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ดวยตระหนักวาการดําเนินความสัมพันธแบบเมืองพี่เมืองนองหรือเมืองคูมิตรเปนการ

ดําเนินการทูตสาธารณะทีม่ีประสิทธิภาพมากที่สุดกลไกหน่ึง สอดคลองกับนโยบายการตางประเทศ 
ในการสนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนกับประเทศตาง ๆ  กอปรกับระหวางป พ.ศ. 2558–2556 
เมืองตาง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดเรงรัดสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองหรือเมืองคูมิตร
กับจังหวัดของไทยมีสัดสวนเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 25 ในระดับประเทศ และรอยละ 100 ในสวนของ
มณฑลเสฉวนและมหานครฉงช่ิง ซึ่งเปนปรากฏการณที่นาสนใจและจับตามองเปนอยางย่ิง และหาก
ความสัมพันธเหลาน้ันประสบความสําเร็จ ต้ังอยูบนพื้นฐานของการเกื้อกูลประโยชนซึ่งกันและกัน  
ก็จะเปนประโยชนตอการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศของสวนราชการสวนภูมิภาคของไทย
ซึ่งจะเปนรากฐานที่มั่นคงสําหรับความสัมพันธในระดับประเทศตอไป ดังน้ัน รายงาน ฉบับน้ีจึงมี
วัตถุประสงคในการศึกษากระบวนการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองและเมืองคูมิตรระหวางจังหวัด
ของไทยกับเมืองในมณฑลเสฉวนและมหานครฉงช่ิง โดยเนนการศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และปจจัย
สนับสนุน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาพบวาปจจัยที่สนับสนุนใหการดําเนินความสัมพันธประสบความสาํเรจ็มหีลาย
ประการ อาทิ นโยบายทางการเมืองและการตางประเทศที่ชัดเจนของฝายจีน เจตจํานงทางการเมือง
ของผูที่เกี่ยวของ และความเช่ือมั่นที่มีตอกัน ในขณะที่ปญหาอุปสรรคเกิดจาก ปญหาการขาดองคความรู
และการถายทอดองคความรูที่เหมาะสม ปญหาการพึ่งพาตัวบุคคลเปนตัวขับเคลื่อนกระบวนการ
แทนที่จะใชกลไกหรือมีการวางแผนการดําเนินอยางเปนระบบ เมื่อมีการสับเปลี่ยนตัวบุคคลการ
ดําเนินการตอมาจึงไมราบรื่น ปญหาสถานการณการเมืองภายในประเทศ ปญหาการขาดนโยบายและ 
TOR ในการดําเนินงานที่ชัดเจนของฝายไทย ซึ่งในบทที่ 4 ซึ่งเปนบทสรุปผูเขียนไดนําเสนอเกณฑการ
พิจารณาเมืองพี่เมืองนอง รวมทั้ง TOR ในการดําเนินความสัมพันธดังกลาว เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ คือ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการตางประเทศพิจารณาตอไป 

แนวโนมการเพิ่มการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองและเมืองคูมิตรระหวางจังหวัด
ของไทยและเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงดําเนินตอไป โดยเฉพาะฝายจีนซึ่งดําเนินการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ฉบับที่ 13 และนโยบาย “Made in China 2025” ดังน้ัน ฝายไทย 
จึงควรพิจารณาการคัดเลือกเมืองตามเกณฑและปฏิบัติตาม TOR เพื่อใหเปนแนวทางเดียวกันทุก
จังหวัด ซึ่งผลประโยชนที่จะไดรับอยางชัดเจน ไดแก ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ คือ การแลกเปลี่ยน
การคา การลงทุนตรง การทองเที่ยว/สินคาและบริการที่เกี่ยวของ การสรางโครงขายดานคมนาคม 
(การบิน) ผลประโยชนทางการเมือง คือ บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินความสัมพันธระหวาง
ประเทศ การไวเน้ือเช่ือใจ การไดรับการปฏิบัติดวยดีกวาประเทศอื่นที่ไมมีความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง
รองรับ ดานสังคมและวัฒนธรรม คือ การแลกเปลี่ยนการศึกษา การถายทอดเทคโนโลยี การเรียนรู
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ของแตละฝาย เปนตน  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี นอกจากจัดทําเพื่อเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 9 ประจําป พ.ศ. 2560 แลว ยังเปนการเปดโอกาสใหผูวิจัย
ไดศึกษาประเด็นที่เปนทั้งความสนใจสวนบุคคลและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน และผลที่ผูวิจัย
ไดรับจากการจัดทํามิใชแครายงานฉบับสมบูรณ แตเปนการ “เรียนรู” ตลอดการกระบวนการจัดทํา 
เรียนรูเกี่ยวกับสารัตถะที่ไดรับจากเน้ือหาของรายงาน เรียนรูการวางแผนการทํางาน การบริหาร
จัดการเวลา และเรียนรูที่จะบริหารจัดการปญหาอุปสรรคตาง ๆ  และประการที่สําคัญที่สุดไดเรียนรูวา
รายงานการศึกษาฉบับหน่ึงมิใชแคผลงานของบุคคลเพียงคนเดียว แตเกิดจากการสนับสนุนของบุคคล
ที่เกี่ยวของจํานวนมาก 

ณ โอกาสน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะอาจารยอันประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. อรทัย  กกผล อาจารยที ่ปรึกษาหลัก เอกอัครราชทูต ดร . จร ิยวัฒน  สันตะบุตร และ  
ดร. กาญจนา  วานิชกร คณะที่ปรึกษารวม ปราศจากคําแนะนําและช้ีแนะที่เมตตาของทานเหลาน้ี 
รายงานการศึกษาฉบับน้ีจะไมสามารถเสร็จสมบูรณได  

ขอขอบคุณ กงสุลใหญ พันทิพา  เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต ผูบังคับบัญชาที่สนับสนุนใหเขา
รวมการอบรมหลักสูตร นบท. ตลอดจนเพื่อนรวมงานที่สถานกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู ที่ชวยปฏิบัติ
หนาที่แทนและเปนกําลังใจใหตลอดหลักสูตรการอบรม 

ขอขอบคุณ เอกอัครราชทูต วศิน  ธีรเวชญาน อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและ
อดีตผูบังคับบัญชาที่เมตตาช้ีแนะและใหความกระจางเรื่องกระบวนการทําความตกลงระหวาง
ประเทศ คุณจันทิมา  เดชพุทธวัจน และคุณกฤษ  ศิริมหาสกุล จากสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ที่ให
ขอมูลภูมิหลังเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองระหวางจังหวัดเชียงใหมกับมหานคร
ฉงช่ิงและนครเฉิงตู 

ขอขอบคุณ เอกอัครราชทูต นงนุช  เพ็ชรรัตน ผูบริหารสถาบันการตางประเทศเทวะวงศ 
วโรปการ ผูอํานวยการสถาบันฯ ภัทรัตน  หงษทอง และบุคลากรของสถาบันฯ ที่จัดหลักสูตร นบท. 
รุนที่  9 และสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของผู เขารวมหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพ สุดทายน้ีขอขอบคุณเพื่อนรวมรุน นบท. รุนที่ 9 ที่เปนกําลังใจใหสามารถบากบั่นจนจบ
หลักสูตร พวกเราจะ “9 ไปดวยกัน” เพื่อรวมกันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยอันเปน 
ที่รักตอไป 
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ระหวางไทยและมณฑลเสฉวน/มหานครฉงช่ิง 22 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงสถานะความสัมพันธเมืองพีเ่มืองนอง เมืองคูมิตร และอื่น ๆ 
ระหวางมณฑลเสฉวน/ มหานครฉงช่ิงและไทย 23 

ภาพที่ 3 แผนภูมิเปรียบเทียบการดําเนินความสมัพันธเมืองพี่เมืองนองระหวาง 
จังหวัดเชียงใหมและมหานครฉงช่ิงและจังหวัดเชียงใหมและนครเฉิงตู 29 

ภาพที่ 4 แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินการสถาปนาความสมัพันธเมอืงพีเ่มืองนอง  
 



 

 

 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

การดําเนินความสัมพันธทางการทูตในปจจุบันมีรูปแบบและแนวทางที่หลากหลายเพื่อให
สามารถตอบสนองตอกระแสโลกาภิวัฒน นับต้ังแตทศวรรษ 1970 เปนตนมา การทูตสาธารณะ 
(public diplomacy) เปนหน่ึงในรูปแบบที่ไดรับความนิยมจากนานาประเทศอยางตอเน่ือง เพราะ
ตางตระหนักวา การดําเนินความสัมพันธทางการทูตในระดับรัฐบาลตอรัฐบาลเพียงมิติเดียว 
ไมเพียงพอ ที่จะกอใหเกิดความสัมพันธที่ ย่ังยืน หากความสัมพันธดังกลาวไมหย่ังลึกไปถึงระดับ
ประชาชนซึ่งเปนหน่ึงในสามองคประกอบหลักของรัฐ อันประกอบดวย ดินแดน รัฐบาล และ
ประชาชน เพราะในขณะที่ ดินแดนไมสามารถมีบทบาทในฐานะ “ผูเลน” รัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัย แตประชาชนเปน ผูเลนที่มีความตอเน่ือง การดําเนินความสัมพันธลึกไปถึงระดับประชาชนจึง
เปนสิ่งที่ “คุมคา” เปนการใช soft power แทนการใชอํานาจในรูปแบบเดิม ๆ อาทิ แสนยานุภาพ
ทางทหาร 

ในบรรดาการทูตสาธารณะ อาจกลาวไดวาการสรางความสัมพันธแบบเมืองพี่เมืองนอง  
เปนกลไกในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดกลไกหน่ึง สอดคลองกับ
นโยบายการตางประเทศในการสนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนกับประเทศตาง ๆ เพื่อให
ประชาชนและประชาคมระหวางประเทศมีทัศนคติในทางบวกตอประเทศและประชาชนไทย 
นอกจากน้ัน การดําเนินความสัมพันธแบบเมืองพี่เมืองนองยังเปนการดําเนินความสัมพันธทางการทูต
ที่มีมาชานาน แมแนวคิดการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองยุคใหมจะปรากฏข้ึนในทศวรรษ 
1950 หรือประมาณเกือบเจ็ดสิบป แตมีหลักฐานวา ความสัมพันธในลักษณะน้ีมีการดําเนินการมา
ยาวนานกวาหน่ึงพันป กลาวคือไดมีการสถาปนาความสมัพันธระหวางเมือง Paderborn ของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีกับเมือง Le Mans ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ. 19861 ซึ่งสะทอนวา การ
ดําเนินการทูตแบบเมืองพี่เมืองนองเปนกลไกที่สงผลประโยชนตอผูที่เกี่ยวของอยางแทจริง จึงทําให
สามารถดํารงอยูมาอยางยาวนานจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีโครงสรางหนาที่ (Structural 
Functional Theory) ของ A.R. Radcliffe–Brown และ Bronislaw Malinowski ที่วาสิ่งใดที่ยังมี
บทบาทหนาที่ในสังคม สิ่งน้ันจะยังคงอยูในสังคม  

ในกรณีของประเทศไทย แมกระทรวงมหาดไทยจะมีแนวทางในการสถาปนาความสัมพันธ
เมืองพี่เมืองนอง แตในทางปฏิบัติการสถาปนาแตละคูลวนมีปญหา อุปสรรค และประสบความสําเร็จ
มากนอยตางกัน โดยเฉพาะการสถาปนาเมืองพี่เมืองนองระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐ 
                                                
1 กองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, การสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง (Sister 
Cities) กับนานา ประเทศในระดับจังหวัด, ใน คูมืองานวิเทศสัมพันธ (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ, 2557),  
หนา 68-70. 
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ประชาชนจีนซึ่งจะเปนกรณีศึกษาของรายงานฉบับน้ี ปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนมีหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ ความลาชาในการสถาปนา การไมอนุวัติตามขอตกลงระหวางกัน นอกจากน้ัน ที่ผานมา ไทยมี
เพียงแนวทางในการดําเนินการ แตการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองของจีนมีความชัดเจนและ
เปนยุทธศาสตรเชิงรุกของประเทศ โดยการใชยุทธศาสตรเมืองพี่เมืองนองซึ่งเปนการใช soft power 
ของจีนรุกคืบเขาไปในทุกพื้นที่ที่จีนมีเปาหมายทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะพื้นที่ที่เห็นวา
การใชชองทางระหวางรัฐตอรัฐอาจไมรวดเร็วและไมไดผล ในขณะที่ฝายไทยสวนใหญจะรอการ
ทาบทามจากฝายจีน มากกวาจะริเริ่มดวยตนเอง ปจจุบัน (สิงหาคม 2560) ประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีเมืองพี่เมืองนอง/เมืองคูมิตร ทั้งที่ (1) สถาปนาความสัมพันธแลว (2) กําลัง
อยูในกระบวนการ (3) ไดรับความเห็นชอบแลว และ (4) อยูระหวางการทาบทาม รวม ทั้งหมด 74 คู 
โดยในสวนของมณฑลเสฉวนและมหานครฉงช่ิง ซึ่งจะเปนพื้นที่ที่สําหรับขอบเขตการศึกษาของ
รายงาน มีเมืองพี่เมืองนองที่สถาปนาความสัมพันธแลว 6 คู เมืองคูมิตร 2 คู อยูระหวางการ
ดําเนินการ 2 คู และกําลังทาบทาม 1 คู  

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  ศึกษากระบวนการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองและความสัมพันธแบบ 
เมืองคูมิตรระหวางจังหวัดของไทยกับมณฑล/เมือง/เขตปกครองพิเศษของมณฑลฉวน และมหานครฉงช่ิง  

1.2.2  ศึกษาถึงปญหา อุปสรรค รวมทั้งปจจัยสนับสนุนซึ่งสงผลตอระดับความสําเร็จของ 
การสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองและเมืองคูมิตร 

1.2.3  เสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานเรื่องเมืองพี่เมืองนองและเมืองคูมิตรระหวาง
ไทยและมณฑเสฉวน/มหานครฉงช่ิง ที่เหมาะสมสําหรับกระทรวงการตางประเทศและสถานกงสุลใหญ  
ณ นครเฉิงตู ในฐานะคณะผูแทนไทยประจํามณฑลและมหานครดังกลาว 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาจากกรณีการสถาปนาและการเตรียมการสถาปนาพี่เมืองนองและเมืองคูมิตร

ของมณฑลเสฉวนและมหานครฉงช่ิง คือ  
1)  เมืองพี่เมืองนองที่สถาปนาความสัมพันธแลว จํานวน 6 คู ไดแก จังหวัด

สุพรรณบุรีกับมณฑลเสฉวน จังหวัดเชียงใหมและนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน จังหวัดประจวบคีรีขันธกับ
เมืองเลอซาน มณฑลเสฉวน จังหวัดนครราชสีมากับมณฑลเสฉวน จังหวัดเชียงใหมกับมหานครฉงช่ิง 
และกรุงเทพมหานครกับมหานครฉงช่ิง  

2)  เมืองคูมิตรที่สถาปนาความสัมพันธแลว จํ านวน 2 คู  ไดแก  จังหวัด
อุบลราชธานี กับนครเฉิงตู และกรุงเทพมหานครกับนครเฉิงตู  

อน่ึง ผูวิจัยจะนําขอมูลจากคูที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 คู ไดแก จังหวัด
กาญจนบุรีกับเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋เหลียงซาน มณฑลเสฉวน และจังหวัดภูเก็ตกับเมืองซุยหนิง 
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มณฑลเสฉวน และที่กําลังอยูระหวางการทาบทาม จํานวน 1 คู คือ เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต
เชียงอาปา มณฑลเสฉวนกับจังหวัดใดจังหวัดหน่ึงของไทย2 มาพิจารณาประกอบการศึกษาดวย 

1.3.2  ขอบเขตระยะเวลา 
ศึกษาการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองและเมืองคูมิตร ของไทยกบัมณฑล

เสฉวน/มหานครฉงช่ิง ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2547 เมื่อมีการสถาปนาเมืองคูมิตรคูแรก คือ จังหวัด
อุบลราชธานีกับนครเฉิงตู จนถึงคูลาสุด คือ กรุงเทพมหานครกับนครเฉิงตู 

1.3.3  วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 
ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) โดยการ  
1)  จากประสบการณและขอมูลของผูวิจัยที่ไดรับในฐานะขาราชการสถานกงสุลใหญ 

ณ นครเฉิงตู ซึ่งเปนหน่ึงในผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ของกระบวนการสถาปนาความสัมพันธ
เมืองพี่เมืองนองและเมืองคูมิตรระหวางประเทศไทยกับมณฑล นคร เมือง เขตปกครองตนเองของ
มณฑลเสฉวน และกับมหานครฉงช่ิงซึ่งเปนเขตปกครองพิเศษมีฐานะเทียบเทามณฑล  

2)  สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการการสถาปนาเมืองพี่เมืองนอง โดยการสัมภาษณ 
ดําเนินการในสองระดับ คือ สัมภาษณบนพื้นฐานความสัมพันธของผูทําวิจัยกับผูใหขอมูล และการ
สัมภาษณเชิงลึกโดยการสรางความคุนเคยและไวเน้ือเช่ือใจ (rapport) กับผูใหขอมูลหลัก (key 
informant) ซึ่งผูทําวิจัยไดพัฒนาความสัมพันธและมี rapport กับผูใหขอมูลหลักทั้งฝายไทยและฝายจีน
มาในระดับหน่ึง  

3)  การศึกษาจากเอกสาร ทั้งขอมูลปฐมภูมิ คือ ความตกลง บันทึกความเขาใจ ที่มี
การลงนามรวมกัน เอกสารราชการในการติดตอประสานงาน และขอมูลทุติยภูมิ เชน หนังสือ บทวิจัย 
รายงาน บทความ ขาว  

4)  การใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจและนํามาวิเคราะห
ขอมูลดิบตลอดจนปรากฎการณที่เกิดข้ึนในกระบวนการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง ไดแก 
แนวคิดเรื่อง soft power และการทูตสาธารณะของ Joseph S. Nye Jr. (2004) แนวคิดเรื่อง 
Citizen Diplomacy ของ Robert. W. Fuller (1970) แนวคิดเรื่อง Track II Diplomacy ของ 
Joseph V. MontVille (1981) และทฤษฎีโครงสรางหนาที่ (Structural Functional Theory) ผูนํา
แนวความคิด อาทิ A.R. Radcliffe–Brown และ Bronislaw Malinowski (1910–1930) เปนทฤษฎี
ดานมานุษยวิทยาที่เช่ือวาสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนและ
กําหนดโครงสรางทางสังคม สิ่งใดที่ไมมีบทบาทหนาที่ (function) ในสังคมสิ่งน้ันจะหายไป เปลี่ยน
รูปแบบ หรือกลืนกลาย (assimilate) ไปกับภาวการณอื่นในสังคม 
 
  

                                                
2 ในชั้นน้ีเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตอาปา มีความสนใจจังหวัดสุราษฎรธานี  
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1.4  คําถามการศึกษาและสมมุติฐานการศึกษา 
1.4.1  คําถามการศึกษา 

1)  อะไรคือปจจัยที่สงผลใหการดําเนินนโยบายเมืองพี่เมืองนองและเมืองคูมิตร
ระหวางประเทศไทยกับมณฑลเสฉวน/มหานครฉงช่ิง เกิดประสิทธิภาพ และผลประโยชนสูงสุด และ
อะไรคือปญหาอุปสรรค  

2)  ที่ผานมามณฑลเสฉวนและมหานครฉงช่ิง มักจะเปนฝายรุกและเสนอขอ
สถาปนาความสัมพันธกับฝายไทยกอน ทั้งน้ี การทาบทามที่เพิ่มมากข้ึนโดยลําดับในชวง 4–5 ป เปน
ผลมาจากนโยบายมุงพัฒนาภาคตะวันของจีน (go west policy) และผลักดันใหวิสาหกิจ นักลงทุน 
และประชาชน “กาวออกไป” ตางประเทศ ซึ่งสะทอนวา การสถาปนาเมืองพี่เมืองนองของฝายจีน 
เปนไปตาม “ยุทธศาสตร” ในขณะที่ไทยตอบสนองการทาบทามของจีนในลักษณะทําตาม 
“นโยบาย” จึงประสงคจะทราบวา หนวยงานที่เกี่ยวของของไทย คือ กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงการตางประเทศ ควรจะดําเนินการและ/หรือมีกลยุทธใด เพื่อใหความสัมพันธในมิติน้ีเปนไป
อยางเสมอภาค และเกิดการประสานประโยชนรวมกันอยางแทจริง  

1.4.2  สมมุติฐานการศึกษา 
1)  หากประเทศไทยมีทิศทาง วิธีการดําเนินการเรื่องเมืองพี่เมืองนองและเมืองคูมิตร

ที่เหมาะสม ก็จะเปนประโยชนอยางย่ิง อีกทั้งยังสามารถนําการดําเนินความสัมพันธดังกลาวมาเปน 
soft power ของไทย 

2)  สวนหน่ึงของปญหาและอุปสรรคมาจาก human error เน่ืองจากเมื่อขาด
ทิศทางและแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน ผูที่มีสวนไดสวนเสียจะใชวิจารณญาณและประสบการณใน
การดําเนินการแทนหลักการและเหตุผล ดังน้ัน เพื่อหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงดังกลาว ควรมีการวางกรอบ
การดําเนินการใหชัดเจน และควรมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน รวมทั้งกําหนดใหกลไกที่ชัดเจนทั้ง
ในระดับประเทศและจังหวัด เพื่อทําหนาที่ทั้งดานสงเสริม อนุวัติ ติดตามและประเมินผล 
 
1.5  ประโยชนของการศึกษา 

1.5.1  มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสําหรับกระทรวงการตางประเทศ และ สกญ. ณ 
นครเฉิงตู ในฐานะคณะผูแทนไทยในพื้นที่ในการดําเนินการรวมกับมหาดไทยเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่น ในทิศทางที่สอดคลองกัน และเกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนผลประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศ  

1.5.2  มีแนวทางการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองและเมืองคูมิตรที่เหมาะสม
ระหวางประเทศไทยกับมณฑลเสฉวน/มหานครฉงช่ิง 
 
1.6  นิยามศัพท 

Soft power หมายถึง อํานาจที่ทําใหผูอื่น/ประเทศอื่นปฏิบัติตามความตองการของเรา 
(co–opt) โดยไมตองบังคับ (coerce) เปนความสามารถในการทําใหผูอื่นมีความพอใจในการเลือก 
(preference) ที่สอดคลองกับความตองการของเรา เปนการใชอํานาจเชิงดึงดูด (attractive power) 
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เพื่อนําไปสูการยอมรับโดยดุษฎี (acquiescence) ตางจากการใชอิทธิพลหรือบีบบังคับซึ่งเปนการใช
อํานาจแบบ hard power (Nye Jr., 2004) 

การทูตสาธารณะ (public diplomacy) หมายถึง ปฏิสัมพันธที่มิไดพุงเปาไปที่รัฐบาล
ตางประเทศ แตเปนการพุงเปาหมายหลักไปยังปจเจกบุคคลและองคกรที่ไมใชรัฐ ซึ่งนอกจากจะ
เปนไปเพื่อการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศตนเองแลว ยังมุงหวังที่จะสรางบรรยากาศที่ดีใน
ระยะยาวเพื่อรองรับนโยบายตางประเทศในอนาคต นับเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําให soft power 
บรรลุผลในทางปฏิบัติ (Nye Jr., 2004) 

เมืองพ่ีเมืองนอง (sister cities) หมายถึง เมืองสองเมืองที่เจริญสัมพันธไมตรีอันดีตอกัน 
สวนใหญเปนเมืองที่อยูกันคนละประเทศ โดยไดทําความตกลงในลักษณะที่เปนทางการในการที่จะ
รวมมือและการแลกเปลี่ยนระหวางกันในดานตาง ๆ ตัวอยางประเทศที่เรียกการดําเนินความสัมพันธ
ในลักษณะดังกลาววาเมืองพี่เมืองนอง คือ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศไทย 

เมืองแฝด (twin cities) หมายถึง เมืองสองเมืองที่ดําเนินความสัมพันธในลักษณะเดียวกับ
เมืองพี่เมืองนองแตมักจะเปนเมืองคูที่มีความคลายคลึงกันทางดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร  
การดําเนินความสัมพันธแบบเมืองคูแฝดสวนใหญใชโดยสหราชอาณาจักรและประเทศในทวีปยุโรป  

เมืองคูมิตร (friendship cities) หมายถึง การดําเนินความสัมพันธฉันมิตรระหวางเมือง 
สองเมือง ซึ่งมักจะเปนจุดเริ่มตนของความสัมพันธแบบเมืองพี่เมืองนอง ความสัมพันธแบบ เมืองคูมิตร 
จะมีความเปนทางการและผลผูกพันทางกฎหมาย นอยความสัมพันธแบบเมืองพี่เมืองนอง ถือเปน
แนวทางความรวมมือในกรอบกวาง ๆ  

มณฑล หมายถึง เขตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเขตการปกครองภายใต
มณฑลจะประกอบดวย นคร/เมือง อําเภอ ตําบล และหมูบาน มณฑลของจีนมีฐานะ ที่สูงกวาจังหวัด
ของไทย เพราะประกอบดวยนคร/เมืองหลายแหง ซึ่งอาจเปรียบเทียบกับมณฑลของไทยในอดีต ทั้งน้ี 
เมืองที่เปนศูนยกลางการปกครองของมณฑลจะไมเรียกวา เมืองหลวง แตจะเรียกวา “เมืองเอก” เชน 
นครเฉิงตูเปนเมืองเอกของมณฑลเสฉวน 

นคร/เมือง หมายถึง เขตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่รองลงมาจากมณฑล  
มีฐานะเทียบเทาจังหวัดของไทย 

เขตปกครองตนเอง ในบริบทน้ี หมายถึง เขตการปกครองซึ่งเปนที่อยูอาศัยของ ชนกลุมนอย
ชาติพันธุตาง ๆ ในมณฑลเสฉวน ซึ่งมีฐานะเทียบเทาเมือง จึงมีฐานะเทียบเทาจังหวัดของไทย 

มหานคร ในบริบทน้ี หมายถึง มหานครฉงช่ิง ซึ่งเปนหน่ึงในสี่มหานครของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (มหานครปกกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ มหานครเทียนจิน และมหานครฉงช่ิง) มีฐานะเปนเขต
ปกครองพิเศษในลักษณะเดียวกับกรุงเทพมหานคร ผูบริหารสูงสุดคือนายกเทศมนตรีซึ่งมีฐานะ
เทียบเทารัฐมนตรีชวยวาการ ในขณะที่นายกเทศมนตรีของเมืองภายใตมณฑลจะมีฐานะเทียบเทา
อธิบดีหรือเทากับผูวาราชการจังหวัดของไทย 

 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิด soft power 
Joseph S. Nye Jr. นักรัฐศาสตรและอาจารยประจํา John F. Kennedy School 

of Government แหงมหาวิทยาลัย Harvard ผู เคยดํารงตําแหนงผู ชวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1994–1995) สมัยประธานาธิบดีคลินตัน เปนบุคคลแรกที่
ช้ีใหเห็นความสําคัญของ soft power (Nye Jr., 2004) ซึ่งหมายถึงอํานาจที่ทําใหประเทศอื่นหรือ
บุคคลอื่นปฏิบัติตามความตองการของเรา โดยที่ไมจําเปนตองบังคับหรือมีขอแลกเปลี่ยนแตประการใด 
อํานาจน้ีเปนการ โนมนาว จูงใจใหอีกฝายเต็มใจที่จะเลือกในสิ่งที่สอดคลองกับความตองการและ
ผลประโยชนของเรา ถือเปนการใชอํานาจเชิงดึงดูดเพื่อใหเกิดการยอมรับโดยดุษฎี ตางจากการใช
อิทธิพลซึ่งตองใช hard power อาทิ กําลังทหาร มาตรการทางเศรษฐกิจ มาเปนเครื่องมือ 

Nye กลาววา แหลงสําคัญซึ่งเปนที่มาของ soft power ไดแก (1) วัฒนธรรม โดย
หากวัฒนธรรมของประเทศหน่ึงสอดคลองกับคานิยมและเอื้อใหเกิดผลประโยชนกับประเทศอื่น ๆ 
วัฒนธรรมดังกลาวก็จะสามารถนํามาใชเปน soft power ได การเผยแพรวัฒนธรรมสามารถ
ดําเนินการไดหลายรูปแบบผานการแลกเปลี่ยนการเยือน การติดตอสื่อสารทั้งทางตรงและผานสื่อ
ประเภทตาง ๆ ซึ่งปจจุบันสื่อที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก คือ สื่อในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค 
(content industry) อาทิ ภาพยนตร โทรทัศน วิทยุ การแสดง ดนตรี เกมสคอมพิวเตอร แฟช่ัน ทั้งน้ี 
ผูวิจัยมีขอสังเกตวา การดําเนินความสมัพันธเมืองพี่เมืองนองในยุคตน ๆ จะใชมิติดานวัฒนธรรมของ 
soft power เปนหลัก (2) คานิยมทางการเมือง (political values) เชนเดียวกับวัฒนธรรม หาก
ประเทศดังกลาวมีคานิยมทางการเมืองสอดคลองกับประเทศอื่น ๆ ความสามารถในการใช soft 
power ของประเทศน้ันตอประเทศอื่นก็จะเพิ่มมากข้ึนดวย แตหากคานิยมของประเทศน้ันแตกตาง
หรือไมสอดคลองกับประเทศอื่น ความสามารถในการใช soft power ก็จะลดลง ทั้งน้ี ในกรณีของ
สาธารณรฐัประชาชนจีนกอนที่จะเปดประเทศ3 ความสามารถในการใช soft power มีนอยมาก สวนใหญ
จะเปนการใช hard power ตอประเทศอื่นเปนหลัก แตเมื่อจีนเปดประเทศและไดปรับเปลี่ยนคานิยม
ทางการเมืองใหเปนที่ยอมรับของประเทศอื่นไดมากข้ึน soft power ของจีนก็เปนที่ยอมรับไดมากข้ึน
เชนกัน และ (3) นโยบายตางประเทศ หาก ประเทศใดดําเนินนโยบายตางประเทศอยางกาวราวและ
ไมแยแสตอทาทีของประเทศอื่น ๆ โอกาสที่จะสราง soft power ก็จะมีนอย แตหากดําเนินนโยบายที่

                                                
3 จีนเปดประเทศสามรอบ รอบแรกเม่ือ ค.ศ. 1987 สมัยเติ้ง เส่ียว ผิง ที่มีการประกาศนโยบาย “เปดและปฏิรูป” 
รอบที่สองเม่ือ ค.ศ. 1992 เม่ือมีการประกาศ “เศรษฐกิจตลาดสังคมนิยม” และเปดกวางตอการลงทุนจาก
ตางประเทศ และรอบที่สามเม่ือ ค.ศ. 2001 ในวาระที่จีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) 
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เปนมิตร สรางสรรค และไมขัดขวางผลประโยชนของประเทศอื่น ประเทศน้ันก็จะไดรับความนิยมจาก
ประเทศอื่นและสามารถใช soft power ตอประเทศอื่นไดมากและแนบเนียนย่ิงข้ึน 

การใช soft power ของสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจ 
บทความ Soft Power ในจุลสารความมั่นคงศึกษาซึ่งม ีสุรชาติ  บํารุงสุข4 เปนบรรณาธิการ ระบุวา 
หลังเกิดเหตุการณที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ ค.ศ. 1989 จีนไดรับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจาก
ตางประเทศ ภาพลักษณของจีนตกตํ่าลงในสายตาของประชาคมระหวางประเทศ จีนจึงให
ความสําคัญกับการสรางสัมพันธที่ดีกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานเพื่อบรรเทา
ปญหาดังกลาว รวมทั้งเพื่อสงเสริมเสถียรภาพของนโยบาย “จีนเดียว” ไปพรอมกัน สําหรับรูปแบบ
ของ soft power ที่จีนใชสามารถแบงไดตามการดําเนินการ คือ (1) การลงทุนและใหความชวยเหลือ
ระหวางประเทศ ซึ่งการใหของจีนจะไมมีการต้ังเงื่อนไขดานสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม การบริหาร
จัดการที่ดี ความชวยเหลือและการลงทุนของจีน จึงดึงดูดความสนใจจากประเทศกําลังพัฒนาไดหลาย
ประเทศ (2) ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการรักษาสันติภาพ โดยการเขารวมกับกองกําลัง
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติหลายแหง รวมทั้งการจัดสงหนวยแพทยไปยังประเทศกําลังพัฒนา 
(3) โครงการแลกเปลี่ยนดานภาษาและวัฒนธรรม โดยการเปดสถาบันขงจื้อ5 ไปทั่วโลก (4) การ
แลกเปลี่ยนการเยือนและการจัดประชุมระหวางประเทศ เพื่อเปนการสรางปฏิสัมพันธกับประเทศอื่น ๆ 
ใหมากข้ึน และ (5) ความรวมมือพหุภาคี โดยจีนไดเขาไปมีสวนรวมในเวทีพหุภาคีอยางแข็งขัน 
รวมทั้งสรางกรอบความรวมมือข้ึนใหม เชน องคกรความรวมมือเซี่ยงไฮ (Shanghai Cooperation 
Organization–SCO)6 และเวทีความรวมมือจีน–แอฟริกา7 (China–Africa Cooperation Forum–
CACF) 

2.1.2  การทูตสาธารณะ (public diplomacy) 
การทูตสาธารณะเปนแนวคิดของ Nye Jr. (2004) เชนกัน หมายถึงการดําเนินการ

ทางการทูตที่มิไดพุงเปาไปที่รัฐบาลตางประเทศ หากแตพุงเปาไปยังภาคประชาสังคม อาทิ ปจเจก
บุคคล องคกรที่ ไม ใชรัฐบาล โดยมุงหวังเพื่อสรางภาพลักษณที่ ดีและบรรยากาศที่สงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศผูใชและประเทศผูรับ โดย Nye Jr. มองวา การทูตสาธารณะเปน
เครื่องมือสําคัญ ที่จะทําใหการใช soft power ประสบผลสําเร็จ ทั้งน้ี ชองทางการใชการทูต
สาธารณะสามารถ แบงออกไดเปน 3 มิติ คือ (1) การสื่อสารประจําวัน (daily communications) เชน 
การแถลงขาวของรัฐบาลตอสาธารณชน (2) การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร (strategic communications) 

                                                
4 สุรชาติ  บํารุงสุข, Soft Power, จุลสารความม่ันคงศึกษา 136-137 (2557). 
5 สถาบันขงจ้ือกอตั้งขึ้นครั้งแรกที่กรุงปกก่ิงเม่ือ ค.ศ. 2004 เพื่อเปนศูนยกลางในการเชื่อมความสัมพันธและสงเสริม
ใหมีการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนเผยแพรความรูและประเพณีจีน ปจจุบัน สถาบันฯ มีสาขาอยู
เกือบทุกประเทศ ในสวนของประเทศไทย มีสถาบันขงจ้ือตั้งอยูในมหาวิทยาลัยเกือบทุกแหง โดยสถาบันฯ จะจัดใหมี
การแลกเปล่ียนอาจารย นักศึกษา ตลอดจนใหทุนการศึกษา แบบใหเปลาแกนักศึกษาตางชาติเพื่อไปศึกษาในจีน  
6 เปนองคการความรวมมือดานการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร กอตั้งเม่ือ ค.ศ. 2001 โดยจีนเปนผูริเริ่ม ปจจุบัน 
มีสมาชิก 6 ประเทศ คือ จีน คาซัคสถาน คีรกีซ อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน และรัสเซีย  
7 เวทีความรวมมือจีน-แอฟริกา (China-Africa Cooperation Forum -CACF) กอตั้งโดยจีนเม่ือ ค.ศ. 2000 เพื่อ
สงเสริมความสัมพันธจีน-แอฟริกาแบบรอบดาน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
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เชน การณรงคเพื่อใหสาธารณชนคลอยตามและมีพฤติกรรมตามที่รัฐบาลประสงค (3) การพัฒนา
ความสัมพันธที่ย่ังยืนผานบุคคลสําคัญ (development of lasting relationships with key 
individuals) เชน ใหทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝกรวมทางทหาร 

สิทธิพล  เครือรัฐติกาล8 ไดกลาวถึงการเปรียบเทียบระหวางการทูตสาธารณะกับ
กิจการสาธารณะ (public affairs) ของ Melissen (2005) วา ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปมาก 
สังคมสามารถไดรับขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว ไรพรมแดน จึงทําใหการทูตสาธารณะกับกิจการ
สาธารณะเสมือนจะเปนสิ่งเดียวกัน ซึ่งสิ่งที่จะทําใหแยกความแตกตางไดชัดเจน คือ การทูตสาธารณะ
มุงเนนผูรับสารที่อยูภายนอกประเทศ ในขณะที่กิจการสาธารณะมุงสงสารใหแกผูรับภายในประเทศ 
นอกจากน้ัน Melissen ยังไดเปรียบเทียบการทูตสาธารณะกับแนวคิดอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน 
ไดแก (1) การโฆษณาชวนเช่ือ (propaganda) ซึ่งมีวัตถุประสงคเหมือนกัน คือ ชักจูงผูรับสารให
คลอยตาม ผูสงสาร แตตางกันที่วา การโฆษณาชวนเช่ือจะเปนการสื่อสารทางเดียว (one way 
communication) ในขณะที่การทูตสาธารณะเปนสารสื่อสารสองทาง (two way communication) 
มีการสื่อสารระหวางผูสงและผูรับสารที่อยูตางประเทศ รวมทั้ง เปดโอกาสใหผูรับสารไดคิดอยางมี
อิสระมากกวา (2) การสรางตราแหงชาติ (nation–branding) จะเนนการสรางภาพลักษณทีดีใหแก
ประเทศแบบองครวม (holistic approach) เพื่อปรับเปลี่ยนการรับรูเกี่ยวกับประเทศน้ันในทุกดาน 
ในขณะที่การทูตสาธารณะจะเปนการสงเสริมภาพลักษณเฉพาะประเด็น อยางไรก็ดี การสรางตรา
แหงชาติและการทูตสาธารณะน้ันมีลักษณะที่เติมเต็ม (complementary) ซึ่งกันและกันอยูพอสมควร 
และ (3) ความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับตางประเทศ (foreign cultural relations) มีความเหลื่อม
ซอนกับการทูตสาธารณะอยูมาก เน่ืองจากความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมกับตางประเทศมิไดจํากัด 
แตเฉพาะเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมเทาน้ัน แตยังครอบคลุมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิด การวิจัย 
การสื่อสารมวลชน อีกทั้งยังมีวัตถุประสงคเพื่อสรางภาพลักษณทีดี ความนาเช่ือถือ และโนมนาวใจ 
ซึ่งเปนวัตถุประสงคเดียวกันกับการทูตสาธารณะ อยางไรก็ดี ผูวิจัยเห็นวา ยังมีขอแตกตางระหวาง 
การความสัมพันธทางวัฒนธรรมและการทูตสาธารณะกลาวคือ การทูตสาธารณะมีขอบเขตที่กวางกวา
และมีเครื่องมือที่ใชหลากหลายกวา 

2.1.3  ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ี (Structural Functional Theory) 
ทฤษฎีโครงสรางหนาที่มีที่มาจากการนําแนวคิดทางดานชีววิทยามาประยุกตใช 

โดยเปรียบเทียบวา โครงสรางของสังคมเปรียบเสมือนรางกายที่ประกอบไปดวยเซลลตาง ๆ ดังน้ัน 
การทําหนาที่ของสังคมก็เหมือนการทําหนาที่ของอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย กลาวคือ รางกายจะ
ดํารงอยูไดดวยการที่อวัยวะแตละสวนทํางานชวยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อใหระบบ ทัง้ระบบ
มีชีวิต สังคมก็เชนกัน ทุกภาคสวนในสังคมตองทํางานอยางสอดประสานกัน หากสวนหน่ึงสวนใด
ทํางานเบี่ยงเบน ก็จะสงผลกระทบตอสังคมทั้งระบบ 

ทฤษฎีน้ีนิยมใชกันในมิติของสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีผู
วางรากฐานสําคัญ คือ Bronislaw Malinowski และ A.R. Radcliffe–Brown การที่ทฤษฎีน้ีเปรียบ
สังคมกับการทํางานของรางกายมนุษย จึงใหความสําคัญกับปรากฏการณทางสังคมควบคูไปกับ
                                                
8 สิทธิพล  เครือรัฐติกาล, แนวคิดเรื่อง Soft Power และการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy), [ออนไลน], 2551, 
แหลงที่มา: http://kositthiphon.blogspot.com/2008/12/soft-power-public-diplomacy.html. 
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โครงสรางสวนอื่นของสังคมซึ่งเปนการมองแบบองครวม (holistic approach) แทนที่จะมองแตปจเจก
บุคคลเพียงอยางเดียว รวมทั้งใหความสําคัญกับการมีเสถียรภาพ ความเปนระเบียบและผาสุกของ
สังคม มิฉะน้ัน จะเกิดความ ไรบรรทัดฐาน (Anomie) ซึ่ง Radcliffe–Brown เห็นวา องคประกอบ
สําคัญที่ชวยยึดสังคมไวดวยกันน้ัน ไดแก คานิยม ความรูสึก และพิธีกรรมตาง ๆ9 ในขณะที่โครงสราง
อื่น ๆ ในสังคม อาทิ ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง จะตองทํางานควบคูกันไปอยางสมดุล 

โดยสรุปทฤษฎีโครงสรางหนาที่มองวาสังคมทั้งหมดเปนระบบหน่ึงที่แตละสวนจะมี
ความสัมพันธระหวางกัน และความสัมพันธ คือ สิ่งที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอยางเปนเหตุเปนผล  
เมื่อโครงสรางในสังคมทํางานสอดประสานกันอยางเหมาะสม ก็จะทําใหสังคมมีความสมดุล เมื่อใดที่
สังคมขาดสมดุล ก็จะมีการปรับสมดุลในสังคมซึ่งจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในระบบ 

ทฤษฎีโครงสรางหนาที่สามารถนํามาใชอธิบายการดํารงอยูของความสัมพันธ 
เมืองพี่เมืองนองในแงที่วา ความสัมพันธคูที่ประสบความสําเร็จ มีการดําเนินการพันธกรณีตามที่ตกลง
กันไว เน่ืองจากความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองที่มีระหวางกันเปนความสัมพันธที่สนับสนุนและสงเสริม
ใหระบบสังคมของแตละฝายทํางานไดอยางมีสมดุลและสมประโยชน สวนคูที่การดําเนินความสัมพันธ
ไมประสบผลสําเร็จหรือไมคืบหนาเทาที่ควร สะทอนใหเห็นวารูปแบบความสัมพันธที่มีตอกัน 
ไมกอใหเกิดสมดุลและประโยชนในสังคม ความสัมพันธดังกลาวจึงถูกละเลยและเลือนหายไปในที่สุด 
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีที่วา สิ่งใดที่ไมมีบทบาทหนาที่ในสังคม สิ่งน้ันจะหายไปจากสังคมในที่สุด หรือ
มิฉะน้ันก็ตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อตอสูใหเกิดการดํารงอยู 

  
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  บทความเรื่อง “How sister city partnership can play a new role in 
global economy”  

Jonathan Ballantine10 ไดกลาวไวในบทความ “How sister city partnership 
can play a new role in global economy” วา ในขณะที่ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองในยุคตน ๆ 
(ประมาณ ค.ศ. 1950–1960) จะมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความสัมพันธทางการทูต วัฒนธรรม และ
การศึกษาเปนหลัก แตปจจุบันความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองจะใหความสําคัญกับการสรางหุนสวน
ทางเศรษฐกิจมากข้ึนเปนลําดับ รวมทั้งรูปแบบความสัมพันธที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ 
ในปจจุบัน อาทิ ความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า สังคมสงเคราะห เปนตน 

ปจจุบัน สังคมเมืองเปนสังคมที่มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและการปกครอง 
หากเมืองหรือจังหวัดซึ่งเปนศูนยกลางของสังคมรูปแบบดังกลาว สามารถกําหนดรูปแบบการปกครอง 
โครงสรางทางการเมืองใหสอดคลองกับพลวัตรทางเศรษฐกิจ เมืองหรือจังหวัดน้ัน ๆ ก็จะสามารถ
บรรลุศักยภาพสูงสุดที่มีอยู ดังน้ัน เมืองที่ตระหนักวารูปแบบการปกครองของตนเองเหมาะสมอยูแลว 
ก็จะแสวงหาโอกาสในการสรางหุนสวนทางการคาและเศรษฐกิจ ผูนําหลาย ๆ เมืองตระหนักวา
รูปแบบการสรางหุนสวนทางการคาและเศรษฐกิจที่ประสบผลสําเร็จรูปแบบหน่ึง คือ การสราง
                                                
9 ในอดีต คือ พิธีกรรมตาง ๆ ปจจุบัน สามารถปรับเปล่ียนเขากับกิจกรรมตาง ๆ ในสังคม 
10 Ballentine, Jonathan, How sister city partnerships can play a new role in a global economy, City 
Today, [Online]. 2004. 
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ความสัมพันธผานความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง โดยเฉพาะกับประเทศกําลังพัฒนาที่โอกาสทางดาน
การคาและการลงทุนยังเปดกวางอีกมาก เน่ืองจากในทางการคา “ความไวเน้ือเช่ือใจ” (trust) เปน
หัวใจสําคัญในการดําเนินความสัมพันธ หากรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองฝายผูกพันกันดวย
ความสัมพันธแบบพี่นองความไวเน้ือเช่ือใจก็จะเกิดข้ึนตามมา และทั้งสองฝายก็ยินดีที่จะรวมมือกัน
ทางการคาและการลงทุนโดยปราศจากความหวาดระแวง 

โดยสรุปผูเขียนช้ีใหเห็นวา ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองในยุคปจจุบันมิไดมี
ประโยชนเฉพาะในเชิงสัญลักษณ แตมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ การเพิ่มการจางงาน การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่กาวหนา  
การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขัน 

2.2.2  บทความเรื่อง Sister Cities and Economic Development” 
Brian Cross11 กลาวไวในบทความเรื่อง “Sister Cities and Economic 

Development : A New Zealand Perspective” วา ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองมีพื้นฐานมา
จากการสรางความเขาใจซึ่งกันและกันทางวัฒนธรรมและการสรางสันติภาพผานการทูตประชาชน 
ปจจุบัน ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองถูกนําไปใชสงเสริมผลโยชนในมิติที่หลากหลายข้ึน โดยเฉพาะ
ผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ ทั้งน้ี รัฐบาลกลางหวังที่จะเห็นผลประโยชนที่เปนรูปธรรมและ
เพียงพอ โดยมีรัฐบาลทองถ่ินสนองนโยบายดังกลาวดวยการเขารวมมีปฏิสัมพันธเมืองพี่เมืองนองมาก
ข้ึนเปนลําดับ 

Cross กลาววา ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองที่มีคุณภาพ นับสิ่งที่มีคุณคา  
เปนทรัพยากรสําคัญสําหรับเมืองและประเทศน้ัน ๆ อยางไรก็ดี ความสัมพันธที่ดํารงอยูตองเปน
ความสัมพันธที่ประสานประโยชน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความสัมพันธที่ต้ังอยูบนความเห็นแกไดฝายเดียว 
เปนความสัมพันธที่ไมย่ังยืน และจะไมสงผลใหบรรลุผลประโยชนสูงสุดของแตละฝาย นอกจากน้ัน 
นโยบายดานความสัมพันธ เมืองพี่เมืองนองที่ดีจะตองมีการประเมินผลอยางซื่อสัตย (honest) มี
ลักษณะที่เปนมืออาชีพ (professionalism) และการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหประชาชน
ที่เกี่ยวของเขาใจถึงบทบาทหนาที่ และมีสวนรวมอยางสรางสรรค 

ผูเขียนไดยกตัวอยางความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองระหวางประเทศนิวซีแลนดและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนวา จีนดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองกับนิวซีแลนดตางไปจากประเทศ
ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา จีนแสดงออกอยางชัดเจนวา ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองมีข้ึนเพื่อสงเสริม
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และมองวาการที่เมืองใดเมืองหน่ึงของจีนมีความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองกับ
เมืองในตางประเทศจะเปนการเปดประตูใหจีนทั้งประเทศกาวเขาสูประเทศน้ัน ๆ (gateway to the 
whole country) นอกจากน้ัน การดําเนินความสัมพันธของฝายจีนจะถูกครอบงําโดยรัฐบาล  
การแลกเปลี่ยนที่ฝายจีนสงไปเยือนจะเปนระดับผูแทนระดับสูงของรัฐบาล12 มากกวาจะเปนการ

                                                
11 Cross, Brian. Sister Cities and Economic Development : A New Zealand Perspective, 
Transylvanian Review of Administrative Science 30E (2010): 104-117. 
12 การที่ฝายจีนสงผูแทนระดับสูงไปเยือน เพราะมุงหวังจะใหมีการตอบแทนการเยือนเปนการเยือนระดับสูงจาก
เมืองพี่เมืองนอง ซ่ึงจะสงผลใหจีนมีโอกาสกระชับความสัมพันธในทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร – ผูวิจัย  
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แลกเปลี่ยนระดับประชาชน ทั้งน้ี ผูเขียนเห็นวาการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองของจีนเปน
การมองการณไกลและเปนการลงทุนระยะยาว 

2.2.3  สรุปการเสวนาหัวขอ City–to–City Diplomacy and the Sino–US Relationship 
Carnegie–Tsinghua Center for Global Policy ไดจัดการเสวนา13 เมื่อวันที่ 19 

มิถุนายน ค.ศ. 2014 ที่กรุงปกกิ่ง โดยมีนาย Li Xinyu จาก Chinese People’s Association for 
Friendship with Foreign Countries นาย Brian Hoyt เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกา ณ กรุงปกกิ่ง เขารวม และนาย Zhao Kejin นักวิชาการของสถาบันฯ เปนผูดําเนินการ
เสวนา สาระสําคัญของการเสวนาสรุปไดวา การทูตระหวางเมืองตอเมืองเปนรูปแบบหยืดหยุนกวา
การทูตรูปแบบอื่น ๆ เปนความสัมพันธบนพื้นฐานของความไวเน้ือเช่ือใจซึ่งเปนปจจัยสําคัญสําหรับ
ความสัมพันธทวิภาคี ความสัมพันธรูปแบบน้ีแมจะหยืดยุนแตก็มีความมั่นคงกวาการทูตรูปแบบที่ใช
การติดตอระดับสูงทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ และจากสถิติความสัมพันธระหวางจีนและสหรัฐฯ 
ในรูปแบบน้ี เปนรูปแบบที่ไดผลดีกวาและไดรับความนิยมมากกวาการทูตรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเมื่อจีนเริ่มเปดประเทศ ความสัมพันธระหวางเมืองตอเมืองของจีนและสหรัฐฯ ไดรับความนิยม
และขยายตัวอยางรวดเร็ว ความสัมพันธมีทั้งรูปแบบเมืองพี่ เมืองนองและเมืองมิตรภาพ ผูเสวนาได
ยกตัวอยางเมืองพี่เมืองนองคูที่ประสบความสําเร็จอยางสูง คือ พอรตแลนด–คุนหมิง ซึ่งทั้งสองเมือง
สามารถแลกเปลี่ยนและถายทอดเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนยุทธศาสตรดาน “การพัฒนา 
สีเขียว” 

อยางไรก็ดี โดยที่โครงสรางทางการเมืองของเมืองในจีนกับบางเมืองหรือบางเขตใน
สหรัฐฯ มีความแตกตางกัน ทั้งระบบการบริหารและวิธีการทางงบประมาณ จึงทําใหบางครั้งการให
ความสําคัญในแตละมิติของฝายจีนและฝายสหรัฐฯ ไมสอดคลองกัน อาทิ จีนใหความสําคัญกับเมืองพี่
เมืองนองในฐานะจุดเช่ือมตอความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ ในขณะที่สหรัฐฯ มีวัตถุประสงคที่
หลากหลาย 

โดยสรุปความสมัพันธระหวางเมืองตอเมืองจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อมีการสราง
กลไกในการดําเนินการตามพันธกรณีที่ทั้งสองฝายไดตกลงกันไว อาทิ กรณีปกกิ่ง–ลอนดอน ซึ่งมีการต้ัง 
“London Office” ที่กรุงปกกิ่ง เมื่อป พ.ศ. 2549 เพื่อสงเสริมการคา การทองเที่ยว นอกจากน้ัน 
ภาคประชาสังคม อาทิ บริษัทเอกชน องคกรที่ไมใชรัฐบาล ก็จะมีบทบาทเพิ่มมากข้ึนในการสงเสริม
ความสัมพันธระหวางเมือง ตอเมือง นอกเหนือไปจากความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐและประชาชนตอ
ประชาชนดังเชนที่ผานมา 

2.2.4  การสถาปนาความสัมพันธเมืองพ่ีเมืองนอง (Sister Cities) กับนานาประเทศ 
ในระดับจังหวัด 

กองการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดระดับความสัมพันธเมืองพี่
เมืองนองวา หมายถึง ความสัมพันธในระดับที่เทาเทียมกันระหวางจังหวัดของไทยกับจังหวัด หรือ
เมือง หรือช่ือเรียกอื่นที่มีฐานะเทียบเทาจังหวัดของไทย ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไดเคยหารือรวมกันแลว 
และเห็นควรใหเปนการดําเนินการในระดับจังหวัด เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและสะดวกในการ
                                                
13 Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, City-to-City Diplomacy and the Sino-U.S. 
Relationship, การเสวนา ณ กรุงปกก่ิง (19 มิถุนายน 2557).  



12 

ติดตามผลการดําเนินการ ทั้งน้ี การดําเนินการในระดับที่ตํ่ากวาจังหวัด เชน อําเภอ เทศบาล และอื่น ๆ 
อาจทําในกรอบอื่นที่มิใชความสัมพันธเมืองพี่เมือนอง อยางไรก็ตาม การสถาปนาควาสัมพันธเมืองพี่
เมืองนองกับเมืองตาง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน อาจอนุโลมเปนรายกรณีไป โดยกระทรวงการ
ตางประเทศจะเปนผูพิจารณา เน่ืองจากมีความแตกตางในเรื่องขนาดของจังหวัดหรือเมือง 

ประเทศไทยเห็นวา การสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองเปนจุดเริ่มตนที่ดีใน
การดําเนินความสัมพันธทวิภาคี สามารถพัฒนาไปสูความสัมพันธและความรวมมือในสาขาตาง ๆ ที่
ทั้งสองฝายมีความสนใจรวมกัน เชน การทองเที่ยว วัฒนธรรม การคา การลงทุน การศึกษา และการ
สาธารณสุข นอกจากน้ัน ความสัมพันธดังกลาวยังอาจใชเปนเครื่องมือในการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางประเทศที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสรางความสัมพันธระดับประชาชน
เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกันมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะสามารถสนับสนุนความสัมพันธระหวาง
ประเทศในระดับอื่น ๆ ตอไป 

กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไว ชัดเจนวา จังหวัดของไทยสามารถติดตอ
ประสานงานในเรื่องการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธเบื้องตนได แตการดําเนินการดังกลาว
จะตองไมถึงข้ันการประกาศเจตนารมณในทํานองเห็นดวยที่จะสถาปนาความสัมพันธ หรือรวมลงนาม
เปนเอกสารกับจังหวัดของตางประเทศ เชน หนังสือแสดงเจตจํานง หรือ พิธีสาร การดําเนินการที่จะมี
ผลผูกพันทางกฎหมายจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลกอนทุกครั้ง 

การสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองเปนเรื่องที่สงผลผูกพันในระยะยาว 
จังหวัด ของไทยจึงควรมุนเนนประโยชนสูงสุดที่จะไดรับ มากกวาปริมาณจังหวัดของตางประเทศที่
ประสงคจะสถาปนาความสัมพันธดวย โดยจังหวัดอาจกําหนดใหมีแผนกิจกรรม หรือ แผนการดําเนิน
โครงการที่ชัดเจนในแตละป เพื่อจะไดสามารถประเมินไดวา ผลการดําเนินงานในแตละปมีความ
คืบหนาอยางไรและบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการใน
อนาคต (กองการตางประเทศ, กระทรวงมหาดไทย การสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง 
(Sister Cities) กับนานาประเทศ, อางแลว) 
 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง หรือในบางกรณีเปนเมืองคูมิตร เปนตัวอยางของ
การใช “soft power” และเครื่องมือหลักของ soft power คือ “การทูตสาธารณะ” ในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศอยางชัดเจน ซึ่งความสัมพันธรูปแบบน้ีมีลักษณะที่ยืดหยุนและเปน
ทางการนอยกวาการดําเนินความสัมพันธทางการทูตรูปแบบอื่น ในขณะเดียวกันก็ใหผลลัพธเปนที่นา
พึงพอใจ หากการดําเนินความสัมพันธเปนไปไปอยางประสานประโยชนซึ่งกันและกัน ต้ังอยูบน
พื้นฐานของ “ความไวเน้ือเช่ือใจ” ความสัมพันธที่เกิดข้ึนที่เปนไปในลักษณะ win–win ในตางกลับกัน
หากเปนความสัมพันธระหวางคูที่ไมเหมาะสม ฝายหน่ึงฝายใดหรือทั้งสองฝายดําเนินความสัมพันธไป
ในทิศทางที่ไมอยูในลักษณะ win–win หรือมีการบิดเบือนความสัมพันธไปจากวัตถุประสงคที่ไว 
ความสัมพันธจะขาดความตอเน่ือง ถูกละเลยและเลือนหายไปในที่สุด ซึ่งปรากฏการณน้ีสามารถ
อธิบายไดดวยทฤษฎีโครงสรางหนาที่ที่มองวาโครงสรางของสังคมที่วา สิ่งใดที่ยังดํารงอยู แสดงวา 
สิ่งน้ันเปนสิ่งที่ยังมีบทบาทหนาที่และประโยชนในสังคม 
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เพื่อใหมองเห็นความสัมพันธระหวางกรอบแนวความคิดขางตนกับประเด็นที่ศึกษาไดชัดเจน 
ผูวิจัยจะศึกษาวิเคราะหการดําเนินนโยบายเมืองพี่เมืองนองระหวางไทยและมณฑลเสฉวน/มหานคร
ฉงซิ่ง โดยแบงเปน 4 ชวง คือ ชวงที่ 1 ข้ันเริ่มตน (initial stage) ซึ่งจะเริ่มต้ังแตข้ันตอนทําความรูจัก 
ทาบทาม เตรียมการ ชวงที่ 2 ข้ันสถาปนาความสัมพันธ ชวงที่ 3 ข้ันดําเนินความสัมพันธตาม
พันธกรณี และชวงที่ 4 ข้ันติดตามและประเมินผล เพื่อวิเคราะหวาการดําเนินความสัมพันธประสบ
ผลสําเร็จมากนอยเพียงใด โดยผูวิจัยจะนํากรณีของจังหวัดเชียงใหมที่เปนเมืองคูมิตรกับนครเฉิงตูและ
มหานครฉงช่ิง มาเปนกรณีศึกษา โดยจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการแตละข้ันของ
จังหวัด บุคคลหรือองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการดําเนินความสัมพันธ ตลอดจนปจจัย/
ตัวแปรที่สงผลใหเกิดความสําเร็จหรือปญหาอุปสรรค ซึ่งอาจไดแก นโยบายการเมืองและเศรษฐกิจ 
สถานการณระหวางประเทศ เจตจํานงทางการเมือง หรือแมกระทั่งความมีประสิทธิภาพหรือ 
ความผิดพลาด (human error) ในระดับปจเจกบุคคล ของผูที่อยูในกระบวนการดําเนินความสัมพันธ
เมืองพี่เมืองนอง 

อน่ึง การเลือกจังหวัดเชียงใหมเปนกรณีศึกษาเน่ืองจาก (1) เชียงใหมมีเมืองพี่เมืองนอง 2 คู 
กับเมืองในมณฑลเสฉวนและมหานครฉงช่ิง ซึ่งมากที่สุดเทากับกรุงเทพมหานคร แตการที่ผูวิจัยเลือก
จังหวัดเชียงใหม เน่ืองจากเชียงใหมมีสถานะเปนจังหวัดภายใตการปกครองสวนภูมิภาค สามารถเปน
แบบในการประเมินและเปรียบเทียบสําหรับจังหวัดอื่น ๆ ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีสถานะเปน
องคกรปกครองพิเศษสวนทองถ่ิน (2) มีระยะเวลาในการดําเนินการทั้ง 4 ข้ันตอนมาพอสมควร 
ในขณะที่เมืองพี่เมืองนองบางคูเพิ่งเริ่มสถาปนาความสัมพันธ จึงมีชวงเวลาในการดําเนินการข้ันที่ 3 
และ 4 ไมมากนัก และ (3) มีเมืองพี่เมืองนองเปนจํานวนพอสมควร จึงสามารถนํามาเปรียบเทียบวา
ความสัมพันธกับเมืองในมณฑลเสฉวนและมหานครฉงช่ิงประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด และ
อะไรคือปจจัยและ ตัวแปรในเรื่องดังกลาว 

เมื่อไดผลจากการศึกษาการดําเนินความสัมพันธทั้ง 4 ชวงดังกลาวแลว จะไดนําเสนอ 
framework ที่เหมาะสมในการสถาปนาความสัมพันธระหวางจังหวัดของไทยและเมืองของมณฑล 
เสฉวน/มหานครฉงช่ิงตอไป 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ดังที่ไดกลาวมาในบทนําแลววา กระบวนการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองและ
เมืองคูมิตรระหวางจังหวัดของไทยกับมณฑลและเมืองตาง ๆ มีพัฒนาการที่รวดเร็ว ดังน้ัน เพื่อให
มองเห็นภาพดังกลาวไดชัดเจน ผูวิจัยจะนําเสนอภาพรวมการสถาปนาความสัมพันธในระดับประเทศ
ตามดวยรายละเอียดขอมูลการสถาปนาความสัมพันธในระดับมณฑลเสฉวนและมหานครฉงช่ิง เพื่อ
นําไปสูการนําเสนอผลการศึกษาวิจัยกรณีศึกษาการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองของจังหวัด
เชียงใหมกับนครเฉิงตู และจังหวัดเชียงใหมกับมหานครฉงช่ิง 

 
3.1  เมืองพ่ีเมืองนอง/เมืองคูเมืองมิตร และอ่ืน ๆ ระหวางไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ณ เดือนสิงหาคม 2560 สถานะความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองและคูมิตรระหวางไทยและจีน 
ปรากฏดังน้ี  

 
ตารางท่ี 1  รายช่ือคูความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
ลําดับ ฝายไทย ฝายจีน ความตกลง วันที่ลงนาม สอท./สกญ. 

1 กรุงเทพมหานคร กรุงปกก่ิง ขอตกลงวาดวยการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง 

26 พ.ค. 2536 สอท. ปกก่ิง 

2 กรุงเทพมหานคร เมืองเฉาโจว 
(เมืองแตจ๋ิว) 

(มณฑลกวางตุง) 

ขอตกลงวาดวยการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง 

23 พ.ย. 2548 สกญ. 
กวางโจว 

3 กรุงเทพมหานคร นครกวางโจว 
(มณฑลกวางตุง) 

ขอตกลงวาดวยการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง 

13 พ.ย. 2552 
(ขอมูลจีน ลงนาม

วันที่ 23 พ.ย. 2552) 

สกญ. 
กวางโจว 

4 กรุงเทพมหานคร มหานครฉงชิ่ง ขอตกลงวาดวยการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง 

26 ก.ย. 2554 สกญ. เฉิงตู 

5* กรุงเทพมหานคร นครเทียนจิน ขอตกลงวาดวยการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง 

27 ก.พ. 2555 สอท. ปกก่ิง 

6 กรุงเทพมหานคร นครเซ่ียงไฮ ความตกลงวาดวยการสถาปนา
เมืองมิตรภาพ 

10 พ.ค. 2559 สกญ. 
เซ่ียงไฮ 

7 กรุงเทพมหานคร นครอูฮั่น บันทึกความเขาใจวาดวยการ
สถาปนาความสัมพันธ 

เมืองฉันมิตร 
 

20 พ.ย. 2556 สอท. ปกก่ิง 
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ลําดับ ฝายไทย ฝายจีน ความตกลง วันที่ลงนาม สอท./สกญ. 
8* กรุงเทพมหานคร เมืองเซินเจ้ิน บันทึกความเขาใจวาดวยการ

สถาปนาความสัมพันธ 
เมืองพี่เมืองนอง 

10 ก.ค. 2558 สกญ. 
กวางโจว 

9 กรุงเทพมหานคร นครเฉิงตู ความตกลงวาดวยการสถาปนา
ความสัมพันธฉันมิตร 

10 พ.ค. 2560 สกญ. เฉิงตู 

10 ขอนแกน 
(เทศบาลนคร) 

นครหนานหนิง บันทึกขอตกลงวาดวยการ
สถาปนาความสัมพันธเมือง

มิตรไมตรี 

25 ส.ค. 2545 สกญ. 
หนานหนิง 

11 จันทบุรี เมืองอูโจว (เขต
ปกครองตนเอง 

กวางซีจวง) 

บันทึกความเขาใจวาดวยการ
สถาปนาความสัมพันธ 

เมืองพี่เมืองนอง 

4 พ.ย. 2547 สกญ. 
หนานหนิง 

12 ชลบุร ี มณฑลเหอหนาน ขอตกลงเพื่อสถาปนาสัมพันธ
ไมตรี 

22 มิ.ย. 2544 สอท. ปกก่ิง 

13* เชียงราย 
(เทศบาล) 

เทศบาลเมือง 
เชียงรุง (เขต

ปกครองตนเอง 
สิบสองปนนา 

มณฑลยูนนาน) 

การสถาปนาเมืองมิตรภาพ 9 พ.ย. 2541 สกญ. 
คุนหมิง 

14 เชียงราย มณฑลยูนนาน ขอตกลงวาดวยการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง 

6 มี.ค. 2543 
(ขอมูลจีน ลงนาม

วันที่ 27 ก.ย. 2543) 

สกญ. 
คุนหมิง 

15 เชียงใหม 
 

นครคุนหมิง 
(มณฑลยูนนาน) 

ความตกลงการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง
ระหวางจังหวัดเชียงใหมกับ

นครคุนหมิง 

7 มิ.ย. 2542 สกญ. 
คุนหมิง 

16 เชียงใหม นครเซ่ียงไฮ ความตกลงการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง
ระหวางจังหวัดเชียงใหมกับ

นครเซ่ียงไฮ 

2 เม.ย. 2543 สกญ. 
เซ่ียงไฮ 

17 เชียงใหม เมืองชิงตาว ความตกลงการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง
ระหวางจังหวัดเชียงใหมกับ

เมืองชิงตาว 

1 เม.ย. 2551 สกญ. ชิงตาว 

18 เชียงใหม มหานครฉงชิ่ง ขอตกลงวาดวยการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง 

19 ก.ย. 2551 สกญ. เฉิงตู 

19 ปราจีนบุรี นครฉางชุน 
(มณฑลจ๋ีหลิน) 

การสถาปนาความสัมพันธเมือง
พี่เมืองนองระหวางจังหวัด
ปราจีนบุรีกับนครฉางชุน 

23 พ.ย. 2553 
(ขอมูลจีน ลงนาม

วันที่ 22 ก.ย. 2554) 

สอท. ปกก่ิง 

20* ปตตานี เขตปกครอง
ตนเอง หนิงเซ่ีย 

การสถาปนาความสัมพันธเมือง
พี่เมืองนองระหวางจังหวัด

11 ก.ย. 2551 สกญ. ซีอาน 
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ลําดับ ฝายไทย ฝายจีน ความตกลง วันที่ลงนาม สอท./สกญ. 
ปตตานีกับเขตปกครอง

ตนเองหนิงเซ่ีย 
21 เพชรบุรี เมืองหูลูตาว

(มณฑล  
เหลียวหนิง) 

ขอตกลงการสถาปนา
ความสัมพันธฉันเมืองพี่เมือง

นองระหวางจังหวัดเพชรบุรีกับ 
เมืองหูลูตาว 

30 มี.ค. 2544 
(ขอมูลจีน ลงนาม

วันที่ 10 ก.ย. 2555) 

สอท. ปกก่ิง 

22 ภูเก็ต เมืองเยียนไถ
(มณฑลซานตง) 

ความตกลงการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง
ระหวางจังหวัดภูเก็ตกับเมือง

เยียนไถ 

3 พ.ย. 2540 (ขอมูล
จีน ลงนามวันที่ 4 

พ.ย. 2540) 

สกญ. ชิงตาว 

23 ภูเก็ต มณฑลไหหนาน การสถาปนาความสัมพันธเมือง
พี่เมืองนองระหวางจังหวัด
ภูเก็ตกับมณฑลไหหนาน 

25 ก.ย. 2548 สกญ. 
กวางโจว 

24 มุกดาหาร เมืองฉงจ่ัว 
(เขตปกครอง

ตนเองกวางซีจวง) 

การสถาปนาความสัมพันธเมือง
พี่เมืองนองระหวางจังหวัด
มุกดาหารกับเมืองฉงจ่ัว 

6 ก.ค. 2554 สกญ. 
หนานหนิง 

25 ลําปาง (เทศบาล) เมืองเจียหยาง 
(มณฑลกวางตุง) 

การสถาปนาความสัมพันธเมือง
พี่เมืองนองระหวางเทศบาล
นครลําปางกับเทศบาลเมือง

เจียหยาง 

23 พ.ย. 2548 
(ขอมูลจีน ลงนาม

วันที่ 14 ส.ค. 2549) 

สกญ. 
กวางโจว 

26* ลําพูน (เทศบาล) เมืองจ่ิงหง  
(เชียงรุง (มณฑล

ยูนนาน) 

ไมมีขอมูล 26 ก.ค. 2539 สกญ.  
คุนหมิง 

27 สมุทรสาคร เมืองชินโจว (เขต
ปกครองตนเอง 

กวางซีจวง) 

การสถาปนาความสัมพันธเมือง
พี่เมืองนองระหวางจังหวัด
สมุทรสาครกับเมืองชินโจว 

10 มี.ค. 2550 สกญ. 
หนานหนิง 

28 สุโขทัย มณฑลสานซี บันทึกความเขาใจวาดวยการ
สถาปนาความสัมพันธเมืองพี่

เมืองนองระหวางจังหวัด
สุโขทัยกับมณฑลสานซี 

21 พ.ค. 2548 สกญ. ซีอาน 

29 สุพรรณบุรี มณฑลเสฉวน การสถาปนาความสัมพันธเมือง
พี่เมืองนองระหวางจังหวัด
สุพรรณบุรีกับมณฑลเสฉวน 

30 มิ.ย. 2553 สกญ. เฉิงตู 

30 สุราษฎรธานี เขตปกครอง
ตนเองกวางซีจวง 

บันทึกความเขาใจวาดวยการ
สถาปนาความสัมพันธเมืองพี่

เมืองนองระหวางจังหวัด 
สุราษฎรธานีกับมณฑลกวางสี 

4 พ.ย. 2547 สกญ. 
หนานหนิง 

31* สุรินทร 
 

นครตาเหลียน 
(มณฑล  

เหลียวหนิง) 

การสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่
เมืองนองระหวางจังหวัดสุรินทร

กับนครตาเหลียน มณฑล

25 พ.ค. 2551 สอท. ปกก่ิง 
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ลําดับ ฝายไทย ฝายจีน ความตกลง วันที่ลงนาม สอท./สกญ. 
เหลียวหนิง 

32* อุบลราชธานี นครเฉิงตู (มณฑล
เสฉวน) 

บันทึกความรวมมือสถาปนา
มิตรภาพความสัมพันธและ 
ความรวมมือระหวางจังหวัด
อุบลราชธานีและนครเฉิงตู 

1 ส.ค. 2547 
(เปนเมือง คูมิตร) 

สกญ. เฉิงตู 

33* ขอนแกน มลฑลฝูเจ้ียน ไมมีขอมูล 22 พ.ค. 2558 สกญ. 
เซ่ียเหมิน 

34 เชียงใหม นครเฉิงตู (มณฑล
เสฉวน) 

บันทึกความเขาใจการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง 

30 มี.ค. 2558 
(ขอมูลจีน ลงนาม

วันที่ 
31 มี.ค. 2558) 

สกญ. เฉิงตู 

35 ประจวบคีรีขันธ เมืองเลอซาน
(มณฑลเสฉวน) 

บันทึกความเขาใจวาดวยการ
สถาปนาความสัมพันธเมืองพี่

เมืองนอง 

19 มี.ค. 2558 
(ขอมูลจีน ลงนาม

วันที่ 29 ต.ค. 2556) 

สกญ. เฉิงตู 

36* นครสวรรค เมืองยูหลิน (เขต
ปกครองตนเอง

กวางซี) 

ไมมีขอมูล ลงนามแลว/มท. อยู
ระหวางการตรวจสอบ

กับจังหวัดฯ 

สกญ. 
หนานหนิง 

37* ฉะเชิงเทรา เมืองเจียหยาง 
(มณฑลกวางตุง) 

ไมมีขอมูล ลงนามแลว/มท. อยู
ระหวางการตรวจสอบ

กับจังหวัดฯ 

สกญ. 
กวางโจว 

38 นครราชสีมา มณฑลเสฉวน บันทึกความเขาใจวาดวยการ
สถาปนาเมืองพี่เมืองนอง รว. 

นครราชสีมาและมณฑลเสฉวน 

8 พ.ค. 2560 สกญ. เฉิงตู 

39 ภูเก็ต เซ่ียเหมิน บันทึกความเขาใจวาดวยการ
สถาปนาเมืองพี่เมืองนอง รว. 
จ.ภูเก็ต และเมืองเซ่ียเหมิน 

11 พ.ค. 2560 สกญ. 
เซ่ียเหมิน 

หมายเหตุ * คูความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองที่ไมปรากฏในขอมูลของ China International 
Friendship Cities Association (CIFCA) มีจํานวน 11 คู  
ที่มา: กองเอเชียตะวันออก 3 /สถานกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู 

 
นอกจากคูที่สถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองและเมืองคูมิตรโดยสมบูรณแลว ยังมีคูที่

อยูในกระบวนการสถาปนาทั้งที่อยูระหวางการทาบทามและมีการลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงแลว
อีก 35 คู ไดแก (1) จังหวัดนครปฐม–เมืองตาถง มณฑลซานซี (2) เมืองพัทยา–นครอูฮั่น (3) จังหวัด
ปทุมธานี–นครฉางชุน (4) จังหวัดกระบี่–มณฑลเจียงซู (5) จังหวัดระยอง–เมืองซูโจว (6) จังหวัด 
สุราษฎรธานี–เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตเชียงอาปา (7) จังหวัดกาญจนบุรี–เขตปกครองตนเอง
ชนชาติอี๋เหลียงซาน (8) จังหวัดกาญจนบุรี–เมืองไหลปน (9) เมืองพัทยา–เมืองกุยหลิน (10) จังหวัด
ชุมพร–เมืองไปเซอ (11) จังหวัดกําแพงเพชร–นครซีอาน (12) จังหวัดภูเก็ต–นครซีอาน (13) จังหวัด
รอยเอ็ด–มณฑลกานซู (14) จังหวัดสุพรรณบุรี–เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย (15) จังหวัดกระบี่– 
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นครไหโขว (16) จังหวัดขอนแกน–เมืองซานโถว (ซัวเถา) (17) จังหวัดอยุธยา–เมืองฝอซาน  
(18) จังหวัดชลบุรี–มณฑลกวางตุง (19) จังหวัดตรัง–นครกวางโจว (20) จังหวัดระยอง–เขตปกครอง
ตนเองสิบสองปนนา (21) จังหวัดระยอง–มณฑลหูหนาน (22) จังหวัดเพชรบูรณ–เขตปกครองตนเอง
สิบสองปนนา (23) จังหวัดเชียงใหม–เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา (24) จังหวัดพะเยา–เขต
ปกครองตนเองสิบสองปนนา (25) เมืองพัทยา–เมืองจางเจียเจี้ย (26) จังหวัดสุพรรณบุรี–มณฑลกุยโจว 
(27) จังหวัดภูเก็ต–เมืองเซี่ยเหมิน (28) จังหวัดสงขลา–เมืองฝูโจว (29) จังหวัดลําปาง–เมืองจิ่งเตอเจิ้น 
(30) จังหวัดระยอง–นครฝูโจว (31) จังหวัดอุบลราชธานี–มณฑลเจียงซี (32) กรุงเทพมหานคร–
มณฑลซานตง (33) จังหวัดจันทบุร–ีมณฑลเยียนไถ (34) จังหวัดบึงกาฬ–เมืองชิงตาว และ (35) จังหวัด
ภูเก็ต–เขตบริหารพิเศษมาเกา 

จากขอมูลขางตนมีลักษณะที่นาสนใจบางประการ ดังน้ี (1) ในชวงป พ.ศ. 2558–2560  
มีการสถาปนาเมืองพี่เมืองนอง/เมืองคูมิตรคูใหมเพิ่มข้ึนถึง 8 คู เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 25 จากที่มี
อยูเดิม ถือเปนอัตราเรงที่สูงมาก ซึ่งอนุมานไดวาเปนผลมาจากนโยบาย “กาวออกไป” ซึ่งปรากฏอยู
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ของจีน (พ.ศ. 2553–2558) ตอเน่ืองดวย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559–2563) ที่ยังคงเนนบทบาทของจีนในตางประเทศ โดยเฉพาะ
นโยบาย Made in China 2025 ที่สงผลใหจีนตองมองหาตลาดสําคัญสําหรับสินคาที่ผลิตในจีน และ
เมืองที่มีความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองหรือเมืองคูมิตรกับจีนยอมเปนเปาหมายสําคัญในเรื่องดังกลาว 
(2) เมืองพี่เมืองนองและเมืองคูมิตรในชวงตน ๆ จะเปนการจับคูระหวางจังหวัดสําคัญของไทยที่มี
ประสบการณในเรื่องน้ีกับประเทศอื่น ๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม การจับคูอื่น ๆ เกิดข้ึนเมื่อมี
โอกาสสําคัญ เชน การเยือนของบุคคลสําคัญ การครบรอบของเมือง รวมทั้งการจับคูเมืองที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน (3) การจับคูในชวงหลังจะเห็นไดชัดวา ฝายจีนจะเนนการจับคูกับจังหวัดที่มีการลงทุน
ขนาดใหญของจีน หรือจังหวัดที่มีนักทองเที่ยวจีนเปนจํานวนมากซึ่งจะมีชาวจีนตามมาลงทุนในธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดวยเปนจํานวนมาก อาทิ เมืองพัทยา จังหวัดระยอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
นครราชสีมา และ (4) ณ เดือนสิงหาคม 2560 มีเมืองที่รอสถาปนาความสัมพันธอีกถึง 35 คู ซึ่ง
ประมาณรอยละ 90 ของเมืองพี่เมืองนองและเมืองคูมิตรที่มีอยูในปจจุบัน นับเปนจํานวนที่สูงมาก 
และมีขอสังเกตดวยวา เมืองของฝายจีนที่ทาบทามฝายไทยมีเมืองที่เปนเขตปกครองตนเองซึง่เปนทีอ่ยู
อาศัยของกลุมชาติพันธุในจีนอยูจํานวนไมนอย ซึ่งสะทอนวาจีน “ปลอย” ใหเมืองเหลาน้ันซึ่งเปน
เมืองที่ไมมีปญหาขัดแยงดานดินแดนและการปกครองกับจีน แสวงหาลูทาง ทางเศรษฐกิจและพึ่งพา
ตนเองใหมากข้ึนกวาเดิม 

 
3.2  เมืองพ่ีเมืองนองและเมืองคูมิตรระหวางไทยกับมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง 

ณ เดือนสิงหาคม 2560 มณฑลเสฉวนและเมืองตาง ๆ ในมณฑล รวมทั้งมหานครฉงช่ิงมี
เมืองพี่เมืองนองกับไทย 6 คู และเมืองมิตรภาพ 2 คู ลําดับเวลาในการสถาปนาความสัมพันธ สถานะ 
และภูมิหลังในการดําเนินความสามารถสรุปไดตามตารางที่ 2 ดังน้ี  
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ตารางท่ี 2  ภูมิหลังและสถานะเมืองพี่เมืองนองและเมืองคูมิตรระหวางไทยกับมณฑลเสฉวนและ 
มหานครฉงช่ิง 

 
ลําดับ ฝายไทย ฝายจีน สถานะ วันลงนาม หมายเหตุ 

1 อุบลราชธานี นครเฉิงตู เมืองคูมิตร 1 ส.ค. 
2547 

เปน คสพ. ในยุคเริ่มตน การไปมาหาสูยัง
ไมมากนัก เม่ือมีการเยือนของคณะจาก
อุบลราชธานีจึงสานตอใหเ กิด คสพ. 
เมืองคู มิตร (คสพ. มีขึ้นกอนการเปด 
สกญ. ณ นครเฉิงตู) 

2 เชียงใหม มหานครฉงชิ่ง เมืองพี่เมืองนอง 19 ก.ย. 
2551 

เปนการเปดตัวสูเวทีระหวางประเทศของ
มหานครฉงชิ่งหลังจากแยกตัวจากมณฑล
เสฉวนในป พ.ศ. 2550 ขึ้นเปนมหานคร 
1 ใน 4 ของจีน 

3 สุพรรณบุรี มณฑลเสฉวน เมืองพี่เมืองนอง 30 มิ.ย. 
2553 

จากความริเริ่มของ นายบรรหาร ศิลป
อาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนชาว
สุพรรณบุรี โดยเริ่มเขาสูกระบวนการมา
ตั้งแตป 2548 ในโอกาสฉลองครบรอบ 
30 ป คสพ. ไทย–จีน 

4 กรุงเทพมหานคร มหานครฉงชิ่ง เมืองพี่เมืองนอง 26 ก.ย. 
2554 

มหานครฉงขิ่งมีความประสงคจะมี คสพ. 
กับ  กทม . เปนอย างมากด วยความ
ประสงคจะถายทอด/ขายเทคโนโลยี
ระบบรางใหแก กทม./ไทย โดยเฉพาะ 
monorail 

5 ประจวบคีรีขันธ เมืองเลอซาน 
(มณฑล 
เสฉวน) 

เมืองพี่เมืองนอง 19 มี.ค. 
2558 

 

เดิมฝายจีนประสงคจะหาเมืองคูมิตรให
เมืองซุยหนิง มณฑลเสฉวน ฝายไทยจึง
เสนอจังหวัดใหพิจารณาสามจังหวัด ฝาย
จีนคัดเลือกประจวบคีรีขันธ จึงไดเชิญมา
เยือน ผวจ. ประจวบฯ ไดเดินทางมา
เยือนซุยหนิง รวมทั้งเยี่ยมชมเมืองอ่ืน ๆ 
รวมทั้ง เลอซาน และพบวา เลอซานมี
ความเหมาะสมกับประจวบฯ มากกวาซุย
หนิง จึงไดเปนฝายทาบทามเลอซานแทน 

6 เชียงใหม นครเฉิงตู เมืองพี่เมืองนอง 30 มี.ค. 
2558 

ฝายจีนทาบทามผาน สกญ จีนประจํา
เชียงใหม โดยมี สนง นสดท. เชียงใหม 
และ สกญ. ณ นครเฉิงตูประสานงาน
อยางใกลชิดวัตถุประสงคเพื่อใหสมดุลกับ 
มหานครฉงชิ่ง มี  คสพ. กับเชียงใหม 
รวมทั้ง ความสําคัญของการเชื่อมโยง
ระหว าง ไทยและมณฑลเสฉวนผ าน
เสนทาง R3A+ 
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ลําดับ ฝายไทย ฝายจีน สถานะ วันลงนาม หมายเหตุ 
7 นครราชสีมา มณฑลเสฉวน เมืองพี่เมืองนอง 8 พ.ค. 

2560 
มณฑลเสฉวนทาบทามผาน สกญ. จีน
ประจําขอนแกน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อให คสพ. สนับสนุนการดําเนินงาน
ของนิคมอุตสาหกรรมไทย–เสฉวน ซ่ึง
ตั้งอยูที่นครราชสีมา 

8 กรุงเทพมหานคร นครเฉิงตู เมืองคูมิตร 10 พ.ค. 
2560 

กรุงเทพมหานครและเฉิงตูแลกเปล่ียน
ความรวมมือกันในหลายมิติกันอยูกอนที่
จะมี คสพ. อยางเปนทางการ เฉิ งตู
ประสงคจะมี คสพ. กับ กทม. เพื่อให
สมดุลกับการที่มหานครฉงชิ่งมี คสพ. กับ
กรุงเทพมหานครแลว แตฝาย กรุงเทพฯ 
ประสงคจะมี คสพ. ในภาพกวางคือใน
ระดับเ มืองคู มิ ตร เทา น้ัน  เ น่ืองจาก
กรุงเทพฯ มีเมืองพี่เมืองนองเปนจํานวน
มากอยูแลว 

 
จากขอมูลขางตนสะทอนใหเห็นลักษณะสําคัญของการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง

และเมืองคูมิตรหลายประการ คือ 1) เมืองคูที่สถาปนาความสัมพันธระหวาง พ.ศ. 2558–2560 มี
จํานวนถึง 4 คู จากเดิมที่มีการสถาปนาไวแลว 4 คู หรือเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 100 ซึ่งเน่ืองมาจาก
นโยบาย “กาวออกไป” ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12 ตามที่กลาวไวใน 3.1 รวมถึง
นโยบาย “Go West Policy” คือการกระจายการพัฒนาไปยังภาคตะวันตกของจีนซึ่งเริ่มต้ังแตป 
พ.ศ. 2553 ซึ่งไดปูพื้นฐานความแข็งแกรงใหมณฑลเสฉวนและมหานครฉงช่ิงที่เปนเมืองสําคัญทาง
ภาคตะวันตกของจีนไวมากพอควรแลว 2) มีการแขงขันการสรางบทบาทระหวางนครเฉิงตู/มณฑล
เสฉวนกับมหานครฉงช่ิง โดยปกติมหานครฉงช่ิงจะเริ่มดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศกอนเพื่อ
เพิ่มบทบาทในการเปนมหานครของตนเอง ซึ่งมณฑลเสฉวนที่ถือตัววาครั้งหน่ึงเคยปกครองมหานคร
ฉงช่ิง ก็จะรีบดําเนินความสัมพันธกับเมืองน้ัน ๆ ไมใหนอยหนากัน เชน กรณีที่มหานครฉงช่ิงสถาปนา
ความสัมพันธกับกรุงเทพมหานครและเชียงใหม นครเฉิงตูและมณฑลเสฉวนก็จะรีบทาบทามและ
ดําเนินความสัมพันธในลักษณะเดียวกัน 3) เจตจํานงของบุคคลสําคัญทางการเมืองมีผลตอการดําเนิน
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง โดยเฉพาะการเลือกเมือง เชน กรณีเลือกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเปน 
บานเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีใหกับมณฑลเสฉวน หรือกรณีผูวาราชการจังหวัดเลือกเมืองเลอซาน
แทนเมืองซุยหนิงที่มีการทาบทามกันไวเดิม 

นอกจากเมืองที่สถาปนาความสัมพันธสมบูรณแลว ยังมีเมืองที่อยูระหวางการดําเนินการ
สถาปนาความสัมพันธ 2 คู คือ (1) จังหวัดกาญจนบุรีและเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋เหลียงซาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดใหความเห็นชอบ
ใหสามารถลงนามตามรางบันทึกความเขาใจมาตรฐานของไทยแลวต้ังแต พ.ศ. 2555 แตฝายจีนยืนยัน
ที่จะใหใชรางมาตรฐานของฝายจีน และที่มาผานมีการเปลี่ยนผูบริหารของทั้งสองฝายอยูบอยครั้งจึง
ทําใหการลงนามบันทึกความเขาใจยังไมสามารถดําเนินการได และ (2) จังหวัดภูเก็ตและเมืองซุยหนิง 
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ไดมีการลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงแลวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นอกจากน้ัน มีเมืองที่อยู
ระหวางการทาบทามอีก1 คู คือ จังหวัดสุราษฏรธานีกับเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตเชียงอาปา 
ทั้งน้ี เขตฯ อาปา ยังไมเคยสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองกับประเทศใดมากอน ดังน้ัน หาก
การดําเนินการเสร็จสมบูรณจังหวัดสุราษฎรธานีจะเปนเมืองพี่เมืองนองเมืองแรกของเขตฯ อาปา ซึง่มี
อาณาเขตครอบคลุมถึงจิ่วไจโกวที่เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก 

อน่ึง จากการศึกษาการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง/เมืองคูมิตรระหวางจังหวัดของ
ไทย กับเมืองในมณฑลเสฉวนและมหานครฉงช่ิง จีนเปนฝายขอทาบทามกอนทุกคู และมีการกระจาย
ไปยังจังหวัดตาง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย คือ ภาคกลาง–กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี (รอสถาปนา) ภาคเหนือ–เชียงใหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ–อุบลราชธานี นครราชสีมา 
ภาคใต–ภูเก็ต (รอสถาปนา) สุราษฎรธานี (กําลังทาบทาม) ดังการกระจายตัวปรากฏตามภาพที่ 1 
และ 2 
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ภาพท่ี 1  แผนที่แสดงสถานะความสัมพันธเมืองพีเ่มืองนอง เมืองคูมิตร และอื่น ๆ ระหวางไทยและ
มณฑลเสฉวน/มหานครฉงช่ิง 
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ภาพท่ี 2  แผนที่แสดงสถานะความสัมพันธเมืองพีเ่มืองนอง เมืองคูมิตร และอื่น ๆ ระหวางมณฑล 

เสฉวน/มหานครฉงช่ิง และไทย 
 

3.3  กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหมกับการสถาปนาความสัมพันธเมืองพ่ีเมืองนองกับนครเฉิงตูและ
มหานครฉงชิ่ง 

จากการสอบถามขอมูลจากนางสาวจันทิมา  เดชพุทธวัจน นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ซึ่งดูแล
ภาพรวมดานการตางประเทศของจังหวัด ไดรับขอมูลวา จังหวัดเชียงใหมมีความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง
หรือเมืองคูมิตร/เมืองมิตรภาพ ดังน้ี  

 
ตารางท่ี 3  เมืองพี่เมืองนอง เมืองคูมิตร และเมืองมิตรภาพของจังหวัดเชียงใหม 
 

ประเทศ เมือง ประเภทและประเด็นในการลงนาม วันที ่ สถานที่ลงนาม 
จีน นครคุนหมิง บันทึกขอตกลงวาดวยการสถาปนา

เมืองพี่เมืองนอง 
7 มิ.ย. 2542 นครคุนหมิง 

จีน เซ่ียงไฮ บันทึกขอตกลงวาดวยการสถาปนา
เมืองพี่เมืองนอง 

2 เม.ย. 2543 นครเซ่ียงไฮ 

จีน ชิงตาว บันทึกความเขาใจสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง 

 

1 เม.ย. 2551 จังหวัดเชียงใหม 
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ประเทศ เมือง ประเภทและประเด็นในการลงนาม วันที ่ สถานที่ลงนาม 
จีน มหานครฉงชิ่ง บันทึกความเขาใจวาดวยการสถาปนา

ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง 
19 ก.ย. 2551 มหานครฉงชิ่ง 

จีน นครฮารบิ้น บันทึกขอตกลงวาดวยการสถาปนา
เมืองคูมิตร 

29 เม.ย.2551 จังหวัดเชียงใหม 

จีน นครเฉิงตู บันทึกความเขาใจวาดวยการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง 

30 มี.ค. 2558 นครเฉิงตู 

ญ่ีปุน เมืองโกตามา 
จังหวัดไซตามะ 

บันทึกขอตกลงเมืองคูมิตร 9 พ.ย. 2535 จังหวัดไซตามะ 

อินโดนีเซีย เมืองย็อกยาการ
ตา 

บันทึกความเขาใจความรวมมือฉันมิตร
เมืองพี่เมืองนอง 

9 ก.ย. 2550 จังหวัดเชียงใหม 

ตุรกี เมืองบูรซา บันทึกขอตกลงวาดวยการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง 

15 ม.ค. 2556 เมืองบูรซา 

 
จากตารางขางตนจะเห็นไดวา ประเทศที่จังหวัดเชียงใหมความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองหรือ

เมืองคูมิตรมากที่สุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และนอกจากความสัมพันธระดับจังหวัดหรือ
เทศบาลนครแลว หนวยงานและองคกรตาง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม อาทิ หอการคา มหาวิทยาลัย ยัง
มีการลงนามเสริมสรางความสัมพันธกับหนวยงาน counterpart ในสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกเปน
จํานวนมากเชนกัน และนับเปนประเทศที่มีความรวมมอืกับจังหวัดเชียงใหมมากที่สุดในระดับตาง ๆ กัน 
ซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอตอไป  

3.3.1  จังหวัดเชียงใหมกับมหานครฉงชิ่ง 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองระหวางจังหวัดเชียงใหมกับมหานครฉงช่ิง 

โดยแบงเปน 4 ชวง ตามที่กลาวไวใน 3.2 น้ัน ความสัมพันธคูน้ีเขาสูข้ันเริ่มตน (initial stage) โดย
การทาบทามของฝายจีนผานสถานกงสุลใหญเชียงประจําเชียงใหมในชวงป 2550–2551 บุคคลที่มี
บทบาทสําคัญ ในกระบวนการสถาปนาความสัมพันธ ไดแก นางอู ฮุยชิง ผูดํารงตําแหนงกงสุลใหญจีน
ประจําเชียงใหม ในขณะน้ัน (นางอูฯ เปนภรรยานายกวน มู เอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย 
ระหวาง พ.ศ. 2552–2556) ซึ่งเปน ผูที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธไทย–จีน 
โดยเฉพาะทางดานวัฒนธรรม นายนฤมิต  หิญชีรานนท หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว
เชียงใหมของกระทรวงการตางประเทศ ผูซึ่งเคยประจําการ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง  
ก็เปนผูที่มีความสนใจในการสงเสริมความสัมพันธไทย–จีน เปนอยางมาก (ตอมานายนฤมิตฯ ไดไป
ดํารงตําแหนงกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู) ในขณะที่จังหวัดเชียงใหมเองก็มีคณะผูบริหาร ที่ให
ความสําคัญดานการสงเสริมความสมัพันธระหวางประเทศ โดยในป 2551 จังหวัดเชียงใหมสถาปนา
เมืองพี่เมืองนองกับจีนถึงสองเมือง คือ เมืองชิงตาวและมหานครฉงช่ิง ทั้งน้ี ความสัมพันธในชวงน้ีเขา
สูการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมเมื่อมีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงในการสถาปนา
ความสัมพันธเมืองพี่เมอืงนองเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ที่จังหวัดเชียงใหม โดยมีนางสาวเรืองวรรณ  
บัวนุช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนผูลงนามฝายไทย และ นายเหา หมิง อธิบดีสํานักงานการ
ตางประเทศมหานครฉงช่ิง เปนผูลงนามฝายจีน กอนการลงนามฯ ทั้งสองฝายไดหารือถึงความรวมมอื
ในอนาคต โดยฝายไทยมีประธานหอการคาเชียงใหมและภาคเอกชนเขารวมหารือดวย อน่ึง หลังจาก
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ลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงแลว ตอมาในเดือนพฤษภาคมของปเดียวกัน (2551) มหานครฉงช่ิงได
เสนอใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกที่มหาวิทยาลัยฉงช่ิงจํานวน 4 ทุน แกนักศึกษาจาก
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนความรวมมือที่เกิดข้ึนกอนที่จะมีการสถาปนาความสัมพันธ เมืองพี่เมืองนอง
อยางเปนทางการ ความสัมพันธเขาสูชวงที่ 2 ข้ันสถาปนาความสัมพันธ เมื่อมีลงนามความตกลง 
วาดวยการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองระหวางจังหวัดเชียงใหมและมหานครฉงช่ิง เมื่อวันที ่
19 กันยายน 2551 ที่มหานครฉงช่ิง โดยมีนายชูชาติ  กีฬาแปง รองผูวาราขการจังหวัดฯ เปนผูลงนาม
ฝายไทย และนายโจว มูปง รองนายกเทศมนตรีฯ เปนผูลงนามฝายจีน หรือ 7 เดือนหลังจากลงนาม 
หนังสือแสดงเจตจํานง สําหรับสาระในความตกลงสรุปไดวา (1) ทั้งสองฝายจะรวมมือกันเพื่อสงเสริม
ความมั่งค่ังและการพัฒนารวมกันบนพื้นฐานของความ เทาเทียมเทาที่กฎหมายภายในของแตละฝาย
จะอนุญาต (2) จะรวมมือกันในดานที่สอดคลองกับนโยบายและพันธกรณีระหวางประเทศของทั้งสองฝาย 
(3) สงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตอกันโดยตรงเพื่อรวมมือกัน ตามความตกลง รวมทั้งสนับสนุน
ใหมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจาหนาที่ (4) จะหารือถึงแผนงานเพื่อการปฏิบัติตามความตกลงฯ 
โดยจัดใหมีการประชุมประจําปหรือเมื่อมีความจําเปน และ (5) ความตกลงมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2551 (หลังลงนาม 7 วัน เพื่อใหฝายมหานครฉงช่ิงดําเนินการตามกฎหมายภายในใหความ
ตกลงมีผลบังคับใช ความตกลงมีผลบังคับใช 5 ป และสามารถขยายเวลาตอไดทีละ 5 ป หากประสงค
จะยกเลิกตองแจงเปน ลายลักษณอักษรลวงหนา 6 เดือน ทั้งน้ี สําเนาความตกลงภาษาอังกฤษ ไทย 
จีน ปรากฏในภาคผนวก ชวงที่ 3 ชวงการดําเนินการตามพันธกรณี ซึ่งจนถึงขณะน้ีเปนเวลา 9 ป  
จะอยูในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาทิ การแลกเปลี่ยนระหวางมหาวิทยาลัย
พายัพกับมหาวิทยาลัยฉงช่ิง การจัดกิจกรรมเยาวชน การแลกเปลี่ยนการเยือน การเขารวมการ
ประชุมระหวางประเทศที่เมืองของแตละฝาย การจัด business matching ระหวางนักธุรกิจและที่
สําคัญมีการเปดเสนทางบินตรงโดยสายการบินของจีนระหวาง มหานครฉงช่ิง–จังหวัดเชียงใหม 4 วัน
ตอสัปดาห ต้ังแตเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 หรือ 5 ปหลังจากสถาปนาความสัมพันธ ทั้ง น้ี  
มีขอสังเกตวา หลังจากทั้งสองฝายมีความสัมพันธ เมืองพี่เมืองนองระหวางกันแลว สวนใหญทั้งสองฝาย
จะติดตอประสานงานกันโดยตรง โดยมิไดผานกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งก็เปนไปตามขอบทของ
ความตกลงที่ระบุใหมีการติดตอโดยตรงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของของแตละฝาย และเปน 
ความรวมมือที่ดําเนินการในหลายระดับ ต้ังแตระดับจังหวัด เทศบาลเมือง อําเภอ ตําบล หอการคา
จังหวัด ซึ่งตางจากเมืองคูมิตรหลาย ๆ คู ที่ไมประสงคติดตอกันโดยตรง แตจะขอใหสถานกงสุลใหญ
และกระทรวงตางประเทศชวยติดตอประสานงาน ซึ่งเน่ืองมากจากอุปสรรคดานภาษาและหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในจังหวัดยังขาดประสบการณในการติดตอกับตางประเทศ สําหรับชวงที่ 4 ชวงติดตาม
และประเมินผล นายกฤษ  ศิริมหาสกุล นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดให
ขอมูลวา ยังไมมีการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อสงเสริมการดําเนินการตามพันธกรณี รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลเปนการเฉพาะ เน่ืองจากมีบุคลากรไมเพียงพอ กลุมงานอํานวยการ งานการตางประเทศ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม จึงไดรับใหทําหนาที่ดังกลาว ทั้งน้ี โดยที่ฝายเชียงใหมและมหานครฉงช่ิง 
พึงพอใจในการดําเนินความสัมพันธระหวางกัน จึงไดมีการตออายุความตกลงมาแลว 1 ครั้ง 

โดยสรุปกระบวนการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองระหวางจังหวัด
เชียงใหมและมหานครฉงช่ิง เปนไปดวยความราบรื่นและรวดเร็ว สาระที่ปรากฏในความตกลงเปนการ
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ผสมผสานระหวางความตกลงมาตรฐานของไทยและความประสงคของฝายจีนที่มีสาระสําคัญ คือ  
ใหความตกลง มีอายุ 5 ป และตออายุไดครั้งละ 5 ป ซึ่งในความตกลงมาตรฐานของไทยจะไมมีการ
กําหนดในเรื่องระยะเวลา มีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง อาจกลาวไดวา ปจจัยสําคัญของ
ความสําเร็จเกิดจากเจตจํานงทางการเมืองของผูที่เกี่ยวของ จึงรวมกันผลักดันใหเกิดการลงนามความ
ตกลงอยางรวดเร็ว รวมทั้ง การเปนเขตบริการพิเศษของมหานครฉงช่ิง ทําใหการบริหารจัดการ
คลองตัวและเปนอิสระกวาเมืองซึ่งอยูภายใตมณฑลอีกทีหน่ึง นอกจากน้ัน ในชวงที่ลงนามความตกลง
มหานครฉงช่ิงเพิ่งไดรับแตงต้ังใหเปนมหานครจึงมีความมุงมั่นที่จะสรางความแกรงแข็งทั้งภายในและ
สรางเครือขายระหวางประเทศ 

3.3.2  จังหวัดเชียงใหมกับนครเฉิงตู 
ความสัมพันธข้ันเริ่มตนเริ่มจากหนวยงานตาง ๆ ของจังหวัดเชียงใหมและนครเฉิงตู 

ไดมีความรวมมือในดานตาง ๆ มากอน อาทิ  
 

ตารางท่ี 4  กรอบความรวมมือในดานตาง ๆ ของจังหวัดเชียงใหมและนครเฉิงตู 
 
ประเภทและประเด็นในการลงนาม วันที ่ สถานที่ลงนาม ผูลงนามฝายไทย ผูลงนามฝายจีน 

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ
ดานการคาและการพัฒนารวมกัน
ระหวางหอการคาจังหวัดเชียงใหม

และหอการคานครเฉิงตู 

25 ก.ค. 
2549 

นครเฉิงตู นายณรงค 
ตยานุวัฒน 

ประธานหอการคา
จังหวัดเชียงใหม 

นาย Xiang Yu Ming 
ประธาน CCPIT 

บันทึกการประชุมหารือเพื่อสงเสริม
ความรวมมือดานการศึกษา 
การทองเที่ยว พาณิชยและ 

การตางประเทศ 

19 ต.ค. 
2552 

นครเฉิงตู นายฤทธิพงศ 
เตชะพันธุ 

หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม 

นายซิว ไหหมิง อธิบดี
สํานักงานการ
ตางประเทศ 
นครเฉิงตู 

บันทึกขอตกลงหลักสูตรวิศวกรรม
ซอฟตแวรระหวาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
มหาวิทยาลัยเฉิงต ู

1 ก.ค. 
2553 

มหาวิทยาลัย 
เฉิงตู 

ดร. พงษศักดิ์ 
อังกสิทธ์ิ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

ศ. ดร. โจว จีหลิว 
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเฉิงต ู

หนังสือแสดงเจตจํานงวาดวยการ
สถาปนาความสัมพันธ 

เมืองพีเ่มืองนอง 

2 ก.ค. 
2553 

นครเฉิงตู นายสุรชัย จงรักษ ปลัด
จังหวัดเชียงใหม 

นายเหมา จ้ือสง 
ผูชวยนายกเทศมนตรี 

นครเฉิงตู 

 
โดยฝายจีนไดทาบทามขอดําเนินความสัมพันธผานสถานกงสุลใหญจีนประจํา

เชียงใหม การที่นครเฉิงตูมีความปราถนาที่จะมีความสัมพันธกับเชียงใหม นอกจากจะเล็งเห็นถึง
ศักยภาพของเชียงใหมแลว นครเฉิงตูยังไมตองการ “นอยหนา” มหานครฉงช่ิง ที่มีความสัมพันธกับ
เชียงใหมแลว ทั้งน้ี ทั้งสองฝายเตรียมจะลงนามบันทึกความเขาใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธในชวง
เดือนสิงหาคม 2556 ที่นครเฉิงตู แตโดยที่ฝายไทยยังดําเนินการตามกระบวนการภายในไมเสร็จสิ้น 
จึงไดเลื่อนการลงนามออกไปกอน และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการข้ึนสูอํานาจของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 การลงนามจึงไดถูกเลื่อนออกไปอีก 
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ความสัมพันธเขาสูชวงที่ 2 ข้ันสถาปนาความสัมพันธ ไดในป 2558 เน่ืองจากเปนปที่ไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 40 ป แหงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต ทั้งสองฝายจึงได
ลงนามในบันทึกความเขาใจเพื่อการสถาปนาความ สัมพันธเมืองพี่เมืองนองเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2558 ที่นครเฉิงตู ซึ่งเปนเวลาเกือบ 5 ป หลังจากลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง และมีการเปลี่ยน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมมาถึง 4 ทาน อน่ึง การลงนามบันทึกความเขาใจฯ ครั้งน้ีมีอุปสรรคอยาง
มาก เน่ืองจากฝายไทยตองการใชรางมาตรฐานของไทยที่ไมมีการกําหนดวันหมดอายุของบันทึก 
ความเขาใจฯ แตฝายจีนตองการกําหนดใหมีการตออายุทุก 5 ป ซึ่งเปนขอกําหนดสําคัญของการทํา
ความตกลงเมืองพี่เมืองนองของจีน แมคณะฝายไทยเดินทางมาถึงเฉิงตูแลวทั้งสองฝายก็ยังตกลงกัน
ไมได ตางคนตางยึดถือรางของตนเอง ในที่สุดเพื่อเปนการแกปญหาและรักษา “หนา” (face) ทั้งสองฝาย
ไดแกปญหาโดยการลงนามฉบับภาษาไทยและอังกฤษตามฉบับของไทย ซึ่งในบันทึกความเขาใจฯ  
ไมมีการกําหนดเวลาหมดอายุ และลงนามฉบับภาษาจีนตามที่ฝายจีนเสนอ ซึ่งมีการกําหนดใหตออายุ
ทุก 5 ป ดังน้ัน ความตกลงทั้งสามภาษาจึงมีขอความไมตรงกัน หากพิจารณาตามหลักการทําความตก
ลงระหวางประเทศ หากมีขอความไมตรงกันใหยึดถือภาษาอังกฤษเปนหลัก ดังน้ัน ฝายไทยจึง 
“ยินยอม” ที่จะลงนามเพราะเน้ือหาในรางฉบับภาษาอังกฤษเปนไปตามที่ไทยประสงค ในขณะที่ฝาย
จีน “ยินยอม” ลงนามเพราะรัฐบาลจีนยึดถือแตรางภาษาจีนเปนหลัก การที่ทั้งสองฝาย “ยินยอม” 
ดําเนินการที่ไมเปนไปตามหลักการ น้ัน นอกจากเพื่อรักษาหนาแลว สะทอนใหเห็นวาทั้งสองฝาย 
“เช่ือใจ” (trust) กันอยางมาก โดยฝายไทยเช่ือวาฝายจีนจะไมบอกเลิกสัญญาเมื่อครบ 5 ป และฝาย
จีนเองก็ไมคิดจะบอกเลิกไทยเชนกัน เพราะหากบอกเลิกฝายไทยจะตองยกความตกลงฉบับ
ภาษาอังกฤษข้ึนมาเปนหลักฐาน และอาจทําใหเรื่องราวบานปลายไปถึงระดับรัฐบาล และผูที่
เกี่ยวของในระดับจังหวัดและนครจะตองไดรับผลกระทบเปนอยางมาก อยางไรก็ดี แมการลงนามจะ
ประสบอุปสรรคอยางมาก แตหลังจากลงนามแลวทั้งสองฝายไดมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสงูกนั
มากข้ึน มีความรวมมือระหวางหอการคาของทั้งสองฝาย การใหทุนการศึกษา การใหทุนการศึกษาดูงาน
แกขาราชการจากฝายเฉิงตูใหแกเชียงใหม และที่สําคัญมีการเปดเสนทางบินตรงระหวางจังหวัด
เชียงใหม–นครเฉิงตู 3 วันตอสัปดาห โดยสายการบินของจีน ทั้งน้ี เที่ยวบินปฐมฤกษมีข้ึนในวันที่ 7 
สิงหาคม 2558 หรือประมาณ 4 เดือน หลังจากการสถาปนาความสัมพันธ สําหรับชวงที่ 4 ชวง
ติดตามและประเมินผล เชนเดียวกับกรณีมหานครฉงช่ิง กลุมงานอํานวยการ งานการตางประเทศ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมจะทําหนาที่ในการสงเสริมการดําเนินการตามพันธกรณีและประเมินผลการ
ดําเนินการ โดยที่บันทึกความเขาใจฉบับน้ีไมมีการกําหนดอายุ พันธกรณีจึงดําเนินไปอยางตอเน่ือง 
และตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมา ทั้งสองฝายพึงพอใจในการดําเนินความสัมพันธ และให
ความสัมพันธกับสถานะเมืองพี่เมืองนอง เห็นไดจากเมื่อมีการเยือนเมืองของแตละฝาย เมืองที่ใหการ
ตอนรับจะใหการดูแลเปนอยางดี แมจะมิไดเปนการเยือนเพื่อวัตถุประสงคดานเมืองพี่เมืองนองก็ตาม 
อาทิ ฝายเชียงใหมจะจัดรถตํารวจนําใหแกคณะจากเฉิงตู ในขณะที่ฝายเฉิงตูเองเมื่อเชิญจังหวัด
เชียงใหมเขารวมประชุมนานาชาติ ก็จะจัดที่น่ังใหเชียงใหมและผูแทนจากเมืองพี่เมืองนองใหอยูใน
ลําดับตนกวาเมืองที่มิไดมีความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองดวย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใหเกียรติซึง่กนัและกนั  
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3.3.3  ปญหาอุปสรรค 
การสถาปนาความสัมพันธระหวางจังหวัดเชียงใหมและมหานครฉงช่ิง และระหวาง

จังหวัดเชียงใหมกับนครเฉิงตู มีความแตกตางกันอยางชัดเจนในเรื่องระยะเวลาในการดําเนินการ
สถาปนาความสัมพันธ ในขณะที่ความสัมพันธกับมหานครฉงช่ิงใชระยะเวลาเพียง 7 เดือนในการเขาสู
ความสัมพันธอยางเปนทางการ แตกรณีนครเฉิงตูกลับใชเวลาถึง 5 ป และประเด็นที่เปนปญหาสําคัญ
ที่สุด คือ กรณีที่เน้ือหาในบันทึกความเขาใจฯ ฉบับของจังหวัดเชียงใหม–นครเฉิงตู มีขอความในฉบับ
ภาษาจีนไมตรงกับฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งน้ี ความแตกตางไมได เกิดจากความ
คลาดเคลื่อนในการแปล แตเกิดจากการที่ทั้งสองฝายตางยึดถือสาระสําคัญในรางของตนเปนหลัก 
อน่ึง การเปรียบเทียบข้ันตอนการดําเนินการระหวางคูเชียงใหม–มหานครฉงช่ิง และคูเชียงใหม– 
นครเฉิงตู สามารถจําลองเปนแผนภูมิไดดังน้ี  
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ภาพท่ี 3 แผนภูมิเปรียบเทียบการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองระหวางจังหวัดเชียงใหมและ

มหานครฉงช่ิงและจังหวัดเชียงใหมและนครเฉิงตู 
 

เมื่อพิจารณาจากเหตุและผลซึ่งเปนที่ประจักษ สามารถตอบคําถามการศึกษาในขอ 
1.4.1 เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคได ดังน้ี  

1)  ปญหาองคความรู การขาดการถายทอดองคความรูที่ ถูกตอง เหมาะสม 
เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองเปนปญหาที่เห็นไดอยางชัดเจน 
ในขณะที่การดําเนินการกับมหานครฉงช่ิงเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพ การดําเนินการ
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กับนครเฉิงตูกลับมีปญหาเรื่องเน้ือหาในบันทึกความเขาใจฯ ไมตรงกัน สะทอนใหเห็นวาขาดการ
ถายทอดองคความรูใหแกบุคลากรของสวนงานที่เกี่ยวของของจังหวัด และขาดการจัดทํา “ขอบเขต
ของการดําเนินงาน” (Term of Reference–TOR) 

2)  ปญหาการพึ่งพาตัวบุคคลในการผลักดันเปนหลัก กรณีมหานครฉงช่ิงประสบ
ความสําเร็จ การดําเนินการมีประสิทธิภาพ เพราะบุคคลที่ผลักดันทั้งฝายไทยและจีนเปนผูมี
ประสบการณดานการตางประเทศ คือ กงสุลใหญจีนประจําจังหวัดเชียงใหมและหัวหนาสํานักงาน
หนังสือเดินทางช่ัวคราวเชียงใหม และทั้งสองฝายมีเจตจํานงอยางแรงกลาที่จะดําเนินการในเรื่องการ
สถาปนาใหสําเร็จในขณะที่ตนกําลังดํารงตําแหนงอยู จึงใหคําแนะนํา สงเสริม ผลักดัน ตลอดทั้ง
กระบวนการ เมื่อมาถึงกรณีนครเฉิงตูมีการสับเปลี่ยนตัวบุคคลการ การดําเนินการกลับประสบ
อุปสรรคหลายประการ อาทิ ใชเวลานาน กําหนดวันลงนามแลวแตไมสามารถดําเนินการไดเพราะฝายไทย
ดําเนินการตามข้ันตอนภายในไมเสร็จ ลงนามในบันทึกความเขาใจฯ ที่เน้ือหาไมตรงกัน หากมี TOR 
ในการทํางาน ปญหาดังกลาวจะไมเกิดข้ึน 

3)  ปญหาสถานการณทางการเมืองภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 สงผลใหการสถาปนาความสัมพันธระหวางเชียงใหมและนครเฉิงตูที่
ลาชาอยูแลว ย่ิงลาชามากข้ึน  

4)  ปญหาการขาดนโยบายที่ชัดเจนของฝายไทย ในขณะที่จีนกําหนดชัดเจนวา
ประสงคจะสถาปนาความสัมพันธกับจังหวัดเชียงใหมเน่ืองจากเปนศูนยกลางของภาคเหนือของไทย 
และมีความสัมพันธที่ ดีกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค จึงเปนฝายทาบทามการสถาปนา
ความสัมพันธกอน ฝายจีนจึงเปนฝายรุก ติดตาม และเปนฝายกําหนดชวงเวลาลงนามสถาปนา
ความสัมพันธ ในขณะที่ฝายไทยดําเนินการตามเกมสของจีน กรณีนครเฉิงตู ครั้งแรกจีนเสนอให 
ลงนามเมื่อ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหมไดเตรียมคณะผูแทนเดินทางมาลงนามแมกระบวนการภายใน 
ยังไมเสร็จสิ้น ในที่สุดจึงเปลี่ยนเปนการสงคณะผูแทนมาเยือนโดยไมไดมีการลงนาม และเมื่อมีการ 
ลงนามใน พ.ศ. 2558 ฝายไทยก็ “ยินยอม” ลงนาม แมบันทึกความเขาใจฯ จะตางกัน เน่ืองจากฝาย
จีนใชวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปความสัมพันธทางการทูตมาเปนประเด็นผลักดัน ซึ่งหากไทย
มีนโยบายชัดเจนแลวยอมกําหนดไดวา การลงนามควรเปนไปตามหลักของความถูกตองเหมาะสม  
ทั้งดานสารัตถะและดานเทคนิค 

3.3.4  ปจจัยสนับสนุน 
ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองระหวางเชียงใหม–

มหานครฉงช่ิง และเชียงใหม–นครเฉิงตู ไดแก 
1)  นโยบายที่ ชัดเจนของฝายจีน นอกจากนโยบายของรัฐบาลกลางจีน คือ 

นโยบาย “กาวออกไป” และนโยบาย “Made in China 2025” ที่สงเสริมการออกไปหาตลาด ความ
รวมมือ และการสรางภาพลักษณที่ดีของจีนในตางประเทศแลว มหานครฉงช่ิง ไดประกาศเจตนารมณ
อยางชัดเจนวาประสงคจะมีความรวมมือกับตางประเทศตามนโยบายกาวออกไปของรัฐบาล และ
แสดงศักยภาพในการเปน “มหานคร” 1 ใน 4 ของจีนและเปนหน่ึงเดียวในจีนภาคตะวันตก ในขณะที่
นครเฉิงตูก็มีนโยบายแขงขันที่จะมีเมืองพี่เมืองนองไมใหนอยหนาไปกวามหานครฉงช่ิง 
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2)  บุคคลที่มีเจตจํานงทางการเมือง กรณีของมหานครฉงช่ิงสะทอนใหเห็นชัดเจนวา 
บุคคลที่มีเจตจํานงอยางแรงกลาที่จะใหเกิดการสถาปนาความสัมพันธ สามารถผลักดันใหเกิด
ความสัมพันธไดอยางรวดเร็ว ถาหากมีบุคคลในลักษณะดังกลาว รวมไปกับการมี TOR และการ
ถายทอดองคความรูที่เหมาะสม การดําเนินการยอมประสบความสําเร็จอยางย่ังยืน 

3)  “ความเช่ือมั่น” (trust) กรณีของมหานครฉงช่ิงเริ่มมีความรวมมือต้ังแตระยะ
การทาบทาม กอนที่จะมีการสถาปนาความสัมพันธอยางเปนทางการ สะทอนใหเห็นวาทั้งสองฝาย
เช่ือมั่นวาจะเปนหุนสวนความรวมมือที่ดีตอกัน จึงพรอม “ลงทุน” ในความสัมพันธแมกอนการมี
พันธกรณี ในขณะที่กรณีนครเฉิงตู หากทั้งสองฝายไมมี “trust” ระหวางการ การลงนามบันทึกความ
เขาใจฯ จะไมสามารถเกิดข้ึนได  

 
3.4  ประโยชนของการดําเนินความสัมพันธเมืองพ่ีเมืองนอง 

ตามที่อางถึงทฤษฎีโครงสรางหนาที่ในบทที 2 เพื่ออธิบายถึงการดํารงอยูของปรากฏการณ
ทางสังคม น้ัน การดํารงอยูและการไดรับความนิยมของการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่ เมืองนอง ก็
เน่ืองจากความสัมพันธดังกลาวมีประโยชนและหนาที่สําหรับเมืองคูมิตร ตลอดจนรัฐบาลกลาง ดังน้ี  

3.4.1  รักษาและเติมเต็มความสัมพันธระหวางประเทศที่มีขอขัดแยงทางการเมือง  
ซึ่งยังคงเปนบทบาทหนาที่เดิมของความสัมพันธลักษณะน้ีที่เปนกลไกเยียวยาความบาดหมางระหวาง
ประเทศตาง ๆ ต้ังแตหลังยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2 และหลังยุคสงครามเย็น ตัวอยางที่ชัดเจน คือ กรณี
จีนและสหรัฐอเมริกามีเมืองพี่เมืองนองประมาณ 140 คู และจีนกับญี่ปุนประมาณ 100 คู ซึ่งเปน
จํานวนมาก ทั้งที่จีนมีอุดมการณทางการเมืองที่ไมสอดคลองกับสหรัฐฯ และมีขอบาดหมางทาง
ประวัติศาสตรกับญี่ปุน แตทั้งสองฝายซึ่งไมสามารถละเลยศักยภาพทางเศรษฐกิจของอีกฝาย จึงไดใช
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองเพื่อแสวงหาประโยชนในดานดังกลาว 

3.4.2  เปนการสรางชองทางพิเศษในการสื่อสารระหวางเมืองคูมิตร ซึ่งจะชวยให 
การดําเนินความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ราบรื่น รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

3.4.3  เปนการสรางพันธมิตรและความไวเ น้ือเช่ือใจ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่ทําให 
การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศประสบความสําเร็จ และจะเปนประโยชนอยางมากสําหรับ
เมืองที่อยูหางไกลกันแตมีศักยภาพที่จะเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน หากไมมีกรอบความรวมมอืน้ีกเ็ปน
การยากที่จะใหเมืองที่อยูหางไกลกันทางภูมิศาสตรมีปฏิสัมพันธกันอยางแนนแฟน 

3.4.4  สงเสริมใหมีการสรางโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนตอการดําเนินความสัมพันธ อาท ิ
การเปดเสนทางบิน การสรางถนนเช่ือมตอ การใชเมืองคูมิตรเปน hub ในการกระจายสินคา และเปน
แหลงในการลงทุน ซึ่งตองมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการคาและสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่
รองรับความสัมพันธ อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาเมืองของแตละฝายไปพรอมกัน 

3.4.5  ในกรณีของจีนไดมีนโยบายดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองกับเมืองที่อยูบน
หน่ึงแถบหน่ึงเสนทาง (Belt and Road) เพื่อเปนการกรุยทางใหการแผอํานาจการเมืองและ
เศรษฐกิจของจีนบนเสนทางดังกลาวราบรื่น ไรการตอตาน กรณีน้ีจึงเปนตัวอยางของการใช soft 
diplomacy ผานกลไกเมืองพี่เมืองนองอยางชัดเจน  



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 

ผูวิจัยตระหนักวา การดําเนินการทูตในระดับประชาชนตอประชาชนจะชวยสนับสนุนการ
ดําเนินนโยบายทางการทูตไดอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการดําเนินความสัมพันธระดับรัฐบาล
ตอรัฐบาล การดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง/เมืองคูมิตรของมณฑลเสฉวนและมหานครฉงช่ิง
จึงไดรับเลือกมาเปนกรณีศึกษา โดยผูวิจัยไดต้ังคําถามการศึกษาไว 2 ขอ คือ (1) อะไรคือปจจัยที่
สงผลใหการดําเนินนโยบายเมืองพี่เมืองนองและเมืองคูมิตรระหวางประเทศไทยกับมณฑลเสฉวน/
มหานครฉงช่ิงเกิดประสิทธิภาพและผลประโยชนสูงสุด และ (2) หนวยงานที่เกี่ยวของของไทย คือ 
กระทรวง มหาดไทยและกระทรวงการตางประเทศ รวมถึงจังหวัด ควรจะดําเนินการและ/หรือมี 
กลยุทธใด เพื่อใหความสัมพันธในมิติน้ีเปนไปอยางเสมอภาค และเกิดการประสานประโยชนรวมกัน
อยางแทจริง 

เพื่อใหเขาใจแนวคิดในการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิด
เรื่อง soft power ซึ่งเปนการดําเนินการเพื่อโนมนาวและจูงใจใหอีกฝายเต็มใจที่จะเลือกในสิ่งที่
สอดคลองกับความตองการและผลประโยชนของเรา ซึ่งในกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการใช 
soft power อยางชัดเจน หลังเกิดเหตุการณที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งทําใหจีนที่ทําจีนถูกลงโทษทาง
เศรษฐกิจและภาพลักษณของจีนตกตํ่าลงอยางมากในสายตาของประชาคมระหวางประเทศ จีนจึงเรง
สรางความสัมพันธที่ดีกับประเทศตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาดังกลาว รวมทั้งเพื่อสรางเสถียรภาพใหแก
นโยบาย “จีนเดียว” จากน้ันไดมีการศึกษาแนวคิดการทูตสาธารณะ (public diplomacy) ซึ่งเปน
เครื่องมือสําคัญของการใช soft power ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทูตสาธารณะน้ี หมายถึง  
การดําเนินการทางการทูตที่มิไดพุงเปาไปที่รัฐบาลตางประเทศ หากแตพุงเปาไปยังภาคประชาสังคม 
เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและบรรยากาศที่สงเสริมความสัมพันธที่ราบรื่น ซึ่งในกรณีของจีนการดําเนิน
ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองเปนการใชการทูตสาธารณะที่ชัดเจน และดําเนินการอยางตอเน่ืองใน 
วงกวาง นอกจากน้ัน ไดมีการศึกษาทฤษฎีโครงสรางหนาเพื่อนํามาใชอธิบายการดํารงอยูและ
ความสําเร็จของการดําเนินความสัมพันธ เมืองพี่เมืองนองในแงที่วา ความสัมพันธคูที่ประสบ
ความสําเร็จ มีการดําเนินการพันธกรณีตามที่ตกลงกันไว เน่ืองจากความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองที่มี
ระหวางกันเปนความสัมพันธที่สนับสนุนและสงเสริมใหระบบสังคมของแตละฝายทํางานไดอยางมี
สมดุลและสมประโยชน  

เมื่อศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของแลว งานวิจัยฉบับน้ีไดศึกษาและประมวลความเปนมาและ
ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองระหวางจังหวัดของไทยและเมือง/
เขตปกครองของมณฑลเสฉวนและมหานครฉงช่ิง จํานวน 8 คู รวมทั้งทบทวนสถานะของเมืองที่อยู
ระหวางดําเนินการ 2 คู จากน้ันไดเขาสูการกรณีศึกษาของจังหวัดเชียงใหมที่สถาปนาความสัมพันธ
กับมหานครฉงช่ิงและนครเฉิงตู โดยพิจารณาการดําเนินความสัมพันธใน 4 ชวง คือ ชวงแรก (initial 
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stage) คือ ชวงทาบทาม ชวงที่ 2 ชวงการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธอยางเปนทางการ ชวงที่ 3 
การดําเนินการตามพันธกรณี และชวงที่ 4 การติดตามและประเมินผล  

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะนําที่จะนําเสนอตอไป นอกจากเพื่อตอบคําถาม
การ ศึกษาที่ ต้ั ง ไวแลว ก็จะนําเสนอขอ เสนอแนะทั้ ง เ ชิงนโยบายและเ ชิงปฏิบั ติสํ าหรับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศและจังหวัด เพื่อการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมือง
นองไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลได ดังน้ี  
4.1.1  การทวีจํานวนอยางรวดเร็วของการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองระหวาง 

จังหวัดของไทยกับเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2558–2560 เปนผล
มาจากนโยบาย “กาวออกไป” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ของจีน (พ.ศ.
2553–2558) และมีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนอีกเปนจํานวนมากเห็นไดจากมีเมืองพี่เมืองนองที่อยูระหวาง
การดําเนินการสถาปนาอีกถึง 35 คู ทั้งน้ี เน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559–2563) ยัง
เนนบทบาทของจีนในตางประเทศ โดยเฉพาะนโยบาย Made in China 2025 ที่สงผลใหทุกภาคสวน
ของจีนตองมองหาตลาดสงออกที่มีศักยภาพเพื่อรองรับสินคาจีน  

4.1.2  เจตนารมณทางการเมืองของบุคคลที่เกี่ยวของเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหการ
ดําเนินความสัมพันธประสบความสําเร็จ เชน คูเชียงใหม–มหานครฉงช่ิง ที่ดําเนินการสถาปนาไดอยาง
รวดเร็วภายใน 7 เดือน เพราะผูที่เกี่ยวของ อาทิ กงสุลใหญจีนประจําเชียงใหม (ซึ่งตอมาสามีไดดํารง
ตําแหนงเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย) หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัด
เชียงใหม (ซึ่งตอมาดํารงตําแหนงกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู) และคณะผูบริหารของจังหวัดเชียงใหม 
ลวนเปนผูที่ ใหความสําคัญความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองที่สามารถอํานวยประโยชนใหแกไทย
ทางดานเศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม การทองเที่ยว นอกเหนือไปจากผลประโยชน
เชิงสัญลักษณ นอกจากน้ัน ความสัมพันธคูจังหวัดสุพรรณบุรี–มณฑลเสฉวน สะทอนใหเห็นอยาง
ชัดเจนวาเลือกข้ึนมาโดยความริเริม่ของบุคคล คือ นายบรรหาร ศิลปะอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี เปนหลัก 

4.1.3  สถานการณทางการเมืองและโอกาสสําคัญตาง ๆ เปนไดทั้งปจจัยสนับสนุนและ
อุปสรรคในกระบวนการดําเนินความสัมพันธ เชน กรณีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 สงผลใหการลงนามบันทึกความเขาใจฯ ระหวางเชียงใหม–นครเฉิงตูลาชาออกไป 
ในขณะที่เมื่อถึงป 2558 ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ป การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวาง
ไทย–จีน ทั้งสองฝายรีบเรงรัดลงนามบันทึกความเขาใจฯ ทันที นอกจากน้ันคูจังหวัดสุพรรณบุรี–
มณฑลเสฉวน ก็เริ่มกระบวนการทาบทามในโอกาสครบรอบ 30 ป ความสัมพันธทางการทูต  

4.1.4  การพึ่งพิงตัวบุคคลเปนหลักในการผลักดันกระบวนการดําเนินความสัมพันธ  
โดยขาดการจัดทําและรวบรวมองคความรูที่ถูกตองและถายทอดองคความรูดังกลาวใหแกผูที่เกีย่วของ
เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามมาตรฐานและไมบังเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที ่

4.1.5  การดําเนินการอยางมีข้ันตอน เปนลําดับ เปนการปูพื้นฐานที่แข็งแกรงในการ
ดําเนินความสัมพันธ เชน กรณีของจังหวัดเชียงใหม กอนที่จะมีการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่ 



34 

 

เมืองนองไดมีความรวมมือในระดับตาง ๆ อยูกอนแลว อาทิ ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
หอการคาจังหวัด รวมทั้งกอนการสถาปนาความสัมพันธไดมีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง
เพื่อใหทั้งสองฝายเตรียมความพรอมและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกอนการสถาปนาความสัมพันธ 
อยางไรก็ดี มีความสัมพันธบางคูที่เรงรัดและพยายามขามข้ันตอนการลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง 
และขามไปลงนามบันทึกความเขาใจฯ โดยตรง แตในที่สุดก็ไมสามารถดําเนินการได เพราะความ 
ไมพรอม และในความเปนจริง เมื่อทั้งสองฝายเห็นชอบในหลักการแลว ตองใชเวลาพอสมควรในการ
ดําเนินการตามข้ันตอนภายในเพื่อใหสามารถลงนามบันทึกความเขาใจได 

4.1.6  ความไวเน้ือเช่ือใจ (trust) และการใหเกียรติซึ่งกันและกัน เปนปจจัยสนับสนุน 
ใหการดําเนินความสัมพันธประสบความสําเร็จ เชน กรณีที่มหานครฉงช่ิงใหทุนการศึกษา  
ความรวมมือในตาง ๆ หลังจากที่มีการทาบทามกันแลวแตกอนที่จะมีการสถาปนาความสัมพันธอยาง
เปนทางการ หรือกรณีที่แตละฝายตางใหเกียรติซึ่งกันและกันเมื่อเขารวมกิจกรรมหรือการประชุม
ระหวางประเทศที่จัดข้ึนในเมืองของแตละฝาย โดยการประกาศวา ผูเขารวมเปนเมืองคูมิตรของผูจัด
หรือจัดที่น่ังใหอยูลําดับตนกวาเมืองที่มิไดมีความสัมพันธเปนพิเศษ 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยเห็นวา ความจําเปนเรงดวนเพื่อสงเสริมใหการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง  
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ควรมีการจัดทําแนวทางการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่ 
เมืองนองและเมืองคูมิตร ซึ่งประกอบการ เกณฑการคัดเลือก กระบวนการดําเนินการ ขอแนะนําและ
ขอสังเกต ดังน้ี  

4.2.1  การเตรียมการดําเนินความสัมพันธ 
ข้ันวิเคราะหความเหมาะสม เมื่อไดรับการทาบทามหรือประสงคจะทาบทามเมอืงพี่

เมืองนองหรือเมืองคูมิตร จังหวัดควรใชเกณฑประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
1)  วิเคราะหในภาพรวมวา (1) ทั้งสองฝายมีความสนใจอยางแทจริงที่จะมีความ

รวมมือระหวางกัน และแตละฝายมีโครงสรางและกลไกที่เหมาะสมในการดําเนินความสัมพันธหรือไม 
อาทิ คณะกรรมการบานพี่เมืองนองระดับประเทศ ระดับจังหวัด หากไมมีจะสามารถจะใชกลไกใดที่มี
อยูเพื่อทดแทน (2) ตองสามารถดําเนินการตามพันธกรณีไดในระยะยาวอยางตอเน่ืองสําหรับความ 
สัมพันธที่ครอบคลุมทุกมิติ (3) มีแหลงงบประมาณที่เพียงพอในการสงเสริมและรักษาความสัมพันธ
เมืองพี่เมืองนองหรือเมืองคูมิตร (4) วิเคราะหถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจในการดําเนินความสัมพนัธ 
(5) วิเคราะหวาจังหวัดมีจุดแข็งในเรื่องใดบางที่จะนํามาใชในการดําเนินความสัมพันธ  

2)  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของเมืองที่จะสถาปนาความสัมพันธดวย ไดแก (1) 
ประชากรของเมืองมีจํานวน โครงสรางลักษณะใด (เปนเมืองที่มีประชากรวัยทํางานมาก เปนเมืองที่มี
ผูสูงอายุมาก) มีกลุมชนพื้นเมือง กลุมชาวตางชาติ เปนสัดสวนเทาใด กลุมคนเหลาน้ันสงเสริมหรือ
กอใหเกิดปญหาอุปสรรคแกการดําเนินงานของเมืองหรือไม (2) ลักษณะทางภูมิศาสตรคลายคลึงกัน
หรือไม (3) อุตสาหกรรมหลักของเมืองมีอะไรบาง (4) ความสัมพันธที่มีอยูแลว อาทิ การศึกษา 
มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ (5) มีเมืองพี่เมืองนองอื่นหรือไม หากมีความสัมพันธประสบความสําเร็จ
หรือไม (6) บทบาทของเมืองและชุมชนในการดําเนินความสัมพันธ 
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3)  วิเคราะหขอมูลดานการเมือง ไดแก (1) สถานที่ต้ังทางภูมิศาสตร (2) ประวัติศาสตร
ความสัมพันธทางการทูต (3) ระดับการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐบาลในดานการเมือง เศรษฐกิจ 
พาณิชย วัฒนธรรม (4) มีตัวแทนทางทูต ไดแก สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล
กิตติมศักด์ิ ต้ังอยูหรือไม 

4)  วิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ ไดแก (1) มีสภาพและโครงสรางทางเศรษฐกิจ
คลายคลึงกนัหรือสามารถเกื้อหนุนกันหรือไม (2) รูปแบบกลไกดานเศรษฐกิจของรัฐบาลกลาง (3) รปูแบบ
ภาษาและวัฒนธรรมตองไมเปนอุปสรรคสําคัญตอการดําเนินความสัมพันธ (4) สถานการณทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมหลักเปนเชนใด (5) บรรยากาศการลงทุน ระดับการลงทุนในปจจุบัน  
(6) โครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจ ระบบธนาคาร การคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม  

5)  วิเคราะหขอมูลดานการคา ไดแก (1) ศักยภาพดานการแลกเปลี่ยนทางการคา 
(2) ธุรกิจ โรงงานของตางชาติที่ต้ังอยูในเมืองน้ัน (3) การมีปฏิสัมพันธระหวางธุรกิจพื้นเมืองกับธุรกิจ
ระหวางประเทศ (4) บรรยากาศดานการคา เปดเสรีหรือมีขอจํากัด (5) เปนเมืองทาหรือไม หากใช 
เช่ือมตอไปที่ใดไดบาง รวมทั้ง เปนศูนยกลางการคมนาคมของประเทศและภูมิภาคหรือไม (6) ประเภท
การคาที่มีอยูในปจจุบัน อาทิ การทองเที่ยว การบริการ การศึกษา การสงออก อุตสาหกรรมไฮเทค 
(7) หอการคามีบทบาทที่แข็งขันหรือไม (8) จํานวนนักทองเที่ยว 

6)  วิเคราะหดานขอมูลดานวัฒนธรรม การศึกษา สิทธิพลเมือง โดยพิจารณาวามี
โครงสรางพื้นฐานตอไปน้ีมากนอยเพียงใด โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หองสมุด โรงพยาบาล 
สมาคมตาง ๆ สื่อสารมวลชน (หนังสือพิมพ โทรทัศน ฯลฯ) พิพิธภัณฑ สนามกีฬา โรงละคร เน่ืองจาก
ปจจัยเหลาน้ีจะเปนพื้นฐานสําคัญในการดําเนินกิจกรรมระหวางกัน 

4.2.2  การเขาสูความสัมพันธอยางเปนทางการ 
เมื่อทั้งสองฝายเห็นชอบที่จะสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองแลว กองการ

ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (อางแลว) ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติซึ่งเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 และ 10 มกราคม 2549 ดังน้ี  
 

 
 

ภาพท่ี 4  แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมอืงนอง 
ที่มา: กองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ซึ่งตามแผนภูมิน้ีไดแสดงไวชัดเจนวา รางบันทึกความตกลง/บันทึกความเขาใจมี 2 
ประเภท คือ รางมาตรฐาน และรางที่ไมใชรางมาตรฐานอันเกิดจากการเจรจาหารือจนบรรลุขอตกลง
ระหวางสองฝาย ดังน้ัน ในกรณีที่ทั้งสองฝายไมเห็นชอบในรางมาตรฐานของอีกฝาย ก็จักตองเจรจาให
ไดรางซึ่งเห็นชอบรวมกันทั้งสองฝาย ทั้งน้ี ในกรณีของจังหวัดเชียงใหม–นครเฉิงตู ที่ฝายไทยไม
สามารถยอมรับไดที่ฝายจีนประสงคใหมีการตออายุบันทึกความเขาใจทุก 5 ป น้ัน มิใชประเด็นที่ไม
สามารถตกลงกันได แตฝายไทยจําเปนตองยึดหลักการดังกลาวตามรางมาตรฐาน เพราะมิไดเสนอราง
ที่เห็นชอบทั้งสองฝาย (agreed text) ใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ซึ่งตามขอเท็จจริง จังหวัด
เชียงใหมก็เคยยอมรับเงื่อนไขการตออายุทุก 5 ป ในการทําบันทึกความเขาใจกับมหานครฉงช่ิงมาแลว 
ปญหาที่เกิดข้ึนในกรณีนครเฉิงตูจึงไมใชปญหาทางดานนโยบายและหลักการ แตเปนปญหาดาน
เทคนิค อน่ึง ผูวิจัยมีขอคิดเห็นวา การตออายุบันทึกความเขาใจฯ ทุก 5 ป เปนประเด็นที่นาสนใจและ
เปนประโยชนกรณีที่ความสัมพันธไมประสบความสําเร็จ ก็สามารถยกเลิกไปโดยอัตโนมัติเมื่อครบ
กําหนด แมจะมีข้ันตอนเพิ่มข้ึนในการตออายุ แตก็ถือวาคุมคากวาการมีเมืองพี่เมืองนองที่ไม active 
ไมมีความสัมพันธเชิงดําเนินการ มีแตความสัมพันธเชิงสัญลักษณ  

4.2.3  การปฏิบัติตามพันธกรณี ติดตาม และประเมินผล  
1)  พิจารณาจัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบาย 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง/เมืองคูมิตร/เมืองแฝด เน่ืองจาก
ความสัมพันธของไทยกับตางประเทศในลักษณะดังกลาวมีเปนจํานวนมาก เฉพาะกับประเทศจีนทั้งที่
สถาปนาแลวและกําลังจะสถาปนามีถึง 74 คู และมีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง จึงควรมีกลไกที่
ทําหนาที่ดูแลในภาพรวม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

2)  ต้ังคณะทํางานในการสงเสริมความรวมมือเมืองพี่เมืองนองแตละคู ในระดับ
จังหวัด ซึ่งไมจําเปนตองเปนหนวยราชการภายใตจังหวัด อาจเปนสมาคมมิตรภาพ หอการคา หรือ
อาจเปนกลไก/สมาคมที่จัดต้ังข้ึนใหมโดยการรวมตัวของผูมีสวนไดสวนเสีย (stake holders)  

3)  พิจารณาใชกลไกเมืองพี่เมืองนองในการดําเนินงานดานการทูตของไทยอยาง
จริงจัง โดยเฉพาะเพื่อสงเสริมความรวมมือในสาขาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ อาทิ ความ
รวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีช้ันสูง การเช่ือมโยง การแพทย ซึ่งการใช soft diplomacy จะ
ประสบความสําเร็จมากกวาการติดตอระหวางรัฐตอรัฐ 

4)  จัดทําแผนงานในการดําเนินกิจกรรมเมืองพี่เมืองนอง โดยกําหนดเปนการ
ดําเนินการระยะสั้น กลาง ยาว ใหสอดคลองกับพันธกรณีและยุทธศาสตรของจังหวัด ทั้งน้ี เพื่อใหมี
การเตรียมการและจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม 

4.2.4  กระทรวงการตางประเทศกับการดําเนินความสัมพันธเมืองพ่ีเมืองนอง/เมือง 
คูมิตรอยางยั่งยืน 

โดยที่กระทรวงการตางประเทศมีพันธกิจในการเปนองคกรที่กํากับดูแลนโยบาย
การตางประเทศในภาพรวม ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธดาน
การตางประเทศแกรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย ตลอดจนสรางองคความรูดานการ
ตางประเทศและใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศตอภาคสวนตาง ๆ ดังน้ัน กระทรวงการ



37 

 

ตางประเทศจึงควรมีบทบาทเพื่อสงเสริมการดําเนินความสัมพันธบานพี่เมืองนอง/เมืองคูมิตรอยาง
ย่ังยืน ดังน้ี  

1)  ดําเนินบทบาทเชิงรุก โดยมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ
ซึ่งเปนหนวยงานในพื้นที่ มีขอมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับเมืองในตางประเทศ ประเมินและเสนอแนะเมือง ที่
มีศักยภาพและจะกอใหเกิดผลประโยชนอยางแทจริงในการเปนเมืองพี่เมืองนองกับจังหวัดของไทย 
โดยใชเกณฑในขอ 4.2.1 ประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาจับคูกับ
จังหวัดที่เหมาะสมของไทย หากยังไมมีเมืองที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็รายงานตามขอเท็จจริง 

2)  กระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเรื่องดําเนินความสัมพันธ
เมืองพี่เมืองนอง ที่ผานมากระทรวงการตางประเทศจึงใหเกียรติจังหวัดในการดําเนินการเปนหลัก 
และจะเขามามีสวนรวมในการใหความเห็นตอรางความตกลง/บันทึกความเขาใจและพิธีการในชวง
การสถาปนาความสัมพันธ แตเมื่อคํานึงถึงพันธกิจของกระทรวงฯ ในการกํากับดูแลนโยบายการ
ตางประเทศในภาพรวม และใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศที่ถูกตองตามมาตรฐาน
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศจึงควรทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการสถาปนา
ความสัมพันธที่ถูกตองและชัดเจนแกจังหวัดต้ังแตเริ่มตน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสํานักงานหนังสือ
เดินทางช่ัวคราวของกระทรวงการตางประเทศต้ังอยู หัวหนาสํานักงานฯ ควรมีบทบาทใหคําแนะนํา
ปรึกษา และเปน “พี่เลี้ยง” ใหแกจังหวัด 

3)  ใหความสําคัญแกการดําเนินตามพันธกรณี การติดตามและประเมินผล โดย
กระทรวงการตางประเทศนําผล รวมทั้ง ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะจากการดําเนินการตาม
ความตกลงเมืองพี่เมืองนองรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมาธิการรวม (Joint Commission–JC) ของ
ประเทศเมืองพี่เมืองนองทราบหรือพิจารณาเปนระยะ เพื่อใหความสําคัญกับความสัมพันธเมืองพี่  
เมืองนอง ในขณะเดียวกันเพื่อใหเมืองพี่เมืองนองเรงรัดดําเนินการตามพันธกรณี เพราะความสัมพันธ
ถูก monitor โดยกลไกของรัฐบาลกลาง  

4)  กระทรวงการตางประเทศดําเนินงานรวมกับกระทรวงมหาดไทยอยางมีบูรณา
การโดยการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด เพื่อใชกลไกเมืองพี่เมืองนองในการดําเนินงานดานการทูต
ของไทยอยางจริงจัง โดยเฉพาะเพื่อสงเสริมความรวมมือในสาขาที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศ อาทิ ความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีช้ันสูง การเช่ือมโยง การแพทย เพื่อจังหวัดนํา
ความรวมมือและเทคโนโลยีที่ไดรับ ถายทอดไปยังจังหวัดอื่น ๆ และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวของ  

อาจกลาวไดวา การดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองเปนการดําเนินการทูตสาธารณะที่
สอดคลองกับนโยบายการตางประเทศ “5s” อันประกอบดวย S1–Security ความมั่นคง S2–
Sustainablity ความย่ังยืน S3–Standard มาตรฐาน S4–Status สถานภาพ และ S5–Synergy 
บูรณาการที่ชัดเจนมากที่สุดมิติหน่ึง กลาวคือ ความสัมพันธฯ จะนํามาซึ่งความมั่นคงของประเทศอัน
เกิดจากการสรางพันธมิตร เปนความสัมพันธที่ย่ังยืนครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน 
วัฒนธรรม เปนการยกระดับมาตรฐานและสงเสริมสถานภาพของจังหวัดซึ่งเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหทัดเทียมนานาประเทศ และทายสุดเปนการสงเสริมใหมีการดําเนินงานรวมกนัอยางมบีรูณาการ 

 



38 

 

4.3  บทสงทาย 
การดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนเปนลําดับ เน่ืองจากเปน

การดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะที่ไมมีลักษณะเปนภัยคุกคาม (threat) กับประเทศที่เกี่ยวของ 
ถือเปนการใชความแนบเนียนทางการทูต (tactful) ในการไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเมือง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเปนประเทศที่มุงแสวงหา
อํานาจทางเศรษฐกิจแตมีขอจํากัดที่มีความขัดแยงทางการเมืองกับมหาอํานาจหลายประเทศ ดวยไม
อาจปลอยโอกาสทางเศรษฐกิจ แตไมสามารถดําเนินความสัมพันธดังกลาวผานชองทางระหวางรัฐ จีน
จึงดําเนินความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองโดยใหเหตุผลวาเพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
ประชาชน แตเหตุผลแทจริงคือเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ดังน้ัน โดยที่ไทยสามารถเปนตลาดใน
การระบายสินคาของไทย มีศักยภาพดานการลงทุน เปนแหลงทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวจีน 
รัฐบาลและประชาชนมีความเปนมิตร มีทัศนคติที่ดีตอชาวตางชาติ จึงอนุมานไดวาจีนจะยังคงรุกคืบ
ดําเนินความ สัมพันธเมืองพี่เมืองนองกับไทยตอไป ดังน้ัน ในการดําเนินความสัมพันธดังกลาวกับจีน 
หากจังหวัดที่เกี่ยวของใชขอเสนอและแนวทางในขอ 4.21–4.2.4 ประกอบการพิจารณา ก็จะเปน
ประโยชนในการดําเนินความสัมพันธของจังหวัดตอไป 
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