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กีฬาฟุตซอล (Footsall) เป็นกีฬาที่เล่นเหมือนกีฬาฟุตบอลแต่เป็นการเล่นในร่มหรือใน
อาคาร (Indoor soccer) ซึ่งใช้จ านวนผู้เล่นน้อยกว่ากีฬาฟุตบอลมาก แต่ปัจจุบันได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายไปทั่วโลก โดยสามารถบริหารจัดการได้สะดวกและไม่ยุ่งยากเท่ากีฬาฟุตบอลเดิมที่มี
ขนาดใหญ่ในทุกมิติ ซึ่งกีฬาฟุตซอลได้มีการพัฒนาอย่างมีระเบียบแบบแผนแบบมืออาชีพตาม
แบบอย่างฟุตบอลรุ่นใหญ่อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านมาตรฐาน เทคนิคการเล่น วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
โภชนาการ และการบริหารจัดการ ดังนั้น กีฬาฟุตซอลจึงสามารถน ามาเป็นปัจจัยส าคัญที่น ามาใช้ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีอีกประเภทหนึ่ง 

ทั้งนี้ เหตุที่ผู้ศึกษาได้สนใจศึกษาการน ากีฬาฟุตซอลมาใช้ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย เนื่องจากกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาพ้ืนฐานของกีฬา
ฟุตบอลที่นิยมเล่นและจัดการแข่งขันกันในระดับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนทั่วไป ในหลายพ้ืนที่
ทั้งในประเทศไทย ประเทศอาเซียน และนานาชาติทั่วโลก ที่จะสามารถเป็นบันไดไต่เต้าขึ้นไปสู่การเป็น
นักกีฬาฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ได้ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาไทยกับเวียดนามเสมือนเป็นคู่แข่งกันในหลายมิติ ไม่ว่า
จะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การท่องเที่ยว ฯลฯ จึงท าให้ประชาชนบางส่ วนของ 
สองประเทศ ยังมีทัศนคติด้านลบต่อกันอยู่ในเชิงลึก จึงมีผลต่อการพัฒนาความร่วมมือเพ่ือสร้าง 
ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันประเทศเวียดนามก็ก าลังมีการส่งเสริม
สนับสนุนและผลักดันกีฬาฟุตซอลให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่ทีมกีฬาชั้นน าอีกประเภทหนึ่ง 
ผู้ศึกษาจึงเห็นว่ากีฬาฟุตซอลมีบทบาทส าคัญไม่น้อยไปกว่ากีฬาชนิดอ่ืน ในการที่จะใช้สร้าง
ความสัมพันธ์หรือความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามได้เป็นอย่างดี เนื่องจากประเทศไทยได้จัดการ
แข่งขันหรือส่งนักกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในภูมิภาคอาเซียนหลายครั้ง ซึ่งก็ได้มีการบรรจุ
กีฬาฟุตซอลอยู่ในตารางการแข่งขันเสมอ และได้ท าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากหลายประเทศในอาเซียน แต่เวียดนามยังไม่ให้ความส าคัญกับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
กับประเทศไทยมากนัก เห็นได้จากหลายครั้งเวียดนามไม่ส่งนักกีฬาฟุตซอลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
มาแข่งขันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง และที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
ประเทศไทยได้เห็นความส าคัญของการกีฬาในระดับเยาวชนของชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายการ
กีฬาแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบการส่ง เสริมการพัฒนาด้านกีฬาทุกประเภทเ พ่ิมมากขึ้นทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาว่า การน ากีฬาฟุตซอลมาใช้ในการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย จะสามารถมีผลกระทบใน
เชิงบวกเพ่ิมมากข้ึนต่อกันได้หรือไม่ เพียงใดและอย่างไร 



จ 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
ประเด็นหารือท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการกีฬา ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในสถานศึกษา 
2. เชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
3. น าวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยพัฒนานักกีฬา  
4. สร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพไปแข่งขันในระดับโลก  
5. แสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน  
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักภายใต้กรอบ

การด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาฟุตซอลนักเรียนในนามประเทศไทย 
เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งอาเซียนและเอเชีย มีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญ โดยได้ริเริ่มผลักดันการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการด าเนินโครงการและกิจกรรม เพ่ือใช้
กีฬาฟุตซอลพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทยขึ้น โดยมีการ
ประสานความร่วมมือ 5 ด้าน ได้แก่  

1. ความร่วมมือทางด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
ฟุตซอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย 

2. ความร่วมมือทางด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตซอลนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ฟุตซอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

3. ความร่วมมือทางด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
กับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศสาขากีฬาฟุตซอล และการประชุมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. ความร่วมมือทางด้านงบประมาณ ในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันและ 
การประชุมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทางด้านการกีฬาฟุตซอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย 

5. ความร่วมมือทางด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนามาตรฐานกีฬาฟุตซอล
นักเรียนชิงแชมป์เอเชีย 

ส่วนที่เห็นควรเสนอแนวทางต่อรัฐบาล มีดังนี้ 
1. การใช้การทูตเชิงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการผลักดันการส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศด้านกีฬาฟุตซอลหรือกีฬาประเภทอ่ืนๆ  
2. การใช้การทูตเชิงกีฬาเป็นเครื่องมือในการผลักดันเพ่ือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศด้านกีฬาฟุตซอลหรือกีฬาประเภทอ่ืนๆ  
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการด าเนินโครงการและกิจกรรมการใช้กีฬาฟุตซอลเพ่ือพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลาย
ประการ จึงท าให้ความร่วมมือทั้ง 5 ด้าน ยังไม่ได้รับการผลักดันไปสู่การจัดท าความร่วมมือ (MOU) 
ด้านกีฬาระหว่างกันเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้น ได้แก่  

1. ปัญหาด้านนโยบายและการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้กีฬาฟุตซอลเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามกับประเทศไทย 

2. ปัญหาด้านการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตซอล 
นักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย ตัวแทนนักเรียนไทย รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคของการน าเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานมาใช้ในการฝึกซ้อม 

3. ปัญหาด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้ในการพัฒนานักกีฬาฟุตซอลนักเรียน 
ชิงแชมป์แห่งเอเชีย ตัวแทนนักเรียนไทย ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 

4. ปัญหาด้านขาดการบูรณาการความร่วมมือทางด้านการกีฬาฟุตซอลระดับนักเรียน
ระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย 

5. ปัญหาด้านการไม่มีแผนกลยุทธ์ความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตซอล
นักเรียน ระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทยที่ชัดเจน  

ดังนั้น เพ่ือให้ความร่วมมือด้านการใช้กีฬาฟุตซอลเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย ได้รับการผลักดันและได้รับการสนับสนุนการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมกีฬาฟุตซอลนักเรียนให้มีคุณภาพ ศักยภาพ ความมั่นคง 
ยั่งยืน ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นเลิศทางกีฬา และความเป็นมืออาชีพ ผู้ศึกษาจึงได้เสนอ
ข้อเสนอแนะเพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือที่ส าคัญ 5 ข้อ ดังนี้ 

1. ผลักดันให้มีการก าหนดเป็นกลยุทธ์ความร่วมมือด้านการใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียน  
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย 

2. ก าหนดตัวชี้วัด ที่แสดงถึงความส าเร็จในการใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียน เพ่ือพัฒนา 
ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย 

3.  บูรณาการและประสานความร่วมมือ ระหว่าง กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กับองค์กรกีฬาฟุตซอลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

4.  สนับสนุนให้มีการติดต่อการประสานงานความร่วมมือระหว่างผู้บริหารระดับสูง 
ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย 

5.  น าเสนอต่อรัฐบาล เพ่ือการตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการประสาน
ความร่วมมือทางด้านการกีฬาฟุตซอลระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย พร้อม
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ทั้งให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาฟุตซอลนักเรียนของ
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลัง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การกีฬา มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในด้าน 
สุขภาพ พลานามัย และจิตใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กีฬาถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และ
ชุมชนในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก โดยอาศัยกระบวนการของกีฬา เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม  
เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตส านึกในการด ารงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมี  
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน เป็นรากฐานที่ดีของสังคม องค์กรของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศจึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกก าลังกาย 
และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศชาติ สอดคล้องกับ 
ประโยค สุทธิสง่า (2538 : 1) กล่าวว่า การกีฬาของชาตินับเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพของคนในชาติ
หรือทรัพยากรบุคคลของประเทศนั้นๆ  

กีฬาฟุตซอลในประเทศไทย เริ่มต้นจากการแข่งขันฟุตบอล 5 คน และได้พัฒนาเป็น 
การแข่งขันในร่มโดยมีการจัดการแข่งขันฟุตบอล 5 คน ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2540 ด้วยความร่วมมือ 
จากหลายๆ ฝ่ายที่ช่วยกันผลักดันกีฬาชนิดนี้ให้ได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร การกีฬาแห่งประเทศไทย และบริษัท  
เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอล 5 คน ในรายการ “STAR IN DOOR SOCCER 
1997” เมื่อวันที่ 12–21 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ โดยมี 12 ทีมสโมสรชั้นน า
จากไทยแลนด์ลีกเข้าร่วมการแข่งขัน และทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นทีมชนะเลิศ 

กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมความนิยมอย่างแพร่หลายในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งในระดับเอเชียและระดับโลก ดังนั้น  
หากต้องการที่จะให้กีฬาฟุตซอลพัฒนาอย่างเป็นระบบและทัดเทียมนานาอารยประเทศ จะต้อง 
มีการปรับปรุงและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การเก็บตัว การฝึกซ้อม การน าวิทยาศาสตร์
การกีฬาและเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างประสิทธิภาพของนักกีฬา รวมทั้ง 
การน าโภชนาการในนักกีฬา และยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและบุคลากร (ส าหรับผู้ฝึกสอน) เพ่ือที่จะ
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พัฒนาทักษะของนักกีฬา ซึ่งรวมถึงการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับฝึกซ้อม นอกจากนี้ ยังรวมถึง
การส่งเสริมกีฬาฟุตซอลอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพ่ือให้กีฬาฟุตซอลประสบความส าเร็จในระดับ
อาชีพขึ้นในประเทศ ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือกันหาวิธีการ และแนวทาง
ในการพัฒนากีฬาฟุตซอลของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทั้งนี้ ยังเป็นการตอบสนอง
นโยบายการพัฒนาการกีฬาของรัฐบาล โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 และแผนยุทธศาสตร์ด้านกีฬาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีกรมพลศึกษาเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาในระดับนักเรียน เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงทักษะทางด้านการกีฬา คัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นจากทั่วประเทศ  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้าและพัฒนานักกีฬาระดับนักเรียนไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และระดับ
นานาชาติต่อไป ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่กีฬาอาชีพได้อย่างเป็นระบบ 

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาวงการกีฬา
ให้ก้าวไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และนานาชาติ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ในปี ค.ศ. 2021 
ซึ่งทั้งสองรายการนี้ เป็นการแข่งขันกีฬารายการส าหรับคนปกติและรายการส าหรับคนพิการ ทั้งนี้ 
กรมพลศึกษาเป็นหน่วยงานที่เกิดจากการปฏิรูประบบราชการและอยู่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาที่สามารถจะด าเนินการจัดท าโครงการความร่วมมือทางการกีฬาระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ จะท าให้นักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบสู่การเป็น
นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรทางการกีฬาที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ 

ทั้งนี้ ในอดีตประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นชาติที่มีมาตรฐานฟุตซอลที่ดี  
ในระดับหนึ่ง เพียงแต่ว่าพอเจอกับไทยมักจะเล่นได้ต่ ากว่ามาตรฐาน และด้วยความที่ทีมไทยเจอกับ 
ทีมเวียดนามบ่อยครั้งในนัดส าคัญ เกมชิงด าที่ต้องชี้ชะตา ก็ท าให้แฟนบอลสองชาติ จดจ าและเกิด
ความรู้สึกว่าไทยกับเวียดนามนี่แหละ คือคู่แข่งที่แย่งชิงความเป็นเบอร์ 1 ของอาเซียน ท าให้เกิด
ทัศนคติเชิงลบ ความรู้สึกต่อต้านและความรู้สึกเป็นศัตรูกัน  

ดังนั้น ผู้ศึกษาเป็นข้าราชการในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมี
ภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ กีฬาขั้นพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือมวลชนโดยตรง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่ อง “การใช้กีฬาฟุตซอล
นักเรียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทย” เพ่ือพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น  
อันจะน ามาซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพ การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรม และ 
การประสานความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย เพ่ือลดปัญหา



3 

ทัศนคติเชิงลบและปัญหาด้านอ่ืนๆ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ 
ที่อาจตามมาได้ตามแต่ละยุคสมัยหรือช่วงเวลา และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในอนาคต 
เพ่ือลดความรู้สึกลบที่มีในอดีต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทความสัมพันธ์ด้านกีฬาฟุตซอลนักเรียน เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย 

1.2.2 เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความสัมพันธ์ มิตรภาพ ความร่วมมือทางด้านการกีฬาอ่ืนๆ การท่องเที่ยว รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย ให้มีความแนบแน่น และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร ข้อมูล การด าเนินโครงการและกิจกรรม ความร่วมมือ
ด้านกีฬาฟุตซอลนักเรียน ระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมี
บทบาทส าคัญในการริเริ่ม ผลักดัน และมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียน 
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 

1.3.2 สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขัน 
1.3.3 ศึกษา วิเคราะห์ SWOT กลไกโครงการและกิจกรรม การด าเนินการใช้กีฬาฟุตซอล

นักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับ
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 
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1.4 ค าถามการศึกษา 
1.4.1 บทบาทความสัมพันธ์ด้านกีฬาฟุตซอลนักเรียน ระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามกับประเทศไทย เป็นอย่างไร 
1.4.2 จะมีแนวทางอย่างไรที่จะสามารถน ากีฬาฟุตซอลมาใช้ในการส่งเสริม ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย  
 

1.5 ประโยชน์ในการศึกษา 
1.5.1 ใช้การศึกษานี้เป็นข้อมูลในการน าเสนอนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 

โครงการ และกิจกรรมด าเนินการใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียน เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย สู่มาตรฐานการแข่งขันในระดับสูงขึ้นจนถึงระดับ
นานาชาติ และสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต 

1.5.2  การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียน เพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

1.5.3  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพ ความร่วมมือทางด้านการกีฬาฟุตซอลนักเรียน 
การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย 
ให้แนบแน่นมากข้ึน 

 
1.6 นิยามศัพท ์

กีฬาฟุตซอล คือ กีฬาที่เล่นเหมือนฟุตบอล แต่เป็นการเล่นในร่ม โดยการเล่นฟุตซอล 
จะแบ่งออกเป็นสองทีม แต่ละทีมมีทั้งหมด 5 คน รวมผู้รักษาประตูข้างละ 1 คน ลูกบอลที่ใช้เล่นจะมี
ขนาดเล็กกว่าลูกฟุตบอลทั่วไป และจะหนักกว่า การแข่งขันทั้งหมด 2 ครึ่ง ครึ่งละ 20 นาที และ
ระยะเวลาการแข่งขันแต่ละครึ่งอาจเพ่ิมเวลาเตะลูกโทษ ณ จุดโทษ ส่วนการขอเวลานอกนั้น ทั้งสองทีม 
มีสิทธิขอเวลานอก 1 นาที ในแต่ละครึ่งเวลา ผู้รักษาประตูไม่สามารถท าประตูได้ด้วยมือแต่ท าด้วย
การเตะได้ และผู้เล่น ฝ่ายรุกไม่สามารถท าประตูได้ด้วยแขน (http://www.parwat.com/443) 

MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding แปลว่า บันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างบุคคลสองคณะหรือมากกว่านั้น เป็นโครงร่างข้อผูกพันระหว่างคณะท างานที่จะ
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยมิได้ผูกพันเหมือนสัญญา (Contract) ซึ่งส่วนใหญ่บันทึก
ความเข้าใจจัดท าขึ้นเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่  
ทั้งสองฝ่ายและประเทศชาติในที่สุด (ทวีโชค พงษ์ดี : 2562) 
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ความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาฟุตซอลนักเรียน หมายถึง ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย เพ่ือพัฒนาทางด้านการกีฬาฟุตซอลให้มีประสิทธิภาพไปสู่การเข่งขัน
ในระดับที่สูงขึ้นและระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถต่อยอดสู่กีฬาอาชีพ ได้อย่างเป็นระบบ (ทวีโชค 
พงษ์ดี : 2562) 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หมายถึง การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขต
พรมแดนของรัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือตัวแทนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รัฐ ที่ส่งผลถึงความร่วมมือหรือความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ ในโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
กลุ่มบุคคล หรือสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดข้ึนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมโลก 
(ทวีโชค พงษด์ี : 2562) 

 
 
 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เพ่ือให้การท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียนเพ่ือพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการศึกษา ดังนี้ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2.1.1.1  แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หมายถึง การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์  
ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือตัวแทนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รัฐ ที่ส่งผลถึงความร่วมมือ
หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ ในโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลหรือสังคม ที่อาจเกิดขึ้นข้ามเขตของกลุ่มสังคมการเมืองหนึ่งๆ ในกรณี
ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยด้วยกัน หรือกลุ่มคนไทยด้วยกันในประเทศไทย ไม่ใช่ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนชาติอ่ืนถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเกิดขึ้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมโลก 

2.1.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม มีความสัมพันธ์กันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2519 โดยประเทศไทยได้เปิด
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงฮานอย และสถานกงสุลไทยประจ านครโฮจิมินห์ เมื่อปี พ.ศ. 2521 
และปี พ.ศ. 2535 ตามล าดับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ประกอบด้วยส านักงานผู้ช่วยทูต
ฝ่ายทหารและส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เปิด
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ าประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2521 ระบุให้มี
การเพ่ิมพูนความร่วมมือในความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย–สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปัจจุบันอยู่ใน
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ระดับที่ดี มีการแลกเปลี่ยนการเยือนทุกระดับรวมถึงระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือด้านการค้า
ทั้งสองประเทศ วางกลไกความสัมพันธ์ในหลายระดับ ระดับสูงสุดคือกรอบการประชุมคณะรัฐมนตรี
ร่วมไทย–สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat : JCR)  
ซึ่งในการประชุม JCR ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตนารมณ์ ใน “แถลงการณ์ร่วม 
ว่าด้วยกรอบความร่วมมือไทย–สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21” 
(Joint Statement on the Thailand–Vietnam Cooperation Framework in the First Decade 
of the 21st Century) ทุกๆ ด้าน และตกลงให้จัดตั้ งกลไกการหารือร่วม (Joint Consultative 
Mechanism : JCM) เพ่ือเป็นกลไกในระดับรอง ท าหน้าที่ดูแล ประสานความร่วมมือในภาพรวมแทน
คณะกรรมาธิการร่วมไทย–สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Joint Commission : JC) โดยมี 
ความร่วมมือ ดังนี้ 

1)  ด้านการเมืองและความมั่นคง มีความร่ วมมือและประสานกัน 
อย่างใกล้ชิด โดยมีกรอบการประชุมคณะท างานร่วม ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง 
( Joint Working Group on Political and Security Cooperation : JWG on PSC) เ ป็ น ก ล ไ ก
ส าคัญ ความร่วมมือด้านการลงทุน ประเทศไทยลงทุนในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสูง
เป็นอันดับที่ 12 จากนักลงทุนต่างชาติทั้งหมด เอกชนไทยนิยมลงทุนที่นครโฮจิมินห์และจังหวัด
ข้างเคียงในสาขาส าคัญ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมการเกษตร 
อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมพลาสติก ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ สาขาการลงทุนที่มีความน่าสนใจ 
ได้แก่ ภาคบริการ ซึ่งประเทศไทยมีประสบการณ์และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความต้องการ
เพ่ิมข้ึนมาก เมื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอีกระดับหนึ่ง 

2) ด้านวิชาการ สังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยมีความร่วมมือทาง
วิชาการกับเวียดนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ผ่านกรอบการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย–
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นความส าคัญของการแลกเปลี่ยนการสอน
ภาษาระหว่างกัน โดยรัฐบาลไทยได้รับความร่วมมือให้เปิดหลักสูตรสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 5 แห่ง ทั้งนี้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสนับสนุน
งบประมาณ 3.5 แสนดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือสร้างโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามที่จังหวัดนครพนม ทั้งสองฝ่าย
ได้แลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระหว่างกันในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ทฤษฎีที่นักวิชาการในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสร้างขึ้นนั้น ไม่ได้เป็น

ทฤษฎีแบบอนุมาน (Deductive Theory) ที่เราจะสามารถอนุมาน (Deduce) ข้อสรุปและสมมติฐาน
ตามหลักที่ว่าด้วยเหตุและผล (Logic) ได้จากถ้อยแถลงของทฤษฎีนั้น ทฤษฎีที่นักวิชาการสาขา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสร้างขึ้นนั้นมีลักษณะเป็นกึ่งทฤษฎี (Quasi Theory) ทั้งนี้ ก็เพราะว่า
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีลักษณะเช่นเดียวกับวิชาอ่ืนๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ มีตัวแปรมากมาย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์จึงท าให้ยากต่อการสร้างทฤษฎีตามแบบวิทยาศาสตร์กายภาค  
การสร้างทฤษฎีในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างให้การศึกษาวิชานี้
มีระเบียบ แบบแผน และกฎเกณฑ์เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือช่วยให้สามารถท านายเหตุการณ์ล่วงหน้า และท าให้สามารถควบคุม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ด าเนินไปตามวิถีทางที่ถูกต้อง (ศิโรฒน์ ภาคสุวรรณ, 2531 : 37)  

2.1.3 แนวคิดทางด้านกีฬาระหว่างประเทศ 
การด าเนินการจัดการแข่งขันระหว่างประเทศเพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ 

สมรรถนะ สร้างเสริมความสามัคคีระหว่างกัน ทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ซึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬา จากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ท าให้ประเทศไทยได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ พัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะของนักกีฬา เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาไม่ใช่แค่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน
กีฬาเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความร่วมมือด้านเครือข่ายระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคี ที่จะ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาที่มีคุณภาพให้เกิดความเชื่อมโยงเส้นทางความร่วมมือ
ทางการกีฬาและวัฒนธรรมภาคีเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาจะต้องให้ความสนใจและ
สนับสนุนในด้านความรู้และการส่งเสริมอย่างจริงจังและให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ 
สภาพแวดล้อมของอารยประเทศ วัฒนธรรมและประเพณี เพ่ือให้มีการจัดระบบในการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ภาคีเครือข่ายที่จะน ามาประยุกต์ในการพัฒนากีฬาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 

2.1.4 แนวคิดทางด้านอ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
อ านาจละมุน หรืออ านาจอ่อน (Soft power) คือ แนวคิดที่พัฒนาโดยโจเซฟ เนย์ 

(Joseph Nye) อาจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ให้ความหมายไว้ว่า อ านาจที่ความสามารถในการ
ดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วมมากกว่าการบังคับหรือให้เงิน ในปัจจุบันใช้ในการเปลี่ยนแปลงและสร้าง
อิทธิพลต่อความคิดของสังคมและประชาชนในประเทศอ่ืน โดยอาศัยทรัพยากรพ้ืนฐาน 3 ประการ 
ประกอบด้วย วัฒนธรรม (culture) ค่านิยมทางการเมือง (political values) และนโยบาย
ต่างประเทศ (foreign policies)  

แหล่งทรัพยากรของอ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อน (Soft power) 
โจเซฟ เนย์ ได้กล่าวว่า แหล่งทรัพยากรส าคัญของอ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อน 

(soft power) ประกอบไปด้วย 3 ประการ ดังนี้ 
1) วัฒนธรรม (culture) ถ้าวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์และค่านิยมของประเทศอ่ืนๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกล่าวจะกลายเป็นอ านาจละมุนหรือ 
อ านาจอ่อน (soft power) ของประเทศนั้นก็จะมีมากขึ้น ช่องทางที่ท าให้วัฒนธรรมของประเทศหนึ่ง
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เป็นที่รู้จักในประเทศอ่ืนๆ นั้นมีมากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้า การเยี่ยมเยือน  
การติดต่อสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน  

2) ค่านิยมทางการเมือง (political values) ถ้าประเทศดังกล่าวมีค่านิยมทาง
การเมืองที่สอดคล้องกับประเทศอ่ืนๆ อ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อน (soft power) ของประเทศนั้น 
จะเพ่ิมขึ้น ในทางกลับกันถ้าค่านิยมของประเทศดังกล่าวขัดกับค่านิยมของประเทศอ่ืนๆ อย่างชัดเจน 
อ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อน (soft power) ของประเทศนั้นก็จะลดลง ตัวอย่างเช่น การที่
สหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 1950 ยังคงมีการแบ่งแยกสีผิว (racial segregation) ท าให้อ านาจละมุน
หรืออ านาจอ่อน (soft power) ของสหรัฐอเมริกาในทวีปแอฟริกานั้นมีน้อย เป็นต้น 

3) นโยบายต่างประเทศ (foreign policies) ถ้าประเทศหนึ่งด าเนินนโยบายที่หน้า
ไหว้หลังหลอก (hypocritical) ก้าวร้าว และไม่แยแสต่อท่าทีของประเทศอ่ืนๆ โอกาสที่จะสร้างอ านาจ
ละมุนหรืออ านาจอ่อน (soft power) จะมีน้อย ดังเช่นกรณีของสหรัฐอเมริกาที่บุกยึดอิรักในปีค.ศ. 
2003 โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของประเทศอ่ืนๆ เป็นต้น แต่ถ้าประเทศดังกล่าวมีแนวนโยบาย
ต่างประเทศที่รักสันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสที่จะสร้างอ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อน 
(soft power) ให้เกิดข้ึนจะมีมาก 

การน าอ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อน (soft power) มาพัฒนาทางการกีฬาสามารถ
ท าได้ให้เป็นรูปธรรม ดังที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนน ามาใช้ ปรากฏดังข้อความของ
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ที่ว่า จีนค้นพบแหล่งที่มาแหล่งใหม่ของพลังอ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อน 
(soft power) ซึ่งจะช่วย ขยายอิทธิพลของตนไปตลอดทั่วโลกได้ แหล่งที่มาดังกล่าวก็คือ กีฬา 

เมื่อพูดกันถึงเรื่องการก้าวผงาดขึ้นมาของประเทศจีน พวกนักวิเคราะห์มักให้  
ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้อ านาจแข็ง (hard power) ของแดนมังกร เป็นต้นว่า การยืนกราน
อย่างแข็งกร้าวในทางการทหาร หรือเรื่องแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา 
ปักก่ิงเป็นฝ่ายตามหลังโลกตะวันตกอย่างห่างไกลในเรื่องการใช้นโยบายอ านาจละมุนต่างๆ เป็นต้นว่า 
ความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม ประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพ การแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

อย่างไรก็ตาม ในทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้ก าลังเปลี่ยนแปลงไป องค์การสื่อมวลชนของจีน
ได้ออกไปสื่อข่าวและจัดตั้งส านักงานขึ้นตามเมืองต่างๆ ทั่วโลกอย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกับการเปิด
สถาบันขงจื๊อในนานาประเทศก็ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ในระยะหลังๆ มานี้ เริ่มต้นตั้งแต่
การจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี ค.ศ. 2008 ที่ประสบความส าเร็จระดับยอดเยี่ยม จีนก็ได้ใช้
กีฬาในการช่วยขยายอิทธิพลของตนออกไปในประชาคมโลกอีกด้วย นักกีฬาจีนที่มีอิทธิพลในระดับ
โลก เป็นต้นว่า นักเทนนิส หลี่ น่า นักวิ่งข้ามรั้ว หลิว เสี่ยง, และนักบาสเกตบอล เหยา หมิง คือ 
ตัวอย่างส าคัญ ๆ ของเรื่องนี้ 
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หลี่ น่า นักเทนนิสผู้ถ่อมตนซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมโดยทีมเทนนิสทีมชาติของ
ประเทศจีน ได้ก้าวขึ้นไปเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกภายหลังที่กลายเป็นผู้เล่นชาวจีนและชาวเอเชีย
คนแรกที่สามารถเข้าไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวรายการแข่งขันเทนนิสระดับแกรนด์สแลม  
นั่นคือ ออสเตรเลียน โอเพ่น โดยที่มีผู้คนจ านวน 65 ล้านทีเดียวที่เฝ้าชม หลี่ น่า ปรากฏตัวในแมตช์
ชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมครั้งแรกของเธอที่เมืองเมลเบิร์นเมื่อปี ค.ศ. 2011 ต่อจากนั้นเธอก็
เป็นผู้เล่นชาวจีนและ ชาวเอเชียคนแรกที่คว้าแชมป์ระดับแกรนด์สแลมส าเร็จจนได้ในการแข่งขัน   
เฟรนช์ โอเพ่น ปีเดียวกัน ผลงานของเธอท าให้ได้ข้อตกลงเป็นสปอนเซอร์จากสินค้าหลายหลากชนิด  
เป็นต้นว่า นาฬิกาโรเล็กซ์, ไอศกรีมฮาเกน–ดาส, รถยนต์เมอร์เซเดซ–เบนซ์, และคราวน์ กาสิโน 

สเตซีย์ อัลลัสเตอร์ (Stacey Allaster) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
ดับเบิลยูทีเอ ทัวร์ (WTA Tour) กล่าวภายหลังหลี่สร้างประวัติศาสตร์ชนะเลิศรายการเฟรนช์ โอเพ่น 
ในปี ค.ศ. 2011 ว่า “ชัยชนะของเธอในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กหญิงรุ่นปัจจุบันทั้งรุ่น
ทีเดียวให้มาเล่นเทนนิส และขับดันกีฬาชนิดนี้ให้ขึ้นไปสู่ระดับใหม่แห่งความนิยมชมชอบและ 
การเติบโตขยายตัวในขอบเขตทั่วโลก” บุคลิกลักษณะของเธอที่เข้ากับคนอ่ืนได้ง่ายและมีอารมณ์ขัน 
ท าให้เธอชนะใจแฟนๆ จ านวนมากมายทั้งในและนอกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

การใช้กีฬาเป็นอ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อนของจีนเช่นนี้ เป็นการเดินตามอเมริกา
ซึ่งเป็นเจ้าครอบง าพ้ืนที่นี้มาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว อิทธิพลของนักกีฬาคนดัง อย่างเช่น  
นักบาสเกตบอล ไมเคิล จอร์แดน นักกอล์ฟ ไทเกอร์ วูดส์ และนักมวย โมฮัมหมัด อาลี อยู่ในระดับ
แถวหน้ายากที่จะหาใครทัดเทียมได้ ความส าเร็จในการแข่งขันของนักกีฬาชาวอเมริกันได้ปฏิวัติ
ทัศนคติของผู้คนทั่วโลกที่มีต่อวัฒนธรรมอเมริกันทีเดียว 

วิธีการในเรื่องนี้ของจีนอันที่จริงแล้วก็เป็นการลอกเลียนแบบตรงๆ จากอเมริกา 
ที่เป็นชาติผู้สร้างสรรค์แนวความคิดเรื่องอ านาจละมุนหรีออ านาจอ่อนขึ้นมา แต่กระนั้นพวกบริษัท
ของจีนก็ยังเดินตามรอยเท้าของเหล่าคู่แข่งขันชาวเกาหลีใต้และชาวญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน ในเรื่องการสร้าง
แบรนด์และชื่อเสียงเกียรติภูมิของพวกเขาด้วยวิธีเป็นสปอนเซอร์สโมสรกีฬาและรายการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาหลายๆ ปีที่ผ่านมา ประชาคมโลกได้เป็นประจักษ์พยานถึงการเติบโตและ
ความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ของแบรนด์สินค้าอย่าง โซนี่ ซัมซุง และโตโยต้า ในขณะที่ชื่อ
และตราสัญลักษณ์ของแบรนด์สินค้าเหล่านี้ปรากฏอยู่บนเสื้อของทีมกีฬาชั้นน าและตามป้ายของ
รายการแข่งขันกีฬาชื่อก้องโลก 

จากบทความประกอบข้างต้น จะเห็นได้ว่าอ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อน (soft 
power) สามารถที่จะน ามาประยุกต์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามกับประเทศไทย โดยใช้การกีฬาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยน
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วัฒนธรรมและประเพณีระหว่างกัน ท าให้มีผลกระทบเชิงบวกในการกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อ
ไป 

2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการทูตเชิงวัฒนธรรม  
ค าว่า “การทูตเชิงวัฒนธรรม” (Cultural Diplomacy) หมายถึง กิจกรรม 

ด้านวัฒนธรรมในกรอบกว้างๆ ทั้งภาษา ความคิด อุดมการณ์ ทัศนคติ ประเพณี วิทยาการความรู้  
การกีฬาและวิถีชีวิต ทั้งนี้ เพ่ือเป็นเครื่องมือสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันโดยใช้แนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ในลักษณะซึมลึกเพ่ือให้เข้าถึงประชาชน (สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ , 2548, 
น.66) การทูตเชิงวัฒนธรรม เป็นค าที่มีความหมายแสดงถึงบทบาทของวัฒนธรรมที่สามารถน ามาใช้
เป็นเครื่องมือส่งเสริมการด าเนินงานทางการทูตได้ หัวใจของงานการทูตเชิงวัฒนธรรม คือ ท าอย่างไร
ที่จะให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะในระดับประชาชนทั่วไปเกิดความนิยมชมชอบความเป็นไทย  
เกิดความรู้สึกที่ดีและความเข้าใจอันดีต่อประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินนโยบายต่างประเทศ 
ทั้งทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมที่มีรูปแบบ
ที่หลากหลาย (สโมสรสราญรมย์, 2541, น.185) 

 

 
 

การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่ากับประเทศใดก็ตาม แม้ความสัมพันธ์
ระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลจะเป็นไปด้วยดีมีความใกล้ชิดสนิทสนม แต่หากในความรู้สึกของประชาชนยังมี
ความหวาดระแวง มีความรู้สึกถูกกดขี่ครอบง าด้วยเหตุจ าเป็นทางเศรษฐกิจ มีความจงเกลียดจงชัง  
ซึ่งกันและกันจากความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ และมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องจากความเชื่อหรือ
อิทธิพลของสื่อไร้พรมแดน ในขณะที่ความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้นในระดับประชาชนอาจน าไปสู่ 
การบาดหมางและการเข้าใจผิดต่อกันนั้น อาจยากล าบากในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในระดับรัฐบาลขึ้นตามมาได้อย่างง่ายดาย การส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีที่มีต่อกัน  
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ในระดับประชาชนกับประชาชน (people–to–people contact) จึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าราบรื่น นักวิชาการ
รัฐศาสตร์ชาวอเมริกา Joseph S. Nye JR. (2004) ได้อธิบายถึงเครื่องมือในการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ ได้แก่ Power หมายถึง อ านาจ คือ ความสามารถในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการ 
(power is the ability to influence the behavior of others to get outcomes one wants) 
โดยแบ่งเป็นอ านาจเป็น hard power (อ านาจแข็ง) และ soft power (อ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อน) 
เช่น hard power เป็นการใช้อ านาจทางทหารหรือทางเศรษฐกิจบีบบังคับโดยตรงเพ่ือให้ประเทศอ่ืน
ปรับเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อประเทศของตนต้องการในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ ส่วน soft power 
จะมีความหมายถึงอ านาจที่ท าให้ประเทศอ่ืนๆ ปฏิบัติตามความต้องการของเรา โดยที่เราไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการบังคับหรือมีข้อแลกเปลี่ยนแต่ประการใด เป็นความสามารถในการท าให้ผู้อ่ืนมี
ความพอใจในการเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของเรา เป็นการใช้อ านาจเชิงดึงดูดเพ่ือน าไปสู่
การยอมรับโดยดุษฎี (Joseph S. Nye JR, 2004, pp. 5–10) อ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อน (soft 
power) มุ่งเน้นการใช้วัฒนธรรมเป็นหลัก ถ้าหากวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์และค่านิยมของประเทศอ่ืนๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกล่าวจะกลายเป็นอ านาจละมุนหรือ
อ านาจอ่อน (soft power) ของประเทศนั้นก็จะมีมากขึ้น ช่องทางที่ท าให้วัฒนธรรมของประเทศหนึ่ง
เป็นที่รู้จักในประเทศอ่ืนๆ นั้น มีมากมายหลากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ภาษา กีฬา ศาสนา 
อาหาร ภาพยนตร์ ดนตรี การเยี่ยมเยือนการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เป็นต้น 
ล้วนแล้วแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้วัฒนธรรมในทางการทูตในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ในการด าเนินนโยบายต่างประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของประโยชน์แห่งชาติ รัฐ–ชาติ  
มีเครื่องมือต่างที่ส าคัญ 4 ชนิดคือ เครื่องมือทางการทูต เครื่องมือทางเศรษฐกิจ เครื่องมือทางสังคม 
จิตวิทยา และเครื่องมือทางการทหาร บางประเทศอาจใช้เครื่องมือทั้ง 4 ชนิด ไปพร้อม ๆ กัน แต่บาง
ประเทศอาจใช้เครื่องมือเพียงชนิดเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข เวลา ผลประโยชน์และสถานการณ์ 
เครื่องมือในการด าเนินโยบายต่างประเทศทั้ง 4 ชนิด ล้วนแล้วแต่มีต้นทุน (Cost) ความเสี่ยง (Risk)  
ที่แตกต่างกัน และมีประสิทธิผล (Effectiveness) ที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งแต่ละประเทศจะเลือกใช้
เครื่องมือชนิดใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้น า  ตลอดจนสถานการณ์ระหว่างประเทศ  
การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงเปรียบเสมือนการผสมผสานการใช้เครื่องมือแต่ละชนิด  
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการทูต เครื่องมือทางจิตวิทยา เครื่องมือทางการทหาร เครื่องมือทางเศรษฐกิจ 
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยปกติรัฐต่างๆ มักเลือกใช้เครื่องมือในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, 2551, น.85) ประเภทที่มีลักษณะเป็นการโน้มน้าวหรือมุ่งไปในทางให้เกิด
ความร่วมมือโดยสันติ ซึ่งได้แก่ เครื่องมือทางการทูต เครื่องมือทางเศรษฐกิจ หรืออาจกล่าวได้ว่า       
รัฐต่างๆ มักจะใช้อ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อน (soft power) ในการโน้มน้าวชักจูง เป็นอันดับแรก ๆ 
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หากการใช้อ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อนในการโน้มน้าวชักจูงไม่ได้ผล รัฐจะเลือกใช้เครื่องมือทางการ
ทหาร หรืออ านาจในการบังคับขู่เข็ญ (hard power) อันได้แก่ การใช้อ านาจทางการทหาร สงคราม 
หรืออาวุธนิวเคลียร์ ดังนั้น รัฐต่างๆ มักเลือกใช้เครื่องมือทางการทหารเป็นเครื่องมือชนิดสุดท้ายใน
การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

2.1.6 นโยบายต่างประเทศของไทยด้านการทูตเชิงวัฒนธรรม 
ส าหรับประเทศไทยนั้นรัฐบาลได้ตะหนักถึงความส าคัญในด้านการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา 
โดยได้จัดท าความตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งอยู่ในอุดมการณ์เดียวกัน 
กล่าวถึง ขอบเขตของความร่วมมือและวิธีการที่จะน าไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ ตลอดจนหา
หนทางในการด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง (สมคิด โชติกวณิชย์ , 2532,  
น.101) โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2498–2534 ประเทศไทยได้มีการลงนามความตกลงทางวัฒนธรรมกับ
ประเทศต่างๆ รวม 16 ประเทศ เรียงตามล าดับ คือ ญี่ปุ่น ตูนีเซีย ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ อิหร่าน อียิปต์ อินเดีย ฝรั่งเศส บังกลาเทศ ศรีลังกา เยอรมันตะวันออก 
โปรตุเกส สเปน ปากีสถาน และตุรกี (ชัยโชค จุลศิริวงศ์ , 2536, น.10) โดยให้ความส าคัญต่อการใช้
วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ โดยเน้นด าเนินกิจการหลักในลักษณะ 3 
ประการ ดังนี้  

ประการที่ 1 การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
ประการที่ 2 การแก้ภาพพจน์ของประเทศไทย  
ประการที่ 3 การเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

ประการที่ 1 การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ ให้เข้าใจนโยบายต่างประเทศ 
ของไทย การด าเนินการในด้านนี้มุ่งประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นส าคัญ เพ่ือให้
ต่างประเทศเข้าใจนโยบายต่างประเทศของไทยที่ต้องการเป็นมิตรกับทุกประเทศและต้องการ 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ การพ่ึงพาอาศัยร่วมมือกันอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักทางพระพุทธศาสนา 
ที่กลายมาเป็นระเบียบในการด าเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ จนเป็นพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมเนื่องจาก
เข้ามาแทรกอยู่ในการด าเนินชีวิตประจ าวันเป็นสาระส าคัญของชีวิตที่จะให้ความเจริญงอกงามแก่ชีวิต 
ดังนั้น การด าเนินกิจกรรมจึงมุ่งให้ประชาชนไทยเข้าใจวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ก่อน จึงจะสามารถ
สร้างความเข้าใจการด าเนินนโยบายต่างประเทศให้ชาวต่างประเทศเข้าใจต่อไปได้ ประการที่ 2  
การแก้ภาพพจน์ของประเทศไทยเมื่อมีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในข้อ 1 หากการ
ด าเนินการใดๆ มิได้ใช้ความระมัดระวังด าเนินการด้วยความรอบคอบ หรือเกิดการกระท าใดๆ  
จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตาม อาจก่อให้เกิดผลทางลบเสียหายกับต่างประเทศ ท าให้ขาดความเป็นมิตร
หรือเกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างมิตรประเทศ คือ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ด้วยเหตุนี้  
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จึงต้องอาศัยการแก้ภาพพจน์ที่เกิดขึ้นให้เป็นที่เข้าใจระหว่างกันต่อไปด้วยการใช้วัฒนธรรมในการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศ ประการที่ 3 การเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ในปัจจุบันพบว่าไทยยัง
ไม่ได้ให้ความส าคัญหรือตระหนักถึงความส าคัญของอิทธิพลและศักยภาพของวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
เท่าที่ควร การได้รับประโยชน์ในการติดต่อทางวัฒนธรรมมักพิจารณาในลักษณะ “รับ” ประโยชน์
มากกว่า เช่น ทุนการศึกษาจากต่างประเทศ การต้อนรับนาฏศิลป์นักแสดงจากต่างประเทศ ซึ่งหาก
พิจารณาจะเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น แต่ในแง่ของผลประโยชน์ระยะยาวแล้วผู้ได้รับ
ผลประโยชน์อย่างแท้จริงคือ “ผู้ให้” เนื่องจากผู้ให้สามารถใช้โอกาสเผยแผ่ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ
ของตนอย่างชนิดหยั่งรากลึกและต่อเนื่อง เราจึงควรจะมองถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงในมุมกลับที่ว่า
“ผู้ให้” มักจะเป็นประเทศที่มีนโยบายอย่างชัดแจ้งหวังผลระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร การทูตทาง
วัฒนธรรมไม่ใช่การทูตทางการค้าที่จะด าเนินการแล้วสามารถวัดหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมทันทีทันใด 
แต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลาและความส าเร็จหรือล้มเหลวของการติดต่อขึ้นอยู่กับภูมิหลังและ
ความสัมพันธ์ในอดีตความคล้ายคลึงและแตกต่าง ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และสิ่งส าคัญคือการวางรากฐานความเข้าใจ เป้าหมายและมาตรการด าเนินการที่มี
ความชัดแจ้งและคาดว่าเป็นผลดี เพราะกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งอาจจะท า
ให้ขาดทิศทางและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และท้ายที่สุดอาจจะไม่เกื้อกูลให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ได้ แนวนโยบายต่างประเทศของไทยด้านการทูตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 
เมษายน พ.ศ. 2534 ได้ก าหนดไว้เป็นแนวหลักที่จะด าเนินการควบไปพร้อมกันทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้ มีความเกี่ยวพันต่อเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลเกื้อกูลแก่กันและกัน
อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้บรรลุผลและเพ่ือผลประโยชน์แห่งชาติ บทบาทการทูตเชิงวัฒนธรรมจึงถูก
น ามาใช้มากขึ้น ในปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดท า “แผนแม่บทการพัฒนาความสัมพันธ์
ด้านวัฒนธรรมของไทยกับประเทศต่างๆ” เพ่ือเป็นเป้าหมายของการด าเนินนโยบายการทูตเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2535 โดยตามแผนแม่บท
ดังกล่าวได้ก าหนดล าดับความส าคัญของกลุ่มประเทศเป้าหมายไว้ด้วยกัน 3 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มี
วัตถุประสงค์ของการใช้นโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันไปตามลักษณะของความสัมพันธ์กับไทย 
โดยมีประเทศกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  กลุ่มประเทศเป้าหมายที่ 1 ได้แก่ ประเทศเพ่ือนบ้านและ 
กลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ส าคัญที่สุดต่อการด าเนินนโยบายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น
ด้านการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศลาว กัมพูชา เวี ยดนาม และพม่า  
เพ่ือนบ้านที่มีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมคล้ายกับไทย ในช่วงสงครามเย็นความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ
ลัทธิทางการเมืองได้กลายเป็นอุปสรรคส าคัญ ที่ปิดก้ันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงโลกได้เปลี่ยนจากยุคความขัดแย้งไปสู่ยุคแห่ง
ความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเหล่านี้ก็ไม่ได้พัฒนาดีขึ้นอย่างคาดหวัง ถึงแม้
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ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองหมดไป แต่กลับมีความหวาดระแวงสงสัยในเจตนารมณ์ของ
ไทยเข้ามาแทนที่ อันเนื่องมาจากปัจจัยทางประวัติศาสตร์กอปรกับการที่ไทยใช้นโยบายแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นตัวน าในการเปิดความสัมพันธ์ จึงต้องใช้การทูตเชิงวัฒนธรรมเข้ามา
ช่วยแก้ไขปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือเข้าไปช่วยเร่ งสร้างความไว้ เนื้อเชื่อใจให้ เกิดขึ้น  
ขจัดความหวาดระแวงสงสัยระหว่างกันทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน แก้ปัญหาภาพพจน์
ของการเอารัดเอาเปรียบมาเป็นภาพพจน์ของการเป็นผู้ให้ และที่ส าคัญเพ่ือกระตุ้นให้เกิดจิตส านึก
ร่วมทางวัฒนธรรมในหมู่ประชาชนของประเทศเหล่านี้ว่าเรามีวัฒนธรรมและวิถีการด ารงชีวิต  
ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งหมายถึงการเป็น “พวก” หรือมี “รากเหง้า” เดียวกัน ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้จะเป็น
พ้ืนฐานที่มั่นคงต่อการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อกัน อันจะส่งผลดีต่อการสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในภูมิภาคต่อไป กลุ่มประเทศเป้าหมายที่ 2 ได้แ ก่  
กลุ่มประเทศที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจการค้าของไทยในปัจจุบัน คือ กลุ่มประเทศยุโรป 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้
นโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมโดยให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างภาพพจน์และความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่น
เป็นของตนเอง มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน  
เป็นสังคมชาวพุทธที่รักความสงบ มีสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย         
ทั่วประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม มีระบบการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงเมื่อเทียบ
กับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน และอ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถอยู่อย่างมีเกียรติ  
มีศักดิ์ศรี และมีสถานะเท่าเทียมกับนานาชาติ ในเวทีระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่ควรจะท า
หน้าที่นี้ได้ดีที่สุดก็คือสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกของไทย กลุ่มประเทศเป้าหมายที่ 3 
ได้แก่ กลุ่มประเทศที่ก าลังเพิ่มความส าคัญด้านเศรษฐกิจต่อไทยในอนาคต ได้แก่กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 
ลาตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก และแอฟริกา วัตถุประสงค์ของการใช้นโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมกับ
ประเทศกลุ่มนี้ คือ การท าให้ประเทศเหล่านี้รู้จักหรือมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น เพ่ือช่วย
ส่งเสริมนโยบายการแสวงหาตลาดสินค้าแห่งใหม่ของไทย 

นโยบายต่างประเทศด้านการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านอินโดจีน 
ส าหรับนโยบายต่างประเทศของไทยด้านการทูตเชิงวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือที่ดีนั้น ตาม “แผนแม่บทการพัฒนาความสัมพันธ์ด้าน
วัฒนธรรมของไทยกับประเทศต่างๆ ” เพ่ือเป็นเป้าหมายของการด าเนินนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2535 ในกลุ่มประเทศเป้าหมายที่ 1 
ได้แก่ ประเทศเพ่ือนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ ได้แก่  
(1) การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ (2) ความร่วมมือด้านพุทธศาสนาและวัฒนธรรม (3) ความร่วมมือ
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ด้านการสอนภาษาไทย ประการที่ 1 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปของทุนฝึกอบรมและ
ทุนการศึกษาในไทย ซึ่งจะเป็นวิธีที่ไทยจะสามารถปลูกฝังวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยให้ผู้รับทุนจาก
ประเทศเหล่านี้ได้รับประสบการณ์กลับไปช่วยพัฒนาประเทศพร้อมกับความรู้สึกที่ดีต่อไทย  
ซึ่งแนวทางดังกล่าวกรมวิเทศสหการ และสถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่งก าลังด าเนินการอยู่นั้น 
อาทิ (1) โครงการฝึกอบอมครูฝึกในการส่งเสริมฝีมือแรงงานใน 4 แขวงภาคเหนือของลาว (แขวงพงสาลี 
แขวงหลวงน้ าทา แขวงหัวพัน และแขวงเชียงขวาง) (2) โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ส าหรับนักศึกษากัมพูชาและลาว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (3) การสนับสนุนทุนการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันการศึกษาไทย (4) โครงการร่วมมือด้านการศึกษาไทย–กัมพูชา  
(5) โครงการโรงเรียนพระราชทานฯ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชาด้านการศึกษา (6) หลักสูตร/ฝึกอบรม/ดูงานในประเทศไทย เป็นต้น ประการที่ 2 การร่วมกัน
จัดฉลองประเพณีทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่มีอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดความรู้สึก
ผูกพันกันมากขึ้น อาทิ การจัดโครงการทอดกฐินพระราชทาน งานสงกรานต์ ลอยกระทง กีฬา 
นาฏศิลป์ มวยไทย ภาพยนตร์ และดนตรีพ้ืนเมือง ในลักษณะนี้ไม่ใช่การเผยแผ่วัฒนธรรม แต่เป็นการ
น าเอาวัฒนธรรมที่มีอยู่ร่วมกันมาสร้างความผูกพันทางจิตใจระหว่างชาวพุทธด้วยกัน ซึ่งถ้าหากท าได้ดี 
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อไทยในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้การใช้สื่อวัฒนธรรมสมัยใหม่ อาทิ  
การจัดแสดงคอนเสิร์ต การฉายละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ไทย ก็จะเป็นวิธีที่จะช่วยให้เกิดความรู้สึก
นิยมไทยได้อย่างกว้างขวาง ประการที่ 3 ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญและสามารถเข้าถึงประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านของไทยได้ค่อนข้างง่าย 
คือ การเผยแพร่ภาษาไทย ในปัจจุบันภาษาไทยก าลังเป็นที่นิยมเรียนกันมากไม่ว่าจะในกัมพูชา 
เวียดนาม พม่า หรือลาว เนื่องจากการเรียนรู้ภาษาไทยหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของคนเหล่านี้  
ในการหางานท า อาทิเช่น ความร่วมมือไทยกับเวียดนามในการเผยแพร่ภาษาไทย ได้แก่ (1) โครงการ
สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม  
นครโฮจิมินห์ (2) โครงการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่ง 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย (3) โครงการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย (4) โครงการ
ศูนย์การสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพนมเปญ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ไทยได้ใช้ภาษาไทย
เป็นสื่อทางการทูตเชิงวัฒนธรรมเหมือนกับที่ประเทศประสบความส าเร็จ เช่น จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น    
ได้ใช้กับประเทศท่ัวโลกมาแล้ว  

ผลจากการด าเนินนโยบายต่างประเทศด้านการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยต่อ
ประเทศเพ่ือนบ้านอินโดจีน ท าให้ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านอินโดจีน ได้มีสมาคมแบบทวิภาคี
เกิดขึ้นโดยเป็นความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกันเพ่ือกระชับความสัมพันธ์     
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
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1) สมาคมไทย–ลาวเพ่ือมิตรภาพ เป็นสมาคมที่มุ่งส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนและความร่วมมือทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมการด าเนิน
ความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาล 

2) คณะกรรมาธิการร่วมไทย–กัมพูชาว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
วัฒนธรรมเพื่อเป็นกลไกขยายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมไทยกัมพูชา 

3) สมาคมมิตรภาพไทย–เวียดนาม และสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) 
เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาคประชาชนและภาคธุรกิจอีกด้วย  

 

 
 

2.1.7 แนวคิดเกี่ยวกับการทูตเชิงกีฬา (Sports Diplomacy)  
2.1.7.1 แนวคิดและลักษณะการทูตเชิงกีฬา  

การใช้กีฬาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายของ
หลายประเทศในช่วงศตวรรษที่ 20 ได้สร้างความตระหนักแก่นักรัฐศาสตร์ถึงความส าคัญและคุณค่า
ของกีฬาในฐานะเครื่องมือด้านการต่างประเทศที่มีทั้งคุณและโทษ โดย Cha (2013, pp. 1176–
1177) มองว่า กีฬาเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ เพราะมหกรรมการแข่งขันกีฬา
เป็นโอกาสในการผลักดันวาระทางการเมือง อีกท้ังกีฬาไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในการยกระดับสถานะ
และภาพลักษณ์ของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นทางเลือกใหม่ เมื่อแนวทางการทูตแบบดั้งเดิม 
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งที่ผ่านมากีฬาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าที่มีต่อการต่างประเทศ 
เพราะสามารถช่วยให้รัฐปรับระดับความสัมพันธ์ทางการทูต เป็นเวทีส าหรับการหารือระหว่าง  
ผู้ก าหนดนโยบายและช่วยเพ่ิมทัศนคติเชิงบวกในระดับประชาชน เช่นเดียวกับ Jean–Loup 
Chappelet และ Emmanuel Byle ที่มองว่านอกจากกีฬาจะเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
ในระดับประชาชนแล้ว ยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ตลอดจนมีคุณค่า
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ในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ (Kobierecki, 2013, p. 51) สอดคล้องกับทัศนะของ Houlihan 
(1994, pp. 10–12) กีฬา คือ เครื่องมือที่มี “ต้นทุนต่ า แต่ให้ผลตอบแทนที่สูง” เห็นได้จากการเลือกใช้ 
เทเบิลเทนนิสและบาสเกตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ในช่วงทศวรรษ 1970  
ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองในเชิงผลประโยชน์ทางการเมืองมาแล้ว โดยค านึงถึงความภาคภูมิใจและ
เกียรติภูมิของประเทศ กล่าวคือ กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาได้รับความนิยมและสร้างความภาคภูมิใจ
แก่จีน ขณะที่บาสเกตบอลคือกีฬาประจ าชาติของสหรัฐฯ และมีฝีมือที่โดดเด่นกว่าชาติ อ่ืนๆ ดังนั้น  
ผลแพ้ชนะ (สหรัฐฯ แพ้ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ส่วนจีนแพ้ในการแข่งขันบาสเกตบอล) จึงแทบ  
ไม่มีผลกระทบต่อความพยายามปรับความสัมพันธ์สู่ระดับปกติ แต่ในทางตรงกันข้าม กีฬาถือเป็น
เครื่องมือลงโทษทางการทูต ดังจะเห็นได้จากกรณี สหรัฐฯ และพันธมิตรคว่ าบาตรโอลิมปิกปี ค.ศ.1980 
เพ่ือประท้วงการรุกรานอัฟกานิสถานของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ.1979 โดยสหภาพโซเวียตตอบโต้
ด้วยการคว่ าบาตรโอลิมปิก ปี ค.ศ. 1984 ที่นครลอสแอนเจลิส หรือการคว่ าบาตรแอฟริกาใต้จาก  
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เพ่ือกดดันให้ยกเลิกนโยบายแบ่งแยกสีผิว (apartheid) รวมทั้ง 
การกีดกันอิสราเอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ปี ค.ศ.1962 และปี ค.ศ.1974 ณ ประเทศ
อินโดนีเซียและอิหร่านตามล าดับ อันเกิดจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับชาติอาหรับ 
ส่งผลให้ประเทศมุสลิมร่วมมือกันกดดันและตัดขาดความสัมพันธ์กับอิสราเอล นอกจากนี้ กีฬายังเป็น
ช่องทางในการแสดงความเป็นผู้น าบนเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ในกรณีของ
ประธานาธิบดีซูการ์โน (Sukarno) ที่มีบทบาทน าในการริเริ่มการแข่งขันกีฬา GANEFO ปี ค.ศ. 1963 
ในฐานะกีฬาโอลิมปิกที่ปราศจากอิทธิพลของจักรวรรดินิยม โดยมีนักกีฬาจากประเทศคอมมิวนิสต์
และกลุ่ม NAM เข้าร่วม รวมทั้งหมด 51 ประเทศ อย่างไรก็ตาม การด าเนินนโยบายของ
ประธานาธิบดีซูการ์โน ถูกมองว่า เป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศ 
หรือกรณีของคิวบาที่พยายามมีบทบาทน าในกลุ่ม NAM ด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการกีฬาแก่
ประเทศต่างๆ เช่น แองโกลา เอธิโอเปีย และนิการากัว (Houlihan, 1994, p. 13) ดังนั้น คุณค่าของ
กีฬาจึงสามารถสรุปตามมุมมองของ Cha (2009, pp. 2–3) และ Jarvie (2003, p. 545) ได้ดังนี้  
(1) กีฬาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ เมื่อการทูตแบบดั้งเดิมไม่สามารถ
ด าเนินการต่อได้ การใช้กีฬาเป็นเครื่องมืออย่างถูกที่ถูกเวลา จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้  
เช่น การใช้เทเบิลเทนนิสและบาสเกตบอล ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับสหรัฐฯ  
(2) กีฬาสามารถสนับสนุนกระบวนการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ เช่น การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐฯ ปานามา และเม็กซิโก ด้วยการแข่งขันเบสบอล และท่าทีที่เป็นมิตรระหว่างญี่ปุ่นกับ
เกาหลีใต้ในการเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2002 (3) กีฬาช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และ  
ความภาคภูมิใจของประชาชน ชัยชนะของทีมชาติและนักกีฬาถือเป็นการสร้างเอกภาพของชาติ 
ได้เป็นอย่างดี ฉันใดฉันนั้นความพ่ายแพ้ก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศเช่นเดียวกัน เช่น การใช้
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กีฬารักบี้ส่งเสริมความเป็นเอกภาพของแอฟริกาใต้ กีฬาคริกเกตกับความภาคภูมิใจของคนในเอเชียใต้ 
ฟุตบอลกับการรวมชาติยูโกสลาเวีย และการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจของ
เยอรมันตะวันออกและโรมาเนีย (4) กีฬาสามารถสร้างความเจริญและการพัฒนา เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
และจีน ใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเป็นจุดเปลี่ยนในการพัฒนา
ประเทศ (5) กีฬาระดับนานาชาติหลังยุคสมัยใหม่ (Post–Modern International Sport) เป็นการ
ผสมผสานระหว่างแนวคิดหลังยุครัฐ–ชาติ (Post–Nationalist) กับหลังยุคอาณานิคม (Post–
Colonial) อีกทั้งการวิพากษ์กีฬาในเชิงประวัติศาสตร์ ก็สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงจักรวรรดิ
นิยมและสมัยอาณานิคมได้เช่นเดียวกัน เช่น การปลูกฝังค่านิยมของอังกฤษในประเทศอาณานิคมผ่าน
กีฬา เช่น คริกเกต รักบี้  เทนนิส และกอล์ฟ รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพ 
(Commonwealth Games) เพ่ือสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของอังกฤษ (6) องค์การกีฬาระหว่าง
ประเทศจะมีบทบาทมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 ก่อให้เกิดความทับซ้อนระหว่างอ านาจในการก ากับ 
การแข่งขันกีฬากับอ านาจอธิปไตยของรัฐ เช่น การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
ของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (Asian Football Confederation: AFC) เพ่ือการยอมรับในระดับ
นานาชาติ แนวคิดการทูตกีฬาแสดงให้เห็นว่า กีฬากับการเมืองมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ 
บ่อยครั้งที่กีฬาเป็นเครื่องมือของรัฐในการบรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงสร้างสรรค์และการท าลาย กีฬาจึง
ไม่ได้ถูกจ ากัดแค่การแข่งขันเพ่ือความบันเทิงหรือกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น ในกรณีของ 
ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลี การเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวปี ค.ศ. 2018 เป็นโอกาสอันดีที่
เกาหลีใต้จะใช้การทูตกีฬาเพ่ือปรับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือ ในยามที่ช่องทางความร่วมมืออ่ืน
เผชิญกับขวากหนามจนไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ที่ส าคัญกีฬายังเป็นจุดเริ่มต้นของการสานสัมพันธ์
ที่สามารถขยายไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไป 

ตัวอย่างการทูตผ่านกีฬา มีดังนี้ 
Sport Diplomacy’ หรือ ‘การทูตผ่านกีฬา’ ที่ทั่วโลกคุ้นเคยกันดี คือ 

‘ปิงปอง ดิบโพล เมซี’ เกิดข้ึนในช่วงปี 70 ยุคที่ ‘สงครามเย็น’ เย็นยะเยือกมากกว่าโอลิมปิกฤดูหนาว
เสียอีก การที่ ‘นักกีฬาปิงปอง’ อเมริกันเจอกับจีนโดยบังเอิญ กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ 
‘จีน–สหรัฐอเมริกา’ ในปัจจุบัน 

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2514 กับการแข่งขัน ‘ปิงปอง’ ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น … ‘เกล็น โคแวน’ นักปิงปองชาวอเมริกัน ขึ้นรถบัสไปกับทีมไม่ทัน จึงกระโดดขึ้นรถบัสนักกีฬา
อีกทีมหนึ่ง ซึ่งปรากฏว่าเป็นรถของนักกีฬาทีมชาติจีน โดยในตอนนั้น กลุ่มนักกีฬาจีนก็ลังเลใจว่า   
“จะท าอย่างไร?” เพราะเคยได้รับค าสั่งว่า “อย่าพูดคุยกับพวกคนอเมริกัน อย่าเช็กแฮนด์ และ     
อย่าแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกัน”  
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แต่นักกีฬาปิงปองของจีนที่ชื่อว่า ‘จวง เจ๋อต้ง’ กลับตัดสินใจเริ่มบท
สนทนาผ่านล่าม ซึ่งถือว่าเป็นความกล้าอย่างมากในยุคที่จีนก าลังอยู่ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม โดยเขา
บอกว่า การตัดสินใจคุยกับนักกีฬาอเมริกัน เพราะมองว่า เขาคนนี้ไม่ได้มีบทบาทด้ านนโยบายของ
ชาติ แต่เป็นเพียงนักกีฬาและเป็นเพียงชาวอเมริกันธรรมดาคนหนึ่ง พร้อมกันนี้ ‘จวง เจ๋อต้ง’ ยัง
ตัดสินใจให้ภาพเขียนเป็นของที่ระลึกแก่ ‘เกล็น โคแวน’ ด้วย และวันต่อมา ‘เกล็น โคแวน’ ก็น าเสื้อ
ยืดที่มีสัญลักษณ์ของสันติภาพ และค าว่า “เลท อิท บี” มาให้ ‘จวง เจ๋อตง’ 

 

 
 

ภาพที่ทั้ง 2 คน ได้เจอกัน ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นไม่นาน 
ประธาน ‘เหมา เจ๋อตง’ ได้เชิญทีมปิงปองของสหรัฐ อเมริกามาเยือนจีน และร่วมแข่งปิงปอง  
นัดมิตรภาพในจีน 
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และปีต่อมา ‘ริชาร์ด นิกสัน’ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เดินทางเยือนจีน 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ
ในปี พ.ศ. 2522 

 

 
 
ปี พ.ศ. 2487 กลุ่มคนผิวสีในแอฟริกาใต้ ซึ่งเพ่ิงผ่านพ้นจากยุคนโยบาย

การแบ่งแยกสีผิว มีความรู้สึกเกลียดชัง ‘กีฬารักบี้’ เพราะเป็นกีฬาของคนขาว ซึ่งปกครองพวกเขา
อย่างกดขี่มานาน แต่ประธานาธิบดี ‘เนลสัน แมนเดลา’ ตัดสินใจจ้าง ‘ฟรองซัวส์ ปีนาร์’ นักรักบี้ชื่อดัง 
ให้เข้ามาช่วยสมานรอยร้าวของสังคมนี้ โดยเรียกเขามาพบก่อนที่แอฟริกาใต้จะเป็นเจ้าภาพการจัด 
‘เวิลด์คัพ’ ของ ‘รักบี’้ ในปี พ.ศ.2538 และให้เขาเป็นโค้ชทีมชาติของแอฟริกาใต้ 
 

 
 

ท้ายสุด แอฟริกาใต้เข้าสู่รอบสุดท้ายและได้ชัยชนะในเวิลด์คัพนี้ ซึ่งนัด 
ชิงแชมป์ตอน ‘เนลสัน แมนเดลา’ เดินเข้าสนาม เขาได้สวมเสื้อทีมชาติและหมวกแก๊บสีเขียว  



22 

เมื่อผู้คนในสนามเห็นเขาเดินเข้ามา ทุกอย่างก็นิ่งสนิท และผู้คนต่างพากันตะโกนร้องเรียกชื่อ ‘เนลสัน’ 
กันก้องสนาม  

ภาพความประทับใจและความพยายามในการใช้ ‘กีฬาสร้างปรองดอง’ 
ในสังคมนี้ ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ฮอลลิวูด เรื่อง ‘Invictus’ โดยมี ‘มอร์แกน ฟรีแมน’ รับบท 
‘เนลสัน แมนเดลา’ และ ‘แมท เดมอน’ ในบทของ ‘ฟรองซัวส์ ปีนาร์’ 
 

 
 

กรณีล่าสุด คือ ‘การทูตมวยปล้ า’ ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน  
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใช้มาตรการแบนการเดินทาง 
เข้าประเทศ 7 ชาติมุสลิม ซึ่งมีอิหร่านรวมอยู่ด้วย ทางอิหร่านจึงตอบโต้ด้วยการปฏิเสธวีซ่าส าหรับ 
‘นักมวยปล้ า’ อเมริกัน ที่ต้องการเข้าไปแข่งขัน ‘มวยปล้ าโลก’ ซึ่งจัดขึ้นที่อิหร่าน แต่ท้ายที่สุด 
อิหร่านก็ยอมให้วีซ่ากับนักกีฬาอเมริกัน หลังศาลสหรัฐฯ ตัดสินระงับการบังคับใช้ ‘แทรเวลแบน’ 
ดังกล่าวออกไปก่อน หัวหน้าโค้ชทีมชาติของสหรัฐฯ ระบุว่า สมาพันธ์มวยปล้ าอิหร่านพยายาม  
โน้มน้าวรัฐบาลของพวกเขาให้ออกวีซ่าให้นักกีฬาอเมริกัน และนี่คือ การแสดงถึงจิตใจที่ดีงามและ
ความเคารพในกีฬามวยปล้ าของฝังงอิหร่าน ขณะที่ ประธานสมาพันธ์มวยปล้ าอิหร่านระบุว่า เราคงจะ
เรียกการแข่งขันกีฬาว่า เวิลด์คัพไม่ได้ ถ้าไม่มีนักกีฬาจากสหรัฐอเมริกา ท่ามกลางความวุ่นวายทาง
การเมืองระหว่างประเทศ นักกีฬาของทั้ง 2 ฝังง ระบุว่า ความวุ่นวายนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นในหมู่นักกีฬา 

และอีกหนึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว คือ ‘การทูตสเก็ตลีลา’ ที่นักกีฬา
เกาหลีเหนือ 2 คน จะเข้าลงชิงชัยในมหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวในเดือน ก.พ. นี้ รัฐบาลเกาหลีใต้และ
คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดทางรอเกาหลีเหนือ แม้ผ่านเส้นตายการยื่นใบสมัครไปแล้ว … และ
ท้ายที่สุด ฝันก็เป็นจริง เมื่อเกาหลีเหนือตัดสินใจส่งนักกีฬาสเก็ตลีลา 2 คน เข้าร่วม ซึ่งเกาหลีเหนือ
ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโอลิมปิก ฤดูหนาวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 แล้ว 
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2.1.7.2 การทูตปิงปอง  
ก็เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมในการส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลับมาอีกครั้งในศตวรรษที่ 21 โดยเกาหลีเหนือจับคู่กับเกาหลีใต้ 
อินเดียกับปากีสถาน ตั้งทีมร่วมกันในการแข่งขันปิงปองที่กาตาร์ เพ่ือส่งเสริมสันติภาพระหว่าง
ประเทศคู่อริ 

การแข่งขันภายในวันเดียว ยังมีทีมคู่จากรัสเซีย–สหรัฐฯ ร่วมด้วย จีน–
กาตาร์ และฝรั่งเศส–ญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้มีรายชื่อของอิหร่านเข้าร่วมการแข่งขันในกลุ่ม 10 ประเทศด้วย 
แต่ได้ถอนตัวในเวลาต่อมาโดยไม่ได้ให้เหตุผล กาตาร์ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางกีฬาเพ่ือแสดงบทบาทในเวทีโลก 
ทั้งจากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 2022 และขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รายงานในเว็บไซต์นิวยอร์กไทม์  
ชวนส ารวจเส้นทางการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือทางการทูตในการจัดการปัญหาวิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ 
ท าให้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งล่าสุดทางการเกาหลีเหนือส่งตัวแทนเข้าร่วมด้วย ท าให้
มองเห็นความสัมพันธ์อันแสนยะเยือกของเกาหลีเหนือกับประเทศโลกเสรี 

นิวยอร์กไทม์ระบุถึงกรณีที่  ชเวมุนซุน ผู้ว่าราชการจังหวัดคังวอน  
ซึ่งอ าเภอพย็องชังที่ตั้งของสถานที่จัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวอยู่ในจังหวัดนี้ เขาเคยเดินทางไปมณฑล
คุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับลูกทีมฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ของ
เกาหลีใต้เพ่ือขอสานสัมพันธ์ และหลังจากที่เขากลับสู่เกาหลีใต้แล้ว รัฐบาลเกาหลีใต้ก็ส่งสัญญาณ  
ในเชิงยื่นมือให้กับเกาหลีเหนือต่อด้วย การเลื่อนการซ้อมรบกับสหรัฐฯ ชั่วคราว จากที่ผู้น าเกาหลีเหนือ
ประณามการซ้อมรบของพวกเขามานานแล้ว 

ในช่วงต้นปีนี้ ความพยายามของเกาหลีใต้ก็เป็นผล คิมจองอึน ผู้น า
เกาหลีเหนือประกาศว่าจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาว รวมถึงร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดภายใต้
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ธงรวมชาติของเกาหลี เหนือ–ใต้ จนกลายเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ครั้งส าคัญของคาบสมุทรเกาหลี
ที่แบ่งแยกกันมานาน 

ซึ่งท่ามกลางสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อการยกระดับเป็นความรุนแรงเช่นนี้เอง 
เกาหลีใต้และคณะกรรมการโอลิมปิกก็ยังพยายามกู้วิกฤตนิวเคลียร์ผ่านช่องทางการสื่อสารกับผู้น า
เกาหลีเหนือที่มีอยู่น้อยนิด การวางสถานที่จัดโอลิมปิกเองก็พยายามขับเน้นนัยยะของ "กีฬาเพ่ือ
สันติภาพ" ตามแนวคิดดั้งเดิมของกรีกโบราณ โดยยกให้เมืองพย็องชังที่อยู่ติดกับพรมแดนความ
ขัดแย้งเป็น "จุดขาย" 

กระนั้น โทมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็ยังคง
พยายามเชื้อชวนเกาหลีเหนือให้เข้าร่วม มีการเข้าพบกับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 
ในช่วงโอลิมปิกฤดูร้อนที่ริโอเดอจาเนโร โดยวางแผนว่าจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางการ
ขนส่งล าเลียง เพ่ือให้นักกีฬาเกาหลีเหนือเดินทางไปพย็องชังได้โดยไม่ละเมิดการคว่ าบาตรของ
สหประชาชาติ รวมถึงในปีที่แล้วก็มีการเชิญเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการ โดยการเสนอจ่าย 
ค่าเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักกีฬา แต่เกาหลีเหนือก็ยังคงรั้งรอ 

ในช่วงที่เกาหลีใต้เปลี่ยนผ่านทางการเมืองแบบเป็นประชาธิปไตย ท าให้
ได้ผู้น าผ่านการเลือกตั้งคนใหม่เป็นพรรคหัวก้าวหน้าเอียงซ้ายน าโดย มุนแจอิน และผู้น าคนนี้ก็ชู 
แนวทางการทูตแบบเกลี้ยกล่อมเกาหลีเหนืออยู่เสมอแม้แต่ท่ามกลางวิกฤตที่เกาหลีเหนือทดลอง
ขีปนาวุธในปีที่แล้ว เกาหลีใต้ยุค มุนแจอิน ร่วมมือกับคณะกรรมการโอลิมปิกในการโน้มน้าวให้ 
เกาหลีเหนือเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องผ่านทางสุนทรพจน์ที่เบอร์ลิน ขณะที่กรรมการโอลิมปิกพยายามเข้า
หาทางจีนอีกครั้ง แม้ว่าจะล้มเหลวเพราะจีนประกาศแสดงความไม่พอใจการทดลองอาวุธของเกาหลีเหนือ
อย่างชัดเจน 

การออกมาประกาศข่มขู่จะ "ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ทีละมาก ๆ " ของเกาหลีเหนือ
ในช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้ท าให้ประเทศโลกเสรีทั้งหลายย่อท้อต่อความพยายามในการทูตโอลิมปิก สหรัฐฯ เอง
ยังปกป้องการเลื่อนซ้อมรบเพ่ือให้เกาหลีใต้ได้เน้นการรักษาความปลอดภัยในโอลิมปิก และแรงเหวี่ยง
ของสถานการณ์ความสนใจก็หันมาอยู่ที่โอลิมปิกแทนการข่มขู่ 

สิ่งเหล่านี้ยังท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่สร้างความประหลาดใจให้ผู้คน 
อย่างการปรากฏตัวของ คิมโยจอง น้องสาวของ คิมจองอึน เข้าร่วมในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 
ถือเป็นครั้งแรกท่ีสมาชิกครอบครัวผู้น ารุ่นปัจจุบันของเกาหลีเหนือมาเยือนในเกาหลีใต้ 
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2.2 โครงสร้างองค์กรและขอบเขตงานของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กรมพลศึกษา เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545  
เป็นการโอนภารกิจบางส่วนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชนและประชาชนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ การออกก าลังกาย เล่นกีฬา 
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน มีคุณภาพ  
คู่คุณธรรม ห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ โดยการใช้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์  
การกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ 

การแบ่งส่วนราชการ 
1) ส านักงานเลขานุการกรม 
2) ส านักการกีฬา 
3) ส านักนันทนาการ 
4) ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5) สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา 
6) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
7) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
8) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 

 
 
กรมพลศึกษาเป็นหน่วยงานราชการที่มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ มีการประสานด้านการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละหน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
ทุกหน่วยงานก่อนเริ่มด าเนินการโครงการ และจ าเป็นที่จะเริ่มต้นศึกษาช่องทางทุกๆ ด้านของความร่วมมือ 
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รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการด าเนินการที่จะท าให้โครงการแต่ละโครงการประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การที่จะพัฒนาความร่วมมือทางการกีฬาจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษา ค้นคว้าข้อมูล
ขั้นพ้ืนฐานทางการกีฬาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้กรอบแนวคิดความร่วมมือ Robert Jervis, 
Robert Axelrod และ Robert Keohane ที่ว่าความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้เมื่อแต่ละหน่วยงาน องค์กร 
ค านวณดูแล้วว่าการร่วมมือกันได้รับประโยชน์มากกว่าการที่จะไม่ร่วมมือกัน 

 
2.3 ความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล ประวัติฟุตซอลในประเทศไทย ประวัติฟุตซอลนานาชาติ ที่มา 
ความหมาย และประวัติฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 

2.3.1 ประวัติฟุตซอลนานาชาติ ที่มา และความหมายของฟุตซอล 
ค าว่า ฟุตซอล (Futsal) มีรากศัพท์มาจากภาษาสเปน FUTbol หรือโปรตุเกส 

FUTebol มาผสมค ากับ SALa (ซ่ึงเป็นภาษาสเปนหรือฝรั่งเศสของค าว่า Indoor) เมื่อน ามารวมกัน 
จึงกลายเป็นค าว่า ฟุตซอล โดยความหมายแล้ว คือ กีฬาฟุตบอลที่เล่นในที่ร่ม 

ปี พ.ศ. 2397 กีฬาฟุตซอล ถือก าเนิดขึ้นในประเทศเเคนาดา เนื่องจากเมื่อย่างเข้า
หน้าหนาวหิมะตกคลุมทั่วบริเวณ ท าให้นักกีฬาไม่สามารถเล่นกีฬาฟุตบอลกลางเเจ้งได้ จึงหันมาเล่น
ฟุตบอลในร่ม โดยใช้โรงยิมบาสเกตบอลเป็นสนามเเข่ง ท าให้ช่วงนั้นเรียกกีฬาฟุตซอลว่า Indoor 
Soccer หรือ five a side soccer 

ปี พ.ศ. 2473 ฮวน คาร์ลอส เซอเรียนี จากเมืองมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย  
ได้น ากีฬาฟุตซอลไปใช้ในสมาคม YMCA (Young Man’s Christian Association) โดยใช้สนาม
บาสเกตบอลในการเล่นทั้งภายในและภายนอกอาคาร ท าให้กีฬา Indoor soccer ได้รับความนิยม
มากขึ้นเรื่อยๆ  

ปี พ.ศ. 2475 โรเจอร์ เกรน ได้บัญญัติกฎเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานควบคุมกีฬาชนิดนี้ 
และใช้มาจนถึงวันนี้ หลังจากนั้นไม่นานกีฬาชนิดนี้ก็เเพร่หลายไปทั่วโลก เป็นที่นิยมทั่วทั้งทวีปอเมริกาใต้ 
ทวีปยุโรป  

กีฬาฟุตซอลจะแบ่งออกเป็นสองทีม แต่ละทีมมีทั้งหมด 5 คน รวมผู้รักษาประตู 
ข้างละ 1 คน ลูกบอลที่ใช้เล่นจะมีขนาดเล็กกว่าลูกฟุตบอลทั่วไปแต่จะหนักกว่า การแข่งขันทั้งหมด 2 ครึ่ง 
ครึ่งละ 20 นาที และระยะเวลาการแข่งขันแต่ละครึ่งอาจเพ่ิมเวลาเตะลูกโทษ ณ จุดโทษ ส่วนการขอ
เวลานอกนั้น ทั้งสองทีมมีสิทธิขอเวลานอก 1 นาที ในแต่ละครึ่งเวลา ผู้รักษาประตูไม่สามารถท าประตู
ได้ด้วยมือแต่ท าด้วยการเตะได้ และผู้เล่นฝ่ายรุกไม่สามารถท าประตูได้ด้วยแขน 

2.3.2 ประวัติฟุตซอลในประเทศไทย 
การเล่นฟุตซอลในประเทศไทยไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใด แต่มีการเล่น

ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ฟุตบอลโกล์หนู” มีรูปแบบคล้ายกับฟุตซอล เพียงแต่ฟุตบอลโกล์หนูไม่มีผู้รักษา
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ประตู การเล่นก็แบ่งทีมออกเป็นฝ่ายละ 5 คน ใช้ลูกบอลพลาสติก แล้วหาพ้ืนที่ว่างสักแห่งในการเล่น 
ส่วนฟุตซอล (Indoor soccer) ไม่เป็นที่นิยมมากในเวลานั้น อาจจะมาจากไม่มีสถานที่รองรับหรือไม่มี
การจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 

จนกระท่ังเมื่อปี พ.ศ.2540 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กรุงเทพมหานคร การกีฬาแห่งประเทศไทย และบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ร่วมกันจัดการแข่งขัน
ฟุตบอล 5 คน (ฟุตบอล 5 คน คือค าที่ใช้เรียก Futsal ในประเทศไทยในรายการ STAR IN DOOR 
SOCCER 1997 เมื่อวันที่ 12–21 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ โดยมี 12 ทีมสโมสร
ชั้นน าจากไทยแลนด์ลีกเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ในปี พ.ศ. 2541 ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล 5 คน ขึ้นอีกเป็นครั้ งที่  2 ทีม
กรุงเทพมหานครชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผลปรากฏว่า  
ทีมกรุงเทพมหานครสามารถเอาชนะแชมป์เก่าคว้าแชมป์ไปครอง 

ในปี พ.ศ.2543 ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอลขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีการแข่งขัน
รอบคัดเลือกในแต่ละภาค เพ่ือน าทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศมาแข่งขันกับทีมสโมสรชั้นน าจากไทยลีก 
ในการแข่งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งจากความส าเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ท าให้กีฬา
ฟุตซอลเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น 

ต่อมาประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่ง
เอเชีย และจากการแข่งขันดังกล่าวท าให้ประเทศไทยได้อันดับสามและได้สิทธิ์เดินทางไปแข่งขันฟุตซอล 
ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน–3 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ณ ประเทศกัวเตมาลา 

ในปี พ.ศ. 2544 มีการจัดการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  
ทั้งระดับเยาวชนและประชาชน เช่น การแข่งฟุตซอลควิกจูเนียร์ฟุตซอลไทยแลนด์แชมป์เปี้ยนชิพ 
และอัมเทล ฟุตซอลไทยแลนด์แชมป์เปี้ยนชิพ 2001 อีกทั้งทีมชาติไทยสามารถสร้างผลงานชนะเลิศ
ระดับอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย และชนะเลิศระดับดิวิชั่น 2 ไทเกอร์คัพ ณ ประเทศสิงคโปร์ 

ปัจจุบันกีฬาฟุตซอลในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่เยาวชน 
เนื่องจากมีสนามแข่งที่สะดวกสบาย จ านวนผู้เล่นไม่มากเกินไป และที่ส าคัญคือ ฟุตซอลทีมชาติไทย
เป็นทีมระดับแถวหน้าในทวีปเอเชีย ท าให้เยาวชนจ านวนมากใฝ่ฝันที่จะติดทีมชาติไทยต่อไปใน
อนาคต 
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2.3.3 ประวัติฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 
เริ่มมีการจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอล

นักเรียนแห่งเอเชีย (Asian Schools Football Federation : ASFF) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
กีฬาฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม–2 
กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ มีตัวแทนจาก 7 ประเทศ เข้าร่วม 
การแข่งขัน ประกอบด้วย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเก๊า มาเลเซีย และไทย โดยพิธีเปิด  
การแข่งขัน มีข้ึนในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ(ศุภชลาศัย) 
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2.4 นโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
น า ย ส ม คิ ด  จ า ตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์  ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะชุ ม

คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/ 2561 โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติเข้า
ร่ วมการประชุ ม  เมื่ อ วั นจั นทร์ ที่  27  สิ งหาคม พ .ศ .  2561  ณ ห้ องประชุ มกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีประเด็นหารือท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในสถานศึกษา 
2) เชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
3) โดยน าวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยพัฒนานักกีฬา 
4) สร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพไปแข่งขันในระดับโลก 
5) แสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน 
 

2.5 การท าบันทึกความเข้าใจ [Memorandum of Understanding (MOU)] ว่าด้วยความร่วมมือ
การใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียน ของประเทศไทยกับนานาชาติ  

ประเทศไทยได้เคยจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกีฬาร่วมกับหลาย
ประเทศ อาทิ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการกีฬาระหว่างประเทศสาธารณรัฐเปรูและ
ประเทศไทย บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการกีฬาระหว่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและ
ประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระพอสรุปได้ ดังนี้ 

1) ความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตซอลนักเรียนใน
ระดับนานาชาติ 

2) ความร่วมมือด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับ
นานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

3) ความร่วมมือด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าร่วมการประชุมองค์กรกีฬา
ระหว่างประเทศ การประชุมอาเซียนสาขากีฬาฟุตซอล และการประชุมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

4) ความร่วมมือด้านงบประมาณ ประเทศท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬา
ฟุตซอล 

5) ความร่วมมือด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในกีฬาฟุตซอล มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เก่ียวข้องระหว่างกัน 
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2.6 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
วิจิตร อาวะกุล อ้างถึงใน กิตติ สุขสมสถาน (2541 : 37–38) ได้กล่าวถึงการวิเทศสัมพันธ์ว่า 

การด าเนินการวิเทศสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบัน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปกับสถาบันหน่วยงานของ
ต่างประเทศ การด าเนินงานวิเทศน์สัมพันธ์ที่ผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้ ดังนั้น การวิเทศสัมพันธ์จึงมีเพ่ือการเสริมสร้าง แก้ไขและป้องกัน ทั้งนี้ เพ่ือการรักษา
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือเป็นการก่อหรือสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ (Constructive) เป็นการด าเนินการ  
เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์ไมตรี และแสวงหาความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานของเรากับต่างประเทศ  

2) เพ่ือป้องกันแก้ไขความเข้าใจผิด (Reputation) เพ่ือป้องกันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
ชื่อเสียงเกียรติคุณมิให้ถูกท าลาย เสียหาย เพ่ือค้นหาสาเหตุและขจัดแหล่งที่เป็นต้นเหตุของ 
ความเข้าใจผิดของชาวต่างประเทศทีมีต่อหน่วยงานและสถาบันของเรา  

3) เพ่ือเสริมสร้างเกียรติคุณ (Good Will) สร้างความนิยมเลื่อมใส เชื่อถือศรัทธา สร้างคุณงาม
ความดี บ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงาน สถาบัน และเป็นประโยชน์ต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกัน  

4) เพ่ือเป็นการธ ารงรักษาความสัมพันธ์อันดี (Maintain Good Relations) กระชับเกลียว 
สัมพันธ์ที่ได้สร้างไว้ รักษาความเข้าใจและเป็นมิตรระหว่างกันในเรื่องของการด าเนินงาน โครงการ 
และนโยบายของหน่วยงานให้เกิดความราบรื่นอยู่เสมอ 
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เดชา หันหาบุญ (2544 : 116) ได้เสนอแนะยุทธศาสตร์ ที่เป็นยุทธศาสตร์น าไปสู่การสร้าง
สัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีรายละเอียด ดังนี้  

1) ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
2) ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่าง

จริงจังและจริงใจ  
3) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าประเทศ ทั้งส่วนตัวและเป็นทางการระดับสากล  
4) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศที่ 3 ที่มีอิทธิพลกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือขอให้ช่วย

สนับสนุนการเจรจาระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านที่มีข้อขัดแย้งกัน ให้บรรลุผลส าเร็จด้วย  
การประสานผลประโยชน์ที่ยุติธรรม  

5) แสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจ แล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้น าหรือผู้บริหาร
ระดับสูงของประเทศรอบบ้าน เพ่ือแสดงความเป็นมิตรและจริงใจและไม่ควรละเลยโอกาสที่จะ
ช่วยเหลือประเทศรอบบ้านเมื่อประสบความเดือดร้อน  

6) ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับประเทศรอบบ้านใน
กรอบของนโยบายต่างประเทศ  

7) ร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในกรอบของอาเซียนอย่างเหนียวแน่น ด้วยเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของประเทศที่เท่าเทียมกัน และส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศรอบบ้านก้าวสู่เวทีการเมืองระดับ
สากล ขณะเดียวกันกับการเจรจาเพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ  

 
2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่อง การใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาขอเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

2.7.1 ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร ข้อมูลการด าเนินโครงการและกิจกรรมความร่วมมือด้าน
กีฬาฟุตซอลนักเรียนระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมี
บทบาทส าคัญในการริเริ่ม ผลักดัน และมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียน 
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 

2.7.2 สัมภาษณ์ผู้บริหาร ประธานเทคนิคฯ และผู้ฝึกสอน 
1)  สัมภาษณ์ผู้บริหาร นายทวีโชค พงษ์ดี 
 ผู้อ านวยการส านักการกีฬา กรมพลศึกษา 
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2)  สัมภาษณ์ประธานเทคนิคฯ นายรัศมี จินดามัย 
 อดีตประธานผู้ตรวจสอบผู้ตัดสินฟุตบอล 
 สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 
3)  สัมภาษณ์ผู้ฝึกสอน นายวิฐี ผนึกดี 
 นักพัฒนาการกีฬาช านาญการ ส านักการกีฬา 

2.7.3 ศึกษา วิเคราะห์ SWOT กลไกโครงการและกิจกรรม การด าเนินการใช้กีฬาฟุตซอล
นักเรียน (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  

2.7.4 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1)  การก าหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
2)  ผลจากการศึกษาที่จะสามารถใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียน มาจัดท าความร่วมมือ 

(MOU) ระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย 
3)  การวิเคราะห์ SWOT การใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียนในการพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย 
4) ปัญหาและอุปสรรค 

2.7.5 ประมวลสรุปผลการศึกษา เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและการด าเนินการ 
ประกอบการพิจารณาใช้เป็นประโยชน์ในการผลักดันให้กีฬาฟุตซอลเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามต่อไป 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

จากการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียนพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย โดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา มีบทบาทในการด าเนินการ ริเริ่ม ผลักดันและมีส่วนร่วมที่ส าคัญ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
3.1 ผลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูล งานศึกษาและวิจัยต่างๆ  

ผู้ศึกษาได้พบว่า อ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อน (Soft power) เป็นอ านาจที่สามารถมี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ในเชิงบวกระหว่างประเทศมากกว่าการบังคับหรือให้เงิน ในปัจจุบันใช้ใน
การเปลี่ยนแปลงและสร้างอิทธิพลต่อความคิดของสังคมและประชาชนในประเทศอ่ืน โดยอาศัย
หลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ ประกอบด้วย วัฒนธรรม (culture) ค่านิยมทางการเมือง (political 
values) และนโยบายต่างประเทศ (foreign policies) ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาหลายประเทศที่มีข้อขัดแย้งกัน 
ได้มีการใช้อ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อน (Soft power) มาปรับใช้จนได้เกิดผลดีเป็นที่น่าพอใจ
ระหว่างกัน ดังนี้ 

3.1.1 การทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)  
การทูตเชิงวัฒนธรรม ที่ได้ปรับใช้กิจกรรมด้านวัฒนธรรมในกรอบกว้างๆ ทั้งภาษา 

ความคิด อุดมการณ์ ทัศนคติ ประเพณี วิทยาการความรู้ การกีฬาและวิถีชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือสร้าง
ความรู้สึกที่ดีต่อกันโดยใช้แนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในลักษณะซึมลึกเพ่ือให้เข้าถึงประชาชน ได้แก่ 
การศึกษา ภาษา กีฬา ศาสนา อาหาร ภาพยนตร์ ดนตรี การเยี่ยมเยือนการติดต่อสื่อสารและการ
แลกเปลี่ยนระหว่างกัน เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้วัฒนธรรมในทางการทูตในการ
ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ใช้นโยบายด้านการทูตเชิงวัฒนธรรม นับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา โดยประเทศไทยได้มีการลงนามความตกลงทางวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆ 
รวม 16 ประเทศ เรียงตามล าดับ คือ ญี่ปุ่น ตูนีเซีย ประเทศในกลุ่มอาเซียน ออสเตรเลียฟิลิปปินส์ 
อิหร่าน อียิปต์ อินเดีย ฝรั่งเศส บังกลาเทศ ศรีลังกา เยอรมันตะวันออก โปรตุเกส สเปน ปากีสถาน 
และตุรกี โดยให้ความส าคัญต่อการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ประการที่ 1 
การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประการที่ 2 การแก้ภาพพจน์ของ
ประเทศไทย และประการที่ 3 การเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับ
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ประเทศเพ่ือนบ้านในการเผยแพร่ภาษาไทย ได้แก่ (1) โครงการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ (2) โครงการสอน
ภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม  
กรุงฮานอย (3) โครงการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย (4) โครงการศูนย์การสอนภาษาไทย  
ณ มหาวิทยาลัยพนมเปญ เป็นต้น ดังนั้น การทูตเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่สามารถ
น ามาผลักดันหรือปรับใช้ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านกีฬาฟุตซอลหรือกีฬา
ประเภทอ่ืนๆ กับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เป็นอย่างดี 

3.1.2 การทูตเชิงกีฬา  
ผู้ศึกษาได้พบว่า การใช้กีฬาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้บรรลุ

เป้าหมายของหลายประเทศ ได้สร้างความตระหนักแก่ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่เห็นถึงความส าคัญและ
คุณค่าของกีฬาในฐานะเครื่องมือด้านการต่างประเทศที่มีทั้งคุณและโทษ ซึ่งมองว่ากีฬาเป็นเครื่องมือ
ทางการทูตที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ เพราะมหกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นโอกาสในการผลักดันวาระทาง
การเมืองระหว่างประเทศ อีกทั้งกีฬาไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในการยกระดับสถานะและภาพลักษณ์
ของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นทางเลือกใหม่ เมื่อแนวทางการทูตแบบดั้งเดิมไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ได้ ซึ่งที่ผ่านมากีฬาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าที่มีต่อการต่างประเทศ เพราะสามารถช่วยให้รัฐ
ปรับระดับความสัมพันธ์ทางการทูต เป็นเวทีส าหรับการหารือระหว่างผู้ก าหนดนโยบายและช่วยเพ่ิม
ทัศนคติเชิงบวก ลดระดับปัญหาและข้อขัดแย้งลงไปได้มาก และมองว่า นอกจากกีฬาจะเป็นกิจกรรม
ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในระดับประชาชนแล้ว ยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและสังคม
อีกด้วย ตลอดจนมีคุณค่าในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ ดังนั้น การทูตเชิงกีฬาจึงมีความส าคัญ
หลายประการ ได้แก่ (1) กีฬาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ เมื่อการทูตแบบ
ดั้งเดิมไม่สามารถด าเนินการต่อได้ การใช้กีฬาเป็นเครื่องมืออย่างถูกที่ถูกเวลา จะช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ เช่น การใช้เทเบิลเทนนิสและบาสเกตบอล ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ (2) กีฬาสามารถสนับสนุนกระบวนการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่า งประเทศได้ 
เช่น การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ ปานามา และเม็กซิโก ด้วยการแข่งขันเบสบอล และท่าทีที่
เป็นมิตรระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ในการเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกปี ค.ศ.2002 (3) กีฬาช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจของประชาชน ชัยชนะของทีมชาติและนักกีฬาถือเป็นการสร้าง
เอกภาพของชาติได้เป็นอย่างดี ฉันใดฉันนั้นความพ่ายแพ้ก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
เช่นเดียวกัน เช่น การใช้กีฬารักบี้ส่งเสริมความเป็นเอกภาพของแอฟริกาใต้ กีฬาคริกเกตกับ  
ความภาคภูมิใจของคนในเอเชียใต้ ฟุตบอลกับการรวมชาติยูโกสลาเวีย และการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา
เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจของเยอรมันตะวันออกและโรมาเนีย (4) กีฬาสามารถสร้างความเจริญและ
การพัฒนา เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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และเป็นจุดเปลี่ยนในการพัฒนาประเทศ (5) กีฬาระดับนานาชาติหลังยุคสมัยใหม่ (Post–Modern 
International Sport) เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดหลังยุครัฐ–ชาติ (Post–Nationalist) กับ
หลังยุคอาณานิคม (Post–Colonial) อีกท้ังการวิพากษ์กีฬาในเชิงประวัติศาสตร์ก็สามารถอธิบายสิ่งที่
เกิดข้ึนในช่วงจักรวรรดินิยมและสมัยอาณานิคมได้เช่นเดียวกัน เช่น การปลูกฝังค่านิยมของอังกฤษใน
ป ร ะ เ ท ศ อ า ณ า นิ ค ม ผ่ า น กี ฬ า  เ ช่ น  ค ริ ก เ ก ต  รั ก บี้  เ ท น นิ ส  แ ล ะ ก อ ล์ ฟ  ร ว ม ถึ ง 
การจัดการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพ (Commonwealth Games) เพ่ือสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต
ของอังกฤษ (6) องค์การกีฬาระหว่างประเทศจะมีบทบาทมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 ก่อให้เกิดความทับซ้อน
ระหว่างอ านาจในการก ากับการแข่งขันกีฬากับอ านาจอธิปไตยของรัฐ เช่น การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
ที่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (Asian Football Confederation: AFC) 
เพ่ือการยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนั้น การทูตเชิงกีฬา จึงเป็นเครื่องมืออีกประการหนึ่งที่ภาครัฐ
ควรน ามาผลักดันเป็นกุศโลบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านกีฬาฟุตซอลหรือกีฬา
ทุกชนิด กับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เป็นอย่างดียิ่งและควรมีการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ในวัฒนธรรมอันดีงามที่แน่นแฟ้นระหว่างสองชาติได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 
3.2 การก าหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูล จากค าแนะน าของผู้บริหาร ประธานเทคนิคและผู้ฝึกสอน 

 
ตารางท่ี 1  ประเภท แหล่งข้อมูล จ านวน และเครื่องมือที่ใช้ 
 

ประเภท แหล่งข้อมูล จ านวน เครื่องมือ 
1. การใช้การทูตเชิงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการ

ผลักดันการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้านกีฬาฟุตซอลหรือกีฬาประเภทอ่ืนๆ  

– ผู้บริหาร 
– ประธานเทคนิค 

– ผู้ฝึกสอน 

1 คน 
1 คน 
1 คน 

แบบสัมภาษณ์ 

2. การใช้การทูตเชิงกีฬาเป็นเครื่องมือในการผลักดัน
เพ่ือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้าน
กีฬาฟุตซอลหรือกีฬาประเภทอ่ืนๆ  

– ผู้บริหาร 
– ประธานเทคนคิ 

– ผู้ฝึกสอน 

1 คน 
1 คน 
1 คน 

แบบสัมภาษณ์ 

3. ความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
และการประชุมกีฬาฟุตซอลนักเรียนในระดับ
นานาชาติ 

– ผู้บริหาร 
– ประธานเทคนิค 
– ผู้ฝึกสอน 

1 คน 
1 คน 
1 คน 

แบบสัมภาษณ์ 
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ประเภท แหล่งข้อมูล จ านวน เครื่องมือ 
4. ความร่วมมือด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตซอลนักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

– ผู้บริหาร 
– ประธานเทคนคิ 
– ผู้ฝึกสอน 

1 คน 
1 คน 
1  คน 

แบบสัมภาษณ์ 

5. ความร่วมมือด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ
เข้าร่วมการประชุมองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ  
การประชุมสภากีฬานักเรียนอาเซียนสหพันธ์
ฟุตบอลนักเรียนเอเชีย และการประชุมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

– ผู้บริหาร 
– ประธานเทคนคิ 
– ผู้ฝึกสอน 

1 คน 
1 คน 
1 คน 

แบบสัมภาษณ์ 

6. ความร่วมมือด้านงบประมาณประเทศที่เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตซอล 

– ผู้บริหาร 
– ประธานเทคนิค 
– ผู้ฝึกสอน 

1 คน 
1 คน 
1 คน 

แบบสัมภาษณ์ 

7. ความร่วมมือด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้
ในกีฬาฟุตซอลนักเรียน 

– ผู้บริหาร 
– ประธานเทคนคิ 

– ผู้ฝึกสอน 

1  คน 
1 คน 
1 คน 

แบบสัมภาษณ์ 

 
3.3 ผลที่ได้จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ประธานเทคนิค จ านวน 
1 คน ผู้ฝึกสอน จ านวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 1 ตอน ประกอบด้วย แบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร ประธานเทคนิคและผู้ฝึกสอน ซึ่งได้มีการก าหนดการแสดงความ
คิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เพราะเหตุใด…. โดยสรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 

3.3.1 การใช้การทูตเชิงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการผลักดันการ ส่ง เสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านกีฬาฟุตซอลหรือกีฬาประเภทอ่ืนๆ  

ตามความคิดเห็นต่อการใช้การทูตเชิงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการผลักดันการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านกีฬาฟุตซอลหรือกีฬาประเภทอ่ืนๆ ของผู้บริหาร ประธาน
เทคนิค และผู้ฝึกสอนฟุตซอล เห็นว่ามีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่
สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันได้มาก โดยใช้แนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในลักษณะซึมลึกเพ่ือให้
เข้าถึงประชาชน ได้แก่ การศึกษา ภาษา กีฬา ศาสนา อาหาร ภาพยนตร์ ดนตรี การเยี่ยมเยือนการ
ติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เป็นต้น 
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3.3.2 การใช้การทูตเชิงกีฬาเป็นเครื่องมือในการผลักดันเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้านกีฬาฟุตซอลหรือกีฬาประเภทอ่ืนๆ  

ตามความคิดเห็นต่อการใช้การทูต เชิงกีฬาเป็นเครื่ องมือในการผลักดัน  
เพ่ือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านกีฬาฟุตซอลหรือกีฬาประเภทอ่ืนๆ ของผู้บริหาร 
ประธานเทคนิค และ ผู้ฝึกสอนฟุตซอล เห็นว่ามีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการแข่งขัน
กีฬาเป็นโอกาสในการผลักดันวาระทางการเมืองระหว่างประเทศ อีกทั้งกีฬาไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือ
ในการยกระดับสถานะและภาพลักษณ์ของประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นทางเลือกใหม่ เพราะสามารถช่วยให้
รัฐปรับระดับความสัมพันธ์ทางการทูต และเป็นเวทีส าหรับการหารือระหว่างผู้น าระหว่างประเทศและ
ช่วยเพ่ิมทัศนคติเชิงบวก ลดระดับปัญหาและข้อขัดแย้งลงได้ และกีฬาจะเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม
มากขึ้นในระดับประชาชนของแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้เป็นอย่างด ี

3.3.3 ความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตซอล
นักเรียนในระดับนานาชาติ 

ตามความคิดเห็นต่อความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพฯ ของผู้บริหาร ประธาน
เทคนิค และผู้ฝึกสอน เห็นว่ามีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมของประเทศที่เป็นเจ้าภาพ ควรต้องมีศักยภาพเพียงพอ มีการบริหารจัดการเป็นไปตามแผน
ครบทุกขั้นตอน และมีการเตรียมความพร้อมหลายด้าน เช่น สถานที่ฝีกซ้อม โปรแกรมการฝึกซ้อม 
การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การคัดเลือกตัว จัดพิธีปฐมนิเทศ พิธีมอบ ฯลฯ 

3.3.4 ความร่วมมือด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตซอลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน ในระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

ตามความคิดเห็นต่อความร่วมมือด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตซอลฯ ของผู้บริหาร 
ประธานเทคนิค และผู้ฝึกสอน เห็นว่ามีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะคณะท างานต้องศึกษา
และปฏิบัติตามระเบียบของโครงการและกิจกรรมทุกขั้นตอน และมีการเตรียมความพร้อมของนักกีฬา 
ผู้ฝึกสอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของทั้งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทย  
มีการเตรียมความพร้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น การเตรียมทีม การเก็บบ ารุงตัวนักกีฬา 
การเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน ช่วงเวลาในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุโพธ สุคนธ์
พานิช (2544 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล
ไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 5 และสมรรถ อมาตกุล (2547 : บทคัดย่อ) สภาพและปัญหาการเตรียมทีม 
ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนประเภท ก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และธวัช วีระศิริวัฒน์ (2538 : 213–217) 
ได้กล่าวถึง การเตรียมทีมนักกีฬาเพ่ือการแข่งขันเป็นงานที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา 
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3.3.5 ความร่วมมือด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมการประชุมองค์กร

กีฬาระหว่างประเทศ การประชุมสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียนและสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่ง
เอเชีย รวมทั้งการประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตามความคิดเห็นต่อความร่วมมือด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องฯ ของผู้บริหาร 
ประธานเทคนิค และผู้ฝึกสอน เห็นว่ามีส าคัญอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะต้องมีการด าเนินโครงการ
และกิจกรรมตามขั้นตอนทั้งประเทศไทย และ/ หรือประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมี
กระบวนการ/ขั้นตอน ดังนี้ 

1)  จัดท าหนังสือขออนุมัติเข้าร่วมประชุมพร้อมแนบโครงการ 
2)  จัดท าหนังสือเรียนฝ่ายบริหารเพื่อขออนุญาตเข้าร่วมการประชุม 
3)  จดัส่งใบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมไปยังประเทศเจ้าภาพ 
4)  ช าระค่าธรรมเนียม 
5)  ด าเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 
6)  เดินทางเข้าร่วมการประชุม 
7)  สรุปผลประชุมและจัดท ารายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 
8)  น าผลการประชุมมาแจ้ง 
9)  ทดลองใช้ มีการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และน าผลที่ได้วางแผนปฏิบัติงานในปี

ต่อไป  
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3.3.6 ความร่วมมือด้านงบประมาณ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและ 
การประชุมกีฬาฟุตซอล 

ตามความคิดเห็นต่อความร่วมมือด้านงบประมาณฯ ของผู้บริหาร ประธานเทคนิค 
และผู้ฝึกสอนฟุตซอล เห็นว่ามีส าคัญอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะนโยบายและงบประมาณของรัฐบาล
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการที่จะต้องให้การสนับสนุน มีการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมตามขั้นตอน ต่างต้องด าเนินการจัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณ
ก าหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ อาทิ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ ค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่งานกีฬาระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าของที่ระลึกแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยให้ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงที่
ท าร่วมกัน หากฝ่ายใดเป็นเจ้าภาพหรือถูกเชิญให้ไปร่วมประชุม ว่าแต่ละฝ่ายจะสามารถรับรอง
ค่าใช้จ่ายส่วนใดได้มากน้อยแค่ไหน ก็จะเป็นไปตามที่ตกลงหรือหารือกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรายการ
หลักๆ ดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุม 
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียน

ระดับอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียน

ระดับเอเชีย และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียน

ระดับนานาชาติ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
3.3.7 ความร่วมมือทางด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนามาตรฐาน

กีฬาฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย  
ตามความคิดเห็นต่อความร่วมมือทางด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการ

พัฒนาฯ ของผู้บริหาร ประธานเทคนิค และผู้ฝึกสอนฟุตซอล เห็นว่ามีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากวิทยาศาสตร์การกีฬามีความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของ
นักกีฬา และยังจ าเป็นที่จะต้องน าวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือพัฒนากีฬานักเรียนให้ก้าวไปสู่ระดับ
นานาชาติในทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
รวมถึงการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การกีฬาใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีมาตรฐานมาพัฒนา
กีฬาฟุตซอลนักเรียนในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
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3.4 การวิเคราะห์ SWOT การใช้กับการกีฬาฟุตซอลนักเรียนในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย 

ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและข้อจ ากัดต่างๆ ในการใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียนเพ่ือพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย สามารถใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์พื้นฐาน ได้แก่ SWOT Analysis ดังนี้  

 
ตารางท่ี 2  แสดงการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การใช้กีฬาฟุตซอล 

นักเรียนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับ
ประเทศไทย 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
– มีโครงสร้างองค์กรที่อยู่ในก ากับของภาครัฐ 
– การมีพื้นฐานวัฒนธรรม/คา่นิยมความร่วมร่วมกัน 
– การเป็นหุ้นส่วนทางการกีฬาฟุตซอลนักเรียนและ

เศรษฐกิจ 
– มีพันธมิตร/Friends of Thailand (กลุ่ม

เวียดนาม/ นักกีฬาไทย/ คนไทย) 
– มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน ใช้งบประมาณน้อย/คุ้มค่า 
– มีการสนับสนุนการเงินจากภาครัฐบาลและเอกชน 
– ได้รับการสนบัสนุนและความร่วมมือการส่งเสรมิ

กีฬาฟุตซอลนักเรียนจากกระทรวงการ
ต่างประเทศจากท้ังสองประเทศ 

– ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังขาดการพัฒนา
นักกีฬาฟุตซอลนักเรียนให้เข้มแขง็ 

– ความเสีย่งในการด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องหาก
ประสบปัญหาและข้อจ ากดัด้านทรัพยากร 

– ประเทศไทยยังขาดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้กีฬา
ฟุตซอลนักเรียน (วิธีการ) ท าให้การด าเนินด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศขาดประสทิธิภาพและมาตรฐาน 

– ยังไม่มีการท าบันทึกความเข้าใจฯ (MOU) ร่วมกันระหว่าง
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย 

– ระบบการติดต่อประสานงานความร่วมมือขาดความ
ชัดเจนและต่อเนื่อง 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
– ภาครัฐบาลและเอกชนสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

ฟุตซอลนักเรียน 
– มีการเปดิโอกาสให้นักเตะต่างชาตทิี่มีคุณภาพมา

แข่งขันในประเทศไทย 
– มีการอบรมให้ความรู้แก่บคุลากรในภาคส่วน

ต่างๆ เพื่อการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนท่ีมี
คุณภาพ 

– สามารถน าระเบียบการจัดการแขง่ขันที่เป็นไป
ตามข้อบังคับตามข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ที่
ประเทศไทยเคยท าไว้กับประเทศอื่นมาปรับใช้ 

– ปลูกฝังความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 

– ประเทศเจ้าภาพยังขาดความพร้อมและศักยภาพในการ
จัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตซอลนักเรียนใน
ระดับนานาชาติ  

– การเตรียมความพร้อมของนักเรยีน/ผูฝ้ึกสอน/ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง ยังขาดระบบการบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

–  ระบบการติดต่อประสานความร่วมมือล่าช้า 
– นโยบายและงบประมาณของรัฐบาลให้การสนับสนุนมีไม่

เพียงพอ 
– ขาดความร่วมมือกับสมาคนฟุตซอลนักเรยีนเพื่อการ

พัฒนาระดับนานาชาต ิ
– ผลการแข่งขันที่มุ่งแต่ชัยชนะ อาจจะสร้างความขัดแย้ง 
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3.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
3.5.1 สร้างความสัมพันธ์ มิตรไมตรี ความร่วมมือ พัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพกีฬา

ประเภทฟุตซอลนักเรียนในระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริม  
การท่องเที่ยวและกีฬา ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 

3.5.2 มีการติดต่อ สื่อสาร ประสานการท างาน และแลกเปลี่ยนการด าเนินการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตซอลนักเรียนในระดับนานาชาติร่วมกัน เพ่ือน ามาใช้ใน
การพัฒนาการท างานในประเทศให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

3.5.3 พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญกีฬาฟุตซอล 
ก้าวสู่ระดับนานาชาติ 

3.5.4 เป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การอบรมสัมมนา การใช้
ค าปรึกษา และการประชุมของผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกีฬาในด้าน
กีฬาฟุตซอลร่วมกัน  

 
3.6 ปัญหาและอุปสรรค 

จาการศึกษาข้อมูล การใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐไทยมีบทบาทการผลักดัน ริเริ่ม 
และมีส่วนร่วมส าคัญในการด าเนินการ และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกสอน  
ท าให้ทราบว่าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการใช้กีฬาฟุตซอลเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย ประกอบด้วย 

3.6.1  ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ 
เนื่องจากนโยบายและงบประมาณของรัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ 

ผู้รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ ต้องหางบประมาณเพ่ิมด้วยวิธีประชาสัมพันธ์และ 
ท าหนังสือ ของบประมาณสนับสนุนจากบริษัทและห้างร้านต่าง ๆ โดยมีสิทธิประโยขน์แลกเปลี่ยนใน
ระหว่างการจัดการแข่งขันจนสิ้นสุดการแข่งขัน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าเหล่านั้นในรูปแบบ
ต่าง ๆ ส าหรับสินค้าที่ให้การสนับสนุนบางประเภทที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องยอมรับ เพ่ือให้มี
งบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินงาน ที่สามารถน ามาใช้เป็นขวัญ ก าลังใจ แรงจูงใจให้แก่นักกีฬา  
ผู้ฝึกสอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ค่าเก็บบ ารุงตัวนักกีฬา ค่าตอบแทน เงินรางวัลพิเศษ เงินเดือน 
ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมถึงงบประมาณและสวัสดิการในการดูแลรักษาพยาบาล การตรวจ
สุขภาพ และการให้ความช่วยเหลือ เมื่อนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ 

จากการฝึกซ้อมและแข่งขัน ดังที่ สุรศักดิ์ ทรัพย์เพ่ิม (2544:42) กล่าวไว้ว่า 
หน่วยงานต่างๆ ควรจัดสรรสวัสดิการให้แก่นักกีฬาเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่นักกีฬามีก าลังใจใน
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การฝึกซ้อม และแข่งขันที่ดียิ่งขึ้น มีการประกันอุบัติเหตุให้กับนักกีฬา มีการให้เบิกค่ารักษาพยาบาล 
มีแพทย์ประจ าทีมคอยดูแล ในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขัน มีการตรวจสุขภาพร่างกาย เป็นต้น 

3.6.2 ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ผู้ฝึกสอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าฝึกซ้อมและเก็บตัว ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ตามก าหนด เนื่องจากในการด าเนินการมีระบบที่จะด าเนินการหลายขั้นตอน  
และนักกีฬาส่วนใหญ่มาจากต่างพ้ืนที่ ท าให้การเตรียมความพร้อมไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้  
และนักกีฬายังเป็นนักเรียนในโรงเรียน ที่จะต้องผ่านกระบวนการขออนุมัติตัวจากโรงเรียนที่สังกัดตาม
ระเบียบและผู้ปกครอง จึงเกิดความล่าช้า ส าหรับผู้ฝึกสอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมทีมก็
ประสบกับอุปสรรคการด าเนินการในลักษณะเดียวกัน เพราะผู้ฝึกสอนและผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่
เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชนอ่ืนๆ ที่ต่างก็มีระบบเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นการเฉพาะในแต่ละแห่ง การด าเนินการขออนุมัติตัวบุคคล จึงมีกระบวนการ  
หลายขั้นตอนที่ท าให้ผู้ฝึกสอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนด ซึ่งท าให้
เกิดความล่าช้าจากกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้ อาจจะต้องขยายระยะเวลาในการด าเนินการให้มากขึ้น 
และหากมีการขยายระยะเวลาก็จะมีผลกระทบต่องบประมาณในการด าเนินการเพ่ิมข้ึนด้วย 

3.6.3 ปัญหาด้านการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ
การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย และได้มาตรฐานใช้ในการฝึกซ้อม 

ผู้ฝึกสอนทีมนักกีฬาฟุตซอลต้องมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้ในการเตรียมทีม 
ฝึกซ้อม และเพ่ิมทักษะประสบการณ์ เช่น การบันทึกวิดีโอการวิเคราะห์เกมการแข่งขันต่างๆ ของทีม
ตนเอง และทีมคู่แข่ง เพ่ือท าความเข้าใจปัญหา หาสาเหตุ ข้อบกพร่อง และหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้ทีมมีความพร้อมมากที่สุด การใช้นาฬิกาส าหรับวัดความสามารถของนักกีฬาในขณะฝึกซ้อม 
ช่วยการค านวณความหนักจากอัตราการเต้นของหัวใจ พลังงานที่ใช้ และความสามารถในการใช้
ออกซิเจนของกล้ามเนื้อ เป็นข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการฝึกซ้อม และเตรียมทีมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ช่วยให้ผู้ฝึกสอนสามารถเตรียมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์
สร้างเสริมสมรรถภาพ และเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ ทันสมัยและมีคุณภาพ น าไปสู่ 
การเตรียมความพร้อมในการวางแผน การฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอน อีกทั้งอุปกรณ์การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายที่ได้มาตรฐานจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บ สร้างเสริม รักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬาให้ผู้ในสภาวะที่พร้อมและสมบูรณ์สูงสุดในช่วงการแข่งขัน เป็นการพัฒนาคุณภาพนักกีฬา
ฟุตบอลให้มีความเชื่อมั่นและการยอมรับในการท าหน้าที่ของนักกีฬาฟุตซอล ตามวัตถุประสงค์
โครงการ เพ่ือการพัฒนานักกีฬาฟุตซอลให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ มีความอดทน 
หมั่นฝึกซ้อม สร้างเสริมทักษะความช านาญ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
แฟนฟุตซอลและประชาชนทั่วไป ให้สามารถก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาหรือนักกีฬาฟุตซอล
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มืออาชีพในอนาคต ดังที่ เจริญ กระบวนรัตน์ (2557 : 10) ได้กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีช่วยในการ
สนับสนุนและทดสอบประเมินความสามารถตลอดจนช่วยในการใช้ปัญหาข้อบกพร่องให้กับนักกีฬา
สอดคล้องกับ ธวัช วีระศิริวัฒน์ (2538 : 213) ได้กล่าวว่าการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกให้พร้อมนั้น ท าให้นักกีฬาสามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่  สถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อความพร้อมในการเตรียมทีม ความพร้อมเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นให้
นักกีฬามีความทุ่มเทในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ 

3.6.4 ปัญหาด้านทีมกีฬาไม่น าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนากีฬาฟุตซอล 
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์การกีฬามีบทบาทส าคัญ และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 

การฝึกซ้อมกีฬาเพ่ือการแข่งขันหรือเล่นกีฬา การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องให้กับนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อการฝึกซ้อมและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเป็นนักกีฬาฟุตซอลมืออาชีพ  
ในล าดับต่อไป ดังนั้น ผู้ฝึกสอน นักกีฬาฟุตซอลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญ ความจ าเป็น ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และน าเทคนิควิธีการ 
องค์ประกอบต่างๆ ทุกด้านของวิทยาศาสตร์การกีฬามาปฏิบัติใช้กับกีฬาฟุตซอลเป็นประจ า จนทีม
นักกีฬาฟุตซอลมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล อันน ามาซึ่งการสร้างความยั่งยืนและศักยภาพ
ของนักกีฬาฟุตซอล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงในการยึดอาชีพเป็น
นักกีฬามืออาชีพ และสามารถส่งผลต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามกับประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้นได้ 

3.6.5 ปัญหาด้านขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน  
อันเนื่องมาจากยังมีปัญหาด้านความล่าช้าในการจัดส่งเอกสาร มีการติดต่อสื่อสาร 

การประสาน และการแลกเปลี่ยนสถานที่การจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าร่วมผลงานการเข้าร่วม
การประชุมองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ การประชุมอาเซียน ท าให้การขับเคลื่ อนความร่วมมือ 
ไม่สามารถเป็นไปอย่างรวดเร็วในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและเสียโอกาสอันดี 
ในการเข้าร่วมการประชุม 

3.6.6 ปัญหาด้านการให้ความส าคัญในการเจรจาในเวทีของระดับผู้น า 
โดยที่ผ่านมาในการประชุมระดับรัฐมนตรี ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ มอบผู้แทนเข้าร่วม

ประชุมแทน ท าให้การปรึกษาหารือ การตัดสินใจและการติดตามในประเด็นความร่วมมือหลักไม่ได้รับ
ความส าคัญ อาจไม่มีการปฏิบัติ และไม่ได้รับการผลักดันอย่างจริงจัง 

3.6.7 ปัญหาจากการไม่มีแผนความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตซอลนักเรียน
ในระดับนานาชาต ิและระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย 

เนื่องจากการขาดกลไกในการประสานติดตามการด าเนินความร่วมมือด้าน 
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีประสิทธิภาพ การขาดความก้าวหน้าในการน าเทคโนโลยีมาใช้  
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เพ่ือการแข่งขันกีฬาฟุตซอลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท าให้องค์กรหรือหน่วยงานทางกีฬาฟุตซอล
ระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย ไม่มีแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการ
ด าเนินความร่วมมือที่ชัดเจน และเป็นเอกภาพ 

จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่าการใช้กีฬาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์หรือความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายของหลายประเทศ ผู้น าระดับประเทศและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของกีฬาในฐานะเป็นเครื่องมือด้านการต่างประเทศที่มีคุณระหว่างกัน
มากกว่าโทษ และมองว่ากีฬาเป็นเครื่องมือทางการทูตชนิดหนึ่ง ที่ควรน ามาใช้เป็นเป้าหมายหลักใน
การสร้างความสัมพันธ์หรือความร่วมมือระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะ
เป็นตั้งแต่สมัยกรีกหรือโรมันโบราณ มนุษย์ได้มีรวมตัวกันจัดกิจกรรมบางอย่างที่จะท าให้พวกเขามี
ความรู้สึก สนุกสนาน และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่พวกพ้อง ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสังคม 
และเกิดการพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ รวมทั้งเกิดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า 
การลงทุนในทุกระดับหรือมิติที่ดีตามมา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอันหลากหลายประเภท 
ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน เมือง ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ตามสภาพภูมิประเทศและอารยธรรม
ในภูมิภาคนั้น ๆ แต่การด าเนินการด้านการกีฬาระหว่างประเทศดังกล่าวก็ยังมีปัญหาอุปสรรคระหว่าง
ประเทศต่อกันเนืองๆ เป็นระยะๆ ท าให้ความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างไม่
ราบรื่น เนื่องจากปัจจัยต่างๆ หลายประการ ได้แก่ ตัวผู้น าหรือรัฐบาลประเทศนั้นๆ ที่ด าเนินนโยบาย
หรือเห็นความส าคัญต่อคุณค่าด้านกีฬาระหว่างประเทศต่างกัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ประเพณีที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เคยมีมาในอดีต ท าให้
ประชาชนของประเทศนั้นยังมีทัศนคติเชิงลบต่อกันอยู่ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพลดน้อยลงไปได้ทั้งสิ้น ดังนั้น เราในฐานะมนุษย์ยุคปัจจุบัน จึงควรที่
จะธ ารงรักษาวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศประเภทใดก็ได้ ที่เห็นว่ากีฬาชนิดนั้นจะ
สามารถเชื่อมความสัมพันธ์หรือความร่วมมือระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว และควร
เป็นไปในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน หรือลักษณะ win–win เพ่ือประโยชน์ ความสุขสงบ
และความเจริญรุ่งเรืองระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ระหว่างประเทศในระดับอนุภูมิภาคและระดับโลก 
ให้เป็นไปตามหลักการของโลกในด้านการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals–SDGs) ต่อไป 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาด้านการใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย พบว่าควรมีการเสนอให้มีการผลักดันความร่วมมือ  
7 ด้าน เพ่ือขจัดปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้บรรเทาเบาบางลง
หรือหมดไปประกอบด้วย 

4.1.1 การใช้การทูตเชิงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการผลักดันการส่ง เสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านกีฬาฟุตซอลหรือกีฬาประเภทอ่ืนๆ  

ตามความคิดเห็นต่อการใช้การทูตเชิงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการผลักดัน 
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านกีฬาฟุตซอลหรือกีฬาประเภทอ่ืนๆ ของผู้บริหาร 
ประธานเทคนิค และ ผู้ฝึกสอน เห็นว่ามีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่
สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันได้มาก โดยใช้แนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในลักษณะซึมลึกเพ่ือให้
เข้าถึงประชาชน ได้แก่ การศึกษา ภาษา กีฬา ศาสนา อาหาร ภาพยนตร์ ดนตรี การเยี่ยมเยือน  
การติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เป็นต้น 

4.1.2  การใช้การทูตเชิงกีฬาเป็นเครื่องมือในการผลักดันเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้านกีฬาฟุตซอลหรือกีฬาประเภทอ่ืนๆ  

ตามความคิดเห็นต่อการใช้การทูตเชิงกีฬาเป็นเครื่องมือในการผลักดันเพ่ือ 
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านกีฬาฟุตซอลหรือกีฬาประเภทอ่ืนๆ ของผู้บริหาร 
ประธานเทคนิค และ ผู้ฝึกสอน เห็นว่ามีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการแข่งขันกีฬา
เป็นโอกาสในการผลักดันวาระทางการเมืองระหว่างประเทศ อีกทั้งกีฬาไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือ  
ในการยกระดับสถานะและภาพลักษณ์ของประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นทางเลือกใหม่ เพราะสามารถช่วยให้
รัฐปรับระดับความสัมพันธ์ทางการทูต และเป็นเวทีส าหรับการหารือระหว่างผู้น าระหว่างประเทศและ
ช่วยเพ่ิมทัศนคติเชิงบวก ลดระดับปัญหาและข้อขัดแย้งได้ และกีฬาจะเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม
มากขึ้นในระดับประชาชนของแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้เป็นอย่างดี  
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4.1.3 ความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และการประชุมกีฬาฟุตซอล
นักเรียนในระดับนานาชาติ  

ตามความเห็นของผู้บริหาร ประธานเทคนิคและผู้ฝึกสอน เห็นว่ามีความส าคัญ 
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการด าเนินโครงการและกิจกรรมของประเทศที่เป็นเจ้าภาพต้องมีศักยภาพ 
มีการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนครบทุกขั้นตอน และมีการเตรียมความพร้อมหลายด้าน เช่น 
สถานที่ฝึกซ้อม ตารางการฝึก อุปกรณ์ในการฝึก การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร 
การคัดเลือกตัว จัดพิธีปฐมนิเทศ พิธีมอบ ฯลฯ 

4.1.4  ความร่วมมือด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน  
ในระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ประธานเทคนิคและผู้ฝึกสอน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 
เพราะคณะท างานได้ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบของโครงการและกิจกรรมทุกขั้นตอน และมี 
การเตรียมความพร้อมของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามกับประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น การเตรียมทีม 
การเก็บบ ารุงตัวนักกีฬา การเดินทาง การเข้าร่วมการแข่งขันช่วงเวลาในการแข่งขัน 

4.1.5 ความร่วมมือด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมการประชุมองค์กร
กีฬาระหว่างประเทศ การประชุมอาเซียนสาขากีฬาฟุตซอล และการประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ประธานเทคนิคและผู้ฝึกสอน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 
เพราะมีการด าเนินโครงการและกิจกรรม ต้องด าเนินการตามระเบียบวิธีการหรือขั้นตอน โดยการยอมรับ
ของทั้งสองประเทศ  

4.1.6 ความร่วมมือด้านงบประมาณ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและ 
การประชุมกีฬาฟุตซอล  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ประธานเทคนิคและผู้ฝึกสอน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะนโยบายและงบประมาณของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุน ต้องมีการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ตามขั้นตอนของทั้งประเทศไทยหรือประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนั้น การจัดท า
แผนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือก าหนดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ อาทิ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ประจ าโครงการ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานกีฬาระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายจัดท าของแลกเปลี่ยน 
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินโครงการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ต้องยึดหลักการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ท าร่วมกันของทั้งสองประเทศ 
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4.1.7 ความร่วมมือทางด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนามาตรฐาน
กีฬาฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ประธานเทคนิค และผู้ฝึกสอน อยู่ในระดับมาก 
เพราะมีความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการ
พัฒนากีฬานักเรียน เพ่ือยกระดับการแข่งขันในระดับนานาชาติในทุกมิติ ทั้งทางด้านการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพ และการน าเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬาใหม่ๆ ที่ทันสมัย 
และได้มาตรฐาน มาใช้ในกีฬาฟุตซอลนักเรียน 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ดังนี้ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1 ผลักดันนโยบายกีฬาเชิงการทูต ให้มีการด าเนินทั้งทางด้านการทูตเชิง

วัฒนธรรมและกีฬา (Cultural and Sports Diplomacy) หรือ การน าอ านาจละมุน (soft power ) 
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยใช้กีฬาฟุตซอลรวมทั้งกีฬาประเภทอ่ืนๆ 
เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์หรือความร่วมมือในด้านที่จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ระหว่างกัน 
เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และความนิยมไทย สร้างการรับรู้เกี่ยวกับจุดเด่นของประเทศไทย รวมทั้ง
การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันในลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลและประชาชนต่อประชาชน อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีในกรอบอาเซียน (ASEAN) เช่น 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโรคระบาด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ 
เป็นต้น นอกจากนี้ การทูตเชิงวัฒนธรรมและกีฬา สามารถน าพาไปสู่การพัฒนาความร่วมมือ
หลากหลายด้าน อันน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าเพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการสร้างความมั่นคงและ
เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในระหว่างภูมิภาค เช่น การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว การศึกษาสาธารณสุข การเกษตร ฯลฯ ได้แก่  

1) ผลักดันให้ความส าคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของกีฬา
ฟุตซอลในการพบปะหารือระหว่างผู้น ารัฐบาลหรือเอกอัครราชทูต ในฐานะเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนในด้านวัฒนธรรม การกีฬา การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นต้น 

2) ผลักดันให้มีการจัดตั้งสมาคมกีฬาฟุตซอลมิตรภาพไทย-เวียดนาม 
เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยใช้กีฬาฟุตซอลเป็นเครื่องมือในการ
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แข่งขันกีฬาแบบฉันท์มิตร อันเกิดการกระตุ้นให้มีการเดินทาง การท่องเที่ยว การแสดงทางวัฒนธรรม 
และการสร้างวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างกัน 

4.2.1.2 ผลักดันให้มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการใช้กีฬาฟุตซอล
นักเรียนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย  
โดยยึดข้อริเริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพ่ือการแข่งขันในระดับนานาชาติ เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินความร่วมมือที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานการขับเคลื่อนการจัดท าแผนกลยุทธ์ การประสานงาน 
และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  

1) ความร่วมมือทางด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุม
ที่เก่ียวข้องกับกีฬาฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 

2) ความร่วมมือทางด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตซอลนักเรียนไทย เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  

3) ความร่วมมือทางด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมการประชุมกับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศสาขากีฬาฟุตซอลนักเรียน และการประชุมอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

4) ความร่วมมือทางด้านงบประมาณ ในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทางด้านการกีฬาฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศ
แห่งเอเชีย 

5) ความร่วมมือทางด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนา
มาตรฐานกีฬาฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 

4.2.1.3 ก าหนดตัวชี้วัดตามนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ที่แสดงถึงความส าเร็จ 
ในการด าเนินความร่วมมือด้านการใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียน เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย ที่ประกอบด้วยแผนงาน โครงการและกิจกรรม  
ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการ สถานที่ด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ แผนการจัดสรร
งบประมาณ แผนการการด าเนินการ ความพร้อมของโครงการ และมีการบริหารจัดการและติดตาม
ประเมินผล เป็นเชิงรูปธรรม 

4.2.1.4 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูถัมภ์ ศูนย์เวชศาสตร์ทางกีฬา สโมสรกีฬาฟุตซอล สมาคมฟุตซอลแห่งประเทศไทย 
สหพันธ์กีฬาแห่งประเทศไทย สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข บูรณาการการด าเนินนโยบายทางการทูตเชิงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ระหว่าง
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการความร่วมมือที่น าไปสู่
รูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับ
ประเทศไทย 

4.2.1.5 สนับสนุนให้มีติดต่อการประสานงานความร่วมมือระหว่างของผู้บริหาร
ระดับสูง ประธานเทคนิค ผู้ฝึกสอน และผู้เกี่ยวข้องของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้นโยบายและท่าทีของประเทศไทยและ
หน่วยงานไทยด้านการใช้กีฬาฟุตซอลสามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสาธา รณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทยได้รับการสนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อน มุ่งสู่ความร่วมมืออย่าง
แท้จริงและยั่งยืน 

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1 ควรใช้เวทีการพบปะหารือระหว่างผู้น ารัฐบาล หรือเอกอัครราชทูตไทย

กับกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือผลักดันความร่วมมือระหว่างกันด้าน
กีฬาอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งกีฬาฟุตซอล ซึ่งเป็นการใช้วิถีทางการทูตเชิงกีฬาและการทูตเชิง
วัฒนธรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในภาพรวม 

4.2.2.2 ควรมีการประสานหารือระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศ เพ่ือจัดตั้ง
สมาคมกีฬาฟุตซอลมิตรภาพไทย-เวียดนาม เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศควบคู่ไปกับการ
ด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ของภาครัฐ โดยใช้กีฬาฟุตซอลเป็นเครื่องมือในการแข่งขันกีฬาแบบ 
ฉันท์มิตร อันเกิดการกระตุ้นให้มีการเดินทาง การท่องเที่ยว การแสดงทางวัฒนธรรม และการสร้าง
วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างกัน 

4.2.2.3  จากการศึกษาความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและ 
การประชุมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย มีข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ดังนี้  

1) ควรเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
นักเรียนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

2) ควรมีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงานตามโครงการ
กิจกรรม 

3) ควรเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ เช่น สภาพที่ฝึกซ้อม 
โปรแกรมการฝึก อุปกรณ์ในการฝึก การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร  
การคัดเลือกตัว จัดพิธีการทางด้านต่างๆ ยานพาหนะ สถานที่ท่องเที่ยว โรงพยาบาล 

4) ควรเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการด้านนโยบาย งบประมาณ 
และสวัสดิการ 
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5) ควรจัดโครงการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของนักกีฬาฟุตซอล
นักเรียนในประเทศไทย 

6) ด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตซอล
นักเรียนในระดับนานาชาติ ควรมีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1)  จัดการแข่งขัน ณ ประเทศไทย หรือประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับนานาชาติ และมี
แหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

(2) รับสมัคร คัดเลือกตัว เก็บบ ารุงตัว ฝึกซ้อม จัดพิธีปฐมนิเทศ 
และพิธีการ ต่าง ๆ ณ สนามกีฬาฟุตซอลในประเทศไทย และ/หรือ สนามกีฬาฟุตซอลในประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ/หรือ สถานที่อ่ืนที่เหมาะสมระหว่างของทั้งสองประเทศ 

7) การเนินการในประเทศไทยหรือประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม มีขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นการวางแผน (Plan) ได้แก่  
(1) ขออนุมัติโครงการ 
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
(3) จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย 
(4) งบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ขั้นการด าเนินการ (Do) ได้แก่  
(1) เดินทางส ารวจสนามแข่ งขัน สนามที่ จั ด ประชุม ที่ พัก  

สนามคัดเลือก สนามฝึกซ้อมและที่พักระหว่างเก็บบ ารุงตัวและฝึกซ้อม พร้อมยืนยันการใช้สนามดังกล่าว 
(2) ส่งจัดหมายเชิญไปยังประเทศสมาชิก 
(3) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
(4) ประกาศรับสมัคร คัดเลือกตัว ประกาศผล เก็บบ ารุงตัวและ

ฝึกซ้อมจัดพิธีมอบโอวาท 
(5) การเข้าร่วมการแข่งขันและการประชุม 
ขั้นการตรวจสอบ (Check) ได้แก่ 
(1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล 
(2) สร้างเครื่องมือประเมินผล 
(3) ติดตามประเมินผลการแข่งขัน 
(4) จัดท ารายงานการประเมินผล การด าเนินงานเป็นรูปเล่มและ

เผยแพร่ 
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ขั้นการปรับปรุง (Action) ได้แก่ 
(1)  ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน 
(2)  น าผลที่ได้เพ่ือวางแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป  

4.2.2.4 จากการศึกษาความร่วมมือด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตซอลนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1)  ผู้ฝึกสอนควรมีความเชี่ยวชาญ มีการจัดโปรแกรม มีการวางแผน 
ในการฝึกซ้อม การเก็บตัวเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ของนักกีฬา และมีความพร้อมในถ่ายทอดทักษะให้
เกิดกับนักกีฬา อย่างเต็มความสามารถ 

2)  นักกีฬาควรมีสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมท่ีสมบูรณ์ 
และทักษะทางการกีฬาฟุตซอลอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3)  นักกีฬาควรมีโอกาสเข้ารับการอบรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้  
ความสามารถของตนเอง 

4)  ควรจัดโครงการพัฒนาการสร้างความยั่งยืนของนักกีฬาฟุตซอลใน
ประเทศไทย 

4.2.2.5 จากการศึกษาความร่วมมือด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าร่วม
การประชุมองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ การประชุมอาเซียนสาขากีฬาฟุตบอลและการประชุมอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง มีข้อเสนอแนะในการด าเนินการดังนี้ 

1) ควรมีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและ
กิจกรรม จัดการประชุมและจัดท ารายงานการเข้าร่วมประชุมเพ่ือรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 

2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน ให้กับต้นสังกัดทราบ
ก่อนล่วงหน้า เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า เสียโอกาส เตรียมความพร้อมทัน และท าหนังสือเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมเพ่ือจัดส่งผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมประชุม 

3) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสรุปผลประชุมและจัดท ารายงาน เพ่ือแจ้งต่อ 
ที่ประชุม และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ น าผลที่ได้มาเผยแพร่ ทดลองใช้ มีการปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนาและน าผลที่ได้วางแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป 

4) ควรมีโครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอล
ระหว่างประเทศ 

4.2.2.6 จากการศึกษาความร่วมมือด้านงบประมาณ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตซอล ควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 
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1)  จัดท านโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณระหว่างประเทศให้
เพียงพอ 

2)  ก าหนดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ เช่น ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ประจ าโครงการ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานกีฬาระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายจัดท าของแลกเปลี่ยน 
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินโครงการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้ครบอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

3)  เสนอรัฐบาลขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิม รวมทั้งหาแหล่ง
เงินทุนอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม / โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตซอล 

4.2.2.7 จากการศึกษาความร่วมมือด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในกีฬา
ฟุตซอล มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1)  ควรมีโครงการพัฒนาความสามารถด้านการน านวัตกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในกีฬาฟุตซอลให้มากขึ้น 

2)  ควรจัดรูปแบบและโปรแกรมการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ 
ในการฝึก ส าหรับนักกีฬาฟุตซอลเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

3)  ควรมีอุปกรณ์การฝึกซ้อม และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายที่ทันสมัยได้มาตรฐาน 

 
จากการศึกษาเอกสาร หลักฐาน ข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กีฬาฟุตซอล เพ่ือพัฒนา

ความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย จะสังเกตได้ว่า กีฬา
สามารถเชื่อมความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งกีฬาฟุตซอล  
ก็เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่เริ่มได้รับความนิยมเล่นกันภายในประเทศและใช้ในการแข่งขันกันในระหว่าง
ประเทศเพ่ือนบ้านและอนุภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะกีฬาสามารถที่จะน ามาซึ่ง  
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนด้านอ่ืน ๆ ระหว่างกัน  
ซึ่งในรายละเอียดของความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองๆ ควรจะต้องมีการหารือเพ่ือให้ได้ข้อสรุป 
ที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ร่วมกันในระดับทวิภาคีในล าดับถัดไป และหากมองผ่านกรอบแนวคิดการใช้
อ านาจละมุนหรืออ านาจอ่อน (Solf power) ได้แก่ การทูตเชิงกีฬาแล้ว จะพบว่ากีฬามีบทบาท 
ที่ส าคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะหาวิธีการหรือ
เครื่องมืออ่ืนใดได้ยากในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างแนบเนียนและรวดเร็ว  
ในกรณีที่ประเทศนั้นๆ ยังมีความขัดแย้ง หรือยังมีทัศนคติด้านลบต่อกันอยู่ ทั้งนี้ การพัฒนาความร่วมมือ
ของทั้งสองประเทศ อาจะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา  
และเทคโนโลยีทางการกีฬา ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้าบุคลากรทางการกีฬาและนักกีฬาของ
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ทั้งสองประเทศ อีกท้ังการน านโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมมาปรับใช้ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกีฬาระหว่างประเทศ สามารถน าไปสู่การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมอันดีระหว่างกันได้ ดังนั้น  
หากเป็นไปได้การแข่งขันกีฬาก็ไม่ควรที่จะมุ่งผลแพ้ชนะเป็นหลัก แต่ควรจะมุ่งผลในเรื่องการรู้รัก
สามัคคีระหว่างนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาของทั้งสองประเทศ อันจะเปิดโอกาสให้นักกีฬา  
ผู้ฝึกสอน และบุคลากรทางการกีฬาได้พัฒนาความร่วมมือกันในลักษณะ win-win เพ่ือมิตรภาพที่ดี
อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบการสัมภาษณ์ 
-------------------- 

วัตถุประสงค์ 
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ การใช้กีฬาฟุตซอลนักเรียน เพ่ือพัฒนาความ

ร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย 
 
วิธีการด าเนินการ 

1. ผู้สัมภาษณ์ได้แก่ นายอภิกฤช บัวขาว ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ 12 
ประจ าปี 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

2. ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย บุคคล 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
2.1 ผู้บริหาร จ านวน 1 คน  
2.2 ประธานเทคนิคจ านวน 1 คน 
2.3 ผู้ฝึกสอนจ านวน 1 คน 
3. ด าเนินการสัมภาษณ์ การจดบันทึกการสัมภาษณ์ และการใช้แถบบันทึกเสียง 
4. ค าถาม มีล าดับดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร ประธานเทคนิค และผู้ฝึกสอนที่มีต่อการใช้
กีฬาฟุตซอลนักเรียนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับ
ประเทศไทย 
 
บันทึกผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1  เพศ 

  ชาย   หญิง 
1.2  สถานภาพ 

  ผู้บริหาร   ประธานเทคนิค 
  ผู้ฝึกสอน  

1.3  อายุ 
  น้อยกว่า 18 ปี   19 - 35 ปี 
  36 - 53 ปี   54 ปี ขึ้นไป 
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1.4  ระดับการศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

1.5  ประสบการณ์ในการเป็นทีมนักกีฬาฟุตซอล ผู้ฝึกสอน ผู้บริหารและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  1 - 5 ปี   6 - 10 ปี 
  10 ปี ขึ้นไป  
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นส าหรับผู้บริหาร ประธานเทคนิค และผู้ฝึกสอนที่มีต่อการใช้กีฬาฟุตซอล
นักเรียน เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย 
ผู้สัมภาษณ์บันทึกเสียง รับฟัง และจดประเด็น ดังนี้  
 
ความร่วมมือ 
1. ท่านเห็นว่าการน าการทูตเชิงกีฬามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศได้

หรือไม่ และมีความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือมากน้อยเพียงใด 
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด 

เพราะเหตุใด   
  
  

2. ท่านเห็นว่าการน าการทูตเชิงวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ได้หรือไม่ และมีความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือมากน้อยเพียงใด  
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด 

เพราะเหตุใด   
  
  

3.  ท่านเห็นว่าความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตซอลนักเรียน
ในระดับนานาชาติ มีความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด 

เพราะเหตุใด   
  
  



59 

 

4. ท่านเห็นว่าความร่วมมือด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตซอลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนใน
ระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง มีความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด 
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด 

เพราะเหตุใด   
  
  

5. ท่านเห็นว่าความร่วมมือด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าร่วมการประชุมองค์กรกีฬา
ระหว่างประเทศ การประชุมสภากีฬานักเรียนอาเซียน และเอเชีย สาขากีฬาฟุตซอล และการ
ประชุมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง มีความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด 

เพราะเหตุใด   
  
  

6. ท่านเห็นว่าความร่วมมือด้านงบประมาณ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุม
กีฬาฟุตซอลนักเรียน มีความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด 

เพราะเหตุใด   
  
  

7. ท่านเห็นว่าความร่วมมือด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในกีฬาฟุตซอลนักเรียน มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด 

เพราะเหตุใด   
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ภาคผนวก ข. 
แบบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเปรู 

 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COOPERATION IN THE FIELD OF SPORTS 
BETWEEN THE MINISTRY OF TOURISM AND SPORTS OF THE KINGDOM OF 
THAILAND AND THE PERUVIAN SPORTS INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF PERU  

 
The Ministry of Tourism and Sports of the Kingdom of Thailand and the 

Peruvian Sports Institute of the Republic of Peru, hereinafter referred to as “the 
Participants” 

Inspired by their common desire to promote and further strengthen the good 
bilateral relations and cooperation between the two countries in the field of sports, 
and 

Seeking to build a better and more peaceful world, in an effort to encourage 
an amicabie relationship through the exchange of programmes for sportspersons and 
associate professionals, ln order to benefit both countries,  

Have agreed as follows: 
 

ARTICLE I 
OBJECTIVE 

The objective of this Memorandum is to strengthen sports cooperation and 
development between the Participants in the field of sports development and 
excellence, based on a spirit of reciprocity and mutual benefit. 

 
ARTICLE II 

AREAS OF COOPERATION 
With a view of training and enhancing the skills of physical education teachers, 

trainers, technicians, sports medicine specialists and other sports science, the 
Participants will promote and encourage the exchange of programmes, experiences, 
skills, techniques, information, documents and knowledge in order to develop the 
following areas of cooperation: 
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a) High-performance sports; 
b) Sports for people with disabilities; 
c) Sports science, technology and infrastructure; 
d) Sports information and documentation; 
e) Sports medicine and documentation; 
f) Physical education and school sport; 
g) Recreation; 
h) Doping control; 
i) Women in sports; 
j) Sports Management; 
k) Social inclusion through Sports; 
l) Other area which will be mutually agreed upon in the area of the 

Participants competence. 
 

ARTICLE III 
FORMS OF COOPERATION 

Cooperation under this Memorandum will include: 
a) Courses, seminars, symposiums and conferences; 
b) Sport support and promotion and programmers; 
c) Sport scholarships; 
d) Consultancies of different lengths; 
e) Exchanges and technical visits; and  
f) Other forms of cooperation to be mutually agreed upon. 
 

ARTICLE IV 
IMPLEMENTATION 

The Participants may decide upon separate specific agreements through 
meetings, correspondence and other means, during the implementation process within 
the scope of this Memorandum. 
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ARTICLE V 
DOCUMENTATION AND EXCHANGE 

In each specific agreement, the Participants may provide for a clause 
concerning the regular exchange of information and documentation pertaining to 
medical research, doping control, sports techniques in general, physical education, 
recreation, sports for all, sports for children and youth, as well as the production and 
maintenance of sports facilities and apparatus. 

 
ARTICLE VI 
FINANCING 

Details of activities and financial conditions will be determined by specific 
agreements between the interested organizations of the Participants within the 
framework of this Memorandum. Annual Cooperation Calendars will be established 
with concrete activities and defined financial conditions. 
 

ARTICLE VII 
IMPLEMENTION AGENCIES 

The Participants agree to designate the agencies responsible for the 
implementation of this Memorandum as follows: 

a) For the Ministry of Tourism and Sports of the Kingdom of Thailand: 
The Department of Physical Education 
The institute of Physical Education 

b) For the Peruvian Sports institute: National Sport Directorate of Afflicted 
Entities. 

 
ARTICLE VIII 

AMENDMENTS 
The Memorandum may be amended by mutual written consent of the 

Participants. Such amendments will enter into on the date mutually determined by 
the Participants. 
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ARTICLE IX 
FINAL DISPOSITIONS 

The Memorandum will enter into force on the date of its signature and will 
remain in force for a period of four (4) years. Thereafter, it will be automatically 
renewed for successive four (4) year periods unless one of the Participants gives at 
least a six (6) months prior written notice to the other Participant of its intention to 
terminate it. 

The amendment or termination of this Memorandum will not affect the 
validity of execution of the specific programmes that have been commenced prior to 
its amendment or termination. 

Any divergences arising from the interpretation or application of this 
Memorandum will be resolved by mutual consultation between the Participants. 

 
This Memorandum of Understanding is not intended to create any legally 

binding obligations on the Participants.  
 

Signed at ………………………… on ………..…….. in duplicate in Thai, Spanish and English 
languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the 
English text will prevail.  

 
 

For the Ministry of Tourism and 
Sports of the Kingdom of Thailand 

 
For the Peruvian Sports institute of 

the Republic of Peru 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายอภิกฤช  บัวขาว 
 
ประวัติการศึกษา – ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม)  สาขา หลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 – บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขา การจัดการทั่วไป  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงานธุรการ 3  ส านักงานประถมศึกษาอ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร 

พ.ศ. 2538 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4  ส านักงานประถมศึกษาอ าเภอ  
พระทองค า จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2539 เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี 5  ส านักงานประถมศึกษาอ าเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2542 นักวิชาการการเงินและบัญชี 5  กองคลัง ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2543 นักวิชาการพัสดุ 6 กองคลัง ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2547 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว ส านักบริหารกลาง  
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

พ.ศ. 2548 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว ส านักบริหารกลาง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

พ.ศ. 2548 เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2549 รองผู้จัดการฝ่ายอ านวยการ  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2551  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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พ.ศ. 2558 นักพัฒนาการกีฬาช านาญการ  สถาบันพัฒนาบุคลกรการพลศึกษา
และการกีฬา กรมพลศึกษา 

พ.ศ. 2559 นักพัฒนาการกีฬาช านาญการพิเศษ  สถาบันพัฒนาบุคลากรการพล
ศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา 

 
การศึกษาดูงาน 

พ.ศ. 2536 ศึกษาดูงานตามโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา  
ณ ประเทศมาเลเชีย 

พ.ศ. 2543 ศึกษาดูงานด้านการจัดหลักสูตรของโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย 

พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานห้องสมุดสมัยใหม่ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
พ.ศ. 2551 ศึกษาดูงานและเข้าร่วมพิธีมอบสนามกีฬาในร่ม ณ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พ.ศ. 2552 ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวกับ Malaysian Association of Tour 

and Travel Agent (MATTA)  ณ  ประเทศมาเลเชีย 
พ.ศ. 2556 ศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ

จัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่นที่ 9 ณ 
สาธารณรัฐเกาหลี 

พ.ศ. 2561 เป็นผู้จัดการทีมกรีฑานักเรียนไทย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
อาเซียน ณ เมืองเซมารัง ประเทศอินโดนีเชีย 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน เลขานุการกรม กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
 


