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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาวิจัยเรื่องการทูตวัฒนธรรมโดยศึกษากรณีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดชายแดนเพื่อสงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบาน เปนการศึกษาวิจัยตามกรอบ
ของหลักสูตรนักบริหารการทูต โดยศึกษาจากบริบทที่ดําเนินงานจากพื้นที่ดําเนินงานจริงตามนโยบาย
ของรัฐบาลปจจุบันที่ไดมอบหมายใหหนวยราชการดําเนินงานสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
ตามภารกิ จ ของตนในบริบ ทของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒ นธรรม กรอบและกระบวนการ
ดําเนินงานการวิจัยครั้งนี้ ขอสรุปโดยยอดังนี้
1. ความเปนมาและสภาพปญหา
การศึกษาวิจัยเริ่ม ตนดวยสภาพความเปนจริง และขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นระหวาง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานในกลุม เปาหมายที่จ ะไดดําเนินการศึก ษาวิจัยสภาพปญหาที่
ปรากฏขึ้นจริงทั้งเชิงบวก เชิงถดถอย รวมทั้งผลประโยชนทีไทยไดรับและมีผลกระทบ โดยยึดถือและ
คํานึงถึงนโยบายรัฐบาลไทยโดยการนําของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไดประกาศ
เปนนโยบายสาธารณะดานกิจการตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเพื่อนบานที่มีเปาประสงค
เพื่อสรางการมีสวนรวมและสรางสัม พันธไมตรีระหวางกันในดานตาง ๆ ทั้ง การเมือง ความมั่นคง
เศรษฐกิจการคา การลงทุน แรงงาน และอื่น ๆ โดยอาศัยการทูตวัฒนธรรมเปนกลไกที่สําคัญอันหนึ่ง
ของการสรางเสริมความสัมพันธเรียกวาการทูตวัฒนธรรม
2. สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานการทูตวัฒ นธรรมโดยศึก ษากรณีการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนเพื่อสงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบานจะสรางเสริม
ความสัม พั น ธ ร ะหว า งประเทศเพื่ อ นบ า นในกลุ ม เป า หมายให แ นน แฟ น มากขึ้ น และเชื่อ มโยง
ผลประโยชน ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความรวมมือดานตาง ๆ แบบยั่งยืน
3. กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยและกระบวนการศึกษาวิเคราะห
ผูศึกษาวิจัยไดใชกรอบแนวและกระบวนการศึกษา ดังนี้ (1) กรอบและทฤษฏีการทูต
และการทูตวัฒนธรรม (2) กรอบแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับวัฒนธรรม (3) กรอบแนวคิดทฤษฎีแบบ
ซิปโมเดล (CIPP Model) เปนหลักในการศึกษาวิจัยและการศึกษาวิเคราะห คือ ศึกษาวิเคราะหดาน
บริบทหรือสภาพแวดลอม (C–Context Evaluation) การวิเ คราะหดานปจ จัยนําเขา (I–Input
Evaluation) การวิเคราะหดานกระบวนการ (P–Process Evaluation) และ การวิเคราะหดาน
ผลผลิต (P–Product)
4. ผลการศึกษา
ผลที่ไดรับจากการดําเนินการ จากการศึกษาวิจัย พบวาการทูตวัฒ นธรรมโดยศึกษา
กรณีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบานในมิติพระพุทธศาสนา มีผล
ดังนี้
(1) ดานการสงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบานในเชิงการทูตวัฒนธรรม
ทําใหผูบริหาร หัวหนาสวนราชการทุกภาคสวน ทั้งฝายไทยและประเทศเพื่อนบานที่จัดทํากิจกรรม
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รวมกัน มีทัศนคติที่ดีตอกัน มีความคุนเคยกัน ความคุนเคยกัน กอใหเกิดการประสานประโยชนที่เปน
ผลดีกับทั้งสองประเทศ ทั้งดานการเมืองการบริหาร การแกไขปญหาระหวางประเทศสะดวกและงายขึ้น
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ความรูจักคุนเคยกันระหวางผูบริหาร หนวยงาน ผูปฏิบัติงาน
และอื่น ๆ
(2) ประชาชนตอประชาชน มีความรูจัก กันมากขึ้น มีความรูสึก เปนกัล ยาณมิตรกัน
มีทัศนคติที่ดีตอกันระหวางชาวไทยและประเทศเพื่อนบาน
(3) องคกรคณะสงฆไทยและคณะสงฆของประเทศเพื่อนบานมีความเปนกัลยาณธรรม
เปนประโยชนในการเปนผูนําทางจิตวิญ ญาณ ชี้นําประชาชนทั้งสองฝายใหประพฤติปฏิบัติธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา ตามกรอบ ศีล สมาธิ ปญญา ประสานสามัคคีระหวางชาติ และประชาชน
ทั้งสองประเทศ
(4) สําหรับ ผลที่ไดใ นดานศาสนาและจิตใจ พุท ธศาสนิก ชนทั้ง ภายในจัง หวัดที่จั ด
กิจกรรมและชาวตางประเทศจากประเทศเพื่อนบานที่รวมโครงการ เกิดความศรัทธา ซาบซึ้ง และ
ตระหนักในความสําคัญของหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา และเห็นความสําคัญของพุทธศาสนา
เปนเครื่องรอยรัดเกี่ยวพันธเชื่อมโยงชาวไทยและประเทศเพื่อนบานมีความเขาใจกัน ดํารงความเปนมิตรกัน
เอื้ออาทรตอกัน ผูกพันกันอยางยั่งยืน
(5) ดานวัฒนธรรมทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียนที่ดีมีคุณคาทางดาน
วัฒนธรรมของกันและกันในบริบทแหง ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี วิถีถิ่น วิถีไทย วัฒ นธรรมไทย
วัฒนธรรมอาเซียน มรดกไทย มรดกอาเซียน นอกจากนั้น ประชาชนในจังหวัดชายแดนและประเทศ
เพื่อนบานสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ไดรวมมือกันสรางองคความรูนวัตกรรม และกระบวนการ
คุม ครอง ป องกัน ความเสื่อ มถอยทาง ศีล ธรรมและปอ งกันพฤติก รรมค านิยมไมพึง ประสงคต อ
สาธารณชนทั้งไทยและประชาชนของประเทศเพื่อนบาน
(6) ในภาพรวม คือ ไทยและประเทศเพื่อนบานและประชาชนไทยและประเทศเพื่อนบาน
มีความสัม พันธไมตรีกันแนนแฟนมากขึ้น ลดปญหาความหวาดระแวงซึ่ง กันและกัน กอใหเกิดผล
ในทางที่ดีขึ้นในดานตาง ๆ ทั้ง ระดับชาติ และระดับทองถิ่น เชน การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและอื่น ๆ .
5. ขอเสนอแนะ
5.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.1.1 รัฐบาลควรกําหนดใหก ารทูตวัฒ นธรรมและเศรษฐกิจ สรางสรรคท าง
วัฒนธรรมเปนวาระแหงชาติ
5.1.2 การดําเนินการทูตวัฒนธรรมของไทยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขึ้นควรมีการบูรณาการของหนวยงานราชการที่จะตองนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมและเชื่อมโยงตอผลประโยชนของชาติ
ดานตาง ๆ เชนความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แรงงานและอื่น ๆ
5.1.3 การดําเนินงานสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในมิตวิ ฒ
ั นธรรม
และศาสนา ถือวาเปนภารกิจสําคัญเชิงการทูตวัฒนธรรมหรือการแสดงอํานาจทาง Soft Power
อยางมีนัยสําคัญ สมควรที่หนวยงานดําเนินการควรไดรับความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศ
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และควรมีก ารประสานความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับ รัฐบาลของประเทศเพื่อบาน เพื่อให
ประชาชนของประเทศเพื่อนบานสามารถเดินทางเขามารวมกิจทั้งฝายไทยและเขาออกประเทศเพื่อน
บานเพื่อกิจการนี้ไดอยางสะดวก
5.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
5.2.1 ในการศึกษาวิจัยในอนาคตควรทําการศึกษาวิจัยเรื่องการทูตวัฒนธรรมกับ
การเมืองระหวางประเทศของไทย หรือศึกษาวิจัยประเด็นความรวมมือดานวัฒนธรรมและศาสนาใน
แงมุมอื่น ๆ ในยุทธศาสตรการทูตวัฒนธรรม
5.2.2 ควรมีการสรางเครือขายการทูตวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและ
มีบทบาทในการวางแผน กําหนดยุทธศาสตรกับภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานการทูต
วัฒนธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งทีมไทยแลนดและผลิตผลงานเชิงวัฒนธรรมสูประชาคมโลก รวมทั้งการ
ตั้งกองทุนในรูปแบบตาง ๆ เชนมูลนิธิ เพื่อเปนทุนในการทํางาน สรางมูลคาและคุณคาทางวัฒนธรรม
ของไทยตอนานาชาติ ทั้งวัฒนธรรมที่มีรูปลักษณ และวัฒนธรรมไมมีรูปลักษณ
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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่อง “การทูตวัฒ นธรรมโดยศึก ษากรณีก ารจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนเพื่อสงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพือ่ นบาน”
ครั้งนี้ผูวิจัยขอแสดงความขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ไดมีสวนสนับสนุนใหการศึกษาครั้งนี้
สําเร็จลุลวงดวยดี โดยขอขอบคุณ เอกอัครราชทูต ดร.จิตรียา ปนทอง ในฐานะอาจารยที่ป รึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําในการ
จัดทํางานวิจัยครั้งนี้ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการเขียนงานและขอบพระคุณ ศาสตราจารยกิตติคุณ
ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู อาจารยที่ปรึกษาหลัก ที่ไดเมตตาใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับแกเพื่อประโยชนแหง
การทํางานใหสําเร็จทั้งในฐานะอาจารยที่ปรึกษาหลักและในฐานะความเปนครู
ขอขอบคุ ณ ผู อํ า นวยการสถาบั น การต า งประเทศเทวะวงศ ว โรปการ กระทรวงการ
ตางประเทศ และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทุกทานที่กรุณาดูแล อํานวยความสะดวกใหแกผูเ ขาอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุน 9 ดวยความเอาใจใส มีจิตอาสา ใหการบริการทุกเรื่องอยางดี
เยี่ยมตลอดระยะการอบรม
ในสวนของกระทรวงวัฒนธรรม และกรมการศาสนา ซึ่ง เปนหนวยงานตนสัง กั ด ผูวิจัย
ขอขอบคุณ นายกฤษศญ พงษ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒ นธรรม ที่ไดเ มตตาคัดเลือกใหเ ขาอบรมใน
หลักสูตรนี้ พรอมกับนายมานัส ทารัตนใจ อธิบดีกรมการศาสนา ที่ไดเ มตตาอนุเคราะหสง เสริม
สนับสนุน อนุญาต จัดสรรงบประมาณเพื่อเขาฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารการทูต (นบท.) รุน 9
รวมทั้งนางสาวกัญญา แกวคําฟุน ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรมการศาสนาที่เปนภารธุระ
ในการประสานงานและการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการศึกษาอบรมครั้งนี้จนบรรลุเปาหมาย และ
ขอขอบคุณสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่จัดทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนเพื่อ
สงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบานทุกจังหวัดที่ไดใหขอมูลและรายงานผลการดําเนิน
กิจกรรมดวยดีตลอดมา
ทายที่สุด ขอขอบคุณเพื่อนรวมรุน นบท.9 ทุกคน ที่เราทุกคนทั้งที่มาจากกระทรวงตาง ๆ
ที่อาจจะเรียกวา “ทีมไทยแลนด” ที่เรามีบุญไดมารวมอบรมหลักสูตรนี้ดวยกันตลอดระยะเวลาเกือบ
สามเดือน เราไดรวมสุข รวมทุกข รวมเสวนาฮาเฮ เปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกัน เราไดเพื่อนที่เอื้ออาทร
ตอกัน เราไมใชญาติก็เหมือนญาติ และเพื่อน ๆ ไดกรุณาคัดเลือกใหเปน “ประธานรุน นบท.9” ดังนั้น
ทั้งหมดคือสิ่งดี ๆ และเปนความดี ความเจริญงอกงามที่เปนอริยกรรมที่ควรแกการรักษาไวในความ
ทรงจําของเราตลอดไป
พูลศักดิ์ สุขทรัพยทวีผล
สิงหาคม 2560
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ความสัมพันธของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานมีทั้งภาพเชิงบวกและถดถอย ปญหา
ขอขัดแยงระหวางไทยกับประเทศเพื่อบาน อาทิ สปป.ลาว,กัมพูชา,เมียนมาร, ซึ่งปญหาใหญเกิดขึ้น
ระหวางไทยกับเพื่อนบาน เชน กัมพูชา ลาว จะเกิดจากปญหาเรื่องเขตแดน และการเมืองเปนสวนใหญ
เชน กรณีเขาพระวิหารหรือปญหาเรื่องเขตนานน้ําทางทะเลหรือปญหาการใชประโยชนของแมน้ําโขง
และผลประโยชนทับซอนทางการเมืองอื่น ๆ กรณีสปป.ลาว เชน ปญหาการใชรองน้ําในแมน้ําโขงของ
ไทย–ลาว หรือ กรณี พม าคื อป ญ หายาเสพติ ด ป ญ หาชนกลุม นอ ย ปญ หาดา นเขตแดน เปน ต น
ผลกระทบที่ตามมาคือ การสูรบทางการทหารตามแนวชายแดน ประชาชนมีความบาดหมางกัน
กระทบในเชิงเศรษฐกิจการคาชายแดน ความมั่นคงและอื่น ๆ จากผลกระทบดังกลาว ผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจการคาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานจะลดลง หรืออาจหยุดชะงัก ดังนั้น รัฐบาลทุก
รัฐบาลที่ผานมาจึงไดพยายามแบงแยกปญหาทางการเมือง ความมั่นคง และการคาหรือเศรษฐกิจออก
จากกันหรือใหมีผลกระทบนอยที่สุด ในกรณีที่รัฐบาลมีขอขัดแยงทางการเมือง ความมั่นคง การทหาร
ผลประโยชนดานเศรษฐกิจของไทย คือผลประโยชนโดยรวมดานการคาชายแดนของไทย
กับประเทศเพื่อนบาน โดยภาพรวมสถานการณการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ
ในเดือนสิงหาคม 2559 การคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน (มาเลเซีย เมียนมาร สปป.ลาว
และกัมพูชา) มีมูลคาการคารวม 80,747.20 ลานบาท ดุลการคา ไทยไดดุลการคาชายแดนรวมทั้งสิ้น
129,448.70 ลานบาท โดยไทยไดดุลการคากับกัมพูชา มูลคา 52,716.29 ลานบาท สปป.ลาว มูลคา
48,478.13 ลานบาท เมียนมาร มูลคา 22,233.58 ลานบาท และมาเลเซีย มูลคา 6,020.70 ลานบาท
(ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย)
คําแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557
“ขอ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอม สูประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทาง
ทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจ กับประเทศเพื่อนบาน และการ
เสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน
แกไขขอพิพาทตาง ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้ง
จะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน
ทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน
2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ
เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความ

2
คิดเห็ นตางจากรั ฐ สร างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุ ติธรรมตามหลัก นิติธรรม และหลั ก สิท ธิ
มนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปน พหุสังคม ทั้งจะเพิ่มระดับ ปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวาง
ประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได
2.3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ ใหทันสมัย มี
ความพรอมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคาม ทุกรูปแบบ
และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุงระดมสรรพกําลัง จากทุกภาคสวนทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่ น
ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและ ประชาคมโลก ใหสามารถดําเนินงานรวมกันเปน
เครือขายได
2.4 เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ นานาประเทศบนหลั ก การที่ ว า นโยบายการ
ตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหาร ราชการแผนดิน ไมวา
ในดานการเมือง เศรษฐกิ จ หรือสั ง คม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูร ณาการ มาใชใหเ กิ ด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เชน การคุมครองดูแลคนไทย และผลประโยชน
ของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน”
นอกจากนั้น รัฐบาลไดเนนย้ําการนํานโยบายไปปฏิบัติอาทิ นโยบายสรางกัลยาณมิตรกลับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน โดยมอบนโยบายใหหนวยงานทุกภาคสวน
ขับเคลื่อนกิจกรรม การดําเนินสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานตามบริบทแหงภารกิจ พันธกิจ
ของหนวยงานของตน ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) โดยไดมีหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 246 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 แจงวา
ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายกรัฐมนตรีมีขอสั่งการดานการ
ตางประเทศ ใหทุกสวนราชการที่จะมีการประชุมหรือเจรจาจัดทําความตกลงระหวางประเทศซึ่ง
เกิดขึ้นในระยะตอไป จะตองอยูบนพื้นฐานใน 3 หลักการ คือ การสรางความไวเนื้อเชื่อใจการลดความ
หวาดระแวง และผลประโยชนที่เทาเทียมกันระหวางคูเจรจา รวมทั้ งใหเรงรัดการดําเนินการใหเกิด
เปนรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการเจรจาหรือทําความตกลง ใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
สรางการรับรูแกประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เชน สาระสําคัญของการเจรจาหรือความตกลง
สรุปผลดีและผลกระทบที่ประเทศและประชาชนจะไดรับ เพือ่ เปนการสรางความเขาใจและความเชื่อมั่น
แกประชาชน รวมทั้งเปนการเตรียมความพรอมใหผูประกอบการภาคเอกชนและผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ
สามารถใชประโยชนจากาการเจรจาหรือความตกลงนั้นไดอยางเต็มที่ รัฐบาลจึงกําชับใหหนวยราชการ
สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยายิ่ง ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเปนเพื่อนบาน
ของไทย ทั้งนี้ ใหหนวยดําเนินการตามภารกิจราชการพันธกิจของตน ในสวนของกระทรวงวัฒนธรรม นั้น
ไดมีนโยบายในการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศมากขึ้นในมิติตาง ๆ ทั้งวัฒนธรรม และศาสนา
การทูตวั ฒนธรรม เป นประเด็ นที่ก รมการศาสนา กระทรวงวัฒ นธรรม ไดนํ ามาเป น
ยุทธศาสตรในการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการในการสงเสริมความสัมพันธไมตรีกบั ประเทศเพือ่ นบาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานประเทศ กัมพูชา สปป.ลาวและเมียนมาร เพราะเปนประเทศเพื่อนบานที่มี
ความสําคัญทางยุทธศาสตรดานตาง ๆ ทั้ ง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การดําเนินการสง เสริม การทูต
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วัฒนธรรมนั้น เพื่อแสวงหาความรวมมือทางวัฒนธรรมเครือขาย ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม
โดยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่องเพราะจะเปนปจจัยอันจะเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางประชาชนไทยกับประเทศเพื่อนบานใหแนนแฟนยิ่งขึ้นและจะเอื้อประโยชนตอวัตถุประสงค
ของการทูตวัฒนธรรมและผลประโยชนของประเทศในภาพรวม การทูตทางวัฒนธรรมนั้นยังเปนกลยุทธ
ที่สําคัญและมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลในการดําเนินงานสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
การสงเสริมและการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ใหมีความเจริญพัฒนา โดยเฉพาะการสรางสัมพันธกับประชาคมอาเซียน เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะตอง
ดํา เนิน การให เ กิด ประสิ ท ธิผ ล เพราะประชามคมอาเซี ย นเป น องค ก รที่ จั ดตั้ ง ขึ้ นด ว ยปฏิ ญ ญา
ซึ่ง ประกอบดวย 3 ประชาคมยอ ย ไดแก (1)ประชาคมการเมือ งและความมั่นคง (2)ประชาคม
เศรษฐกิจ และ (3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยในแตละประชาคมจะมีแผนการทํางานของ
ตนเองเรียกวา บลูปรินท (Blueprint) โดยภายในเนื้อหาของ Blueprint แตละเสาจะมีรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณลักษณะของประชาคมนั้น ๆ รวมถึงเปาหมายเชิงยุทธศาสตร และมาตรการเพื่อจะสราง
ประชาคมสําหรับภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม จะอยูในเสาที่ 3 คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
และมีภารกิจ พันธกิจ เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับ กระทรวงวัฒ นธรรม และกรมการศาสนา คือ
ภารกิจ พันธกิจ ดานการการสรางอัตลักษณอาเซียน
อัตลัก ษณอาเซีย น เป นพื้นฐานด านผลประโยชนของภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โดยเปนตัวตนรวมกัน จารีต คานิยม และความเชื่อ รวมทั้งความปรารถนาในฐานะประชาคมอาเซียน
อาเซียนจะสงเสริมตระหนัก และมีคานิยมรวมกันในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทามกลางความ
แตกตา งในทุก ชั้นของสัง คมประกอบดวย (E1) สง เสริ ม การตระหนั ก รับ รูเ กี่ยวกั บ อาเซี ยนและ
ความรูสึกของการเปนประชาคม (E2) การอนุรักษและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน (E)
สงเสริมการสรางสรรคดานวัฒนธรรมและ อุตสาหกรรม (E4) การมีสวนเกี่ยวของกับชุมชน
การทูตวัฒ นธรรม หมายถึง กิจ กรรมด านวัฒ นธรรมในกรอบกวาง ทั้ง ภาษา ความคิด
อุดมการณ ทัศนคติ ประเพณี วิทยาการความรู การกีฬาและวิถีชีวิต1
การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลเพื่อ
เสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองและความรูสึกที่ดีซึ่งกันและกันระหวางคนไทยกับชาวตางประเทศ
รวมทั้งสงเสริมบทบาทของภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินความสัมพันธลงสูระดับ
ประชาชนใหเ พิ่มมากขึ้น2 นอกจากการสงเสริมการเผยแพรศิล ปวัฒ นธรรมไทยใหเปนที่รูจัก และ
ชื่นชอบแกชาวตางประเทศ ตลอดจนการดําเนินโครงการสรางความสัมพันธเพื่อสรางเครือขายและ
ทัศนคติที่ดีระหวางผูบริหารของไทยกับนานาประเทศ สรางเสริมความรูความเขาใจดานวัฒนธรรม
ไทย เพื่อหลอหลอมใหบุคคลที่จะตองเติ บโตเปนอนาคตและกําลัง สําคัญของตางประเทศมีความ
ใกลชิด ผูกพัน เขาใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยอยางถูกตอง และมีทัศนคติที่ดีตอคนไทยและ
ประเทศไทยติดตัวไปในระยะยาวและสงเสริมใหการดําเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรมของรัฐบาลไปสู
ระดับประชาชนไดอยางแทจริง
1
2

กระทรวงการตางประเทศ, สื่ออิเลคทรอนิกส
เอกสารกระทรวงการตางประเทศ
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สําหรับการดําเนินงานการทูตวัฒนธรรมนั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตรก ารทูตวัฒ นธรรม เราควรทําความเขาใจบริบ ทของวัฒ นธรรมใหชัดเจน
เพื่อประสิทธิผลของการดําเนินงานโดยเริ่มตนศึกษาตั้งแตความหมายของวัฒนธรรม คําวาวัฒนธรรม
นั้นมี ความหมายหลากหลาย ดั ง นี้ (1) วั ฒ นธรรมคือ สิ่ง ที่ ม นุษ ยได ส รา งขึ้ น โดยมี ก ารปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตของสวนรวม (2) วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของมนุษยโดย
สวนรวมที่ถายทอดกันได เรียนรูกันไดและเอาอยางกันได (3) วัฒนธรรม คือ สิ่งที่เปนผลผลิตของ
สวนรวม ที่มนุษยไดเรียนรูมาจากคนผูเปนบรรพบุรุษโดยรับชวงกันมาเปนประเพณี (4) วัฒนธรรม
คือความคิดเห็น ความรูสึก ความประพฤติ หรือการกระทําตาง ๆ ของมนุษยสวนรวม ที่ปรากฏเปน
แบบเดียวกัน เชน ภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ และประเพณี เปนตน (5) วัฒนธรรม คือ มรดกของ
สัง คม ที่สัง คมรับ รัก ษาใหเ จริญ งอกงาม และถายทอดเปนมรดกสืบ ๆ ไป 3 โดยสรุป วัฒ นธรรม
หมายถึง ทุกสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นและปรากฏอยูในสังคมมนุษยรวมถึงภาษา เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ระเบียบแบบแผนการดําเนินชีวิตที่สังคมยอมรับ สถาบันตาง ๆ มาตรฐาน
ตาง ๆ แนวคิดอุดมคติ วัฒนธรรมเปนมรดกสังคมที่รับชวงสืบกันมาโดยลําดับ นอกจากนั้นวัฒนธรรม
ยัง รวมสิ่ ง ที่ ม นุษ ย ไ ด รัง สรรคขึ้ น เปน ต น ว า ปรั ช ญา วรรณกรรม ศิ ล ปกรรม ศิล ปะการแสดง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และรวมถึงคติธรรม คือ หลักดําเนินชีวิต เริ่มตนจากเปนหลักความคิดแลว
ยึดมั่นเปนหลักปฏิบัติเปนฐานมั่นคงในการพัฒนาชีวิตใหเจริญ ซึ่งรวมถึงหลักธรรมสําคัญที่องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเรื่องโอวาทปาฏิโมกข และหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา เพราะเปน
พุทธจริยาและคําสอนที่ควรแกการยึดถือและนอมนํามาปฏิบัติเพื่อความเจริญของชีวิต เชน การละชั่ว
ทําความดี ทําจิตใจใหบ ริสุท ธิ์ อีก ทั้ง วัฒ นธรรมที่เ รียกวา เนติธรรม คือ วัฒ นธรรมทางกฎหมาย
รวมทั้งจารีตประเพณีที่ยอมรับกันวาสําคัญพอ ๆ กับกฎหมาย แตอยางไรก็ตามกรอบของวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนา จะเนนการบมเพาะวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่ประกอบดวย ศีล สมาธิ และ
ปญญา เปนเปาที่พึงประสงคสูงสุดของปุถุชนในระดับศีลธรรม
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสรางความสัมพันธไมตรีกับ ประเทศเพื่อนบานของ
จังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดตอกับประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาร ผานกลไกการทูตวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
1.2.2 เพื่อเสนอรูป แบบที่เ ปนตัวอยางที่ดําเนินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
จัง หวัดชายแดนเพื่อสง เสริม ความสัมพันธไมตรีกับ ประเทศเพื่อนบาน ทั้ง ฝง ไทยและฝง ประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร 3 จังหวัด คือ จังหวัดตาก สระแกว หนองคาย ที่เปนตัวแทนในการ
แสดงรูปแบบที่เชื่อมโยงภาควัฒนธรรม เขมร ลาว และเมียนมารผสมผสานวัฒนธรรมลานนา
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดน
เพื่อสงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งฝงไทยและฝงประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว
และเมียนมาร 3 จังหวัด คือ จังหวัดตาก สระแกว หนองคาย เพื่อเปนตัวแทนในการแสดงรูปแบบที่
เชื่อมโยงภาควัฒ นธรรม เขมร ลาว และเมียนมาร ผสมผสานวัฒนธรรมลานนา ที่ไดทํากิจ กรรม
ขางตนใหสําเร็จซึ่งเปนผลมาจากการนําความรูไปปฏิบัติจริงแลวสรุปความรูและประสบการณนั้นเปน
แนวปฏิบั ติ ที่ ดี ที่สุ ด ของการดํ าเนิ น งาน “การทู ต วัฒ นธรรม : กรณี ศึ ก ษาการจัด กิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนเพื่อสงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบาน”
2) พื้นที่ การศึกษา (1) จัง หวัดสระแกว: “เทศกาลมาฆบูชา สานสัม พันธไมตรี
ประเทศเพื่อนบานในมิติพระพุทธศาสนา” (2) จังหวัดตาก: “เทศกาลวิสาขบูชา สานสัมพันธไมตรี
ประเทศเพื่อนบาน” (3) จังหวัดหนองคาย : “เทศกาลอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา สานสัมพันธไมตรี
ในมิติพระพุทธศาสนา”
1.3.2 วิธกี ารดําเนินการศึกษา
1) การศึกษาวิจัยฉบับนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและใชวิธีการศึกษาวิจัย
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยวิธีรวบรวมขอมูล เพื่อใชในการศึกษา 3 วิธี คือ
(1) ศึก ษาเอกสารและการศึก ษาคนควาขอมูล จากเอกสาร โครงการและ
รายงานสรุปประเมินผลการดําเนินโครงการของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่รายงานผลใหกรมการ
ศาสนาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(2) สั ม ภาษณ วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด 3 คนคื อ วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด หนองคาย
วัฒนธรรมจังหวัดตาก และวัฒนธรรมจังหวัดสระแกว
(3) การประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ คณะทํ า งานการจั ด งานกิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนเพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบานอาเซียน (ป พ.ศ.
2557–2560)
2) การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ จะดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวย CIPP Model ของ
ดาเนียล เอล. สตัฟเฟลบีม (Danial L. Stufflebeam) เพราะเปนวิชาการทางการประเมินผลที่ไดรับ
การยอมรับในสังคมสากล
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึก ษาวิจัย เรื่อ ง การทูต วัฒ นธรรมโดยศึก ษากรณีก ารจัดกิ จ กรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนาในจั ง หวั ด ชายแดนเพื่ อ ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธไมตรี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น
จะดําเนินการวิเ คราะหขอมูล ดวย ทฤษฏีก ารประเมินผลแบบ CIPP Model) ของดาเนียล เอล.
สตัฟเฟลบีม (Danial L. Stufflebeam)
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แผนภูมิที่ 1 การประเมินผลแบบ CIPP Model ของดาเนียล เอล. สตัฟเฟลบีม (Danial L. Stufflebeam)
แนวคิด การประเมินผลของ Danial L. Stufflebeam ตามหลัก ของ CIPP
Model คือมีจุดเนนที่สําคัญ คือ การใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยใชองคประกอบการประเมินผล 4
ประเภท คือ
1) การประเมินผลดานบริบท หรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation–C)
บริบ ท (Context) สิ่ง แวดลอมที่เ กี่ยวของการการผลิต หรือการดําเนินงานตาง ๆ เชน กฎหมาย
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมตาง ๆ เปนตน ซึ่งบริบทเหลาจะเอื้อใหกับการดําเนินงานนั้น
หรื อ ขัด ขวางการดํ าเนิ นงานนั้ น เพี ย งไร การจัด การควบคุ ม บริ บ ทต า ง ๆ ให ไ ดก็ จ ะเป นป จ จั ย
ความสําเร็จของงานอยางหนึ่งหลักการและเหตุผล วัตถุประสงคเปาหมายการเตรียมการกอนการ
ดําเนินการ (การเตรียมการภายใน)
2) ปจจัยนําเขา (Input–I) เปนการควบคุมคุณภาพของปจจัยนําเขาใหเพียงพอ
และมีคุณภาพ โดยแนวคิดของสตัฟเฟล บีม เชื่อวาหากมีก ารจัดการใหตัวป อน หรือปจ จัยนําเขา
มีเพียงพอและมีคุณภาพ จะสงผลใหเกิดประสิทธิผลของงานบุคลากร ใครบาง อยางละกี่คน วัส ดุ
อุปกรณ อะไรบาง จํานวนเทาใด เครื่องมือเครื่องใช อะไรบาง จํานวนเทาใด อาคารสถานที่ ที่ไหน
ระบุใหชัดเจน งบประมาณ จากแหลงไหน จําแนกตามหมวดการใชจาย แตละหมวดจํานวนเทาไร
3) กระบวนการดําเนินการ กระบวนการ (Process–P) เปนการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนตาง ๆ ใหเปนไปตามแผน หรือทําใหเกิดการผลิต ทั้งนี้ แมวาจะมีการปอนปจจัยนําเขาที่ดี
แตวาหากกระบวนการผลิตไมเปนไปตามขั้นตอน ขาดคุณภาพ หรือไมเ หมาะสมก็ไมส ามารถจะ
ควบคุมใหเกิดผลงานที่ดีออกมาไดระบวนการดําเนินการ ตั้งแตกอนดําเนินการ ตามลําดับกอนหลัง
ทุกขั้นตอนการนิเทศ กํากับและติดตามประเมินผล
4
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4) ผลผลิต (Product–P) หรือผลิตภัณฑที่ออกมาจากกระบวนการผลิต ซึ่งผลนี้
เปนสิ่งที่คาดหวัง จากการสง ตัวปอน และดําเนินการผลิต ผลผลิตนี้จะแสดงถึง ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
1.4 สมมติฐานการวิจัย
ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการดํ า เนิ น งานการทู ต วั ฒ นธรรมโดยศึ ก ษากรณี ก ารจั ด กิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนเพื่อสงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบานจะสรางเสริม
ความสัม พั น ธ ร ะหว า งประเทศเพื่ อ นบ า นในกลุ ม เป า หมายให แ นน แฟ น มากขึ้ น และเชื่อ มโยง
ผลประโยชน ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความรวมมือดานตาง ๆ แบบยั่งยืน
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 รูปแบบการดําเนินงานตัวอยางซึ่งเปนตัวแทนในการแสดงรูป แบบการจัดงานที่
เชื่อมโยงภาควัฒนธรรม เขมร ลาว และเมียนมารผสมผสานวัฒนธรรมลานนา เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงาน “การทูตวัฒนธรรมโดยศึกษาการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนเพื่อ
สงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบาน” และถอดบทเรียนเพื่อการดําเนินงานการสงเสริม
การทูตวัฒนธรรมในระยะตอไป
1.5.2 ผลกระทบเชิงบวกดานการดําเนินงานการทูตวัฒนธรรมในมิติพระพุทธศาสนาเพื่อ
ความสัมพันธไมตรีอันดีตอกันโดยใชกระบวนการการทูตทางวัฒนธรรมเปนยุทธศาสตร และอาศัย
วัฒนธรรม มรดกรวมทางวัฒ นธรรม เปนเครื่องมือในการขับ เคลื่อน ในการสงเสริม ความสัม พันธ
ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน
1.6 นิยามศัพท
การทูตวัฒนธรรม หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
โดยใชมิติวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึง กิจกรรม “เทศกาลมาฆบูชา วิสาขบูชา อัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษาในจังหวัดชายแดนเพื่อสงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบาน”
จังหวัดชายแดนไทย หมายถึง จังหวัดแมฮองสอน เชียงราย ตาก สระแกว ตราด สุรินทร
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร หนองคาย บึงกาฬ เลย นครพนม
หนวยงานทุกภาคสวนของไทย หมายถึง หนวยงานทั้งราชการ ภาครัฐ เอกชน ภาคประชา
สังคม สถาบันทางสังคม ประชาชนไทย
องคกรทางศาสนาตา งประเทศ หมายถึง องคก ารทางศาสนา คณะสงฆ จากประเทศ
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว (สปป.ลาว) และเมียนมาร
หนวยงานทุกภาคสวนประเทศเพื่อนบาน หมายถึง หนวยงานทั้งราชการ ภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาสังคม สถาบันทางสังคม ประชาชนของประเทศเพื่อนบานคือไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร
ประเทศเพื่อนบานอาเซียน หมายถึง ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว
(สปป.ลาว) และเมียนมาร

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาวิเคราะหการดําเนินงาน “การทูตวัฒนธรรมโดยศึกษากรณี
การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนเพื่อสงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศ
เพื่อนบาน” โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฏี ดังนี้
2.1.1 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการทูต และความสัมพันธระหวางประเทศ
2.1.1.1 ทฤษฏีความสัมพันธตางประเทศ
การสรางความสัม พันธ ร ะหวางประเทศ เป นสิ่ง สําคัญ ต อการพัฒ นา
ประเทศ เพื่อใหกาวทันโลกปจจุบัน และเพื่อเปนการสรางสัมพันธไมตรีที่ดีตอกันกับประเทศตาง ๆ
โดยเฉพาะตอประเทศเพื่อนบานใกลเคียง ซึ่งไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงทฤษฏีความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ดังนี้
1) ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ หมายถึ ง การแลกเปลี่ ย นและ
ปฏิสัม พันธที่เ กิดขึ้นขามเขตพรมแดนของรัฐ ซึ่ง อาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือตัวแสดงอื่น ๆ ที่ไมใชรัฐ
ซึ่ง สง ผลถึง ความรวมมือหรือความขัดแยง ระหวางประเทศตาง ๆ ในโลก ความสัม พันธร ะหวาง
ประเทศเปนความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคล หรือสังคม ซึ่งเกิดขึ้นขามขอบเขตของกลุมสังคม
การเมืองหนึ่ง ๆ
2) ลักษณะของความสัมพันธระหวางประเทศ หรือการแลกเปลี่ยนและ
ปฏิสัมพันธที่เ กิดขึ้นขามเขตพรมแดนของรัฐดัง ที่ก ลาวขางตนนั้นอาจมีลัก ษณะแตกตางกัน ดัง นี้
(1) ความสัมพันธอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ ความสัมพันธระหวางประเทศอาจกระทําอยาง
เปนทางการโดยรัฐ เชนการประชุมสุดยอด เปนตน (2) ความสัมพันธในลักษณะรวมมือหรือขั ดแยง
ความสัมพันธระหวางประเทศที่เกิดขึ้น หากไมรวมมือก็ขัดแยง ความสัมพันธในลักษณะขัดแยง เชน
สงคราม การแทรกแซงบอนทําลาย สวนความรวมมือ ไดแก การกระชับความสัมพันธท างการทูต
การรวมเปนพันธมิตร การใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรม
เปนตน
3) ขอบเขตของความสัมพันธระหวางประเทศมีขอบเขตที่ครอบคลุม
เรื่องตาง ๆ ดังนี้ (1) ความสัมพันธทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมขามพรมแดนเพื่อมีอิทธิพลหรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดจนการตัดสินใจขององคการหรือรัฐบางตางประเทศ เชนการดําเนินการ
ทางการทูต การทหาร การแสวงหาพันธมิตร การแทรกแซงบอนทําลายประเทศอื่น การใชกําลัง
บีบ บัง คับ การกําหนดและดําเนินนโยบายตางประเทศ เปนตน (2) ความสัม พันธท างเศรษฐกิจ
หมายถึง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทรัพยากรดานบริการหรือวัตถุเพื่อตอบสนองความตองการในการ
อุปโภคของผูบริโภค (3) ความสัมพันธทางสังคม หมายถึง กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคในการแลกเปลี่ยน
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ทางการศึกษา การศาสนา วัฒนธรรม การพักผอนหยอนใจ การทองเที่ยว ซึ่งเปนความสัมพันธทาง
สังคมขามขอบเขตพรมแดนของรัฐ เชน การสงทูตวัฒนธรรมหรือคณะนาฏศิลปไปแสดงในประเทศ
ตาง ๆ การเผยแพรศาสนาโดยตัวแทนทางศาสนา ของประเทศอื่นการเผยแพรศิลปะของประเทศหนึ่ง
ในประเทศอื่นเปนตน (4) ความสัมพันธทางกฎหมาย เมื่อมีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธขามเขต
พรมแดนของรัฐมากขึ้น เพื่อใหกิจกรรมดังกลาวดําเนินไปโดยเรียบรอยและมีร ะเบียบแบบแผน
ประเทศตาง ๆ จึงไดกําหนดกฎเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่แตละประเทศพึงยึดถือปฏิบัติใน
ดานตาง ๆ ขึ้น กฎเกณฑหรือระเบียบนี้อาจปรากฏในรูปขอตกลงลายลักษณอักษร ซึ่งมีชื่อเรียกตาง ๆ กัน
เป น ตน ว าสนธิสั ญ ญา/อนุ สั ญ ญากติ ก า/สั ญ ญากฎบั ต รความตกลงฯลฯ (5) ความสัม พั นธ ท าง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความสัมพันธประเภทนี้มุงใหมีการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู และความ
ชวยเหลือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน มีการรวมมือคนควาทดลองและวิจัย การรวมมือกัน
ระหวางนักวิทยาศาสตรหลายประเทศ เพื่อกําจัดโรคภัยไขเจ็บสําคัญ5 เชน โรคมะเร็ง
สรุป ความสัมพันธระหวางประเทศมีผลตอความสงบเรียบรอย การกินดี
อยูดีและการพัฒนาของประชาชน รัฐ และสังคมโลกทั้งโดยตรงและโดยออม จึงนับวามีความสําคัญมี
คุณคาควรแกการสนใจติดตามทําความเขาใจ ทั้งโดยนักวิชาการผูกําหนดนโยบายและประชาชน
โดยทั่วไป
2.1.1.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการทูต
1) ความหมายของการทูต
การทูต สามารถแบงออกเปน 2 ความหมาย คือ (1) ความหมาย
อยางกวาง หมายความคลุม ถึง การตางประเทศทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการดําเนินการในทางการเมือง
ระหวางประเทศ ซึ่งอาจไมจํากัดเฉพาะงานของกระทรวงการตางประเทศเทานั้น และ (2) ความหมาย
อยางแคบ หมายถึง การดําเนินการโดยใชการเจรจาและวิธีการชักจูง เพื่อที่จะใหประเทศอื่นยอมรับ
ทาทีนโยบายของเรา เฉพาะงานของกระทรวงการตางประเทศเปนหลัก6
2) ขอบเขตของงานการทูต(ดั้งเดิม)
งานการทูต หมายถึง งานการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
ซึ่งมีทั้งงานในทางการเมืองเพื่อรักษาประโยชนทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ และอื่น ๆ งานการทูตดวย
หากมีก ารดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศอยูดวย เชน ผานการกระชุม ในทางระหวาง
ประเทศตาง ๆ โดยสามารถแยกงานทางการทูตที่สําคัญออกไดเปน 4 ประการดวยกัน ไดแก
2.1) งานดานการเปนตัวแทนของประเทศ ซึ่ง หมายถึง การเป น
ตัวแทนของประเทศในสวนรวม ทําหนาที่เปนตัวแทนของชาติ ทําหนาที่เปนตัวแทนในทางพิธีการและ
ทางสัง คม รวมถึง งานดา นเกีย รติภูมิข องประเทศ ซึ่ง หมายถึง การรัก ษาเกี ยรติภูมิ ของประเทศ
หากเกียรติภูมิของประเทศถูกเขาใจไปในทางที่ผิด ก็มีหนาที่ตองชี้แจงวา เปนอยางไร ซึ่งเปนงานที่มี
ความสํา คัญ มากเนื่อ งจากเปนผลโดยตรงที่ ทํา ใหไ ดรับ การยอมรับ นับ ถือและความเชื่ อถือ จาก
ตางประเทศ แตหากมองในแงการเมือง ผูที่เปนตัวแทนมีหนาที่ตองอธิบายหรือทําใหประเทศอื่นเขาใจ
5
6

ศิโรฒ ภาคสุวรรณ, ความสัมพันธตางประเทศเบื้องตน, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
อรุณ ภาณุพงศ. บทความสื่อเล็กทรอนิกสวาดวยการทูต.
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และหากเปนไปไดใหประเทศนั้น ๆ สนับสนุนนโยบายหรือการดําเนินการของประเทศของเรา หากมี
ความขัดแยง ก็ตองพยายามที่จ ะปกปองหรือรัก ษานโยบายของประเทศของะเราใหป ระเทศอื่น
ยอมรับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเปนการประชุมในระดับองคการระหวางประเทศซึ่งมักจะเปนการ
ประชุม ทางเทคนิค ไมวาผูแทนจะไปจากหนวยงานใด ก็ตองทําหนาที่ในฐานะผูแทนทางการทูต
และเปนตัวแทนของประเทศ ไมใชแคทําหนาที่แทนหนวยงานนั้น ๆ
2.2) งานดานการเจรจาทางการทูต เปนหัวใจสําคัญของงานทางการทูต
จนมีคํากลาววา “การทูตนั้นเปนวิทยาการและศิลปะของการเจรจา” ซึ่งการเจรจานั้น ไมแคเปนเพียง
การพู ด จาเฉย ๆ หรื อ การอภิ ป รายโต เ ถี ย งกั น แต เ ป น กระบวนการติ ด ต อ ระหว า งประเทศ
ซึ่งประกอบดวย การตั้งขอเสนอของแตละฝาย และการตอรอง หรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
สิทธิหนาที่และพันธะกรณีบางประการ เพื่อใหบรรลุถึ งความตกลง บางครั้งการเจรจาก็ไมไดอาศัย
หลักกฎหมาย หรืออาศัยขอคารมมาเปนเกณฑ แตสิ่งสําคัญคือ การทําใหเขายอมตามเรา ไมวาจะดวย
หนทางใดก็แลวแต และการเจาจามิใชวาทุกครั้งทุกประเทศกระทํากันเพื่อใหบรรลุการตกลงเสมอไป
เพราะบางครั้งอาจหวังผลขางเคียงอื่น (side effect) ซึ่งหมายถึง การตองการเปดชองวางในการ
ติดตอไวเทานั้นเอง หรือเพียงตองการจะทราบเรื่องเพื่อที่ตองการรูเรื่องบางประการเทานัน้ หรือแมแต
การเจรจาซึ่งเปนกลลวงเพื่อใหอีกฝายหนึ่งหรือโลกภายนอกเห็นวา ตนเองเปนฝายรักสงบ และผลัก
ภาระเรื่องการปฏิเสธงานเจรจาอาจทําเปนลายลักษณอักษร หรือหนังสือดวยก็ได หรือบางครั้งอาจมี
การบั น ทึ ก ในรู ป แบบต า ง ๆ เช น บั นทึ ก ช ว ยจํ า โทรเลข บั น ทึ ก ภาพและเสี ย ง ซึ่ ง ก็ ขึ้ น อยู กั บ
สถานการณและความสําคัญของการเจรจาดวย นอกจากนั้น การเจรจามักใชกันในกรณีที่มีการขัดแยง
กัน ตองการความรวมมือ ตองการอยางใดอยางหนึ่งเปนพิเศษจากการติดตอที่มีอยูแลว ตองการ
ผลประโยชนรวมกัน หรือ เพื่อผลขางเคียงซึ่งเปนเรื่องเทคนิคเฉพาะมาก
2.3) งานดานการขาวสาร ซึ่ง หมายถึง ตองมีก ารขาวสารเขามา
มากกวา การขา วสารออก ได แก การที่ เ ราเอาข าวในประเทศออกไปนอกประเทศซึ่ ง หมายถึ ง
การประชาสั ม พั น ธ ป ระเทศ การข า วสารยั ง หมายรวมถึ ง การหาขา วสาร หรื อ ใช ข าวสารเพื่ อ
ประกอบการกําหนดและการดําเนินนโยบาย ซึ่งเปนอีก งานดานการทูตที่สําคัญ มาก เพราะเปน
วัตถุดิบของการดําเนินนโยบายและการตัดสินใจ
2.4) การหาขาวที่เปนงานการทูต แตกตางจากการใหขาวสารตาม
หนังสือพิมพ วิทยุ อินเตอรเ น็ท เนื่องจากผูที่ใหขาวผานทางหนัง สือพิม พ วิท ยุ และอินเตอรเ น็ท
กับผูใหขาวในฐานะที่เปนงานการทูต ยอมมองแตกตางกันออกไปและมีน้ําหนักที่นาเชื่อถือแตกตางกัน
นอกจากนั้น คําวา “ขาว” ในแงการทูตนั้น แบง ไดห ลายประเภท เชน ขาวเกี่ยวกับ สภาพการณ
ซึ่งหมายถึงขอมูลตาง ๆ ทุก ๆ ดานเกี่ยวกับประเทศ ขาวสารเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ ๆ ของตางประเทศ
ขาวสารประเภทสถานการณซึ่งหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวภายในประเทศ
เพื่ อ การประเมิ น ความสงบและความมั่ น คงประเทศประเทศรวมไปถึ ง การเคลื่ อ นไหวต า ง ๆ
ของสถานการณของตัวบุคคล โดยเอามาจากตัวบุคคลที่นาเชื่อถือ จากสื่อมวลชน จากเอกสารที่มี
การพิมพเผยแพร รวมไปถึงจากการสังเกตการณดวย แตทั้งนี้ทั้งนั้นตองผานการรวบรวม ประเมิน
วิเคราะห รายงานดวยกอนที่จะออกมาเปนขาวสารที่นําเสนอตอไป
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2.5) งานดานการคุมครอง ปกปกรักษา และสงเสริม ผลประโยชน
ของคนในชาติ และของประเทศในสวนรวม ซึ่งเปนเรื่องการคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนชาติ
ในตางประเทศและประโยชนของคนสวนรวม เนื่องจากมีคนที่ไปอาศัยอยูในตางประเทศเปนจํานวนมาก
จึงตองมีการคุมครองประโยชนของคนเหลานั้น ซึ่งหมายถึง ประโยชนทั่วไปของประเทศ ประโยชนที่มี
อยูตามกฎหมาย ประโยชนที่มีอยูตามสนธิสัญญา และประโยชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3) การทูตและนโยบายทางการทูตของกระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศของประเทศไทย ไดกําหนดวิสัยทัศนของ
กระทรวงไววา “เปนองคกรนําในการเสริมสรางสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศ
อยางมีเ กียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางดานเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความ
เจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนําโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตนมาสูสังคมไทย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ”
4) พันธกิจ
4.1) ปกปอง รักษา และสงเสริมสถานะและผลประโยชนของไทยใน
ความสัมพันธระหวางประเทศ
4.2) เปนตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหวางประเทศ
4.3) ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธ
ดานการตางประเทศ และกฎหมายระหวางประเทศ
4.4) สร า งนั ก การทู ต ที่ มี จิ ต สํ า นึ ก และมี ค วามเข า ใจสั ง คมไทย
ตลอดจนมี ค วามเชี่ย วชาญและรอบรูใ นด านต า ง ๆ เพื่ อ เปน ตั ว แทนในการรัก ษาและส ง เสริ ม
ผลประโยชนของไทยในตางประเทศ
4.5) ใหความคุมครอง สงเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชนของ
คนไทยในตางประเทศ ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล
4.6) ใหความรูและความเขาใจที่ถูกตองตอสาธารณชนทั้งในประเทศ
และตางประเทศเกี่ยวกับ การดําเนินงานเชิง รุก ด านการตางประเทศของไทยที่เ ปนผลประโยชน
แหงชาติ และสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทยใหประชาคมโลกไดรับทราบ
4.7) ดําเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานการตางประเทศ
4.8) บูรณาการและประสานการดําเนินภารกิจตางประเทศกับทุก
ภาคสวน
4.9) ดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทั้งใน
7
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี
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กระทรวงการตางประเทศ, วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจของกระทรวงการตางประเทศ, เผยแพรในเว็บไซตของ
กระทรวงการตางประเทศ.
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5) การทูตกาวหนา
การทูตกาวหนา หรือเรียกอีก อยางหนึ่งวา การทูตภาคประชาชน
เปนการทูตสมัยใหมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สมารถนํามาใชสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศตาง ๆ ได
โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียน
6) การทูตภาคประชาชน (public diplomacy หรือ people to people
diplomacy)
เปนรูปแบบหนึ่งของการเจรจาเพื่อการสรางสัมพันธที่ดีในระหวาง
ประเทศซึ่ ง เน น การสื่ อ สารกั บ ภาคประชาชนในอี ก ประเทศหนึ่ ง หรื อ ทั่ ว โลก เน น การจั ด การ
ความสัมพันธระหวางประเทศของรัฐผานสื่อสาธารณะ องคกรเอกชน พรรคการเมือง บริษัท ตัวแทน
การคา สหภาพแรงงาน สถาบันการศึกษา องคกรทางศาสนา กลุมชาติพันธุ รวมทั้งบุคคลที่มีอิทธิพล
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศ ดังนั้น การทูตภาคประชาชนจึงเปน
โครงการหรือกิจกรรมที่รัฐใหการสนับสนุนหรือไมก็ได
แนวคิดการทูตภาคประชาชนเนน “นโยบายตางประเทศที่ยึดติด
ประชาชนเปนศูนยกลาง (population–centric foreign affairs)” ซึ่งถือวาประชาชนเปนศูนยกลาง
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการตางประเทศของประเทศไทยในป 2556 มีนโยบายที่จะเพิ่มบทบาท
ของการทูตภาคประชาชนใหมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมความสัมพันธกับประเทศใน
ภูมิภาค โดยการดึงเอาภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ และองคกรพัฒนาเอกชน เขามาสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศผานประชนชนของประเทศเหลานั้น เพื่อเสริมสรางการทูตแบบ
ทางการ เชน การสงทูตกีฬา ทูตวัฒนธรรม หรือดนตรี ไปแสดงตามประเทศตาง ๆ เปนตน
สรุป ความหมายของการทู ต : การนิยามความหมายของการทูตและ
การใหขอบเขตของงานดานการทูตในปจจุบัน นับวาเปนปญหาที่คอนขางยากและซับซอนพอสมควร
เนื่องจาก หากมองการทูตใหแคบมากจนเกินไปถึงขนาดการทูตแบบดั้งเดิมเทานั้นวาเปนการทูต ก็
อาจเกิดปญหาในเรื่องของระบบวาไมสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคลโลกาภิวัตนอยางใน
ปจจุบันได ซึ่งอาจสงผลใหประเทศลาหลัง แตทั้งนี้ จะใหมองเกินไปมากนักถึงขนาดที่วา ทุกอยางที่
เปนเรื่องของการเจรจาเปนเรื่องการทางการทูตเสมอไป ก็อาจจะทําใหเรื่องของการทูตไมมีขอบเขต
และอาจไมสามารถแยกความแตกตางระหวางคําวา “การทูต” และ “การเจรจา” ออกจากกันได
2.1.2 แนวคิดทฤษฏีวาดวย Soft Power (อํานาจไรแรงบีบคั้น)
สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุดา สยามบรมราชกุ ม ารี ไดท รงให ความหมายของ
ซอฟท เพาเวอร ไววา “ซอฟท พาวเวอร มีความหมายในเชิงการทูตวา “อํานาจในการโนมนาว” ซึ่ง
ไมใชอํานาจความรุนแรงทางทหารแตอยางใด แตเปนอํานาจในเชิงวัฒนธรรมตาง ๆ ที่ฝายใดฝายหนึ่ง
ใชเพื่อดึง ดูดอีกฝายใหส นใจ–เขาหา” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให
ความสนพระทัยประเด็น ซอฟท พาวเวอร ทรงกลาววา ซอฟท พาวเวอร ไมใชอํานาจที่ไดจากการทํา
สงคราม แตเปนอํานาจเชิงบวกที่ทําใหผูอื่นยอมรับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงยกตัวอยาง
ซอฟท พาวเวอร วามีดวยกันหลายอยาง เชน ภาษาอังกฤษ ที่คนทั่วโลกใชเปนภาษากลางในการ
สื่อสาร ตอนที่สหรัฐสง ยานอพอลโล 11 ขึ้นสูอวกาศ ทําใหคนทั่วโลกรวมทั้ง คนไทยตื่นเตน หรือ

13
การเตนรํา ดนตรี ภาพยนตร ความรวมมือระหวางกันในดานตาง ๆ สิ่งเหลานี้จะเรียกวาเปน ซอฟท
พาวเวอร ก็ได
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตรัสวา เมื่อเกิดเหตุการณสึนามิ ไดมีโอกาสลงพื้นที่
ประสบเหตุ ไดเห็นชาวอเมริกันหลายคนชวยเหลือผูประสบภัยอยางเต็มใจ ซึ่งคนในพื้นที่จะบอกวา
“ฝรั่งใจดี” เพราะฉะนั้นผูใช ซอฟท พาวเวอร จึงเปนไดทั้งรัฐบาลและประชาชน
เอริค จี. จอหน ทูตสหรัฐ แสดงความเห็นเรื่องซอฟท พาวเวอร วาเปนการนําเสนอ
ความคิดของสหรัฐใหประเทศอื่นไดพิจารณา ไมใชการบีบบังคับใหตองเชื่อหรือทําตาม “มีศิลปนแจซ
ชาวอเมริกั นไปเล นดนตรีแ จซ ใหค นทั่ วโลกฟง คนก็เ ริ่ม คิด ถึง ดนตรีแ จซ และคิ ดถึ ง บริบ ททาง
วัฒนธรรมแลววาอะไรที่ทําใหเกิดดนตรีแจซขึ้น...นี่คือสวนหนึ่งของซอฟท พาวเวอร” ทูตสหรัฐบอก
แลวพูดถึงความสัมพันธไทย–สหรัฐ เรื่องการศึกษาวา ขณะนี้มีนั กเรียนตางชาติร าว 600,000 คน
ในสหรัฐ จํานวนนี้มีนัก เรียนไทยอยูป ระมาณ 9,000 คน ไมนับ นักเรียนไทยที่ไปประเภท “เวิรก
แอนด ทราเวล” อีกหลายพันคน สงใหไทยอยูในอันดับ 9 จากทั่วโลกที่สงประชากรไปศึกษาตอใน
สหรัฐ ซึ่งสหรัฐหวังวาจะมีนักเรียนไทยเพิ่มมากขึ้น “ตอนนี้มีชาวอเมริกันสนใจประเทศไทย และไป
ลงเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาหรือไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหรัฐ ซึ่งถือวา
เปนซอฟท พาวเวอร ทางหนึ่งที่ทําใหคนอเมริกันสนใจอะไรที่เปนไทย” ทูตสหรัฐปดทาย
เจมส เอ็ม. ลินดซีย ผูอํานวยการ “โรเบิรต เอส. สเตราสส เซ็นเตอร ฟอร อินเตอร
เนชั่นแนล ซีเคียวริตี้ แอนด ลอว” มหาวิทยาลัยเท็กซัสแหงออสติน ผูสันทัดกรณีกระบวนการวาง
นโยบายตางประเทศของอเมริกา แสดงความเห็นตรงจากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา วาเหตุการณสึนามิ
ที่สหรัฐใหความชวยเหลือหลายประเทศที่ประสบภัย เชน ไทย อินโดนีเซีย ฯลฯ ทําใหชาวอินโดนีเซีย
เปลี่ยนความคิดที่มีตอสหรัฐ สงผลตอความรวมมืออันดีระหวางสหรัฐกับอินโดนีเซีย ความชวยเหลือที่
สหรัฐใหกับอินโดนีเซียจึงเปน ซอฟท พาวเวอร อยางหนึ่ง8
2.1.3 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการทูตวัฒนธรรม
2.1.3.1 การทูตวัฒนธรรม
หมายถึง กิจ กรรมด านวัฒ นธรรมในกรอบกว าง ทั้ ง ภาษา ความคิ ด
อุดมการณ ทัศนคติ ประเพณี วิทยาการความรู กีฬาและวิถีชีวิต ทั้งนี้เพื่อใชสิ่งเหลานี้เปนเครื่องมือ
สรางความรูสึกที่ดีตอกัน โดยใชแนวทางปฏิบัติอยางตอเนื่องในลักษณะซึมลึกเพื่อใหเขาถึงประชาชน9
แนวคิดการทูตวัฒ นธรรม: นัยตามความหมายของวีกิมีเดียใหความหมายคําวา
“การทูตวัฒนธรรม”วา Cultural diplomacy a type of public diplomacy and soft power
that includes the “exchange of ideas, information, art and other aspects of culture
among nations and their peoples in order to foster mutual understanding”. The
purpose of cultural diplomacy is for the people of a foreign nation to develop an
understanding of the nation's ideals and institutions in an effort to build broad
8

สุทธาสินี จิตรกรรมไทย, สมเด็จพระเทพรัตนฯ กับ"ซอฟท พาวเวอร" เมื่อผูนําสหรัฐ ชื่อ "บารัค โอบามา",
บทความอิเลคทรอนิกส.
9
สื่ออิเลคทรอนิกส.
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support for economic and political goals. In essence “cultural diplomacy reveals the
soul of a nation”, which in turn creates influence. Though often overlooked, cultural
diplomacy can and does play an important role in achieving national security aims. 10
2.1.3.2 บทบาทการทูตวัฒนธรรมของไทยกับประเทศเพื่อนบาน
ประเทศไทยมี วัฒ นธรรมของตนเอง ซึ่ ง เกิด จากการสั่ง สม สื บ ทอด
ปรับปรนและพัฒนาตอเนื่องกันมานานนับตั้งแตสถาปนากรุงสุโขทัยเปนราชธานีถึงกรุงรัตนโกสินทร
ความตึง เครียดทางการเมืองและเศรษฐกิ จ โลกในป จ จุบัน สง ผลใหสัง คมโลกแตกเปนหลายขั้ ว
งานวัฒ นธรรมจึง ถูก ใชเ ปนเครื่องมือของการสรางความสัมพันธร ะหวางประเทศมากขึ้น เพราะ
ไมกอใหเกิดปญหาตามมา เนื่องจากเปนการยอมรับดวยความสมัครใจและเต็มใจ
ในสภาวการณของสังคมโลกปจจุบัน หลายประเทศกําลังใชแผนเชิงรุก
ทางการทูตวัฒนธรรม และสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เนื้อหาของกิจกรรม
ทางวัฒ นธรรมก็ข ยายขอบเขตกวา งขวาง ครอบคลุ ม ทั้ง ดานศิล ปะ บั นเทิ ง ภาษา วรรณกรรม
เทคโนโลยี การศึกษา ฯลฯ
การสรางภาพลักษณที่ดีกับประเทศเพื่อนบานอาเซียน ไทยไดมีความคิด
และนโยบายในการดําเนินงานเชิงรุกทางวัฒนธรรมโดยมอบหมายใหของสวนราชการที่เกี่ยวของ คือ
กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ กรมศิลปากร กรมการศาสนา ฯลฯ ดําเนินสรางความสัมพันธระหวางประเทศกับนานาชาติ
และประเทศเพื่อนบาน
2.1.3.3 งานทูตวัฒนธรรม
หมายถึ ง ภารกิ จ และกิ จ กรรมต าง ๆ ซึ่ ง ทู ต วั ฒ นธรรมปฏิบั ติ อ ยู ใ น
ตางประเทศ ซึ่งสวนใหญจ ะรวมถึง งานที่เกี่ยวกับการศึกษา ภาษา ศาสนา ศิล ปะขนบธรรมเนียม
ประเพณี การประชาสัมพันธ ตลอดจนการรวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
และการเปนผูแทนทางวัฒนธรรมของประเทศ11
ภารกิจหลักของทูตวัฒนธรรม เชน การเผยแพรวัฒนธรรมในตางประเทศ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตางประเทศ การเปนผูแทนทางวัฒนธรรมของประเทศ การรวบรวม
ขาวสารขอมูลที่เกี่ยวของและแกไขภาพลักษณของประเทศ เปนตน12
2.1.3.4 ทูตวัฒนธรรม
หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ ใหรับผิดชอบการดําเนินงาน
ทูตวัฒนธรรมในตางประเทศ เจาหนาที่ดังกลาวอาจจะเปนขาราชการของรัฐหรือไมก็ได และจะมี

10

www.google.com, วีกิมีเดีย
ฉันทนา จันทรบรรจง, บทบาททูตวัฒนธรรมตางประเทศในประเทศไทย และแนวทางการดําเนินงานทูต
วัฒนธรรมไทยในตางประเทศ, (2542).
12
เรื่องเดียวกัน, (2542), บทคัดยอ.
11

15
สถานภาพทางการทูตหรือไมก็ได แตจะสังกัดอยูในกระทรวงการตางประเทศโดยตรง หรืออยูในการ
กํากับดูแลของกระทรวงการตางประเทศ13
มิลตัน ซี. คุมมิง (Milton C. Cumming) นักรัฐศาสตรชาวอเมริกา ไดให
คํานิยามของการทูตวัฒนธรรมไววา “การทูตวัฒนธรรม หมายถึง การดําเนินนโยบายตางประเทศโดย
ใชวัฒ นธรรมเปนเครื่องมือดําเนินกิจ กรรมที่เ กี่ยวเนื่องกับ การเปลี่ยนแปลงแนวความคิด ขอมูล
คานิยม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต โดยใชกิจกรรมทางวัฒ นธรรม เปนเครื่องมือในการเผยแพร
วัฒนธรรมและเอกลักษณอันดีงามในทุก ๆ ดาน เชน ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา ภาพยนตร อาหาร
การศึกษา ศาสนา เปนตน เพื่อสรางเครือขาย พันธมิตรและการเขาสูป ระชาชนในทุก ระดับ ซึ่ง
แนบเนียนมากกวาการดําเนินการมิติอื่น ๆ “
2.1.3.5 ยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศของไทย
ไดวางยุท ธศาสตร “การทูตวัฒ นธรรม” เพื่อ ปกปองคุม ครอง รัก ษา
ประโยชน ของชาติ ในด านต าง ๆ ทั้ ง ความมั่ นคง การเมื อง เศรษฐกิ จ สั ง คม โดยบูร ณาการกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงวัฒนธรรม และกําหนดยุทธศาสตรเชิงปฏิบัติการตอกลุมประเทศ
เปาหมาย ดังนี้
1) ประเทศเพื่ อ นบ า น ดํ า เนิ น การสร า งความไว ว างใจ ลดความ
หวาดระแวง เนนการการใชวัฒนธรรมเปนกลไก
2) ประเทศคูคาลงทุน ใชวัฒนธรรมเปนกลไกเสริมสรางยุทธศาสตรการ
เศรษฐกิจของประเทศ
3) ประเทศตลาดใหม ใชกลยุท ธทางวัฒนธรรมเปนกลไกในการสราง
ภาพลักษณที่ดีของไทย สรางมิตรไมตรีที่ดีตอประเทศตาง ๆ14
การสรางความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ และประเทศเพื่อนบาน การทูต
วัฒ นธรรม ถูก นํ ามาใชเ ปนเครื่ องมือสํา คัญ ของรัฐบาลเพื่อเสริ ม สรางความเข าใจที่ถูก ตองและ
ความรูสึก ที่ดีซึ่ง กันและกันระหวางคนไทยกับ ชาวตางประเทศ รวมทั้ง สง เสริม บทบาทของภาค
ประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินความสัมพันธลงสูระดับประชาชนใหเพิ่มมากขึ้น นอกจาก
การสง เสริม การเผยแพรศิ ล ปวัฒ นธรรมไทยใหเ ป นที่ รูจั ก และชื่ นชอบแกช าวตา งประเทศแล ว
กระทรวงการตางประเทศยังไดสรางความเขาใจอันดีในระดับประชาชนดวยวิธีการและกลยุทธตาง ๆ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานเพื่อหลอหลอมใหบุคคลที่จะตองเติบโตเปนอนาคตและกําลังสําคัญของ
ตางประเทศมีความใกลชิด ผูกพัน เขาใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยอยางถูกตอง และมีทัศนคติ
ที่ดีตอ คนไทยและประเทศไทยติดตั วไปในระยะยาวและสง เสริม ใหก ารดํา เนิน นโยบายการทู ต
วัฒนธรรมของรัฐบาลไปสูระดับประชาชนทุกระดับ
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เรื่องเดียวกัน, (2542), บทคัดยอ.
ภีรนัย โชติกันตะ, การใชมิติการทูตเชิงวัฒนธรรมในการเผยแพรภาพลักษณของไทยในตางประเทศ:กรณีศึกษา
การจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส, (รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4, 2555).
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2.1.4 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับวัฒนธรรม
2.1.4.1 ความหมายของวัฒนธรรม:
นักวิชาการดานวัฒนธรรม ไดใหความหมายของคําวา “วัฒนธรรม” ไว
ดังนี้
วัฒนธรรม คือ ผลรวมของทุกสิ่งซึ่งเปนความเจริญงอกงามที่สังคมนั้น ๆ
ไดทําไว หรือไดสั่งสมไวมาจนถึงบัดนี้
วัฒนธรรม คือ ผลงานสรางสรรคทางศิลปะและพุทธิปญญาทุกแขนง
วัฒนธรรม คือ สิ่งที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณีตกทอดมาจากบรรพบุรษุ 15
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดนิยามความหมายของ
วัฒนธรรมไว 4 นัย ดังนี้ (1) สิ่งที่ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ (2) วิถีชีวิตของหมูคณะ (3) ลักษณะ
ที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน (4) พฤติกรรมและสิง่ ที่คนในหมูผลิตสรางขึ้นดวยการเรียนรูจากกันและกัน
และรวมใชอยูในหมูของตน
หนังสือแนะนําสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ(2536) ไดให
ความหมาย ของวัฒนธรรมวา “วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของคนในสังคม เปนแบบแผนการประพฤติ
ปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดในสถานการณตาง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถ
เขาใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และปฏิบัติรวมกันอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ” 16
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมไว
ในคราวแสดงปาฐกถาพิเ ศษ เรื่องวัฒนธรรมกับ การพัฒ นา ในวาระครบรอบ 100 ป ของพระยา
อนุมานราชธน ไววา (1) วัฒนธรรม เปนผลรวมของการสั่งสมสิ่งสรางสรรคและภูมิธรรม ภูมิปญญา ที่
ถายทอดสืบตอกันมาของสังคมนั้น ๆ (2) วัฒนธรรม เปนทั้งสิ่งที่ทําใหเจริญงอกงามสืบมา และเปน
เนื้อตัวของความเจริญงอกงามที่มีอยู ซึ่งจะเปนพื้นฐานของความเจริญงอกงามตอไปตลอดจนเปน
เครื่องวัดระดับความเจริญงอกงามของสังคมนั้น ๆ17
2.1.4.2 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ
1) พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2485 ไดใหคําจํากัดความไววา
“วัฒนธรรม” หมายความวา ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความ
กลมเกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรม อันดีของประชาชน
2) “วัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2553 ให
ความหมายของวัฒนธรรมวา วัฒ นธรรม หมายถึง วิถีก ารดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ คานิยม
จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิปญญา ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวมกันสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝงสืบทอด
เรียนรู ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดานจิตใจและวัตถุอยางสันติและ
ยั่งยืน”
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สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, (2536), หนา 6,
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, (2536), หนา 9,
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สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, (2536), หนา 7
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2.1.4.3 ความสําคัญของวัฒนธรรม
1) เพื่อสนองความตองการพื้นฐาน ไดแก ปจจัย 4 ในการครองชีพ
2) เพื่อความเรียบรอยของสังคม ไดแก การปกครอง
3) เพื่อผลทางจิตใจ ไดแก ศาสนา
4) เพื่อความสดชื่นในชีวิต ไดแก สุนทรียภาพ
5) เพื่อการสื่อสารความรู ไดแก การศึกษา18
2.1.4.4 ประเภทของวัฒนธรรม
มี ส องแนวคิ ด คื อ แนวคิ ด ทางด า นสั ง คมวิ ท ยาและแนวคิ ด ตาม
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2485 ดังนี้
1) แนวคิดทางดานสังคมวิทยา มี 2 ประเภท คือ
1.1) วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) เชน อาคารบานเรือน
อาหาร ยารักษาโรค
1.2) วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ (Non–Material Culture) เชน ภาษา
ความคิด ถอยคําพูด ประเพณี ความเชื่อ
2) แนวคิดตามพระราชบั ญ ญัติวัฒ นธรรมแหง ชาติ พ.ศ. 2485 มี 4
ประเภท
2.1) คติธรรม (Moral Culture) เชน ความขยันหมั่นเพียร ความ
ประหยัด ความเสียสละ ความรักใคร
2.2) เนติธรรม (Legal Culture) เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบในสังคม
2.3) วัตถุธรรม (Material Culture) เชน เครื่องมือเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน บานเรือน โบราณสถาน โบราณวัตถุ
2.4) สหธรรม (Social Culture) เชน มรรยาทในการรั บ แขก
มารยาทในการไปงานมงคล งานศพ การเดินทาง การเปนผูรูจักกาลเทศะ เปนตน
องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดแบงประเภทของวัฒนธรรมออกเปน 2
ประเภท คือ (1) วัฒนธรรมที่สัมผัสได หรือวัฒนธรรมชนิดที่มีรูปลักษณ (tangible culture) หรือ
Material Culture : รูปธรรม หรือ วัตถุธรรม (2) วัฒนธรรมที่สัมผัส ไมได หรือวัฒนธรรมชนิดที่ไมมี
รูปลักษณ (intangible culture) หรือวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ เชน สถาบันทางสังคม คานิยม ภาษา
ฯลฯ หรือ Non–material Culture : นามธรรม เชน สถาบันทางสังคม คานิยม ภาษา ฯลฯ แบงเปน
(1) คติธรรม เกี่ยวของกับคุณงามความดี จิตใจหรือคุณธรรม ในชีวิต (2) เนติธรรม เกี่ยวกับประเพณี
และกฎหมาย (3) สหธรรม เกี่ยวของกับมารยาทในการอยูรวมกันในสังคม
การจําแนกประเภทของวัฒนธรรมแบบอื่น ๆ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ จัดโดยองคการยูเนสโก ณ
กรุงเวนิส ป พ.ศ. 2413 แบงวัฒนธรรมออกเปน 5 สาขา ดังนี้
18
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1) สาขามนุ ษ ยศาสตร ได แ ก ขนมธรรมเนี ย มประเพณี คุ ณ ธรรม
ศีล ธรรม จริยธรรม ศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี มารยาท ในสัง คม การปกครอง
กฎหมาย ฯลฯ
2) สาขาศิลปะ ไดแก ภาษา วรรณคดี ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ฯลฯ
3) สาขาการชางฝมือ ไดแก การเย็บปกถักรอย การแกะสลัก การทอผา
การจักสาน เครื่องเงิน เครื่องทอง การจัดดอกไม การประดิษฐ เครื่องปนดินเผา ฯลฯ
4) สาขาคหกรรมศิล ป ไดแก อาหาร เสื้ อผา การแตง งาน บาน ยา
การดูแลเด็ก ครอบครัว การรูจักประกอบอาชีพชวยเศรษฐกิจใน ครอบครัว ฯลฯ
5) สาขากีฬ าและนั นทนาการ ได แก การละเลน มวยไทย ฟน ดาบ
สองมือ กระบี่ กระบอง กีฬาพื้นบาน ฯลฯ
นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังมีการจําแนกวัฒนธรรมในรูปแบบอื่น
(กระทรวงวัฒนธรรม, 2552) ไดแก (1) รูปแบบของวัฒ นธรรมที่เปนมรดก (heritage culture)
(2) วัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิต (living culture) (3) วัฒนธรรมที่สรางสรรค (creative culture)
2.2 สรุปกรอบแนวคิด
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการเสริมสรางความสัมพันธไมตรีกบั
ประเทศเพื่อนบานของจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดตอกับประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาร ผาน
กลไกการทูตวัฒนธรรมและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อเสนอรูปแบบตัวอยางการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนเพื่อสงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบาน
โดยใชกรอบความคิด (1) กรอบและทฤษฏีการทูต และการทูตวัฒนธรรม (2) กรอบแนวคิดและทฤษฏี
เกี่ยวกับ วัฒ นธรรม และ (3) กรอบแนวคิดทฤษฎี แบบซิป โมเดล (CIPP Model) เปนหลัก ใน
การศึกษาวิเคราะห สําหรับการวิจัยครั้งนี้.

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งเรื่ อ ง การทู ต วั ฒ นธรรมโดยศึ ก ษากรณี ก ารจั ด กิ จ กรรมทาง
พระพุท ธศาสนาในจัง หวัด ชายแดนเพื่อ สง เสริ ม ความสั ม พัน ธไมตรีกั บ ประเทศเพื่ อนบ าน เป น
การศึกษาการดําเนินกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานในมิติวัฒนธรรม
และศาสนา กระบวนการดําเนินการดําเนินงานของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และการ
ดําเนินงานของจังหวัดซึ่งเปนหนวยราชการในสวนภูมิภาคของกระทรวงวัฒนธรรม พรอมศึกษากรณี
ตัวอยางของจัง หวัด หวัดสามจัง หวัด คื อ จัง หวั ดสระแกว หนองคาย และตาก ในฐานะตัวแทน
วัฒนธรรม เขมร ลาวและเมียนมารผสมผสานวัฒนธรรมลานนา ทั้งนี้เพื่อใหทราบผลการศึกษา ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ กรอบการทูตวัฒ นธรรม ตามนัยทางวัฒ นธรรม
ทฤษฎีก ารทูต ทฤษฎีความสัม พันธร ะหวางประเทศ การวิจัยและการดําเนินกิจกรรมสรางความ
สัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อบานนั้นมีความจําเปนตองใชองคประกอบหลายประการเปนสหวิทยาการ
หรือการบูรณาการ ทั้งวิทยาการทางศาสนา วิท ยาการทางการทูต โดยยึดหลักการตามกรอบของ
แนวคิดการทูตวัฒนธรรม แตในการดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพือ่ นบานนัน้
ยังคงยึดโยงกับบริบททูตวัฒนธรรม ที่จะดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมในกรอบกวาง ทั้งภาษา ความคิด
อุดมคติ อุดมการณ ทัศนคติ ประเพณี วิท ยาการความรู การกีฬาและวิถีชีวิต การประชาสัม พันธ
ภาพลัก ษณของประเทศในดานตาง ๆ เพื่อผลักดันงานการทูตวัฒนธรรมใหไดรับการปฏิบัติอยาง
เขมแข็งและผนึกแนนกับการทูตทางการเมือง การทูตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงและอื่น ๆ เพื่อให
มิตรประเทศเพื่อนบานเปนกัลยาณมิตรตอประเทศไทย ดังนั้นการทูตทางวัฒนธรรมในมิติศาสนาจึงมี
ความสําคัญ มีคุณคาและมูลคาทางเศรษฐกิจและสันติสุขของประเทศและภูมิภาค รวมถึงสังคมโลกได
การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และเปนการวิจัยเชิง
พรรณนา (Description Research) ยุท ธศาสตร กลยุท ธ และกลวิธีในการดําเนินงานสง เสริ ม
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ไดเนนการมีสวนรวมในการดําเนินการแบบมีสวนรวมที่มีความ
เทาเทียมกัน มีศักดิ์ศรี สรางแรงจูงใจ รวมทั้งมรดกรวมดานตาง ๆ ทั้งชาติพันธุ วัฒนธรรม มรดกทาง
วัฒนธรรม โดยมีเปาหมายสูงสุดของการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ คือ “ความสัมพันธไมตรีอันดีของไทย
กับประเทศเพื่อนบาน แบบกัลยาณมิตร” แตอยางไรก็ตามเพื่อใหผลของการศึกษาวิจัยปรากฏขอมูลที่
ชัดเจนอยางเปนระบบ จึงขอนําเสนอขอมูลการดําเนินงานดวยทฤษฏีประเมินผลคือ CIPP Model
ของสตัฟเฟลบีม หรือ CIPP Evalution Model ดังนี้
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3.1 การวิเคราะหดานบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context Evaluation–C)
3.1.1 ความสัมพันธทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและศาสนาของระหวา งไทยกับ
ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร
3.1.1.1 กัมพูชา: ความสัมพันธ ไทย–กัมพูชา
เมื องหลวงของอาณาจั ก รขอมโบราณ ถื อได ว าเป นเมืองยิ่ ง ใหญ ที่ สุ ด
เมืองหนึ่งของในยุคโบราณ ตั้ง อยูในบริเ วณสถานที่อันที่เ ปนที่ตั้งของนครวัด –นครธมในเขตแดน
ประเทศกัมพูชาปจจุบัน โดยมีขอบอาณาจักรครอบคลุมไปยังพื้นที่ตาง ๆ ที่มีหลักฐานเปนปราสาทหิน
โบราณในลักษณะศิลปกรรมเดียวกันตั้งอยู โดยทางดานตะวันออกจรดพื้นที่ชายฝงทะเลจีนใตของ
เวียดนาม สวนทางดานตะวันตกสิ้นสุดบริเวณปราสาทเมืองสิงหในจังหวัดกาญจนบุรี ทางทิศเหนือไป
จรดตอนใตของจีน และทางใตลัดเลาะตามดามขวานทองของไทยลงไปถึงบริเ วณที่เคยถูกเรียกวา
อาณาจักรศรีวิชัย และตามประวัติศาสตรที่ระบุวา พอขุนศรีอินทราทิตย กอตั้งอาณาจักรสุโขทัย เมื่อ
ประมาณ 800 ปเศษที่ผานมา ดวยการแยกตัวเปนอิสระ ในชวงที่ความเขมแข็งของอาณาจักร หรือ
บทบาทของขอมเริ่มจางลง ถือไดวา ไทยกับกัมพูชามีความสัมพันธกันมากอน และหลังจากที่ไทยจะ
แยกตัวออกมา ก็ยังคงมีความสัมพันธในฐานะรัฐอิสระที่อยูติดกัน มีการกระทบกระทั่งและครอบครอง
ดินแดนของกันและกันบางเปนคราว ๆ รวมทั้งมีการเคลื่อนยายของคน ตํารา ความรู ประสบการณ
ระหวางราชสํานักขอมกับราชสํานักไทย ลําดับมาเปนชวง ๆ นับแตสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร
ของไทยฝายกัม พูชาก็มีการยายราชธานีเปนลําดับ จากมหานคร (นครวัด–นครธม) ละแวก อูโ ดง
จนท ายสุด มาอยู ณ พื้นที่ ที่เ ปน กรุง พนมเปญ เมื องหลวงในป จ จุบั น และตอ งประคับ ประคอง
ราชอาณาจักรใหดํารงอยูได ทามกลางรัฐใหญที่กระหนาบอยู 2 ขาง ขางตะวันตก คือ ไทย และขาง
ตะวันออก คือ เวียดนาม จนมาสิ้นสุดเมื่อสูญเสียเอกราชเขาอยูใตการปกครองของฝรั่งเศสวันที่ 11
สิง หาคม พ.ศ. 2406 ทั้ง นี้ จากการเปลี่ยนแปลงในอดีตที่มีตอเนื่องมาตลอด แมกระทั่ง หลัง จาก
กัมพูชาไดรับเอกราชจากฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 ประเทศนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลง
อีกหลายประการ ประเทศไทยในฐานะประเทศขางเคียง ยอมไดรับผลกระทบ หรือมีสวนรวมและ
ถูกกลาวถึงในทางใดทางหนึ่งไมมากก็นอย
1) ความสัมพันธสมัยกอนจนถึงตนกรุงรัตนโกสินทร
นับ แตไทยแยกตัวจากขอม ตอเนื่องมาจนถึง ปลายกรุง ศรีอยุธยา
สองชาตินี้ไดติดตอแลกเปลี่ยนสินคา ความรู ประเพณี วัฒนธรรม และประสบการณระหวางกันอยาง
ใกลชิดมาโดยตลอด และยังคงสงผลใหปจจุบันประเพณี ภาษา และวัฒ นธรรมของไทยกัมพูชาจะ
คลายกันมาก ในอดีต บางครั้งบางเวลาสองชาตินี้ก็มีการกระทบกระทั่งกันบาง ตามที่กษัตริยของแตละ
ฝายเห็นโอกาสที่จะแผขยายพระราชอํานาจดวยไมมีหลักเขตแดนเชนในปจจุบัน
2) ความสัมพันธทางการทูต
ราชอาณาจั ก รไทย และราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า ได ส ถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตระหวางกันอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2493 ถือเปนการยอมรับ
อธิปไตยและความเปนประเทศของแตละฝายวา ตางเปนรัฐเอกราชที่เสมอภาคเทาเทียมกัน อยางไรก็ตาม
ปญหาเขตแดนที่ยัง ขาดเสนแบงเขตที่ทั้ง สองฝายยอมรับอยางชัดแจง และชัดเจน ไดนํามาซึ่ง การ
โตแยงและพิพาทกันเปนครั้งคราวในเวลาตอมา กรณีที่ใหญและถือเปนบทเรียนที่สําคัญมากสําหรับ
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ทั้งสองประเทศคือ ในป พ.ศ. 2502 กัมพูชาฟองตอศาลโลกกรณี ปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งทายสุดแม
ศาลโลกไดตัดสินเมือ่ พ.ศ. 2505 วา เขาพระวิหารเปนของกัมพูชา และฝายไทยก็ยอมรับในคําตัดสินนั้น
แตคําวินิจฉัยก็ไมไดระบุอยางชัดเจนถึงการแกไขปญหาในเรื่องเขตแดนไวดวย ทําใหปญหาเขตแดน
ยังคงคั่งคาง และคงจะตองใชเวลาอีกพอสมควร
3.1.1.2 ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1) ความสัม พันธดานการเมืองและความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม
ความสัม พันธไทย–ลาว อยูในระดับดีม าก ดําเนินไปอยางราบรื่น
ใกลชิดบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชนรวมกัน และมีพัฒนาการเชิงบวกอยาง
ตอเนื่อง โดยมีปจจัยเกื้อกู ล ไดแก ความใกลชิดทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒ นธรรม สวน
การเมือง กลไกความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและลาวมีพัฒนาการเชิงบวกอยางตอเนื่อง สวนดาน
การอํานวยความสะดวกดานการสัญจรของประชาชน เชนการตรวจลงตรา กระทรวงการตางประเทศ
ไดอํานวยความสะดวกอยางเหมาะกับนโยบายของรัฐไทย สวนกระทรวงคมนาคม ก็ไดดําเนินการ
สรางพื้นฐานเพื่อประโยชนของไทย–ลาว อยางเหมาะสมเชนกัน การคา การคาไทย–ลาวมีมูลคาเพิ่ม
ขึ้นมาโดยตลอดอยางตอเนื่อง ในป 2558 ไทยเปนคูคาลําดับที่ 1 ของลาว ขณะที่ลาวเปนคูคาลําดับที่
20 ของไทย การลงทุน ไทยเปนนักลงทุนตางชาติอันดับ 3 ในลาว รองจากจีนและเวียดนาม
2) ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรม
2.1) การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประเทศไทยให ค วามสํ า คั ญ กั บ สปป.ลาว ในลํ า ดั บ แรก
โดยเฉพาะโครงการพัฒนาใน 3 สาขาหลัก ไดแก การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข โดยคํานึงถึง
ความตองการและขีดความสามารถและความพรอมของแตละฝาย
2.2) โครงการพระราชดําริ
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ประชาชน ใน สปป.ลาว สวนหนึ่งดําเนินไปภายใตโครงการพระราชดําริ อาทิ โครงการศูนยพัฒนา
และบริการดานการเกษตรหวยซอน–หวยซั้ว (หลัก 22) หรือโครงการสงเสริมกิจกรรมโรงเรียน
วัฒนธรรมเด็กกําพรา (หลัก 67) ซึ่งเปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังมีโครงการ แปลงสาธิตการเกษตรแบบ
ผสมผสาน ซึ่งเปนโครงการภายใตโ ครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมูล นิธิ ชัยพัฒนากับ
มหาวิทยาลัยจําปาสัก และโครงการศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตร (หนองเตา) บานโพนสิม
เมืองไกสอนพรมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต
2.3) โครงการโรงเรียนเพื่อนมิตรไทย–ลาว
มีโ รงเรี ย นเพื่ อนมิ ต รแล ว 10 โรงเรี ย น โดยกระทรวงการ
ตางประเทศ ไดสนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารเรียนที่โรงเรียนในแขวงชายแดนไทย–ลาว ปละ
2 ลานบาท เพื่อสนับสนุนการกอสรางอาคารหรือปรับปรุงอาคารเรียนในพื้นที่หางไกลจากนครหลวง
หรือเมืองเอกของลาว ในป 2559 กระทรวงการตางประเทศใหการสนับสนุนการกอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนประถมสมบูรณบานหนองบง เมืองละมาม แขวงเซกอง
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2.4) การอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทาน
กระทรวงการตางประเทศไดเชิญผาพระกฐินพระราชทานไป
ทอดถวายยังวัดใน สปป.ลาว นับตั้งแตป 2538 อยางตอเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ได
มีการทอดถวายที่วัดสีมุงคุน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน เปนตน
2.5) การเยือนและกิจกรรมของพระราชวงศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรง
นําขาราชการและนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาทัศนศึกษา สปป.ลาว (นคร
หลวงเวียงจันทนและแขวงหลวงพระบาง) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในฐานะพระอาจารยเปนครั้งแรก
ซึ่ง มีสวนสําคัญยิ่งในการกระชับความสัม พันธร ะหวางสองประเทศใหแนนแฟน และวางรากฐาน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับลาวใหแกบุคลากรกองทัพไทยในระยะยาว และ ลาสุด ไดเสด็จฯ เยือนนคร
หลวงเวียงจันทน แขวงเวียงจันทน และแขวงจําปาสัก สปป.ลาว เมื่อวันที่ 8–9 ธันวาคม 2558 โดย
ทรงพบนายจูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศ สปป.ลาว เสด็จ ฯ เยือนโครงการที่ไทยใหก าร
สนับสนุนลาวดานการเกษตรและสาธารณสุขในแขวงเวียงจันทนและแขวงจําปาสัก อาทิ โรงเรียน
วัฒนธรรมชนเผาและ เด็กกําพรา หลัก 67 โครงการพัฒนาดานกสิกรรมบนพื้นที่สูง (สถานีเลี้ยงวัว
หนองหิน) โรงพยาบาลเมืองปากซอง เปนตน นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีเสด็จฯ ทรงรวมงานเทศกาลสงกรานตปใหมลาว ประจําป 2559 ที่สถานเอกอัครราชทูต
สปป.ลาว ประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 ดวย
3) ความสัมพันธทางการทูต
ประเทศไทยกับ สปป.ลาว สถาปนาความสัมพันธทางการทูตในวันที่
19 ธั น วาคม 2493 (ครบรอบ 65 ป / 2558) สํ า นั ก งานของไทยใน สปป.ลาว ได แ ก สถาน
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน สถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต สํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร
(ทหารบก และทหารอากาศ) และสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นอกจากนี้ ยังมีเจาหนาที่
ป.ป.ส. ไปประจําการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทนดวย19
3.1.1.3 ความสัมพันธไทย–สาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพเมียนมาร
1) การเมืองและความมั่นคงระหวางไทยกับเมียนมาร
มีความสัมพันธในระดับที่นา พอใจทั้งในภาพรวมการเมือง ความมั่นคง
เศรษฐกิจ และความรวมมือ มีความใกลชิดและการติดตอสัมพันธกันในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับ
ประชาชนไทยมีบทบาทที่แข็งขันและสรางสรรคตอพัฒนาการทางการเมืองในเมียนมาร และไดรบั การ
ยอมรับจากประชาคมระหวางประเทศ ซึ่งจะเห็นไดวาประเทศสําคัญตาง ๆ ไดหันมาดําเนินนโยบาย
การมีปฏิสัมพันธกับเมียนมารซึ่งเปนหลักการและแนวทางที่ไทยและอาเซียนเรียกรองและดําเนินการมา
โดยตลอด กลไกกํากับดูแลความสัมพันธและความรวมมือในระดับทวิภาคีที่สําคัญ คือ คณะกรรมาธิการ
รวมไทย–เมียนมาร (Thailand–Myanmar Joint Commission on Bilateral Cooperation–JC)
คณะกรรมการเขตแดนรวม (Joint Boundary Committee–JBC) คณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค
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(Regional Border Committee–RBC) และการประชุมภายใตเรื่องเฉพาะ เชน เรื่องแรงงานตางดาว
และเรื่องยาเสพติด เปนตน
2) ดานเศรษฐกิจ
ไทยเปนประเทศคูคาอันดับ 1 ของเมียนมาร ในขณะที่เมียนมารเปน
คูคาอันดับที่ 23 ของไทย โดยในป พ.ศ.2553 มีมูลคาการคาระหวางประเทศรวม 4,886 ลานเหรียญ
สหรัฐ โดยไทยขาดดุลการคามูลคา 741 ลานเหรียญสหรัฐ อันมีปจจัยหลักมาจากการที่ไทยรับซื้อกาซ
ธรรมชาติจากเมียนมาร20
3.1.1.4 สภาพแวดลอมในมิติพื้นที่การดําเนินกิจกรรมสรางความสัมพันธไมตรีใน
มิติพระพุทธศาสนาของจังหวัดเพื่อแสดงเปนกรณีตัวอยางในฐานะตัวแทนภาควัฒนธรรมเขมร ลาว
และเมียนมารผสมสานวัฒนธรรมลานนา ทั้งฝงประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
1) จังหวัดสระแกว–จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา
จัง หวัดสระแกวเปนจัง หวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย มีดาน
การคาชายแดนหลายแหง สภาพทางภูมิศาสตรไนมีพื้นที่ติดตอกับกัมพูชา ดานจังหวัดบันเตียเมียนเจย
มีความสําคัญทางยุทธศาสตร ความมั่นคงทางการทหาร การคา ที่มีการลงทุน แรงงาน ดานชาติพันธุ
ประชาชนตามแนวชายแดน มีชาติพันธุเขมร พูดภาษาเขมร มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบเขมร บางสวนมี
ความผูกพันกันทางเครือญาติ มีการติดตอสัมพันธกันอยางเปนกันอยางเปนธรรมชาติ มีมรดกรวมทาง
วัฒนธรรมที่เปนวัตถุรูปลักษณ(Tangible) หลายแหง แตศาสนสถานที่สําคัญที่เปนพุทธศาสนสถาน
คือ เจดียปราสาทสะดกกอกธม โดยใชเปนสถานที่จัดงาน “มาฆปูรณมีศรีสระแกว”
2) จังหวัดหนองคาย–นครหลวงเวียงจันทน
ดานภูมิศาสตรมีพื้นที่ใ กลเ คียงกั นมีแมน้ําโขงกั้นระหวางจัง หวั ด
หนองคาย และเวียงจันทน มีสะพานมิตรภาพไทย–ลาว เขื่อมเสนทางคมนาคมทั้งสองเมือง และมีดาน
ศุลกากร การคาระหวางกัน ดานศาสนาและจิตใจ ประชาชนของเวียงจันทนซึ่งเปนเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สวนใหญเปนชาวพุทธ มีวัฒนธรรมแบบชาติพันธุลาวหรือมี
มรดกรวมกันทางวัฒนธรรม มีห ลวงพอพระใสพระพุทธรูปศั กดิ์สิทธิ์ของหนองคายเปนที่เคารพทั้ง
ชาวไทยและชาวลาว
มรดกรวมทางวัฒนธรรมวิถีชีวิต: ชาวไทยภาคอีสานมีภาษาพูดภาษา
เดียวกับลาว วัฒนธรรมเชิงวรรณคดี ก็มีคติเชนเดียวกัน เชน วรรณคดีขูลูนางอั้ว วรรณคดีสังขศิลปชัย
คานิยมก็คลายคลึง กัน วัฒนธรรมเรื่องวิถีชีวิต เช น การกินอยู การแตง งาน ความเชื่อ พิธีก รรม
ประเพณี พุทธศาสนา วัฒนธรรมดานศิลปะการแสดง เชนหมอลํา แคน โปงลาง ฯ ดานการแตงกาย
การใชผาขาวมา สะโหรง นุงผาซิน่ วัฒนธรรมดานอาหาร เชน ขาวเหนี่ยว อาหารแบบวิถีถิ่นที่เหมือนกน
เปนตน แตศูนยรวมจิตใจที่สําคัญของทั้งสองสัญชาติ คือ “เจดียพระธาตุพนม” ซึ่งเปนเจดียบรรจุ
พระสารีริกธาตุของพระพุทธเจา
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3) จังหวัดตาก–เมียวดี หรือมยะวะดี เมียนมาร
เมียวดี เป นเมือ งชายแดนด านตะวันออกของประเทศเมี ยนมาร
ติดกับ อําเภอแมสอด จัง หวัดตากของประเทศไทย โดยมีแมน้ําเมยเปนเขตกั้น เชื่อมดวยสะพาน
มิตรภาพไทย–เมียนมาร เปนตลาดการคาชายแดนที่สําคัญ โดยเมียนมารจัดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนหรือบะล้ําบะตี๋ เมืองเมียวดีอยูในรัฐกะเหรี่ยง ของประเทศเมียนมาร วัฒนธรรมรวมจะเปน
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องดวยพระพุทธศาสนา เพราะเมียนมารเปนประเทศที่ประชาชนสวนใหญนับถือ
พระพุทธศาสนาอยางเขมแข็ง
3.1.2 นโยบายต า งประเทศของไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น กั ม พู ช า สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมาร
นโยบายตางประเทศของไทยกับอาเซียน
1) สง เสริม ความสั ม พั นธ อั น ดี กั บ เพื่อ นบ านและประเทศ ในภูมิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต
2) สงเสริมบทบาทที่สรางสรรค ของไทยในการขับเคลื่อน ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ : (1) สงเสริมใหชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน เปนชายแดนแหงการ
รวมมือ (2) รวมมือในการปองกันและแกไขปญหาขามชาติ ทั้งดานความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม
(3) สงเสริมความสัมพันธที่ใกลชิดในทุกมิติกับทุกภาคสวน ของประเทศในภูมิภาค (4) สงเสริมความ
รวมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะกับ ประเทศเพื่อนบาน (5) สง เสริมการแกไขป ญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต21
กรณีเมียนมาร ใชยุทธศาสตรการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ควบคูไปกับ
การริ เ ริ่ ม และสานตอ กิ จ กรรมความร ว มมื อ ในมิติ ต า ง ๆ โดยเฉพาะในประเด็ นที่ เ มี ย นมาร ใ ห
ความสําคัญ และตอบสนองยุทธศาสตรของไทย ตลอดจนผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
ตาง ๆ เพื่อเสริม สรางความเชื่อมั่นระหวางกันและวางรากฐานความรวมมือสําหรับ อนาคต โดยมี
เปาหมายสูงสุดเพื่อสง เสริม ความสัม พั นธที่ดีและยั่งยืนระหวางไทยกับ เมียนมาร โดยอาศัย soft
power ทุกดานของไทย ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานความรวมมือทางวิชาการ เพื่อใหพื้นฐานความสัมพันธ
อันดี สรางชองทางแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินความสัมพันธอยางมี ประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล และสรางโอกาสสําหรับการสงเสริมและคุมครองผลประโยชนดานตาง ๆ โดยเฉพาะดาน
เศรษฐกิจในเมียนมาร ตลอดจนดําเนินการเพื่อใหเมียนมารมีความศรัท ธาเชื่อมั่นในระบบบริหาร
จัดการ ตาง ๆ ของไทย แลวเลือกที่จะนําไปปรับใชเปนแบบอยางเพื่อผลประโยชนในระยะยาว22
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3.2 การวิเคราะหดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation–I)
การดําเนินงานการทูตวัฒนธรรม เปนกลยุทธที่สําคัญกลยุทธหนึ่ง ซึ่งนักการทูตมักนิยามวา
เปนกระบวนหนึ่งของอํานาจทางยุทธศาสตรการเมืองระหวางประเทศ
การดําเนินการดานการทูตวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานในประเทศไทยของกัมพูชา
สปป.ลาว และเมียนมาร
3.2.1 กัมพูชา: ความรวมมือดานวัฒนธรรม
ไทย–กั ม พู ช ามี ค วามคล า ยคลึ ง กั น ทางดา นศิ ล ปวั ฒ นธรรมอย า งมาก การใช
ความรวมมือดานวัฒนธรรมจึงเปนสื่อกลางในการสงเสริมความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวาง
กันได เ ปน อยา งดี ตัวอย างเชน ความพยายามที่จ ะประสานรอยร าวของความสั ม พัน ธภายหลั ง
เหตุการณความไมสงบในกรุงพนมเปญเมื่อป 2546 ดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมไทย–กัมพูชา
เพื่อสงเสริมความรวมมือดานวัฒนธรรมและใชเปนกลไกในการกระชับความสัมพันธระหวางประชาชน
ของทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองฝายไดจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมไทยกัมพูชาเพื่อสงเสริมความรวมมือ
ดานวัฒนธรรม เมื่อป 2546 เปนตนมา และไทย–กัมพูชา จัดประชุมรวมกันแลวหลายครัง้ เพื่อกําหนด
ทิศทางความรว มมือและแผนปฏิ บัติก ารประจํา ปสําหรับ ใชเ ปน กรอบในการดํา เนินงานรวมกั น
นอกจากนี้ ยังไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และการทองเที่ยว เพื่อผลักดัน
ความรวมมือในแตล ะสาขาดวย รวมทั้ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒ นธรรมของกัมพูช าไดมาเยือน
ประเทศไทยโดยเปนแขกรับเชิญของกระทรวงวัฒนธรรมและกัมพูชาไดสงนักแสดงมารวมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมในประเทศไทยหลายคณะเปนประจํา รวมทั้งนัก รอง นัก แสดง สื่อมวลชน เปนตน
นอกจากนั้น กิจการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมและศาสนาของกัมพูชา ไดแสดงเจตจํานงในการ
มาเยือนกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และศึกษาดูงานดานพระพุทธศาสนาในประเทศไทย23
3.2.2 สาธารณรั ฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว: ความสัมพันธ เชิงวัฒนธรรมและ
การทูตวัฒนธรรม
3.2.2.1 โครงการพระราชดําริ ความรวมมือเพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตประชาชนใน สปป.ลาว สวนหนึ่งดําเนินไปภายใตโครงการพระราชดําริ
3.2.2.2 โครงการสันถวไมตรี กระทรวงการตางประเทศไดจัดสรรงบประมาณ
ภายใตโ ครงการสันถวไมตรีเ พื่อชวยเหลือ สปป.ลาว พัฒ นาดานการศึก ษาและสาธารณสุขอยาง
ตอเนื่อง
3.2.2.3 การอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการตางประเทศไดเชิญ
ผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังวัดใน สปป. ลาว นับตั้งแตป 2538 อยางตอเนื่อง โดยในป 2553
ไดดําเนินการที่วัดพมสิลา ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสานตอผลการเยือน สปป.ลาว ของนายกรัฐมนตรี
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อขยายบานนาเซ็ง เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต24
23

นายพูลศักดิ์ สุขทรัพยทวีผล, นักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญ รับผิดชอบการดําเนินงานศาสนสัมพันธตางประเทศ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
24
กองเอเชียตะวันออก2 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ, มุมความรูสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,
สื่ออิเลคทรอนิกส

26
3.2.2.4 วันที่ 24 มกราคม 2558 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนประธานรวมการประชุมคณะกรรมาธิการรวม
วาดวยความรวมมือไทย–ลาว ครั้งที่ 19 กับนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ สปป.ลาว ณ เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) สองฝายเห็นพองที่จะรวมกัน สงเสริมความสัมพันธและเสริมสรางการติดตอระหวางประชาชน
ของสองฝาย
3.2.3 เมียนมาร: ดานการทูตวัฒนธรรมและศาสนา
3.2.3.1 ดานสังคมและวัฒนธรรม
ไดมีการสงเสริมความสัมพันธกัน ทั้งภาครัฐ โดยกระทรวงการตางประเทศ
ไดอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังวัดในเมียนมารเปนประจําทุกป และกระทรวง
การตางประเทศรวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทําโครงการฝกอบรมลามภาษาไทย–เมียนมารใหแก
เจาหนาที่และบุคลากรไทย และการสัมมนาทางวิชาการเรื่องความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับ
เมียนมาร
3.2.3.2 ดานวัฒนธรรมและศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม ไดมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติเปนระยะ พรอมกันนั้น ไดมีการหารือทวิภาคี ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร พ.ศ.2559 พรอมไดเปด
ศูนยวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทย สวนความรวมมือดานศาสนาและการศึกษาของพระสงฆระดับ
ตางทั้งดานคันถธุระและวิปสสนาธุระ ตลอดจนการศึกษาระดับอุดมศึกษา และดานความรวมมือใน
การเผยแพรพระพุทธศาสนา
3.3 การวิเคราะหดานกระบวนการ (Process Evaluation–P)
3.3.1 การจัดกิจกรรมการจัดงานทางพระพุทธศาสนา สานสัมพันธไมตรีกับประเทศ
เพื่อนบาน ในมิติพระพุทธศาสนา
1) กรุงเทพมหานคร
กรมการศาสนา ไดเชิญทูตานุทูตจากราชอาณาจักรกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร
เวียดนาม ศรีลังกา มารวมพิธีและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชนเทศกาลมาฆบูชา เทศกาล วิสาขบูชา
เทศกาลอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา เพื่อสานสัมพันธไมตรีกับตางประเทศและประเทศเพื่อนบาน
โดยรวมพิธีกรรมบําเพ็ญกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต พิธีเวียนเทียน รวมตักบาตร พรอมกับผูบริหาร
ระดับสูง อาทิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม ผูบริหาร
ของกระทรวงวัฒนธรรม เชน ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมตางในสังกัด เครือขายทางวัฒนธรรมและ
ศาสนา ประชาสังคม และประชาชนชาวไทย
2) สวนภูมิภาค
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รวมกับจังหวัด พรอมมอบนโยบายและ
จัดสรรงบประมาณใหจังหวัดชายแดน 13 จังหวัดที่มีความพรอมและมีดานการคาชายแดนและดาน
ศุลกากรดําเนินการจัดงานเทศกาล “มาฆบูชา,วิสาขบูชา,อาสาฬหบูชาและเขาพรรษา สานสัมพันธไมตรี
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อาเซี ยน ในมิ ติ พ ระพุ ท ธศาสนา” ตั้ง แต พ.ศ.2557–ป จ จุ บัน ประกอบด ว ย จั ง หวัด ภาคเหนื อ
ประกอบดวย จังหวัดตาก–เมียวดี เมียนมาร, แมฮองสอน–รัฐคะยา เมียนมาร,เชียงราย–แขวงตนผึ้ง
สปป.ลาว ภาคอีสาน หนองคาย–เวียนจันทน วัดพระธาตุหลวง,บึงกาฬ–บอลิคําไซ, สุรินทร(อ.กาบเชิง)–
อุดรมีชัย, ศรีสะเกษ–อุดรมีชัย, มุกดาหาร–แขวงสุวรรณเขต, นครพนม–คํามวน, อุบลราชธานี–แขวง
จําปาศัก, เลย–ไซยะบูลี ภาคใต ระนอง–เกาะสอง และภาคตะวันออก จังหวัดสระแกว–บันเตียเมียนเจย,
ตราด–พระตะบอง
3.3.1.1 การร ว มจั ด งานและเข า ร ว มงานเทศกาลมาฆบู ช า วิ ส าขบู ช า และ
อาสาฬหบูชา ณ ดินแดนฝงประเทศกัมพูชา สปป.ลาวและเมียนมาร
ภาคเหนือ อีสาน ใต ตะวันออก : คณะผูบริหารระดับจังหวัดนําโดยผูวา
ราชการจังหวัดหรือผูแทน หัวหนาสวนราชการ ภาคประชาสัง คม พระสงฆร ะดับพระสังฆาธิการ
สภาวัฒนธรรม ประชาชน เดินทางไปรวมจัดงานลักษณะการเยาเยือนของแตจังหวัดหรือเขตแดนการ
ปกครองแตละเขตเขารวมงานกัน เชน จังหวัดสระแกว คณะผูบ ริหาร เชนผูวาราชการจังหวัด หัวหนา
สวนราชการ ภาคประชาสัง คม พระสงฆไทยและประชาชนไทย ไดไปรวมกิจกรรม มาฆบูชาฯ ณ
วัดของพระสงฆกัมพูชา ในเขตบันเตียเมียนเจย จังหวัดหนองคาย คณะผูบริหาร พอคาประชาชนของ
จัง หวัดหนองคาย ขามไปประกอบพิธีกรรม บําเพ็ญกุศล รวมกับ คณะผูบริหารและประชาชน ณ
วัดพระธาตุหลวงเวียงจันทน และจังหวัดตากคณะผูบ ริห าร พระสงฆ และประชาชนไทย ขามไป
ประกอบพิธีทางศาสนา และรวมทําบุญกับคณะผูบริหารของฝงจังหวัดเมียวดี เมียนมาร เปนตน
กระบวนการดําเนินงาน
1) การดําเนินงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร แผนงานและงบประมาณ
กระบวนการดําเนินงานและการบริหารจัดการของกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม : กระบวนการดําเนินงานในบริบทของกรมการศาสนา กรมการศาสนา จะยึด
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม แผนงานกระทรวงวัฒนธรรมวาดวยการสงเสริมบทบาท
และการใชโอกาสเขาสูประชาคมอาเซียน เปาหมายของกระทรวงวัฒนธรรมคือประชาชนมีความรู
ความเขาใจและพรอมยอมรับในการเขาสูประชาคมอาเซียนดวยวัฒนธรรม โดยกระทรวงมียทุ ธศาสตร
การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนและพัฒนาความรวมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับ
ตางประเทศเพื่อไทยสูสากล สวนกรมการศาสนา มีแผนยุทธศาสตรใหสังคมและภูมิภาคอยูรวมกัน
อยางสันติสุข โดยดําเนินการภายใตแผนและยุทธศาสตรดานศาสนสัมพันธตางประเทศ
2) ยุทธศาสตรในการดําเนินงาน
กระบวนการดําเนินงานและบริห ารจัดการโครงการของจังหวัด :
จังหวัดเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนา
ของทุกสวนราชการ การขับเคลื่อนโครงการ ยึดระเบียบขั้นตอนทางราชการและนโยบายชองรัฐบาล
กลางเปนสําคัญและไดดําเนินการดังนี้
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แผนภูมิที่ 2 กระบวนการดําเนินงานและการบริหารจัดการโครงการของจังหวัด
3) การประสานงานกับหนวยงานของประเทศเพื่อนบาน
การประสานงานกับหนวยงานหรือหัวหนาสวนราชการของประเทศ
เพื่อนบานเพื่อการรวมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัดชายแดนของไทยที่ดําเนินกิจกรรม โดยเริ่ม
ตั้งแตขอใหผูวาราชการจังหวัดนั้น ๆ ลงนามในหนังสือขอความรวมมือหนวยงานประเทศเพื่อนบาน
เขารวมกิจกรรม และประสานงานหนวยที่เกี่ยวของทั้งไทยและประเทศเพื่อนบานเพื่อผลสําเร็จของ
กิจกรรม

แผนภูมิที่ 3 กระบวนการ ขั้นตอนการประสานของจังหวัดเพื่อดําเนินงานรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน
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4) แผนและยุทธศาสตรในการดําเนินงาน
แผนและยุ ท ธศาสตร ใ นการดํ า เนิ น งาน การทู ต วั ฒ นธรรม:
กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมวิสาขบูชาในจังหวัดชายแดนเพื่อสงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศ
เพื่อนบาน ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 สง เสริม ความสัม พันธร ะดับ ผูบ ริห าร ผูป กครอง
และองคกรเครือขายของรัฐบาลในแตละพื้นที่ใหมีความเปนกัลยาณมิตรกัน
กลยุทธที่ 1 การรวมกิจกรรม พบปะ เสวนาระหวางผูบริหาร ระดับ
ตาง ๆ ในการรวมพิธีบําเพ็ญ กุศลแบบที่เ ปนทางการ
และไมเปนทางการ
กลยุทธที่ 2 ประชุม ปรึก ษาหารือระหวางหนวยงานของไทยและ
ของตางประเทศเพื่อนบานอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมความรวมมือของประชาชนตอประชาชน
ตามแนวชายแดนใหมีความรูสึกเปนญาติมิตรกัน เอื้ออาทรตอกัน
กลยุทธที่ 1 การจั ด งานแบบมี ส ว นร ว มของประชาชนทั้ ง สอง
ประเทศไดมีโ อกาสมีสวนรวม มีความรูสึก ความเปน
เจาของงานทางศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมรวมกัน
กลยุทธที่ 2 การเข า ร ว มกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ กุ ศ ล และศาสนพิ ธี
ประเพณีพื้นถิ่นรวมกับชาวไทยอยางเปนกันเอง
กลยุทธที่ 3 การทํากิจกรรมจิตสาธารณะ บําเพ็ญสาธารณประโยชน
ทางศาสนารวมกัน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมความความรู ความเขาใจ บทบาทหนาที่
ของประชาชนแตละประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับความเปนประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 1 การเสวนา แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในวิถีอาเซียน การ
เชื่อมโยง การอนุรักษสงเสริม อัตลักษณอาเซียน
กลยุทธที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน วิถีวัฒนธรรม วิถีถิ่น
ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม แตละประเทศระหวางกัน
ยุทธศาสตรที่ 4 สง เสริม บทบาทของพระพุท ธศาสนาเปนแกนใน
การสรางความสัมพันธตอประชาชน ผูบริหาร ผูระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
กลยุทธที่ 1 การนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาประเด็น
หลักมาปฏิบัติรวมกัน
กลยุทธที่ 2 การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศี ล ห า และการปฏิ บั ติ วิ ป ส สนา
รวมกัน
กลยุทธที่ 3 การจัดใหพระสงฆทั้งสองสัญชาติมาแสดงธรรมสั่งสอน
ประชาชนและเปนผูนําทางจิตวิญญาณ
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ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมวัฒ นธรรม จารีต ประเพณี พิธีกรรมทาง
ศาสนา วิถีถิ่น วิถีอาเซียน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน มรดกไทย มรดกรวมอาเซียน เปนหลัก
ในการสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานอาเซียน:
กลยุทธที่ 1 การแลกเปลี่ยนวัฒ นธรรมระหวางประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน
กลยุทธที่ 2 การประกอบพิ ธี ก รรมมรดกร ว มทางศาสนาและ
วัฒนธรรม
กลยุทธที่ 3 การจัดทัศนศึกษาและไหวพระเกาวัดรวมกันเพื่อศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมทั้งสองดินแดนของประชาชนทั้งสองชาติ
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แผนภูมิที่ 4 งานตามวิ สัยทัศ น พั นธกิ จ ของกรมการศาสนาและยุท ธศาสตรด านศาสนสั ม พัน ธ
ตางประเทศที่สอดคลองกับบริบทของแผนดานการตางประทศของกระทรวงวัฒนธรรม
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5) กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา วิสาขบูชา
อาสาฬหบูชาและเขาพรรษา สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา
5.1) กิจ กรรมทางศาสนา: กิจ กรรมทํ าบุ ญ ตั ก บาตร เวีย นเทีย น
ฟงเทศน ปฏิบัติธรรม แสดงธรรม เจริญสมาธิภาวนา ทอดผาปา ถวายไทยธรรม พิธีหลอเทียน พิธี
แหเทียน เสวนาธรรม พิธีบายศรีสูขวัญฯ
5.2) กิจกรรมทางวัฒนธรรม: กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมทั้ง
ของไทยและประเทศเพื่อนบานแบบมีสวนรวม อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบานของภาคกลาง
ภาคอีสาน ภายใต ภาคเหนือ การแสดงทางวัฒนธรรมมรดกรวมของไทยกับประเทศเพื่อนบาน และ
การแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร
5.3) กิจ กรรมองค ความรู เพื่อ สรา งความรูค วามเข าใจเกี่ ยวกั บ
อาเซียนและประเทศเพื่อนบาน เชน นิทรรศการ การฉายภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ อาเซียนและ
ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตในบริบทตาง ๆ ของไทยและประเทศเพื่อนบานอาเซียน
5.4) กิจกรรมสัมพันธไมตรีสําหรับหัวหนาสวนราชการและการเมือง:
วาระการเสวนา การเจรจาหารือแบบกึ่งทางการ และไมเปนทางการ และการเลี้ยงรับรองอาหาร
สําหรับผูบริหารระดับตาง ๆ ทั้งหัวหนาสวนราชการ เจาหนาที่ ทหารตํารวจ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
ผูนําทางการเมืองการ ผูนําของสถาบันทางสังคม ผูนําภาคประชาสังคม ประชาชนและอื่น ๆ ระหวาง
ไทยและประเทศเพื่อนบาน ซึ่งเขามาในฐานะพุทธศาสนิกชน เพื่อประกอบศาสนกิจรวมกันมีพระพุทธองค
เปนสรณะสูงสุดองคเดียวกัน
3.3.1.2 รูปแบการการดําเนินงานของจังหวัดในเชิงตัวแทนทางวัฒนธรรมธรรม
เขมร ลาว และเมียนมารผสมผสานวัฒนธรรมลานนา
รูปแบบที่ 1 การดําเนินงานของจังหวัดสระแกว–จังหวัดบันเตียเมียนเจย
กัมพูชา
กระบวนการดําเนินงาน:
1) การวางแผน: สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแกวไดศึกษาวิเคราะห
นโยบายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมของกระทรวงและกรมการศาสนาแลวเขียน
โครงการและเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
และเตรียมการ กําหนดขั้นตอนในการนํานโยบายไปปฏิบัติตามกรอบนโยบายของรัฐบาล กระทรวง
และกรมการศาสนา หรือกําหนดหรือบรรจุโครงการ กิจกรรมไวในแผนจังหวัด
2) การจัดการองคก ร: การนํ าเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม ของ
จัง หวัดทีมีผูเ ขารวมการประชุม ระดับ หัวหนาสว นสัง กัดกระทรวง หนวยงานตาง ๆ เขาประชุ ม
ปรึกษาหารือในเชิงบริหารของจังหวัด และการกําหนดบุคคล กลุมงานภายในสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพื่อรับผิดชอบ และมอบหมายภารกิจใหดําเนินงานตามรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการที่ไดระบุไว
ในโครงการ
3) การจัดกิจกรรมหลัก: (1) กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
(2) กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อบาน (3) กิจกรรมทางวิชาการ (4) การประชาสัมพันธ
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3.1) กิจ กรรมเนื่องในวันมาฆบูชา สานสัม พันธไมตรีกับ ประเทศ
เพื่อนบานในมิติพระพุทธศาสนาของจังหวัดสระแกว–บันเตียเมียนเจย
(1) รูปแบบการจัดงาน “มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรี
ในมิติพระพุทธศาสนา” ระหวางจังหวัดสระแกวกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
กิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวัน คือ ละชั่ว ทําดี ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ เขาวัด ฟงธรรม รักษาศีล เจริญ
ภาวนา บําเพ็ญกุศล อาทิ การทําบุญ ตักบาตร เวียนเทียน (เวียนเทียนรอบเจดียปราสาทสะดกกอกธม–
กรณีของจังหวัดสระแกว) ฯลฯ
(2) รูป แบบการจั ด กิ จ กรรม “มาฆปู ร มี ศรี ส ระแกว ” เป น
กิจกรรมแสดง แสง สี เสียง เกี่ยวกับวันมาฆบูชาและความสําคัญ หลักธรรม เปนรูปแบบการเผยแพร
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคผานสื่อการสอนและระบบเทคโนโลยี ระบบแสง สี เสียง เพื่อเปน
การสอนธรรมใหเขาถึงจิตใจของคนและเปนการบมเพาะคุณธรรมจริยธรรมผานกลไกลทางเทคนิค
การนําเสนอที่เราใจมีเรื่องราว สรางความบันเทิงธรรม
(3) รูปแบบกิจ กรรมเสริม (1) ชุมชนคุณธรรม ตลาดชุมชน
คุณธรรม (ทําดี สังคมดี ทองอิ่ม วิถีชีวิตดี ไมทุกขรอน) ภายใตกรอบ วัฒนธรรมชนิดที่มีรูปลัก ษณ
(Tangible Culture) และ วัฒนธรรมชนิดที่ไมมีรูปลักษณ(Intangible Culture) และภายใตกรอบ
หรือแนวคิดชุมชนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) การแสดงและจําหนวยสินคาชุมชนคุณธรรมนอม
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2) กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน (1) ผูวา
ราชการจังหวัดในนามผูแทนรัฐไทยในระดับจังหวัด ไดมีหนังสือเชิญและขอความรวมมือในการรวมจัด
กิจกรรมและเชิญ เขารวมกิจกรรม “มาฆบูชา สานสัม พันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุท ธศาสนา”
ระหวางจังหวัดสระแกว–เตียเมียนเจย (2) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เชน ศิลปะการแสดง
ระหวางไทย กัมพูชา เชน (1) กิจกรรมหรือการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งสองฝาย/ประเทศ
คือ ไทย–กัมพูชา อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมของไทย เชนการแสดงนาฏศิลป ในบริบทและลีลา
ทั้งดนตรี ทารําแบบไทยภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต และทารําและดนตรีประกอบที่
เชื่อมโยงกับบริบทวัฒนธรรมแบบเขมรและวัฒนธรรมรวมของไทยกับเขมร เชนทารําหรือขุดการแสดง
นางอัป สรา การแสดงดนตรีกันตรึม รวมถึง บทรอง ทํานอง จัง หวะ หรือวัฒ นธรรมรวมอาเซียน
(2) กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของพื้นถิ่น เชน การบูชาบวงสรวง ตามความเชื่อแบบ
วัฒนธรรมเขมร ซึ่งเปนวิถีความเชื่อรวมของประชาชนในพื้นที่จัง หวัดสระแกว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชาชนในเขตชายขอบ เชน อําเภอตาพระยา ฯกับประชาชนชาวกัม พูชาในเขตติดตอกับ ไทย
ซึ่ง เปนวัฒ นธรรมวิถีชีวิตลัก ษณะเฉพาะของชาติพันธุ (3) กิจ กรรมสรางการมีสวนรวมของผูนํา
ผูบริหารระดับจังหวัด เมือง ของไทยกับกัมพูชา โดยใหคณะผูบริหาร ทุกภาคสวน ภาคประชาสังคม
และประชาชนจะรวมกันทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน เชน ตักบาตรรวมกัน เวียนเทียนรวมกัน
ทานอาหารรวมกัน ฟงเทศนรวมกัน ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม ถวายภัตตาหารพระสงฆรวมกัน และ
การเจรจาความรวมมือดานตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรม
สรางความสัมพันธไมตรีฯ ทั้งฝงไทย และฝงกัมพูชา เปนตน

34
3.3) กิจกรรมทางวิชาการ คือ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาสาฬหบูชา
และเขาพรรษา นิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน นิทรรศการเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.4) การประชาสัมพันธ (1) จัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรม 2
ภาษา ไทย–กัมพูชา พรอมติดตั้งในพื้นที่จังหวัดสระแกว และบริเวณดานไทย–กัมพูชา (2) จัดทํา
สปอรตวิทยุ เพื่อเผยแพรผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดสระแกว และสถานี
วิทยุชุมชนทุกแหงในจังหวัดสระแกว (3) จัดทําแผนพับ/เอกสารประชาสัมพันธ 4) จัดทําเนื้อหาการ
จัดกิจกรรมผานทาง Social Media ทุกชองทาง อาทิ Line Facebook เว็บไซตสํานักงาน (5) แจงขอ
ความอนุเคราะห สื่อตาง ๆ วิทยุ โทรทัศน ระบบตาง ๆ เชน ประชาสัมพันธจังหวัดสระแกว และ วิทยุ
โทรทัศน คลื่นตาง ๆ ทุกระบบ
4) การจั ด การงบประมาณ: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒ นธรรม
กระทรวงการทอ งเที่ย วและกีฬ า และองค ก ารและผู ส นั บ สนุน ทั่ว ไปและเครื อข ายทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
5) การติด ตอประสานงานกั บ ภาคส วน เครือ ขายและหนวยงานใน
ประเทศกัมพูชา ของจังหวัดสระแกว

แผนภูมิที่ 5 กระบวนการติดตอประสานงานกับเครือขายภายประเทศและตางประเทศของจังหวัด
สระแกว
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6) การติดตามประเมินผล
6.1) สัมภาษณ ผูเขารวมงาน
6.2) แบบสอบถามวั ด ความพึ ง พอใจของผู เ ข า ร ว มโครงการทั้ ง
ภาษาไทยและภาษากัมพูชา
รูปแบบที่ 2 การดําเนินงานของจังหวัดหนองคาย–นครหลวงเวียงจันทน
กระบวนการดําเนินงาน
1) การวางแผน: สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด หนองคายได ศึ ก ษา
วิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมของกระทรวงและกรมการศาสนา
แลวเขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม และเตรียมการ กําหนดขั้นตอนในการนํานโยบายไปปฏิบัติตามกรอบนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงและกรมการศาสนา หรือกําหนดหรือบรรจุโครงการ กิจกรรมไวในแผนจังหวัด
2) การจัดการองคก ร: การนํ าเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม ของ
จัง หวัดทีมีผูเ ขารวมการประชุม ระดับ หัวหนาสว นสัง กัดกระทรวง หนวยงานตาง ๆ เขาประชุ ม
ปรึกษาหารือในเชิงบริหารของจังหวัด และการกําหนดบุคคล กลุมงานภายในสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพื่อรับผิดชอบ และมอบหมายภารกิจใหดําเนินงานตามรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการที่ไดระบุ
ไวในโครงการ
3) การจั ด กิ จ กรรมหลั ก : (1) กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ศาสนาเนื่ อ งในวั น
อาสาฬหบูชาและเขาพรรษา (2) กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อบาน (3) กิจกรรม
ทางวิชาการ (4) การประชาสัมพันธ
3.1) กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา สานสัมพันธไมตรีกับประเทศ
เพื่อนบานในมิติพระพุทธศาสนาของจังหวัดหนองคายและเขตกําแพงนครหลวงเวียงจันทน
(1) รูป แบบการจัดงาน “อาสาฬหบูชาและเขาพรรษา สาน
สัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” ระหวางจังหวัดหนองคายกับเขตกําแพงนครหลวงเวียงจันทน
สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว กิจกรรมทางศาสนาเนื่องในเทศกาล อาสาฬหบูชาและ
เขาพรรษา ซึ่งความสําคัญของ อาสาฬหบูชาและเขาพรรษา คือวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจา
ไดทรงประกาศพระพุทธศาสนาเปนครั้งแรก หลังจากตรัสรูได 2 เดือน
(2) พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทําในวันนี้ คือ การทําบุญ ตัก
บาตร รักษาศีล ฟงพระธรรมเทศนา และสวดมนต ในตอนค่ําก็จะมีการเวียนเทียนที่เปนการสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของไทยเรา ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเขาวัด เพื่อนอมระลึกถึงคุณพระ
รัตนตรัย อีกทั้งยัง เปนการชวยชะลางจิตใจใหปลอดโปรงผองใส จะไดมีรางกายและจิ ตใจที่พรอม
สําหรับการดําเนินชีวิตที่เปนสุข
(3) รูป แบบกิจ กรรมเสริม (1) ชุม ชนคุณธรรม ตลาดชุม ชน
คุณธรรม (ทําดี สังคมดี ทองอิ่ม วิถีชีวิตดี ไมทุกขรอน) ภายใตกรอบ วัฒนธรรมชนิดที่มีรูปลักษณ
(Tangible Culture) และ วัฒนธรรมชนิดที่ไมมีรูปลักษณ (Intangible Culture) และภายใตกรอบ
หรือแนวคิดชุมชนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) การแสดงและจําหนวยสินคาชุมชนคุณธรรม
นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3.2) กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน (รวมกัน
จัดกิจกรรมทั้งฝงหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน (1) ผูวาราชการจังหวัดหนองคายในนามผูแทน
รัฐไทยในระดับจังหวัด ไดมีหนังสือเชิญและขอความรวมมือในการรวมจัดกิจกรรมและเชิญเขารวม
กิจกรรม “อาสาฬหบูชาและเขาพรรษา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา” ระหวาง
จัง หวัดหนองคาย–กําแพงนครหลวงเวียงจันทน (2) จัดกิจ กรรมการแลกเปลี่ยนวัฒ นธรรม เชน
ศิลปะการแสดง ระหวางไทย–สปป.ลาว เชน (1) กิจกรรมหรือการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้ง
สองฝาย/ประเทศคือไทย–ลาว อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมของไทย เชน การแสดงนาฏศิลป ใน
บริบทและลีลา ทั้งดนตรี ทารําแบบไทยภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต และทารําและดนตรี
ประกอบที่เชื่อมโยงกับบริบทวัฒนธรรมแบบเขมรและวัฒนธรรมรวมของไทยกับเขมร เชนทารําหรือ
ขุดการแสดงหมอรํา โปงลาง เซิ้งสัมพันธไทยลาว รวมถึงบทรอง ทํานอง จังหวะ หรือวัฒนธรรมรวม
อาเซียน (2) กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของพื้นถิ่น เชน การบูชาบวงสรวง ตามความ
เชื่อแบบวัฒนธรรมชนชาติพันธุอีสาน–ลาว ซึ่งเปนวิถีความเชื่อรวมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค
อีสานพระสงฆรวมกัน เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดหนองคาย–เขตกําแพงนครหลวงเวียงจันทน
ที่มีการไปมาหาสูกันนอกจากนั้นยังมีศูนยรวมใจ คือหลวงพอพระใส ซึ่งเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อัน
เปนที่เคารพสักการะทั้งชาวไทยและชาวลาว (3) กิจกรรมสรางการมีสวนรวมของผูนํา ผูบริหารระดับ
จังหวัด เมือง ของไทยกับลาว เชน ตักบาตรรวมกัน เวียนเทียนรวมกัน ทานอาหารรวมกัน ฟงเทศน
รวมกัน ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม ถวายภัตตาหารและการเจรจาหรือหารือของคณะดานความรวมมือ
ดานตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ของไทย–ลาว (4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย
และเยาชนลาว เพื่อสรางความคุนเคย และสรางทรัพยากรบุคคลรุนใหมในการสานสัมพันธระหวาง
ไทย–ลาวใหยั่งยืนและสืบเนื่องไมขาดสาย (6) กิจกรรมสงเสรางวิถีถิ่นวิถีไทย วิถีลาว วิถีอาเซียน โดย
รณรงค เชิญชวนใหชาวไทย–ลาว เยาวชนไทย–ลาว แตงกายแบบไทย และแบบลาว เขาวัด
3.3) กิจกรรมทางวิชาการ คือ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาสาฬหบูชา
และเขาพรรษา นิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน นิทรรศการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4) การประชาสัมพันธ (1) จัดทําปายประชาสัมพันธกิจ กรรม 2
ภาษา ไทย–ลาว พรอมติดตั้งในพื้นที่จังหวัดหนองคาย (2) จัดทําสปอรตวิทยุ เพื่อเผยแพรผานทาง
สถานีวิทยุก ระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดหนองคาย และสถานีวิทยุชุมชนทุกแหงในจังหวัด
หนองคาย (3) จัดทําแผนพับ/เอกสารประชาสัมพันธ (4) จัดทําเนื้อหาการจัดกิจกรรมผานทาง Social
Media ทุกชองทาง อาทิ Line Facebook เว็บไซตสํานักงาน (5) แจงขอความอนุเคราะห สื่อตาง ๆ
วิทยุ โทรทัศน ระบบตาง ๆ เชน ประชาสัมพันธจังหวัดหนองคายและ วิ ทยุ โทรทัศน คลื่นต าง ๆ
(6) เว็บไซตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตหนองคาย
4) การจัดการงบประมาณ: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม วัดโพธิช์ ยั
พระอารามหลวง และองคการและผูสนับสนุนทั่วไปและเครือขายทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
5) การติดตอประสานงาน:การติดตอประสานงานเพื่อการดําเนินงานกับ
หนวยงานที่เ กี่ยวของ สํานัก งานวัฒ นธรรมจัง หวัดไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนตามแผนภูมิที่
ปรากฏ
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แผนภูมิที่ 6 การประสานงานของจังหวัดหนองคายกับ สปป.ลาว
6) การติดตามประเมินผล: แจกแบบสัมภาษณผูเขารวมงานเพื่อวัดความ
พึงพอใจของการเขารวมงาน รายงานผลการดําเนินงานใหกรมการศาสนา และกระทรวงวัฒนธรรม
3.3.1.3 รูปแบบการดําเนินงาน เทศกาลวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธไมตรี
ไทย–เมียนมาร ในมิติพระพุทธศาสนา
รูปแบบที่ 3 การดําเนินงานของจังหวัดตาก–จังหวัดเมียวดี เมียนมาร
กระบวนการดําเนินงาน:
1) การวางแผน: สํานัก งานวัฒ นธรรมจัง หวัดตากไดศึกษาวิเ คราะห
นโยบายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมของกระทรวงและกรมการศาสนาแลวเขียน
โครงการและเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
และเตรียมการ กําหนดขั้นตอนในการนํานโยบายไปปฏิบัติตามกรอบนโยบายของรัฐบาล กระทรวง
และกรมการศาสนา หรือกําหนดหรือบรรจุโครงการ กิจกรรมไวในแผนจังหวัด
2) การจัดการองคก ร: การนํ าเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม ของ
จัง หวัดทีมีผูเ ขารวมการประชุม ระดับ หัวหนาสว นสัง กัดกระทรวง หนวยงานตาง ๆ เขาประชุ ม
ปรึกษาหารือในเชิงบริหารของจังหวัด และการกําหนดบุคคล กลุมงานภายในสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพื่อรับผิดชอบ และมอบหมายภารกิจใหดําเนินงานตามรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการที่ไดระบุ
ไวในโครงการ
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3) การจัดกิจกรรมหลัก: (1) กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
และอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธไมตรีไทย–เมียนมาร (2) กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน (3) กิจกรรมทางวิชาการ (4) การประชาสัมพันธ
3.1) กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธไมตรี
ไทย–เมียนมารในมิติพระพุทธศาสนาของจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี
(1) รู ป แบบการจั ด งาน “วิ ส าขบู ช าและอั ฏ ฐมี บู ช า สาน
สัมพันธไมตรีไทย–เมียนมารในมิติพระพุทธศาสนา” ระหวางจังหวัดตากกับจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร
(2) รูป แบบกิจ กรรมเสริม (1) ชุม ชนคุณธรรม ตลาดชุม ชน
คุณธรรม (ทําดี สังคมดี ทองอิ่ม วิถีชีวิตดี ไมทุกขรอน) ภายใตกรอบ วัฒนธรรมชนิดที่มีรูปลักษณ
(Tangible Culture) และ วัฒนธรรมชนิดที่ไมมีรูปลักษณ (Intangible Culture) และภายใตกรอบ
หรือแนวคิดชุมชนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) การแสดงและจําหนวยสินคาชุมชนคุณธรรมนอม
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2) กิ จ กรรมเสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น
(1) ผูวาราชการจังหวัดตากในนามผูแทนรัฐไทยในระดับจังหวัด ไดมีหนังสือเชิญและขอความรวมมือ
ในการรวมจั ดกิจ กรรมและเชิญ เขารว มกิจ กรรม “วิส าขบูชา สานสัม พันธไมตรี อาเซียน ในมิ ติ
พระพุทธศาสนา” ระหวางจังหวัดตาก–จังหวัดเมียวดี (2) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เชน
ศิลปะการแสดง ระหวางไทย เมียนมาร และเมื่อถึงวันงานคณะผูบริหาร ทุกภาคสวน ภาคประชา
สังคม และประชาชนจะรวมกันทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน (3)การเจรจาความรวม มือดานตาง ๆ
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน (1) กิจกรรมหรือการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งสอง
ฝาย/ประเทศคือไทย–เมียนมาร อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมของไทย เชนการแสดงนาฏศิลป ใน
บริบทและลีลา ทั้งดนตรี ทารําแบบไทยภาคกลาง ภาคเหนือ และทารําและดนตรีประกอบที่เชื่อมโยง
กับบริบทวัฒนธรรมแบบเมียนมารและวัฒนธรรมรวมของไทยกับเมียนมาร เชน ทารําหรือชุดการแสดง
การฟอนสัม พันธไทยเมียนมาร การฟอนนกกิง กะหรา ฯลฯ รวมถึง บทรอง ทํานอง จัง หวะ หรือ
วัฒนธรรมรวมอาเซียน (2) กิจ กรรมทางวัฒ นธรรม ประเพณี ความเชื่อของพื้นถิ่น เช น การบูชา
บวงสรวง ตามความเชื่อแบบวัฒนธรรมภาคเหนือและวัฒนธรรมรวมเมียนมาร นอกจากนั้นวัฒนธรรม
ภาคเหนือและเมียนมารบางสวนเปนวัฒนธรรมรวมสมัย เพราะมีพรมแดนติดตอกัน เมียนมารเคยมี
บทบาทในการปกครองภาคเหนือของไทยหลายป จึงกอใหเกิดวัฒนธรรมรวม เชน สถาปตยกรรมแบบ
พมา เชน สิงหตามวัดและอุโปสถ ของภาคเหนือ ก็จะมีความคลายคลึงกับสถาปตยกรรมของเมียนมาร
อีกทั้ง ประชาชนทั้งไทยและเมียนมารก็ไปมาหาสูกันนอกจากนั้นยังมีศูนยรวมใจ พระพุทธศาสนา
(3) กิจกรรมสรางการมีสวนรวมของผูนํา ผูบริหารระดับจังหวัด เมือง ของไทยกับลาว เชน ตักบาตร
ร ว มกั น เวี ย นเที ย นร ว มกั น ทานอาหารร ว มกั น ฟ ง เทศน ร ว มกั น ปฏิ บั ติ ธ รรม เดิ น จงกรม
ถวายภัตตาหารพระสงฆรวมกัน และการปรึกษาหารือกันดานความรวมมือตาง ๆ ระหวางไทยและ
เมียนมาร เปนตน
3.3) กิจกรรมทางวิชาการ คือ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาสาฬหบูชา
และเขาพรรษา นิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน นิทรรศการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3.4) การประชาสัมพันธ (1) จัดทําปายประชาสัมพันธกิจ กรรม 2
ภาษา ไทย–เมียนมาร พรอมติดตั้งในพื้นที่จังหวัดตาก อําเภอแมส อด (2) จัดทําสปอรตวิทยุ เพื่อ
เผยแพรผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดตาก และสถานีวิทยุชุมชนทุกแหงใน
จังหวัดตาก (3) จัดทําแผนพับ /เอกสารประชาสัมพันธ (4) จัดทําเนื้อหาการจัดกิจกรรมผานทาง
Social Media ทุกชองทาง อาทิ Line Facebook เว็บไซตสํานักงาน (5) แจงขอความอนุเคราะห
สื่อตาง ๆ วิทยุ โทรทัศน ระบบตาง ๆ เชน ประชาสัมพันธจังหวัดตาก และ วิทยุ โทรทัศน คลื่นตาง ๆ
(6) เว็บไซต
4) การจั ด การงบประมาณ: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒ นธรรม
วัดไทยวัฒนาราม และองคการและผูสนับสนุนทั่วไปและเครือขายทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
5) การติดตอประสานงาน: การติดตอประสานงานเพื่อการดําเนินงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนตามแผนภูมิที่
ปรากฏ

แผนภูมิที่ 7 การประสานงานของจังหวัดตากกับจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
6) การติดตามประเมินผล : แจกแบบสัม ภาษณ ผูเ ขารวมงานเพื่อวัด
ความพึงพอใจของการเขารวมงาน รายงานผลการดําเนินงานใหก รมการศาสนา และกระทรวง
วัฒนธรรม
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3.3.2 ปรัชญาและแนวคิดการจัดงานของจังหวัดตัวอยาง 3 จังหวัด
สรุปผลการศึกษา กรณีการศึกษารูปแบบการดําเนินกิจกรรมทั้งฝงประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบานที่เขารวมและทํากิจกรรมดวย ในโครงการจัดกิจ กรรมทางพระพุท ธศาสนาใน
จังหวัดชายแดน เพื่อสงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบาน รวม 3 จังหวัด คือ จังหวัด
สระแกว จังหวัดตาก และจังหวัดหนองคาย พบวา ทั้งสามจังหวัดยึดหลักการ นโยบายของรัฐบาล
กระทรวงวัฒนธรรม และกรมการศาสนา เจาของงบประมาณ โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรม และ
ยึดบริบทการทูตวัฒนธรรม ยึดโยงกับวัฒนธรรมรวมของประชาชนในพื้นที่และวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของประเทศที่เขารวมและดําเนินกิจกรรมดวย
3.3.2.1 จังหวัดสระแกว เปนการศึกษารูปแบบของการจัดงาน “มาฆบูชา สาน
สัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา”และใช ปราสาทสะดกกกธน มาบูรณาการจัดแสดง แสง
สี เสียง เลาเรื่องมาฆบูชา ในหัวขอ (Theme) “มาฆปูรณมีศรีสระแกว” เปนการบูรณาการของสอง
กระทรวงหลักคือ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยไมละทิ้งสาระสําคัญ
ของวันมาฆบูชาและความสัม พันธกับ ประเทศเพื่อนบานคื อกัม พูชา โดยมีผูบ ริห ารระดับ ตาง ๆ
พระสงฆ ภาคประชาสังคม ประชาชน หนวยราชการตาง ทหาร ตํารวจ เขารวมดวย สวนรูปแบบเชิง
สังคมวัฒนธรรม ไดจัดกิจกรรม ของดี 4 ภาค ตลาดชุมชนคุณธรรม รวมดวยเพื่อเพิ่มการมีสวนรวม
ของประชาชนทุก ภารสว นและการสง เสริม รายไดใ นมิติ วัฒ นธรรม วัฒ นธรรมสร างสรรค สว น
กระบวนการบริหารจัดการ ดําเนินการตามกระบวนการกรอบความคิดที่ไดเสนอแลว สําหรั บภาค
ความสัมพันธไมตรีไทย–กัมพูชา ไดนําเสนอการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและตามบริบทของมรดกรวม
ทางวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมเขมร รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนที่รวมอาศัยดํารงชีวิตตาม
แนวชายขอบทั้งไทยและกัมพูชา และนอมนําหลักธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนหลักใจ
ของการปลูกความสัมพันธระหวางชาวไทย จังหวัดสระแกว และชาวกัมพูชา จังหวัดบันเตียเมียนเจย

ภาพที่ 1 การจัดงานมาฆบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ระหวางจัง หวัด
สระแกวและจังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา
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3.3.2.2 จังหวัดหนองคาย ศึกษากรณีการจัดงาน “อาสาฬหบูชาและเขาพรรษา
สานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา”ระหวางจังหวัดหนองคายกับเขตกําแพงนครหลวง
เวียงจันทน สปป.ลาว สถานที่ร วมศรัท ธา คือ หลวงพอพระใส พระพุทธรูป ศักดิ์สิท ธิ์ของจังหวัด
หนองคายและชาวไทยและชาวลาว รูปแบบกิจกรรมยึดสาระสําคัญตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมา
เชน เวียน แหเทียนเขาพรรษา การแสดงตามวัฒนธรรมชาวหนองคายและชาวอีสาน และชาวลาวซึ่ง
เปนวัฒนธรรมรวม การบมเพาะความสัมพันธไทย–ลาว นอกจากประชาชนทั่วไปทั้งสองฝง ผูบริหาร
ระดับตาง ๆ พระสงฆ ภาคประชาสังคมและอืน่ ๆ แลว จังหวัดหนองคายเนนการปลูกสัมพันธไมตรี
ไทย–ลาวแบบยังยืน รุนสูรุน ไดเนนใหความสําคัญกับผูกสัมพันธกันของเยาวชนไทย และเยาวชนลาว
เพื่อเปนบาทแหงสายสัมพันธอันดีระหวางไทย–ลาวสืบไป

ภาพที่ 2 การจัดงาน “อาสาฬหบูชาและเขาพรรษา สานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา”
ระหวางจังหวัดหนองคายกับเขตกําแพงนครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว
ภาพ : เยาวชนไทย–ลาวรวมกันแหเ ทียนเขาพรรษา 2560 เนื่องในเทศกาล “อาสาฬหบูชาและ
เขาพรรษา สานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา” ระหวางจังหวัดหนองคาย–เวียงจันทน
พรอมผูบริหารระดับสูงไทย–ลาวเขารวมกิจกรรม
3.3.2.3 จังหวัดตาก ศึกษารูปแบบกรณีก ารจัดงาน “วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา
สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา” ระหวางจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดีของเมียนมาร
รูปแบบการปฏิบัติที่ดีของจังหวัดตาก คือ “รวมพิธีและทําบุญตักบาตรบนสะพานมิตรภาพไทย–เมียนมาร”
โดยมีผูบริหารทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาร มารวมกันทําบุญตักบาตร อยางคึกครื้น เปนการแสดงถึง
ความสัมพันธของทองถิ่นไทย–เมียนมารอยางจริงจังและเปนธรรมชาติ
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ภาพที่ 3 การจัดงานวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา”
ระหวางจังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดีของเมียนมาร
ภาพ : นายสุทธา สายวาณิช รองผูวาราชการจังหวัดตาก เปนประธานรวมกับนายซี่ ตุ เสง รองผูวา
ราชการจัง หวัดเมียวดี เปดงานสัปดาหวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัม พันธไมตรีอ าเซียน ในมิติ
พระพุทธศาสนา” ระหวางจังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดีของเมียนมาร และ ประชาชนทุกภาคสวน
ไทย–เมียนมารรวมกันทําบุญตักบาตรสะพานมิตรภาพไทย–เมียนมาร
3.4 การวิเคราะหดานผลผลิต (Product Evaluation–P)
3.4.1 ผลที่ไดรับจาการจัดงานทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนและฝงประเทศ
เพื่อนบาน สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา
โดยภาพรวมการจั ด งาน ได กํ า หนดแนวคิ ด การจั ด งานวั น สํ า คั ญ ทาง
พระพุ ท ธศาสนาเพื่อ สง เสริ ม ความสัม พัน ธ ร ะหว างไทยกับ ประเทศเพื่ อนบา นในกรอบการทู ต
วัฒนธรรมโดยใชกระบวนการบูรณาการในกรอบหลัก 3 ประการคือ (1) การทูต (2) วัฒนธรรม และ
(3) พระพุทธศาสนา เนนเชื่อมความสัมพันธเปนกัลยาณมิตรตอกัน รักษาผลประโยชนดานตาง ๆ ตาม
หลักคิดและกระบวนการของ ซอฟท เพาเวอร ตามทฤษฏีการทูตวัฒนธรรม การจัดกิจ กรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนา นอกจากจะใช ความสํ า คัญ ทางพระพุ ท ธศาสนาเชน วั น มาฆบู ช า วิส าขบู ช า
อาสาฬหบูชาและเขาพรรษา และหลักธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญนั้น ๆ ตามพุทธประวัติแลว
ยังเปนโอกาสในการสรางภาพลักษณที่ดีของไทย การประชาประชาสัม พันธประเทศรวมทั้งสราง
เกียรติภูมิของประเทศไทยสูสายตาชาวอาเซียนและเวทีโลกอีกดวย และสรางทัศนคติที่ตอประเทศ
ไทยอีกทั้งเปนเหตุปจจัยแหงความเจริญงอกงามทั้งจิตใจและผลประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคงตอประเทศไทยและชาวไทยไปพรอมกัน
3.4.2 ผลที่ ไ ด รั บ จากการดํ า เนิ นกิ จ กรรมส ง เสริ ม ความสั ม พั นธไมตรี กั บ ประเทศ
เพื่อนบาน ในมิติพระพุทธศาสนา
(1) ด า นการส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธไมตรี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ านในเชิง การทู ต
วัฒนธรรมทําใหผูบริหาร หัวหนาสวนราชการทุกภาคสวน ทั้งฝายไทยและประเทศเพื่อนบานที่จัดทํา
กิ จ กรรมร ว มกั น มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ กั น มี ค วามคุ น เคยกั น ซึ่ ง พระพุ ท ธองค ไ ด ต รั ส สอนไว ว า
“ความคุนเคยเปนญาติอยางยิ่ง” ความคุนเคยกัน กอใหเกิดการประสานประโยชนที่เปนผลดีกับทั้ง
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สองประเทศ ทั้งดานการเมืองการบริหาร การแกไขปญหาระหวางประเทศสะดวกและงายขึ้น ทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ ความรูจักคุนเคยกันระหวางผูบริหาร หนวยงาน ผูปฏิบัติงานและ
อื่น ๆ (2) ด านประชาชนตอ ประชาชน มี ความรูจั ก กั นมากขึ้ น มีค วามรู สึก เปน กัล ยาณมิ ตรกั น
มีทัศนคติที่ดีตอกันระหวางชาวไทยและประเทศเพื่อนบาน (3) องคกรคณะสงฆไทยและคณะสงฆของ
ประเทศเพื่อนบานมีความเปนกัล ยาณธรรม เปนประโยชนในการเปนผูนําทางจิตวิญ ญาณ ชี้นํา
ประชาชนทั้งสองฝายใหประพฤติปฏิบัติธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ตามกรอบ ศีล สมาธิ ปญญา
ประสานสามัคคีระหวางชาติ และประชาชนทั้งสองประเทศ (4) สําหรับผลที่ไดในดานศาสนาและ
จิตใจ พุทธศาสนิกชนทั้งภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและชาวตางประเทศจากประเทศเพื่อนบานที่รวม
โครงการ เกิ ด ความศรั ท ธา ซาบซึ้ ง และตระหนั ก ในความสํ า คั ญ ของหลั ก ธรรมคํ า สอนทาง
พระพุทธศาสนา และเห็นความสําคัญของพุทธศาสนาเปนเครื่องรอยรัดเกี่ยวพันธเชื่อมโยงชาวไทย
และประเทศเพื่อนบานมีความเขาใจกัน ดํารงความเปนมิตรกัน เอื้ออาทรตอกัน ผูกพันกันอยางยั่งยืน
(5) ดานวัฒนธรรมทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียนที่ดีมีคุณคาทางดานวัฒนธรรมของกัน
และกันในบริบทแหงศาสนา วัฒนธรรมประเพณี วิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน
มรดกไทย มรดกอาเซียน นอกจากนั้น ประชาชนในจังหวัดชายแดนและประเทศเพื่อนบานสวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ ไดรวมมือกันสรางองคความรูนวัตกรรม และกระบวนการคุมครอง ปองกันความ
เสื่อมถอยทาง ศีล ธรรมและปองกั นพฤติก รรมคานิยมไมพึ ง ประสงคต อสาธารณชนทั้ง ไทยและ
ประชาชนของประเทศเพื่อนบาน
3.4.3 การรายงานผลตอกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
จาการรายงานเปนลายลัก ษณอัก ษร ของจัง หวัดตาง ๆ ที่เ ขารวมและดําเนิ น
กิจกรรมหลังเสร็จสิ้น
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งลงนามโดย ผูวาราชการจังหวัด ถึงกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม โดยการประเมินผลเพื่อวัดระดับ ความพึง พอใจของประชาชนและผูเขารวม
กิจกรรมทั้ง ชาวไทยและชาวตางประเทศ พบวาการจัดโครงการที่ผานมา ผูเ ขารวมกิจ กรรมทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ มีความพึงพอใจในระดับมาก และเห็นสอดคลองกันวา การจัดกิจกรรม
ในบริบทของการทูตในบริบททางวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาและการไดเขารวมกันทํากิจกรรม
รวมกันทําใหมีความสัมพันธที่แนนแฟนตอกันมากขึ้น แบบธรรมชาติ ซึ่งสามารถสรุประดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรมและประชาชนดังนี้
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ตารางที่ 1 สรุประดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมของจังหวัดที่เขารวมดําเนินการ
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7

จังหวัด/ประเทศ
มากสุด มาก ปานกลาง นอย หมายเหตุ
ตาก–เมียวดี, เมียนมาร
/
รอยละ95
แมฮองสอน–คะยา, เมียนมาร
/
รอยละ80
เชียงราย–บานตน, สปป.ลาว
/
รอยละ80
หนองคาย–เวียงจันทน, สปป.ลาว
/
รอยละ83
บึงกาฬ–บอลิคําไซ, สปป.ลาว
/
รอยละ90
เลย–ไซยะบูล,ี สปป.ลาว
/
รอยละ 80
มุกดาหาร–สะหวันนะเขต,
/
รอยละ80
สปป.ลาว
8 นครพนม–แขวงคํามวน, สปป.ลาว
/
รอยละ80
9 อุบลราชธานี–แขวงจําปาศักดิ,์
/
รอยละ85
สปป.ลาว
9 ศรีสะเกษ–อุดรมีชัย, กัมพูชา
/
รอยละ82
10 สุรินทร(อ.กาบเชิง)–อุดรมีชัย,
/
รอยละ80
กัมพูชา
11 สระแกว–บันเตียเมียนเจย, กัมพูชา
/
รอยละ87
12 ตราด–พระตะบอง, กัมพูชา
/
รอยละ80
13 ระนอง–เกาะสอง, เมียนมาร
/
รัอยละ80
ที่มา: จากหนังสือรายงานผลการดําเนินโครงของจังหวัด 13 จังหวัด ใหกับกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม
อนึ่ง ผลสรุปการวัดระดับความพึงพอใจของของผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการทูต
วัฒนธรรมโดยศึกษากรณีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนเพื่อสงเสริมความ
สัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบานนั้น เปนการรายงานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เ ขารวม
ดําเนินการจัดกิจกรรมใหกับกรมการศาสนาหลังการสิ้นกิจกรรมในปงบประมาณ 2560 สําหรับการ
ประเมินผลการวัดระดับความพึงพอใจของขอจังหวัดนั้น กรมการศาสนา ไดมีขอสั่งการ และชี้แจง
ระหวางการประชุมเตรียมการรวมกันของผูบริหารและคณะทํางานของกรมการศาสนาและจังหวัดโดย
กําหนดจํานวนประชากรการวัดระดับความพึงพอใจไว จังหวัดละไมต่ํากวา 40 คน ทั้งชาย 10 คน
หญิง 10 คน ผูบริหารระดับตาง ๆ ของไทยและเพื่อนบาน 10 คน เด็ก เยาวชน ชายหญิง 10 คน แต
อยา งไรก็ ตามผลการประเมิน อาจจะมีค วามเป นไปได ที่จ ะคลาดเคลื่อ นบา ง แต จ ากการศึ ก ษา
วิเ คราะหจ ากขอ มูล การรายงานของสํ า นัก งานวัฒ นธรรมจัง หวัด ผูศึก ษาวิจัย พอสรุ ป ไดว าการ
ดําเนินงานสง เสริมการทูตวัฒนธรรมนั้น จะมีผ ลในเชิง บวกและสรางสรรคในการสง เสริม ความ
สัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อบานหรือประเทศเปาหมายอยูในระดับที่นาพอใจ และเปนประโยชนตอ
ประเทศชาติและความเปนประชาคมอาเซียน
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3.4.4 การประเมินผลดวยการสัมภาษณวัฒนธรรมจังหวัด 3 จังหวัด
นายสมเกียรติ พันธ ธรรม วัฒ นธรรมจั ง หวัดสระแกว ใหทั ศนะวา การจัดงาน
สงเสริมความพันธระหวางประเทศในมิติพระพุทธศาสนา โดยนําวันสําคัญทางทางพระพุทธศาสนามา
เปนกลไกในการจัดกิจกรรมความรวมมือ เชนวัน มาฆบูชา วิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา
และเขาพรรษาเปนตน เพื่อเชิญชวนชาวพุทธเขาวัด ฟงธรรม เวียนเทียน รักษาศีล เปนสิ่งที่ดีและเกิด
คุณูประการในการสรางความสัมพันธกับผูคนในจังหวัดชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง จังหวัดสระแกว กับ บันเตียเมียนเจย จึงขอสนับสนุนใหดําเนินการตอไปและเปนบาทของ
กระทรวงวัฒ นธรรม ที่ไดส รางความสัม พันธท างการทูตดวยมิติศาสนาและวัฒ นธรรมอยางดียิ่ง
นอกจากนั้น วัฒนธรรมจัง หวัดยังกลาววา การจัดงานแตละครั้งไดรับความรวมมือเปนอยางดีทั้ง
ผูบริหารระดับตาง ๆ ในเขตพรมแดน รวมทั้งพระสงฆ ภาคประชาสังคม ขาราชการทหารทั้งฝายไทย
และกัมพูชา โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนทั้งสองประเทศ
ดร. เผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ในกรณีจังหวัดหนองคายกับนคร
เวียงจันทนนั้นถือวาเปนพื้นที่ที่สําคัญ ซึ่ง เวียงจันทน เปนทั้งเมืองหลวงของ สปป.ลาว และตั้งอยู
ใกลชิดกับหนองคาย ผูบริหารระดับผูนําในการบริหารประเทศ ระดับการเมือง ระดับแขวง ของลาว
กับฝายไทย เชน ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ สวนใหญจะมีความรูจักคุนเคยกันในระดับ
หนึ่ง ในสวนของการจัดงานสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศในมิติพระพุทธศาสนา ตามโครงการ
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นั้น เปนโครงการและกิจกรรมที่มีประโยชนในการเสริมสราง
ความสัมพันธระดับเมืองตอเมือง หรือบานพี่เมืองนอง และความสัมพันธระดับประชาชนตอประชาชน
เพราะชาวหนองคาย หรือชาวอีสาน และชาวลาวนั้นมีความผูกพันธเชื่อมโยงกันกันทางชาติพันธุ วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ อาหารการกิน การเปนอยู เพราะมีความคลายคลึงกันหรือเหมือนกัน
สามารถสื่อสารกันไดโ ดยไมตองใชลาม และจากการที่ไดสัม ผัส และดําเนินงานกิจ กรรมสง เสริม
ความสัมพันธไทย–ลาวในมิติศาสนา ของจังหวัดหนองคาย–เวียงจันทนที่ผานมา ถือไดวากอใหเกิด
ประโยชนในภาพรวมของประเทศชาติเปนอยางยิ่ง ดังนั้น เพื่อสืบสานความสัมพันธไทย–ลาวอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน จังหวัดหนองคาย จึงใหความสําคัญกับการบมเพาะเด็กและเยาวชนไทย–ลาว ให
มารวมทํากิจกรรมทางธรรมดวยกัน เชน การเขารวมคายพุทธบุตร การไหวพระ การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การทําบุญตักบาตร แหเทียนเขาพรรษา รวมกัน และอื่น ๆ ทั้งหมดนี้เปนกระบวนการการ
ทูตวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยง และเชื่อมสัมพันธไมตรีประเทศเพื่อนบาน อยางยั่งยืน
นางอุทุ ม พร เรือนนอ ย วัฒ นธรรมจั ง หวัด ตาก ไดใหทัศ นะในการจัดกิ จ กรรม
ความสัมพันธไทย–เมียนมาร ดานจังหวัดตากกับจังหวัดเมียวดี วา การดําเนินงานระหวางจังหวัดตาก
กับจังหวัดเมียวดี เมียนมาร ทุกกิจกรรมที่ผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่ง วันมาฆบูชา วิสาขบูชาและอัฏฐมี
บูชา และวันอื่น ๆ จังหวัดเมียวดีของเมียนมารใหความรวมมือเปนอยางดี ผูบริหารระดับตาง ๆ เชน
ผูวาราชการจังหวัดเมียวดี ก็มีความคุนเคยกันกับผูวาราชการจังหวัดตาก รองผูวาราชการจังหวัด และ
ผูบริหารระดับหัวหนาสวนตาง ๆ ผูวาราชการจังหวัดเมียวดี และคณะพรอมทั้งประชาชน ไดเขารวม
กิจกรรมทางศาสนาในฝงไทย เกือบทุกครั้งและขณะเดียวกันผูบริห ารฝายไทยก็ไดเดินทางไปรวม
กิจกรรม บําเพ็ญกุศลในเขตเมียวดีดวย เปนการตอบแทน ดวยเหตุที่ทั้งสองประเทศเปนประเทศที่
ประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน นิกายเถรวาทเหมือนกัน จึงทําใหมีความเปน
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กัลยาณมิตรที่แนนแฟน ไววางใจกันไมหวาดระแวงกัน นอกจากนั้นการประกอบพิธีทําบุญตักรบาตร
กลางสะพานมิตรภาพไทย–เมียนมาร จึงมีผูบริห าร ทุกภาคสวน ประชาชนไทย–เมียนมารมารวม
ทําบุญกันอยางคับครั่ง หากจะสรุปคือ การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาเชื่อมความสัมพันธไทย–
เมียนมาร เปนสิ่ ง ที่เ กิดประโยชน ต อประเทศชาติแ ละผลประโยชนด านอื่น ๆ ทั้ง ดานการเมือ ง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นับวาเปนการดําเนินการสรางความสัมพันธเชิงการทูตวัฒนธรรมที่ควร
ดําเนินการอยางตอเนื่อง
สรุปการดําเนินการการทูตวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบานในกรณีที่ศึกษาวิจัยนี้ ผลของ
การดํ าเนิน เป นผลดี ตอ ประเทศไทยและประเทศเพื่ อนบา น ที่เ ห็น ได ชั ดเจนคืน ทํา ให ผูบ ริห าร
ประชาชนทุกหมูเหลามีทัศนคติที่ดีตอกัน ทําใหการปฏิบัติงานดานตางของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในจังหวัดที่รวมการดําเนินการและกลุมเปาหมายเปนมิตรกัน ประชาชนมีความเขาใจอันดีตอ
กันและแนนแฟนยิ่งขึ้น ลดความขัดแยงและปญหาตาง ๆ ตามแนวชายแดนและภาพรวมของประเทศ
และประชาชนพลเมืองของประเทศเพื่อนบาน อันนําไปสูผลประโยชนที่พึงประสงคของไทยและความ
เปนประชาคมอาเซียน

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษา การดําเนินการการสงเสริม การทูตวัฒนธรรมโดย
ศึกษากรณีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดน เพื่อสงเสริมความสัมพันธไมตรีกับ
ประเทศเพื่อนบาน โดยใชแนวคิด ทฤษฏีและกรอบความคิดเกี่ยวกับการทูตวัฒนธรรม เปนเครื่องมือ
สําหรับดําเนินการศึกษาวิจัย
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล การทู ต วั ฒ นธรรมโดยการศึ ก ษากรณี ก ารจั ด กิ จ กรรมทาง
พระพุท ธศาสนาในจัง หวัดชายแดนเพื่อสง เสริม ความสัม พันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบาน พบวา
การสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบาน 3 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาวและเมียนมาร
ของจังหวัดชายแดนที่มีดานการคาชายแดน 13 จังหวัด คือ ภาคเหนือ ประกอบดวย จังหวัดตาก–เมียวดี
เมียนมาร, แมฮองสอน–รัฐคะยา เมียนมาร,เชียงราย–แขวงตนผึ้ง สปป.ลาว ภาคอีสาน หนองคาย
บึงกาฬ สุรินทร ศรีสะเกษ มุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานี เลย ภาคใต ระนอง และภาคตะวันออก
จังหวัดสระแกว ตราด โดยใชมิติวัฒนธรรมการทูตไดมผี ลลัพธ (Outcomes) คือการประสบผลสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และสรางความพึงพอใจกับผูเขารวมงานอยางมาก และมีผลตอ
การสงเสริมเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การทองเที่ยว ความมั่นคง รวมทั้งการสรางทัศนคติที่ดีระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาครัฐและประชาชนและภาคประชาสังคมของไทยและ
เพื่อนบาน นอกจากนั้นยัง เปนการสรางภาพลัก ษณที่ดีของประเทศไทย และสรางความไววางใจ
ลดความความหวาดระแวงไดในระดับที่นาพอใจ ซึ่งจะพัฒนาการเชิงบวกไปสูการตอยอดดานอื่น ๆ
ทั้ง ดานการสืบ สานเชื่อมโยงเครือขายทั้ง ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบาน การจัดงานและ
กิจ กรรมวันสําคัญ ทางศาสนา หรือเทศกาลสําคัญ ของไทยและอื่น ๆ กอใหเ กิดเครือขายในการ
ดําเนินงานดานวัฒนธรรมและศาสนา
การดําเนินงานของจัง หวัดที่ทําการศึก ษารูป แบบการดําเนินงาน 3 จัง หวัด คือจัง หวัด
สระแกว หนองคายและตาก เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงานดานการสงเสริมและดําเนินงานการทูต
วั ฒ นธรรมในเชิ ง พระพุ ท ธศาสนาได ข องจั ง หวั ด หรื อ หน ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม
ความสัมพันธระหวางประเทศเพื่อนบานในบริบทของไทยกับประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร
4.1 สรุปผลการศึกษา
การทูตวัฒนธรรม เปนยุท ธศาสตรที่สําคัญของการเมืองโลกในปจจุบัน หลายประเทศมี
นโยบายการดําเนินงานดานการใชอํานาจ แบบ Soft Power หรือการทูตวัฒนธรรม เปนยุทธศาสตร
ในการสรางความสัมพันธระหวางประเทศรวมทั้งเสริมสรางภาพลัก ษณที่ดีใหกับ ประเทศของตน
สําหรับ ประเทศไทยนั้น มีนโยบายการทูตเชิงวัฒ นธรรม (ตามคําแถลงนโยบายของรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ขอที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ
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ตางประเทศ ขอ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 โดยเนนเรื่อง การสรางความไววางใจ กับประเทศเพื่อนบาน และ
การเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อ
ปองกั น แก ไขข อพิพาทตา ง ๆ โดยนํา ยุ ท ธศาสตร เ ขา ใจ เขาถึ ง และพัฒ นามาใชต ามแนวทาง
กัล ยาณมิ ต รแบบสั น ติ วิ ธี ส ง เสริ ม การพู ดคุ ย สั น ติ สุ ข โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ข อ 2.4 เสริ ม สร า ง
ความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วา นโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญ
ของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหาร ราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรง
และทางออม เชน การคุมครองดูแลคนไทย และผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล
เปนตน)
จากนโยบายดังกลาวจะเห็นชัดวารัฐบาลยังใหความสําคัญอยางในการสงเสริมการทูตในการ
นํามิติวัฒนธรรมมาเปนแนวทางในการสรางภาพลักษณของประเทศ สําหรับกระทรวงวัฒนธรรม นัน้ ก็
มี แ ผนแม บ ทวั ฒ นธรรมแห ง ชาติ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ทุ ก ๆ ส ว นที่ เ ป น ผู ที่ มี ส ว นได ส ว นเสี ย
ใหความสําคัญในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทั้งสวนที่เกี่ยวของกับประเทศไทย คานิยมไทย และ
เนนไปที่วัฒนธรรมของอาเซียนดวย โดยใชหลักคิดวาดวย วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีอาเซียน วัฒนธรรมไทย
วัฒ นธรรมอาเซียน มรดกไทย มรดกอาเซียน เพื่อสรางความเชื่อมโยงและการมีสวนร วมในการ
อนุรักษ สืบทอด ถอดบทเรียน ตอยอด อีกทั้งการกําหนดเปาหมายในการใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือ
หรือเปนทุนทางวัฒ นธรรมเพื่อพัฒ นาเปนปจ จัยแหง การสรางรายไดในหลัก คิววาดวยเศรษฐกิจ
สรางสรรค ปริวัตรคุณคาเปนมูลคา ผลิตภัณฑจากปรัชญา ประเพณี วิถีชีวิต วิถีศ าสนา วัฒนธรรม
ของชาติ วัฒนธรรมของชนกลุมนอย วัฒนธรรมทางความเชื่อ เปนตนใหเปนผลิตภัณฑตาง เชนผลิต
ไมแกะสลัก ภาพเขียน รูป ปน ฯลฯจากฐานคิด เรื่องความเชื่อ ศาสนา วัฒ นธรรม การแตง กาย
เกี่ยวกับ ชนแตล ะเผา มาเปนสิ้นคาทางวัฒ นธรรมที่มีอัตลัก ษณของไทย มีเ อกลั ก ษณของแตล ะ
ผลิตภัณฑเพราะฐาน หรือรากเหงาแหงที่มา ปรัชญา ความคิด ที่แตกตางกัน ตัวอยางที่เห็นชัดคือสิ้น
คาหัตถกรรมของอินโดนีเซีย เปนตน แตอยางไรก็ตามในดานกายภาพนั้นไทยมีชายแดนติดตอสมาชิก
อาเซียนถึง 5,656 กิโลเมตร ดังนั้น ในเชิงนโยบายการเมืองระหวางประเทศนั้นไทยจะตองสรางปจจัย
เกื้อหนุนที่เปนเชิงบวกกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสันติสุขของประเทศและภูมิภาคดวย เพื่อประโยชน
ของไทยเองและประโยชนรวมของการเปนประชาคมอาเซียน
ปจ จัยเงื่ อนไขที่ มีผ ลตอ การดําเนินงานการสง เสริม การทูตดว ยมิติท างวัฒ นธรรมและ
กระบวนการเสริม สรางความสัม พันธไมตรีของไทยกับ ประเทศเพื่อนบานที่มีพื้นที่ติดตอกัน คื อ
ประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาร ผานกลไกการทูตวัฒนธรรมและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
นั้นบริบททางสังคมสภาพแวดลอม ของประเทศเพื่อนบานที่มีสวนไดสวนเสียกับสภาวการณที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้ง ที่เ ปนตัวแปรที่ส ามารถควบคุม ไดและควบคุม ไมได วิถีวัฒ นธรรมและศาสนา พื้นฐาน
รากเหงาของแตละสังคมในแตละประเทศและทองถิ่น เปนปจจัยสําคัญตอการสรางเสริมวัฒนธรรม
ทางความคิด วิถีประพฤติปฏิบัติ ดังนั้น พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ไดตรัสสอนเรื่องการทํางานหรือการนํานโยบายไปปฏิบัติวา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
จึง เปน หลั ก คิด ที่สํ าคั ญ ในการดํ าเนินงานสง เสริม การทูต วัฒ นธรรมให ป ระสบผลสําเร็จ ดั ง นั้ น
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กระบวนการสร า งความสัม พั น ธ กับ ประเทศเพื่อ นบ านนั้ น จากการศึ ก ษาสภาพแวดลอ มและ
ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะอยางยิ่ง กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร
ประเทศไทย ไดดําเนินงานการทูตวัฒนธรรมกับประเทศเหลานี้ไปแลวไมนอยและตอเนื่อง แทบทุก
ดานตามภารกิจของกระทรวงทบวงกรมของไทย แมแตสถาบันพระมหากษัตริยก็ไดดําเนินการใน
กรอบการทูตวัฒนธรรม เชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯไดใหการชวยเหลือทั้ง
ดานการศึกษา การชลประทาน การเกษตรทฤษฏีใหม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนับสนุนการ
สรางโรงเรียนใหกับกัมพูชา ลาว ใหทุนการศึกษาระดับตางกับนักเรียนนักศึกษาของประเทศเพื่อนบาน
เปนตน รวมทั้งรัฐบาลไทยไดใหการชวยเหลือในการสรางสะพานมิตรภาพไทย–ลาว ไทยไดใหความ
ชวยเหลือเมียนมารในการประสบภัยธรรมชาติน้ําทวม รวมทั้งรับแรงงานเมียนมาร เขาทํางานใน
ประเทศไทย เปนอาทิ ทั้งหมดนี้เปนปจจัยเกื้อหนุนตอการสรางสัมพันธไมตรีและสรางเสริมการทูต
วัฒนธรรมทั้งสิ้น นอกจากนั้นทรัพยากรบุคคล หรือคุณภาพของประชากรก็มีสวนสําคัญในการพัฒนา
สรางความสําเร็จดานตาง ๆ ทั้งทางกายภาพ ทางจิต
นโยบายรัฐบาลของรัฐบาลไทยปจจุบันที่พยายามสรางความตระหนักรูวาประชาคมอาเซียน
ตองกาวไปดวยกัน สรางความเจริญรุงเรื่องไปดวยกันเราจะไมทิ้งใครไวขางหลัง ถือวาเปนการประกาศ
นโยบายทางยุทธศาสตรและกระบวนการใชการทูตวัฒนธรรมอยางชัดเจน และสอดคลองกับคําแถลง
นโยบายของรั ฐบาล จึง นับ ไดวาเปนการเตรียมความพรอมดานการสง เสริม การทูตดวยมิติท าง
วัฒนธรรมและศาสนาของรัฐบาลไทยและการมีนโยบายใหหนวยงานของกระทรวงวัฒนธรรมในสวน
ภูมิภาคและประชาชน องคกรเครือขายทางวัฒนธรรมและภาคประชาสังคม รวมทั้งองคกรสงฆทั้งไทย
ไดรวมกันจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบานถือไดวาไทยไดใหความสําคัญ
กับบทบาทการทูตภาคประชาชนมากยิ่งขึ้นเปนกระบวนการของ ซอฟท พาวเวอร อยางมีนัยสําคัญ
ผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิผ ลของการดําเนินงาน/กิจกรรมโครงการขางตน คือ ผลที่ไดรับ
(Outcomes) ของการจัดกิจกรรม คือนวัตกรรมของการทูตวัฒนธรรมและศาสนา ที่เปนรูปแบบที่ดี
สําหรับการดําเนินงานสงเสริมการทูตดวยมิติทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในจัง หวัดชายแดนเพื่อสง เสริม ความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบาน โดยยก
รูปแบบการกรณีตัวอยางการจัดกิจกรรม สามจังหวัดคือ สระแกว หนองคาย และตาก จากการศึกษา
พบวา เปนรูปแบบที่สามารถวิเคราะหปจจัยและแนวทางหรือกรอบแนวคิดของการดําเนินการของ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้งสามจังหวัดในกรณีก ารดําเนินโครงการนี้ได ดัง นี้ (1) นโยบายของ
รัฐบาลและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มอบนโยบายการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ สรางความเปนมิตร
ลดความหวาดระแวงตอกันของประเทศและประชาชนของประเทศเพื่อนบาน (2) นโยบายของ
กระทรวงวัฒนธรรม วาดวยวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีอาเซียน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน มรดกไทย
มรดกอาเซียน (3) นโยบายและยุทธศาสตรดานศาสนสัมพันธกับตางประเทศของกรมการศาสนา
(4) องคประกอบดานทรัพยากร มรดกทางวัฒนธรรม มรดกรวมทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศ
เพื่อนบาน รวมทั้งบริบทของแตละพื้นที่ (5) กลยุทธของพื้นที่หรือจังหวัดที่สรางสรรคเชิงการวิเคราะห
นโยบายของกระทรวงตนสังกัดนําไปประยุกตใหสอดคลองกับผูมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม
กรณีของจังหวัดสระแกว (1) รูปแบบในเชิงบริบท บริบทของพื้นที่เชื่อมโยงกับชาติพันธุ
วัฒนธรรมระหวางไทยและเขมร รวมทั้งมีมรดกทางวัฒนธรรมแบบเขมร เชนปราสาทสะดกกกธม
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โบราณสถานตาง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมขอม ดังนั้นการการดําเนินงาน การบริหารจัดการจะตองปรับ
ตามความเหมาะสมกับพื้นที่และประเทศที่รวมกิจกรรมและบูรณาการเขากับหนวยงาน (2) รูปแบบใน
การจัดงานยึดแนวการประสานประโยชนเชิงบูรณาการ (3) รูปแบบเชิงกระบวนการบริหารจัดการ
โครงการ ไดกําหนดกรอบของกระบวนการดําเนินงาน การวางแผน การจัดการองคก าร การจัด
กิจกรรม การจัดการดานงบประมาณ การประสานงาน และการติดตามประเมินผล
จังหวัดหนองคาย (1) รูปแบบเชิงบริบทคือมรดกรวมคือวัฒนธรรมอีสาน วิถีชีวิตไทยอีสาน
กับลาวมีความคลายคลึงกัน มีมรดกรวมทางวัฒนธรรมและชาติพันธุเปนปจจัยเชื่อมโยงสรางสรรค
ความสัมพันธไมตรี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามีอิทธิพบตอสองชนชาติ และเปนปจจัยสําคัญใน
การบมเพาะทัศนคติ ของไทย–ลาว รวมทั้งหลวงพอพระใสสิ่งศักดิ์ที่ทุกคนเคารพบูชา (2) รูปแบบใน
การจัดงานยังคงรักษาไวซึ่งภารกิจหลักของการจัดงาน อาสาฬหบูชาและเขาพรรษา และการสราง
เสริมความสัมพันธไมตรีไทย–ลาว โดยใหความสําคัญการการสานสัมพันธของเยาวชนไทยกับเยาวชน
ลาว (3) รูปแบบในการบริหารจัดการ มีหลักการหลักแนวทางเดียวกับการบริหารจัดการโครงการของ
จัง หวัดสระแกว แตก ระบวนการประสานงานของจังหวัดหนองคาย จะเปนรูปแบบทางการตาม
กระบวนการทางการทูตสากลตามปรัชญาของกระทรวงการตางประเทศ
จังหวัดตาก วัฒนธรรมรวมของเมียนมารกับวัฒนธรรมลานนาฯ วัฒนธรรมการแตงกาย
อาหาร เชน แกงฮังเล ขนมจีนนําเงี้ยว สถาปตยกรรม เปนต น พระพุทธศาสนาคือศูนยรวมจิตใจที่
สําคัญเพราะชาวเมียนมารเปนพุทธศาสนิกชนที่เขมแข็ง
ดังนั้น รูปแบบการจัดกิจกรรมของทั้งสามจังหวัดจึงมีความแตกตางที่ชัดเจน คือวัฒนธรรม
พื้นถิ่น สวนหลักธรรมทางศาสนานั้นยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จากรูปแบบขางตนจะกอใหเกิด
ความรู ทักษะ การทอดบทเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู กระบวนการและวิธี
ดําเนินงานการสงเสริม การทูตวัฒนธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของนับวาเปนการดําเนินงานการทูต
วัฒนธรรมในเชิงรุก และเปนการขับ เคลื่อนกระบวนการสงเสริมการทูตวัฒนธรรมสูก ารเปนวาระ
แหงชาติในอนาคต
ผลกระทบ (Impact) (1) เกิดการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ทามกลาง
ความแตกแตกตางและความหลากหลายทางวัฒ นธรรม เพื่อการเรียนรูซึ่ง กันและกัน สรางความ
ภาคภูมิใจ สร างความสัม พั นธอันดี ระดั บ ประชาชนสูป ระชาชน ระดับ ชาติ ระดั บ ภูมิภาค และ
พัฒนาการสูร ะดับนานาชาติ (2) มีการสง เสริมความรวมมือ เชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน
วัฒนธรรมและการทูตวัฒนธรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยและระหวางไทยกับประชาคม
อาเซียนและนานาชาติ (3) เกิดความรวมมือในการนํามิติวัฒนธรรมมาใชประโยชนทางนโยบายและ
การปฏิบัติของการเมืองระหวางประเทศในบริบทของซอฟท เพาเวอร หรือการทูตวัฒนธรรม เพื่อ
สันติสุขของประชาคมอาเซียน
อนึ่ง การดําเนินงานจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ ไดนําเสนอเปนรายงานการดําเนินงานสงเสริม
ความสั ม พั น ธไมตรี ใ นมิ ติ ศ าสนาและวั ฒ นธรรม ต อ ผู บ ริ ห ารระดั บ อธิ บ ดี ระดั บ กระทรวง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม และรายงานตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง และผลจากการจัด
งานในระยะที่ผานมาทุกจังหวัด ไดรับการชื่นชมจากหนวยงาน บุคคลหลายฝาย เชน สื่อสารมวลชน
ทุกแขนง สื่อหนังสือพิมพรายวัน รายปกษ ทั้งสื่อออนไลน สื่ออิเลคทรอนิกส วิทยุ โทรทัศนหลายแหง
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ไดลงขาวการจัดงานการจัดงานกิจ กรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนเพื่อสงเสริมความ
สัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบาน ในเชิงบวกอยาตอเนื่อง
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) รัฐบาลควรกําหนดใหการทูตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรคทางวัฒนธรรม
เปนวาระแหงชาติ
2) การดําเนินการทูตวัฒนธรรมของไทยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมาก
ขึ้นควรมีการบูรณาการของหนวยงานราชการที่จะตองนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมและเชื่อมโยงตอผลประโยชนของชาติดานตาง ๆ
เชนความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แรงงานและอื่น ๆ
3) การดําเนินงานสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในมิติวัฒนธรรมและ
ศาสนา ถือวาเปนภารกิจสําคัญเชิงการทูตวัฒนธรรมหรือการแสดงอํานาจทาง Soft Power อยางมี
นัยสําคัญ สมควรที่หนวยงานดําเนินการควรไดรับความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศ และควร
มีการประสานความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศเพื่อบาน เพื่อใหประชาชนของ
ประเทศเพื่อนบานสามารถเดินทางเขามารวมกิจทั้งฝายไทยและเขาออกประเทศเพือ่ นบานเพือ่ กิจการ
นี้ไดอยางสะดวก
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ในการศึก ษาวิจัยในอนาคตควรทําการศึกษาวิจัยเรื่องการทูตวัฒ นธรรมกับ
การเมืองระหวางประเทศของไทย หรือศึกษาวิจัยประเด็นความรวมมือดานวัฒนธรรมและศาสนาใน
แงมุมอื่น ๆ ในยุทธศาสตรการทูตวัฒนธรรม
2) ควรมีการสรางเครือขายการทูตวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและมี
บทบาทในการวางแผน กําหนดยุทธศาสตรกับภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานการทูต
วัฒนธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งทีมไทยแลนดและผลิตผลงานเชิงวัฒนธรรมสูประชาคมโลก รวมทั้งการ
ตั้งกองทุนในรูปแบบตาง ๆ เชนมูลนิธิ เพื่อเปนทุนในการทํางาน สรางมูลคาและคุณคาทางวัฒนธรรม
ของไทยตอนานาชาติ ทั้งวัฒนธรรมที่มีรูปลักษณ และวัฒนธรรมไมมีรูปลักษณ
กลาวโดยสรุป การทูตวัฒนธรรมเปน เปนกระบวนการแสดงอํานาจทางการเมืองระหวาง
ประเทศที่สําคัญ เปนกระบวนการโนม นาวตอรัฐที่ผูแสดงตองการปฏิบัติก ารเพื่อประโยชนที่ตอง
ประสงคตอรัฐอื่น ๆ โดยไมใชกําลัง ทางทหาร การทูตวัฒนธรรมเปนยุทศาสตรสําคัญในการสราง
ภาพลักษณที่ดีแกประเทศไทยในสายตาของประเทศเพื่อนบาน ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ควรสรางปจจัยการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและการทูตวัฒนธรรมของไทยสูประชาคมเพื่อนบานอาเซียน
และประชาคมโลก การสรางคุณคาทางวัฒ นธรรมเปนมูลคาทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคม และเศรษฐกิจสรางสรรคเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น จึงควรเสนอการทูตวัฒนธรรมเปนวาระแหงชาติ
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