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รายงานศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีไดหยิบยกการทูตเชิงวัฒนธรรมขึ้นมาศึกษา เพื่อเสนอ
แนวทางในการดําเนินการวัฒนธรรมดานการเสริมสรางภาพลักษณที่ ดีแกประเทศไทยใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเขียนมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ โดย
การนํากรณีศึกษาการจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส ที่มีความโดดเดนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยใชกลยุทธการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนแนวดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและสมบูรณ
แบบในลักษณะการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานตางๆของไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ของฝร่ังเศส ทั้งน้ีผูเขียนไดมีสวนรวมสําคัญในการจัดงานเทศกาลดังกลาว ในรายงานฉบับน้ี
ผู เขียนไดศึกษาผลการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส จากน้ันจะไดพิจารณาการ
ดําเนินการจัดงานวาประสบผลสําเร็จหรือไม เพียงใด เพื่อที่จะนํามาเปนแนวทางปรับใชกับการ
ดําเนินงานวัฒนธรรมของประเทศไทยในการจัดงานเทศกาลขนาดใหญ เชนน้ี ของกระทรวง
วัฒนธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยโดยเปนการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ รายงานวิจัย
สิ่งพิมพ รวมทั้งขอมูลที่เผยแพรในระบบอินเตอรเน็ต ผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี

สมัยหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ไดมีประเทศเกิดขึ้นใหมในโลกเพิ่มมากขึ้น จากประมาณ 60
ประเทศมาเปนเกือบสองรอยประเทศ ทําใหการเปลี่ยนแปลงดานการสรางความสัมพันธระหวาง
ประเทศมีขอบเขตกวางขวางขึ้นและซับซอนมากขึ้น ความเกี่ยวพันระหวางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ความมั่นคงและวัฒนธรรมสงผลกระทบซึ่งกันและกัน ประเทศตางๆหันมาสนใจการใชพลัง
อํานาจออนละมุน soft power ในการระงับกรณีพิพาทระหวางประเทศ โดยเฉพาะนําเอามิติทาง
วัฒนธรรมสอดแทรกในการทูตสรางความเปนมิตร ความไววางใจ ความเขาใจระหวางกัน ผูเขียน
จึงไดนําแนวความคิดเร่ืองการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ซึ่งเปนกลยุทธสําคัญในการ
จัดงานวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส (Tout a Fait thai) มาใชในการศึกษาหัวเร่ืองน้ี และชี้ใหเห็น
ความสําคัญของการใชมิติการทูตเชิงวัฒนธรรมในการสรางเสริมภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยใน
สายตาชาวตางประเทศ

ในการศึกษาผลการจัดงานวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส โดยใชมิติการทูตเชิงวัฒนธรรมเพื่อ
สรางเสริมภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยในฝร่ังเศสหรือไม เพียงใด ผูเขียนไดวิเคราะหขอมูลดวย
CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Daniel L.Stuffebeam) ซึ่งเปนแบบประเมินที่ไดรับการยอมรับทั่วไป
ในปจจุบัน ผูเขียนพิจารณาประเมินผลสําเร็จของการจัดงานทั้งในดานบริบทหรือสภาพแวดลอม
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(Context Evaluation) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จากการศึกษาพบวา การจัด
เทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศสในคร้ังน้ี ในดานบริบทความสัมพันธระหวางไทยและฝร่ังเศสน้ัน
มีความสัมพันธในลักษณะที่ไมราบร่ืนนักในอดีต ดังน้ันการจัดงานในคร้ังน้ี นับเปนการเปดศักราช
แหงการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ดวยการนําเอาวัฒนธรรมที่หลากหลายเขา
ไปเผยแพรในฝร่ังเศส ซึ่งเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง ทําใหฝร่ังเศส หัน
มาสนใจประเทศไทยมากขึ้น ยอมรับและเขาใจในความเปนเลิศในดานศิลปวัฒนธรรมของไทยที่
สามารถทัดเทียมกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศอ่ืนๆไดในระดับหน่ึง รวมทั้งยอมรับศักยภาพของผู
จัดรวมฝายไทยที่สามารถทํางานรวมกับฝร่ังเศสได ซึ่งฝร่ังเศสไดชื่อวามีมาตรฐานสูงในการ
ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม

ผลการศึกษาการทูตเชิงวัฒนธรรม ในการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยใน
ฝร่ังเศส เพื่อนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศตอไป พบวา
การปฏิบัติงานเชิงรุกมีประสิทธิภาพมากกวาการปฏิบัติงานเชิงรับ การดําเนินนโยบายวัฒนธรรม
สัมพันธกับนโยบายตางประเทศ โดยใชพลังอํานาจออนละมุน (soft power) และการทูตเชิง
วัฒนธรรม (cultural diplomacy) เปนเคร่ืองมือสําคัญของการตางประเทศในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนผล
จากการเปลี่ยนแปลงของการเมืองที่มีการตรวจสอบการใชอํานาจกันอยูตลอดเวลา แตเปนอํานาจที่
แฝงมากับมิติทางวัฒนธรรม การกระจายอํานาจในการบริหารงานวัฒนธรรมรวมทั้งการสราง
เครือขายทางวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายวัฒนธรรมของชาติ
มีทั้งการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริหารงานวัฒนธรรม จากการศึกษาสรุปไดวา การนํามิติการทูต
เชิงวัฒนธรรมจะสงผลตอความขัดแยงทางการเมือง สรางความเขาใจ การยอมรับ และสรางเสริม
ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยในตางประเทศ

การศึกษาน้ีจะสามารถใชเปนขอมูลในการปรับปรุงนโยบายการทูเชิงวัฒนธรรมและ
แนวทางประชาสัมพันธประเทศไทย เพื่อเสริมสรางภาพลักษณของไทยในตางประเทศ ตามความ
เหมาะสมตามสถานการณและเงื่อนไขตางๆ ในแตละประเทศ โดย การใชกลยุทธการทูตเชิง
วัฒนธรรม เปนรากฐานสําคัญของการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในเชิงรุกใหแพรหลายไปอยาง
กวางขวางในสากลโลกไดอยางดียิ่ง
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดภายในกําหนด ในระยะเวลาที่จํากัด
ผูเขียนขอขอบคุณ เอกอัครราชทูต จันทรทิพา ภูตระกูล อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา
แนวทางและกรอบความคิดในการจัดทํารายงานการศึกษาน้ี ขอขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.ไชยวัฒน
ค้ําชู และรองศาสตราจารย ดร.สมพร แสงชัย อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาใหขอวิจารณและ
ขอเสนอแนะที่มีคุณคา ซึ่งผูเขียนขอแสดงความขอบคุณเปนอยางยิ่งตออาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน
ไวในโอกาสน้ี

ผูเขียนขอขอบคุณวิทยากรผูบรรยายเกี่ยวกับการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)
และวัฒนธรรมไทยทุกทาน ในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ประจําป 2555 รวมทั้ง
ขอเสนอแนะจากบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหเกิดแนวคิดในการจัดทํารายงานการศึกษา ในคร้ังน้ี
ผูเขียนตองขอขอบคุณ นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่ได
อนุญาตใหผู เขียนเขารับการอบรมในหลักสูตร นักบริหารการทูต รุนที่ 4 รวมทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวและเพื่อนรวมงานทุกคน ที่ใหกําลังใจ อีกทั้งตองรับภาระเพิ่มขึ้นในระหวางที่ผูเขียนเขา
รับการอบรม

สุดทายน้ี ผูเขียนขอขอบคุณสถาบันตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ตลอดจนเจาหนาที่ทุก
ทานที่ไดใหคําแนะนํา จัดรูปแบบการพิมพและจัดรูปเลม ทําใหการจัดทํารายงานการศึกษาสวน
บุคคลฉบับน้ีสมบูรณ

ภีรนัย  โชติกันตะ
23 กรกฎาคม 2555
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัฒนธรรมไทยนับเปนมรดกที่สําคัญของชาติ เปนเอกลักษณที่บงบอกถึงความเจริญรุงเรือง

ของชาติ ประเทศไทยมีวัฒนธรรมของตนเอง เกิดจากการสั่งสม สืบทอด ปรับปรนและพัฒนา
ตอเน่ืองกันมานานนับพันป จากรุนสูรุนมาจนถึงปจจุบัน ประกอบดวย ความรู ความเชื่อ คุณธรรม
กฎระเบียบ คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนมรดกที่มนุษยสรางสรรคและประดิษฐขึ้น
อันไดแก ปรัชญา วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป ดนตรี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิตอันดีงาม สิ่งเหลาน้ีโดยสรุปก็คือผลผลิตของมนุษยที่กลายมา
เปนแบบแผนของพฤติกรรมและวัตถุที่ผสมผสานเปนกฎเกณฑและมาตรฐานของสังคมที่มั่นคง
น่ันเอง

ภายใตบริบทของสังคมโลกในปจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการไหลบา
ของวัฒนธรรมตางชาติที่เขามาพรอมกับเทคโนโลยีขาวสารที่รุกเขามาอยางรวดเร็ว กอปรกับ
กระแสบริโภคนิยมและการแขงขันทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมจึงเปนตนทุนสําคัญซึ่งมีคุณคาและ
มูลคา การใชมิติทางวัฒนธรรมจึงมีบทบาทสําคัญในปจจุบัน ในการชวยจรรโลงและสรางสรรคสิ่ง
ที่ดีงามในสังคม สรางรายไดทางเศรษฐกิจใหชุมชน ทองถิ่น และประเทศ รวมทั้งเปนสื่อกลางใน
การเสริมสรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ ในดานตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศโดยใชมิติทางวัฒนธรรม สรางความนิยมไทย
ในตางประเทศ ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมใหคงคุณคาแหงความเปนไทย เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว รวมทั้งเปนเคร่ืองมือในการสรางสรางเสริมภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยในสายตา
ของชาวตางชาติ และมีบทบาทสําคัญในเวทีโลก

สําหรับประเทศไทยไดใหความสําคัญในการใชวัฒนธรรมเปนกลไกสําคัญในการดําเนิน
นโยบายตางประเทศ มานานแลว แตการการบริหารและการจัดการวัฒนธรรมในประเทศไทยเราไม
กาวหนาเทาที่ควร นาจะเกิดจากปจจัย 3 ประการ1 คือ

1  นิคม  มูสิกะคามะ, วัฒนธรรม : บทบาทใหมในยุคโลกาภิวัตน, กรมศลิปากร, 2545 หนา จ
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1. ขาดการพัฒนาระบบ และกระบวนการ (Cultural System) เปนผลใหแนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมแตกแยกในการดําเนินงาน ไปคนละทิศละทาง

2. ไมมีการพัฒนามรรควิธี และเทคนิค (Means and Technique) ไมมีสถาบันใดสอนมรรค
วิธีและเทคนิคในการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาอยางเปนระบบและครบโครงสรางวัฒนธรรมใน
ปจจุบัน

3. ไมมีสถาบันการศึกษาใดเปดสอนวิชาการวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมวิทยา ในฐานะ
วิชาชีพ (Professional) อยางจริงจัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การบริหารและการจัดการวัฒนธรรมของไทย จึงไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เทาที่ควร  กอปรกับ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทย และมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
บอยคร้ัง อยางไรก็ดี  รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็ใหความสําคัญตอแนวความคิดในการใช
วัฒนธรรมเปนกลยุทธในการสรางเสริมภาพลักษณที่ดีแกประเทศไทยในตางประเทศ และถือเปน
นโยบายตางประเทศ ซึ่งเปนผลใหเกิดความรวมมือกับประเทศตางๆในระดับทวิภาคี และการสราง
เครือขายทางวัฒนธรรมไปอยางแพรหลายทั่วโลก ดังน้ัน หนวยงานที่มีภารกิจในการพัฒนา
ความสัมพันธกับตางประเทศเพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีแกประเทศไทยควรจะมีกลยุทธที่
เหมาะสมในการสรางความสัมพันธกับประเทศตางๆ และกลยุทธที่สําคัญและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คือการนําแนวทางการดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) มาเปน
แนวทางในการดําเนินงาน รวมทั้งแสวงหาความรวมมือทางวัฒนธรรมจากภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยการจัดกิจกรรมเผยแพรแลกเปลี่ยนกับประเทศตางๆกันอยางตอเน่ือง อันจะ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางประชาชนในแตละประเทศใหแนนแฟนยิ่งขึ้น และจะเอ้ือ
ประโยชนตอวัตถุประสงคของการทูตเชิงวัฒนธรรมและนโยบายตางประเทศของไทยโดยรวม

การทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ไมใชเร่ืองใหมสําหรับประเทศไทยหรือ
ประเทศใดๆในโลก เพราะต้ังแตอดีตกาล การทูตเปนเคร่ืองมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระดับ
รัฐตอรัฐและประชาชนกับประชาชน เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ การเมื อง
การทหารฯลฯ ต้ังแตในอดีตราชทูตนําเคร่ืองบรรณาการอันประกอบดวยสิ่งของที่เปนเอกลักษณ
ของประเทศน้ัน ไปมอบใหแกประมุขของอีกประเทศหน่ึง เพื่อสรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ
ซึ่งถือเปนกลยุทธสําคัญในการดําเนินนโยบายตางประเทศ ดังน้ัน การพัฒนาการทูตเชิงวัฒนธรรม
จึงเปนกลยุทธที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของยุทธศาสตรไทยดานตางประเทศอยางยั่งยืนใน
ระยะยาว แตปจจุบัน การดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทย ยังขาดองคประกอบที่สําคัญ
หลายดาน ไมวาจะเปนนโยบายหรือยุทธศาสตร ระบบแผนงานที่ชัดเจน และปจจัยสนับสนุนการ
ดําเนินยุทธศาสตร รวมทั้งบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะ ดังกลาวขางตน แตในยุคโลกาภิวัตน
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ทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน การเผยแพรวัฒนธรรมในเชิงรุก โดยใชมิติ
ทางการทูตเชิงวัฒนธรรม เปนกลยุทธสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีบทบาทสําคัญใน
สากลโลกจึงเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนอยางเรงดวนที่จะพิจารณาทบทวนนโยบายยุทธศาสตร โดย
การใชมิติทางการทูตเชิงวัฒนธรรมในภาพรวมอยางเปนระบบ มีเอกภาพและชัดเจน เพื่อ
ปรับเปลี่ยนใหเปนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและเปาประสงคในการเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีแกประเทศไทยในสายตาชาวตางชาติ และเปนการสรางความนิยมไทยและสราง
เกียรติภูม ศักด์ิศรี และความภาคภูมิใจใหแกคนไทยสืบไป

การเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ เพื่อสรางเสริมภาพลักษณที่ดีของไทย โดยใช
มิติทางการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ดังกลาว จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงนําเอากรณีตัวอยาง การจัดงาน
เทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส หรือ Tout à Fait Thaï (Festival Thailandaise en France) ซึ่งเปน
การดําเนินงานบูรณาการความรวมมือของหนวยงานหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงวัฒนธ รรม
กระทรวงการตางประเทศของไทย กระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารของฝร่ังเศส กระทรวง
ตางประเทศของฝร่ังเศส กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย การบิน
ไทย บริษัทการบินไทย จํากัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เน่ืองในวโรกาส
ทรงครองราชยสิริสมบัติครบ 60 ป รวมทั้งเปนการดําเนินการตามแถลงการณรวมระหวางรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลฝร่ังเศส เพื่อสนับสนุนการเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรระหวางกัน การสงเสริม
ความเขาใจทางวัฒนธรรมระหวางประชาชนทั้งสองประเทศตามนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม อัน
เปนการกระชับความสัมพันธระหวางไทยและฝร่ังเศส อันจะขยายไปสูความรวมมือดานอ่ืนๆ มา
เปนกรณีศึกษา เพื่อนําแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) มาเปนแนวทางในการพิจารณากําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรของการเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 การนําเสนอ การจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส เปนตัวอยางในการเผยแพร

วัฒนธรรมในเชิงรุกโดยใชมิติการทูตเชิงวัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
ในตางประเทศ

1.2.2 เพื่อศึกษา แนวทางในการแสวงหาความรวมมือแบบบูรณาการระหวางองคกรตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ โดยใชมิติการทูตเชิง
วัฒนธรรม
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1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการวางนโยบายการพัฒนาการทูตเชิงวัฒนธรรม โดยนําแนวคิด
และประสบการณในการจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส มาวิเคราะหจุดออนและจุดแข็ง ให
ไดขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เปนรูปธรรม (best practice) และพิจารณาแนวทางที่
เหมาะสมนํามาวางนโยบายในการดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทย ในการสรางเสริม
ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยในตางประเทศตอไป

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  ในรูปแบบการดําเนินงานดานวัฒนธรรมใน

ประเด็นการเผยแพรวัฒนธรรมไทย เพื่อเปนการสรางเสริมภาพลักษณของไทยในตางประเทศ จาก
การจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส ซึ่งเปนเทศกาลขนาดใหญ เนนการเผยแพรความเปนเลิศ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อใหเห็นศักยภาพของไทยในทุกดาน ประกอบดวย การแสดงโขน การ
แสดงพื้นบาน การแสดงหุนละครเล็ก การแสดงดนตรีไทยและดนตรีรวมสมัย การจัดนิทรรศการ
รวมสมัย การจัดงานวิถีชีวิตไทย การจัดเทศกาลภาพยนตร และการจัดการสัมมนาทางวิชาการดาน
ความสัมพันธไทย-ฝร่ังเศส อันเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ ดีของประเทศไทยสูสายตา
ชาวตางชาติ และนํามาวิเคราะหขอดีของการดําเนินงานดานวัฒนธรรมดังกลาวมาปรับใชกับ
นโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ของไทย

1.4 วิธีการศึกษา
ผูศึกษาเลือกใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี
1.4.1 การรวบรวมขอมูล จากเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต

ตลอดจนประสบการณในการทํางานของผูศึกษา
1.4.2 ผูศึกษาจะนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูลดวย CIPP Model เพื่อจัดทํา

ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับใชกับการดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย

1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาเร่ืองน้ี จะวิเคราะหขอมูลดวย CIPP Evaluation Model ของ Daniel L.

Stufflebeam และทีมงานแหง Ohio State University ซึ่งเปนแบบประเมินที่ไดรับการยอมรับกัน
ทั่วไปในปจจุบัน เพื่อประเมินความสําเร็จและปญหาอุปสรรคของการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรม
ไทยในฝร่ังเศส โดยจะทําการประเมินผลวามีจุดออนจุดแข็งอยางไร พรอมเสนอแนวทางการแกไข
ซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุดของการประเมินน้ีเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดี และนําไปเสนอเปน
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แนวทางในการวางนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมในการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมในประเทศอ่ืนๆ
ตอไปที่มีลักษณะเดียวกันใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากที่สุด

แผนภูมิการประเมินผลแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม
(Stufflebeam’s CIPP Evaluation Model)

รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Evaluation Model (1983) มีแนวทางการประเมินผล 4

ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ “CIPP Model” ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี
1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation: C) เปนการประเมินเพื่อพิจารณา

หลักการ เหตุผล และความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการ ภายใตสภาวะแวดลอมที่เปนอยู การ
ประเมินสภาวะแวดลอมจะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองโครงการควรจะทําในสภาพแวดลอมใด
ตองการบรรลุเปาหมายอะไร เปนตน (What needs to be done?)

2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation: I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาความเปนไป
ไดของโครงการ ยุทธศาสตรและแผนงาน (strategies and work plans) ของโครงการ ความเหมาะสม
และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ
เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน (How should it be done?)
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3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรอง
ของการดําเนินโครงการ ที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุงใหการดําเนิ นการชวง
ตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ การ
มีสวนรวมของฝายตาง ๆ ในโครงการ การประเมินกระบวนการน้ี จะเปนประโยชนอยางมากตอ
การคนหาจุดเดน (strengths) และจุดดอย (weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ เพื่อนํามา
ประเมินการดําเนินงานโครงการตามที่วางแผนไวหรือไม (Is it being done as planned?)

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่
เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือความตองการเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งการพิจารณา
ประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เร่ืองผลกระทบ
(Impact) และผลลัพท (Outcome) ของโครงการ (Did it succeed?)

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินงานวัฒนธรรมระหวางประเทศ

โดยใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนกลยุทธสําคัญในการสรางเสริมภาพลักษณที่ดีแกประเทศไทยใน
ตางประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาประสงคระดับชาติและนานาชาติ ตามที่กําหนดไวในแผนแมบท
วัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2550-2559)



บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและกรอบความคิดที่ใชในการศึกษา

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับมิติวัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม
คําวา “วัฒนธรรม” ตรงกับคําภาษาอังกฤษ “culture” และคําวา culture  จากภาษาฝร่ังเศส

ซึ่งมาจากภาษาลาติน คือ “cultura”  มีความหมายวาการเพาะปลูกหรือการปลูกฝง อธิบายไดวา
มนุษยเปนผูปลูกฝงอบรมบมนิสัยใหเกิดความเจริญงอกงามใหเปนแบบอยางในการดํารงชีวิตของ
กลุม เรียนรู ถายทอดไปดวยการสั่งสอนอบรมทั้งทางตรงและทางออม หรือหมายความงายๆวาแบบ
แผนชีวิตความเปนอยูของชนกลุมหน่ึงในขณะใดขณะหน่ึงน่ันเอง

ความแตกตางของการใหความหมายของคําวา “วัฒนธรรม” ขึ้นอยูกับการใช แนวคิด และ
ทฤษฎีที่แตกตางกัน แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของนักวิชาการชาวตางประเทศซึ่งสวนใหญเปนนัก
มานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยา แตกตางกันไป คําอธิบายในเร่ืองวัฒนธรรมจากหนังสือ The New
American Encyclopedia (หนา 273 และ 340) กลาววา วัฒนธรรมในทางมานุษยวิทยา ไดแก
ความสามารถในศิลปะแหงการครองชีพของกลุมคน วัฒนธรรมประกอบดวยภาษา ศาสนา
ประเพณี ถือเปนมรดกของกลุมคนน้ันๆ ซึ่งอาจเจริญขึ้นหรือเสื่อมลง หรืออาจมีการดัดแปลง
วัฒนธรรมของตนโดยติดตอกับวัฒนธรรมอ่ืน

ในสังคมไทย วัฒนธรรมไดรับความสําคัญอยางเปนรูปธรรม ความหมายของ “วัฒนธรรม”
ที่ใชกันโดยทั่วไปกอนมี พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2553

วัฒนธรรม  หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคม  เปนแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการ
แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดในสถานการณตางๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกัน  สามารถเขาใจ ซาบซึ้ง
ยอมรับและใชปฏิบัติรวมกัน  อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมน้ันๆ

ความหมายของ “วัฒนธรรม” ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2553
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วัฒนธรรม1 หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ คานิยม จารีตประเพณี
พิธีกรรมและ   ภูมิปญญา ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวมสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง สืบทอด เรียนรู
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดานจิตใจและวัตถุอยางสันติสุขและ
ยั่งยืน

ดังน้ันวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอชาติและประชาชน เปนเคร่ืองแสดงถึงความ
เปนชาติ แสดงเอกลักษณของชาติ ชวยใหประเทศชาติเจริญกาวหนา เปนเคร่ืองมือในการสราง
ระเบียบของสังคม ทําใหคนในสังคมเกิดความสามัคคีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน อีกทั้ง
วัฒนธรรมยังเปนเคร่ืองวัดและเคร่ืองกําหนดความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม

1 คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, สํานักงาน, ความหมายและขอบขายงานวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ
คุรุสภา, 2535, หนา 6
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แผนภูมิความหมายเชิงปฏิบัติการของวัฒนธรรม2

2 คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ,สํานักงาน, คูมือการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม,กรุงเทพฯ โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2551, หนา 29

สังคม

สังคม

สังคม สันติภา
พ

สันติ
สุข

สังคม

สงเสริม



10

ความหมายเชิงปฏิบัติการของวัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม ซึ่งเปนผลจากระบบ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคม และมนุษยกับธรรมชาติ จําแนกออกเปน 3
ดาน คือจิตใจ สังคมและวัตถุ มีการสั่งสมและสืบทอดจากคนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง จากสังคม
หน่ึงไปสูอีกสังคมหน่ึง จนกลายเปนแบบแผนที่สามารถเรียนรูและกอใหเกิดผลิตกรรมและผลิตผล
ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม อันควรคาแกการวิจัย อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ถายทอด สงเสริม
เสริมสรางเอตทัคคะ และแลกเปลี่ยน ซึ่งจะชวยใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยางมี สันติภาพ
สันติสุข และอิสรภาพ อันเปนพื้นฐานแหงอารยธรรมของมนุษยชาติ

อภิธานศัพท
ในความหมายเชิงปฏิบัติการ มีถอยคําตางๆ ที่ควรขยายความใหชัดเจน ดังตอไปน้ี
1.ระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย หมายถึง การที่มนุษยติดตอสื่อสารและ

ปฏิบัติตอกัน โดยมีความเห็นใจ เขาใจ และพรอมที่จะชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
2. ระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม หมายถึง การที่มนุษยดําเนินกิจกรรมตางๆ

ตามกติกาอันเปนที่ยอมรับรวมกัน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยมีความสํานึก
ในหนาที่และความรับผิดชอบตอประโยชนสุขของสวนรวม

3. ระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ หมายถึง การที่มนุษยใชประโยชนจาก
ธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิตของตนโดยมีความเอ้ืออาทรตอการดํารงอยูดวยดี ระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ

4. ความเจริญงอกงาม หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการสรางสรรคของมนุษย เพื่อความอยูรอด
ความสืบทอด และความเจริญกาวหนาของหมูคณะ จําแนกไดเปน 3 ดาน คือ

4.1 ความเจริญงอกงามทางดานจิตใจ หมายถึง สิ่งที่เปนรากฐานหรือเปนพื้นฐาน
ของความรูสึกนึกคิด ที่โนมนําใหมนุษยคิด พูด และทํา ดวยความรักและความปรารถนาดีตอเพื่อน
มนุษยดวยกัน ยังผลใหความสัมพันธระหวางมนุษยเปนไปดวยความอบอุน ไดแก ภูมิปญญา ความ
เชื่อ คานิยม คุณธรรม อุดมการณ ฯลฯ

4.2 ความเจริญงอกงามดานวัตถุ หมายถึง สิ่งประดิษฐและสิ่งกอสรางตางๆ ที่
แสดงออกซึ่งความประณีตแหงความรูสึกนึกคิดของมนุษย ไดแก เคร่ืองมือ เคร่ืองใช อาคาร
เคร่ืองประดับตกแตง ศิลปกรรม ตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ฯลฯ

4.3 ความเจริญงอกงามดานสังคม  หมายถึง  ระเบียบแบบแผนแหงการดําเนิน
ชีวิตที่ชวยใหมนุษยอยูอาศัยและทํากิจกรรมรวมกันดวยความเ รียบรอยงดงาม ไดแก ภาษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ฯลฯ
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5. แบบแผน  หมายถึง  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งเปนตัวกําหนดรูปแบบในการ
แสดงออกของมนุษยทั้งในการคิด ในการพูด และในการทํา

6. ผลิตกรรม  หมายถึง วิธีการหรือกรรมวิธีที่มนุษยใชในการคิดและสรางสรรคสิ่งตางๆ
ขึ้นเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต

7. ผลิตผล  หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษยเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต
ซึ่งมีอยู 2 ลักษณะ ไดแก สิ่งที่เปนรูปธรรม เชน บานเรือน ที่อยูอาศัย เคร่ืองใชไมสอย ฯลฯ และสิ่ง
ที่เปนนามธรรม เชน ความคิด ความเชื่อ ภาษา คานิยม ฯลฯ

8. กระบวนการสืบทอด หมายถึง การที่คนรุนหน่ึงสรางสรรค สั่งสม และถายทอดความรู
ความคิด ความสามารถ ตลอดจนผลิตผลจากความรู ความคิด ความสามารถน้ันๆตอไปยังคนอีกรุน
หน่ึง เพื่อความตอเน่ืองและเจริญกาวหนาของเผาพันธุ

9. อิสรภาพ หมายถึง สภาวะที่มนุษยมีความเปนไทแกตัว ในการที่จะริเร่ิมสรางสรรคสิ่ง
ตางๆ เพื่อความเจริญงอกงามแหงตนและหมูคณะ

10. สันติภาพ หมายถึง สภาวะที่สังคมที่มีความสงบเรียบรอย อันเน่ืองมาจากการที่สมาชิก
ของสังคมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคม

11. สันติสุข หมายถึง สภาวะที่บุคคลสามารถดําเนินชีวิตไดดวยความสบายกายสบายใจอัน
เน่ืองมาจาการมีปจจัยแหงการดํารงชีวิตอยางพอเพียง กับมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

12. ดุลยภาพแหงความสัมพันธระหวางมนุษย  สังคมและธรรมชาติ หมายถึง สภาวะที่
บุคคลมีความเอ้ืออาทรตอกันและกัน ยอมรับและดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับตามระเบียบแบบ
แผน โดยไมกอใหเกิดความเสื่อมสลายของธรรมชาติแวดลอม ยังผลใหมีความกลมกลืนระหวาง
การดํารงอยูของมนุษย สังคม และธรรมชาติ

13. อารยธรรม หมายถึง วัฒนธรรมที่ผานการปรับปรุงและสืบทอดตอกันมาดวยระยะเวลา
อันยาวนาน และเปนที่ยอมรับนับถือของบุคคลในวัฒนธรรมอ่ืนๆ

ประเภทของวัฒนธรรม
การดําเนินงานวัฒนธรรมไดแบงประเภทของวัฒนธรรมออกเปน 5 สาขา3 อางอิงตาม

UNESCO ที่ไดมีการประชุมระหวางชาติ เร่ือง นโยบายวัฒนธรรม ณ กรุงเวนิช ป พ.ศ. 2513 ดังน้ี

3 กระทรวงวัฒนธรรม, แผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2550-2559
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1) สาขามนุษยศาสตร ไดแก วัฒนธรรมที่วาดวยขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม
ศีลธรรม จริยธรรม คานิยม ศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี มารยาทในสังคม การปกครอง
กฎหมาย ฯลฯ

2) สาขาศิลปะ ไดแก วัฒนธรรมในเร่ือง ภาษา วรรณคดี ดนตรี ฟอนรํา จิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปตยกรรม ฯลฯ

3) สาขาการชางฝมือ ไดแก วัฒนธรรมในเร่ืองการเย็บปกถักรอย การแกะสลัก การทอผา
การจักสาน การทําเคร่ืองเขิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง เคร่ืองถม การจัดดอกไม การทําตุกตา การทอเสื่อ
การประดิษฐ การทําเคร่ืองปนดินเผา ฯลฯ

4) สาขาคหกรรมศิลป ไดแก วัฒนธรรมในเรื่องอาหาร เสื้อผา การแตงงาน บาน ยา
การดูแลเด็ก ครอบครัว การรูจักประกอบอาชีพชวยเศรษฐกิจในครอบครัว ฯลฯ

5) สาขากีฬาและนันทนาการ ไดแก วัฒนธรรมในเร่ืองการละเลน มวยไทย ฟนดาบสองมือ
กระบี่ กระบอง กีฬาพื้นบาน ฯลฯ

ปจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรมนําวัฒนธรรมในมิติตางๆมารวบรวม และจําแนก วัฒนธรรม
ออกเปน 3 ประเภท คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ (Tangible or Material Culture) ซึ่งสามารถจับตองได
อาทิ บานเรือนที่อยูอาศัย เคร่ืองใชไมสอย ศิลปวัตถุ วัฒนธรรมทางจิตใจที่ไมสามารถจับตองได
(Intangible or Non-Material Culture) อาทิ สถาบันทางสังคม ศาสนา ความเชื่อ คานิยม ประเพณี
ศิลปะ จิตกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป ดนตรี การละคร ภาษา
พิธีกรรมฯลฯ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Diversity) (ไขศรี ศรีอรุณ, 2550) นอกจากน้ี
วัฒนธรรมยังปรากฏในรูปแบบของวัฒนธรรมที่เปนมรดก (Heritage Culture) อาทิ อนุสรณสถาน
(Monuments) เคร่ืองใชในการดํารงชีพและศิลปกรรม (Artifacts) จารึก เร่ืองราว ตํานาน ภาษา
(Epigraphy) วัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิต (Living Culture) และวัฒนธรรมที่สรางสรรค (Creative
Culture)

Phil Bartle ไดใหขอคิดเห็นของการจัดประเภทของมิติวัฒนธรรม 6 รูปแบบ ไดแก ความ
เชื่อ (belief-conceptual) คานิยม สุนทรียภาพ (aesthetic-value) สถาบันทางสังคม ครอบครัว
(institutional-social) การเมือง (political) เศรษฐศาสตร (economic) เทคโนโลยี (technological)  ทุก
รูปแบบมีความสัมพันธระหวางมิติทางวัฒนธรรมที่สัมผัสได และมิติทางวัฒนธรรมที่สัมผัสไมได
ซึ่งเปนเร่ืองของจิตใจ โดยปกตินักโบราณคดีมักจะสนใจวัฒนธรรมที่สามารถจับตองได ขณะที่นัก
มานุษยวิทยาจะใหความสนใจวัฒนธรรมทางจิตใจที่จับตองไมได แตทายสุดทั้ ง 2 กลุมก็ตองให
ความสนใจรวมกัน
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2.1.2 นโยบายวัฒนธรรมแหงชาติ (ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง นโยบายวัฒนธรรม
แหงชาติ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524)

วัฒนธรรมไทยเปนเอกลักษณของความเปนชาติไทย เปนรากฐานของการสรางสรรคความ
สามัคคีและความมั่นคงของชาติ เปนสิ่งที่แสดงถึงศักด์ิศรี เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจรวมกัน
ของคนไทย เปนปจจัยใหคนในชาติไดประพฤติในทางที่ดีงามมีคุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
สังคม และประเทศชาติ สมควรตองรักษาและสงเสริมวัฒนธรรมไทยอยางจริงจังและกวางขวางเปน
พิเศษตามนัย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ระบุไววา “รัฐพึงสงเสริมและรักษาไวซึ่งวัฒนธรรม
ของชาติ”

ฉะน้ัน คณะรัฐมนตรีจึงกําหนดนโยบายวัฒนธรรมแหงชาติ เพื่อเปนหลักใหหนวยงานของ
รัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนรวมกันรักษาและสงเสริมวัฒนธรรมอยางมีเปาหมายตรงกัน และ
ประสานสอดคลองตองกันดังน้ี

1. สงเสริมการบํารุงรักษาวัฒนธรรมไทยทุกดานใหเจริญดวยการศึกษา คนควา
วิจัย ฟนฟู และพัฒนาวัฒนธรรมไทย ใหวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการแกปญหา การ
ดําเนินชีวิต การพัฒนาประเทศ ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปองกันประเทศ ปองกันการ
ทําลายวัฒนธรรมและศาสนา และทํานุบํารุงศาสนาใหบริสุทธิ์ เพื่อเปนหลักในการพัฒนาจิตใจของ
ประชาชน

2. เผยแพรวัฒนธรรมไทยทุกดานนําไปสูประชาชนถึงขั้นปฏิบัติใหแพรหลาย
ยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมที่มีตอเอกลักษณ ศักด์ิศรี
ความสามัคคี และความมั่นคงของชาติ ตลอดจนเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน ทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ

3. สงเสริมวัฒนธรรมพื้นบานและวัฒนธรรมของกลุมชนในทองถิ่น เพื่อให
ประชาชนมีความเขาใจ เห็นคุณคา และยอมรับวัฒนธรรมของทองถิ่นซึ่งกันและกัน กอใหเกิดการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการอยูรวมกันอยางมีสันติสุขในชาติ และมีความรักและ
หวงแหนวัฒนธรรมไทยยิ่งขึ้น

4. สนับสนุนสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตางประเทศ เพื่อเสริมสราง
ความเขาใจอันดีระหวางชาติ รวมทั้งรูจักเลือกสรรวัฒนธรรมของตางชาติที่เผยแพรเขามาใน
ประเทศไทยหรือ โดยนํามากลั่นกรอง ปรับปรุง ดัดแปลงใหเหมาะสมกับวิถีการดําเนินชีวิตของคน
ไทยและความมั่นคงปลอดภัยของชาติ

5. สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ดําเนินงานดาน
วัฒนธรรมไดประสานงานกันอยางใกลชิด โดยการระดมสรรพกําลังทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
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เพื่อรักษาและสงเสริมวัฒนธรรมใหมั่นคง เปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตของประชาชน ตลอดจน
รวมกันแกไขปญหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เพื่อใหวัฒนธรรมมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อยางแทจริง

กรอบการดําเนินงานวัฒนธรรมตามแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ
คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 เห็นชอบในหลักการของแผนแมบท

วัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2550–2559) ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมไดจัดทําแผนแมบทวัฒนธรรม
แหงชาติขึ้น เพื่อเปนกรอบทิศทางการพัฒนางานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดย มีเปาหมาย
สําคัญ คือ การพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมั่นคงทางวัฒนธรรม คนไทยมี
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันทามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (unity in diversity) มีความรู คูคุณธรรม สามารถดํารงภูมิปญญาของสังคมไทย
ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม และเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปจจุบันและอนาคต ซึ่งแสดงถึงการมีภูมิคุมกัน และสามารถดํารงตนไดอยางมี เหตุ มีผล
พอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล
มั่นคง และยั่งยืนสืบไป และไดมอบหมายใหหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน และผูที่เกี่ยวของ
นําแผนดังกลาวไปปฏิบัติ โดยมียุทธศาสตรของแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ 6 ยุทธศาสตร
ซึ่งผูศึกษาขอนําเสนอในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานวัฒนธรรมกับตางประเทศ ดังน้ี

ตามยุทธศาสตรที่ 1 -  พัฒนาระบบบริหารการจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
โดยใชกลยุทธ การประชาสัมพันธ การประยุกตใชทุนทางวัฒนธรรม และการเผยแพรวัฒนธรรม
ไทยและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเวทีโลก

ตามยุทธศาสตรที่ 2 - อนุรักษ สืบทอด และสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใชกลยุทธ การอนุรักษและสืบทอด
มรดกทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมแบบรวมสมัย

ตามยุทธศาสตรที่ 4 -   สรางสังคมคุณธรรม ในกระแสโลกาภิวัตน โดยใชกลยุทธ สราง
สังคมแบบสมานฉันท

ตามยุทธศาสตรที่ 6 -  นําทุนทางวัฒนธรรมสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณคาทาง
สังคม โดยใชกลยุทธในการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม

2.1.3   แนวคิดดานการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)
การใชวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือในการทูตมาต้ังแตอดีตกาลและมีความ รวมมือดาน

วัฒนธรรมกับนานาประเทศตอเน่ืองเร่ือยมา แนวคิดในการใช “การทูตเชิงวัฒนธรรม” นาจะเกิดมา
จากประเทศทางแถบตะวันตกกอน ชาวยุโรป หรืออเมริกันมักจะนิยมที่จะคิดวาอารยะธรรมหรือ
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วัฒนธรรมของตนสูงกวาคนอ่ืน จําเปนจะตองไปเผยแพรในประเทศอ่ืนๆ ทั้งน้ีก็ตองยอนไปดูต้ังแต
กําเนิดศาสนาคริสตและการเผยแพรในยุโรป ซึ่งมีสวนในการตอตานระบบเผด็จการหรือจักรวรรดิ
นิยมโรมันในตอนน้ัน ทําใหชาติในยุโรปเห็นวาชาติตนไดรับการพัฒนาทางแนวความคิดที่สูงสง
วัฒนธรรมที่ดี สมควรไปเผยแพรยังดินแดนปาเถื่อนอ่ืนๆ การทูตเชิงวัฒนธรรมขั้นสูงสุดน้ันก็คือ
การเผยแพรความเชื่อ วิธีคิด และวิธีการดําเนินชีวิตที่ชนชาติใดชาติหน่ึง หรือผูนํา หรือชนชั้นนํา
ของชาติน้ันๆ เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจวาจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญแกชนชาติอ่ืนๆ และยังอานิสงส
อันประเสริฐใหเกิดกับตนเองและชาติของตนในที่สุด ไมวาความเชื่อ หรือวิธีคิดน้ัน จะอยูในรูป
ศาสนา หรือระบอบการเมือง

นักรัฐศาสตรชาวอเมริกันMilton C. Cumming ไดใหคํานิยามของ การทูตเชิงวัฒนธรรม
หมายถึง การดําเนินนโยบายตางประเทศ โดยใชวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ือง
กับการเปลี่ยนแนวความคิด ขอมูล คานิยม ประเพณี ความเชื่อและวิถีชีวิต โดยใชกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม เปนเคร่ืองมือในการเผยแพรวัฒนธรรมและเอกลักษณอันดีงามในทุกๆดาน เชน
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา ภาพยนตร อาหาร การศึกษา ศาสนา เปนตน เพื่อสรางเครือขาย
พันธมิตร และการเขาถึงประชาชนในทุกระดับ ซึ่งแนบเนียนมากกวาการดําเนินการมิติอ่ืนๆ

กระทรวงการตางประเทศ ใหความหมาย “การทูตวัฒนธรรม”4 หมายถึงกิจกรรมดาน
วัฒนธรรมในกรอบกวาง ทั้งภาษา ความคิด อุดมการณ ทัศคติ ประเพณี วิทยาการความรู การกีฬา
และวิถีชีวิต (ไมเพียงแตการสงคณะนาฏศิลปไปแสดงในตางประเทศเทาน้ั น) ทั้งน้ี เพื่อ ใชสิ่ง
เหลาน้ีเปนเคร่ืองมือสรางความรูสึกที่ดีตอกัน โดยใชแนวทางปฏิบัติอยางตอเน่ืองในลักษณะซึมลึก
เพื่อใหเขาถึงประชาชน

"การทูตเชิงวัฒนธรรม" จึงเปนการใชมิติวัฒนธรรมในการสรางความสัมพันธระหวาง
ประเทศ สอดคลองกับนโยบายตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ ในการสนับสนุนการทูต
เพื่อประชาชน สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกัน และสนับสนุนความรวมมือดานเศรษฐกิจและ
การเมืองระหวางกัน เปนกลไกสําคัญในการผลักดันใหเกิดการสงเสริมภาพลักษณของประเทศ
รวมทั้งการเพิ่มโอกาส ทางเศรษฐกิจ ควบคูกับการพัฒนาทางสังคม และการเจริญสัมพันธไมตรี
กับนานาประเทศอยางมีทิศทาง อันจะนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งของประเทศไทยใน
ทายที่สุด

4 สถาบันการตางประเทศ, หนังสือคําศัพท-คํายอทางการทูตและการตางประเทศ ,กระทรวงการตางประเทศ
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)  หนา 72
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กระทรวงการตางประเทศไดวางยุทธศาสตรการทูตเชิงวัฒนธรรมตอประเทศเปาหมาย
ดังน้ี
             1) ประเทศเพื่อนบาน: โดยการสรางความไวเน้ือเชื่อใจ เนนการมีวัฒนธรรมรวม
             2) ประเทศคูคาลงทุน: โดยมุงเสริมยุทธศาสตรเศรษฐกิจของประเทศ
             3) ประเทศตลาดใหม: โดยการสรางภาพลักษณที่ดีของไทย เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ
การทองเที่ยว

โดยมีกลไกในการดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรม ประกอบดวย
1. คณะกรรมการวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางไทยกับประเทศตางๆ มี

ปลัดกระทรวงการตางประเทศ เปนประธาน คณะกรรมการจากสวนราชการตางๆ ระดับกระทรวง
และกรม เปนกรรมการ

2. คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป มีอธิบดีกรมสารนิเทศ เปนประธาน
คณะกรรมการจากสวนราชการที่เกี่ยวของ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรวมเปนฝาย
เลขานุการ

3. ความตกลงทางวัฒนธรรมระหวางรัฐกับรัฐ

2.2 สรุปกรอบแนวคิด
การทํางานวัฒนธรรมใหบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริงน้ัน จําเปนตองมี

การศึกษา คนควา รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลหรือขอเท็จจริงตางๆ ที่ เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม อยางรอบดานและมีระบบ  ในการศึกษาเร่ืองน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวการ
ดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของไทยใน
สายตาของชาวตางชาติ ใหเปนที่รูจักทั่วโลก โดยศึกษาจากแนวคิดการดําเนินงานดานวัฒนธรรม
ผสมผสานกับแนวทางปฏิบัติที่ดีจากประสบการณการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส ซึ่งเปนเทศกาลขนาดใหญ เพื่อจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบา ยสําหรับการดําเนินงาน
เผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศของกระทรวงวัฒนธรรมและหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ



บทที่ 3
ผลการศึกษา

การศึกษาคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและประเมินผลการนําแนวทางปฏิบั ติที่ ดี
(Best Practices) เกี่ยวกับการใชมิติการทูตเชิงวัฒนธรรมในการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของไทยใน
ตางประเทศ กอนที่ผูเขียนจะวิเคราะหกรณีศึกษาการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส สิ่งที่ควร
เสนอใหทราบในเบื้องตนกอน คือภาพลักษณไทย1  ในสายตาชาวตางประเทศซึ่งกระทรวงการ
ตางประเทศไดประมวลภาพลักษณไทยจากการสัมมนาเจาหนาที่สารนิเทศ 4 ภูมิภาคพอสรุปได ดังน้ี

1. ภาพลักษณเร่ืองยาเสพติด มุมมองประเทศไทยในฐานะเสนทางลําเลียงยาเสพติดและผูคา
ยาเสพติดรายใหญรายหน่ึง

2. ภาพลักษณเร่ืองโสเภณีและโสเภณีเด็ก ซึ่งขยายเกินความเปนจริง มีตัวเลขจํานวนโสเภณี
โสเภณีเด็ก โสเภณีสงออกมากมาย

3. ภาพลักษณเร่ืองแรงงาน ซึ่งโยงไปถึงแรงงานตางดาวเขาเมืองไทยโดยผิดกฎหมาย
โรงงานหองแถว การลอลวงเด็กและสตรีเขาสูกระบวนการกดขี่แรงงาน

4. ภาพลักษณโรคเอดส การแพรระบาดโรคเอดสในประเทศไทย แมวาอัตราผูติดเชื้อ มี
แนวโนมลดลง

5. ภาพลักษณเร่ืองคอรัปชั่น การทุจริตประพฤติมิชอบกลายเปนเร่ืองที่นานาชาติโจมตี
สาเหตุคือความดอยประสิทธิภาพของขาราชการและการเมืองที่นําไปสูการใชอิทธิพลเพื่อ
ผลประโยชนสวนตัวและพวกพอง

6. ภาพลักษณเร่ืองสิ่งแวดลอม การบุกรุกทําลายปาที่กระทบตอระบบนิเวศนและความ
หลากหลายทางชีวภาพ นําไปสูความขัดแยงทางสังคมที่รุนแรง

7. ภาพลักษณเร่ืองการทารุณสัตว  การสงออกสัตวบางประเภท เชนสุนัข และสัตวปาตางๆ
8. ภาพลักษณเร่ืองการทองเที่ยว การฉอโกงนักทองเที่ยวและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับ

นักทองเที่ยว

1  กระทรวงการตางประเทศเสนอภาพลักษณไทยจากการสัมมนาเจาหนาที่ 4 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคตะวันออกกลาง
และแอฟริกา อเมริกา ยุโรป เอเชียและแปซิฟก เม่ือป 2540 จนนําไปสูการจัดทําแผนประชาสัมพันธ 5 ปฉบับแรก
ของกระทรวงการตางประเทศ
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ภาพลักษณเหลาน้ี เมื่อรวมกับความออนแอดานเศรษฐกิจ ความขัดแยงในสังคมและ
การเมือง ที่ไมไดรับการแกไขอยางจัง ในขณะที่สังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในยุคโลกไร
พรมแดน ทําใหงานการทูตวัฒนธรรมที่รัฐกําลังดําเนินอยูเปนไปดวยความลําบากมากขึ้น ดังน้ัน
การจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส ในคร้ังน้ีไดสงผลตอการสรางเสริมภาพลักษณอีกดาน
หน่ึงของประเทศไทยในทางบวกและเปนที่ยอมรับของชาวตางชาติไดดีเปนอยางยิ่ง

ผลการศึกษา พบวา การใชมิติทางการทูตเชิงวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมี
คุณภาพ ตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทองเที่ยว ไดเปนที่นาพอใจ โดยเฉพาะการ
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีของไทยในตางประเทศ โดยวิเคราะหขอมูลดวย CIPP  (CIPP Evaluation
Model)

3.1 การวิเคราะหดานบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context Evaluation- C)
3.1.1 ความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางไทยและฝร่ังเศส
ความสัมพันธไทยและฝร่ังเศส นับเน่ืองจากที่ไดมีการเจริญสัมพันธไมตรีอยางเปนทางการ

ในป พ.ศ. 2228 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชและพระเจาหลุยสที่ 14 แลว ทั้งสองประเทศ
ก็ไดมีสัมพันธไมตรีสืบเน่ืองยาวนานเปนเวลา 321 ป ทั้งน้ี ฝร่ังเศสและประเทศสยามไดเร่ิม
ความสัมพันธกัน คร้ังแรก เมื่อคณะทูตจากสยามไดเดินทางไปเยือนประเทศฝร่ังเศสในป พ.ศ.2227
โดยไดรับการตอนรับจากพระเจาหลุยสที่ 14 และไดสงราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามในป
2228 หลังจากน้ัน ราชทูตสยาม (โกษาปาน) ก็ไดเดินทางไปเขาเฝาพระเจาหลุยสที่ 14 อีกคร้ังหน่ึง
ณ พระราชวังแวรซายส เมื่อป 2229 สวนคณะตัวแทนจากฝร่ังเศสหลายคณะไดเดินทางมายัง
ประเทศไทยเพื่อเขาเฝาสมเด็จพระนารายณเชนกัน คณะฯที่มีชื่อเสียงที่สุดเห็นจะไดแกคณะของ
เชอรวัลลิเยร เดอ โชมงต ซึ่งถือเปนความสัมพันธดานการทูตของทั้งสองประเทศอยางเปนทางการ
ในปพ.ศ.2399 โดยการลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรี การคา และการเดินเรือ (Treaty of
Friendship, Commerce and Navigation) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2399 ตอมาไดมีการฟนฟู
ความสัมพันธคร้ังสําคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยประเทศฝร่ังเศสไดสง
ราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรี และประเทศไทยไดสงราชทูตไปถวายพระราชสาสนแดพระจักรพรรดิ
นโปเลียนที่ 3 ในป 2404 นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังไดเสด็จประพาส
ยุโรปรวมทั้งฝร่ังเศสถึง 2 คร้ัง ในป 2440 และ2450 ในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ประเทศสยาม
และประเทศฝร่ังเศสไดกระชับความสัมพันธทั้งดานการทูตและการเมือง รวมถึงดานการทหาร
(รัชกาลที่ 7 ทรงเปนพระสหายรวมชั้นกับนายพลเดอ โกลลของฝร่ังเศส) และดานวัฒนธรรม หลัง
สงครามสิ้นสุด ประเทศสยามไดสงทหารเขารวมสวนสนามที่ถนนชองส เอลิเซส ประเทศฝร่ังเศส
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นอกจากน้ี นักศึกษาจากประเทศสยามจํานวนหลายคนไดเดินทางไปศึกษาตอที่กรุงปารีส รวมถึง
นายปรีดี พนมยงค ซึ่งมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาประเทศไทยยุคใหม ในชวงสงครามโลกคร้ัง
ที่ 2 ระหวางปลายป 2483-2484 แมแตในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ก็ไดเสด็จเยือนฝร่ังเศสอยางเปนทางการในป 2504 แตความสัมพันธระหวางสอง
ประเทศก็ยังไมแนนแฟนเทาไหรนัก

นอกจากความสัมพันธของไทยและฝร่ังเศสทางดานการเมืองแลว ในสวนความสัมพันธ
อ่ืนๆ อาทิ ดานการศึกษา กฎหมาย และวัฒนธรรมก็ไดมีความรวมมือกันมามากกวา 100 ป โดยเร่ิม
มีการสอนภาษาไทยในสถาบัน Langues Orientales ณ กรุงปารีส ต้ังแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19
นอกจากน้ี นักกฎหมายฝร่ังเศสยังไดเดินทางมาเปนที่ปรึกษากฎหมายในราชสํานักไทย ตั้งแต
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการกอต้ังสํานักฝร่ังเศสปลายบุรพทิศ (EFEO)
ในป 2443 และไดมีความรวมมือกันอยางใกลชิดทางดานโบราณคดีและการอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรมมาโดยตลอดมา จนกระทั่ง ในป 2546 ความสัมพันธระหวางไทยและฝร่ังเศสกลับ
กระชับเหนียวแนนอีกคร้ัง โดยทั้งสองประเทศไดรวมลงนามในความตกลงวาดวยความรวมมือ ทํา
ใหสัมพันธภาพและมิตรภาพของทั้งสองแนนแฟนขึ้นอีกคร้ัง

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยกับฝร่ังเศส ก็จะเห็นไดวามีการพัฒนา
อยางตอเน่ือง ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แตเปนความสัมพันธที่ไมราบร่ืนนัก อยางไร
ก็ตาม ทั้งสองประเทศก็ไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน โดยฝายไทยไดต้ัง
สํานักงานและผูแทนระดับอัครราชฑูตประจํากรุงปารีส ในป 2432 และไดยกสถานะเปนสถานเอก
อัครราชฑูต ในป 2492 และในป 2546 เมื่อนายกรัฐมนตรีของไทยไดเยือนฝร่ังเศสอยางเปน
ทางการ ประเทศทั้งสองพรอมใจที่จะเปดศักราชใหมของความเปนหุนสวนและความรวมมือ ไมวา
จะเปนดานการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและดานวิทยาศาสตร  พ .ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีในขณะน้ันถือวาประเทศฝร่ังเศสเปนหุนสวนที่สําคัญของประเทศไทยในยุโรป
เชนเดียวกับ มร.ฌากส ชิรัค ประธานาธิบดีฝร่ังเศสในขณะน้ัน ก็เห็นวาประเทศไทยเปนประเทศ
เอเชียที่สําคัญเชนกัน นอกจากน้ี ยังมีการลงนามในแผนปฏิบัติการรวม ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ.2547 โดยนายมิเชล  บารนิเยรและดร.สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย รัฐมนตรีกระทรวงการ
ตางประเทศของประเทศทั้งสอง ทั้งน้ีไดมีการเฉลิมฉลองความสัมพันธดานการทูตระหวางสอง
ประเทศครบ 150 ป เมื่อป พ.ศ.2549  ประธานาธิบดีชิรัคและภริยา ไดเดินทางไปเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ ในเดือนกุมภาพันธ 2549 และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดเสด็จเยือนฝร่ังเศสอยางเปนทางการเชนกัน รวมทั้ง การจัด
เทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศสในโอกาสเดียวกันน้ี
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การเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของนายฌากส ชิรัค ประธานาธิบดีฝร่ังเศส เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ พ.ศ.2549 ในฐานะราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง
เปนการใชกลยุทธการทูตเชิงวัฒนธรรมแสดงใหเห็นความต้ังใจที่จะสมานความสัมพันธฝร่ังเศสกับ
ไทยใหแนนแฟนขึ้นอีกคร้ัง ประธานาธิบดีฝร่ังเศสเสนอใหมีการรับรางสนธิสัญญาสมานฉันทและ
ความรวมมือแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (หรือ TAC) เพื่อกระตุนใหมีการหารือทางดานการเมือง
ระหวางประเทศทั้งสองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสงเสริมความรวมมือดานความปลอดภัยและการปองกัน
ประเทศ การชวยเหลือประเทศที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศลาวและกัมพูชา รวมกัน

นอกจากน้ี ประเทศทั้งสองยังกระชับความสัมพันธดานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร  การศึกษา
ระดับสูงและการวิจัย และการกระตุนความรวมมือดานเศรษฐกิจ วิชาการอีกดวย ในสวนของ
วัฒนธรรม ไดมีความเห็นสอดคลองในการแลกเปลี่ยนการจัดเทศกาลวัฒนธรรมฝร่ังเศสในประเทศ
หรือ La Fete ณ กรุงเทพฯ ในขณะที่ฝายไทยจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส หรือ Tout à
Fait Thaï ณ ประเทศฝร่ังเศส ในสวนของวิชาการ ฝายไทยและฝายฝร่ังเศสยังมีโครงการรวมดาน
วิทยาศาสตร การวิจัย การแลกเปลี่ยนระหวางหนวยงานการศึกษา ฯลฯ ทั้งน้ี รัฐมนตรีที่กํากับดูแล
ดานเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไดหารือรวมกันในรายละเอียดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ณ
กรุงปารีส  อีกดวย  ทั้งน้ี ฝร่ังเศสตองการที่จะกระชับสัมพันธภาพกับประเทศไทย โดยยึดมั่นใน
สันติภาพ เสรีภาพ และหลักประชาธิปไตย

3. 1.2 นโยบายดานตางประเทศ
- นโยบายดานตางประเทศของฝร่ังเศส สาธารณรัฐฝร่ังเศสเปนหน่ึงใน 5 ประเทศ

มหาอํานาจทางการเมืองและการทหารของโลก มีอิทธิพลและบทบาทสูงในเวทีระหวางประเทศ
รวมทั้งการกําหนดทิศทางนโยบายของสหภาพยุโรป นอกจากน้ี ฝร่ังเศสยังเปนที่ต้ังของสํานักงาน
ใหญขององคการระหวางประเทศที่สําคัญๆ อาทิ องคการระหวางประเทศของกลุมประเทศที่ใช
ภาษาฝร่ังเศส (International Organization of the Francophonie – OIF) องคการเพื่อความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD)
องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization – UNESCO) องคการตํารวจสากล (International Criminal
Police Organization – INTERPOL) กลุมตอตานการกอการรายสากล (Alliance Base) เปนตน

นโย บ า ย ด า น ต า ง ป ระ เท ศ ข อง รัฐบ า ล ปจ จุบันข อง ฝ ร่ัง เศ ส ภา ย ใ ตก า รนํา ข อง
ประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองก มีแนวทางสานตอนโยบายที่เคยดําเนินมาแลวในรัฐบาล ชุดกอน
(นิโกลาส ซารัโกซี) โดยจะยังคงใหความสําคัญอยางยิ่งในการเสริมสรางความสัมพันธและความ
รวมมือที่ใกลชิดกับสหภาพยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนี และประเทศที่มีบทบาทสําคัญในกลุมประเทศ
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อาเซียน นอกจากน้ี ฝร่ังเศสหวังที่จะเห็นการกระชับความสัมพันธระหวางรัสเซียกับสหภาพยุโรป
ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น ทั้งน้ี ฝร่ังเศสยังมีความเห็นที่แตกตางทางดานนโยบายกับสหรัฐอเมริกา และ
สมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศตอกรณีการสนับสนุนตุรกีเขาเปนสมาชิกใหมของสหภาพยุโรป
ซึ่งฝร่ังเศสมีทาทีไมสนับสนุนในเร่ืองน้ี นโยบายดานตางประเทศที่ฝร่ังเศสใหความสําคัญลําดับตน
ไดแก การสรางความแข็งแกรงดานการปองกันประเทศและปกปองยุโรปในกรอบนาโต ประเด็น
ปญหาโครงการนิวเคลียรของอิหราน สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การตอตานการกอการราย การปราบปรามโจรสลัด การใหความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมและการมีสวนรวมในกองกําลังรักษาสันติภาพ การปฏิรูประบบการเงินระหวาง
ประเทศ

- นโยบายดานตางประเทศของไทย  ในการดําเนินนโยบายดานตางประเทศของไทย
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันมีทั้งนโยบายทางการทหาร นโยบายทางการทูต นโยบายเศรษฐกิจการคา
การลงทุน ฯลฯ

สําหรับนโยบายดานตางประเทศของไทย  ภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี (นางสาว
ยิ่งลักษณ  ชินวัตร) ใหความสําคัญตอมิติดานเศรษฐกิจควบคูไปกับนโยบายทางการทูต ให
ความสําคัญในการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว
การขยายการคมนาคมขนสง โดยเนนการสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
และความมั่นคงระหวางกลุมประเทศอาเซียน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดต้ังประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558 และเพิ่มบทบาท
สําคัญของประเทศไทยในเวทีโลก ไดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายดานตางประเทศ
เพื่อใหไทยสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วในปจจุบัน สําหรับมิติทางดานสังคมและวัฒนธรรม รัฐบาลปจจุบันสงเสริมความรวมมือ
อยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวางประเทศ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองวา
ประเทศไทยกําลังดําเนินการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยอยางจริงจัง

ในบริบทของความสัมพันธระหวางไทยและฝร่ัง เศส พบวา  ไทยและฝร่ัง เศสมี
ความสัมพันธกันมายาวนาน 300 กวาป แตเปนความสัมพันธที่มีทั้งความหวาดระแวงและความ
เขาใจ เน่ืองจากจุดเร่ิมตนของความสัมพันธไทย-ฝร่ังเศสน้ันเปนความลมเหลวต้ังแตแรกเร่ิม
มีปญหาขอพิพาททางการทหาร รวมทั้งความไมเขาใจกันระหวาง 2 ประเทศ ดวยความหวาดระแวง
ของไทยที่มีตอฝร่ังเศส ในการสงคณะมิชชั่นนารี คาทอริกชาวฝร่ังเศส และคณะราชทูต  นําโดย
เชอวาลิเยร เดอ โชมองต ทูตฝร่ังเศสคณะแรกเขามายังกรุงสยาม (พ.ศ.2228) ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ ซึ่งเปนชวงที่ประเทศทางตะวันตกลาอาณานิคม และฝร่ังเศสพยายามโนมนาวใหชาว
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ไทยเปลี่ยนศาสนามาเปนคาทอลิก ทั้งน้ี สมเด็จพระนารายณทรงเขาใจสถานการณจึงใชการทูตเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) สงคณะราชทูตคณะแรก นําโดยพระยาโกษาปานไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับฝร่ังเศส ดังกลาวมาแลว ถึงกระน้ันก็ตาม พระเจาหลุยสที่ 14 ก็ไดสงคณะราชทูต
ชุดที่สองมายังสยาม (พ.ศ. 2230) ขบวนราชทูตคราวน้ีมาพรอมกับกองเรือติดปนใหญและทหาร
จํานวนมาก รวมทั้งบาทหลวงและมิชชั่นนารี โดยไดรับคําสั่งใหยึดมั่นที่สําคัญๆในบางกอก และใช
กําลังทหารหากจําเปน เพื่อประสงคใหสมเด็จพระนารายณทรงเปลี่ยนศาสนา

ตอมาถึงสิ้นสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 ความสัมพันธไทยและฝร่ังเศสมีพัฒนาการที่ดี
ดังน้ันเมื่อถึงปจจุบัน ในป 2546 ความสัมพันธจึงฟนขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึงเมื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
เยือนฝร่ังเศสอยางเปนทางการตามคําเชิญของประธานาธิบดีฝร่ังเศส ซึ่งถือเปนการเปดศักราชใหม
ของการสรางความสัมพันธระหวางกันขึ้นอีกคร้ังหน่ึง ทั้งสองฝายจึงเห็นพองตองกันในการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ สรางความเขาใจระหวางกันโดยการ
แลกเปลี่ยนการจัดเทศกาลทางวัฒนธรรมขึ้นในแตละประเทศ  ดังน้ัน จึงเห็นไดวาผูนําทั้งสอง
ประเทศเล็งเห็นความสําคัญของการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนกลยุทธสําคัญในการสรางเสริม
ความสัมพันธของประเทศทั้งสองใหแนนแฟนยิ่งขึ้น อันสงผลใหเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในเวลา
ตอมาในดานการสรางเสริมความสัมพันธกับฝร่ังเศส

นอกจากน้ี ในรัฐบาลปจจุบัน นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ไดเดินทางไป
เยือนฝร่ังเศสอยางเปนทางการ ระหวางวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2555 ตามคําเชิญของประธานาธิบดี
ฝร่ังเศส (นายฟรองซัวส  ออลลองก) ซึ่งเปนการกระชับความสัมพันธทวิภาคีกับฝร่ังเศส และใน
โอกาสเดียวกัน นายกรัฐมนตรีของไทยยังไดพบหารือกับนักธุรกิจไทยในฝร่ังเศส และหนวยงานที่
เกี่ยวของของฝร่ังเศส (Invest in France Agency) เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจไทย โดยเนน
ความสําคัญของการขยายการคาการลงทุนในสาขาที่สําคัญ คือ อัญญมณี แฟชั่น เทคโนโลยีการผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยของฝร่ังเศส รวมทั้งการใชไทยเปนฐานการลงทุนในอาเซียน
ซึ่งภาคเอกชนเห็นวา ภาครัฐและเอกชนควรรวมมือกันสงเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินคา
รวมทั้งการเผยแพรสินคาไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานชั้นนํา  จึงเห็นไดวา ความสัมพันธระหวาง
ไทยและฝร่ังเศส พัฒนาดีขึ้นเร่ือยๆในเชิงบวก และเปนไปตามเปาหมายการตางประเทศของไทย
โดยใชกลยุทธการทูตเชิงวัฒนธรรม อันเอ้ือประโยชนทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ การลงทุนและ
การทองเที่ยว รวมถึงการสรางเสริมภาพลักษณที่ดีในสายตาของฝร่ังเศส ในฐานะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตร ตามแผนปฏิบัติการรวมไทย-ฝร่ังเศส ฉบับที่ 2 (ค.ศ.2012-2014)
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3.2 การวิเคราะหดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation- I)
การดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรม การดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรม

ในปจจุบัน หลายประเทศๆ ไดใชการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) เปนกลยุทธในการ
สรางความสัมพันธระหวางประเทศใหแนนแฟนยิ่งขึ้น รวมทั้งการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ
ประเทศของตน อาทิ สหรัฐอเมริกาดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรมโดยผานการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและโครงการฟุลไบรท สําหรับฝร่ังเศสมีสมาคมฝร่ังเศส (Alliance Français) อังกฤษมีบริติช
เคานซิล (British Council) จํานวนถึง 151 แหง เยอรมันเปดสถาบันเกอเธ (Gethe) จํานวน 128 แหง
สเปนก็เปดสถาบันเซรบันเตส (Institutos Cervantes) สถาบันขงจ๊ือของจีน จํานวน 80 แหง ศูนย
วัฒนธรรมอินเดียและจีนซึ่งมีอยูทั่วโลก ลวนแตมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรภาษาและวัฒนธรรม
ควบคูกันไป แตอาจจะกลาวไดวา ไมมีประเทศใดในโลกที่รัฐบาลเขามาแสดงบทบาทที่สําคัญดาน
การทูตเชิงวัฒนธรรมไดมากเทากับประเทศฝร่ังเศสสําหรับนโยบายที่สนับสนุนการดําเนินงาน
Cultural Diplomacy ที่กลาวถึง คือการการสนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครองผลประโยชน
ของคนไทยในตางประเทศ สงเสริมบทบาทและความแข็งแกรงของชุมชนชาวไทยในการรักษา
เอกลักษณและความเปนไทย โดยประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ ตาม
แนวทางนโยบายทีมประเทศไทยเพื่อใหการดําเนินงาน ดานการตางประเทศมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณภาพ

3.2.1 การดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรมของฝร่ังเศสในประเทศไทย
3.2.1.1 การเผยแพรวัฒนธรรมผานศิลปะ หนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการ

ดําเนินงานเชิงรุก  คือ ฝายวัฒนธรรม ของสถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศสประจําประเทศไทย มีภาระ
รับผิดชอบการดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรวัฒนธรรมฝร่ังเศสในดานศิลปะสาขาตางๆ ทั้งดาน
ทัศนศิลป ดานจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะการถายภาพ ศิลปะการจัดวาง ศิลปะการแสดงด้ังเดิม
การแสดงรวมสมัย การแสดงดนตรี  รวมทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานสร างสรรคของ
ฝร่ังเศสในประเทศไทย นอกจากน้ีฝร่ังเศสไดจัดการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส กิจกรรมเหลาน้ีลวนแต
เปนกิจกรรมที่ฝายฝร่ังเศสมุงหมายที่จะนําเสนอวัฒนธรรมด้ังเดิม ซึ่งเปนงานที่สืบทอดตามประเพณี
นิยมที่มีมาชานานตอผูชมชาวไทย และ ความหลากหลายของงานสรางสรรครวมสมัยของฝร่ังเศส
นอกจากน้ี ยังไดสงเสริมสถาบันตางๆ และศิลปนชาวไทยในการพัฒนางานสรางสรรครวมกับศิลปน
ชาวฝร่ังเศส ไมวาจะเปนนักเขียนบทละคร นักประพันธดนตรี นักแสดง นักออกแบบทาเตน ฯลฯ

3.2.1.2 การเผยแพรวัฒนธรรมผานโสตทัศน โดยสถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส
ประจําประเทศไทย มีบทบาทในการเผยแพรวัฒนธรรมฝร่ังเศส ดานโสตทัศน ทั้งดานภาพยนตร
การเผยแพรวัฒนธรรมฝร่ังเศสผานสถานีวิทยุและโทรทัศน ดังตอไปน้ี
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ดานภาพยนตร
- สนับสนุนใหมีการฉายภาพยนตรฝร่ังเศสในเทศกาลภาพยนตรสําคัญๆ ที่จัดขึ้น

ในประเทศไทย และใหการชวยเหลือดานการพาณิชยแกบริษัทผูจัดจําหนาย อาทิ เทศกาลภาพยนตร
นานาชาติกรุงเทพฯ  เทศกาลภาพยนตรสั้นนานาชาติกรุงเทพฯรวมกับเทศกาลภาพยนตรสั้น
นานาชาติเมืองแคลรมงต แฟรรองด  รวมทั้งสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกบริษัทผูจัด
จําหนายที่นําภาพยนตรฝร่ังเศสมาฉายในประเทศไทย (ค.ศ. 2004 – Astérix et Obélix : Mission
Cléopâtre, Swimming Pool และ Les Triplettes de Belle ville ค.ศ. 2005 – มีทั้งหมด 19 เร่ืองไดแก
Un long dimanche de fiançailles, Les Choristes, Iznogoud)

-  เผยแพรภาพยนตรฝร่ังเศสใหเปนที่รู จักไปทั่วภูมิภาค โดยการจัดต้ัง ศูนย
ภาพยนตรฝร่ังเศสสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

- สงเสริมนักสรางภาพยนตรชาวไทยใหกาวสูระดับสากล โดยสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกแกนักสรางภาพยนตรไทยในการนําภาพยนตรไปเขารวมในเทศกาลภาพยนตร
ที่สําคัญๆ อาทิเชน เทศกาลภาพยนตรเมืองคานส เทศกาลภาพยนตร 3 ทวีปเมืองนองต เทศกาล
ภาพยนตรเอเซียเมืองโดวิลล เทศกาลฤดูใบไมรวงกรุงปารีส งานสังสรรคภาพยนตรนานาชาติกรุง
ปารีส งานสังสรรคภาพยนตรสารคดีนานาชาติเมืองมารเซย เปนตน

- รวมมือดานศิลปะการถายทําภาพยนตร โดยสนับสนุนโครงการสรางภาพยนตร
รวมกันระหวางประเทศไทยกับประเทศฝร่ังเศส

- จัดงาน "สัปดาหภาพยนตรฝร่ังเศส" ตามมหาวิทยาลัยตางๆทั่วประเทศ มีการฉาย
ภาพยนตรฝร่ังเศสควบคูกับการเสวนาและนิทรรศการของนักศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตรฝร่ังเศส

-  มอบทุนศึกษาอบรมในประเทศฝร่ังเศส เพื่อเปดโอกาสใหผูทํางานดานโสตทัศน
ชาวไทยไดพัฒนาเพิ่มพูนความรูในสายงานอาชีพ

ดานการเผยแพรทางสถานีโทรทัศน2
-  สนับสนุนความคิดริเร่ิมเร่ืองการใชเทคโนโลยีฝร่ังเศสในวงการโสตทัศนของ

ไทย(เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูง การอนุรักษ และการจัดเก็บสื่อโสตทัศน)
-  สงเสริมการซื้อรายการตางๆ ของฝร่ังเศสเพื่อนํามาแพรภาพทางสถานีโทรทัศน

ในประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนการแพรภาพของสถานีโทรทัศนสถานีโทรทัศนภาษาฝร่ังเศส สง

2 เผยแพรทางสถานีโทรทัศน ยูบีซี ชอง ยูบีซี มูวีส มีการฉายภาพยนตรฝรั่งเศสไมต่ํากวา 20 เรื่องตอป  สวนชอง ยู
บีซี คิดส และ สถานีโทรทศัน ไอทีวี มีการฉายภาพยนตรการตูนฝรั่งเศส  ยูบีซีชอง 11 ออกอากาศรายการสอน
ภาษาฝรั่งเศส ซ่ึงจดัทําโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
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สัญญาณผานดาวเทียมเอเชียแซท 3S ในประเทศไทย ผูใชภาษาฝร่ังเศส TV5 ทางเครือขายยูบีซีทั้ง
ระบบเคเบิ้ลและระบบจานดาวเทียม เผยแพรวัฒนธรรมฝร่ังเศส  ซึ่งขณะน้ี TV5 ไดรับความนิยม
เปนอันดับ 3 รองจาก CNN และ MTV

- สถานีโทรทัศนฝร่ังเศสดานแฟชั่นโดยเฉพาะ ทาง แฟชั่นทีวี (FTV) ออกอากาศ
ผานเครือขายยูบีซี และผานสัญญาณดาวเทียม เอเซียแซท 2 กลุมยุโรป

- อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวางผูจัดจําหนายฝายฝร่ังเศส
กับผูซื้อฝายไทย และดูแลใหมีการแพรภาพรายการฝร่ังเศสทางสถานีโทรทัศนไทยทั้งระบบเคเบิ้ล
และดาวเทียมอยางตอเน่ือง

ดานการเผยแพรทางสถานีวิทยุ
- สงเสริมการเผยแพรดนตรีฝร่ังเศสทางสถานีวิทยุและในวงจรธุรกิจ รวมทั้งการ

กระจายเสียงรายการของสถานีวิทยุของประเทศฝร่ังเศส Radio France Internationale (RFI)3 ใน
ประเทศไทยโดยผานเครือขายสถานีวิทยุของประเทศไทย และสงเสริมการเผยแพรแนวดนตรี
ฝร่ังเศสในประเทศไทย

3.2.1.3 การเผยแพรวัฒนธรรมผานภาษา ภาษากลายเปนจุดประสงคหลักของการ
ดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม ฝร่ังเศสเปนประเทศแรกที่เปดโรงเรียนสอนภาษาในตางประเทศ อยาง
จริงจัง ซึ่งกอนหนาน้ัน มีกลุมชาวยิวในอิสราเอลรวมตัวกันต้ังสมาคมอิสราเอลโลก และไดจัดต้ัง
โรงเรียนสอนภาษาฝร่ังเศสใหกับเด็กชาวยิวที่ยากจนไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน ในป 2405 และ
แพรหลายไปในประเทศตางๆทั้งที่โมร็อกโก แทนเจียร แอฟริกาเหนือ ตุรกี  จนในป 2426
นักวิชาการ นักการทูต ไดแนวคิดวาภาษาเปนเร่ืองที่สําคัญในการเผยแพรวัฒนธรรมของชาว
ฝร่ังเศส จึงประชุมรวมกันจัดต้ังสมาคมฝร่ังเศสขึ้น เปดโรงเรียนสอนภาษาฝร่ังเศสขึ้นอยางเปน
ทางการ ในปารีสและรวมกันในกรุงปารีส ซึ่งประสบความสําเร็จอยางรวดเร็วและไดขยายไป
ตางประเทศทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา เอเชียแลแปซิฟก อเมริกาเหนือและลาติน
อเมริกา ลาตินอเมริกากลายเปนฐานที่แข็งแกรงที่สุดของสมาคมฝร่ังเศส  สําหรับประเทศไทย
สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพไดจัดต้ังขึ้นภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายไทยและดําเนินกิจการมาต้ังแต
2455 โดยมีภารกิจหลักเพื่อสอนภาษาฝร่ังเศสและเผยแพรวัฒนธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับฝร่ังเศส
มีหองสมุดที่รวบรวมหนังสือและเอกสารกวา 26000 เลมในปจจุบัน สมาคมฝร่ังเศสไดเปดศูนย

3 Radio France Internationale  สถานีวิทยุฝรั่งเศส และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดลงนามในขอตกลง
วาดวยการกระจายเสียงคล่ืนวิทยุ RFI 3 สําหรับดนตรีกลุมประเทศผูใชภาษาฝรั่งเศส  ทาง AM981 การรับ
คล่ืนวิทยุของ RFI กระทําไดโดยระบบดาวเทียม Palapa C2 ซ่ึงรับสัญญานสถานีโทรทัศน TV5 และทาง
อินเตอรเน็ต เครือขาย RFI มีผูฟงกวา 45 ลานคนทั่วโลก



26

ศิลปะ นานาชาติขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนทางดานศิลปะประยุกต , แฟชั่น, เตนรําและดนตรี
นอกจากน้ียังมีบริการดานสถานที่ ณ หอประชุมใหญ จัดการแสดง, คอนเสิรต, สัมมนา, ฉาย
ภาพยนตร ฯลฯ บริการรานอาหารและรานหนังสือฝร่ังเศส ในปจจุบันน้ี สมาคมฝร่ังเศสยังเปด
สาขาในตางจังหวัดอีก 3 แหงคือ สมาคมฝร่ังเศสเชียงใหม สมาคมฝร่ังเศสภูเก็ต และสมาคมฝร่ังเศส
เชียงราย

3.2.2 การดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในตางประเทศ
ในปจจุบัน การทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือสําคัญ

ของรัฐบาลเพื่อเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองและความรูสึกที่ดีซึ่งกันและกันระหวางคนไทยกับ
ชาวตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมบทบาทของภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนิน
ความสัมพันธลงสูระดับประชาชนใหเพิ่มมากขึ้น กลยุทธการดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรม
ที่สําคัญคือการเผยแพรภาพลักษณที่ดีของไทย ขยายผลอัตลักษณ (Thainess)รวมทั้งการสราง
กระแส รักษากระแส และเพิ่มกระแสนิยม (goodwill) ตอประเทศไทย ตลอดจนแปลงความนิยม
ไปสูผลประโยชนในเชิงพาณิชย นํามาซึ่งการเพิ่มมูลคาการคาของสินคาและบริการของไทย และ
บริการของไทย รวมทั้งการลงทุนในระยะยาว การสงเสริมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใหเปนที่
รูจักและชื่นชอบแกชาวตางประเทศ การสรางเครือขายและทัศนคติที่ดีระหวางผูบริหารของไทยกับ
นานาประเทศ สรางความเขาใจอันดีในระดับประชาชนกับประชาชนดวยการใหทุนการศึกษาหรือ
ฝกอบรมในประเทศไทยแกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบาน การสนับสนุนอาจารยผูสอนและสื่อการเรียนการสอนใหแกโครงการสอนภาษาไทยใน
ประเทศตาง ๆ รวมทั้งการสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหเกิดความรวมมืออยางถูกตอง และมี
ทัศนคติที่ดีตอคนไทยและประเทศไทย อันเปนการสรางเสริมภาพลักษณของไทยในตางประเทศสู
ระดับประชาชนไดอยางแทจริง

การวิเคราะหดานปจจัยนําเขา พบวาในชวงระยะเวลา 60 ปที่ผานมา ภายหลังสงครามโลก
คร้ังที่สองสิ้นสุดลง ประเทศมหาอํานาจตางๆ กําหนดนโยบายตางประเทศดวยการใชอํานาจใน
ความสัมพันธตางประเทศ เพื่อรักษาและสงเสริมผลประโยชนของประเทศชาติ จึงทําให สหรัฐอเมริกา
สหภาพโซเวียตและประเทศตางๆในขณะน้ัน ใหความสําคัญสูงสุดตอการเสริมสรางกําลังทางทหาร
และสรางความมั่นคั่งรํ่ารวยทางเศรษฐกิจเพื่อนํามาเสริมสรางกําลังทหารของตน ประเทศใดที่ยอมตาม
ประเทศมหาอํานาจก็จะไดรับการตอบแทนดวยความ สวนประเทศที่ไมตอมหรือตอตาน ก็จะไดรับ
ความชวยเหลือนอยกวาหรือไมไดรับความชวยเหลือเลย ตอมาภายหลังสงครามเย็นสหภาพโซเวียตลมส
ลายกอปรกับความกาวหนาดานการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหขอมูลขาวสารแพรหลายไป
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อยางรวดเร็ว อันกอใหเกิดกระบวนการโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหนักวิชาการเสนอวาการใช
อํานาจแบบละมุน (soft power) คือความโนมนาวใหเชื่อมั่นมากกวาการออกคําสั่งหรือบีบบังคับ สําคัญ
กวาการใชกําลังทหารแบบ hard power การใชการทูตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเปนกลยุทธแบบ soft power จึง
มีความสําคัญในการสรางเสริมความสัมพันธระหวางประเทศมากยิ่งขึ้นจนถึงปจจุบัน และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการสรางเสริมภาพลักษณ ชื่อเสียงและสรางความนิยมของประเทศน่ันได
อยางน่ิมนวลและแนบเนียน ไมวาจะเปนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประจําชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี ภาษา ศาสนา กีฬา การทองเที่ยว  อาหารการกิน คานิยมทางสังคม
รวมทั้งวิถีชีวิตความเปนอยู ฯลฯ

3.3 การวิเคราะหดานกระบวนการ (Process  Evaluation-PI)
การจัดงานเทศกาลไทยในฝร่ังเศส  (Tout à Fait Thaï)
กระทรวงวัฒนธรรม ไดรับมอบหมายโดยมติคณะรัฐมนตรีใหเปนหนวยงานหลักในการ

ดําเนินการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 15 กันยายน – ตุลาคม 2549
ณ กรุงปารีส และเมืองลิอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ือง
ในวโรกาสทรงครองราชยสิริราชสมบัติครบ 60 ป และเพื่อดําเนินงานตามนโยบายการทูตเชิง
วัฒนธรรม เพื่อสงเสริมความเขาใจทางวัฒนธรรมระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศ ใหเปนไป
ตามแถลงการณรวมระหวางรัฐบาลไทย-ฝร่ังเศส เพื่อสนับสนุนการเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร
ระหวางไทยและฝร่ังเศส ซึ่งจะชวยกระชับความสัมพันธระหวางไทย-ฝร่ังเศส เพื่อขยายสูความ
รวมมือดานอ่ืนตอไป

ในโอกาสเดียวกันน้ี การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศสในคร้ังน้ี ยังมีวัตถุประสงค
เพื่อรวมฉลองความสัมพันธระหวางสองประเทศที่ยาวนานถึง 320 ป โดยมีกิจกรรมเผยแพรวัฒนธรรม
ไทยชั้นเยี่ยม ที่นําไปแสดงในงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส (Tout à Fait Thaï) ประกอบดวย
การแสดงโขน การแสดงพื้นบาน หุนละครเล็ก การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงดนตรีรวมสมัย การ
แสดงรวมสมัย การจัดนิทรรศการความสัมพันธไทย-ฝร่ังเศส นิทรรศการศิลปะรวมสมัย นิทรรศการ
วิถีชีวิตไทยพรอมสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑดีเดน OTOP เทศกาลอาหาร เทศกาลภาพยนตร และ
การจัดสัมมนาทางวิชาการ ทั้งน้ี มี หนวยงานหลักของฝายฝร่ังเศสในการประสานงาน ไดแก
Association Française d’Actions Artistiques –AFAA (หนวยงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของฝร่ังเศส
ภายใตกระทรวงการตางประเทศ แตมีการบริหารกึ่งอิสระ) และกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร
ของฝร่ังเศส ซึ่งไดประชุมหารือกําหนดกิจกรรมรวมกันและไดจัดประชุมติดตามความคืบหนาเปน
ระยะๆอยางตอเน่ือง ทั้งฝายไทยและฝายฝร่ังเศสรวมทั้งการประชุมกรรมการรวม ไทย-ฝร่ังเศส อีกดวย
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การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส (Tout à Fait Thaï) ประเทศไทยไดรับเกียรติ
อยางยิ่ งจากประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศส (นายฌาคส  ชี รัค ขณะดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีของฝร่ังเศสในขณะน้ัน) ในการรับงาน Tout à Fait Thaï ไวในอุปถัมภ และใน
ขณะเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯทรงเปนประธานในพิธี
เปดงานเทศกาล ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของนายฌาคส ชีรัค และทรงเปนองคปาฐกบรรยายความ
ในหัวขอ “ความสัมพันธไทยและฝร่ังเศส” รวมทั้งทรงดนตรีรวมกับคณะดนตรีไทยกรมศิลปากร
ในงานน้ีดวย

การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส (Tout à Fait Thaï) นับไดวาเปนการจัดงาน
เทศกาลไทยในตางประเทศที่ยิ่งใหญที่สุด  และที่สําคัญเปนการบูรณาการความรวมมือจากทุก
กระทรวงของไทยที่เกี่ยวของในลักษณะ ทีมไทยแลนดของฝายไทย ไดแก กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กระทรวงพาณิชย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) รวมกันจัดกิจกรรมทางดาน
วัฒนธรรมตางๆ ดังตอไปน้ี

3.3.1. กิจกรรมการแสดง (Performance)
- การแสดงโขน  (Khon:The Mask Dance Drama) เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนางลอย

และยกรบ โขนเปนศิลปะการแสดงชั้นสูง เปนเอกลักษณของไทย และมีความสมบูรณพรอมทั้งใน
ดานลีลาการรายรํา คํารอง การแตงกาย บทละครและฉากประกอบ สําหรับการแสดงที่นําไปแสดงใน
งานเทศกาลน้ี เปนการแสดงที่จัดเตรียมขึ้นมาใหม ผสมผสานกับเทคนิคสมัยใหม ซึ่งยังไมเคยมีมา
กอน เพื่อใหการแสดงโขนมีความกระชับ สนใจ พรอมมีบทบรรยายเปนภาษาฝร่ังเศสทั้งในสูจิบัตร
และตัวอักษรวิ่งในโรงละคร ซึ่งทําใหผูชมสมามารถเขาใจงาย ทั้งน้ี กระทรวงวัฒนธรรมไดมอบหมาย
ใหคณะนาฏศิลป กรมศิลปากรซึ่งเปนหนวยงานหลักในการถายทอดและสืบทอดศิลปะการแสดงโขน
ของประเทศไทยเปนผูจัดการแสดงโขนในคร้ังน้ี การแสดง กําหนดจัดขึ้น เน่ืองในพิธีเปดเทศกาล
วัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส ในรอบ Gala Performance ณ Royal Opera  ในพระราชวังแวรซายส  ชาน
กรุงปารีส ซึ่งเปนโรงละครเกาแกอายุกวา 200 ป จุผูชมไดประมาณ 600 คน พรอมทั้งจัดงานเลี้ยง
รับรองในบริเวณ Foyer ภายหลังเสร็จสิ้นการแสดงโขน นอกจากน้ี Festival Ile de France ซึ่งเปน
องคกรใหญที่มีความชํานาญในการจัดการแสดงแบบคลาสสิก ไดบรรจุการแสดงโขนในงาน
เทศกาล Festival Ile de France ณ Opera National de Brest “Quartz” รวมทั้งจัดการแสดงโขน ณ
Opera de Massy (ซึ่งเปนสาขาของ Opera Garnier )
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- การแสดงพื้นบาน (Folk Dance) การแสดงพื้นบานไดถูกประดิษฐคิดคนมาเปน
เวลานาน และสะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยจากสี่ภาคของ
ประเทศ ประกอบดวยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต ซึ่งมีลีลาการรายรํา
แตกตางกันไปตามการสรางสรรคและสภาพสังคมน้ันๆ การแสดงจัดขึ้น เปนเวลา 10 วัน ณ จัตุรัส
St. Sulpice กรุงปารีส ระหวางวันที่ 15 - 24 กันยายน 2549 และไดจัดตอเน่ือง ที่จัตุรัส Republique
ณ เมืองลิอง ระหวางวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2549 เพื่อขยายผลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ไทยใหกวางขวางยิ่งขึ้น

- การแสดงหุนละครเล็ก (Thai Traditional Puppetry “Hun Lakorn Lek”)
หุนละครเล็ก เปนการแสดงของไทยมีประวัติยาวนานกวารอยป ต้ังแต พ.ศ. 2444 และสูญหายไป
ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2  ตอมาครูสาคร ยังเขียวสด ศิลปนแหงชาติ 2539 (มรณภาพไปแลว) ได
จัดต้ังคณะสาครนาฏศิลปขึ้น ตอมาเปลี่ยนเปนคณะนาฏยศาลา ฟนชีวิตหุนละครเล็กใหกลับคืนมา
เปนศิลปะการแสดงของไทยที่เชิดหนาชูตาของประเทศชาติอีกคร้ังหน่ึง การแสดงหุนละครเล็ก
โดยคณะนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (คณะโจหลุยส)   นําเสนอเร่ืองรามเกียรต์ิ 2   ตอนคือ ตอน
“ทศกัณฐลักนางสีดา” และ “หนุมานจับนางเบญจกาย” โดยมีการแสดงบอกเลาความเปนมาถึงการ
แสดงหุนละครเล็ก ต้ังแตการ เชิดหนังใหญ การแสดงโขน จนมาเปนการเชิดหุนละครเล็ก ซึ่งจัด
แสดง ณ เวทีกลางแจง ที่จัตุรัส Saint Sulpice และ ในโรงละคร Maison des Culture du monde

3.3.2 กิจกรรมการแสดงดนตรี (Music Festival)
- การทรงดนตรีไทยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีไทย ระนาดเอก รวมกับนักดนตรี
ของกรมศิลปากร ในงานการแสดงคอนเสิรต “รัตนสังคีต” (Ratana Sangita Precious Musical
Concert)ณ Musée Guimet ดวยความรวมมือจากวงดนตรี “จุฬาวาทิต” จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน
โอกาสน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธบทรอง เพลง”อาทิตย
ชิงดวง” ขึ้นใหมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป นอกจากน้ี ยังไดทรงซอสามสายรวมวงอีกดวย

-  การแสดงดนตรีไทยเดิม (Thai Classical Music Concert by Chulavatid) โดยวง
จุฬาวาทิต ซึ่งเปนวงดนตรีไทยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับพระราชทานชื่อวงจาก สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้ังแต 2530 สมาชิกในวงประกอบดวยศิลปนผูเชี่ยวชาญ
ดานดนตรีไทยและศิลปนรุนใหมฝมือเยี่ยมเปนเลิศดานดนตรีไทย การจัดแสดงดนตรีไทยเดิม จัดขึ้น
ณ โรงละคร Théâtre de la Villle, Less Abbesses ในวันที่ 21 ตุลาคม 2549 และโรงละคร Comédie
de Reims ในวันที่ 23 ตุลาคม 2549
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- การแสดงดนตรีพื้นบาน (Folk Music) Festival Ile de France ไดเชิญนักดนตรี
เปาแคนชื่อดังของไทย นายสมบัติ ฉิมราช ผูพิการทางสายตาแตมีความสามารถเปนเลิศดานดนตรี
พื้นบานอีสาน ไปจัดแสดงในฝร่ังเศส ชวงเดือนกันยายน 2549

- การแสดงดนตรีรวมสมัย (Contemporary Music) ณ Point Ephémere ในวันที่ 26
ตุลาคม 2549 โดยคณะวงดนตรีรวมสมัยของไทยที่ไดรับความนิยมในฝร่ังเศส  ไดแก วง Futon มี
สมาชิกของวงหลายเชื้อชาติ ไดแกไทย อังกฤษ และญ่ีปุน นําเสนอดนตรีรวมสมัยแนวใหม สวนวง
Penguin Villa มีแนวดนตรีแบบ alternative และวง Stylist Nonsense เปนวงดนตรีแนว อิเล็กทรอนิกา

- การแสดงดนตรีแจส  (His Majesty the King’s Composition) เปนการเผยแพร
ผลงานเพลงแจส ถายทอดบทเพลงพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผานทางสถานี
วิทยุชองแจสของฝร่ังเศส คลื่น 103.3 Radio de Jazz Français

3.3.3  กิจกรรมการจัดนิทรรศการ (Exhibition) ในงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยใน
ฝร่ังเศส จัดขึ้น ณ จัตุรัส St. Sulpice และหองนิทรรศการของศาลาวาการกรุงปารีส เขต 6
ประกอบดวย

-    นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาส
เฉลิมพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป (Exhibition in Honour of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej on the Occasion of the 60th Anniversary Celebration of His Majesty’s
Accession to the Throne) เปนนิทรรศการเคลื่อนที่แสดงถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานตาง ๆ อยางครบถวน ตั ้งแตขึ ้นเสด็จครองราชย ซึ ่ง เปน
พระมหากษัตริยที่ทรงครองราชยยาวนานที่สุดในโลก ตลอดระยะเวลา 60 ป ที่ครองราชย ทรง
เสียสละพระองค ทรงงานหนักเพื่อประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนสวนรวม ให
ประชาชนมีคุณภาพที่ดี อยูดีกินดีแบบเศรษฐกิจพอเพียงและทันโลกทันเหตุการณ นิทรรศการ
ชุดน้ีไดรับความรวมมือจากมูลนิธิชัยพัฒนา นําไปจัดแสดง ณ จัตุรัส St. Sulpice เขต 6 ของกรุง
ปารีส  ระหวางวันที่ 15 – 24 กันยายน 2549

- นิทรรศการความสัมพันธไทย-ฝร่ังเศส (Thai-French Relationship Exhibition)
เพื่อเผยแพรและเสริมสรางความสัมพันธระหวางไทยและฝร่ังเศส นับต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาถึง
ปจจุบัน ทั้งทางดานการทูต การคา ศาสนา การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดยเสนอดวยเอกสาร
โบราณและภาพถายเกา ประมาณ 100 ชิ้น โดยรวบรวมจากหอจดหมายเหตุ สมาคมศิษยเกาฝร่ังเศส
และนักวิชาการหลายทาน

- นิทรรศการศิลปะรวมสมัย (Contemporary Exhibition) สํานักงานศิลปะรวม
สมัย กระทรวงวัฒนธรรมไดประสานเครือขายองคกรศิลปะ ทั้งในและตางประเทศ นําผลงานศิลปะ
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รวมสมัยของศิลปนไทยที่มีชื่อเสียงเขารวมจัดแสดง นิทรรศการรวมสมัย แนวจัดวาง (installation)
ณ หองจัดแสดงนิทรรศการของศาลาวาการกรุงปารีส เขต 6 Salle des fetes, sale David d’Angers,
Salle francois Collet นอกจากน้ี ฝายฝร่ังเศสไดเชิญศิลปนรวมสมัยของไทยรวมจัดแสดง
นิทรรศการศิลปะรวมสมัยอีกหลายแหง ไดแก งาน Nuit Blanch, Centre Pompidou, Soi Project,
Maison Europeenne de la Photographie, Nuit Blance: Passage de Retz

3.3.4 กิจกรรมการจัดงานวิถีชีวิตไทย หมูบานไทย (Thai Village) ณ จัตุรัส
St. Sulpice โดยความรวมมือกับเทศบาลกรุงปารีส เขต 6  ในการจัดเทศกาลวิถีชีวิตไทย ระหวาง
วันที่ 15-24 กันยายน 2549 ประกอบดวย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดนิทรรศการ
วิถีชีวิตไทย 4 ภาค  พรอมการสาธิตหัตถกรรมไทย  อาหาร-ขนมไทย ผลไมไทย ดวยความ
รวมมือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ การแสดงดนตรี การแสดงพื้นบาน การแสดงหุนละคร
เล็ก การจัดแสดงผลิตภัณฑจากรานภูฟา สินคาจากมูลนิธิแมฟาหลวง รวมทั้งการออกรานสินคา
OTOP โดยกระทรวงพาณิชยจัดหาผูประกอบการ  การนวดแผนไทยสปาไทย จากกระทรวง
สาธารณสุข การสาธิตการนวดไทย-ฤาษีดัดตน จากโรงเรียนแพทยแผนไทยวัดโพธิ์ การแสดง
สมุนไพรไทย ภายในงานตกแตงดวยบรรยากาศแบบไทย ๆ จําลองแบบใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาว
ไทย โดยมีศาลาไทยต้ังโดดเดนอยูกลางจตุรัส ดวยความรวมมือจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
การบินไทย จํากัด(มหาชน) และในโอกาสน้ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2549 นอกจากน้ี
กระทรวงพาณิชยของไทยรวมมือกับคารฟูฝร่ังเศส เปดตลาดสินคาไทย ในชวงจัดงานเทศกาล
วัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส โดยการนําสินคาไทยวางจําหนายในคารฟู สาขา Villers en Biere สาขา
Carre Senart และสาขา Collegien ปรากฏวาสินคาไทยที่เปนยอดนิยมมากไดแก ผลไม ขาวหอม
มะลิ อุปกรณเคร่ืองใชและของตกแตงบาน จากโครงการภูฟา

3.3.5  กิจกรรมการจัดเทศกาลอาหารไทย (Food Festival) กําหนดจัดขึ้น ณ จัตุรัส
St. Sulpice เขต 6 ของกรุงปารีส ระหวางวันที่ 15-23 กันยายน 2549 โดยการจําหนายและสาธิตการ
ทําอาหารไทย อาทิ ผัดไทย สมตํา ทําขนมครก ขนมลูกชุบ จากกระทรวงพาณิชย การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย และบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี ซึ่งเปนที่สนใจเปนอยางมาก

3.3.6 กิจกรรมการชกมวย (Thai Boxing) ณ Bercy Stadium กําหนดจัดการ
แขงขันชกมวยไทย-ฝร่ังเศส โดยความรวมมือจากสหพันธมวยไทยในฝร่ังเศสและสภามวยไทยโลก

3.3.7  กิจกรรมการจัดเทศกาลภาพยนตรไทย (Film Festival) โดยการฉาย
ภาพยนตรไทยยอดนิยม และภาพยนตรที่ไดรับรางวัลจํานวน 18 เร่ือง ไดแก พระเจาชางเผือก โหม
โรง โขน ทองปาน คนภูเขา เพื่อนแพง คนเลี้ยงชาง ฝนบาคาราโอเกะ นางนาก สต างค 14 ตุลา
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สงครามประชาชน สุริโยไท บิวติฟูล บอกเซอร โหมโรง  ขุนกระบี่ผีระนาด  ไอฟก  ชัดเตอร กด
ติวิญญาณ คนเลนของ มหา’ลัย เหมืองแร เทศกาลภาพยนตรไทย จัดขึ้น ณ  Cinémathèque
Française  ระหวางวันที่ 20 กันยายน – 1 ตุลาคม 2549 โดยจัดฉายภาพยนตร เร่ือง โหมโรง ในรอบ
ปฐมทัศนในพิธีเปดงานเทศกาลภาพยนตรไทย ในวันที่ 20 กันยายน 2549 โดยไดรับความรวมมือ
จากสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ นอกจากน้ี ผูจัดงานเทศกาลภาพยนตรในเมือง Nantes และ Lyon
ไดนําภาพยนตรเหลาน้ี ไปจัดฉายในเทศกาล Festival des trois continents ,Amiens Festival des
Films Internationals  และ Festival du film asiatique de Lyon

3.3.8 กิจกรรมการจัดสัมมนาทางวิชาการดานความสัมพันธระหวางไทยและ
ฝร่ังเศส “La Thailande : continuité du partenariat avec la France” ซึ่งเปนกิจกรรมสําคัญกิจกรรม
หน่ึงในการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส โดย กระทรวงวัฒนธรรมไดเชิญ
ศาสตราจารย คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เปนประธานคณะทํางานการจัดการสัมมนาทางวิชาการ ดวย
ความรวมมือกับสถาบันแหงชาติ ดานภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก (Institute National des Langues
et Civilisation Orientales-INALCO)4 มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการน้ี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปนประธานในการเปดการสัมมนาฯวันที่
18 กันยายน 2549  ณ Sorbonne University โดยมีการนําเสนอองคความรูทางดานประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมการเมือง เศรษฐกิจการคา เนนความสัมพันธไทย-ฝรั่งเศสในปจจุบันและอนาคต
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูรวมสัมมนาซักถาม ทั้งน้ี ไดเชิญวิทยากรทั้งชาวไทยและฝร่ังเศส ซึ่งมี
ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 200 คน ประกอบดวย นักวิชาการ นักกฎหมาย นักธุรกิจ สื่อมวลชน
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ผลการประเมินการะบวนการดําเนินงาน พบวา การดําเนินงานอยูใน
ระดับที่พอใจเปนอยางมาก ผูจัดงานทั้งฝายไทยและฝายฝร่ังเศส รวมกันดําเนินงานแบบบูรณาการ
ความรวมมือและดําเนินการในลักษณะ thai team ทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีการ
วางแผนลวงหนา เปนเวลา 2 ป ทั้งฝายไทยและฝายฝร่ังเศส ฝายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม(นายสุรเกียรต์ิ เสถียรไทย) เปนประธานในการจัดงาน ฝาย
ฝร่ังเศส รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมฝร่ังเศสเปนประธาน โดยมีประธานาธิบดี ฌาคส ชีรัค
เปนผูอุปถัมภอยางเปนทางการในการจัดงาน ในคร้ังน้ี มีการติดตามความคืบหนาเปนระยะๆ การ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ มีการประสานงานในการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดของแตละฝายที่
รับผิดชอบ

4 (9) Institute National des Langues et Civilisation Orientales-INALCO) เปนสถาบันศึกษาของฝรั่งเศสเพียงแหงเดียว
ที่เปดสอนวิชาภาษาไทยในระดบัปริญญาตรี โท และเอก
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3.4 การวิเคราะหดานผลผลิต (Product  Evaluation- P)
3.4.1 ผลท่ีไดรับจากการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส  โดยภาพรวม การจัดงาน

เทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส ไดกําหนดแนวความคิด (Theme) ของงานเนน “ความเปนไทย”
โดยใชชื่อวา “Tout à Fait Thaï” เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองใน
วโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป และในโอกาสเดียวกัน เพื่อเปนการดําเนินการตาม
แถลงการณรวมระหวางรัฐบาลไทย-ฝร่ังเศส โดยเนนการเผยแพรความเปนเลิศของศิลปวัฒนธรรม
ไทยเพื่อเสริมสรางสถานะและบทบาทของประเทศไทย แสดงออกถึงภาพลักษณที่ดีของประเทศ
ไทยในสายตาของชาวฝร่ังเศส และชาวตางชาติอ่ืนๆ ใหเห็นถึงศักยภาพของไทยในทุกดาน การจัด
งานคร้ังน้ีชวยเผยแพรชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศไทยใหกวางขวางยิ่งขึ้นในเวทีโลก พูดกันติดปาก
และตางประทับใจในการเขารวมงาน กิจกรรมทางวัฒนธรรมทุกกิจกรรม ไดรับความสนใจจาก
ศิลปน นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปทั้งชาวฝร่ังเศสและชาวตางชาติที่พํานัก
ในฝร่ังเศส ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความ ประทับใจ และชื่นชมความเปนไทย และประสงคจะใหจัด
งานเทศกาลวัฒนธรรมไทยเชนน้ีเปนประจําทุกป หรือ 2 ป นอกจากน้ี ศิลปนทั้งสองประเทศไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดเค รือขายทางวัฒนธรรมที่
เขมแข็งขึ้นอีกทางหน่ึงโดยการบูรณาการความรวมมือแบบทีมไทย รวมทั้งสงเสริมความเขาใจทาง
วัฒนธรรมระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศโดยใชนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural
Diplomacy)  ซึ่งจะชวยกระชับความสัมพันธระหวางไทย-ฝร่ังเศส เพื่อขยายสูความรวมมือดานอ่ืน ๆ
ตอไป

ผลที่ไดจากการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส ในคร้ังน้ี ทําใหทราบวา แนวคิด
ในเร่ืองศิลปะของชาวฝร่ังเศสแตกตางไปจากชาวไทย ในแงที่ฝร่ังเศสเปนประเทศที่โดดเดนในเร่ือง
วัฒนธรรม ทั้งทางดานศิลปะการแสดง สถาปตยกรรม วรรณคดีที่มีชื่อเสียงระดับแนวหนาของโลก
ชาวฝร่ังเศสจะชมการแสดงที่เปนศิลปะจริงๆ การแสดงพื้นบาน (traditional performance) ใน
ความคิดของชาวฝร่ังเศส จะตองเปนการแสดงที่เปนพื้นบานจริงๆ แสดงโดยคณะนักแสดงพื้นบาน
โดยอาชีพ หาเลี้ยงชีวิตดวยการแสดงพื้นบาน ไมใชการแสดงพื้นบานจากสถาบันนาฏศิลปใดๆ จึง
เห็นไดวารสนิยมของชาวฝร่ังเศสเนนศิลปะที่แทจริง ชั้นเลิศกระบวนและขั้นตอนการจัดงานฯ ใน
คร้ังน้ี ทําใหผูจัดมีประสบการณมากยิ่งขึ้น ทําใหเรียนรูมาตรฐานสากลในการจัดงานเทศกาล ขนาด
ใหญ ได แตถึงอยางไรก็ตาม กระบวนการและขั้นตอนของฝร่ังเศสก็เปนอุปสรรคในการจัดงาน
เน่ืองจากฝายไทยขาดประสบการณในระดับสากล เชน การขอรับการอุปถัมภการจัดเทศกาล
วัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศสโดยผูนําของประเทศ (ประธานาธิบดี) การขอความรวมมือและsponsor
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ดานการประชาสัมพันธงานเทศกาลอยางทั่วถึงทั่วกรุงปารีสและปริมณฑล การสํารองสถานที่ที่
ตองการจัดงานลวงหนากอน 1-2 ป การขนสงอุปกรณนิทรรศการ อุปกรณการแสดงไมทันภายใน
กําหนด การจัดการแสดงโขนในพระราชวังแวรซายสน้ันอุปกรณฉากตองผานการอบฆาเชื้อกอน
นํามาติดต้ัง การเสียภาษีรายไดจากการจําหนายผลงานสาธิตหัตถกรรม จึงทําใหการจัดงานฯในคร้ัง
น้ีประสบปญหาในระหวางการจัดงานบาง แตผูรวมจัดทุกฝายไดรวมกันแกไขปญหาไปได ซึ่งตอง
ใชการตัดสินใจที่รอบคอบ เหมาะสม ในการแกไขปญหา ทั้งน้ี ตองใชทักษะการทูต (diplomacy)
การเจรจา (negotiation) และความแนบเนียน (tact)  ความสามารถในการจูงใจ (persuation) โดย
ยอมในสิ่งที่มีความสําคัญนอย เพื่อแลกกับการไดมาซึ่งสิ่งที่สําคัญมากกวา เหลาน้ีลวนมีประโยชน
เพื่อใหการจัดงานบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ใหคุมทุนทาง
วัฒนธรรมและงบประมาณที่ใชในการจัดงานในคร้ังน้ี



บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เปนการประเมินผล การใชมิติทางวัฒนธรรมในการเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีของไทยในตางประเทศโดยศึกษาจาก กรณีศึกษา การจัดงานการจัดงานเทศกาล
วัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส ซึ่งการศึกษาในคร้ังน้ีเปนการศึกษาโดยใชทฤษฎี แนว ความคิด และ
บริบทของนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)

จากการศึกษา พบวา การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส ประสบผลสําเร็จเปนที่
นาพอใจ ถึงแมวาการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีแกประเทศไทยยังไมเห็นผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจนนัก
แตก็นับไดวาการนําการปฏิบัติที่ดี (best practice) ที่ไดจากการจัดงานรวมกับหนวยงานของฝร่ังเศส
มาเปนแนวทางในการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ (ขนาดใหญ) เชนน้ีไดใน
ประเทศอ่ืนๆตอไป

4.1. สรุปผลการศึกษา
4.1.1 การนําเสนอตัวอยางของการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส ซึ่งเปน

เทศกาลขนาดใหญ ในคร้ังน้ี ทําใหฝร่ังเศสยอมรับศักยภาพของคนไทยในการดําเนินงานดาน
วัฒนธรรมไดในระดับหน่ึง มีความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของฝายไทย อยางไรก็ตาม  การจัดงาน
เทศกาลวัฒนธรรมในฝร่ังเศสในคร้ังน้ี นับวาเปนการดําเนินงานที่ยุงยาก ซับซอนพอสมควร
เน่ืองจากฝร่ังเศสมีมาตรฐานในการดําเนินงานวัฒนธรรมสูง อาจกลาวไดวา ฝร่ังเศสเปนประเทศ
แรกที่ใชกลยุทธการทูตทางวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือในการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ โดย
ใหความสําคัญวา วัฒนธรรมเปนพลังอํานาจละมุน (Soft Power) และไดรับผลสําเร็จเปนอยางยิ่ง
และรวดเร็ว และเปนที่ยอมรับในสากลโลกวา ฝร่ังเศสเปนประเทศที่มีความโดดเดนในเร่ืองของ
วัฒนธรรมที่เกาแก มั่นคงและเปนเอกลักษณ อีกทั้งยังมีสถาปตยกรรม ศิลปะและวรรณคดีที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก

หลังจากฝร่ังเศสหมดอิทธิพลในแถบอินโดจีนหลังสงครามเย็นแลว  ปรากฏวา
ความสัมพันธระหวางไทยและฝร่ังเศสเต็มไปดวยความราบร่ืน บุคคลระดับสูงของไทยและฝร่ังเศส
ไดมีการเยือนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทั้งในระดับราชวงศและรัฐบาล จนถึง พ .ศ. 2546 รัฐบาล
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ไทยและรัฐบาลฝร่ังเศส ไดมีแถลงการณรวมการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร เพื่อกระชับ
ความสัมพันธระหวางกันใหแนนแฟน และเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทั้งสองใหมี
ความตอเน่ืองและเปนรูปธรรมยิ่งขึ้นในทุกดาน โดยความรวมมือทางวัฒนธรรมไดตกลงสงเสริม
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในเบื้องตนไดกําหนดจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมรวมกัน เร่ิมจากการจัด
งานเทศกาลวัฒนธรรมฝร่ังเศสในประเทศไทย  (La Fete ) และจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยใน
ฝร่ังเศส (Tout à Fait Thaï) ในปถัดไป

งานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการตางประเทศ
แหงราชอาณาจักรไทย รวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารและกระทรวงการตางประเทศ
ฝร่ังเศส ไดรวมกันจัดขึ้นระหวางวันที่ 15 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2549 ภายใตชื่องาน “Tout à Fait
Thaï” เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป รวมทั้งเปนการเฉลิมฉลองความสัมพันธระหวางไทยและฝร่ังเศส กิจกร รมของงาน
เทศกาลน้ี ประกอบดวย การแสดงนาฏศิลปไทย การแสดงหุนละครเล็ก การแสดงรวมสมัย การ
บรรเลงดนตรีไทย การแสดงดนตรีรวมสมัย นิทรรศการวิถีชีวิตไทย นิทรรศการรวมสมัย เทศกาล
อาหารไทย เทศกาลภาพยนตรไทย ฯลฯ  อยางไรก็ตาม ความสําเร็จที่ไดรับ อาจจะไมถึงขั้นสราง
ภาพลักษณที่เลอเลิศสําหรับประเทศไทยในสายตาของชาวยุโรป  แตกระน้ัน ผลการจัดงานก็
สะทอนถึงความพอใจ ประทับใจจากหลายๆฝาย ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ อาทิ

- Mr.Claude Blanchemaison อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศและการพัฒนา
กระทรวงการตางประเทศ ไดขอขอบคุณผานมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในการที่
ประเทศไทยไดนําเอาศิลปะชั้นเลิศ ไปจัดแสดงใหชาวฝร่ังเศสไดชื่นชม โดยเฉพาะโขน และหวังวา
ประเทศไทยจะวางแผนจัดเทศกาล Tout à Fait Thaï ในฝร่ังเศสอีกครงแนนอน

- Mr.Renaud Donnedieu de Varbres รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร
ฝร่ังเศส ขอชื่มชมการแสดงชั้นเลิศของไทย เชนกัน ไมผิดหวังที่เดิมกระทรวงวัฒนธรรมและ
กระทรวงการตางประเทศของฝร่ังเศส เห็นพองจะยุติการจัดงานปวัฒนธรรมของประเทศตางๆ เปน
เวลา 5 ป แตก็ไดยืดหยุนใหความรวมมือกับฝายไทยในการจัดเทศกาลฯ เพื่อใหเปนไปตา ม
แถลงการณการรวมระหวางผูนําทั้งสองประเทศ และเพื่อใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการรวมทางดาน
วัฒนธรรมไทย-ฝร่ังเศสดวย

- Mr.Laurent Aublin เอกอัครราชทูตฝร่ังเศสประจําประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ
ความสําเร็จในการจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศสในคร้ังน้ี พรอมเสนอแนะให จัดเทศกาลฯน้ี
เปนเทศกาลประจําป เชนเดียวกับ เทศกาล La Fete ซึ่งฝายฝร่ังเศสเปนผูจัดเปนประจําทุกป ต้ังแต ป
2547
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ในขณะเดียวกัน สื่อสิ่งพิมพเกือบทุกสื่อ รวมทั้งสื่ออินเตอรเน็ต ในประเทศไทยก็ได
นําเสนอผลของการจัดงานในเชิงบวก และชื่นชม “โขนรามเกียรต์ิลงโรงที่พระราชวังแวรซายส”
“สมเด็จพระเทพฯทรงดนตรีไทย ฝร่ังเศสชื่นชมพระอัจฉริยภาพ”  “Tout a fait thaiกระหึ่มกรุง
ปารีส”  “โขนไทยกระหึ่มพระราชวังแวรซายส”  “ บัวแกว-วัฒนธรรม-ทองเที่ยวประสานมือรวมจัด
งานวัฒนธรรมไทยกลางกรุงปารีส” “A Little Siam for Paris” (ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด คม ชัด ลึก
ผูจัดการ สยามรัฐ Manger online Bangkok Post  The Nation กินรี สวัสดี และวารสารฝร่ังเศส) การ
จัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศสในคร้ังน้ี ไดรับความรวมมือเปนอยางดี  ทั้งดานการบริหาร
การจัดการ กําลังคนและงบประมาณ ซึ่งเปนการดําเนินการในเชิงรุก ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวาการ
ดําเนินงานเชิงรับ มีผลตอการยอมรับในศักยภาพความสามารถในการดําเนินงานของไทย

ทั้งน้ีประเทศไทยมีนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมและมีแผนแมบทการดําเนินการทูต
วัฒนธรรม ของกระทรวงการตางประเทศ นอกจากน้ี กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนแมบทวัฒนธรรม
แหงชาติ ในการกําหนดเปาหมายในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยทุน
ทางวัฒนธรรม อีกทั้งไทยเปนชาติที่มีมรดกทางวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมเกาแกเปนเอกลักษณ
ขณะเดียวกันมีความหลากหลายของวัฒนธรรมทองถิ่น 4 ภาค โดยในขอบขายของงาน  Tout à Fait
Thaï น้ัน จะออกเปนแนวการนําเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยโดยรวม คือมีงานหลายๆ แบบคละกันไป
เน่ืองจากเปนการจัดงานคร้ังแรกในฝร่ังเศส จึงมีจุดประสงคออกไปในทางการ Introduce
วัฒนธรรมไทยใหคนฝร่ังเศสไดรับรู แตในอนาคต หากจะมีการจัดงาน Tout à Fait Thaï หรืองาน
เทศกาลประเภทเดียวกันอีก ก็นาที่จะมีการต้ัง Theme หลักของงานขึ้นมาหน่ึงอยาง เพื่อใหมีการ
จัดหา (หรือสราง) งานในแนวทางเดียวกันมานําเสนอ และทําใหงานที่จัดแตละคร้ังมีความแตกตาง
กันไป

อยางไรก็ตาม ในสวนของประเทศไทย รัฐบาลยังไมประกาศนโยบายที่ชัดเจน และไมไดหยิบ
ยกนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมมาพิจารณาเปนวาระแหงชาติ และยังไมใหความสําคัญอยางจริงจังใน
การนํามิติทางวัฒนธรรมเชิงการทูตมาเปนแนวทางในการเสริมสรางภาพลักษณความเปนไทยให
เผยแพรไปทั่วโลก เชนเดียวกับฝร่ังเศส  สวนฝร่ังเศส มีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ เร่ืองการทูตเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ในเผยแพรวัฒนธรรมและเสริมสรางภาพลักษณในตางประเทศ คือ
กระทรวงการตางประเทศ โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารเปนหนวยงานสําคัญในการ
ดําเนินงานดานอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Cultural Industries) การสืบสานวัฒนธรรมของฝร่ังเศส โดยมี
นโยบายที่ชัดเจน เร่ิมตนจากการใชนโยบายวัฒนธรรมระยะกลาง ระยะยาว เนนการพิทักษรักษาและ
ฟนฟูสภาพมรดกของชาติ สนับสนุนศิลปะดานจิตรกรรม ประติมากรรม การประพันธ ดนตรี
สนับสนุนงานดานสถาปตยกรรม และขยายงานศิลปวัฒนธรรมสูประชาชน ดวยการจัดต้ังหนวยงานที่
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รับผิดชอบงานดานวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น โดยจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดสรร
งบประมาณดําเนินโครงการตางๆ ดวยแตละทองถิ่นน้ันๆ รวมทั้งการขยายเครือขายการจัดต้ังสมาคม
ฝร่ังเศสในประเทศตางๆ เพื่อเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศสอยางตอเน่ือง

สําหรับประเทศไทย ยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบเร่ืองการทูตเชิงวัฒนธรรมอยางเปน
ทางการ แตรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ ไดแก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพาณิชย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สวนหนวยงานหลักในการดําเนินงานการทูตเชิง
วัฒนธรรม ไดแกกระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรม โดยกระทรวงวัฒนธรรมมี
หนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานวัฒนธรรมกับตางประเทศ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม รวมทั้งงานวิเทศสัมพันธในระดับกรม ในกรมศิลปากรและกรมสงเสริมวัฒนธรรม
สําหรับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม อยูในกระทรวงพาณิชย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ทั้งน้ี การจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศสในคร้ังน้ี ซึ่งเปนเทศกาล
ขนาดใหญ จําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน จึงทําให
การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศสประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดวยความรวมมือของหนวยงานตางๆพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทองเที่ยวและการ
กีฬา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย การบินไทย จํากัด (มหาชน) ดังน้ัน การดําเนินงานแบบบูรณา
การในลักษณะ ทีมไทยแลนด ของฝายไทยทั้งในและตางประเทศ ถือเปนการรวมพลัง โดยมีนโยบาย
การทูตเชิงวัฒนธรรมเปนแนวทางสําคัญในการเสริมสรางภาพลักษณ และนําเสนอความเปนไทย
นิยมไทย เปนเกณฑเดียวกันในการดําเนินงาน

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากประเทศไทยและฝร่ังเศสมีความรวมมือทวิภาคี มีการลงนามความ
รวมมือกันมาต้ังแต พ.ศ. 2545 ทําใหฝร่ังเศสและไทยมีมาตรการและกลไกเพื่อรองรับความรวมมือ
ระหวางกันในหลายดาน อาทิ ดานการทูต ดานการคา ดานวิทยาศาสตรและวิชาการ ดานเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมดานการศึกษา ดานวัฒนธรรม ฯลฯ นอกจากน้ี ไทยและฝร่ังเศสยังเปนประเทศสมาชิก
ของกรอบความรวมมือพหุภาคีเดียวกัน เชน องคกรการคาโลก ยูเนสโก อาเซม เปนตน รวมทั้งเปน
สมาชิกอยูในองคกรในเครือขายของยูเนสโก เชน สภาองคการมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบาน
นานาชาติ (CIOFF) ซึ่งสงเสริมการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมพื้นบาน เปนตน

4.1.2 งานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส ไดกําหนดแนวความคิด (Theme) ของงานโดย
เนนความเปนไทย (Thainess) เน่ืองจากเปนการจัดงานคร้ังแรกในฝร่ังเศส จึงสามารถเรียกความสนใจ
ไดมาก เปนการแนะนําประเทศไทยใหชาวฝร่ังเศสไดรูจัก เนนการเผยแพรความเปนเลิศของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและเสริมสรางสถานะและบทบาทของประเทศไทย เพื่อใหเห็นถึงศักยภาพของ
ไทยในทุกดาน และเผยแพรชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศไทยใหกวางขวางยิ่งขึ้นในเวทีโลก

4.1.3 เปนการเผยแพรในเชิงรุก เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยสูสายตา
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ชาวตางชาติ โดยนําเสนอมิติวัฒนธรรมในการสรางเสริมภาพลักษณที่ดีของไทยในสายตาชาว
ตางประเทศ รวมทั้งการขับเคลื่อนในการเสริมสรางความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทยดวย

4.1.4 เปนการใชนโยบายทางการทูตวัฒนธรรมเสริมสรางสถานะและบทบาทประเทศไทย
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี (Cultural Diplomacy) เพื่อเนนใหเห็นถึงศักยภาพของไทยในทุก
ดาน รวมทั้งสรางใหเปน “แบรนดเนม” ของไทย โดยเฉพาะการสรางความนิยมไทยในหมู
ชาวตางชาติ

4.1.5 เปนการทํางานรวมกับฝายฝร่ังเศส มีการดําเนินการเชิงยุทธศาสตรโดยใชกุศโลบายใน
ระดับสูง โดยเชิญใหประธานาธิบดีฝร่ังเศสเปนผูอุปถัมภการจัดงานเทศกาลฯ  นอกจากน้ี การ
กลาวถึงการจัดงานเทศกาลฯ ในแถลงการณของผูนําทั้งสองประเทศ รวมทั้งในระหวางการเยือนไทยของ
ประธานาธิบดีฝร่ังเศส ทําใหการดําเนินงานไดรับการยอมรับและสนับสนุนจากผูนําในระดับสูง

4.1.6 ศึกษาอุปสงค ทัศนคติของชาวฝร่ังเศส ความรูความเขาใจของชาวฝร่ังเศส เกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ัน การนําเสนองานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศสคร้ังน้ีจึงตองเนนทั้ง
ดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และนวัตกรรมไทย เพื่อการตอบสนองความตองการที่ถูกตองของ
ชาวฝร่ังเศส

4.1.7 พิจารณาจัดงานในฤดูใบไมรวง ซึ่งเปนเวลาที่เหมาะสม ซึ่งชาวฝรั่งเศสกลับจาก
การหยุดพักผอนในฤดูรอน บรรยากาศในกรุงปารีสและบริเวณใกลเคียงจะคึกคัก เขาชมการแสดง
ทางวัฒนธรรมของไทยอยางเนืองแนน

4.1.8 การมอบหมายงานใหแกผูเชี่ยวชาญการจัดงาน (event organizer or agence de
communication) โดยมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญการจัดงานในสาขาตางๆ ทั้งการจัดการแสดงโขน
การแสดงตางๆ การจัดนิทรรศการ การจัดงานวิถีชีวิตไทย การสาธิตหัตถกรรม การจัดเทศกาล
ภาพยนตร และการจัดการสัมมนา  โดยการทําสัญญาวาจาง เพื่อควบคุมมาตรฐานการจัดงาน ให
ไดมาซึ่งผลงานที่สมบูรณและเปนที่พอใจมากที่สุด

4.1.9 การประชาสัมพันธการจัดงานโดยมืออาชีพ เพื่อใหขอมูล ขาวสารการจัดงานไป
อยางทั่วถึงและเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด ซึ่งการประชาสัมพันธการจัดงานในครั้งนี้ ฝาย
ฝร่ังเศสเปนผูรับผิดชอบโดยใหนักประชาสัมพันธมืออาชีพ ดําเนินการ ทําใหชาวฝร่ังเศสรับทราบ
ถึงการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศสเปนไปอยางทั่วถึง

4.1.10  กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นน้ีไดรับความสนใจเปนอันมากทั้งชาวไทย และชาว
ฝร่ังเศสรวมทั้งชาวตางชาติที่พํานักในฝร่ังเศส ไดรับการตอบรับจากผูเขาชมงานชาวฝรั่งเศสเปน
อยางดี อยางนาพอใจ มีจํานวนผูชมเปนจํานวนมากซึ่งมีปฏิกิริยาตอการจัดกิจกรรมของไทยที่ดีมาก
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การเผยแพรชื่อเสียงของประเทศไทยคร้ังน้ีไดรับการเชิดชูอยางสมเกียรติภูมิยิ่ง
4.1.11  ไดรับผลสําเร็จในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางไทยและฝร่ังเศสแลวยังเปน

การสรางเครือขายที่สําคัญในภาคพื้นยุโรปซึ่งเปนประเทศคูคาสําคัญของไทย
4.1.12 การทํางานรวมกันเปนหุนสวนที่ใกลชิดระหวางกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวง

การตางประเทศ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ซึ่งเปนแกนหลักในการดําเนินงาน โดยมีกลุม
คนในทองถิ่นทั้งที่เปนชาวไทยและชาวฝร่ังเศสใหความชวยเหลือและสนับสนุนการทํางาน ทําให
ไดมุมมองและการผนึกกําลังที่หลากหลาย

4.1.13 การทํางานรวมกับกระทรวงและหนวยงานอ่ืน ๆ สอดคลองกับนโยบายการ
ตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ ในการประสานการดําเนินงานของสวนราชการใน
ตางประเทศ เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) เปนตน  ตามนโยบายทีมประเทศไทย เพื่อใหการจัดงานน้ีมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของผูรวมดําเนินงานฝายฝร่ังเศสเปนอันมาก

4.2. ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

4.2.1.1 ขอเสนอแนะในการสรางความตระหนักในเร่ืองความนิยมไทย ในวิถีชีวิต
ไทยที่เปนมรดกตกทอดกันมา ทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคมปจจุบัน ยอมมีการ
เปลี่ยนแปลงให วัฒนธรรมไทยมีรากฐานที่ไมแข็งแรง  โดนกระทบดวยวัฒนธรรมภายนอกก็
เปลี่ยนไปไดงาย อีทั้งคนไทยขาดความรู ความเขาใจ วัฒนธรรมอยางลึกซึ้ง ละเลยตอวัฒนธรรม
ตนเอง ขาดภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต ดังน้ัน จึงควรมียุทธศาสตรในการดําเนินงานวัฒนธรรมที่
ยั่งยืน สงเสริมความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักใหกับคนในชาติ ใหมีวิถีชีวิตที่ดี ไดแก

- ความเปนชาวพุทธ ใหคนไทยเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคติธรรม จริธรรมมีวิถี
ชาวพุทธที่ถูกตอง

- ความเปนไทย นิยมความเปนไทย รักษาเอกลักษณของชาติ ของทองถิ่น
ทั้งดานภาษา  อาหาร  ภูมิปญญาไทย ศิลปะ มารยาทไทย ความเปนมิตร ความมีนํ้าใจ ฯลฯ

- ความรูเพื่อการอยูรอดในสังคม มีองคความรูทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ
มีจิตสํานึกตอสภาพสังคมที่ดี

ดังน้ัน จึงควรจัดทํานโยบายดานวัฒนธรรมกับการศึกษาที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ใหเกิด
กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมและการถายทอดทางวัฒนธรรมในทุกระบบการศึกษา ซึ่งเปนการ
สรางพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนทางดานวัฒนธรรมและสังคมใหกับประชาชน และเมื่อคนไทยมี
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ความตระหนักถึงความเปนไทย นิยมไทย วัฒนธรรมไทยก็จะแข็งแกรง การที่จะใชการทูตเชิง
วัฒนธรรมนําความเปนไทยไปเผยแพรเชิงรุก สรางกระแสนิยมไทยในประเทศตางๆ ก็ไมใชเร่ือง
ยากอีกตอไป

4.2.1.2 ขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบายดานวัฒนธรรมกับการศึกษาที่ชัดเจน
ในการบูรณาการวัฒนธรรมเขาสูระบบการศึกษาและใหสถานศึกษาใชประโยชนจากแหลง
วัฒนธรรมในฐานะแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนพัฒนาในดานวิธีการถายทอดทางวัฒนธรรม
ดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งกําหนดมาตรการและกลไกที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอยางจริงจัง ซึ่งจะดูดซับเขาสูวิถีชีวิตไทย เกิดวัฒนธรรมที่กลมกลืนและมีคุณคาสามารถ
ตอตานกับกระแสนิยมวัฒนธรรมชาติอ่ืน และชวยปรับระบบเศรษฐกิจในแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดยอัตโนมัติ

4.2.1.3 ขอเสนอแนะในการใชมิติการทูตเชิงวัฒนธรรมในการเสริมสราง
ภาพลักษณของไทยในตางประเทศ เปนแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมี
แผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2550–2559) เปนกรอบทิศทางการพัฒนางานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม แตเทาที่ผานมา การกําหนดนโยบายตางประเทศในการใช Cultural Diplomacy ยัง
ไมสําเร็จเทาที่ควร มีสาเหตุมาจากนโยบายเปนหลัก ขาดความเขาใจเร่ืองภาพลักษณกับการใชมิติ
ทางวัฒนธรรม ทั้งน้ี หนวยงานที่ดําเนินงานดานวัฒนธรรมไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยมาก
ในแตละป จึงควรจัดทํานโยบายรอง (secondary policy) ซึ่งมีแนวทางที่ชัดเจนและแคบขึ้นกวา
นโยบายหลัก เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติสําหรับองคกรระดับกระทรวงในการดําเนินงาน
วัฒนธรรม มีการกระจายอํานาจงานทางวัฒนธรรม โดยกําหนดนโยบายของแผนระยะกลาง (3-5 ป)
เพื่ออํานวยใหการดําเนินงานวัฒนธรรมตามนโยบายมีความตอเน่ืองและบังเกิดผลที่เปนรูปธรรม
เปนการดําเนินงานที่คุมคากับการลงทุน สนองตอบตอสถานการณของสังคมไทยในปจจุบัน

4.2.1.4 ขอเสนอแนะใหมีหนวยงานหลักในการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม
เน่ืองจากการดําเนินงานในปจจุบันยังขาดการบริหาร การจัดการที่ดี ขาดการแบงหนาที่รับผิดชอบที่
ชัดเจนจึงเห็นควรเสนอใหมีหนวยงานหลัก ไดแก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการตางประเทศ
และมีหนวยงานสนับสนุน ไดแก กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา  การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย กรมประชาสัมพันธในการดําเนินงานการใชมิติทางวัฒนธรรมในการเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ของไทยในตางประเทศ โดยจัดใหมีหนวยงานและบุคลากร เฉพาะดาน เชนเดียวกับ Institute of
Cultural Diplomacy (ICD) ทั้งน้ี อาจจะต้ังอยูในกระทรวงวัฒนธรรมหรือ กระทรวงการ
ตางประเทศ เพื่อดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานน้ีโดยเฉพาะ
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4.2.1.5 ขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบายของรัฐรวมกันระหวางงานวัฒนธรรม
กับงานตางประเทศ โดยใหเปนนโยบายรวมกัน โดยการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานใน
ระดับชาติโดยเฉพาะ เพื่อพิจารณาการดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ
ของไทยในตางประเทศ โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการจากหนวยราชการที่เกี่ยวของ และ
องคกรภาคเอกชน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงการตางประเทศเปนฝายเลขานุการ เปน
งานตางๆ กําหนดกลไกการประสานงานระหวางกระทรวง รวมทั้งบทบาทการดําเนินงานของแตละ
กระทรวงในเร่ืองน้ีใหชัดเจน รวมทั้งการประเมินผล ทั้งระดับมหภาคและจุลภาค เพื่อนํามา
พัฒนาการดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.2.1.6 ขอเสนอแนะในการกําหนดแผนการดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรมใน
ระดับนานาชาติอยางเปนระบบ ซึ่งอาจจะแบงออกเปน 3 ระยะ แผนระยะสั้น (1 เดือน) แผนระยะ
กลาง (5 ป) และแผนระยะยาว (10 ป)

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
4.2.2.1 ขอเสนอแนะในการจัดทําฐานขอมูล เกี่ยวกับการทูตเชิงวัฒนธรรม

รวบรวมเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย รวมทั้งบทสัมภาษณ ขอความ การสัมมนาทางวิชาการ
รายงานวิจัย เพื่อใชเปนขอมูลที่สามารถนําไปอางอิงได ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว

4.2.2.2 ขอเสนอแนะในการจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ สื่อดีวีดี เพื่ อเปนเอกสาร
เผยแพรเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมไทยในประเทศตางๆ นอกจากน้ียังสามารถใชเปนเอกสารเสนอ
ขอมูล เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  เชน รายละเอียดการแสดง หัตถกรรม ศิลปะ อาหาร มวยไทย
ประเพณีไทยฯลฯ กอนที่จะนําศิลปวัฒนธรรมเหลาน้ีไปเผยแพรในรูปแบบการจัดเทศกาลไทยใน
ประเทศน้ันๆ

4.2.2.3 ขอเสนอแนะในการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมผานสื่อทันสมัยและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ที่เขาถึงประชาชนได เชน YouTube Facebook Twitter สื่อสมัยใหมเหลาน้ี เปนสื่อ
สองทาง เสมือนน่ังสนทนาตอหนากัน บางสื่อสามารถนําเสนอดวยภาพวีดีโอหรือ ดีวีดีได จึงทําให
เกิดอารมณรวมและแนวรวมในสังคมไดงาย อยางไรก็ตาม ผูที่ควบคุมดูแลสื่อสมัยใหมน้ีตองเปนผู
ที่ที่เขาใจเร่ืองการทูตเชิงวัฒนธรรมและตองพิจารณาวาสื่อประเภทใดเหมาะสมที่จะใชกับการทูต
เชิงวัฒนธรรมในลักษณะใด เชน การใหขอมูลแบบเปนทางการทาง website การใหขอมูลสําหรับผู
ที่ไมมีพื้นฐานดานการทูตเชิงวัฒนธรรมทาง email การใหขอมูลแบบ real time ทาง Twitter สวน
Facebook อาจใชกับกลุมคนที่มีความสนใจเร่ืองเดียวกัน ทําใหการเผยแพรเร่ืองการทูตเชิง
วัฒนธรรมของไทยเปนไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว
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4.2.2.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําคูมือ แนวทางการปฏิบัติงาน และกรณีศึกษาจาก
การดําเนินการใชมิติทางวัฒนธรรมในการเสริมสรางภาพลักษณของไทยในตางประเทศ เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงาน เน่ืองจากการจัดงานเทศกาลเปนงานขนาดใหญ มีกิจกรรมเกิดขึ้นหลากหลาย
ในพื้นที่    ตาง ๆ ในขณะที่เจาหนาที่ปฏิบัติในพื้นที่มีจํานวนจํากัด  การแกไขปญหาในพื้นที่จึงเปน
การแกไขปญหาเฉพาะหนาใหไดมากที่สุด ภายใตความจํากัดของบุคลากรและทรัพยากร  ตลอดจน
ความแตกตางของธรรมเนียมปฏิบัติในทองถิ่น

4.2.2.5 ขอเสนอแนะในการสรางเครือขายการทูตเชิงวัฒนธรรม ใหเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม ถึงแมขณะน้ีการดําเนินงานวัฒนธรรมของไทยจะมีการสรางเครือขายบางแลว ไดแก
หนวยงานตางๆของไทยในตางประเทศ ในรูปแบบทีมประเทศไทย ทั้งสถานเอกอัครราชทูต สถาน
กงสุลใหญ สํานักงานการทองเที่ยว สํานักงานพาณิชย การบินไทย  แตเครือขายดังกลาวยังไมมี
สถานะทางกฎหมาย นอกจากน้ีเครือขายที่นอกเหนือจากน้ี ไดแก สมาคม มูลนิธิ ชุมชนไทย ยังขาด
การสนับสนุนดวยระบบเครือขายในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานการทูตเชิง
วัฒนธรรมใหเปนรูปธรรมและมีความตอเน่ือง รวมทั้งตอบสนองนโยบายวัฒนธรรมของรัฐ

4.2.2.6 ขอเสนอแนะในการจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในประเทศตางๆ เชน
เทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝร่ังเศส ซึ่งเปนเทศกาลขนาดใหญ ตองใชเวลาในการเตรียมงานนานมาก
อาจพิจารณาจัดสองปคร้ัง หรือ 4 ปคร้ังโดยเปลี่ยนเมืองที่จัดไปเร่ือยๆ เชน ลอนดอน นิวยอรก
โตเกียว ฯลฯ ทั้งน้ี โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูจัดหลัก และมีสถานทูตไทยในเมืองเจาภาพชวย
ประสานงาน ซึ่งควรบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทั้งในประตางประเทศใน
ลักษณะ Thai team เพื่อประหยัดงบประมาณ ใหไดผลสําเร็จที่คุมคาอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งน้ี ควรกําหนดแนวทางการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ชัดเจนและ ทุกฝายเขาใจ
ตรงกัน และที่สําคัญควรหาผูดําเนินการรวม (counterpart) ในประเทศน้ันๆ

4.2.2.7 ขอเสนอแนะในการสนับสนุนการผลิตภาพยนตรเกี่ยวกับมรดกไทย
วัฒนธรรมไทย อาทิ ภาพยนตรเกี่ยวกับการสงเสริมดนตรีไทย เชนเดียวกับ “โหมโรง” ภาพยนตร
เกี่ยวกับอาหารไทย เคร่ืองแตงกายไทย มวยไทย ฯลฯ ซึ่งเปนการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมที่ได
ผลสําเร็จอีกทางหน่ึง

4.2.2.8 ขอเสนอแนะในการจัดสรรทุนอบรมเกี่ยวกับ Cultural Diplomacy แก
บุคลากรที่เกี่ยวของ ในสถาบัน Institute of Cultural Diplomacy ที่ไดมาตาราฐานและมีประสิทธิภาพ
เชน สถาบันในฝร่ังเศสและเยอรมัน รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากรในหนวยงาน เขารวมการประชุม
นานาชาติ เกี่ยวกับ Cultural Diplomacy อยูเนืองๆ เพื่อเปนการพัฒนาและเตรียมความพรอมบุคลากร
โดยที่การทูตเชิงวัฒนธรรมมีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน จึงตองมีบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
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หลายสาขา ทั้งความสัมพันธระหวางประเทศ ประวัติศาสตร การประชาสัมพันธ เศรษฐศาสตร
วัฒนธรรม จิตวิทยา รวมถึงความรูเร่ืองสื่อสมัยใหม สื่อสารมวลชน เปนตน

4.2.2.9 ขอเสนอแนะในการแตงต้ังบุคลากร ผูรับผิดชอบดาน Cultural Diplomacy
โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะเปนตําแหนงทูตวัฒนธรรม ทํางานอยูในสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํา
ประเทศตางๆ

4.2 .2 .10 ขอเสนอแนะในการจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ
เชนเดียวกับ Alliance Francais ของฝร่ังเศส ซึ่งอาจจะบรรจุไวในแผนระยะยาว ทั้งน้ีตองพิจารณา
จากความพรอมของสถานที่ บุคลกากร งบประมาณ ความจําเปนและความคุมคาในแตละประเทศ
ประกอบดวย

กลาวโดยสรุป แนวความคิดในการใชมิติการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนกลยุทธสําคัญในการ
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีแกประเทศไทยในตางประเทศ ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน
เพื่อความสําเร็จและความราบร่ืนในการดําเนินนโยบายตางประเทศ เชนเดียวกับฝร่ังเศส โดยไดรับ
ความรวมมือจากทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดงานรวมกัน จึงควรเสนอเปนนโยบาย
ระดับชาติ กําหนดใหการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนกลไกสําคัญในการผลักดันใหเกิดการสงเสริม
ภาพลักษณของประเทศ รวมทั้งการเพิ่มโอกาส ทางเศรษฐกิจ ควบคูกับการพัฒนาทางสังคม และ
การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศอยางมีทิศทาง อันจะนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของประเทศไทยในทายที่สุด
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