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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

การดําเนินงานการทูตสาธารณะเปนหน่ึงในนโยบายหลักในการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางประเทศของไทยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความสัมพันธและสรางความรูสึกที่ดีกับ
ประเทศเพื่อนบาน โดยใชการเผยแพรและกิจกรรมดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ความรวมมือทางดานวิชาการเปนเคร่ืองมือในการเสริมสรางภาพลักษณ  และสรางความรูสึกที่ดี
และความไวเน้ือเชื่อใจใหมีตอคนไทยและประเทศไทย

จากสถานการณทางการเมืองของไทยในชวงที่ผานมา เกิดเหตุการณความไมสงบหลายคร้ัง
ที่สงผลตอภาพลักษณและความเชื่อมั่นที่ตางประเทศมีตอประเทศไทยและยังมีผลกระทบ
ในวงกวางทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย
ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของจักตองรวมมือกันแกไขและกอบกูความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีของประเทศ
ไทย ใหกลับคืนมา ซึ่งในเร่ืองน้ี สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยเปนหนวยงาน
ที่มีหนาที่โดยตรงในการสรางความสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีใหเกิดแกประเทศเจาภาพ
ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน

การศึกษาสวนบุคคลเร่ือง การปรับปรุงการดําเนินการดานการทูตสาธารณะตอเวียดนาม:
บทบาทของสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหในอนาคต  น้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาแนวทาง
เพื ่อใหสถานกงสุลใหญฯ สามารถบริหารจัดการการดํา เนินงานการทูตสาธารณะของ
สถานกงสุลใหญฯ และหนวยงานตางๆ ของไทยในนครโฮจิมินหใหมีประสิทธิภาพและให
ไดผลในการสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณของประเทศไทยไดมากกวาที่เปนอยูโดย:

-พิจารณาโครงการดานการทูตสาธารณะและการทูตวัฒนธรรมที่มีการดําเนินการตอ
นครโฮจิมินหและบริเวณใกลเคียง ที่ทุกหนวยงานของไทยดําเนินการอยู

- เสนอแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินงานการทูตสาธารณะที่จะอํานวย
ประโยชนไดดีกวาที่เปนอยู โดยศึกษาขอมูลตางๆที่เกี่ยวของและรวบรวมความคิดเห็นของ
ผูมีสวนในการดําเนินการดานการทูตสาธารณะเพื่อใหทราบถึงความเห็น  มุมมอง ปญหาและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการทูต สาธารณะ ซึ่งรวมถึงการทูตวัฒนธรรมตอ
เวียดนาม เพื่อนํามาประมวลและหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมดานการทูตสาธารณะ
ตอเวียดนามตอไป

ผลการศึกษาทั ้งจากการศึกษาเอกสารและโครงการดานการทูตสาธารณะที่มีการ
ดําเนินการทั้งโดยภาครัฐและเอกชนไทยในนครโฮจิมินหและบริเวณใกลเคียง ประกอบกับ
ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณที่ตอบโดยเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
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ไทยที่มีสวนในการดําเนินการดานการทูตสาธารณะในประเทศตางๆ และแบบสัมภาษณภาค
เอกชนไทย ผูศึกษาพบวา

- หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยในนครโฮจิมินหลวนมีโครงการ กิจกรรม
ดานการทูตสาธารณะ แตกิจกรรมและชวงเวลาที่ดําเนินการเปนไปในลักษณะตางคนตางทํา
โครงการและแผนการดําเนินงานไมสอดประสานกัน

- ขาดฐานขอมูลกลางเกี่ยวกับโครงการและแผนงานทางดานการทูตสาธารณะที่ไทย
ดําเนินการตอเวียดนาม

- ขาดหนวยงานหลักที่แทจริงในการดําเนินการสรางภาพ ลักษณและประชาสัมพันธ
ประเทศไทยในตางประเทศ

- โครงการที่ดําเนินการไมมีนํ้าหนักดานการประชาสัมพันธ
- เปาหมายการดําเนินการไมสอดคลองกับสถานการณและความจําเปนในปจจุบัน
- การขาดการประชาสัมพันธสินคาและบริการที่เปน nation brand ของไทย ซึ่งจาก

ผลการศึกษาดังกลาวผูศึกษามีความเห็นวา การดําเนินการดานการทูตสาธารณะตอ เวียดนาม
ที่เปนอยูสามารถปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
โดยการบูรณาการการดําเนินการดานการ ทูตสาธารณะที ่แตละหนวยงานทําอยู ปรับปรุง
กระ บวนกา รแล ะ วิธ ีก ารป ระ ช าส ัม พันธ ก ิจก รรม ที ่ดํา เน ินก ารใ หเข าถ ึง คนส วนใ หญ
และพิจารณากําหนดแนวทางการสรางภาพลักษณ กําหนดสิ่งที่จะนําเสนอที่มีลักษณะเปน
nation brand ที่คํานึงถึงทัศนคติ ความสนใจและความตองการของประชาชนในแตละประเทศ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

- กระทรวงการตางประเทศควรกําหนดเปาหมายการประชาสัมพันธ การสราง
ภาพพจนและการฟนฟูความเชื่อมั่นที่เปนรูปธรรม ควรมีการกําหนด Theme การดําเนินการ
พรอมทั้งกําหนดงบประมาณในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ

- สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญควรกําหนดกรอบแนวนโยบาย
การสงเสริม ฟนฟูภาพลักษณและความเชื่อมั่นในประเทศไทยในประเทศเจาภาพโดยคํานึงถึง
ปจจัยลักษณะเฉพาะทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและลักษณะนิสัย และ
ทัศนคติของประชาชนในประเทศน้ันที่มีตอประเทศไทย

- กําหนดแผนปฏิบัติการโดยอาจเปนแผนรายป และแผนราย 3 ป วาในแตละ
ชวงเวลาจะมีเปาหมายในดําเนินกิจกรรมดานการทูตสาธารณะอะไร  และตองการใหประเทศ
เจาภาพรูจักประเทศไทยในเร่ืองใดบาง
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2. ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห
2.1 มาตรการระยะสั้น
- กําหนดเปาหมายการดําเนินการดาน การทูตสาธารณะรวมกันระหวาง

หนวยงานภาครัฐและเอกชนของไทยในนครโฮจิมินห
- วางแผนการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
- วางแผนการประชาสัมพันธรวมกัน
- จัดทําฐานขอมูลกลางผูที่เปน Friend of Thailand
- จัดต้ังเครือขายนักศึกษาเวียดนามที่เรียนวิชาเอกภาษาไทย
- ขอความรวมมือใหบริษัทเอกชนไทยจัดโครงการฝกงานใหแกนักศึกษา

เวียดนามที่เรียนภาษาไทย
- จัดการประชุมหรือจัดการสัมมนาศิษยเกาสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียที่เปน

ชาวเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับประเทศไทยในปจจุบันและ
ขอ เสนอแนะเพื ่อนําขอมูลที ่ไดมาประกอบการกําหนดนโยบายและกิจกรรมดานการทูต
สาธารณะของสถานกงสุลใหญ

2.2 มาตรการระยะยาว
- จัดทําฐานขอมูลกลางเกี่ย วกับโครงการความรวมมือและโครงกา ความ

ชวยเหลือที่ไทยมีกับเวียดนาม
- จัดต้ังสมาคมศิษยเกาไทยในเวียดนาม (Thai Alumni Association)
- ประชุมระดมสมอง Friend of Thailand เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ทั้งใน

ดานภาพพจนและความเชื่อมั่นตอประเทศไทย เพื่อนําขอมูลที่ไดมารวบรวมและประมวล เพื่อ
กําหนดกิจกรรมดานการทูตสาธารณะที่จะดําเนินการในนครโฮจิมินหและบริเวณใกลเคียงตลอด
ทั้งป พรอมทั้งอาจเสนอเปนขอคิดเห็นใหกระทรวงฯพิจารณากําหนดนโยบายในเร่ืองน้ีตอไป

- เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนไทยในการดําเนินการดานการทูต
สาธารณะ
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กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดี
ยิ่งของ ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ที่ไดกรุณาใหเกียรติเปนอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุก
ทาน อันไดแก ทานเอกอัครราชทูตสุจิตรา หิรัญพฤกษและ ผศ.ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์
ซึ่งไดกรุณาใหความเห็นและคําแนะนํา อันเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึกษาขอ กราบ
ขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี

ผูศึกษาขอขอบคุณเพื่อนขาราชการกองวัฒนธรรมสัมพันธ กรมสารนิเทศ และกรมเอเชีย
ตะวันออก ที่ไดใหคําแนะนําและขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาน้ี ขอขอบพระคุณคณาจารย
ทุกทาน ที่ไดถายทอดวิชาความรู และทําใหผูศึกษาไดรับประสบการณการเรียนรูที่มีคุณคาอยางยิ่ง
ตลอดจน เพื่อน นบท. รุนที่ 1 ทุกทานที่ไดแบงปนประสบการณใหความชวยเหลือ ตลอดจนคอย
เปนกําลังใจในการทําการศึกษาสวนบุคคลตลอดมา

ขอขอบพระคุณเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ และเจาหนาที่
บริษัทเอกชนทุกทานที่สละเวลา ใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ

ทายน้ีขอขอบคุณ ครอบครัวที่เปนแรงกระตุนใหกําลังใจในการทําการศึกษาสวนบุคคล
เสมอมา รวมทั้งใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือในทุก ๆ ดาน จนทําให การศึกษา
สวนบุคคลฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี
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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ความเปนมา
การทูตสาธารณะมีวัตถุประสงคเพื่อกระชับความสัมพันธ สรางภาพพจนและความรูสึกที่ดี

โดยใหความสําคัญกับภาคประชาชนอันจะนําไปสูความสัมพันธที่ดีทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองระหวางกัน เปนการใชวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือที่ชวยเสริมสรางความสัมพันธที่ใกลชิดและ
สรางความรูสึกที่ดีในระดับประชาชนอันจะชวยสนับสนุนการดําเนินความสัมพันธ ระหวางประเทศ
ในภาพรวม การดําเนินงานการทูตสาธารณะมีทั้งการแสดงสิ่งที่เปนศิลปวัฒนธรรมของไทย เชน
การจัดแสดงนาฏศิลป ดนตรี การจัดฉายภาพยนตร การจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ
การสาธิตการทําอาหารไทย ไปจนถึงการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การสัมมนาทางวิชาการดาน
ประวัติศาสตร และดานสังคมวัฒนธรรม ความรวมมือทางการศึกษา การแขงขันกีฬา ฯลฯ และ
เน่ืองจากวัฒนธรรมไทยมีลักษณะโดดเดน สุภาพออนโยน สวยงามและมีความเปนมิตร คุณลักษณะ
ดังกลาวจึงสรางความประทับใจใหแกผูที่ไดสัมผัส ซึ่งจะนําไปสูการมีความรูสึกที่ดีตอกันทั้งในระดับ
ประชาชน และระดับรัฐตอรัฐ

สําหรับประเทศไทย การดําเนินงานการทูตสาธารณะถือเปนหน่ึงในนโยบายหลักในการ
ดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม ความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน
โดยใชการเผยแพรและกิจกรรมดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความรวมมือทางดาน
วิชาการเปนเคร่ืองมือในการเสริมสรางภาพลักษณ  และสรางความรูสึกที่ดีและความไวเน้ือเชื่อใจ
ใหมีตอคนไทยและประเทศไทย

1.2 ความสัมพันธระหวางไทย - เวียดนามและความสําคัญ1

ปจจุบันความสัมพันธระหวางเวียดนามและไทยมีความราบร่ืนใกลชิด ทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอยางสม่ําเสมอ มีความรวมมือในกรอบตางๆ
อยางใกลชิดไทยเปนประเทศคูคาอันดับที่ 6 ของเวียดนาม สวนเวียดนามเปนคูคาอันดับที่ 17
ของไทย และมีมูลคาการคารวมเปนมูลคา 6.46 พันลานดอลลารสหรัฐ (ป 2551) โดยไทยเปน
ฝายไดเปรียบดุลการคา 3.57 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ความสัมพันธและความรวมมือระหวาง

1 ที่มา: กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
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ไทย - เวียดนามในปจจุบันอยูในระดับที่ดีมาก มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอยางตอเน่ือง
รวมถึงในระดับทองถิ่นเน่ืองจากการที่มีเสนทางเชื่อมโยงถึงกันคอนขางสะดวก ทั้งสองประเทศ
มีความตกลงรูปแบบตาง ๆ ระหวางกันรวมแลว กวา 40 ฉบับ

นอกจากน้ี ไทยยังเปนประเทศที่เขาไปลงทุนในเวียดนามเปนอันดับที่ 8 จากนักลงทุนตางชาติ
ทั้งหมด (สถานะเมื่อ ก.ย. 51) และเปนอันดับที่ 3 ในกลุมประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปรและ
มาเลเซีย มีโครงการตาง ๆ รวม 191 โครงการ คิดเปนมูลคา 5.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ จังหวัด
ที่เอกชนไทยไปลงทุนมากที่สุดคือที่นครโฮจิมินหและจังหวัดขางเคียง อันไดแก  จังหวัดดองไนและ
จังหวัดบิ่นเยือน สาขาการลงทุนที่สําคัญ ไดแก การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ อุตสาหกรรม
การเกษตร อาหารสัตว อุตสาหกรรมพลาสติก ชิ้นสวนรถจักรยานยนต เปนตน โดยมีบริษัทไทย
ที่สําคัญ เชน บริษัทเจริญโภคภัณฑลงทุนดานอาหารสัตว บริษัทสยามซีเมนตลงทุนในอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑและวัสดุกอสราง และบริษัทอมตะกรุปลงทุนพัฒนาเขตอุตสาหกรรม เปนตน

ดานการคมนาคม นอกจากการมีเที่ยวบินระหวางกันมากกวา 70 เที่ยวตอสัปดาห แลวไทย
และเวียดนามยังมีเสนทางเชื่อมโยงทางบกหลายสายที่สําคัญไดแกเสนทางหมายเลข 9 ที่เปนสวนหน่ึง
ของ East-West Economic Corridor (EWEC) เชื่อมโยงจากมุกดาหาร  ผานสะหวันนะเขตในลาว
ไปถึงเมืองเวในเวียดนาม และเสนทางหมายเลข 8 จากจังหวัดนครพนมผานแขวงคํามวน ไปยัง
เมืองวินหในเวียดนาม สําหรับเสนทางทางตอนใต มี เสนทางสายหลักที่เ ร่ิมจากกรุงเทพฯ –
อรัญประเทศ –  เสียมราฐ –  พนมเปญ – นครโฮจิมินห ซึ่งเสนทางเหลาน้ีไดยังประโยชนใหแก
ประชาชนของไทย –  ลาว –  กัมพูชา – เวียดนาม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคาและการขนสงระหวาง
กัน (ในป 2551 ชาวเวียดนามเดินทางมาไทยประมาณ 330,000 คน ในขณะที่ชาวไทยดินทางไป
เวียดนามประมาณ 180,000 คน ซึ่งประมาณรอยละ 50 ของทั้งสองฝายเดินทางโดยทางบก)

ในดานการเมืองและความมั่นคง แมวาปจจุบันเวียดนามสามารถดําเนินความสัมพันธกับ
นานาประเทศไดดวยลําพังตนเองหลังจากที่ เคยพึ่งพาไทยและอาเซียนในการเปดตัวออกจาก
ยุคสงครามเย็นเขาสูประชาคมโลก อยางไรก็ดี เวียดนามยังคงตองการมีมิตรภาพที่ ดีกับไทย
ในการรักษาสภาพการณแวดลอมในภูมิภาคที่เอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามที่อาศัยการคา
การลงทุนและการทองเที่ยวเปนจักรกลสําคัญ

ดานประชาชนสภาพการณในชวงสงครามเย็นและอุดมการณที่ตางกันในอดีตไดเปน
กําแพงที่สําคัญที่ขวางกั้นไทยและเวียดนาม  แมความสัมพันธจะดีขึ้นเปนลําดับ  แตกลาวไดวา
ประชาชนยังรูจักและเขาใจกันนอย จําเปนที่จะตองมีการดําเนินการอยางแข็งขันที่จะเชื่อมโยง
คนในชาติทั้งสองเขาหากันโดยอาศัยการเรียนรูภาษา วัฒนธรรม การศึกษา โดยเฉพาะการลงทุน
กับเยาวชน ซึ่งจะเปนอนาคตของประชาคมอาเซียน
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1.3 สภาพปญหา
1.3.1 ปญหาภาพลักษณและความเชื่อมั่น ในชวง 1-2 ปที่ผานมา ภาพพจนของไทยตอ

สายตาชาวโลกมีความมัวหมองและมีภาพของความวุนวายและความไมสงบอันเปนผลมาจากความ
ขัดแยงทางการเมือง ทําใหนักทองเที่ยวขาดความเชื่อมั่น หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางมาประเทศ
ไทยออกไปจนกวาเหตุการณจะเขาสูภาวะปกติ ซึ่งในเร่ืองน้ี หนวยงานไทย รวมทั้งสถานกงสุลใหญฯ
ไดพยายามประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา โดยพยายามประชาสัมพันธ
ใหเห็นวาเหตุการณการประทวงตางๆ เปนสวนหน่ึงของกระบวนการความเปนประชาธิปไตย และ
การชุมนุมประทวงก็กระทําอยูในบริเวณจํากัด และจะไมมีผลตอนักทองเที่ยว แตการประชาสัมพันธ
ดังกลาวไดหมดความนาเชื่อถือลงเมื่อเกิดเหตุการณปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ซึ่งมี
ผลกระทบและสรางความเดือดรอนโดยตรงตอนักทองเที่ยวจํานวนมากและสงผลใหการเดินทาง
ระหวางประเทศเกิดความวุนวายและชะงักงันเน่ืองจากกรุงเทพเปนศูนยกลางการบินแหงหน่ึงของ
ภูมิภาค นอกจากน้ี สถานการณไดเลวรายยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณประทวงที่ทําใหการประชุมสุดยอด
อาเซียนกับประเทศคูเจรจาที่พัทยาตองยุติลง รวมทั้งเหตุการณจลาจลในชวงวันสงกรานต 2552 และ
การปดถนนทั่วกรุงเทพ ซึ่งสรางความเดือดรอนแกประชาชนทุกคนรวมทั้งนักทองเที่ยว กอใหเกิด
ความเสียหายตอภาพพจนและความเชื่อมั่นที่ชาวตางชาติมีตอประเทศไทย นอกจากน้ี โดยที่ในปจจุบัน
ทุกประเทศทั่วโลกสามารถรับชมและติดตามขาวถายทอดสดไดโดยตรง จึงสามารถรับรูเหตุการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นไดดวยตนเองทันที จึงยิ่งทําใหการทํางานดานการประชาสัมพันธแกภาพพจนและเรียก
ความเชื่อมั่นใหกลับคืนมาของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญมีความยากลําบากมากยิ่งขึ้น

สําหรับภาพรวม ความนาเชื่อถือของไทยในสายตาตางประเทศไดถูกทําลายลงหมดสิ้นจาก
เหตุการณดังกลาว ภาพพจนและความเชื่อมั่นที่ทุกประเทศมีตอประเทศไทยจากบทบาทของไทยใน
การใหความชวยเหลือชาวตางชาติเมื่อคร้ังเกิดภัยพิบัติสึนามิ ความไววางใจประเทศไทยในการจัด
การประชุมสุดยอดผูนําเอเปค และการจัดพระราชพิธีฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่กษัตริย พระราชวงศ  และผูนําตางประเทศไดใหความไววางใจเสด็จฯ
มารวมงานลบเลือนไปหมดสิ้น   ภาพประเทศไทยหลุดจาก “radar screen” ของตางประเทศ ความ
ไววางใจและความเชื่อถือในเร่ืองความสงบปลอดภัยลดนอยลง หลายประเทศประกาศหามหรือไม
สนับสนุนใหนักทองเที่ยวของตนเดินทางมาประเทศไทย และมีประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศเสนอ
ความเห็นใหประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนจัดการประชุมในกรอบอาเซียนแทนไทย ซึ่งเปนการแสดง
วา ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรง

ในสวนของเวียดนาม เหตุการณดังกลาวสงผลใหนักทองเที่ยวชาวเวียดนามสวนใหญลมเลิก
แผนการเดินทางไปประเทศไทย รัฐบาลเวียดนามไดออกประกาศเตือนไมใหนักทองเที่ยวเดินทางไป
ประเทศไทยเปนการชั่วคราว  บริษัทการบินไทย สายการบินบางกอกแอรเวย และ ไทยแอรเอเชีย
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ตางยอมรับวาเหตุการณความไมสงบไดสงผลใหยอดการจอง/ขายบัตรโดยสารลดลงรอยละ 50-60
บริษัทการบินไทยตองลดจํานวนเที่ยวบินระหวางกรุงเทพ-นครโฮจิมินหจากวันละสี่เที่ยวเหลือลง
เพียงวันละสองเที่ยว สําหรับสถิติจํานวนนักทองเที่ยวชาวเวียดนามน้ัน สํานักงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยสาขานครโฮจิมินหไดรายงานวาจํานวนนักทองเที่ยวชาวเวียดนามที่เดินทางมาประเทศ
ไทยผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิในชวงเดือนมกราคม-เมษายน 2552 มีจํานวน 42,418 คน ลดลง
รอยละ 23.93 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 ซึ่งมีจํานวนนักทองเที่ยวชาวเวียดนาม 55,764 คน

สวนดานการคาระหวางไทยและเวียดนามในชวงดังกลาว สํานักงานสงเสริมการคาตางประเทศ
ณ นครโฮจิมินห รายงานวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเปนในดานการเสียโอกาสการเจรจาธุรกิจและ
ความเสียหายจากการสงสินคาเนาเสียได (Perishable goods) สําหรับมูลคาการคาระหวางไทย-
เวียดนามในชวง 5 เดือนแรกของป 2552 มีมูลคา 2,738 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งลดลงรอยละ 39 จาก
ชวงเวลาเดียวกันของป 25512

จากปญหาดานภาพพจนและความเชื่อมั่นตอประเทศไทยดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความ เห็นวา
การจะเรียกความเชื่อมั่นและภาพพจนที่ดีกลับคืนมา จะตองอาศัยความพยายามและความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนของไทย ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งในระดับรัฐและระดับประชาชน ซึ่งวิธี
ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนไดแกการใชนโยบายการทูตสาธารณะ ซึ่งการดําเนิน
การทางดานการทูตสาธารณะของไทยตอเวียดนามในสวนของนครโฮจิมินห มีการดําเนินการทั้ งจาก
สวนกลาง อันไดแก กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานราชการอ่ืนๆ และดําเนินการ โดย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห  และหนวยงานในพื้นที่
อันไดแก สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สาขา
นครโฮจิมินห และบริษัทไทยตางๆ อาทิ บริษัทเจริญโภคภัณฑและบริษัทเครือปูนซีเมนตไทย  เปนตน
สําหรับโครงการดานการทูตสาธารณะที่ดําเนินการน้ัน มีความหลากหลายครอบคลุมทั้งทางดาน
วัฒนธรรม วิชาการ การสงเสริมการทองเที่ยวและการคา อยางไรก็ดี แมกิจกรรมตางๆ ที่ดําเ นินอยู
จะกอใหเกิดผลดีในการสรางความประทับใจและความรูสึกที่ดีตอชาวไทยและประเทศไทย แตยัง
ไมสามารถแกปญหาดานภาพพจนและความนาเชื่อถือของประเทศไทยใหกลับคืนมาไดอยางเต็มที่
จึงควรจะมีการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการดานการทูตสาธารณะเพื่อใหมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุผลในการสรางความเชื่อมั่นและภาพพจนที่ดีของประเทศไทยในหมูชาวเวียดนาม ซึ่งจะสงผล
ดีตอดานการ เมืองเศรษฐกิจ สังคม การคาและการทองเที่ยวของไทยโดยรวมดวย

1.3.2 ฟนฟูกระแสนิยมไทย กระแสนิยมไทยหมายถึงการนิยมในความเปนไทย นิยมเพลง
ไทย วัฒนธรรมไทย ซึ่งอาจสงผลไปสูการนิยมซื้อสินคาไทย  อาหารไทยและการเดินทางทองเที่ยว

2 ที่มา: กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
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ไทย เปนตน ซึ่งสําหรับกระแสความนิยมไทยของชาวเวียดนามแตเดิมน้ัน จะเห็นไดทั่วไปจากการ
นิยมซื้อสินคาที่ทําจากประเทศไทย  ทั้งสินคาอุปโภคและบริโภค ชาวเวียดนามจะนิยมซื้อเสื้อผา
ที่ทําจากประเทศไทย เน่ืองจากมีราคาไมแพงและคุณภาพดี นิยมซื้อผลไมไทย จนบางคร้ังผูขาย
มักแอบอางวาผลไมที่นําเขาจากจีนหรือแหลงอ่ืนเปนผลไมนําเขาจากประเทศไทย เพราะเปนที่นิยม
มาก กวานิยมซื้อจักรยานยนตที่ประกอบจากประเทศไทยแมจะมีราคาแพงกวาจักรยานยน ต
ที่ประกอบในเวียดนามเน่ืองจากเชื่อมั่นในคุณภาพ นอกจากน้ี วัยรุนเวียดนามก็เคยนิยมเพลง
รวมสมัยของศิลปนไทย อาทิ เพลงของวงไชนาดอลล เปนตน

อยางไรก็ดี ในปจจุบันกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทําใหชาวเวียดนาม รวมทั้ง
นักเรียนนักศึกษา เปดรับคานิยมและวัฒนธรรมตางชาติมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันคานิยมมีผลอยางยิ่งตอ
ภาพพจนของประเทศ และจะสงผลตอการเลือกซื้อสินคา และการทอ งเที่ยว ของประเทศน้ันๆ
ซึ่งตัวอยางที่เห็นไดชัดในปจจุบันไดแกกระแสนิยมเกาหลี (Korea wave) ซึ่งโดงดังไปทั่วโลก
สงผลใหชาวตางชาติรับรูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเกาหลี และนําไปสูการนิยมซื้อสินคา
เกาหลี และนิยมไปเที่ยวเกาหลี ซึ่งความนิยมดังกลาวก็สามารถพบเห็นไดในหมูชาวเวียดนามเชนกัน
หากพิจารณาในดานน้ี ไทยซึ่งเปนประเทศที่มีความใกลชิดกับเวียดนาม และเปนประเทศลําดับตน
ที่ เขามาลงทุนทําธุรกิจในเวียดนามมีการลงทุนในเวียดนามจํานวนมาก ก็นาจะใชตนทุน
ความสัมพันธที่มีมาผนวกกับความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมพิจารณาสรางกระแสนิยมไทย
ใหเพิ่มมากขึ้นไดเชนกัน

1.4 วัตถุประสงค
1.4.1 ศึกษาแนวทางเพื่อใหสถานกงสุลใหญฯ สามารถบริหารจัดการการดําเนินงานการทูต

สาธารณะของสถานกงสุลใหญฯ และหนวยงานตางๆ ของไทยในนครโฮจิมินหใหมีประสิทธิภาพ
และใหไดผลมากกวาที่เปนอยู

1.4.2 พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานการทูตสาธารณะที่เหมาะสมตอเวียดนาม
โดยเฉพาะนครโฮจิมินหและบริเวณใกลเคียงเพื่อฟนฟูกระแสนิยมไทยซึ่งอาจสามารถนําไปประยุกต
ใชกับประเทศเพื่อนบานอ่ืนๆของไทยได

1.5 วิธีการศึกษา
การศึกษาน้ีจะดําเนินการโดย
1.5.1 พิจารณาโครงการดานการทูตสาธารณะและการทูตวัฒนธรรมที่มีการดําเนินการตอ

นครโฮจิมินหและบริเวณใกลเคียง โดยศึกษาจากโครงการที่มีการดําเนินการโดยกระทรวงการตาง-
ประเทศและหนวยราชการอ่ืนๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยตางๆ โครงการของสถานกงสุลใหญ ณ นคร
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โฮจิมินห สํานักงานสงเสริมการคาไทย สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สาขานครโฮจิมินห
สมาคมนักธุรกิจไทย  และบริษัทเอกชนไทย

1.5.2 จากน้ัน ผูศึกษาจะพยายามเสนอแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนิน งานการทูต
สาธารณะที่จะอํานวยประโยชนไดดีกวาที่เปนอยู โดยศึกษาขอมูลตางๆที่เกี่ยวของและรวบรวมความ
คิดเห็นของผูมีสวนในการดําเนินการดานการทูตสาธารณะเพื่อใหทราบถึงความเห็น มุมมอง ปญหา
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะ ซึ่งรวมถึงการทูตวัฒนธรรมตอเวียดนาม
เพื่อนํามาประมวลและหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมดานการทูตสาธารณะตอเวียดนามตอไป

1.6 ขอบเขตของการศึกษา
1.6.1 ขอบเขตของเร่ือง : การศึกษาน้ีจะเนนที่บทบาทของสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห

ในการดําเนินการดานการทูตเชิงวัฒนธรรมตอเวียดนามตอนใต ทั้งที่เปนการดําเนินการโดยโครงการ
ของสถานกงสุลใหญ ฯ โครงการของกระทรวงการตางประเทศ และโครงการที่ทํารวมกับหนวยงานอ่ืน

1.6.2 ขอบเขตของสถานที่ : นครโฮจิมินหและบริเวณใกลเคียง
1.6.3 ขอบเขตของเวลา : มกราคม 2551 – พฤษภาคม 2552

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.7.1 แนวทางการบริหารจัดการที่สถานกงสลใหญฯ ควรดําเนินการทั้งในฐานะผูปฏิบัติ และ

ผูประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ของไทย เพื่อจัดลาํดับการดําเนินโครงการที่แตละหนวยงานมี
อยูแลวหรือริเร่ิมขึ้นใหม ใหสอดรับกันทั้งในดานการประชาสัมพันธ ดานจังหวะเวลาการดําเนินการ
การจัดหมวดหมูโครงการเพื่อใหเกิดผลที่ชัดเจนมีนํ้าหนักและเปนที่รับรูในหมูชาวเวียดนามในวงกวาง

1.7.2 แนวคิดและมุมมองในการดําเนินการดานการทูตสาธารณะตอเวียดนาม ซึ่งควรจะมี
ลักษณะ Taylor-made ตอความสนใจและความตองการของเวียดนาม (Demand-driven) มากกวาที่จะเปน
การดําเนินการตามความพรอมหรือความถนัดของหนวยงานไทย (Supply-driven) แตเพียงดานเดียว

1.7.3 กลไกการบริหารจัดการและประสานงานระหวางหนวยงานไทยในนครโฮจิมินห เพื่อ
กําหนดแนวทางการดําเนินการดานการทูตสาธารณะตอเวียดนาม ซึ่งอาจนําไปพิจารณาเปนตนแบบ
การดําเนินการในดานน้ีตอประเทศเพื่อนบานอ่ืนๆ ตอไปดวย

1.7.4 การสรางกระแสนิยมไทย อันจะสงผลตอความนิยมในสินคา บริการและการทองเที่ยว
ของไทย รวมทั้งเสริมสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางสองประเทศในภาพรวม



บทท่ี 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการศึกษา
2.1.1 การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)3 เปนการดําเนินการทางการทูตเชิงรุกในระดับ

รัฐที่มีตอสาธารณชนและระดับสาธารณชนตอสาธารณชนดวยกันเอง (Government-to-Public and
Public to Public) เพื่อสรางเครือขายพันธมิตรกับกลุมผลประโยชนและผูนําทางความคิดที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจและการดําเนินนโยบายของรัฐไดโดยตรง ซึ่งการดําเนินการดานการทูตสาธารณะมี
วัตถุประสงคหลักสองประการ คือ

(1) เพื่อเผยแพรภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยและขยายผลของอัตลักษณไทย
(Thainess) เพื่อสรางทัศฯคติที่ดีและความนิยม (goodwill) ตอประเทศไทยในสังคมโลก ซึ่งจะ
เสริมสรางและรักษาผลประโยชนของชาติในมิติและในกลุมเปาหมายที่กวางขวางและลึกซึ้งมากขึ้น
ในทุกประเทศ

(2) แปลงความนิยม (goodwill) ดังกลาวไปสูผลประโยชนในเชิงพานิชย
(commercialization) อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มมูลคาการคาของสินคาและบริการของไทย รวมทั้งการ
ลงทุนในประเทศไทยในระยะยาว

2.1.2 เคร่ืองมือ (โครงการ/กิจกรรม) ดานการทูตสาธารณะ4

(1) การสรางเครือขายพันธมิตรในกลุมเปาหมาย ดวยการติดตอและทําความรูจัก
คุนเคย สนับสนุนกิจกรรมที่กลุมเปาหมายจัดขึ้น สรางความสนิทสนมและเพิ่มพูนความไววางใจ

(2) การเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับสื่อมวลชน โดยเฉพาะนักเขียนที่มีอิทธิพล
ทางความคิด สรางระดับความไววางใจเพื่อใหสื่อยอมรับฟงขอคิดเห็นตางๆ ของคนไทยและ
สังคมไทยดวยสายตาที่เปนธรรม โดยอาจจัดโครงการเยือนประเทศไทย เปนตน

(3) การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเผยแพรอัตลักษณไทย (Thainess) เชน
- งานสงเสริมวัฒนธรรมไทย/Thai Festival ซึ่งอาจรวมถึงศิลปะไทยแขนงตางๆ

ทั้งการแสดงทางดนตรี นาฏศิลป วิจิตรศิลป การสาธิตการทําอาหาร การสาธิตกีฬาและกา รละเลน
อ่ืนๆ

3 ศูนยปฏบิัติการรวม (Regional Operation Center-ROC) 2551: 2
4 เรื่องเดียวกัน: 3
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- การแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความรูจักและเขาใจ
กันในระดับประชาชน

- การสัมมนาเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและอัตลักษณไทย รวมถึงการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวความคิดตางๆ ที่เปนที่สนใจของสังคมประเทศเจาของบาน เพื่ อกระตุน
ความสนใจในประเทศไทย แสดงความเปนมิตรและการพรอมที่จะเปดกวางรับฟงความคิดเห็นของ
สังคมไทย

2.1.3 การทูตวัฒนธรรม
“วัฒนธรรม” เปนวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตของกลุมใดกลุมหน่ึง ซึ่งหมายรวมถึง

ความคิด ศิลปะ วรรณคดี ดนตรี ปรัชญา ศีลธรรม จรรยา ภาษา กฎหมาย ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและสิ่งตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้น5 วัฒนธรรมเปนสื่อสําคัญที่สุดในความสัมพันธในภาค
ประชาชน (People to people contact) และความสัมพันธภาคประชาชนเปนรากฐานที่แนนแฟน
ที่สุดของความสัมพันธระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางรัฐบาล นักธุรกิจ นักการเมืองจะ
สมบูรณแนนแฟนไมได ถาความสัมพันธในภาคประชาชนไมมีความเขาใจกันหรือไมมี
ความสามารถในการสื่อสารกัน

“การทูตวัฒนธรรม”6 เปนยุทธศาสตรที่สําคัญและจะถูกนํามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในงานดานการตางประเทศ โดยเฉพาะในดานการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ อยางไรก็
ตาม นอกจากมิติดานความสัมพันธระหวางประเทศแลว การทูตวัฒนธรรมยังประกอบดวย
มิติสําคัญอ่ืนๆ แฝงอยู เชน มิติดานเศรษฐกิจ และมิติดานสังคม เปนตน ทั้งน้ี การทูตวัฒนธรรมมี
ประโยชนตองานดานการตางประเทศอยางมีนัยสําคัญหลายประการ ไดแก

- เสริมสรางความเขาใจที่ ถูกตองและความรูสึกที่ ดีซึ่งกันและกัน ระหวาง
คนไทยกับชาวตางประเทศโดยเนนการสงเสริมบทบาทของภาคประชาชนใหเขามีสวนรวม
ในการดําเนินความสัมพันธสูระดับประชาชน (people-to –people contact) ใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการ
สงเสริมความสัมพันธในระดับประชาชนถือเปนพื้นฐานที่สําคัญที่จะนําไปสูการขยายความสัมพันธ
และความรวมมือระหวางประเทศในทุกระดับ

- สรางภาพลักษณที่ ดีของประเทศไทยในสายตาชาวตางประเทศ  โดยใช
วัฒนธรรมเปนสื่อกลาง ภาพลักษณที่ดีมีผลสําคัญตอความสามารถและเพิ่มโอกาสในการดําเนิน
กิจกรรมดานอ่ืนๆ ใหประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น เชน กิจกรรมทางดานเศรษฐกิจที่มุงสงเสริมให
ภาพลักษณสินคาไทยดีขึ้น ก็จะสงผลใหการสงออกสินคามีมูลคาสูงขึ้นดวย เปนตน

5 สมชัย ใจดี 2534: 1
6 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 2549: 3



9

- สงเสริมการใชวัฒนธรรมในการสรางมูลคาเพิ่ม ใหกับสินคา /บริการ หรือ
วัฒนธรรมเองยังสามารถเปนสินคา (ผลิตภัณฑ/บริการ) ได เชน ภาษา ดนตรี อาหาร ภูมิปญญา
ทองถิ่น (เชน การนวดแผนไทย การแพทยแผนไทย) และอ่ืนๆ เปนตน หากมีการดําเนินงานอยาง
จริงจัง ยอมจะกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยอยางมากมาย ดังเชนกรณี Korea Wave
ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ที่ในปจจุบันมีการสงออกผลิตภัณฑ/บริการวัฒนธรรม
ไปทั่วโลก หรือกรณีจังหวัดโออิตะ ประเทศญ่ีปุน ซึ่งใชวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคน
ในทองถิ่นเปนปจจัยสําคัญเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา/บริการ ทําใหสามารถพลิกฟนจากการ
เปนจังหวัดที่ยากจนที่สุดแหงหน่ึงของประเทศ กลายเปนจังหวัดที่รํ่ารวยขึ้นมาได

2.1.4 การทูตสาธารณะ – การทูตวัฒนธรรม
John Lillywhite ไดเขียนถึงความหมายและความแตกตางระหวางการทูต

สาธารณะและการทูตวัฒนธรรมวา7

การทูตสาธารณะเปนการดําเนินการโดยรัฐที่มีจุดมุงหมายทางการเมืองที่ตองการ
โนมนาวใหประชาชนในประเทศเปาหมายมีความรูสึกที่ดีกับประเทศตน โดยในการดําเนินการไม
จําเปนตองมีความเปนกลาง (Impartial) เน่ืองจากมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสราง/ขยายอิทธิพล
(influence) มากกวาเปนการใหการศึกษาหรือใหความรู (educate)

สวนการทูตวัฒนธรรม แมจะมีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกับการทูต
สาธารณะ แตการทูตวัฒนธรรมมีสวนแตกตางตรงที่จะใหความสําคัญหรือเนนที่ภาคประชาชนที่มี
นัยของความจริงใจมากกวา เปนการสรางความรูจัก ความไวใจและความเปนมิตรมากกวาที่จะมี
เปาหมายหรือหวังผลทางการเมืองโดยตรง (แมวาในที่สุดการสรางความรูสึกดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอดานการเมือง) จึงทําใหมีการนําการทูตวัฒนธรรมมาใชเปนองคประกอบหลักของ
นโยบายการทูตสาธารณะ เพื่อใหรัฐบาลสามารถเขาถึงประชาชนในระดับปจเจกบุคคลได

2.1.5 นโยบายการทูตเพื่อประชาชนของไทย
นโยบายการทูตเพื่อประชาชนถือเปนนโยบายหลักในการดําเนินความสัมพันธ

ระหวางประเทศของไทย  โดยในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2551 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไดแถลงในสวนของนโยบายการตางประเทศ
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ ขอ 7.8 วา รัฐบาลจะ “สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศ
ไทยและการเขาถึงระดับประชาชน โดยสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองและความเชื่อมั่นของนานา
ประเทศ ตอการเมืองและเศรษฐกิจไทย เพื่อรักษาภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย และสนับสนุน
การเขาถึงในระดับประชาชนกับประเทศตางๆ เพื่อใหประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหวาง

7 Lillywhite: 2004
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ประเทศมีทัศนคติในทางบวกตอประเทศและประชาชนไทย”8

นอกจากน้ี ยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ สําหรับปงบประมาณ 2552 ขอ 3
ไดเนนถึงการทูตสาธารณะ (public diplomacy) เพื่อการสงเสริมภาพลักษณไทยและเสริมสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับประเทศไทย และแสวงหาและเพิ่มการเขาถึงในระดับชุมชนทองถิ่น
ของประเทศ/องคกรระหวางประเทศในสวนที่ยังไมเคยสัมผัสมากอน หรือยังมีปฏิสัมพันธระหวาง
กันนอย เพื่อเปนโอกาสที่จะปลูกสรางไมตรีจิตระหวางกันในชองทางตางๆ ที่จะกระทําได9

2.1.6 Nation Branding เปนแนวคิดในการกําหนดตรา หรือ brand ใหแกประเทศ
เชนเดียวกับตราหรือยี่หอของสินคาที่กลุม เปาหมายทั่วโลกยอมรับ และเปนการสราง
ตราสินคาที่เนนถึงองคประกอบตางๆ เชน เร่ืองสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีการดําเนิน
ชีวิต วิธีการตอนรับ หรือปฏิบัติตอคนตางชาติ กีฬา และเร่ืองอ่ืนๆ ที่ทําใหประเทศน้ัน
มีความนาสนใจมากกวาประเทศอ่ืน ซึ่งจะสงผลใหมีการยอมรับในตราสินคาและบริการตางๆ
ของประเทศน้ันดวย  นอกจากน้ี วัฒนธรรมก็ยังเปนองคประกอบที่สําคัญ และเปนสินคาที่อาจ
ทํารายไดอยางมหาศาลและอยางยั่งยืนได เปนเคร่ืองมือหรือสื่อที่จะสรางความรูจัก การจดจํา
การยอมรับและการมีทัศนคติที่ ดี  ตัวอยางสินคาวัฒนธรรมที่ เปนตราของประเทศ ไดแก
อาหาร ภาพยนตร ดนตรี การนวดแผนโบราณ ไวนฝร่ังเศส  และตมยํากุง เปนตน

The nation brand hexagon10

Simon Anholt ไดกลาวถึงแนวคิด nation brand หรือ การเปรียบประเทศหน่ึงเปนเสมือน
ตราสินคายี่หอหน่ึงวา nation brand คือผลรวมของการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับความสามารถ
หรือความโดดเดนของประเทศน้ันในหกปจจัย อันไดแก การทองเที่ยว การสงออก ประชาชน
การปกครอง วัฒนธรรมกับภูมิหลัง และการลงทุนกับการยายถิ่น

8 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ขอ 7.8: 31
9 ยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ สําหรับปงบประมาณ 2552 ขอ 3.1: 3
10 Anholt, Simon: 333-346
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แผนภูมิท่ี 1 : The nation brand hexagon

Tourism Exports

People   Governance

Culture and Investment and
Heritage Immigration

(1) การทองเที่ยว เปนดานที่เดนชัดที่สุดในการสราง nation brand ทั้งที่จริงแลว
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามเปนเพียงสวนเดียวที่บอกความเปนประเทศ
แตเน่ืองจากมีการประชาสัมพันธในเร่ืองการทองเที่ยวอยางมาก จึงดูเหมือนวาการทองเที่ยวจะมีผล
ตอการรับรูของผูคนเกี่ยวกับประเทศน้ันอยางมาก

(2) การสงออก เกี่ยวของกับความพอใจในตัวสินคาและบริการของประเทศน้ันๆ ตราสินคา
จึงมีบทบาทเปนสื่อของวัฒนธรรมและเปนภาพลักษณของประเทศที่ผลิตสินคาน้ัน และเปนสิ่งที่มี
อิทธิพลตอการสรางความรูสึกตอประเทศน้ันๆ

(3) การปกครอง ความสามารถและวิธีการปกครองของรัฐบาล ความเชื่อวา รัฐบาล
จะสามารถตัดสินหรือดําเนินนโยบายในเร่ืองที่สําคัญที่จะมีผลในวงกวาง อาทิ เร่ืองสันติภาพและ
ความมั่นคง ก็มีสวนที่สรางการรับรูเกี่ยวกับภาพลักษณของแตละประเทศเชนกัน

(4) การลงทุนและการยายถิ่น เปนการมองภาพในเชิงธุรกิจโดยดูความพอใจของนักธุรกิจ
ที่จะเขาไปลงทุนและเขาไปอยูอาศัยในประเทศน้ันๆ ตลอดจนพิจารณาเกี่ยวกับความเห็นวาประเทศ
ใดที่เหมาะสมที่จะเขาไปลงทุนต้ังบริษัท

(5) วัฒนธรรมและภูมิหลัง เปนการพิจารณาถึงการรับรูทางดานวัฒนธรรม ความประทับใจ
การรับรูจุดเดนทางวัฒนธรรมของแตละประเทศ

NATION BRAND
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(6) ประชาชน เปนการพิจาณาถึงลักษณะนิสัยของประชาชนในแตละประเทศ เชน
พิจารณาวา หากจะจางพนักงานมาทํางานในองคกร นักลงทุนอยากจางคนจากประเทศใดมารวม
ทํางานดวย หรือพิจารณาวาประชาชนชาติใดที่มีความเปนมิตร มีอัธยาศัยไมตรี เปนตน

Simon Anholt ไดกลาววา nation brand จะเปนที่รับรูหรือจดจําไดดี หากกลุมเปาหมาย
มีประสบการณโดยตรงตอ nation brand น้ันๆ ทุกองคประกอบ อาทิ การสงเสริมการทองเที่ยว
ความสัมพันธทางวัฒนธรรม การใชสื่อประเภทตางๆ สินคาที่สงออก  ลักษณะของนักการเมืองและ
ประชาชนของแตละประเทศ ลวนมีสวนในการสรางภาพพจน หรือ brand image เกี่ยวประเทศน้ัน
นอกจากน้ี Holt ไดกลาววา มักมีความเขาใจผิดวาการประชาสัมพันธประเทศของตนเองวา
มีความนาสนใจหรือมีดีอยางไร ไมวาจะโดยการใชสื่อโฆษณา การคิดเคร่ืองหมายหรือ logo
ที่สวยงาม และการแตงคําขวัญที่ดึงดูดใจเปนการสราง nation brand ที่ไดผลที่สุด แตอันที่จริงแลว
วิธีดังกลาวเปนวิธีที่ไดผลนอยที่สุด และมีความนาเชื่อถือนอยที่สุด แตภาพพจนและชื่อเสียงที่ดี
ควรมาจากการยอมรับของผูอ่ืนหรือบุคคลที่เปนกลางและเปนที่เชื่อถือ

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
2.2.1 การปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)11 การศึกษาน้ี

ผูเขียนไดเสนอใหมีการจัดต้ังกลไกดําเนินการทูตวัฒนธรรมที่จะทําหนาที่เจาะภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนของประเทศเปาหมาย โดยการต้ัง  Thai Center ซึ่งเปนมูลนิธิไมหวังผลกําไร
เปนกลไกที่มิ ใชราชการ มีผูบ ริหารที่มีประสบการณด านการทูตการตางประเทศและ
มีคณะกรรมการบริหารมาจากสวนตางๆของสังคมและภาคเอกชน อยู ในความดูแลของ
กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศเพื่อความมีเอกภาพและควรมีสํานักงานในตางประเทศ
โดยอาจเร่ิมที่กลุมประเทศเพื่อนบาน เพื่อทําหนาที่สานเครือขายชุมชนไทยในตางประเทศ เพื่อ
เปนแนวรวมในการดําเนินการสราง goodwill ในประเทศน้ัน โดย Thai Center มีหนาที่ดําเนินการ
ทูตวัฒนธรรมในระดับประชาชนตอประชาชน และใหมีกลไกเอกชนตอเอกชน  เพื่อเปนการ
ปรับแตงใหการทูตวัฒนธรรมของไทยมีกลไกที่ครบถวนในการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัฒน12

2.2.2 ไทยมูลนิธิ (Thai Foundation) ในปพ.ศ. 2550 กระทรวงการตางประเทศ
ไดทําการศึกษาแนวทางการจัดต้ังไทยมูลนิธิขึ้นเพื่อดําเนินงานดานการทูตวัฒนธรรมในระดับ
ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค13 คือ

11 พิริยะ เข็มพล 2550 : 39-43
12 เรื่องเดียวกัน: 49
13 กระทรวงการตางประเทศ “ไทยมูลนิธิ (Thai Foundation)” 12 เมษายน 2550
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- เปนศูนยกลางในการสรางเครือขายและประสานงานกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร
ซึ่งประกอบดวยหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ทําใหการดําเนินงานไมเกิดความซ้ําซอนมีทิศทางดําเนินงาน
ที่สอดคลองกัน ทําใหประหยัดและเกิดความคุมคาในการใชจายงบประมาณแผนดิน

- มีกลไกในการติดตามผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม/โครงการ
- ทําหนาที่เปนผูประสานงาน ผูใหคําปรึกษา และผูรวมดําเนินงานกับภาคเอกชน

อยางใกลชิด ซึ่งจะทําใหกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินงานน้ัน กอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจได
อยางแทจริง

-ทําหนาที่เสมือนกันชน (buffer) ใหกับรัฐบาลไทยในกรณีที่กิจกรรม/โครงการ
กอใหเกิดผลกระทบเชิงลบ เพื่อมิใหลุกลามจนกระทบความสัมพันธระหวางประเทศ

ตอมากระทรวงการตางประเทศไดกําหนดวิสัยทัศนไทยมูลนิธิ ใหเปนองคกร
อิสระที่ดําเนินงานการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) เพื่อเสริมและสรางกลุมพันธมิตร
ที่สนับสนุนและนิยมไทยในแตละประเทศ และพัฒนาไปสูผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชาติ
โดยมีภารกิจสองสวน คือ การสรางทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูนําทางความคิด
ในประเทศเปาหมาย และการสรางแบรนดและผลประโยชนทางพานิชดวยการสงเสริมสินคา
นํารองตอผูบริโภคในประเทศเปาหมาย ตัวอยางสินคานํารองไดแก “ครัวไทยสูครัวโลก”14  ซึ่งใน
เร่ืองน้ี  ยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ ในสวนของการทูตสาธารณะเพื่อการสงเสริม
ภาพลักษณไทย ก็ไดกําหนดใหไทยมูลนิธิเปนกลไกดําเนินการในระดับประชาชนตอประชาชน
ควบคูไปกับการดําเนินการระดับรัฐบาลตอรัฐบาลของภาครัฐดวย15

14 จุฬามณี ชาติสุวรรณ 2552:15
15 กระทรวงการตางประเทศ ยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ สําหรับปงบประมาณ 2552: 3 (ขอ 3.1)
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ตารางท่ี 1 : การวิเคราะห SWOT การทูตวัฒนธรรมของประเทศไทย16

จุดเดน (Strengths)
- วัฒนธรรมไทยมีความงดงาม มีเอกลักษณเฉพาะตัว
และเปนที่รูจักของนานาชาติ
- ประเทศไทยมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
สา ม า ร ถ ใ ช ใ น กา ร ส่ื อ ส าร ถึ ง ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ไ ด
หลากหลายกลุม
- คนไทยมีอุปนิสัยพ้ืนฐานของการเปนทูตวัฒนธรรม
ย้ิมแยมแจมใส ตอนรับขับสูอาคันตุกะ
มีชุมชนไทยขนาดใหญอาศัยอยูในประเทศสําคัญ ซ่ึง
เปนกําลังสนับสนุนทําใหการดําเนินงานดานการทูต
วัฒนธรรมสามารถทําไดโดยสะดวก

จุดดอย (Weaknesses)
- การใชภาครัฐ (กต.) เปนกลไกในการดําเนินงาน การ
ทูตวัฒนธรรมจะไมสามารถสรางความไวเนื้อเช่ือใจใน
ระดับประชาชนไดอยางเต็มที่ เนื่องจากภาครัฐทําให
เกิดความระแวดระวัง กลัววาอาจจะมีวัตถุประสงคแอบ
แฝง
- ขาดการบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงาน
ตางๆ ทําใหการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ
- วัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมขาดความรวมสมัยทําให
ไมเปนที่สนใจของคนรุนใหม และการปรับเปล่ียน
อาจจะทําไดยาก

โอกาส (Opportunities)
- สังคมทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจวัฒนธรรมตะวันออก
รวมถึงวัฒนธรรมไทย ทําใหการใชวัฒนธรรมเปน
ส่ือกลางทําไดงายขึ้น
- ในปจจุบันประเทศไทยมีบทบาทและกิจกรรมในเวที
โลกมากขึ้น  ดั งนั้น  การดํ า เนินงานด านการทู ต
วัฒนธรรมจึงสามารถชวยสรางมูลคา เ พ่ิมให กับ
กิจกรรมตางๆ เหลานั้นได
- ในปจจุบันภาคอกชนของไทยเริ่มที่จะมีกิจกรรมทาง
ธุรกิจในระดับนานาชาติมากย่ิงขึ้น การทูตวัฒนธรรม
สามารถมีสวนสงเสริมธุรกิจของภาคเอกชนเหลานั้นได
จึงมีโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ
จากภาคเอกชนมาก

อุปสรรค (Threats)
- ประเทศในเอเชียใหความสําคัญกับการทูตวัฒนธรรม
มากขึ้น และบางสวนอาจจะเปนคูแขงที่สําคัญของไทย
ได
- หลายประเทศเริ่มใหความสําคัญกับการเฝาระวังการ
รุกรานทางวัฒนธรรม การดําเนินงานดานการทูต
วัฒนธรรมจึงจําเปนที่จะตองทําอยางระมัดระวังมิให
เ กิดความเขาใจผิดจนทําให เ กิดความเสียหายตอ
ภาพลักษณของประเทศได
- การดําเนินงานดานการทูตวัฒนธรรมตองใช
งบประมาณสูงและตองมีความตอเนื่อง การไดการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและบูรณ าการ
ทรัพยากรจึงเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ

2.2.3 การทูตเพื่อประชาชน17 รัฐบาลไดดําเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชน เพื่อให
นโยบายการตางประเทศสามารถตอบสนองตอความตองการของพี่นองประชาชนคนไทยไดเปน
รูปธรรม และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

16 กระทรวงการตางประเทศ  “ไทยมูลนิธิ (Thai Foundation)”  12 เมษายน 2550
17 เว็บไซตกรมการกงสุล “การทูตเพ่ือประชาชน”
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ในการกําหนดนโยบายของรัฐบาลดานตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน ทั้งน้ี เพื่อให
บรรลุเปาหมายสูงสุดในการทําใหการตางประเทศเปนการตางประเทศของประชาชนและเพื่อ
ผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง อันจะเปนการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวมภายในประเทศอีกทางหน่ึง ทั้งน้ี ตัวอยางของโครงการการทูตเพื่อประชาชนของ
กระทรวงการตางประเทศ ไดแก

- โครงการบัวแกวสัญจร กระทรวงการตางประเทศไดจัดทําโครงการบัวแกว
สัญจรพบประชาชน โดยการนําขาราชการกระทรวงการตางประเทศเดินทางไปรับฟงความคิดเห็น
และดูสภาพความเปนอยูของประชาชนในจังหวัดตามแนวชายแดน เพื่อสงเสริมใหนโยบายการ
ตางประเทศเปนของประชาชนอยางแทจริง และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน
ใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายตางประเทศและนโยบายดานตางๆ ของรัฐบาล และ
เพื่อใหประชาชนตระหนักวานโยบายตางประเทศเปนสิ่งที่จับตองไดและเกี่ยวของกับปากทองและ
การดํารงชีวิต

- โครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงการตางประเทศ ไดริเร่ิม
โครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขึ้นเพื่อถวายเปนพระราช
สักการะเน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ดวยความ
ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและการเตรียมความพรอมใหแกทรัพยากรบุคคลต้ังแต
ในวัยเด็กและเยาวชน ดวยการปลูกฝงจิตสํานึก ความรับผิดชอบ การมีวินัย ความรักสามัคคี และ
มีองคความรูและความคิดที่กาวไกลและสามารถกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
ทั้งน้ี ดวยความมุงหวังวายุวทูตแหงความดีภายใตโครงการจะเติบโตขึ้นเปนประชากรที่มีคุณภาพ
และคุณธรรม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับโครงการน้ีอยูใน
พระราชูปถัมภ เพื่อความเปนสิริมงคลและเปนขวัญกําลังใจแกผูบริหาร ครู และนักเรียน
ตลอดจนเปนแรงจูงใจใหภาครัฐและเอกชนมีความสนใจและประสงคที่จะเขารวมสนับสนุน
โครงการฯ มากขึ้น ซึ่งโครงการดังกลาวจะมีสวนชวยสนับสนุนการดําเนินนโยบายตางประเทศ
โดยทําหนาที่เปนผูประสานการดําเนินความสัมพันธในระดับประชาชนตอประชาชน (People to
people Diplomacy) และสามารถชวยยกระดับความสามารถในการแขงขันของไทยบนเวทีระหวาง
ประเทศไดอยางยั่งยืน

- บริการหนังสือเดินทางเพื่อประชาชน กระทรวงการตางประเทศไดปรับปรุง
ระบบการใหบริการหนังสือเดินทาง  การจัดทําระบบเชื่อมโยงขอมูลหนังสือเดินทางกับประวัติ
บุคคลตองหามเดินทางออกนอกประเทศ การพัฒนารูปแบบและการผลิตหนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-passport) นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศยังไดจัดโครงการหนังสือเดินทาง
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สัญจรขึ้น เพื่อจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ออกใหบริการทําหนังสือเดินทางแกประชาชนที่อาศัย
อยูในพื้นที่ ซึ่งอาจไมไดรับความสะดวกในการเขามารับบริการจัดทําหนังสือเดินทาง ณ
กองหนังสือเดินทางในกรุงเทพมหานครหรือสํานักงานสาขาในภูมิภาค

- การทูตวัฒนธรรม (cultural diplomacy) ถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือสําคัญของ
รัฐบาล เพื่อเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองและความรูสึกที่ดีซึ่งกันและกันระหวางคนไทยกับ
ชาวตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมบทบาทของภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนิน
ความสัมพันธลงสูระดับประชาชนใหเพิ่มมากขึ้น นอกจากการสงเสริมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ไทยใหเปนที่รู จักและชื่นชอบแกชาวตางประเทศ แลว กระทรวงการตางประเทศยังไดสราง
ความเขาใจอันดีในระดับประชาชนดวยการใหทุนการศึกษาหรือฝกอบรมในประเทศไทย
แกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน การสนับสนุน
อาจารยผูสอนและสื่อการเรียนการสอนใหแกโครงการสอนภาษาไทยในประเทศตางๆ รวมทั้ง
การสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา
ของไทยกับตางประเทศเพื่อหลอหลอมใหบุคคลที่จะตองเ ติบโตเปนอนาคตและกําลังสําคัญ
ของตางประเทศมีความใกลชิด ผูกพัน เขาใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยอยางถูกตอง และ
มีทัศนคติที่ดีตอคนไทยและประเทศไทยติดตัวไปในระยะยาวและสงเสริมใหการดําเนินนโยบาย
การทูตวัฒนธรรมของรัฐบาลไปสูระดับประชาชนไดอยางแทจริง

- การชวยเหลือและคุมครองคนไทยในตางประเทศ รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการสงเสริม รักษา และคุมครองสิทธิและผลประโยชนของประเทศ และภาคเอกชน แรงงานและ
คนไทยในตางประเทศ รวมทั้งการใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกคนไทย
ในตางประเทศ โดยใชการตางประเทศเปนเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินนโยบายดังกลาวใหเปน
รูปธรรม ในดานการใหความชวยเหลือคนไทยในตางประเทศน้ัน กระทรวงการตางประเทศไดให
ความชวยเหลือคนไทยที่ประสบภัยและตกทุกขไดยากในตางประเทศโดยทั่วไป การใหความ
ชวยเหลือแรงงานไทยและประมงไทยที่ประสบปญหาในตางประเทศ การใหความชวยเหลือและ
ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลและขาราชการฝกงานในตางประเทศ รวมทั้งการใหความชวยเหลือ
กรณีคนไทยเสียชีวิต การติดตามคนไทยผูสูญหาย และการชวยเหลือเรียกรองใหคนไทยและ
แรงงานไทย นอกจากการใหความคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศแลว รัฐบาล
ยังไดเนนบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการจัดต้ังศูนยประสานงาน 24 ชั่วโมง และ
การจัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยและแผนอพยพคนไทยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวขอ ง
ในเหตุการณสําคัญตางๆ
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2.3 สรุปแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
จากแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา การทูตสาธารณะและ

การทูตวัฒนธรรมมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ และ
เปนการสรางความสัมพันธที่ เปนแบบคอยเปนคอยไป โดยมีประชาชนเปนพื้นฐานหลัก
ของความสัมพันธ  ซึ่งมีความเขมแข็งและยั่งยืนอันจะสงผลใหความสัมพันธในระดับรัฐ
มีความใกลชิด นอกจากน้ัน การทูตสาธารณะยังเปนกุญแจเปดประตูทางดานเศรษฐกิจ การคา
และการทองเที่ยว เปรียบเสมือนเปนเคร่ืองมือดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพใหแกสินคาและ
บริการตางๆ ของประเทศน้ันๆ

2.4 สรุปกรอบแนวคิด
การศึกษาน้ีจะมุงพิจารณาแนวทางการบริหารการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะ

ตอเวียดนามของสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห โดยพยายามเสนอแนวทางบริหารโครงการและ
กิจกรรมที่มีการดําเนินการอยูแลวเพื่อใหไดประโยชนคุมคามากขึ้นและบริหารใหโครงการตางๆ
มีความสอดคลองในดานทิศทาง กลุมเปาหมาย และจังหวะเวลา การดําเนินโครงการโดยการศึกษา
น้ี ต้ังอยูบนพื้นฐานวา  การดําเนินการดานการทูตสาธารณะ  นอกจากมี เปาหมายในการ
ประชาสัมพันธประเทศ การกระชับความสัมพันธระหวางรัฐและระหวางประชาชนแลว จะตอง
สงผลดีตอภาคเศรษฐกิจและการคา ตลอดจนสรางความนิยมตอสินคา การบริการ และการ
ทองเที่ยวของไทยดวย



บทท่ี 3
วิธีการศึกษาวิจัย

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาการปรับปรุงการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะ : บทบาท
ในอนาคตของสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห โดยมีรายละเอียดของวิธีการในการศึกษาดังน้ี

3.1 วิธีการศึกษา
การศึกษาน้ี เปนการศึกษาจากบทความ เอกสารขอมูลและรายงานเกี่ยวกับโครงการดาน

การทูตสาธารณะของหนวยงานตางๆ เปนหลัก และสั มภาษณบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการ
ดําเนินการดานการทูตสาธารณะ เพื่อนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมาประกอบการศึกษา

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการทูตสาธารณะ

ในกระทรวงการตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ คณะทูตถาวร และ
สํานักงานการคาและเศรษฐกิจของไทยในตางประเทศ และภาคเอกชนไทยในนครโฮจิมินหและ
บริเวณใกลเคียง

3.2.2 กลุมตัวอยาง เปนการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive method) ซึ่งประกอบดวย
- เจาหนาที่ในสวนกลางของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก เจาหนาที่กรมสารนิเทศ

เจาหนาที่สพร. และเจาหนาที่กรมเอเชียตะวันออก
- เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญไทยที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานดานการทูตสาธารณะ จํานวน 14 คน
- ตัวแทนบริษัทไทยในนครโฮจิมินห 6 บริษัท

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
3.3.1 การศึกษาขอมูลจากเอกสารโครงการและรายงานการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ

เชน เอกสารกระทรวงการตางประเทศ สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
(สพร.) สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สาขานครโฮจิมินห และเอกสารจากบริษัทไทย
ในนครโฮจิมินห

3.3.2 แบบสัมภาษณที่ผูศึกษาสรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการรวบรวมขอเท็จจริง
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และความเห็นของผูปฏิบัติ เพื่อมาเปนขอมูลสนับสนุนความเขาใจและแนวคิดของผูศึกษาเกี่ยวกับ
การดําเนินการดานการทูตสาธารณะของไทยในบางดาน ทั้งน้ี แบบสัมภาษณ แบงออกเปน 2 แบบ
สําหรับเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ และสําหรับบริษัทไทยในนครโฮจิมินห

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการคนควาขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

และจากเอกสารอางอิงตางๆ  สวนการสัมภาษณกลุมตัวอยางเปนการสัมภาษณโดยตรงและ
การกรอกขอมูลลงในแบบสัมภาษณ ซึ่งขอมูลที่ไดจะใชประกอบการศึกษาในเร่ืองการปรับปรุง
การดําเนินงานดานการทูตสาธารณะ: บทบาทในอนาคตของสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห
และจะนําเสนอผลการศึกษาในลักษณะรวม ซึ่งจะเปนประโยชนแกการทํางานของสถานทูต
สถานกงสุลใหญ และกระทรวงการตางประเทศตอไป

3.5 วิธีการวิเคราะหและประมวลผล
ผูศึกษาจะไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่คนควารวบรวมไดควบคูกับขอมูลที่ไดจาก

แบบสัมภาษณกลุมตัวอยาง และทําการเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ



บทท่ี 4
ผลการศึกษาวิจัย

วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อทบทวนแนวทางการดําเนินการดานการทูต
สาธารณะของไทยตอเวียดนามเพื่อนําขอมูลที่ไดไปพิจารณาปรับปรุงบทบาทการดําเนิน  งานของ
สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดในดานการสรางภาพลักษณไทย
ในสายตาของชาวเวียดนามในปจจุบัน พรอมทั้งสรางความนิยมไทยเพื่อใหสงผลในดานเศรษฐกิจ
การคา และการทองเที่ยวดวย โดยพิจารณาจากการศึกษาขอมูลเอกสารรวมกับการศึกษาขอมูลจาก
การสัมภาษณ เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญที่เกี่ยวของ กับงานดานการทูต
สาธารณะ ซึ่งมีผลการศึกษา ดังน้ี

4.1 การทบทวนการดําเนินการดานการทูตสาธารณะตอเวียดนาม
ไทยไดดําเนินการดานการทูตสาธารณะตอเวียดนามมาอยางตอเน่ืองและยาวนาน กิจกรรมที่

ดําเนินการมาจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย มีความหลากหลายทั้งในด าน
รูปแบบ วิธีการและกลุมเปาหมาย และใชงบประมาณไปจํานวนไมนอย อาทิ ไทยใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการแกเวียดนามต้ังแตป 2535 มูลคาความรวมมือทางดานวิชาการที่ไทยใหเวียดนามระหวาง
ปพ.ศ. 2539-2548 มีมูลคาถึง 238 ลานบาท ทั้งน้ี ยังไมรวมโครงการอ่ืนๆ ที่มิไดอยูในกรอบความ
ชวยเหลือดังกลาวอีก ซึ่งความชวยเหลือทางดานวิชาการน้ี ไดประโยชนในการที่ชวยใหฝายเวียดนาม
สามารถพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ

ตารางท่ี 2 : ตารางการดําเนินการดานการทูตสาธารณะตอเวียดนามของหนวยงานตางๆ

หนวยงาน กิจกรรม ประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับ

หมายเหตุ

สํานักงานความ
รวมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหวาง
ประเทศ (สพร.)

การใหความชวยเหลือ  เพ่ือการ
พัฒนาอยางเปนทางการ
(Official Development
Assistance - ODA)

ชวยใหฝายเวียดนาม
สามารถพัฒนาบุคลากร
ในดานตางๆ อันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศ

ไมมีฐานขอมูลกลาง
เก่ียวกับความชวยเหลือ
ทั้งหมดที่ไทยใหแก
เวียดนามและประเทศ
อื่นๆ
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กระทรวงตางๆ การใหทุนฝกอบรมตางๆ อาจ
ใหโดยเอกเทศหรือโดยผาน
สพร.

การพัฒนาบุคคลากร
ของหนวยงานเวียดนาม
ที่เขารวม

ใหความชวยเหลือตาม
กิจกรรมและความพรอม
ของหนวยงานตน ไมไดดู
ภาพรวม

สมาคมมิตรภาพ
ไทย -
เวียดนาม

กิจกรรมสรางเครือขายและ
แสวงหาลูทางความรวมมือ
ระหวางประชาชน

เพ่ิมพูนความสัมพันธ
ภาคสังคมและ
ประชาชนไทยและ
เวียดนาม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สาขา
นครโฮจิมินห

- สรางความเขมแขง็ใหแก
แบรนด ”ประเทศไทย”
- ขยายตลาดคุณภาพ
- ปกปองฐานตลาดนักทองเที่ยว
เพ่ือพักผอนทั่วไป
- เสริมสรางศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแขงขัน

ชาวเวียดนามรูจัก
ประเทศไทยมากขึ้น ไป
เที่ยวประเทศไทยมาก
ขึ้น

- กิจกรรมสวนใหญเนน
ดานการตลาด ในแตละ
sector
- มีความคลองตัวดาน
งบประมาณ
- ไมไดเนนภาพรวม

 สํานักงานสงเสริม
การคาใน
ตางประเทศ ณ
นคร โฮจิมินห

สงเสริมการคาและจัดงานแสดง
สินคา

สรางความนิยมสินคา
ไทยในหมูชาวเวียดนาม

ขาดความคลองตัว ในการ
กําหนดชวงเวลาจัด
กิจกรรม

กรมเอเชีย
ตะวันออก

ดูนโยบายตอเวียดนาม
ในภาพรวม

กระชับความสัมพันธ
และความรวมมือที่ดี
และย่ังยืน

กรมสารนิเทศ พิจารณาโครงการดาน
วัฒนธรรมที่จะดําเนนิการ
ในประเทศตางๆ

ประชาสัมพันธประเทศ
ไทย สรางความคุนเคย
ในระดบัประชาชน

ดูภาพรวมโครงการและ
งบประมาณที่จะ
ดําเนินการ ในแตละ
ประเทศโดยพิจารณา
จากคําขอของสอท./สกญ.
เปนหลัก

 สกญ. ณ นครโฮจิ
มินห

- จัดการแสดงดานวัฒนธรรม
- จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
- ประชาสัมพันธประเทศไทย
ทั้งสินคา การทองเที่ยว และ
วัฒนธรรม
- จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
- สนับสนุนโครงการสอน
ภาษา ไทย
- สรางเครือขายมิตรประเทศ
ไทย

เพ่ือใหชาวเวียดนามมี
ความเขาใจรับรูใน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย
สรางความผูกพันและ
ความเขาใจระหวางกัน
ทั้งในระดบั รํฐและ
ระดับประชาชน

- ขาดการบูรณาการ
การดําเนินงานดานการ
ทูตสาธารณะรวมกับ
หนวยงานไทยอืน่ๆ
ในพ้ืนที่
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สมาคมนักธุรกิจ
ไทยในเวียดนาม

- จัดกิจกรรมสรางภาพลักษณ
ที่ดีของคนไทยและสินคาไทย
- จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม
โดยกลุมคนไทย

สรางภาพลักษณที่ดีของ
นักธุรกิจไทย อันจะ
นําไปสูการซ้ือสินคา
และบริการ ของไทย
มากขึ้น

-  กิจกรรมสวนใหญ
มักมุงสังสรรคในหมู
นักธุรกิจไทย
- มิไดใชศักยภาพที่มี
อยางจริงจัง

บริษทัเอกชนไทยที่
ลงทุนในเวียดนาม

- การใหทุนการศึกษา ฝกอบรม
- ทํากิจกรรมสาธารณกุศล

สรางความรูสึกที่ดีตอ
บริษทั ซ่ึงจะสงผลตอ
การยอมรับและความ
นิยมในตัวสินคา

- มีงบประมาณ และ
กิจกรรมที่ดี แต
ดําเนินการโดยเอกเทศ

กระทรวง
วัฒนธรรม

จัดคณะนาฏศิลป ดนตรีไป
แสดงในตางประเทศในโอกาส
สําคัญ หรือตามที่ไดรบัการ
รองขอ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ไทย

แมวาทุกหนวยงานขางตนลวนมีบทบาทดานการทูตสาธารณะ แตหากพิจารณาในภาพรวม
แลว  จะเห็นไดวาการกําหนดเปาหมายและประเภทของกิจกรรมสวนใหญเปนไปตามความพรอม
ของแตละหนวยงาน เปนลักษณะตางคนตางทํา  ทั้งน้ีอาจสรุปอุปสรรคและปญหาการดําเนินการดาน
การทูตสาธารณะของฝายไทยพอสังเขปได ดังน้ี

4.1.1 โครงการและแผนการดําเนินงานไมสอดประสานกัน การดําเนินการดาน
การทูตสาธารณะจากหนวยงานตางๆ ทั้งจากสวนกลางและจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่ เปนไปในลักษณะตางคนตางทํา ขาดจังหวะ ไมสอดประสานกันทั้งในดานประเภท
ของโครงการและชวงเวลาดําเนินการ ผลที่ไดไมกอใหเกิดนํ้าหนักเทาที่ควร และไมคอยเปนที่รับรู
ในวงกวาง

4.1.2 ขาดฐานขอมูลกลางเกี่ยวกับโครงการและแผนงานทางดานการทูตสาธารณะที่
ไทยดําเนินการตอเวียดนาม กระทรวงการตางประเทศในฐานะที่เปนหนวยงานกลางไมมีขอมูลรวม
เกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการตางๆ ของทุกหนวยงานที่ดําเนินการตอเวียดนาม ทําให
ไมอาจเห็นทิศทางและภาพรวม สงผลใหการกําหนดกิจกรรมดานการทูตสาธารณะตอเวียดนาม
เปนไปตามความถนัดและตามความพรอมของแตละหนวยงานโดยมิไดมีการประสานงาน แบงงาน
หรือกําหนดหวงเวลาที่เหมาะสมที่จะดําเนินโครงการแตละโครงการเพื่อใหเกิดประโยชนและ
เกิดผล (impact) สูงสุดตอกลุมเปาหมาย

4.1.3 ขาดหนวยงานหลักที่แทจริงในการดําเนินการสรางภาพพจนและประชา -
สัมพันธประเทศไทยในตางประเทศ หนวยงานที่เกี่ยวของในดานน้ีลวนมีขอจํากัด อาทิ กระทรวง
การตางประเทศ ซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในตางประเทศ มีขอจํากัดทั้งดาน
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บุคลากรและงบประมาณ  แมจะทราบถึงชองทาง แตก็ไมสามารถดําเนินการโดยลําพังได ตองได
ความรวมมือจากทุกฝายทั้งภาครัฐและเอกชน

4.1.4 โครงการที่ดําเนินการไมมีนํ้าหนักดานการประชาสัมพันธ ในการประชา -
สัมพันธ บทบาทของสื่อมีความสําคัญอยางยิ่ง ในชวงที่ผานมา สื่อเวียดนามไดลงขาวเกี่ยวกับความ
ชวยเหลือที่แตละประเทศใหแกเวียดนามตลอดเวลา อาทิ การใหทุนการศึกษาที่สหรัฐฯ ของบริษัท
อินเทล เพื่อพัฒนาบุคคลากรปอนบริษัทซึ่งมาลงทุนเปดโรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอรในเวียดนาม ซึ่ง
หนังสือพิมพทองถิ่นทุกฉบับใหความสนใจเมื่อพูดถึงบริษัทอินเทล ชาวเวียดนามทั่วไปก็ทราบวา
เปนบริษัทของสหรัฐฯ จะเขามาต้ังโรงงานซึ่งจะมีการจางงานจํานวนมากและยังใหทุนการศึกษาแก
ชาวเวียดนามไปเรียนที่สหรัฐฯ เพื่อใหกลับมาทํางานที่โรงงานอินเทลในเวียดนาม ทําใหเปนที่รับรู
ตอชาวเวียดนามทั่วไป ในฐานะที่ไทยเปนประเทศหน่ึงที่มีการลงทุนในเวียดนามเปนจํานวนมาก
และไดใหความชวยเหลือทางวิชาการแกเวียดนามปหน่ึงเปนมูลคาไมนอย แตความชวยเหลือและ
ความรวมมือตางๆ กลับไมปรากฏในสื่อเวียดนามเทาที่ควร  จึงทําใหชื่อของประเทศไทย ซึ่งเปน
ประเทศเพื่อนบานและเปนหุนสวนการพัฒนาของเวียดนามไมเปนที่รับรูตอสาธารณชนเวียดนามใน
วงกวาง ทั้งน้ี สวนหน่ึงเปนเพราะตางคนตางทํา และทําการประชาสัมพันธไปตามที่เห็นวาเหมาะสม
คํานึงถึงการดําเนินงานตามแผนงานและเปาหมายของหนวยงานตนโดยลืมไปวาแผนดําเนินการ
ดังกลาวสามารถเปนสวนหน่ึงของภาพรวมในการดําเนินการดานการทูตสาธารณะเพื่อสรางความ
เชื่อมั่นและภาพลักษณของประเทศไทยในภาพรวม

4.1.5 เปาหมายการดําเนินการไมสอดคลองกับสถานการณ และความจําเปน
ในปจจุบัน ลักษณะของโครงการดานการทูตสาธารณะและการทูตวัฒนธรรมยังเปนไปเพื่อ
รักษาฐานเดิม กลาวคือ  เผยแพรวัฒนธรรมและประเพณีไทยในลักษณะหรือวิธีการเดิม เชน
การจัดงานสงกรานต การจัดการแสดงนาฏศิลป งานเทศกาลอาหารไทย และบางคร้ังกลุมคน
ที่มารวมงานก็เปนคนกลุมเดิมที่มีความรูสึกที่ดีตอประเทศไทยอยูแลว ไมไดขยายกลุมเปาหมาย
ใหมๆ เทาที่ควร ซึ่งในความจริง กิจกรรมการดําเนินงานควรมีความเขมขนและตอเน่ืองเปน
สวนหน่ึงของภาพหรือเปาหมายใหญในการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมารวมทั้งฟนฟูความรูสึก
นิยมไทยในหมูชาวเวียดนามใหเพิ่มมากขึ้นดวย

4.1.6 การขาดการประชาสัมพันธสินคาและบริการที่เปน nation brand ของไทย
ที่ผานมามีสินคา การบริการ สถานที่ทองเที่ยวหลายประเภทที่จัดไดวาเปน nation brand ของไทย
เชน ผาไหมไทย ตมยํากุง การนวดแผนโบราณ มวยไทย วัดพระแกว เปนตน แตสิ่งเหลาน้ีไมได
ถูกใชเปนเคร่ืองมือประชาสัมพันธในลักษณะแบรนดประเทศไทยอยางจริงจัง และอาจไมไดใช
วิธีการนําเสนอที่เหมาะสม
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4.2 ขอสังเกตเกี่ยวกับเวียดนาม
การดําเนินงานดานการทูตสาธารณะตอเวียดนามมีวัตถุประสงคเพื่อสรางภาพพจน และกอบ

กูความเชื่อมั่น ตลอดจนตอกย้ํากระแสความนิยมไทยไมใหลดนอยลง นอกจากจะตองมีการทํางานที่
สอดคลองกันระหวางหนวยงานไทยในประเทศและในตางประเทศแลว ควรจะตองมีการศึกษาถึง
ลักษณะและความตองการของประเทศเปาหมายอยางจริงจังดวย

สําหรับเวียดนามมีความผูกพันทางประวัติศาสตรกับไทยมายาวนาน ชาวเวียดนามมี
ความคุนเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเปนอยางดี ไมวาจะเปน การไหว รอยยิ้ม อาหารไทย
เทศกาลสงกรานต และประเพณีลอยกระทง อยางไรก็ดี ปจจุบัน ประชากรเวียดนามสวนใหญอยู
ในวัยทํางาน มีความรู มีรายไดสูงขึ้น มีกําลังซื้อ เปดรับขาวสารขอมูลจากภายนอก สํานักงานททท .
สาขานครโฮจิมินหแจงวา นักทองเที่ยวชาวเวียดนามซึ่งเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยปละประมาณ
330,000 คนน้ัน  สวนใหญนิยมไปเที่ยวกรุงเทพฯ  และพัทยา และสถานที่ที่นิยมไปเที่ยวที่พัทยา
ไดแก อัลคาซารและทิฟฟานีโชว  ดังน้ัน จึงพอจะเห็นไดวาความสนใจของกลุมนักทองเที่ยว
ชาวเวียดนามจะใหความสนใจสถานที่ทองเที่ยวที่ใหความบันเทิงที่มีความหลากหลาย เพิ่มเติมจาก
ความสนใจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติเหมือนนักทองเที่ยวจากภูมิภาคอ่ืน นอกจากน้ี
โดยที่เมืองในเวียดนามสวนใหญจะมีสถานีโทรทัศนเปนของตัวเองและสถานีแพรสัญญาณภาพ
มีกําลังสูง จึงทําใหทุกครัวเรือนจะสามารถรับสัญญาณโทรทัศนทองถิ่นชองตางๆ ไดไมตํ่ากวา
20 ชอง จึงทําใหประชาชนมีชองทางรับขาวสารที่หลากหลาย ดังน้ัน การดําเนินการดานการทูต
สาธารณะตอเวียดนามเพื่อสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่นจึงตองคํานึงถึงปจจัยที่กลาวมาน้ีดวย

4.3 ขอมูลท่ีรวบรวมจากแบบสัมภาษณ
ผูศึกษาไดสงแบบสัมภาษณจํานวน 14 ชุดใหขาราชการระดับนักการทูตชํานาญการพิเศษ

ประจําสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในประเทศตางๆ ดังน้ี สปป . ลาว คู เวต
ซาอุดีอาระเบีย โอมาน สวีเดน อิหราน ฮองกง ญ่ีปุน (นครโอซากา) ศรีลังกา จีน (นครซีอาน) เมือง
ดูไบ สิงคโปร คณะทูตถาวรฯ ณ นครนิวยอรก และสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย ไทเป และ
แบบสัมภาษณบริษัทไทยในนครโฮจิมินหจํานวน 6 บริษัท16 และสัมภาษณเจาหนาที่กรมสารนิเทศ
กรมเอเชียตะวันออก และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ซึ่งผูตอบไดให
ขอมูลสรุปได ดังน้ี

16 บริษัทที่ตอบแบบสอบถามไดแก บริษัท Hicrete (Vietnam) Joint Stock Company, Bangkok Bank Ltd., บริษัท Paramee
Advertising, บริษัทสุรินทรออมยา (เวียดนาม) จํากัด, บริษัทซิตโต เวียดนาม จํากัด, Movenpick Hotel Saigon
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4.3.1 เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ
(1) กิจกรรม/โครงการดานการทูตสาธารณะและการทูตวัฒนธรรมที่ดําเนินการสวน

ใหญ มักจะเปนงานเทศกาลไทย อาหารไทยการแสดงทางดานศิลปวัฒนธรรม งานแสดงสินคา และ
กิจกรรมทางพุทธศาสนา

(2) การพิจารณาจัดกิจกรรมดานการทูตสาธารณะและการทูตวัฒนธรรม เกิดจาก
ความพรอมของหนวยงานไทย และพิจารณาในดานความสะดวกเกี่ยวกับชวงเวลาและ กฎระเบียบ
ที่ เ อ้ืออํานวยของประเทศผู รับเปนหลักมากกวาที่จะพิจารณาความตองการหรือความสนใจ
ของประเทศผูรับ

(3) ขอบกพรองของการดําเนินกิจกรรมดานการทูตสาธารณะและการทูตวัฒนธรรม
ไดแก ปญหาดานงบประมาณ ปญหาขาดความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และปญหาขาด
กิจกรรมใหมๆ ที่จะจัดขึ้น

(4) สําหรับขอเสนอแนะน้ัน มีการระบุถึงปญหาการบูรณาการระหวางสถานเอก -
อัครราชทูตกับสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย การจัดกิจกรรมที่มีความตอเน่ือง การสราง
เครือขายกับประเทศเจาภาพเพื่อประโยชนในดานความรวมมือ การจัดกิจกรรมที่ตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น และการมีฐานขอมูลรายชื่อคณะนาฏศิลปหรือการแสดงที่สอท./สกญ. สามารถ
ติดตอมาแสดงหรือใชบริการได

4.3.2 นักธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห
(1) ทุกหนวยงานที่ตอบคําถามลวนมีกิจกรรมที่เปนการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน

ตอสังคมเวียดนาม อาทิ  การใหทุนการศึกษา การเลี้ยงเด็กกําพรา  และการใหความชวยเหลือ
คนยากจน เปนตน

(2) ชาวเวียดนามมีทัศนคติที่ดีตอประเทศไทยและชาวไทย ซึ่งมีสวนตอความนิยม
สินคาไทยดวย

(3) ผูที่ตอบแบบสัมภาษณใหความเห็นวาภาคเอกชนสามารถมีบทบาทในการสราง
ภาพพจนที่ดีของประเทศไทย ดวยการใหบริการที่ดี การขายสินคาที่มีคุณภาพ

ขอมูลที่รวบรวมไดขางตนเปนการสะทอนวาการดําเนินการทูตสาธารณะใ นปจจุบัน
ยังมีสวนที่สามารถปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดประโยชนมากขึ้นได และยังแสดงใหเห็นวาภาคเอกชน
ในนครโฮจิมินหไดมีสวนในการดําเนินการทูตสาธารณะอยูแลว เพียงแตอาจจะยังไมทราบวา
สิ่งที่ ดําเนินการอยู น้ันเปนสวนประกอบในภาพใหญของกา รดําเนินการดานทูตสาธารณะ
ตอเวียดนามอยางไร
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4.4 การวิเคราะหขอมูลและขอคิดเห็น
4.4.1 การดําเนินการดานการทูตสาธารณะใหไดผลดีตองอาศัยการประสานงานระหวาง

หนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกประเทศ และควรมีนโยบายดานการทูตสาธารณะระดับชาติที่
ทุกหนวยงานรับทราบและยึดเปนแนวปฏิบัติ ทุกหนวยงานแมแตภาคเอกชนตองตระหนักว า
การดําเนินงานของตนมีสวนสําคัญอยางไรตอการเสริมสรางภาพลักษณของประเทศ โดยคํานึงวาทุก
ปจจัย เชน การทองเที่ยว ประวัติศาสตร วัฒนธรรม สินคาสงออก การคาการลงทุน รัฐบาลและ
การเมืองภายในประเทศ และประชาชน ลวนเปนสวนประกอบที่สําคัญในการสรางความเชื่อมั่นและ
ภาพลักษณที่ดีของประเทศ

4.4.2 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังไทยมูลนิธิ ทําใหสามารถมองแนวทางการดําเนินการดาน
การทูตสาธารณะและการทูตวัฒนธรรมที่มีเปาหมาย มีงบประมาณ แผนงานและบุคคลากรรองรับได
อยางเปนระบบ ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางการบริหารและดําเนินการดานการทูตสาธารณะใน
ตางประเทศโดยมีสอท./สกญ.เปนหนวยงานประสานงานและปฏิบัติ

4.4.3 ควรมีการกําหนดแนวทาง วิธีและเคร่ืองมือที่จะใชในการประชาสัมพันธประเทศ
ที่ชัดเจน และควรคํานึงถึงรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณและกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลาย
แตกตางกันไปตามแตละประเทศ และควรมีการกําหนด nation brand เพิ่มเติมขึ้นโดยใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน คานิยมและกลุมเปาหมายที่มีความแตกตางหลากหลายไปตาม แตละประเทศ

4.4.4 การสรางภาพลักษณโดยใชวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือเปนการดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ที่สามารถเขาถึงผูรับไดจํานวนมาก การเผยแพรวัฒนธรรมโดยการนําคณะนาฏศิลปไป
แสดงในตางประเทศอาจเขาถึงกลุมผูรับในวงจํากัด  หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยควรจะพิจารณาวา
การนําวงดนตรีวัยรุนของไทยหรือการนําการแสดง เชน ทิฟฟาน่ีหรืออัลคาซารไปแสดงใน
ตางประเทศจะจัดวาเปนการเผยแพรประชาสัมพันธประเทศไทยหรือไม เพราะการแสดงดังกลาว
มิไดแสดงถึงวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยหรือความเปนไทย แตการแสดงดังกลาวสามารถ “ขายได”
ในกลุมนักทองเที่ยวหลายประเทศ ซึ่งเมื่อนักทองเที่ยวเหลาน้ันมาประเทศไทยแลวก็จะไดมีโอกาส
รับชมและซึมซับวัฒนธรรมไทยและความเปนไทยอ่ืนๆ ดวย

นอกจากน้ี หนวยงานไทยควรเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่เห็นวาการนําดารานักดนตรี
ไปแสดงในตางประเทศเปนการชวยประชาสัมพันธแทนบริษัทเอกชน ซึ่งการมองเชนน้ี จะทําให
พลาดโอกาสการใชกระแสความนิยมมาชวยสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณของประเทศไทย

4.4.5 ความสัมพันธที่ดี ความรูสึกคุนเคยใกลชิดและมีความเขาใจระห วางกันในระดับ
ประชาชน เปนรากฐานสําคัญที่ชวยใหความสัมพันธระหวางประเทศมีความยั่งยืนอันจะสงผล
ตอการคา การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางกัน  การดําเนินการดานการทูตสาธารณะ
จึงมีความสําคัญยิ่ง สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทุกแหง จึงมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่ง



27

ในการ “จับชีพจร” ความรูสึกและทัศนคติของประชาชนในประเทศเจาภาพที่มีตอประเทศไทย
พรอมทั้งหาทางบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานไทยที่อยูในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อกําหนดแนวทางและกิจกรรมดานการทูตสาธารณะที่เหมาะสมกับความสนใจและรสนิยม
ของประชาชนในประเทศน้ัน



บทท่ี 5
สรุปและขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาน้ี  ไดทํ าการทบทวนการดํา เนินงานการทูตสาธารณะของไทย

ตอเวียดนามโดยพิจารณาถึงบทบาทและกิจกรรมของหนวยงานไทยที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงาน
ในสวนกลางอันไดแก กระทรวงการตางประเทศ หนวยราชการ  และมหาวิทยาลัยตางๆ และ
หนวยงานในตางประเทศอันไดแกสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห สํานักสงเสริมการคา
ในตางประเทศ สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สาขานครโฮจิมินหและ บริษัทไทยที่ไป
ลงทุนในเวียดนาม ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดวาการใชกรอบแนวคิดเร่ืองการทูตสาธารณะ การทูต
วัฒนธรรม และแนวคิด nation branding มาประกอบการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการทูต
สาธารณะตอเวียดนาม ทําใหสามารถวิเคราะหการทํางานไดอยางเปนระบบ และยังชี้ใหเห็นวา
การทูตสาธารณะไมมีแบบแผนการดําเนินการที่ตายตัว ทุกหนวยงานสามารถมีบทบาทที่สําคัญ
ในเร่ืองน้ีได

นอกจากน้ี จากการรวบรวมขอมูลและขอคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ ไดผลสรุปวา
การดําเนินการดานการทูตสาธารณะของสถานกงสุลใหญฯ ที่เปนอยูสามารถปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน โดยการบูรณาการการดําเนินการดาน
การทูตสาธารณะที่แตละหนวยงานทําอยู ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการประชาสัมพันธกิจกรรมที่
ดําเนินการใหเขาถึงคนสวนใหญ และพิจารณากําหนดแนวทางการสรางภาพลักษณ กําหนดสิ่งที่จะ
นําเสนอที่มีลักษณะเปน nation brand

5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

- กระทรวงการตางประเทศควรกําหนดเปาหมายการประชาสัมพันธ การสราง
ภาพพจน และการฟนฟูความเชื่อมั่นที่เปนรูปธรรม ควรมีการกําหนด Theme การดําเนินการ
พรอมทั้งกําหนดงบประมาณในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ นอกเหนือไปจากงบปกติ พรอมทั้งจัดเตรียม
เคร่ืองมือที่ใชในการดําเนินการ ไมวาจะเปนเอกสาร กิจกรรม การแสดงหรือนิทรรศการตางๆ
ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือได

- สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญควรกําหนดกรอบแนวนโยบายการ
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สงเสริม ฟนฟูภาพลักษณและความเชื่อมั่นตอประเทศไทยในประเทศเจาภาพ โดยคํานึงถึงปจจัย
ลักษณะเฉพาะทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและลักษณะนิสัยของประชาชนของ
ประเทศน้ันดวย

- จากน้ันจึงกําหนดแผนปฏิบัติการโดยอาจเปนแผนรายป และแผนราย 3 ป วา
ในแตละชวงเวลา ตองการใหประเทศเจาภาพรูจักประเทศไทยในเร่ืองใดบาง โดยพิจารณา
จากความจําเปนเรงดวน กําหนดตัวสินคา nation brand ที่ชัดเจนตามรสนิยมและความชอบ
ของประชาชนในประเทศเจาภาพ ซึ่งสินคาน้ีอาจเป นการบริการ การเสนอแหลงทองเที่ยว
ใหมๆ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา เปนตน โดยแผนรายปอาจเปนแผนการประชาสัมพันธในประเด็น
ที่พิจารณาแลววาควรไดรับการแกไขหรือเปนประเด็นที่รัฐบาลใหความสําคัญเรงดวน สวนแผน
ราย 3 ปจะเปนการกําหนดเปาหมายที่จะดําเนินการในแตละประเทศโดยคํานึงถึงลักษณะนิสัย
ความนิยมและสภาพเศรษฐกิจและสังคมของคนในพื้นที่เปนสําคัญ เชนกําหนดวาภายใน 3 ป
เมื่อกลาวถึงการรักษาสุขภาพ ชาวเวียดนามจะนึกถึงประเทศไทยเปนลําดับแรก หรือภายในสามป
ควรผลักดันใหศิลปนไทยไดรับความนิยมในเวียดนามซึ่งจะมีผลตอความสัมพันธดานประชาชน
ตอประชาชน หรือกําหนดเปาหมายวาภายในสามปการลงทุนของเวียดนามในประเทศไทย
จะตองเพิ่มขึ้นเปนสองเทาจากปจจุบัน หรือจํานวนรานอาหารไทยในนครโฮจิมินหจะตองเพิ่มขึ้น
อีกรอยละเทาไร เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะเปนการแสดงถึงความเชื่อมั่นและภาพพจนที่ชาวเวียดนาม
มีตอประเทศไทยอันจะสงผลใหดีตอดานอ่ืนๆ ตอไปดวย

5.2.2 ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห เพื่อบริหาร
โครงการดานการทูตสาธารณะที่ดําเนินอยูในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน

(1) มาตรการระยะสั้น (ระยะเวลา 1-6 เดือน)
- กําหนดเปาหมายรวมกัน สถานกงสุลใหญฯ ควรประชุมหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนในนครโฮจิมินหและบริเวณใกลเคียง  เพื่อทําความเขาใจวาทุกหนวยงานสามารถ
มีบทบาทในการสรางภาพลักษณและเรียกความเชื่อมั่นตอประเทศไทยที่ได รับผลกระทบ
จากเหตุการณทางการเมืองในชวงที่ผานมาไดอยางไร พรอมทั้ง รวบรวมขอมูลโครงการ
และแผนงานของหนวยงานในนครโฮจิมินหทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดหมวดหมูกิจกรรม
และโครงการที่แตละหนวยงานมีเขาดวยกัน พรอมทั้งอธิบายใหแตละหนวยงานทราบวากิจกรรม
แตละอยางมีผลตอการสรางภาพลักษณหรือมีผลในดานการทูตสาธารณะอยางไร ซึ่งจะเปน
การสรางการรับรูและการตระหนักในการมีสวนรวมของแตละหนวยงานในเร่ืองน้ี

- วางแผนการดําเนินกิจกรรมรวมกัน พยายามกระจายกิจกรรมที่อยูในแผน
การดําเนินงานอยูแลว มิใหกระจุกตัวอยูในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง แตควรใหมีกิจกรรมที่นาสนใจ
และสามารถประชาสัมพันธไดทุกเดือน เพื่อใหทั้งภาครัฐและภาคประชาชนของเวียดนามเห็น
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ภาพขาวกิจกรรมที่ไทยมีตอเวียดนามตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะชวยสรางความเชื่อมั่นและ
ความรูสึกที่ดีตอประเทศไทยไดอยางลึกซึ้งและยั่งยืน

- วางแผนการประชาสัมพันธรวมกัน ขอความรวมมือจากภาคเอกชนในการแจง
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะกุศล การใหทุนการศึกษา ตลอดจนการจัดสงเจาหนาที่
ไปทัศนศึกษาและฝกอบรมที่ประเทศไทย และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหสถานกงสุลใหญฯ
ไดชวยประชาสัมพันธ หรือหากเปนไปไดอาจเชิญใหบุคคลสําคัญของนครโฮจิมินหหรือจังหวัด
ที่บริษัทเอกชนไทยต้ังอยูมารวมเปนประธานมอบทุนหรือมารวมกิจกรรม เพื่อใหฝายทางการ
เวียดนามเห็นวาเอกชนไทยมิไดเขามาหาประโยชนอยางเดียวแตยังไดชวยทําหนาที่ในการพัฒนา
บุคลากรและชวยเหลือสังคมดวย ซึ่งนอกจากจะไดประโยชนในการสรางเครือขายและขยายผล
การประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุและโทรทัศนที่มาทําขาวบุคคลสําคัญของตนแลว ในระยะยาว
จะเปนการแสดงถึงความเปนมิตรและการสรางความไวเน้ือเชื่อใจและสรางความนิยมและความรูสึก
ที่ดีตอนักธุรกิจไทยและสินคาไทยดวย

- จัดทําฐานขอมูลกลางผูที่เปน Friends of Thailand อาทิ ศิษยเกาชาวเวียดนาม
ที่ไปเ รียนมหาวิทยาลัย ตางๆ ในประเทศไทย นักธุรกิจชาวเวียดนามที่ เปนหุนสวนหรือ
มีความสัมพันธที่ดีกับนักธุรกิจไทย สมาชิกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย นักศึกษาชาวเวียดนาม
ที่เรียนวิชาเอกภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเวียดนาม เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ

- ขอความรวมมือใหบริษัทเอกชนไทย จัดโครงการฝกงานใหแกนักศึกษาเวียดนาม
ที่เรียนภาษาไทย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกโครงการสอนภาษาไทยซึ่งปจจุบันมีการสอนภาษาไทย
เปนวิชาเอกในมหาวิทยาลัย 4 แหงที่กรุงฮานอย นครดานังและนครโฮจิมินห (ปจจุบันเร่ิมมีปญหา
ไมสามารถหางานทําได) พรอมทั้งพิจารณาจางนักเรียนเหลาน้ีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาทํางาน

- จัดต้ังเครือขายนักศึกษาเวียดนามที่เรียนวิชาเอกภาษาไทยทั้งผูที่จบการศึกษาแลว
และผูที่กําลังศึกษาอยู ใหมีการรวมตัวเพื่อทํากิจกรรมดานวิชาการหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน
โดยสถานกงสุลใหญใหการสนับสนุน ซึ่งบุคคลเหลา น้ีจะมีบทบาทที่สําคัญในการชวย
ประชาสัมพันธและสรางภาพพจนที่ดีของประเทศไทย

- จัดการประชุมหรือจัดการสัมมนาศิษยเกาสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียที่เปน
ชาวเวียดนามที่ทํางานในระดับบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชนในนครโฮจิมินหและจังหวัดใกลเคียง
เปนจํานวนมาก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับประเทศไทยในปจจุบัน
และขอเสนอแนะ เพื่อนําขอมูลที่ ไดมาประกอบการกําหนดนโยบายและกิจกรรมดาน
การทูตสาธารณะของสถานกงสุลใหญตอไป

(2) มาตรการระยะยาว เพื่อเปนการปลูกฝงความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย
และการสรางความเชื่อมั่น ความไวเน้ือเชื่อใจตอประเทศไทยในหมูชาวเวียดนาม
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- จัดทําฐานขอมูลกลางเกี่ยวกับโครงการความรวมมือและโครงการความชวยเหลือ
ที่ไทยมีกับเวียดนาม รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับจํานวนทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของไทยจะใหแก
นักศึกษาชาวเวียดนามในแตละป เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ และเพื่อสถานกงสุลใหญ
จะไดใชเปนขอมูลเพื่อการวางแผนกําหนดกิจกรรมตลอดทั้งปได (ระยะเวลา 12 เดือนและจักตอง
มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา)

- จัดต้ังสมาคมศิษยเกาไทยในเวียดนาม (Thai Alumni Association) เพื่อเปนกลไก
สําคัญในการเผยแพรวัฒนธรรมไทย และการสอนภาษาไทย (นอกจากนักเรียนชาวเวียดนามที่ไป
เรียนตอที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยแลว ปจจุบันมีมหาวิทยาลัย 4 แหงที่เปดสอนภาษาไทย
เปนวิชาเอก นักเรียนเหลาน้ีจะทําหนาที่เปนตัวแทนประเทศไทยไดเปนอยางดี) (ระยะเวลา 36 เดือน)

- ประชุมระดมสมอง Friends of Thailand เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ทั้งในดาน
ภาพพจนและความเชื่อมั่นตอประเทศไทย เพื่อใหรูวาบุคคลเหลาน้ีมองประเทศไทยอยางไร
ซึ่งอาจมีมุมมองที่ตางไปจากที่ฝายไทยเขาใจ รวบรวมขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนําไปสูการกําหนด
แนวทางดําเนินการของสกญ.ฯ และเพื่อกําหนดสิ่งที่จะใช เปนสื่อในการประชาสัมพันธ
ที่เปน nation brand ของไทยที่จะสามารถตอบสนองความสนใจของชาวเวียดนาม ซึ่งอาจ
แตกตางไปจากสื่อหรือสินคาหลักที่ประเทศไทยใชดําเนินการในภาพกวาง พรอมทั้งอาจเสนอ
ขอคิดเห็นใหกระทรวงฯพิจารณากําหนดนโยบายในเร่ืองน้ีตอไป ซึ่งเมื่อหนวยงานไทยตระหนัก
ถึงบทบาทของตนในการดําเนินการดานการทูตสาธารณะแลว การรวมกันกําหนดกิจกรรมที่มีความ
สอดคลองกับเปาหมายดานการทูตสาธารณะยอมมีความเปนไปไดสูง และสามารถกําหนดหวงเวลา
การจัดกิจกรรมและประมาณการงบประมาณไดลวงหนาตลอดทั้งป กําหนด Series of activities
ซึ่งรวมกิจกรรมทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธและสรางภาพ
เกี่ยวกับการมีความรับผิดชอบตอสังคมของชุมชนไทย (ระยะเวลา 12 เดือน)

- เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนไทยในการดําเนินการดานการทูต
สาธารณะ  ซึ่งรวมทั้งบริษัทขนาดใหญและขนาดเล็ก เน่ืองจากเปนกลุมที่ไดสัมผัสกับชาวเวียดนาม
ทุกระดับโดยตรง จึงเปนกลุมที่สามารถทราบความเห็นและความรูสึกของชาวเวียดนามสามารถ
นําขอมูลที่ไดรับมาพิจารณาเพื่อมากําหนดเปาหมายและกรอบกิจกรรมดานการทูตสาธารณะของ
สถานกงสุลใหญฯ ตอไป (เปนการดําเนินการตอเน่ืองไมอาจกําหนดระยะเวลาที่แนนอน)
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก : แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะ
และการทูตวัฒนธรรม

ภาคผนวก ข : แบบสัมภาษณขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรม
การบําเพ็ญสาธารณะประโยชนของหนวยงานไทยในนครโฮจิมินห
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ประวัติผูเขียน
         นายภควัต  ตันสกุล

การศึกษา - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Master of Development Administration, Western Michigan University

การรับราชการ - เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา-
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

- เจาหนาที่การทูต 3 กองเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจ
- เจาหนาที่การทูต 4 กองงานพัฒนาระหวางประเทศ กรมองคการระหวาง

ประเทศ
- เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
- เจาหนาที่การทูต 6 กองยุโรป 2 กรมยุโรป
- เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซานติอาโก
- เจาหนาที่การทูต 7 สํานักเลขานุการรัฐมนตรี
- รองหัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี    (ดร. สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย)
- รองหัวหนาสํานักงานเลขานุการรองนายกรัฐมนตรี
   (ดร. สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย)
- รองผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ

ตําแหนงปจจุบัน - รองกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห
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