รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การใชมิติการทูตเชิงวัฒนธรรมในการเผยแพร
ภาพลักษณของไทยในตางประเทศ: กรณีศึกษา
การจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส
จัดทําโดย นางสาวภีรนัย โชติกันตะ
รหัส 4056
รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ป 2555
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ
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รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่องการใชมิติการทูตเชิงวัฒนธรรมในการเผยแพรภาพลักษณของไทย :
กรณีศึกษา การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส

จัดทําโดย นางสาวภีรนัย โชติกันตะ
รหัส 4056

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ป 2555
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานศึ กษาสวนบุ คคลฉบับนี้ ได หยิ บยกการทู ตเชิง วัฒนธรรมขึ้นมาศึกษา เพื่ อเสนอ
แนวทางในการดํ า เนิ น การวั ฒ นธรรมด า นการเสริ ม สร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี แ ก ป ระเทศไทยใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเ ขียนมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ โดย
การนํ า กรณี ศึ ก ษาการจั ด เทศกาลวั ฒ นธรรมไทยในฝรั่ ง เศส ที่ มี ค วามโดดเด น ด า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม โดยใชกลยุทธการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนแนวดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและสมบูรณ
แบบในลักษณะการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานตางๆของไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ของฝรั่ ง เศส ทั้ ง นี้ ผู เขี ย นได มี ส วนร วมสํ า คั ญในการจั ดงานเทศกาลดั ง กล า ว ในรายงานฉบั บ นี้
ผู เ ขี ย นได ศึ ก ษาผลการจั ด งานเทศกาลวั ฒ นธรรมไทยในฝรั่ ง เศส จากนั้ น จะได พิ จ ารณาการ
ดําเนินการจัดงานวาประสบผลสําเร็จหรือไม เพียงใด เพื่ อที่จะนํามาเปนแนวทางปรับใชกับการ
ดํ า เนิ นงานวั ฒนธรรมของประเทศไทยในการจั ดงานเทศกาลขนาดใหญ เช นนี้ ของกระทรวง
วัฒนธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยโดยเปนการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ รายงานวิจัย
สิ่งพิมพ รวมทั้งขอมูลที่เผยแพรในระบบอินเตอรเน็ต ผลการศึกษาสรุป ได ดังนี้
สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีประเทศเกิดขึ้นใหมในโลกเพิ่มมากขึ้น จากประมาณ 60
ประเทศมาเปนเกือบสองรอยประเทศ ทําใหการเปลี่ยนแปลงดานการสรางความสัมพันธระหวาง
ประเทศมีขอบเขตกวางขวางขึ้นและซับซอนมากขึ้น ความเกี่ยวพัน ระหวางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ความมั่นคงและวัฒนธรรมสงผลกระทบซึ่งกันและกัน ประเทศตางๆหันมาสนใจการใชพลัง
อํานาจออนละมุน soft power ในการระงับกรณีพิพาทระหวางประเทศ โดยเฉพาะนําเอามิติทาง
วัฒนธรรมสอดแทรกในการทูตสรางความเปนมิตร ความไววางใจ ความเขาใจระหวางกัน ผูเขียน
จึงไดนําแนวความคิดเรื่องการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ซึ่งเปนกลยุทธสําคัญในการ
จัดงานวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส (Tout a Fait thai) มาใชในการศึกษาหัวเรื่องนี้ และชี้ใหเห็น
ความสําคัญของการใชมิติการทูตเชิงวัฒนธรรมในการสรางเสริมภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยใน
สายตาชาวตางประเทศ
ในการศึกษาผลการจัดงานวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส โดยใชมิติการทูตเชิงวัฒนธรรมเพื่อ
สรางเสริมภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสหรือไม เพียงใด ผูเขียนไดวิเคราะหขอมูลดวย
CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Daniel L.Stuffebeam) ซึ่งเปนแบบประเมินที่ไดรับการยอมรับทั่วไป
ในปจจุบัน ผูเขียนพิจารณาประเมินผลสําเร็จของการจัดงานทั้งในดานบริบทหรือสภาพแวดลอม

จ
(Context Evaluation) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จากการศึกษาพบวา การจัด
เทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศสในครั้งนี้ ในดานบริบทความสัมพันธระหวางไทยและฝรั่งเศสนั้น
มีความสัมพันธในลักษณะที่ไมราบรื่นนักในอดีต ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ นับเปนการเปดศักราช
แหงการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ดวยการนําเอาวั ฒนธรรมที่หลากหลายเขา
ไปเผยแพรในฝรั่งเศส ซึ่งเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง ทําใหฝรั่งเศสหัน
มาสนใจประเทศไทยมากขึ้น ยอมรับและเขาใจในความเปนเลิศในดานศิลปวัฒนธรรมของไทยที่
สามารถทัดเทียมกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆไดในระดับหนึ่ง รวมทั้งยอมรับศักยภาพของผู
จั ดร วมฝ า ยไทยที่ ส ามารถทํ า งานร วมกั บ ฝรั่ ง เศสได ซึ่ ง ฝรั่ ง เศสได ชื่ อ ว า มี ม าตรฐานสู ง ในการ
ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม
ผลการศึกษาการทูตเชิงวัฒนธรรม ในการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยใน
ฝรั่งเศส เพื่อนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศตอไป พบวา
การปฏิบัติงานเชิงรุกมีประสิทธิภาพมากกวาการปฏิบัติงานเชิงรับ การดําเนินนโยบายวัฒนธรรม
สัมพันธกับนโยบายตางประเทศ โดยใช พลังอํานาจออนละมุน (soft power) และการทูตเชิง
วัฒนธรรม (cultural diplomacy) เปนเครื่องมือสําคัญของการตางประเทศในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนผล
จากการเปลี่ยนแปลงของการเมืองที่มีการตรวจสอบการใชอํานาจกันอยูตลอดเวลา แตเปนอํานาจที่
แฝงมากั บ มิติท างวั ฒนธรรม การกระจายอํ า นาจในการบริ หารงานวั ฒนธรรมรวมทั้ง การสร า ง
เครือขายทางวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายวัฒนธรรมของชาติ
มีทั้งการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริหารงานวัฒนธรรม จากการศึกษาสรุปไดวา การนํามิติการทูต
เชิงวัฒนธรรมจะสงผลตอความขัดแยงทางการเมือง สรางความเขาใจ การยอมรับ และสรางเสริม
ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยในตางประเทศ
การศึ ก ษานี้ จ ะสามารถใช เป นข อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง นโยบายการทู เชิ ง วั ฒนธรรมและ
แนวทางประชาสัมพันธประเทศไทย เพื่อเสริมสรางภาพลักษณของไทยในตางประเทศ ตามความ
เหมาะสมตามสถานการณ แ ละเงื่ อนไขต า งๆ ในแต ล ะประเทศ โดยการใช ก ลยุ ท ธ ก ารทู ตเชิ ง
วั ฒนธรรม เป นรากฐานสํ า คั ญของการเผยแพร ศิ ล ปวั ฒนธรรมในเชิ ง รุ ก ให แพร หลายไปอย า ง
กวางขวางในสากลโลกไดอยางดียิ่ง
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดภายในกําหนด ในระยะเวลาที่จํากัด
ผูเขียนขอขอบคุณ เอกอัครราชทูต จันทรทิพา ภูตระกูล อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา
แนวทางและกรอบความคิดในการจัดทํารายงานการศึกษานี้ ขอขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.ไชยวัฒน
ค้ําชู และรองศาสตราจารย ดร.สมพร แสงชัย อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาใหขอวิจารณและ
ขอเสนอแนะที่มีคุณคา ซึ่งผูเขียนขอแสดงความขอบคุณเปนอยางยิ่งตออาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน
ไวในโอกาสนี้
ผูเขียนขอขอบคุณวิทยากรผูบรรยายเกี่ยวกับการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)
และวั ฒ นธรรมไทยทุ ก ท า น ในหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารการทู ต รุ น ที่ 4 ประจํ า ป 2555 รวมทั้ ง
ขอเสนอแนะจากบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหเกิดแนวคิดในการจัดทํารายงานการศึกษา ในครั้งนี้
ผูเขียนตองขอขอบคุณ นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเปน ผูบังคับบัญชาที่ได
อนุ ญ าตให ผู เ ขี ย นเข า รั บ การอบรมในหลั ก สู ต ร นั ก บริ ห ารการทู ต รุ น ที่ 4 รวมทั้ ง สมาชิ ก ใน
ครอบครัวและเพื่อนรวมงานทุกคน ที่ใหกําลังใจ อีกทั้งตองรับภาระเพิ่มขึ้นในระหวางที่ผูเขียนเขา
รับการอบรม
สุดทายนี้ ผูเขียนขอขอบคุณสถาบันตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ตลอดจนเจาหนาที่ทุก
ทานที่ไดใหคําแนะนํา จัดรูปแบบการพิมพและจัดรูปเลม ทําใหการจัดทํารายงานการศึกษาสวน
บุคคลฉบับนี้สมบูรณ

ภีรนัย โชติกันตะ
23 กรกฎาคม 2555
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญแผนภูมิ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 วิธีการศึกษา
1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับมิติทางวัฒนธรรม
2.1.2 นโยบายวัฒนธรรมแหงชาติ
2.1.3 แนวคิดดานการทูตเชิงวัฒนธรรม
2.2 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 ผลการวิเคราะหดานบริบทหรือสภาพแวดลอม
3.1.1 ความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางไทยและฝรั่งเศส
3.1.2 นโยบายดานตางประเทศ
3.2 การวิเคราะหดานปจจัยนําเขา
3.2.1 การดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสในประเทศไทย
3.2.2 การดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในตางประเทศ
3.3 การวิเคราะหดานกระบวนการ
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3.3.1 การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส
3.3.2 กิจกรรมการแสดงดนตรี
3.3.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
3.3.4 กิจกรรมการจัดงานวิถีชีวิตไทย หมูบานไทย
3.3.5 กิจกรรมการจัดเทศกาลอาหารไทย
3.3.6 กิจกรรมการชกมวย
3.3.7 กิจกรรมการจัดเทศกาลภาพยนตรไทย
3.3.7. กิจกรรมการจัดสัมมนาทางวิชาการดานความสัมพันธ
ระหวางไทยและฝรั่งเศส)
3.4 การวิเคราะหดานผลผลิต
3.4.1 ผลที่ไดรับจากการจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัฒนธรรมไทยนับเปนมรดกที่สําคัญของชาติ เปนเอกลักษณที่บงบอกถึงความเจริญรุงเรือง
ของชาติ ประเทศไทยมีวัฒนธรรมของตนเอง เกิดจากการสั่งสม สืบทอด ปรั บปรนและพั ฒนา
ตอเนื่องกันมานานนับพันป จากรุนสูรุนมาจนถึงปจจุบัน ประกอบดวย ความรู ความเชื่อ คุณธรรม
กฎระเบียบ คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนมรดกที่มนุษยสรางสรรคและประดิษฐขึ้น
อั น ได แ ก ปรั ชญา วรรณกรรม ศิ ลปกรรม นาฏศิ ลป ดนตรี โบราณสถาน โบราณวั ตถุ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิตอันดีงาม สิ่งเหลานี้โดยสรุปก็คือผลผลิตของมนุษยที่กลายมา
เปนแบบแผนของพฤติกรรมและวัตถุที่ผสมผสานเปนกฎเกณฑและมาตรฐานของสังคมที่มั่นคง
นั่นเอง
ภายใตบริบทของสังคมโลกในปจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการไหลบา
ของวั ฒนธรรมต า งชาติ ที่ เข ามาพร อมกับ เทคโนโลยี ข า วสารที่ รุก เขา มาอย างรวดเร็ ว กอปรกั บ
กระแสบริโภคนิยมและการแขงขันทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมจึงเปนตนทุนสําคัญซึ่งมีคุณคาและ
มูลคา การใชมิติทางวัฒนธรรมจึงมีบทบาทสําคัญในปจจุบัน ในการชวยจรรโลงและสรางสรรคสิ่ง
ที่ดีงามในสังคม สรางรายไดทางเศรษฐกิจใหชุมชน ทองถิ่น และประเทศ รวมทั้งเปนสื่อกลางใน
การเสริมสรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ ในดานตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศโดยใชมิติทางวัฒนธรรม สรางความนิยมไทย
ในตางประเทศ ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมใหคงคุณคาแหงความเปนไทย เพิ่มมู ลคาทางเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว รวมทั้งเปนเครื่องมือในการสรางสรางเสริมภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยในสายตา
ของชาวตางชาติ และมีบทบาทสําคัญในเวทีโลก
สําหรับประเทศไทยไดใหความสําคัญในการใชวัฒนธรรมเปนกลไกสําคัญในการดําเนิน
นโยบายตางประเทศ มานานแลว แตการการบริหารและการจัดการวัฒนธรรมในประเทศไทยเราไม
กาวหนาเทาที่ควร นาจะเกิดจากปจจัย 3 ประการ1 คือ
1
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1. ขาดการพัฒนาระบบ และกระบวนการ (Cultural System) เปนผลใหแนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมแตกแยกในการดําเนินงาน ไปคนละทิศละทาง
2. ไมมีการพัฒนามรรควิธี และเทคนิค (Means and Technique) ไมมีสถาบันใดสอนมรรค
วิธีและเทคนิคในการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาอยางเปนระบบและครบโครงสรางวัฒนธรรมใน
ปจจุบัน
3. ไมมีสถาบันการศึ กษาใดเปดสอนวิชาการวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมวิทยา ในฐานะ
วิชาชีพ (Professional) อยางจริงจัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การบริ หารและการจั ดการวั ฒนธรรมของไทย จึ ง ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล
เทาที่ควร กอปรกับ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทย และมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
บ อ ยครั้ ง อย า งไรก็ ดี รั ฐ บาลหลายยุ ค หลายสมั ย ก็ ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ แนวความคิ ด ในการใช
วัฒนธรรมเปนกลยุทธในการสรางเสริมภาพลักษณที่ดีแกประเทศไทยในตางประเทศ และถือเปน
นโยบายตางประเทศ ซึ่งเปนผลใหเกิดความรวมมือกับประเทศตางๆในระดับทวิภาคี และการสราง
เครื อข า ยทางวั ฒนธรรมไปอย า งแพร ห ลายทั่ วโลก ดั ง นั้ น หน วยงานที่ มี ภ ารกิ จ ในการพั ฒ นา
ความสั ม พั นธ กั บ ต า งประเทศเพื่ อเสริ ม สร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดีแ ก ป ระเทศไทยควรจะมี ก ลยุ ท ธ ที่
เหมาะสมในการสรางความสัมพันธกับประเทศตางๆ และกลยุทธที่สําคัญและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คือการนําแนวทางการดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) มาเปน
แนวทางในการดําเนินงาน รวมทั้งแสวงหาความรวมมือทางวัฒนธรรมจากภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยการจั ดกิ จกรรมเผยแพร แ ลกเปลี่ ย นกั บ ประเทศต า งๆกั น อย า งต อ เนื่ อ ง อั น จะ
เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประชาชนในแต ล ะประเทศให แ น น แฟ น ยิ่ ง ขึ้ น และจะเอื้ อ
ประโยชนตอวัตถุประสงคของการทูตเชิงวัฒนธรรมและนโยบายตางประเทศของไทยโดยรวม
การทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ไมใชเรื่องใหมสําหรับประเทศไทยหรือ
ประเทศใดๆในโลก เพราะตั้งแตอดีตกาล การทูตเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระดับ
รัฐตอรั ฐและประชาชนกับประชาชน เพื่อใหได มาซึ่งผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ การเมื อง
การทหารฯลฯ ตั้งแตในอดีตราชทูตนําเครื่องบรรณาการอันประกอบดวยสิ่งของที่เปนเอกลักษณ
ของประเทศนั้น ไปมอบใหแกประมุขของอีกประเทศหนึ่ง เพื่อสรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ
ซึ่งถือเปนกลยุทธสําคัญในการดําเนินนโยบายตางประเทศ ดังนั้น การพัฒนาการทูตเชิงวัฒนธรรม
จึงเปนกลยุทธที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของยุทธศาสตรไทยดานตางประเทศอยางยั่งยืนใน
ระยะยาว แตปจจุบัน การดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทย ยังขาดองคประกอบที่สําคัญ
หลายดาน ไมวาจะเปนนโยบายหรือยุทธศาสตร ระบบแผนงานที่ชัดเจน และปจจัยสนับสนุนการ
ดําเนินยุทธศาสตร รวมทั้งบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะ ดังกลาวขางตน แตในยุคโลกาภิวัตน
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ทามกลางการเปลี่ย นแปลงอยา งรวดเร็วในปจจุบั น การเผยแพร วัฒนธรรมในเชิ งรุ ก โดยใชมิ ติ
ทางการทูตเชิงวัฒนธรรม เปนกลยุทธสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีบทบาทสําคัญใน
สากลโลกจึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางเรงดวนที่จะพิจารณาทบทวนนโยบายยุทธศาสตร โดย
การใช มิ ติ ท างการทู ต เชิ ง วั ฒ นธรรมในภาพรวมอย า งเป น ระบบ มี เ อกภาพและชั ด เจน เพื่ อ
ปรั บเปลี่ย นให เป นไปตามกระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลกและเป าประสงค ใ นการเสริ ม สร า ง
ภาพลักษณที่ดีแกประเทศไทยในสายตาชาวตางชาติ และเปนการสรางความนิยมไทยและสราง
เกียรติภูม ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจใหแกคนไทยสืบไป
การเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ เพื่อสรางเสริมภาพลักษณที่ดีของไทย โดยใช
มิติทางการทู ตเชิงวั ฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ดัง กลาว จึงมีค วามสํ าคัญอย างยิ่ ง ในการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ ในการศึกษาครั้งนี้ จึงนําเอากรณีตัวอยา ง การจัดงาน
เทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส หรือ Tout à Fait Thaï (Festival Thailandaise en France) ซึ่งเปน
การดําเนินงานบูรณาการความรวมมือของหนวยงานหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการตางประเทศของไทย กระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารของฝรั่งเศส กระทรวง
ตางประเทศของฝรั่งเศส กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย การบิน
ไทย บริษัทการบินไทย จํากัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาส
ทรงครองราชยสิริสมบัติครบ 60 ป รวมทั้งเปนการดําเนินการตามแถลงการณรวมระหวางรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อสนับสนุนการเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรระหวางกัน การสงเสริม
ความเขาใจทางวัฒนธรรมระหวางประชาชนทั้งสองประเทศตามนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม อัน
เปนการกระชับความสัมพันธระหวางไทยและฝรั่งเศส อันจะขยายไปสูความรวมมือดานอื่นๆ มา
เปนกรณีศึกษา เพื่อนําแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) มาเปนแนวทางในการพิจารณากําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรของการเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 การนําเสนอ การจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส เปนตัวอยางในการเผยแพร
วัฒนธรรมในเชิงรุกโดยใชมิติการทูตเชิงวัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
ในตางประเทศ
1.2.2 เพื่อศึกษา แนวทางในการแสวงหาความรวมมือแบบบูรณาการระหวางองคกรตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ โดยใชมิติการทูตเชิง
วัฒนธรรม
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1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการวางนโยบายการพัฒนาการทูตเชิงวัฒนธรรม โดยนําแนวคิด
และประสบการณในการจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส มาวิเคราะหจุดออนและจุดแข็ง ให
ไดขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เปนรูปธรรม (best practice) และพิจารณาแนวทางที่
เหมาะสมนํามาวางนโยบายในการดําเนินงานการทู ตเชิ งวัฒนธรรมของไทย ในการสรางเสริ ม
ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยในตางประเทศตอไป
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในรูปแบบการดําเนินงานดานวัฒนธรรมใน
ประเด็นการเผยแพรวัฒนธรรมไทย เพื่อเปนการสรางเสริมภาพลักษณของไทยในตางประเทศ จาก
การจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส ซึ่งเปนเทศกาลขนาดใหญ เนนการเผยแพรความเปนเลิศ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อใหเห็นศักยภาพของไทยในทุ กดาน ประกอบดวย การแสดงโขน การ
แสดงพื้นบาน การแสดงหุนละครเล็ก การแสดงดนตรีไทยและดนตรีรวมสมัย การจัดนิทรรศการ
รวมสมัย การจัดงานวิถีชีวิตไทย การจัดเทศกาลภาพยนตร และการจัดการสัมมนาทางวิชาการดาน
ความสั ม พั น ธ ไ ทย-ฝรั่ ง เศส อั น เป น การเสริ ม สร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี ข องประเทศไทยสู ส ายตา
ชาวต า งชาติ และนํ า มาวิ เคราะห ข อดี ข องการดํ า เนิ นงานด า นวั ฒนธรรมดั ง กล า วมาปรั บ ใช กั บ
นโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ของไทย
1.4 วิธีการศึกษา
ผูศึกษาเลือกใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.4.1 การรวบรวมขอมูล จากเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ตลอดจนประสบการณในการทํางานของผูศึกษา
1.4.2 ผู ศึกษาจะนํ าขอมูลที่รวบรวมไดม าวิเคราะห ขอมูลดวย CIPP Model เพื่อจัดทํ า
ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับใชกับการดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย
1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องนี้ จะวิเคราะหขอมูลดวย CIPP Evaluation Model ของ Daniel L.
Stufflebeam และทีมงานแหง Ohio State University ซึ่งเปนแบบประเมินที่ไดรับการยอมรับกัน
ทั่วไปในปจจุบัน เพื่อประเมินความสําเร็จและปญหาอุปสรรคของการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรม
ไทยในฝรั่งเศส โดยจะทําการประเมินผลวามีจุดออนจุดแข็ง อยางไร พรอมเสนอแนวทางการแกไข
ซึ่งเปนเปาหมายที่สํ าคัญที่สุดของการประเมิ นนี้เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดี และนํา ไปเสนอเป น
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แนวทางในการวางนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมในการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมในประเทศอื่นๆ
ตอไปที่มีลักษณะเดียวกันใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากที่สุด
แผนภูมิการประเมินผลแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม
(Stufflebeam’s CIPP Evaluation Model)

รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Evaluation Model (1983) มีแนวทางการประเมินผล 4
ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ “CIPP Model” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation: C) เปนการประเมินเพื่อพิจารณา
หลั ก การ เหตุ ผล และความจํ า เป นที่ ตองดํ า เนิ นโครงการ ภายใต ส ภาวะแวดลอมที่ เป นอยู การ
ประเมินสภาวะแวดลอมจะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องโครงการควรจะทําในสภาพแวดลอมใด
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 ที่จะใชเปนข อมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุ งใหการดําเนิ นการชวง
ตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ การ
มีสวนรวมของฝายตาง ๆ ในโครงการ การประเมินกระบวนการนี้ 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
ประเด็ น ของการยุ บ เลิ ก ขยาย หรื อปรั บ เปลี่ ย นโครงการและการประเมิ นผล เรื่ องผลกระทบ
(Impact) และผลลัพท (Outcome) ของโครงการ (Did it succeed?)
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินงานวัฒนธรรมระหวางประเทศ
โดยใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนกลยุทธสําคัญในการสรางเสริมภาพลักษณที่ดีแกประเทศไทยใน
ตางประเทศ เพื่ อใหบ รรลุเป าประสงคระดับ ชาติและนานาชาติ ตามที่ กํา หนดไว ในแผนแมบ ท
วัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2550-2559)

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและกรอบความคิดที่ใชในการศึกษา
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับมิติวัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม
คําวา “วัฒนธรรม” ตรงกับคําภาษาอังกฤษ “culture” และคําวา culture จากภาษาฝรั่งเศส
ซึ่งมาจากภาษาลาติน คือ “cultura” มีความหมายวาการเพาะปลูกหรือการปลูกฝง อธิบายไดวา
มนุษยเปนผูปลูกฝงอบรมบมนิสัยใหเกิดความเจริญงอกงามใหเปนแบบอยางในการดํารงชีวิตของ
กลุม เรียนรู ถายทอดไปดวยการสั่งสอนอบรมทั้งทางตรงและทางออม หรือหมายความงายๆวาแบบ
แผนชีวิตความเปนอยูของชนกลุมหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งนั่นเอง
ความแตกตางของการใหความหมายของคําวา “วัฒนธรรม” ขึ้นอยูกับการใช แนวคิด และ
ทฤษฎีที่แตกตางกัน แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของนักวิชาการชาวตางประเทศซึ่งสวนใหญเปนนัก
มานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยา แตกตางกันไป คําอธิบายในเรื่องวัฒนธรรมจากหนั งสือ The New
American Encyclopedia (หนา 273 และ 340) กลาววา วัฒนธรรมในทางมานุษยวิทยา ไดแก
ความสามารถในศิ ล ปะแห ง การครองชี พ ของกลุ ม คน วั ฒ นธรรมประกอบด ว ยภาษา ศาสนา
ประเพณี ถื อเป นมรดกของกลุ ม คนนั้ นๆ ซึ่ ง อาจเจริ ญขึ้ นหรื อเสื่ อมลง หรื ออาจมี ก ารดั ดแปลง
วัฒนธรรมของตนโดยติดตอกับวัฒนธรรมอื่น
ในสังคมไทย วัฒนธรรมไดรับความสําคัญอยางเปนรูปธรรม ความหมายของ “วัฒนธรรม”
ที่ใชกันโดยทั่วไปกอนมี พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2553
วั ฒนธรรม หมายถึ ง วิ ถี ชี วิ ตของคนในสั งคม เป นแบบแผนการประพฤติ ปฏิ บั ติและการ
แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดในสถานการณตางๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกัน สามารถเขาใจ ซาบซึ้ง
ยอมรับและใชปฏิบัติรวมกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ
ความหมายของ “วัฒนธรรม” ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2553
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วั ฒ นธรรม 1 หมายถึ ง วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ความคิ ด ความเชื่ อ ค า นิ ย ม จารี ต ประเพณี
พิธีกรรมและ ภูมิปญญา ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวมสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง สืบทอด เรียนรู
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดานจิตใจและวัตถุอยางสันติสุขและ
ยั่งยืน
ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอชาติและประชาชน เปนเครื่องแสดงถึงความ
เปนชาติ แสดงเอกลักษณของชาติ ชวยใหประเทศชาติเจริญกาวหนา เปนเครื่องมือในการสราง
ระเบี ย บของสั ง คม ทํ า ให ค นในสั ง คมเกิดความสามั ค คี ค วามเป นอั นหนึ่ งอั นเดี ย วกัน อี ก ทั้ ง
วัฒนธรรมยังเปนเครื่องวัดและเครื่องกําหนดความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม
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แผนภูมิความหมายเชิงปฏิบัติการของวัฒนธรรม2
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ความหมายเชิงปฏิบัติการของวัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม ซึ่งเปนผลจากระบบ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษย กับสังคม และมนุษยกับธรรมชาติ จําแนกออกเปน 3
ดาน คือจิตใจ สังคมและวัตถุ มีการสั่งสมและสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง จากสังคม
หนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่ง จนกลายเปนแบบแผนที่สามารถเรียนรูและกอใหเกิดผลิตกรรมและผลิตผล
ทั้งที่ เปนรูปธรรมและนามธรรม อั นควรคา แกก ารวิ จัย อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ถายทอด สง เสริ ม
เสริม สรา งเอตทัค คะ และแลกเปลี่ย น ซึ่ง จะชว ยใหม นุษ ยส ามารถดํา รงชีวิตอยา งมี สันติภาพ
สันติสุข และอิสรภาพ อันเปนพื้นฐานแหงอารยธรรมของมนุษยชาติ
อภิธานศัพท
ในความหมายเชิงปฏิบัติการ มีถอยคําตางๆ ที่ควรขยายความใหชัดเจน ดังตอไปนี้
1.ระบบความสั มพันธระหวางมนุษยกับ มนุษย หมายถึ ง การที่ มนุษยติดตอสื่อสารและ
ปฏิบัติตอกัน โดยมีความเห็นใจ เขาใจ และพรอมที่จะชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
2. ระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม หมายถึง การที่มนุษยดําเนิน กิจกรรมตางๆ
ตามกติกาอันเปนที่ยอมรับรวมกัน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยมีความสํานึก
ในหนาที่และความรับผิดชอบตอประโยชนสุขของสวนรวม
3. ระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ หมายถึง การที่มนุษยใชประโยชนจาก
ธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิตของตนโดยมีความเอื้ออาทรตอการดํารงอยูดวยดี ระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ
4. ความเจริญงอกงาม หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการสรางสรรคของมนุษย เพื่อความอยูรอด
ความสืบทอด และความเจริญกาวหนาของหมูคณะ จําแนกไดเปน 3 ดาน คือ
4.1 ความเจริญงอกงามทางดานจิตใจ หมายถึง สิ่ งที่เปนรากฐานหรือเปนพื้นฐาน
ของความรูสึกนึกคิด ที่โนมนําใหมนุษยคิด พูด และทํา ดวยความรักและความปรารถนาดีตอเพื่อน
มนุษยดวยกัน ยังผลใหความสัมพันธระหวางมนุษยเปนไปดวยความอบอุน ไดแก ภูมิปญญา ความ
เชื่อ คานิยม คุณธรรม อุดมการณ ฯลฯ
4.2 ความเจริญ งอกงามดานวัตถุ หมายถึ ง สิ่ง ประดิ ษ ฐและสิ่ง กอสรา งต างๆ ที่
แสดงออกซึ่ ง ความประณี ต แห ง ความรู สึ ก นึ ก คิ ดของมนุ ษ ย ได แ ก เครื่ องมื อ เครื่ องใช อาคาร
เครื่องประดับตกแตง ศิลปกรรม ตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ฯลฯ
4.3 ความเจริญงอกงามดานสังคม หมายถึง ระเบียบแบบแผนแหงการดําเนิน
ชี วิ ต ที่ ช ว ยให ม นุ ษ ย อ ยู อ าศั ย และทํ า กิ จ กรรมร ว มกั น ด ว ยความเรี ย บร อ ยงดงาม ได แ ก ภาษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ฯลฯ
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5. แบบแผน หมายถึ ง ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ซึ่ ง เป น ตั ว กํ า หนดรู ป แบบในการ
แสดงออกของมนุษยทั้งในการคิด ในการพูด และในการทํา
6. ผลิตกรรม หมายถึง วิธีการหรือกรรมวิธีที่มนุษยใชในการคิดและสรางสรรคสิ่งตางๆ
ขึ้นเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต
7. ผลิตผล หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษยเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต
ซึ่งมีอยู 2 ลักษณะ ไดแก สิ่งที่เปนรูปธรรม เชน บานเรื อน ที่อยูอาศัย เครื่องใชไมสอย ฯลฯ และสิ่ง
ที่เปนนามธรรม เชน ความคิด ความเชื่อ ภาษา คานิยม ฯลฯ
8. กระบวนการสืบทอด หมายถึง การที่คนรุนหนึ่งสรางสรรค สั่งสม และถายทอดความรู
ความคิด ความสามารถ ตลอดจนผลิตผลจากความรู ความคิด ความสามารถนั้นๆตอไปยังคนอี กรุน
หนึ่ง เพื่อความตอเนื่องและเจริญกาวหนาของเผาพันธุ
9. อิสรภาพ หมายถึง สภาวะที่มนุษยมีความเปนไทแกตัว ในการที่จะริเริ่มสรางสรรคสิ่ง
ตางๆ เพื่อความเจริญงอกงามแหงตนและหมูคณะ
10. สันติภาพ หมายถึง สภาวะที่สังคมที่มีความสงบเรียบรอย อันเนื่องมาจากการที่สมาชิก
ของสังคมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคม
11. สันติสุข หมายถึง สภาวะที่บุคคลสามารถดําเนินชีวิตไดดวยความสบายกายสบายใจอัน
เนื่องมาจาการมีปจจัยแหงการดํารงชีวิตอยางพอเพียง กับมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
12. ดุ ลยภาพแห งความสั มพั นธระหวา งมนุษย สั งคมและธรรมชาติ หมายถึง สภาวะที่
บุคคลมีความเอื้ออาทรตอกันและกัน ยอมรับและดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับตามระเบียบแบบ
แผน โดยไมกอใหเกิดความเสื่อมสลายของธรรมชาติแวดลอม ยังผลใหมีความกลมกลืนระหวาง
การดํารงอยูของมนุษย สังคม และธรรมชาติ
13. อารยธรรม หมายถึง วัฒนธรรมที่ผานการปรับปรุงและสืบทอดตอกันมาดวยระยะเวลา
อันยาวนาน และเปนที่ยอมรับนับถือของบุคคลในวัฒนธรรมอื่นๆ
ประเภทของวัฒนธรรม
การดํ าเนิ นงานวั ฒนธรรมไดแบง ประเภทของวั ฒนธรรมออกเปน 5 สาขา 3 อ า งอิ งตาม
UNESCO ที่ไดมีการประชุมระหวางชาติ เรื่อง นโยบายวัฒนธรรม ณ กรุงเวนิช ป พ.ศ. 2513 ดังนี้

3

กระทรวงวัฒนธรรม, แผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2550-2559
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1) สาขามนุ ษ ยศาสตร ได แ ก วั ฒ นธรรมที่ ว า ด ว ยขนบธรรมเนี ย มประเพณี คุ ณ ธรรม
ศีลธรรม จริยธรรม คานิยม ศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี มารยาทในสังคม การปกครอง
กฎหมาย ฯลฯ
2) สาขาศิ ล ปะ ได แ ก วั ฒ นธรรมในเรื่ อ ง ภาษา วรรณคดี ดนตรี ฟ อ นรํ า จิ ต รกรรม
ประติมากรรม สถาปตยกรรม ฯลฯ
3) สาขาการชางฝมือ ไดแก วัฒนธรรมในเรื่องการเย็บปกถักรอย การแกะสลัก การทอผา
การจักสาน การทําเครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องถม การจัดดอกไม การทําตุกตา การทอเสื่อ
การประดิษฐ การทําเครื่องปนดินเผา ฯลฯ
4) สาขาคหกรรมศิล ป ไดแ ก วัฒ นธรรมในเรื่อ งอาหาร เสื้อ ผา การแตง งาน บา น ยา
การดูแลเด็ก ครอบครัว การรูจักประกอบอาชีพชวยเศรษฐกิจในครอบครัว ฯลฯ
5) สาขากีฬาและนันทนาการ ไดแก วัฒนธรรมในเรื่องการละเลน มวยไทย ฟนดาบสองมือ
กระบี่ กระบอง กีฬาพื้นบาน ฯลฯ
ปจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรมนําวัฒนธรรมในมิติตางๆมารวบรวม และจําแนก วัฒนธรรม
ออกเปน 3 ประเภท คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ (Tangible or Material Culture) ซึ่งสามารถจับตองได
อาทิ บานเรือนที่อยูอาศัย เครื่องใชไมสอย ศิลปวัตถุ วัฒนธรรมทางจิตใจที่ไมสามารถจับตอ งได
(Intangible or Non-Material Culture) อาทิ สถาบันทางสังคม ศาสนา ความเชื่อ คานิยม ประเพณี
ศิ ล ปะ จิ ต กรรม ประติ ม ากรรม สถาป ต ยกรรม หั ต ถกรรม นาฏศิ ล ป ดนตรี การละคร ภาษา
พิธีกรรมฯลฯ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Diversity) (ไขศรี ศรีอรุณ, 2550) นอกจากนี้
วัฒนธรรมยังปรากฏในรูปแบบของวัฒนธรรมที่เปนมรดก (Heritage Culture) อาทิ อนุสรณสถาน
(Monuments) เครื่องใชในการดํารงชีพและศิลปกรรม (Artifacts) จารึก เรื่องราว ตํานาน ภาษา
(Epigraphy) วัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิต (Living Culture) และวัฒนธรรมที่สรางสรรค (Creative
Culture)
Phil Bartle ไดใหขอคิดเห็นของการจัดประเภทของมิติวัฒนธรรม 6 รูปแบบ ไดแก ความ
เชื่ อ (belief-conceptual) ค านิ ยม สุนทรี ย ภาพ (aesthetic-value) สถาบั นทางสั งคม ครอบครั ว
(institutional-social) การเมือง (political) เศรษฐศาสตร (economic) เทคโนโลยี (technological) ทุก
รูปแบบมีความสัมพันธระหวางมิติทางวัฒนธรรมที่สัมผัสได และมิติทางวัฒนธรรมที่สัมผัสไมได
ซึ่งเปนเรื่องของจิตใจ โดยปกตินักโบราณคดีมักจะสนใจวัฒนธรรมที่สามารถจับตองได ขณะที่นัก
มานุษยวิทยาจะใหความสนใจวัฒนธรรมทางจิตใจที่จับตองไมได แตทายสุดทั้ ง 2 กลุมก็ตองให
ความสนใจรวมกัน
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2.1.2 นโยบายวัฒนธรรมแหงชาติ (ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นโยบายวัฒนธรรม
แหงชาติ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524)
วัฒนธรรมไทยเปนเอกลักษณของความเปนชาติไทย เปนรากฐานของการสรางสรรคความ
สามัคคีและความมั่นคงของชาติ เปนสิ่งที่แสดงถึงศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจรวมกัน
ของคนไทย เปนปจจัยใหคนในชาติไดประพฤติในทางที่ดีงามมีคุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
สังคม และประเทศชาติ สมควรตองรักษาและสงเสริมวัฒนธรรมไทยอยางจริงจังและกวางขวางเปน
พิเศษตามนัย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ระบุไววา “รัฐพึงสงเสริมและรักษาไวซึ่งวัฒนธรรม
ของชาติ”
ฉะนั้น คณะรัฐมนตรีจึงกําหนดนโยบายวัฒนธรรมแหงชาติ เพื่อเปนหลักใหหนวยงานของ
รัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนรวมกันรักษาและสงเสริมวัฒนธรรมอยางมีเปาหมายตรงกัน และ
ประสานสอดคลองตองกันดังนี้
1. สงเสริมการบํารุงรักษาวัฒนธรรมไทยทุกดานใหเจริญดวยการศึกษา คนควา
วิจัย ฟนฟู และพัฒนาวัฒนธรรมไทย ใหวัฒนธรรมเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการแกปญหา การ
ดําเนินชีวิต การพัฒนาประเทศ ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปองกันประเทศ ปองกันการ
ทําลายวัฒนธรรมและศาสนา และทํานุบํารุงศาสนาใหบริสุทธิ์ เพื่อเปนหลักในการพัฒนาจิตใจของ
ประชาชน
2. เผยแพรวัฒนธรรมไทยทุกดานนําไปสูประชาชนถึงขั้นปฏิบัติใหแพรหลาย
ยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมที่มีตอเอกลักษณ ศักดิ์ศรี
ความสามัคคี และความมั่นคงของชาติ ตลอดจนเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน ทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ
3. สงเสริมวัฒนธรรมพื้นบานและวัฒนธรรมของกลุมชนในทองถิ่น เพื่อให
ประชาชนมีความเขาใจ เห็นคุณคา และยอมรับวัฒนธรรมของทองถิ่นซึ่งกันและกัน กอใหเกิดการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการอยูรวมกันอยางมีสันติสุขในชาติ และมีความรัก และ
หวงแหนวัฒนธรรมไทยยิ่งขึ้น
4. สนับสนุนสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตางประเทศ เพื่อเสริมสราง
ความเข าใจอั น ดี ระหว า งชาติ รวมทั้ ง รู จัก เลื อกสรรวั ฒนธรรมของต า งชาติ ที่ เผยแพร เ ข า มาใน
ประเทศไทยหรือ โดยนํามากลั่นกรอง ปรับปรุง ดัดแปลงใหเหมาะสมกับวิถีการดําเนินชีวิตของคน
ไทยและความมั่นคงปลอดภัยของชาติ
5. สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ดําเนินงานดาน
วัฒนธรรมไดประสานงานกันอยางใกลชิด โดยการระดมสรรพกําลังทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
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เพื่อรักษาและสงเสริมวัฒนธรรมใหมั่นคง เปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตของประชาชน ตลอดจน
รวมกันแกไขปญหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เพื่อใหวัฒนธรรมมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อยางแทจริง
กรอบการดําเนินงานวัฒนธรรมตามแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ
คณะรั ฐมนตรี ได มี มติ เมื่ อวันที่ 5 สิ ง หาคม 2552 เห็ นชอบในหลัก การของแผนแม บ ท
วัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2550–2559) ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมไดจัดทําแผนแมบทวัฒนธรรม
แหงชาติขึ้น เพื่อเป นกรอบทิศทางการพัฒนางานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีเปาหมาย
สําคัญ คือ การพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมั่นคงทางวัฒนธรรม คนไทยมี
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีความเปนน้ํ าหนึ่งใจเดียวกันทามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (unity in diversity) มีความรู คูคุณธรรม สามารถดํารงภู มิปญญาของสังคมไทย
ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม และเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ป จ จุ บั น และอนาคต ซึ่ ง แสดงถึ ง การมี ภู มิ คุ ม กั น และสามารถดํ า รงตนได อ ย า งมี เ หตุ มี ผ ล
พอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง อันจะนํา ไปสูก ารพัฒนาประเทศใหเกิ ดความสมดุ ล
มั่นคง และยั่งยืนสืบไป และไดมอบหมายใหหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน และผูที่เกี่ยวของ
นํา แผนดั ง กล า วไปปฏิ บั ติ โดยมียุ ท ธศาสตร ข องแผนแม บ ทวั ฒนธรรมแห ง ชาติ 6 ยุ ท ธศาสตร
ซึ่งผูศึกษาขอนําเสนอในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานวัฒนธรรมกับตางประเทศ ดังนี้
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)
การใช วั ฒ นธรรมเป น เครื่ อ งมื อ ในการทู ต มาตั้ ง แต อ ดี ต กาลและมี ค วาม ร ว มมื อ ด า น
วัฒนธรรมกับนานาประเทศตอเนื่องเรื่อยมา แนวคิดในการใช “การทูตเชิงวัฒนธรรม” นาจะเกิดมา
จากประเทศทางแถบตะวันตกกอน ชาวยุโรป หรืออเมริกันมักจะนิยมที่จะคิดวาอารยะธรรมหรือ
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วัฒนธรรมของตนสูงกวาคนอื่น จําเปนจะตองไปเผยแพรในประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ก็ตองยอนไปดูตั้งแต
กําเนิดศาสนาคริสตและการเผยแพรในยุโรป ซึ่งมีสวนในการตอตานระบบเผด็จการหรือจักรวรรดิ
นิยมโรมันในตอนนั้น ทําใหชาติในยุโรปเห็นวาชาติตนไดรับการพัฒนาทางแนวความคิดที่สูงสง
วัฒนธรรมที่ดี สมควรไปเผยแพรยังดินแดนปาเถื่อนอื่นๆ การทูตเชิงวัฒนธรรมขั้น สูงสุดนั้นก็คือ
การเผยแพรความเชื่อ วิธีคิด และวิธีการดําเนินชีวิตที่ชนชาติใดชาติหนึ่ง หรือผูนํา หรือชนชั้นนํา
ของชาตินั้นๆ เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจวาจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญแกชนชาติอื่นๆ และยังอานิสงส
อันประเสริฐใหเกิดกับตนเองและชาติของตนในที่สุด ไมวาความเชื่ อ หรือวิธีคิดนั้น จะอยูในรูป
ศาสนา หรือระบอบการเมือง
นักรัฐศาสตรชาวอเมริกันMilton C. Cumming ไดใหคํานิยามของ การทูตเชิงวัฒนธรรม
หมายถึง การดําเนินนโยบายตางประเทศ โดยใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับการเปลี่ ยนแนวความคิ ด ขอมูล คา นิย ม ประเพณี ความเชื่อและวิถี ชีวิต โดยใชกิ จกรรมทาง
วั ฒ นธรรม เป น เครื่ อ งมื อ ในการเผยแพร วั ฒ นธรรมและเอกลั ก ษณ อั นดี ง ามในทุ ก ๆด า น เช น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ดนตรี กี ฬ า ภาพยนตร อาหาร การศึ ก ษา ศาสนา เป น ต น เพื่ อ สร า งเครื อ ข า ย
พันธมิตร และการเขาถึงประชาชนในทุกระดับ ซึ่งแนบเนียนมากกวาการดําเนินการมิติอื่นๆ
กระทรวงการตา งประเทศ ใหค วามหมาย “การทู ตวั ฒนธรรม” 4 หมายถึ ง กิ จกรรมด า น
วัฒนธรรมในกรอบกวาง ทั้งภาษา ความคิด อุดมการณ ทัศคติ ประเพณี วิทยาการความรู การกีฬา
และวิถี ชีวิ ต (ไมเพีย งแตก ารสงคณะนาฏศิ ลป ไปแสดงในตา งประเทศเท านั้ น) ทั้ งนี้ เพื่อ ใชสิ่ ง
เหลานี้เปนเครื่องมือสรางความรูสึกที่ดีตอกัน โดยใชแนวทางปฏิบัติอยางตอเนื่องในลักษณะซึมลึก
เพื่อใหเขาถึงประชาชน
"การทูตเชิ งวัฒนธรรม" จึงเป นการใชมิ ติวัฒนธรรมในการสรางความสัมพั นธระหวา ง
ประเทศ สอดคลองกับนโยบายตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ ในการสนับสนุนการทูต
เพื่อประชาชน สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกัน และสนับสนุนความรวมมือดานเศรษฐกิจและ
การเมืองระหวางกัน เปนกลไกสําคัญในการผลักดันใหเกิดการสงเสริมภาพลักษณของประเทศ
รวมทั้งการเพิ่มโอกาส ทางเศรษฐกิจ ควบคูกับการพัฒนาทางสังคม และการเจริญสัมพันธไมตรี
กับนานาประเทศอย างมี ทิศทาง อันจะนํ าไปสูก ารเสริม สรา งความเขม แข็ง ของประเทศไทยใน
ทายที่สุด
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ดังนี้

กระทรวงการตางประเทศไดวางยุทธศาสตรการทูตเชิงวัฒนธรรมตอประเทศเปาหมาย

1) ประเทศเพื่อนบาน: โดยการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ เนนการมีวัฒนธรรมรวม
2) ประเทศคูคาลงทุน: โดยมุงเสริมยุทธศาสตรเศรษฐกิจของประเทศ
3) ประเทศตลาดใหม: โดยการสรางภาพลักษณที่ดีข องไทย เผยแพรศิล ปวัฒนธรรมและ
การทองเที่ยว
โดยมีกลไกในการดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรม ประกอบดวย
1. คณะกรรมการว า ด ว ยความร ว มมื อทางวั ฒ นธรรมระหว า งไทยกั บ ประเทศต า งๆ มี
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ เปนประธาน คณะกรรมการจากสวนราชการตางๆ ระดับกระทรวง
และกรม เปนกรรมการ
2. คณะกรรมการจั ดทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป มี อ ธิ บ ดี ก รมสารนิ เ ทศ เป น ประธาน
คณะกรรมการจากส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรมร ว มเป น ฝ า ย
เลขานุการ
3. ความตกลงทางวัฒนธรรมระหวางรัฐกับรัฐ
2.2 สรุปกรอบแนวคิด
การทํางานวัฒนธรรมใหบังเกิดประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลอยางแทจริงนั้น จําเปนตองมี
การศึ ก ษา ค น คว า รวบรวม วิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ข อ มู ล หรื อ ข อ เท็ จ จริ ง ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
วั ฒนธรรม อย า งรอบด า นและมี ร ะบบ ในการศึ ก ษาเรื่ องนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อเสนอแนวการ
ดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของไทยใน
สายตาของชาวตางชาติ ใหเปนที่รูจักทั่วโลก โดยศึกษาจากแนวคิดการดําเนินงานดานวัฒนธรรม
ผสมผสานกับแนวทางปฏิบัติที่ดีจากประสบการณการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐ
ฝรั่ ง เศส ซึ่ ง เป นเทศกาลขนาดใหญ เพื่ อจั ด ทํ า เป น ข อเสนอเชิ ง นโยบายสํ า หรั บ การดํ า เนิ นงาน
เผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศของกระทรวงวัฒนธรรมและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาและประเมิ น ผลการนํ า แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี
(Best Practices) เกี่ยวกับการใชมิติการทูตเชิงวัฒนธรรมในการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของไทยใน
ตางประเทศ กอนที่ผูเขียนจะวิเคราะหกรณีศึกษาการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส สิ่งที่ควร
เสนอให ทราบในเบื้ องต นก อน คื อภาพลั กษณ ไทย 1 ในสายตาชาวต างประเทศซึ่ งกระทรวงการ
ตางประเทศไดประมวลภาพลักษณไทยจากการสัมมนาเจาหนาที่สารนิเทศ 4 ภูมิภาคพอสรุปได ดังนี้
1. ภาพลักษณเรื่องยาเสพติด มุมมองประเทศไทยในฐานะเสนทางลําเลียงยาเสพติดและผูคา
ยาเสพติดรายใหญรายหนึ่ง
2. ภาพลักษณเรื่องโสเภณีและโสเภณีเด็ก ซึ่งขยายเกินความเปนจริง มีตัวเลขจํานวนโสเภณี
โสเภณีเด็ก โสเภณีสงออกมากมาย
3. ภาพลั ก ษณ เรื่ องแรงงาน ซึ่ ง โยงไปถึ ง แรงงานต า งด า วเข า เมืองไทยโดยผิ ดกฎหมาย
โรงงานหองแถว การลอลวงเด็กและสตรีเขาสูกระบวนการกดขี่แรงงาน
4. ภาพลักษณโรคเอดส การแพรระบาดโรคเอดสในประเทศไทย แมวาอัตราผูติดเชื้อ มี
แนวโนมลดลง
5. ภาพลัก ษณเรื่ องคอรัปชั่ น การทุจริ ตประพฤติ มิชอบกลายเปนเรื่องที่นานาชาติ โจมตี
สาเหตุ คื อ ความด อ ยประสิ ท ธิ ภ าพของข า ราชการและการเมื อ งที่ นํ า ไปสู ก ารใช อิ ท ธิ พ ลเพื่ อ
ผลประโยชนสวนตัวและพวกพอง
6. ภาพลักษณเรื่องสิ่งแวดลอม การบุกรุกทําลายปาที่กระทบตอระบบนิเวศนและความ
หลากหลายทางชีวภาพ นําไปสูความขัดแยงทางสังคมที่รุนแรง
7. ภาพลักษณเรื่องการทารุณสัตว การสงออกสัตวบางประเภท เชนสุนัข และสัตวปาตางๆ
8. ภาพลักษณเรื่ องการทองเที่ย ว การฉอโกงนั กทองเที่ยวและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกั บ
นักทองเที่ยว
1

กระทรวงการตางประเทศเสนอภาพลักษณไทยจากการสัมมนาเจาหนาที่ 4 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคตะวันออกกลาง
และแอฟริกา อเมริกา ยุโรป เอเชียและแปซิฟก เมื่อป 2540 จนนําไปสูการจัดทําแผนประชาสัมพันธ 5 ปฉบับแรก
ของกระทรวงการตางประเทศ
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ภาพลั ก ษณ เ หล า นี้ เมื่ อรวมกั บ ความอ อ นแอด า นเศรษฐกิ จ ความขั ดแย ง ในสั ง คมและ
การเมือง ที่ไมไดรับการแกไขอยางจัง ในขณะที่สังคมโลกเปลี่ ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในยุคโลกไร
พรมแดน ทําใหงานการทูตวัฒนธรรมที่รัฐกําลังดําเนินอยูเปนไปดวยความลําบากมากขึ้น ดังนั้น
การจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส ในครั้งนี้ไดสงผลตอการสรางเสริมภาพลักษณอีกดาน
หนึ่งของประเทศไทยในทางบวกและเปนที่ยอมรับของชาวตางชาติไ ดดีเปนอยางยิ่ง
ผลการศึกษา พบวา การใชมิติทางการทูตเชิงวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมี
คุ ณ ภาพ ต อ เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และการท อ งเที่ ย ว ได เ ป น ที่ น า พอใจ โดยเฉพาะการ
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีของไทยในตางประเทศ โดยวิเคราะหขอมูลดวย CIPP (CIPP Evaluation
Model)
3.1 การวิเคราะหดานบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context Evaluation- C)
3.1.1 ความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางไทยและฝรั่งเศส
ความสัมพันธไทยและฝรั่งเศส นับเนื่องจากที่ไดมีการเจริญสัมพันธไมตรีอยางเปนทางการ
ในป พ.ศ. 2228 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชและพระเจาหลุยสที่ 14 แลว ทั้งสองประเทศ
ก็ ไ ด มี สั ม พั น ธไมตรี สื บ เนื่ อ งยาวนานเป น เวลา 321 ป ทั้ งนี้ ฝรั่ งเศสและประเทศสยามได เริ่ ม
ความสัมพันธกัน ครั้งแรก เมื่อคณะทูตจากสยามไดเดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสในป พ.ศ.2227
โดยไดรับการตอนรับจากพระเจาหลุยสที่ 14 และไดสงราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรี กับสยามในป
2228 หลังจากนั้น ราชทูตสยาม (โกษาปาน) ก็ไดเดินทางไปเขาเฝาพระเจาหลุยสที่ 14 อีกครั้งหนึ่ง
ณ พระราชวังแวร ซายส เมื่ อป 2229 สวนคณะตั วแทนจากฝรั่งเศสหลายคณะไดเดินทางมายั ง
ประเทศไทยเพื่อเขาเฝาสมเด็จพระนารายณเชนกัน คณะฯที่มีชื่อเสียงที่สุดเห็นจะไดแกคณะของ
เชอรวัลลิเยร เดอ โชมงต ซึ่งถือเปนความสัมพันธดานการทูตของทั้งสองประเทศอยางเปนทางการ
ในป พ .ศ.2399 โดยการลงนามในสนธิ สั ญ ญาทางไมตรี การค า และการเดิ น เรื อ (Treaty of
Friendship, Commerce and Navigation) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2399 ตอมาไดมีการฟนฟู
ความสัมพันธครั้งสําคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยประเทศฝรั่งเศสไดสง
ราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรี และประเทศไทยไดสงราชทูตไปถวายพระราชสาสนแดพระจักรพรรดิ
นโปเลียนที่ 3 ในป 2404 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังไดเสด็จประพาส
ยุโรปรวมทั้งฝรั่งเศสถึง 2 ครั้ง ในป 2440 และ2450 ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศสยาม
และประเทศฝรั่งเศสไดกระชับความสัมพันธทั้งดานการทูตและการเมือง รวมถึงดานการทหาร
(รัชกาลที่ 7 ทรงเปนพระสหายรวมชั้นกับนายพลเดอ โกลลของฝรั่งเศส) และดานวัฒนธรรม หลัง
สงครามสิ้นสุด ประเทศสยามไดสงทหารเขารวมสวนสนามที่ถนนชองส เอลิเซส ประเทศฝรั่งเศส
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นอกจากนี้ นักศึกษาจากประเทศสยามจํานวนหลายคนไดเดินทางไปศึกษาตอที่กรุงปารีส รวมถึง
นายปรีดี พนมยงค ซึ่งมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาประเทศไทยยุคใหม ในชวงสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ระหวางปลายป 2483-2484 แมแตในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ก็ไดเสด็จเยือนฝรั่งเศสอยางเปนทางการในป 2504 แตความสัมพันธระหวางสอง
ประเทศก็ยังไมแนนแฟนเทาไหรนัก
นอกจากความสัมพันธของไทยและฝรั่งเศสทางดานการเมืองแลว ในสวนความสัมพันธ
อื่นๆ อาทิ ดานการศึกษา กฎหมาย และวัฒนธรรมก็ไดมีความรวมมือ กันมามากกวา 100 ป โดยเริ่ม
มีการสอนภาษาไทยในสถาบัน Langues Orientales ณ กรุงปารีส ตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19
นอกจากนี้ นักกฎหมายฝรั่งเศสยังไดเดินทางมาเปนที่ป รึก ษากฎหมายในราชสํา นัก ไทย ตั้ง แต
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการกอตั้งสํานักฝรั่งเศสปลายบุรพทิศ (EFEO)
ในป 2443 และไดมีความร วมมื อกันอยางใกล ชิดทางด านโบราณคดีและการอนุ รักษ มรดกทาง
วัฒนธรรมมาโดยตลอดมา จนกระทั่ ง ในป 2546 ความสั ม พั นธ ระหว า งไทยและฝรั่ ง เศสกลั บ
กระชับเหนียวแนนอีกครั้ง โดยทั้งสองประเทศไดรวมลงนามในความตกลงวาดวยความรวมมือ ทํา
ใหสัมพันธภาพและมิตรภาพของทั้งสองแนนแฟนขึ้นอีกครั้ง
เมื่อวิเคราะหความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยกับฝรั่ งเศส ก็จะเห็นไดวามีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แตเปนความสัมพันธที่ไมราบรื่นนัก อยางไร
ก็ตาม ทั้ ง สองประเทศก็ ไ ด สถาปนาความสัม พั นธ ทางการทู ตระหว า งกั น โดยฝ า ยไทยได ตั้ง
สํานักงานและผูแทนระดับอัครราชฑูตประจํากรุงปารีส ในป 2432 และไดยกสถานะเปนสถานเอก
อัครราชฑูต ในป 2492 และในป 2546 เมื่อนายกรัฐมนตรีของไทยไดเยือนฝรั่งเศสอยางเปน
ทางการ ประเทศทั้งสองพรอมใจที่จะเปดศักราชใหมของความเปนหุนสวนและความรวมมือ ไมวา
จะเป น ด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรมและด า นวิ ท ยาศาสตร พ .ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นถื อวา ประเทศฝรั่ งเศสเป นหุนสวนที่สํ าคัญของประเทศไทยในยุ โรป
เชนเดียวกับ มร.ฌากส ชิรัค ประธานาธิบดีฝรั่งเศสในขณะนั้น ก็เห็นวาประเทศไทยเปนประเทศ
เอเชียที่สําคัญเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีการลงนามในแผนปฏิบัติ การรวม ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ.2547 โดยนายมิเชล บารนิเยรและดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีกระทรวงการ
ตางประเทศของประเทศทั้งสอง ทั้งนี้ไดมีการเฉลิมฉลองความสัมพันธดานการทูตระหวางสอง
ประเทศครบ 150 ป เมื่อป พ.ศ.2549 ประธานาธิบดีชิรัคและภริยา ไดเดินทางไปเยือนประเทศไทย
อย า งเป นทางการในฐานะพระราชอาคั นตุ ก ะ ในเดื อนกุ ม ภาพั นธ 2549 และสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดเสด็จเยือนฝรั่งเศสอยางเปนทางการเชนกัน รวมทั้ง การจัด
เทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศสในโอกาสเดียวกันนี้
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การเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของนายฌากส ชิรัค ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เมื่อ วันที่
18 กุมภาพันธ พ.ศ.2549 ในฐานะราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง
เปนการใชกลยุทธการทูตเชิงวัฒนธรรมแสดงใหเห็นความตั้งใจที่จะสมานความสัมพันธฝรั่งเศสกับ
ไทยใหแนนแฟนขึ้นอีกครั้ง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเสนอใหมีการรับรางสนธิสัญญาสมานฉันทและ
ความรวมมือแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (หรือ TAC) เพื่อกระตุนใหมีการหารือทางดานการเมือง
ระหวางประเทศทั้งสองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสงเสริมความรวมมือดานความปลอดภัยและการปองกัน
ประเทศ การชวยเหลือประเทศที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศลาวและกัมพูชา รวมกัน
นอกจากนี้ ประเทศทั้งสองยังกระชับความสัมพันธดานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร การศึกษา
ระดับ สู งและการวิ จัย และการกระตุนความรวมมือด านเศรษฐกิ จ วิ ชาการอี กด วย ในส วนของ
วัฒนธรรม ไดมีความเห็นสอดคลองในการแลกเปลี่ยนการจัดเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศสในประเทศ
หรือ La Fete ณ กรุงเทพฯ ในขณะที่ฝายไทยจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส หรือ Tout à
Fait Thaï ณ ประเทศฝรั่งเศส ในสวนของวิชาการ ฝายไทยและฝายฝรั่งเศสยังมีโครงการรวมดาน
วิทยาศาสตร การวิจัย การแลกเปลี่ ยนระหวางหนวยงานการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ รัฐมนตรีที่กํากับดูแล
ดานเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไดหารือรวมกันในรายละเอียดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ณ
กรุงปารีส อีกดวย ทั้งนี้ ฝรั่งเศสตองการที่จะกระชับสัมพันธภาพกับประเทศไทย โดยยึดมั่นใน
สันติภาพ เสรีภาพ และหลักประชาธิปไตย
3. 1.2 นโยบายดานตางประเทศ
- นโยบายด า นต า งประเทศของฝรั่ ง เศส สาธารณรั ฐฝรั่ ง เศสเป นหนึ่ ง ใน 5 ประเทศ
มหาอํานาจทางการเมืองและการทหารของโลก มีอิทธิพลและบทบาทสูงในเวทีระหวางประเทศ
รวมทั้งการกําหนดทิศทางนโยบายของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังเปนที่ตั้งของสํานักงาน
ใหญขององคการระหวางประเทศที่สําคัญๆ อาทิ องคการระหวางประเทศของกลุมประเทศที่ใช
ภาษาฝรั่งเศส (International Organization of the Francophonie – OIF) องคการเพื่อความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD)
องค การการศึ กษาวิ ทยาศาสตร และวั ฒนธรรมแห งสหประชาชาติ (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization – UNESCO) องคการตํารวจสากล (International Criminal
Police Organization – INTERPOL) กลุมตอตานการกอการรายสากล (Alliance Base) เปนตน
นโยบายด า นต า งประเทศของรั ฐ บาล ป จ จุ บั น ของฝรั่ ง เศสภายใต ก ารนํ า ของ
ประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองก มีแนวทางสานตอนโยบายที่เคยดําเนินมาแลวในรัฐบาล ชุดกอน
(นิโกลาส ซารัโกซี) โดยจะยังคงใหความสําคัญอยางยิ่งในการเสริมสรางความสัม พันธและความ
รวมมือที่ใกลชิดกับสหภาพยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนี และประเทศที่มีบทบาทสําคัญในกลุมประเทศ
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อาเซียน นอกจากนี้ ฝรั่งเศสหวังที่จะเห็นการกระชับความสัมพันธระหวางรัสเซียกับสหภาพยุโรป
ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ฝรั่งเศสยังมีความเห็นที่แตกตางทางดานนโยบายกั บสหรัฐอเมริกา และ
สมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศตอกรณีการสนับสนุนตุรกีเขาเปนสมาชิกใหมของสหภาพยุโรป
ซึ่งฝรั่งเศสมีทาทีไมสนับสนุนในเรื่องนี้ นโยบายดานตางประเทศที่ฝรั่งเศสใหความสําคัญลําดับตน
ไดแก การสรางความแข็งแกรงดานการปองกันประเทศและปกปองยุโรปในกรอบนาโต ประเด็น
ปญหาโครงการนิวเคลียรของอิหราน สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อากาศ การต อต า นการก อ การร า ย การปราบปรามโจรสลั ด การให ค วามช วยเหลื อด า น
มนุษ ยธรรมและการมีส วนร วมในกองกํา ลัง รัก ษาสั นติ ภาพ การปฏิรูป ระบบการเงิ นระหวา ง
ประเทศ
- นโยบายดานตางประเทศของไทย ในการดําเนินนโยบายดานตางประเทศของไทย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีทั้งนโยบายทางการทหาร นโยบายทางการทูต นโยบายเศรษฐกิจการคา
การลงทุน ฯลฯ
สํา หรับ นโยบายด า นต า งประเทศของไทย ภายใต ก ารนํ าของนายกรั ฐมนตรี (นางสาว
ยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร) ให ค วามสํ า คั ญ ต อ มิ ติ ด า นเศรษฐกิ จ ควบคู ไ ปกั บ นโยบายทางการทู ต ให
ความสําคัญในการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว
การขยายการคมนาคมขนสง โดยเนนการสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
และความมั่นคงระหวางกลุมประเทศอาเซียน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558 และเพิ่มบทบาท
สําคัญของประเทศไทยในเวทีโลก ไดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายดานตางประเทศ
เพื่ อให ไ ทยสามารถปรั บ ตั วให เ ข า กั บ การเปลี่ ย นแปลงตามกระแสโลกที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย า ง
รวดเร็วในปจจุบัน สําหรับมิติทางดานสังคมและวัฒนธรรม รัฐบาลปจจุบันสงเสริมความรวมมือ
อยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวางประเทศ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองวา
ประเทศไทยกําลังดําเนินการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยอยางจริงจัง
ในบริ บ ทของความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยและฝรั่ ง เศส พบว า ไทยและฝรั่ ง เศสมี
ความสัมพันธกันมายาวนาน 300 กวาป แตเปนความสัมพันธที่มีทั้งความหวาดระแวงและความ
เข า ใจ เนื่ องจากจุ ดเริ่ ม ต นของความสั ม พั น ธ ไ ทย-ฝรั่ ง เศสนั้ นเป นความล ม เหลวตั้ ง แต แรกเริ่ ม
มีปญหาขอพิพาททางการทหาร รวมทั้งความไมเขาใจกันระหวาง 2 ประเทศ ดวยความหวาดระแวง
ของไทยที่มีตอฝรั่งเศส ในการสงคณะมิชชั่นนารี คาทอริกชาวฝรั่งเศส และคณะราชทูต นําโดย
เชอวาลิ เ ยร เดอ โชมองต ทู ต ฝรั่ ง เศสคณะแรกเข า มายั ง กรุ ง สยาม (พ.ศ.2228) ในสมั ย สมเด็ จ
พระนารายณ ซึ่งเปนชวงที่ประเทศทางตะวันตกลาอาณานิคม และฝรั่งเศสพยายามโนมนาวใหชาว
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ไทยเปลี่ยนศาสนามาเปนคาทอลิก ทั้งนี้ สมเด็จพระนารายณทรงเขาใจสถานการณจึงใชการทูตเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) สงคณะราชทูตคณะแรก นําโดยพระยาโกษาปานไปเจริ ญ
สัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ดังกลาวมาแลว ถึงกระนั้นก็ตาม พระเจาหลุยสที่ 14 ก็ไดสงคณะราชทูต
ชุดที่สองมายังสยาม (พ.ศ. 2230) ขบวนราชทูตคราวนี้มาพรอมกับกองเรือติดปนใหญและทหาร
จํานวนมาก รวมทั้งบาทหลวงและมิชชั่นนารี โดยไดรับคําสั่งใหยึดมั่นที่สําคัญๆในบางกอก และใช
กําลังทหารหากจําเปน เพื่อประสงคใหสมเด็จพระนารายณทรงเปลี่ยนศาสนา
ต อ มาถึ ง สิ้ น สมั ย สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ความสั ม พั นธ ไ ทยและฝรั่ ง เศสมี พั ฒนาการที่ ดี
ดังนั้นเมื่อถึงปจจุบัน ในป 2546 ความสัมพันธจึงฟนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
เยือนฝรั่งเศสอยางเปนทางการตามคําเชิญของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซึ่งถือเปนการเปดศักราชใหม
ของการสร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกั น ขึ้ นอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ทั้ ง สองฝ า ยจึ ง เห็ น พ อ งต อ งกั นในการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ สรางความเขาใจระหวางกันโดยการ
แลกเปลี่ ยนการจั ดเทศกาลทางวัฒนธรรมขึ้ นในแตล ะประเทศ ดังนั้ น จึ งเห็ นได วาผู นําทั้ งสอง
ประเทศเล็งเห็นความสําคัญของการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนกลยุทธสําคัญในการสรางเสริม
ความสัมพันธของประเทศทั้งสองใหแนนแฟนยิ่งขึ้น อันสงผลใหเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในเวลา
ตอมาในดานการสรางเสริมความสัมพันธกับฝรั่งเศส
นอกจากนี้ ในรัฐบาลปจจุบัน นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ไดเดินทางไป
เยือนฝรั่งเศสอยางเปนทางการ ระหวางวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2555 ตามคําเชิญของประธานาธิบดี
ฝรั่งเศส (นายฟรองซัวส ออลลองก ) ซึ่งเปนการกระชับความสัมพันธทวิภาคี กับฝรั่งเศส และใน
โอกาสเดียวกัน นายกรัฐมนตรีของไทยยังไดพบหารือกับนักธุรกิจไทยในฝรั่งเศส และหนวยงานที่
เกี่ยวของของฝรั่งเศส (Invest in France Agency) เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจไทย โดยเนน
ความสําคัญของการขยายการคาการลงทุนในสาขาที่สําคัญ คือ อัญญมณี แฟชั่น เทคโนโลยีการผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยของฝรั่งเศส รวมทั้งการใชไทยเปนฐานการลงทุนในอาเซียน
ซึ่งภาคเอกชนเห็นวา ภาครัฐและเอกชนควรรวมมือกันสงเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินคา
รวมทั้งการเผยแพรสินคาไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานชั้นนํา จึงเห็นได วา ความสัมพันธระหวาง
ไทยและฝรั่งเศส พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆในเชิงบวก และเปนไปตามเปาหมายการตางประเทศของไทย
โดยใชกลยุทธการทูตเชิงวัฒนธรรม อันเอื้อประโยชนทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ การลงทุนและ
การท องเที่ยว รวมถึงการสรางเสริม ภาพลักษณที่ดีใ นสายตาของฝรั่งเศส ในฐานะหุ นสวนทาง
ยุทธศาสตร ตามแผนปฏิบัติการรวมไทย-ฝรั่งเศส ฉบับที่ 2 (ค.ศ.2012-2014)
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3.2 การวิเคราะหดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation- I)
การดํ า เนิ นงานด า นการทู ต เชิ ง วั ฒ นธรรม การดํ า เนิ น งานด า นการทู ต เชิ ง วั ฒ นธรรม
ในปจจุบัน หลายประเทศๆ ไดใช การทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) เปนกลยุทธในการ
สรางความสัมพันธระหวางประเทศใหแนนแฟนยิ่งขึ้น รวมทั้งการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ
ประเทศของตน อาทิ สหรัฐอเมริกาดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรมโดยผานการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและโครงการฟุลไบรท สําหรับฝรั่งเศสมีสมาคมฝรั่งเศส (Alliance Français) อังกฤษมีบริติช
เคานซิล (British Council) จํานวนถึง 151 แหง เยอรมันเปดสถาบันเกอเธ (Gethe) จํานวน 128 แหง
สเปนก็เปดสถาบันเซรบันเตส (Institutos Cervantes) สถาบันขงจื๊อของจีน จํานวน 80 แหง ศูนย
วัฒนธรรมอินเดียและจีนซึ่งมีอยูทั่วโลก ลวนแตมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรภาษาและวัฒนธรรม
ควบคูกันไป แตอาจจะกลาวไดวา ไมมีประเทศใดในโลกที่รัฐบาลเขามาแสดงบทบาทที่สําคัญดาน
การทูตเชิงวัฒนธรรมไดมากเทากับประเทศฝรั่งเศสสําหรับนโยบายที่สนับสนุนการดําเนินงาน
Cultural Diplomacy ที่กลาวถึง คือการการสนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครองผลประโยชน
ของคนไทยในตางประเทศ สงเสริมบทบาทและความแข็งแกรงของชุมชนชาวไทยในการรักษา
เอกลักษณและความเปนไทย โดยประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ ตาม
แนวทางนโยบายที ม ประเทศไทยเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานด า นการต า งประเทศมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และมีคุณภาพ
3.2.1 การดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสในประเทศไทย
3.2.1.1 การเผยแพร วัฒนธรรมผ านศิล ปะ หนวยงานที่มี บทบาทสํ าคั ญในการ
ดําเนินงานเชิงรุก คือ ฝายวัฒนธรรม ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย มีภาระ
รับผิดชอบการดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรวัฒนธรรมฝรั่งเศสในดานศิลปะสาขาตางๆ ทั้งดาน
ทัศนศิลป ดานจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะการถายภาพ ศิลปะการจัดวาง ศิลปะการแสดงดั้งเดิม
การแสดงรวมสมัย การแสดงดนตรี รวมทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานสร างสรรคของ
ฝรั่งเศสในประเทศไทย นอกจากนี้ฝรั่งเศสไดจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมเหลานี้ลวนแต
เปนกิจกรรมที่ฝายฝรั่งเศสมุงหมายที่จะนําเสนอวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งเปนงานที่สืบทอดตามประเพณี
นิยมที่ มีมาช านานตอผู ชมชาวไทย และ ความหลากหลายของงานสร างสรรค รวมสมั ยของฝรั่งเศส
นอกจากนี้ ยังไดสงเสริมสถาบันตางๆ และศิลปนชาวไทยในการพัฒนางานสรางสรรครวมกับศิลปน
ชาวฝรั่งเศส ไมวาจะเปนนักเขียนบทละคร นักประพันธดนตรี นักแสดง นักออกแบบทาเตน ฯลฯ
3.2.1.2 การเผยแพรวัฒนธรรมผานโสตทัศน โดยสถานเอกอัครราชทู ตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย มีบทบาทในการเผยแพรวัฒนธรรมฝรั่งเศส ดานโสตทัศน ทั้งดานภาพยนตร
การเผยแพรวัฒนธรรมฝรั่งเศสผานสถานีวิทยุและโทรทัศน ดังตอไปนี้
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ดานภาพยนตร
- สนับสนุนใหมีการฉายภาพยนตรฝรั่งเศสในเทศกาลภาพยนตรสําคัญๆ ที่จัดขึ้น
ในประเทศไทย และใหการชวยเหลือดานการพาณิชยแกบริษัทผูจัดจําหนาย อาทิ เทศกาลภาพยนตร
นานาชาติ ก รุ ง เทพฯ เทศกาลภาพยนตร สั้ น นานาชาติ ก รุ ง เทพฯร วมกั บ เทศกาลภาพยนตร สั้ น
นานาชาติ เมื องแคลร มงต แฟร รองด รวมทั้ ง สนั บ สนุนและอํ า นวยความสะดวกแก บ ริ ษัท ผู จัด
จําหนายที่นําภาพยนตรฝรั่งเศสมาฉายในประเทศไทย (ค.ศ. 2004 – Astérix et Obélix : Mission
Cléopâtre, Swimming Pool และ Les Triplettes de Belle ville ค.ศ. 2005 – มีทั้งหมด 19 เรื่องไดแก
Un long dimanche de fiançailles, Les Choristes, Iznogoud)
- เผยแพร ภ าพยนตร ฝ รั่ ง เศสให เ ป น ที่ รู จั ก ไปทั่ ว ภู มิ ภ าค โดยการจั ด ตั้ ง ศู น ย
ภาพยนตรฝรั่งเศสสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
- ส ง เสริม นั ก สร างภาพยนตร ช าวไทยให กา วสู ระดับ สากล โดยสนั บสนุ นและ
อํานวยความสะดวกแกนักสรางภาพยนตรไทยในการนําภาพยนตรไปเขารวมในเทศกาลภาพยนตร
ที่สําคัญๆ อาทิเชน เทศกาลภาพยนตรเมืองคานส เทศกาลภาพยนตร 3 ทวีปเมืองนองต เทศกาล
ภาพยนตรเอเซียเมืองโดวิลล เทศกาลฤดูใบไมรวงกรุงปารีส งานสังสรรคภาพยนตรนานาชาติกรุง
ปารีส งานสังสรรคภาพยนตรสารคดีนานาชาติเมืองมารเซย เปนตน
- รวมมือดานศิลปะการถายทําภาพยนตร โดยสนับสนุนโครงการสร างภาพยนตร
รวมกันระหวางประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส
- จัดงาน "สัปดาหภาพยนตรฝรั่งเศส" ตามมหาวิทยาลัยตางๆทั่วประเทศ มีการฉาย
ภาพยนตรฝรั่งเศสควบคูกับการเสวนาและนิทรรศการของนักศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตรฝรั่งเศส
- มอบทุนศึกษาอบรมในประเทศฝรั่งเศส เพื่อเปดโอกาสใหผูทํางานดานโสตทัศน
ชาวไทยไดพัฒนาเพิ่มพูนความรูในสายงานอาชีพ
ดานการเผยแพรทางสถานีโทรทัศน2
- สนับสนุนความคิดริเริ่มเรื่องการใชเทคโนโลยีฝรั่งเศสในวงการโสตทัศนของ
ไทย(เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูง การอนุรักษ และการจัดเก็บสื่อโสตทัศน )
- สงเสริมการซื้อรายการตางๆ ของฝรั่งเศสเพื่อนํามาแพรภาพทางสถานีโทรทัศน
ในประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนการแพรภาพของสถานีโทรทัศนสถานีโทรทัศนภาษาฝรั่งเศส สง

2

เผยแพรทางสถานีโทรทัศน ยูบีซี ชอง ยูบีซี มูวีส มีการฉายภาพยนตรฝรั่งเศสไมต่ํากวา 20 เรื่องตอป สวนชอง ยู
บีซี คิดส และ สถานีโทรทัศน ไอทีวี มีการฉายภาพยนตรการตูนฝรั่งเศส ยูบีซีชอง 11 ออกอากาศรายการสอน
ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจัดทําโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
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สัญญาณผานดาวเทียมเอเชียแซท 3S ในประเทศไทย ผูใชภาษาฝรั่งเศส TV5 ทางเครือขายยูบีซีทั้ง
ระบบเคเบิ้ลและระบบจานดาวเทียม เผยแพรวัฒนธรรมฝรั่งเศส ซึ่งขณะนี้ TV5 ไดรับความนิยม
เปนอันดับ 3 รองจาก CNN และ MTV
- สถานีโทรทัศนฝรั่งเศสดานแฟชั่นโดยเฉพาะ ทาง แฟชั่นทีวี (FTV) ออกอากาศ
ผานเครือขายยูบีซี และผานสัญญาณดาวเทียม เอเซียแซท 2 กลุมยุโรป
- อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวางผูจัดจําหนายฝายฝรั่งเศส
กับผูซื้อฝายไทย และดูแลใหมีการแพรภาพรายการฝรั่งเศสทางสถานีโทรทัศนไทยทั้งระบบเคเบิ้ล
และดาวเทียมอยางตอเนื่อง
ดานการเผยแพรทางสถานีวิทยุ
- สงเสริมการเผยแพรดนตรีฝรั่งเศสทางสถานีวิทยุและในวงจรธุรกิจ รวมทั้งการ
กระจายเสียงรายการของสถานีวิทยุของประเทศฝรั่งเศส Radio France Internationale (RFI)3 ใน
ประเทศไทยโดยผา นเครื อข ายสถานีวิ ทยุ ของประเทศไทย และสง เสริม การเผยแพร แนวดนตรี
ฝรั่งเศสในประเทศไทย
3.2.1.3 การเผยแพรวัฒนธรรมผานภาษา ภาษากลายเปนจุดประสงคหลักของการ
ดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม ฝรั่งเศสเปนประเทศแรกที่เปดโรงเรียนสอนภาษาในตางประเทศ อยาง
จริงจัง ซึ่งกอนหนานั้น มีกลุมชาวยิวในอิสราเอลรวมตัวกันตั้งสมาคมอิสราเอลโลก และไดจัดตั้ง
โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสใหกับเด็กชาวยิวที่ยากจนไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน ในป 2405 และ
แพร ห ลายไปในประเทศต า งๆทั้ ง ที่ โ มร็ อ กโก แทนเจี ย ร แอฟริ ก าเหนื อ ตุ ร กี จนในป 2426
นั ก วิ ช าการ นั ก การทู ต ได แนวคิ ดว า ภาษาเป น เรื่ องที่ สํ า คั ญในการเผยแพร วั ฒนธรรมของชาว
ฝรั่งเศส จึงประชุมรวมกันจัดตั้งสมาคมฝรั่งเศสขึ้น เปดโรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสขึ้นอยางเปน
ทางการ ในปารี สและร วมกั นในกรุง ปารีส ซึ่งประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ วและได ขยายไป
ตางประเทศทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา เอเชียแลแปซิฟก อเมริกาเหนือและลาติน
อเมริกา ลาตินอเมริ กากลายเปนฐานที่แข็ งแกรง ที่สุดของสมาคมฝรั่งเศส สํา หรับ ประเทศไทย
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพไดจัดตั้งขึ้นภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายไทยและดําเนินกิจการมาตั้งแต
2455 โดยมี ภารกิ จหลั กเพื่ อสอนภาษาฝรั่ง เศสและเผยแพร วั ฒนธรรมที่ เกี่ ยวเนื่องกั บ ฝรั่ งเศส
มีหองสมุดที่รวบรวมหนังสือและเอกสารกวา 26000 เลมในปจจุบัน สมาคมฝรั่งเศสไดเปดศูนย
3

Radio France Internationale สถานีวิทยุฝรั่งเศส และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดลงนามในขอตกลง
วาดวยการกระจายเสียงคลื่นวิทยุ RFI 3 สําหรับดนตรีกลุมประเทศผูใชภาษาฝรั่งเศส ทาง AM981 การรับ
คลื่นวิทยุของ RFI กระทําไดโดยระบบดาวเทียม Palapa C2 ซึ่งรับสัญญานสถานีโทรทัศน TV5 และทาง
อินเตอรเน็ต เครือขาย RFI มีผูฟงกวา 45 ลานคนทั่วโลก
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ศิลปะ นานาชาติขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนทางดานศิลปะประยุกต , แฟชั่น, เตนรําและดนตรี
นอกจากนี้ยังมีบริการดานสถานที่ ณ หอประชุมใหญ จัดการแสดง, คอนเสิรต, สัมมนา, ฉาย
ภาพยนตร ฯลฯ บริการรานอาหารและรานหนังสือฝรั่งเศส ในปจจุบันนี้ สมาคมฝรั่งเศสยังเปด
สาขาในตางจังหวัดอีก 3 แหงคือ สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม สมาคมฝรั่งเศสภูเก็ต และสมาคมฝรั่งเศส
เชียงราย
3.2.2 การดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในตางประเทศ
ในปจจุบัน การทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญ
ของรัฐบาลเพื่อเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองและความรูสึกที่ดีซึ่งกันและกันระหวางคนไทยกับ
ชาวตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมบทบาทของภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนิ น
ความสัมพันธลงสูระดับประชาชนใหเพิ่มมากขึ้น กลยุทธการดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรม
ที่ สํ า คั ญ คื อการเผยแพร ภาพลั ก ษณ ที่ ดี ข องไทย ขยายผลอั ตลั ก ษณ (Thainess)รวมทั้ ง การสร า ง
กระแส รักษากระแส และเพิ่มกระแสนิยม (goodwill) ตอประเทศไทย ตลอดจนแปลงความนิยม
ไปสูผลประโยชนในเชิงพาณิชย นํามาซึ่ งการเพิ่มมูลคาการคาของสินคาและบริการของไทย และ
บริการของไทย รวมทั้งการลงทุนในระยะยาว การสงเสริมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใหเปนที่
รูจักและชื่นชอบแกชาวตางประเทศ การสรางเครือขายและทัศนคติที่ดีระหวางผูบริหารของไทยกับ
นานาประเทศ สรางความเขาใจอันดีในระดับประชาชนกับประชาชนดวยการใหทุนการศึกษาหรือ
ฝกอบรมในประเทศไทยแกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบาน การสนับสนุนอาจารยผูสอนและสื่อการเรียนการสอนใหแกโครงการสอนภาษาไทยใน
ประเทศตาง ๆ รวมทั้งการสงเสริมและอํานวยความสะดวกให เกิดความรวมมืออยางถูกตอง และมี
ทัศนคติที่ดีตอคนไทยและประเทศไทย อันเปนการสรางเสริมภาพลักษณของไทยในตางประเทศสู
ระดับประชาชนไดอยางแทจริง
การวิเคราะหดานปจจัยนําเขา พบวาในชวงระยะเวลา 60 ปที่ผานมา ภายหลังสงครามโลก
ครั้ งที่ สองสิ้ นสุ ดลง ประเทศมหาอํ า นาจต างๆ กํ าหนดนโยบายต างประเทศด วยการใช อํ านาจใน
ความสัมพันธตางประเทศ เพื่อรักษาและสงเสริมผลประโยชนของประเทศชาติ จึงทําให สหรัฐอเมริกา
สหภาพโซเวียตและประเทศตางๆในขณะนั้น ใหความสําคัญสูงสุดตอการเสริมสรางกําลังทางทหาร
และสรางความมั่นคั่งร่ํารวยทางเศรษฐกิจเพื่อนํามาเสริมสรางกําลังทหารของตน 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
มี ค วามสํ า คั ญในการสร า งเสริ มความสั ม พั นธ ระหว างประเทศมากยิ่ ง ขึ้ นจนถึ ง ป จจุ บั น และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการสรางเสริมภาพลักษณ ชื่อเสียงและสรางความนิยมของประเทศนั่นได
อยางนิ่มนวลและแนบเนียน ไมวาจะเปนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประจําชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี ภาษา ศาสนา กีฬา การทองเที่ยว อาหารการกิน คานิยมทางสังคม
รวมทั้งวิถีชีวิตความเปนอยู ฯลฯ
3.3 การวิเคราะหดานกระบวนการ (Process Evaluation-PI)
การจัดงานเทศกาลไทยในฝรั่งเศส (Tout à Fait Thaï)
กระทรวงวัฒนธรรม ไดรับมอบหมายโดยมติคณะรัฐมนตรีใหเปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส โดยเริ่มตั้งแต วันที่ 15 กันยายน – ตุลาคม 2549
ณ กรุงปารีส และเมืองลิอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่อง
ในวโรกาสทรงครองราชยสิริราชสมบัติครบ 60 ป และเพื่อดําเนินงานตามนโยบายการทูตเชิง
วัฒนธรรม เพื่อสงเสริมความเขาใจทางวัฒนธรรมระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศ ใหเปน ไป
ตามแถลงการณ รวมระหว างรั ฐบาลไทย-ฝรั่ งเศส เพื่ อสนั บสนุ นการเป นหุ นส วนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร
ระหวางไทยและฝรั่งเศส ซึ่งจะชวยกระชับความสัมพันธ ระหวางไทย-ฝรั่งเศส เพื่อขยายสูความ
รวมมือดานอื่นตอไป
ในโอกาสเดียวกันนี้ การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศสในครั้งนี้ ยังมีวัตถุประสงค
เพื่อรวมฉลองความสัมพันธระหวางสองประเทศที่ยาวนานถึง 320 ป โดยมีกิจกรรมเผยแพรวัฒนธรรม
ไทยชั้นเยี่ยม ที่นําไปแสดงในงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส (Tout à Fait Thaï) ประกอบดวย
การแสดงโขน การแสดงพื้นบาน หุนละครเล็ก การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงดนตรีรวมสมัย การ
แสดงรวมสมัย การจัดนิทรรศการความสัมพันธไทย-ฝรั่งเศส นิทรรศการศิลปะรวมสมัย นิทรรศการ
วิถีชีวิตไทยพรอมสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑดีเดน OTOP เทศกาลอาหาร เทศกาลภาพยนตร และ
การจั ดสั ม มนาทางวิ ชาการ ทั้ งนี้ มี หน วยงานหลั กของฝ า ยฝรั่ งเศสในการประสานงาน ได แก
Association Française d’Actions Artistiques –AFAA (หนวยงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของฝรั่งเศส
ภายใตกระทรวงการตางประเทศ แตมีการบริหารกึ่งอิสระ) และกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร
ของฝรั่งเศส ซึ่งไดประชุมหารือกําหนดกิจกรรมรวมกั นและไดจัดประชุมติดตามความคืบหนาเป น
ระยะๆอยางตอเนื่อง ทั้งฝายไทยและฝายฝรั่งเศสรวมทั้งการประชุมกรรมการรวม ไทย-ฝรั่งเศส อีกดวย
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การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส (Tout à Fait Thaï) ประเทศไทยไดรับเกียรติ
อย า งยิ่ ง จากประธานาธิ บ ดี แ ห ง สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส (นายฌาคส ชี รั ค ขณะดํ า รงตํ า แหน ง
ประธานาธิบดีของฝรั่ งเศสในขณะนั้น) ในการรับงาน Tout à Fait Thaï ไวในอุปถัมภ และใน
ขณะเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จ ฯทรงเปนประธานในพิธี
เปดงานเทศกาล ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของนายฌาคส ชีรัค และทรงเปนองคปาฐกบรรยายความ
ในหัวขอ “ความสัมพันธไทยและฝรั่งเศส” รวมทั้งทรงดนตรีรวมกับคณะดนตรีไทยกรมศิลปากร
ในงานนี้ดวย
การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส (Tout à Fait Thaï) นับไดวาเปนการจัดงาน
เทศกาลไทยในตา งประเทศที่ยิ่ ง ใหญ ที่สุ ด และที่ สํา คั ญเป นการบู รณาการความรวมมือจากทุ ก
กระทรวงของไทยที่เกี่ยวของในลั กษณะ ทีมไทยแลนดของฝายไทย ไดแก กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการต า งประเทศ สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ปารี ส กระทรวงพาณิ ช ย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การทองเที่ย วแหง ประเทศไทย บริ ษัท การบิ นไทยจํ ากั ด (มหาชน) รวมกั นจั ดกิ จกรรมทางดา น
วัฒนธรรมตางๆ ดังตอไปนี้
3.3.1. กิจกรรมการแสดง (Performance)
- การแสดงโขน (Khon:The Mask Dance Drama) เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย
และยกรบ โขนเปนศิลปะการแสดงชั้นสูง เปนเอกลักษณของไทย และมีความสมบูรณพรอมทั้งใน
ดานลีลาการรายรํา คํารอง การแตงกาย บทละครและฉากประกอบ สําหรับการแสดงที่นําไปแสดงใน
งานเทศกาลนี้ เปนการแสดงที่จัดเตรียมขึ้นมาใหม ผสมผสานกับเทคนิคสมัยใหม ซึ่งยังไมเคยมีมา
กอน เพื่อใหการแสดงโขนมีความกระชับ สนใจ พรอมมีบทบรรยายเปนภาษาฝรั่งเศสทั้งในสูจิบัตร
และตัวอักษรวิ่งในโรงละคร ซึ่งทําใหผูชมสมามารถเขาใจงาย ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมไดมอบหมาย
ใหคณะนาฏศิลป กรมศิลปากรซึ่งเปนหนวยงานหลักในการถายทอดและสืบทอดศิลปะการแสดงโขน
ของประเทศไทยเปนผูจัดการแสดงโขนในครั้งนี้ การแสดง กําหนดจัดขึ้น เนื่องในพิธีเปดเทศกาล
วัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส ในรอบ Gala Performance ณ Royal Opera ในพระราชวังแวรซายส ชาน
กรุงปารีส ซึ่งเปนโรงละครเกาแกอายุกวา 200 ป จุผูชมไดประมาณ 600 คน พรอมทั้งจัดงานเลี้ยง
รับรองในบริเวณ Foyer ภายหลังเสร็จสิ้นการแสดงโขน นอกจากนี้ Festival Ile de France ซึ่งเปน
องค กรใหญ ที่ มี ความชํ านาญในการจั ดการแสดงแบบคลาสสิก ไดบ รรจุก ารแสดงโขนในงาน
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
แตกตางกันไปตามการสรางสรรคและสภาพสังคมนั้นๆ การแสดงจัดขึ้น เปนเวลา 10 วัน ณ จัตุรัส
St. Sulpice กรุงปารีส ระหวางวันที่ 15 - 24 กันยายน 2549 และไดจัดตอเนื่อง ที่จัตุรัส Republique
ณ เมืองลิอง ระหวางวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2549 เพื่อขยายผลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ไทยใหกวางขวางยิ่งขึ้น
- การแสดงหุนละครเล็ก (Thai Traditional Puppetry “Hun Lakorn Lek”)
หุนละครเล็ก เปน การแสดงของไทยมีประวัติยาวนานกวารอยป ตั้งแต พ.ศ. 2444 และสูญหายไป
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอมาครูสาคร ยังเขียวสด ศิลปนแหงชาติ 2539 (มรณภาพไปแลว) ได
จัดตั้งคณะสาครนาฏศิลปขึ้น ตอมาเปลี่ยนเปนคณะนาฏยศาลา ฟนชีวิตหุนละครเล็กใหกลับคืนมา
เปนศิลปะการแสดงของไทยที่เชิดหนาชูตาของประเทศชาติอีกครั้งหนึ่ง การแสดงหุนละครเล็ก
โดยคณะนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (คณะโจหลุยส) นําเสนอเรื่องรามเกียรติ์ 2 ตอนคือ ตอน
“ทศกัณฐลักนางสีดา” และ “หนุมานจับนางเบญจกาย” โดยมีการแสดงบอกเลาความเปนมาถึงการ
แสดงหุนละครเล็ก ตั้งแตการ เชิดหนังใหญ การแสดงโขน จนมาเปนการเชิดหุนละครเล็ก ซึ่งจัด
แสดง ณ เวทีกลางแจง ที่จัตุรัส Saint Sulpice และ ในโรงละคร Maison des Culture du monde
3.3.2 กิจกรรมการแสดงดนตรี (Music Festival)
- การทรงดนตรี ไ ทยของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีไทย ระนาดเอก รวมกับนักดนตรี
ของกรมศิ ลปากร ในงานการแสดงคอนเสิรต “รัตนสังคีต” (Ratana Sangita Precious Musical
Concert)ณ Musée Guimet ดวยความรวมมือจากวงดนตรี “จุฬาวาทิต” จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน
โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธบทรอง เพลง”อาทิตย
ชิงดวง” ขึ้นใหมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป นอกจากนี้ ยังไดทรงซอสามสายรวมวงอีกดวย
- การแสดงดนตรีไทยเดิม (Thai Classical Music Concert by Chulavatid) โดยวง
จุฬาวาทิต ซึ่ งเปนวงดนตรี ไทยของจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ไดรับพระราชทานชื่อวงจาก สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต 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 ไปจัดแสดงในฝรั่งเศส ชวงเดือนกันยายน 2549
- การแสดงดนตรีรวมสมัย (Contemporary Music) ณ Point Ephémere ในวันที่ 26
ตุลาคม 2549 โดยคณะวงดนตรีรวมสมัยของไทยที่ไดรับความนิยมในฝรั่งเศส ไดแก วง Futon มี
สมาชิกของวงหลายเชื้อชาติ ไดแกไทย อังกฤษ และญี่ปุน นําเสนอดนตรีรวมสมัยแนวใหม สวนวง
Penguin Villa มีแนวดนตรีแบบ alternative และวง Stylist Nonsense เปนวงดนตรีแนว อิเล็กทรอนิกา
- การแสดงดนตรีแจส (His Majesty the King’s Composition) เปนการเผยแพร
ผลงานเพลงแจส ถายทอดบทเพลงพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผานทางสถานี
วิทยุชองแจสของฝรั่งเศส คลื่น 103.3 Radio de Jazz Français
3.3.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการ (Exhibition) ในงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยใน
ฝรั่งเศส จัดขึ้น ณ จัตุรัส St. Sulpice และหองนิ ทรรศการของศาลาวา การกรุงปารีส เขต 6
ประกอบดวย
- นิทรรศการเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว เนื่องในวโรกาส
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
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ด า นต า ง ๆ อยา งครบถว น ตั ้ง แตขึ ้น เสด็จ ครองราชย ซึ ่ง เปน
พระมหากษัตริยที่ทรงครองราชยยาวนานที่สุดในโลก ตลอดระยะเวลา 60 ป ที่ครองราชย ทรง
เสียสละพระองค ทรงงานหนักเพื่อประโยชนข องประชาชนและประเทศชาติเปนสวนรวม ให
ประชาชนมีคุณภาพที่ดี อยูดีกินดีแบบเศรษฐกิจพอเพียงและทันโลกทันเหตุก ารณ นิทรรศการ
ชุดนี้ไดรับความรวมมือจากมูลนิธิชัยพัฒนา นําไปจัดแสดง ณ จัตุรัส St. Sulpice เขต 6 ของกรุง
ปารีส ระหวางวันที่ 15 – 24 กันยายน 2549
- นิทรรศการความสัมพันธไทย-ฝรั่งเศส (Thai-French Relationship Exhibition)
เพื่อเผยแพรและเสริมสรางความสัมพันธระหวางไทยและฝรั่งเศส นับตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาถึง
ปจจุบัน ทั้งทางดานการทูต การคา ศาสนา การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดยเสนอดวยเอกสาร
โบราณและภาพถายเกา ประมาณ 100 ชิ้น โดยรวบรวมจากหอจดหมายเหตุ สมาคมศิษยเกา ฝรั่งเศส
และนักวิชาการหลายทาน
- นิทรรศการศิลปะรวมสมัย (Contemporary Exhibition) สํานักงานศิลปะรวม
สมัย กระทรวงวัฒนธรรมไดประสานเครือขายองคกรศิลปะ ทั้งในและตางประเทศ นําผลงานศิลปะ
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รวมสมัยของศิลปนไทยที่มีชื่อเสียงเขารวมจัดแสดง นิทรรศการรวมสมัย แนวจั ดวาง (installation)
ณ หองจัดแสดงนิทรรศการของศาลาวาการกรุงปารีส เขต 6 Salle des fetes, sale David d’Angers,
Salle francois Collet นอกจากนี้ ฝ า ยฝรั่ ง เศสได เ ชิ ญ ศิ ล ป นร ว มสมั ย ของไทยร วมจั ดแสดง
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 ระหวา ง
วันที่ 15-24 กันยายน 2549 ประกอบดวย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดนิทรรศการ
วิถีชีวิต ไทย 4 ภาค พรอ มการสาธิต หัต ถกรรมไทย อาหาร-ขนมไทย ผลไมไ ทย ดว ยความ
รวมมือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ การแสดงดนตรี การแสดงพื้นบาน การแสดงหุนละคร
เล็ก การจัดแสดงผลิตภัณฑจากรานภูฟา สินคาจากมูลนิธิ แมฟาหลวง รวมทั้งการออกรานสินคา
OTOP โดยกระทรวงพาณิ ช ยจัดหาผู ป ระกอบการ การนวดแผนไทยสปาไทย จากกระทรวง
สาธารณสุ ข การสาธิ ตการนวดไทย-ฤาษี ดัดตน จากโรงเรี ย นแพทย แผนไทยวั ดโพธิ์ การแสดง
สมุนไพรไทย ภายในงานตกแตงดวยบรรยากาศแบบไทย ๆ จําลองแบบใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาว
ไทย โดยมีศาลาไทยตั้งโดดเดนอยูกลางจตุรัส ดวยความรวมมือจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
การบินไทย จํากัด(มหาชน) และในโอกาสนี้ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2549 นอกจากนี้
กระทรวงพาณิชยของไทยรวมมือกับคารฟูฝรั่งเศส เปดตลาดสินคา ไทย ในชวงจัดงานเทศกาล
วัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส โดยการนําสินคาไทยวางจําหนายในคารฟู สาขา Villers en Biere สาขา
Carre Senart และสาขา Collegien ปรากฏวาสินคาไทยที่เปนยอดนิยมมากไดแก ผลไม ขาวหอม
มะลิ อุปกรณเครื่องใชและของตกแตงบาน 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 และบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ ซึ่งเปนที่สนใจเปนอยางมาก
3.3.6 กิจกรรมการชกมวย (Thai Boxing) ณ Bercy Stadium กําหนดจัดการ
แขงขันชกมวยไทย-ฝรั่งเศส โดยความรวมมือจากสหพันธมวยไทยในฝรั่งเศสและสภามวยไทยโลก
3.3.7 กิจกรรมการจัดเทศกาลภาพยนตรไทย (Film Festival) โดยการฉาย
ภาพยนตรไทยยอดนิยม และภาพยนตรที่ไดรับรางวัลจํานวน 18 เรื่อง ไดแก พระเจาชางเผือก โหม
โรง โขน ทองปาน คนภูเขา เพื่อนแพง คนเลี้ยงชาง ฝนบาคาราโอเกะ นางนาก สตางค 14 ตุล า
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สงครามประชาชน สุริโยไท บิวติฟูล บอกเซอร โหมโรง ขุนกระบี่ผีระนาด ไอฟก ชัดเตอร กด
ติว ิญ ญาณ คนเลน ของ มหา’ลั ย เหมื องแร เทศกาลภาพยนตร ไทย จั ดขึ้ น ณ Cinémathèque
Française ระหวางวันที่ 20 กันยายน – 1 ตุลาคม 2549 โดยจัดฉายภาพยนตร เรื่อง โหมโรง ในรอบ
ปฐมทัศนในพิธีเปดงานเทศกาลภาพยนตรไทย ในวันที่ 20 กันยายน 2549 โดยไดรับความรวมมือ
จากสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ นอกจากนี้ ผูจัดงานเทศกาลภาพยนตรในเมือง Nantes และ Lyon
ไดนําภาพยนตรเหลานี้ ไปจัดฉายในเทศกาล Festival des trois continents ,Amiens Festival des
Films Internationals และ Festival du film asiatique de Lyon
3.3.8 กิ จ กรรมการจั ด สั ม มนาทางวิ ช าการด า นความสั ม พั นธ ร ะหว า งไทยและ
ฝรั่งเศส “La Thailande : continuité du partenariat avec la France” ซึ่งเปนกิจกรรมสําคัญกิจกรรม
หนึ่ ง ในการจั ด งานเทศกาลวั ฒ นธรรมไทยในฝรั่ ง เศส โดย กระทรวงวั ฒ นธรรมได เ ชิ ญ
ศาสตราจารย คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เปนประธานคณะทํางานการจัดการสัมมนาทางวิชาการ ดวย
ความรวมมือกับสถาบันแหงชาติ ดานภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก (Institute National des Langues
et Civilisation Orientales-INALCO)4 มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปนประธานในการเปดการสัมมนาฯวันที่
18 กันยายน 2549 ณ Sorbonne University โดยมีการนําเสนอองคความรูทางดานประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมการเมือง เศรษฐกิจการคา เนนความสัมพันธไทย-ฝรั่งเศสในปจจุบันและอนาคต
รวมทั้ งเป ดโอกาสให ผู รวมสั มมนาซักถาม ทั้ งนี้ ได เชิ ญวิ ทยากรทั้ งชาวไทยและฝรั่ งเศส ซึ่ งมี
ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 200 คน ประกอบดวย นักวิชาการ นักกฎหมาย นักธุรกิจ สื่อมวลชน
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ผลการประเมินการะบวนการดําเนินงาน พบวา การดําเนินงานอยูใน
ระดับที่พอใจเปนอยางมาก ผูจัดงานทั้งฝายไทยและฝายฝรั่งเศส รวมกันดําเนินงานแบบบูรณาการ
ความรวมมือและดํา เนิ นการในลั ก ษณะ thai team ทุ ก ฝา ยมี ส วนรวมในการดํ า เนิ นงาน มีก าร
วางแผนล วงหนา เป นเวลา 2 ป ทั้ งฝ า ยไทยและฝา ยฝรั่ งเศส ฝ ายไทยมีรองนายกรั ฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม(นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย) เปนประธานในการจัดงาน ฝาย
ฝรั่งเศส รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสเปนประธาน โดยมีประธานาธิบดี ฌาคส ชีรัค
เปนผูอุปถัมภอยางเปนทางการในการจัด งาน ในครั้งนี้ มีการติดตามความคืบหนาเปนระยะๆ การ
ดํ า เนิ นงานอย า งเป น ระบบ มี ก ารประสานงานในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทั้ ง หมดของแต ล ะฝ า ยที่
รับผิดชอบ
4

(9) Institute National des Langues et Civilisation Orientales-INALCO) เปนสถาบันศึกษาของฝรั่งเศสเพียงแหงเดียว
ที่เปดสอนวิชาภาษาไทยในระดับปริญญาตรี โท และเอก
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3.4 การวิเคราะหดานผลผลิต (Product Evaluation- P)
3.4.1 ผลที่ไดรับจากการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส โดยภาพรวม การจัดงาน
เทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส ไดกําหนดแนวความคิด (Theme) ของงานเนน “ความเปนไทย”
โดยใชชื่อวา “Tout à Fait Thaï” เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
วโรกาสทรงครองสิ ริราชสมบั ติครบ ๖๐ ป และในโอกาสเดียวกัน เพื่อเปนการดําเนิ นการตาม
แถลงการณรวมระหวางรัฐบาลไทย-ฝรั่งเศส โดยเนนการเผยแพรความเปนเลิศของศิลปวัฒนธรรม
ไทยเพื่อเสริมสรางสถานะและบทบาทของประเทศไทย แสดงออกถึงภาพลักษณที่ดีของประเทศ
ไทยในสายตาของชาวฝรั่งเศส และชาวตางชาติอื่นๆ ใหเห็นถึงศักยภาพของไทยในทุ กดาน การจัด
งานครั้งนี้ชวยเผยแพรชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศไทยใหกวางขวางยิ่งขึ้นในเวทีโลก พูดกันติดปาก
และตางประทับใจในการเขารวมงาน กิจกรรมทางวัฒนธรรมทุกกิจกรรม ได รับความสนใจจาก
ศิลปน นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปทั้งชาวฝรั่งเศสและชาวตางชาติที่พํานัก
ในฝรั่งเศส ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความ ประทับใจ และชื่นชมความเปนไทย และประสงคจะใหจัด
งานเทศกาลวัฒนธรรมไทยเชนนี้เปนประจําทุกป หรือ 2 ป นอกจากนี้ ศิลปนทั้งสองประเทศไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ ซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดเครือข ายทางวัฒนธรรมที่
เขมแข็งขึ้นอีกทางหนึ่งโดยการบูรณาการความรวมมือแบบทีมไทย รวมทั้งสงเสริมความเขาใจทาง
วั ฒนธรรมระหว า งประชาชนของทั้ งสองประเทศโดยใช นโยบายการทู ตเชิ งวั ฒนธรรม (Cultural
Diplomacy) ซึ่งจะชวยกระชับความสัมพันธระหวางไทย-ฝรั่งเศส เพื่อขยายสูความรวมมือดานอื่น ๆ
ตอไป
ผลที่ไดจากการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส ในครั้งนี้ ทําใหทราบวา แนวคิด
ในเรื่องศิลปะของชาวฝรั่งเศสแตกตางไปจากชาวไทย ในแงที่ฝรั่งเศสเปนประเทศที่โดดเดนในเรื่อง
วัฒนธรรม ทั้งทางดานศิลปะการแสดง สถาปตยกรรม วรรณคดีที่มี ชื่อเสียงระดับแนวหนาของโลก
ชาวฝรั่งเศสจะชมการแสดงที่เปนศิลปะจริงๆ การแสดงพื้นบาน (traditional performance) ใน
ความคิดของชาวฝรั่งเศส จะตองเปนการแสดงที่เปนพื้นบานจริงๆ แสดงโดยคณะนักแสดงพื้นบาน
โดยอาชีพ หาเลี้ยงชีวิตดวยการแสดงพื้นบาน ไมใชการแสดงพื้น บานจากสถาบันนาฏศิลปใดๆ จึง
เห็นไดวารสนิยมของชาวฝรั่งเศสเนนศิลปะที่แทจริง ชั้นเลิศกระบวนและขั้นตอนการจัดงานฯ ใน
ครั้งนี้ ทําใหผูจัดมีประสบการณมากยิ่งขึ้น ทําใหเรียนรูมาตรฐานสากลในการจัดงานเทศกาล ขนาด
ใหญ ได แตถึงอยางไรก็ตาม กระบวนการและขั้นตอนของฝรั่งเศสก็เปนอุปสรรคในการจัดงาน
เนื่ องจากฝ า ยไทยขาดประสบการณ ใ นระดั บ สากล เช น การขอรั บ การอุ ป ถั ม ภ ก ารจั ดเทศกาล
วัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศสโดยผูนําของประเทศ (ประธานาธิบดี) การขอความรวมมือและsponsor
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ดานการประชาสัมพันธงานเทศกาลอยางทั่วถึงทั่วกรุงปารีสและปริมณฑล การสํารองสถานที่ที่
ตองการจัดงานลวงหนากอน 1-2 ป การขนสงอุปกรณนิทรรศการ อุปกรณการแสดงไมทันภายใน
กําหนด การจัดการแสดงโขนในพระราชวังแวรซายสนั้นอุปกรณฉากตองผานการอบฆาเชื้อกอน
นํามาติดตั้ง การเสียภาษีรายไดจากการจําหนายผลงานสาธิตหัตถกรรม จึงทําใหการจัด งานฯในครั้ง
นี้ประสบปญหาในระหวางการจัดงานบาง แตผูรวมจัดทุกฝายไดรวมกันแกไขปญหาไปได ซึ่งตอง
ใชการตัดสินใจที่รอบคอบ เหมาะสม ในการแกไขปญหา ทั้งนี้ ตองใชทักษะการทูต (diplomacy)
การเจรจา (negotiation) และความแนบเนียน (tact) ความสามารถในการจูงใจ (persuation) โดย
ยอมในสิ่งที่มีความสําคัญนอย เพื่อแลกกับการไดมาซึ่งสิ่งที่สําคัญมากกวา เหลานี้ลวนมีประโยชน
เพื่อใหการจัดงานบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ใหคุมทุนทาง
วัฒนธรรมและงบประมาณที่ใชในการจัดงานในครั้งนี้

บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ
การศึ กษาวิจัยในครั้ งนี้ เปนการประเมิ นผล การใชมิ ติทางวัฒนธรรมในการเสริม สรา ง
ภาพลักษณที่ดีของไทยในตางประเทศโดยศึกษาจาก กรณีศึกษา การจัดงานการจัดงานเทศกาล
วัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชทฤษฎี แนวความคิด และ
บริบทของนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)
จากการศึกษา พบวา การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส ประสบผลสําเร็จเปนที่
นาพอใจ ถึงแมวาการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีแกประเทศไทยยังไมเห็นผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจนนัก
แตก็นับไดวาการนําการปฏิบัติที่ดี (best practice) ที่ไดจากการจัดงานรวมกับหนวยงานของฝรั่งเศส
มาเปนแนวทางในการจั ดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในตา งประเทศ (ขนาดใหญ ) เชนนี้ ได ใ น
ประเทศอื่นๆตอไป
4.1. สรุปผลการศึกษา
4.1.1 การนําเสนอตัวอยางของการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส ซึ่งเปน
เทศกาลขนาดใหญ ในครั้ง นี้ ทํ า ให ฝรั่ งเศสยอมรับ ศั กยภาพของคนไทยในการดํ า เนินงานด า น
วัฒนธรรมไดในระดับหนึ่ง มีความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของฝายไทย อยางไรก็ตาม การจัดงาน
เทศกาลวั ฒนธรรมในฝรั่ ง เศสในครั้ ง นี้ นั บ ว า เป นการดํ า เนิ นงานที่ ยุ ง ยาก ซั บ ซ อนพอสมควร
เนื่องจากฝรั่งเศสมีมาตรฐานในการดําเนินงานวัฒนธรรมสูง อาจกลาวไดวา ฝรั่งเศสเปนประเทศ
แรกที่ใชกลยุทธการทูตทางวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ โดย
ใหความสําคัญวา วัฒนธรรมเปนพลังอํานาจละมุน (Soft Power) และไดรับผลสําเร็จเปนอยางยิ่ง
และรวดเร็ว และเปนที่ยอมรับในสากลโลกวา ฝรั่งเศสเปนประเทศที่มีความโดดเดนในเรื่องของ
วัฒนธรรมที่เกา แก มั่ นคงและเปนเอกลั กษณ อีกทั้ งยั งมี สถาป ตยกรรม ศิล ปะและวรรณคดีที่ มี
ชื่อเสียงระดับโลก
หลั ง จากฝรั่ ง เศสหมดอิ ท ธิ พ ลในแถบอิ น โดจี น หลั ง สงครามเย็ น แล ว ปรากฏว า
ความสัมพันธระหวางไทยและฝรั่งเศสเต็มไปดวยความราบรื่น บุคคลระดับสูงของไทยและฝรั่งเศส
ไดมีการเยือนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทั้งในระดับราชวงศและรัฐบาล จนถึง พ.ศ. 2546 รัฐบาล
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ไทยและรั ฐ บาลฝรั่ ง เศส ได มี แ ถลงการณ ร ว มการเป น หุ น ส ว นทางยุ ท ธศาสตร เพื่ อ กระชั บ
ความสัมพันธระหวางกันใหแนนแฟน และเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทั้งสองใหมี
ความตอเนื่องและเปนรูปธรรมยิ่งขึ้นในทุกดาน โดยความรวมมือทางวัฒนธรรมไดตกลงสงเสริม
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในเบื้องตนไดกําหนดจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมรวมกัน เริ่มจากการจัด
งานเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศสในประเทศไทย (La Fete ) และจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยใน
ฝรั่งเศส (Tout à Fait Thaï) ในปถัดไป
งานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการตางประเทศ
แหงราชอาณาจักรไทย รวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารและกระทรวงการตางประเทศ
ฝรัง่ เศส ไดรวมกันจัดขึ้นระหวางวันที่ 15 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2549 ภายใตชื่องาน “Tout à Fait
Thaï” เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป รวมทั้งเป นการเฉลิม ฉลองความสัมพันธระหวางไทยและฝรั่ง เศส กิจกรรมของงาน
เทศกาลนี้ ประกอบดวย การแสดงนาฏศิลปไทย การแสดงหุนละครเล็ก การแสดงรวมสมัย การ
บรรเลงดนตรีไทย การแสดงดนตรีรวมสมัย นิทรรศการวิถีชีวิตไทย นิทรรศการรวมสมัย เทศกาล
อาหารไทย เทศกาลภาพยนตรไทย ฯลฯ อยางไรก็ตาม ความสําเร็จที่ไดรั บ อาจจะไมถึงขั้นสราง
ภาพลั ก ษณ ที่ เลอเลิ ศ สํ า หรั บ ประเทศไทยในสายตาของชาวยุ โรป แต ก ระนั้ น ผลการจั ดงานก็
สะทอนถึงความพอใจ ประทับใจจากหลายๆฝาย ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ อาทิ
- Mr.Claude Blanchemaison อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศและการพัฒนา
กระทรวงการตางประเทศ ไดขอขอบคุณผานมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในการที่
ประเทศไทยไดนําเอาศิลปะชั้นเลิศ ไปจัดแสดงใหชาวฝรั่งเศสไดชื่นชม โดยเฉพาะโขน และหวังวา
ประเทศไทยจะวางแผนจัดเทศกาล Tout à Fait Thaï ในฝรั่งเศสอีกครงแนนอน
- Mr.Renaud Donnedieu de Varbres รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร
ฝรั่ ง เศส ขอชื่ ม ชมการแสดงชั้ นเลิ ศ ของไทย เช นกั น ไม ผิ ดหวัง ที่ เดิ ม กระทรวงวั ฒนธรรมและ
กระทรวงการตางประเทศของฝรั่งเศส เห็นพองจะยุติการจัดงานปวัฒนธรรมของประเทศตางๆ เปน
เวลา 5 ป แต ก็ ไ ด ยื ด หยุ น ให ค วามร ว มมื อ กั บ ฝ า ยไทยในการจั ด เทศกาลฯ เพื่ อ ให เ ป น ไปตา ม
แถลงการณการรวมระหวางผูนําทั้งสองประเทศ และเพื่อใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการรวมทางดาน
วัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศสดวย
- Mr.Laurent Aublin เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ
ความสําเร็จในการจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศสในครั้งนี้ พรอมเสนอแนะให จัดเทศกาลฯนี้
เปนเทศกาลประจําป เชนเดียวกับ เทศกาล La Fete ซึ่งฝายฝรั่งเศสเปนผูจัดเปนประจําทุกป ตั้งแต ป
2547
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ในขณะเดี ย วกั น สื่ อสิ่ ง พิ ม พ เ กื อ บทุ ก สื่ อ รวมทั้ ง สื่ ออิ น เตอร เน็ ต ในประเทศไทยก็ ไ ด
นําเสนอผลของการจัดงานในเชิงบวก และชื่นชม “โขนรามเกียรติ์ลงโรงที่พระราชวังแวรซายส”
“สมเด็จพระเทพฯทรงดนตรีไทย ฝรั่งเศสชื่นชมพระอัจฉริยภาพ” “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 และวารสารฝรั่งเศส) การ
จัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศสในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือเปนอยางดี ทั้งดานการบริหาร
การจัดการ กําลังคนและงบประมาณ ซึ่งเปนการดําเนิ นการในเชิงรุก ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวาการ
ดําเนินงานเชิงรับ มีผลตอการยอมรับในศักยภาพความสามารถในการดําเนินงานของไทย
ทั้ ง นี้ ป ระเทศไทยมี น โยบายการทู ตเชิ ง วั ฒ นธรรมและมี แผนแม บ ทการดํ า เนิ น การทู ต
วัฒนธรรม ของกระทรวงการตางประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนแมบทวัฒ นธรรม
แหงชาติ ในการกําหนดเปาหมายในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยทุน
ทางวั ฒ นธรรม อี ก ทั้ ง ไทยเป นชาติ ที่ มี ม รดกทางวั ฒนธรรม มี วั ฒนธรรมเก า แก เป นเอกลั ก ษณ
ขณะเดียวกันมีความหลากหลายของวัฒนธรรมทองถิ่น 4 ภาค โดยในขอบขายของงาน Tout à Fait
Thaï นั้น จะออกเปนแนวการนําเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยโดยรวม คือมีงานหลายๆ แบบคละกันไป
เนื่ อ งจากเป น การจั ด งานครั้ ง แรกในฝรั่ ง เศส จึ ง มี จุ ด ประสงค อ อกไปในทางการ Introduce
วัฒนธรรมไทยใหคนฝรั่งเศสไดรับรู แตในอนาคต หากจะมีการจัดงาน Tout à Fait Thaï หรืองาน
เทศกาลประเภทเดี ยวกันอีก ก็นาที่จะมีการตั้ง Theme หลักของงานขึ้นมาหนึ่งอยาง เพื่อใหมีการ
จัดหา (หรือสราง) งานในแนวทางเดียวกันมานําเสนอ และทําใหงานที่จัดแตละครั้งมีความแตกตาง
กันไป
อยางไรก็ตาม ในสวนของประเทศไทย รัฐบาลยังไมประกาศนโยบายที่ชัดเจน และไมไดหยิบ
ยกนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมมาพิจารณาเปนวาระแหงชาติ และยังไมใหความสําคัญอยางจริงจังใน
การนํ ามิติทางวัฒนธรรมเชิ งการทูตมาเปนแนวทางในการเสริมสรางภาพลักษณความเปนไทยให
เผยแพรไปทั่วโลก เชนเดียวกับฝรั่งเศส สวนฝรั่งเศส มีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ เรื่องการทูตเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ในเผยแพรวัฒนธรรมและเสริมสรางภาพลักษณในตางประเทศ คือ
กระทรวงการต างประเทศ โดยกระทรวงวั ฒนธรรมและการสื่ อสารเป นหน วยงานสํ าคั ญในการ
ดําเนินงานดานอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Cultural Industries) การสืบสานวัฒนธรรมของฝรั่งเศส โดยมี
นโยบายที่ชัดเจน เริ่มตนจากการใชนโยบายวัฒนธรรมระยะกลาง ระยะยาว เนนการพิทักษรักษาและ
ฟ นฟู ส ภาพมรดกของชาติ สนั บสนุ นศิ ลปะด า นจิ ตรกรรม ประติ ม ากรรม การประพั นธ ดนตรี
สนับสนุนงานดานสถาปตยกรรม และขยายงานศิลปวัฒนธรรมสูประชาชน ดวยการจัดตั้งหนวยงานที่
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รั บ ผิ ด ชอบงานด า นวั ฒ นธรรมในแต ล ะท องถิ่ น โดยจั ด หางบประมาณสนั บ สนุ นและจั ดสรร
งบประมาณดําเนินโครงการตางๆ ดวยแตละทองถิ่นนั้นๆ รวมทั้งการขยายเครือขายการจัดตั้งสมาคม
ฝรั่งเศสในประเทศตางๆ เพื่อเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสอยางตอเนื่อง
สําหรับประเทศไทย ยังไมมี หน วยงานที่ รับผิด ชอบเรื่ องการทู ตเชิงวั ฒนธรรมอย างเป น
ทางการ แตรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ ไดแก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพาณิชย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สวนหนวยงานหลักในการดําเนินงานการทูตเชิง
วัฒนธรรม ไดแกกระทรวงการต างประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรม โดยกระทรวงวัฒนธรรมมี
หนวยงานที่ รับผิ ดชอบการดํ าเนิ นงานวัฒนธรรมกับตางประเทศ สังกัดสํานักงานปลั ดกระทรวง
วัฒนธรรม รวมทั้ งงานวิ เทศสั มพั นธ ในระดั บกรม ในกรมศิ ลปากรและกรมส งเสริ มวั ฒนธรรม
สํ า หรั บอุ ตสาหกรรมวั ฒนธรรม อยู ใ นกระทรวงพาณิ ช ย กระทรวงการท องเที่ ยวและกี ฬา การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศสในครั้งนี้ ซึ่งเปนเทศกาล
ขนาดใหญ จําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน จึงทําให
การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศสประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดวยความรวมมือของหนวยงานตางๆพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทองเที่ยวและการ
กีฬา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย การบินไทย จํากัด (มหาชน) ดังนั้น การดําเนินงานแบบบูรณา
การในลักษณะ ทีมไทยแลนด ของฝายไทยทั้งในและตางประเทศ ถือเปนการรวมพลัง โดยมีนโยบาย
การทูตเชิ งวัฒนธรรมเปนแนวทางสําคัญในการเสริมสรางภาพลักษณ และนําเสนอความเปนไทย
นิยมไทย เปนเกณฑเดียวกันในการดําเนินงาน
อยางไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยและฝรั่งเศสมีความรวมมือทวิภาคี มีการลงนามความ
รวมมือกันมาตั้งแต พ.ศ. 2545 ทําใหฝรั่งเศสและไทยมีมาตรการและกลไกเพื่ อรองรับความรวมมือ
ระหวางกันในหลายดาน อาทิ ดานการทูต ดานการคา ดานวิทยาศาสตรและวิชาการ ดานเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมดานการศึกษา ดานวัฒนธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ ไทยและฝรั่งเศสยังเปนประเทศสมาชิก
ของกรอบความรวมมือพหุภาคีเดียวกัน เชน องคกรการคาโลก ยูเนสโก อาเซม เปนตน รวมทั้งเปน
สมาชิ ก อยู ใ นองค ก รในเครื อ ข า ยของยู เ นสโก เช น สภาองค ก ารมหกรรมวั ฒ นธรรมพื้ น บ า น
นานาชาติ (CIOFF) ซึ่งสงเสริมการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมพื้นบาน เปนตน
4.1.2 งานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส ไดกําหนดแนวความคิด (Theme) ของงานโดย
เนนความเปนไทย (Thainess) เนื่องจากเปนการจัดงานครั้งแรกในฝรั่งเศส จึงสามารถเรียกความสนใจ
ได ม าก เป นการแนะนํ า ประเทศไทยให ช าวฝรั่ งเศสได รู จั ก เน นการเผยแพร ค วามเป นเลิ ศ ของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและเสริมสรางสถานะและบทบาทของประเทศไทย เพื่อใหเห็นถึงศักยภาพของ
ไทยในทุกดาน และเผยแพรชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศไทยใหกวางขวางยิ่งขึ้นในเวทีโลก
4.1.3 เปนการเผยแพรในเชิงรุก เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยสูสายตา
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ชาวต างชาติ โดยนํ าเสนอมิ ติ วั ฒนธรรมในการสร างเสริ มภาพลั กษณ ที่ ดี ของไทยในสายตาชาว
ตางประเทศ รวมทั้งการขับเคลื่ อนในการเสริมสรางความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทยดวย
4.1.4 เปนการใชนโยบายทางการทูตวัฒนธรรมเสริมสรางสถานะและบทบาทประเทศไทย
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี (Cultural Diplomacy) เพื่อเนนใหเห็นถึงศักยภาพของไทยในทุก
ดา น รวมทั้ ง สร า งให เป น “แบรนด เ นม” ของไทย โดยเฉพาะการสร า งความนิ ย มไทยในหมู
ชาวตางชาติ
4.1.5 เปนการทํางานรวมกับฝายฝรั่งเศส มีการดําเนินการเชิงยุทธศาสตรโดยใชกุศโลบายใน
ระดั บสู ง โดยเชิ ญให ประธานาธิ บดี ฝรั่ งเศสเป นผู อุปถั มภ ก ารจั ดงานเทศกาลฯ นอกจากนี้ การ
กลาวถึงการจัดงานเทศกาลฯ ในแถลงการณของผูนําทั้งสองประเทศ รวมทั้งในระหวางการเยือนไทยของ
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ทําใหการดําเนินงานไดรับการยอมรับและสนับสนุนจากผูนําในระดับสูง
4.1.6 ศึกษาอุปสงค ทัศนคติของชาวฝรั่งเศส ความรูความเขาใจของชาวฝรั่งเศส เกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น การนําเสนองานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศสครั้งนี้จึงตองเนนทั้ง
ดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และนวัตกรรมไทย เพื่อการตอบสนองความตองการที่ถูกตองของ
ชาวฝรั่งเศส
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 ข าวสารการจัดงานไป
อยางทั่วถึงและเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด ซึ่งการประชาสัมพันธการจัดงานในครั้งนี้ ฝาย
ฝรั่งเศสเปนผูรับผิดชอบโดยใหนักประชาสัมพันธมืออาชีพ ดําเนินการ ทําใหชาวฝรั่งเศสรับทราบ
ถึงการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศสเปนไปอยางทั่วถึง
4.1.10 กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นนี้ไดรับความสนใจเปนอันมากทั้งชาวไทย และชาว
ฝรั่งเศสรวมทั้งชาวตางชาติที่พํานักในฝรั่งเศส ไดรับการตอบรับจากผูเขาชมงานชาวฝรั่งเศสเปน
อยางดี อยางนาพอใจ มีจํานวนผูชมเปนจํานวนมากซึ่งมีปฏิกิริยาตอการจัดกิจกรรมของไทยที่ดี มาก
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การเผยแพรชื่อเสียงของประเทศไทยครั้งนี้ไดรับการเชิดชูอยางสมเกียรติภูมิยิ่ง
4.1.11 ไดรับผลสําเร็จในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางไทยและฝรั่งเศสแลวยังเปน
การสรางเครือขายที่สําคัญในภาคพื้นยุโรปซึ่งเปนประเทศคูคาสําคัญของไทย
4.1.12 การทํางานรวมกันเปนหุนสวนที่ใกลชิดระหวางกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวง
การตางประเทศ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ซึ่งเปนแกนหลักในการดําเนินงาน โดยมีกลุม
คนในทองถิ่นทั้งที่เปนชาวไทยและชาวฝรั่งเศสใหความชวยเหลือและสนับสนุนการทํางาน ทําให
ไดมุมมองและการผนึกกําลังที่หลากหลาย
4.1.13 การทํ า งานร ว มกั บ กระทรวงและหน ว ยงานอื่ น ๆ สอดคล อ งกั บ นโยบายการ
ตางประเทศของกระทรวงการต างประเทศ ในการประสานการดํา เนินงานของสวนราชการใน
ตางประเทศ เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) เปนตน ตามนโยบายทีมประเทศไทย เพื่อใหการจัดงานนี้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของผูรวมดําเนินงานฝายฝรั่งเศสเปนอันมาก
4.2. ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 ขอเสนอแนะในการสรางความตระหนักในเรื่องความนิยมไทย ในวิถีชีวิต
ไทยที่เปนมรดกตกทอดกันมา ทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคมปจจุบัน ยอมมีการ
เปลี่ย นแปลงให วัฒนธรรมไทยมีรากฐานที่ไ ม แข็ งแรง โดนกระทบด วยวัฒนธรรมภายนอกก็
เปลี่ยนไปไดงาย อีทั้งคนไทยขาดความรู ความเขาใจ วัฒนธรรมอยางลึกซึ้ง ละเลยตอวัฒนธรรม
ตนเอง ขาดภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต ดังนั้น จึงควรมียุทธศาสตรในการดําเนินงานวัฒนธรรมที่
ยั่งยืน สงเสริมความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักใหกับคนในชาติ ใหมีวิถีชีวิตที่ดี ไดแก
- ความเปนชาวพุทธ ใหคนไทยเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคติธรรม จริธรรมมีวิถี
ชาวพุทธที่ถูกตอง
- ความเป น ไทย นิ ย มความเป น ไทย รั ก ษาเอกลั ก ษณ ข องชาติ ของท อ งถิ่ น
ทั้งดานภาษา อาหาร ภูมิปญญาไทย ศิลปะ มารยาทไทย ความเปนมิตร ความมีน้ําใจ ฯลฯ
- ความรูเพื่อการอยูรอดในสังคม มีองคความรูทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ
มีจิตสํานึกตอสภาพสังคมที่ดี
ดัง นั้ น จึ ง ควรจั ดทํ า นโยบายด า นวัฒนธรรมกั บการศึก ษาที่ชั ดเจนเป นรู ป ธรรม ให เกิ ด
กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมและการถายทอดทางวัฒนธรรมในทุกระบบการศึกษา ซึ่งเปนการ
สรางพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนทางดานวัฒนธรรมและสังคมใหกับประชาชน และเมื่อคนไทยมี
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ความตระหนักถึ งความเป นไทย นิย มไทย วัฒนธรรมไทยก็จะแข็ง แกร ง การที่จะใชก ารทู ตเชิ ง
วัฒนธรรมนําความเปนไทยไปเผยแพรเชิงรุก สรางกระแสนิยมไทยในประเทศตางๆ ก็ไมใชเรื่อง
ยากอีกตอไป
4.2.1.2 ขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบายดานวัฒนธรรมกับการศึกษาที่ชัดเจน
ในการบู ร ณาการวั ฒ นธรรมเข า สู ร ะบบการศึ ก ษาและให ส ถานศึ ก ษาใช ป ระโยชน จ ากแหล ง
วัฒนธรรมในฐานะแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนพัฒนาในดานวิธีการถายทอดทางวัฒนธรรม
ดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งกําหนดมาตรการและกลไกที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอยางจริงจัง ซึ่งจะดูดซับเขาสูวิถีชีวิตไทย เกิดวัฒนธรรมที่กลมกลืนและมีคุณคาสามารถ
ตอตานกับกระแสนิยมวัฒนธรรมชาติอื่น และชวยปรับระบบเศรษฐกิจในแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดยอัตโนมัติ
4.2.1.3 ข อ เสนอแนะในการใช มิ ติ ก ารทู ต เชิ ง วั ฒ นธรรมในการเสริ ม สร า ง
ภาพลักษณของไทยในตางประเทศ เปนแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมี
แผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2550–2559) เปนกรอบทิศทางการพัฒนางานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม แตเทาที่ผานมา การกําหนดนโยบายตางประเทศในการใช Cultural Diplomacy ยัง
ไมสําเร็จเทาที่ควร มีสาเหตุมาจากนโยบายเปน หลัก ขาดความเขาใจเรื่องภาพลักษณกับการใชมิติ
ทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ หนวยงานที่ดําเนินงานดานวัฒนธรรมไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยมาก
ในแตละป จึงควรจัดทํานโยบายรอง (secondary policy) ซึ่งมีแนวทางที่ชัดเจนและแคบขึ้นกวา
นโยบายหลั ก เพื่ อ เป น กรอบในการปฏิ บั ติ สํ า หรั บ องค ก รระดั บ กระทรวงในการดํ า เนิ น งาน
วัฒนธรรม มีการกระจายอํานาจงานทางวัฒนธรรม โดยกําหนดนโยบายของแผนระยะกลาง (3-5 ป)
เพื่ออํานวยใหการดําเนินงานวัฒนธรรมตามนโยบายมีความตอเนื่องและบังเกิดผลที่เปนรูปธรรม
เปนการดําเนินงานที่คุมคากับการลงทุน สนองตอบตอสถานการณของสั งคมไทยในปจจุบัน
4.2.1.4 ข อ เสนอแนะให มี หน ว ยงานหลั ก ในการดํ า เนิ น การทู ต เชิ ง วั ฒ นธรรม
เนื่องจากการดําเนินงานในปจจุบันยังขาดการบริหาร การจัดการที่ดี ขาดการแบงหนาที่รับผิดชอบที่
ชัดเจนจึงเห็นควรเสนอใหมีหนวยงานหลัก ไดแก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการตางประเทศ
และมีหนวยงานสนับสนุน ไดแก กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย กรมประชาสัมพันธในการดําเนินงานการใชมิติทางวัฒนธรรมในการเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ของไทยในตางประเทศ โดยจัดใหมีหนวยงานและบุคลากร เฉพาะดาน เชนเดียวกับ Institute of
Cultural Diplomacy (ICD) ทั้ ง นี้ อาจจะตั้ ง อยู ใ นกระทรวงวั ฒนธรรมหรื อ กระทรวงการ
ตางประเทศ เพื่อดําเนินงานดานการทูตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานนี้โดยเฉพาะ
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4.2.1.5 ขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบายของรัฐรวมกันระหวางงานวัฒนธรรม
กั บ งานต า งประเทศ โดยให เ ป น นโยบายร วมกั น โดยการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานใน
ระดับชาติโดยเฉพาะ เพื่อพิจารณาการดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ
ของไทยในตางประเทศ โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการจากหนวยราชการที่เกี่ยวของ และ
องคกรภาคเอกชน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงการตางประเทศเปนฝายเลขานุการ เปน
งานตางๆ กําหนดกลไกการประสานงานระหวางกระทรวง รวมทั้งบทบาทการดําเนินงานของแตละ
กระทรวงในเรื่ องนี้ ให ชั ดเจน รวมทั้ ง การประเมินผล ทั้ง ระดั บมหภาคและจุ ลภาค เพื่อนํา มา
พัฒนาการดําเนินงานการทูตเชิงวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น
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 ข อ เสนอแนะในการจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การทู ต เชิ ง วั ฒ นธรรม
รวบรวมเรื่องตางๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย รวมทั้งบทสัมภาษณ ขอความ การสัมมนาทางวิชาการ
รายงานวิจัย เพื่อใชเปนขอมูลที่สามารถนําไปอางอิงได ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
4.2.2.2 ข อ เสนอแนะในการจั ด ทํ า เอกสารสิ่ ง พิ ม พ สื่ อ ดี วี ดี เพื่ อ เป น เอกสาร
เผยแพรเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมไทยในประเทศตางๆ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนเอกสารเสนอ
ขอมู ล เกี่ ย วกั บ วั ฒนธรรมไทย เช น รายละเอี ย ดการแสดง หั ตถกรรม ศิ ล ปะ อาหาร มวยไทย
ประเพณีไทยฯลฯ กอนที่จะนําศิลปวัฒนธรรมเหลานี้ไปเผยแพรในรูปแบบการจัดเทศกาลไทยใน
ประเทศนั้นๆ
4.2.2.3 ข อ เสนอแนะในการใช ก ารทู ต เชิ ง วั ฒ นธรรมผ า นสื่ อ ทั นสมั ย และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ที่เขาถึงประชาชนได เชน YouTube Facebook Twitter สื่อสมัยใหมเหลานี้ เปนสื่อ
สองทาง เสมือนนั่งสนทนาตอหนากัน บางสื่อสามารถนําเสนอดวยภาพวีดีโอหรือ ดีวีดีได จึงทํา ให
เกิดอารมณรวมและแนวรวมในสังคมไดงาย อยางไรก็ตาม ผูที่ควบคุมดูแลสื่อสมัยใหมนี้ตองเปนผู
ที่ที่เขาใจเรื่องการทูตเชิงวัฒนธรรมและตองพิจารณาวาสื่อประเภทใดเหมาะสมที่จะใชกับการทูต
เชิงวัฒนธรรมในลักษณะใด เชน การใหขอมูลแบบเปนทางการทาง website การใหขอมูลสําหรับผู
ที่ไมมีพื้นฐานดานการทูตเชิงวัฒนธรรมทาง email การใหขอมูลแบบ real time ทาง Twitter สวน
Facebook อาจใช กั บ กลุ ม คนที่ มี ค วามสนใจเรื่ อ งเดี ย วกั น ทํ า ให ก ารเผยแพร เรื่ องการทู ต เชิ ง
วัฒนธรรมของไทยเปนไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว
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4.2.2.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําคูมือ แนวทางการปฏิบัติงาน และกรณีศึกษาจาก
การดําเนินการใชมิติทางวัฒนธรรมในการเสริมสรางภาพลักษณของไทยในตางประเทศ เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงาน เนื่องจากการจัดงานเทศกาลเปนงานขนาดใหญ มีกิจกรรมเกิดขึ้นหลากหลาย
ในพื้นที่ ตาง ๆ ในขณะที่เจาหนาที่ ปฏิบัติในพื้นที่มีจํานวนจํากัด การแกไขปญหาในพื้นที่จึงเปน
การแกไขปญหาเฉพาะหนาใหไดมากที่สุด ภายใตความจํากัดของบุคลากรและทรัพยากร ตลอดจน
ความแตกตางของธรรมเนียมปฏิบัติในทองถิ่น
4.2.2.5 ขอเสนอแนะในการสรางเครือขายการทูตเชิงวัฒนธรรม ใหเกิดขึ้นอยา ง
เปนรูปธรรม ถึงแมขณะนี้การดําเนินงานวัฒนธรรมของไทยจะมีการสรางเครือขายบางแลว ไดแก
หนวยงานตางๆของไทยในตางประเทศ ในรูปแบบทีมประเทศไทย ทั้งสถานเอกอัครราชทูต สถาน
กงสุลใหญ สํานักงานการทองเที่ยว สํานักงานพาณิชย การบินไทย แตเครือขายดังกลาวยังไมมี
สถานะทางกฎหมาย นอกจากนี้เครือขายที่นอกเหนือจากนี้ ไดแก สมาคม มูลนิธิ ชุมชนไทย ยังขาด
การสนับสนุนดวยระบบเครือขายในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานการทูตเชิง
วัฒนธรรมใหเปนรูปธรรมและมีความตอเนื่อง รวมทั้งตอบสนองนโยบายวัฒนธรรมของรัฐ
4.2.2.6 ข อเสนอแนะในการจั ด เทศกาลวั ฒ นธรรมไทยในประเทศต า งๆ เช น
เทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส ซึ่งเปนเทศกาลขนาดใหญ ตองใชเวลาในการเตรียมงานนานมาก
อาจพิจารณาจัดสองปครั้ง หรือ 4 ปครั้งโดยเปลี่ยนเมืองที่จัดไปเรื่อยๆ เชน ลอนดอน นิวยอร ก
โตเกียว ฯลฯ ทั้งนี้ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูจัดหลัก และมีสถานทูตไทยในเมืองเจาภาพชวย
ประสานงาน ซึ่งควรบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทั้งในประตางประเทศใน
ลักษณะ Thai team เพื่อประหยัดงบประมาณ ใหไดผลสําเร็จที่คุมค าอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งนี้ ควรกําหนดแนวทางการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ชัดเจนและ ทุกฝายเขาใจ
ตรงกัน และที่สําคัญควรหาผูดําเนินการรวม (counterpart) ในประเทศนั้นๆ
4.2.2.7 ข อเสนอแนะในการสนั บ สนุ นการผลิ ตภาพยนตร เกี่ ย วกั บ มรดกไทย
วัฒนธรรมไทย อาทิ ภาพยนตรเกี่ยวกับการสงเสริมดนตรีไทย เชนเดียวกับ “โหมโรง” ภาพยนตร
เกี่ยวกับอาหารไทย เครื่องแตงกายไทย มวยไทย ฯลฯ ซึ่งเปนการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมที่ได
ผลสําเร็จอีกทางหนึ่ง
4.2.2.8 ขอเสนอแนะในการจัดสรรทุนอบรมเกี่ยวกับ Cultural Diplomacy แก
บุคลากรที่เกี่ยวของ ในสถาบัน Institute of Cultural Diplomacy ที่ไดมาตาราฐานและมีประสิทธิภาพ
เชน สถาบันในฝรั่งเศสและเยอรมัน รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากรในหนวยงาน เขารวมการประชุม
นานาชาติ เกี่ยวกับ Cultural Diplomacy อยูเนืองๆ เพื่อเปนการพัฒนาและเตรียมความพรอมบุคลากร
โดยที่การทูตเชิงวัฒนธรรมมีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน จึงต องมีบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
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หลายสาขา ทั้ งความสั มพั นธ ระหว างประเทศ ประวั ติ ศาสตร การประชาสั มพั นธ เศรษฐศาสตร
วัฒนธรรม จิตวิทยา รวมถึงความรูเรื่องสื่อสมัยใหม สื่อสารมวลชน เปนตน
4.2.2.9 ขอเสนอแนะในการแตงตั้งบุคลากร ผูรับผิดชอบดาน Cultural Diplomacy
โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะเป นตําแหน งทูตวัฒนธรรม ทํ างานอยู ในสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํ า
ประเทศตางๆ
4.2.2.10 ข อ เสนอแนะในการจั ด ตั้ ง ศู น ย วั ฒ นธรรมไทยในต า งประเทศ
เชนเดียวกับ Alliance Francais ของฝรั่งเศส ซึ่งอาจจะบรรจุไวในแผนระยะยาว ทั้งนี้ตองพิจารณา
จากความพรอมของสถานที่ บุคลกากร งบประมาณ ความจําเปนและความคุมคาในแตละประเทศ
ประกอบดวย
กลาวโดยสรุป แนวความคิดในการใชมิติการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนกลยุทธสําคัญในการ
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีแกประเทศไทยในตางประเทศ ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน
เพื่อความสําเร็จและความราบรื่นในการดําเนินนโยบายตางประเทศ เชนเดียวกับฝรั่งเศส โดยไดรับ
ความรวมมือจากทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดงานรวมกัน จึงควรเสนอเปนนโยบาย
ระดั บ ชาติ กํ าหนดให ก ารทูตเชิ ง วั ฒนธรรมเป นกลไกสํ า คั ญในการผลั ก ดั นให เกิดการส ง เสริ ม
ภาพลักษณของประเทศ รวมทั้ งการเพิ่มโอกาส ทางเศรษฐกิจ ควบคูกับการพัฒนาทางสังคม และ
การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศอยางมีทิศทาง อันจะนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของประเทศไทยในทายที่สุด
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- ชวยราชการรองปลัดกรุงเทพมหานคร(ดูแลงานดานสาธารณสุข)
- เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ กองวัฒนธรรมสัมพันธตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
- หัวหนาฝายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ กองวัฒนธรรมสัมพันธ
ตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
- หัวหนาฝายเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ กองวัฒนธรรมสัมพันธตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
- ผูอํานวยการกลุมความรวมมือทวิภาคี กองวัฒนธรรมสัมพันธตางประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม
- ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
- ผูอํานวยการกลุมความรวมมือทวิภาคี สํานักความสัมพันธตางประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาขอมูลและสงเสริมเครือขายวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ
สํานักความสัมพันธตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700

