหดีขึ้นตามสมัย อีกทั้งพระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2485 มี
สาระสําคัญที่กําหนดวัฒนธรรมที่ประชาชนชาวไทยตองปฏิบัติใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
ตาง ๆ ไดแก การแตงกาย จรรยาบรรณและมารยาทการปฏิบัติตนและปฏิบัติตอบานเมือง
สมรรถภาพและมารยาทเกี่ยวกับวิธีดําเนินการงานอาชีพและความนิยมไทย
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ในยุคปจจุบันขอบเขตของคําวาวัฒนธรรมไดขยายกวางขวางออกไปโดยองคการยูเนสโก
ไดใหความสําคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากผลการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายทางดาน
วัฒนธรรมในป 1982 (พ.ศ.2525) มุงใหประชาชนตระหนักในอัตลักษณทางดานวัฒนธรรม
ลักษณะทางพหุนิยมดานวัฒนธรรม สิทธิในความแตกตาง และการรูจักเคารพวัฒนธรรมของคนอื่น
รวมทั้งชนกลุมนอย บทบาทดังกลาวเปนบทบาทที่เรียกวาขามพรหมแดนของชาติ (UNESCO as an
international body) ซึ่งมีนัยของการอยูรวมกันบนความแตกตางทางวัฒนธรรม
เปนที่นาสังเกตวา ความหมายของคําวา “วัฒนธรรม” บงบอกแหลงกําเนิดจากความสัมพันธ
กับการผลิตที่อิงอยูกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตอมาไดขยายนิยามไปถึงความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับมนุษย และมนุษยกบั สังคม ซึ่งความสัมพันธประการหลังนี้มีบทบาทโดดเดนมาจนถึง
ปจจุบัน จนทําใหความสัมพันธระหวางมนุษยกับการผลิตที่อิงกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลดนอยลง
ทั้งนี้เนื่องจากอาชีพของคนในสังคมมีหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเปนแนวโนมของสังคมอุตสาหกรรม
ซึ่งเมื่อพิจารณานิยามของกระทรวงวัฒนธรรม พบวา ไดนิยามความหมายไวครอบคลุมคือ “วิถีชีวิต
ของมนุษยที่เกิดจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยและสังคม และมนุษยกับธรรมชาติ”
ซึ่งหากเสริมความหมายที่บงบอกถึงคุณคาในเชิงความดี ความงาม การนิยามความหมายจะครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น ดังที่ อมรา พงศาพิชญ (2541) ไดอธิบายไววา วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตของมนุษยที่เกิดจาก
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ มนุษยกับมนุษย มนุษยและสังคม วัฒนธรรมจึงมีสาระ
รูปแบบที่เปนระบบความคิด วิธีการ โครงสรางของสังคม สถาบัน ตลอดจนมีแบบแผนในทุกสิ่งที่
มนุษยสรางขึ้น
ความสําคัญของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเปนเครื่องกําหนดวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคม
ทั้งยังเปน
เครื่องวัดและกําหนดความเจริญ ความเสื่อมของสังคม วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลตอความเปนอยูของ
ประชาชนและความเจริญกาวหนาของประเทศ หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่เหมาะสมมีความดีงาม
สังคมนั้นยอมเจริญกาวหนา ฉะนั้นการทําความเขาใจในกระบวนการวัฒนธรรมจะเปนประโยชน
ในการกําหนดกรอบ หรือแบบแผนการดําเนินชีวิตของสังคม วัฒนธรรมมีคุณประโยชนหลาย
ประการ คือ ชวยใหมนุษยสะดวกสบายขึ้น ชวยแกปญ
 หาและสนองความตองการตาง ๆ ของมนุษย
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ชวยเหนี่ยวรั้งสมาชิกในสังคมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนเครื่องแสดงเอกลักษณของชาติเปน
เครื่องกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติสุข ชวยใหประเทศมีความเจริญรุงเรือง
(สุธีร ธีระปญญาพงศ, 2540)
นอกจากนี้วัฒนธรรมสามารถทําหนาที่ไดหลายระดับ คือ
1. เพื่อสนองความตองการพื้นฐาน ไดแก ปจจัย 4 ในการครองชีพ
2. เพื่อความเรียบรอยของสังคม ไดแก การปกครอง
3. เพื่อผลทางจิตใจ ไดแก ศาสนา
4. เพื่อความสดชื่นในชีวิต ไดแก สุนทรียภาพ
5. เพื่อการสื่อสารความรู ไดแก การศึกษา
วัฒนธรรมจึงเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย ชวยใหมนุษยรูจักทํามาหากิน
รวมกัน อยูรวมกัน และมีความเจริญเหนือสัตวประเภทอื่น วัฒนธรรมชวยใหมนุษยและสังคม
พัฒนาขึ้นโดยลําดับ วัฒนธรรมจะแสดงออกในรูปของคานิยม (value) โดยมีบรรทัดฐาน (norms)
เปนกลไกในการควบคุมการประพฤติการปฏิบัติ ผลของการประพฤติปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับ
บรรทัดฐานของสังคมจะกอใหเกิดกลไกประการหนึ่ง ที่เรียกวาการประทวงหรือตอตานของสังคม
(social sanction) เพื่อรักษาบรรทัดฐานทางสังคมไว ซึ่งการประทวงหรือตอตานจะผันแปรตาม
บรรทัดฐานของสังคม บรรทัดฐานที่สามารถรักษาสังคมไดอยางชัดเจนคือ กฎระเบียบ (laws)
ภายใตระบบสถาบันที่เปนโครงสรางของสังคม อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลทําให
คานิยม บรรทัดฐานเปลี่ยนไป
ประเภทของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. วัฒนธรรมที่สัมผัสได (Tangible culture) หมายถึงสิ่งประดิษฐหรือสิ่งสรางที่มนุษย
คิดคนขึ้น เชน สิ่งของเครื่องใชในครัวเรือน อาคารบานเรือน เสื้อผา เครื่องประดับตกแตง บางครั้ง
วัฒนธรรมที่สัมผัสไดถูกเรียกขานวา วัฒนธรรมวัตถุ (Material culture)
2. วัฒนธรรมที่สัมผัสไมได (Intangible culture) หรือที่เรียกวาวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ
(Nonmaterial culture) หมายถึงแบบแผนในการดําเนินชีวิต หรือประพฤติ ปฏิบัติ ที่เกิดจากความคิด
ความเชื่อ ซึ่งปรากฏในรูปของกระทํา เชน การใชภาษา การยึดถือศีลธรรม จารีตตาง ๆ
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ในป 2485 ตามประกาศตั้งกระทรวงวัฒนธรรมไดแบงประเภทของวัฒนธรรมไว 4 ประเภท คือ
1. คติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดําเนินชีวิต สวนใหญเปนเรื่องจิตใจ
ไดมาจากหลักคิดทางศาสนา
2. เนติธรรม คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย ซึ่งหมายรวมถึงระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือ
วามีความสําคัญพอ ๆ กับกฎหมาย
3. สหธรรม คือ วัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งหมายถึงคุณธรรมตาง ๆ ที่ทําใหคนอยูรวมกัน
อยางผาสุก เชน การแสดงความเคารพ การแตงกายในโอกาสตาง ๆ
4. วัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เชน เครื่องนุงหม บานเรือน ยารักษาโรค เครื่องมือ
เครื่องใชตาง ๆ
ปจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมจําแนกวัฒนธรรมออกเปน 3 ประเภทคือ วัฒนธรรมทางวัตถุ
ซึ่งสามารถจับตองได วัฒนธรรมทางจิตใจที่ไมสามารถจับตองได และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (ไขศรี ศรีอรุณ, 2550) นอกจากนี้วัฒนธรรมยังปรากฏในรูปแบบของวัฒนธรรมที่เปน
มรดก (heritage culture) วัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิต (living culture) และวัฒนธรรมที่สรางสรรค
(creative culture)
สําหรับการดําเนินงานวัฒนธรรมไดแบงประเภทของวัฒนธรรมออกเปน 5 สาขาอางอิง
ตามยูเนสโก ที่ไดมีการประชุมระหวางชาติเรื่องนโยบายวัฒนธรรม ณ กรุงเวนิส เมื่อป พ.ศ. 2513 ดังนี้
1. สาขามนุษยศาสตร ไดแก วัฒนธรรมที่วาดวยขนมธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม
ศีลธรรม จริยธรรม คานิยม ศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี มารยาทในสังคม การ
ปกครอง กฎหมาย ฯลฯ
2. สาขาศิลปะ ไดแกวัฒนธรรมในเรื่องภาษา วรรณคดี ดนตรี ฟอนรํา จิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปตยกรรม ฯลฯ
3. สาขาการชางฝมือ ไดแก วัฒนธรรมในเรื่องการเย็บปกถักรอย การแกะสลัก การทอผา
การจักสาน การทําเครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องถม การจัดดอกไม การทําตุกตา การทอ
เสื่อ การประดิษฐ การทอเครื่องปนดินเผา ฯลฯ
4. สาขาคหกรรมศิลป ไดแกวัฒนธรรมในเรื่องอาหาร เสื้อผา การแตงงาน บาน ยา การ
ดูแลเด็ก ครอบครัว การรูจักประกอบอาชีพชวยเศรษฐกิจในครอบครัว ฯลฯ
5. สาขากีฬาและนันทนาการ ไดแกวัฒนธรรมในเรื่องการละเลน มวยไทย ฟนดาบ กระบี่
กระบอง กีฬาพื้นบาน ฯลฯ

14

2.1.2 ความสําคัญของวัฒนธรรมตามปรัชญาของแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ.
2550-2559)
จากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมขางตน แผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 25502559) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เห็นชอบในหลักการ และมอบหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของนําแผนดังกลาวไปปฏิบัติตอไป ไดกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรม ไวใน
ปรัชญาของแผนฯ ดังนี้
1. วัฒนธรรมเปนยุทธศาสตรในการเสริมสรางความเขมแข็ง สรางจิตสํานึก คานิยม
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามของคนในชาติ
2. วัฒนธรรมเปนทุน และพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
3. วัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญในการเสริมสรางความสามัคคีและสมานฉันทของคนในชาติ
และนานาชาติ
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 รายงานการศึกษาเบื้องตน เรื่อง เศรษฐกิจสรางสรรค จัดทําโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และศูนยสรางสรรคงานออกแบบ กลาวไววา
การเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการ (Value Creation) โดยใชองคความรูและนวัตกรรม ผนวกกับ
จุดแข็งในดานความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนไทย
มีความสอดคลองกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลว ที่ไดนํา
เศรษฐกิจสรางสรรคที่เนนกระบวนการ “คิดอยางสรางสรรค” และ “สรางแรงบันดาลใจจาก
พื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่สั่งสมของสังคม” เพื่อสรางคุณคาทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยง
ไปสูการสรางคุณคาทางสังคมอีกดวย
2.2.2 (ราง) ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอในการประชุมประจําป 2553 ของ สศช. เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม 2553 กลาววา “…การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงตองมุงสรางภูมิคุมกันในมิติ
ตาง ๆ ใหแกครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยใชแนวคิดและทิศทาง การพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10
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พิจารณาสถานะของประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ละเอียดและเชื่อมโยงมากขึ้น
ทั้งทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน และ
ทุนทางวัฒนธรรมที่จะเชื่อมโยงกับทุนอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาสังคมและการพัฒนาความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการสรางพันธมิตรการพัฒนาในประชาคมโลก โดยให
ความสําคัญกับการเสริมสรางและการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความไดเปรียบดานอัต
ลักษณและคุณคาของชาติ ใหเปนฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล ควบคูไปกับการ
เสริมสรางระบบธรรมาภิบาลและความสมานฉันทในทุกภาคสวนและทุกระดับ”
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวทางการดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรม
(Cultural Diplomacy) เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยศึกษา
จากแนวทางปฏิบัติที่ดีของตางประเทศ เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับการดําเนินงานของ
กระทรวงวัฒนธรรม และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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บทที่ 3
กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
การดําเนินงานเพื่อใชวัฒนธรรมเปนพลังในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของตางประเทศ
ในบทนี้จะนําเสนอกรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของ
ตางประเทศในการดําเนินงานวัฒนธรรมที่สงผลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี และเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยโดยวิเคราะหขอมูลดวย CIPP Model
กรณีศึกษาของตางประเทศ
3.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน
3.1.1 หนวยงานที่รับผิดชอบงานวัฒนธรรม ไดแก กระทรวงวัฒนธรรม มีหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้
3.1.1.1 จัดทําแนวทางและรางกฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวกับนโยบายและหลักการ
ดําเนินงานทางวัฒนธรรม
3.1.1.2 จัดทําแนวทางและแผนในการพัฒนา จัดการ ดําเนินการและสงเสริมระบบการ
ดําเนินงานวัฒนธรรม
3.1.1.3 บริหารจัดการและเสนอแนะการดําเนินงานดานศิลปะและวรรณกรรม กํากับดูแล
การสรางสรรค และการผลิตงานศิลปะ สงเสริมใหมีการพัฒนาศิลปะทุกประเภท และบริหารจัดการ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมระดับชาติที่สําคัญ
3.1.1.4 สงเสริมการบริการสาธารณะในสาขาศิลปะและวัฒนธรรม วางแผนและกํากับการ
ผลิตผลงานทางวัฒนธรรม กํากับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของงานวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น
3.1.1.5 จัดทําแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะ กํากับและ
ประสานงานการพัฒนาดานศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริมการติดตอสื่อสารและการประสานงาน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมนานาชาติ
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3.1.1.6 จัดทําแนวทางในเรื่องการคุมครองวัฒนธรรมที่จับตองไมได รวมทั้งราง
กฎระเบียบ และกฎหมาย จัดการและดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครองวัฒนธรรมที่จับตองไมได
มรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนการเผยแพรวัฒนธรรมที่โดดเดนของชาติ
3.1.1.7 กํากับและบริหารงานอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม กํากับการพัฒนาหอสมุด ศูนย
วัฒนธรรมและวัฒนธรรมระดับรากหญา
3.1.1.8 จัดทําแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาตลาดวัฒนธรรม กํากับการบังคับใชกฎหมาย
ในเรื่องตลาดวัฒนธรรม กํากับดูแลเกี่ยวกับการสงเสริมการดําเนินการคาทางศิลปวัฒนธรรม กํากับ
ดูแลการดําเนินงานขององคกรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการแสดงซึ่งดําเนินงานโดยประชาชน
3.1.1.9 รับผิดชอบตรวจสอบและใหความเห็นชอบผลงานทางวรรณกรรมและศิลปะที่จะ
เผยแพรทางอินเตอรเน็ต ออกระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการใหบริการอินเตอรเน็ต เกมส
ออนไลน (ไมรวมการตรวจสอบและอนุญาตการผลิตเกมสออนไลน)
3.1.1.10 จัดทําแนวทางการผลิตการตูน แอนิเมชั่น และเกมส บริหารจัดการการ
ดําเนินงาน กํากับดูแล และประสานงานการพัฒนาอุตสาหกรรมการตูน แอนิเมชั่น และเกมส
3.1.1.11 จัดทําแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม
และพัฒนาโครงสรางการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรม
3.1.1.12 กํากับและบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตางประเทศและการสื่อสาร
บริหารจัดการในเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
ตางประเทศ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับฮองกง มาเกา และไตหวัน สั่งการสํานักงาน
วัฒนธรรม ศูนยวัฒนธรรม และสถาบันทางวัฒนธรรม ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลทั่วโลก สั่งการสํานักงานผูแทนของรัฐบาลกลางในฮองกงและมา
เกา ลงนามในขอตกลงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตางประเทศในนามของประเทศ และจัดการ
ในเรื่องการดําเนินงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศที่สําคัญทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
3.1.1.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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3.1.2 นโยบายและการใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการเสริมสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
จากรายงานการศึกษาของ Dr. Lai Hongyi นักวิจัยของสถาบันเอเชียตะวันออก
มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร เรื่อง การทูตทางวัฒนธรรมของจีน: มุงสูพลังอํานาจที่นุมนวล
(CHINA’S CULTURAL DIPLOMACY: GOING FOR SOFT POWER, Date of Publication 26
October 2006) กลาวถึงการดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรมของจีนไว ดังนี้
3.1.2.1 วัฒนธรรมเปนเครื่องมือทางการทูตชิ้นใหมของจีน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
เทศกาลวัฒนธรรม ภาพยนตร ดนตรี การประชุมทางศาสนา กีฬา และการทองเที่ยว กลายเปนเวที
สําหรับจีนในการแสดงภาพลักษณในการกาวขึ้นมาอยางสันติ (peaceful rise) สถาบันขงจื๊อ ซึ่ง
ไดรับการออกแบบอยางพิถีพิถัน ก็เปนเครื่องมือหนึ่งในการทําใหภาษาและวัฒนธรรมจีนเปนที่
นิยม จีนเรียนรูที่จะใชวัฒนธรรมเพื่อลดความกังวลใจเกี่ยวกับจีนจากภายนอก และทําไดสําเร็จ
3.1.2.2 ผูนําของจีนเชื่อวา การกาวขึ้นมาของจีนไมควรอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
การเมือง และอํานาจทางทหารเทานั้น แตควรอยูบนพื้นฐานของพลังอํานาจที่นุมนวลดวย
วัฒนธรรมจึงเปนเวทีสําคัญสําหรับจีนในการขยายพลังอํานาจที่นุมนวลไปทั่วโลก
3.1.2.3 จีนใชประโยชนจากการเปนชาติที่มีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณ ในการดําเนินการทูต
เชิงวัฒนธรรม จากผลการสํารวจในระดับนานาชาติ ในป พ.ศ. 2542 การเปนชาติที่มีวัฒนธรรม
และประเพณีที่เปนเอกลักษณ ทําใหจีนไดรับความนิยมจากนานาชาติผานภาษาจีน ปรัชญา พุทธ
ศาสนา ภาพยนตร ดนตรี ศิลปะ กีฬา และการทองเที่ยว
3.1.2.4 จีนไดใหความชวยเหลือในการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ 80 แหง ใน 36 ประเทศ และมี
อีก 38 ประเทศ ที่แสดงความประสงคจะจัดตั้งสถาบันขงจื๊อจํานวน 99 แหง สถาบันนี้มีรูปแบบ
คลายคลึงกับ Alliance Frandaise ของฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ ของเยอรมนี และบริติชเคานซิล ของส
หราชอาณาจักร สถาบันขงจื๊อของจีนมีความกาวหนาในการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน และไดรับ
การกลาวถึงในสื่อมวลชนนานาชาติตั้งแตเริ่มกอตั้ง
สภาแหงรัฐของจีนจัดสรรงบประมาณประมาณปละ 12 ลานเหรียญสหรัฐ ใหแกสถาบัน
ขงจื๊อ และรัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณอีกปละ 25 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับการสอนภาษาจีนเปน
ภาษาตางประเทศ
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มหาวิทยาลัยในจีนไดมีโครงการรวมมือกับประเทศตาง ๆ ที่เปนที่ตั้งของสถาบันขงจื๊อ ใน
ป พ.ศ. 2549 จีนไดจัดการประชุมสถาบันขงจื๊อขึ้นในปกกิ่ง มีผูเขารวมประชุมจํานวนกวา 200 คน
จาก 38 ประเทศ
3.1.2.5 จีนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับตางประเทศ ประมาณ ปละ 1,300 ครั้ง
และไดเปนผูสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน ปแหงวัฒนธรรมจีน เทศกาลวัฒนธรรมจีน และ
งานตรุษจีนในนิวยอรก ปารีส ลอนดอน และกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2549 จีนไดจัดการ
ประชุมพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อแสดงใหเห็นถึงเสนทางวัฒนธรรมที่มีความสงบสันติ
นอกจากนี้ ยังเชิญผูแทนของประเทศตาง ๆ ไดแก เวียดนาม เวเนซุเอลา และบราซิล เดินทางไป
ศึกษาดูงานรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน
3.1.2.6 จีนสงเสริมการสงออกภาพยนตร ดนตรี และกีฬา ซึ่งเปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
ไดเปนอยางดี ภาพยนตรจีนไดรับรางวัล หรือไดรับการเสนอชื่อเขารับรางวัลระดับนานาชาติ ทํา
ใหนักแสดงและผูกํากับการแสดงของจีนเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ เชน Zhang Ziyi นักแสดง
หญิง นักแสดงที่มีชื่อเสียง รวมทั้ง Yao Ming นักกีฬาบาสเก็ตบอล ถือวาเปน “ทูตวัฒนธรรม” ของ
จีน นอกจากนี้ จีนยังสามารถนําศิลปะการปองกันตัววูซู บรรจุเปนประเภทหนึ่งในกีฬาโอลิมปคใน
ป ค.ศ. 2008 ซึ่งกีฬาประเภทนี้มีผูนิยมชมชอบใน 78 ประเทศ
3.1.2.7 จีนมีแหลงมรดกโลกถึง 33 แหง ซึ่งมากเปนอันดับสามของโลก เปนแหลงมรดก
โลกทางวัฒนธรรม 24 แหง ทางธรรมชาติ 5 แหง และแหลงที่ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 4 แหง วัฒนธรรมและประวัติศาสตรอันมั่งคั่งของจีน รวมทั้งภูมิประเทศที่งดงาม ดึงดูด
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาในจีนในป 2548 ถึง 20.3 ลานคน ซึ่งสูงกวา ป 2557 ถึง รอยละ 20
3.1.2.8 ดวยการทูตเชิงวัฒนธรรม ทําใหจีนเปนที่ยอมรับของนานาชาติ เกิดความนิยมที่จะ
เรียนรูภาษาและวัฒนธรรมจีนทั่วโลก ในป 2548 มีนักศึกษาตางชาติที่เรียนอยูในจีนถึง 140,000
คน สูงกวาป 2547 ถึงรอยละ 27 และยังมีคนตางชาติที่อยูนอกประเทศจีน ศึกษาภาษาจีน อีก
ประมาณ 30 ลานคน และคาดวาในป 2552 จะมีจํานวนสูงถึง 100 ลานคน
3.1.2.9 จีนไดดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรมโดยริเริ่มจัดโครงการตาง ๆ ทั่วโลก เชน ให
การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กีฬา ศิลปะ และการบันเทิง โดยเนนประเทศเพื่อนบาน
ประเทศในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศในโลกที่สาม
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3.1.2.10 จีนมีการลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวัฒนธรรมและแผนปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรม จํานวน 752 ฉบับ กับ 145 ประเทศ จีนมีฝายวัฒนธรรมในสถานทูตในตางประเทศ ถึง
80 ประเทศ นอกจากนี้ ไดมีการตั้งศูนยวัฒนธรรมจีนในตางประเทศ เชน ฝรั่งเศส เกาหลีใต และ
อียิปต (ในปปจจุบัน คือ 2554 กําลังกอสรางศูนยวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย)
3.2 สาธารณรัฐเกาหลี
3.2.1 หนวยงานที่รับผิดชอบงานวัฒนธรรม ไดแก กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการ
ทองเที่ยว มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
3.2.1.1 ใหการศึกษาแกประชาชนชาวเกาหลี ใหเปนผูมีวัฒนธรรมและมีความคิด
สรางสรรค
3.2.1.2 สรางสรรคสังคมที่ประสานสันทนาการและการทํางานไดอยางกลมกลืน
3.2.1.3 สรางสรรคประเทศชาติใหเติบโตอยางไมหยุดนิ่ง ดวยการนําเสนอวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่หลากหลาย
3.2.1.4 เสริมสรางความเขาใจเรื่องวาระแหงชาติแกสาธารณชนดวยกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ
3.2.1.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดวยการสนับสนุนกิจกรรมและการจัดงานดาน
วัฒนธรรม การกีฬา การทองเที่ยว และกิจกรรมทางศาสนา
3.2.2 นโยบายและการใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการเสริมสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
จากผลงานวิจัย เรื่อง Strategic Directions for the Activation of Cultural Diplomacy to
Enhance the Country Image of the Republic of Korea (ROK) ของ Shin Seung Jin นักวิจัยของ
Fellows Program มหาวิทยาลัยเคมบริดจ สหราชอาณาจักร กลาววา การดําเนินงานการทูตเชิง
วัฒนธรรมของสาธารณรัฐเกาหลีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการตางประเทศและการคา
กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว และหนวยงานภายใตกระทรวงดังกลาว
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กระทรวงการตางประเทศและการคา
สาธารณรัฐเกาหลีใหความสําคัญกับวัฒนธรรมวาเปนแกนหลักของพลังอํานาจของชาติ จึง
ใหความสําคัญกับการทูตในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริม
การทูตเชิงวัฒนธรรม เชน
- การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตางประเทศ
- การแลกเปลี่ยนเยาวชน สงเสริมกีฬา ศิลปะและการทองเที่ยวโดยเอกชน
- การทําขอตกลงทางวัฒนธรรมกับประเทศตาง ๆกวา 80 ประเทศ เพื่อเปนกรอบในการ
ดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรม
- จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตั้งแตวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมจนถึงสมัยใหม
เพื่อฉลองครบรอบความสัมพันธทางการทูตกับประเทศตาง ๆ
- สนับสนุนเรื่องเกาหลีศึกษาในตางประเทศ เพื่อเปนการเผยแพรวัฒนธรรมเกาหลี
- จัดนิทรรศการในสถานทูตและสถานกงสุลในตางประเทศ เพื่อเผยแพรเอกลักษณและ
คุณคาของศิลปะเกาหลี
- จัดใหป พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนปครบรอบความสัมพันธทางการทูตระหวางเกาหลีและจีน
เปนปแหงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี-จีน โดยมีกิจกรรมตาง ๆ กวา 100 กิจกรรม
- ใชกีฬาเปนสื่อในการสรางหุนสวนกับประเทศตาง ๆ สงเสริมภาพลักษณและเศรษฐกิจ
ของเกาหลี เชน การเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปคในป 2541 และฟุตบอลโลกในป 2545
เปนตน
- เชิญผูนําทางความคิด เชน สื่อมวลชนจากประเทศกําลังพัฒนาใหเดินทางมายังเกาหลี
เพื่อเปนการสงเสริมภาพลักษณของประเทศ โดยนําไปศึกษาดูงานใหเห็นถึงการพัฒนา
ในดานตาง ๆ ของเกาหลี มรดกทางวัฒนธรรม และประชาสัมพันธโครงการที่จะ
สนับสนุนความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา เปนตน
มูลนิธิเกาหลี (The Korea Foundation)
มูลนิธิเกาหลีกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มีพันธกิจหลักในการสงเสริม
ความเขาใจอันดีตอเกาหลีในประชาคมนานาชาติ และเพื่อสงเสริมมิตรภาพในระดับโลกโดยการ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมตาง ๆ ระหวางเกาหลีและประเทศตาง ๆ ทั่วโลก จากขอมูลในป 2551 มูลนิธิ
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เกาหลีมีสํานักงานจํานวน 6 แหงทั่วโลก ไดแก เบอรลิน มอสโก ปกกิ่ง โตเกียว โฮจิมินท และ
วอชิงตัน
กิจกรรมที่สําคัญของมูลนิธิเกาหลี ไดแก
- การเผยแพรภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา
- การฝกอบรมผูเชี่ยวชาญในเรื่องเกาหลีศึกษา
- สนับสนุนสิ่งพิมพที่เกี่ยวของกับเกาหลีในตางประเทศ
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
- สงเสริมใหมีการจัดตั้งหองเกาหลีในพิพิธภัณฑในตางประเทศ เพื่อเผยแพรวัฒนธรรม
เกาหลีใหแกสาธารณชนในตางประเทศ
- สงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประชาสัมพันธเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีใน
สถานทูตเกาหลีในตางประเทศ เพื่อใหประชาชนในประเทศนั้น ๆ รับรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเกาหลี
- สนับสนุนการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีใหแกชาวตางชาติในเกาหลี รวมทั้ง
ผลิตโสตทัศนวัสดุ และสงเสริมการฉายภาพยนตรเกาหลีในตางประเทศ
- สนับสนุนนักคิดที่สําคัญในตางประเทศ เพื่อกระตุนใหมีการวิจัยเกี่ยวกับเกาหลี เพื่อ
สรางสรรคความคิดเชิงบวกตอประเทศเกาหลีในกลุมผูนําและผูกําหนดนโยบายของ
ตางประเทศ
- เชิญคนในวงการวิชาการ เชน ครูหรือบรรณาธิการหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษา ให
เดินทางไปเกาหลี เพื่อใหไดรับประสบการณเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี อันเปนการ
สรางภาพลักษณเชิงบวกและขอมูลที่ถูกตองแกบุคคลเหลานั้น
- จัดโครงการแลกเปลี่ยนผูที่จะเปนผูนําในอนาคตจากตางประเทศ เพื่อเปนการ
เสริมสรางความสัมพันธที่ดีในอนาคต
กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว
กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยวมียุทธศาสตรในการนําเสนอ
ภาพลักษณเชิงบวกของประเทศไปยังตางประเทศ ดังตอไปนี้
- การเสริมความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมสารัตถะ (content industry) เชน
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คอมพิวเตอรเกมส ละคร ภาพยนตร เพลงปอป และแอนิเมชั่น ดวยการสงเสริมการเติบโตของ
อุตสาหกรรมสารัตถะและเจาะตลาดในตางประเทศ โดยใชกลยุทธการขยายศูนยวัฒนธรรมใน
ตางประเทศ จาก 12 แหงในป พ.ศ. 2551 เปน 37 แหงในป พ.ศ. 2555 เพื่อเผยแพรภาพลักษณของ
ประเทศผานอุตสาหกรรมสารัตถะและกีฬา ซึ่งเปนการดําเนินงานที่แตกตางจากกระทรวงการ
ตางประเทศและการคา และมูลนิธิเกาหลี
- ตามแผนระยะยาว ศูนยวัฒนธรรมเหลานี้จะแปรสภาพเปนศูนยเกาหลี (Korea Centres)
และจะมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งทางการตลาดใหแกประเทศโดยประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- พยายามที่จะสรางระบบการประสานงานในเรื่องอุตสาหกรรมสารัตถะรวมกับจีนและ
ญี่ปุน เพื่อรวมกันพัฒนาทรัพยสินและสารัตถะทางวัฒนธรรมของเอเชีย
- จะจัดตั้งสถาบันการกีฬานานาชาติ เพื่อสรางภาพลักษณของประเทศวาเปนประเทศที่มี
ความเขมแข็งทางวัฒนธรรมและกีฬา โดยจะจัดใหมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การจัด
นิทรรศการอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม เปนตน
- ใหความสําคัญกับการใชประโยชน การพัฒนา และการนําทรัพยสินทางวัฒนธรรมมา
ใชอยางสรางสรรค รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบ เพื่อสงเสริมฐานะของประเทศใน
โลก
- จัดตั้งโรงเรียนพิเศษสําหรับนักการทูตชาวตางชาติและชาวตางชาติที่เปนบุคคลชั้นนํา
เพื่อสอนภาษาเกาหลี โดยจะขยายโรงเรียนพิเศษนี้ใหไดจํานวน 60 แหง ใน 25 ประเทศ ในป พ.ศ.
2555
- จัดใหมีการรณรงคเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเกาหลีผานสื่อมวลชนระดับโลก
เชน CNN, ESPN และ NHK เชนเดียวกับการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของญี่ปุน มาเลเซีย และ
สิงคโปร
สํานักวัฒนธรรมและสารสนเทศเกาหลี (The Korean Culture and Information Service)
การดําเนินงานของสํานักวัฒนธรรมและสารสนเทศเกาหลี มีวัตถุประสงคเพื่อ
เสริมสรางภาพลักษณของประเทศ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการภาพลักษณเกาหลี
(Korea Image Committee) ซึง่ เปนคณะกรรมการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่ในการปรับปรุง
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ภาพลักษณของประเทศอยางมีระบบและมีประสิทธิผล คณะกรรมการประกอบดวย
คณะอนุกรรมการสงเสริมภาพลักษณของประเทศ และคณะอนุกรรมการนโยบาย โดยสํานัก
วัฒนธรรมและสารสนเทศเกาหลีมีบทบาทในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมี
กิจกรรมที่ดําเนินการ เชน
- ผลิตสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธเกาหลีและเผยแพรทั้งในและนอกประเทศ
- จัดทําเว็บไซตเปนภาษาตาง ๆ รวมทั้งเผยแพรและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
เกาหลี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร เศรษฐกิจ ฯลฯ
ในรายงานการศึกษา เรื่อง A Study on Cultural Tourism and South Korean
Government ของ Jessica Chen ซึ่งเสนอตอ Department of International Affairs, Wenzao Ursuline
College of Languages ไตหวัน ในป พ.ศ. 2551 กลาววา ในเอเชียไดเกิดปรากฏการณทาง
วัฒนธรรมที่เรียกวา กระแสเกาหลีนิยม (Korean Wave) ซึง่ หมายถึงการที่เกาหลีสงออกผลิตภัณฑ
ทางวัฒนธรรมที่เปนที่นิยมออกประเทศตาง ๆ ในเอเชีย ทําใหเยาวชนในประเทศตาง ๆ นิยมฟง
เพลงเกาหลี ดูภาพยนตรเกาหลี ละครโทรทัศนเกาหลี และเปนแฟนของดาราเกาหลี กระแสเกาหลี
นิยมนี้ ไดเผยแพรไปยังประเทศตาง ๆ ไดแก ญี่ปุน ไตหวัน จีน ฮองกง สิงคโปร กัมพูชา เวียดนาม
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งสงผลตอการทองเที่ยวเกาหลี โดยมีการจัดคณะทองเที่ยว
จากตางประเทศเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ถายทําละครเกาหลี ตัวอยางเชน จากสถิติของสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองไตหวัน ตั้งแตป 2545 ถึง 2550 นักทองเที่ยวชาวไตหวันเดินทางไปยังเกาหลี
เพิ่มขึ้น จาก 120,208 คน เปน 457,095 คน
รายงานฉบับนี้ยังกลาววา รัฐบาลเกาหลีไดตั้งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และ
ออกกฎหมายคุมครองการทองเที่ยว วัฒนธรรมดั้งเดิม อุตสาหกรรมภาพยนตร และมรดกทาง
วัฒนธรรม และยังไดจัดการประชุมนานาชาติ จัดการแขงขันกีฬา และเทศกาลวัฒนธรรม เชน การ
ประชุมสมัยสามัญขององคการการคาโลก ครั้งที่ 14 ในป 2544 การแขงขันฟุตบอลโลกในป 2545
และงานเทศกาลภาพยนตรนานาชาติปูซาน เปนตน นอกจากจัดทํานโยบายแลว รัฐบาลเกาหลียัง
รับผิดชอบในการบูรณาการทรัพยากรและพลังจากภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อพัฒนางานการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เชน ขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากภาคธุรกิจชั้นนํา และสงเสริม
ใหประชาชนเปนอาสาสมัครในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม เปนตน
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ในดานงบประมาณ รัฐบาลเกาหลีไดจัดสรรงบประมาณดานการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเปน
ลําดับ กลาวคือ ในป 2541 งบประมาณดานวัฒนธรรมและทองเที่ยวมีเพียง รอยละ 0.62 ของ
งบประมาณทั้งหมด แตในป 2545 ไดรับเพิ่มเปน รอยละ 1.09 ในป 2550 ไดรับงบประมาณถึง รอย
ละ 2.6 หรือจํานวน 2.8 ลานลานวอน และเพิ่มเปน 3.2 ลานลานวอนในป 2553
ในดานการบริหารจัดการ รัฐบาลเกาหลีไดบูรณาการทรัพยากรหรือสื่อทางวัฒนธรรม
ไดแก ภาพยนตร ละคร ดนตรี ผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมเขากับงานสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผูคนจะไดเห็นมรดกทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยว เครื่องแตงกายประจําชาติ อาหาร นิทานพื้นบาน
และวัฒนธรรมทั้งที่จับตองไดและจับตองไมได ในภาพยนตรหรือละครของเกาหลี เชน ในละคร
โทรทัศน เรื่อง แดจังกึม ถายทําในพระราชวังซึ่งเปนมรดกโลก นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดเชิญให
นักแสดง นักรอง และบุคคลทีมีชื่อเสียง เปนทูตในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเกาหลี
เทศกาลภาพยนตรนานาชาติปูซาน ก็เปนเทศกาลที่ดึงดูดผูที่เกี่ยวของในวงการภาพยนตร
ใหเขารวมงานจํานวนมาก ในป 2550 มีผูรวมงานจาก 64 ประเทศ จํานวนประมาณ 300,000 คน
เทศกาลนี้ถือวาเปนเทศกาลทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางไป
เกาหลีไดมาก
ในดานโครงสรางพื้นฐาน รัฐบาลเกาหลีไดพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ภายในประเทศ เชน การคมนาคม อาคาร สวนสาธารณะ และสิ่งแวดลอม ซึ่งนอกจากจะเปนการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนเกาหลีแลว ยังเปนการชวยสงเสริมการทองเที่ยวดวย
นอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีไดสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตรอยางจริงจัง โดยไดตั้ง
หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก Korea Communications Commission และ Korea Culture and
Content Association ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร โดยรัฐบาลสนับสนุน
ใหประชาชนผลิตภาพยนตรเกาหลีและชวยเหลือในเรื่องการออกสงภาพยนตรหรือละครไปยัง
ตางประเทศ โดยมีการออกกฎหมายคุมครองอุตสาหกรรมภาพยนตร ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีถือวา
ภาพยนตร ละคร และดนตรี เปนเครื่องมือหรือสื่อในการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี
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3.3 การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบการดําเนินงานการใชวัฒนธรรมเปนพลังขับเคลื่อนในการ
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระดับสากล ของไทยกับตางประเทศ
ในที่นี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลดวย CIPP Model โดยจะใช CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม
(Danial L. Stufflebeam) ซึ่งเปนแบบประเมินทีไ่ ดรับการยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน โดยมีประเด็นการ
ประเมินผล 4 ประเภท คือ
3.3.1 บริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation--C)
ประเทศไทย มีนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมและมีแผนแมบทการดําเนินการทูต
วัฒนธรรม ของกระทรวงการตางประเทศ นอกจากนี้ มีแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ ซึ่งจัดทําโดย
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกําหนดเปาหมายในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ดวยทุนทางวัฒนธรรม อีกทั้งไทยเปนชาติที่มีวัฒนธรรมที่เกาแกเปนเอกลักษณ ขณะเดียวกันก็มีความ
หลากหลายของวัฒนธรรมทองถิ่น และยังมีแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ รวมกัน
6 แหง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี แลว พบวาบริบทหรือ
สภาวะแวดลอมของไทยมีสวนคลายคลึงกับทั้ง 2 ประเทศ กลาวคือ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบายการดําเนินงานในการใชวัฒนธรรมเปนเครื่อง
ทางการทูต โดยใหความสําคัญวา วัฒนธรรมเปนพลังอํานาจอันนุมนวล (Soft power) ของชาติ
นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนมีจุดเดน คือ เปนชาติที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เกาแก มั่ง
คั่ง และเปนเอกลักษณ และยังมีแหลงมรดกโลกทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ รวมกันถึง 33
แหง
สาธารณรัฐเกาหลี มีนโยบายการใชวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมภาพลักษณของประเทศ และ
ใหความสําคัญวา วัฒนธรรมเปนแกนหลักของพลังอํานาจของชาติ และยังเปนประเทศที่มีวัฒนธรรม
ที่เกาแก และมีแหลงมรดกโลก จํานวนกวา 10 แหงอีกดวย
อยางไรก็ตาม ในสวนของประเทศไทย รัฐบาลยังไมเคยประกาศนโยบายที่ชัดเจนวา
วัฒนธรรมเปนพลังอํานาจที่นุมนวลในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
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3.3.2 ปจจัยนําเขา (Input Evaluation--I)
ประเทศไทย มีหนวยงานมี่รับผิดชอบเรื่องการทูตเชิงวัฒนธรรม และการสงเสริม
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ไดแก
- กระทรวงการตางประเทศ
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงพาณิชย
- กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
หนวยงานหลักที่ดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรม ไดแก กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการ
ตางประเทศ โดยกระทรวงวัฒนธรรมมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานวัฒนธรรมกับ
ตางประเทศ อยูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งมีหนวยงานวิเทศสัมพันธในระดับกรม คือ
กรมศิลปากร และกรมสงเสริมวัฒนธรรม สําหรับกระทรวงการตางประเทศ มีกองวัฒนธรรม
สัมพันธอยูในกรมสารนิเทศ ในสวนของการสงเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม มีการดําเนินงาน
ในกระทรวงพาณิชย กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา แตการบูรณาการ
การดําเนินงานรวมกันคอนขางนอย มีลักษณะตางคนตางทําตามโครงสรางอํานาจหนาที่ของ
หนวยงาน อีกทั้งงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพื่องานวัฒนธรรมในแตละปมีจํานวนจํากัด ทําใหไม
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผลและตอเนื่องเทาที่ควร เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี พบวามีความคลายคลึงกัน กลาวคือ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการทูตเชิงวัฒนธรรม
และการสงเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม คือ กระทรวงวัฒนธรรม
สาธารณรัฐเกาหลี มีหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องการทูตเชิงวัฒนธรรม และการ
สงเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ไดแก
- กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
- กระทรวงการตางประเทศและการคา
- สํานักงานวัฒนธรรมและสารสนเทศเกาหลี
- Korea Communications Commission
- Korea Culture and Content Association
ซึ่งหนวยงานเหลานี้ มีการบูรณาการการดําเนินงานอยางเปนเอกภาพ เพื่อสงเสริมการใชวัฒนธรรม
เปนพลังขับเคลื่อนในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้
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รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลียังจัดสรรงบประมาณดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
และมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวดวย
3.3.3 กระบวนการ (Process Evaluation--P)
ประเทศไทย ไดดําเนินการเพื่อใชวัฒนธรรมเปนพลังขับเคลื่อนในการเสริมสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชน
- มีการลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวัฒนธรรมกับประเทศตาง ๆ แตบางประเทศ
ไมมีกิจกรรมรวมกัน
- มีการจัดตั้งมูลนิธิไทยในกระทรวงการตางประเทศ แตยังไมมีกิจกรรมและงบประมาณ
ที่ชัดเจน
- มีโครงการอาสาสมัครดูแลศิลปวัฒนธรรม และการจัดอาสาสมัครเพื่อเปนมัคคุเทศก
นําชมสถานที่ทางวัฒนธรรม แตยังมีเปนจํานวนนอยและไมมีงบประมาณสนับสนุนมากนัก
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตางประเทศในวาระสําคัญตาง ๆ แตมีขอจํากัดดาน
งบประมาณ จึงจัดไดนอยครั้งและขนาดของงานคอนขางเล็ก ทําใหไมเกิดผลกระทบในวงกวาง
- มีการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนและเศรษฐกิจสรางสรรค แตยังไมมี
การบูรณาการงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเทาที่ควร ทําใหไมสามารถใชทรัพยากรที่มีอยาง
คอนขางจํากัดรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พบวาทั้ง 2
ประเทศนี้ มีการดําเนินงานที่ตอเนื่องและจัดกิจกรรมหลากหลายจํานวนมากในแตละป รวมทั้งมี
การลงทุนในการจัดตั้งหนวยงานเพื่อเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมในตางประเทศ กลาวคือ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการดําเนินงานที่ใชวัฒนธรรมเปนพลังขับเคลื่อนในการ
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนี้
- มีการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ เพื่อเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมจีน ในหลายประเทศ โดย
ไดรับจัดสรรงบประมาณในจํานวนที่เหมาะสม
- มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตางประเทศ ปละประมาณ 1,300 ครั้ง
- มีการดําเนินการสงเสริมการสงออกภาพยนตร ดนตรี และกีฬา และใชนักแสดง และ
สงเสริมใหนักแสดงหรือนักกีฬาที่มีชื่อเสียง ทําหนาที่ ทูตวัฒนธรรม
- มีการลงนามในขอตกลงทางวัฒนธรรมกับตางประเทศ กวา 100 ประเทศ
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- มีฝายวัฒนธรรมในสถานทูตในตางประเทศถึง 80 ประเทศ และมีการจัดตั้งศูนย
วัฒนธรรมจีนในตางประเทศหลายแหง รวมทั้งในประเทศไทย
สาธารณรัฐเกาหลี มีการดําเนินงานที่ใชวัฒนธรรมเปนพลังขับเคลื่อนในการ
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไดแก
- มีศูนยวัฒนธรรมในตางประเทศเพื่อเผยแพรภาพลักษณของประเทศ ผานอุตสาหกรรม
สารัตถะและกีฬา
- มีมูลนิธิเกาหลี ทําหนาที่เผยแพรภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา
- มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม เพื่อ
ฉลองครบรอบความสัมพันธทางการทูตกับประเทศตาง ๆ
- มีขอตกลงทางวัฒนธรรมกับประเทศตาง ๆ
- มีการรณรงคเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเกาหลีผานสื่อมวลชนระดับโลก
- มีการบูรณาการสื่อทางวัฒนธรรมเขากับงานสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทําให
ผูคนสามารถซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีผานสื่อตาง ๆ อยางนุมนวล ทําใหผูคนเหลานั้นตองการ
เดินทางมายังเกาหลี
- มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเปนประจํา รวมทั้งการจัดเทศกาลทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญเปนประจําทุกป เชน เทศกาลภาพยนตรนานาชาติ ซึ่งเปนการเชิญชวนใหคนใน
วงการที่เกี่ยวของและนักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศ
- ใหเอกชนมีสวนในการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน
- สงเสริมใหประชาชนเปนอาสาสมัครในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม
- สงเสริมใหนักแสดง นักรอง และบุคคลที่มีชื่อเสียง เปนทูตในการประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเกาหลี
3.3.4 ผลผลิต (Product Evaluation--P)
ประเทศไทย
จากสถิติของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ระบุวา จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทย ดวย
วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว ระหวางป พ.ศ.2546-2551 มีเพิ่มขี้นทุกป และจํานวนวันที่พํานักอยู
ในประเทศไทยก็สูงขึ้นในแตละปเชนกัน อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศ รายไดจาก
การทองเที่ยวของไทยยังไมสูงนัก กลาวคือมีรายได 309,269 ลานบาท ในป 2546 และ 574,521 ลาน
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บาท ในป 2551 ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีรายไดจากการทองเที่ยว จํานวน 160.328
พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2550 และสาธารณรัฐเกาหลีมีรายไดจากการทองเที่ยวปละ 2 แสนลาน
วอน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- จากผลสํารวจของ Pew Research Center ซึ่งเผยแพรเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554
พบวา ภาพพจนโดยรวมของสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศที่ทําการสํารวจสวนใหญดี
โดยเฉพาะความเห็นของประเทศในยุโรปภาพพจนของจีนดีขึ้นจากปกอนประเทศในซีกโลก
ตะวันตก มีความเห็นเชิงบวกตอจีนเพิ่มขึ้นจากปกอน เชน ในอังกฤษ มีผูแสดงความเห็นในเชิง
บวกเพิ่มขึ้นรอยละ 13 ในฝรั่งเศส เพิ่มขึ้น รอยละ10 ในสเปน เพิ่มขึ้น รอยละ 8 และในโปแลนด
เพิ่มขึ้น รอยละ 5 แมแตในเยอรมนีซึ่งเปนประเทศในยุโรปที่มีความเห็นเชิงบวกนอยที่สุด ก็ยัง
เพิ่มขึ้น รอยละ 4 จากปกอน
- ขอมูลจากเว็บไซต www.chinatoday.com ระบุวา ในป 2550 จีนมีรายไดจากการ
ทองเที่ยว จํานวน 160.328 พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงขึ้นกวาปกอน รอยละ 22.6 โดยเปนรายได
จากนักทองเที่ยวตางชาติ 41.91 พันลานเหรียญสหรัฐ
สาธารณรัฐเกาหลี
ขอมูลจากเว็บไซตของการทองเที่ยวเกาหลี ระบุวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีผลใน
ทางบวกตอเศรษฐกิจเกาหลีเปนอยางมาก โดยนํารายไดเขาประเทศถึง 85.5% สูงกวาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสซึ่งนํารายไดเขาประเทศเพียง 69.1% ในป 2542 อุตสาหกรรมทองเที่ยวทํารายไดถึง
7.4 แสนลานวอน และมีผลทางออมตออุตสาหกรรมอื่นประมาณ 3.6 แสนลานวอน อุตสาหกรรม
ทองเที่ยวยังสรางงานถึง 390,000 ตําแหนงในอุตสาหกรรมทองเที่ยว และอีก 40,000 ตําแหนงงาน
ในสาขาอื่น ๆ รายไดทั้งประเทศจากการทองเที่ยวโดยตรงสูงถึงปละ 2 แสนลานวอน และในสาขา
อื่นที่เกี่ยวของอีก 660 พันลานวอน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยกวาอุตสาหกรรมอื่น
นอกจากนี้ มีสถิติวาชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในเกาหลี เพื่อการทองเที่ยวมีสถิติสูงขึ้น
ทุกป
2
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บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการดําเนินงานการใชวัฒนธรรมเปนพลังขับเคลื่อนในการเสริมสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระดับสากล ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สาธารณรัฐเกาหลี และวิเคราะหเปรียบเทียบกับประเทศไทย โดยใช CIPP Model ดังรายละเอียดใน
บทที่ 3 พบวา ทั้งสองประเทศ มีหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรม และการ
สงเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน มีนโยบายในการใชวัฒนธรรมเปนพลังอํานาจในการ
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางชัดเจน และไดรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณจากรัฐบาลคอนขางมาก นอกจากนี้ มีลักษณะการจัดกิจกรรม และผลสําเร็จของ
การดําเนินงานคลายคลึงกันทั้งสองประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย จะเห็นวา
ประเทศไทยก็มีหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีนโยบายในการใชวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเชนกัน แตรัฐบาลไทยยังไมเคยแถลงนโยบายที่ชัดเจนวา
จะใชวัฒนธรรมเปนพลังอํานาจอันนุมนวล เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ จึงทําใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานในดานนี้มีจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับจีนและเกาหลี อีกทั้งการดําเนินงานของหนวยงานในประเทศไทยขาดการบูรณาการงานระหวาง
กัน ทําใหไมสามารถระดมทรัพยากรทั้งบุคคลและงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผล
สําเร็จของงานไมปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน
นอกจากนี้ มีขอสังเกตวา ทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี มีฝาย
วัฒนธรรมในสถานทูตในตางประเทศ และมีการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมในตางประเทศ รวมทั้ง
สงเสริมการสอนภาษาของตนในตางประเทศโดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลีมีการสอนภาษาเกาหลีให
นักการทูตตางประเทศดวย ในขณะที่ประเทศไทยยังไมมีตําแหนงทูตวัฒนธรรมในสถานทูตไทยใน
ตางประเทศ และยังไมมีศูนยวัฒนธรรมไทยในตางประเทศที่ดําเนินการหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลไทย
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
- การดําเนินงานของประเทศไทยในการใชวัฒนธรรมเปนพลังขับเคลื่อนในการ
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระดับสากล ใหมีประสิทธิภาพ ควรมี
การบูรณาการงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และควรเชิญใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น
เพื่อเปนการลดภาระดานงบประมาณของราชการ
- รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการใชดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรม โดยการ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานใหเหมาะสม เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผล
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
- จัดทําโครงการความรวมมือระหวางหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณของประเทศ เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัท การบินไทย จํากัด ฯลฯ เพื่อผลิตสื่อดานวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
เผยแพรไปยังตางประเทศโดยผานสื่อมวลชนระดับโลก ทั้งนี้ เพื่อแบงเบาภาระงบประมาณของแต
ละหนวยงาน และสามารถใชประโยชนจากสื่อดังกลาวรวมกัน
- เผยแพรวัฒนธรรมและภาพลักษณของประเทศไทยผานสื่อแขนงใหม (New
Media) ซึ่งสามารถเขาถึงกลุม เปาหมายที่เปนเยาวชน ทั้งในประเทศและทั่วโลก เพื่อสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ประเทศไทย และคนไทย
- จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ เปนประจําทุกป เชน เทศกาล
ภาพยนตรนานาชาติ เทศกาลศิลปะการแสดงนานาชาติ ฯลฯ เพื่อเชิญชวนใหชาวตางชาติในวงการ
ที่เกี่ยวของ และนักทองเที่ยวเดินทางเขามารวมงาน นอกจากนี้ ยังควรจัดเทศกาลงานเศรษฐกิจ
สรางสรรค เพื่อประชาสัมพันธผลงานดานศิลปวัฒนธรรมของไทยที่มีคุณภาพสูง อาทิ จาก
จิตรกรรม ประติมากรรม งานหัตถศิลป ฯลฯ ซึ่งเปนทรัพยสินทางปญญาของไทยที่มีตนทุนนอย
แตสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดอยางมาก ซึ่งนอกจากจะเปนชวยประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณ
ที่ดีใหแกประเทศแลว ยังเปนการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจดวย
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- กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ ควรหารือรวมกันเพื่อพิจารณาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมไทยใน
ตางประเทศ ซึ่งในเบื้องตน อาจพิจารณาประเทศที่เปนศูนยกลางในแตละภูมิภาค
- ควรสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในกลุมชุมชนไทยในตางประเทศใหมากขึ้น
ซึ่งจะเปนการเผยแพรวัฒนธรรมในระดับประชาชนตอประชาชน
------------------------------
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