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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
งานศึก ษาส ว นบุ ค คลเรื่อ ง “บทบาทของสถาบัน การศึ ก ษาในพื้ นที่ ช ายแดนเพื่อ การ
สนับสนุนนโยบายการตางประเทศของไทย” มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1. เพื่อทําความเขาใน
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ณ พื้นที่ชายแดนเพื่อการสนับสนุนการดําเนินนโยบายการตางประเทศ
ของไทย และ 2.เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะแนวทางในการดํา เนินงานของสถาบันอุดมศึกษารวมกับ
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบงานดานการตางประเทศของไทย เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชไดอยาง
มีสัมฤทธิผล
งานศึก ษานี้ใชวิธีวิท ยาเชิงคุณภาพ โดยใชก รอบการศึก ษาที่พัฒ นาจาก 3 มโนทัศนคือ
การทูตประชารัฐ ความเปนนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาและการทูตการศึกษา และเครือขาย
นโยบายทางสังคม เปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก 2 สวนคือ แผนยุทธศาสตรดานการ
ตางประเทศ และการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักที่ทําหนาที่ในการวางนโยบายดานการตางประเทศของ
กระทรวงการตางประเทศ และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงที่เปนกรณีศึกษา
จากการศึกษาพบวา ทั้งกระทรวงการตางประเทศและมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงตางมีการ
วางนโยบายโดยใชเครือขายชุมชนนโยบาย กลาวคือ มีคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปน
ทางการ โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการเปนกองเลขานุการเพื่อทําการยกราง จัดการประชุมเพื่อ
รับ ความเห็น จากผู แทนหนว ยงานในองคก รของตน และในขั้น ตอนสุ ดท ายรับ การวิ พากษ จ าก
หนวยงานภายนอก ในกรณีของกระทรวงการตางประเทศ หนวยงานภายนอกคือผูแทนกรมและ
กระทรวงต างๆ ที่ทํางานเกี่ ยวขอ งดานการต างประเทศ ซึ่ง ถาเป นมิติที่ เ กี่ยวกับ ภาคการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา ก็จะไมมีการเชิญสถาบันการศึกษาเขารวมแตจะเชิญผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเขารวม ในทางตรงกันขามมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายแดนที่เปนกรณีศึกษา มีการระบุวา
กระทรวงการตางประเทศเปนหนึ่งในภาคีที่เชิญมาวิพากษแผนยุทธศาสตรการตางประเทศแตก็เปน
การเชิญใหความเห็นในชวงสุดทายเทานั้น
การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก พบวา หลายกรมฯ ในกระทรวงการ
ตางประเทศไดมีการดําเนินงานรวมกับสถาบันอุดมศึกษาอยูแลวในหลายลักษณะ และมหาวิทยาลัยใน
พื้น ที่ช ายแดนก็มี ก ารดํา เนิ นงานคลา ยหรื อร วมกับ กระทรวงการต า งประเทศ ตลอดจนมีแ ผน
ยุทธศาสตรในหลายประเด็นสอดคลองกันโดยปราศจากการวางแผนรวมกัน ซึ่งสรุปไดวาการดําเนิน
นโยบายการทูตประชารัฐ เปนการดําเนินนโยบายบายเพื่อเปาหมายความกินดีอยูดีของประชาชน
เปนผลประโยชนของประชาชน และอาจดําเนินการรวมกับภาคประชาชน (การศึกษา) แตยังไมได
ผนวกรวมความเห็นของประชาชนในกระบวนการกําหนดนโยบายฯ
แมจะพบวากระทรวงการตางประเทศตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทการเมืองโลก
และภูมิภาค เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว และมองเห็นความ
จํา เป นที่ จ ะต องปรับ ตัว เพื่อ ให ก ารดํา เนิน การดา นการต างประเทศสามารถตอบสนองต อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น อาทิ มองวามหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งอยูบริเวณชายแดนสามารถแสดงบทบาทในการ
ดํา เนิ น การหรื อ รว มดํ า เนิน การด านการต างประเทศ ในลัก ษณะของจั ด ความการภายในเพื่ อ

จ
ความสัมพันธภายนอก (Internal management for external relations) แตก็พบดวยวา การ
ดําเนินการจะเปนการริเริ่มเปนรายโครงการโดยกระทรวงการตางประเทศ โดยไมมีการวางแผน
รวมกันอยางเปนระบบ
ดังนั้น ดวยที่ตั้งและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึก ษา ณ ชายแดน ควร
แสดงบทบาทในฐานะเครือขายนโยบาย ในเวทีที่เหมาะสม กระทรวงการตางประเทศควรเปดโอกาส
และมีเวทีใหสถาบันอุดมศึกษาชายแดนรวมเสนอความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายโดยเฉพาะที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นที่ ตั้ ง บนพื้ น ฐานของความรู ที่ ม าจากการวิ จั ย หรื อ ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นที่เ กี่ยวกับชายแดน มีก ารรวมดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในการผลักดัน
นโยบายการตางประเทศรวมกับกระทรวงการตางประเทศ ตลอดจนแสดงบทบาทในการสงเสริม
ศักยภาพในการแขงขันในฐานะผูพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภูมิภาคและประเทศที่มีความใกลชิด ทั้งนี้
เพื่อการสงเสริมภาพลักษณของประเทศ และการพัฒนาแบบมีสวนรวม (Inclusive)
การดําเนินงานควรอาศัยกรอบความรวมมือและกลไกที่มีอยูแลว โดยอาจตองมีการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษา ณ ชายแดนเปนกลุม (cluster) ตามประเด็นในการดําเนินการเพื่อสรางองคความรู
ติดตามสถานการณชายแดน และควรใชป ระโยชนจ ากการมีที่ ตั้ง ประชิด ชายแดนและการเป น
หนวยงานการศึกษา ในการติดตามประเด็นความสัมพันธเฉพาะและวางกลไกในการทํางานในกรณีที่มี
เหตุการณฉุกเฉินขึ้น ณ บริเวณชายแดน
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กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาสว นบุ คคลนี้ จะไม ส ามารถสํา เร็จ ลงได ห ากปราศจากความช วยเหลือ และ
สนับสนุนของหลายทาน ผูเขียนขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. เดชา ตั้งสีฟา อาจารยที่
ปรึกษาหลักที่ใหขอเสนอแนะ ตั้งคําถามใหชวนคิด มอบหนังสือใหอานเพิ่มเติม ชี้ชวนใหถกเถียงเพื่อ
ขัดเกลาประเด็นการศึกษาใหแหลมคมมากยิ่งขึ้นในเวลาอันจํากัด ขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา
รวมทั้งสองทาน อาจารย ดร. ธีวินท สุพุทธิกุล และ เอกอัครราชทูต อุม เมาลานนท ที่กรุณาอาน ตั้ง
คําถามและใหความเห็นอันเปนประโยชน โดยเฉพาะจากทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศและ
มุมมองของกระทรวงการตางประเทศ
ผูเขียนขอขอบพระคุณผูใหสัมภาษณทุกทาน ที่เสียสละเวลาอันมีคาในการใหทัศนะและ
มุมมองตอประเด็นที่ศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต
คุณอาจารี ศรีรัตนบัลล ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน คุณภัทรัตน หงษทอง ผูอํานวยการ
สถาบันเทววงศวโรปการ คุณจิตเกษม ตันฑศิริ รองอธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ และ
รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
การศึกษาสวนบุคคลนี้ จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไดหากไมไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนๆ
รวมรุนที่ชวยประสานงานเพื่อใหการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทุกทานเกิดขึ้นได ขอขอบคุณคุณหัทยา
คูสกุล คุณกุนทินี อักษรวงศ คุณอรุณี ไฮมม ตลอดจนขอขอบคุณผูประสานงานกลุมการศึกษาสวน
บุคคล คุณชรินทร สายพชร ที่ไมเพียงแตทําหนาที่อยางดีในการติดตามความกาวหนาเทานั้น แตเปน
ธุระจัดหายุทธศาสตรกระทรวงและเอกสารที่เกี่ยวของใหโดยตลอด
สุดทายนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณสถาบันเทวะวงศวโรปการ ที่ไดใหโอกาสในการเพิ่มพูนความรู
และฝกฝนทักษะในดานตางๆ เพื่อจะไดทํางานดานการตางประเทศไดดียิ่งๆ ขึ้นไป และขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงที่ใหการสนับสนุนการฝกอบรมในครั้งนี้ และหวังวาความรูทั้งหมดทีไ่ ดมาจาก
ความพากเพียรอบรมและทําการศึกษาจะไดนําไปใชประโยชนตอไปอยางเปนมรรคผล
รมเย็น โกไศยกานนท
สิงหาคม 2559
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.2 คําถามการศึกษา
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับและโครงสรางของงานเขียนนี้
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา: ยุทธศาสตรการตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศและ
สถาบันอุดมศึกษา ณ อาณาบริเวณชายแดน
3.1 ยุทธศาสตรการตางประเทศของประเทศไทย
3.2 ยุทธศาสตรการตางประเทศของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
3.3 ความสอดประสานของยุทธศาสตรการตางประเทศของกระทรวงการ
ตางประเทศและมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
3.4 บทสรุป
บทที่ 4 บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 บทบาทสถาบันอุดมศึกษา ณ พื้นที่ชายแดนในการสนับสนุนการดําเนิน
นโยบาย การตางประเทศของไทย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ในสภาพการณโลกปจจุบันภายใตกระแสโลกาภิวัตนและภูมิภาคาวิวัตน สงผลใหเกิดการ
เชื่อมโยงของประเทศตางๆ มากขึ้นในทุกๆ มิติ ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม และตั้งแตในชวงภาวะหลังสงครามเย็น ไดมีการริเริ่มและการกอตัวของความรวมมือของ
กลุมประเทศตางๆ หากพิจารณาเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลว มีกรอบความรวมมือที่
สําคัญ เชน กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region) ซึ่งไดรับการ
ผลักดันโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank---ADB) กรอบโครงการ
ความรวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (Indonesia Malaysia Thailand
Growth Triangle---IMT GT) และความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี เจาพระยา แมโขง (ACMECS)
เหลานี้คือตัวอยางการรวมกลุมและความรวมมือในอนุภูมิภาค ซึ่งมีวัตถุประสงคในการทํางานรวมกัน
ของกลุมประเทศตางๆ และมีจุดมุงหมายเฉพาะ แมแตสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
หรืออาเซียน (ASEAN) ที่กอตั้งมายาวนานตั้งแต ค.ศ. 1967 ก็มีก ารปรับเปลี่ยนเพิ่มสมาชิกอีก 4
ประเทศ และมีการดําเนินการจัดทํากฎบัตรอาเซียน ตั้งเปาในการสรางประชาคมอาเซียน พรอม 3
เสาหลักที่เปนจุดเนนของอาเซียน คือ การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมีผลมา
ตั้งแตตนป ค.ศ. 2016 ที่ผานมา
แมวากรอบความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสวนใหญ จะเนนไปที่ความ
มั่นคง หรือเศรษฐกิจ แตก็พบดวยวากระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แหงชาติ ไดกําหนดนโยบายสงเสริมความเปนนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทยขึ้นใน ค.ศ. 1990
หรือในชวงเวลาไลเลี่ยกับที่กลุมประเทศ CLV คือ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เริ่มเปดประเทศหรือ
ปรับเปลี่ยนระบอบการบริหารงานในแตละประเทศ อาทิ ประเทศกัมพูชาไดมีการปฏิรูปเศรษฐกิจในป
ค.ศ. 1985 และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ประกาศใชนโยบายจินตนาการ
ใหมในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 1980 เวียดนามประกาศใชนโยบายโดยเหมย (Doi Moi) ใน ค.ศ.
1986 (Freeman, 1996) เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาทุนนิยมมากขึ้นภายใตระบบ
การปกครองแบบสังคมนิยม ตลอดจนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาที่มีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ
ภายใตการนําของประธานาธิบดีเต็งเสงในชวงทศวรรษที่ 2 ของคริสตศตวรรษที่ 21 เพื่อสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพการณของโลกและภูมิภาค
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวแผนที่ 1 (ค.ศ. 1990-2004) ไดมีการกําหนดเปนครั้งแรกวา
จะสงเสริมความเปนนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิท ยาลัยตางๆ ริเริ่มโครงการและ
หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติเพื่อพัฒนาบุคลากรในภูมิภาค ตลอดจนสงเสริมใหเกิด
การแลกเปลี่ยนของนักศึกษาและคณาจารย (Romyen, 2015)
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อย า งไรก็ ดี นโยบายการเป ด ประเทศของเพื่ อ นบ า นดั ง ที่ ก ล า วไว แ ล ว นั้ น หมายถึ ง
ภูมิรัฐศาสตรของพื้นที่ชายแดนของไทยที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบานเปลี่ยนแปลงไป
Andrew Walker (1991) ศึกษาโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงประเทศไทย ลาว เมียนมา
และจีนตอนใต และพบวาพืน้ ที่ชายแดนไดปรับเปลี่ยนจากการเปนพื้นที่หางไกลเปนพื้นที่ที่ไดรับความ
สนใจจากภาครัฐ และแมวาวัตถุประสงคหลักคือการเปดเสรีทางเศรษฐกิจและเอื้ออํานวยตอกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจขามพรมแดน แตรัฐก็เพิ่มการกํากับ กําหนดกติกาเพื่ออํานวยความสะดวกใหการขาม
แดนอยางเขมขนมากยิ่งขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะชายแดนไมไดเปนเพียงพื้นที่ในการแสวงหาโอกาสที่
เกิดขึ้นจากระบอบพรมแดน (Border Regime) ใหมเทานั้น แตตองเปนหนาดานในการเผชิญความ
ทาทายใหมๆ ที่มีลักษณะของปญหาขามพรมแดนดวย อาทิ อาชญากรรมขามชาติ ปญหาหมอกควัน
โรคติดตอที่เปนโรคอุบัติใหม ปญหาสิ่งแวดลอมขามพรมแดน การจัดการทรัพยากรรวม เปนตน
ยศ สันตสมบัติ (2558) ไดใชวิธีการแบบมานุษยวิทยาในการศึกษาชายแดนและพรมแดน
โดยใชคําวาพรมแดนใน 3 ลัก ษณะ คือ พรมแดนทางภูมิรัฐศาสตร พรมแดนทางชาติพันธุ และ
พรมแดนทางวัฒนธรรม ซึ่งยศอธิบายถึงพรมแดนชาติพันธุ วาคือความรูสึกเปนพวกผองเครือญาติ
สืบทอดสายเลือดที่มีรากจากบรรพชนเดียวกัน การใชภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใกลกัน
อันเกิดจากรากทางวัฒนธรรมเดียวกัน หรือ รวมไปถึงการสรางตัวตน หรืออัตลักษณของกลุมที่แยก
ออกไปผานการสรางสํานึกทางประวัติศาสตร สวนพรมแดนทางวัฒนธรรมมีความหมายที่กวางกวา
ครอบคลุมปฏิสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุหลากกลุมที่อาศัยรวมกันในพื้นที่ใกลเคียง การพํานักอาศัย
ของหลากกลุมชาติพันธุ มีการจัดลําดับชั้นของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางกลุม มีการเลื่อนไหล
ของอัตลักษณ ผสมผสานหยิบยืมทางวัฒนธรรมและภาษา สําหรับยศแลว พรมแดนทั้ง 3 อาจจะอยู
ซอนทั บ กัน โดยเฉพาะอย างยิ่ง เมื่อ เกิดรั ฐชาติขึ้นทั บ พรมแดนทางชาติพั นธ หรือพรมแดนทาง
วัฒนธรรมจากความพยายามตีเขตอาณาบริเวณหรือผอนคลายการเคลื่อนยายเพื่อการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ ในขณะที่เดชา ตั้งสีฟา (2558) ไดกลาวถึงชายแดนวาเปนอาณาบริเวณที่มีพื้นที่ที่สําคัญ
และมีความซอนทับอันซับซอนของภูมิรัฐศาสตร (Geopolitics) และภูมิศาสตรวัฒนธรรม (Cultural
Geography) หากจะขยายความ เดชา (อางแลว) ชี้วาภายใตภูมิศาสตรวัฒนธรรม เชื่อมแผนที่ความ
ภักดี (Map of allegiance) และ ภูมิศาสตรของเงินตรา (Geography of money) เอาไวดวยกัน
ในขณะที่ภูมิรัฐศาสตรอาศัยอํานาจอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนในการตรึงการครอบครองพื้นที่
และจัดการผูคนเอาไว ซึ่งหากพิจารณาสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น ณ อาณาบริเวณชายแดน ตั้งแตอดีต
กอนการสถาปนารัฐชาติ มีผูคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมดํารงอยู เคลื่อนยายอยางอิสระ
และถึงมีรัฐชาติหรือไม การเคลื่อนยายของผูคนก็ไมไดลดลง ดังนั้น ความภักดีของผูคนอาจไมไดจํากัด
อยูเพียงรัฐใดรัฐหนึ่งเทานั้น ยิ่งไปกวานั้น หากพิจารณาชายแดนภายใตกระแสโลกาภิวัตน ที่ผลักดัน
ใหอาณาบริเวณตางๆ มีการเชื่อมตอกันมากขึ้น ชายแดนจึงเปนสัญลักษณของทั้งอํานาจของรัฐชาติ
และข อ จํ า กั ด ความขั ด แย ง และการอํ า นวยความสะดวก กล า วคื อ อาณาบริ เ วณชายแดน
(Borderland) ซึ่ง มีพลังตางๆ ตัดปะทะกันทั้งแบงแยกและผสมผสาน ผูคน วัฒนธรรม และทุน
ซึ่งลวนมีผลตอบูรณภาพทางดินแดน อธิปไตยของรัฐ โดยนัยแลว พื้นที่ชายแดนจึงเปนพื้นที่ที่ควรถูก
ตั้ง คําถามวาควรจะมีก ารบริ ห ารจัดการในสภาวการณที่มี ความเชื่อ มโยงอย างไร ตลอดจนการ
ดําเนินงานดานการตางประเทศกับเพื่อนบานควรจะเปนเชนไร
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ในดานหนึ่ง การพัฒนาในเชิงกายภาพ (Hardware) และเชิงละมุน (Software) ณ บริเวณ
ชายแดน ไดแก การสรางสะพาน ถนน ทาเรือ ตลอดจนกฎเกณฑ ระเบียบและเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยให
มีการเคลื่อนยายขามพรมแดนของผูคน สินคา สิ่งของ เปนไปไดสะดวกขึ้น และยังประโยชนในการ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิจ ลดต นทุน การผลิต เพิ่ม ขี ดความสามารถในการแขง ขั นของภูมิ ภาค
ตลอดจนเชื่อมสัมพันธบนรากฐานวัฒนธรรมและสังคมรวม พัฒนาความเปนอยูของผูคน ณ อาณา
บริเวณชายแดน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ได
ใหสัม ภาษณกับ ไทย พีบีเอส ในรายการคิดยกกําลัง สอง วาเมืองชายแดนของประเทศไทย มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราเฉลี่ยที่สูงกวาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ
รม เย็น โกไศยกานนท (2559) ในงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชายแดน กรณีศึก ษาจัง หวัด
เชียงราย และแขวงบอแก ว” พบดวยวาเมืองชายแดนในจัง หวัดเชียงรายมีลัก ษณะเปน “เมือ ง
ชายแดนเกิดใหม” (New Emerging Border Town) ที่เมืองมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็ว
มีการเชื่อมตอในเชิงทรัพยากรขามพรมแดน ที่อยูบนฐานของกฎระเบียบที่ยังไมมีความแนนอนตายตัว
และมีความเสี่ยงตอการลงทุนสูง แตในอีกดานหนึ่ง พื้นที่ชายแดนตองเผชิญตอความทาทายใหมๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งความทาทายจากปญหาความมั่นคงในมิติตางๆ อาทิ การคามนุษย โรคอุบัติใหม
การจัดการสวัสดิการของรัฐเพื่อผูที่อาศัยอยูในอาณาบริเวณชายแดน และแรงงานขามพรมแดน ซึ่ง
จากรายงานวิจัยของขจิต จิตตเสวี เรื่อง “อาณาบริเวณชายแดนไทยในศตวรรษที่ 21: ปญหาและ
บริบทใหมของนโยบายตางประเทศตอเพื่อนบาน” ไดย้ําใหเห็นวาแตละชายแดนมีขอทาทายพิเศษ
และเฉพาะของแตละชายแดน ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความเขาใจถึงสภาพปญหา ขอทาทาย โอกาส
ของแตละชายแดน เพื่อการบริหารชายแดนที่มีประสิทธิภาพ (ขจิต จิตตเสวี, 2552)
ดังนั้น การปรับเปลี่ยนระบอบพรมแดน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและภูมิภาคาวิวัตนจึงเปน
ความจําเปนที่องคาพยพของประเทศตองมีการทบทวนและปรับตัว กระทรวงการตางประเทศไดมกี าร
ประกาศใชนโยบายการตางประเทศภายใตแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2558-2561) โดยใหเหตุผลวา
มีการปรับเปลี่ยนในสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และในชวงปลาย พ.ศ. 2558
ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา รัฐบาลไดประกาศนโยบายประชารัฐ ซึ่งในภายหลัง
กระทรวงการตางประเทศไดประกาศใชนโยบายการทูตประชารัฐ (Inclusive Diplomacy)1 โดยมุง
“สรางความมีสวนรวมในทุกภาคสวน เพื่อพัฒนาการตางประเทศของไทย”2 (จดหมายขาวสราญรมย,
2559) มีเปาหมายเพื่อ “ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มการจางงาน สรางรายได ลดความเหลื่อมล้ํา และ
เพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาชน/สังคม” (อางแลว, 2559)

1

การทูตประชารัฐ หรือ Inclusive diplomacy ถูกประกาศเปนนโยบายโดยกระทรวงการตางประเทศในชวงปลาย
พ.ศ. 2558 เพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน 20 ป ของรัฐบาลที่กําหนดกลไกประชารัฐเปนตัวขับเคลื่อน ผูเขียนมีขอสังเกต
ถึงความสอดคลองของภาษาไทยและภาษาอังกฤษของการทูตประชารัฐและ Inclusive diplomacy ตลอดจน
ความหมาย มโนทัศน และแนวทางการดําเนินงานของนโยบายการทูตประชารัฐ ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียดในบทที่ 2
2
เปนที่นาสังเกตวา แมนโยบายการทูตประชารัฐเปนนโยบายที่รัฐบาลใหความสําคัญในระดับสูง แตนโยบายการทูต
ประชารัฐก็ไมไดมีเอกสารอยางเปนทางการเพื่ออธิบายรายละเอียดและเปาหมายที่ชัดเจน เอกสารที่สืบคนได
เกี่ยวกับนโยบายการทูตประชารัฐคือจดหมายขาวสราญรมย จดหมายขาวของรัฐบาล และรายการวิทยุสราญรมย
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ในขณะเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งในอาณาบริเวณ
ชายแดนก็ไดมีการปรับตัว กําหนดนโยบายการตางประเทศเปนการเฉพาะ จัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อการตางประเทศและดําเนินการดานการตางประเทศเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ระดับและพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 1) การจัดการเรียนการสอนที่มีความเปนนานาชาติ โดยการเพิ่มจํานวน
นัก ศึ ก ษาตา งชาติ สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นนั ก วิช าการและนั ก ศึ ก ษากั บ สถาบัน การศึ ก ษาใน
ตางประเทศ 2) การวิจัยที่มีหัวขอวิจัยที่ตอบโจทยขามพรมแดน หรือการวิจัยรวมกับนักวิจัยตางชาติ
3) การใหบริการวิชาการในประเทศเพื่อนบาน อาทิ การใหทุนการศึกษากับประเทศเพื่อนบาน การจัด
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานหรือถายทอดเทคโนโลยีกับบุคลากรในประเทศเพื่อนบาน หรื อ
สรางความเขาใจและสรางจิตสํานึกของประชาชนในที่ตั้งของสถาบันเพื่อเขาใจในวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบานตลอดจนวัฒนธรรมการทํางานภายใตบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และ 4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน
ซึ่งหากพิจารณาแงมุมของการดําเนินงานดานการตางประเทศของสถาบันอุดมศึกษาแลว จะพบวา
วัตถุประสงคห ลัก ของการดําเนินงานดานการตางประเทศของสถาบันอุดมศึกษาในแถบชายแดน
เปนไปเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางผูคนโดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาและคณาจารยที่ตองมีวิถี
ชีวิตเชื่อมโยงกับประชาชนและหนวยงานของประเทศเพื่อนบาน ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่
รูจัก พัฒนาและสรางองคความรูใหมๆ เพื่อแกปญ หาขามพรมแดน ตลอดจนสรางเครือขายทาง
วิชาการที่จะนําไปสูความรวมมือในระยะยาว
แมวากระทรวงการตางประเทศ จะเพิ่งประกาศใชนโยบายการทูตประชารัฐเมื่อไมนานมานี้
แตกระทรวงการตางประเทศก็ไดมีการดําเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชนมาตั้งแตยุคนายกทักษิณ
ชินวัตร และมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาใน
แถบพื้นที่ชายแดน (กระทรวงการตางประเทศ, มปพ.) ซึ่ง หากพิจารณาการดําเนินงานดานการ
ตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศและสถาบันอุดมศึกษาแลว พบวามีปรากฏใน 3 ลักษณะ
กลาวคือ 1) การดําเนินงานดานการตางประเทศของกระทรวงฯ และสถาบันอุดมศึกษาชายแดนที่
ซอนทับกันอาทิ การมอบทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาติในประเทศที่มีที่ตั้งติดกับมหาวิทยาลัย
หรือโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการพัฒนา 2) การทํางานรวมกับกระทรวงการตางประเทศ
ภายใตนโยบายประชารัฐ อาทิ การจัดสัมมนารวมบัวแกวสัญจร การสัมมนาขามโขงสูเออีซี และการ
อบรมใหความรูอื่นๆ แกบุคคลทั่วไปในพื้นที่ 3) การดําเนินงานดานการตางประเทศที่มีสวนเสริม
การทูตสาธารณะและการวางนโยบายดานการตางประเทศ อาทิ การทําวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวเนื่องกับ
การบริห ารจัดการชายแดน การทําวิจัยรวมกับสถาบันการศึก ษาในตางประเทศเพื่อการพัฒ นา
ชายแดน เปนตน
การดําเนินงานดานการตางประเทศของสถาบันการศึกษา ณ อาณาบริเวณชายแดน และ
การดําเนินนโยบายการตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศภายใตการทูตประชารัฐ มีทั้ง
ทิศทาง และแนวทางการดําเนินงานหลายสวนที่ใกลเคียงกัน และมีความพยายามของกระทรวงการ
ตางประเทศในการสรางกลไกการทํางานรวมกับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เชน วันที่ 11 เดือน
กุม ภาพัน ธ พ.ศ. 2559 กระทรวงการตางประเทศไดเ ชิญ มหาวิท ยาลัยทั่วประเทศ รวม 58 แหง
ประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการทูตประชารัฐและแผนยุทธศาสตรการตางประเทศของไทย ณ กระทรวง
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การตางประเทศ แตก็ไมไดมีแนวทางชัดเจนวาจะดําเนินการตอไปอยางไร และในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2559 กรมอาเซียน ไดเชิญมหาวิทยาลัยเครือขายลงนามในบันทึกความเขาใจในการเผยแพรความรู
เกี่ยวกับอาเซียน3 ทั้งนี้ การขาดกลไกความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศและมหาวิทยาลัย
ที่มี ค วามชั ด เจน นํ ามาซึ่ ง ข อ ท า ทาย 2 ประการ คื อ 1. สั ม ฤทธิ ผ ลของการใช ท รั พ ยากรและ
งบประมาณ 2. การบรรลุถึงวัตถุประสงคหลักตามแผนยุทธศาสตรการตางประเทศของไทย ดังนั้น
งานชิ้นนี้ จะทบทวนบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย ณ อาณาบริเวณชายแดนในการสงเสริมนโยบาย
การตางประเทศของไทย ในขณะเดีย วกันก็ศึก ษาการดํา เนินการตามนโยบายตางประเทศของ
กระทรวงการตางประเทศที่จะทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยชายแดนไดอยางเปนรูปธรรม
1.2 คําถามการศึกษา
งานศึกษาสวนบุคคลนี้ มีคําถามการศึกษา 2 ประการคือ
1.2.1 บทบาทของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ พื้นที่ชายแดนในการสนับสนุน
นโยบายการตางประเทศของไทยควรเปนอยางไร
1.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึก ษารวมกับ หนวยงานหลัก ที่
รับผิดชอบงานดานการตางประเทศของไทยควรเปนอยางไร
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
การตอบคําถามการศึกษาสําคัญ 2 คําถามขางตน มีวัตถุประสงคเพื่อ
1.3.1 ทําความเขาใจในบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ณ พื้นที่ชายแดนเพื่อการสนับสนุน
การดําเนินนโยบายการตางประเทศของไทย
1.3.2 พัฒนาขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษารวมกับ
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบงานดานการตางประเทศของไทย เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชไดอยาง
สัมฤทธิผล
1.4 ขอบเขตการศึกษา
เนื่องจากนโยบายดานการตางประเทศ มีขอบเขตที่กวางขวางครอบคลุมหลายประเด็น งาน
ศึกษาสวนบุคคลนี้ จะมุงศึกษาเฉพาะนโยบายดานการตางประเทศและนโยบายการทูตประชารัฐที่มี
ผูรับผิดชอบหลักคือกระทรวงการตางประเทศ โดยเนนภารกิจที่สืบ เนื่องเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยตรง โดยนโยบายการตางประเทศที่จะศึกษาจะจํากัดอยูที่แผนยุทธศาสตรการ
ตางประเทศ พ.ศ. 2558-2561 ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีการประกาศใชการทูตประชารัฐ
ในสวนของมหาวิทยาลัย ณ อาณาบริเวณชายแดนนั้น จะใชมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่ง
เปนมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ เปนกรณีศึกษา เนื่องจากความเฉพาะของที่ตั้ง คือ ตั้งอยู
ในอาณาบริเ วณที่มีที่ตั้ง ติดกับ 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และ สาธารณรัฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อีก ทั้ง ยัง มีที่ตั้ง อยูใกลป ระเทศยุ ท ธศาสตรสํ าคัญ คื อ
3

ผูเขียนไดเขารวมการประชุมและลงนามในบันทึกความเขาใจฯ ในฐานะผูแทนมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงที่ดูแลดาน
การตางประเทศ
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สาธารณรัฐประชาชนจีน (สป.จีน) และมีการจัดการเรียนการสอนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ตลอดจนมี
การประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงตั้งแตกอตั้งวาจะเปนมหาวิทยาลัยที่มุงพัฒนา
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
งานศึกษาสวนบุคคลนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการศึกษาประกอบดวย
1.5.1 การวิจัยเอกสาร ไดแก การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี การวิเ คราะห
เปรียบเทียบนโยบายการตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
1.5.2 การสั ม ภาษณผู ใหข อมูล หลัก ที่ ทํางานเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ การวางแผนและ
ยุทธศาสตรการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ตลอดจนใชวิธีการอางอิงปากตอปาก (Snow
ball) ในการสัม ภาษณผู ที่ทํา งานเกี่ยวของกั บ สถาบันอุ ดมศึก ษาและชายแดน และอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง หัวหนาสวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน4
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับและโครงสรางของงานเขียนนี้
การศึกษานี้จะชวยสรางความตระหนักและความเขาใจถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ณ
อาณาบริเ วณชายแดนในการสนับ สนุนนโยบายดานการตางประเทศของไทย และจะเสนอแนว
ทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษารวมกับหนวยงานหลักที่รับผิดชอบงานดานการตางประเทศ
ของไทยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตามเปาหมายที่กําหนดไว
งานศึกษาสวนบุคคลนี้ แบงออกเปน 4 บท กลาวคือ หลังจากบทนําที่จะนําเสนอบริบทของ
การศึกษา กําหนดคําถามการวิจัย ตลอดจนแนวทางในการศึกษาแลว บทที่ 2 จะเปนการทบทวน
วรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ซึ่งงานชิ้นนี้ อาศัยมโนทัศนหลัก 3 มโนทัศน คือ มโนทัศน
วาดวยเรื่องการทูตประชารัฐ มโนทัศนความเปนนานาชาติของอุดมศึกษา การทูตและการศึกษา และ
มโนทัศนเครือขายนโยบายทางสังคม โดยในบทที่ 2 นี้จะนําเสนอกรอบการศึกษาไวในสวนทายของบท
บทที่ 3 จะนําเสนอผลการศึกษา และบทที่ 4 เปนบทสรุปและขอเสนอแนะ
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ในการออกแบบการศึกษา ไดกําหนดการสัมภาษณกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวางยุทธศาสตรการตางประเทศ
ของกระทรวงการตางประเทศเทานั้น แตจากการศึกษาเปนระยะประมาณ 2 เดือน และจากการใชวิธีการอางอิงปาก
ตอปาก ทําใหทราบวาภายในกระทรวงการตางประเทศ มีกรมและหลายหนวยงานที่มีสวนสําคัญในการกําหนด
ยุทธศาสตรดังกลาว ตลอดจนทํางานเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัย ณ ชายแดน แตเนื่องจากงานเขียนนี้ เปนสวนหนึ่ง
ของการหลักสูตรการอบรมนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ที่มีระยะเวลาการอบรมเต็มเวลา ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม –
11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงทําใหมีขอจํากัดเรื่องเวลา ของทั้งผูสัมภาษณและภารกิจของผูใหสัมภาษณดว ย อุปสรรค
อีกประการหนึ่งคือ ผูศึกษาไมไดเปนขาราชการกระทรวงการตางประเทศ จึงมีพื้นฐานความเขาใจที่จํากัดเกี่ยวกับ
โครงสรางของกระทรวงฯ อยางไรก็ดี ผูศึกษาไดผนวกรวมเอกสารนโยบายหรือยุทธศาสตรของหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม ไดแก ยุทธศาสตรการตางประเทศ และรางยุทธศาสตรการทูตเพื่อการศึกษาของกระทรวงการตางประเทศ
เพื่อความครอบคลุมภายใตขอจํากัดดังกลาวแลว

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
“...ประเทศชาติไมใชของตนหรือของคนใดคนหนึ่ง แตเปนของคนทั้ง ๗๐ ลานคนที่เรียกวา
“ประชารัฐ” ...หากฟงเพลงชาติไทย ผูประพันธไดเขียนไวอยางชัดเจนวาประเทศไทย เปนประชารัฐ
ไมมีคําวาประชานิยม...”5
ในชวงปลาย พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดนําเสนอวิสัยทัศน
ประเทศไทย 20 ป พ.ศ. 2558-2563 ภายใตวิสัยทัศน มั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน (Stability Prosperity
Sustainability) เนนการทํางานผานกลไก “ประชารัฐ” และหลังจากการประกาศวิสัยทัศนประเทศไทย
20 ปแลว กระทรวงตางๆ รวมถึงกระทรวงการตางประเทศไดสนองตอบนโยบาย โดยประกาศใช
นโยบายการทูตประชารัฐ (จดหมายขาวสราญรมย, มีนาคม-เมษายน 2559)
นายกรัฐมนตรี ไดใหความสําคัญเปนพิเศษกับการใชกลไกประชารัฐ โดย “ประชารัฐ” ถูก
ใหคํานิยามวาหมายถึงการผนึกกําลังของภาคสวนตางๆ 3 ภาคสวน ไดแก 1) ภาครัฐ เชน กระทรวง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2) ภาคประชาชน เชน เครือขายชุมชน ประชาสังคม องคกรพัฒนา และ
3) ภาคเอกชน เชน สมาคมธุรกิจ สภาอุตสาหกรรม หอการคา นักธุรกิจ และแสดงโดยนัยวาทุกภาค
สวนลวนมีบทบาทในการพัฒนาประเทศดังที่ปรากฏในถอยแถลงขางตน อีกทั้งยังอางดวยวา รัฐบาล
เพียงภาคสวนเดียวไมสามารถดําเนินโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอง
อาศัยความรวมมือของภาคประชาชนและเอกชนในการขับเคลื่อน (จดหมายขาวรัฐบาล, มีนาคม
2559) และเพื่อเปนการตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการตางประเทศ ไดประกาศใช
นโยบายการทูตประชารัฐในชวงตนป พ.ศ. 2559
ในอีกดานหนึ่ง สถาบันอุดมศึกษา ณ ชายแดน ซึ่งทําหนาที่สรางองคความรูใหมที่ตอบโจทย
และแกปญหาใหมๆ ในพื้นที่อาณาบริเวณชายแดน พัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองตอตลาดแรงงานใน
ประเทศและภูมิภาค การสงเสริมการเรียนรูและทักษะขามวัฒนธรรม ตลอดจนการใหบริการวิชาการ
แกชุมชนที่ขยายพื้นที่ผูมีสวนไดสวนเสียจากในจังหวัดหรือประเทศ เปนประเทศเพื่อนบาน ดังนั้น
การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานรวมกันเพื่อผลสัมฤทธิข์ องนโยบายการตางประเทศจึงเปนสิ่งสําคัญ

5

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ถอยแถลงในพิธีเปดเวทีจัดประกาย “สานพลังประชารัฐเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก” ณ ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 20
กันยายน 2558.
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2.1 แนวคิดทฤษฎี
เพื่อตอบคําถามการศึก ษาวา บทบาทของสถาบันการศึก ษาระดับ อุดมศึก ษา ณ พื้นที่
ชายแดนในการสนับสนุนนโยบายการตางประเทศของไทยควรเปนอยางไร และแนวทางในการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษารวมกับหนวยงานหลักที่รับผิดชอบงานดานการตางประเทศของไทย
ควรเปนอยางไร บทที่ 2 นี้นํา เสนอมโนทัศนห ลัก 3 มโนทัศน ที่เ ปนพื้นฐานในการพัฒ นากรอบ
การศึกษา คือ 1) มโนทัศนเรื่องการทูตประชารัฐ 2) ความเปนนานาชาติของอุดมศึกษา การทูตและ
การศึกษา และ 3) มโนทัศนเ รื่องเครือขายนโยบายทางสัง คม ซึ่ง จะใหภาพความสัมพันธของรัฐ
องคก รและกลุม สัง คม ตลอดจนบทบาทที่เ กี่ยวของกับ การวางนโยบายและการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐ และเนื้อหาในสวนที่ 2 ของบทนี้จะนําเสนองานที่ศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย
และการประเมินการดําเนินงานตามนโยบายอยางบูรณาการ และสวนสุดทายคือการนําเสนอกรอบ
การศึกษาในที่สุด
2.1.1. นโยบายการทูตประชารัฐ (Inclusive diplomacy)
Daryl Copeland นักการทูตชาวแคนาดา ผูประพันธหนังสือเลมสําคัญ Guerilla
Diplomacy ไดกลาวถึงนิยามของคําวาการทูตวามีความคลุมเครือและไมชัดเจน และหากจะถาม
นิ ย ามจากผู ที่ เ ป น นั ก การทู ต อาชี พ ก็ มั ก จะได รั บ คํ า ตอบที่ ต า งกั น (การบรรยาย “Guerilla
Diplomacy,” 21 มิถุนายน 2559)
จากการสืบคน การทูต หรือ Diplomacy มีพัฒนาการมาอยางยาวนานและมีการ
ปรับตัวใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา
ในชวงตนของยุคสมัยใหม การทูตเปนเรื่องของกระบวนการ (process) ศิลปะการเจรจา (Arts of
negotiation) และการใชการเจรจาอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหไดบรรลุวัตถุประสงคของรัฐ แตกอน
การผลัดคริสตศตวรรษที่ 20 การศึกษาเกี่ยวกับการทูตไดมีการปรับเปลี่ยนและใหความสําคัญกับตัว
แสดงหรือผูเลนที่ทําหนาที่เจรจา อันไดแกรัฐชาติและผูแทนพอๆ กับกระบวนการเจรจา (Pigman,
2010)
นักการทูตอาวุโสชาวอังกฤษ Sir Harold Nicolson บิดาของสาขาวิชาการทูต
สมัยใหมนิยามคําวาการทูตในตํารา “Diplomacy” ที่ตีพิมพในป ค.ศ. 1939 วาการทูตคือ “การ
บริห ารความสัม พันธร ะหวางประเทศโดยการเจรจา และการเจรจาถูก มองวาเป นเครื่องมือของ
เอกอัครราชทูตหรือผูแทนที่ใชเพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธและธุรกิจ ซึ่งเปนศิลปะของนักการทูต ”
นิยามของ Nicolson เปนนิยามที่กวางขึ้นกวาคํานิยามที่ใชในชวงกอนหนานี้ และไมไดจํากัดแตเพียง
กระบวนการเจรจา แตใหความสนใจกับกระบวนการทางการทูต บทบาทของผูปฏิบัติ เอกอัครราชทูต
ผูแทนและนักการทูตอาชีพ (Professional diplomat) (ibid, 2010)
นักการทูตอาวุโสอีกคนที่ใหความหมายของคําวาการทูต คือ Adam Watson โดย
ในป ค.ศ. 1982 เขานิยามคําวาการทูตวาหมายถึง “การสนทนาระหวางรัฐ” ซึ่งคํานิยามนี้ Pigman
(2010) มองวา Watson ใหส มดุล ยร ะหวางตัวแสดง (actors) รัฐ (state) และกระบวนการ
(process)
ในยุคหลังสมัยใหม (Postmodern) ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกขยายตัวอยาง
รวดเร็ว มีการไหลและเคลื่อนยายของสินคา บริการ ทุน แรงงาน ความรู ความคิด และวัฒนธรรม

9
ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหการสื่อสารเกิดขึ้นอยางปจจุบันทันดวน ผูแสดงของ
รัฐบาลและรัฐ -ชาติสามารถดําเนินการทางการทูตในกระบวนการที่หลากหลายมากยิ่ง ขึ้นกวาที่
Nicolson หรือ Watson กลาวไว (ibid, 2010) และตัวแสดงที่ทําหนาที่เจรจาก็มีมากกวาเพียงแค
ตัวแทนของรัฐเทานั้น ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจนคือการที่ผูแทนของบริษัทขามชาติเขาเจรจากับ
รัฐบาลที่พวกเขาจะเขาไปลงทุนโดยตรงในลัก ษณะคลายกับที่นักการทูตปฏิบัติ อีก ทั้ง บริบ ทการ
พัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความใกลชิดและสลับซับซอนมากขึ้น การทูตที่ตองเปนทั้งตัวแทน
และสื่อสารจึงมีลัก ษณะที่ห ลากหลายมากขึ้น เชน การทูตวัฒนธรรม การทูตสาธารณะ การทูต
เศรษฐกิจ การทูตการทหารและความมั่นคง การทูตวิทยาศาสตร การทูตเพื่อการพัฒนา และการทูต
และการศึกษา เปนตน
วิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ ไดบรรยายเรื่อง “นโยบายการ
ตางประเทศ” ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ สถาบันเทวะวงศวโรปการ โดยใหทัศนะวาปจจุบันนี้
บริบทโลกเปลี่ยนไป สถานการณโลกปจจุบันอันหมายรวมสถานการณที่ประเทศไทยตองเผชิญ คือ
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ การกอการราย โรคระบาด ภัยพิบัติ วิกฤตการดานพลังงาน วิก ฤตการ
อาหาร สิ่งแวดลอม และภัยจากอาวุธนิวเคลียร ดวยสถานการณพหุวิกฤตที่กลาวไวแลวนั้น ลวนสงผล
ใหการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศตองมีการปรับเปลี่ยนอยางยากจะหลีกเลี่ยง เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงของ เกมส กติกา ผูเลน สนาม และการเดิมพัน สิ่งเดียวที่ยังคงดํารงไว คือเปาหมาย
ของการดําเนินการดานการตางประเทศ ที่ตองบริหารภายในประเทศที่มีผูเลนอื่นที่ไมใชแครัฐดวย
เพื่อจัดการความสัมพันธภายนอก (Internal management of external relations) ทั้งนี้ เพื่อ
ความกินดีมีสุข ปลอดภัย และศักดิ์ศรีของประเทศในเวทีนานาชาติ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ กระทรวงการ
ตางประเทศที่เปนผูนําในการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศตองมีการปรับตัว รับและทํางาน
รวมกับผูแสดงใหมๆ ตอรองกับผูเลนใหม ดวยวิธีการที่ห ลากหลายขึ้น และจัดการความสัมพันธ
ภายใตสถานการณใหมๆ ซึ่งสอดคลองกับที่มีการประกาศนโยบายการทูตประชารัฐ
การทูตประชารัฐ หรือ Inclusive diplomacy เปนนโยบายที่ก ระทรวงการ
ตางประเทศของประเทศไทยไดป ระกาศใชในชวงปลาย พ.ศ. 2558 ภายหลังจากที่รัฐบาลพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชาประกาศวิสัยทัศนชาติ 20 ป โดยใชกลไกประชารัฐ ดังที่ไดกลาวมาแลว โดยการ
ทูตประชารัฐมุงสรางความมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อพัฒนาการตางประเทศของไทย
จดหมายขาวสราญรมย ฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน 2559 ซึ่งเปนเอกสารที่แสดง
รายละเอียดของการทูตประชารัฐ กลาวถึงการทูตประชารัฐวาเปนนโยบายที่เหมาะกับบริบทปจจุบนั ที่
“การพัฒนาประเทศไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพหากปราศจากการรวมมือรวมใจของ
ทุกฝาย เฉกเชนเดียวกับการใหบริการประชาชนของกระทรวงการตางประเทศ ที่เนนสงเสริมความมี
สวนรวมของภาคสวนตางๆ ทั้งหนวยงานของรัฐบาล ประชาชน/สังคม เอกชน และสื่อมวลชน เพื่อ
สรางประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน พรอมทั้งมีสวนรวมในการผลักดันประเทศไทยใหเจริญเติบโต
อยางยั่งยืน” กลาวคือ การทูตประชารัฐมีเปาหมายที่ชัดเจน มีกระทรวงการตางประเทศเปนองคกร
หลักในการขับเคลื่อน เนนเครือขายการมีสวนรวม และมีรูปแบบการมีสวนรวมตลอดจนกิจกรรมอัน
หลากหลาย ซึ่งจะกลาวถึงเปนลําดับใน 3 ประเด็น คือเปาหมาย กลไก และ กิจกรรมภายใตนโยบาย
การทูตประชารัฐ
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1) เปาหมายของนโยบายการทูตประชารัฐ คือการพัฒนาประเทศและผลักดันให
ประเทศไทยเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งในทางเศรษฐกิจและปากทอง
ไดแกการเพิ่มการจางงาน สรางรายได ลดความเหลื่อมล้ํา และเพิ่มขีดความสามารถของภาคประชา
สังคม (อางแลว, 2559)
2) กลไกการขับเคลื่อนนโยบายการทูตประชารัฐ องคกรหลักที่แสดงบทบาทนําใน
การขับเคลื่อนนโยบายการทูตประชารัฐคือกระทรวงการตางประเทศ โดยมีสํานักงานหนังสือเดินทาง
สถานทูตและสถานกงสุลใหญทั้งในและตางประเทศ และมีเ ครือขายการมีสวนรวมในการผลักดัน
นโยบายรวมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสัง คม และสื่อมวลชน โดยมี
รูปแบบการมีสวนรวมอันหลากหลาย อาทิ การรับฟงขอคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ผานการประชุม
สัมมนา รวมมือกันดําเนินโครงการตางๆ รวมกันใหความรู คําปรึกษา และสรางเครือขายพันธมิตร
เปนตน (อางแลว, 2559)
3) กิจกรรมภายใตนโยบายการทูตประชารัฐ จดหมายขาวสราญรมย (อางแลว)
ไดยกตัวอยางกิจกรรมภายใตนโยบายการทูตประชารัฐ เชน บัวแกวสัญจร อาเซียนสัญจร กงสุลสัญจร
งาน Thai Festival และ Thailand Branding การนําคณะนัก ธุร กิจ เยาวชน และสื่อมวลชน
ตางประเทศเยือนไทย เปนตน
จะเห็นไดวา ทั้งเปาหมาย กลไก และกิจกรรมภายใตนโยบายการทูตประชารัฐเนน
การมีสวนรวมของประชาชน รัฐ เอกชน และสื่อ ซึ่งตางจากนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ไมได
กํา หนดว า สื่ อ เป น หนึ่ ง ในภาคี สํ า คั ญ ยิ่ ง ไปกว า นั้ น จากการสื บ ค น นโยบายของกระทรวงการ
ตางประเทศที่ผานมา นโยบายในลัก ษณะนี้ ไดมีการริเริ่มและดําเนินการตั้งแตสมัยรัฐบาลนายกฯ
ทักษิณ ชินวัตร ในขณะที่มีดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย เปนรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ ภายใต
ชื่อการทูตเพื่อประชาชน โดยมีเปาหมาย กลไก และกิจกรรมที่ดําเนินการคลายคลึงกับที่ปรากฏใน
นโยบายการทูตประชารัฐ (รายงานการดําเนินงานการทูตเพื่อประชาชน, ม.ป.ป.) จากการสัมภาษณ
ผูอํานวยการสํานักแผนและนโยบาย กระทรวงการตางประเทศ คุณอาจารี ศรีรัตนบัลล พบวาแผน
ยุทธศาสตรการตางประเทศของกระทรวงฯ มีลักษณะของการทูตประชารัฐอยูแลว (สัมภาษณเมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
เมื่ อ พิ จ ารณาลํ า ดั บ การดํ า เนิ น การทบทวนและจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร 4 ป
กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558-2561 ซึ่งแผนยุทธศาสตรฉบับดังกลาว ถูกใชเพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานดานการตางประเทศของไทย พบวาระดับการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ มีอยู
อยางคอนขางเฉพาะ กลาวคือ ผูมีสวนไดสวนเสียมาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ผูที่มีสวนไดสวนเสีย
เหลานี้แ มไมใชบุ คลากรในกระทรวงการต างประเทศที่มีส ว นรวมโดยตรงในการจัดทํ ารางแผน
ยุท ธศาสตร แตเ อกสารยุทธศาสตรไมไดระบุองคประกอบวาประกอบดวยหนวยงานใดบาง และ
ยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้นเปนการดําเนินการผานการประสานงานกับหนวยงานภายในกระทรวงการ
ตางประเทศเปนหลักเพื่อใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ (สํานักนโยบายและแผน, 2558) กลาวอีกนัยหนึ่ง
คือ การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการวางยุทธศาสตรไมปรากฏชัดเจน และเปนไปในลักษณะที่
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการตางประเทศวางแผนเพื่อประโยชนกับประชาชน (People oriented
centred) แตไมใชเปนการวางนโยบายที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง (People centred) โดยดึง
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ประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกระดับของการตัดสินใจ และเมื่อมีก ารประกาศใชนโยบายการทูต
ประชารัฐ กระทรวงการตางประเทศมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานโดยใหองคาพยพของกระทรวงฯ
รายงานผลการดําเนินงานโดยมิไดมีการปรับยุทธศาสตร 4 ป
อาจกลาวไดวานโยบายการทูตประชารัฐที่ประกาศใชและนํามาปฏิบัติ เปนนโยบาย
ที่ใหน้ําหนักกับรัฐในฐานะผูเชี่ยวชาญ และดําเนินการทางการทูต โดยมีกระทรวงการตางประเทศ
แสดงบทบาทนํา และมีประชาเปนผูรับบริก ารหรือผลประโยชนเ ปนหลัก และมีสวนรวมในฐานะ
ผูเขารวมกิจกรรมหรือรับบริการ มากกวาที่จะเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย
เปนตัวแสดงในกลไกการทํางานการตางประเทศที่ปรากฏเปนแผนอยางเปนรูปธรรม
2.1.2. แนวคิดความเปนนานาชาติของอุดมศึกษา และการอุดมศึกษาและการทูต
Jane Knight (2014) นักการศึกษาชาวแคนาดาพัฒนาแนวคิดเรื่องอุดมศึกษาและ
การทูต (Higher education and diplomacy) จากมโนทัศนเรื่องความเปนนานาชาติของอุดมศึกษา
(Internationalization of higher education) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตอยางตอเนื่อง
ในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา โดยในอดีต ความเปนนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา และกิจกรรมที่
เกิดขึ้นภายใตรมของความเปนนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาถูก มองวาเปนประโยชนที่เ กิดขึ้น
โดยตรงกับตัวผูเขารวมในกิจกรรมนานาชาติ การสรางองคความรูทางวิชาการใหมๆ การสรางทักษะ
ในการทํางานขามวัฒนธรรมของนักวิชาการ การปรับปรุงระบบที่มีความเปนนานาชาติและกลมกลืน
กันมากขึ้นของสถาบันอุดมศึก ษา ตลอดจนความรวมมือทางวิชาการเพื่อแกปญ หารวมระหวาง
ประเทศ
จากขอสังเกตของ Jane Knight (2014) ที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของความ
เปนนานาชาติของสถาบันอุ ดมศึก ษา 6 จากการทํากิจ กรรมนานาชาติเ พื่อการพัฒ นาทัก ษะของ
ผูเขารวมกิจกรรม เปนการปรับปรุงระบบใหมีความเปนสากล กลมกลืน กระทั่งเปนการดําเนินการ
เพื่อแกปญหาระหวางประเทศผานการสรางองคความรูขามพรมแดนนั้น Jane Knight (2014) จึงไดมี
ขอเสนอใหมองกิจกรรมและความเปนนานาชาติของอุดมศึกษาใหมในฐานะของนักการทูตหรือตัว
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การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพัฒนาการของความเปนนานาชาติของอุดมศึกษา ในชวงแรกของการดําเนินงาน
ดานความเปนนานาชาติของอุดมศึกษา Arum and van de Water (1992) ใหคํานิยามของความเปนนานาชาติ
ของอุดมศึกษาวา คือ “กิจกรรม โครงการและบริการที่หลากหลาย ที่อยูในขายของการศึกษานานาชาติ การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษาและความรวมมือทางเทคนิก” (หนา 202) ในขณะที่ Jane Knight (1994) ในชวงแรกของ
สายธารความคิดของเธอ มองวาความเปนนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาคือ “กระบวนการในการบูรณาการมิติ
นานาชาติและวัฒนธรรมนานาชาติในการเรียนการสอน วิจัย และบริการของสถาบันอุดมศึกษา ” (หนา 7)
ในชวงเวลาถัดมา Van der Wende (1997) นิยามความเปนนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาตางไปวาคือ
“ความพยายามอยางเปนระบบที่มุงสรางสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบสนองตอความจําเปนและขอทาทายอันเกี่ยวเนื่อง
กับโลกาภิวัตนของสังคม เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน” (หนา 17) และ Soderqvist (2002) เสนอวาความเปน
นานาชาติของสถาบันการศึกษา คือ “กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากหนวยงานระดับชาติสูสถาบันอุดมศึกษาใน
การหลอมรวมมิตินานาชาติทุกดานในการบริหารจัดการองครวม เพื่อสรางคุณภาพของการเรียนการสอน และเพื่อ
บรรลุสมรรถนะที่พึงประสงค” (หนา 29) ในงานเขียนในชวงตนศตวรรษที่ 21 ของเธอ Jane Knight (2002) ใหคํา
นิยามสรุปรวบยอดและเปนที่แพรหลายวา ความเปนนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาคือ “กระบวนการบูรณาการ
มิตินานาชาติ วัฒนธรรมนานาชาติและสากลในเปาประสงค หนาที่ หรือบริการของการศึกษาภาคอุดมศึกษา” (หนา 6)
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แสดงใหม ที่ทําหนาที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิชาการ สรางองคความรู ความเขาใจ เพื่อแกปญหาที่มี
ลักษณะขามพรมแดนหรือปญหาที่มีลักษณะรวม
สําหรับแนวคิดอุดมศึกษาและการทูต (Higher education and diplomacy)
Jane Knight (2014) ในชวงคริสตทศวรรษที่ 2 ของศตวรรษที่ 21 ไดวิเคราะหผลการดําเนินงานของ
การสรางความเปนนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาและพบขอเท็จจริง 2 ประการ คือ โลกาภิวัตน
กระทบทั้งการทูตและอุดมศึกษา และควรมีการพิจารณาการศึกษาใหมในบทบาทการทูต โดยเสนอ
แนวคิดการทูตและการศึกษา ซึ่งจะกลาวถึงเปนลําดับตอไป
1) โลกาภิวัตน กระทบทั้งการทูตและอุดมศึกษา
ในอดี ต สถาบั นอุด มศึก ษาส วนใหญมุ ง เน นไปที่ก ารดํา เนิน งานหลัก ๆ คื อ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริก ารชุม ชน มีแตเ พียงสถาบันจํานวนหนึ่ง เทานั้นที่มีก าร
ดํ า เนิ น งานในกิ จ กรรมนานาชาติ เหตุ ผ ลหลั ก ในการดํ า เนิ น งานความเป น นานาชาติ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาคือ เปนการเพิ่มมูลคาใหกับนักศึกษาและนักวิชาการที่เขารวมในกิจกรรม เชน การ
แลกเปลี่ยน การวิจัยรวม หรือการทํากิจกรรมอื่นๆ ในลักษณะที่เปนนานาชาติ โดยการทํากิจกรรม
เหลานั้น เปนทางเลือกที่จะไดมีโอกาสสัมผัสประสบการณ และเพิ่มทักษะตางๆ อาทิ ทักษะทางภาษา
ทักษะในการปรับตัว การทํางานในพหุวัฒนธรรม ทักษะการแกปญหา และภาวะผูนํา แตดวยกระแส
โลกาภิวั ตน ที่ต ลาดแรงงานมี ลัก ษะข ามชาติ ม ากขึ้น การสรางความเปน นานาชาติจึง ไมไดเ ป น
ทางเลือกอีกตอไป และเปนหนาที่ของสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาที่ตองสรางความเปนนานาชาติของ
สถาบันอุดมศึก ษา อาทิ นโยบายของสถาบันอุดมศึก ษาในสหรัฐอเมริก า ญี่ปุน เกาหลี สง เสริม
กิจกรรม Study Abroad Programme ที่จัดนักศึกษาเพื่อเดินทางไปทัศนศึกษายังตางประเทศเปนกลุม
โดยมีอาจารยรวมเดินทางเพื่ อศึก ษาและแลกเปลี่ยนความรู วัฒนธรรมกับ มหาวิทยาลัยเจาภาพ
ประเทศออสเตรเลียเองก็ไดมีการประกาศใหทุน New Colombo Plan ที่สงเสริมและผลักดันให
นักศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษาไปแลกเปลี่ยนและใชชีวิตทั้งในระยะสั้นและยาวในตางประเทศ
2) แนวคิดการศึกษาและการทูต
ชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา ความเปนนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาขยายตัว
ในรูปแบบใหมๆ เชน การวิจัยรวม เครือขายนักวิชาการที่เปนคลังสมองเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ศูนยความเปนเลิศในระดับภูมิภาค ดังนั้น การมองการศึกษาเปนเรื่องการทูตเชิงวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว
Jane Knight (2014) มองวาจะทําใหเรามองไมเห็นถึงความรูที่สรางขึ้นใหม การใชการศึกษาในการ
สง เสริม ความเสมอภาคทางสังคมทั้ง ภายในและระหวางประเทศ การสรางนวัตกรรมใหมๆ และ
เศรษฐกิจ ที่เ จริญ ขึ้นอันเปนผลจากความเปนนานาชาติ ในบริบทของไทยที่สถาบันอุดมศึก ษาถูก
กําหนดใหมีพันธกิจบริการวิชาการ7 ในรูปแบบที่เปนการสงเสริมการทูตประชารัฐและควรเปนสิ่งที่
ควรนํามาพิจารณาดวย
ทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต กระทรวงการตางประเทศ
ไดแสดงทัศนะในการเสวนา เรื่อง การพัฒนาอุดมศึกษาสูสากลเพื่อสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
การพัฒ นาอย างยั่ ง ยื น ในการประชุม ผู บ ริ ห ารระดั บ สูง ที่ รับ ผิ ดชอบงานด า นต า งประเทศของ
7

ผูศึกษาเขารวมการประชุมดวยในฐานะผูแทนมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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สถาบันอุดมศึกษาไทย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ หองประชุม Mayfair Ballroom A
โรงแรม Berkeley Hotel กรุงเทพ วา กระทรวงการตางประเทศของไทยตระหนักถึงการทูตทาง
การศึกษา และในขณะนี้กระทรวงการตางประเทศอยูระหวางยกรางยุทธศาสตรการทูตการศึกษา
(Education diplomacy) อธิบดีฯ ยังเชื่อวาประเทศไทยเปนประเทศแรกที่จะมีการยกรางการทูต
การศึกษาที่แยกจากยุทธศาสตรการทูตลักษณะอื่นๆ อาทิ ในสหรัฐอเมริกาผนวกรวมการศึกษาใน
การทูตสาธารณะ ประเทศสหราชอาณาจักรผนวกรวมไวในการทูตวัฒนธรรม และออสเตรเลียจัด
ความรวมมือทางการศึกษาวาเปนความรวมมือทางการศึกษานานาชาติ ในทัศนะของกระทรวงการ
ตางประเทศ การศึกษาจะชวยยกระดับความรวมมือและกระชับความสัมพันธกับตางประเทศ โดยใน
การดําเนินการจะจัดกลุมสถาบันอุดมศึก ษาเปนกลุมประเทศ Tier 1, Tier 2 และ Tier 3 และ
กระจายใหสถาบันตางๆ รับผิดชอบความรวมมือตามบริบทและความพรอม นายทรงศัก ยังไดย้ําดวยวา
ในสภาพปจจุบัน สถาบันอดุมศึกษามีการดําเนินงานดานการตางประเทศในระดับ หนึ่ง แตก ระจัด
กระจายและไมมีความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศอยางเปนระบบ
ดังนั้น หากมองสถาบันอุดมศึกษาจากมุมมองของการตางประเทศ บทบาท
ของสถาบันอุด มศึก ษาถูก มองวาเป นการทู ตเชิง วัฒ นธรรม (Cultural diplomacy) ผ านการ
แลกเปลี่ยน เรียนรูภาษาและวัฒนธรรม การทูตในอดีตมีตัวแสดงหลักคือหนวยงานของรัฐที่ไดรับ
มอบหมาย ซึ่งปจจุบันนี้ แนวทางเชนนั้นอาจจะไมเพียงพออีกตอไป ในทางตรงกันขามจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองเกิดการบริหารความสัมพันธภายในประเทศที่มีตัวแสดงมากขึ้นและสถาบันอุดมศึกษาก็เปน
หนึ่งในตัวแสดง เพื่อความสัมพันธระหวางประเทศที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายการตางประเทศ
2.1.3. แนวคิดเรื่องเครือขายนโยบายทางสังคม
ในการปรับเปลี่ยนการบริหารภายในประเทศเพื่อความสัมพันธภายนอก (Internal
management of external relations) จําเปนที่จะตองเขาใจฐานคิดในการสรางนโยบาย บทบาท
และความสัมพันธของตัวแสดงตางๆ โดยในสวนนี้จะแบงการนําเสนอเปน 3 สวนยอย ในชวงแรกของ
สวนนี้ จะเปนการทบทวนวรรณกรรมที่วาดวยความสัมพันธของรัฐและสังคม สวนที่สองจะกลาวถึงตัวแบบ
ของการสรางนโยบายของรัฐ โดยพิจารณาจากบทบาทของรัฐและหนวย องคกรตางๆ ในสังคม และ
สวนสุดทายจะกลาวถึง รูปแบบการสรางและดําเนินการนโยบายในยุคสมัยใหม
1) ความสัมพันธของรัฐและสังคม
อนุสรณ ลิ่มมณี (2558) ใน “รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง การพิจารณาใน
เชิงอํานาจ นโยบาย และเครือขายความสัมพันธ” ทําการสํารวจพัฒนาการความสัมพันธระหวางรัฐ
และสังคมตั้งแตกอนยุคเวสตฟาเลีย (Westphalia) หรือคริสตศตวรรษที่ 15 ถึงปจจุบัน8 อนุสรณ
พบวารัฐและสังคมมีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธกันเสมอ ในบางชวง รัฐและสังคมแยกตัวกันอยาง
ชัดเจน อาทิ รัฐยุโ รปในชวง คริส ตศตวรรษที่ 15-17 รวบอํานาจการปกครองไวสวนกลาง โดยมี
กษัตริยเปนผูมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และมีกองทหาร ระบบราชการ ระบบภาษีอากรระดับชาติ
ระบบกฎหมาย และระบบตลาด เปนกลไกที่ใชบังคับควบคุมอํานาจรัฐสวนกลาง และแผอํานาจใน
8

อนุสรณ (2558) ไมไดระบุถึงเหตุผลวาทําไมจึงวิเคราะหความสัมพันธของรัฐและสังคมในชวงเวลานั้น แตผูเขียนมี
สมมติฐานวาอนุสรณอาจตองการทําความเขาใจความสัมพันธชุดดังกลาวตั้งแตชวงการการสถาปนารัฐชาติ (อยาง
นอยที่สุดก็ในทางทฤษฎี) จนถึงปจจุบัน
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ทุกๆ มิติของประชาชน ในขณะที่ประชาชน ทําหนาที่เพียงเครื่องมือสําหรับเสริมสรางอํานาจและ
ความมั่งคั่งใหกับรัฐ ประชาชนจึงเปนเพียงผูอยูใตอํานาจปกครองของรัฐ มีหนาที่เสียภาษี ปฏิบัติตาม
นโยบายกําหนดชี้นํา หรือมีสภาพเปนเพียงสิ่งที่รองรับอํานาจปกครองของรัฐเทานั้น
ในช ว งคริ ส ตศตวรรษที่ 18-19 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ และประชาชน
ปรับเปลี่ยนไป เพราะการเกิดขึ้นของระบบทุนนิยมที่สงผลใหเกิดชนชั้น กลางและการปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางสังคม กลาวคือการวิพากษวิจารณอํานาจรัฐ ตลอดจนการเรียกรองสิทธิเสรีภาพจึงเปน
การถวงดุลยอํานาจของรัฐโดยชนชั้นกลาง อาจกลาวไดวา รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จตอง
ปรับตัวเปนรัฐที่อาศัยกฎหมายเปนฐานอํานาจ (Constitutional state) และในแงของสังคม กลุมคน
ที่มีบทบาทสูงในสังคมไดเปลี่ยนทัศนะและมองวาสังคมที่เจริญแลวหรือสังคมที่อารยะ (Civilized
society) มีความสงบสุขและเปนระเบียบเรียบรอยภายใตอํานาจรัฐ เนนสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
การรวมตัวกันและสามารถแสดงบทบาทตางๆ โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ (Cohen and
Arato, 1992) ซึ่งอนุสรณ เชื่อวาจุดเปลี่ยนนี้เปนการกอรางของ “ประชาสังคม” (Civil society) ใน
ความหมายที่เราเขาใจกันในปจจุบัน
พัฒนาการของประชาธิปไตยในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงตนศตวรรษที่ 20
ทําใหรัฐหลายรัฐในยุโรปและสหรัฐอเมริกากลายเปนสถาบันหรือโครงการสรางการเมืองที่มีอํานาจ
อธิปไตยเหนือดินแดน มีหนาที่กําหนดนโยบายอยางถูกตองตามกฎหมาย และอาศัยกลไกการบริหาร
ของระบบราชการ จําแนกอํานาจหนาที่กันอยางชัดเจน รัฐและสังคมแบงแยกออกจากกันและมีการ
รับรอง กําหนดอํานาจของรัฐและสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รัฐสมัยใหมจึงเปนรัฐที่
ขยายสิทธิใหประชาชนเขามารวมกําหนดนโยบายของรัฐ และรัฐมีหนาที่ตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนเพื่อความชอบธรรมในการครองอํานาจของรัฐตามกฎหมาย ทามกลางภาวะการ
เปลี่ยนแปลงและขอทาทายที่ซับซอนมากขึ้นในสังคม
2) ตัวแบบการสรางนโยบายของรัฐ
ความสั ม พั น ธ ด า นนโยบายเป น ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจระหว า งรั ฐ และ
ประชาชน ซึ่งการสรางนโยบายของรัฐสามารถแบงไดเปน 6 ตัวแบบ9 (โดยเปนการแบงไลเรียงจาก
ระดับความเขมขนของรัฐในการใชอํานาจกําหนดนโยบายอยางเปนอิสระกับหนวยสังคมอื่นๆ) ไดแก
1) ตัวแบบรัฐนิยม (Statism) รัฐมีอํานาจอิส ระในการกําหนดนโยบาย 2) นีโ อมารก ซิส (NeoMarxist) รัฐมีอํานาจในการกําหนดนโยบายแตมักจะอยูภายใตอิทธิพลของทุน 3) ตัวแบบพหุนิยม
(Pluralist) รัฐกําหนดนโยบายโดยคํานึงถึงผลประโยชนและสิทธิของกลุม สังคมตางๆ โดยจะโอนออน
ตอกลุม สัง คมที่มีอิท ธิพลมาก 4) ตัวแบบเชิง สหการ (Corporatism) คลายพหุนิยม แตมุง สาน
ผลประโยชนของกลุมสัง คมที่มีผูแทนกลุม ชัดเจน เชน สหภาพแรงงาน ฯลฯ 5) ตัวแบบชนชั้นนํา
(Elitism) รัฐมีความสามารถและจริยธรรมที่ดีและควรเปนผูตัดสินใจในฐานะชนชั้นนํา 6) ตัวแบบการ
ตัดสินใจเลือกสาธารณะ (Public choice)
อยางไรก็ดี อนุสรณ (2558) ไดสํารวจงานวิจัยที่ตั้งคําถามกับความเหมาะสมใน
การใชตัวแบบอธิบายการวางนโยบายแลวพบวา ไมมีตัวแบบใดเลยที่สามารถอธิบายปรากฏการณวาง
9

สามารถอานเพิ่มเติมไดอนุสรณ ลิ่มมณี (2558) ใน “รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง การพิจารณาในเชิงอํานาจ
นโยบาย และเครือขายความสัมพันธ”
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นโยบายไดอยางเหมาะสม อีกทั้งยังพบดวยวา เมื่อเวลาเปลี่ยนและปจจัยในบริบทสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ตัวแบบบางตัวอาจจะใกลเ คียงที่จ ะอธิบายการวางนโยบายได และตัวแบบบางตัวแบบซึ่งแมจะมี
ตัวอยางนอยมาก แตก็สามารถใชประโยชนอธิบายปรากฏการณได ยิ่งไปกวานั้น ยังพบดวยวา บริบท
ที่เปนเงื่อนไขในการกําหนดนโยบาย ไดแกความเปลี่ยนแปลงในสถานการณการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําใหการกําหนดนโยบายของรัฐตองมีการปรับเปลี่ยนและมี
แนวโนมที่จะดําเนินการผานเครือขายนโยบายซึ่งจะกลาวถึงในลําดับถัดไป
แมวาความพยายามแบงแยกการสรางนโยบายของรัฐจะเปนการแบงแบบเทียม
(Pseudo classification) แตก็เปนพื้นฐานในการทําความเขาใจความสัมพันธของนโยบาย รัฐและ
สังคม ดังนั้น งานชิ้นนี้จะไมทําการวิเคราะหโดยใชกรอบตัวแบบการสรางนโยบายของรัฐที่ไดกลาว
สรุปมานี้ แตจะใชเครือขายนโยบายในการศึกษา ซึ่งจะกลาวถึงตอไป
3) เครือขายนโยบาย
เครือขายนโยบาย คือ แบบฉบับความสัมพันธระหวางกลุมคนหรือบุคคลที่มี
บทบาทเกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐในนโยบายดานใดดานหนึ่ง โดยมีรูปแบบเครือขายนโยบาย 2
รูปแบบ คือ (1) ชุมชนนโยบาย (Policy community) และ (2) เครือขายประเด็น (Issue networks)
ความแตกตางของเครือขาย 2 รูปแบบนี้คือ จํานวนสมาชิก การเขามาเปนสมาชิกเครือขาย บทบาท
ของสมาชิก เครือ ขาย ความตอเนื่ องของเครื อขา ย ความถี่ใ นการพบปะกัน ความเห็นพอ งดา น
เปาหมายของนโยบาย และกฎเกณฑในการตอรอง ความสัมพันธภายในเครือขาย สภาพการเจรจา
ตอรอง ผลประโยชนไดเสียจากนโยบาย และ องคกรของกลุมที่เกี่ยวของในเครือขายนโยบาย ซึ่งสรุป
ไดในตารางนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางเครือขายนโยบายแบบชุมชนนโยบาย และเครือขาย
ประเด็น
ลักษณะ
จํานวนสมาชิกเครือขายและ
องคประกอบ

การเขาเปนสมาชิก
บทบาท

ชุมชนนโยบาย
เครือขายประเด็น
คอนขางจํากัด และมี
จํานวนมากและมาจาก
องคประกอบเปนนักการเมือง หลากหลายหนวยงาน ตองการ
กลุมคนทีม่ ีผลประโยชนหรือ สะทอนปญหาทีเ่ ผชิญโดยอิสระ
กิจกรรมเกี่ยวเนือ่ งโดยตรง โดยมี
วัตถุประสงคในการเขามา
กําหนดนโยบาย
มีการจัดตั้งเปนกรรมการเฉพาะ เปด
ดานสําหรับกําหนดนโยบาย
มีสวนรวมผานการประชุมหรือ แสดงความคิดเห็นไดอยาง
หารือ
เปดเผย แตอาจไมใชชองทางใน
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ลักษณะ

ชุมชนนโยบาย
เครือขายประเด็น
1. การกําหนดนโยบาย
การสรางผลกระทบใหนโยบาย
2. กําหนดแนวทางในการนํา เปลี่ยนแปลง
นโยบายไปปฏิบัติ
3. ประเมินผลการดําเนินงาน
ความตอเนื่อง
เปนเครือขายนโยบายที่มีความ ขาดความตอเนื่อง และไมมี
ตอเนื่อง และดําเนินการสวน โครงสรางเครือขายที่ชัดเจน
ใหญในรูปของกรรมการ
ความถี่ในการพบปะ
สม่ําเสมอตามวาระ
ไมบอย และไมคอยแนนอน
ความเห็นพองดานเปาหมายของ ยอมรับเปาหมายของนโยบาย ไมคอยมีการยอมรับในเปาหมาย
นโยบายและกฎเกณฑในการ และยอมรับกฎเกณฑการเจรจา เนื่องจากมีหลากหลายกลุม
ตอรอง
ตอรอง (มักไมคอยมีปญหา
เนื่องจากมองโลกไปในทิศทาง
เดียวกัน)
ความสัมพันธภายในเครือขาย เปนความสัมพันธเพื่อการ
ทรัพยากรจํากัดและไมสามารถ
นโยบายรูปแบบชุมชนนโยบาย แลกเปลี่ยน กลุมตางๆ สามารถ นํามาใชแลกเปลี่ยนเพื่อกําหนด
ใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยู ทิศทางนโยบาย
เชน ผลประโยชน ขอมูลขาวสาร
ความชอบธรรม
สภาพการเจรจาตอรอง
การเจรจาตอรองเกี่ยวกับทิศทาง ปรึกษาหารือ ถามไถเรือ่ งราว
ของนโยบาย อาศัยการ
แตไมคอยมีอํานาจตอรอง
แลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชนรวม ผลประโยชนกับรัฐ
ผลประโยชน(ที่ไดเสีย)จาก
ไมมีใครไดหรือเสียทั้งหมด
นโยบายเอือ้ ประโยชนใหคนกลุม
นโยบาย
ใดกลุมหนึ่ง
องคกรของกลุมทีเ่ กี่ยวของใน สามารถควบคุมสมาชิกผานผูนํา องคกรไมสามารถควบคุม
เครือขายนโยบาย
ของตนได
สมาชิกได
ที่มา: อนุสรณ ลิ่มมณี, 2558.
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในสวนนี้ จะกลาวถึงงานศึกษาที่เปนการประเมินการดําเนินงานของโครงการและนโยบาย
3 ชิ้น ซึ่ง แบง ออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก เปนการทบทวนวรรณกรรมถึงงานศึก ษาที่มีการ
ประเมินนโยบายที่มีการบูรณาการหรือการทํางานของหนวยงานมากกวา 2 หนวยงาน 2 ชิ้น โดยชิ้น
แรกเปนการประเมินการดําเนินงานดานการตางประเทศ ทั้งที่มีกระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพ
หรือกระทรวงการตางประเทศเปนผูรวมดําเนินการ และชิ้นที่ 2 เปนการถอดบทเรียนการประเมิน
นโยบายที่มีลักษณะสหวิทยาการ โดยภาคภูมิ ฤกขะเมธ (2558) สวนงานในกลุมที่ 2 เปนการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาที่เกี่ยวของการการบริหารจัดการชายแดน โดยนําเสนองานของจัดทํา
แผนแมบทเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2558) และ ชุดโครงการวิจัย
การบริหารจัดการชายแดน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (2559)
2.2.1 การประเมินนโยบาย
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2552) ไดประเมินโครงการสนับสนุน
ภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการในภาพรวม เสนอตอกระทรวงการตางประเทศ โดยใช SWOT เปน
เครื่องมือในการประเมินโครงการภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions Integrated
Projects-FMIP) ที่มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) เสริมสรางภาพลักษณและทัศนคติที่ดีและความนิยมตอ
ประเทศไทยในสัง คมโลก เพื่ อเสริม สรางความเชื่อมั่นในไทย 2) คุม ครองและสง เสริม สิท ธิและ
ผลประโยชน ค นไทย ในตา งประเทศ และสร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ ชุ ม ชนไทยในต างประเทศ
3) ส ง เสริ ม บทบาทไทยในกรอบความร วมมื อ ในต า งประเทศในระดั บ ตา งๆ 4) เสริ ม สร า งขี ด
ความสามารถในการแขงขัน โดยประเมินการดําเนินงานในปงบประมาณ 2550 และ 2551
จากการประเมินพบวา ทั้งโครงการที่กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานหลัก
และหนวยงานอื่นเปนหนวยงานหลักโดยมีกระทรวงการตางประเทศเปนภาคี มีทั้งโครงการที่ประสบ
ความสําเร็จและลมเหลว โดยโครงการที่ประสบความสําเร็จคือโครงการที่สวนราชการมีการบูรณาการ
กับกระทรวงการตางประเทศมาระยะหนึ่ง มีเปาหมายทั้งสองฝายชัดเจน และมีงบประมาณอยูแลว
ทีมประเมินใหขอเสนอแนะวา โครงการ FMIP เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปราชการ
ที่มุงการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแนะวาเพื่อใหเ กิดประโยชนสูงสุดแกประเทศไทย
จําเปนตองบูรณาการพันธกิจของหนวยงานตางๆ เพื่อใหสามารถปรับตัวไดทันและสามารถแขงขันได
ดีในภาวะความไมแนนอน และความแตกตางของบริบทแตละประเทศ ทั้งนี้ ควรคํานึงถึงผูรับผิดชอบ
และผูที่มีสวนไดสวนเสียที่หลากหลายตลอดกระบวนการดําเนินงาน
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2552) ยังไดเสนอแนะการบูรณาการ
อยางเปนรูปธรรม โดยแตละหนวยงานที่จะทํางานรวมกัน ตองตกลงพันธกิจรวม ทําแผน การจัดการ
งบประมาณ ทีมดําเนินการ ระดับทรัพยากร เพื่อบรรลุผลรวมกัน โดยมีขั้นตอนของการดําเนินการ 4
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการริเ ริ่มพัฒ นากรอบแนวคิดโครงการ ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมการ
ขั้นตอนการดําเนินการและติดตามผล ขั้นตอนการสรุปและประเมินผล
ภาคภูมิ ฤกขะเมธ (2558) ไดสรุปบทเรียนใน “เลาผานประสบการณการวิจัยเชิง
คุณภาพกับการประเมินนโยบาย” ใน เปดกลองนโยบายสาธารณะ หลากมุมมองในการศึกษานโยบาย
สาธารณะรวมสมัย โดยไดแสดงทัศนะวาการประเมินนโยบายในปจจุบัน รับเอาแนวทางการจัดการ
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ภาครัฐแนวใหม โดยเฉพาะการนําหลักบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มาใช ในการประเมินผลนโยบายปองกัน
อุบัติเหตุจราจรในชวง พ.ศ. 2547-2548 โดยใชกรอบของ ซิปโมเดล (CIPP Model) เพื่ออธิบาย
เนื้อหาของนโยบาย เปาหมาย แผน ยุทธศาสตรการปองกันอุบัติเหตุจราจร
ทีมวิจัยเพื่อประเมินผลนโยบาย ทําการวิเคราะหใน 3 ดานคือ วิเคราะหที่มาของ
นโยบายปองกันอุบัติเหตุในอดีต การวิเคราะหกระบวนการกําหนดนโยบาย และการวิเคราะหเนื้อหา
ของนโยบาย และจากการวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพแลว พบวา
ที่มาของนโยบายปองกันอุบัติเหตุในอดีตเปนนโยบายที่หนวยงานเฉพาะเปนผูรับผิดชอบดูแล ไดแก
กลุมสาธารณสุขและกลุมงานสาธารณภัย เทานั้น ซึ่งทําใหผ ลการดําเนินนโยบายไมถึง ผลสัมฤทธิ
เทาที่ควร เมื่อพิจารณาวิเ คราะหก ระบวนการกําหนดนโยบาย ฝายการเมืองใหความสําคัญ และ
ยกระดับการปองกันอุบัติเหตุเปนนโยบายและวาระแหงชาติ ดึงหนวยงานและขาราชการในหนวยงาน
ตางๆ เขามามีสวนรวม ไดแก กระทรวงมหาดไทย โดยผูวาราชการแตละจัง หวัด ถูก กําหนดใหมี
ภารกิจดานนี้โดยตรง และตองประสานกับหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กระทรวงสาธารณสุข กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงเปนตน
หนวยงานเหลานี้รวมกําหนดยุทธศาสตร และวางแผนนโยบายเชิงรุกมากยิ่งขึ้น และมีการวางบทบาท
ในการบูรณาการและประสานหนวยงาน พรอมกระจายอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ทําใหการผลักดัน
ยุท ธศาสตรเ ปนไปอยางชัดเจน ในแงง บประมาณ คณะกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดยุท ธศาสตร
รับผิดชอบโดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจสูงสุดภายใตชื่อศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
ในแงของการวิเคราะหเนื้อหานโยบาย ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได
ยกระดับ มาตรการตางๆ เปนยุทธศาสตรมากยิ่งขึ้นและมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่
สะทอนในตัว ชี้วัดผูเ สียชี วิตจากอุบัติ เ หตุชัดเจน พรอมกับ ยุ ท ธศาสตรห าดาน คือ การบัง คับ ใช
กฎหมาย วิศวกรรมจราจร การใหความรูประชาสัมพันธ การบริการการแพทยฉุกเฉิน การประเมินผล
และสารสนเทศ
อาจกลาวไดวา ลักษณะการวางนโยบายเชนนี้ เปนการวางนโยบายแบบชุมชนที่มี
คณะกรรมการกําหนดไวอยางชัดเจน มีการบูรณาการแผนงาน เงิน และคน เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ แตก็มี
ลักษณะสั่งการจากบนลงลาง
2.2.2 การจัดการชายแดน
ชุดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่มีพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดตาก และ
ชุดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ที่มีพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ทําใหเห็นสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของเมืองชายแดนที่เปนพลวัต อันเปนผลที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมโยงและการปรับเปลีย่ น
ระบอบพรมแดน ดังที่กลาวไปแลวในบทที่ 1 เดชา ตั้งสีฟา (2558) พบวามีการซอนทับของพื้นที่ แต
ดวยรัฐตองการคงบูรณภาพแหงรัฐจึงมีความพยายามตรึงการครอบครองพื้นที่และจัดการผูคนเอาไว
อยางตอเนื่อง ซึ่งหากพิจารณาสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น ณ อาณาบริเวณชายแดน ไมวาจะเปน
หวงเวลาใด ก็มีก ารเคลื่อนยายของผูคนอยูตลอดไมวาจะมีก ารกําหนดขอบเขตรัฐชาติไวอยางไร
ในขณะที่ พื้นที่จังหวัดเชียงราย ไดพบกับสภาพของเมืองชายแดนเกิดใหม ซึ่ง รมเย็น โกไศยกานนท
(2559) นิยามวาคือเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีศักยภาพในการพัฒนาและการลงทุน
แตก็มีความไมชัดเจนในกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการลงทุน ตลอดจนระบอบชายแดน เหลานี้แมจะ
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เปนความเสี่ยงที่นักลงทุนตองแบกรับ และก็มีผลประโยชนอยางมหาศาลจากที่ตั้งที่ของชายแดนที่มี
การเชื่อมโยงของผูคน แรงงาน และทรัพยากร
งานทั้ ง สองชิ้ น ชี้ ใ ห มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง แนวทางการบริ ห ารชายแดนที่ จ ะเอื้ อ
ประโยชนกับ ทุก ฝาย และคํานึง ถึง ผลประโยชน ของชนชายแดน กลไกการบริห ารชายแดนเช น
ชายแดนตาก ควรเปนองคกรอิสระที่ตั้งขึ้นมาใหมที่สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว แกปญหาที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงไดอยางทันกาล ในขณะที่ การศึกษา ณ พื้นที่เชียงราย เสนอใหมีการพัฒนาแนว
ทางการบริหารจัดการชายแดนในลักษณะของการเจริญเติบโตแบบมีสวนรวม (Inclusive growth)
โดยใชหลักของความมั่นคงของมนุษยเปนที่ตั้ง
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งสวนที่เปนแนวคิดทฤษฎี และงานศึกษาวิจัย ทําให
เห็นวาการทูตประชารัฐ เปนผลจากพัฒนาการของการทูตที่มีการปรับเปลี่ยนมาอยางตอเนื่องใหเขา
กับบริบท (การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ) ที่
เนนการมีสวนรวมของภาคสวนอื่นๆ ในการดําเนินงานที่สงเสริม การตางประเทศของไทย แตหาก
พิจารณาจากความสัมพันธของรัฐและองคกรตางๆ ในสังคมตามแนวคิดเรื่องเครือขายนโยบาย ก็จะ
ทําใหเขาใจไดมากขึ้นวา ความเปนประชารัฐของการดําเนินนโยบายทางการทูตอยูในระดับใด และ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกับ ความเป น นานาชาติ ของสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา ทํ าให เ ห็ น ว า
สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญในทางการทูตดวย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับงานศึกษาวิจัย
พบวาอาณาบริเวณชายแดนมีความแตกตางในเชิงบริบททางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร
ตลอดจนมีโ อกาสและความทาทายที่มีความเฉพาะ และมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
จําเปนตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ในงานศึกษาชิ้นนี้ ผูศึกษาจะทบทวนการดําเนินการของกระทรวงการตางประเทศในดาน
การทูตประชารัฐที่สองคลองกับการดําเนินงานตามพันธกิจดานการตางประเทศของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีที่ตั้งอยู ณ อาณาบริเวณชายแดน โดยจะประยุกตใชมโนทัศนวาดวยรัฐและสังคม และเครือขาย
นโยบายเปนกรอบการศึกษารายละเอียดดังนี้
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การทูตประชารัฐ (ยุทธศาสตรการ
ตางประเทศ และยุทธศาสตรการทูต
การศึกษา)
1. ภาคสวนที่มีสวนรวมในการทูต
ประชารัฐ อาทิ ภาครัฐ เอกชน
สื่อ สถาบันการศึกษา ฯลฯ
2. การมีสวนรวมในการทูตประชา
รัฐ อาทิ การวางแผนยุทธศาสตร
การบูรณาการแผนงานประจําป
งบประมาณ ทรัพยากร การ
ประเมินผล ฯลฯ การมีสวนรวม
ของสถาบันอุดมศึกษา โดย
เฉพาะที่มที ี่ตั้ง ณ ชายแดน
3. ผลประโยชนจากการดําเนินการ
การทูตประชารัฐ

1.
2.
3.
4.

1.
2.

เปรียบเทียบ

3.
4.
5.

การอุดมศึกษาและการทูต
การสรางความเปนนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยในพันธกิจ
ตางๆ
การเรียนการสอน การรับเขา
นักศึกษาตางชาติ การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษา
การวิจัยรวม การวิจัยประเด็น
ชายแดน ขามพรมแดน
แกปญหารวม
การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เครือขายนโยบาย
เครือขายและองคประกอบ
บทบาท
ความเห็นพองของเปาหมาย และ
การดําเนินนโยบาย
ผลประโยชน (ที่ไดเสีย) จาก
นโยบาย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดนี้ ประยุกตมาจากแนวคิดการทูตประชารัฐ การอุดมศึกษาและการทูต และ
เครือขายนโยบาย โดยจะใชแนวคิดการทูตประชารัฐและการอุดมศึกษาและการทูตในการศึกษาแผน
ยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศและแผนยุทธศาสตรตางประเทศของมหาวิทยาลัยแมฟา
หลวงที่เปนกรณีศึกษา โดยจะเปรียบเทียบความสอดคลองในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
ทั้ง 2 องคกร ซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบนี้ จะนําไปสูการชี้ใหเห็นถึงแนวทางในการดําเนินงานรวมกัน
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หรือบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ณ บริเวณชายแดนในการสนับสนุนนโยบายการตางประเทศของ
กระทรวงฯ
กลาวโดยสรุปคือ กรอบแนวคิดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชสอบทานวา
1) กระบวนการวางยุทธศาสตรการตางประเทศ 4 ป และการประกาศใชนโยบายการทูต
ประชารัฐ กระทรวงการตางประเทศและยุทธศาสตรตางประเทศของสถาบันอุดมศึกษา ณ อาณา
บริเวณชายแดนที่เปนกรณีศึกษา คือ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีความสัมพันธกันอยางไร
2) การดํ า เนิ น กิ จ กรรมด า นการต า งประเทศที่ มี ภ ารกิ จ ร ว มระหว า งกระทรวงการ
ตางประเทศ และสถาบันอุดมศึกษา ณ อาณาบริเวณชายแดนที่เปนกรณีศึกษา มีขอเสนอแนะในการ
วางแผนและดําเนินงาน การใชทรัพยากร และการประเมินผลเพื่อถึงสัมฤทธิผลรวมกันอยางไร

บทที่ 3
ผลการศึกษา: ยุทธศาสตรการตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ
และสถาบันอุดมศึกษา ณ อาณาบริเวณชายแดน
ในบทที่ 1 และ 2 นําเสนอบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ดานการตางประเทศและสถาบันอุดมศึกษา โดยไดนําเสนอกรอบการศึก ษาไวในทายบทที่ 2 เพื่อ
ศึกษาความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรและการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มีที่ตั้งอยูบ ริเวณ
ชายแดนและยุทธศาสตรการตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ ในบทที่ 3 เปนการนําเสนอ
ผลการศึกษา โดยจะแบงออกเปน 4 สวน สวนแรกเปนการนําเสนอยุทธศาสตรการตางประเทศของไทย
การทูตประชารัฐ สวนที่ 2 นําเสนอยุทธศาสตรการตางประเทศของสถาบันอุดมศึกษาที่มีที่ตั้งอยูบน
อาณาบริเวณชายแดน ในที่นี้ใชกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สวนที่ 3 เปนการนําเสนอบท
วิเคราะหกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ และความสอดคลองของทั้ง 2 แผนยุทธศาสตรโดย
เปรียบเทียบ สวนที่ 4 เปนการสรุปผลการศึกษา
3.1 ยุทธศาสตรการตางประเทศของประเทศไทย
แผนยุทธศาสตรการตางประเทศของประเทศไทย เปนหนึ่งในภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายให
กระทรวงการต างประเทศเป น ผูดํ าเนิน การวางแนวทางในการจั ดทํ า วางกลไกในการนํ าแผน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยแผนยุทธศาสตรการตางประเทศตองตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล
และบริบ ทสถานการณแวดลอมที่มีก ารเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ นโยบายการตางประเทศตอง
ตอบสนองตอนโยบายของรัฐ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอกฎหมายและ
แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ พระราชบัญญัติมอบหมายอํานาจหนาที่ กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ และแผนสิทธิมนุษยชน (สํานักนโยบายและแผน, ปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, กระทรวงการตางประเทศ, 2558)
แผนยุท ธศาสตรก ารตางประเทศของประเทศไทย เปนแผน 4 ป ซึ่ง แผนฉบับ ที่ใชอ ยู
ปจ จุ บัน มี ผ ลบั ง คั บ ใช ร ะหว า ง พ.ศ. 2558-2561 โครงสร า งของแผนยุ ท ธศาสตร ต างประเทศ
ประกอบดวย 3 สวน คือ 1. บทนํา 2. ที่มาของอาณัติดานการตางประเทศ และ 3. รายละเอียด
ยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558-2561 นอกจากนี้ วิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวง
การตางประเทศ ไดกลาวถึงยุทธศาสตรการตางประเทศฉบับปจจุบันวาตองดําเนินการสอดคลองกับ
วิสัยทัศน 20 ปที่รัฐบาลไดประกาศใช โดยตองคํานึงถึงสภาวะการณภายในประเทศและบริบทของโลก
(วิทวัส, 2559) อาจารี ศรีรัตนบัลล ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ
ยังกลาวดวยวากรณีที่รฐั บาลมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย การดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ
ในฐานะผูป ระสานและรับ ผิดชอบหลัก ยุท ธศาสตรก ารตางประเทศตองตอบสนองนโยบายโดย
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหสอดคลองดวย (สัมภาษณ อาจารี ศรีรัตนบัลล, 17 มิถุนายน 2559)
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ในสวนของบทนํา กระทรวงการตางประเทศไดตอกย้ําถึง การเป นองค ก รหลัก ในการ
ดําเนินงานดานการตางประเทศเพื่อรักษาและสงเสริมผลประโยชนของชาติในทุกมิติ และทุกระดับ
โดยแผนฯ นี้ไดมีการปรับใหสอดคลองกับบริบทปจจุบันที่เปนโอกาสและความทาทายทั้งภายในและ
นอกประเทศ 3 ดาน คือดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และ ดานสังคมวัฒนธรรม สิ่งที่
ถูกกลาวถึงและถูกยกใหมีความสําคัญคือภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและใหม การปรากฏตัว
ของมหาอํานาจในภูมิภาค ความทาทายในการรักษาความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะที่บริเวณพื้นที่ชายแดน
การใชโอกาสจากความเชื่อมโยงในภูมิภาค และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจดวยการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การสรางนวัตกรรมใหมๆ ตลอดจน การเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคม
สื่อมวลชนและประชาชนในกระบวนการตัดสินใจและการขับเคลื่อนนโยบาย โดยตอบสนองบริการ
ของรัฐอยางมีรูปธรรม
วัตถุประสงคในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ คือ “เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินภารกิจของ
กระทรวงการตางประเทศในการขยายความรวมมือกับตางประเทศและการเสริมสรางบทบาทของไทย
ในเวทีระหวางประเทศอยางมีเกียรติและสมศักดิ์ศรีในทุกดาน รวมถึงการแสวงหาโอกาสในการขยาย
การคา การลงทุนและความรวมมืออื่นๆ กับตางประเทศ เพื่อสงเสริมความกาวหนาและการพัฒนา
ประเทศไทย ตลอดจนใหการคุมครองสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ ทั้งนี้ กระทรวง
การตางประเทศมุง บูร ณาการการทํ างานร วมกั บ หน วยงานตางๆ ที่ เ กี่ ยวข อง และยึด หลัก การ
ดําเนินการที่โปรงใสความตอบได และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล” (กระทรวง
การตางประเทศ, อางแลว)
ตามยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ 4 ป ที่ประกาศใชในปจจุบัน กําหนดวิสัยทัศนไว
วากระทรวงการตางประเทศเปน “องค กรนําในการขับเคลื่อนนโยบายการตางประเทศไทย เพื่อ
ผลประโยชนชาติ” โดยมีพันธกิจ 10 ประการคือ
1) เปนตัวแทนรัฐบาลในการประชุม เจรจาระหวางประเทศ รักษาผลประโยชนของไทยใน
ทุกเวที และรวมกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ
2) เป น องค ก รที่ กํ า กั บ ดู แ ลนโยบายการต า งประเทศในภาพรวม ให คํ า ปรึ ก ษาและ
ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร แกหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย
3) คุมครอง สงเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน ใหบริการคนไทยในตางประเทศ
4) นําองคความรูจากตางประเทศ มาตรฐานสากล และบรรทัดฐานระหวางประเทศมาชวย
ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
5) เสริมสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีของไทยในตางประเทศ
6) ดําเนินงานเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบแผนสากลเพื่อการตางประเทศ
7) สงเสริมและดําเนินงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
8) สรางองคความรูและใหความรูด านการตางประเทศตอภาคสวนและสาธารณชนไทย
9) บูรณาการภารกิจดานการตางประเทศกับทุกภาคสวน
10) พัฒนาองคกรใหมีความพรอมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
หลักธรรมภิบาล
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โดยในแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ ไดกําหนดใหมีประเด็นยุทธศาสตร 8 ขอดวยกัน คือ
1) สงเสริมความสัมพันธอันดีกับเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2) สงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
3) เสริมสรางสถานะความสัมพันธกับประเทศยุทธศาสตร
4) ผลักดันบทบาทไทยที่สรางสรรคและรับผิดชอบเปนที่ยอมรับของประชาคมโลก
5) ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและความรวมมือทางเศรษฐกิจ
6) เสริมสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีตอไทย
7) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน
8) พัฒนาขีดความสามารถขององคกร
จะเห็นไดวา ประเด็นยุท ธศาสตร 8 ประการขางตน กระทรวงการตางประเทศซึ่งเปน
หนวยงานหลักในการจัดทํา และผลักดันการดําเนินงานดานการตางประเทศ ใหความสําคัญกับการ
สงเสริมความสัมพันธอันดีกับเพื่อนบานและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาเซียน และประเทศ
ยุทธศาสตร โดยครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการใหบริการแกประชาชน เนนการยอมรับ
สงเสริมบทบาทและความรับผิดชอบของไทยในประชาคมโลก อีกทั้งยังมีประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 ที่
กล า วถึ ง การส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของทุ ก ภาพส ว นด ว ย ดั ง นั้ น เมื่ อ รั ฐ บาลมี ม ติ ก ารประชุ ม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 กําหนดใหสวนราชการใชกลไกประชารัฐในการ
ขับเคลื่อนนโยบายดัง ที่ก ลาวไปแลวในบทที่ 2 กระทรวงการตางประเทศจึง ไดส นองตอบโดยการ
กําหนดแนวทาง “การทูตประชารัฐ (Inclusive Diplomacy)” ครอบคลุม พื้นที่ทั้งในไทยและ
ตางประเทศ โดยในประเทศไทย ครอบคลุมการดําเนินการในกรุงเทพ ตางจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
ชายแดน (เอกสารกระทรวงการตางประเทศ, ม.ป.ป.) และในตางประเทศ ดําเนินยุทธศาสตรโดย 96
สถานทู ต และสถานกงสุล ใหญ ใน 66 ประเทศ ซึ่ ง เหล านี้ เป นสิ่ ง ที่ ก ระทรวงการตา งประเทศ
ดําเนินการอยูแลวตามยุทธศาสตรที่วางไว
ควรกลาวดวยวา กระทรวงการตางประเทศมีความพยายามอยางตอเนื่องในการดําเนินงาน
ดานการตางประเทศและการทูตในอีกหลายลักษณะ อาทิ การทูตวิทยาศาสตร การทูตวัฒนธรรม
และการทูตการศึกษา และ ปจจุบันนี้ กรมอเมริกาและแปซิฟกใต ไดรับมอบหมายใหดําเนินการยก
รางยุทธศาสตรการทูตการศึกษา (Education diplomacy) โดยกรมฯ มีหนาที่หลักในการประสาน
หนวยงานดานการศึกษาที่เกี่ยวของเพื่อรวมใหความเห็นในรางที่กรมฯ เปนผูจัดทํา
จากการสัมภาษณ ทรงศัก สายเชื้อ ทําใหทราบวา ยุทธศาสตรการทูตการศึกษา มีที่มาจาก
การที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการตางประเทศไดเขารวมการประชุม 2015 Institute for
Global Education Diplomacy ระหวางวันที่ 5-8 มีนาคม 2558 ณ กรุง วอชิง ตัน ประเทศ
สหรั ฐอเมริ ก า และเพื่อ เป นการสนับ สนุน การปฏิ รูป การศึก ษาและการดํ าเนิ นยุ ท ธศาสตร ก าร
ตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศจึง ไดริเ ริ่ม การรางยุ ท ธศาสตรการทูตการศึก ษาขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค 4 ประการ คือ กลาวคือ 1. กระทรวงการตางประเทศมุงหวังที่จะสรางความรวมมือดาน
การศึกษากับตางประเทศเพื่อพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของ
ไทย 2. สงเสริมการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรูและการสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
3. ผลัก ดันใหไทยเปนศูนยก ลางการศึก ษาในดานและสาขาที่ไทยมีศักยภาพ และ 4. สง เสริม ให
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นักเรียนนักศึกษามีความพรอมในการเปนพลเมืองโลก (global citizen) บุคลากรและทรัพยากร
บุคคลดานการศึกษาของไทยไดรับการยอมรับในระดับสากล (ทรงศัก สายเชื้อ, 2559)
แมวายุทธศาสตรการทูตการศึกษาของประเทศไทย จะอยูในระหวางการยกรางฯ แตรางฯ
ดัง กลาวก็ผานกระบวนการของการประชุมรวมกับภาคีที่เกี่ยวของ คือ ผูแทนจากสภาการศึก ษา
สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเปนหนวยงาน
ที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาของไทยในทุกระดับ ตลอดจนรางดังกลาวไดผานการประชุมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นจากภายในกระทรวงการตางประเทศแลว (การสัมภาษณ ทรงศัก สายเชื้อ, 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2559)
รางฯ ยุทธศาสตรการทูตการศึกษา ประกอบไปดวย 9 ประเด็นยุทธศาสตร คือ
1) การทู ตเพื่อ สง เสริม ความรว มมือด านการศึก ษา และนําองคความรูที่ เ ปนเลิศจาก
ตางประเทศมาพัฒนาการศึกษาของไทย
2) การศึก ษาเพื่อเปนเครื่องมือในการสง เสริม ความรวมมือและความสัม พันธร ะหวาง
ประเทศโดยยึดแผนที่ยุทธศาสตรกลุมประเทศเปาหมาย ระดับภูมิภาคและองคการระหวางประเทศ
3) การสงเสริมการแลกเปลี่ยน เคลื่อนยายผูมีทักษะและความรู (Talent Excellence,
Talent Mobility, and Two-Way Mobility)
4) การศึกษาเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเนนนวัตกรรม อุตสาหกรรม
สรางสรรค ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม เปนตน
5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ นักการทูต
ระดับโลก พลเมืองโลก ทัก ษะการคิดวิเคราะห คานิยมการทํางานแบบมืออาชีพ จริยธรรมในการ
ทํางาน ฯลฯ
6) การสงเสริมระบบการศึกษาและสถาบันการศึกษา เชน ระบบการวัดผลสัมฤทธิ์ การ
ประเมินผลที่เปนสากลและเปนที่ยอมรับ
7) การสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในดานและสาขาที่ไทยมีศักยภาพ
8) การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสงเสริมใหไทยมีระบบการศึ กษาสรางสรรค
ดวยนวัตกรรม (Smart Education) พิพิธภัณฑ (Museum) ศูนยการเรียนรู (Learning Centre)
และอื่นๆ
9) อื่นๆ เชน การสงเสริมการสอนภาษาไทยในตางประเทศ Public Research/คลังสมอง
(Think Tanks) การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) และอื่นๆ
อาจกล า วได โ ดยสรุ ป คื อ กรมอเมริ ก าและแปซิ ฟ ก ใต ได รั บ มอบหมายให จั ด ทํ า ร า ง
ยุท ธศาสตรก ารทูตการศึก ษา โดยมีก ระบวนการคือการยกรางยุท ธศาสตรขึ้น และมีมุม มองตอ
ยุทธศาสตรการทูตการศึกษาในสองลักษณะคือ 1. เพื่อใชการทูตและการตางประเทศในการสงเสริม
ความรวมมือกับตางประเทศ (Diplomacy for education) 2. เพื่อใหความรวมมือดานการศึกษากับ
ตางประเทศ เปนเครื่องมือและองคประกอบที่สําคัญของการตางประเทศ และชวยสงเสริมสถานะ
(positioning) ของประเทศ รวมทั้งสงเสริม ความสัมพันธระหวางประชาชนกับ ประชาชน หากจะ
พิจารณาในแงของการจัดทํารางฯ จะพบวา รางฯ ดังกลาวไดระบุผูที่มีสวนไดสวนเสียคือหนวยงานเชิง
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นโยบายที่ ทําหนาที่ กํากั บ ดูแลสถาบันการศึ ก ษาในระดับ ต างๆ อาทิ สภาการศึก ษา สํานั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนตน และหนวยงานอื่นๆ ในกระทรวงการตางประเทศ แตโ ดย
กระบวนการยกรางฯ สถาบันการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาไมไดถูกนับวาเปนผูกําหนดทิศทางของ
ยุทธศาสตรและที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรง
แมว าจากการสั ม ภาษณ อธิ บ ดีก รมอเมริก าและแปซิฟ ก ใต จะชี้ วา ในการดํา เนิน งาน
สถาบันการศึก ษาจะมีสวนสําคัญ และมีผ ลโดยตรงตอความสําเร็ จ ของการดําเนิ นการ แตก็ตอ ง
พิจารณาเงื่อนไขในการดึงสถาบันตางๆ มาเขารวมในการดําเนินการดวย เงื่อนไขตางๆ คือ 1) ความ
พรอมของสถาบันการศึกษา อาทิ ความสามารถทางภาษาของคณาจารยและนักศึกษา 2) ความโดดเดน
และความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษา 3) ความสนใจในเชิงประเด็นของสถาบันการศึกษา ซึ่งสิ่ง
เหลานี้จําเปนตองมีการวางแผนการดําเนินงานในรายละเอียดตอไป
อาจสรุปไดวา การวางยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ เปนการดําเนินการแบบ
ชุมชนนโยบายที่มีองคประกอบของกรรมการที่เฉพาะ กําหนดยุทธศาสตร ตลอดจนแนวทางในการ
ดําเนินยุท ธศาสตร มีวาระสม่ําเสมอ โดยมีห นวยงานฯ ภายในกระทรวงการตางประเทศที่เ ป น
ผูรับผิดชอบหลักในการเปนกองเลขานุการ คือ สํานักนโยบายและแผนในกรณีของยุทธศาสตรการ
ตางประเทศ และกรมอเมริก าและแปซิฟก ใตในกรณีของยุทธศาสตรการศึกษา การดึง หนวยงาน
ภายนอกมารวมกําหนดยุทธศาสตร มีบทบาทเฉพาะในฐานะผูใหขอมูลและมาในลักษณะของผูแทนกลุม
หากจะพิจารณาจากกรอบมโนทัศนเรื่องการทูตประชารัฐ กลาวไดวา การกําหนดนโยบาย
ดานการตางประเทศยึดอาณัติดานการตางประเทศเปนสําคัญ และยึดวิถีปฏิบัติโดยการเชิญผูแทน
หนว ยงานระดับ กรมหรื อกระทรวงเขา รวมให ความเห็น ทํ าใหก ารทู ตประชารัฐจึ ง มี เ ป าหมาย
ดําเนินการเพื่อประชาชน และอาจดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่นและประชาชน แตมีขอจํากัดในการดึง
การมีสวนรวมของหนวยงาน รวมถึงมหาวิทยาลัย และประชาชนเขารวมในการกําหนดนโยบายฯ
3.2 ยุทธศาสตรการตางประเทศของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง มีสถานที่ตั้งอยูที่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนจังหวัดชายแดนติดตอกับประเทศ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาชนลาว อีกทั้งยังเปนจุดเชื่อมตอทางบกที่
สําคัญกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สามารถเดินทางโดยรถยนตถึงดานพรมแดนจีนไดภายในเวลา 1 วัน
ดวยเหตุผลทางที่ตั้งและบริบทการเปลี่ยนแปลงยุคหลังสงครามเย็น มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจึงได
กําหนดใน พรบ. จัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ วาจะเปนมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองตออนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการยกรางแผนฯ 4 และที่ผานมา จากการสัมภาษณอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 พบวาแมจ ะยังไมเ คยมีก าร
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการตางประเทศของมหาวิทยาลัยที่แยกตางหากเปนการเฉพาะ แตมิติดา น
การตางประเทศก็มีปรากฏอยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมาโดยตลอดทุกฉบับ
ทั้งในลักษณะที่เปนมิติตัดขวาง (Cross cutting) หรือแยกออกมาเปนประเด็นยุทธศาสตรเฉพาะ และ
สะทอนอยูในพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประการ คือ
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1) การเรียนการสอน โดยมหาวิท ยาลัยฯ ไดกําหนดใหมีก ารจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานสากล จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ มุงเนนการเรียนการสอนที่
สรางสมรรถนะสากลของนักศึกษา มีการกําหนดวิชาโลกาภิวตั น อาเซียนศึกษา และภาษาจีนเบื้องตน
เปนวิชาบังคับของนักศึกษาทุกคน และมีนโยบายใหสาขาวิชาหลักสงเสริมการเรียนการสอนรายวิชาที่
สรางสมรรถนะสากลของนักศึกษา อาทิ วิชากฎหมายอาเซียน การจัดการทรัพยากรขามพรมแดน
เปนตน
2) การวิจัย โดยมหาวิทยาลัยฯ มีแนวนโยบายสงเสริมการวิจัยที่ตอบสนองความตองการ
ของจัง หวัดเชียงราย ภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง แกปญหาขามพรมแดนตางๆ ปจจุบันมี
ศูนยวิจัยที่มีความเปนเลิศและเฉพาะทางอาทิ ศูนยวิจัยนวัตกรรมสัง คมเชิงพื้นที่ (Area Based
Social Innovation Centre), สํานักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติก ส (Office of Border
Economics and Logistics), ศูนยก ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม (Natural
Resource and Environmental Management Centre), และ ศูนยความเปนเลิศเห็ดรา (Fungal
Excellence Research Centre) เปนตน
3) การบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ นําองคความรูที่สรางและสั่งสมมาถายทอดหรือ
ทํางานรวมกับชุมชนในเชียงราย ภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง อาทิ การจัดอบรมรวมกับกรม
ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ใหกับขาราชการสังกัดกระทรวงทองเที่ยวและโรงแรม และกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา การจัดอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒ นาตํารับ เครื่องสําอางจากพันธุไมของภูฏาน แก
ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขของภูฏาน การจัดสรรทุนการศึกษาในกับนักศึกษาในกลุมประเทศ
CLMV และประเทศยุทธศาสตร อยางตอเนือ่ งเพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย และการจัด
อบรมเพื่อสงเสริมความเขาใจในการทํางานภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคใหกับขาราชการ
และประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือ เปนตน
4) การอนุรัก ษศิล ปวัฒ นธรรม และสิ่ง แวดล อม โดยมหาวิ ท ยาลัยฯ สง เสริม การวิจั ย
จัดสรางพิพิธภัณฑอารยธรรมลุมน้ําโขง เพื่อสรางองคความรูเพื่อการพัฒ นาเปนโครงการอนุรัก ษ
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
สวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งมีขอบเขตรับผิดชอบในการสรางบรรยากาศ
ความเปนนานาชาติ และผลักดันมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงใหกาวสูความเปนนานาชาติตามพันธกิจที่
กลาวถึงแลวขางตน โดยสวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศมีภารกิจ 6 ดาน คือ
1) ภารกิจสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ
2) ภารกิจทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนของนักศึกษาและบุคลากร
3) ภารกิจงานประชาสัมพันธและสารสนเทศ
4) ภารกิจงานรับและดูแลนักศึกษาตางชาติ
5) ภารกิจการสงเสริมความเปนนานาชาติผานการเผยแพรความรูเกี่ยวกับอาเซียน
6) ภารกิจการบริหารงานและสงเสริมการดําเนินงานที่มีความเปนนานาชาติ
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ใน พ.ศ. 2558 สวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
(ตอไปนี้ใชคําวา สวนฯ) ไดริเริ่มการจัดทํารางยุทธศาสตรการตางประเทศของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ระยะ 2559-2565 ขึ้นเปนครั้งแรก โดยวางกระบวนการขั้นตอนเปนลําดับดังนี้
1) การประชุมเพื่อจัดทําการวิเคราะห SWOT ภายในสวนฯ
2) การประชุมรวมกับผูบริหารและหนวยงานของมหาวิทยาลัยแมฟ าหลวง เพื่อรวบรวม
แนวทางในการดําเนินงานดานการตางประเทศ
3) การยกรางยุทธศาสตรการตางประเทศของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
4) การวิ พ ากษ ยุ ท ธศาสตร ก ารต า งประเทศของมหาวิ ท ยาลั ย แม ฟ า หลวง โดยเชิ ญ
หนวยงานที่เ กี่ยวของเขารวม ไดแก หนวยงานสนับ สนุนสง เสริม ดานการศึก ษา DAAD, British
Council, Fulbright Thailand, ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ เปนตน
5) การรับรองยุทธศาสตรตางประเทศของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง โดยที่ประชุมกรรมการ
สภาวิชาการ
ขณะนี้ ได มี ก ารยกร า งแผนยุ ท ธศาสตร ฯ เสร็ จ เรีย บร อ ยแล ว และอยู ใ นขั้ นตอนของ
กระบวนการวิพากษ ซึ่งตามรางยุท ธศาสตรนี้ มีวิสัยทัศน “เพื่อสง เสริม และขยายมิติความเปน
นานาชาติ ที่ ส นั บ สนุ นใหม หาวิ ท ยาลัย เป น มหาวิ ท ยาลัย ชั้น นํ าในระดับ ภูมิ ภาค” โดยการเป น
มหาวิทยาลัยชั้นนําหมายถึงการเปน 1 ใน 30 อันดับในระดับอุนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในระยะเวลา 10
ป 10 ตามร า งแผนยุ ท ธศาสตร ก ารต า งประเทศของมหาวิ ท ยาลั ย แมฟ า หลวง กํ าหนดประเด็ น
ยุทธศาสตรไว 6 ประเด็นคือ
1) ยุทธศาสตรสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานวิชาการใหเปนนานาชาติ
2) ยุทธศาสตรดานการวิจัยรวมกับตางประเทศ
3) ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางประเทศ
4) ยุท ธศาสตรสงเสริม กิจ กรรมความเปนนานาชาติและการมีความตระหนัก เรื่องแนว
ปฏิบัติสากล ความแตกตางทางวัฒนธรรม
5) ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธและการแสวงหานักศึกษาตางชาติ
6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
สําหรับแผนยุทธศาสตรตางประเทศของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดมีการระบุชัดเจนใน
รายละเอียดที่สอดคลองกับวิสัยทัศนที่มีจุดมุงเนนในมิติความเปนนานาชาติในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
โดยมุงการสรางองคความรูและถายทอดองคความรูเกี่ยวอนุภูมิภาคนี้ สงเสริมความเขาใจและการ
10

ปจจุบัน มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงมีจํานวนทั้งสิ้น 599 แหง โดยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงอยูในอันดับที่
12 ของประเทศไทย จากจํานวนมหาวิทยาลัยในไทยทั้งสิ้น 172 แหง โดยการจัดอันดับของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2558 (ปจจุบันยังไมมีการจัดลําดับมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง) ซึ่งผูศึกษาในฐานะผู
มีหนาที่ในการวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตรตางประเทศของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเห็นวา การตั้งวิสัยทัศนวา
จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 30 เปนเปาหมายที่อยูในวิสัยที่ทําได เพราะจากแนวโนมที่ผานมา มีการพัฒนาอยาง
รวดเร็วกาวกระโดด โดยมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิที่มีศักยภาพในการพัฒนา (จากการประเมินคุณภาพการศึกษาป พ.ศ.
2558 มีคณาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเกินกวาเกณฑมาตรฐานมาก) มีนโยบายในการผลักดันให
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทางวิชาการอยางชัดเจน
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แลกเปลี่ยนกับประเทศเพื่อนบานใกลชิด การทําวิจัยที่มุงเนนการแกปญหาขามพรมแดนในอนุภูมภิ าค
และการสรางความเขาใจและความตระหนักถึงการอยูรวมกันในวัฒนธรรมที่แตกตาง ตลอดจนการ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการอยางมีสวนรวมเพื่อผลประโยชนของประเทศและอนุภูมิภาค ซึ่งใน
หลายสวนมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรตางประเทศและยุทธศาสตรการทูตการศึกษาของกระทรวง
การตางประเทศ
สรุปไดวา การวางแผนยุทธศาสตรการตางประเทศของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีลักษณะ
เปนชุมชนนโยบายที่มีกรรมการเฉพาะ โดยมีสวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ ฯ ทําหนาที่
เปนฝายเลขานุก าร แม วาจะมีความพยายามในการสรางการมีสวนรว มของภาคสวนอื่นๆ อาทิ
กระทรวงการตางประเทศ และหน วยงานต างประเทศที่ทํ างานดา นการศึก ษา แตห นวยงานที่
มหาวิทยาลัยเชิญเขารวม ก็มีบทบาทเฉพาะในการใหขอเสนอแนะและวิพากษแผนยุทธศาสตรเทานั้น
3.3 ความสอดประสานของยุทธศาสตร การต า งประเทศของกระทรวงการตา งประเทศและ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ในสวนนี้ จะเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบยุทธศาสตรการตางประเทศและยุทธศาสตรการทูต
การศึกษาของกระทรวงการตางประเทศยุทธศาสตรการตางประเทศของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง โดย
ใชกรอบการศึกษาที่นําเสนอไวแลวในบทที่ 2 เพื่อที่เปรียบเทียบความสอดประสานของยุทธศาสตร
ตางประเทศของทั้งสองหนวยงาน ในสวนนี้จ ะพิจ ารณาใน 4 ประเด็นเครือขายนโยบาย คือ 1.
เครื อ ข ายและองค ป ระกอบของผูกํ า หนดยุท ธศาสตร แ ละนโยบาย ในกรณี ของกระทรวงการ
ตางประเทศจะพิจารณาทั้งยุทธศาสตรการตางประเทศ และยุทธศาสตรการทูตการศึกษา 2. บทบาท
ของเครือขาย 3. ความเห็นพองของยุทธศาสตร โดยจะชี้ใหเห็นวา ยุทธศาสตรของทั้งสองหนวยงานมี
ความสอดประสานอยางไร 4. ผลประโยชนของยุทธศาสตร
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบยุทธศาสตรการตางประเทศ ยุทธศาสตรการทูตการศึกษา และยุทธศาสตร
การตางประเทศของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ประเด็นเครือขาย ยุทธศาสตรการตางประเทศและ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการทูตการศึกษา
1. เครือขายและ มีการกําหนดผูม ีสวนรวมในการราง
องคประกอบ
ยุทธศาสตรการตางประเทศและ
ยุทธศาสตรการทูตการศึกษาอยาง
ชัดเจน โดยแบงองคประกอบไดเปน 2
กลุมคือ
1. ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ
2. ผูที่มสี วนไดสวนเสีย ไดแก ผูแทน
กระทรวงตางๆ หนวยงาน
ภาคเอกชนผานองคกร อาทิ
ประธานหอการคา ประธานสภา
อุตสาหกรรม เปนตน และ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางทีเ่ ปนปจเจก
ทั้งนี้ ไมมีหนวยงานที่เปน
สถาบันการศึกษาเขารวม11
2. บทบาท
องคประกอบกรรมการฯ คือขาราชการ
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งมีบทบาท
ในการกําหนดยุทธศาสตรฯ และนํา
ยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติ ตลอดจน
ติดตามผลการดําเนินงาน กระทรวง
การตางประเทศ มอบหมายใหมีกอง
เลขานุการคือสํานักนโยบายและแผน
ดูแลยุทธศาสตรการตางประเทศ และ
กรมอเมริกาและแปซิฟกใตดูแล
11

ยุทธศาสตรการตางประเทศของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มีการกําหนดผูม ีสวนรวมในการราง
ยุทธศาสตรตางประเทศอยางชัดเจน
แบงออกไดเปน 3 กลุมคือ
1. เจาหนาที่สวนพัฒนาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย และหัวหนา
สวนงานของมหาวิทยาลัย
3. ผูที่มสี วนเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานการตางประเทศ
รวมถึงกระทรวงการตางประเทศ

องคประกอบกรรมการฯ คือ
เจาหนาที่สวนพัฒนาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ เปนกองเลขานุการ
ซึ่งมีบทบาทในการยกรางแผน
ยุทธศาสตรโดยตองผานความ
เห็นชอบของผูบ ริหารมหาวิทยาลัย
และหัวหนาสวนงานของมหาวิทยาลัย
ผูที่มสี วนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ดานการตางประเทศ มีบทบาทในการ

ผูอํานวยการสํานั กนโยบายและแผน และอธิบ ดีกรมอเมริกาใตและแปซิฟก กระทรวงการตางประเทศ ไดใ ห
ความเห็นวากระทรวงการตางประเทศจะทํางานรวมกับผูแทนกระทรวง ซึ่งในกรณีของสถาบันอุดมศึกษา จะมีผูแทน
คือคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาเป นผู แทน ซึ่ ง ถือเป นแนวปฏิ บัติ ข องกระทรวงการต างประเทศ และจากการ
สั ม ภาษณ เ พิ่ ม เติ ม กั บ รองอธิ บ ดี กรมความร วมมื อ และผู อํานวยการ สถาบั นเทวะวงศ วโรปการ เกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานของกรมฯ และสถาบันฯ รวมกับมหาวิทยาลัยฯ พบวามีการดําเนินการอยูแลว เพียงแตในปนี้ เมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ไดมีความริเริ่มในการเชิญมหาวิทยาลัยฯ เขารวมเพื่อแสวงหาแนวทางในการดําเนินการ
รวมกันในการผลักดันนโยบายการตางประเทศ (สัม ภาษณ ภั ทรัตน หงษท อง ผูอํานวยการสถาบั นเทวะวงศวโร
ปการ, วันที่ 13 กรกฎาคม 2559)
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ประเด็นเครือขาย ยุทธศาสตรการตางประเทศและ
ยุทธศาสตรการตางประเทศของ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการทูตการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ยุทธศาสตรการทูตการศึกษา แตผูที่มี ใหความเห็นเพื่อใหแผนยุทธศาสตร
สวนไดสวนเสีย มีบทบาทในการวิพากษ สมบูรณ ทั้งนี้ กระทรวงการ
และทําใหยทุ ธศาสตรฯ สมบูรณ
ตางประเทศถือเปนหนึ่งในผูม ีสวนได
บางครัง้ อาจไดรบั การเชิญเพื่อให
สวนเสียดวย สวนพัฒนา
ขอเสนอแนะ
ความสัมพันธระหวางประเทศ เปนผู
มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินการ
สงเสริมการดําเนินการของสวนตางๆ
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนติดตามผล
การดําเนินการ
3.ความเห็นพองของ ความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร โดยพิจารณาเปรียบเทียบประเด็น
แผนยุทธศาสตร ยุทธศาสตร12 สามารถสรุปความสอดคลองไดใน 5 ประเด็น
1. แผนยุทธศาสตรการตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศและ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนแผนที่ใหความสําคัญกับความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน ซึง่ สําหรับกระทรวงการตางประเทศกําหนดใหเปน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กําหนดใหเปน
ความสําคัญที่ตัดขวางในทุกประเด็นยุทธศาสตร
นอกจากนี้ ยุทธศาสตรการทูตการศึกษา ยังใหความสําคัญกับการใช
การศึกษาเปนเครือ่ งมือทางการทูตเพื่อดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ
และสรางความสัมพันธระหวางประชาชนและประชาชนกับประเทศเพื่อน
บานดวย สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ประเด็นที่ 1-5
2. แผนยุทธศาสตรการตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศและ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ใหความสําคัญกับพัฒนาการของอาเซียนตลอดจน
สงเสริบทบาทที่สรางสรรคของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ตาม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1-5 ของแผนยุทธศาสตรตางประเทศมหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง ไดมีการดําเนินการเพือ่ สงเสริมความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ สรางองคความรู และสรางความตระหนักในความ
ตางทางวัฒนธรรม และจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเพื่อเดิน
ทางเขามาศึกษายังมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมใน
12

จากการสํารวจแผนยุทธศาสตรการตางประเทศของมหาวิทยาลัยไทย พบวามีเพียงมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการตางประเทศเปนการเฉพาะและแยกตางหากจากแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และแม
มหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งอยูอาณาบริเวณชายแดน และมีการดําเนินงานดานการตางประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บาน แตก็ไมไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการตางประเทศเปนการเฉพาะ

32
ประเด็นเครือขาย ยุทธศาสตรการตางประเทศและ
ยุทธศาสตรการตางประเทศของ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการทูตการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ลักษณะบริการวิชาการใหกบั บุคลากรภายในประเทศและรวมกับประเทศ
ในกลุมอาเซียน
3. แผนยุทธศาสตรการตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศและ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเสริมสรางสถานะความสัมพันธกับประเทศ
ยุทธศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง โดยสถานที่ตั้งที่
ใกลชิดกับสป.จีน ไดเปดการเรียนการสอนดานจีนศึกษา13 สงเสริมการวิจัย
เกี่ยวกับยุทธศาสตรและนโยบายของจีน อยางตอเนื่อง
4. กระทรวงการตางประเทศไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการเสริมสราง
ภาพลักษณ ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีตอไทย และในรางยุทธศาสตรการ
ทูตการศึกษา ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลาง
องคความรูในสาขาทีม่ ีความเชี่ยวชาญ ในดานนี้ ยุทธศาสตรตางประเทศ
ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการ
วิจัยรวมกับตางประเทศ เพื่อมุง แกปญ
 หาชายแดนและปญหาขามพรมแดน
นอกเหนือจากสาขาวิชาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจน
ยุทธศาสตรที่ 3 และ 5 ที่มีการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
การใหความชวยเหลือทางเทคนิคกับประเทศเพือ่ นบาน และแสวงหา
นักศึกษาตางชาติมาเรียนอยางตอเนือ่ งจะเปนการสรางเสริมภาพลักษณ
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีตอไทย
5. ยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศในเรื่องสงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนและพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชนสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทีส่ งเสริมกิจกรรมความเปนนานาชาติ การ
สรางความตระหนักเรื่องแนวปฏิบัติสากลและความแตกตางทางวัฒนธรรม
โดย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ดําเนินการรวมกับกระทรวงการตางประเทศ
อยูแลว
4.ผลประโยชนของ ผลประโยชนของแผนยุทธศาสตร
ผลประโยชนของแผนยุทธศาสตรมงุ
แผนยุทธศาสตร ตางประเทศของกระทรวงการ
ไปที่การพัฒนา
ตางประเทศและยุทธศาสตรการทูต 1. ความสามารถและสมรรถนะสากล
13

การจัดตั้งสํานักวิชาจีนวิทยา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ตลอดจนการวางยุทธศาสตรความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาและสป.จีน สถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง ก็
เพื่อติดตาม สรางองคความรูเกี่ยวกับจีนศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง นโยบายมุงใตของจีนที่กําหนดใหมณฑลทางตอน
ใตเปนหัวสะพานในการเชื่อมตออาเซียน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศจีนที่มีผลกระทบกับประเทศ
ไทยและภูมิภาค ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงที่เปนจุดภูมิยุทธศาสตรสําคัญในการเชื่อมโยงกับจีนในทาง
กายภาพและในเชิงนโยบายดวย (สัมภาษณรศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, 18
มิถุนายน 2559)
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ประเด็นเครือขาย ยุทธศาสตรการตางประเทศและ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการทูตการศึกษา
การศึกษา มุงไปทีผ่ ลประโยชนของชาติ
โดยพิจารณาจากขอมูลทีผ่ ูแทน
กระทรวงหรือหนวยงานสะทอน
แมวากระทรวงการตางประเทศจะ
ประกาศใชนโยบายการทูตประชารัฐ
แตประชาเหมือนจะเปนเพียงผูรบั
ผลประโยชน ในแงของการสรางการมี
สวนรวมของภาคประชาชนในการ
กําหนดนโยบายขอจํากัดโดยโครงสราง
ในการกําหนดยุทธศาสตร ชองทางใน
การสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบาย มีปรากฏในการดําเนินการ
ของกระทรวงการตางประเทศ อาทิ
การแสดงความคิดเห็นในระหวาง
กิจกรรมของกระทรวง เชน บัวแกว
สัญจร การสัมมนาทีจ่ ัดขึ้นตามวาระ
ของกระทรวงการตางประเทศ เปนตน

ยุทธศาสตรการตางประเทศของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ของนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
2. องคความรูเกีย่ วกับชายแดน ทั้งที่
เปนงานวิจยั พื้นฐาน และงานวิจัย
เชิงนโยบายที่สามารถนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายของประเทศ
3. ความสัมพันธระหวางประชาชน
และประชาชน14ผานกิจกรรม
ความรวมมือทางวิชาการและ/หรือ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนในลักษณะ
อื่นๆ อาทิ การจัดเทศกาล
นานาชาติ การจัดนิทรรศการ
วัฒนธรรมอาเซียนรวมกับจังหวัด
เชียงราย15
4. ประชาชนในพื้นที่ใหมีความรูความ
เขาใจและสามารถปรับตัวเขากับ
บริบททีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
สําหรับการทูตการศึกษา มุงไปที่การ (สัมภาษณ วันชัย ศิริชนะ, 18
พัฒนาการศึกษาของประเทศ แตก็ไมได มิถุนายน 2559)
มีการรับฟงความคิดเห็นของ
สถาบันการศึกษาโดยตรง
สถาบันการศึกษาถูกมองวาเปนผูรบั
ผลประโยชน
(การสัมภาษณอาจารี ศรีรัตนบัลล และ
ทรงศัก สายเชื้อ, มิถุนายน 2559)
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ประชาชน ณ อาณาบริเวณชายแดน มีความหลากหลายทั้งในแงของชาติพันธุ ระดับการรูห นังสือ ชนชั้นทาง
สังคม ฯลฯ ซึ่งที่ผานมา มหาวิทยาลัยฯ แมจะมุงใหบริการวิชาการกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน แตมีขอจํากัดใน
การทํากิจกรรมกับประชาชนที่ไมรูหนังสืออยางเปนระบบ
15
ที่ผานมา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เนนการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางประชาชน
และประชาชน อาทิ การจัดคายอาเซียนโดยเชิญนักศึกษา คณาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยชายแดนใน
ประเทศเพื่อนบานเขารวม ซึ่งมีองคประกอบของภาควิชาการ วัฒนธรรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางไรก็ดี
การจัดกิจกรรมที่เปนบริการวิชาการ มักจะเปนการเนนการใหความเขาใจและสลายอคติที่มีกับประเทศเพื่อนบา น
ผานการจัดนิทรรศการเนนการแสดงวัฒนธรรม เปนตน

34
จากการศึกษาเปรียบเทียบดังที่ปรากฏในตารางที่ 2 พบวา
1) ยุท ธศาสตรการตางประเทศ การทูตการศึก ษาของกระทรวงการตางประเทศ และ
ยุทธศาสตรการตางประเทศของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีความสอดประสานกันอยางมากในหลาย
ประเด็นยุทธศาสตร
การดําเนินงานของทั้งสองหนวยงานมุงเปาไปที่ผ ลประโยชนของชาติและประชาชน
ยุทธศาสตรของทั้ง 2 หนวยงาน ไดจําแนกประเทศที่สรางความสัมพันธและใหความสําคัญกับการ
พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมุงใหความสําคัญกับความ
รวมมือทางวิชาการและการสรางความตระหนักรูในวัฒ นธรรมที่แตกตางโดยเฉพาะอยางยิ่ง กับ
ประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนใกลชิดหรือประเทศยุทธศาสตร ไดแก สปป.ลาว เมียนมา และสป.จีน
2) เครือขายยุทธศาสตร
แมว ายุท ธศาสตรของทั้ ง 2 หนวยงานจะมีความสอดประสานกัน แต ก ารกํา หนด
ยุทธศาสตรเปนไปอยางแยกสวน กระทรวงการตางประเทศ ทั้งสํานักนโยบายและแผน และกรม
อเมริกาและแปซิฟกใต ไมไดมองวาสถาบันการศึกษาเปนเครือขายในการกําหนดยุทธศาสตร หากแต
มองวาเปนผูรวมในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติก ารที่ส นองตอบตอยุท ธศาสตร หรือเปนผูได
ผลประโยชนจากยุท ธศาสตร สวนหนึ่ง อาจ เปนเพราะ (ก) ขอจํากัดในเรื่องของทรัพยากรและ
ระยะเวลาในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตร (การสัมภาษณอาจารี ศรีรัตนบัลล, 17 มิถุนายน
2559) (ข) สายการบัง คับ บัญ ชา ขั้นตอนการบริห าร การแบงสวนงานและการมอบหมายความ
รับผิดชอบของแตละกรมภายในกระทรวงการตางประเทศเองที่มีลักษณะแยกสวนและมุงเปาของแต
ละกรม อาณัติดานการตางประเทศ และ ค) มารยาทในการทํางานรวมกับ กระทรวงอื่นๆ ซึ่ง ใน
ประเด็นนี้อธิบ ดีก รมอเมริกาและแปซิฟก ใต ไดอธิ บ ายเพิ่มเติม วา ในกรณีที่กรมฯ ตองการความ
รวมมือจากสถาบันอุดมศึกษา จะมีการเชิญผูแทนสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเขารวม
(สกอ. ) และคาดหวังให สกอ. สื่อสารเชิงนโยบายกับสถาบันอุดมศึกษา สําหรับกรณีของยุทธศาสตร
การทูตเพื่อการศึกษานั้น สถาบันการศึกษาจะเขารวมหลังจากที่หนวยงานที่กํากับดูแลดานการศึกษา
ไดรวมในกระบวนการจัดทํารางยุทธศาสตรการทูตการศึกษาแลว16 (การสัมภาษณวันที่ 14 มิถุนายน
2559) ซึ่งการดําเนินการตามโครงสรางการบริหารงานตามอาณัติฯ เชนนี้ ในดานหนึ่งอาจเปนการ
กําหนดอํานาจการทํางานที่ชัดเจน แตก็มีขอ จํากัดในการดําเนินงานแบบบูร ณาการทั้ง ภายในกรม
ตางๆ ภายในกระทรวงและระหวางกระทรวงตางๆ อีกทั้งอาจไมไดใชประโยชนจากหนวยงานอื่นๆ ใน
กรณีนี้คือ มหาวิทยาลัย ณ อาณาบริเวณชายแดนที่สามารถใหปจจัยนําเขา (input) ที่เปนประโยชน
ในการกําหนดยุทธศาสตร หรือรวมดําเนินงานดานการตางประเทศ
จากการสัมภาษณ อาจารี ศรีรัตนบัลล และ ทรงศัก สายเชื้อ ทั้งสองทานยังไดชี้แนะ
ใหทําการสัม ภาษณอธิบ ดีก รมเอเชียตะวันออก เนื่องจากเปนผูรับ ผิดชอบดานการตางประเทศ
ครอบคลุมมิติทางการเมืองและเศรษฐกิจในลักษณะทวิภาคี โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศเพื่อนบาน
16

เพื่อความชัดเจน ผูศึกษาเห็นวาควรไดมีการศึกษาสาเหตุและขอจํากัดในการมีสวนรวมของสถาบันอุดมศึกษา
เพิ่มเติมตอไปในอนาคต
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อธิบดีหรือผูแทนกรมความรวมมือระหวางประเทศ และผูอํานวยการสถาบันเทวะวงศวโรปการ ซึ่ง
เปนผูรับผิดชอบความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา แตดวยขอจํากัดทางทรัพยากรเวลา จึงสามารถ
สัมภาษณเ พิ่มเติมไดเพียง 2 หนวยงานเทานั้น คือกรมความรวมมือระหวางประเทศ และสถาบัน
เทวะวงศวโรปการ
การสัมภาษณรองอธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ จิตเกษม ตัณฑศิริ ทําให
ทราบวากรมฯ ก็ไดจัดทํายุทธศาสตรบูรณาการความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย 3
ป ซึ่งอยูในขั้นตอนสุดทายกอนการประกาศใช โดยยุทธศาสตรดังกลาวก็สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
กระทรวงการตางประเทศ
แผนในการดําเนินงานรวมกับสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของประเทศที่ประเทศไทยใหความชวยเหลือ ผานการใหทุนการศึกษาหรือฝกอบรม
และ 2) เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยใหมีความเปน
นานาชาติ เปดหลักสูตรที่สามารถรองรับนักศึกษาตางชาติเขาเรียนได
สําหรับเงื่อนไขในการเชิญมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาเขารวมในกิจกรรมหรือ
แผนงานของกรมฯ จะพิจารณาจากที่ตั้ง และสาขาความเชี่ยวชาญของสถาบัน ตลอดจนความพรอม
ของหลัก สู ตรการศึก ษาที่ เ ปนที่ ตองการของต างประเทศที่เ ปนผู รับ ความช วยเหลือ (สัม ภาษณ
จิตเกษม ตัณฑศิร,ิ 13 กรกฎาคม 2559)
สํา หรั บ สถาบั น เทวะวงศ ว โรปการ ผู อํ านวยการสถาบั น ภั ท รั ต น หงสท อง มอง
มหาวิทยาลัยวาเปนเครือขายความรวมมือที่สําคัญ คือเปนทั้งปจจัยนําเขา (Input) เปนผูขยายผล
และเปนผูแสดงหลักในการดําเนินการดานการตางประเทศ ตามแนวคิดเรื่องเครือขายพันธมิตรทาง
วิชาการ ดังที่ไดมีการเรียนเชิญมหาวิทยาลัย 58 แหงเขารวมการประชุมในวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ.
2559 ซึ่งผูศกึ ษาไดมีโอกาสเขารวมดวย ประธานในการประชุม รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ
วิท วัส ศรีวิห ค ไดก ลาวถึง วัตถุป ระสงคในการประชุม รวมกับ สถาบันอุดมศึก ษาวาเพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนองคความรูท างวิชาการ ทั้ง นี้เ พื่อชวยกําหนดนโยบายและเพื่อสื่อสารเชิง นโยบายให
มหาวิทยาลัยไดรับทราบถึงกิจกรรมของกระทรวง และชวงหนึ่งของการกลาวนํา ประธานในที่ประชุม
ไดย้ําถึง ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่หลายแหง มีองคความรูเรื่องเพื่อนบานเปนอยางดี และ
เสนอใหมีการทํางานแบบ 3 ประสานคือ วิชาการ กระทรวงการตางประเทศ และจังหวัด
ภัท รัตน หงษท อง ยัง ไดชี้ดวยวา สถาบันอุดมศึก ษาควรทําหนาที่ส รางองคความรู
เฉพาะทาง และองคความรูเกี่ยวกับเพื่อนบาน จับชีพจรของทองถิ่น และเปนเครือขายกับกระทรวง
การตางประเทศทั้งเปนพันธมิตรในเชิงนโยบาย วิชาการ และบุคลากร แตกลไกการประสานคงตองมี
ความยืดหยุนในตอนตน เพื่อใหมีการปรับตัวในการทํางานรวมกัน (การสัมภาษณ ภัทรัตน หงษทอง
ผูอํานวยการสถาบันเทวะวงศวโรปการ, 13 กรกฎาคม 2559)
ในการพิจารณาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ในทางตรงกันขาม แม
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจะระบุวากระทรวงการตางประเทศเปนผูที่มีสว นไดสวนเสีย แตก็เชิญให
ผูแทนกระทรวงการตางประเทศเขารวมในการวิพากษยุทธศาสตรในขั้นตอนสุดทายเทานั้น
จากการนําเสนอในสวนนี้ จะเห็นไดวาการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผน
ยุทธศาสตรเปนไปอยางแยกสวน แมกระทั่งในแตละกรมของกระทรวงการตางประเทศเองก็ มีแผน
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ยุทธศาสตรของกรมฯ อีกทั้งยังพบดวยวา หลายกรมฯ มีความรวมมือ ตลอดจนมองเห็นมหาวิทยาลัย
เปนภาคีในการดําเนินงานเพื่อผลักดันยุทธศาสตรของกรมฯ ดวยมุมมองและเปาหมายที่สอดคลองกับ
ภารกิจของกรมฯ อยูแลว แตก็เ ปนการทํางานที่ตางฝายตางทําและไมไดมีการประสานแผนงานที่
ดําเนินการรวมกับสถาบันอุดมศึกษา
ทามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสัง คม ที่
รวดเร็ว นโยบายของกระทรวงการตางประเทศจะมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น และจําเปนตองอาศัยการ
บริหารจัดการแบบพหุองคกร (Multi-organization) และตองอาศัยกลไกที่สามารถบูรณาการแผน
ยุทธศาสตร เปาหมาย และทรัพยากรเพื่อประโยชนสูงสุด ดัง นั้น หากกระทรวงการตางประเทศ
ตระหนักถึงความจําเปนในการผนวกรวมสถาบันอุดมศึกษาเขามาเปนหนึ่งในผูผลักดันนโยบายการ
ตา งประเทศ จํา เป น อยา งยิ่ ง ที่จ ะต อ งศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางการบริ ห ารจั ด การที่ จ ะเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลักดันยุทธศาสตรการตางประเทศตอไป ทั้งนี้ แตละสถาบันอุดมศึกษาอาจ
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดวยเหตุของที่ตั้ง ความเชี่ยวชาญของบุคลากร องคความรูเฉพาะเรื่องที่สั่งสม
มานาน ในแงนี้ กระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณาความรวมมือบนพื้นฐานประเด็นที่แตล ะ
สถาบันการศึก ษามีความเชี่ยวชาญและที่ตั้ง ของสถาบันฯ ที่เ ผชิญ อยูกับปญ หาหรือความทาทาย
(ในกรณีนี้ เชน สถาบันที่อยูประชิดพรมแดน เปนตน) ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหกลไกประชารัฐจะถูก
นํามาใชอยางมีประสิทธิภาพมุงผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองตอสถานการณอยางรอบดาน ทันทวงที และ
แสดงบทบาทนําในการกําหนดนโยบายในระดับภูมิภาคได
3) ผลประโยชนของยุทธศาสตร
เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชนจากการดําเนินยุทธศาสตรของทั้งสองหนวยงาน พบวามี
บางสวนที่คลายเคียงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตรการทูตการศึกษาและยุทธศาสตรตางประเทศ
ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ที่มีแนวทางวาภาคการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาจะไดประโยชนในแง
ของการพัฒนาองคความรู ความเขาใจ ตลอดจนความตระหนักและความสัมพันธระหวางประชาชน
และประชาชน องคความรูที่ไดจ ากความรวมมื อดานการวิจัยจะสามารถนําไปใชแกปญ หาขา ม
พรมแดนได แตความตางประการหนึ่งคือ กระทรวงการตางประเทศจะมองสถาบันการศึกษาในฐานะ
ผูรับผลประโยชน หรือผูรวมดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรเทานั้น
3.4 บทสรุป
บทที่ 3 ไดนําเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตรตางประเทศ ภายใตนโยบาย
การทูตประชารัฐ ยุท ธศาสตรก ารทูตการศึก ษา ของกระทรวงการตางประเทศ และยุท ธศาสตร
ตางประเทศของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้ง ณ อาณาบริเวณชายแดน ซึ่ง
พบความสอดคลองในประเด็นยุทธศาสตรหลายประเด็น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 13 ของกระทรวงการตางประเทศ ที่มุงเนนการพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน อาเซียน
และประเทศยุทธศาสตร ในขณะที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรและ
พันธกิจของตนเองโดยมีมิติความเปนนานาชาติตัดขวางและใหความสําคัญเปนพิเศษกับประเทศใน
กลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง อาเซียน และจีน
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ความสอดคลองของยุทธศาสตรนี้ ไมใชเฉพาะในแงของประเด็นยุทธศาสตรเทานั้น ยัง มี
ความสอดคลองในแงของผูรับ ผลประโยชนดวย กลาวคือ ผูรับผลประโยชนคือประชาชนไทยและ
ผลประโยชนของชาติ แตหากพิจารณาในรายละเอียดจะมีความแตกตางกันเล็กนอย กลาวคือ สําหรับ
ยุท ธศาสตร ก ารทู ต การศึ ก ษา ผู รั บ ผลประโยชน ห มายรวมถึ ง ประชาชนไทย เพื่ อ นบ า น และ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย แตสําหรับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผลประโยชนตกกับนักศึกษา
บุคลากรทั้งที่เปนประชาชนชาวไทย คนในพื้นที่ นักศึกษาที่เขารวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ
ประเทศเพื่อนบานดวย
อยางไรก็ดี แมจะมีความสอดคลองของประเด็นยุทธศาสตรและผลประโยชนที่ไดจากแผน
ยุทธศาสตร แตก็พบดวยวา ไมไดมีการสอดประสานกันทั้งในแงของกระบวนการวางยุทธศาสตรแต
อยางใด ทั้งกระทรวงการตางประเทศและมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง แมจะรวมกันดําเนินงานเพื่อบรรลุ
ยุทธศาสตรของตนเอง แตก็เปนการรวมในระดับ ของการดําเนินกิจ กรรม ไมใชเปนผูมีสวนในการ
กําหนดยุทธศาสตร สําหรับกระทรวงการตางประเทศนั้น เปนขอจํากัดในกระบวนการกําหนดแผน
ยุท ธศาสตร ทั้ง ทรัพยากรและเวลา ตลอดจนการมีผูแทนของกระทรวงศึกษาเขารวมเปนผูแ ทน
สถาบันการศึกษาอยูแลว ในขณะที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง แมจ ะมีก ารกําหนดวากระทรวงการ
ตางประเทศเปนผูมีสวนไดสวนเสีย แตก็เปนการดึงกระทรวงใหมีสวนรวมในขั้นตอนทายๆ ทําให
การบูรณาการทรัพยากรและงบประมาณการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการตางประเทศของ
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไมไดมีป รากฏอยางเปนระบบ แตเปนไปตามวาระการ
ดําเนินการตามกิจกรรม
ณ ปจจุบัน การวางยุทธศาสตรการตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ มีขอจํากัดทัง้
ในแงโครงสรางการทํางานตามอาณัติฯ ที่ทําใหตองอาศัยกลไกผูแทน ซึ่งในกรณีของภาคการศึกษา
ระดับอุดมศึก ษามีผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเขารวมใหความเห็นตอแผน
ยุทธศาสตร ซึ่งเกิดขึ้นในขั้นตอนทายๆ โดยผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจ
ไมไดมีองคความรูเกี่ยวกับชายแดนที่ครอบคลุมครบถวน และอาจไมไดตระหนักถึงการดําเนินงานดาน
การตางประเทศของสถาบันอุดมศึกษา ณ บริเวณชายแดน ในแงนี้ สงผลทําใหแผนยุทธศาสตรการ
ตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศอาจไมไดรับปจจัยนําเขา (input) ที่รอบดานและทันตอ
เหตุการณเพียงพอ ซึ่งสถานการณ ณ อาณาบริเวณชายแดนมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แตครั้น
จะเชิญสถาบันอุดมศึกษาชายแดนทั้งหมดเขารวมในกระบวนการกําหนดยุทธศาสตรการตางประเทศ
ก็ เ ป น เรื่ อ งที่ ต อ งอาศั ย ทรั พ ยากรและงบประมาณสู ง อี ก ทั้ ง ยั ง ไม ไ ด เ ป น หลั ก ประกั น ว า
สถาบันอุดมศึกษา ณ ชายแดน จะมีองคความรูเกี่ยวกับเพื่อนบานและการตางประเทศดวย ดังนั้น
ควรมีการจัดระบบและสรางกลไกที่คํานึงถึงการเขารวมกําหนดยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา ณ
ชายแดน ตลอดจนเวทีและเงื่อนเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะกลาวถึงในบทที่ 4 ตอไป
กลาวไดวา การวางยุท ธศาสตรก ารตางประเทศของทั้ง กระทรวงการตางประเทศและ
มหาวิท ยาลัยแมฟา หลวง เปนไปในลั ก ษณะของเครือขา ยนโยบายและหากพิจ ารณาตามกรอบ
นโยบายการทูตประชารัฐแลว ในขั้นตอนการกําหนดยุทธศาสตรเชื่อมโยงกับการทูตการศึกษา พบวา
ประชาชนและสถาบันการศึกษาถูกมองเปนผูรับบริการและประโยชนมากกวาจะเปนผูม สี ว นไดสว นเสียใน
การกําหนดนโยบายโดยตรงดวยเหตุผลของขอจํากัดทางทรัพยากรเวลาและงบประมาณ แตก็ไดมี
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ความพยายามในการใชกลไกผูแทน กลาวคือมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําหนาที่เปน
ผูรับผิดชอบดานการศึกษา ซึ่งเทาที่ผานมาพบวามีขอจํากัดทั้งในแงของการสื่อสารเชิงนโยบาย และ
การมีสวนรวมของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในการใหปจจัยนําเขา (Input) ขยายผล และเปนผูแสดงใน
การผลักดันนโยบายการตางประเทศของประเทศ17

17

ประเด็นนี้เปนประเด็นสําคัญและเปนปจจัยในการผลักดันใหยุทธศาสตรการตางประเทศของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับ
สถาบันการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ อยางไรก็ดี ประเด็นดังกลาวอยูนอกเหนือขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้ และควรมี
การศึกษาในรายละเอียดตอไป

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
รายงานสวนบุคคลเรื่อง บทบาทของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ชายแดนในการสนับสนุน
นโยบายการตางประเทศของไทย นี้ มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพื่อทําความเขาใจในบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษา ณ พื้นที่ชายแดนในการสนับสนุนการดําเนินนโยบายการตางประเทศของไทย
2) เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษารวมกับหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบงานดานการตางประเทศของไทย เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีสัมฤทธิผล
ในบทที่ 2 เปนการวางกรอบการศึกษา โดยประยุกตใชมโนทัศนเรื่องการทูตประชารัฐ และ
การทูตการศึกษา โดยวิเคราะหผานแนวคิดเรื่องเครือขายนโยบาย และไดทําการวิเคราะหยุทธศาสตร
การตางประเทศ และยุทธศาสตรการทูตการศึกษาภายใตนโยบายการทูตประชารัฐในบทที่ 3 แลว ใน
บทที่ 4 นี้ จะเป น การสรุ ป ผลการศึ ก ษาและเสนอแนะแนวทางในการดํ า เนิ น งานของ
สถาบั น อุ ด มศึก ษาร ว มกั บ หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานดา นการต า งประเทศเพื่ อ สามารถนํ า ไป
ประยุกตใชไดอยางมีสัมฤทธิผล โดยจะแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน ถัดจากนี้ เปนการนําเสนอ
บทบาทสถาบันอุดมศึกษา ณ พื้นที่ชายแดนในการสนับสนุนการดําเนินนโยบายการตางประเทศของไทย
และสวนสุดทายเปนการนําเสนอขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน อุดมศึกษา
รวมกับกระทรวงการตางประเทศเพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีสัมฤทธิผ ล และสวน
สุดทายเปนขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
4.1 บทบาทสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา ณ พื้ นที่ ช ายแดนในการสนั บ สนุ นการดํ า เนิ นนโยบายการ
ตางประเทศของไทย
จากการศึก ษาพบวาการกําหนดยุท ธศาสตรก ารตางประเทศ ของมหาวิท ยาลัยที่เ ป น
กรณีศึกษา ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ และ
ยุทธศาสตรการทูตการศึกษาของกรมอเมริกาและแปซิฟกใตในระดับหนึ่ง ดังนั้น เพื่อบรรลุสัมฤทธิผล
ของการดํ า เนิ น งานด า นการต า งประเทศ ควรทบทวนและใช ป ระโยชน จ ากบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มี อาณาบริเวณที่ตั้ง ณ ชายแดน ซึ่งมีพันธกิจ 4 ประการ คือ การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จากการสัมภาษณอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และการวิเคราะหเปรียบเทียบยุทธศาสตรการตางประเทศ มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง ซึ่ง เปนมหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้ง ณ อาณาบริเวณชายแดน พบวา มหาวิท ยาลัยควรแสดง
บทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการตางประเทศของไทยดังนี้
1) สถาบันอุดมศึกษา ณ ชายแดน ควรแสดงบทบาทเปนผูส รางองคความรูและคลังสมอง
ที่เปยมดวยความหนักแนนและทันสมัย ติดตามความเปลี่ยนแปลงในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
พื้นที่และประเทศเพื่อนบาน และนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
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2) สถาบันอุดมศึก ษา ณ ชายแดน ควรแสดงบทบาทในฐานะเครือขายชุม ชนนโยบาย
กลาวคือ ในเวทีที่เหมาะสม ควรเปดโอกาสและมีเวทีใหสถาบันอุดมศึกษาชายแดน (ไมใชเฉพาะแต
มหาวิทยาลัยที่เปนกรณีศึกษา แตหมายรวมถึงมหาวิทยาลัยชายแดนในประเทศไทยทั้งหมด ตลอดจน
มหาวิทยาลัยที่มีองคความรูเกี่ยวกับเรื่องชายแดน) รวมเสนอความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายโดย
เฉพาะที่เกี่ยวของกับประเทศเพื่อนบาน ในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาที่อยูในพื้นที่และตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายการตางประเทศกับประเทศเพื่อนบานและ
ภูมิภาค ทั้ง นี้ การแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายควรอยูบนพื้นฐานของ
ความรู ที่ม าจากการวิจัยหรือติด ตามการเปลี่ยนแปลงประเด็น ที่เ กี่ย วกับ ชายแดนหรือประเทศ
ยุทธศาสตร
3) สถาบันอุดมศึกษา ณ ชายแดน ควรแสดงบทบาทในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการตางประเทศของไทย โดยรวมในการดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร
ที่มีการตกลงรวมกัน ทั้งเปนผูดําเนินการหลัก ดําเนินการรวม หรือสนับสนุน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
อัน ดีร ะหว า งประชาชนในบริ เ วณชายแดน หรื อความเข า ใจของประชาชนในพื้ นที่ ใ นประเด็ น
ตางประเทศตางๆ
4) สถาบันอุดมศึกษา ณ ชายแดน ควรแสดงบทบาทในการสงเสริมศักยภาพในการแขงขัน
ในฐานะผูพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภูมิภาคและประเทศที่มีความใกลชิด ทั้ง นี้ เพื่อการสง เสริม
ภาพลักษณของประเทศ และการพัฒนาแบบมีสวนรวม (inclusive)
4.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงานเพื่อบรรลุสัมฤทธิผลในการดําเนินยุทธศาสตรการตางประเทศ
ของไทย
เพื่อใหส ถาบันอุดมศึกษา ณ บริเวณชายแดน ไดแสดงบทบาทสนับสนุนยุทธศาสตรการ
ตางประเทศอยางสัมฤทธิผล ตอบสนองไดอยางทันทวงทีตอสถานการณที่มีการปรับเปลี่ยนรวดเร็ว ณ
พื้นที่ชายแดน และอาศัยจุดแข็งของการอยูประชิดพื้นที่ ตลอดจนเพื่อการดําเนินนโยบายการทูต
ประชารัฐที่มีความหมายอยางแทจริง จึงมีขอเสนอดังนี้
1) กระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะหนวยงานที่ทํางานเกี่ยวของและสถาบันอุดมศึกษา
ณ ชายแดน ควรมีการสื่อสารเชิง นโยบายและยุทธศาสตร กําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกัน
ตลอดจนบูร ณาการแผนปฏิบัติการในลักษณะของเครือขายชุมชนนโยบายและประเด็น โดยอาศัย
กรอบความรวมมือและกลไกที่มีอยูแลว อาทิ บันทึก ความเขาใจกระทรวงการตางประเทศและ
สถาบันอุดมศึกษา ที่ลงนามไปแลวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
การทํางานรวมกันของกระทรวงการตางประเทศและมหาวิทยาลัยตางๆ ควรมีการ
พิจารณาในรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรการตางประเทศและแผนดําเนินการของกระทรวงการ
ตางประเทศ ความเชี่ยวชาญและที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา อีกประการหนึ่ง การทํางานรวมกันของ
กระทรวงการตางประเทศและมหาวิทยาลัยตางๆ ควรมี การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ณ ชายแดน
เปนกลุม cluster ตามประเด็นในการดําเนินการเพื่ อสรางองคความรู และติดตามสถานการณ
ชายแดนอาจกระทําไดโดยการเชิญสถาบันอุดมศึกษา ณ ชายแดน ประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2
ครั้งเพื่อสื่อสารเชิงนโยบายในชวงตนปงบประมาณและรับขอเสนอแนะจากสถาบันอุดมศึกษาในชวง
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ทําแผนยุทธศาสตรหรือแผนการดําเนินงาน โดยควรมีการเชิญสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เขารวมดวย ทั้งนี้ เพื่อใหมหาวิทยาลัยตางๆ ดําเนินการไปในทิศทางที่จะสงเสริมผลักดันนโยบายและ
ยุทธศาสตรการตางประเทศของไทย
การทํางานรวมกับสถาบันอุดมศึกษา ณ ชายแดน ควรมีการจัดกลุม (Cluster) ตาม
ประเด็นในการดําเนินการเพื่อสรางองค ความรู และติดตามสถานการณชายแดน ซึ่ง การจัดกลุม
มหาวิทยาลัยตามประเด็น จะชวยในขั้นตอนการติดตามสถานการณชายแดน เพื่อนบานและประเด็น
เชิง นโยบายอยางเปนระบบ ตัวอยางเชน การจัดกลุม Cluster ประเด็นปญ หาสิ่ง แวดลอมขาม
พรมแดน อาจกําหนดใหมหาวิทยาลัยชายแดนแหงใดแหงหนึ่งเปนหัวหนา และดําเนินการเก็บขอมูล
ติดตามสถานการณใกลชิด หรือทําวิจัยเฉพาะกิจในบางชวงเวลา โดยมีการนําเสนอรายงานอยางเปน
ระบบและมีกําหนดเวลาที่ชัดเจน และ เมื่อกระทรวงการตางประเทศตองการขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายเรื่องสิ่งแวดลอมขามพรมแดน จะมีกลุม Cluster ที่พรอมใหขอมูลและความเห็น
ที่ผานการสังเคราะหแลว ทั้งนี้ กระทรวงการตางประเทศอาจจะตองแสดงบทบาทในการรวมกําหนด
ประเด็นตางๆ ในการศึกษา ติดตามสถานการณชายแดนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาชายแดนดวย
2) กระทรวงการตางประเทศ และสถาบันอุดมศึกษา ณ ชายแดน ควรมีการประชุมเพื่อ
บูรณาการแผนงานที่มีความสอดคลองคาบเกี่ยวกัน เพื่อใหการดําเนินงานไมทับซอน ใชงบประมาณ
และทรัพ ยากรอยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง สุด ตลอดจนสามารถมุ ง หวัง ผลสัม ฤทธิ์ ที่ต อบสนองต อ
ยุทธศาสตรการตางประเทศของชาติ ซึ่งในกรณีที่กระทรวงการตางประเทศมีเปาหมายการดําเนินการ
รวมกับ สถาบันอุดมศึก ษาชายแดนแหงใดแหง หนึ่ง อยูแลว ก็อาจพิจ ารณาดําเนินการบูร ณาการ
แผนงานตั้งแตตนปงบประมาณ
3) กระทรวงการต า งประเทศ อาจพิ จ ารณาสนั บ สนุ น กิ จ กรรมบางส ว นของ
สถาบันอุดมศึกษา ณ ชายแดนที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการตางประเทศของไทย และสงเสริม
บทบาทของสถาบันอุดมศึก ษา ณ ชายแดน ใหเ ปนผูพัฒนาความสัมพันธร ะหวางประชาชนและ
ประชาชน และสรางความเขาใจของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ ประเทศเพื่อนบาน อาเซียน และ
ประเทศยุทธศาสตร
4) กระทรวงการตางประเทศควรใชประโยชนจากการมีที่ตั้งประชิดชายแดนและการเปน
หนวยงานการศึกษา ในการติดตามประเด็นความสัมพันธเฉพาะและวางกลไกในการทํางานในกรณีที่มี
เหตุการณฉุกเฉินขึ้น ณ บริเวณชายแดน
4.3 อุปสรรคและขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
เนื่องจากการศึกษานี้ เปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรอบรมนักบริหารการทูต ซึ่งเปน
การอบรมเต็มเวลาเปนระยะเวลา 12 สัปดาห ทําใหการศึกษานี้มีขอจํากัดและอุปสรรค 3 ประการ
ดังนี้
1) เนื่องจากผูศึกษาไมไดเปนขาราชการในกระทรวงการตางประเทศ ทําใหมีขอจํากัดใน
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ โครงสร า งการทํ า งานของกรมต า งๆ ภายในกระทรวงการต า งประเทศ
การออกแบบการศึกษาในชั้นแรกจึงใชการสัมภาษณผานวิธีการอางอิงปากตอปาก ระหวางการศึกษา
ทําใหทราบวามีหลายกรมในกระทรวงการตางประเทศที่ทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยโดยตรงดวย
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ระยะเวลาในการศึกษาที่จํากัด และภารกิจของผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศ จึงไมสามารถ
ทําการสัมภาษณครอบคลุมไดทุกกรมฯ
2) การศึกษานี้ มีขอจํากัดที่ไมไดทําการศึกษาบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่มีบทบาทเปนผูแทนสถาบันอุดมศึกษาในการใหความเห็นตอยุทธศาสตรการตางประเทศ
ของกระทรวงการตางประเทศ
3) การศึกษาพบวาประเด็นที่ทําการศึกษานี้มีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง จําเปนตองมี
การพัฒนาเปนหัวขอวิจัยที่ตองไดรับการศึกษาอยางลึกซึ้ง รอบดานมากยิ่งขึ้น และดวยระยะเวลา
การศึ ก ษาที่ เ พียงพอเหมาะสม เพื่ อนําไปสูก ารพัฒ นากลไกที่ส ามารถนําไปสูก ารปฏิบัติ อยางมี
สัมฤทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการพัฒนาและออกแบบการวิจัยตอไป ควรมุงตรวจสอบหาสาเหตุ
และขอจํากัดที่รอบดานยิ่งขึ้นของการบูรณาการแผนฯ และแนวทางการดําเนินงานในลักษณะของการ
บริห ารสหองคกร (Multi-organizational management) โดยอาจตั้ง คําถามวา “การผลัก ดัน
นโยบายการตางประเทศโดยการบูรณาการการดําเนินงานของกระทรวงตางประเทศรวมกับ การ
ดําเนินงานของกลุมสถาบันอุดมศึกษาชายแดนโดยมุงสัมฤทธิผลควรมีแนวทางอยางไร” ในการวิจัย
จําเปนตองมองจาก 2 มุมมอง คือ 1) มองจากมุมของกระทรวงการตางประเทศที่พิจารณาขอจํากัดใน
เชิงกฎหมาย อาณัติ ตลอดจนวิธีปฏิบัติ และวัฒนธรรมการทํางาน ซึ่ง ณ ปจจุบันมีความพยายามใน
การดึง การมีสวนรวมของสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาในการวิพากษยุทธศาสตรก าร
ตางประเทศ แตก ระทรวงการตางประเทศก็มีอิสระในระดับ หนึ่ง ในการดําเนินงานกิจ กรรมตางๆ
รวมกับมหาวิทยาลัยชายแดนเปนรายกิจกรรมโดยไมไดมีการแจง สกอ. ทราบ และ 2) มองจากมุม
ของมหาวิทยาลัยที่ ณ ปจจุบัน มหาวิทยาลัยสวนใหญดําเนินการแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
และไมจําเปนตองแจงแผนหรือผลของการดําเนินงานตอ สกอ. โดยตรง แมวา สกอ. จะทําหนาที่เปน
ผูกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของรัฐในบางแงมมุ ใหเปนมาตรฐาน อาทิ คุณภาพของหลักสูตร และผลักดัน
การดํา เนิ นงานของมหาวิ ท ยาลั ยในบางส วน อาทิ การพัฒ นานั ก ศึ ก ษา การสง เสริม ความเป น
นานาชาติ เป นตน ดัง นั้น การศึก ษาจากมุม ของมหาวิ ท ยาลัย ณ ชายแดน ควรจะพิ จ ารณาถึ ง
ความสัมพันธของมหาวิท ยาลัยชายแดนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตลอดจนมหาวิทยาลัยชายแดนและ
สกอ. ดวย เพื่อการผลักดันเชิงยุทธศาสตรการตางประเทศจะไดเปนไปอยางมีสัมฤทธิผลที่ยั่งยืนใน
ระยะยาว
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เศรษฐกร ธนาคารแหงประเทศไทย
นักวิจัย ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาจารยประจําสํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
อาจารยประจําสํานักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
รักษาการคณบดี สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ตําแหนงปจจุบัน

รองอธิการบดี (ดานการตางประเทศ) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

