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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การดาเนินการทูตสาธารณะ (public diplomacy) ด้วยการใช้ “soft power” เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ปรับหรือสร้างทัศนคติและมุมมองที่ภาคส่วนต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกามีต่อประเทศ
ไทยและความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
สหรัฐฯ และแนวทางหนึ่งที่มีการดาเนินการคือการปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกับภาควิชาการของสหรัฐฯ
ทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษาและสถาบันศึกษาวิจัยหรือ Think tank เพื่อส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทย
สถานเอกอัครราชทูตฯ ดาเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาควิชาการ
สหรัฐฯ ทั้งโดยการพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะและเข้าร่วมกิจกรรมกับภาควิชาการสหรัฐฯ และโดยการ
ดาเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม กิจ กรรมไทยศึ กษาในสหรั ฐ ฯ (๒๕๔๘ ถึ ง ปัจ จุ บั น ) เพื่ อให้ ง บประมาณ
สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับไทย จัดตั้งหลักสูตรไทยศึกษา และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับไทย
และโครงการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (๒๕๕๑-๒๕๕๓) เพื่อ
สนั บ สนุ น การศึกษา วิจั ย เผยแพร่งานวิ ช าการและจัดกิจ กรรมวิ ช าการเกี่ยวกับ ไทย อย่ างไรก็ ดี
สถานะของการดาเนินการในช่วงที่ผ่านมาไม่ส่งผลสาเร็จอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเท่าที่ควรในการสร้าง
ความยั่งยืนของโครงการหรือหลักสูตรไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้ให้การสนับสนุน การรักษาความ
ต่อเนื่องและขยายความสนใจของสถาบัน Think tank เกี่ยวกับไทย และการทาให้สถาบันเหล่านี้เป็น
สะพานเชื่อมและขยายความสนใจเกี่ยวกับไทยไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มี
บทบาทตัดสินใจหรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในภาครัฐบาล
รัฐสภาและภาคเอกชน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยต่อสหรัฐฯ โดยเห็นได้
จากการที่หลักสูตรในมหาวิทยาลัยบางแห่งที่เคยได้รับการสนับสนุนได้ปิดตัวลง หลายมหาวิทยาลัยที่
เคยได้รับการสนับสนุน กลับมาขอรับการสนับสนุนอีก ขณะที่มีการจัดกิจกรรมของสถาบัน Think
tank ที่เกี่ยวกับไทยหรือไทยมีส่วนร่วมน้อยมาก
ปัจจัยที่เป็นสิ่งท้าทายอุปสรรคและข้อจากัดต่อการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยมีทั้ งที่เกิด
จากฝ่ายไทยเองและจากสหรัฐ ฯ ไม่ว่าจะเป็นทิศทางที่ไม่ชัดเจนนักและขาดความต่อเนื่องในการ
ดาเนิ น โครงการของสถานเอกอั ครราชทู ต ฯ งบประมาณที่ ได้ รั บ จั ดสรรลดน้ อ ยลง สถานการณ์
การเมืองภายในของไทยที่กระทบต่อการพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมไทยศึกษาและเป็นข้อจากัดในการ
ปฏิสั มพัน ธ์กับ สถาบัน วิช าการ หรือการที่สถาบันการศึกษาของสหรัฐ ฯ ประสบปัญหาการตัดลด
งบประมาณสนับสนุน และสถานการณ์ภายในและการจัดลาดับความสาคัญด้านการต่างประเทศของ
สหรัฐฯ มีผลให้มีการปรับความสนใจและมุ่งจัดสรรงบประมาณไปยังประเด็นอื่น อาทิ ปัญหาการก่อ
การร้ าย และการขยายความสั มพันธ์กับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใน
ภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ การดึงพื้นที่ความสนใจจากภาควิชาการสหรัฐฯ ให้ศึกษาและให้ความสาคัญแก่
ไทยก็มีสภาวะของการแข่งขันในระดับหนึ่งเนื่องจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคก็ ใช้การปฏิสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการศึกษาในการดาเนิน การทูตสาธารณะเช่นกัน และการที่สหรัฐฯ ปรับความสัมพันธ์กับ
เมียนมาร์ก็เป็นปัจจัยใหม่ที่เพิ่มเข้ามา

จ
ขณะเดียวกัน สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตก็มีปัจจัยที่สนับสนุนและสร้าง
โอกาสให้กับการสร้างความสนใจและส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทย อาทิ พื้นฐานความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดและการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ ค่านิยมที่ไทยมีร่วมกับสหรัฐฯ ในเรื่องประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน พัฒนาการในภูมิภาคโดยเฉพาะการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียน นโยบายปรับ
สมดุลสู่เอเชียที่ทาให้สหรัฐฯ เพิ่มข้อเสนอริเริ่ม ความร่วมมือและทรัพยากรในความสัมพันธ์กับภูมิภาค
รวมทั้งการให้ความสาคัญแก่อาเซียนและขยายความร่วมมือกับเมียนมาร์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับไทยใน
ฐานะประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงพื้นฐานองค์ความรู้และโครงสร้างการศึกษาเกี่ยวกับไทยที่มีอยู่แล้วใน
สถาบันวิชาการสหรัฐฯ
ในการนี้ หากประเมินจุดอ่อน-จุดแข็งและปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันแล้ว จะพบว่าไทยอยู่
ในสถานะที่สามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยใน
สหรัฐฯ ผ่านภาควิชาการสหรัฐฯ ได้ หากมีการปรับเปลี่ยนแนวทางและบริหารจัดการเพื่อปรับสมดุล
ของสภาวะการแข่งขันโดยแก้ไขและลดผลกระทบจากปัจจัยท้าทาย ใช้ประโยชน์จากปัจจัยสนับสนุน
และเปลี่ยนสถานะของประเทศที่เป็นคู่แข่งให้เป็นหุ้นส่วน โดยมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการ
ดาเนินการ ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑.๑ กาหนดเป้าหมายของการดาเนินการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยที่ชัดเจนและ
ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ในการรักษาสถานะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ของไทย เพื่อให้การดาเนินการมีทิศทางที่ชัดเจน เป็นระบบ และไม่เปลี่ยนตามตัวบุคคล โดย
๑.๑.๑ เน้นบทบาทของภาควิชาการสหรัฐฯ ในการเป็นช่องทางเผยแพร่ เชื่อมต่อ
และขยายความรู้ความเข้าใจและความสนใจเกี่ยวกับไทย มากกว่าเพียงด้านการเรียนการสอน
๑.๑.๒ จัดลาดับความสาคัญของกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นกลุ่มที่มีบทบาทกาหนด
ตัดสินใจและดาเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยและความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ขณะเดียวกับที่ยังคง
คานึงถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในระดับประชาชนไว้
๑.๑.๓ เพิ่ มความส าคัญ แก่ก ารศึก ษาประเด็น เชิ งนโยบาย (policy-oriented)
อาทิ ประเด็นด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาของไทย สถานะ/บทบาทของ
ไทยในบริบทภูมิภาคและการต่างประเทศ และความเกี่ยวเนื่องของประเด็นเหล่านี้กับผลประโยชน์
ของสหรัฐฯ
๑.๑.๔ สร้างหุ้นส่วนกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง สร้างหุ้นส่วนทางด้านการศึกษากับสถาบันวิชาการของไทย
๑.๒ จัดวางกรอบการดาเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
๑.๒.๑ ภาควิชาการสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตันทั้งสถาบัน Think tank และสถาบัน
การศึกษา ซึ่งจะเป็น สะพานเชื่อมต่อไปสู่ กลุ่มที่มีบทบาทกาหนด ตัดสินใจหรือดาเนินนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับไทย กลุ่มที่มีอิทธิพล รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
๑.๒.๒ สถาบันการศึกษาโดยเน้นสถาบันที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับไทย มีหลักสูตร
ไทยศึกษา/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาหรือการเรียนการสอนภาษาไทยอยู่แล้ว เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไทยอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้การศึกษาเกี่ยวกับไทยมีลักษณะ cross-cutting และ

ฉ
ใช้ส ถาบัน ดังกล่ าวในการเชื่ อมโยงและขยายความรู้ความเข้าใจและความสนใจเกี่ยวกับไทยไปสู่
สถาบันอื่น ๆ
๑.๒.๓ สถาบั น การศึ ก ษาขนาดเล็ ก และขนาดกลางที่ มี ค วามสนใจที่จ ะศึ ก ษา
เกี่ยวกับไทย ซึ่งเป็นการขยายวงของการดาเนินการให้กว้างขึ้นไปสู่นักศึกษาโดยทั่วไป
๑.๓ ปรั บ มุมมองให้ส อดคล้ องกับพัฒ นาการในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตจาก
การศึกษาที่เน้นไทยเป็นหลักเป็นการเน้นภาพกว้างของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นโดยมี
ไทยเป็นประเทศสาคัญที่มีบทบาทนาในด้านต่าง ๆ รวมถึงในบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ
ในภูมิภาค
๒. ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
๒.๑ เพิ่มพูน การปฏิสั มพันธ์และความร่ว มมือกับสถาบันวิช าการสหรัฐฯ อาทิ การ
พบปะพูดคุย การเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน Think tank รวมถึงมหาวิทยาลัยในกรุงวอชิงตันเพื่อ
นาเสนอมุมมองของไทยและย้าบทบาทและความเกี่ยวข้องของไทย การจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน
วิชาการในสหรัฐฯ และการใช้โอกาสการเยื อนของบุคคลระดับสูงจัดกิจกรรมร่วมกับภาควิชาการ
สหรัฐฯ
๒.๒ ก าหนดเกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขส าหรั บ การให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมไทยศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ เพื่อให้การพิจารณาเลือกโครงการข้อเสนอและมหาวิทยาลัยมีความเป็น
กลาง โปร่งใสและอธิบายได้ รวมทั้งให้มีการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย
๒.๓ ส่งเสริมการทาการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้
มีการผลิตผลงานเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับไทยในสาขาหรือประเด็นที่กาลังหรือมีแนวโน้มที่จะอยู่ใน
ความสนใจของผู้มีบทบาทในการกาหนดหรือดาเนินนโยบาย อาทิ โดยการสนับสนุน การทาการศึกษา
วิจัยร่วมระหว่างนักวิชาการสหรัฐฯ กับไทย การให้ทุนแก่สถาบันวิชาการสหรัฐฯ เพื่อรับนักวิชาการ
จากไทยไปทางานร่วมด้วยในฐานะ visiting fellow และการให้ทุนแก่นักวิชาการและนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสหรัฐฯ เดินทางมาทาวิจัยในประเทศไทย
๒.๔ หาหุ้นส่วนและสร้างเครือข่ายในประเทศไทยและในสหรัฐฯ ที่จะช่วยสนับสนุน
การศึกษาเกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ อาทิ มหาวิทยาลัยและสถาบันศึกษายุทธศาสตร์ในประเทศไทย
สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสหรัฐฯ ในประเทศไทย และภาคเอกชน หน่วยงานรัฐและองค์กรที่
เกี่ ย วข้ อ งของไทย มู ล นิ ธิ ที่ ส นั บ สนุ น การศึ ก ษาและการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ห รื อ ความเข้ า ใจกั บ
ต่างประเทศของสหรัฐฯ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ ชุมชนไทยในสหรัฐฯ และภาคเอกชน
สหรัฐฯ
๒.๕ เป็นตัวกลางระหว่างองค์กร/สถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มช่องทางในการส่งเสริม
การศึกษาเกี่ยวกับไทย อาทิ ระหว่างมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ กับองค์กรหรือบุคคลอื่น ๆ ที่จะสามารถ
เป็นแหล่งระดมทุนสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน (endowment) สาหรับการศึกษาเกี่ยวกับไทยและ
ระหว่างสถาบันวิชาการในสหรัฐฯ กับสถาบันวิชาการในไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ การ
พัฒนาหลักสู ตรร่ว มและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการแลกเปลี่ ยนอาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/
นักศึกษา

ช
๒.๖ สนับสนุนบทบาทของนักศึกษาไทยและต่างประเทศในสหรัฐฯ ที่สนใจไทยผ่าน
การจัดตั้งและดาเนินกิจกรรมของ Thai Club และพิจารณาสนับสนุนการตั้ง Southeast Asian
Students’ Club เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับ อาเซียน โดยมีกลุ่มย่อยของนักศึกษาไทย
ภายใต้กรอบดังกล่าว

ซ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้สาเร็จเรียบร้อยได้ด้ว ยความกรุณาจาก ดร. จิตริยา
ปิ่นทอง ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม
คณะอาจารย์ ที่ปรึกษาที่ให้คาแนะนาเพื่อการปรับปรุงรายงานอย่างต่อเนื่องและทาให้รายงานมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณนางสาวนิโลบล พิมพ์ดี เลขานุการเอก และนางกนกเนตร เครมเมอร์ เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ช่วยสนับสนุนการค้นคว้าเอกสารเพื่อใช้ประกอบการ
ทาการศึกษา และขอขอบคุณ Dr. Catharin Dalpino ศาสตราจารย์ประจา Simmons College, Dr.
Pek Koon Heng, Director ASEAN Studies Center, American University นาย Masato
Otaka อัครราชทูตญี่ปุ่นประจาสหรัฐฯ และนาย Haryo Wisnarso, Cultural and Education
Attache สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจาสหรัฐฯ ที่สละเวลาในการสนทนาและสัมภาษณ์ให้
ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่กรุณาอนุญาตให้ผู้เขียนเข้าร่วมศึกษา
หลั กสู ตรนั ก บริ ห ารการทูต และขอขอบคุณอัค รราชทูตและเพื่ อนร่ว มงานสถานเอกอัครราชทู ต
ณ กรุงวอชิงตันทุกท่านที่ช่วยรับภาระงานในช่วงที่ผู้เขียนเข้ารับการอบรมและจัดทารายงานศึกษา
ส่วนบุคคลฉบับนี้ พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการที่จัดการอบรม
ศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและที่ได้ให้การสนับสนุนตลอดช่วงเวลาดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย
อาจารี ศรีรัตนบัลล์
สิงหาคม ๒๕๕๖

ฌ

สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญแผนภูมิ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๕ นิยามศัพท์
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ การดาเนินการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน
๓.๒ สถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการส่งเสริมการศึกษา
เกี่ยวกับไทย
๓.๔ แนวคิดทฤษฎี
๓.๕ ปัจจัยสนับสนุนและโอกาส
๓.๖ ความสนใจของภาควิชาการสหรัฐฯ เกี่ยวกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
๓.๗ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักวิชาการและผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

ง
ซ
ฌ
ฎ
๑
๑
๓
๔
๔
๕
๖
๖
๗
๙
๑๐
๑๐
๑๔
๑๗
๑๘
๒๓
๒๙
๓๒
๓๖
๓๖
๔๐
๔๘

ญ

สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
ก โครงการสนับสนุนกิจกรรมไทยศึกษาในสหรัฐอเมริกา
ข โครงการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ค ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ที่มีการสอนวิชาภาษาไทย หลักสูตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และเป็นศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของ
สหรัฐฯ
ง ตัวอย่างการดาเนินการของอินโดนีเซียและญี่ปุ่น
ประวัติผู้เขียน

๔๙
๕๐
๕๓
๕๔
๕๕
๕๙

ฎ

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ ๑ กรอบแนวคิดว่าด้วยปัจจัยที่เป็นพลังในการแข่งขัน ๕ ประการ (Five Forces
of Competitive Position) ของนาย Michael E. Porter
แผนภูมิที่ ๒ การเทียบเคียงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับ
ไทยกับกรอบแนวคิดว่าด้วยปัจจัยที่เป็นพลังในการแข่งขัน ๕ ประการ
แผนภูมิที่ ๓ การปรับสมดุลสภาวะการแข่งขันตามกรอบแนวคิดว่าด้วยปัจจัยที่เป็นพลังใน
การแข่งขัน ๕ ประการ

๙
๑๘
๓๙

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ภูมิหลังและควำมสำคัญของปัญหำ
ประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นระยะเวลา นับจากการลงนาม
สนธิสัญญาไมตรีและการค้าเมื่อปี ๒๓๗๖ (ค.ศ. ๑๘๓๓) ซึ่งทาให้ไทยถือเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุด
ของสหรัฐฯ ในเอเชีย ความสัมพันธ์ระหว่างทั้ งสองประเทศมีความใกล้ชิด มีความร่วมมือครอบคลุม
หลายมิติทั้งการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม หลายระดับและหลายภาคส่วนทั้งรัฐบาล
เอกชน ประชาสังคม รวมทั้งประชาชน
พื้นฐานที่สาคัญประการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐฯ คือ
ความสั ม พัน ธ์ ความรู้ จั ก ความเข้ าใจและทั ศนคติใ นระดับ บุค คลในภาคส่ ว นต่า ง ๆ ของทั้ง สอง
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในกลุ่มผู้นารัฐบาล รัฐสภา บริษัทเอกชน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ที่
ได้มีการพัฒนาหล่อหลอมมาอย่างต่อเนื่องผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การแลกเปลี่ยน
การค้นคว้าวิจัย การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ตลอดจนการท่องเที่ยว
สหรัฐฯ ตระหนักถึงความสาคัญของความสัมพันธ์ ความรู้จัก ความเข้าใจและทัศนคติใน
ระดับบุคคลดังกล่าว ต่อการช่วยส่งเสริมการสนับสนุนต่อบทบาทและการดาเนินนโยบายต่างประเทศ
ของสหรั ฐ ฯ และได้ ใ ห้ ความส าคั ญ กับ นโยบายการทู ตในระดั บ ประชาชนหรื อการทูต สาธารณะ
(public diplomacy) ทั้งกับต่างประเทศ รวมถึงไทย ผ่านการดาเนินการและโครงการต่าง ๆ อาทิ
โครงการ Fulbright และ Peace Corps และกับประชาชนภายในสหรัฐ ฯ เอง ซึ่ง รวมถึงการ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ ภูมิภาคอื่น ๆ หรือ
area studies และด้านการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญและฐานด้านการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง๑
ในส่วนของประเทศไทย ก็มีการดาเนินนโยบายการทูตสาธารณะ (public diplomacy) ใน
การดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นกัน การ “สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประเทศไทย” ได้รับการกาหนดเป็นพันธกิจหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ ๔
ปีกระทรวงการต่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ และเป็นกลยุทธ์หนึ่งเพื่อตอบสนองเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยในการรักษาสถานะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย ๒ นอกจากนี้ การส่งเสริมนโยบายการทูตสาธารณะเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจและมิตรภาพที่ยั่งยืนยังได้รับการกาหนดเป็นกลยุทธ์หนึ่งเพื่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ โดยผ่านการดาเนินการที่สาคัญ
๑

United States Higher Education Act of 1965: Title VI – International Education Programs, Part A –
International and Foreign Language Studies.
๒
แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปีกระทรวงการต่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖.

๒
ได้แก่ (๑) การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในกลุ่มที่มีบทบาทชี้นาความคิดของสาธารณชน
สหรัฐฯ ต่อไทย เช่น สถาบันวิชาการ Think tank และสื่อมวลชน และ (๒) การส่งเสริมความสัมพันธ์
ระดับประชาชนและเยาวชน ผ่านการจัดตั้ง Thai clubs/Thai studies๓ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงวอชิงตัน เป็นกลไกหลักในการดาเนินการทูตสาธารณะเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ดังกล่าว ผ่าน
การปฏิสัมพันธ์และดาเนินโครงการหลัก ๆ ๒ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการส่งเสริมกิจกรรมไทยศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งดาเนินการต่อเนื่องมา
นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการจัดตั้งหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการเรียน
การสอนเกี่ยวกับประเทศไทยในสถาบันการศึกษาชั้นนาของสหรัฐฯ และ
๒) โครงการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งดาเนินการ
ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน Think tank หรือสถาบันศึกษาวิจัยใน
สหรัฐฯ ในการสร้างองค์ความรู้และความสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย
การกาหนดกลยุทธ์และแนวทางหรือโครงการดาเนินการข้างต้นสะท้อนถึงความสาคัญของ
ภาควิชาการของสหรัฐฯ ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา (academic institutions) และสถาบัน
Think tank ในกรอบความคิดของการดาเนินนโยบายการทูตสาธารณะของไทยต่อสหรัฐฯ ทั้งนี้
เนื่องจากภาควิช าการสหรัฐฯ มีความเข้มแข็ง และมีบทบาทสาคัญในฐานะเป็นผู้นาทางความคิด
(opinion leader) ที่มีผลต่อทัศนคติ /มุมมองของภาคส่วนอื่น ๆ ในสหรัฐฯ อีกทั้ งมีปฏิสัมพันธ์
ต่อเนื่องกับหลายภาคส่วนในสังคมสหรัฐฯ ตั้งแต่นักศึกษา นักวิชาการ/นักวิจัย ไปจนถึงผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการกาหนดและดาเนินนโยบายทั้งระดับสูงและระดับปฏิบัติในรัฐบาล รัฐสภา และธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน โดยผ่านการช่องทางและกิจกรรมรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเรีย นการสอน การจัดอภิปราย/สั มมนา การให้ การ (hearing) การให้
สั มภาษณ์สื่ อ หรื อการน าเสนอบทความ บทวิเคราะห์ และผลงานศึกษาวิจั ย เป็นต้น นอกจากนี้
สถาบัน Think tanks หลายแห่งในกรุงวอชิงตันยังมีความสัมพันธ์และเป็นที่รวมตัวของบุค คลที่เคยมี
บทบาทสาคัญในรัฐบาลหรือรัฐสภาสหรัฐฯ หรือมีโอกาสที่จะมีบทบาทในภาคส่วนดังกล่าวในอนาคต
ต่อไปด้วย เช่น นาย Kurt Campbell อดีต Assistant Secretary (A/S) of State for East Asian
and Pacific Affairs เคยเป็นนักวิชาการประจา Center for Strategic and International Studies
(CSIS) และเป็นผู้จัดตั้ง Center for a New American Security เมื่อปี ๒๕๕๑ ซึ่งหลังจากพ้น
ตาแหน่ง A/S แล้ว ได้รับตาแหน่งเป็นประธานกรรมการของสถาบันดังกล่าว และนาย Jeffrey A.
Bader ซึ่งเคยดารงตาแหน่ง Senior Director for East Asian Affairs ใน National Security
Council ระหว่างปี ๒๕๕๒ จนถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ก็ได้เข้าร่วมเป็นนักวิชาการอาวุโสของ
Brookings Institution เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ทาให้ภาควิชาการเป็นช่องทางที่สามารถช่วยขยายและ
ถ่ายทอดความรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยไปในวงที่กว้างขึ้น
อย่างไรก็ดี การกาหนดแนวทางการดาเนินการทูตสาธารณะกับภาควิชาการสหรัฐฯ ใน
ปั จ จุ บั น ประสบปั ญ หาท้ า ทายต่ า ง ๆ อาทิ (๑) การก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น การของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ อาทิ การปรั บแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมไทยศึกษาจากการส่ งเสริมการตั้ง
๓

แผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค ภูมภิ าคอเมริกาเหนือ กระทรวงการต่างประเทศ จากเว็บไซต์ภายในกระทรวงการ
ต่างประเทศ, ข้อมูลจาก www.mfa.go.th/mofa (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖).

๓
หลั กสู ตรไทยศึกษาที่ ครอบคลุ มการเรีย นการสอนเกี่ยวกั บ ประเทศไทยในมิติ ต่าง ๆ และการท า
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับประเทศไทย มาเป็นการให้งบประมาณสนับสนุนการเปิดวิชาภาษาไทย
และการถูกตัดงบประมาณสาหรับโครงการเพื่อดาเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบัน Think tank (๒) การที่
สถาบันการศึกษาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พยายามส่งเสริมสนับสนุ นให้มีหลักสูตรหรือวิชาการเรียน
การสอนเกี่ยวกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการสอนในลักษณะของหลักสูตรเฉพาะหรือไทยศึกษาและ
ในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐฯ กาลัง
ประสบปัญหาที่อาจทาให้ไม่สามารถเปิดสอนหรือไม่มีงบประมาณว่าจ้างอาจารย์ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการตัดลดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะที่ (๓) ในส่วนของ
สถาบัน Think tanks ก็เป็นที่สังเกตได้ว่า มีการจัดกิจกรรม อาทิ การอภิปราย/สัมมนาทางวิชาการ
และการจัดบรรยายสรุป ที่จะช่วยยกระดับความสนใจเกี่ ยวกับประเทศไทยน้อยมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ในกรุงวอชิงตัน ซึ่งเป็ นศูนย์ร วมของผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายของภาครัฐและ
เอกชน เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
เวียดนาม และเมียนมาร์ ทั้งนี้ โดยคานึ งว่า ประเทศไทยมีปัจจัยที่น่าจะทาให้อยู่ในสถานะที่จะได้รับ
ความสนใจจากภาควิช าการสหรัฐ ฯ ไม่ว่าจะเป็นความพันธมิตรด้านความมั่นคงและเป็นมิตรที่มี
ความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ยาวนานที่สุดในเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศสมาชิกที่สาคัญของอาเซียนและ
ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ขณะที่สหรัฐฯ กาลังเดินหน้านโยบายปรับ
สมดุลสู่เอเชีย (Rebalance Asia) ต่อเนื่องจากที่ได้ประกาศเมื่อปี ๒๕๕๔ มุ่งเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับ
อาเซียน พัฒนาความสัมพันธ์กับเมียนมาร์และเพิ่มบทบาทในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง อีกทั้งในโอกาส
ที่นาย Barack Obama ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นพ้องที่จะ “reinvigorate” ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเพื่อให้บรรลุถึง
ศักยภาพทางด้านยุทธศาสตร์๔
ด้วยเหตุนี้ จึงควรที่จะมีการศึกษาการดาเนินการ สถานการณ์ บริบทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ว่าจะช่วยให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันสามารถมีการปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือหรือให้การ
สนับสนุนแก่ภาควิชาการสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยและนาไปสู่การเพิ่มความสนใจ
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไทยในภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
อย่างไร
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาทบทวนแนวทางการดาเนินการทูตสาธารณะผ่านภาควิชาการสหรัฐฯ ของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์และดาเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมไทย
ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และการส่งเสริ มความร่วมมือกับสถาบัน Think tank และนาเสนอ
ข้อเสนอแนะและทางเลือกสาหรับการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดาเนินการสนับสนุนการศึกษา
เกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ ให้มีทิศทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ
๔
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๔
๑.๓ ขอบเขตกำรศึกษำ วิธีกำรดำเนินกำรศึกษำ และระเบียบวิธีกำรศึกษำ
รายงานการศึกษาฯ จะศึกษาการดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันใน
ฐานะหน่วยงานรัฐ ในการปฏิสัมพันธ์และการดาเนินโครงการความร่วมมือกับภาควิชาการของสหรัฐฯ
ทั้งสถาบันการศึกษาและสถาบัน Think tank เพื่อส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ ในกรอบ
ของการดาเนินการทูตสาธารณะ (public diplomacy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สาคัญของยุทธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ
ทั้งนี้ โดยคานึ งว่า ภาควิช าการเป็ นทั้งผู้ ผ ลิ ตและผู้ บริ โ ภคข้อ มูล ข่าวสาร มีบทบาทเป็นผู้ นาทาง
ความคิด และเป็นช่องทางเผยแพร่ สะพานเชื่อมต่อหรือขยายความรู้ความเข้าใจ ความสนใจ รวมทั้งมี
ส่วนกาหนดทัศนคติ/มุมมองเกี่ยวกับประเทศไทย ไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ในสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ด้วย
ในการนี้ การศึกษาจะมีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดและการดาเนินการส่ งเสริมการศึกษา
เกี่ยวกับไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันกับภาควิชาการสหรัฐฯ นับตั้งแต่การเริ่มต้น
โครงการที่เกี่ยวข้องเมื่อปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ในปัจจุบันของการดาเนินการ สิ่งท้าทาย
และบริ บทที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนหรือโอกาส อาทิ การรวมตัว เป็นประชาคม
อาเซียน นโยบายปรับสมดุลสู่เอเชียของสหรัฐฯ และที่เป็นอุปสรรคหรือข้อจากัดจากฝ่ายไทยและ
สหรัฐฯ อาทิ สถานการณ์การเมืองภายใน งบประมาณ ที่เป็นข้อพิจารณาและส่งผลต่อการดาเนินการ
ที่ผ่านมาและน่าจะมีผลต่อการดาเนินการในระยะต่อไป
วิธีการดาเนินการศึกษาประกอบด้วยการศึกษาถึงการดาเนินการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
ของนักวิชาการและผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องที่มีการนาเสนอหรือพูดคุยกันในการสัมมนาและการประชุมที่
เกี่ยวข้อง ตัวอย่างประสบการณ์และการดาเนินการของประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกและ/หรือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศ โดยรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ เอกสารของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ ตลอดจนบทความทางวิชาการและ
บททัศนะวิจ ารณ์ที่เกี่ยวข้อง และจะนาผลการศึกษาข้อมูล ดังกล่าวมาประเมินและวิเคราะห์เพื่อ
นาไปสู่ข้อเสนอแนะที่จะเป็นทางเลือกสาหรับการดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป
๑.๔ ประโยชน์ของกำรศึกษำ
รายงานการศึกษาฯ จะนาเสนอข้อเสนอแนะที่จะเป็นทางเลือกในการส่งเสริมการศึกษา
เกี่ย วกับ ไทยเพื่อ สร้ า งองค์ค วามรู้ และส่ ง เสริ มความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับประเทศไทย ผ่ านการ
ปฏิสัมพันธ์และดาเนินโครงการกับภาควิชาการสหรัฐฯ ทั้งสถาบันการศึกษาและสถาบัน Think tank
เพื่อที่จะช่ว ยให้ส ามารถนาไปในการปรับการดาเนินการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทย/
กิจกรรมไทยศึกษาในสหรัฐ ฯ ที่จะมีประสิทธิผลมากขึ้น และเป็นเครื่องมือในการดาเนินนโยบายเพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศต่อไป

๕
๑.๕ นิยำมศัพท์
“การศึกษา” ที่ใช้ในรายงานการศึกษาฉบับนี้ใช้ในความหมายกว้างที่หมายรวมถึ งการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือปริญญาตรีขึ้นไป และกิจกรรมเชิงวิช าการและ
กิจกรรมที่ให้เนื้อหาสาระอื่น ๆ ที่จัดโดยสถาบันการศึกษาและสถาบัน Think tank อาทิ การทาวิจัย
การเขียนและเผยแพร่บทความ การอภิปราย การเสวนา การสัมมนา การกล่าวสุนทรพจน์ และการ
จัดบรรยาย
“สถาบั น วิ ช าการ” หมายรวมถึ ง สถาบั น การศึ ก ษา อาทิ มหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น ที่
ทาการศึกษาวิจัยและดาเนินกิจกรรมเชิงวิชาการหรือ Think tank

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวทฤษฎี
รายงานการศึกษาฉบับนี้ใช้แนวคิดหลัก ๆ ประกอบการดาเนินการศึกษา ดังนี้
๒.๑.๑ แนวความคิดเกี่ยวกับการทูตสาธารณะ (public diplomacy) ที่ได้มีการนิยามแบบ
กว้า งไว้ ว่าเป็ น เรื่ องของ “อิ ทธิพ ลของทัศ นคติ ของสาธารณะต่ อการกาหนดและดาเนิน นโยบาย
ต่างประเทศ” และ “การดาเนินการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยรัฐบาลผ่านสื่อสาธารณะ
และการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มต่าง ๆ ที่ไม่ใช่รัฐบาล (พรรคการเมือง บรรษัท สมาคมการค้า สหภาพ
แรงงาน สถาบั น การศึ กษา องค์การด้ านศาสนา กลุ่ ม ทางชาติ พันธุ์ และอื่น ๆ รวมถึ งบุ คคลที่ มี
อิทธิพล) เพื่อวัตถุประสงค์ในการมีอิทธิพลต่อการเมืองและการกระทาของรัฐบาลอื่น ๆ”๑ ซึ่งถือเป็น
แนวทางหนึ่งในการใช้ “soft power” ในการดาเนินนโยบายต่างประเทศ ทั้งนี้ โดยถือว่า การ
ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือหนึ่งของการทูตสาธารณะ
๒.๑.๒ ปัจจัยสาคัญในการดาเนินการทูตสาธารณะที่ได้ผลในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และทัศนคติ คือ ความน่าเชื่อถือ (credibility) ที่จะสามารถสร้างความสนใจ (attention) ให้แก่
ข้อมูล ซึ่งการใช้แนวทางการสื่อสารผ่านบุคคลหรือองค์กรที่สาม (third party) ไปสู่ภาคส่วนอื่น ๆ ใน
สังคมเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
๒.๑.๓ ภาควิชาการ กล่าวคือ สถาบัน การศึกษาและสถาบัน Think tank อยู่ในสถานะที่
จะเป็นบุคคลหรือองค์กรที่สามดังกล่าว เป็นผู้นาทางความคิด (Opinion Leader) และเป็นช่องทาง
เผยแพร่ สะพานเชื่อมต่อ และขยายความรู้ความเข้าใจ ความสนใจ (Multiplier) รวมทั้งมีส่วนกาหนด
(shape) ทัศนคติ/มุมมองเกี่ยวกับประเทศไทย (Influencer) ไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ผ่านกิจกรรมและ
การปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม อันจะส่งผลต่อเนื่องสู่ความสนใจและ
การกระทาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดและดาเนินนโยบายต่างประเทศต่อประเทศไทยในที่สุด
๒.๑.๔ ทรัพยากรหรือทุน (resources/assets) ที่ประเทศไทยมีอยู่ สามารถนามาใช้ใน
การดาเนินการทูตสาธารณะ โดยเฉพาะในการสร้างและขยายความสนใจให้มีการศึกษาเกี่ยวกับไทย
ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม ศาสนาและมานุษยวิทยา ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบัน ตลอดจนความสาคัญทางยุทธศาสตร์และภูมิ รัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงรากฐานที่มีอยู่แล้วของการมีหลักสูตรไทยศึกษา/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ชั้นนาจานวนหนึ่งในสหรัฐฯ และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่น่าจะมี
ส่วนให้หลายภาคส่วนในสหรัฐฯ มีความพร้อมที่จะให้ความสนใจแก่ไทยในระดับหนึ่ง
๑

The Edward R. Murrow Center of Public Diplomacy at the Fletcher School of Law and
Diplomacy, http://fletcher.tufts.edu/murrow/pd/definitions/html. (09/06/2013).

๗
๒.๑.๕ การพิจารณาแนวทางสาหรับการส่งเสริมการศึกษาไทยในสหรัฐฯ ควรพิจารณาถึง
การประเมินจุดแข็งและจุดยืนในการแข่งขัน (competitive position) ของไทย ทั้งในฐานะหัวข้อของ
การศึกษาและในฐานะประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
เอเชียตะวันออกที่ต้องการได้รับความสนใจจากภาควิชาการสหรัฐฯ และหลายประเทศก็มีการดาเนิน
นโยบายเพื่อส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับประเทศตนในสถาบันการศึกษาและสร้างปฏิสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับสถาบัน Think tank
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทูตสาธารณะในภาพรวมเป็นเรื่องที่มีการศึกษาค่อนข้างกว้างขวาง และได้รับความ
สนใจมากขึ้นจากแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ “soft power” หรือความสามารถในการวางกรอบสิ่งที่ผู้อื่น
ต้องการและให้ต้องการในสิ่งที่เราต้องการโดยไม่ใช้การข่มขู่ ๒ ในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาหรับประเทศที่มิได้มีอิทธิพลมากในด้านกาลังทหารหรือขนาดทาง
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ สาหรับแนวทางหรือวิธีการดาเนินการทูตสาธารณะที่มีการกล่าวถึงมีอยู่หลากหลาย
บทความวิชาการจานวนมากเน้นความสาคัญของการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์และการใช้ประโยชน์จาก
วัฒนธรรม แต่ขณะเดียวกัน Kim Taehwan, Director of Public Diplomacy, Department of
the Korea Foundation ได้แบ่งการทูตสาธารณะออกเป็น ๕ กลุ่มกว้าง ๆ บนพื้นฐานของทรัพยากร
ที่สามารถนามาแปลงเป็น “soft power” เพื่อใช้ในทางการทูตในบทความศึกษากรณีของเกาหลีใต้
ได้แก่ (๑) ประสบการณ์ ค่านิยมและสถาบันด้านการเมืองและเศรษฐกิจ (๒) มรดกทางวัฒนธรรม (๓)
ภาษาและวิชาความรู้ (๔) ทรัพยากรของภาคเอกชน และ (๕) ทรัพยากรด้านกีฬาและการท่องเที่ยว
ซึ่งทรัพยากร (๑) และ (๓) สามารถนามาใช้เพื่อดาเนินการทูตสาธารณะในลักษณะของการทูตที่เน้น
ความรู้หรือ knowledge diplomacy และการศึกษาหรือ Korean Studies Diplomacy ในกรณี
ของบทความดังกล่าว โดยเสนอว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ควรให้ความสาคัญแก่การทูตที่เน้นความรู้มากขึ้น
เพื่อเป็นทางเลือกแทนการทูตวัฒนธรรมที่อาจไม่ยั่งยืนในระยะยาว ๓ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญ
ของการส่งเสริมการศึกษาและความรู้เกี่ยวกับมิติต่าง ๆ ของประเทศในฐานะเครื่องมือทางการทูต
ศาสตราจารย์ Joseph S. Nye, Jr. ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ “soft power” และสิ่ง
ท้าทายของการใช้พลังดังกล่าวผ่านการทูตสาธารณะในศตวรรษที่ ๒๑ ว่า แหล่งที่มาใหม่ของพลัง
อานาจ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องข้อมูลข่าวสาร (information) อีกต่อไป แต่คือ (๑) การทาให้เกิดความ
สนใจ (attention) ซึ่งส่งผลให้บทบาทของผู้ที่สามารถแยกแยะข้อมูลที่มีคุณค่าออกจากข้อมูลภูมิหลัง
ทั่วไปได้มีความสาคัญเพิ่มขึ้น (๒) ความน่าเชื่อถือ (credibility) และชื่อเสียง (reputation) ซึ่งรัฐบาล
ต้องแข่งขันไม่เฉพาะกับรัฐบาลอื่นแต่กับภาคส่วนอื่น ๆ รวมถึงสื่อด้วย โดยข้อมูลที่มีลักษณะเป็น
โฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) อาจส่งผลสะท้อนกลับในเชิงลบ (counterproductive) เนื่องจาก
ประชาชนเหนื่อยหน่ายกับข้อมูลลักษณะดังกล่าวและบางส่วนก็เคลือบแคลงใจต่อรัฐบาล ดังนั้น การ
๒

Joseph S. Nye, Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs,
2005), p. 5.
๓
Taehwan Kim, ‘Paradigm Shift in Diplomacy: A Conceptual Model for Korea’s “New Public
Diplomacy”’, Korea Observer, Vol. 43, No. 4 (Winter 2012), pp. 527-555.

๘
ทู ต สาธารณะจะต้ อ งมี ค วามลึ ก ซึ้ ง แยบคายในการสื่ อ สารข้ อ มู ล และมี ยุ ท ธศาสตร์ รวมทั้ ง (๓)
จาเป็นต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับบุคคลต่าง ๆ ซึ่งในบางกรณี องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ
เป็นช่องทางสื่อสารที่ได้รับความเชื่อถือมากกว่า ๔ ในการนี้ จึงอาจกล่าวได้ ว่า การสร้างความรู้ความ
เข้าใจและทัศนคติผ่านบุคคลหรือองค์กรที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาควิชาการ โดยการส่งเสริมให้มี
การศึกษาเกี่ยวกับไทยในภาคส่วนดังกล่าวมากขึ้น จึงน่าที่จะเป็นแนวทางที่ได้ผลในการทาให้เกิด
ความสนใจเกี่ยวกับไทยอย่างน่าเชื่อถือและมีผลในระยะยาว
ในการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งท้าทาย บริบทและปัจจัยที่เป็นข้อพิจารณาหรือมีผลต่อ
การดาเนินการและผลสาเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ นั้น สถาบัน Think
tank ของสหรัฐฯ บางแห่ง อาทิ National Bureau of Asian Research (NBR) Heritage
Foundation และ Congressional Research Service ได้จัดทาการศึกษาเกี่ยวกับสถานะและ
บริบทของความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในปัจจุบันไว้ในช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ซึ่งกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์และความสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยจากมุมมองของฝ่ายสหรัฐฯ ขณะที่ปัญหาท้าทายที่
สถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ ประสบและมีผลต่อการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทย ได้มีการรวบรวม
ทาการศึกษาไว้โดย Henry Luce Foundation (HLF) ในกรอบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันก็ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การเรี ย นการสอนภาษาไทยในสหรัฐ ฯ เมื่อวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่นครชิคาโก และการ
สัมมนาเพื่อส่งเสริมหลักสูตรไทยศึกษาเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงวอชิงตัน เพื่อรวบรวมและ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล /ความคิ ด เห็ น ประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
ภาษาไทยและไทยศึกษาภายใต้โ ครงการส่งเสริมหลักสูตรไทยศึกษาในสหรัฐฯ ตามลาดับ โดยเชิญ
อาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรไทยศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยที่สาคัญเข้าร่วม การประชุมสัมมนาทั้งสองครั้งดังกล่าว ตลอดจนการประชุมระหว่าง
ผู้อานวยการหลักสูตร/ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจัดโดย HLF ที่เมืองซานดิเอโก มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รวบรวมจัดทารายงานไว้ ได้
มีการนาเสนอปัจจัยท้าทายต่อการศึกษาเกี่ยวกับไทยในมหาวิทยาลัยที่ถือเป็นศูนย์ด้านการศึกษาที่มี
องค์ความรู้ เ กี่ย วกับ ประเทศไทยและเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ของสหรัฐ ฯ รวมทั้งข้ อคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืนให้แก่หลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยเหล่ านั้นท่ามกลางปัญหาข้อจากัดด้าน
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ และแหล่งอื่น ๆ
ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ข้างต้น ประกอบกับปัจจัยจากบริบททางด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย พัฒนาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นโยบายของสหรัฐฯ ต่อ
ภูมิภาค และภาวะของการแข่งขันในการดึงความสนใจของภาควิชาการสหรัฐฯ สามารถนามาประเมิน
และวิเคราะห์เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน เทียบเคียงกับกรอบแนวคิดของนาย Michael E. Porter ที่
กล่าวถึงปัจจัยที่เป็นพลังในการแข่งขัน (Five Forces of Competitive Position) คือ การต่อสู้
แข่งขันระหว่างผู้ขายที่มีอยู่แล้ว ปัจจัยของคู่แข่งรายใหม่ อานาจการต่อรองของผู้ซื้อ อานาจของผู้ขาย
๔

Joseph S. Nye, Jr., ‘Public Diplomacy in the 21st Century’ (excerpted from Soft Power: The
Means to Success in World Politics), The Globalist, May 10, 2004.

๙
และปัจจัยสินค้า/บริการทดแทน ๕ ดังปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑๖ เพื่อพิจารณาหาแนวทางสาหรับการ
ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ ผ่านการปฏิสัมพันธ์และดาเนินโครงการความร่วมมือกับภาค
วิชาการสหรัฐฯ ต่อไป

แผนภูมิที่ ๑ กรอบแนวคิดว่าด้วยปัจจัยที่เป็นพลังในการแข่งขัน ๕ ประการ (Five Forces of
Competitive Position) ของนาย Michael E. Porter
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
รายงานการศึกษาฯ พิจารณาการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยเป็นแนวทางหนึ่งของการ
ทูตสาธารณะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ มุมมองและทัศนคติในเชิงบวกต่อประเทศไทย ซึ่งจะช่วย
เสริมกับการดาเนินการทางการทูตตามรูปแบบในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ อย่างสอดคล้อง
กับการดาเนินยุทธศาสตร์ด้านการต่า งประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์และความ
สนใจให้มีการศึกษาเกี่ยวกับไทยในกลุ่มของภาควิชาการของสหรัฐฯ ในฐานะบุคคลที่สามที่จะเป็น
สะพานเชื่อม ขยายผล และกาหนดทัศนคติ /มุมมองเกี่ยวกับประเทศไทยไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว และวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นปัจจัยท้าทาย อุปสรรคหรือ
ข้อจากัด และปัจจัยสนับสนุนและโอกาสสาหรับการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ รวมถึง
บริบทด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนโยบายของ
สหรัฐฯ ต่อภูมิภาค
๕

Michael E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors
(New York, Free Press, 1980), pp. 3-4.
๖
M. Porter, ‘The Five Competitive Forces That Shape Strategy’, Harvard Business Review, January
2008. ข้อมูลจาก http://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy/ar/1.

บทที่ ๓
ผลกำรศึกษำ
๓.๑ กำรดำเนินกำรส่งเสริมกำรศึกษำเกี่ยวกับไทยของสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
เมื่อคานึงว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย โดยส่งเสริมนโยบาย
การทูตสาธารณะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในการรั กษาสถานะ
และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย การปฏิสัมพันธ์กับภาค
วิชาการของสหรัฐฯ จึงเป็นภารกิจหนึ่งของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยนอกเหนือจาก
การพบปะแลกเปลี่ ย นทั ศ นะกั บ นั ก วิ ช าการสหรั ฐ ฯ เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอย่ าง
สม่าเสมอ ยังมีการดาเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับไทยในหมู่ภาควิชาการ
สหรัฐฯ ภายใต้ ๒ โครงการหลัก ได้แก่
๓.๑.๑ โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมไทยศึกษำ (Thai Studies)
๓.๑.๑.๑ ความเป็นมา
สถานเอกอัครราชทูตฯ เริ่มดาเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมไทยศึ กษา
ในสถาบัน การศึกษาชั้นนาในสหรัฐ ฯ เมื่อปี ๒๕๔๘ ซึ่งสะท้อนการตระหนักถึงบทบาทสาคัญของ
การศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยในฐานะเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิ
ภาคีระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยเห็นว่า การศึกษาเกี่ยวกับไทยในกรุงวอชิงตัน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
สหรัฐฯ และมักมีกิจกรรรมทางวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงกับบุคคลในรัฐบาล รัฐสภาและภาคเอกชน
ยังมีข้อจากัดด้านทรัพยากร อาทิ จานวนอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย นักวิชาการและนักวิจัยที่สนใจ
เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทาให้มหาวิทยาลัยในกรุงวอชิงตัน อาทิ Georgetown
University, American University, Johns Hopkins University จาเป็นต้องแบ่งปันและใช้
ทรัพยากรดังกล่าวร่วมกัน ดังนั้น การส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะ
ช่วยสร้างและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้นได้ ขณะเดียวกัน สถานการณ์ระหว่าง
ประเทศที่ทาให้สหรัฐฯ ในขณะนั้นเน้นความสาคัญของประเด็นเรื่องความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การต่อต้านการก่อการร้าย และการขยายอิทธิพลของจีน ก็ทาให้ความสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ รวมถึ ง ไทย ลดลงอย่ า งมากในเชิ ง เปรี ย บเที ย บ โดยเฉพาะควา มสนใจของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐสภา ซึ่งการสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับไทยที่มีองค์ประกอบของการจัด
สัมมนาที่ดึงภาคส่วนเหล่านี้เข้าร่วม จึงจะมีส่วนสาคัญในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย
และมีผลในการโน้มน้าวให้เกิดการสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตกลงกับ School of Foreign
Service ของ Georgetown University เพื่อสร้างหลักสูตรไทยศึกษา (Thai Studies Program) ขึ้น
ในภาควิชา Asian Studies โดยให้งบประมาณสนับสนุนปีแรก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ให้ต่อเนื่อง
อีก ๓ ปี โดยกิจกรรมหลัก ๆ ตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)
ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

๑๑
๑) การเปิ ด สอนวิ ช าเกี่ ย วกั บ ประเทศไทยและวิ ช าภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้ประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา
๒) การจัดการสัมมนาเชิงนโยบาย การเสวนาโต๊ะกลม และการประชุม
ทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ รวมถึงการตีพิมพ์ผลการประชุมฯ
๓) การเชิ ญ นั ก วิ ช าการจากประเทศไทยไปท าการศึ ก ษาวิ จั ย ที่
มหาวิทยาลัยในลักษณะ Visiting Thai scholar เป็นเวลา ๒ เดือน
ต่อมา เมื่อปี ๒๕๕๐ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เริ่มขยายการสนับสนุน
กิจกรรมไทยศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสหรัฐฯ อาทิ University of Michigan, University of
Wisconsin – Madison, University of Maryland – College Park, University of North
Carolina – Chapel Hill, University of California – Los Angeles, Northern Illinois
University และ Harvard University จนถึงปัจจุบันมีจานวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนผ่าน
โครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ๙ แห่ง และนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปี ๒๕๕๖ รวม ๙ ปี สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสรรและมีแผนที่จะจัดสรรงบประมาณในโครงการสนับสนุนกิจกรรมไทยศึกษา
เพื่อการสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับไทย ซึ่งหมายรวมถึงกิจกรรมการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับไทยและ
ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ เป็นเงินประมาณ ๕๗.๕ ล้านบาท ซึ่งขณะที่เมื่อปี ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙
ประเภทของงบประมาณที่ใช้คือ งบภารกิจเชิงรุกและงบสันติไมตรีไทย-สหรัฐฯ ตามลาดับ การเปลี่ยน
มาใช้งบประมาณภารกิจทีมประเทศไทยในปีต่อ ๆ มา สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดาเนินการ
สนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับไทยผ่านสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ รายละเอียดของการดาเนินโครงการฯ ปรากฏตามภาคผนวก ก.
๓.๑.๑.๒ สถานะปัจจุบัน
จากการศึ ก ษาการให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมไทยศึ ก ษาของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ หลังจากช่วงปี ๒๕๔๘ และเอกสารรายงานผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยที่
ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมไทยศึกษา สะท้อนให้เห็นแนวทางหลัก ๆ และการ
ปรับและเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้
๑) ข้อเสนอของมหาวิทยาลัยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พิจารณาให้การ
สนับสนุนเน้นการศึกษาเกี่ยวกับไทยในภาพกว้าง คือไทยศึกษา หรือการเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทย
เข้าไปในการเรียนการสอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ตัวอย่างเช่น Georgetown University มี
การเปิดสอนวิชาเกี่ยวกับไทยโดยเฉพาะคือ An Introduction to Thailand และวิชาที่มีไทยเป็น
กรณีศึกษา อาทิ Democracy and Human Rights in Southeast Asia, International Relations
of Southeast Asia และ Security Problems in Southeast Asia และ University of North
Carolina – Chapel Hill มีการเปิดสอนวิชา Comparative Southeast Asian Economic
Systems, Introduction to the Arts of South and Southeast Asia และ Muslim Histories
and Identities in South and Southeast Asia ซึ่งเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับไทยเข้าไปในการเรียนการ
สอน ทั้งนี้ มีเพียงกรณีของ University of California – Los Angeles ที่เน้นการสอนภาษาไทย โดย
งบประมาณที่สนับสนุนส่วนใหญ่นาไปใช้เป็นค่าจ้างอาจารย์ และกรณีของ Harvard University ที่

๑๒
เริ่มต้นดาเนินการเพื่อจัดตั้งหลักสูตรไทยศึกษาจากการเปิดสอนภาษาไทย แต่ได้เสนอแผนงานที่จะ
ขยายหลักสูตรต่อไปในอนาคต
๒) การให้การสนับสนุนงบประมาณมีทั้งเพื่อ (๑) จัดตั้งหลักสูตรไทย
ศึกษาเพื่อให้มีการศึกษาเกี่ยวกับไทยในมหาวิทยาลัยที่ไม่เคยมีวิชาศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศไทยหรือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจนมาก่อน ได้แก่ Georgetown University และ
Harvard University รวมถึง University of Maryland ซึ่งเป็นแห่งเดียวที่เน้นสาขาบริหารธุรกิจ
ขณะที่ม หาวิท ยาลั ย อื่ น ๆ เน้ น ด้ านการต่ า งประเทศ สั ง คมศาสตร์ หรื อ มนุษ ยศาสตร์ และ (๒)
เสริมสร้างการศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรใน
สาขาดังกล่าวอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุน อาทิ University of
Wisconsin – Madison, University of Michigan, Northern Illinois University และ
University of California – Los Angeles
๓) การดาเนินการของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการผนวกกิจกรรมอื่น ๆ
นอกเหนือจากการเปิดวิชาที่สอนเกี่ยวกับไทย อาทิ การจัดสัมมนา อภิปรายและ/หรือประชุมวิชาการ
เกี่ยวกับไทย และการรับนักวิชาการหรือนักวิจัยจากไทยไปทาการศึกษาวิจัยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
อาทิ Georgetown University ได้ร่วมกับภาคเอกชนสหรัฐฯ จัด Luncheon Seminar หัวข้อ
Thailand: Update and Issues in U.S.-Thailand Relations เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ที่ตึก
Dirksen Senate Office Building โดยศาสตราจารย์ David Steinberg ซึ่งขณะนั้นเป็น Director
of Asian Studies ของ Georgetown University เป็นผู้กล่าวเปิด และมีผู้อภิปรายรวมถึง
นักวิชาการที่สนใจเกี่ยวกับประเทศไทย อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจาประเทศไทย และผู้แทน
จาก U.S.-ASEAN Business Council เข้าร่วม
๔) การให้งบประมาณสนับสนุนมีกาหนดกรอบเวลา ส่วนใหญ่อยู่ที่ ๓
ปี โดยมีทั้งที่สนับสนุนปีต่อปีต่อเนื่องกัน ๓ ปี อาทิ University of Michigan และ และให้ครั้งเดียว
สาหรับการดาเนินการ ๓ ปี ได้แก่ University of Wisconsin – Madison แต่ก็มีกรณียกเว้น คือ
Georgetown University ที่ได้รับ ๔ ปี (๒๕๔๘-๒๕๕๑) และ University of North Carolina –
Chapel Hill ที่ได้รับ ๑ ปี
ในช่ ว ง ๘ ปี นั บ แต่ เ ริ่ ม โครงการฯ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นในการด าเนิ น
โครงการฯ ที่มีนัยสาคัญ ๒ ประการ คือ (๑) การปรับลดงบประมาณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับ
อนุมัติโดยรวมสาหรับโครงการฯ และจานวนงบประมาณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้แก่มหาวิทยาลัย
แต่ละแห่ง จากประมาณ ๑-๓.๕ ล้านบาท เป็นประมาณ ๓-๘.๕ แสนบาท และ (๒) แนวทางในช่วง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และโดยเฉพาะในปี ๒๕๕๖ ได้หันมาเน้นการสนับสนุนการเปิดชั้นเรียนสอน
ภาษาไทยเป็ น หลั ก มากกว่ า การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ไทยในภาพรวม ทั้ ง นี้ ก่ อ นหน้ า นั้ น
University of California – Los Angeles เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ขอและได้รับการสนับสนุนที่เน้น
การสอนภาษาไทยนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒

๑๓
๓.๑.๒ โครงกำรศึกษำและวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓.๑.๒.๑ ความเป็นมา
สถานเอกอั ครราชทูต ฯ เริ่ ม ดาเนิ นโครงการศึ กษาและวิ จัย เกี่ ยวกั บ
ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๒ โดยเล็งเห็นว่า ความร่วมมือของ
สหรัฐฯ ต่อไทยลดน้อยลง และความสนใจในด้านการวิจัยนโยบายเกี่ยวกับเอเชียมุ่งเน้นไปที่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ มากกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้๑
การดาเนินโครงการศึกษาและวิจัยฯ ในชั้ นเริ่มแรกมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในกรอบวิชาการ และเป็นช่องทางในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศ
ไทยผ่ านผลงานด้านการศึกษาและการวิจัย การจัดสั มมนา หรือการพูดเสนอนโยบายต่อภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนของสถาบันวิชาการที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิ พลทางความคิดของสหรัฐฯ
ส่งเสริ มการแลกเปลี่ ย นข้อมูล และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและพัฒ นาสถาบันวิชาการใน
ประเทศไทย โดยเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ของสหรัฐ ฯ รวมทั้งกาหนดสถานะของประเทศไทยใน
สายตาสหรัฐฯ ให้เป็นสังคมแห่งความรู้และมีบทบาทนาในด้านความคิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยได้ทาบันทึกความเข้าใจร่วมมือกับ Center for Strategic and International Studies
(CSIS) ซึ่งเป็นสถาบัน Think tank ที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐฯ และมี
Southeast Asia Program อยู่แล้ว ทั้งนี้ โดยกิจกรรมที่ CSIS ดาเนินการครอบคลุมการทาวิจัยและ
สร้างความรับรู้เกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์สหรัฐฯ-อาเซียน โดยการจัดการประชุมสัมมนา
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเชิญบุคคลระดับสูงของไทยและสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ทั้งแบบเปิดต่อ
สาธารณะและแบบไม่เป็น ทางการแบบกลุ่มเล็ก และการจัดทาบทความที่มีเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทยเผยแพร่ในวารสารข่าวอิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ Facebook และ Twitter
ของ CSIS
๓.๑.๒.๒ สถานะปัจจุบัน
ภายหลังร่วมมือกับ CSIS ได้ ๒ ปี สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอปรับ
วิธีการดาเนินโครงการฯ สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไข
ต่าง ๆ เกี่ยวกับความต้องการด้านการศึกษาวิจัย โดยคานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่
ต้องการการฟื้นตัว รวมถึงการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งน่าจะเปิดโอกาสให้เอกชนไทยที่มีศักยภาพ
เข้ า ไปลงทุ น และภาครั ฐ ก็ น่ า ที่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น การหาลู่ ท างและโอกาสและจั ด ท าฐานข้ อ มู ล
ขณะเดียวกัน การมี presence ของภาคเอกชนไทยในสหรัฐฯ จะช่วยเพิ่มน้าหนักและความสาคัญ
ของไทย และส่งเสริมสถานะของไทยในฐานะหุ้นส่วนและผู้มีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในการ
ดาเนินความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ด้วย ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ Robert H. Smith
School of Business, University of Maryland – College Park ซึ่งเคยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมไทยศึกษา ทาการวิจัยเชิงลึก
เกี่ ย วกั บ ลู่ ท างและโอกาสในการลงทุ น ในสหรั ฐ ฯ อย่ า งมี ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ เป็ น แนวทางส่ ง เสริ ม
๑

บทสัมภาษณ์พิเศษ นายทรงศัก สายเชื้อ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เรื่อง “Think Tank จะเป็น
เครื่องมือนาเสนอความคิดให้ส่วนราชการ” เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เผยแพร่ในเว็บไซต์ Siam
Intelligence, ข้อมูลจาก www.siamintelligence.com.

๑๔
ความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านการค้าการลงทุน โดยเฉพาะในสาขาที่มีศักยภาพและมูลค่าเพิ่มสาหรับนัก
ลงทุนไทย รวมถึงสาชาที่เปิดโอกาสในการต่อยอดถ่ายทอดเทคโนโลยีกลับสู่ประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้หัวข้อ Multiplying Strategic Thai Investments
in the U.S. (สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดประชุมและสัมมนาเพื่อนาเสนอรายงานผลการศึกษานี้แก่
หน่วยงานและภาคเอกชนที่กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๑ และ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดยใช้งบประมาณจากอีก
โครงการ คือ โครงการส่งเสริมโอกาสการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-สหรัฐฯ)
โครงการการศึ กษาและวิจัย ฯ ยุ ติล งเมื่อปี งบประมาณ ๒๕๕๕ และ
๒๕๕๖ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ได้รับอนุมัติคาของบประมาณ ดังรายละเอียดการดาเนิน
โครงการฯ ปรากฏตามภาคผนวก ข.
๓.๒ สถำนกำรณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๑ สถำนะของกำรศึกษำเกี่ยวกับไทยในมหำวิทยำลัยสหรัฐฯ
๓.๒.๑.๑ กิจกรรมไทยศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การ
สนั บ สนุ น ในช่ว งที่ผ่ านมามีทั้งกรณีที่ส ามารถดาเนินกิจกรรมที่ส่ งเสริมความสนใจและสนับสนุ น
การศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง และกรณีที่หลักสูตรไทยศึกษาและกิจกรรมเกี่ยวกับ
ไทยปิดตัวลง หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ยุติให้งบประมาณ ตัวอย่างเช่น
๑) University of Michigan สามารถพัฒนาหลักสูตรไทยศึกษาได้
ต่อเนื่อง โดยได้นางบประมาณที่ได้รับสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมไทยศึกษาติดต่อกัน ๓
ปีจัดตั้งเป็น Thai Studies Fund ในลักษณะ endowment และนารายได้จากกองทุนดังกล่าวมา
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม อาทิ การให้ทุนนักศึกษามหาวิทยาลัยเรียนหรือฝึกงานในประเทศไทย
การให้ทุนนักวิชาการของมหาวิทยาลัยในการทาวิจัยในประเทศไทย การสนับสนุนนักวิชาการจาก
ประเทศไทยไปประจาที่มหาวิทยาลัยฯ ระยะสั้น การจัดกิจกรรมวัฒนธรรม การจั ดบรรยายพิเศษ
และการจัดสัมมนา/อภิปราย ซึ่งเป็นการเสริมกับงบประมาณที่ Center for Southeast Asian
Studies ได้รับจากมหาวิทยาลัยฯ สาหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับประเทศไทยและภาษาไทย ทั้งนี้
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้กองทุนดังกล่าวยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องคือ เงินสนับสนุ นที่ระดมได้จากศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัยฯ ในประเทศไทย
๒) Georgetown University ซึ่งได้รับการสนับสนุนต่อเนื่อง ๔ ปี มี
การจัดตั้ง Thai Studies Program ขึ้นมา โดยมี Dr. Catharin Dalpino เป็นผู้อานวยการโครงการ
สามารถดาเนิ น โครงการไทยศึกษาต่อ ได้ด้ ว ยตนเองอี ก ๑ ปีห ลั งจากนั้ นโดยการบริ ห ารวงเงิน ที่
เหลืออยู่จากการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๒.๕ ล้านบาท แต่ก็ปิดตัว
ลงในที่ สุ ด ปั จ จั ย หนึ่ ง นอกเหนื อ จากการขาดงบประมาณสนับ สนุน น่ า จะได้แ ก่ ความสนใจของ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งให้การสนับสนุนการจัดตั้งโครงการไทยศึกษาเนื่องจากมีเงินสนับสนุน
จากภายนอก แต่ด้ว ยมีนั กศึกษาสนใจเรียนไม่ม ากนัก หากเทีย บกับหลั กสู ตรการศึกษาเกี่ยวกั บ
ประเทศอื่น เช่น เกาหลีใต้และจีน ที่นอกจากความน่าสนใจในเชิงนโยบายแล้ว ยังมีนักศึกษาเชื้อชาติ
ดังกล่าวที่เติบโตในสหรัฐฯ เข้ามาเรียนเนื่องจากสนใจที่ จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศตนด้วย เมื่อสถาน

๑๕
เอกอัครราชทูตฯ ยุติการสนับสนุน ก็ต้องปิดตัวลง ๒ ทั้งนี้ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ ยังมีวิชาที่เปิดสอน
เกี่ยวกับประเทศไทยอยู่บ้างภายใต้วิชา Asian Security from the Bottom Up, Democracy &
Reform in Southeast Asia, The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): Past
and Present, U.S.-Southeast Asian Relations in the Post ๙/๑๑ World และ Economic
Development in Southeast Asia
๓) Harvard University ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุน
เพื่อจัดตั้ง Thai Studies Program เมื่อปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ได้เริ่มดาเนินการด้วยการสอน
ภาษาไทยและจัดกิจกรรม อาทิ การเชิญบุคคลและนักวิชาการบรรยายพิเศษ โดยมีแผนงานที่จะระดม
เงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ ในประเทศไทย เพื่อตั้งเป็นกองทุนให้ไทย
ศึกษาสามารถดาเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อย่างไรก็ดี สถานะของไทยศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ฯ ยังไม่มีความชัดเจนนัก และการสอนภาษาไทยยังมีอุปสรรคในเรื่องอาจารย์ผู้สอนซึ่งปัจจุบันเป็น
นักศึกษาปริญญาเอกมีสถานะเป็น Teaching fellow ที่มีข้อจากัดตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
เกี่ย วกับ จ านวนชั่ว โมงและนั กศึ กษาที่ส ามารถสอนได้ ทาให้ ไม่ส ามารถรับนักศึกษาที่ส นใจเรียน
ภาษาไทยเข้าเรียนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ Harvard
University ในปี ๒๕๕๖ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นฝ่ายหางบประมาณให้
๓.๒.๑.๒ สาหรับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุน
ครบตามกรอบเวลาแล้ว ยังคงมีการสอนเกี่ยวกับประเทศไทยต่อไป และส่วนใหญ่ ยกเว้น University
of Maryland – College Park เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา และมีสถานะเป็น National Resource Center (NRC)๓ โดยมีหลักสูตรและวิชา รวมถึง
อาจารย์ ที่ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ไทย และสามารถท าโครงการเสนอขอทุ น สนั บ สนุ น จาก
กระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และเป็นมหาวิทยาลัยของมลรัฐ (state university) ที่
ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จ านวนหนึ่ ง จากรั ฐ บาลมลรั ฐ ฯ อย่ างไรก็ ดี ในช่ ว ง ๒-๓ ปีที่ ผ่ า นมา
มหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยหลายแห่งประสบปัญหาด้านงบประมาณ และ
มหาวิทยาลัยบางแห่งกลับมาขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อีก อาทิ
๑) Northern Illinois University เมื่อปี ๒๕๕๔ ได้ส่งคาขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเสริมกับเงินที่มหาวิทยาลัยฯ ได้สะสมไว้จากงบประมาณ
ที่เคยได้รับและจัดตั้งเป็นกองทุน Thai Teaching and Research Fund ในการดาเนินกิจกรรมไทย
ศึกษา อาทิ การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา การให้ทุนแก่อาจารย์และนักศึกษาเพื่อทาการ
วิจัยและฝึกอบรมในประเทศไทย การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม การจัดตั้งรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

๒

ข้อมูลจากการสนทนากับ Dr. Catharin Dalpino ที่กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รับการจัดเป็น National Resource Center (NRC) สาหรับการศึกษาเกีย่ วกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตามกฎหมาย Higher Education Act of 1965 ๘ แห่ง ได้แก่ Cornell University, Northern
Illinois University, Ohio University, University of California – Berkeley กับ University of California –
Los Angeles (Consortium for Southeast Asian Studies), University of Hawaii – Manoa, University of
Michigan – Ann Arbor, University of Washington และ University of Wisconsin – Madison
๓

๑๖
ด้านไทยศึกษาสาหรับนักศึกษา การสนับสนุนการเพิ่มหนังสือและสื่อเกี่ยวกับไทยในห้องสมุด และ
กิจกรรมกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับไทยศึกษา
๒) University of California – Los Angeles เมื่อปี ๒๕๕๔ ได้ส่งคา
ขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ ๑.๕ ล้านบาทต่อปีเป็นระยะเวลา ๕ ปีเพื่อใช้ส นับสนุนการสอน
ภาษาไทย ๓ ระดับ การให้ทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่นักศึกษา และการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ
และวัฒนธรรม
๓) University of Wisconsin – Madison เมื่อปี ๒๕๕๕ ได้ส่งคา
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปีละ ๓ ล้านบาท ต่อเนื่องกัน ๓ ปี รวม ๙ ล้านบาทเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไทยศึกษา เช่น การให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาด้านไทยศึกษา การเชิญนักวิชาการ
จากประเทศไทยมาประจาที่มหาวิทยาลัยฯ การจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทย และการจ้าง
ผู้ ช่ว ยสอน เป็ น ต้ น รวมทั้ งเป็ น เงิ นสบทบส าหรับตั้ งกองทุน (endowment) ด้านไทยศึกษาที่
มหาวิทยาลัยฯ มีแผนงานที่จะระดมเงินให้ได้ ๓๐ ล้านบาทต่อไป
๔) Robert H. Smith School of Business, University of
Maryland – College Park เมื่อปี ๒๕๕๕ ได้ส่งคาขอสนับสนุนงบประมาณ ๙ ล้านบาท เพื่อเป็นเงิน
ต้นสาหรับกองทุน Thai American Business Program (๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท) การจัดประชุมวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจในประเทศไทย และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทย เช่น การ
แลกเปลี่ยนและทาวิจัยร่วมระหว่างอาจารย์ของ Robert H. Smith School กับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย เป็นต้น
Henry Luce Foundation (HLF) ซึ่งเป็นมูลนิธิหนึ่งในสหรัฐฯ ที่ให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มานับตั้งแต่กลางทศวรรษที่ ๑๙๘๐ ประเมิน
ว่า วิชาที่น่าจะอยู่ในสถานะลาบากมากที่สุดคือ การสอนภาษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง
ภาษาไทย เนื่องจากในภาวะรัดเข็มขัด ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอาจดาเนินมาตรการปิดสอนบางวิชาที่มี
นักศึกษาจานวนน้อย ซึ่งวิชาภาษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว และในระยะยาว
มหาวิทยาลั ย บางแห่ ง อาจไม่ ส ามารถรักษาตาแหน่งอาจารย์ส อนภาษาไว้ ได้ ๔ และการหารื อกั บ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการสัมมนาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยใน
สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ก็ยืนยันสถานการณ์ที่ท้าทายดังกล่าว
๓.๒.๒ สถำนะของควำมสนใจและศึกษำเกี่ยวกับไทยของสถำบัน Think tank
ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา กิจกรรมของสถาบัน Think tank ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในกรุงวอชิงตัน ที่เกี่ยวกับประเทศไทยมีน้อยมาก และแม้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่บทบาทของจีน และแม้เมื่อประธานาธิบดี Barack Obama ได้ประกาศนโยบาย
ปรับสมดุล (Rebalance) สู่เอเชียเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบที่สาคัญของนโยบายดัง
กล่าวคือ การเพิ่มความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์กับพันธมิตรของสหรัฐฯ (ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในห้า
ประเทศเอเชีย-แปซิฟิกที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ) และการให้ความสาคัญแก่กลไกระดับภูมิภาค โดย
สหรัฐฯ ได้เข้าเป็นสมาชิก East Asia Summit (EAS) แต่ในระยะแรกนั้น การอภิปราย/สัมมนา
๔

Mary S. Zurbuchen, Review of the Southeast Asia Grants Program. (New York: Henry Luce
Foundation, December 2011 (Revised July 2012)), p. 14.

๑๗
เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวก็ไม่ได้มีการถกเกี่ยวกับประเทศไทยหรือบทบาทของไทยมากนัก ขณะที่บาง
ประเทศในอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย เวียดนามและสิงคโปร์ ได้รับความสนใจในฐานะประเทศที่มี
บทบาทและเป็นหุ้นส่ว นที่กาลังพัฒนาความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ส่วนฟิลิปปินส์มักได้รับการ
กล่าวถึงในบริบทของปัญหาทะเลจีนใต้
ในช่วงกลางปี ๒๕๕๔ จนถึงกลางปี ๒๕๕๖ แม้ว่าสถาบัน Think tank ต่าง ๆ จะ
ยังคงมีการเขียนเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยในวารสารข่าวเป็นระยะ ๆ แต่ในแง่ของกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีผู้แทนจากรัฐบาล รัฐสภา ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนของสหรัฐฯ เข้าร่วม กล่าวได้ว่ามีน้อยมาก ตัวอย่างเช่น Asia Foundation จัดการอภิปราย
เกี่ยวกับสถานการณ์หลังการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ และจัดอภิปราย
กลุ่ มเล็ ก บ้ างเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ใ นจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ยัง ไม่ มี กิจ กรรมที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูตฯ จัดร่วมกับสถาบัน Think tank หรือที่มีมีบุคคลระดับสูงจากประเทศไทยหรือ
เอกอัครราชทูตที่เป็นตัวแทนของภาครัฐไทยร่วมเป็นผู้อภิปรายในเวทีของสถาบัน Think tank ขณะที่
สถาบันเช่น CSIS มีการจัดประชุมสัมมนาและเวทีกล่าวสุนทรพจน์ที่มีผู้แทนระดับสูงจากประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจากสหรัฐฯ เข้าร่วม อาทิ Singapore Conference เมื่อวันที่ ๘
กุมภาพั น ธ์ ๒๕๕๕ โดยมี รั ฐ มนตรีต่ างประเทศ รั ฐ มนตรีก ารค้าและอุต สาหกรรม และรั ฐ มนตรี
ศึกษาธิการเข้าร่วม การกล่าวสุนทรพจน์โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเมื่อ
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียน และ Indonesia Conference เมื่อ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซียเข้ าร่วม
นอกเหนือจากการประชุมสัมมนาอื่น ๆ อาทิ South China Sea Conference เมื่อวันที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๔ วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และการสัมมนา
เพื่อเปิดตัวรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขณะที่
Heritage Foundation จั ดการกล่ าวสุนทรพจน์โ ดยรัฐ มนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๕ และ U.S. Institute of Peace จัดการกล่าวสุนทรพจน์โดยนางออง ซาน ซู จี
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่มีผู้แทนระดับสูงของสหรัฐฯ เข้าร่วมและ
ดึงดูดความสนใจของภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ได้เป็นจานวนมาก
๓.๓ กำรประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรส่งเสริมกำรศึกษำเกี่ยวกับไทย
สถานะของการดาเนินการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยตามข้อ ๓.๒ สะท้อนว่า การใช้การ
ทูตสาธารณะผ่านสถาบันวิชาการสหรัฐฯ ผ่านการปฏิสัมพันธ์และโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ยังไม่ได้ประสิทธิผ ลที่ชัดเจน สม่าเสมอและต่อเนื่องนักในการสร้างความยั่งยืนของโครงการหรือ
หลักสูตรไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้ให้การสนับสนุน การรักษาและขยายความสนใจของสถาบัน
Think tank เกี่ยวกับไทย และการทาให้สถาบันวิชาการเหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมและขยายความสนใจ
เกี่ยวกับไทยไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีบทบาทตัดสินใจหรือเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ของรัฐบาล รัฐสภาและภาคเอกชนตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ในการนี้ การประเมินการดาเนินการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยที่
ผ่านมาและในระยะต่อไปจาเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหรือข้อจากัด ปัจจัยที่สนับสนุน

๑๘
หรือเป็นโอกาส ตลอดจนการดาเนินการของประเทศอื่น ๆ ที่อาจดึงความสนใจของภาควิช าการ
สหรัฐฯ ไปจากไทย ซึ่งสามารถเทียบเคียงปัจจัยเหล่านี้กับกรอบแนวคิดว่าด้วยปัจจัยที่เป็นพลังในการ
แข่งขัน ๕ ประการ (Five Forces of Competitive Position) ของนาย Michael E. Porter ได้ตาม
แผนภูมิที่ ๒ ดังนี้
ประเทศ/ประเด็นใหม่ที่ดึง
ความสนใจของสหรัฐฯ
= “คู่แข่งใหม่”

ปัจจัยสนับสนุน/โอกาส
(ภายในและภายนอก)
= “จุดแข็ง” / “อานาจ
ต่อรอง” ของฝ่ายไทย

การแย่งชิงพื้นที่
ความสนใจของ
สหรัฐฯ

ปัจจัยท้าทาย/อุปสรรค
(ภายในและภายนอก)
= “จุดอ่อน” ของไทย /
“อานาจต่อรองของฝ่าย
สหรัฐฯ

ประเทศอื่นในภูมิภาคที่ดึง
ความสนใจของสหรัฐฯ
= “คู่แข่ง” ที่ให้ “สินค้า/
บริการทดแทน”

แผนภูมิที่ ๒ การเทียบเคียงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยกับ
กรอบแนวคิดว่าด้วยปัจจัยที่เป็นพลังในการแข่งขัน ๕ ประการ
๓.๔ ปัจจัยท้ำทำย อุปสรรคและข้อจำกัด
สิ่งท้าทาย อุปสรรคหรือข้อจากัดของการดาเนินการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทย มีทั้งที่
เป็นปัจจัยมาจากภายในของฝ่ายไทยและสถานเอกอัครราชทูตฯ ปัจจัยจากฝ่ายสหรัฐฯ และสถาบัน
วิชาการของสหรัฐฯ รวมทั้งสิ่งท้าทายจากภายนอกอื่น ๆ ที่สาคัญได้แก่
๓.๔.๑ ฝ่ำยไทยและสถำนเอกอัครรำชทูตฯ
๓.๔.๑.๑ ทิศทางและความต่อเนื่องของการดาเนินการ
แม้ว่าการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในกลุ่มที่มีบทบาทชี้นา
ความคิดของสาธารณชนสหรัฐฯ ต่อไทย เช่น สถาบันวิชาการ Think tank จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการ
ดาเนินยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ แต่การที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้ตัดสินใจ
ดาเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับและตามยุทธศาสตร์ซึ่งมีลักษณะเป็นกรอบกว้าง โดยไม่ไ ด้

๑๙
การร่ว มกันกาหนดกรอบหรื อเกณฑ์สาหรับการพิจารณาร่วมกัน ทาให้ การดาเนินโครงการขึ้นกับ
ดุลพินิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ ขณะนั้น ๆ มีส่วนทาให้ขาดความต่อเนื่องของทิศทางที่ชัดเจน
อีกทั้งไม่แน่ชัดว่าการดาเนินการ อาทิ การเลือกสนับสนุนมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อพั ฒนา
หลักสูตรไทยศึกษาหรือเปิดสอนชั้นเรียนภาษาไทย ตรงตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของ
ส่วนกลางหรือไม่ หรือการร่วมมือกับสถาบัน Think tank โดยการจัดกิจกรรมการอภิปรายเพื่อเพิ่ม
visibility ของไทยอย่างต่อเนื่องจะได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง อาทิ ในเรื่องการเชิญผู้ เข้าร่วมใน
ระดับสูงหรือไม่ การขาดทิศทางที่ชัดเจนและความต่อเนื่องดังกล่าวไม่น่าจะนาไปสู่ผลลัพธ์ในระยะ
ยาวในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้สถาบันวิชาการในสหรัฐฯ เป็นช่องทางส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
และดาเนินการทูตสาธารณะของไทย
๓.๔.๑.๒ งบประมาณ
ขณะที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ เป็ น ผู้ เ สนอโครงการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การศึกษาเกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ การจัดสรรงบประมาณขึ้นกับการพิจารณาของส่วนกลาง ซึ่งที่ผ่าน
มา งบประมาณที่ได้รับเพื่อสนับสนุนโครงการกิจกรรมไทยศึกษามีจากัด อาทิ ในปี ๒๕๕๖ มีอยู่ ๓
ล้านบาท ซึ่งโดยเปรียบเทียบแล้ว การจ้างบุคลากร อาทิ ตาแหน่งอาจารย์ระดับ instructor ๑
ตาแหน่งสาหรับการสอนภาษาไทยต่อ ๑ ปีการศึกษาจะต้องใช้เงินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (สาหรับ
ตาแหน่งชั่วคราวและไม่เต็มเวลา) แต่หากจะให้มีตาแหน่งดังกล่าวอยู่อย่างถาวรจะต้องใช้เงินต้นเพื่อ
ตั้ ง กองทุ น (endowment) ประมาณ ๓๐ ล้ า นบาทขึ้ น ไป ขณะที่ ต าแหน่ ง อาจารย์ ร ะดั บ
professorship ต้องใช้เงินประมาณ ๑.๖-๒ ล้านบาทต่อปีการศึกษา ส่วนข้อเสนอของมหาวิทยาลัยที่
จะดาเนินโครงการไทยศึกษาในภาพรวมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การให้ทุนนักศึกษา การ
เชิญนักวิชาการจากไทยมาสอนและทาวิจัย การจัดบรรยายพิเศษ การจัดประชุมเกี่ยวกับไทยศึกษา
การให้ทุนแก่นักศึกษามาเรียนในประเทศไทย การจัดหาหนังสือและสื่อสาหรับห้องสมุดและการจ้าง
ผู้ช่วยสอน (ไม่รวมค่าจ้างอาจารย์) ต้องใช้เงินประมาณ ๓ ล้านบาทต่อปี ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูต
ฯ จึงสามารถให้เงินสนับสนุนเฉพาะบางแห่งและบางส่วน ซึ่งทาให้แทนที่จะสามารถเน้นการศึกษา
เกี่ยวกับไทยโดยรวม ต้องหันมาเน้นวิชาที่เห็นว่ามีความจาเป็นเร่งด่วน เช่น ภาษาไทย และช่วยเหลือ
ได้แบบปีต่อปี โดยหากยุติการสนับสนุน ก็เสี่ยงที่วิชาดังกล่าวจะได้รับผลกระทบ
๓.๔.๑.๓ บริบทด้านการเมืองภายในของไทย
นั ก วิช าการในสหรั ฐ ฯ มองว่ า สถานการณ์ก ารเมื องในประเทศไทย
นับตั้งแต่ช่วงก่อนการรัฐประหารปี ๒๕๔๙ และความวุ่นวายทางการเมืองที่ตามมา เป็นปัจจัยสาคัญ
ประการหนึ่งที่กระทบต่อมุมมองของสหรัฐฯ ต่อไทย และขณะที่ความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐฯ
ในด้านต่าง ๆ ยกเว้นมาตรการระงับความช่วยเหลือทางทหารที่สหรัฐฯ ระงับไประหว่างเหตุการณ์
รัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จนถึงการเลือกตั้งทั่วไปของไทยเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๐
จะยังคงดาเนินต่อไป แต่ความสนใจของสหรัฐฯ ต่อไทยในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มีลดน้อยลง
หลายฝ่ายในสหรัฐฯ มีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองในไทย แต่ก็ไม่ต้องการถูกดึงให้ต้อง
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไทย โดยนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าไทย “preoccupied” กับปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งส่งผลให้บทบาทและอิทธิพลของไทยในภูมิภาค รวมถึงในอาเซียน ลด

๒๐
น้อยลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มองว่าไทยมีศั กยภาพที่จะเป็นช่องทางส่งเสริม ผลักดันและปกป้อง
ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคได้ลดลง๕
ขณะเดียวกัน สถานการณ์การเมืองภายในของไทยที่เริ่มมีความขัดแย้ง
นับตั้งแต่ช่วงปี ๒๕๔๘ เรื่อยมานั้น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นและทัศนคติ
ของต่างประเทศต่อไทยซึ่งทาให้ไทยต้องเพิ่มการดาเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้กาหนดนโยบาย
ของสหรัฐฯ และการดาเนินการทูตสาธารณะเพื่อสนับสนุนมากยิ่งขึ้น (ซึ่งการดาเนินโครงการศึกษา
และวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเพิ่มความ
ร่วมมือกับสถาบัน Think tank ก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงนี้) แล้ว สถานการณ์ดังกล่าวรวมทั้งประเด็น
ละเอียดอ่อนที่ถูกผูกโยง อาทิ บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ยังกลายเป็นจุดเด่นของความ
สนใจของภาควิช าการสหรัฐ ฯ ในการศึกษา อภิปรายและแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับไทย แทนที่
ประเด็ น อื่ น ๆ จนเป็ น ปั จ จั ย จ ากั ด การด าเนิ น การของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ทั้ ง ใน (๑) การ
ปฏิสัมพันธ์และร่วมเวทีอภิปรายเกี่ยวกับประเทศไทยในภาพรวมโดยไม่ให้ประเด็นหลักมุ่งแต่เพียง
เรื่องปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองหรือเรื่องละเอียดอ่อน (๒) การหาบุคคลระดับสูงจากประเทศ
ไทยที่เหมาะสมหรือพร้อมที่จะเป็นผู้บรรยายหรือร่วมอภิปรายในเวทีของสถาบัน Think tank และ
(๓) การพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เนื่องจากแม้จะเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน แต่ก็ต้องเคารพในอิสระทางด้านวิชาการ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถที่จะกาหนด
หรือควบคุมสารัตถะ ทิศทางการเรียนการสอน และการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนหรือ
นักวิชาการได้
ตัวอย่างหนึ่งของผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองภายในของไทย คือ
กรณีของ University of North Carolina – Chapel Hill ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาน
เอกอัครราชทูตฯ จานวน ๓.๕ ล้านบาทเมื่อปี ๒๕๕๑ เป็นปีแรก มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ครบถ้วนตามที่ตกลงไว้ในการ (๑) พัฒนาวิชาที่เกี่ยวกับประเทศไทยและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (๒) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล) (๓) สนับสนุนการศึกษาวิจัยในประเทศไทยของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ (๔)
เชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ไปประจาที่ Carolina Asia
Center ๓ เดื อน (๕) จั ดประชุ มเชิงปฏิบั ติการเกี่ยวกับ ประเทศไทยโดยเชิญ นักวิ ช าการจาก
มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ และประเทศไทยเข้าร่วม (๖) จัดหาหนังสือ สารคดีและภาพยนตร์ไทยสาหรับ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย (๗) จัดทาวารสารข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
(๘) จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลอง ๑๗๕ ปีความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ พร้อมจัดทานิทรรศการ
ภาพถ่ายและจัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับแฝดอิน-จัน แต่ในปีต่อมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ยุติการให้
งบประมาณสนับสนุน ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากนาย Kevin Hewison, Director ของ Carolina Asia
Center ในขณะนั้น (ย้ายไปทางานที่ Murdoch University ในออสเตรเลียเมื่อกลางปี ๒๕๕๖) การ
ตัดสินใจดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการแสดงความเห็นของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยดังกล่าวที่สถาน
๕

Emma Chanlett-Avery and Ben Dolven, Thailand: Background and U.S. Relations (Washington,
D.C.: Congressional Research Service, June 2012), pp. 1-2.

๒๑
เอกอัครราชทูตฯ มองว่าเป็นไปในเชิงลบต่อประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน ๖ ดังนั้น แม้ว่าจะเป็นการ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการซึ่งสามารถทาได้โดยอิสระในสหรัฐฯ แต่อาจจะไม่เหมาะสมในบริบท
ของสังคมไทย ซึ่งทาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ในสถานะลาบากที่จะให้งบประมาณสนับสนุน
๓.๔.๒ สถำบันกำรศึกษำสหรัฐฯ
๓.๔.๒.๑ งบประมาณ
รายงานทบทวนโครงการให้ทุนสาหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ของHLF บ่งชี้ว่างบประมาณที่ลดน้อยลงเป็นสิ่งท้าทายหลักของมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ปัจจุบันเป็น
NRCs ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โดยนอกเหนือจากงบประมาณอุดหนุนที่ลดลงจาก
รัฐบาลมลรัฐแล้ว รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ก็ตัดลดงบประมาณอุดหนุนด้วยเช่นกัน โดยเมื่อปีงบประมาณ
๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาสหรัฐฯ ลดงบในการให้ทุนแก่ NRCs ลงร้อยละ ๔๐ และตัดลดงบประมาณ
สนับสนุนอื่น ๆ ลงร้อยละ ๔๗ ซึ่งส่งผลกระทบทันทีต่อกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเดินทางและเข้าร่วม
การประชุมสัมมนาในต่างประเทศของนักวิชาการสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การให้ ทุ น สนั บ สนุ น โครงการฝึ ก อบรม วิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และทุ น ส าหรั บ
มหาวิทยาลัยที่จะให้แก่นักศึกษาปริญญาเอกที่จะทาวิจัยในประเทศอื่น ๆ ตลอดจนการจ้างบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนของ NRCs และในระยะต่อไป จะมีผลต่อการเรียนการสอนและตาแหน่งอาจารย์ได้
ต่อไป อาทิ การปิดวิชา การเลิกจ้างอาจารย์สอนภาษา การเปลี่ยนตาแหน่งอาจารย์ด้านภาษาและ
วิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่เกษียณไปเป็นตาแหน่งอาจารย์สาขาอื่น ทั้งนี้ งบประมาณที่ลดลง
ทาให้ภ าควิช าเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงศึกษาต้องแข่งขันกับภาควิช าอื่น ๆ ทั้งหมดเพื่อให้ได้จัดสรร
งบประมาณที่มีจากัดของมหาวิทยาลัย และต้องชั่งน้าหนักในการแบ่งงบประมาณที่ได้มาระหว่างวิชา
เกี่ย วกับ แต่ล ะประเทศด้ว ย อย่ างไรก็ดี มหาวิทยาลั ยเอกชน เช่น Cornell University ได้รั บ
ผลกระทบน้อยกว่า
๓.๔.๒.๒ การปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการเรียนการสอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การศึ ก ษาเกี่ย วกับ ภูมิ ภ าคเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ย งใต้ รวมถึ งเกี่ ยวกั บ
ประเทศไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในสถาบันวิชาการของสหรัฐฯ มหาวิทยาลัยหลายแห่งใน
สถาบันการศึกษาหลายแห่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่สหรัฐฯ
เข้ามามีบทบาทในอินโดจีนในช่วงทศวรรษ ๑๙๖๐-๑๙๗๐ ที่สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคมาก
ขึ้น และรัฐบาลสหรัฐฯ เองก็ให้การสนับสนุนโดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของ
บุ คลากรในสหรั ฐ ฯ เกี่ย วกับ ภูมิภ าค NRCs หลายแห่ งเกิดขึ้น ในช่ว งทศวรรษ ๑๙๕๐-๑๙๗๐
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภู มิ ภ าคได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ ตาม National Defense
Education Act of ๑๙๕๘ (ซึ่งต่อมาได้รับการแก้ไขโดย Higher Education Act of ๑๙๖๕) และ
จากมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ Rockefeller Foundation, Ford Foundation และ Henry Luce
Foundation อย่างไรก็ดี ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมเริ่มลดลงหลัง
สงครามเวียดนาม

๖

ข้อคิดเห็นจากการสัมมนาเพื่อส่งเสริมหลักสูตรไทยศึกษาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

๒๒
นอกจากนี้ จากมุมมองด้านการทูตสาธารณะ รัฐบาลสหรัฐฯ เองก็ให้
ความสาคัญไม่มากนักต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของประชาชนสหรัฐฯ เกี่ยวกับประเทศอื่น ๆ
ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนสหรัฐฯ กับประชาชนใน
ประเทศอื่น ตามที่ระบุเป็นเป้าหมายขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม United States Information and
Educational Exchange Act ปี ค.ศ. ๑๙๔๘ โดยมุ่งเน้นเฉพาะการดาเนินการส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับสหรัฐฯ ในต่างประเทศเป็นสาคัญ๗
ปัจจุบัน ความสนใจเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีอยู่แต่ก็ถือได้
ว่ากาลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
๑) กลุ่มนักศึกษาที่สนใจเรียนเกี่ยวกับภูมิภาคมีลดลง และส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มของชาวเอเชีย-อเมริกันที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศที่มาของตนมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้ม
ที่พบในกลุ่มนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีมากกว่าปริญญาโทหรือเอกที่มักจะมีทิศทางความสนใจใน
สาขาวิชาที่จะเรียนที่ชัดเจนแล้ว นอกจากนี้ การที่นักศึกษาจะเลือกศึกษาวิชาใดและเกี่ยวกับประเทศ
ใดก็มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับประโยชน์จากการศึกษาต่อโอกาสในการทางานในอนาคตต่อไปด้วย
๒) อาจารย์ ที่เ ชี่ย วชาญและมี ชื่อ เสี ย งด้ านเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้
ศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดนักศึก ษา เกษียณอายุ ทาให้จาเป็นต้องมีการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่
ขึ้นมาทดแทน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา และ
๓) ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ท่ า ที ไ ม่ ชั ด เจนว่ า จะสนั บ สนุ น เอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ศึ ก ษาในระยะยาวหรื อ ไม่ ซึ่ ง จะมี ผ ลเกี่ ย วข้ อ งกั บ ต าแหน่ ง อาจารย์ แ ละจั ด หา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
๓.๔.๒.๓ รูปแบบของการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐฯ มีรูปแบบของการศึกษาเกี่ยวกับเอเชีย
ตะวัน ออกเฉีย งใต้ที่ห ลากหลาย ทั้งรูปแบบเดิม ที่เป็นมาที่เน้นการสอนด้านภาษา มานุษยวิทยา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แบบที่เน้นหัวข้ อหลัก (thematic) เป็นแกน เช่น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การพัฒนาของสังคมเมือง แล้วศึกษาแบบข้ามสาขาเพื่อเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาค
ต่าง ๆ และแบบที่ยึดมุมมองทางด้านธุรกิจหรือยุทธศาสตร์และเน้นการศึกษาประเด็นการเมืองและ
เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงได้กับนโยบาย (policy relevant) ซึ่งต่างก็แข่งขันกันดึงดูดความสนใจของ
นักศึกษาที่ต้องการเรียนด้านการระหว่างประเทศและเงินทุนสนับสนุน ทั้งนี้ แต่ละมหาวิทยาลัยก็
จาเป็นที่จะต้องคานึงไม่เฉพาะแต่ในด้านการพัฒนาความโดดเด่นในด้านองค์ความรู้ แต่ต้องพิจารณา
จุดแข็งของมหาวิทยาลัยเองและกลุ่มลูกค้าคือนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนด้วย ซึ่งปัจจัยนี้อาจจะเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ทาให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยในกรุงวอชิงตันเพื่อสร้างหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษาไม่ประสบผลสาเร็จในการพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคดังกล่าว และ
การสนับสนุนการจัดตั้งโครงการไทยศึกษาใน Georgetown University ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ไม่ ป ระสบผลส าเร็ จ เนื่ อ งจากจุ ด เน้ น หลั ก ของสถาบั น ต่ า งๆ ในกรุ ง วอชิ ง ตั น อยู่ ที่ ก ารเมื อ งและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มากกว่าภาษา สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์
๗

Kathy R. Fitzpatrick, U.S. Public Diplomacy’s Neglected Domestic Mandate (Los Angeles:
Figueroa Press, 2010), pp. 5-6.

๒๓
๓.๔.๓ บริบทสถำนกำรณ์และกำรจัดลำดับควำมสำคัญด้ำนนโยบำยของสหรัฐฯ
สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจในสหรัฐฯ มีผลต่อความสนใจและการศึกษา
เกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ จากการสารวจทัศนคติด้านนโยบายต่างประเทศของชาวสหรัฐฯ เมื่อปี ๒๕๕๒
พบว่า สาธารณชนอเมริกันทั่วไปมองเข้าสู่ภายในประเทศเมื่อมีการพูดถึงสถานการณ์ในโลก โดยเกือบ
ร้อยละ ๕๐ ของชาวอเมริกันเห็นว่า สหรัฐฯ ควรสนใจเรื่องของตนเองเป็นหลัก และร้อยละ ๗๖ เห็น
ว่าสหรัฐฯ ไม่ควรคิดเรื่องระหว่างประเทศแต่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและสร้างความแข็งแกร่งและความ
เจริญภายในประเทศมากกว่า ๘ ซึ่งส่ว นหนึ่งอาจเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐ ฯ ที่ เริ่มเมื่อปี
๒๕๕๑ เป็ น ต้น มาที่ทาให้ ห ลายฝ่ายในสหรัฐ ฯ ให้ ความสนใจกับการแก้ไขปัญหาภายในประเทศ
โดยเฉพาะปั ญหาการว่างงานและมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ปัญหาการขาดดุล
งบประมาณของสหรัฐฯ ยังทาให้รัฐบาลสหรัฐฯ จาเป็นต้องตัดงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ลง ซึ่ง
กระทบต่อเงินสนับสนุนที่ให้แก่สถาบันการศึกษาตามนัยข้อ ๓.๔.๒.๑ ข้างต้น
จุดเน้นของนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหรัฐฯ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
นักวิชาการสหรัฐฯ ให้ความเห็นว่า ความลึกซึ้งของพันธมิตรทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ก็แผ่วลง
ด้ ว ยภายหลั ง การสิ้ น สุ ด สงครามเย็ น โดยเฉพาะภายหลั ง เหตุ ก ารณ์ โ จมตี ส หรั ฐ ฯ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๔๔ ที่ทาให้ความสนใจของสหรัฐฯ ปรับเปลี่ยน มุ่งเน้นไปที่ทาสงครามต่อต้านการก่อ
การร้าย จนนาไปสู่การส่งกองกาลังเข้าไปในอัฟกานิสถานและอิรัก ความสนใจในการเพิ่มพูนความ
ร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงของสหรัฐฯ เบนไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มากขึ้น อาทิ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม๙ ความสนใจต่อไทยที่ลดลงในภาครัฐย่อมกระทบให้
ความสนใจของสถาบัน Think tank ต่าง ๆ ที่จะศึกษาวิจัยหรือจัดกิจกรรมวิชาการเกี่ยวกับไทย และ
ของบุคคลที่จะสนใจศึกษาเกี่ยวกับไทยในสถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ ให้ลดลงตามไปด้วย
๓.๕ ปัจจัยสนับสนุนและโอกำส
ปัจจัยที่จะสามารถเป็นแรงสนับสนุนหรือเป็นจุดแข็ง และเปิดโอกาสในการเพิ่มความสนใจ
และเอื้อต่อการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ ในขณะนี้และในอนาคตต่อไปมีทั้งที่มาจาก
สถานะและพั ฒ นาการในประเทศไทย การปรับนโยบายของสหรัฐฯ และบริบทระหว่างประเทศ
รวมทั้งพื้นฐานที่มีอยู่แล้วของการศึกษาเกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ และความพร้อมของสถาบัน Think
tank ที่จะทาการศึกษา อภิปราย หรือ “เล่น” เพื่อตอบสนองในเรื่องที่รัฐบาล รัฐสภาและภาคเอกชน
สหรัฐฯ ให้ความสนใจ ที่สาคัญ ได้แก่

๘

Pew Research Center for the People & the Press, ‘U.S. Seen as Less Important, China as More
Powerful: Isolationist Sentiment Surges to Four-Decade High’, December 3, 2009, ข้อมูลจาก
http://people-press.org/report/569/americas-place-in-the-world.
๙
Emma Chanlett-Avery and Ben Dolven, Thailand: Background and U.S. Relations (Washington,
D.C.: Congressional Research Service, June 2012), pp. 1-2.

๒๔
๓.๕.๑ ปัจจัยที่เกี่ยวกับไทย
๓.๕.๑.๑ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ กับความสัมพันธ์
กับจีน
การที่ไทยมีความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ที่ยาวนานและเป็นประเทศเอเชีย
ประเทศแรกที่ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและการค้ากับสหรัฐฯ เมื่อปี ๒๓๗๖ รวมทั้งมีสถานะเป็น
พันธมิตรด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ และสนับสนุนสหรัฐฯ ในหลายโอกาส อาทิ สงครามในเกาหลี
เวียดนาม อัฟกานิสถานและอิรัก จนได้รับสถานะ Major Non-NATO Ally รวมทั้งความร่วมมือด้าน
การค้าและการลงทุน การแก้ไขปัญหาข้ามชาติ และอื่นๆ รวมทั้งค่านิยมที่ไทยพยายามส่งเสริมในด้าน
สิทธิมนุ ษยชนและประชาธิป ไตย ทาให้ห ลายฝ่ายในสหรัฐ ฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อไทย ๑๐ และเห็ น
โอกาสที่สหรัฐฯ จะร่วมมือกับไทยภายใต้นโยบายปรับสมดุลต่อเอเชียได้มากขึ้น
ขณะเดียวกัน ความสั มพันธ์ที่ใกล้ ชิดระหว่างไทยกับจีนก็เป็นสิ่งที่ทั้ง
ภาครัฐ และภาควิชาการในสหรัฐ ฯ ให้ความสนใจ บางฝ่ายในสหรัฐฯ มองว่า การดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศของไทยในช่วงที่ผ่านมาหันเอนเอียงออกห่างจากสหรัฐฯ ไปสู่จีนมากขึ้น ซึ่งก็ได้รับการ
ตอกย้าจากการสารวจความเห็นของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของไทยที่พบว่า ประมาณร้อยละ
๗๐ เห็นว่าจีนเป็นหุ้นส่วนที่ดีกว่าสหรัฐฯ และผลสารวจความเห็นโดย Gallup เมื่อปี ๒๕๕๐ พบว่า
ร้อยละ ๔๐ ของคนไทยที่สารวจความเห็นคิดว่าจีนจะเป็นมหาอานาจภายใน ๒ ทศวรรษข้างหน้า เมื่อ
เทียบกับร้อยละ ๒๐ ในกรณีของคนในเวียดนามและฟิลิปปินส์ และร้อยละ ๓๐ ในกรณีของคนใน
สิ ง คโปร์ ๑๑ แต่ แ ม้ จ ะมี มุ ม มองของความสงสั ย ดั ง กล่ า วอยู่ ในเชิ ง ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ การที่ ไ ทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดและกว้างขวางกับทั้งสหรัฐฯ และจีนน่าจะทาให้ไทยอยู่ใน
สถานะที่แตกต่างจากประเทศอื่นในอาเซียนและสามารถเป็นตัวเชื่อมหรือมีบทบาทในการสร้างสมดุล
ในความสัมพันธ์และบทบาทของมหาอานาจทั้งสองในภูมิภาคได้ ซึ่งรวมถึงในประเด็นที่สหรัฐฯ สนใจ
เช่น ปัญหาในทะเลจีนใต้ ปัจจัยดังกล่าวจึงน่าที่จะเป็นช่องทางเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศและสร้างให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับไทย นโยบายของไทย และแนวทางที่สหรัฐฯ
จะร่วมมือกับไทยมากขึ้นได้
๓.๕.๑.๒ พัฒนาการการเมืองและเศรษฐกิจไทย
การเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๕๔ และการได้มาซึ่งรัฐบาลที่ได้รับคะแนนเสียง
สนั บ สนุ น อย่ า งกว้ างขวางและมี เสี ยงข้า งมากในสภาผู้ แ ทนราษฎร ซึ่ งแสดงถึง โอกาสของการมี
เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศไทย ทาให้รัฐบาลสหรัฐฯ กลับมาสนใจที่จะขยายความร่ว มมือกับ
ไทยทั้งในบริบททวิภาคีและภูมิภาคอีกครั้ง การเยือนไทยของบุคคลระดับสูงของสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่าน
มา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อแสดง
การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ไทยในช่วงสถานการณ์น้าท่วม ของรัฐมนตรีก ลาโหมสหรัฐฯ
๑๐

ข้อมติวุฒิสภาสหรัฐฯ ที่ S.Res. 77 ‘A resolution expressing the sense of Congress relating to the
commemoration of the 180th anniversary of diplomatic relations between the United States and
the Kingdom of Thailand’ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
๑๑
Catharin E. Dalpino, An Old Alliance for the New Century: Reinvigorating the U.S.-Thailand
Alliance. (Washington, D.C.: The National Bureau of Asian Research, June 2012), p. 5.

๒๕
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มี Joint Vision Statement for the ThaiU.S. Defense Alliance ที่ถือเป็นเอกสารที่กาหนดทิศทางความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างกันครั้ง
แรกนับจากการลงนามใน Thanat-Rusk Communique เมื่อปี ๒๕๐๕ และของประธานาธิบดี
สหรัฐ ฯ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิ กายน ๒๕๕๕ เป็นการสะท้อนถึงความสาคัญที่สหรัฐฯ ให้แก่
ความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรกับไทย ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ยังได้กล่าวย้าในโอกาสต่าง ๆ ข้างต้นที่
ย้าถึงสถานะของไทยในมุมมองของสหรัฐฯ รวมทั้งว่าไทยจะมีบทบาทสาคัญเพิ่มมากขึ้นในการสร้าง
ความมั่นคงร่วมกัน (collective security) เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค
และการปฏิสัมพันธ์กับไทยเป็นส่วนสาคัญยิ่งในการดาเนินความร่วมมือของสหรัฐฯ กับมิตรประเทศ
และพันธมิตรในภูมิภาค๑๒
พัฒนาการของประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเมืองไทย
เป็นเรื่องหนึ่งที่นักวิชาการสหรัฐฯ สนใจศึกษา ซึ่งรวมถึงในช่วงที่ความขัดแย้งทางการเมืองไทยทวี
ความรุนแรงก่อนและหลังรัฐประหารเมื่อปี ๒๕๔๙ แม้ว่าการแสดงความเห็นในการอภิปรายหรือ
บทความของนักวิชาการสหรัฐฯ ที่เกี่ยวกับการเมืองไทยจะมีกล่าวถึงประเด็นที่ละเอี ยดอ่อนในบริบท
ของสังคมไทย อาทิ สถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นโอกาสที่จะส่งเสริมให้การศึกษา
และอภิปรายเป็นไปในเชิงวิชาการและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไทยอย่างสร้างสรรค์ได้เช่นกัน
นอกจากนี้ การที่เศรษฐกิจไทยโดยรวมเติบโตต่อเนื่องและค่อนข้างมี
เสถียรภาพและยืดหยุ่นหลังจากการฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจเมื่อปี ๒๕๔๐ รวมทั้งไม่ได้
รับผลกระทบมากนักจากความขัดแย้งทางการเมือง ยังทาให้ไทยเป็นที่สนใจของภาคเอกชนสหรัฐฯ ที่
จะเข้ามาทาการค้าและลงทุน และน่าจะเป็นจุดแข็งที่จะเสริมพัฒนาการด้านการเมืองได้ด้วย
๓.๕.๒ กำรรวมตัวเป็นประชำคมอำเซียน
ศักยภาพของอาเซียนทาให้ ส หรัฐ ฯ ให้ ความสาคัญแก่อาเซียนมากขึ้น ปัจจุบัน
อาเซียนเป็นตลาดส่งออกของสหรัฐฯ อันดับที่ ๔ เป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
สหรัฐฯ มีการลงทุนในอาเซียนมากกว่าในจีน นอกจากนี้ ยังตั้งอยู่ในจัดยุทธศาสตร์ของเส้นทางการค้า
และการเดินเรือ สหรัฐฯ มองว่า อาเซียนจะมีบทบาทสาคัญต่อการกาหนด regional architecture
ของภูมิภาคและการสร้างระบอบความสัมพันธ์ภายในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพและเป็นธรรม บนพื้นฐาน
ของระเบียบและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของทุกฝ่ ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาค
สหรัฐฯ จึงมีผลประโยชน์ในความสาเร็จของอาเซียน ๑๓ ๑๔ และการปฏิสัมพันธ์กับกลไกความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคคือ อาเซียนจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของนโยบายปรับสมดุลสู่เอเชีย
ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน ไทยมีปัจจัยพื้นฐานหลายอย่างที่น่าจะเพิ่ม ความ
สนใจของสหรัฐฯ ในบริบทของอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งทาง
๑๒

Cheryl Pellerin, ‘U.S., Thai Leaders Move Defense Alliance into 21st Century’, American Forces
Press Service, November 15, 2011, ข้อมูลจาก www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=118550.
๑๓
Remarks by Hillary Rodham Clinton, Secretary of State at the U.S.-ASEAN Ministerial Meeting,
Peace Palace, Phnom Penh, Cambodia, July 11, 2012.
๑๔
Remarks by Hillary Rodham Clinton, Secretary of State at the ASEAN Ministerial Meeting,
Waldorf Astoria Hotel, New York City, September 27, 2012.

๒๖
ภูมิศาสตร์ที่อยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาค เป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของอาเซียน มีความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับจีน และมีท่าทีสายกลางที่ทาให้สามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่างท่าทีของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งนี้
นักวิช าการสหรั ฐฯ เองก็เห็ น ว่า สหรัฐ ฯ ควรจะใช้ไทยเป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์กับ
อาเซี ย น และใช้ ป ระโยชน์ จ ากสถานะของไทยที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในภู มิ ภ าค รวมถึ ง การที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจาประเทศไทยเป็นสถานเอกอัครราชทูตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ งของสหรัฐฯ
และเป็นศูนย์ของหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค เนื่องจากไทยจะสามารถกลับมามีบทบาท
นาในอาเซียน ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็ควรที่จะร่วมมือกับไทยในการส่งเสริมค่านิยมด้านประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนในอาเซียน๑๕ ความสนใจที่สหรัฐฯ มีต่ออาเซียนสามารถ
จะส่งผลเป็นการเพิ่มความสนใจที่ให้แก่ไทยและบทบาทของไทย
๓.๕.๓ นโยบำยปรับสมดุลสู่เอเชียของสหรัฐฯ (Rebalance toward Asia)
นโยบายปรั บ สมดุ ล สู่ เอเชี ยของสหรัฐ ฯ มีอ งค์ประกอบที่ส าคั ญที่เน้น (๑) การ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ความสัมพันธ์กับพันธมิตร รวมทั้งการยืนยันในคามั่น (๒) การส่งเสริม
หุ้ น ส่ ว นของประเทศที่มีบ ทบาทส าคัญมากขึ้น (emerging powers) ในภูมิภ าค (๓) การมี
ความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับจีน (๔) การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในภูมิภาคและการพัฒนา
regional architecture ที่มีประสิทธิภาพและสามารถเผชิญกับสิ่งท้าทายร่วมกัน และ (๕) การสร้าง
economic architecture ที่เปิดกว้างและโปร่งใส ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนที่เสรี เป็นธรรม รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑๖ ทั้งนี้ การที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศ
นโยบายดังกล่าวในสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาออสเตรเลียเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และยืนยันที่
จะเดินหน้าต่อในสมัยที่สองของการเป็นประธานาธิบดี ก็ได้นาไปสู่การปรับกระบวนทัพของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ทั้งทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ใน
ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ แ ละเศรษฐกิ จ รวมถึ ง การถ่ ว งดุ ล กั บ การขยายอิ ท ธิ พ ลของจี น ในภู มิ ภ าค อาทิ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ออกแนวทางยุทธศาสตร์ (Strategic Guidance) เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๕
ที่เน้นความจาเป็นของการปรับสมดุลสู่เอเชีย๑๗ ซึ่งรวมถึงการประกาศเมื่อปี ๒๕๕๕ ว่าจะย้ายร้อยละ
๖๐ ของทรัพยากรของกองทัพเรือสหรัฐฯ มายังเอเชีย-แปซิฟิกภายในปี ๒๕๖๓ ขณะที่กองทัพอากาศ
สหรัฐฯ ก็จัดสรรร้อยละ ๖๐ ของกองกาลังที่ประจาในต่างประเทศและของขีดความสามารถด้าน
อวกาศและไซเบอร์ มายั ง ภูมิ ภ าคด้ ว ยเช่ น กัน ๑๘ แผนการหมุ นเวี ย นนาวิ กโยธิน ๒,๕๐๐ นายไป
ประจาการที่เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลียในแต่ละปี และการหมุนเวียนเรือรบไปประจาการที่
สิ ง คโปร์ ในด้ า นเศรษฐกิ จ ส านั ก งานผู้ แ ทนการค้ า สหรั ฐ ฯ ผลั ก ดั น การเจรจา Trans-Pacific
๑๕

Walter Lohman, Reinvigorating the U.S.-Thailand Alliance. (Washington, D.C.: Heritage
Foundation, September 2011), p. 10.
๑๖
Remarks by Tom Donilon, National Security Advisor to the President: “The United States and
the Asia-Pacific in 2013”, Asia Society, New York, March 11, 2013.
๑๗
United States Department of Defense, Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st
Century Defense, January 2012.
๑๘
Remarks by Secretary Hagel at the IISS Asia Security Summit, Shangri-La Hotel, Singapore, June
1, 2013, ข้อมูลจาก www.defense.gov/transcript.aspx?transcriptid=5251.

๒๗
Partnership (TPP) ซึง่ เดิมเป็นความตกลงทีเ่ จรจากันระหว่างบรูไน ชิลี นิวซีแลนด์และสิงคโปร์เมื่อปี
๒๕๔๘ และสหรัฐฯ เข้าร่วมเมื่อปี ๒๕๕๑ ขณะที่ในส่วนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เพิ่ม
ทรัพยากรให้แก่การดาเนินความสัมพันธ์กับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมกรอบการหารือ
ยุทธศาสตร์กับประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ การปรับนโยบายต่อเมียนมาร์ การปฏิสัมพันธ์
อย่างแข็งขันในกรอบอาเซียน-สหรัฐฯ Lower Mekong Initiatives (LMI) และ East Asia Summit
(EAS) อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ ข อเพิ่ ม งบประมาณความช่ ว ยเหลื อ ต่ า งประเทศส าหรั บ ภู มิ ภ าคร้ อ ยละ ๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อดาเนินการตามนโยบายปรับสมดุลสู่เอเชียใน ๕ ด้าน คือ การเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค ส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการค้า ขยายการพัฒนา
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงตอนล่าง สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย และแก้ไขปัญหาที่ตกค้างจาก
สงคราม ๑๙ ซึ่งไม่ว่าจะได้รั บงบประมาณตามที่เสนอต่อรัฐ สภาสหรัฐ ฯ หรือไม่ก็ตาม ก็ส ะท้อนถึง
แนวนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่ให้ความสาคัญแก่ภูมิภาคนี้
ในส่วนของรัฐสภาสหรัฐฯ มีความสนใจเกี่ยวกับเอเชีย -แปซิฟิก ในช่วงปี ๒๕๕๖
คณะอนุ กรรมาธิการที่รับ ผิ ดชอบภูมิภ าคเอเชีย -แปซิฟิกภายใต้กรรมาธิการต่างประเทศของสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้จัดการให้การ (hearing) เกี่ยวกับภูมิภาคเป็นระยะ ๆ โดยเชิญ
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ นักวิชาการ และองค์กรอื่น รวมถึงองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
เข้าให้ข้อมูล ซึ่งแม้ว่าความสนใจส่วนใหญ่จะยังมุ่งไปที่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะบทบาท
ของจีนและเกาหลีเหนือ แต่การรวมตัวของอาเซียนและการพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาร์ก็เป็ น
เรื่องหนึ่งที่รัฐสภาสหรัฐฯ ติดตาม
อย่ า งไรก็ดี ขณะที่ ส หรั ฐ ฯ ประสงค์ ที่ จะเดิน หน้ าตามนโยบายดัง กล่ า ว แต่ ก็ มี
ข้อจากัดบางประการ อาทิ (๑) งบประมาณ ปัญหาขาดดุลงบประมาณและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทา
ให้สหรัฐฯ จาเป็นต้องลดงบประมาณค่าใช้จ่ายลงโดยรวมเพื่อสร้างสมดุลและลดภาระหนี้สินของรัฐ
ซึ่งรวมถึงการตัดงบประมาณด้านกลาโหม (๒) การสนับสนุนทางการเมืองภายใน การปรับสมดุลสู่
เอเชียส่วนหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับการลดบทบาทของสหรัฐฯ ในอัฟกานิสถานและอิรักที่ทาให้มีทรัพยากรที่
สามารถถ่ายโอนไปยังเอเชียได้ อย่างไรก็ดี ปัญหาด้านความมั่นคงในตะวัน ออกกลางและแอฟริกา
เหนื อ ยั ง คงมี อ ยู่ และด้ ว ยสถานการณ์ ใ นภู มิ ภ าคดั ง กล่ า วเป็ น ที่ ส นใจของฝ่ า ยการเมื อ ง กลุ่ ม
ผลประโยชน์และสื่อในสหรัฐฯ หน่วยงานสหรัฐฯ ก็อาจไม่สามารถทุ่มทรัพยากรมายังเอเชียได้ตามที่
คาดหวั ง แม้ ว่ า ในภาพรวมแล้ ว นโยบายต่ อ เอเชี ย จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากทั้ ง ฝ่ ายพรรค
Republican และพรรค Democrat ก็ตาม ในการนี้ สหรัฐฯ จึงจาเป็นที่จะต้องพึ่งพาบทบาทของ
มิตรประเทศที่จะช่วยสนับสนุนการดาเนินนโยบายและรักษา/ผลักดันผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ใน
ภูมิภาค ไทยน่าจะอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบที่จะมีบทบาทในการดาเนินนโยบายของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาค
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคานึงถึงพื้นฐานของการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ การมีค่านิยมร่วมในด้าน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและประชาธิ ป ไตย ความสั ม พั น ธ์ ที่ ใ กล้ ชิ ด ระหว่ า งไทยกั บ เมี ย นมาร์ ที่ ห มายถึ ง
ประสบการณ์และการเข้าถึงฝ่ายต่าง ๆ ในเมียนมาร์ที่ทาให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมเข้าสู่ เมียน
๑๙

Statement by Joseph Yun, Acting Assistant Secretary, Bureau of East Asian and Pacific Affairs,
before the House Foreign Affairs Committee Subcommittee on Asia and the Pacific, Washington,
D.C., May 16, 2013, ข้อมูลจาก www.state.gov/p/eap/ris/rm/2013/05/209495.htm.

๒๘
มาร์และร่วมมือกับสหรัฐฯ ได้ในการให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาร์ในด้านต่าง ๆ ขีดความสามารถ
ของไทยที่จะร่วมมือกับสหรัฐฯ ในกรอบ LMI โดยเฉพาะเมื่อคานึงถึงสถานะของไทยในฐานะประเทศ
ผู้ให้ เป็นต้น ซึ่งการแสดงความพร้อมของไทยที่จะมีบทบาทดังกล่าวน่าจะเพิ่มความสนใจต่อไทยใน
หมู่ภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ
๓.๕.๔ พื้นฐำนกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับไทยในสถำบันกำรศึกษำสหรัฐฯ
การที่ไทยเป็นที่สนใจในวงวิชาการของสหรัฐฯ มานานนับตั้งแต่หลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ทาให้สถาบันวิชาการสหรัฐฯ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการศึกษาวิจัยและการเรี ยน
การสอนเกี่ยวกับไทย ทั้งในด้านองค์ความรู้ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และหนังสือเอกสารและสื่อต่าง ๆ
สาหรับการค้นคว้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมหาวิทยาลัยที่มีศูนย์ศึกษาหรือหลักสูตรวิชาเกี่ยวกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านี้ก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ภูมิภ าคนี้ และบางมหาวิทยาลั ยมีการสอนวิชาเกี่ยวกับไทยและภาษาไทยโดยเฉพาะ ดังตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยปรากฏตามภาคผนวก ค.
การรวมกลุ่มของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับไทยภายใต้ Council on Thai
Studies (COTS) ที่จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๑๕ เพื่อเป็นเวทีที่นักวิชาการในสหรัฐฯ ที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ
เกี่ยวกับประเทศไทย ตลอดจนนั กศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับไทย พบปะ นาเสนอผลงานทางวิชาการ
หารือแนวทางความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการเมือง ประวัติศาสตร์และแง่มุมอื่น ๆ
ของสังคมไทย ก็ยังคงมีการจัดประชุมประจาปีจนถึงปัจจุบัน แม้ว่านักวิชาการที่เป็นแกนนาส่วนใหญ่
จะสังกัดในมหาวิทยาลัยในเขต Midwest ของสหรัฐฯ และการประชุม COTS ส่วนใหญ่จะจัดที่
Northern Illinois University หรือ University of Wisconsin – Madison เนื่องจากมีจานวน
นั ก วิ ช าการและนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ไทยมากกว่ า มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ นอกจากนี้ ยั ง มี ก รอบของ
Association for Asian Studies (AAS) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งเมื่อปี ๒๔๘๔ สานักงานตั้งอยู่ที่เมือง
Ann Arbor มลรัฐ Michigan เปิดให้บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับเอเชียและการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียเช้าเป็น
สมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ ๘,๐๐๐ คนจากทั่วโลก และดาเนินกิจกรรม อาทิ การประชุมประจาปี
การประชุมระดับภูมิภาค และการเผยแพร่งานวิชาการ รวมทั้งการตีพิมพ์วารสาร Journal of Asian
Studies แม้ว่ากิจกรรมและบทความที่ตีพิมพ์โดย AAS จะให้ความสนใจต่อเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
มากกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตาม แต่ภายใน AAS ก็มีกลุ่มศึกษา Thailand/Laos/Cambodia
Studies Group ที่เป็นเวทีหารือการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทย๒๐
ขณะเดี ย วกั น ความสนใจเกี่ ย วกั บ เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษาไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะศาสตร์ทางด้านภาษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งยังคง
ถือเป็นสาขาที่สาคัญสาหรับ area studies แต่ยังได้ขยายไปสู่สาขาอื่น ๆ อาทิ กฎหมาย การวางผัง
๒๐

โครงสร้างของ Association of Asian Studies แบ่งออกเป็น ๔ ส่วนเพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับนักวิชาการใน
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Studies Group, ข้อมูลจาก www.asian-studies.org (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖).

๒๙
เมือง การจัดการสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร รัฐ ประสาสนศาสตร์ สาธารณสุ ข บริหารธุรกิจ และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทาให้นักศึกษาที่เรียนภาษาไทยหรือแง่มุมอื่น ๆ ของไทยไม่ได้มีแต่เพียงที่มา
จากคณะที่เน้นด้านมนุษยศาสตร์ เช่น Faculty of Arts & Science แต่ยังมาจากคณะอื่น เช่น Law
School, Business School, School of Public Health และ School of Engineering เป็นต้น ซึ่ง
ความสนใจดังกล่าวเป็นผลจากพัฒนาการของไทยในด้านที่เกี่ยวข้องที่ทาให้นักศึกษาต้องการรู้จักไทย
มากขึ้นหรือสนใจในโอกาสที่จะฝึกงานหรือทางานในด้านดังกล่าวในประเทศไทย
การที่มีพื้นฐานของการศึกษาเกี่ยวกับไทยในสถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ นอกเหนือจากจะ
สะท้อนความสนใจที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับประเทศไทย แต่ยังหมายถึง (๑) การมีกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญที่
สามารถเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น และเป็ น ช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดาเนิ นกิจกรรมเพื่ อ
ปฏิสัมพันธ์กับภาควิชาการและภาคส่วนอื่น ๆ ของสหรัฐฯ และ (๒) โอกาสที่จะส่งเสริมความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในสาขาที่สนใจร่วมกันด้วย
๓.๖ ควำมสนใจของภำควิชำกำรสหรัฐฯ เกี่ยวกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภำค
ไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคที่ได้รับความในจากภาควิชาการสหรัฐฯ ทั้งใน
ส่วนของสถาบัน การศึกษาและสถาบัน Think tank อีกทั้งไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่พยายาม
ปฏิสั มพัน ธ์กับ ภาควิช าการของสหรัฐฯ และส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับประเทศตนในสหรัฐ ฯ ซึ่ง
ประเทศเหล่านี้จัดได้ว่าเป็น “คู่แข่ง” ที่ดึงความสนใจของภาควิชาการสหรัฐฯ โดยมีทั้งประเทศที่อยู่
ในความสนใจมาอย่างต่อเนื่องและที่เพิ่งขึ้นมาเป็นจุดสนใจ
๓.๖.๑ ประเทศอื่นในภูมิภำคที่เป็นที่สนใจของภำควิชำกำรสหรัฐฯ
หลายประเทศในเอเชียทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมี
การดาเนิ นการด้านการทูตสาธารณะเพื่อส่ งเสริมความรู้ความเข้าใจและความสนใจในการศึกษา
เกี่ยวกับประเทศตนในสหรัฐฯ ด้วยรูปแบบที่มีทั้งคล้ายและแตกต่างกัน ซึ่งก็น่าจะขึ้นกับปัจจัยท้า
ทาย/ข้อจากัดและปัจจัยเอื้อที่แต่ละประเทศประสบ อาทิ ทรัพยากร/งบประมาณที่มีและที่ระดมได้
จากฝ่ายต่าง ๆ โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาที่มีอยู่แล้วในสถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ สถานะ
ความสนใจต่อประเทศดังกล่าวในสหรัฐฯ ทั้งในด้านการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศนั้น ๆ และในเชิงนโยบาย ความส าคัญต่อนโยบายสหรัฐ ฯ
รวมทั้งยุทธศาสตร์ของประเทศนั้น ๆ
สาหรับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์และ
ฟิลิปปินส์ มีจุดเน้นที่แตกต่างกันไป อาทิ ขณะที่อินโดนีเซียมีกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนใน
สถาบัน การศึกษารวมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน Think tank และสถาบันการศึกษาในกรุง
วอชิงตัน สิงคโปร์และเวียดนามจะมุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์กับที่สถาบัน Think tank เป็นส่วนใหญ่ ผ่าน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเชิญบุคคลสาคัญหรือนักวิชาการจากประเทศตนไปจัดกิจกรรม
ร่วมกับสถาบัน Think tank อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ด้วยความสาคัญที่เพิ่มขึ้นของอาเซียนในนโยบาย
ต่างประเทศของสหรัฐฯ เอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อินโดนีเซีย
สิงคโปร์ ฟิลิ ป ปิ น ส์ และเวีย ดนามก็ จะใช้โ อกาสจัดหรือเข้าร่ว มเวทีอภิปรายเกี่ยวกับอาเซียนของ
สถาบัน Think tank ต่าง ๆ เพื่อสร้าง visibility และนาเสนอท่าทีและบทบาทของประเทศตนด้วย

๓๐
ตัวอย่างของการดาเนินการนอกเหนือจากการจัด Singapore Conference และ
Indonesia Conference ที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งได้รับ ความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ
รวมถึงสื่อ จานวนมากแล้ว ยังมีกรณีของอินโดนีเซียที่ร่วมมือกับ ASEAN Studies Center ของ
American University (AU) จัดตั้ง Indonesia Program ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอินโดนีเซียจากแง่มุมด้านวัฒนธรรม การศึกษา และประเด็นเชิงนโยบาย โดยใช้ AU
เป็นเวที และจัดกิจกรรมทั้ง (๑) การแสดงด้านวัฒนธรรมจากภูมิภาคต่าง ๆ ของอินโดนีเซีย โดย
ส่งเสริมให้ชุมชนชาวอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรับรู้ในหมู่
สาธารณชนอเมริกัน และ (๒) การเชิญบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งนักวิชาการอินโดนีเซียไปบรรยายทางเชิง
วิชาการหรือกล่าวปาฐกถา อาทิ Dr. Rizal Sukma, Executive Director ของ Center for
Strategic and International Studies อินโดนีเซีย ซึ่งเยือนกรุงวอชิงตันและจัดให้อภิปรายแสดง
ความเห็นและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอาเซียนและบทบาทอินโดนีเซียในหัวข้อ Democracy in ASEAN:
Foundation for Regional Security? ที่ East-West Center ในกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่ ๔ เมษายน
๒๕๕๖ ทั้งนี้ สถานแอกอัครราชทูตอินโดนีเซียฯ สนับสนุนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทให้แก่ AU
สาหรับระยะเวลา ๑ ปีเพื่อใช้เป็น ค่าตอบแทนอาจารย์และจ้างนักศึกษาปริญญาโทเป็นเจ้าหน้าที่
ดาเนินโครงการ รวมทั้งเงินที่ต้องบริจาคให้แก่ AU (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะหักเงินร้อยละ
๒๙ ของยอดเป็นค่าบริหารจัดการ) และให้งบประมาณเพิ่มเติมสาหรับการจัดกิจกรรมเป็นครั้ง ๆ ไป
ซึ่งจะเป็นผลจากการหารือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับผู้ดาเนินโครงการ ๒๑ นอกจากนี้ รัฐบาล
อินโดนีเซียยังให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติภายใต้ Darmasiswa RI Program เพื่อศึกษาสาขา
ภาษา ศิล ปะ ดนตรีและหัตถกรรมอินโดนีเซียในมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียโดยมีทั้งทุนระยะ ๑ ปี
และ ๖ เดือน
หากมองจากมุมของภาควิชาการสหรัฐฯ สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยน่าที่จะ
ต้องการรักษาการเรียนการสอนเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ไว้ แต่สถานการณ์ที่เป็นผลจากงบประมาณที่
จากัดมากขึ้นจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการแข่งขันระหว่างการเรียนการสอนเกี่ยวกับประเทศต่าง
ๆ ในภูมิภาคเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งของเงินสนับสนุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย รวมถึงการรักษาตาแหน่ง
อาจารย์ไว้ ซึ่งวิชาหรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือเป็นวิชาที่มหาวิทยาลัยเห็น
ว่าเป็นจุดเด่นของสถาบัน ก็มักจะได้รับการจัดลาดับความสัมพันธ์ไว้สูงกว่า นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่
ทาให้วิชาหรือหลักสูตรสามารถดึงดูดนักศึกษาได้ อาทิ มุมมองและทัศนคติต่อประเทศนั้น ๆ ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรม วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่ทาให้ประเทศดังกล่าวน่าสนใจ
ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ประเทศนั้น ๆ กาลังได้รับและบทบาทในเวทีโลก ซึ่งสามารถจะแปลง
ออกมาได้เป็นโอกาสในด้านการทางานหรือธุรกิจ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ อินโดนีเซียที่ได้รับความ
สนใจมากขึ้นในช่วงรัฐบาลประธานาธิบดี Obama
๒๑

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นาย Haryo Wisnarso, Cultural and Education Attache สถานเอกอัครราชทูต
อินโดนีเซียประจาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงวอชิงตัน และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ Dr. Pek
Koon Heng, Director ASEAN Studies Center, American University เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่กรุง
วอชิงตัน

๓๑
ในส่วนของสถาบัน Think tank มักจะให้ความสาคัญแก่ประเทศที่เป็นที่สนใจของ
ภาครัฐและภาคเอกชนสหรัฐฯ รวมทั้งประเทศที่สามารถจะให้ความร่วมมือและงบประมาณสนับสนุน
ได้ การแข่งขันเพื่อได้รับความสนใจและได้เวทีของสถาบันเหล่านี้โดยเฉพาะสถาบันที่จะเชื่อมต่อไปสู่
ภาคส่วนอื่น ๆ จึงมีสูง ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้พื้นที่จากสถาบัน Think tank มากในเชิง
เปรีย บเทีย บเนื่องจากความสนใจของภาครัฐของสหรัฐ ฯ ได้แก่ อินโดนีเซีย เนื่องจากกาลังได้รับ
ความสาคัญจากรัฐบาลสหรัฐฯ ในฐานะหุ้นส่วนซึ่งใกล้ชิดมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ ๑๑ กันยายน
๒๕๔๔ ที่ทาให้สหรัฐฯ มุ่งเน้นการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ รวมทั้งจากแง่มุมด้านการ
พัฒ นาประชาธิป ไตยและยุ ทธศาสตร์ซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นประเทศมุส ลิมที่เป็นประชาธิปไตยที่มี
จานวนประชากรมากที่สุด อีกทั้งเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่กาลังขยายตัว เป็นสมาชิกกลุ่มจี ๒๐ และ
มีบทบาทสาคัญในอาเซีย นและกลุ่มประเทศต่าง ๆ อาทิ องค์การประชุมอิสลาม (OIC) ขณะที่
เวียดนามและฟิลิปปินส์ได้รับความสนใจมากขึ้นสืบเนื่องจากปัญหาทะเลจีนใต้
สาหรับ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มี
แนวโน้มที่จะได้รับความสนใจมากจากภาควิชาการสหรัฐฯ มากกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในแง่
area studies และการศึกษาวิจัย และการอภิปรายเชิงนโยบายของสถาบัน Think tank เนื่องจาก
ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และความสาคัญทางยุทธศาสตร์ด้านการเมืองความมั่นคงและ
เศรษฐกิจต่อสหรัฐฯ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ขณะที่จีนถูกมอง
เป็นคู่แข่งที่กาลังขยายบทบาทและอิทธิพลในโลก ซึ่งทาให้จีนได้รับความสนใจอย่างมากในบริบทของ
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ รวมถึงผลกระทบต่อสถานะของสหรัฐฯ ในเวทีโลก แต่ขณะเดียวกัน
รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ก็มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับประเทศตนในสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน
และเมื่อเทียบกับไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น ๆ แล้ว ประเทศเหล่านี้มีทรัพยากร
มากกว่ ามากและมี โ ครงสร้ า งในการดาเนิ นการที่ เป็ นระบบกว่า โดยมีกลไกหรื อสถาบัน ที่ตั้ งขึ้ น
โดยเฉพาะ อาทิ Japan Foundation ในกรณีของญี่ปุ่นซึ่งมีโครงการสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับ
ญี่ปุ่นหลายโครงการและมีกาหนดแนวทางและเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน หรือ Korea Foundation
ในกรณีของเกาหลีใต้ และสถาบันขงจื๊อในกรณีของจีน ซึ่งดาเนินงานคู่ขนานและเสริมกับส่วนของ
รัฐบาลผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในสหรัฐฯ อีกทั้งมีภาคเอกชนที่พร้อมสนับสนุน และ
มีคนเชื้อชาติตนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ จานวนมากที่จะเป็นได้ทั้ งแหล่งสนับสนุน อาทิ ในการระดมเงิน
บริจาค และแหล่งที่มาของนักศึกษาที่สนใจเรียนเกี่ยวกับประเทศที่มาของตน กรณีตัวอย่างการ
ดาเนินการของอินโดนีเซียและญี่ปุ่นปรากฏในภาคผนวก ง.
๓.๖.๒ ประเทศ/ประเด็นใหม่ที่ดึงควำมสนใจของภำควิชำกำรสหรัฐฯ
การที่ส หรัฐ ฯ ดาเนินนโยบายมุ่ งสู่เอเชียซึ่งสะท้อนผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ใน
ภูมิภาค รวมถึงการปรับและขยายความสัมพันธ์กับเมียนมาร์โดยการผ่อนปรนมาตรการคว่าบาตร
นับตั้งแต่กลางปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา และรัฐบาลสหรัฐฯ ในปัจจุบันยังมองเมียนมาร์เป็นแบบอย่างของ
ความสาเร็จในการดาเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ ฯ ในการส่งเสริมประชาธิปไตย กอปรกับใน
ด้านยุทธศาสตร์ เมีย นมาร์ เป็นจุดสาคัญที่สหรัฐ ฯ ต้องคานอานาจกับจีน มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่
ระหว่างจีนกับอินเดีย รวมทั้งยังมีอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงแหล่งพลังงาน และเป็นตลาดที่
มี ศั ก ยภาที่ จ ะสามารถเติ บ โตได้ อี ก มากด้ ว ย ซึ่ ง ความสนใจต่ อ เมี ย นมาร์ ส ะท้ อ นได้ จ ากการที่

๓๒
ประธานาธิบดี Obama เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนแรกที่เดินทางเยือนเมียนมาร์ในระหว่างดารง
ตาแหน่ง และทั้งได้กล่าวถึงเมียนมาร์ในสุนทรพจน์ State of the Union เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ และนายเต็ง เส่ ง ประธานาธิบดีเมีย นมาร์ก็ได้เยือนสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๖ ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนสหรัฐฯ ก็กาลังสนใจที่จะเข้าไปขยายธุรกิจ พัฒนาการดังกล่าวทาให้
เกิดความตื่นตัวในการศึกษาเกี่ยวกับเมียนมาร์ และทาให้เมียนมาร์กลายเป็น “คู่แข่งใหม่” ที่เข้ามา
แบ่งความสนใจของภาควิชาการสหรั ฐฯ กับไทยและประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย ซึ่งจากคาบอกเล่า
ของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ ปัจจุบัน มีนักศึกษาสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเมียนมาร์มากขึ้น
ขณะที่สถาบัน Think tank ก็สนใจศึกษาและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาร์และนโยบายของ
สหรัฐฯ ต่อเมียนมาร์มากขึ้ นเช่นกัน โดยรัฐบาลเมียนมาร์อาจจะยังไม่จาเป็นต้องดาเนินการต่าง ๆ
เพื่อดึงความสนใจมากนัก นอกเหนือจากการปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ตามปกติและ
ในช่วงการเยือนสหรัฐฯ ของผู้นาของเมียนมาร์
๓.๗ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักวิชำกำรและผู้ที่มีบทบำทเกี่ยวข้อง
ด้วยสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยท้าทายต่อการศึกษาเกี่ยวกับไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยและสถาบัน Think tank ของสหรัฐฯ ได้มีการหารือกัน
เกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของการเรียนการสอน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาคัญที่จะทาให้
เกิดความยั่งยืนและข้อพิจารณาในการให้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจากการสนทนา
สัมภาษณ์และเข้าร่วมการสัมมนาในโอกาสต่าง ๆ อาจแบ่งมุมมองได้เป็น ๒ กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้
๓.๗.๑ มุมมองเชิงวิชำกำร (academic)
๓.๗.๑.๑ อาจารย์และนักวิชาการในมหาวิทยาลั ยส่ วนใหญ่เห็ นว่าการส่งเสริม
การศึกษาเกี่ยวกับไทยควรมีพื้นฐานจากโครงการไทยศึกษาหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่ยั่งยืน
ซึ่งมีองค์ประกอบที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อน ที่สาคัญได้แก่
๑) ตาแหน่งอาจารย์ประจา (tenure position) สาหรับหลักสูตร ๒-๓
คน ซึ่งมั่นคงกว่าการจ้างอาจารย์สอนแบบชั่วคราวหรือไม่เต็มเวลาที่เป็นการจ้างแบบปีต่อปีและอาจ
ถูกเลิกจ้างหรือตัดลดได้โดยง่ายเมื่อขาดงบประมาณสนับสนุน อีกทั้งทาให้สามารถคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบั ติ ทั้งนี้ ปั จ จุ บั น กรณีของอาจารย์ส อนภาษาไทยในมหาวิท ยาลั ยหลายแห่ งที่ขอรับการ
สนั บ สนุ น จากสถานเอกอั ครราชทูตฯ เป็ นอาจารย์แ บบชั่ว คราว ไม่ ว่า จะเป็น University of
California – Berkeley, University of California – Los Angeles ส่วน Harvard University มี
ผู้สอนที่มีฐานะเป็น Teaching fellow ขณะที่ NIU มีทั้งตาแหน่งอาจารย์ประจาและอาจารย์ชั่วคราว
สาหรั บ การสอนภาษาไทย ส่ ว นอาจารย์ในสาขาวิช าอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไทย อาทิ
มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นตาแหน่งประจา อย่างไรก็ดี แม้แต่ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาก็อาจถูกปรับเปลี่ยนไปให้สาขาวิชาอื่นได้เมื่อผู้ครองตาแหน่งเกษียณ หากวิชานั้น ๆ
ถูกมองว่าไม่ได้รับความนิยมหรือมีผู้ลงเรียนน้อย
๒) งบประมาณที่ เ พี ย งพอ ซึ่ ง ภายใต้ ข้ อ จ ากั ด ของงบประมาณ
มหาวิทยาลัย ฯ มักจะประสงค์ที่จ ะได้รับการสนับสนุนในลักษณะของเงินก้อนเพื่อตั้งเป็นกองทุน
(endowment) ซึ่งต้องใช้ขั้นต่า ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ๓๐ ล้านบาทขึ้นไป เนื่องจากจะทาให้

๓๓
หลักสูตรและตาแหน่งอาจารย์มีความถาวร (permanence) อีกทั้งมีเงื่อนไขของการจัดตั้งกองทุนที่
ผูกมัดมหาวิทยาลัยให้ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตาแหน่งไปยังสาขาอื่น
ได้ แตกต่างจากการสนับสนุนในลักษณะ “soft money” (เงินในหลักหมื่นดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งจะไม่
สามารถนาไปสู่การจัดตั้งหลักสูตรไทยศึกษาที่ถาวรและยั่งยืนในระยะยาว หากไม่ได้รับต่อเนื่องนาน
พอที่จะเก็บสะสมเป็นกองทุน เนื่องจากเงินที่ได้รับจะใช้ไปกับการจ้างและจัดกิจกรรม และเมื่อการ
สนับสนุนยุติ งบประมาณก็จะหมดลงและหลักสูตรก็จะถูกยุบไป
๓) ห้องสมุดที่มีหนังสือและสื่อการเรียนการสอน (collections) อย่าง
เพียบพร้อมส าหรั บ การค้น คว้า วิจัยของนักศึกษาและนักวิช าการ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่หลักสูตร
๔) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจ ซึ่งในเชิงบริหารแล้ว มักจะ
ให้ความสาคัญแก่สาขาวิชาที่มีผู้เข้าศึกษามาก หรือเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
๓.๗.๑.๒ สาหรับการดาเนินการสนับสนุน ความเห็นของอาจารย์และนักวิชาการ
ชี้ว่า น่าจะให้ความสาคัญในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
๑) การรั ก ษาการเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาหลั ก ๆ ของภู มิ ภ าคไว้
เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิภาคและประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยควรหาวิธีสนับสนุน
ให้มีกองทุนสาหรับตาแหน่งอาจารย์สอนภาษาเพื่อให้เกิดความมั่นคงเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นอาจารย์
ชั่วคราวตามสัญญาจ้างปีต่อปี สนับสนุนสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคฤดูร้อน (Southeast
Asian Studies Summer Institute: SEASSI) ซึ่งสอนภาษาของภูมิภาคเป็นหลักสูตรเข้มข้นให้แก่
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนภาษาจาก
มหาวิท ยาลั ย ต่า ง ๆ ได้พ บปะแลกเปลี่ ย นกัน ส่ งเสริม แนวทางที่ จ ะเชื่ อมโยงทรั พยากรระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย อาทิ พัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แบ่งภาระวิชาที่
สอนตามความเชี่ยวชาญ สนับสนุนการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
๒) การส่งเสริมความสนใจของนักศึกษาระดับต่าง ๆ เกี่ยวกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเมื่อคานึงว่าจานวนนักศึกษาในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนใจศึกษา
ด้านการต่างประเทศมีจากัด จึงควรมีการพิจารณาเพิ่มทรัพยากรเพื่อให้ทุนสาหรับการทาวิจัย การทา
วิทยานิ พนธ์ การฝึ กงาน เรี ย นภาษาระยะสั้ น หรือเรียนในหลั กสู ตรตามโครงการแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจจาก
ประสบการณ์ตรง (immersion) ในพื้นที่
๓) การขยายความร่ ว มมื อ และการปฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยตรงระหว่ า ง
มหาวิทยาลั ยในสหรัฐฯ กับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการในภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและเป็นหุ้นส่วนในการสนับสนุนการจัดหลักสูตร แลกเปลี่ยนนั กศึกษาและนักวิชาการเพื่อ
เรียนและทาวิจัย และจัดกิจกรรมระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายและการพัฒนาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในสถาบันของสหรัฐฯ
๔) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาควิชาด้านเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษากับภาควิชาอื่น ๆ หรือโรงเรียนเฉพาะด้า นภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน เพื่อขยายฐานของ

๓๔
จานวนนักเรียนที่จะสนใจศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาค และผนวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาในภาควิชาอื่น ๆ
๓.๗.๒ มุมมองเชิงนโยบำย
นักวิชาการในสถาบัน Think tank ให้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาใน
การส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกล่าวถึง ๓ ประเด็นหลัก๒๒ ได้แก่
๓.๗.๒.๑ การส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยควรจะเน้นประเด็นนโยบาย (policy
relevant) โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในปัจจุบัน เพื่อให้มีการทาวิจัย
และนักวิชาการที่จะเป็นผู้พูดหรือให้ความเห็นในประเด็นร่วมสมัยและอยู่ในความสนใจของภาคส่วน
ต่าง ๆ ของสหรัฐฯ รวมถึงรัฐบาล รัฐสภาและเอกชนสหรัฐฯ ซึ่งน่า จะสอดคล้องกับเป้าหมายของ
ภาครัฐของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ
๓.๗.๒.๒ การให้การสนับสนุนไทยศึกษาควรให้ความสาคัญกับสถาบันที่มีความ
พร้ อมและมุ่ งมั่ น ที่จ ะด าเนิ น การและมีส่ ว นร่ ว มในการสนับ สนุน ไทยศึ กษา รวมทั้ งมี นั กวิ ช าการ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นบุคคลที่สามารถนาพากิจกรรมไทยศึกษาให้เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง
๓.๗.๒.๓ การระดมการสนับสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อหาทุนสาหรับการดาเนิน
โครงการไทยศึกษาในระยะยาว อาทิ นักธุรกิจไทยในสหรัฐฯ และมูลนิธิ
๓.๗.๒.๔ การกาหนดเป้าหมายและความต้องการของฝ่ายไทย โดยคานึงถึงความ
ต้องการของไทยว่า สาขาวิชาใดที่จะให้ประโยชน์แก่ไทย และไทยต้องการที่จะเน้น (๑) การกระจาย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในวงกว้าง หรือ (๒) การสร้างความเชี่ยวชาญที่จะมีส่วนช่วย
ส่งเสริ มความสั มพัน ธ์ร ะหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในระยะยาว ซึ่งหากต้องการ (๑) ก็ควรมุ่งส่ งเสริม
การศึกษาเกี่ยวกับไทยในระดับปริญญาตรี แต่หากต้องการ (๒) ควรมุ่งในระดับปริญญาโทและสูงกว่า๒๓
นอกจากนี้ การสนับสนุนให้มีการให้ทุน (fellowship) แก่นักศึกษาโดยเฉพาะใน
ระดับปริญญาโทและนักวิชาการเพื่อเพิ่มเติมทักษะความรู้ การสร้างโอกาสในด้านการฝึกงานและ
ทางานในสาขาที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนการทาวิจัยในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังน่าจะเป็น
แนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ๒๔ ซึ่งจะกลายเป็นผู้ที่จะช่วยสร้างหรือดึงดูด
ความสนใจให้แก่การศึกษาเกี่ยวกับไทยได้ต่อไป เช่นเดียวกับโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับ “คน” และมุ่งเน้นความสาคัญของการปฏิสัมพันธ์กับตัวของผู้ที่เข้าร่วม ซึ่ง
นอกจากจะช่วยสร้างความสั มพันธ์ระหว่างบุคคล ยังจะมีผลต่อความสนใจ ความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนคติของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับประเทศที่ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว และผู้เข้าร่วมดังกล่าวยังสามารถมี

๒๒

ข้อมูลจากการสนทนาระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันกับนาย Richard Ellings ประธาน National
Bureau of Asian Research (NBR) เมือง Seattle รัฐ Washington วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
๒๓
ข้อคิดเห็นจากการสัมมนาเพื่อส่งเสริมหลักสูตรไทยศึกษาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖.
๒๔
Michael Wills, Survey on U.S.-Japan Security Studies and International Economics. (Seattle:
National Bureau of Asian Research, 2001).

๓๕
บทบาทเป็นผู้นาทางความคิด ตัวขยาย (multiplier) หรือตัวเชื่อมต่อ (broker) ความสนใจ ความรู้
ความเข้าใจและทัศนคติดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น ๆ ในวงที่กว้างขวางขึ้นด้วย๒๕

๒๕

Giles Scott-Smith, ‘Exchange Programs and Public Diplomacy’, Routledge Handbook of Public
Diplomacy, ed. Nancy Snow and Philip M. Taylor. (New York: Routledge, 2009), pp. 50-56.

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลกำรศึกษำ
สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีบทบาทนาในเวทีโลก และมีความสาคัญต่อประเทศไทยทั้งในด้าน
การเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ การส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิ ดกับสหรัฐฯ จึงเป็น
เป้าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย และการส่งเสริมการศึกษาโดยผ่านการ
ปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาควิชาการสหรัฐฯ เป็นแนวทางหนึ่งในการดาเนินการทูตสาธารณะ
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้ใช้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสนใจ ปรับหรือสร้าง
ทัศนคติและมุม มองของภาคส่ ว นอื่น ๆ ในสหรัฐ ฯ มาอย่ างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี สถานะของการ
ดาเนินการในช่วงที่ผ่านมา โดยการปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบัน Think
tank ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดาเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมไทยศึก ษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ดาเนินมานับตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และโครงการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดาเนินการระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ แม้จะทาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ มี
เครือข่ายกับภาควิชาการสหรัฐฯ และสนับสนุนให้การศึกษาเกี่ยวกับไทยในบางมหาวิทยาลัยดาเนิน
ต่อไปได้ แต่ก็ยังไม่ส่งผลสาเร็จอย่างเต็มที่ในการสร้างความยั่งยืนของโครงการหรือหลักสูตรไทยศึกษา
ในมหาวิทยาลัยที่ได้ให้การสนับสนุน การรักษาความต่อเนื่องและขยายความสนใจของสถาบัน Think
tank เกี่ยวกับไทย และการทาให้สถาบันวิชาการเหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมและขยายความสนใจ
เกี่ยวกับไทยไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีบทบาทตัดสินใจหรือเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในภาครัฐบาล รัฐสภาและภาคเอกชน
การประเมิ น สถานะของการด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ไทยของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ โดยเทียบเคียงกับกรอบแนวคิดว่าด้วยปัจจัยที่เป็นพลังในการแข่งขัน ๕ ประการ
(Five Forces of Competitive Position) เพื่อพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งของไทย พบว่า
๔.๑.๑ การดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ผ่านมาและในระยะต่อไปมีปัจจัยที่
เป็ น สิ่งท้าทาย อุปสรรคและข้ อจ ากัดทั้ง (ก) จากภายในฝ่ ายไทย ซึ่งบางปัจจัยน่าจะอยู่ในวิสั ยที่
ควบคุมหรือแก้ไขได้ อาทิ ทิศทางความต่อเนื่อง และการจัดสรรงบประมาณสาหรับการดาเนินการ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ขณะที่บางปัจจัย อาทิ สถานการณ์การเมืองภายในของไทย อยู่นอกเหนือ
การควบคุ ม (ข) จากสถาบั น วิ ช าการสหรัฐ ฯ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หาการตั ด ลดงบประมาณ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลสหรัฐฯ ความจาเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องปรับแนวทางการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับไทยและภูมิภาค และแนวโน้มของนักวิชาการสหรัฐฯ โดยเฉพาะในกลุ่ม Think tank ที่
จะให้ความสาคัญแก่ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของภาครัฐและภาคเอกชนของสหรัฐฯ และ (ค) จาก
สถานการณ์ภายในและการจัดล าดับความส าคัญของสหรัฐฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม แต่อาจหา
แนวทางลดผลกระทบได้โดยเฉพาะการดาเนินการที่จะกระตุ้นให้รัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มความสนใจแก่ไทย

๓๗
๔.๑.๒ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตมีปัจจัยสนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับ
การสร้ างความสนใจและส่ งเสริ มการศึกษาเกี่ย วกับไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยในด้านภู มิ
รัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาทิ (ก) พื้นฐานความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและการเป็น
พันธมิตรกับสหรัฐฯ กับความสัมพันธ์กับจีน ซึ่งน่าจะทาให้ ไทยอยู่ในสถานะที่สามารถมีบทบาทสร้าง
สมดุลในบางประเด็นระหว่างบทบาทของสหรัฐฯ กับจีนในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงในประเด็นที่กระทบต่อ
สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคที่สหรัฐฯ ให้ความสาคัญ เช่น สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ (ข)
พัฒนาการในภูมิภาคโดยเฉพาะการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียน ซึ่งเพิ่มความน่าดึงดูดให้แก่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะภูมิภาคและอาเซียนในฐานะองค์กรที่สหรัฐฯ เห็นว่ามีบทบาทหลักใน
regional architecture และ (ค) นโยบายของสหรัฐฯ ในการปรับสมดุลสู่ภูมิภาคเอเชียที่ทาให้
สหรัฐฯ เพิ่มข้อเสนอเริ่ม ความร่วมมือและทรัพยากรในความสัมพันธ์กับภูมิภ าคทั้งด้านการเมือง
ความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนา รวมทั้งการให้ความสาคัญแก่สถาบันของภูมิภาคเช่นอาเซียน
และการปรั บ ความสั มพัน ธ์ กับ เมีย นมาร์ และจะยัง เป็น แนวนโยบายที่ ส หรัฐ ฯ จะเดิน หน้า ต่อไป
เนื่องจากเป็นผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ขณะเดียวกับที่ให้ความสาคัญต่อประเด็นประชาธิปไตยและ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง เป็ น ค่ า นิ ย มที่ ไ ทยมี ร่ ว มกั บ สหรั ฐ ฯ โดยได้ รั บ การยื น ยั น ในการให้ ก ารต่ อ
คณะกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐฯ ของนาย Daniel Russel ผู้ได้รับเสนอชื่อดารงตาแหน่ง
Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๖๑ นอกจากนี้ พื้นฐานองค์ความรู้และโครงสร้างของการศึกษาเกี่ยวกับไทยในสถาบันวิชาการ
สหรัฐฯ ก็สะท้อนความสนใจที่มีอยู่เกี่ยวกับไทยและทาให้มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเป็นผู้สนับสนุน
และเป็นช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อปฏิสัมพันธ์กับภาควิชาการและ
ภาคส่วนอื่นของสหรัฐฯ ต่อไปได้ด้วย
๔.๑.๓ ไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศเดียวที่ใช้การปฏิสัมพันธ์กับภาควิชาการสหรัฐฯ และ
ส่งเสริมการศึกษาในการดาเนินการทูตสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนมุมมอง
และทัศนคติเกี่ยวกับไทย จึงกล่าวได้ว่ามีสภาพของการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ที่เป็น “คู่แข่ง” ซึ่ง
สามารถให้ “สินค้า/บริการทดแทน” เป็นการดึงพื้นที่ความสนใจจากภาควิชาการสหรัฐฯ ให้หันไป
ศึกษาเกี่ยวกับประเทศเหล่านั้น
๔.๑.๔ การที่สหรัฐฯ ดาเนินนโยบายปรับสมดุลสู่เอเชียทาให้เกิด “คู่แข่งใหม่” ขึ้นที่จะดึง
ความสนใจของภาควิชาการสหรัฐฯ จากไทย ที่สาคัญคือ เมียนมาร์ ซึ่งกาลังได้รับความสนใจอย่าง
มากจากภาครัฐ ภาคเอกชนสหรัฐฯ และภาควิชาการสหรัฐฯ ทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนนโยบาย การ
ปรับความสัมพันธ์ ตลอดจนการเข้าไปสร้างความร่วมมือและผลักดัน/ส่งเสริมผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
โดยที่เมียนมาร์ยังไม่ได้จาเป็นที่จะต้องดาเนินการมากนักในการส่งเสริมการศึกษา
๔.๑.๕ การส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ ประสบกับสภาวะของการแข่งขันใน
การแย่งชิงพื้นที่ความสนใจของภาควิชาการสหรัฐฯ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขีดความสามารถใน
การแข่งขันหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินการของไทยขึ้นกับการบริหารจัดการ
ปัจจัยต่าง ๆ ในข้อ ๔.๑.๑-๔.๑.๔ ในการนี้ หากฝ่ายไทยมีการปรับกระบวนการดาเนินการ ก็น่าจะ
๑

‘State Department Confirmation Hearing, Senate Committee on Foreign Relations, June 20,
2013.’ ข้อมูลจาก www.c-spanvideo-org/program/StateDepartmentNomin (07/01/2013).

๓๘
สามารถเสริมสร้างสถานะของไทยและปรับสมดุลของสภาวะการแข่งขันดังกล่าวให้เป็นคุณแก่ไทยมาก
ขึน้ ได้
๔.๑.๕.๑ แก้ไขและลดผลกระทบจากปัจจัยท้าทายซึ่งถือเป็น “จุดอ่อน” หรือ
เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส ซึ่งจะมีผลเป็นการลด “อานาจต่อรอง” ของฝ่ายสหรัฐฯ อาทิ การ
หาแนวทางระดมเงินสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ หรือปรับเปลี่ยนมุมมองต่อการ
อภิปรายทางวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองภายในของไทยซึ่งเคยเป็นความท้าทายที่กระทบต่อ
การพิจารณาสนับ สนุนกิจกรรมไทยศึกษาที่ผ่านมาและเป็นข้อจากัดในการปฏิสัมพันธ์กับสถาบัน
วิชาการ โดยใช้เป็นโอกาสที่จะทาให้ฝ่ายต่าง ๆ ในสหรัฐฯ สนใจ และมีการรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการและแนวโน้มในไทยอย่างสร้างสรรค์
๔.๑.๕.๒ ใช้ประโยชน์จากปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งเป็น “จุดแข็ง” ที่เป็นความ
ได้เปรียบ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม “อานาจในการต่อรอง” ของไทย
๔.๑.๕.๓ เปลี่ยนสถานะของ “คู่แข่ง” ที่ให้ “สินค้า/บริการทดแทน” เป็น
“หุ้นส่วน” โดยคานึงว่า ประเทศที่เป็น “คู่แข่ง” ของไทยส่วนใหญ่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ
อิน โดนี เซีย สิ งคโปร์ และเวีย ดนาม ซึ่งการที่อาเซียนกาลังรวมตัว เป็นประชาคม กอปรกับการที่
สหรัฐฯ ให้ความสาคัญต่ออาเซียนในฐานะกลุ่มประเทศหรือองค์กร ย่อมก็ทาให้ไทยและ “คู่แข่ง”
ดังกล่าวมีผลประโยชน์ที่สอดคล้องกันและสามารถร่วมมือกันส่งเสริมให้ภาควิขาการของสหรัฐฯ หัน
มาสนใจอาเซีย น ซึ่งน่ าจะได้ผ ลมากกว่า การด าเนิน การเพี ยงประเทศเดี ยว อีก ทั้ง สอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียนด้วย นอกจากนี้ ยังน่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จีนและญี่ปุ่น ซึ่งสหรัฐฯ มีผลประโยชน์ด้วยมาก กอปรกับ
ประเทศเหล่านี้ยังมีทรัพยากรมากที่จะใช้ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับประเทศตน
๔.๑.๕.๔ เปลี่ยนสถานะของ “คู่แข่งใหม่” เป็น “ตะขอ” เพื่อดึงความสนใจของ
ฝ่ายสหรัฐฯ โดยนอกจากเมียนมาร์จะเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย ซึ่งไทยอยู่ในสถานะที่จะเป็น “ตัวเกี่ยว” ให้สหรัฐฯ กับเมียนมาร์ หรือ
สนับสนุนสหรัฐฯ ในการดาเนินการบางด้านในเมียนมาร์ได้ อาทิ การร่วมมือกันเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนา ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในเมียนมาร์ทั้งในกรอบความร่วมมือแบบไตรภาคี
หรือสามฝ่าย กรอบ Lower Mekong Initiatives (LMI) และกรอบอาเซียน และการเป็นช่องทาง
สาหรับภาคธุรกิจสหรัฐฯ ที่จะเปิดเข้าไปดาเนินการในเมียนมาร์ อันจะเป็นการเปลี่ยนการแข่งขันให้
เป็นโอกาสโดยทาให้ภาครัฐและภาคเอกชนสหรัฐฯ ตระหนักถึงบทบาทและความสาคัญของไทยต่อ
ผลประโยชน์และยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ต่อเมียนมาร์และภูมิภาคโดยรวม ซึ่งก็จะเป็นแรงที่จะดึงดูด
ให้สถาบันวิชาการสหรัฐฯ สนใจเกี่ยวกับไทย และเอื้อต่อการดาเนินการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทย
ได้เช่นกัน
โดยสรุป จากผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้ หากมีการพิจารณาปรับแนวทางทั้งในระดับ
นโยบายและระดับการดาเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทในปัจจุบัน รวมทั้งรองรับ
แนวโน้มในอนาคต โดยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อดึงพื้นที่ความสนใจของภาควิชาการสหรัฐฯ ที่
เน้นจุดแข็งและโอกาสของไทยและลดผลกระทบของจุดอ่อนและอุปสรรค/ข้อจากัดของไทยแล้ว ก็จะ
สามารถทาให้การส่งเสริ มการศึกษาเกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ ผ่านภาควิช าการสหรัฐฯ รวมทั้งการ

๓๙
ทางานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในด้านดังกล่าว เป็นเครื่องมือการทูตสาธารณะที่มีประสิทธิผลและ
ตอบสนองตรงตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
สหรัฐฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสรุปได้ตามแผนภูมิที่ ๓

แผนภูมิที่ ๓ การปรับสมดุลสภาวะการแข่งขันตามกรอบแนวคิดว่าด้วยปัจจัยที่เป็นพลังในการแข่งขัน
๕ ประการ

๔๐
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
จากข้อสรุปผลการศึกษาข้างต้น และโดยคานึ งถึงปัจจัย สถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ประกอบกับข้อคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาควิชาการสหรัฐฯ มีข้อเสนอแนะที่น่าจะได้รับการพิจารณาในการ
ปรับแนวทางของการส่งเสริมการศึกษาเกี่ย วกับไทยในระดับของภาพกว้างเชิงนโยบายและระดับของ
การดาเนินการ ดังนี้
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ในการปรับแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยให้เป็นเครื่องมือของการทูต
สาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการมีอิทธิพลต่อการเมือง การกระทาของรัฐบาลสหรัฐฯ และต่อทัศนคติ
ของสาธารณะในการกาหนดและดาเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อให้ตอบสนอง
ยุ ทธศาสตร์ ด้ านการต่ างประเทศ สิ่ ง ที่น่ าจะจ าเป็น ต้อ งพิ จารณาเป็ นอั นดั บแรกคือ การกาหนด
เป้าหมาย กรอบการดาเนินการ และมุมมองในภาพกว้างของการดาเนินนโยบายต่างประเทศและใน
ระยะยาว ซึ่ ง จะท าให้ ก ารด าเนิ น การชั ด เจนและสามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๒.๑.๑ การกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและตอบสนองกับยุทธศาสตร์
ควรกาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนที่จะให้ ความส าคัญแก่การส่ งเสริม
การศึกษาเกี่ยวกับไทย ทั้งการสนั บสนุนกิจกรรมไทยศึกษาในสถาบันการศึกษาสหรัฐฯ และการ
ปฏิสัมพันธ์กับภาควิชาการซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการจากสถาบัน Think tank และสถาบันการศึกษา
ซึ่งจะทาให้มั่นใจว่าการดาเนินการดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งงบประมาณและ
ทรัพยากรอื่น ๆ ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และควรมี การหารือระหว่างกระทรวง
การต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งสถานกงสุลใหญ่ทั้งสามแห่งในสหรัฐฯ เพื่อกาหนด
และทาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายของการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ โดยยึด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ การรักษาสถานะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ของไทย เป็นตัวตั้ง เพื่อให้การดาเนินการมีทิศทางที่ชัดเจน เป็นระบบ และไม่เปลี่ยนตาม
ตัวบุคคล
ในการนี้ เมื่อ คานึ งถึ งเป้ าหมายข้า งต้น ปั จจัย ท้า ทาย อุ ปสรรคและ
ข้อจากัดต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรและงบประมาณที่รัฐบาลไทยจะสามารถจัดสรรให้ได้ การส่งเสริม
การศึกษาเกี่ยวกับไทย รวมถึงการดาเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมไทยศึกษาในสหรัฐอเมริกาและ
กิจกรรมอื่น ๆ กับสถาบันวิชาการสหรัฐฯ น่าที่จะมีข้อพิจารณาดังนี้
๑) การปฏิสั มพันธ์กับภาควิช าการสหรัฐฯ ควรเน้นเพื่อให้ ภ าคส่ ว น
ดังกล่าวเป็นช่องทางเผยแพร่ สะพานเชื่อมต่อ และขยายความรู้ความเข้าใจ และความสนใจเกี่ยวกับ
ประเทศไทย มากกว่าการเป็นเพียงสถาบันที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับไทยหรือภาษาไทย
๒) การส่ งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยผ่านภาควิชาการสหรัฐฯ ควร
คานึ งถึงล าดับ ความส าคัญของกลุ่ มเป้าหมายต่าง ๆ โดยขณะที่เน้นเป้า หมายไปสู่ ผลทั้งในระดับ
นโยบายและการดาเนินการของสหรัฐฯ ต่อไทยแล้ว แต่ก็ยังคงการให้ความสาคัญกับการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับไทยในภาพรวมในระดับประชาชนไว้ด้วย ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายอาจแบ่งได้ดังนี้

๔๑
(๑) กลุ่ ม ที่ มี บ ทบาทก าหนด ตั ด สิ น ใจหรื อ ด าเนิ น นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับไทยในภาครัฐของสหรัฐฯ (รัฐบาลและรัฐสภา)
(๒) กลุ่ ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การคิ ด และปฏิ บั ติ ข องกลุ่ ม (ก) อาทิ
ภาคเอกชน องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (NGOs) นักวิชาการ และสื่อ
(๓) กลุ่ ม ที่ จ ะเป็ น คนรุ่ น ต่ อ ไปในกลุ่ ม (ก) และ (ข) ในอนาคต
กล่าวคือ นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งที่เรียนในระดับปริญญาโทและสูงกว่าในสถาบันการศึกษาที่มี
แนวโน้มที่จะผลิตบุคคลระดับผู้นาหรือมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกระบวนการกาหนดและดาเนินนโยบาย
(๔) กลุ่มนักศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
๓) การศึ ก ษาประเด็ น เชิ ง นโยบาย (policy-oriented) ควรได้ รั บ
ความสาคัญมากขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงประเด็นด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและการ
พั ฒ นาของไทย สถานะและบทบาทของไทยในบริ บ ทภู มิ ภ าคและการต่ า งประเทศ และความ
เกี่ยวเนื่องของประเด็นเหล่ านี้กับผลประโยชน์ของสหรัฐ ฯ ซึ่งเป็นเรื่องของการต่างประเทศ ไม่ใช่
เฉพาะการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือภาษา
๔) การปฏิสัมพันธ์กับภาควิชาการสหรัฐฯ ควรมองถึงความเป็นไปได้ใน
การสร้างหุ้นส่วนกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สร้างหุ้นส่วนทางด้าน
การศึกษากับสถาบันวิชาการของไทย เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันในการพัฒนาองค์ความรู้
การเรี ย นการสอน การทาวิจั ยในสาขาวิช าต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการส่ งเสริม
ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และการพัฒนาศึกษาของไทยด้วย
๔.๒.๑.๒ การวางกรอบการดาเนินการ
การดาเนินการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยในสหรัฐฯ น่าจะสามารถ
จัดวางกรอบสาหรับการดาเนินการได้เป็น ๓ กรอบ ตามเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายข้างต้น ดังนี้
๑) การปฏิ สั มพั นธ์ กับ ภาควิช าการสหรั ฐ ฯ ในกรุง วอชิง ตัน ซึ่ง มีทั้ ง
สถาบัน Think tank ต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาที่มีอยู่หลายแห่ง อาทิ Johns Hopkins,
Georgetown University, George Washington University และ American University ซึ่งจะ
เป็นการใช้สถาบันเหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมต่อไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทกาหนด ตัดสินใจหรือ
ดาเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยในภาครัฐของสหรัฐฯ (รัฐบาลและรัฐสภา) และกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อ
การคิดและปฏิบัติของกลุ่มดั งกล่าว (ภาคเอกชน NGOs นักวิชาการ สื่อ) รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาดังกล่าว ซึ่งบางสถาบันมีวิทยาลัยระดับปริญญาโทที่เน้นด้านการต่างประเทศ อาทิ
School of Foreign Service ของมหาวิทยาลัย Georgetown และ School of Advanced
International Studies ของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins โดยกิจกรรมที่ดาเนินการเน้นการ
สนับสนุนและร่วมมือเพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัย การเผยแพร่บทความ/บทวิเคราะห์ และกิจกรรมที่
เกี่ยวกับไทยในบริบทและประเด็นที่จะเพิ่มความสนใจในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและดาเนิน
นโยบายที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกับไทยและความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ
๒) การส่ งเสริมการศึ กษาเกี่ย วกับไทยในสถาบัน การศึกษาโดยเน้ น
สถาบันที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับไทย มีหลักสูตรไทยศึกษา/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาหรือการเรียน
การสอนภาษาไทยอยู่ แล้ ว เพื่อส่ งเสริมให้ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไทยอย่างต่อเนื่ อง ผลั กดัน ให้

๔๒
การศึกษาเกี่ยวกับไทยมีลักษณะ cross-cutting กล่าวคือมีการเรียนรู้เกี่ยวกับไทยในฐานะกรณีศึกษา
ในสาขาวิชาต่าง ๆ และใช้สถาบันดังกล่าวในการเชื่อมโยงและขยายความรู้ความเข้าใจและความสนใจ
เกี่ยวกับไทยไปสู่สถาบันอื่น ๆ โดยอาจดาเนินการ อาทิ ให้เงินต้น (seed money) หรือให้เงิน
สนับสนุนในลักษณะการบริจาค โดยกาหนดหลักเกณฑ์ที่จะ ผลักดันให้สถาบันนั้น ๆ ดาเนินการไปสู่
การจัดตั้งกองทุน (endowment) ที่จะสร้างความยั่งยืนให้ แก่ห ลักสู ตร มีความร่ว มมือระหว่าง
วิท ยาลั ย ต่า ง ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย ควบคู่ ไ ปกั บ การจั ดกิ จ กรรมวิ ช าการที่เ กี่ ยวกั บ ไทย การให้ ทุ น
ศึ ก ษาวิ จั ย และการแลกเปลี่ ย นนั ก วิ ช าการและนั ก ศึ ก ษา อย่ า งไรก็ ดี ในการพิ จ ารณาสนั บ สนุ น
สถาบันการศึกษา นอกเหนือจากการกาหนดหลักเกณฑ์ที่จะได้กล่าวถึงต่อไปแล้ว ยังมีข้อควรคานึง
เกี่ยวกับเป้าประสงค์ของการส่งเสริมการศึกษากับระดับของนักศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) หากเป้าคือการส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไทย
ในภาพกว้าง ควรเน้นที่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มที่เรียนมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ แต่ก็น่ าจะสามารถดึงดูดนักศึกษาจากภาควิชาอื่น ๆ ที่สนใจจะเรียนรู้เกี่ ยวกับไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาไทย แต่อาจไม่นาไปสู่การศึกษาในเชิงลึกหรืออาจไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพการ
งานในอนาคตของนักศึกษา
(๒) หากเป้าการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในประเด็น
เฉพาะและให้ผลต่อความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในระยะยาว ควรเน้นที่นักศึกษาระดับปริญ ญาโทหรือ
สูงกว่า ในสาขา อาทิ รัฐศาสตร์ การต่างประเทศ เอเชีย/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เนื่องจากจะมี
ความสนใจที่ชัดเจนและสาขาที่เรียนน่าจะเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานของนักศึกษาต่อไป
๓) การปฏิสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางที่มี
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับไทย ซึ่งเป็นการขยายวงของการดาเนินการให้กว้างขึ้นไปสู่นักศึกษา
โดยทั่วไป โดยในเบื้องต้นอาจเน้นกิจกรรมการให้ข้อมูลและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อกระตุ้นให้
เกิดความสนใจ
๔.๒.๑.๓ การปรับมุมมองให้สอดคล้องกับพัฒนาการในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต
ด้วยพัฒนาการของการรวมตัวของประชาคมอาเซียนซึ่งทาให้อาเซียน
ได้รับความสนใจมากขึ้นในฐานะองค์กรและกลุ่มภูมิภาค การพัฒนาความร่วมมือและการรวมตัวที่
ใกล้ชิดมากขึ้นของประเทศเอเชียตะวันออก กอปรกับการดาเนินนโยบายปรับสมดุลสู่เอเชียที่สหรัฐฯ
พยายามเพิ่มบทบาทในภูมิภาค ซึ่งเป็นสิ่ งที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและจะยังเป็นแนวโน้มต่อไปใน
อนาคต การส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยจึงควรปรับมุมมองจากการศึกษาที่เน้นไทยเป็นหลักเป็น
การเน้นภาพกว้างของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นโดยมีไทยเป็นประเทศสาคัญที่มีบทบาท
นาในด้านต่าง ๆ รวมถึงในบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในภูมิภาค อาทิ การขยายอิทธิพล
ของจีน (The rise of China) การพัฒนาและการจัดการกับปัญหาท้าทายของประเทศในลุ่มแม่น้าโขง
การรวมตัวของประเทศเอเชียตะวันออก และการพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาร์ ซึ่งนอกจากจะเป็น
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของกลุ่ มเป้าหมายข้างต้นและของภาควิชาการสหรัฐฯ แล้ว ยังจะเปิด
โอกาสให้แก่การร่วมมือและระดมทรัพยากรระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในการ
ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาค เป็นการลด “การแข่งขัน” และเปลี่ยน “คู่แข่ง” ในการดึงความ

๔๓
สนใจชองภาควิชาการสหรัฐฯ ให้เป็น “หุ้นส่วน” นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ ยังควรรวมถึงประเด็น
ระหว่างประเทศที่มีลักษณะคาบเกี่ยว (cross cutting issues) ที่สหรัฐฯ ให้ความสาคัญและไทย
สามารถมีบทบาทเกื้อกูลได้ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและความมั่นคงด้านพลังงานด้วย
ทั้งนี้ การปรับมุมมองดังกล่าวจะเป็นการแสดงถึงการมองผลประโยชน์ของไทยในการดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศที่กว้างกว่าเพียงเฉพาะกรอบของประเทศไทย โดยเป็นการมอง “beyond Thailand”
ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของโลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่ประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ จะ
มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกันมากขึ้นด้วย
๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินกำร
การส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองกับยุทธศาสตร์
จาเป็นต้องดาเนินการทั้งโดยกระทรวงการต่างประเทศในส่วนกลางและโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ
ร่วมกัน ดังนี้
๔.๒.๒.๑ การเพิ่มพูนการปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับสถาบันวิช าการสหรัฐฯ
ซึ่งควรดาเนินการต่อเนื่องโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยการสนับสนุนจากส่วนกลาง ที่สาคัญได้แก่
๑) การพบปะพูดคุยกับนักวิชาการสถาบัน Think tank ของสหรัฐฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันที่เน้นศึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ และภูมิภาคเอเชีย เพื่อ
แลกเปลี่ยนทัศนะและให้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพัฒนาการในประเทศไทย พัฒนาการใน
ภูมิภาค บทบาทของไทยในภูมิภาครวมถึงในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นที่สหรัฐ ฯ
สนใจ อาทิ เมียนมาร์และทะเลจีนใต้ และมุมมองต่อบทบาทของสหรัฐฯ และความร่วมมือระหว่าง
ไทยกับสหรัฐฯ อย่างสม่าเสมอ โดยดาเนินการทั้งในระดับเอกอัครราชทูตฯ และระดับอื่นที่เหมาะสม
๒) การเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน Think tank รวมถึงมหาวิทยาลัย
ในกรุงวอชิงตัน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ในฐานะผู้ร่วมอภิปรายหรือผู้กล่าวนา เพื่อนาเสนอมุมมองของไทยและย้า
บทบาทและความเกี่ยวข้อง (relevance) ของไทย ซึ่งด้วยนโยบายปรับสมดุลสู่เอเชียของสหรัฐฯ
ประกอบกับ การรวมตั ว ของอาเซี ยนเป็นประชาคมอาเซีย นในปี ๒๕๕๘ ท าให้ มีการจัด กิจกรรม
ลักษณะดังกล่าวบ่อยครั้งขึ้น
๓) การร่ว มมือกับสถาบันวิช าการทั้งสถาบัน Think tank และ
มหาวิ ท ยาลั ย ในสหรั ฐ ฯ เพื่ อ จั ด การบรรยายสรุ ป และ/หรื อ อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ไทยในด้ า นต่ า ง ๆ
ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ อาเซียน รวมถึงประเด็นที่ไทยอาจมีบทบาทให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ได้
เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ การพัฒนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติด ซึ่งอาจจัดได้ทั้งที่สถาบัน Think tank หรือที่อื่น เช่น ตึกทางานของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ โดย
อาจเป็นการนาเสนอโดยเอกอัครราชทูตฯ และ/หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากประเทศไทย
เข้าร่วม ซึ่งอาจด้วยการสนับสนุนจากส่วนกลาง หรือใช้โอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เยือนรัฐต่าง ๆ ใน
การกล่ า วสุ น ทรพจน์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ส าคั ญ ของรั ฐ นั้ น ๆ ทั้ ง นี้ รู ป แบบที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต
อินโดนีเซีย ประจาสหรัฐฯ ร่วมมือกับ American University ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน จัดตั้ง
Indonesian Program เป็นแนวทางหนึ่งที่น่าพิจารณา

๔๔
๔) การใช้โอกาสการเยือนของบุคคลระดับสูงในการจัดกิจกรรมกับภาค
วิชาการสหรัฐฯ อาทิ การกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน Think tank ซึ่งมักจะดึงดูด
ความสนใจของภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ได้มาก ทั้งภาครัฐ เอกชน NGOs และสื่อมวลชน
๕) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่
แสดงความสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขยายฐานของสถาบันการศึกษาที่ให้
ความสาคัญแก่ไทยให้กว้างมากขึ้น อาทิ การเยี่ยมเยียนและจัดกิจกรรมให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศไทย ซึ่งสามารถทาได้ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เยือนรัฐต่าง ๆ
๔.๒.๒.๒ การกาหนดเกณฑ์และเงื่อนไขสาหรับการให้การสนับสนุนกิจกรรมไทย
ศึกษาในสถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมไทยศึกษาในสหรัฐฯ ควรดาเนินต่อไป โดย
เมื่อคานึงถึงงบประมาณของโครงการฯ ที่มีจากัดและไม่เพียงพอที่จะให้การสนับสนุนในลักษณะ
กองทุน (endowment) ที่จะทาให้เกิดความยั่งยืนแก่โครงการไทยศึกษา หรือที่จะสามารถช่วยเหลือ
มหาวิทยาลัยได้ทุกแห่งที่ขอรับการสนับสนุน จึงควรกาหนดแนวทางหรือเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน
ซึ่งจะช่วยให้ การพิจ ารณาเลื อกโครงการข้อเสนอและมหาวิทยาลัยมีความเป็นกลาง โปร่งใสและ
อธิบายได้ รวมทั้งให้มีการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย ดังเช่นที่ Japan Foundation กาหนด (แต่
โดยที่งบประมาณของไทยมีน้ อยกว่ามาก จึงไม่จาเป็นต้องประชาสัมพันธ์การให้ทุนดังกล่าวอย่าง
กว้างขวาง) โดยอาจรวมถึง
๑) คามั่นจากผู้ บริห ารระดับสู งของมหาวิ ทยาลั ยที่จะสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมไทยศึกษาที่ขอรับการสนับสนุน
๒) มาตรฐานของหลักสูตรวิชาและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งใน
บางวิชา อาทิ ภาษาไทย นอกเหนือจากที่จะต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ก็ควรเทียบเคียงได้
กับการสอนโดยสถาบันที่เป็นที่ยอมรับของไทย เช่น สถาบันภาษาไทยสิรินธร
๓) การมีแผนงานการใช้เงินที่ชัดเจนและดาเนินการได้ รวมถึงแผนการ
ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาควิชาหรือวิทยาลัยอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษา
และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับไทยในแง่มุมต่าง ๆ
๔) การหาทุนสมทบจากแหล่งอื่นในมูลค่าที่เท่ากันหรือมากกว่าเงินที่
ให้การสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นเงินหรือสิ่งของอุปกรณ์อื่น ๆ
๕) การจัดกิจกรรมเสริมเป็นระยะ ๆ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศ
ไทย นอกเหนือจากการเรียนการสอน อาทิ งานด้านวัฒนธรรม การจัดเสวนาหรืออภิปรายเชิงวิชาการ
๖) การสนับสนุนให้ นักศึกษาโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีสามารถ
เรียนภาษา ฝึกงานชั่วคราวหรือทางานอาสาสมัครในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสนใจให้แก่
การศึกษาเกี่ยวกับไทยจากการที่ได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในพื้นที่ (immersion) รวมทั้งสร้างความ
ประทับใจและความสัมพันธ์ในระดับบุคคลที่จะมีผลในระยะยาวในลักษณะที่คล้ายคลึงกับสมาชิก
Peace Corps ที่เคยเดินทางมาไทยและยังคงเป็นมิตรของประเทศไทย

๔๕
๗) ความสมดุลทางภูมิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้มี
สถาบันที่จะเป็นแกนกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของสหรัฐฯ และสามารถเป็นศูนย์ที่เชื่อมโยงกับ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาได้
๔.๒.๒.๓ การส่งเสริมการทาการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับไทยและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
การสนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น วิ ช าการในสหรั ฐ ฯ ท าการศึ ก ษาและวิ จั ย
เกี่ยวกับไทยและภูมิภาคเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้มีการผลิตผลงานเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับไทยใน
สาขาหรือประเด็น ที่กาลั งหรื อมีแนวโน้มที่จะอยู่ในความสนใจของผู้ มีบทบาทในการกาหนดหรือ
ดาเนินนโยบาย จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ
และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประเทศของไทยต่ อไป ซึ่งรูปแบบที่อาจจะ
พิจารณา นอกเหนื อจากการว่าจ้างสถาบันวิชาการสหรัฐฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังเช่นใน
โครงการศึกษาและวิจัยฯ ที่เคยดาเนินการ มีอาทิ
๑) การสนับ สนุนให้ มีการทาการศึก ษาวิจัย ร่ว มระหว่างนัก วิช าการ
สหรัฐฯ กับไทย ซึ่งสามารถครอบคลุมได้หลายสาขา แต่อ าจเน้นส่งเสริมสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาของไทย อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การผลิ ตและการก่อสร้าง สั งคมศาสตร์
การเกษตร สุขภาพและสวัสดิการ
๒) การให้ทุนแก่สถาบัน Think tank หรือสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ
เพื่อรับนักวิชาการจากประเทศไทยไปทางานร่วมด้ว ยในฐานะ visiting fellow และผลิตงาน
ศึกษาวิจัยในระยะเวลาหนึ่ง เช่น ๖ เดือน และนาเสนอผลงานศึกษาวิจัยดังกล่าว ซึ่งอาจจะเน้นสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ
๓) การให้ทุนแก่นักวิชาการและนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกในสหรัฐฯ เดินทางมาทาวิจัยในประเทศไทย ซึ่งอาจจะเน้นสาขาที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ไทย กล่าวคือ มนุษยศาสตร์และศิลปะ และสังคมศาสตร์
๔.๒.๒.๔ การหาหุ้นส่วนในประเทศไทยและในสหรัฐฯ
โดยที่พันธกิจหลั กของกระทรวงการต่างประเทศคือ การสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับไทย และการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยเป็นแนวทางหนึ่งทางด้านการทูตสาธารณะ
เพื่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการรักษาสถานะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ของไทย ซึ่งด้วยทรัพยากรที่จากัดทาให้จาเป็นต้องมีจุดมุ่งเน้นที่ชัดเจนและกลุ่มเป้าหมาย
ที่มใี ห้ความสาคัญก่อน ในการนี้ เพื่อให้การที่จะดาเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อ
หาแนวทางสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับไทยให้ไปสู่สาธารณชนหรือนักศึกษาเป็นการทั่วไป จึงจาเป็นที่
กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องมีหุ้ นส่ วนและพัฒ นาเครือข่ ายของ
องค์กร/บุคคลทั้งในประเทศไทยและในสหรัฐฯ ที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้วย อาทิ
๑) มหาวิทยาลัยและสถาบันศึกษายุทธศาสตร์ในประเทศไทยที่สนใจ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในสหรัฐฯ

๔๖
๒) สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ของมหาวิ ท ยาลั ย สหรั ฐ ฯ ในประเทศไทย และ
ภาคเอกชนที่จะสามารถเป็นแหล่งระดมทุนเพื่อช่วยสนับสนุนโครงการไทยศึกษาได้ โดยเฉพาะเพื่อตั้ง
กองทุน (endowment) ที่มหาวิทยาลัยจะนาดอกผลมาใช้บริหารจัดการ
๓) หน่วยงานรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องของไทย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ
(ความร่ว มมือด้านการศึกษาและการพัฒ นาหลั กสู ตร) กระทรวงวัฒ นธรรม (ความร่ว มมือในการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) และสานักงานกองทุนวิจัยแห่งชาติ (สกว.) เป็นต้น
๔) มูล นิธิ ที่ส นับ สนุ น การศึ กษาและการสร้ างองค์ค วามรู้ห รือ ความ
เข้าใจกับต่างประเทศของสหรัฐฯ อาทิ Henry Luce Foundation, Asia Foundation
๕) หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงศึกษา
๖) ชุมชนไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐฯ ที่
อาจให้ ความสนใจที่จะช่ว ยสนับ สนุนหรือมีส่ว นร่วมในการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยหรือจัด
กิจกรรมกับสถาบันวิชาการของสหรัฐฯ ดังเช่น กรณีอินโดนีเซียที่ให้ชุ มชนอินโดนีเซียในสหรัฐฯ ร่วม
จัดการแสดงวัฒนธรรมที่ American University
๗) ภาคเอกชนสหรั ฐ ฯ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บริ ษั ท ที่ มี ก ารลงทุ น ใน
ประเทศไทย ที่อาจมีความสนใจในการสนับสนุนการศึกษาหรือการทาวิจัยเกี่ยวกับไทย
๔.๒.๒.๕ การเป็ น ตั ว กลางระหว่ า งองค์ ก ร/สถาบั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ สนั บ สนุ น
การศึกษาเกี่ยวกับไทย
การหาหุ้นส่วนและสร้างเครือข่ายตามข้อ ง) จะช่วยเพิ่มช่องทางในการ
ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับไทยได้ในวงกว้างขึ้น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมไทยศึกษาในมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาด้านงบประมาณเพื่อให้เข้าถึงนักศึกษา รวมทั้งสาธารณะชนทั่วไปมากขึ้นกว่า
กลุ่มเป้าหมายหลัก โดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถมีบทบาทเป็น
ตัวกลางที่จะเชื่อมระหว่าง
๑) มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ กับองค์กรหรือบุคคลอื่น ๆ ที่จะสามารถ
เป็นแหล่งระดมทุน อาทิ สมาคมศิษย์เก่าในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน (endowment)
สาหรับการศึกษาเกี่ยวกับไทยในด้านต่าง ๆ และการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับไทย
๒) สถาบันวิชาการในสหรัฐฯ กับสถาบันวิชาการในไทย เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาหลักสูตรร่วมและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนอาจารย์/
นักวิชาการ/นักวิจัย/นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและโทระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยไม่จากัดเฉพาะใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ area studies แต่รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ สุขภาพและสวัสดิการสังคม และอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไทยด้ วย
โดยควรมีการหารือกับสถาบันในฝ่ายไทยเพื่อบ่งชี้ความต้องการ/สนใจเกี่ยวกับสาขาที่ต้องการพัฒนา
และส่งเสริม

๔๗
๔.๒.๒.๖ การสนั บสนุนบทบาทของนัก ศึก ษาไทยและนัก ศึก ษาต่างประเทศที่
สนใจไทย
การสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ชมรมของนั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษา
ต่างประเทศที่สนใจเกี่ยวกับประเทศไทยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐฯ หรือ Thai Clubs เป็น
โครงการที่กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ดาเนินการอยู่แล้วด้วยการให้เงิน
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของชมรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ
การจัดเสวนา การจัดงานแสดงด้านวัฒนธรรมและอาหาร ซึ่งเป็นการทาให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถมี
บทบาทเป็ น อาสาสมัครที่จ ะช่ว ยกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับไทยในสถาบันการศึกษาของสหรัฐ ฯ
อย่างไรก็ดี อาจพิจารณาดาเนินการเพิ่มเติมโดย
๑) ใช้ประโยชน์จากชมรมในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ให้มากขึ้น อาทิ
เอกอัครราชทูตฯ กงสุ ล ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ส ถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุ ล ใหญ่ที่ได้รั บ
มอบหมาย เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ และพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับชมรมในโอกาสที่มี
การเดินทางเยือนรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ
๒) พิจารณาสนับสนุนการตั้ง Southeast Asian Students’ Club
เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และมีกลุ่มย่อยของนักศึกษาไทยภายใต้กรอบดังกล่าว
ซึ่งน่าจะสามารถดึงดูดความสนใจและจัดกิจกรรมได้หลากหลายกว่า รวมทั้งสอดคล้องกับความสนใจ
ที่เพิ่มขึ้นในประชาคมอาเซียนด้วย
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ภาคผนวก

๕๐
ภำคผนวก ก.
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมไทยศึกษำ (Thai Studies Program)
ปี
งบประมำณ

โครงกำร /
มหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรสนับสนุน

งบที่ได้รับอนุมัติ
และที่จ่ำยโดย
ประมำณ (บำท)*
๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๔๘
โครงการความร่วมมือกับ Georgetown University เพื่อ
(งบยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทย (Thai Studies)
เชิงรุก)
- Georgetown University (School of Foreign Service)
๒,๐๐๐,๐๐๐
เพื่อเปิดวิชา เกี่ยวกับประเทศไทย การจัดสัมมนาเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ไทยสหรัฐฯ และการให้
ทุนแก่นักวิจัยจากประเทศไทยเพื่อทางานวิจัยที่กรุงวอชิงตัน
๒๕๔๙
โครงการศึกษาพัฒนาแนวทางการดาเนินยุทธศาสตร์ไทยต่อ
๓,๘๐๐,๐๐๐
(งบ Flagship) สหรัฐฯ อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แผน U.S. Watch
๑) โครงการส่งเสริม Thai Studies ใน Georgetown
๑,๕๐๐,๐๐๐
University เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับประเทศ
ไทย (ต่อเนื่อง)
๒) โครงการ Thai Conference on Thai Studies Program
๒,๒๕๐,๐๐๐
๓) โครงการบรรยายของนักวิชาการไทย
๔๐,๐๐๐
๒๕๕๐
โครงการส่งเสริมกิจกรรมไทยศึกษา (Thai Studies Program) ๑๔,๐๐๐,๐๐๐
(งบภารกิจทีม ๑) Georgetown University (ต่อเนื่อง)
๓,๕๐๐,๐๐๐
ประเทศไทย) ๒) University of Michigan (Center for Thai Studies) เพื่อ
๓,๕๐๐,๐๐๐
สนับสนุนการจัดตั้งโครงการไทยศึกษา รวมถึงเปิดวิชา การ
ทาวิจัย การให้ทุนแก่นักศึกษาเพื่อเรียนภาษาไทยหรือทาวิจัย
เกี่ยวกับไทยในประเทศไทย การจัดบรรยาย สัมมนาและ
กิจกรรมวัฒนธรรมที่เปิดแก่ชุมชนท้องถิ่นและภาคเอกชน
๓) University of Wisconsin – Madison เพื่อสนับสนุน
๓,๕๐๐,๐๐๐
การศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทย สาหรับการดาเนินการ ๓ ปี
๔) University of Oregon
(จัดสรร ๓.๕ ล้าน
แต่ไม่ได้มอบ)
๒๕๕๑
โครงการส่งเสริมกิจกรรมไทยศึกษา (Thai Studies Program) ๑๔,๐๐๐,๐๐๐
(งบภารกิจทีม ๑) Georgetown University (ต่อเนื่อง)
๓,๕๐๐,๐๐๐
ประเทศไทย) ๒) University of Michigan (ต่อเนื่อง)
๓,๕๐๐,๐๐๐
๓) University of Maryland (Robert H. Smith School of
๓,๕๐๐,๐๐๐
Business) เพื่อจัดตั้ง Thai-American Business Study

๕๑
ปี
งบประมำณ

โครงกำร /
มหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรสนับสนุน

งบที่ได้รับอนุมัติ
และที่จ่ำยโดย
ประมำณ (บำท)*

Program ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง Thai American Business
Club โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย การจัดให้นักศึกษาเดินทางเยือนประเทศไทย
การเปิดสอนวิชา (เน้นด้าน logistics และ supply chain
management) การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับประเทศไทย
๔) University of North Carolina – Chapel Hill (Carolina
๓,๕๐๐,๐๐๐
Asia Center) เพื่อเปิดสอนวิชาเกี่ยวกับไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สนับสนุนให้นักศึกษา UNC ศึกษาวิจัยใน
ประเทศไทย รับ Visiting Scholar จากไทย จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับไทย เพิ่มจานวนหนังสือเกี่ยวกับไทย
จัดทาวารสารข่าว และจัดงานเลี้ยงรับรองฉลอง ๑๗๕ ปี
ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ
งบประมาณ ๕) Northern Illinois University (Center for Southeast
๓,๕๐๐,๐๐๐
สกญ. ณ
Asian Studies) เพื่อจัดตั้งกองทุน Thai Teaching and
นครชิคาโก
Research Fund
๒๕๕๒
โครงการส่งเสริมกิจกรรมไทยศึกษา (Thai Studies Program) ๗,๐๐๐,๐๐๐
(งบภารกิจทีม ๑) University of Michigan (ต่อเนื่อง)
๑,๔๒๐,๙๕๐
ประเทศไทย) ๒) University of Maryland (ต่อเนื่อง)
๑,๗๐๐,๐๐๐
๓) University of California – Los Angeles เพื่อสนับสนุน
๑,๓๕๐,๐๐๐
การสอนภาษาไทย
๔) การจัดอภิปรายทางวิชาการและการสัมมนาโต๊ะกลม
(ไม่มีตัวเลข)
งบประมาณ ๕) Northern Illinois University (ต่อเนื่อง)
๓,๐๐๐,๐๐๐
สกญ. ณ
นครชิคาโก
๒๕๕๓
โครงการส่งเสริมกิจกรรมไทยศึกษา (Thai Studies Program) ๔,๐๐๐,๐๐๐
(งบภารกิจทีม ๑) University of Michigan (ต่อเนื่อง)
๑,๓๔๔,๐๐๐
ประเทศไทย) ๒) University of Maryland (ต่อเนื่อง)
๑,๓๔๔,๐๐๐
๓) University of California – Los Angeles (ต่อเนื่อง)
๙๐๐,๐๐๐
๔) การจัดอภิปรายวิชาการและสัมมนาเกี่ยวกับประเทศไทย
(ไม่มีตัวเลข)
๒๕๕๔
โครงการส่งเสริมกิจกรรมไทยศึกษา (Thai Studies Program) ๓,๗๕๐,๐๐๐
(งบภารกิจทีม ๑) Harvard University (Asia Center) เพื่อจัดตั้งโครงการไทย
๑,๕๐๐,๐๐๐
ประเทศไทย)
ศึกษา
๒) University of California – Los Angeles (ต่อเนื่อง)
๑,๕๐๐,๐๐๐

๕๒
ปี
งบประมำณ

โครงกำร /
มหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรสนับสนุน

งบที่ได้รับอนุมัติ
และที่จ่ำยโดย
ประมำณ (บำท)*
๓) Northern Illinois University เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
๕๗๐,๐๐๐
สอนเกี่ยวกับประเทศไทยที่มีอยู่แล้ว
๒๕๕๕
โครงการส่งเสริมกิจกรรมไทยศึกษา
๓,๐๐๐,๐๐๐
(งบภารกิจทีม ๑) Harvard University (Asia Center) เพื่อจัดตั้งหลักสูตรไทย
๑.๕๕๐,๕๐๐
ประเทศไทย)
ศึกษา ซึ่งรวมถึงการสอนภาษาไทย การเพิ่มการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับประเทศไทยในวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย การ
จัดกิจกรรมบรรยาย สัมมนา เพื่อนาไปสู่การจัดตั้ง chair
ด้านไทยศึกษาในระยะยาว
๒) University of California – Berkeley เพื่อเปิดวิชา
๕๕๘,๑๘๐
ภาษาไทยขั้นสูง
๓) การเดินทางเยี่ยมชมหลักสูตร จัดสัมมนาและเข้าร่วมสัมมนา
๘๘๓,๐๐๐
เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย ไทยศึกษา และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
๒๕๕๖
โครงการส่งเสริมกิจกรรมไทยศึกษา
๓,๐๐๐,๐๐๐**
(งบภารกิจทีม ๑) Northern Illinois University เพื่อพัฒนาระบบซอฟแวร์
๓๐๐,๐๐๐
ประเทศไทย)
สาหรับการเรียนภาษาไทยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ
มือถือ tablet และ IPad
๒) University of California – Los Angeles เพือ่ สนับสนุน
๓๐๐,๐๐๐
การเรียนการสอนภาษาไทย
๓) University of Ohio เพื่อเปิดการเรียนการสอนภาษาไทย
๓๖๐,๐๐๐
เพิ่มขึ้นอีก ๑ ระดับ
๔) University of California – Berkeley เพื่อเป็นค่าจ้าง
๕๔๐,๐๐๐
อาจารย์สอนภาษาไทย ๑ ระดับ
๕) University of Wisconsin – Madison เพื่อเป็นค่าจ้าง
๘๕๒,๐๐๐
อาจารย์สอนภาษาไทยในภาคการศึกษาปกติ ๑ คนและภาค
การศึกษาฤดูร้อน ๑ คน
๖) ค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางเยี่ยมชม พบหารือและติดตาม
๖๔๘,๐๐๐
ผลการดาเนินงานกิจกรรมไทยศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

๕๓
ภำคผนวก ข
โครงกำรศึกษำและวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งบที่ได้รับอนุมัติ
ปีงบประมำณ
โครงกำร
และที่จ่ำยโดย
ประมำณ (บำท)*
๒๕๕๒
Center for Strategic and International Studies (CSIS) ๒,๐๐๐,๐๐๐
เพื่อสนับสนุน CSIS Southeast Asia Program (SEAP)
๒๕๕๓
Center for Strategic and International Studies
๒,๐๐๐,๐๐๐
(ต่อเนื่อง)
๒๕๕๔
University of Maryland – College Park เพื่อ
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลู่ทางและโอกาสด้านการลงทุนจาก
ต่างประเทศในสหรัฐฯ
* จานวนงบประมาณเป็นตัวเลขที่ปัดเศษให้ลงตัวที่ใกล้เคียงกับตัวเลขที่ใช้จ่ายจริงเพื่อวัตถุประสงค์
ของการศึกษานี้ เนื่องจากงบประมาณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการจัดสรรอยู่ในสกุลเงินบาท
ขณะที่เงินที่จ่ายจริงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

๕๔
ภำคผนวก ค
ตัวอย่ำงมหำวิทยำลัยในสหรัฐฯ ที่มีกำรสอนวิชำภำษำไทย หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษำ และเป็นศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำของสหรัฐฯ
มหำวิทยำลัย

ภำษำไทย

Cornell University
Johns Hopkins University
Harvard University
Johns Hopkins University
Northern Illinois University
Michigan State University
Ohio University
University of Michigan – Ann
Arbor
University of Wisconsin – Madison
Arizona State University
University of California – Berkeley
University of California – Los
Angeles
University of Hawaii
University of Washington
Yale University
Stanford University

/
/
/
/
/
/
/

หลักสูตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษำ
/
/
/
/

ศูนย์เอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษำ
/

/

/
/

/
/
/
/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/

๕๕
ภำคผนวก ง
ตัวอย่ำงกำรดำเนินกำรของอินโดนีเซียและญี่ปุ่น
๑. อินโดนีเซีย
อิน โดนี เซีย มีก ารส่ งเสริ มการศึกษาเกี่ยวกั บอินโดนีเซียในสหรัฐ ฯ โดยเป็นภารกิจที่ท า
ร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและ
การศึกษาประจาอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตในกรุงวอชิงตัน
สถานเอกอั ค รราชทู ต อิ น โดนี เ ซี ย ประจ าสหรั ฐ ฯ ให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณแก่
สถาบั น การศึกษาในสหรั ฐ ฯ อยู่ บ้ างตามที่ ได้รับ คาขอ แต่ ส าหรั บปี ๒๕๕๖ ได้หั นมาเน้นด าเนิ น
โครงการขนาดเล็กกับมหาวิทยาลัยในกรุงวอชิงตัน โดยร่วมมือกับ ASEAN Studies Center ของ
American University (AU) จัดตั้ง Indonesia Program ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอินโดนีเซียจากแง่มุมด้านวัฒนธรรม การศึกษาและประเด็นเชิงนโยบาย โดยใช้ AU
เป็นเวที มีการแบ่งกิจกรรมที่ดาเนินการเป็น (๑) การแสดงด้านวัฒนธรรมจากภูมิภาคต่าง ๆ ของ
อินโดนีเซีย อาทิ สุมาตรา บาหลีและชวา โดยส่งเสริมให้ชุมชนชาวอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรับรู้ในหมู่สาธารณชนอเมริกัน จานวน ๓ ครั้ง และ (๒) การ
เชิญบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งนักวิชาการอินโดนีเซียไปบรรยายทางเชิงวิชาการหรือกล่าวปาฐกถาที่ AU ๕๖ ครั้ง เช่น ในช่วงภาคฤดูใบไม้ผลิเดือนกันยายน ๒๕๕๖ AU จะจัดอภิปรายเกี่ยวกับเศรษฐกิจและ
การเลือกตั้งในอินโดนีเซีย เป็นต้น ทั้งนี้ สถานแอกอัครราชทูตอินโดนีเซียฯ สนับสนุนงบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับระยะเวลา ๑ ปีและจะมีการทบทบทวนผลการดาเนินการเพื่อประกอบการ
พิจารณาสาหรับปีต่อไป เงินจานวนดังกล่าวใช้เป็นค่าตอบแทนอาจารย์และจ้างนักศึกษาปริญญาโท
เป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินโครงการ รวมทั้งเงินที่ต้องบริจาคให้แก่ AU (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะ
หักเงินร้อยละ ๒๙ ของยอดเป็นค่าบริหารจัดการ) และให้งบประมาณเพิ่มเติมสาหรับการจัดกิจกรรม
เป็นครั้ง ๆ ไปซึ่งจะเป็นผลจากการหารือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับผู้ดาเนินโครงการ๑
เมื่อปี ๒๕๕๓ ได้มีการจัดตั้งกองทุน (endowment) สาหรับอินโดนีเซียศึกษาที่ Harvard
University แต่เงินมาจากการบริจาคของ Rajawali Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิของ PT Rajawali
Corporation จ านวน ๒๐.๕ ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ หรือ ประมาณ ๖๑๕ ล้ านบาทแบ่งจ่ ายใน
ระยะเวลา ๕ ปีที่ให้แก่ Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Kennedy
School of Government เมื่อปี ๒๕๕๓ ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวแบ่งเป็น ๓๑๕ ล้านบาทเพื่อจัดตั้ง
หลักสูตรและอีก ๓๐๐ ล้านบาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การสนับสนุนการทาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับอินโดนีเซีย ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันในอินโดนีเซีย

๑

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นาย Haryo Wisnarso, Cultural and Education Attache สถานเอกอัครราชทูต
อินโดนีเซียประจาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทีก่ รุงวอชิงตัน และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ Dr. Pek
Koon Heng, Director ASEAN Studies Center เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงวอชิงตัน

๕๖
รวมทั้งให้ทุนแก่นักวิชาการรุ่นใหม่ของอินโดนีเซียมาศึกษาวิจัยที่ Kennedy และแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาล
อินโดนีเซียไปเรียนหลักสูตรระดับผู้บริหารของ Kennedy School๒
นอกจากนี้ รั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย มี ก ารให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ภ ายใต้
Darmasiswa RI Program เพื่อศึกษาในสาขาภาษา ศิลปะ ดนตรีและหัตถกรรมอินโดนีเซียใน
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอินโดนีเซีย โดยนักศึกษาออกค่าเดินทางระหว่างประเทศเองขณะที่รัฐบาล
อินโดนีเซียออกค่าใช้จ่ายภายในประเทศให้ มี (๑) ทุนระยะเวลา ๑ ปี เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
ความสนใจเกี่ยวกับ ภาษาและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย โดยผู้ เข้าร่ว มจะต้องพร้อมมีส่ วนร่ว มใน
กิจกรรมทางวิชาการหรือช่วยสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่นและจีน) ใน
มหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาด้วย และ (๒) ทุนระยะสั้น ๖ เดือนสาหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาบาฮาซาไปศึกษา
ภาษาต่ อ เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ การเข้ า เรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ของอิ น โดนี เ ซี ย ต่ อ ไปด้ ว ย ทั้ ง นี้
โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ โดยมุ่งเน้นประเทศสมาชิกอาเซียน และต่อมาเมื่อปี ๒๕๑๙ ได้ขยาย
ไปยังประเทศอื่น ๆ รวมถึงสหรัฐฯ สาหรับจานวนผู้เข้าร่วม เมื่อปี ๒๕๕๔ มีทั้งหมด ๗๕๐ คนจาก
๘๓ ประเทศ เพิ่ ม จาก ๘๗ คนจาก ๓๔ ประเทศเมื่ อ ปี ๒๕๔๖ ๓ ซึ่ ง การให้ ทุ น ดั ง กล่ า วท าให้
ชาวต่างชาติ รวมถึงชาวอเมริกันรู้จักและสนใจอินโดนีเซียมากขึ้น
๒. ญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจาสหรัฐฯ ไม่ได้มีบทบาทหลักในการส่งเสริมญี่ปุ่นศึกษาใน
บริบ ทของสถาบั นการศึกษาในสหรัฐฯ แต่จะดาเนินกิจกรรมในการปฏิสั มพันธ์กับสถาบัน Think
tanks และโครงการอื่น ๆ ของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนความสนใจและการศึกษาเกี่ยวกับญี่ปุ่น อาทิ
Japan Exchange and Teaching Program (JET) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง
ญี่ปุ่นกับประเทศต่าง ๆ การเรียนภาษาต่างประเทศในญี่ปุ่นและการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน โดย
การเชิญผู้เข้าร่วมจากประเทศต่าง ๆ เยือนญี่ปุ่นในฐานะผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยประสานงาน
ด้านการต่างประเทศ และที่ปรึกษาด้านกีฬา โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรท้องถิ่น
ของญี่ปุ่นกับกระทรวงกิจการภายใน กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม
กีฬาวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี และ Council of Local Authorities for International Relations
ของญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อปี ๒๕๕๕ มีชาวอเมริกันเข้าร่วม รวม ๒,๓๓๔ คน๔

๒

James F. Smith, ‘Harvard receives $20.5m gift for new Asia studies center’, Boston Globe, 7
January 2010.
๓
ข้อมูลจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจาสหราชอาณาจักร, www.indonesianembassy.org.uk
(๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖) และเว็บไซต์ของ Institute for International Studies (IIE) ของสหรัฐฯ, www.iie.org
(๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖).
๔
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นาย Masato Otaka อัครราชทูตรับผิดชอบด้านการทูตสาธารณะและการทูตวัฒนธรรม
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงวอชิงตัน และเว็บไซต์สถาน
เอกอัครราชทูตญีป่ ุ่นประจาสหรัฐฯ, ข้อมูลจาก www.us.emb-japan.go.jp.

๕๗
กลไกสาคัญที่ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับญี่ปุ่น รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies) ในสหรัฐฯ คือ Japan Foundation ซึ่งดาเนินโครงการที่
มุ่งส่งเสริมการขยายตัวของญี่ปุ่นศึกษาที่สาคัญ ได้แก่
๒.๑ โครงการ Institutional Project Support Program in Japanese Studies ที่เปิด
ให้สถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ สมัครเพื่อขอรับทุนไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยมีการ
กาหนดเงื่อนไขในการพิจารณาที่ชัดเจนทั้งในส่วนของเนื้อหาของข้อเสนอและผู้สมัครขอรับทุน อาทิ
คามั่นของสถาบันและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสู งของสถาบัน ความสามารถของผู้ดาเนิน
โครงการและสถาบันที่จ ะดาเนินการตามข้อเสนอ ความสมดุลทางภูมิศาสตร์ โอกาสในการขยาย
โครงการญี่ปุ่นศึกษาในสถาบันผ่านโครงการที่เสนอ รวมทั้งกาหนดว่า ผู้สมัครจะต้องพร้อมที่ จะสมทบ
เงิน (matching funds) ในจานวนที่เท่ากันหรือมากกว่าซึ่งอาจเป็นรูปของเงินหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจ
เป็นเงินบริจาคจากแหล่งภายนอก ตาแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่จะจ้างต้องมีโอกาสที่จะกลายเป็น
ตาแหน่งถาวรต่อไปด้วยเงินสนับสนุนของสถาบันเอง ทั้งนี้ การพิจารณาให้เงินทุนจะให้ความสาคัญใน
ลาดับต้นแก่ข้อเสนอที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษา สนับสนุนการสอน
เกี่ยวกับญี่ปุ่น คุณภาพของการศึกษาวิจัยและคุณภาพของอุปกรณ์และวัสดุการเรียนการสอน และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์เดินทางเยือนญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังสนั บสนุนให้สถาบันการศึกษา
ขนาดเล็ก สถาบันที่เพิ่งจัดตั้งใหม่และสาถนบันที่ยังไม่มีโครงการญี่ปุ่นศึกษาที่เป็นรูปเป็นร่างสมัครขอ
ทุนดังกล่าวด้วย๕
ในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ Japan Foundation ให้ทุนภายใต้โครงการ IPS แก่
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปีละ ๕-๙ แห่ง ซึ่งบางแห่งขอรับการสนับ สนุนสาหรับโครงการต่อเนื่องมากกว่า
๑ ปี โดยกิจกรรมภายใต้โครงการที่สนับสนุนมีทั้งการจัดตั้งหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษา การจ้างอาจารย์
ประจาสาหรับการสอนภาษา ประวัติศาสตร์ ดนตรี ภาพยนตร์ การให้ทุนแก่นักศึกษาเพื่อเดินทางไปดู
งานหรือฝึกงานในญี่ปุ่น การจัดประชุมสัมมนา การพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับในภาควิชาต่าง ๆ การ
เชิญนักวิชาการจากญี่ปุ่นมาสอนและบรรยายพิเศษ การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นช่วงปิดภาคฤดู
ร้อน อาทิ University of Washington ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนสาหรับโครงการ Japan Humanities
Project เป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปีระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ปีละ ๒๗๐,๐๐๐ บาท (บวกกับเงินสมทบ
ที่มาจากมหาวิทยาลัยฯ และแหล่งอื่นอีกปีละ ๔๐๘,๖๐๐ บาท) เพื่อเชิญนักวิชาการจากญี่ปุ่นเข้าร่วม
การสัมมนาสาหรับนักวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเดินทางไปยังสถาบันการศึกษา
อื่น ๆ เพื่อบรรยายและเข้าร่วมสัมมนา Duke University ได้รับทุนเพื่อจัดตั้ง Triangle Center for
Japanese Studies ร่วมกับ University of North Carolina – Chapel Hill และ North Carolina
State University เพื่อพั ฒ นาและส่ ง เสริมนั กวิช าการด้า นญี่ปุ่น ศึกษาและเปิ ดสอนวิช าใน
มหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งในระดับปริญญาตรีและโท โดยเป็นโครงการ ๓ ปีระหว่างปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗
รวมทั้งสิ้นประมาณ ๘.๒ ล้านบาท (เงินสมทบจากมหาวิทยาลัยและแหล่งอื่น ๑๐.๒ ล้านบาท) ขณะที่
Furman University ได้รับทุนปีแรก ๒.๙๕ ล้านบาทสาหรับโครงการ ๔ ปีระหว่างปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘
เพื่อจ้างตาแหน่งอาจารย์ประจาในสาขาภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่นในปีแรก จัดการประชุมเชิงวิชาการ
๕

ข้อมูลจากเว็บไซต์ Japan Foundation, www.jfny.org/japanese_studies (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖).

๕๘
ขยายกิจกรรมการศึกษาสาหรับสาธารณชนผ่านการจัดเสวนาและการประชุมเกี่ยวกับบทบาทของ
ญี่ปุ่นในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการเดินทางดูงานและการฝึกงานที่ญี่ปุ่นของนักศึกษา
(เงินสมทบจากมหาวิทยาลัยฯ และแหล่งอื่น ๒.๘๗ ล้านบาท)๖
๒.๒ โครงการ IPS ที่ให้ทุนไม่เกิน ๗๕๐,๐๐๐ บาทแก่มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรญี่ปุ่น
ศึกษาอยู่แล้วแต่ประสบความยากลาบากด้านงบประมาณเพื่อให้ดาเนินหลักสูตรดังกล่าวไว้ได้ต่อไป
หรือมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีญี่ปุ่นศึกษาแต่ต้องการสร้างความสนใจเกี่ยวกับหลักสู ตรดังกล่าว เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ ายในการจ้ างอาจารย์ และบุคลากร ค่าเดินทางของนักวิช าการ อาจารย์และนักศึกษา ค่า
บรรยาย ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา เป็นต้น
๒.๓ โครงการให้ทุนแก่นักวิชาการและนักวิจัยระยะยาว (๒-๑๒ เดือน) และระยะสั้น (๒๑๕๙ วัน) และนักศึกษาปริญญาเอกในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒.๔ โครงการให้ ทุ น เพื่ อ จั ด ประชุ ม สั ม มนาและการบรรยายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับญี่ปุ่น (ทุนละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท)๗
นอกจากนี้ ญี่ป่นยังมีองค์กรระดับประชาชนที่สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ วัฒนธรรมและการศึกษา
เกี่ยวกับญี่ปุ่น รวมถึ งการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่บุคคลทั่วไปโดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Language School) ได้แก่ Japan-America Society of Washington D.C. เป็นอีก
องค์กรหนึ่งที่ สิ่งที่น่าสนใจคือ สมาคมดังกล่าวก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐฯ กับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาสหรัฐฯ เมื่อปี ๒๕๐๐ เพื่อเป็นองค์กร
ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่น ปัจจุบันมีทั้งชาวอเมริกันและชาว
ญี่ปุ่นเป็นสมาชิก โดยในส่วนของชาวอเมริกันมีทั้งบุคคลที่เคยทางานในญี่ปุ่นและพูดภาษาญี่ ปุ่นได้
บ้าง ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสในสหรัฐฯ อดีตเอกอัครราชทูต นักวิชาการที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ญี่ปุ่น และนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น รวมทั้งมีสมาชิกที่เป็น
องค์กร/บริษัทญี่ปุ่นและสหรัฐฯ หลายราย อาทิ All Nippon Airways Co.,Ltd., Bank of Japan,
The Coca-Cola Company, Energy USA, Japan International Transport Institute,
Lockheed Martin, NTT Corporation, Sumitomo Corporation of America และ Toyota
Motor North America Inc. ด้วย๘

๖

Ibid.
Ibid.
๘
ข้อมูลจากเว็บไซต์ Japan-America Society of Washington D.C., www.jaswdc.org (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖).
๗

๕๙

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์

กำรศึกษำ

ปริญญาตรีอักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Master of Arts in Law and Diplomacy, Fletcher
of School of Law and Diplomacy, Tufts University
สหรัฐอเมริกา

ทุนกำรศึกษำ

ทุนฟุลไบรท์ ๒๕๓๗-๒๕๓๙

ประวัติกำรทำงำน
๒๕๓๖-๒๕๓๗
๒๕๓๙-๒๕๔๓
๒๕๔๓-๒๕๔๗
๒๕๔๗-๒๕๔๙
๒๕๔๙-๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๑-๒๕๕๒
๒๕๕๓-๒๕๕๔
ตำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่การทูต ๓ กองยุโรป ๒ กรมยุโรป
กระทรวงการต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่การทูต ๔ กองเอเชียตะวันออก ๑ กรมเอเชียตะวันออก
กระทรวงการต่างประเทศ
เลขานุการเอก คณะทูตถาวรประจาสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
เจ้า หน้ าที่ การทูต ๖ ส านัก งานเจรจาเขตการค้ าเสรีไ ทย-ญี่ปุ่ น
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่การทูต ๗ กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
นักการทูตชานาญการ สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการต่างประเทศ
นักการทูตชานาญการ กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้อานวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
(๑๐๒๔ Wisconsin Avenue, N.W., Washington, D.C. ๒๐๐๐๗)

