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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของ

ความสัมพันธ์ภาคประชาชนซึ่งเป็น  Soft Power ในรูปแบบของ People’s Diplomacy มาเป็น
เครื่องมือก าหนดนโยบายไทยให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือกระชับและขยายความสัมพันธ์ไทยกับ
เวียดนามให้ยั่งยืน มีความใกล้ชิดและเอ้ือประโยชน์ต่อกันมากยิ่ งขึ้น และท าให้พลวัตของ
ความสัมพันธ์ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการศึกษานี้จะมีส่วนผลักดันให้
ภาคราชการน าปัจจัยภาคประชาชนไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนและนโยบายไทยต่อเวียดนาม 
ซึ่งก าลังเป็นประเทศดาวรุ่งของเอเชียประเทศหนึ่ง มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในอาเซียน ในขณะที่
นโยบายต่างประเทศของไทยนั้นให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้านมาโดยตลอด และถูกถ่ายทอดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศที่มุ่งเน้นไปยังการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางไปมาหาสู่และอาศัยอยู่ร่วมกันในอนุภูมิภาคนี้ได้อย่างสันติสุขและมีความมั่งคั่ง 

ในการด าเนินการศึกษา ผู้ศึกษาได้เน้นความสัมพันธ์และความร่วมมือภาคประชาชนด้าน
การท่องเที่ยว เนื่องจากผู้ศึกษามองว่าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมืออันส าคัญของ Soft Power ที่โดดเด่น
ที่สุดของประเทศไทยที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคประชานไทย–เวียดนามได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ส่งผลในระยะยาว โดยการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับการ
ยอมรับในต่างประเทศ อีกทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม บทบาทที่เด่นชัดบทบาทหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ก็คือบทบาทด้านเศรษฐกิจซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างราย ได้ที่
ส าคัญให้ประเทศเป็นล าดับต้น โดยเฉพาะการน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังเห็นว่าความสัมพันธ์ภาคประชาชนด้านการท่องเที่ยวสามารถ
เสริมสร้างทัศนคติอันดี ตลอดจนเอ้ืออ านวยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้ งสอง
ประเทศท่ีจะตอบสนองต่อนโยบายการด าเนินความสัมพันธ์ไทย–เวียดนามในภาพรวม 

ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ภาคประชาชน โดยศึกษาการใช้มิติด้านเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวในการด าเนินความสัมพันธ์กับเวียดนามของทีมประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จเป็นรูปธรรมในระดับประชาชนต่อประชาชน ซึ่งเห็นได้จากจ านวน
ชาวเวียดนามที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยทีมประเทศไทย การขยายตัวของเครือข่ายกลุ่มพันธมิตร 
(Friends of Thailand) ความส าเร็จในการสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย  
ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย การแสดงมวยไทย นาฏศิลป์ไทย อีกทั้งวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น ภาพยนตร์
และละครไทย ประกอบกับประเทศไทยยังได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่ส าคัญ
แห่งหนึ่ง นอกจากนี้ พบว่า การเติบโตของยอดจ านวนนักธุรกิจ นักศึกษา และนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น
ระหว่างกันแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของภาคประชาชนต่อการด าเนินความสัมพันธ์ไทย–เวียดนาม  

จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่าโดยที่ความสัมพันธ์ภาค
ประชาชนถือเป็นเสาหลักของการด าเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทย–เวียดนาม ผู้ก าหนด



จ 

นโยบายการต่างประเทศควรต้องสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจและความเข้าใจอันดี
ระหว่างกันให้สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะควรให้ความส าคัญล าดับแรกกับการด าเนินการ
เพ่ือรักษาสภาวะความได้เปรียบของประเทศไทยบนพ้ืนฐานของเครือข่าย Friends of Thailand ที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทย เพ่ือต่อยอดการส่งเสริมผลประโยชน์ระหว่างกันในทุกมิติ และ
เพ่ือให้ด าเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่องและอย่างมีประสิทธิผล ควรมีการจัดตั้งคณะท างานในระดับ
นโยบายด้านการทูตเพ่ือประชาชน ประกอบด้วยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการแผนงาน 
ความร่วมมือ งบประมาณ การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถติดตามการด าเนินการ การประเมินผล และการวางแผนงาน 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล ส่วนข้อเสนอแนะในการด าเนินการ จะต้องมีการเพ่ิมแนวคิดและ
ความสร้างสรรค์ให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการในการท่องเที่ยว 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของตลาด ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 
ในท้องถิ่น และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพ่ือให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของโลก 
และเสนอแนะให้ขยายฐานกลุ่มเครือข่าย “Friends of Thailand” ทั้งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มนักธุรกิจ 
กลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มอ่ืน ๆ ในเวียดนามที่สนับสนุนไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมการท่องเที่ยวให้กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย–เวียดนามให้
เข้มแข็ง เพ่ือผลักดันผลประโยชน์ของไทยในเวียดนาม 
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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร 
นักบริหารการทูต รุ่นที่  11 ประจ าปี 2562 ผู้ เขียนขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่ง
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งพงษ์  ชัยนาม อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาอีก
สองท่าน ได้แก่ ท่านเอกอัครราชทูต วิมล  คิดชอบ และท่านศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร  บุราคม ที่ทุกท่าน
ได้กรุณาให้ความรู้และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท ารายงานฉบับนี้จนสามารถส าเร็จ
ลุล่วงไปได ้

ขอขอบคุณผู้อ านวยการสถาบันเทววงศ์วโรปการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแลเอาใจใส่ และ
อ านวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาของการอบรมเกือบสามเดือน 

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม ที่สนับสนุนให้ผู้ศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้  

สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาขอการขอบพระคุณคุณพ่อท่านทูตวิเชียร และคุณแม่อริยา  เจนสวัสดิชัย 
และคู่ชีวิตซึ่งเป็นก าลังใจมาโดยตลอด พร้อมด้วยเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ ทุกคน ในหลักสูตรนักบริหาร
การทูต รุ่นที่ 11 ส าหรับมิตรภาพ และอัธยาศัยไมตรีอันดีที่ได้ผ่านช่วงเวลาสามเดือนที่เข้มข้นด้วย
เนื้อหาสาระมาด้วยกันด้วยความสมบูรณ์อย่างยิ่ง และข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าและเพ่ือน นบท. 11 
ทุกคนจะจากไปกับหลักสูตร นบท. 11 ด้วยความภาคภูมิใจและความทรงจ าที่ดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ภูมิหลัง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความสัม พันธ์ ระหว่ างไทย–เวียดนาม เป็ นส่ วนส าคัญ ของการด าเนิ นน โยบาย 
การต่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศในอนุภูมิภาค แม้ว่าความสัมพันธ์
ในภาพร่วมจะเพ่ิมพูนมากขึ้นในช่วงหลัง แต่ก็ยังสามารถท าให้ เข้มแข็งได้มากยิ่งขึ้น และยังมีอีก 
หลายอย่างที่เป็นปัญหาได้ เช่น การมองว่าแต่ละฝ่ายเป็นคู่แข่งกัน ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันที่
อาจเกิดจากทัศนคติหรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องระหว่างกัน  

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น อันสืบเนื่องมาจากบริบทโลก
ในยุคสงครามเย็น ได้แก่ ค่ายเสรีประชาธิปไตยซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น า และค่ายคอมมิวนิสต์ที่มี
สหภาพโซเวียตเป็นผู้น า ซึ่งไทยและเวียดนามอยู่กันคนละค่ายมีความแตกต่างกันทางอุดมการณ์ 
ประกอบกับ ในช่วงสงครามเวียดนามใน ปี ค.ศ.1962–1975 ระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ 
ฝ่ายไทยได้ให้การช่วยเหลือแก่ฝ่ายเวียดนามใต้กับสหรัฐอเมริกาส่งก าลังทหารไปช่วยรบในเวียดนามใต้ 
รวมทั้งการอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาใช้สนามบินอู่ตะเภา ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศไทยกลัวภัย
คุกคามจากคอมมิวนิสต์ ต่อมา หลังสิ้นสุดสงครามภายในเวียดนาม ความสัมพันธ์ก็ไม่ราบรื่นอีก เมื่อ
เวียดนามส่งทหารเข้าไปในประเทศกัมพูชาท าให้ไทยต้องใช้นโยบายทางการทูตและกลไกระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ในการกดดันเพ่ือให้เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา ปัญหาความตรึงเครียดนี้
ส่งผลต่อโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม ท าให้ความสัมพันธ์ระว่างกันเกิด
การหยุดชะงักช่วงปี ค.ศ.1985 แต่ภายหลังเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา ความสัมพันธ์ของทั้ง
สองประเทศจึงมีการพัฒนาไปในแง่ที่ดีขึ้น และกลับมาดีขึ้นมากในปี ค.ศ.1992 มีการแก้ไขปัญหาที่คั่งค้าง
รวมถึงการลงนามความร่วมมือต่าง ๆ น าไปสู่การสนับสนุนให้เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน ปี ค.ศ. 1995 ต่อมา ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็
เริ่มมีความร่วมมือทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์ทางการทูต และความมั่นคง 
เศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ 1 

ด้านสังคม คนเวียดนามในประเทศโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวนหลายแสน
ที่ย้ายถิ่นมาพ านักอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือจดหมายเหตุของเมอร์ซิเออร์ ซิมง เดอ ลา ลูแบร์ (Simon de La 
Loubère) ราชทูตฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ได้บันทึกถึง “ชาวโคชินไชน่า” (ชื่อที่ฝรั่งเศสที่
ใช้เรียกชาวเวียดนาม) ที่ได้อาศัยอยู่ในเกาะเมืองอยุธยา ซึ่งเราเรียกบริเวณนั้นว่า “ชุมชนอินโดจีน” 
จนกระทั่งถึงแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 มีชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอีกหลายกลุ่ม 
                                                 
1 จิรายุทธ์ สีม่วง, “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเวียดนามในช่วงสหัสวรรษใหม่: มุมมองของเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศ,” วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, ปีที่ 2 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557). 
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ส่วนใหญ่ลี้ภัยการเมืองและศาสนามาอาศัยอยู่ ในที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ จันทบุรี และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การอพยพครั้งสุดท้ายนี้เกิดในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้เกิดขบวนการกู้ชาติจาก
ฝรั่งเศส จึงท าให้มีการอพยพครั้งใหญ่ของชาวเวียดนามอีกครั้ง โดยเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคอีสาน
ของไทย เช่น อุดรธานี พิจิตร มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย นครพนม จนกระทั่งเมื่อโฮจิมินห์เข้ามา
ก่อตั้งกองก าลังเพ่ือกลับไปกู้ชาติ จนสามารถเอาชนะฝรั่งเศสและประกาศเอกราช หลังสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาการท าสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับสหรัฐอเมริกาท าให้มีชาว
เวียดนามอพยพข้ามแม่น้ าโขงเข้ามาอยู่แถวภาคอีสานของไทยอีกเยอะมาก2 

ส าหรับชาวเวียดนามในกรุงเทพฯ นั้น มีการจัดสรรที่อยู่ตามศาสนาที่นับถือ ถ้านับถือ
ศาสนาพุทธจะอยู่แถวพาหุรัดและบางโพ และคนที่นับถือศาสนาคริสต์อยู่ที่สามเสน ซึ่งก็คือ  
“บ้านญวนสามเสน” ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ ซึ่งมีสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ใน
ชุมชน ก็คือ “วัดนักบุญแซงต์ฟรังซัวซาเวียร์” แม้ปัจจุบันคนเวียดนามในบริเวณนี้ ได้ผสมกลมกลืนกับ
คนไทยเกือบหมดแล้ว แต่อาหารพ้ืนบ้านเวียดนาม ยังคงเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึง
รากเหง้าที่มาของบรรพบุรุษได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันในแต่ละจังหวัดที่มีชุมชนชาวเวียดนามได้มีการ
รวมกลุ่มกันตั้งเป็นสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทย–เวียดนาม 

นอกจากนี้ ในทุก ๆ ปี คนไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทย หรือที่เรียกกันว่า เหวี่ยต เกี่ยว 
จะรวมตัวกันเพ่ือร่วมฉลองเทศกาล “เต็ด” (Tet) หรือ “ตรุษญวน” ซึ่งก็คือวันขึ้นปีใหม่ของคน
เวียดนาม “เต๊ด” เป็นเทศกาลอรุณแรกแห่งปีที่ถือตามปฏิทินทางจันทรคติ คนเวียดนามที่อาศัยทั้งใน
และนอกประเทศเวียดนามจะจัดวันตรุษตรงกัน ซึ่งคนที่มาร่วมงานต่างใส่ชุดประจ าชาติ “อ๋าวหย่าย” 
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์, 2560) 

สืบเนื่องจากการขยายตัวของความร่วมมือภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องในระยะสิบกว่าปี  
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านการศึกษา การท่องเที่ยว แรงงาน และกงสุล อีกทั้งการเปิดเส้นทาง  
การคมนาคมและการบินระหว่างกันเพ่ิมหลายเส้นทาง การท าความตกลงว่าด้วยเรื่องแรงงาน  
การยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกัน จึงท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่านอกเหนือจากภาคการเมืองที่บางครั้ง
อาจติดชะงับบ้างแล้ว ความสัมพันธ์ภาคประชาชนมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับเวียดนามด้านต่าง ๆ ด้วย ซึ่งผลส าเร็จของความสัมพันธ์ภาคประชาชนดังกล่าวน่าจะ
เป็นผลจากนโยบายไทยในการใช้  soft power ในรูปแบบของการทูตเชิงวัฒนธรรมและด้าน 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของไทยเพ่ือส่งเสริม
ผลประโยชน์ของไทยในทุกด้าน 

 
1.2  วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพ่ือศึกษา วิเคราะห์  และพิจารณาโอกาสความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์ภาคประชาชนด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติอันดีระหว่างประชาชนของทั้ง
สองประเทศ เพ่ือสนองนโยบายต่างประเทศที่เก่ียวข้องของไทยในประเทศเวียดนาม 

 
                                                 
2 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซยีน กรมประชาสมัพันธ์, ชุมชนเวียดนามในประเทศไทย, [ออนไลน]์, 2560, แหล่งที่มา: 
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=7229&filename=index [7 มิถุนายน 2562]  
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1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 

ความสัมพันธ์ภาคประชาชนด้านการท้องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนาม ในช่วงปี 
2560–2561  

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 
ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยข้อมูลเชิ งพรรณนา (descriptive research) ด้วย  

(1) กระบวนการวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร  (documentary research) จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
(primary data) ได้แก่ เอกสารของหน่วยงานและส่วนราชการไทย และการศึกษาข้อมูลเชิงทุติยภูมิ 
(secondary data) ได้แก่ บทความ สิ่งพิมพ์ งานวิจัย และข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
ประมวลข้อจากประสบการณ์ของผู้ศึกษาในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงฮานอย และ (2) การสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวเวียดนาม  
โดยการวิเคราะห์และประเมินผลตามแนวคิด soft power  

 
1.4  ค าถามการศึกษา 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีผลต่อความเข้าใจและทัศนคติอันดีระหว่างประชาชน
ไทย–เวียดนามมากน้อยเพียงใด  

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

มิติความสัมพันธ์ภาคประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
เอ้ืออ านวยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่จะตอบสนองต่อนโยบาย
การด าเนินความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของไทยในเวียดนาม 

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  ช่วยเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการน าปัจจัยภาคประชาชนด้านการท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรมในรูปแบบการใช้  Soft Power ในลักษณะ People’s Diplomacy มาเป็นเครื่องมือ
ก าหนดนโยบายไทยให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือกระชับและขยายความร่วมมือระหว่างกันให้ยั่งยืน
และมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

1.6.2  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และส านักงาน
ทีมประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากข้อที่ค้นพบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของไทย 

 
1.7  นิยามศัพท ์

“การท่องเที่ยว” ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วย
การเดินทางและ ท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้ให้ค าจ ากัดความของ
ค าว่า “การท่องเที่ยว” ไว้ว่า “การเดินทางเพ่ือความบันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วม
ประชุมแต่มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพเป็นหลักฐานหรือไปพ านักอยู่เป็นการถาวร”  
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“วัฒนธรรม” หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ท าให้
กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น
ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย 
และความเหมาะสม วัฒนธรรมส่วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่านดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม การละครและภาพยนตร์  

วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของมนุษย์ ค่านิยมทางสังคม ประเพณี การปฏิบัติที่สืบต่อกันมาและ
เป็นที่ยอมรับกันในชนกลุ่มของตนว่า ดีงาม เหมาะสม ซึ่งสามารถสื่อให้เห็นได้ทางศิลปะ ภาษา 
พิธีกรรม และวัฒนธรรมที่เก่ียวกับการควบคุมทางสังคม เช่น ศาสนา ประเพณี และกฎหมาย (งามพิศ 
สัตย์สงวน, 2543) 

  
 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดเรื่องอ านาจนุ่ม (Soft Power) 
โจเซฟ ไนน์ (Joseph S. Nye) นักรัฐศาสตร์คนส าคัญของสหรัฐอเมริการ3 ให้ 

ค านิยามค าว่า “อ านาจนุ่ม” หรือ Soft Power ว่าเป็นความสามารถในการจูงใจเพ่ือให้ได้สิ่งที่
ต้องการมากกว่าการใช้การบีบบังคับ หรือให้สิ่งตอบแทน4 รวมทั้งการโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนต้องการในสิ่งที่
เราต้องการโดยไม่ได้ใช้การบังคับ ในทัศนะของ Joseph S. Nye เห็นว่า “ประเทศใดที่สามารถท าให้
อ านาจของตนมีความชอบธรรมในสายตาของประเทศอ่ืน ประเทศนั้นก็จะถูกต่อต้านน้อยลงในสิ่งที่ตน
ต้องการ” และหากวัฒนธรรมหรืออุดมการณ์ของประเทศหนึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูด ประเทศอ่ืนต่างมีความพร้อม
ที่จะท าตาม” ซึ่ง Joseph S. Nye อธิบายว่า วัฒนธรรมหรือ culture เป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้อ่ืนได้ ดังนั้น 
หากวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสองคล้องกับค่านิยมที่เป็นสากล และประเทศนั้นด าเนิน
นโยบายเพ่ือการส่งเสริมคุณค่าและผลประโยชน์นั้น ๆ ร่วมกับประเทศอ่ืน โอกาสที่วัฒนธรรมนั้นจะ
กลายเป็นอ านาจนุ่มจะมีเพ่ิมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่เป็นสากลและคับแคบ 
มีความเป็นไปได้น้อยที่จะเป็นอ านาจนุ่ม” Soft Power เป็นอ านาจที่สามารถท าให้ผู้อ่ืนมีความเต็มใจ
ที่จะเลือกท าในสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของรัฐหนึ่ง และกลไกหนึ่งที่จะได้ให้บรรลุผลในทาง
ปฏิบัติคือการทูตสาธารณะ ที่ไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปที่รัฐบาลของต่างประเทศ แต่มุ่งไปที่เป้าหมายหลัก 
ได้แก่ ประชาชนหรือปัจเจกบุคคล/องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ วัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
ประเทศของตน อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนอีกด้วย (Joseph Nye, 
2004: 11)  

นอกจากนี้ ในส่วนของแหล่งที่มาของ Soft Power นาย Jonathan McClory5 
นักวิจัยจาก Institute for Government สหราชอาณาจักร ได้ระบุแหล่งทรัพยากรอันเป็นที่มาของ 
Soft Power ที่สามารถก าหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมได้ 5 ด้าน ได้แก่ รัฐบาล วัฒนธรรม นโยบาย
ทางการทูต การศึกษา ธุรกิจและนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

                                                 
3 Nye, J.S., The Future of Power (New York: Public Affairs Press, 2011), p. 81. 
4 Nye, J.S., Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs Press, 
2004), p. X. 
5 McClory, J., The New Persuaders: An International Ranking of Soft Power, Institute for 
Government [Online], 2010, Available from http://www.instituteforgovernment.org.uk  
[5 June 2019].  
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ภาพที่ 1  แหล่งทรัพยากรอันเป็นที่มาของ Soft Power  
ที่มา : J.McClory (2010) 

 
1)  วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง กรอบการปฏิบัติที่ท าให้เกิดความหมายต่อ

สังคม ซึ่งรวมถึงวรรณคดี ศิลปะ การศึกษา ภาพยนตร์ และดนตรีที่สามารถเข้าถึงสาธารณชนในวงกว้าง 
โดยตัวชี้วัดด้านวัฒนธรรมเพ่ือวัด Soft Power ของประเทศมี อาทิ จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไป
เยือนประเทศนั้น ๆ ในแต่ละปี จ านวนสถานที่ในประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ
องค์การ UNESCO การแพร่หลายของภาษาประเทศนั้นในต่างประเทศ การแพร่หลายของภาษา
ท้องถิ่นของประเทศนั้นในประเทศต่าง ๆ ยอดขายผลงานศิลปะ เช่น ภาพวาด จิตกรรม หรือเพลงของ
ศิลปินในต่างประเทศ จ านวนเหรียญรางวัลโอลิมปิกที่ชนะในรอบปี เป็นต้น 

2)  รัฐบาล (Government) หมายถึง ค่านิยมและประสิทธิภาพในการท างานของ
รัฐบาล ความส าเร็จของรัฐบาลท าให้ประเทศนั้น ๆ ได้รับความนิยมและยอมรับจากประเทศอ่ืน ๆ 
อาทิ ความโปร่งใสในการบริหารงาน หรือธรรมาภิบาล การพัฒนามนุษย์ในด้านต่าง ๆ และการแก้ไข
ปัญหาสังคมภายในประเทศ เป็นต้น ดัชนีที่เกี่ยข้อง เช่น World Bank Good Governance Index 
และ World Economic Forum Trust in Government Index  

3)  นโยบายทางการทูต (Diplomacy) หมายถึง การที่ประเทศหนึ่ งด าเนิน
นโยบายต่างประเทศที่มีความชอบธรรม และมีบทบาทที่สร้างสรรค์ต่อประชาคมระหว่างประเทศ  
จะช่วยส่งเสริม Soft Power ของประเทศนั้น ๆ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณการให้ความช่วยเหลือ 
เพ่ือการพัฒนาแก่ต่างประเทศ  (Overseas Development Aid หรือ ODA) คิดเป็นร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP อิสระด้านการตรวจลงตรา กล่าวคือ จ านวนประเทศที่คน
ประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางไปโดยไม่ต้องตรวจลงตรา เป็นต้น 

4)  การศึกษา (Education) หมายถึง ขีดความสามารถของประเทศในการดึงดูด
นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในประเทศนั้น และนโยบายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา  
ซึ่งนักศึกษาต่างชาติที่ส าเร็จการศึกษาจะช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศท่ีจบ
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การศึกษามาได้ เป็นการเพ่ิมความนิยมและ Soft Power ของประเทศนั้น ๆ ตัวชี้วัดคือ จ านวน
นักศึกษาต่างชาติในประเทศ คุณภาพและอันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศนั้น ๆ ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการตีพิมพ์และยอมรับในระดับนานาชาติ จ านวน think 
tank ในประเทศนั้น เป็นต้น 

5)  ธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation) หมายถึง ความสามารถ
ของประเทศหนึ่งในการสร้างแรงดึงดูดและความนิยมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ การมี
นโยบายเศรษฐกิจที่เปิดเสรี ความสามารถในการสร้างงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น 

ทั้งนี้ Joseph S. Nye เสนอว่าเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้ Soft Power บรรลุผล
ในทางปฏิบัติคือการทูตสาธารณะ ซึ่งหมายถึงปฏิสัมพันธ์ที่ ไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปที่รัฐบาลของ
ต่างประเทศ แต่เป้าหมายหลักคือปัจเจกบุคคลและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งนอกจากเพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับประเทศตนเองแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบรรยากาศอันดีในระยะยาวเพ่ือรองรับ
นโยบายต่างประเทศที่จะมีในอนคต6 

2.1.2  แนวคิดเรื่อง “การทูตสาธารณะ” หรือ “Public or People’s Diplomacy”  
2.1.2.1 ความหมายของการทูตสาธารณะ 

ศูนย์นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policy Centre) 7 ของ สหราชอาณาจักร
ได้รวบรวมข้อคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ เกี่ยวกับความหมายของการทูตสาธารณะที่ท าให้เห็นภาพและ
เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ดังนี้ 

1) นาย Edward Murrow ผู้อ านวยการ United States Information 
Agency (USIA) กล่าวว่า “การทูตสาธารณะแตกต่างจากากรทูตแบบดังเดิม (traditional diplomacy)  
ในประเทศที่ว่า การทูตสาธารณะเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ไม่เฉพาะแต่กับรัฐบาล แต่มุ่งเน้น
ปัจเจกบุคคลและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลเป็นหลัก นอกจากนี้ กิจกรรมการทูตสาธารณะอาจน าเสนอ
แนวคิดโดยปัจเจกบุคคลและองค์กรของสหรัฐฯ ที่อาจแตกต่างไปจากความเห็นของรัฐบาลสหรัฐฯ”8  

2) Sir Michael Butler หัวหน้าคณะผู้แทนสหราชอาณาจักรประจ า
สหภาพยุโรปกล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของการทูตสารธารณะคือ การสร้างอิทธิพลต่อความคิดของผู้คน
ในประเทศเป้าหมาย เพ่ือให้รัฐบาล บริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักร สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งภาพลักษณ์โดยรวมของสหราชอาณาจักรในประเทศเป้าหมายมีความส าคัญ
อย่างมาก...”9  
 

                                                 
6 อุรษา มงคลนาวิน, การด าเนินงานการทูตสาธารณะเพื่อส่งเสรมิผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ไทย-กาตาร,์  
(หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 สถานบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 2557), 8-9 
7 Leonard M., Stead C., and Smewing C., Public Diplomacy (London: The Foreign Policy Centre, 
2002) 
8 นาย Edward Murrow กล่าวในฐานะผู้อ านวยการ United States Information Agency (USIA) ค.ศ.1963 
9 Sir Michael Butler, former British Permanent Representative to the European Union ค.ศ.2002 
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ภาพที่ 2  การทูตสาธารณะแบบสมัยใหม่  
ที่มา Public and Cultural Diplomacy (2012) 

 
ทั้งนี้ ศูนย์นโยบายต่างประเทศฯ ได้ให้ข้อสรุปว่า การทูตสาธารณะเป็น

เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ การเข้าใจความต้องการของประเทศอ่ืน การรู้จักวัฒนธรรม
และประชาชนของประเทศต่าง ๆ การสื่อสารความคิดเห็นของตนเอง การแก้ไขความเข้าใจผิด และ
การแสวงหาสิ่งที่เป็นจุดร่วมของสองประเทศ โดยข้อแตกต่างหลักระหว่างการทูตแบบดั้งเดิมและ  
การทูตสาธารณะคือการทูตสาธารณะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนและผลประโยชน์ของประเทศต้นทางกับ
ประเทศเป้าหมายในวงกว้างกว่า 

2.1.2.2 ระดับของผลส าเร็จของการทูตสาธารณะ 
ศูนย์นโยบายต่างประเทศฯ ได้แบ่งระดับของผลส าเร็จที่อาจเกิดขึ้นจาก

การด าเนินงานการทูตสาธารณะเป็น 4 ระดับ กล่าวคือ 
1)  การเพ่ิมความคุ้นเคยของประชาชนในประเทศเป้าหมายต่อตัว

ประเทศต้นทาง อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนหรือสิ้นไปซึ่งทัศนคติที่ไม่ดีต่อประเทศต้นทาง 
2)  การเพ่ิมความนิยมชมชอบประชาชนในประเทศเป้าหมายต่อประเทศ

ต้นทาง อาจก่อให้เกิดการโน้มน้าวให้ประชาชนในประเทศเป้าหมายมองประเด็นส าคัญ ๆ ของโลกใน
มุมมองเดียวกันกับประเทศต้นทาง 

3)  การเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนเป้าหมาย อาจก่อให้เกิด
การส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศเป้าหมายมองประเทศต้นทาง เป็นเป้าหมายที่ดึงดูดใจส าหรับ  
การท่องเที่ยว การศึกษา และการซื้อสินค้า ตลอดจนมีความเข้าใจและยอมรับในแนวคิดและค่านิยม
ของประเทศต้นทาง 
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4)  การสร้างอิทธิพลต่อประชาชนในประเทศเป้าหมาย อาจก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ที่ประชาชนในประเทศเป้าหมายสนับสนุนท่าทีของประเทศต้นทาง หรือนักการเมืองของ
ประเทศเป้าหมายเห็นประเทศต้นทางเป็นมิตร 

ดังนั้น การน าแนวคิด Public Diplomacy ดังกล่าวมาอธิบายลักษณะของการน า 
soft power มาปรับใช้ในการด าเนินความสัมพันธ์ต่างประเทศตามแนวความคิดของ Joseph Nye 
จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เกี่ยวกับเรื่องนี้ The University of Southern California Centre on Public 
Diplomacy at the Annenberg School (CPD) ระบุตัวอย่าง การที่รัฐหนึ่งใช้ Public หรือ People’s 
Diplomacy มาปรับใช้กับ “Soft Power” เพ่ือโน้มน้าวให้อีกรัฐหนึ่งตระหนักรู้ ยอมรับ และปฏิบัติ
ตามเป้าหมายการด าเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐตนโดยธรรมชาติมากกว่าถูกโน้มน้าวให้ปฏิบัติ
ตามจากการโฆษณาชวนเชื่อ (USC Centre on Public Diplomacy, 2019) รูปแบบหนึ่งของการทูต
สาธารณะ คือ การทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการทูต
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมภาพลักษณ์และ  Soft Power ของประเทศที่ใช้การทูต
สาธารณะ เนื่องจาก  Cultural Diplomacy มีความลึกซึ่งและสามารถกระท าได้หลายมิติ เช่น  
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของประเทศของตนไปยังประเทศเป้าหมายโดยอาศัยจุดเด่นทางวัฒนธรรม
ประเพณีประจ าชาติ ศิลปะ ภาษา ศาสนา การท่องเที่ยว กีฬา ดนตรี อาหาร ค่านิยมทางสังคมและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศ10 

CPD ยังกล่าวถึงพัฒนาการของ Public Diplomacy ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ก าหนดนโยบายต่างประเทศระหว่างรัฐต่อรัฐ เพ่ือโน้มน้าวการกระท าของอีกรัฐหนึ่งตามความหมาย
ข้างต้นในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนและให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนให้เกิดการเยี่ยมเยือนระหว่าง
ประชาชนของทั้งสองฝ่าย การแลกเปลี่ยนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมุ่ งหมายเพ่ือ
เสริมสร้ าง “the sending country’s image or reputation as a way to shape the wider 
policy environment in the receiving country” (USC Centre on Public Diplomacy, 2019) 

นอกจากนี้  The Institute for Cultural Diplomacy หรือ  ICD ซึ่ งเป็นองค์กร 
ไม่หวังผลก าไรของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ว่าการใช้การทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural diplomacy) 
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง กระชับความร่วมมือภาคประชาชน และส่งเสริม
ผลประโยชน์แห่งชาติ โดยอาจด าเนินการผ่านโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะทางดนตรี 
การท่องเที่ยว การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารจะท าให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้เร็วและได้กว้างขวางขึ้น จึงเชื่อมันว่าจะยิ่งมีส่วนส่งผลให้การใช้  cultural diplomacy 
น าไปสู่การสร้าง global public opinion เพ่ือเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงได้ ซึ่งเป็นการ
ยืนยันว่าการใช้ soft power ผ่าน cultural diplomacy เป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งของการด าเนิน
ความสัมพันธ์ต่างประเทศในภาคประชาชน (Institute for Cultural Diplomacy, 2019) ในขณะ
ที่ศุภมิตร  ปิติพัฒน์ เห็นว่า การทูตสาธารณะ/การทูตเชิงวัฒนธรรม คือ “การทูตที่ด าเนินเพ่ือสาน
สร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ต่อประเทศไทย คนไทยและ
แนวนโยบายของรัฐบาล ที่จะช่วยเอ้ือให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ในประเด็น
                                                 
10 Cull N.J., Public Diplomacy: Lessons from the Past (Los Angeles: University of Southern 
California, 2000).  
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ต่าง ๆ กับประเทศเหล่านั้นได้อย่างราบรื่น” โดยการด าเนินการเพ่ือท าให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีมี
รากฐานของการรับรู้ซึ่งกันและกันด้วยความเข้าใจต่อกันในทางที่ดี จุดมุ่งหมายของการทูตสาธารณะ/
การทูตเชิงวัฒนธรรม คือการท าให้ประชาชนของทั้งสองประเทศท่ีอาจมีอคติต่อกันจากประสบการณ์
ความสัมพันธ์ที่ผ่านมา ให้มีช่องทางที่จะวิสาสะท าความเข้าใจกันผ่านการทูตสาธารณะที่เอ้ือให้เขา
เปิดใจรับ และลดระยะห่างที่เกิดจากความแปลกหน้าหรืออคติที่ก้ันขวางมาแต่ก่อน11 

2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
2.1.3.1  ความหมายของการท่องเที่ยว 

รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การ
เดินทางเพ่ือ ความเพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการเดินทางที่มีเงื่อนไข 3 ประการคือ 

1) เดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 
2) เดินทางด้วยความสมัครใจ 
3) เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหา

รายได้ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2546)  
รศ.ดร.บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยว เป็นเรื่องของการ

เดินทางที่เป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ถูกบังคับหรือเพ่ือสินจ้าง แต่เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ 
เช่น เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจความสนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เยี่ยมญาติมิตร 
ติดต่อธุรกิจการประชุมสัมมนา เป็นต้น มิฉะนั้นก็จะเป็นการเดินทางที่ไม่ใช่การท่องเที่ยว (บุญเลิศ  
จิตตั้งวัฒนา, 2548) 

ผศ.ดร.ฐิรชญา มณีเนตร ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง
ของมนุษย์จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือการเดินทางจากถิ่นพ านักที่อาศัยไปยัง
สถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจไปและเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยว
ไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพ่ือการพักผ่อน การเดินทางเพ่ือไปชม  
การแข่งขันกีฬา การเดินทางเพ่ือการศึกษา การเดินทางเพ่ือการประชุมสัมมนาการเดินทางเพ่ือเยี่ยมญาติ
พ่ีน้องหรือเพ่ือน การเดินทางเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น (ฐิรชญา มณีเนตร, 2552) 

ศ.ดร. McIntosh และ ดร. Gupta ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นการเดินทาง
เพ่ือจุดหมายต่าง ๆ โดยมีมูลเหตุจูงใจ 4 ประเภท ดังนี้ 

1) มูลเหตุจูงใจทางด้านกายภาพ หมายถึง ความต้องการท่องเที่ยวเพ่ือ
พักผ่อนหย่อนใจ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา หรือรักษาสุขภาพ พักผ่อนตากอากาศชายทะเล
หรือร่วมกิจกรรมบันเทิงอ่ืน ๆ 

2) มูลเหตุจูงใจทางวัฒนธรรม หมายถึง ความต้องการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ 
ในแหล่งอื่นที่มิใช่ที่อยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ประเพณีต่าง ๆ 

3) มูลเหตุจูงใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง ความต้องการ
พบปะสังสรรค์กับผู้คนใหม่ๆ หรือเพ่ือนเก่า ญาติพ่ีน้อง 
                                                 
11 ศุภมิตร ปิติพัฒน์, การทูตสาธารณะของไทยกับแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
[ออนไลน]์, 2560, แหล่งที่มา: https//waymagazine.org/public_diplomacy_king_bhumibol [9 มิถุนายน 
2562]. 
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4) มูลเหตุจูงใจด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ หมายถึง ความต้องการพัฒนา
ตนเองให้มีฐานะหรือเกียรติภูมิสูง อาจเป็นไปเพ่ือการศึกษา การประชุมและการติดต่อธุรกิจ 
(McIntosh and Gupta, 1980) 

2.1.3.2  แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว (Tourism Motivation) หมายถึง สิ่งที่กระตุ้น 

ให้นักท่องเที่ยว เดินทางออกท่องเที่ยวเพ่ือสนองความต้องการของตนเอง ตามปกตินักท่องเที่ยวจะ
เดินทางหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ 4 ประการ คือ  

1) สิ่งจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) ได้แก่ สิ่งจูงใจหรือ
การท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนร่างกาย การเล่นกีฬา การรักษาสุขภาพ การสันทนาการตามชายหาด 
การหย่อนใจด้วยการบันเทิง และการแสวงหาความสุขกับสิ่งแปลกใหม่ เป็นต้น  

2) สิ่งจูงใจทางวัฒนธรรม (Culture Motivation) ได้แก่ การท่องเที่ยว
เพ่ือการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นความปรารถนาที่อยากรู้จัก
เข้าใจกับเรื่องราวที่เก่ียวกับดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และศาสนา  

3) สิ่งจูงใจระหว่างบุคคล  (Interpersonal Motivation) ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวเพ่ือการเยี่ยมญาติ พบปะเพ่ือนฝูง โดยมีความปรารถนาที่จะสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
คือ การพบปะบุคคลที่รู้จัก กลุ่มสังคมที่เป็นสมาชิก และ/หรือโอกาสที่จะได้พบมิตรใหม่ ๆ ต่างชาติ 
ต่างภาษาและวัฒนธรรม  

4) สิ่งจูงใจทางด้านสถานภาพและชื่อเสียง  (Status and Prestige 
Motivation) ได้แก่ การท่องเที่ยวเพ่ือต้องการพัฒนาตนเอง เพ่ือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ตนเองสนใจ
และฝึกทักษะ เช่น การเดินทางไปศึกษา เรียนภาษา ท าอาหาร ด าน้ า ตีกอล์ฟ ประชุมสัมมนา เป็นต้น 
ต้องการความยอมรับนับถือ และความรู้สึกภาคภูมิใจจากการเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวไป
ยังสถานที่ต่าง ๆ สามารถสร้างภาพพจน์ให้กับตนได้ (Mclntosh and Goeldler, 1986) 

2.1.3.3  ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยว 
การเดินทางท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสังคมในปัจจุบัน ปัจจัยที่

ท าให้เกิดอุปสงค์การท่องเที่ยว ได้แก่  
1) ปัจจัยผลักดัน ได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การมี

รายได้และระดับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น อาชีพและการมีเวลาว่างเพ่ิมมากขึ้น การพัฒนาการ
ทางด้านการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนด้านต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ 

2) ปัจจัยดึงดูด ได้แก่ ความพร้อมของทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ทะเล ภูเขา สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น การคมนาคม ที่พัก ร้านอาหาร 
เรื่องภาพลักษณ์ ราคาการท่องเที่ยว ความปลอดภัย และสื่อมวลชน หรือโซเชียลมีเดีย  

ปัจจัยที่ท าให้อุปสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน คือปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมีหลายประการ และมีผลต่อจ านวน
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปริมาณการขยายตัวของธุรกิจย่อยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถจะคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไร
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ขึ้นกับตลาดท่องเที่ยวบ้าง และสามารถเตรียมกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
อาจเปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยที่ส าคัญมีดังนี้ 

1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors) สภาพเศรษฐกิจของ
ท้องถิน่และประเทศ มีผลกระทบต่อการซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมาก เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ระดับ
อุปสงค์แตกต่างกัน ประเทศที่มีเศรษฐกิจดีย่อมเอ้ืออ านวยให้คนเดินทางมากขึ้น เพ่ือไปศึกษาหา
ความรู้ หรือไปพักผ่อน ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในปริมาณสูงตามอ านาจการซื้อ 
(Purchasing Power) แต่ประเทศที่ก าลังพัฒนาหรือการพัฒนาเศรษฐกิจยังไม่ดีนัก จะท าให้
นักท่องเที่ยวมีอ านาจการซื้อต่ า และไม่ใช่เป้าหมายหลักทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยว ดังนั้น  
การดึงดูดลูกค้าเป้าหมายหลัก ผู้ประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบของการให้บริการ และ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับสภาพและฐานะของกลุ่มลูกค้าที่อ านาจการซื้อสูง 

2) ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factors) ลักษณะของ
ประชากร ได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของครอบครัว อายุ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 
รายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซึ่งโดยรวมแล้วจะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์และปริมาณการซื้อ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ประเทศที่พัฒนาแล้วครอบครัวจะมีขนาดเล็กมีบุตรน้อย ท างานทั้งสามีและ
ภรรยา มีรายได้มากพอจะเดินทางท่องเที่ยวทั้งระยะใกล้และไกล ส่วนประเทศที่ก าลังพัฒนาเริ่มมี
ลักษณะครอบครัวแบบนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะต่าง ๆ ของประชากร เช่น กลุ่มที่มีอายุเกิน 55 ปี หรือเกษียณอายุแล้ว กลุ่มนี้มีความพร้อม
ทั้งทางด้านการเงิน เวลาและสุขภาพที่ยังแข็งแรง แต่ไม่ต้องการเดินทางแบบสมบุกสมบัน การน า
เที่ยวแบบพักผ่อนและรักษาสุขภาพจึงเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลักษณะผู้ซื้อในวัยนี้มาก 
นอกจากนี้ในส่วนของประเทศไทยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสูงอายุ ได้แก่ 
ความสวยงามตามธรรมชาติ ความเป็นมิตรของประชาชน ความปลอดภัย วัฒนธรรมและประเพณี 
คุณภาพของที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่เอาใจใส่ องค์การสหประชาชาติได้
ประมาณว่า ราวปี ค.ศ. 2025 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของโลกจะมีประมาณร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งหมด หรือคิดเป็นจ านวนราว 1.8 พันล้านคน นอกจากการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวจะแตกต่างกันเนื่องจากอายุแล้วการศึกษาก็ท าให้เพ่ิมปริมาณอุปสงค์ด้วย จะเห็นได้ว่ามีการ
จัดรายการน าเที่ยวเพ่ือไปศึกษาในต่างประเทศ (Study Tour) ให้แก่เยาวชนและการจัดน าเที่ยวแบบ
ความสนใจพิเศษ (Special Interest Travel) เพ่ิมมากขึ้นทุกปี กลุ่ม niche market เช่น ไปเที่ยว
ซาฟารี ไปด าน้ า หรือการท่องเที่ยวเพ่ือไปสปา เข้าคอร์สเรียนท าอาหารไทย ดีท็อกซ์ โยคะ หรือนั่ง
สมาธิ  

3) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (Geographic Factors) ลักษณะภูมิศาสตร์
ของประเทศ ผู้ซื้อมีผลกระทบท าให้อุปสงค์ของนักท่องเที่ยวแต่ละชาติแตกต่างกัน และเป็นสิ่งที่
ก าหนดประเภทของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ผู้ซื้ อต้องการไป เช่น นักท่องเที่ยวที่มาจาก
ประเทศที่แวดล้อมด้วยทะเลย่อมต้องการไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทภูเขา เมืองนักท่องเที่ยว
จากประเทศท่ีมีอากาศหนาว เช่น ชาวสแกนดิเนเวีย นิยมไปพักผ่อนในประเทศที่มีอากาศอบอุ่นหรือ
ชายทะเล เช่นนิยมไปแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นอกจากลักษณะทางภูมิประเทศ และภูมิอากาศจะ
ท าให้รูปแบบอุปสงค์ต่างกันแล้ว ผู้พักอาศัยในเมืองใหญ่มักนิยมเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือพักผ่อน
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อาจเป็นช่วงวันสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาว ผู้ประกอบธุรกิจจัดน าเที่ยว และโรงแรมควรพิจารณา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของลูกค้าด้วยว่าส่วนใหญ่มาจากประเทศใดและจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใด
จะจูงใจลูกค้าได้มาก เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการและส่งเสริมการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

4) ปัจจัยทางวัฒนธรรมสังคม (Socio–Cultural Factors) ลักษณะทาง
สังคมและวัฒนธรรม จะหล่อหลอมความคิด รสนิยม และทัศนคติในการบริโภคผลิ ตภัณฑ์ 
การท่องเที่ยว สังคมตะวันตกมีลักษณะเปิดเผยจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงชาวตะวันตกเดินทางท่องเที่ยวได้
บ่อยและไกลมากกว่าผู้หญิงชาวเอเชียและตะวันออกกลาง ซึ่งไม่นิยมเดินทางโดยล าพังหรือท่องเที่ยว
แบบผจญภัยมากเกินไป การท่องเที่ยวแบบผจญภัยจึงเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาว ส่วน
ประเทศในแถบเอเชีย หนุ่มสาวที่อยู่ในวัยท างานจะมีรสนิยมในการท่องเที่ยวแบบหรูหราสะดวกสบาย 
นับเป็นลูกค้าเป้าหมายส าคัญอีกกลุ่มหนึ่งนอกเหนือไปจากคู่ฮันนีมูน  (Honeymooners) ซึ่งนิยม
เดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศหลังจากการแต่งงานมาก สรุปได้ว่าทัศนคติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่งสามารถก าหนดรสนิยม ค่านิยม ปริมาณ ระดับและรูปแบบของการซื้อผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวได ้

5) ปัจจัยทางสื่อสารมวลชน (Mass Media Communication Factors) 
ข้อมูลข่าวสารทุกชนิดจากสื่อมวลชนสามารถสร้างความเชื่อถือ มั่นใจ หรือไม่มั่นใจ ในการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว ช่วยสร้างความรู้จัก คุ้นเคย การต่อต้าน หรืออยากรู้อยากเห็นมากขึ้น และช่วยใน
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 

6. ปัจจัยทางการเปรียบเทียบราคา (Comparative Prices) การเปรียบเทียบ
ราคาการท่องเที่ยวทาให้นักท่องเที่ยวมีอุปสงค์แตกต่างกัน โดยการเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์
กับบริษัทที่เป็นคู่แข่ง หรือกับราคาปีก่อนหน้านี้ ราคาจะแสดงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ประกอบกับปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่กล่าวก่อนหน้านี้แล้วท าให้อุปสงค์แตกต่างไปจากเดิม ราคาการ
ท่องเที่ยวของประเทศต้นทางและปลายทางที่จะไปก็มีผลกระทบต่ออุปสงค์ ถ้าแตกต่างกันมาก
นักท่องเที่ยวที่มีอ านาจการซื้อสูงจึงจะสามารถไปได้ และถ้าราคาการท่องเที่ยวที่จุดหมายปลายทาง  
ไม่แพงมากนักก็จะดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ในระยะเริ่มแรก เมื่อมีความนิยมชมชอบก็จะ
กลับมาเที่ยวอีกในขณะนี้ค่าเงินบาทของไทยลดลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ท าให้ราคา
การท่องเที่ยวของไทยมีราคาถูกสามารถที่จะเป็นคู่แข่งทางการตลาดการท่องเที่ยวได้ 

7) ปัจจัยทางการเคลื่อนย้ายส่วนบุคคล (Personal Mobility Factors) 
การเดินทางส่วนตัวโดยเฉพาะทางรถยนต์ช่วยให้การท่องเที่ยวจากประเทศที่อยู่ในระยะไม่ห่างกันหรือ
ที่มีพรมแดนติดต่อกันเจริญเติบโตมาก เช่น การเดินทางแบบส่วนตัว (Free Independent Traveler)  
มีเป็นจ านวนมากในช่วงวันหยุดพักผ่อนหรือสุดสัปดาห์ เนื่องจากถนนหนทางเชื่อมติดต่อกันโดยตลอด 
หรือมีเที่ยวบินที่ถี่มากขึ้น การเดินทางส่วนตัวเป็นอุปสงค์ที่แตกต่างกันมาก ก่อให้เกิดธุรกิจที่พักแรม 
ร้านอาหาร ร้านขาย ของที่ระลึก และธุรกิจอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบที่
แตกต่างกัน มีราคาหลากหลายตามอุปสงค์ของลูกค้า นอกจากนี้ การเดินทางของกลุ่มนี้ท าให้เกิด
เสรีภาพในการเดินทางทั้งในเรื่องการเตรียมการ เวลาและสถานที่ มีการวางแผนการเดินทางให้
เหมาะสมกับสภาวะส่วนตัวมากขึ้น และอาจจะท าให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่น 
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จากการหยุดพักผ่อนนาน ๆ ในช่วงฤดูร้อนมาเป็นการท่องในช่วงวันหยุดสั้นๆ ท าให้มีโอกาสเดินทาง
ได้บ่อยข้ึน หรือ เดินทางแบบไปกลับช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)  

8) ปัจจัยทางเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคมขนส่ง (Technology 
of Communication and Transportation) เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมขนส่งสามารถ
อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจองและการออกบัตรโดยสารโดย
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ลูกค้าได้รับความชัดเจน และรวดเร็วในการซื้อ นอกจากนี้คือการใช้
คอมพิวเตอร์หรือมือถือในธุรกิจโรงแรม เช่น การเข้าพัก  (Check In) การคืนห้องพัก (Check Out) 
การเก็บเงินค่าที่ พัก การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยย่อมแสดงถึงการบริการของธุรกิจใดที่ ได้รั บความ
สะดวกสบายมากที่สุด (ธฤษวรรณ มาตกุล, 2556) 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  หนังสือเรื่อง The new public diplomacy: soft power in international 
relations เขียนโดย J. Melissen เมื่อปี ค.ศ. 2005 การศึกษาวรรณกรรมที่ผู้เขียนใช้ประกอบนั้น 
ระบุถึงความส าคัญของค านิยามของการทูตสาธารณะ ซึ่งเป็นการด าเนินการทูตในรูปแบบใหม่ที่หลาย
ประเทศให้ความสนใจ ค านิยามการทูตสาธารณะที่วรรณกรรมดังกล่าวหยิบยกคือ การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างความรู้สึกนิยมชมชอบในประเทศผู้ด าเนินนโยบายการทูต
สาธารณะ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศนั้น อย่างไรก็ดี นักวิชาการในขณะนั้นต่างมี
ความเห็นที่แตกต่างกันในด้านความจ ากัดความ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ และตัวแสดงอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทูตสาธารณะ 

2.2.2  บทความความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเวียดนามในช่วงสหัสวรรษใหม่: 
มุมมองของเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ เขียนโดยนายจิรายุทธ์ สีม่วง ในวารสาร
เศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2557 

นายจิรายุทธ์ฯ ได้ประยุกต์ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามแนวคิด “soft 
power” มาอธิบายความสัมพันธ์ไทย–เวียดนาม โดยระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน คือ 
ในศตวรรษที่ 21 ของบริบทโลก คือ (1) อ านาจในโลกไม่ได้มีเพียงแค่อ านาจทางการทหารเพียงอย่างเดียว 
อีกต่อไป ซึ่งในปัจจุบันเกิดอ านาจทางเศรษฐกิจ และพลังอ านาจแบบอ่อน  (Soft Power) ที่มี
ความส าคัญในยุคนี้อีกด้วย (2) ประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้มีการพ่ึงพิงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองกัน 
เพ่ิมมากขึ้น ไม่มีประเทศไหนในโลกที่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ (3) กระแสการพัฒนาของรูปแบบ
เศรษฐกิจการตลาดเสรีนิยม และกระแสประชาธิปไตยได้มีการพัฒนาอย่างมากในโลกศตวรรษที่ 21 
บรรยากาศของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 จึงได้ส่งผลกระทบต่อนานาประเทศที่จะต้องพบกับความท้าทาย
และข้อจ ากัดต่าง ๆ และต้องค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม เพ่ือที่จะส่งเสริมให้เกิดโอกาสการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเวียดนามก็หลีกหนีไม่พ้นเช่นกัน การก้าวเดินต่อไปใน
สหัสวรรษใหม่ของทั้งสองประเทศนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายต่อกันตามบริบทโลก และในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

นายจิรายุทธ์ฯ ยังระบุว่าความสัมพันธ์อีกด้านที่มีความโดดเด่นคือ ความสัมพันธ์
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งด้านวัฒนธรรม ความสัมพันธ์มีการพัฒนาขึ้นดังจะเห็นได้จากการมี
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การสร้างหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนาม หรือการใช้กลไกของสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลในการ
สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ด้านวิชาการทั้งสองประเทศ เกิดการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการที่เพ่ิมมากขึ้น มีการแปลวรรณกรรมของทั้ง
สองประเทศ และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้ประชาชนของทั้งสองประเทศ
มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น และเป็นผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในระยะยาว
ต่อไป 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การด าเนินความสัมพันธ์ไทย–เวียดนามมีความไม่ราบรื่นในบางช่วงในอดีต สืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ทางการเมือง ผู้ก าหนดนโยบายในแต่ยุคสมัยที่มีความคิดที่ต่างกันในการให้คุณค่าต่อการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ในระยะหลังจากที่เวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียน การด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามพัฒนาไปในทิศทางที่ดีโดยมีการกระชับความร่วมมือ ในทุก
ด้านในส่วนของความสัมพันธ์ภาคประชาชน  

ด้วยประการนี้ จึงมีความเห็นว่ามีความจ าเป็นที่ไทยควรน าความสัมพันธ์ภาคประชาชน
ดังกล่าวมาพิจารณาเป็นแนวทางหลักในการก าหนดนโยบายเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ไทย–เวียดนาม 
เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้เข้มข้นและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การใช้หลักแนวคิด 
soft power ของ Joseph S. Nye มาปรับใช้ในการด าเนินแนวคิดเรื่อง cultural diplomacy และ 
people to people diplomacy จะสามารถขยาย เสริมสร้าง อีกทั้งส่งเสริมการด าเนินความสัมพันธ์
ไทย–เวียดนาม ซึ่งควรให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์ภาคประชาชน และจะเป็นการช่วยเสริมสร้าง
ทัศนคติความรู้สึกอันดีระหว่างประชาชนที่จะเป็นการต่อยอดผลประโยชน์ของไทยในทุกมิติใน
เวียดนามให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา (1) กระบวนการส่งเสริมความสัมพันธ์ภาค
ประชาชนด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ไทย–เวียดนาม โดยใช้แนวคิด soft power และ public 
หรือ people’s diplomacy ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น (2) เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่
หน่วยงานของไทยที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และ
ส านักงานทีมประเทศไทย ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี  

 
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม และนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย–เวียดนาม มีความส าคัญต่อการด าเนินนโยบายการต่างประเทศที่
ให้ความส าคัญกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศในอนุภูมิภาค ซึ่งในปัจจุบัน ถือว่าความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีในทุกมิติ มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง ไทยและเวียดนามให้
ความส าคัญซึ่งกัน โดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic 
Partnership) ระหว่างกันเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ความสัมพันธ์อันดีนี้สะท้อนในผลการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JBC) ไทย–เวียดนาม ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24–25 
มกราคม 2562 ซึ่งนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน
ร่วมกับนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม 
รัฐมนตรีทั้งสองได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศและตกลงที่จะ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกมิติ รวมถึงมิติภาคประชาชนด้านการค้าการลงทุน แรงงาน 
การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการกีฬา ทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ด าเนินการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ไทย–เวียดนามระยะที่ 2 เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย–เวียดนามระหว่างปี  2562–2566 โดยมุ่งยกระดับ
ความสัมพันธ์ไทย–เวียดนาม เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ เข้มแข็ง  (Strengthened Strategic 
Partnership) เพ่ือร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตของอนุภูมิภาคและภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือ
ต่าง ๆ เช่น ACMECS และ GMS12 ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายการต่างประเทศของไทยที่มุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านมาอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐบาล โดยจะเห็นได้จากค าแถลง
นโยบายคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีไทยสามท่าน ที่แถลงต่อรัฐสภา ดังนี้ 

                                                 
12 กระทรวงต่างประเทศ, ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ครั้งท่ี 3  
[ออนไลน]์, 2562, แหล่งที่มา: http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/99026-ผลการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-เวียดนาม.html. [29 มิถุนายน 2562]. 
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3.1.1 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภาในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551 

“ข้อ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
7.1 พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในทุกมิติและทุกระดับเพ่ือส่งเสริม

ความเข้าใจอันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง
ร่วมกันของภูมิภาค โดยส่งเสริมความร่วมมือมือในทุกสาขากับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบ 
ความร่วมมืออนุภูมิภาคต่าง ๆ” 13 

3.1.2 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 

“ข้อ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
7.1 เร่ งส่ งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ าน โดยส่ งเสริม 

ความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสร้าง ความเข้าใจอันดีและ  
ความใกล้ชิดระหว่างกันอันจะน าไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริม
การท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ 
อนุภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน” 14 

3.1.3 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภาในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2557 

“ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
5.5 ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ สุขภาพของประชาชน โดย

ส่งเสริมการกีฬา เพ่ือสุขภาพใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะ นิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬา...” 
“ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.6 ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดย พิจารณา

มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรก
ที่จะท าได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน หรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น  
กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่นน้ าพุร้อนธรรมชาติ
ที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความ

                                                 
13 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551 [ออนไลน]์, แหล่งท่ีมา: http://www/ratchakitcha.soc.go.th/ 
DATA/PDF/2551/E/198/1.PDF [17 มิถุนายน 2562]. 
14 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรฐัมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: http://www/ratchakitcha.soc.go.th/ 
DATA/PDF/2554/E/094/1.PDF [18 มิถุนายน 2562]. 
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจน
การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว”15 

 
3.2  การใช้ Soft Power ของไทยผ่านความสัมพันธ์มิติภาคประชาชนหรือ People’s Diplomacy 

ปัจจัยความสัมพันธ์มิติภาคประชาชนเป็น Soft Power ที่ส าคัญในการผลักดันนโยบายและ
ผลประโยชน์ของไทยในด้านต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของการศึกษาฉบับนี้ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และ
พิจารณาโอกาสความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ภาคประชาชนด้านการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เพ่ือสนองนโยบาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องของไทยในประเทศเวียดนาม เพ่ือน ามาประกอบการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของทีมประเทศไทยในเวียดนาม 

สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในเวียดนามได้ใช้ soft power ของไทยในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และผลประโยชน์ที่ไทยมีกับเวียดนามผ่าน people’s diplomacy โดยเฉพาะใน
ระดับประชาชนกับประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์สามประการ ดังนี้ (ก) Introducing Thailand 
กล่าวคือ แนะน าสิ่งที่ดีของประเทศไทยให้ชาวเวียดนามได้รู้จัก เพื่อเพ่ิมความคุ้นเคยและความนิยมต่อ
ประเทศไทยและคนไทย (ข) Image building กล่าวคือเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทย
และคนไทย (ค) Branding กล่าวคือ การท าให้ “brand” ของความเป็นไทยเป็นที่รู้จักและนิยมใน
เวียดนาม โดย soft power ที่ทีมประเทศไทยเลือกใช้ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ได้แก่ มิติด้านการ
ท่องเที่ยว มิติวัฒนธรรม และมิติธุรกิจ (เศรษฐกิจ) และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและ
รสนิยมของชาวเวียดนาม เพ่ือสร้างความต่อเนื่องจากสิ่งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ด าเนินการไปแล้ว
ถึงปัจจุบันในการเพ่ิมความเป็นที่รู้จักคุ้นเคย และทัศนคติที่ดีต่อสินค้า/บริการของไทย และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและเวียดนามให้กระชับมากยิ่งข้ึน 

ในปี 2561 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ตัวเลขนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติสูงถึง 38.28 ล้านคน (เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 7.5) สร้างรายได้ กว่า 2.007 ล้านล้านบาท 
(เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.63) ตกเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,557 บาทต่อวัน ปัจจุบันประเทศไทยมี
รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของโลก ส าหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวปี 2562 คาดการณ์ว่าจะ
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวน 41.34 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2561 สร้างรายได้ 2.21 ล้าน
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 นักท่องเที่ยวจากจีนจะครองสัดส่วนใหญ่ที่สุดกว่า 11 ล้านคน เติบโตร้อยละ 
11 ส่วนนักท่องเที่ยวจากอาเซียนรวมถึงเวียดนาม คาดว่าจะมีใกล้เคียงกันรวมกว่า 11 ล้านคน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
 

                                                 
15 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อสภานติิบัญญัติแห่งชาต ิวันศุกร์ 12 กันยายน 2557 [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
https://www2.opdc.go.th/Law/File_download/law19957.pdf [19 มิถุนายน 2562]. 
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ตารางท่ี 1  จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินท างไปไทย และรายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ในช่วงปี 2560–2562 

 
ปี จ านวนนักท่องเที่ยว  

(ล้านคน) 
เพิ่มข้ึน  
(%) 

รายได้จากนักท่องเที่ยว  
(ล้านล้านบาท) 

เพิ่มข้ึน  
(%) 

2560 35.59 – 1.83 – 
2561 38.28 7.5 2.01 9.63 
2562* 41.34 8.0 2.21 10.5 

*เป็นตัวเลขคาดการณ์ส าหรับปี 2562 
 

ประเทศไทยมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความส าคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ  UNESCO และมีแหล่ง
ท่องเที่ยวสมัยใหม่ในกรุงเทพฯ มีแหล่งชอปปิงสินค้าที่สามารถตอบสนองรสนิยมของนักท่องเที่ยวใน
ทุกวัยทุกระดับฐานะ มีโรงแรมที่มีชื่อเสียงเช่นโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ และการบริการ
แบบไทย ๆ ที่อ้อมน้อม เอาใจใส่ และอบอุ่นเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ในขณะที่กรุงเทพฯ ได้
ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกโดย MasterCard Global Destination Cities 
Index สามปีติดกัน (2559–2561) และอันดับที่สามในเมืองจุดหมายปลายทางด้านการใช้จ่ายใน
ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม และอันดับที่ 6 สุดยอดเมืองที่มีการใช้จ่ายด้านการชอปปิงมากท่ีสุด 

3.2.1  มิติด้านวัฒนธรรม  
ประเทศไทยเป็นประเทศที่วัฒนธรรมที่เข้มแข็งต่อเนื่องมายาวนาน วัฒนธรรมไทย

มีความหลากหลายและเป็นที่รู้จักและได้รับความชื่นชมนิยมจากชาวต่างประเทศ เช่น ศิลปะ 
จิตรกรรม ประติมากรรม งานฝีมือการแกะสลัก เป็นต้น การแสดงพ้ืนเมือง นาฏศิลป์ไทย เป็นที่นิยมมี
ความงดงามอ่อนช้อย มวยไทยได้รับความนิยมสูงและมีการเปิดสอนค่ายมวยไทยในเวียดนาม การ
ประกอบอาหารไทยเป็นที่รู้จักกัน ต่างชาติมาเรียนหัดท าอาหารไทย ที่มีหลายเมนูที่ได้รับการจัด
อันดับให้เป็นอาหารอร่อยที่สุดในโลก ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น การพนมมือไหว้ทักทายเป็น
ที่รู้จักกันทั่วโลกแสดงถึงการแสดงความเคารพนับถือและมารยาทที่มีความเป็นไทย รอยยิ้มและความ
เป็นมิตรของคนไทยเป็นเสน่ห์และแสดงถึงความโอบอ้อมอารี เป็นเรื่องที่ได้รับความชื่นชมจาก
นานาชาติ วัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ดนตรี เพลงยอดนิยมสมัยใหม่ ก็ได้รับ
ความนิยม และได้รับรางวัลนานาชาติจ านวนไม่น้อย สิ่งเหล่านี้จึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ  
ถือว่าเป็น Soft Power ของไทยอีกประการหนึ่ง 

3.2.1.1 เทศกาลไทย (Thai Festival) ปี 2560 และ 2561 สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงฮานอยได้จัดงานด้านการทูตวัฒนะธรรม ได้แก่ งานเทศกาลไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐของเวียดนาม สมาคมนักธุรกิจไทย  (Thai Business 
Association (TBA)) ชุมชนไทยในเวียดนาม และส านักงานต่าง ๆ ของทีมประเทศไทย ในการจัด
กิจกรรมเข้าร่วม และ Thai Food Festival ปี 2561 ร่วมกับโรงแรมชั้นน า เช่น โรงแรม Daewoo 
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โดยในเทศกาลไทยมีการแสดงด้านวัฒนธรรมจากคณะนาฏศิลป์ การสาธิตศิลปะมวยไทย คอนเสิร์ต
จากศิลปินที่มีชื่อเสียง ซุ้มบริการนวดไทยแผนโบราณ มีการออกร้านขายอาหารและผลไม้ไทย มีบูธ
ขายเครื่องประดับ เสื้อผ้า สินค้าพ้ืนเมืองของไทยจากแต่ละภูมิภาคและการจับรางวัล ซึ่งกิจกรรม
ทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานไทยและเวียดนาม ภาคเอกชนไทย และภาคประชาชนไทย
และเวียดนาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานโฮจิมินห์ ได้เชิญร้านขนิษฐาสาธิตการปรุง
อาหารไทยที่ได้รับการแนะน า Michelin Plate อาทิ ต้มย ากุ้ง มัสมั่นไก่ ทับทิมกรอบ และได้เชิญ
เอเย่นต์พันธมิตรแนะน าแพคเกจเที่ยวไทยให้ผู้สนใจในงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดท าต าราสูตร
ท าอาหารไทย เมนูที่นิยม และต าราสมุนไพรไทยพร้อมภาพและสรรพคุณของแต่ละสมุนไพร 

เอกอัครราชทูตวันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งอัครราชทูตที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ระบุว่าการจัดเทศกาลไทยและเทศกาลอาหารไทย เป็นส่วนส าคัญของการ
ด าเนินการทูตสาธารณะ เป็นงานใหญ่ประจ าปีที่เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในหลาย ๆ ด้าน 
ต้องการใช้วัฒนธรรมอาหารไทยเป็นสื่อในการเสริมสร้างความนิยมไทย อีกทั้งประชาสัมพันธ์อาหาร
และผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้เป็นที่นิยมในหมู่ชาวเวียดนาม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างและรักษาความนิยม
ชื่นชมของชาวเวียดนามเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นการเผยแพร่คอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ทุกภาคส่วน
ของสังคมเวียดนาม ที่ส าคัญยังเป็นการสร้างความรู้สึกและทัศนคติอันดีระหว่างประชาชนไทยและ
เวียดนามโดยรวมอีกด้วย16 

3.2.1.2 เทศกาลภาพยนตร์ไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยได้จัด
เทศกาลภาพยนตร์ไทยหรือ Thai Film Festival มาแล้วสองครั้ง โดยฉายเรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” 
และเรื่อง “เฟรนด์โซน ระวังสิ้นสุดทางเพ่ือน” ที่ห้างสรรพสินค้า AEON Mall ซึ่งเป็นหนึ่ งใน
ห้างสรรพสินค้าที่ได้รับความนิยมจากชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก เพ่ือขยายช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และรักษากระแสความนิยมภาพยนตร์และนักแสดงไทยในเวียดนาม 
ภายในงานเทศกาลภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมพบปะกับแฟนภาพยนตร์ไทยในเวียดนามในลักษณะ 
Meet and Greet และงานแถลงข่าว/พบปะกับสื่อท้องถิ่น โดยเชิญให้ผู้ก ากับและดาราน าของ
ภาพยนตร์ รวมถึงนักแสดงชาวเวียดนามที่เล่นบทประกอบขับร้องเพลงภาษาเวียดนามในภาพยนตร์
มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยฉายภาพยนตร์เรื่องเฟรนด์โซน เป็นเวลา 3 รอบต่อวัน ตลอดสามวันใน
โรงภาพยนตร์ CGV ที่ชั้นบน ของห้างสรรพสินค้า Aeon Mall นอกจากนี้ มีการฉายภาพยนตร์ใน
พ้ืนที่สาธารณะบริเวณชั้นทางเข้าของห้างเพ่ือให้คนหรือครอบครัวที่เดินเล่นในห้างสามารถ พักชม
ภาพยนตร์ได้อีกด้วย ภาพยนตร์เรื่องเฟรนด์โซนเป็นที่ยอดนิยมที่ท ารายได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์
ของการฉายภาพยนตร์ไทยในเวียดนาม ผู้ศึกษาในฐานะเจ้าหน้าที่หลักในการจัดงานนี้ เห็นว่า   
สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรจัดเทศกาลภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องเพ่ือจับกระแสหนังไทยในเวียดนาม 
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวพล็อตความรักวัยใสที่ใกล้ตัวทุกคน น าแสดงโดยดารา
นักแสดงที่น่ารัก แนวโรแมนติกคอมเมดี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมในเทศกาลจะประทับใจและตื่นเต้นมากที่ได้พบคุย
ถ่ายรูปกับดาราไทย  

                                                 
16 สัมภาษณ์  วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล, เอกอัครราชทูต, 4 กรกฎาคม 2562. 
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ดร.เจิน เกิม ตู๊ นักแปลนวนิยายเรื่องคู่กรรมเป็นภาษาเวียดนามที่เคย
เขียนบทความเกี่ยวกับความนิยมภาพยนตร์ไทยในเวียดนาม ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าโดยปกติ
ผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่ของเวียดนามชอบดูหนังและละครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึง YouTube 
แต่เดิมจะสนใจดูเฉพาะหนังฮอลลีวูดและซีรีย์เกาหลี รองลงมาเป็นหนังญี่ปุ่น จีน ไต้หวันบ้าง แต่
ในช่วง 7–8 ปีที่ผ่านมา มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มค้นหาและแบ่งปันส่งต่อลิงค์หนังไทยให้กัน โดยช่วงแรก
ต้องดูค าบรรยายภาษาอังกฤษ แต่ภายหลังมีผู้สนใจท าค าบรรยายภาษาเวียดมาเผยแพร่ก็ยิ่งท าให้มี
คนสนใจหนังไทยมากขึ้นอีก กล่าวคือ มีกลุ่มคนเวียดนามรุ่นใหม่ที่ท าค าบรรยายภาษาเวียดนามให้
ละครไทย เพลงไทย รายการโทรทัศน์ของไทย กลุ่มนี้เป็นนักศึกษาชาวเวียดนามที่เรียนภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น มีความชื่นชอบสื่อบันเทิงไทยจนรวมตัวกันตั้งกลุ่มกันแปลค าบรรยายภาษา
เวียดนาม กลุ่มเพจสื่อออนไลน์เหล่านี้  ได้แก่  T–zone Kites, Siam Movies Channels, Chuon 
Chuon Sen มีผู้ติดตามจ านวนมาก รวมทั้งหมดมากกว่า 600,000 คน แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ท า subtitle ให้สื่อบันเทิงของไทย ซึ่งมีส่วนส าคัญช่วยให้ภาพยนตร์ไทยสามารถ
เข้าถึงตลาดคนดูเวียดนามได้ สร้างฐานคนดูให้ภาพยนตร์ไทยเข้าไปตามช่องทางที่เป็นทางการคือ 
เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เวียดนาม ภาพยนตร์ไทยในเวียดนาม เรื่อง  “พ่ีมาก...พระโขนง” สร้าง
ปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยในเวียดนามเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2557 ท ารายได้เกือบ 11.5 ล้านบาท 
ใน 10 วันแรกท่ีเข้าฉาย ในมุมมองของคนดูเวียดนาม หนังเรื่อง “พ่ีมากฯ” มีความพิเศษคือคนไปเพ่ือ
ดูหนังผีแต่กลับหัวเราะตลอดทั้งเรื่อง แถมยังแทรกความโรแมนติกของหนังรัก และความสยองขวัญ
ของหนังผี “ฉลาดเกมส์โกง” เป็นอีกเรื่องที่ท าสถิติให้ภาพยนตร์ไทยด้านรายได้ โดยท าเงินได้ถึง 34 
ล้านบาท ส่วนเรื่อง “เฟรนด์โซน” สามารถท ารายได้เป็นประวัติการณ์ของภาพยนตร์ไทยในเวียดนาม
โดยมียอดขายถึง 70 ล้านบาท17 นอกจากนี้ภาพยนตร์ไทยแล้ว ผู้ศึกษาจากการศึกษาส่วนบุคคลยัง
พบว่าละครไทยมีความนิยมมากในเวียดนาม ซึ่งดูได้จากจ านวนยอดไลค์ละครไทยใน YouTube เช่น 
ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสได้รับยอดไลค์เป็นหลักล้าน ๆ คน และมีคนเวียดนามไปเขียนบทความ
วิจารณ์สังคมและวัฒนธรรมไทยผ่านละครไทย  

ในการประเมินและวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการฯ ผู้ศึกษาพบว่ามีคน
เข้าร่วมเทศกาลอย่างท่วมท้น ปัจจัยที่ท าให้ภาพยนตร์ไทยประสบความส าเร็จคือเนื้อเรื่องที่ถูกใจผู้ชม
กลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ส ารวจแล้วว่าไปโรงหนังเพ่ือการบันเทิงมากที่สุดในหมู่กลุ่มวัยต่าง ๆ และชอบ
หนังประเภทแอคชั่นและแนวโรแมนติกคอมเมดี้ ซึ่งตรงกับหนังไทยส่วนใหญ่ที่เข้าไปฉายในเวียดนาม 
นอกจากนี้การท าการตลาดของค่ายหนังต่าง ๆ ที่ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจโรงภาพยนตร์กับการหาหุ้นส่วน
เวียดนามที่มีศักยภาพด้านการตลาดสามารถเข้าถึงและเข้าใจรสนิยมของผู้ชมภาพยนตร์ชาวเวียดนามได้ 
ซึ่งมองได้ว่าธุรกิจและวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยเป็น  Soft power ในระดับประชาชนต่อประชาชน
อย่างหนึ่งของไทยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติและความนิยมของคนเวียดนามต่อประเทศและคนไทย 

3.2.1.3 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สนับสนุนการจัดนิทรรศการ
ภาพเขียนของนายเอกชัย ลวดสูงเนิน ศิลปินไทยเพ่ือกระชับมิตรภาพศิลปินไทย–เวียดนามที่จัดแสดง
ขึ้นที่กรุงฮานอย โดย 333–แกลลอรี่ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของกรุงฮานอย สมาคม

                                                 
17 สัมภาษณ์  เจิน เกิม ตู,๋ 5 กรกฎาคม 2562. 
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ศิลปินแห่งเวียดนาม และสมาคมมิตรภาพเวียดนาม–ไทย เป็นการย้ าถึงความพร้อมของภาครัฐและ
ภาคประชาชนที่จะสนับสนุนงานศิลปินเพ่ือสืบสานและส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนให้มีความเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างลึกซึ้งขึ้นผ่านงาน
ศิลปะ18  

3.2.1.4 สถานเอกอัครราชทูตฯ และส านักงานทีมประเทศไทยยังส่งเสริมและ
สนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไปแข่งขันกีฬาที่เวียดนาม เช่น นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่น  U–23 ในการ
แข่งขัน AFC Championship 2019 (รอบคัดเลือก) และนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติทีมชาติไทยอายุ
ไม่เกิน 23 ปี ในการแข่งขัน SMM AVC ครั้งที่ 3 ที่กรุงฮานอย ในโอกาสทั้งสองจากการสัมภาษณ์
ผู้จัดการทีม โค้ช และทีมนักกีฬา ผู้ศึกษาพบว่า ทีมไทยและทีมเวียดนามแข่งขันกันอย่างฉันมิตร มีใจ
ของนักกีฬา ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมกีฬาและทีมนักกีฬาของสองประเทศเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ไทย–เวียดนาม  

3.2.1.5 กิจกรรมทางศาสนา ศาสนาเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ชาวไทยและ 
ชาวเวียดนามมีความใกล้ชิดและความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น นับตั้งแต่ปี 2547 ประเทศไทยโดย
สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยได้อัญเชิญกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่เวียดนามเป็น
ประจ าทุกปี ในปี 2560 ไทยจัดผ้าพระกฐินไปทอดถวายที่วัดเหวี่ยนคง เมืองเว้ จังหวัดเถื่อเทียน เมืองเว้ 
ซึ่งเป็นวัดพุทธนิกายเถรวาทแห่งเดียวในเมืองเว้ โดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และในปี 2561 ไทยจัดผ้าพระกฐินไปทอดถวายที่วัดเฟือกเซิน  
จังหวัดด่งนาย โดยมีนายกสมาคมมิตรภาพไทย–เวียดนามเป็นประธาน 

สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมคณะจากกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมงาน
วันวิสาฆบูชาโลก (UN Day of Vesak) ครั้งที่ 16 ทีจังหวัดฮ่านาม เวียดนาม ซึ่งเป็นครั้งที่สามที่ไทย
ได้เข้าร่วม ประเทศไทยได้ส่งคณะผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัด
คณะนาฏศิลป์  (รวม 13 คน) ไปแสดงทางวัฒนธรรมไทยสองชุด ได้แก่ การแสดงชุดร าเทิด  
พระพุทธคุณ และการแสดงชุดปราบมารผจญ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับกรม  
การศาสนาจัดการสวดมนต์ข้ามปีเพ่ือสันติภาพของโลกท่ีกรุงฮานอย นับเป็นกิจกรรมที่ เป็นวัฒนธรรม
อันเข้มแข็งของไทยคือการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเป็นหลัก โดยมีศาสนาอ่ืนเข้าร่วมตามพิธีกรรม
ของแต่ละศาสนา  

พระมหาเทระ ดร.ทิ๊ช ดึ๊ก เทียน เลขานุการสภาบริหารคณะสงฆ์ชาวพุทธ
แห่งเวียดนาม (สภาสงฆ์เวียดนาม) และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์เวียดนาม กรุงฮานอย ได้ให้
ทัศนะว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและเวียดนาม รวมถึงคณะสงฆ์ มีมายาวนาน ด้วยเหตุผล
ของทางประวัติศาสตร์ ความคล้ายกันทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา โดยมีคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ในประเทศไทยจ านวนไม่น้อย ซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมกันทางสังคมไทยและเวียดนาม แต่ถ้าว่าพระสงฆ์
เหล่านี้ก็ยังไม่มีการพัฒนาด้านภาษาสงฆ์เพียงแต่สวดในพิธีกรรมต่าง ๆ ตามรูปแบบของเวียดนามหรือจีน 
จึงอยากพัฒนาด้านภาษาทั้ง 21 วัดอนัมนิกายในประเทศไทย โดยการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือข้อความในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

                                                 
18 สัมภาษณ์ เอกชัย ลวดสูงเนิน, 8 กรกฎาคม 2562. 
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ราชวิทยาลัยในส่วนของไทยกับกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและกระทรวงวัฒนธรรมของ
เวียดนาม19  

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และ
อดีตรองอธิบดีกรมการศาสนา ให้ข้อคิดเห็นว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่การติดต่อด้านกิจการ
พระพุทธศาสนา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท มหายาน และอนัมนิกาย 
รวมทั้งสถาบันการศึกษาสงฆ์ในเวียดนามที่ตอบรับให้ความร่วมมือ แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ คณะสงฆ์ และชาวพุทธในทั้งสองประเทศ อีกทั้งทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงฮานอย ในฐานะหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่เป็นส่วนส าคัญในการประสานความพร้อมในกิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปีและการเข้าร่วมงานวิสาฆบูชาโลกของฝ่ายไทยให้ประสบความส าเร็จ20 

3.2.2  มิติด้านด้านธุรกิจ (เศรษฐกิจ) และนวัตกรรม 
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ ไทย 

มีระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเสรี มีสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการค้าการลงทุน มีกฎระเบียบและ
นโยบายที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ไทยมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดีมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่พร้อมเมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศอ่ืนในภูมิภาคหรือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ปัจจุบันไทยมีเส้นทางคมนาคมไม่ว่าทางบกหรือทางอากาศที่เชื่อมโยงการเดินทางสัญจรไปทั่วภูมิภาค 
แรงงานไทยมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การบริการด้าน 
การท่องเที่ยวการโรงแรม และมีทักษะด้านภาษาที่สามารถรับรองความต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยว 
ธุรกิจด้านการบริการของไทยมีชื่อสื่อเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เช่น ธุรกิจสปาไทยที่มีการพัฒนารูปแบบให้
ทันสมัย แต่ขณะเดียวกันยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทย ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่ งขัน  (competitive index) ของสถาบัน  Institute for Management 
Development หรือ IMD ปี 2562 จัดอันดับให้ไทยอยู่ที่ 25 ขึ้นจาก 30 สูงที่สุดในรอบ 15 ปี และ
เป็นอันดับที่สามในประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์ (อันดับที่ 1) และมาเลเซีย (อันดับที่ 22) โดยไทย
ได้รับการปรับ อันดับดีขึ้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  (infrastructure) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
(economic performance) และประสิทธิภาพของภาครัฐ (government efficiency) โดยเฉพาะ
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการท าธุรกิจและกระบวนการด าเนินงานเพ่ืออ านวยความสะดวก
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจ ซึ่งนับว่าเป็นผลจากการที่รัฐบาลมีแนวทาง
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการปรับกฎระเบียบให้ทันสมัยคล่องตัว และส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในการ
ให้บริการรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

การให้บริการทางการแพทย์ของไทยยังได้มาตรฐานโลกและมีราคาไม่สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ท าให้ประเทศไทยก้าวหน้าเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ (medical 
hub) ของภูมิภาคนี้ ซึ่งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมและสร้าง Branding สินค้าเป็นที่ยอมรับและขายสู่ตลาดต่างประเทศ อาทิ 
ผลิตภัณฑ์สปา และผลิตภัณฑ์สมุมไพรไทย นอกจากนี้ธุรกิจอาหารไทย ตั้งแต่อาหารทะเลแช่แข็ง 
ผลไม้กระป๋อง เครื่องปรุง และสินค้าอาหารไทย จ านวนมากได้พัฒนาเป็นสินค้าส่งออกท่ีมีชื่อเสียงและ
                                                 
19 สัมภาษณ ์ทิ๊ช ดึ๊ก เทียน, 5 กรกฎาคม 2562. 
20 สัมภาษณ์ เกรยีงศักดิ์ บุญประสิทธิ์, 5 กรกฎาคม 2562. 
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มีคุณภาพ ส่งออกไปสู่นานาประเทศทั่วโลก รวมถึงในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตในเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็ น  
ห้างค้าปลีก Mega Market หรือ Big C ของไทยที่เปิดกิจการในเวียดนาม  

นอกจากนี้ประเทศไทยมีการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ  Creative 
Economy เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา 
การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property ที่เชื่อมโยง
กับรากฐานทางวัฒนธรรม มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโดยมีการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการสร้างมูลค้าเพ่ิมและเชื่อมโยงภาคการผลิตและ
บริการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมผลิต
รถยนต์และชิ้นส่วนประกอบ รวมถึงรถปิกอัพและรถจักรยานยนต์ ถือว่าไทยเป็นศูนย์การผลิตรถยนต์
ที่ส าคัญของภูมิภาค ซึ่งธุรกิจและนวัตกรรมของประเทศไทยเหล่านี้ถือเป็นเป็น Soft power ที่ส าคัญ
อย่างยิ่งของประเทศ อีกท้ังยังเป็นการสร้างตราสินค้าหรือ Branding ของไทยอีกด้วย  

มิติด้านธุรกิจ (เศรษฐกิจ) และนวัตกรรม เป็น  Soft power ที่มีความส าคัญของ
ไทยต่อเวียดนามโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และส านักงานทีมประเทศไทย (ส านักงานการส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ส านักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานโฮจิมินห์) ได้ด าเนินนโยบายการทูตสาธารณะจ านวนมาก 
ได้แก่  

3.2.2.1 โครงการน านักธุรกิจไทยไปส ารวจตลาดและโอกาสในการประกอบธุรกิจ
ในจังหวัดและภูมิภาคต่าง ๆ ในเวียดนามหลายครั้ง ในแต่ละครั้งจะเชิญคณะภาครัฐและเอกชนไทย
เข้าร่วมโครงการเพ่ือศึกษาและส่งเสริมลู่ทางการค้าการลงทุน หรือหากเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจชายแดนในเวียดนาม ก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน เช่น อุดรธานี อุบลราชธานี 
นครพนม และมีประธานหรือผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมด้วย โดยเป้าหมายคือ  
(1) ยกระดับความสัมพันธ์ไทย–เวียดนามไปสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened 
Strategic Partnership) โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนตามเจตนารมณ์ของผู้น าทั้งสองประเทศ  
(2) การผลักดันการเชื่อมโยงเส้นทางสายเอเชีย R12 และ R8 ซึ่งในอีกโอกาสสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ได้ร่วมกับส านักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) น าคณะนักลงทุนไทยไปดูลู่ทางศักยภาพในเส้นทาง R12 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประชาชนชาวไทยและเวียดนาม 
 

ตารางท่ี 2  มูลค่าการค้าระหว่างไทย–เวียดนามในปี 2561  

 
ที่มา: ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอย 
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ในปี 2561 ไทยมีสถานะเป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของเวียดนาม รองจากจีน 
เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น โดยไทยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในอาเซียน ข้อมูลจาก
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ระบุว่า ในปี 2561 ไทยและเวียดนามมีมูลค่า
การค้าอยู่ที่ 17,517 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 13.4 มีมูลค่าการน าเข้าจากเวียดนาม
อยู่ที่ 5,494 ล้านดอลลาร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.3 ด้านมูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังเวียดนามที่ 
12,023 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ซึ่งสินค้าหลักท่ีเวียดนามนิยมน าเข้าจากไทยเป็นอันดับ 
1 ในปี 2561 ได้แก่ รถยนต์ส าเร็จรูป มูลค่า 1,089.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตเพ่ิมขึ้นมากที่สุดถึง
ร้อยละ 54.7 รองลงมาเป็นน้ ามันชนิดต่าง ๆ มูลค่า 991.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.2 
และวัตถุดิบประเภทพลาสติก มูลค่า 971.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 35.1 ตามล าดับ 

นางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ให้ทัศนะว่าขณะนี้เวียดนามมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านเศรษฐกิจ นับเป็นโอกาสดีและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและ
ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องของไทยที่มีความสนใจเข้าไปบุกเบิกตลาดเวียดนามและสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ือรองรับความต้องการจ านวนมากจากตลาดเวียดนาม21 ทั้งนี้ ทีมประเทศไทย 
มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องกฎระเบียบภายในของเวียดนามที่ยังมีความซับซ้อน จัดท าคู่มือ
การท าธุรกิจ และช่วยประสานกับภาครัฐของเวียดนาม ซึ่งภาคเอกชนอาจเข้าไม่ถึงล าพังตนเอง 
นางสาวศรัณยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามระบุว่า จุดแข็งของเวียดนาม
คือมีผู้บริโภคจ านวนมาก ประชากร 96.5 ล้านคน มีแรงงานในวัยท างานมากถือเป็นตลาดที่มี
ศักยภาพ คนชนชั้นกลางเพ่ิมขึ้นมากรายได้ต่อหัวกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ เทคโนโลยีที่เวียดนาม
นับว่าดีและมีราคาถูก แต่ข้อควรระวังคือกฎระเบียบที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบ่อยมากโดยไม่
ค านึงถึงผู้คนที่ท าธุรกิจอยู่แล้วว่าจะได้ผลกระทบอย่างไร ต้องศึกษากฎหมายแรงงานเพราะเวียดนาม
เป็นประเทศสังคมนิยม ธุรกิจที่เข้าไปท าธุรกิจในเวียดนามต้องถือหุ้นร่วมกับชาวเวียดนามแม้จะ
ก าหนดว่าเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่หากไม่มีคู่ค้าท้องถิ่นหลายครั้งการ
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ก็มีอุปสรรคและปัญหาล่าช้าได้22 ดังนั้น ส าหรับนักธุรกิจไทยที่สนใจเข้าไป
ท าธุรกิจในเวียดนามจึงแนะน าให้ติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ส านักงานพาณิชย์หรือบีโอไอใน
เวียดนามเพ่ือขอข้อแนะน า ซึ่งจะสามารถตรวจสอบและให้ค าแนะน าต่าง ๆ รวมถึงประสานรัฐบาลกลาง
ให้ได้กรณีประสบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ 

เกี่ยวกับเรื่องนี้  ผู้ศึกษาในฐานะที่ เคยปฏิบัติราชการที่ เวียดน ามมี
ความเห็นว่า แม้ว่านักธุรกิจไทยจะสามารถเข้าไปประกอบธุรกิจในเวียดนามได้เองโดยไม่ต้องพ่ึงพา
ภาครัฐ แต่โดยที่เวียดนามเป็นประเทศที่มีระบบสังคมนิยม ภาครัฐจนถึงหน่วยงานที่ก ากับดูแลก็ยังมี
หน้าที่ส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชนในด้านการด าเนินธุรกิจให้ด าเนิน
ไปด้วยดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการอ านวยความสะดวกให้ท าธุรกิจได้คล่องตัว เสริมบทบาทและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและอาหารไทย ตลอดจนในการเจรจาเ พ่ือลดอุปสรรคทางการค้าในด้าน

                                                 
21 สัมภาษณ์ พรรณกาญจน์ เจียมสชุน, 5 กรกฎาคม 2562. 
22 สัมภาษณ์  ศรณัยา สกลธนารักษ์, 12 กรกฎาคม 2562. 
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กฎระเบียบ นอกจากนี้ ภาครัฐของเวียดนามมักต้องการให้ภาครัฐด้วยกันมาริเริ่ม ติดต่อแนะน าผู้แทน
ภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจที่จะเริ่มต้นการหารือด้านธุรกิจระหว่างกัน  

ด้านการลงทุน ไทยมีการลงทุนในเวียดนามเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ 
ทีม่ีการลงทุนมากที่สุดในเวียดนามด้วยจ านวนทั้งหมด 536 โครงการ ปัจจุบันมูลค่าการลงทุนของไทย
ในเวียดนามในปี 2561 อยู่ที่ 8,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ทุนสะสมของนักลงทุนไทยใน
เวียดนามมีมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
การผลิตและแปรรูป การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน พลังงาน ธุรกิจค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์ 
โดยนักลงทุนรายใหญ่ของไทยในเวียดนาม เช่น กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น  (TCC Group) กลุ่ม
เซ็นทรัล บริษัท เอสซีจี กลุ่มบริษัท ไทยซีพี บริษัท ปทท. บริษัท อมตะวีเอ็น และบริษัท ดับบลิวเอช
เออินดัสเตรียล ดี เวลลอปเมนท์  (WHA) ซึ่งในปี 2561 บริษัท  WHA มีโครงการก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรมทางภาคกลางตอนเหนือของเวียดนามในเมืองวิงห์ จังหวัดเหงะอัน ในเขตอุตสาหกรรม
ด่องนาม ด้วยเงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

 
ตารางท่ี 3  การลงทุนโดยตรงของไทยไปยังเวียดนามระหว่าง ปี 2556–2561 
 

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอย 

 
3.2.2.2 จัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2019 โดยส านักงานส่งเสริม

การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีส่วนส าคัญต่อการส่งเสริมการค้าระหว่าง
ไทยและเวียดนามให้บรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าทวิภาคี 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและเวียดนาม การออกร้าน
จ าหน่ายสินค้าไทยที่มีคุณภาพกว่า 160 คูหา เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าแฟชั่น เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน ของตกแต่งบ้าน อาหารไทย ผลไม้ไทย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการแกะสลักผลไม้ 
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และการแสดงทางวัฒนธรรมไทยด้วย ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบรางวัล Thai 
Select ตราสัญลักษณ์รับรองความอร่อยอย่างไทยแท้โดยกระทรวงพาณิชย์ให้แก่ร้านอาหารไทย 
Bangkok Thai Kitchen ในการวิเคราะห์โครงการนี้ พบว่าส าหรับคนเวียดนาม สินค้าของไทยถูกมอง
ว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี ราคาเป็นที่น่าพอใจ คนเวียดนามยังไว้วางใจกับสินค้าแบรนด์ไทยสูง 

3.2.2.3 จัดให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเวียดนามเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในโครงการพัฒนาอาหารริมทาง (Street food) ในประเทศไทยในธีม “สะอาด ปลอดภัย 
ใส่ใจให้บริการ–Clean Food, Good Service Street Food Thailand 2018” ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการอาหารริมทางให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประกอบอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และอบรมภาษาอังกฤษง่ายๆ ให้กับผู้ประกอบการอาหารริทางเพ่ือให้
สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 380 คน 

รศ.ดร. สุรชัย จิวะเจริญสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหารไทยได้
ให้ทัศนะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกิดจากความ
คุ้มค่าของเงินที่จ่ายซึ่งท าให้เกิดการจดจ าบอกต่อและกลับมาใหม่ ความประทับใจสร้างขึ้นได้จากการ
บริการที่ดี ความเป็นมิตรและน้ าใจไมตรี อาหารและวิถีการกินที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของไทย และ
ได้มาตรฐานเหมาะสมกับราคา ไทยมีจุดแข็งในเส้นทางการกินตามวิถีไทย และด้วยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน
ชื้นท าให้มีความหลากหลายของวัตถุดิบ รสชาติ มีวิธีทางวัฒนธรรมการกินทั้งต ารับราชส านัก และ
ต ารับชาวบ้าน อีกท้ังยังมีอาหารภาคต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดท าให้อาหารไทยมีเสน่ห์ยิ่ง23 

3.2.2.4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานโฮจิมินห์ เชิญตัวแทนส่งลูกค้า
จากเวียดนามเสริมความงาม รักษาสุขภาพที่เมืองไทย ได้เดินทางเข้าร่วมงาน Health & Wellness 
Trade Meet 2561 และเยี่ยมชมสินค้า อาทิ DII Wellness, APEX Medical Center, โรงพยาบาล
พญาไท และพบปะกับผู้ให้บริการสินค้า Health & Wellness ในไทย นอกจากนี้ ได้จัดให้สื่อมวลชน
เวียดนาม ได้แก่ สื่อในเครือ HTV และ VnExpress เดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
จันทบุรี อาทิ โบสถ์คาทอลิค อายุกว่าหนึ่งร้อยปี ซึ่งมีชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่ และชุมชน
ริมน้ าจันทบูรณ์ ได้ชิมทุเรียนเมืองจันทบุรี นางสาวเหวียน ถิ เย็น ผู้สื่อข่าว ส านักข่าว วีเอ็นเอ็กเพรส 
กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เกินความคาดหวัง โดยเฉพาะได้พบชาวเวียดนามในท้องถิ่นซึ่งสื่อถึง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเวียดนาม และประชาชนของทั้งสองประเทศมายาวนาน 
นอกจากนี้ยังได้เห็นบริการกลุ่มพิเศษ โลมาบ าบัดส าหรับเด็กที่เป็นออทิสติก ซึ่งบริการนี้ตรงกับความ
ต้องการของบริษัทตัวแทนจัดส่งผู้ป่วยชาวเวียดนามมารักษาที่ประเทศไทย อีกทั้งในแง่สิ่งแวดล้อมยัง
มีการน าเสนอปิ่นโตให้นักท่องเที่ยวใช้ในการซื้ออาหาร งดใช้ภาชนะใส่อาหารที่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
เช่น โฟม และพลาสติก24 จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมีกลุ่มพิเศษมากขึ้น นิยม
เที่ยวเชิงพบปะชุมชนหรือคนพ้ืนเมือง ชอบเที่ยวเชิงสุขภาพ และยังมาประเทศไทยเพ่ือมาพักผ่อนหลัง
แต่งงาน (กลุ่ม honeymooners) ที่ชอบเที่ยวชมทิวทัศน์ เข้าพักผ่อนตามสปา ฯลฯ 

                                                 
23 สัมภาษณ์  สุรชัย จิวเจรญิสกลุ, 5 กรกฎาคม 2562. 
24 สัมภาษณ์  เหวียน ถิ เย็น, 5 กรกฎาคม 2562. 
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3.2.2.5 สถานเอกอัครราชทูตฯ น าทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยใน
เวียดนามสนับสนุนและร่วมงาน KILORUN Hanoi “Run, Eat, Fun in One Go” ซึ่งจัดโดยบริษัท
อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ผู้น าด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจรในภูมิภาค ร่วมกับสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการวิ่ง KM Morning Run แบ่งเป็น 3 เส้นทาง/ระยะ ได้แก่ 
2.5 กิโลเมตร 6.7 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร และในช่วงบ่ายเป็นงานวิ่งไปพักกินไปหรือ  KG 
Dinner Run สามารถลิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองของเวียดนามแสนอร่อยรวม 8 ร้านกลางกรุงฮานอย ซึ่ง
ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย–เวียดนาม ทั้งในมิติการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระดับประชาชนของ
ทั้งสองประเทศ 

นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท 
อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ได้ระบุว่างาน KILORUN เป็นงานวิ่งกินเที่ยวระดับนานาชาติที่ครบเครื่อง 
“วิ่ง กิน เที่ยว” เพ่ือสุขภาพและความบันเทิง โดยผู้จัดได้เลือกเมืองที่มีเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์เฉพาะโดดเด่นของเอเชีย โดยเฉพาะด้านอาหารจานเด็ดพ้ืนเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ประจ า
ชาติเวียดนาม ความแปลกใหม่และความสนุกของกิจกรรมนี้คือผู้แข่งขันจะมีความสุขกับอาหารจาน
เด็ดอร่อย ๆ อย่างเต็มอ่ิม ขณะที่เส้นทางที่จัดให้วิ่งยังผ่านแลนด์มาร์คสวย ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมอย่างแท้จริง (Iconic City) ถือเป็นไฮไลท์ส าคัญของกิจกรรมนี้ ซึ่งนับเป็นการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างสร้างสรรค์ 25 โดยมีผู้ เข้าร่วมทั้งชาว
เวียดนาม ชาวไทยในเวียดนาม และผู้ที่ร่วมเดินทางไปกับสายการบินแอร์เอเชีย รวมผู้ที่ลงทะเบียน
ทั้งสิ้น 588 คน  

3.2.3  มติด้านวิชาการ/การศึกษา 
ไทยมีระบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน สถาบันการศึกษาของไทยมีหลักสูตรการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยของไทยหลายที่ติดอันดับสถานบันการศึกษาชั้นน าของภูมิภาค 
ส่งผลให้มีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี อีกท้ังไทยมีหลักสูตร
สอนภาษาเวียดนามด้วย เมื่อนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ส าเร็จการศึกษาแล้วเดินทางกลับประเทศก็จะ
สามารถเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศด้านประชาชนกับประชาชน ถือเป็น 
Soft power อย่างหนึ่งของไทย 

รัฐบาลไทยเริ่มให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ประเทศเวียดนามมาตั้งแต่ปี 2504 
โดยการให้ทุนฝึกอบรม/ดูงาน และต่อมาในปี 2536 ได้เริ่มให้ความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคี
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน การด าเนินงานความร่วมมือทางวิชาการของไทยอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการ
ของประเทศคู่ร่วมมือ (Demand–driven Approach) และความเชี่ยวชาญของไทย ซึ่งมีประสบการณ์ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของประเทศคู่ร่วมมือในสาขาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
พัฒนาประเทศ ได้แก่ การเกษตร การพัฒนาชนบท การศึกษา สาธารณสุข  

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้ข้อมูลถึงภาพรวมมูลค่าความร่วมมือทาง
วิชาการไทย–เวียดนาม ระหว่างปีงบประมาณ 2560–2561 โดยงบประมาณปี 2560 จ านวน 11.92 
ล้านบาท และงบประมาณปี 2561 จ านวน 13,49 ล้านบาท จ านวนรวม 25.41 ล้านบาท รูปแบบการ

                                                 
25 สัมภาษณ์ เกรยีงกานต์ กาญจนะโภคิน, 8 กรกฎาคม 2562. 
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ให้ความร่วมมือทวิภาคีกับเวียดนาม ประกอบด้วย (1) การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้ค าปรึกษาแนะน า 
(2) โครงการพัฒนา (3) การให้ทุนศึกษา/ฝึกอบรม และดูงาน (4) การส่งอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงาน
ตามค าขอ อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบัน เวียดนามมีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับไทย ทั้งสองฝ่าย
จึงตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วน (Partnership แบบ cost–sharing basis) 
มากกว่าที่เวียดนามจะเป็นผู้รับความช่วยเหลือจากไทยเพียงฝ่ายเดียวเหมือนที่ผ่านมา (กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2562) 

ในปี 2560–2561 ไทยได้ให้ความร่วมมือในกรอบทวิภาคีดังกล่าวแก่เวียดนาม
รวมถึงทุนประจ าปีเพ่ือมาศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศไทย ได้แก่ ทุนศึกษาระดับปริญญาโท
นานาชาติ (Thai International Postgraduate Program–TIPP) และหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ
ประจ าปี (Annual International Training Courses–AITC) รวม 146 ทุน 

นอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ (โดยกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ) ได้มีโครงการพัฒนาภาควิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของเวียดนาม ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยฮานอย มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย และมหาวิทยาลัยดานัง และยัง
สนับสนุนการจัดตั้งและการด าเนินงานของศูนย์ไทย (Thai Center) ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ นครโฮจิมินห์ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาษาไทยที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและจะเป็นศูนย์ที่
ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยที่เชี่ยวชาญการท าวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยและประเด็ นที่
เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ศูนย์ดังกล่าวยังจะเป็นที่ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือ
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาด้านการศึกษา วิชาการ และสังคมเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังได้ให้เงินทุนมีการ
ปรับปรุงและขยาย “ห้องวัฒนธรรมไทย” ในมหาวิทยาลัยฮานอย ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนการสอนและ
ห้องสมุดใหม่ของภาควิชาภาษาไทย เพ่ือให้ศูนย์ดังกล่าวมีความทันสมัยและพร้อมรองรับจ านวน
นักศึกษาที่จะเพ่ิมขึ้นจากการยกระดับภาควิชาภาษาไทยจากวิชาโทเป็นวิชาเอกอีกด้วย นอกจากนี้ 
กรมความร่วมมือฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดหลักสูตรอบรมภาษาไทยเข้มข้นให้
น้อง ๆ นักศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัยในเวียดนามที่อยู่ภายใต้โครงการสอนภาษาไทยที่เวียดนาม เป็น
เวลา 1 เดือนในประเทศไทย นักศึกษาที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาษาไทย ได้พบเจอคนไทย ซึมซับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งได้สัมผัสประเทศไทยแบบใกล้ชิดในทุกมิติ 

ทั้งนี้  นับว่าการด าเนินงานของศูนย์ไทยและห้องวัฒนธรรมไทยในสถาบัน 
การศึกษาของเวียดนามและการให้ทุนการศึกษาการอบรมแก่ชาวเวียดนามเป็นระยะยาวนานนั้นเป็น
การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไทยเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้จักเข้าใจและเชื่อมโยงกับประเทศไทยและคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากบุคคลที่
สัมภาษณ์ส าหรับงานศึกษานี้ ผู้ศึกษาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาส
สัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวเวียดนามหลายคนที่ได้รับทุนมาศึกษาหรืออบรมในประเทศไทยระบุว่ามี
ความผูกพันและสร้างเครือข่ายกับคนไทยที่ได้เรียนด้วยหรือพบเจอในระหว่างการศึกษาในประเทศไทย26 
ส่วนคนไทยที่เรียนภาษาเวียดนามในมหาวิทยาลัยไทยหรือไปศึกษาปริญญาตรี โท และ/หรือเอกต่อที่
เวียดนาม ก็มีความผูกพันเช่นเดียวกัน และมีความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของเวียดนามมากกว่า

                                                 
26 สัมภาษณ์  เชียม เหวียน, 1 กรกฎาคม 2562. 
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คนไทยทั่วไป อยากจะท าอะไรเพ่ือส่งเสริมหรือต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างไทย–เวียดนามและ
ระหว่างประชาชนกันทั้งสองประเทศ27 จึงพบว่า การศึกษาและความร่วมมือเชิงวิชากรเป็น Soft 
Power ของไทยและเวียดนามที่มีต่อกันและกัน อันจะช่วยส่งเสริม เสริมสร้างความรู้สึกอันดี จนถึง
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและเวียดนามได้ดีกว่าการด าเนินการทางการเมือง
และการทูตแบบเดิมของภาครัฐ 

3.2.4  ด้านสังคม/ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทย 
ไทยและเวียดนามมีความร่วมมือกัน ในระดับท้องถิ่นระหว่างจังหวัดของไทยและ

เวียดนาม ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์แบบบ้านพ่ีเมืองน้องร่วมกันแล้ ว 17 จังหวัด มีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนทั้งผู้บริหาร ภาคเอกชน และประชาชน มีการส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว และ
วัฒนธรรม ซึ่งในปี 2560 ได้เห็นการแลกเปลี่ยนเพ่ิมอีกอย่างน้อย 3 คู่จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่นกับ
ดานัง ตราดกับจังหวัดเกียนยาง และตราดกับก่าเมา ในระดับประชาชนด้วยกันมีการจัดกิจกรรมอย่าง
คาราวานมิตรภาพ เทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร เช่นเดียวกับด้าน
ธุรกิจการค้า ทั้งสองประเทศมีเป้าจะเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากถึง 20,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (หรือประมาณ 620,000 ล้านบาท) ในปี 2563 

สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  
จ.อุดรธานี ได้เยี่ยมชมแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ (พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์) 
จังหวัดอุดรธานี และได้พบปะหารือกับนายกสมาคมนักธุรกิจไทย–เวียดนาม นายกสมาคมชาว
เวียดนาม อุดรธานีและผู้น าชุมชนไทยเชื้อสายเวียดนาม แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวดังกล่าวเริ่มในปี 
2545 โดยมีความต้องการให้จังหวัดชายแดนมีการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
โดยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยอาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจึง
ได้รวมตัวกันซื้อที่ดินและบริจาคเงินในการก่อสร้างโดยมีองค์การบริหารต าบลเชียงพิณ และชุมชนชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามร่วมกันบริหารงาน โดยได้ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด มีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างมาตรฐานศูนย์ภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นสถานที่ฝึกงานแก่
นักศึกษาด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งก าลังเริ่มสอนภาษาเวียดนามในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้เยาวชนไทยในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ผู้บริหาร
แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวฯ ประสงค์ให้ โรงเรียนขนาดเล็กในชนบทของไทยมีโอกาสไปสร้าง
ความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเวียดนาม สมาคมฯ จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์  OTOP ไปแลกเปลี่ยนที่
เวียดนามโดยอาจเริ่มจากจังหวัดที่ใกล้ชายแดน แต่ยังมีอุปสรรคด้านภาษี และขอให้ช่วยส่งเสริม
การค้าระหว่างไทย–เวียดนาม รวมถึงการอ านวยความสะดวกการขับรถยนต์จากไทยไปยังเวียดนาม 
ซึ่งต้องผ่าน สปป.ลาว ที่มีความแตกต่างทางด้านพวงมาลัย สรุปจะได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับ
ประชาชนต่อประชาชน อาทิ การจัดโครงการน าเยาวชนเพ่ือนมิตรไทย–เวียดนามมาเรียนรู้ตามรอย
อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในประเทศไทยและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ให้มีการ
สนับสนุนการสอนภาษาเวียดนามในไทย เพ่ือสร้างบุคลากรรองรับภาคเอกชนไทยที่ไปลงทุนใน
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เวียดนาม และการสร้างความสัมพันธ์แบบโรงเรียนพ่ีน้องด้วย โดยอาจจะเริ่มจากการแลกเปลี่ยนการเยือน
ด้านกีฬาและดนตรี 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายประจวบ ไชยสาสน์ นายกสมาคามไทย–เวียดนาม ได้ให้
ข้อคิดเห็นว่า ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมีประมาณหลายหมื่นคนในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามที่เรียกกันว่าชาวญวนเก่าในประเทศไทยถูกกลืนจนสิ้นแล้ว ยังคงเหลือแต่ชาวญวนเก่า 
ที่นับถือศาสนาคริสต์ในกรุงเทพฯ และจันทบุรีเท่านั้นที่ยังรักษาภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี
เดิมไว้ได้ ซึ่งต่างจากญวนเก่าที่เป็นพุทธที่เข้ากับคนไทยได้ดีเนื่องจากมีศาสนาเดียวกัน พวกเขาได้
รวมกันเป็นสมาคมอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมเหล่านี้ประสานงานและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยราชการไทยระดับจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจหลายด้าน ช่วยพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว (โดยเฉพาะในเส้นทางที่ลุงโฮจิมินห์เคยพ านักในไทย) ถ่ายทอดความรู้ด้านฝีมือแรงงาน และ
มักประกอบกิจการค้าอาหารพ้ืนเมืองของเวียดนาม เช่น หมูยอ ส่งผลมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้มี
การเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่พวกเขาอยู่กันให้เจริญก้าวหน้า สร้างความสัมพันธ์
ทางการทูต การค้าระหว่างไทยและเวียดนามให้ดีขึ้น ดังนั้น ทางการระดับจังหวัดจึงยอมรับศักยภาพ
และไว้ใจว่าจะไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงเหมือนในอดีต แต่ปัญหาเรื่องแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายยัง
ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากยังมีบางส่วนในหน่วยงานกลางที่มีทัศนคติแบบเก่าเกี่ยวกับคนเวียดนาม 
ปัญหาคือแรงงานเหล่านี้ได้รับการชักชวนจากเครือญาติชาวเวียดเกี่ยวชักชวนให้มาท างานในประเทศไทย 
พวกเขามีหนังสือเดินทางสามารถเดินทางเข้ามาพ านักได้ไม่เกินสามสิบวันแต่ไม่อนุญาตให้ท างานได้ 
เมื่อครบก าหนดดังกล่าวก็ข้ามชายแดนไปลาวเพ่ือตรวจลงตราในหนังสือเดินทางแล้วกลับเข้ามา
ท างานใหม่ ซึ่งตนเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรเร่งจัดการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วได้แล้วโดยจัดท าความตกลง
ระหว่างกัน ทั้งนี้ เนื่องจากแรงงานเวียดนามมีคุณภาพ ขยัน ไม่เกี่ยงงาน หลายกลุ่มเป็นแรงงานที่มี
ทักษะ โดยรวมถือว่าดีกว่าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านอื่นของไทย28  

ปัจจัยด้านกิจกรรมด้าน CSR สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมกับส านักงานทีมประเทศไทย
และเอกชนไทยได้ด าเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของโรงเรียนในชนบท เช่น มอบสิ่งของ ปรับปรุงตัวอาคาร ครัวของโรงเรียน ทาสี ฉาบปูนพ้ืน
แทนที่พ้ืนดิน ปลูกต้นไม้ บริจาคสิ่งของที่จ าเป็นส าหรับโรงเรียนและแก่นักเรียนยากจน นอกจากนี้ 
บริษัทเอกชนไทยแทบทุกบริษัทก็ด าเนินกิจกรรม CSR เอง ตัวอย่างเช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งได้
เข้ามาลงทุนในเวียดนามตั้งแต่ปี 2531 ปัจจุบันมีพนักงานทั่วเวียดนามรวมทั้ งสิ้น 17,675 คน ใน
จ านวนนี้เป็นชาวเวียดนามร้อยละ 98.7 ด าเนินธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ (1) การผลิตอาหารสัตว์ 
(Feed) (2) การเลี้ยงสัตว์ (Farm) และ (3) การแปรรูปอาหาร (Food) โดยเน้นพันธกิจการท าธุรกิจที่
เป็นประโยชน์ต่อประเทศและคนเวียดนาม อาทิ การน าเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาใช้เพ่ือพัฒนา 
supplier และเกษตรกร ตลอดจนประชาชนเวียดนามได้ประโยชน์จากการเข้าถึงแหล่งโปรตีนราคาถูก 
การด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR เป็นหัวใจหลักในการด าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน บริษัทให้
ความส าคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการของเสียและอากาศ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสังคม จึงได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco–

                                                 
28 สัมภาษณ์  ประจวบ ไชยสาสน์, 4 กรกฎาคม 2562. 
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Factory) การออกแบบระบบสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์พลังงาน และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท เป็นต้น และได้
สร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบข้าง 
ไปพร้อมกับบริษัท ในการด าเนินธุรกิจนั้น บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นเอาแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง 
แต่บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในการด าเนินธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนโดยรอบ ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้
ตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่
พนั กงานสามารถท างานและใช้ ชี วิ ตส่ วนตั ว ได้ อย่ างมี ความสุ ข  บริษั ทด า เนิ นกิ จกรรม
สาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่รอบ ๆ มีโครงการน าของเหลือใช้จากโรงงาน 
(Eco–for–Life Project) มาให้ชุมชนสร้างสรรค์เป็นสินค้าใหม่ เป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน 
พนักงานท้องถิ่นของบริษัทเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงาน
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านทักษะความรู้ควบคู่ ด้านคุณธรรม ตลอดจนหล่อหลอมให้มีวัฒนธรรม
เดียวกัน ซึ่งจะท าให้การก้าวไปสู่จุดหมายรวมกัน โดยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวทั้งชีวิตและจิตใจ  บริษัทจึง
ได้ริเริ่มและลงทุนด าเนินการระบบจัดการน้ าเสีย โดยไม่มีการปล่อยทิ้งออกสู่ภายนอกนิคม
อุตสาหกรรม (Zero Discharge) ตั้งแต่เริ่มต้นท าธุรกิจ บริษัทจัดท าโครงการบริหารจัดการของเสีย
แบบบูรณาการเน้นการลดการน าขยะไปฝังกลบ (Zero Landfill) และให้บริการด้านการจัดการขยะ
ทั่วไป และขยะอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ชุมชนที่อยู่รอบ
โรงงานฯ เป็นสังคมพลังงานสะอาด (Clean Energy Society) 29  

บริษัทซีพีได้ท ากิจกรรม CSR อ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบริจาคโลหิต 
หน่วยแพทย์อาสา การสนับสนุนทุนด้านการศึกษา การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยได้
จัดตั้งกองทุนซีพีเวียดนามเพ่ือการกุศล และให้พนักงานชาวเวียดนามน าเสนอแนวทางการท ากิจกรรม 
CSR เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังเน้นการดูแลทุกข์สุขของ
พนักงานและครอบครัว บริษัทซีพี เวียดนามจึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการลงทุนในต่างประเทศอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี จากการที่ผู้ศึกษาเคยพบปะเยี่ยมชมกิจการเอกชนไทย
พบว่า หลายแห่งเน้นการท ากิจกรรม CSR ระดับท้องถิ่น โดยไม่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เนื่องจาก 
ไม่ประสงค์ให้บริษัทตนเป็นจุดเด่น นอกจากนี้  ส าหรับกองทุน CSR นั้น เอกชนหลายประเทศ เช่น 
อังกฤษและสิงคโปร์ จะท ากิจกรรม CSR ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยตั้งกองทุนเพ่ือสาธารณกุศล เช่น 
EdFund ของสิงคโปร์ให้ทุนการศึกษา ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าแตกต่างจากไทยที่แต่ละบริษัทท ากิจกรรม
ของตนเอง ซึ่งหากเอกชนไทยสามารถท ากิจกรรม CSR ร่วมกันได้ในลักษณะ account ประเทศไทย 
ก็น่าจะมี impact ในด้านความสัมพันธ์ประชาชนกับประชาชนมากเพ่ิมข้ึน อนึ่ง ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า
เวลามีข่าวในเชิงลบต่อบริษัทไทย ผลที่ได้จากการท า CSR สามารถช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความ
ขัดแย้งจากหนักเป็นเบาได้ เช่น กรณีข่าวในสื่อเวียดนามเกี่ยวกับราคาของสุกรตกส่งผลต่อรายได้ของ
เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยเวียดนาม และกรณีข่าวที่กล่าวหาว่ามีฟาร์มเลี้ยงสุกรของซีพี
ปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งต้องอาศัย

                                                 
29 การด าเนิน CSR ของนิคมอุตสาหกรรมอัมตะในเวียดนาม 
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ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชนที่เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินกิจกรรมด้าน 
CSR อย่างต่อเนื่องของทีมประเทศไทยและของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม  

 
3.3  การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 

ตามแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ Soft power ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้น
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลานานกว่าที่จะเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม แต่หากประเมินผล
การด าเนินงานของทีมประเทศไทยเฉพาะในกรอบเวลาที่ศึกษากล่าวคือในเวลาสองปีระหว่างปี 
2560–2561 และศึกษาเฉพาะมิติด้านวัฒนธรรมและมิติด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว และเป็นมิติที่  
ผู้ศึกษาให้ความส าคัญในรายงานนี้ เพราะเป็นการด าเนินนโยบายการทูตสาธารณะผ่านกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ของส านักงานทีมประเทศไทย เป็น Soft Power และ People to People Diplomacy 
ที่สนับสนุนการบรรลุตามเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของไทยต่อเวียดนาม  

ผู้ศึกษาขอสรุปดังนี้ 
3.3.1  ผลลัพธ์ด้านการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

โดยที่รัฐบาลไทยด าเนินนโยบายการต่างประเทศกับเวียดนาม โดยมีการกระชับ
ความสัมพันธ์ในลักษณ์ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องและได้ยกระดับเป็นหุ้นส่วนฯ  
ที่เข้มแข็งขึ้นเมื่อต้นปี 2562 ประกอบกับการที่ส านักงานทีมประเทศให้การสนับสนุนแก่หน่วยงาน
ภาครัฐของเวียดนามไม่ว่าในระดับส่วนกลางหรือหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ในการด าเนิน
กิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นรูปธรรม และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ
บ่อยครั้ง พบว่าส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างทีมประเทศไทยกับหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยดี ซึ่งเห็น
จากการที่มีผู้แทนระดับสูงของภาครัฐเวียดนามเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และ
ส านักงานทีมประเทศไทยจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการเพ่ือกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย–เวียดนามของผู้แทนระดับสูงใน
ภาคการเมือง รัฐบาลส่วนกลาง หน่วยงานระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น 30 นับเป็นการส่งเสริม 
การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น 

ประเด็นความท้าทาย  
จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาในช่วงปฏิบัติราชการที่เวียดนาม พบว่า ด้านการเมือง

และความมั่นคง มีปัญหากลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หลบหนีคดีไปยังเวียดนาม และคน
เวียดนามที่หลบหนีคดีมายังประเทศไทยกับกลุ่มที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการโจมตีรัฐบาล
เวียดนาม ซึ่งก็จะปรากฏเป็นข่าวอยู่หลายครั้ง อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องการลักลอบขนยาเสพติด
ระหว่างไทยและเวียดนามผ่านชายแดนทาง สปป.ลาว ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องมีการประสานงานและ
ได้รับความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานและระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ควบคู่กับการใช้
ช่องทางทางกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการโอนตัวนักโทษระหว่างกัน 
ในขณะเดียวกันก็ควรประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจ าประเทศไทย 
และสถานกงสุลเวียดนามในจังหวัดขอนแก่น 
                                                 
30 ซึง่สอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศ “Look West” ของรัฐบาลเวียดนาม ที่ให้มุ่งไปที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ด้านตะวันตก เช่น ไทย  
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3.3.2  ผลลัพธ์ด้านการสังคม 
ในการจัดกิจกรรมด้านการสังคม ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 

การศึกษา หรือกิจกรรมด้าน CSR ประเทศไทย ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ส านักงานทีมประเทศไทย 
และภาคเอกชนไทยจะด าเนินการโดยน าปัจจัยเรื่องคนเป็นหัวใจหลักของโครงการ จากการวิเคราะห์
ผลลัพธ์ จึงพบว่าผลลัพธ์ด้านสังคมของการด าเนินกิจกรรม CSR ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความยั่งยืน
ให้กับธุรกิจบริษัทเท่านั้นแต่เป็นการสร้างความยั่งยืนที่มั่นคงให้กับภาคสังคมทั้งในด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ เศรษฐกิจชุมชน การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง และยังดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
ด้วยการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังเป็นภาพลักษณ์ที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมุ่งม่ันที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง 
นอกจากนี้ ยังพบว่ากิจกรรม CSR มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับ
ประชาชน เนื่องจากมีผลท าให้ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีทัศนคติที่ดี 
มีความไว้เนื้อเชื่อใจที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ในมติติอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ 
หรือการค้าการลงทุน และยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เชื่อมโยงประชาชนของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันดังที่เห็นจากจ านวนบุคคลที่เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรม ทัศนคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ข้อคิดเห็นในเชิงบวกและชื่นชมประเทศไทย
ในทุกด้าน ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการจัดกิจกรรมในทุกระดับอย่างกว้างขวาง
เป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย ในส่วนของกิจกรรมด้าน CSR นี้ยังพบว่า สิ่งที่เป็นเครื่องแสดงให้
เห็นถึงผลลัพธ์ทางสังคมและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนอีกประการหนึ่งคือการที่ประชาชน 
ภาคเอกชน องค์กร และสมาคมต่าง ๆ แสดงความห่วงใยและบริจาคสิ่งของหรือเงินเพ่ือช่วยเหลือ
กิจกรรมจิตอาสาให้บรรลุผลส าเร็จทุกครั้งอย่างท่วมท้น และเห็นได้จากรายงานข่าวของสื่อมวลชน
ท้องถิ่น จากหนังสือแสดงความขอบคุณจากหน่วยงานภาครัฐของเวียดนามที่แสดงความประดับใจใน
ความโอบอ้อมอารีของประชาชนชาวไทยที่บริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือสังคมเวียดนาม เช่น 
โรงเรียนและนักศึกษาที่ไร้ยาก เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางวิ ชาการ
หรือการท ากิจกรรม CSR เป็นการแสดงให้เห็นถึงมิตรไมตรีที่มอบให้ซึ่งกันและกันส่งผลให้ประชาชน
ทั้งสองประเทศมีความปรารถนาความรู้สึกอันดีและมีทัศนคติที่ดีต่อกัน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการใช้มิติ
ด้านการท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย–เวียดนาม ใน
ภาพร่วมอีกด้วย 

ประเด็นความท้าทาย  
จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เวียดนาม พบว่า เอกชน

หลายแห่งเน้นการท ากิจกรรม CSR ระดับท้องถิ่น โดยไม่ประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
เนื่องจากไม่อยากให้บริษัทตนเป็นจุดเด่น จึงอาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของไทยในวงกว้าง นอกจากนี้ ในส่วนกองทุน CSR นั้น หากเอกชนไทยสามารถท า
กิจกรรม CSR ร่วมกันได้ในลักษณะ account ประเทศไทยก็น่าจะมี impact ในด้านความสัมพันธ์
ประชาชนกับประชาชนมากเพ่ิมขึ้น ซึ่งผลลัพธ์จากการท า CSR มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อ
มีข่าวเชิงลบต่อบริษัทไทย ผลที่ได้จากการท า CSR คือสามารถช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้ง
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จากหนักให้เป็นเบาได้ เช่น กรณีข่าวที่รายงานว่ามีฟาร์มเลี้ยงสุกรของซีพีปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ า
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง  

3.3.3  ผลลัพธ์ด้านการเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 
ในการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ หรือโครงการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์เพ่ือสร้างความ

นิยมในสินค้า/บริการไทย เพ่ือส่งเสริมต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือวัฒนธรรม 
โดยทีมประเทศไทย เช่น งานเทศกาลไทย งานเทศกาลอาหารไทยและครัวไทยสู่โลก และงาน
ภาพยนตร์ไทย จะมีคนเข้าร่วมโดยรวมแล้วประมาณ 5,000 คน โดยแต่ละกิจกรรมสามารถดึงดูด
ความสนใจของคนเวียดนามและชาวต่างชาติที่พ านักอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ตรงกับ
เป้าหมายของผู้จัด ซึ่งในการประชาสัมพันธ์ได้ใช้เครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ โดยเฉพาะทางสื่อโซเชียล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ของส านักงานทีมประเทศไทย เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ทางการ กลุ่มไลน์ชุมชนไทย และ
ผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยจะมีทั้งสถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง
จับประเด็นข่าวไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทั้งก่อนที่จัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมและรายงานข่าว
การจัดกิจกรรมกว้างขวางสู่สาธารณชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแล้ว ยังจะ
สร้างความนิยมในประเทศไทยและคนไทยในทุกมิติอีกด้วย จึงนับว่าผลประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี  

ผู้ศึกษายังพบว่า ผู้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอ่ืน ๆ แสดงความเห็นชื่น
ชมรูปแบบจัดงาน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม สินค้าและอาหารไทยเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่จะ
ให้ความชื่นชอบอาหารไทยเป็นอันดับแรก ตามด้วยการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยและมวยไทย
ตามล าดับ คนเวียดนามชื่นชอบอาหารไทย เมนูที่มี รสชาติ มีความคล้ายกับอาหารเวียดนามที่มี
ส่วนประกอบของเส้นก๋วยเตี๋ยว กะทิ ผักและสมุนไพร เช่น ก๋วยเตี๋ยวน้ า ขนมจีน ผัดไทย ต้มย ากุ้ง 
แกงเขียวหวาน ขนมไทย และผลไม้ไทย โดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงและทุเรียน โดยในงานสามารถ
ขายสินค้าได้มากและอย่างรวดเร็ว ส่วนมวยไทยมีความตื่นตาตื่นใจส าหรับคนเวียดนาม ซึ่งคุ้นเคยกับ
ศิลปะการป้องกันตัวแบบร ามวยจีน การน าสื่อมวลชนเวียดนามไปชิมอาหารไทยของส านักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ โดยเฉพาะอาหาร  street food ก็ได้รับความนิยมสูงมาก ได้รับการ
เผยแพร่ในสื่อที่มีชื่อเสียงทั้งนิตยาสารและทางโทรทัศน์ โดยคนเวียดนามบอกว่าได้รับรู้การจัดอันดับ
ของอาหารไทย/อาหารริมทางของ CNN และ Michelin Guide Thailand ที่จัดท าเป็นปีที่ 2 แล้ว 
เช่น ร้านเจ๊ไฝ เทศกาลภาพยนตร์ไทยเป็นที่นิยมมากและสามารถจับกระแสความนิยมในหนังไทย
อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่มาใหม่คือ ความนิยมในเพลงไทยแนวทันสมัย กลุ่มนักร้องวัยรุ่นไทยสไตล์อินเตอร์ 
นับเป็นการด าเนิน soft power ลักษณะเดียวกับ K–pop ของประเทศเกาหลี และ pop culture 
ของญี่ปุ่น ส่วนผลลัพธ์ทางด้านการลงทุนจากเวียดนามมาไทยและไทยไปเวียดนามขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยทีมประเทศไทยได้จัดสัมมนาเพ่ืออธิบายชี้แจงและให้ข้อมูลแก่นักธุรกิจเกี่ยวกับโอกาส
การลงทุนต่าง ๆ ทั้งในเวียดนาม และในเขต EEC ของไทย 

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจากสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้จากสถิติการค้าการลงทุนระหว่างสอง
ประเทศที่ผู้ศึกษาได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ และสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวเวียดนามในประเทศไทย ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการด าเนินโครงการและกิจกรรมของทีมประเทศไทยในเวียดนาม  
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ตารางท่ี 4  นักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางมาไทยระหว่างปี 2558–2561 
 

ปี 2561 2560 2559 2558 
จ านวน (คน) 1,027,430 934,497 830,394 751,091 

อัตราการเติบโต (%) 10% 12.5 10.5 – 
 
ตารางท่ี 5  นักท่องเที่ยวไทยท่ีเดินทางไปเวียดนามระหว่างปี 2558–2561 
 

ปี 2561 2560 2559 2558 
จ านวน (คน) 349,310 301,587 266,984 214,645 

อัตราการเติบโต (%) 15.8 12.9 24.4 – 
 

ในปี 2561 ไทยฉลองการที่จ านวนนักท่องเที่ยวเวียดนาม แตะ 1 ล้านคน โดย
นักท่องเที่ยวรายที่ 1 ล้านได้รับรางวัลค่าที่พัก อาหาร และรางวัลอ่ืน ๆ อีกทั้งได้จัดสื่อมาสัมภาษณ์
นักท่องเที่ยวรายนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย เวียดนามเป็นอันดับที่ 1031 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
ที่มาเที่ยวไทย และเป็นอันดับที่ 4 ในอาเซียน ลองจากมาเลเซีย ลาว และสิงคโปร์ ข้ อมูลการ
ท่องเที่ยวที่ผู้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปจากการสัมภาษณ์นางนภสร ค้าขาย ผู้อ านวยการส านักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครโฮจิมินห์ มีดังนี้  

1) ในจ านวนนักท่องเที่ยวที่ไปประเทศไทยในปี 2561 เดินทางไปไทยเป็นครั้งแรก 
(กลุ่ม first visit) 45.23% ส่วนที่เคยไปไทยมากกว่า 1 ครั้ง (กลุ่ม repeaters) 54.77% (เพิ่มขึ้น 2%)  

2) ช่องทางที่ใช้ส าหรับส ารองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก หรือกิจกรรมระหว่างการเดินทาง
ได้แก่ จองออนไลน์ 49.21% (เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 7.24%) ผ่านบริษัททัวร์ 46.3% (ลดลง 0.64%) 
จองกับสายการบิน 5.5% (ลดลง 1%) และจองตรงกับโรงแรม 4.6% (ลดลง 5.5%) 

3) วันพักเฉลี่ย 5.5 วัน (เพ่ิมข้ึน 1%)  
4) รายได้จากนักท่องเที่ยวเวียดนาม 33,420 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึน 13%)  
5) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 5,250 บาท (เพ่ิมข้ึน 0.9%) 
7) ใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทั้งสิ้น 12.7 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น  57%) โดยสินค้ายอด

นิยม ได้แก่ ซื้อเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์อาหาร ของที่ระลึก ตามล าดับ 
8) มูลค้าร่วมที่จ่ายในการท ากิจกรรม 9.4 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 59%) โดยกิจกรรม

ยอดนิยม ได้แก่ รับประทานอาหารไทย ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นวดและสปา และเรียนรู้วิถีชีวิต
คนท้องถิ่น ตามล าดับ 

                                                 
31 ในปี 2561 นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวเวียดนามเป็นอันดับที่ 9 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ไปเวียดนาม และเป็น
อันดับที่  2 ในอาเซียนลองจากมาเลเซีย ซึ่งในปีนี้มีแนวโน้มที่จะแซงมาเลเซียเนื่องจากอัตราการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวไทยที่ไปเวียดนามสูงมาก  
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9) ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยรวม 4.50 (เต็ม 5.00) 
คะแนนสูงสุด ได้แก่ อัธยาศัยไมตรีของคนไทย (4.68) การชอปปิง/ซื้อสินค้า (4.59) การบริการ 
(4.58) ตามล าดับ  

10) เมื่อสอบถามว่าต้องการจะกลับมาเยือนไทยอีกครั้ง 72.3% ตอบว่าต้องการ
กลับมา (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.2) โดยนักท่องเที่ยวมี “ความภักดี” หลังจากมาเยือนไทยมี 68.5% 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.5) 32 

จากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ท าให้
นักท่องเที่ยวเวียดนามพึงพอใจกับการท่องเที่ยวไทยและอยากกลับมาอีก ได้แก่ การได้รับความคุ้มค่า
ระหว่างการท่องเที่ยว มีความรู้สึกที่ดีต่อการมาท่องเที่ยว และคนในท้องถิ่นมีไมตรีจิตที่ดี ซึ่งทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวนั้น มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการกลับมาเที่ยวซ้ า และความรู้สึกอันดีต่อ
ประเทศไทย/ต่อคนไทยอีกด้วย นอกจากนี้ ปัจจัยส าคัญคือการเดินทางที่สะดวก เนื่องจากประเทศไทย
และเวียดนามมีเที่ยวบินระหว่างกัน 240 เที่ยวต่อสัปดาห์ มีสายการบินของไทย สายการบินของ
เวียดนาม และของประเทศอ่ืน ๆ เพ่ิมเที่ยวบินในเส้นทางที่มีอยู่ และยังเปิดเส้นทางบินเชื่อมเมืองใหม่ ๆ 
ในไทยกับเวียดนามอีกมากมาย ที่น่าสนใจคือเส้นทางระหว่าง “เมืองรอง” ของทั้งสองประเทศ ได้แก่ 
เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี อุบลราชธานี กับ ไฮฟอง คัมรานห์ ญาจาง เกิ่นเทอ นอกจากนี้ ไทยกับ
เวียดนามมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกัน คนชาติสามารถพ านักอยู่ในอีกประเทศได้ไม่เกิน 
30 วัน ท าให้สะดวกต่อการไปมาหาสู่กัน ปัจจุบันพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในเวียดนามและไทย
นิยมพักผ่อนโดยใช้วันลางานน้อย เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉลี่ย 3–5 วัน ต่อครั้ง โดยเฉพาะ
ช่วงวันหยุดยาว และต้องการเดินทางระยะสั้น (ในขณะที่เศรษฐกิจในอเมริการและยุโรปมีความชะลอ
ตัวลงท าให้นักท่องเที่ยวจากกลุ่มนี้งดการเดินทางระยะไกล) การท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเวียดนามจึง
ตอบโจทย์ นอกจากนี้ยังพบว่า ส่วนใหญ่จะค้นคว้าหาข้อมูลและท าในช่วงเวลาระหว่างหลังรับประทาน
อาหารค่ าเสร็จจนถึงปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หันมาใช้การจองบัตรโดยสาร โรงแรมที่พัก กิจกรรมที่
จะท าในระหว่างการท่องเที่ยวผ่านเครื่องมือสื่อสารออนไลน์หรือแอปพลิเคชันมือถือก่อนนอน จะ
วางแผนและส ารองประมาณ 40–50 วัน ล่วงหน้า และมักจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบอิสระ
หรือ Free Independent Traveler–FIT และกลุ่ม niche market เช่น ไปเที่ยวซาฟารี ปินเขาเดินป่า  
ไปด าน้ า หรือการท่องเที่ยวเพ่ือไปสปา เข้าคอร์สเรียนท าอาหารไทย ดีท็อกซ์ โยคะ หรือนั่งสมาธิ  
ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนจากการเดินทางผ่านกรุ๊ปทัวร์เป็นการเดินทางด้วย  
ตนเองมากขึ้น (แต่อาจนัดเดินทางไปพร้อมกันมากกว่าหนึ่งคน) คือการเพ่ิมขึ้นของช่องทางการจองที่พัก
และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ง่ายขึ้นในตลาดนักท่องเที่ยวไทยและเวียดนามอีกทั้งการที่นักท่องเที่ยวมี
ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นก็ท าให้การท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์อาจไม่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของพวกเขาเหล่านี้ได้  

นอกจากนี้  พบว่านักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและเวียดนามให้ความส าคัญกับ  
(1) อาหารและเครื่องดื่ม ต้องค านึงถึงด้านคุณภาพความสะอาดที่ถูกหลักอนามัย มีคุณค่าทางอาหาร 
มีประโยชน์แก่ร่างกาย และราคาไม่แพงเกิน สถานที่ท่องเที่ยวควรประกอบด้วยร้านอาหารประเภท
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ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหารพ้ืนเมือง ร้านอาหารทั่วไป ศูนย์อาหาร ร้านอาหารบริการเร่งด่วน ร้านอาหาร
ริมทาง ร้านขนมกาแฟ และเครื่องดื่ม ตลอดจนร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทหาบเร่รถเข็น เป็นต้น  
(2) ความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวก (ที่พัก การคมนาคม) กล่าวคือความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจการท่องเที่ยวจะต้องค านึงถึงมากท่ีสุด อาจจะกระท า
ได้หลายอย่าง เช่น (ก) มีคู่มือแนะน าเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวเมื่อได้รับความเดือดร้อน (ข) การแนะน านักท่องเที่ยวเกี่ยวกบเรื่องการป้องกันและ
ระมัดระวังตนเพ่ือไม่ให้ได้รับอันตรายในด้านต่าง ๆ (ค) ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว 

นางโบว ฮวาย มินห์ เจ้าของธุรกิจบริษัทสตาร์แทรฟเวิล ซึ่งช านาญในการจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวให้กับคนไทยที่ไปเวียดนามกล่าวว่าจากการพูดคุยและจากแบบสอบถามใน
ลักษณะให้เขียนรีวิว และข้อเสนอแนะที่ลูกทัวร์ให้นักท่องเที่ยวไทยชอบมาสัมผัสธรรมชาติบ้านเมือง 
เช่น ภูเขาที่สูงและงดงาม ความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้และพืชพันธ์ทั้งในตัวเมืองและนอกเมือง วัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น อาหารเวียดนาม และของที่ระลึกประจ าแต่ละจังหวัด อากาศที่
หนาวเย็นในภาคเหนือของประเทศ อีกทั้งระยะทางที่ใกล้ ไม่ต้องลาพักงานยาว ค่าใช้จ่ายถูกและสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น จ านวนเที่ยวบิน และสายการบินที่หลากหลาย ในส่วนของทัศนคติของคน
ไทยต่อคนเวียดนาม แม้จะมองว่าคนเวียดนามขยันจนประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างไวมาก แต่ก็ยังรู้สึก
ว่าคนเวียดนาม โดยเฉพาะคนในภาคบริการ เช่น แม่ค้า คนขับแท็กซี่ ฯลฯ ไม่สุภาพ มีความกระด้าง ชอบ
ส่งเสียงดัง เอาเปรียบขี้โกงท าให้เสียความรู้สึก นอกจากนี้อาหารท้องถิ่นแม้จะอร่อย แต่ในแง่
สุขอนามัยยังแลดูไม่สะอาดโดยเฉพาะอาหารริมทางบนท้องถนน33 

ปัญหาความท้าทาย  
ด้านการท่องเที่ยว ผู้ศึกษาเห็นว่าต้องปรับสถิติการท่องเที่ยวระหว่างกันให้เกิด

ความสมดุลมากกว่านี้คือท าอย่างไรให้คนไทยไปเที่ยวเวียดนามมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันจ านวน
นักท่องเที่ยวไทยยังน้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางมาไทย และท า
อย่างไรให้คนไทยไปเที่ยวสถานที่หลากหลายมากขึ้นในเวียดนาม โดยในปัจจุบันกรุ๊ปทัวร์ไทยมักจะไป
เที่ยวภาคกลางของเวียดนาม ได้แก่ นครดานัง เว้ ฮอยอาน และบานาฮิลส์ เป็นส่วนใหญ่ โดยความ
แตกต่างกันในจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างกันส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยที่แตกต่างกันด้าน
ประชากร ประการแรกคือคนเวียดนามมีลูกหลาน เชื้อสาย และเครือญาติในประเทศไทยจ านวนไม่
น้อย แต่คนไทยแทบจะไม่มีเครือญาติในเวียดนาม อีกประการหนึ่งนักศึกษาเวียดนามเดินทางมา
ศึกษาในไทยเป็นจ านวนมากในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สูงกว่า
จ านวนนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาที่เวียดนาม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นตัวแปรที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เรื่อง
การท่องเที่ยวระหว่างกัน นอกจากนี้การสมรสระหว่างผู้ชายไทยกับหญิงเวียดนามและย้ายมาอยู่ที่
ประเทศไทยก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญ ในส่วนของการลงทุนของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวพบว่านัก
ลงทุนไทยได้แก่โรงแรมเซ็นทาราไปลงทุนเปิดโรงแรมแล้วที่เมืองดานัง และมีแผนจะเปิดโรงแรมและ 
รีสอร์ทอีกไม่น้อยกว่า 20 แห่งในเวียดนามภายในปี ค.ศ. 2024 เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
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เทศที่คาดว่าจะไปเที่ยวเวียดนามเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ในทางกลับกันเครือธุรกิจโรงแรมของเวียดนาม เช่น 
เครือวินเพิร์ลยังไม่มีการลงทุนในไทย มีแต่คนไทยที่มีเชื้อสายเวียดนามท าธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวในภาคอีสาน ส่วนบริษัททัวร์ของทั้งสองประเทศยังไม่พบว่ามีการไปลงทุนเปิด
บริษัทในอีกประเทศ แต่มีข้อสังเกตว่าควรจับตาดูพัฒนาการในอนาคต เมื่อค านึงถึ งพัฒนาการใน
ประเด็นเดียวกันนี้ระหว่างไทยกับจีนเป็นตัวอย่างศึกษา 

นอกจากนี้  ผู้ศึกษาในฐานะที่มีประสบการณ์ดูแลคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากใน
เวียดนาม ไม่ว่าจากการโดนโจรกรรมกระเป๋า มือถือ หรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ หรือถูกโกงจากบริษัททัวร์ 
รถแท็กซ่ี และร้านขายสินค้า เห็นว่าคนไทยส่วนหนึ่งมีทัศนคติในเชิงลบต่อคนเวียดนามเป็นทุนเดิมอยู่
แล้ว คนไทยมักดูหมิ่นคนจากประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสิ่งที่เรียนมาในโรงเรียนในวิชา
ประวัติศาสตร์ หรือจากภาพยนตร์ที่มักจะสื่อภาพในทางลบเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัญหาเรื่องแรงงานผิดกฎหมายชาวเวียดนามที่ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข ส่วนหนึ่งเป็นเพราะหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงของไทยมีทัศนคติเดิม ๆ ต่อแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ในทางกลับกันพบว่าคนเวียดนามส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทย
แม้ว่าในอดีตไทยเคยให้การสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามในสงครามเวียดนามก็ตาม แต่คนเวียดนามกลับมอง
ไปในอนาคตและให้ความส าคัญกับความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยเฉพาะคนเวียดนามเจนเนอเรชั่น
รุ่นใหม่ไม่สนใจเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปแล้ว แต่กลับมองว่าไทยเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและนวัตกรรม มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยมากมาย เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน ห้างสรรพสินค้า
ชั้นน า เป็นต้น และดูไทยเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ดี ประเด็นความท้าทายอีก
ประการหนึ่งคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยวในแต่ละวัย คนอายุวั ยท างานจะชอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เช่น ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านลุงโฮจิมินห์ที่
จังหวัดนครพนม เป็นต้น ส่วนนักท่องเที่ยวเวียดนามที่เป็นวัยรุ่นเน้นการไปเดินห้างสรรพสินค้าหรูชั้นน าของ
ไทย เช่น สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ ไอคอนสยาม และไปถ่ายภาพสวย ๆ ตามร้านอาหารและร้าน
กาแฟเก๋ ๆ ในตัวเมือง ตึกสวย ๆ บนเกาะรัตนโกสินทร์ วัดไทยตามจัดหวัดต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีบรรยากาศดีเหมาะแก่การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวลงอินสตาแกรม เฟซบุ๊ก และรีวิวบนยู
ทูป นอกจากนี้ อีกความท้าทายหนึ่งคือ ประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนที่มีวัฒนธรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวที่
คล้ายกับไทย เช่น กัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ก าลังดึงดูดนักท่องเที่ยว
เวียดนามส่วนหนึ่งไปและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น ไทยจะต้องหาวิธีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
แหล่งท่องเที่ยวไทยด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าและแหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งอ านวยความสะดวก เรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความแออัดของแหล่งท่องเที่ยว  

ส่วนภาพรวมการท่องเที่ยวในกรอบของอาเซียน ขณะนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ภายในอาเซียนเติบโตขึ้นมาก ทั้งในอาเซียนด้วยกันเองและจากต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาเที่ยวใน
อาเซียน แต่ละประเทศมีจุดเด่นของตัวเอง จากการที่ไทยมีนโยบายการท่องเที่ยวที่เน้นเรื่องของ
อาเซียนคอนเนกต์ หรือ “Thailand plus One tourism policy” ที่พยายามเชื่อมโยงประเทศไทย
ไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านโดยการส่งเสริมการเดินทางข้ามแดนระหว่างกันไม่ว่าจะทางบกหรือทางอากาศ 
โดยดูว่าในระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันมีนักท่องเที่ยวจากเมืองไหนบ้างในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี 
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ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม (รวมถึงมาเลเซีย) และสามารถดึงดูนักท่องเที่ยวเข้ามาและ
ไปเที่ยวต่อที่อ่ืนไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่ไปอีกหนึ่งหรือสองประเทศ ในการวิเคราะห์พบว่า จากเดิมที่
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะมุ่งมาเที่ยวประเทศใดประเทศเดียวในอนุภูมิภาคนี้ ตอนนี้
พบว่านักท่องเที่ยวจากกลุ่มยุโรปและกลุ่มอ่ืนมีมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยว ยินดีที่จะมาเที่ยวไทยแต่
ต้องการให้มาประเทศไทยแล้วสามารถไปประเทศอ่ืนด้วยอย่างสะดวก จึงจ าเป็นที่ไทยจะต้องมีสาย
การบินและระบบการคมนาคมอ่ืนที่พร้อมรองรับ ผู้ศึกษายังพบว่านโยบายการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านมีประโยชน์อย่างมาก เพราะกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีที่มีการเติบโตที่สูงมากและมีคนที่มี
รายได้เพ่ิมขึ้นมาก นักท่องเที่ยวเวียดนาม ไทย และประเทศอาเซียนก็มีพฤติกรรมในการเดินทางไป
เที่ยวมากกว่าหนึ่งประเทศในลักษณะข้างต้น  

จากการวิเคราะห์ข้างต้นท าให้เห็นว่าส านักงานทีมประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์
จาก Soft Power ของประเทศไทย ได้แก่ มิติด้านการท่องเที่ยว มิติด้านวัฒนธรรม และมิติเศรษฐกิจ
ในการด าเนินความสัมพันธ์กับเวียดนามอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระดับรัฐบาล
หรืองท้องถิ่น ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
กับประชาชน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของไทยและเวียดนาม จนกระทั้งสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับเวียดนามในภาพรวม 



 

 

บทที่ 4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

มิติด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือหรือกลไกของ Soft Power ที่ส าคัญและ
โดดเด่นที่สุดของประเทศไทย โดยการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับ
ความยอมรับในต่างประเทศ เช่น อาหารไทย การแสดงมวยไทย นาฏศิลป์ อีกทั้งวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เช่น ภาพยนตร์ไทยสามารถสร้างกระแสความสนใจในต่างประเทศ รวมถึงเวียดนาม ประเทศไทยยัง
ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่ส าคัญแห่งหนึ่ง สังคมไทยที่มีประเพณีที่ดีงามเป็น
เอกลักษณ์ เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนส าคัญในการสร้างค่านิยม รวมทั้ง Soft Power ด้านอื่นของไทยได้แก่ 
การมีนโยบายต่างประเทศที่เป็นมิตรแก่นานาประเทศ ไทยมีบทบาทที่รับผิดชอบและสร้างสรรค์ใน
สังคมระหว่างประเทศ และให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือเชิงวิชาการเพ่ือลดช่องว่างทางสังคม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีบรรยากาศการค้าการลงทุนที่ดีย่อมเอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ ไทยมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกนานาประการที่เป็นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ส าคัญครบถ้วน มีความก้าวหน้า
ด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  (Creative Economy) โดยเฉพาะในด้านธุรกิจสปา 
ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งได้รับการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าให้เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
ศาสตร์การนวดแผนไทยโบราณยังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ ไทยมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น
มีความหลากหลาย จนได้รับรางวัลและการจัดอันดับให้เป็นที่หนึ่งในหลายด้านจากสถาบันหรือแหล่ง
จัดท าการส ารวจต่าง ๆ ไทยมีความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการบริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการโรงแรม 
สายการบิน ร้านอาหาร มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่
มีคุณภาพในอาเซียนและภูมิภาค ซึ่ง Soft Power ดังกล่าวเป็นแหล่งทรัพยากรและเครื่องมือทางการทูต
ของไทยที่ทรงพลังในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับนานาประเทศรวมถึงเวียดนาม 

การใช้ Soft Power เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ไทยยังมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ “การทูตเพ่ือประชาชน” หรือ People’s Diplomacy ในการเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายให้เห็นผลเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระยะยาว โดยไทยควร
ก าหนดแนวทางและวิธีการสื่อสารเพ่ือน า  Soft Power มาใช้อย่างมีประสิทธิผล และมีความ
เหมาะสมกับประเทศหรือพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส าหรับสถานเอกอัครราชทูตฯ 
และส านักงานทีมประเทศไทย ได้ใช้มิติด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม เศรษฐกิจและนวัตกรรม ผ่าน
การด าเนินนโยบายการทูตเพ่ือประชาชนต่าง ๆ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในเวียดนามระดับประชาชนต่อประชาชน การใช้มิติด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม มิติด้าน
เศรษฐกิจและนวัตกรรมเป็นการใช้จุดเด่นของไทยและเวียดนามในฐานะที่ในปัจจุบันถือได้ว่าทั้งสอง
ประเทศเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนโดยเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยว ส่วนการใช้มิติด้านวัฒนธรรมนั้นเป็นการใช้โอกาสและประโยชน์จาก Soft Power 
ที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทยมาด าเนินการเพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทย อีกทั้งเสริมสร้างความนิยม 
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ชื่นชอบในสินค้าและนวัตกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทยในเวียดนาม เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในมิติด้านเศรษฐกิจการลงทุนและผลประโยชน์สูงสุดโดยรวมของไทยในเวียดนาม 

ผลการศึกษาพบว่า การใช้มิติด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในการด าเนิน
ความสัมพันธ์กับเวียดนามของส านักงานทีมประเทศไทยมีประสิทธิภาพและได้ผลส าเร็จเป็นรูปธรรม
และระยะยาวไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคมระดับประชาชนต่อประชาชน ซึ่งเห็นได้จาก
จ านวนชาวเวียดนามท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยทีมประเทศไทย ฐานเครือข่ายกลุ่มพันธมิตร (Friends 
of Thailand) รายงานข่าวต่าง ๆ ในสื่อท้องถิ่น ความรู้สึกอันดีและทัศนคติที่ เป็นบวกระหว่าง
ประชาชน จนกระทั่งการเติบโตของยอดจ านวนนักธุรกิจ นักศึกษา และนักท่องเที่ยวมากขึ้น เป็น
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและเวียดนาม เป็นผลจากการ
ส่งเสริมนโยบายการทูตเพ่ือประชาชนในมิติด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิผล ซึ่งเป็นการเลือกใช้ Soft Power ในส่วนที่เป็นที่นิยมชมชอบร่วมกันของชาวไทยและชาว
เวียดนามอย่างต่อเนื่อง 

  
4.2  ข้อเสนอแนะ  

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  ให้ความส าคัญกับการด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทยแบบเชิงรุกเ พ่ือให้

ประเทศไทยและคนไทยได้รับประโยชน์  5 ด้ าน ได้แก่  ความมั่ งคง ความมั่นคั่ ง ยั่ งยืน  มี
มาตรฐานสากล มีพลัง และมีสถานะและเกียรติภูมิ ที่ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผลประโยชน์ของประชาชนทั้งไทยและ
ต่างประเทศเป็นหลัก และควรปรับปรุงนโยบายการต่างประเทศให้รับกับยุคดิจิทัลหรือ  digital 
diplomacy ในการเข้าถึงประชาชนของแต่ละประเทศ รวมไปถึงให้ความส าคัญกับงานด้านกงสุลใน
การดูแลเรื่องแรงงาน นักศึกษา และคนไทยในต่างประเทศ  

2) ควรมีการจัดตั้งคณะท างานในระดับนโยบายด้านการทูตสาธารณะหรือการทูต
เพ่ือประชาชน ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านนี้ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงสาธารณสุข สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นสถาบัน หรือสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธุรกิจ
สปา อาหาร หรือด้านอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นกลไกก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการทูตสาธารณะ 
ในภาพรวมของไทย เพ่ือวิเคราะห์และศึกษาตลาดการท่องเที่ยวที่มีความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม
บนพ้ืนฐานข้อมูลทางวัย สถานที่ ระดับการศึกษา สถานะภาพทางการเงินของนักท่องเที่ยว และเพ่ือ
บูรณาการแผนงานความร่วมมือ งบประมาณ การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และสามารถติดตามการด าเนินการ การประเมินผล การวางแผนงาน
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลได้ ทั้งนี้ ควรมีการด าเนินการที่เสริม
และต่อยอดจากกลไกท้ังภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน  

3)  ควรส่งเสริมจุดแข็งของความสัมพันธ์ภาคประชาชนในฐานะเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามในมิติต่าง ๆ และโดยที่ความสัมพันธ์ภาค
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ประชาชนถือเป็นเสาหลักของการด าเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทย–เวียดนาม ผู้ก าหนด
นโยบายการต่างประเทศควรสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจและความเข้าใจอันดี
ระหว่างกันให้สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และควรให้ความส าคัญล าดับแรกกับการด าเนินการ
เพ่ือคงไว้หรือเพ่ิมพูนความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เพ่ือรักษาสภาวะความ
ได้เปรียบของประเทศไทยบนพ้ืนฐานของเครือข่าย Friends of Thailand ที่มีทัศนคติที่ดีต่อคนไทย
และประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือต่อยอดการส่งเสริมผลประโยชน์ระหว่างกันในทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ 

4)  ควรส่งเสริมอัตลักษณ์ องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างความนิยมไทย
ในต่างประเทศ โดยให้ความส าคัญกับนโบยายการสร้างตราประจ าชาติ  (Thailand Branding) ให้
สินค้าและบริการที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นแบรนด์ที่เด่น เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอัตลักษณ์ของไทยให้ชัดเจนและเป็นที่รู้จักยอมรับมากขึ้นและเป็นสากล ตลอดจนมีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แบรนด์ไทยผ่านโซเชียลมีเดียและสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1)  ควรมีการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางด าเนินการในการจัดกิจกรรมของ 

สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย มีการบูรณาการในเรื่องของบุคลากร งบประมาณ และ
ก าหนดการ เพ่ือไม่ให้เกิดความสิ้นเปลืองและความซ้ าซ้อนกัน ควรมีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในทีมประเทศไทยทั้งในพ้ืนที่และที่ต้นสังกัดเพ่ือก าหนดบทบาทให้ชัดเจนของแต่ละ
หน่วยงาน โดยควรให้มีการศึกษาข้อมูลในทุกมิติ ทั้งสินค้า สถานที่ ความต้องการและพฤติกรรมของ
คนไทยและตลาดเวียดนามที่วิเคราะห์แบบแบ่งตามวัย สถานะทางการเงิน ฯลฯ เพ่ือน าจุดแข็งของ
ไทยและเวียดนามมาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และในการก าหนดเนื้อหาและรูปแบบของ
กิจกรรมนั้น ๆ โดยน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ด้วยการสื่อสาร
สมัยใหม่ เช่น ใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และรวดเร็ว  

2)  ควรขยายฐานเครือข่ายกลุ่ม  “Friends of Thailand” ทั้ งกลุ่มนักศึกษา  
กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มอ่ืน ๆ ในเวียดนามที่เคยมาเรียนหรือท างานในประเทศไทย  
ที่สนับสนุนไทยทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวให้กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกันเพ่ือผลักดันผลประโยชน์ของไทยใน
เวียดนาม ในขณะเดียวกันก็ควรใช้ประโยชน์จากคนไทยที่เคยไปศึกษา ท างานหรือมีประสบการณ์
เกี่ยวกับเวียดนามโดยตรงด้วย ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเวียดนาม เช่น ศูนย์แม่โขง
ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เวียดนามศึกษาตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ของไทย เป็นต้น 

3)  ควรมีการหารือกับทุกฝ่ายทั้งภายในประเทศและกับฝ่ายต่างประเทศเพ่ือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างกัน และเพ่ือให้เห็นประโยชน์ร่วมกันของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น เรื่อง
แรงงานผิดกฎหมายซึ่งจะต้องปรับทัศนคติของหน่วยงานส่วนกลางของไทยเพ่ือหาข้อสรุปที่เป็น
ประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย และจัดท าเป็นความตกลงระหว่างกันโดยเร็ว  
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4)  ควรเพ่ิมแนวคิดและความสร้างสรรค์ผ่านการท่องเที่ ยวเชิงนวัตกรรม
สร้างสรรค์หรือ Creative Tourism เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการในการท่องเที่ยวที่
ตอบสนองต่อความต้องการและเพ่ิมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ได้แก่ พัฒนาและสร้างประชากรที่มี
ความคิดสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น สร้างงานใหม่ๆ ในภาคการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น มัคคุเทศก์ ช่างฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่น พนักงานต้อนรับที่มีความคิดริเริ่ม
นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในแง่ขององค์ความรู้ ความช านาญ สมบัติ
ทางวัฒนธรรม และตัวอย่างการด าเนินการที่ดี (best practice) และควรส่งเสริมการสอนวิชาหลัก
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว เช่น การเปิดสาขาวิชามัคคุเทศก์ในสถาบันการศึกษา การให้มีรูปแบบ
เดียวกันของการเป็นมัคคุเทศก์เพ่ือสะท้อนความเป็นวิถีไทยให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เป็นทูต
ตัวแทนของประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
อย่างครบวงจรเพื่อให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของโลก 

5)  ควรเพ่ิมมาตรการความปลอดภัยและป้องกนการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
รวมทั้งเร่งรัดการแกไขปัญหาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เช่น จัดให้มีระบบไฟฟ้า
แสงสว่างบนท้องถนนคนเดินตามตรอกซอย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทและต่างจังหวัด การแนะน า
บุคคลในท้องถิ่นให้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อได้รับความเดือดร้อน การแนะน านักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
เรื่องการป้องกันระมัดระวังตนเพื่อไม่ให้ได้รับอันตราย โดยอาจจัดท าเป็นคู่มือเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ 
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ควรมีการหารืออย่างเป็นทางการกับฝ่ายเวียดนามเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่นักท่องเที่ยวไทยประสบในระหว่างเดินทางในเวียดนาม เช่น ให้เวียดนามปรับปรุงระบบการ
ดูแลเรื่องสุขอนามัยของอาหารและร้านอาหารบนท้องถนน จัดตั้งหน่วยต ารวจท่องเที่ยวโดยเร็ว (ซึ่ง
ขณะนี้เวียดนามยังไม่มีต ารวจท่องเที่ยว) เป็นต้น เมื่อค านึงถึงว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเวียดนาม
ก าลังเติบโตเป็นอันดับต้นๆ ในภูมิภาคนี้ ขณะนี้รับนักท่องเที่ยวปีละกว่า 10 ล้านคนและมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

6)  ควรส่งเสริม “การท่องเที่ยววิถีไทย” โดยการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามลักษณะของเส้นทางเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวระหว่างกันให้มีความเหมาะสม โดยให้ภาคเอกชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และยังจะเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนั้นซึ่งจะท าให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  

7)  ควรให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรด้าน
การศึกษา แลกเปลี่ยนนักวิชาการและผู้เชียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ (ก) กิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมภายใต้โครงการเมืองพ่ีเมืองน้อง (ข) ความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากร องค์ความรู้ และ
สื่อดิจิตัลระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาของไทยกับเวียดนามท่ีมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
เช่น การจัดเทศกาลภาพยนตร์ โดยสนับสนุนผู้สร้างภาพยนตร์มาใช้สถานที่ท่องเที่ยวในไทยเป็น
สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ เป็นต้น (ค) ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแม่น้ ากลางกรุงให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งโครงการถนนคนเดินริมแม่น้ าของนคดานังสามารถน ามาปรับใช้เป็น
ต้นแบบกับแม่น้ าเจ้าพระยาได ้
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8)  ควรสนับสนุนการท างานของสมาคมมิตรภาพไทย–เวียดนามและสมาคม
เวียดนาม–ไทยที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย–เวียดนามใน
ระดับประชาชน และสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านมิตรภาพไทย–เวียดนามขึ้นในจังหวัด
ต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีคนไทยเชื้อสายเวียดนามพ านักอยู่จ านวนมาก และเป็น
สถานที่ที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยพ านักในช่วงกอบกู้เอกราช เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

9)  ควรน าแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในจังหวัดและ
ชุมชนของเวียดนาม คือ การด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดต่าง ๆ ของเวียดนาม ให้ประสบความส าเร็จ
ต่อไปเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ภาคประชาชน 

10) ควรดูแลรักษาแหล่งชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทยและ
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างทางการของไทย
กับผู้น าชุมชนคนไทยเชื้อสายเวียดนามเพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน โดยค านึงถึงการที่ระดับ
ของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนชาวไทยกับเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นกล
ยุทธ์ในการสอดส่องดูแลความเป็นไปของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้อย่างแนบเนียนและสร้างสรรค์ 
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ภาพแนวทางการด าเนิน Corporate Social Responsibility–CSR ของภาคเอกชนไทย 

 

 
ภาพที่ 3  แนวทางการด าเนิน Corporate Social Responsibility ของภาคเอกชนไทย  
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