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ประเทศไทยแม๎จะเป็นประเทศที่มีขนาดกลางถึงเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศยักษ์ใหญํ 

เชํน แคนาดา สหรัฐอเมริกา และจีน แตํไทยก็มีความโดดเดํนทางด๎านอาหาร การทํองเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นมิตร และนโยบายการทูตสายกลาง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและชื่นชมไปทั่วโลก 
อยํางไรก็ตามศักยภาพเหลํานี้ยังคงต๎องได๎รับการพัฒนาอยํางเป็นระบบ เพ่ือผสานให๎เกิดพลังในการ
ดึงดูด สร๎างมูลคําเพ่ิม และเติมน้้าหนักให๎กับการด้าเนินงานการทูตเชิงรุกด๎าน Soft Power อยํางมี
ศักยภาพ  

จากการวิเคราะห์ผลการน้า Soft Power ด๎านวัฒนธรรมของไทยมาใช๎เป็นกลไกหลักในการ
กระชับความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับแคนาดา ผํานการด้าเนินโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ 
ในพ้ืนที่รัฐบริติชโคลัมเบีย หลังเหตุการณ์รัฐประหารที่ประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 2014 โดยใช๎ทฤษฎี 
CIPPIEST พบวํา การริเริ่มและด้าเนินโครงการเทศกาลไทยในชํวงดังกลําวมีความเหมาะสมและ 
การด้าเนินโครงการฯ อยํางตํอเนื่องระหวํางปี ค.ศ. 2014–2018 ประสบผลส้าเร็จคํอนข๎างดีในทั้ง 8 ด๎าน 
ประกอบด๎วย ด๎านบริบท (Context Evaluation) ด๎านปัจจัยน้าเข๎า (Inputs Evaluation) ด๎าน
กระบวนการ (Process Evaluation) ด๎านผลผลิต (Products Evaluation) ด๎านผลกระทบ (Impact 
Evaluation) ด๎านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ด๎านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) 
และด๎านการถํายโยงความรู๎ (Transportability Evaluation) 

อยํางไรก็ตาม เพ่ือคงพลวัตร พัฒนาและตํอยอดการใช๎ Soft Power เป็นเครื่องมือหลัก 
ในการด้าเนินงานการทูตเชิงรุกผํานการด้าเนินโครงการเทศกาลไทย  ณ นครแวนคู เวอร์ 
นอกเหนือจากการคงความตํอเนื่องด๎านกระบวนการวางแผน ประเมินผล และปรับปรุงรูปแบบการ
ด้าเนินโครงการฯ อยํางสม่้าเสมอแล๎ว ในระยะสั้น สถานกงสุลใหญํฯ ยังอาจพิจารณาก้าหนด Theme 
ในการจัดงานที่สอดคล๎องกับความสนใจของชาวรัฐบริติชโคลัมเบียมากขึ้น สนับสนุนการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลด๎าน Soft Power ของไทยในพ้ืนที่ น้านวัตกรรม เทคนิคและเทคโนโลยี
สมัยใหมํตําง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎าน Social Media มาปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์และดึงดูดความสนใจจากชาวแคนาดาเพ่ิมเติม รวมทั้งขยายฐานการใช๎โครงการ
เทศกาลไทยให๎เป็นพ้ืนที่จัดแสดงและน้าเสนอศักยภาพด๎าน Soft Power อ่ืน ๆ ของสถานกงสุลใหญํฯ 
และของไทยในภาพรวมพร๎อมกันไป สํวนในระยะกลางนั้น สถานกงสุลใหญํฯ ควรมุํ งเน๎นการ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและเชื่อมั่นให๎กับชุมชนไทย เพ่ือน้าไปสูํการจัดตั้งสมาคมไทยในนครแวนคูเวอร์ ซึ่ง
จะเป็นหุ๎นสํวนหลักส้าคัญของสถานกงสุลใหญํฯ ในการขับเคลื่อน Soft Power ของไทยในรัฐบริติช
โคลัมเบียในระยะยาวตํอไป 

นอกจากนี้ เพ่ือให๎การด้าเนินงานด๎าน Soft Power ของไทยสอดคล๎องและเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ Digital Media และ Disruptive Technology ซึ่งรัฐไมํได๎เป็น 
ผู๎เลํนหลักเพียงผู๎เดียวในเวทีการทูตและความสัมพันธ์ระหวํางประเทศอีกตํอไป ภาครัฐของไทยควร
เรํงสร๎างหุ๎นสํวนในการขับเคลื่อน Soft Power ของไทยกับผู๎เลํนใหมํ ๆ ที่ก้าลังเกิดขึ้นทั้งใน
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมทั้งในและตํางประเทศ อีกทั้งปรับตัวและปรับ



จ 

บทบาทจากการเป็นผู๎ด้าเนินงานหลักด๎าน Soft Power ไปเป็นผู๎สร๎าง ผู๎เสริม และผู๎ประสานพลัง
ความเชื่อมโยงระหวํางภาคสํวนตําง ๆ ที่จะเข๎ามามีบทบาทในเวทีระหวํางประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือคงพลวัตรและเพ่ิมศักยภาพให๎ Soft Power เป็นยุทธศาสตร์หลัก
ของไทยในการด้าเนินความสัมพันธ์กับประเทศตําง ๆ และน้ามาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ประเทศ ทั้งในสถานการณ์ปกติและภายใต๎สภาพแวดล๎อมทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีข๎อจ้ากัด เชํน 
ชํวงระหวํางปี ค.ศ. 2014–2018 เพราะ Soft Power ก็เสมือนน้้าที่อํอนนุํมแตํทรงพลัง ดังค้ากลําว
ของเลําจื๊อ (Lao Tzu หรือ Lao Zi) นักปราชญ์ชาวจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดทํานหนึ่งที่วํา 

 
“Water is the softest thing, yet it can penetrate mountains and earth. 
This shows clearly the principle of softness overcoming hardness.”* 

                                                 
* “Lao Tzu,” Pinterest, https://www.pinterest.com/pin/428897564483616562/ (accessed July 28, 
2019). 
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รายงานการศึกษาสํวนบุคคลฉบับนี้เป็นสํวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุํนที่  11 ประจ้าปี  2562 โดยผู๎ เขียนได๎รับความกรุณาอยํางสูงจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประกอบด๎วย เอกอัครราชทูต วิมล  คิดชอบ ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร  บุราคม และรอง
ศาสตราจารย์ ดร. รุํงพงษ์ ชัยนาม ที่ได๎กรุณาให๎ค้าชี้แนะและข๎อคิดเห็นตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์อยําง
ยิ่ง นอกจากนี้ ผู๎ศึกษาขอขอบพระคุณ ทํานกงสุลใหญํสุทธิลักษณ์ สงํามั่งคั่ง ที่ได๎กรุณาสั่งสอนและ
ถํายทอดประสบการณ์อันมีคุณคํายิ่งในการน้า Soft Power ไปใช๎กระชับความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา 
ผํานการด้าเนินโครงการตําง ๆ ของสถานกงสุลใหญํฯ ระหวํางปี ค.ศ. 2015–2018 ขอขอบพระคุณทําน
กงสุลใหญํนนทวัฒน์  จันทร์ตรี กงสุลใหญํ ณ นครแวนคูเวอร์ คนปัจจุบัน ที่ได๎กรุณาชี้แนะแนวทาง
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หลักสูตร 

ผู๎ศึกษาขอขอบพระคุณหัวหน๎าส้านักงาน ข๎าราชการ และเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นของทีมประเทศ 
ทั้ ง ในพ้ืนที่รั ฐบริติชโคลัมเบียและประเทศแคนาดาในภาพรวม รวมถึงกองอเมริกาเหนือ  
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต๎ ที่กรุณาให๎ข๎อมูลและสนับสนุนผู๎ศึกษาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการ    
ที่นครแวนคู เวอร์  ขอขอบพระคุณการดูแลและเอาใจใสํ ในทุกรายละเ อียดจากสถาบัน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศแคนาดา 
ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญํเป็นอันดับ 2 ของโลก (9.98 ล๎าน

ตารางกิโลเมตร) รองจากรัสเซีย (17.1 ล๎านตารางกิโลเมตร) ตั้งอยูํในทวีปอเมริกาเหนือ ทิศเหนือจรด
มหาสมุทรอาร์กติก ทิศใต๎จรดประเทศสหรัฐอเมริกา ทิศตะวันออกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก และ
ทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปซิฟิกและรัฐอลาสกาของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพรมแดนระหวําง
แคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นพรมแดนทางบกที่ยาวที่สุดระหวําง 2 ประเทศ คือ 8,891 กิโลเมตร
แคนาดามีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 37 ล๎านคน สํวนใหญํ (ประมาณร๎อยละ 70) อาศัยอยูํในระยะ 
100 กิโลเมตรจากชายแดนสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริเวณชายแดนสหรัฐอเมริกามีสภาพภูมิอากาศ
และภูมิประเทศท่ีเหมาะสม ดินมีความอุดมสมบูรณ์กวําและมีอากาศไมํหนาวเย็นมากนัก อีกทั้งการค๎า
สํวนใหญํของแคนาดาเป็นการค๎ากับสหรัฐอเมริกา1 โดยแคนาดาเป็นฝุายได๎ดุลการค๎ามาโดยตลอด 
ลําสุดเมื่อปี ค.ศ. 2018 แคนาดาสํงออกไปสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลคํา 338,261.5 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือร๎อยละ 75.02 ของมูลคําการสํงออกทั้งหมด (450,848.3 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ) และน้าเข๎าจาก
สหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลคํา 235,132.1 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ หรือร๎อยละ 51.12 จากมูลคําการน้าเข๎า
ทั้งหมด (459,923.5 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ)2 จึงเป็นปัจจัยส้าคัญที่สํงผลให๎ชาวแคนาดาสํวนใหญํ
เลือกอาศัยอยูํบริเวณทางตอนใต๎ใกล๎พรมแดนสหรัฐอเมริกา 

แคนาดาแบํงการปกครองออกเป็น 10 รัฐ (Province) ประกอบด๎วย รัฐแอลเบอร์ตา 
(Alberta) รัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐมานิโทบา (Manitoba) รัฐนิวบรันสวิก (New 
Brunswick) รัฐนิวฟันด์แลนด์และลาบราดอร์ (Newfoundland and Labrador) รัฐโนวาสโกเชีย 
(Nova Scotia) รัฐออนแทรีโอ (Ontario) รัฐปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์ (Prince Edward Island)  
รัฐควิเบก (Quebec) และรัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan) กับ 3 ดินแดน (Territory) ประกอบด๎วย 
นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ (Northwest Territories) นูนาวุต (Nunavut) และยูคอน (Yukon)  

1.1.1.1  ด๎านการเมืองและการปกครอง 
แคนาดาใช๎ระบบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยแบบสมาพันธรัฐ 

(Confederation) ภายใต๎เครือจักรภพ ถือพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรเป็นประมุข ซึ่งปัจจุบัน
คือ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 โดยสมเด็จพระราชินีฯ จะแตํงตั้งผู๎ส้าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(Lieutenant Governor) ตามค้าแนะน้าของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน๎ารัฐบาล โดยผู๎ส้าเร็จราชการ
                                                 
1 Wikipedia, “Canada,” https://en.wikipedia.org/wiki/Canada (accessed June 15, 2019). 
2 Government of Canada, “Trade Data Online,” https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?& 
productType=NAICS&lang=eng (accessed June 23, 2019). 
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แทนพระองค์ฯ คนปัจจุบันของแคนาดา คือ นาง Julie Payette และนายกรัฐมนตรี คือ นาย Justin 
Pierre James Trudeau ผู๎น้าพรรคเสรีนิยม (Liberal Party) ซึ่งชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2015 ด๎วยคะแนนเสียง 184 จาก 338 ที่นั่ง เพ่ิมจากเดิม (36 ที่นั่ง) ถึง 148 ที่นั่ง 
นับเป็นชัยชนะครั้งใหญํของพรรคเสรีนิยมและเป็นการเพ่ิมคะแนนนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์ 
แคนาดา และเป็นครั้งแรกที่พรรคเสรีนิยมได๎จัดตั้งรัฐบาลในรอบ 9 ปี โดยมีนโยบายส้าคัญ อาทิ การกระตุ๎น
เศรษฐกิจด๎วยงบประมาณขาดดุล โดยการลงทุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือเสริมความแข็งแกรํงให๎กับ
ระบบขนสํงมวลชน การลดอัตราภาษีส้าหรับชนชั้นกลางและเพ่ิมภาษีส้าหรับผู๎มีรายได๎สูง (เกิน 
200,000 ดอลลาร์แคนาดาตํอปี) การรับผู๎ลี้ภัยชาวซีเรีย  จ้านวน 25,000 คน โดยไมํมีเงื่อนไข  
การสนับสนุนโครงการด๎านการศึกษาและเสริมสร๎างความสมานฉันท์กับชนพ้ืนเมือง การก้าหนดให๎
มาตรการลดก๏าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระแหํงชาติ การออก
กฎหมายให๎กัญชาเป็นสารเสพติดที่ถูกกฎหมาย และการเพ่ิมความเข๎มงวดกฎหมาย การครอบครองปืน 
เป็นต๎น 

นอกจากนายกรั ฐมนตรี ซึ่ ง เป็ นผู๎ น้ าของรั ฐบาลกลาง  (Federal 
Government) แล๎ว ในแตํละรัฐและดินแดนจะมีมุขมนตรี (Premier) เป็นหัวหน๎าฝุายบริหาร  
โดยมาจากการเลือกตั้งในทุก 4 ปี ทั้งนี้ รัฐบาลกลางจะมีหน๎าที่ก้ากับดูแลนโยบายในภาพรวมของ
ประเทศ อาทิ ด๎านการทหาร และการตํางประเทศ สํวนรัฐบาลท๎องถิ่นของรัฐ ( Provincial 
Government) จะท้าหน๎าที่ดูแลการบริหารงานที่เกี่ยวข๎องเฉพาะในแตํละรัฐ อาทิ ด๎านการแพทย์
และสาธารณสุข ด๎านการศึกษา เป็นต๎น นอกจากนี้ ในแตํละรัฐจะมีผู๎ส้าเร็จราชการแทนพระองค์
ประจ้ารัฐซึ่งได๎รับการแตํงตั้งโดยผู๎ส้าเร็จราชการแทนพระองค์ (Governor General) ตามค้าแนะน้า
ของมุขมนตรีแตํละรัฐ เรียกวํา Lieutenant Governor ในขณะที่ในแตํละดินแดนจะมี 
Commissioner ซึ่งได๎รับการแตํงตั้งจากรัฐบาลกลาง (ไมํถือเป็นผู๎แทนพระองค์ฯ) เป็นผู๎ปฏิบัติหน๎าที่
ด๎านพิธีการตําง ๆ เชํนเดียวกับ Governor General และ Lieutenant Governor อาทิ เปิดประชุม
รัฐสภา ถ๎อยแถลง Speech from the Throne (The Throne Speech) ซึ่งระบุนโยบายส้าคัญและ
แนวทางการบริหารงานของรัฐบาลในแตํละปี เป็นต๎น 

1.1.1.2  ด๎านเศรษฐกิจ 
แคนาดาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายและอุดม

สมบูรณ์ซึ่งชํวยเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและมั่งคั่งให๎กับเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันมาก โดย
ทรัพยากรส้าคัญประกอบด๎วย ปิโตรเลียม ก๏าซธรรมชาติ ถํานหิน ปุาไม๎ ทองค้า สังกะสี ยูเรเนียม 
นิกเกิล อะลูมิเนียม เหล็ก ตะกั่ว ทองแดง และโปแตส แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล๎วเพียง
ไมํก่ีประเทศท่ีมีการสํงออกวัตถุดิบทางธรรมชาติมากกวําการน้าเข๎า3  

อุตสาหกรรมหลักของประเทศ คือ ปุาไม๎ ยานยนต์ เหมืองแรํ อิเล็กทรอนิกส์ 
และพลังงาน สินค๎าน้าเข๎าส้าคัญ คือ รถยนต์ น้้ามัน ชิ้นสํวนอะไหลํรถยนต์ แผงวงจรไฟฟูา ยาเวชภัณฑ์ 
ทองค้า โดยมีสหรัฐอเมริกา จีน เม็กซิโก เยอรมนี และญี่ปุุน เป็นคูํค๎าน้าเข๎าหลัก สินค๎าสํงออกส้าคัญ 

                                                 
3 Wikipedia, “Canada,” https://en.wikipedia.org/wiki/Canada (accessed June 15, 2019). 
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คือ น้้ามัน รถยนต์ ทองค้า ก๏าซธรรมชาติ ไม๎แปรรูป อากาศยาน ข๎าวสาลี ปุ๋ย สารเคมี เยื่อกระดาษ 
โดยมีสหรัฐอเมริกา จีน สหราชอาณาจักร ญี่ปุุน และเม็กซิโก เป็นคูํค๎าสํงออกหลัก 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของแคนาดา4 (GDP nominal 2019 
estimate) อยูํที่ 1.82 ล๎านล๎านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 516 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ) รายได๎เฉลี่ยตํอหัว 
(GDP nominal per capita 2019) อยูํที่ 48,601 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย5 7,607 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยรวม
แคนาดาจึงเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง แม๎วําประชากรจะมีไมํมากนัก แตํก็มีก้าลังซื้อสูง 

หลังจากที่พรรคเสรีนิยมน้าโดยนาย Justin Pierre James Trudeau 
ชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปลายปี ค.ศ. 2015 รัฐบาลแคนาดาเริ่มหันมาให๎ความส้าคัญและเพ่ิม
ปฏิสัมพันธ์กับประเทศตําง ๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น และให๎ความส้าคัญกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น
ตามล้าดับด๎วย โดยเฉพาะในด๎านการสํงเสริมความรํวมมือทางเศรษฐกิจ อาทิ การเป็นหนึ่งในประเทศ
ผู๎สนับสนุนหลักในการเจรจาความตกลง Trans–Pacific Partnership–TPP ซึ่งตํอมาพัฒนาเป็นความตกลง 
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans–Pacific Partnership–CPTPP การให๎
ความสนใจเป็นอยํางมากในการเข๎ารํวมเป็นสมาชิกการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia 
Summit–EAS) รวมถึงการสํงเสริมความสัมพันธ์กับอาเซียน โดยเมื่อปี ค.ศ. 2015 แคนาดาได๎เปิด
ส้านักงานในลาว (เวียงจันทน์) และกัมพูชา (กรุงพนมเปญ) ภายใต๎การดูแลของสถานเอกอัครราชทูต
แคนาดาประจ้าประเทศไทย และเมื่อปี ค.ศ. 2016 แคนาดาได๎จัดตั้งคณะผู๎แทนถาวรแคนาดาประจ้า
อาเซียน ปัจจุบันมี Ms. Diedrah Kelly เป็นผู๎แทนถาวรแคนาดาประจ้าอาเซียน นอกจากนี้ รัฐบาล
แคนาดาชุดปัจจุบันยังมุํงเพ่ิมบทบาทในเวทีระหวํางประเทศมากยิ่งขึ้น อาทิ การลงสมัครสมาชิก 
ไมํถาวรของ UNSC วาระปี ค.ศ. 2021–2022 การรํวมผลักดันการแก๎ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
และเทําเทียมทางสังคม สิทธิสตรีและเยาวชน ซึ่งเป็นคํานิยมที่แคนาดายึดมั่นและให๎ความส้าคัญ 
เพ่ือให๎แคนาดาเป็นที่ยอมรับในเวทีพหุภาคีมากข้ึน 

1.1.1.3  ด๎านนโยบายตํางประเทศ  
แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศผู๎กํอตั้งองค์การสหประชาชาติ (UN) และ

เป็นสมาชิกขององค์กรระหวํางประเทศส้าคัญ ๆ หลายแหํง อาทิ World Trade Organization 
(WTO) Organization for Economic Co–operation and Development (OECD) Asia–Pacific 
Economic Cooperation Forum (APEC) รวมทั้งเป็นสมาชิกกลุํมประเทศ G7 กลุํมประเทศ G20 
และสมาชิก North Atlantic Treaty Organization (NATO)  

แคนาดาจัดเป็น Middle Power ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในฐานะ
ประเทศที่ให๎ความส้าคัญกับการรักษาสันติภาพและความมั่นคงโลก โดยเฉพาะในกรอบความรํวมมือ
พหุภาคี แคนาดามีบทบาทส้าคัญในการสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพในกรอบองค์การ
สหประชาชาติมาโดยตลอด (UN Peacekeeping Mission)6 และยังสํงกองก้าลังสันติภาพ ไปประจ้าการ 
                                                 
4 Wikipedia, “Canada,” https://en.wikipedia.org/wiki/Canada (accessed July 28, 2019). 
5 Wikipedia, “Thailand,” https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand (accessed July 28, 2019). 
6 นาย Lester B. Pearson นายกรัฐมนตรีคนที่ 14 ของแคนาดาได๎รับรางวัล Nobel Peace Prize เมื่อปี ค.ศ. 1957 ใน
ฐานะผู๎รเิริม่ความคดิในการกํอตั้ง United Nations Peacekeeping Force ชํวง Suez Crisis เมื่อปี ค.ศ. 1956 
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ในพ้ืนที่อํอนไหวตําง ๆ ซึ่งชํวยสร๎างชื่อเสียงและสํงเสริมภาพลักษณ์ของแคนาดาในเวทีระหวําง
ประเทศเป็นอันมาก อีกทั้งในฐานะประเทศสมาชิก North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
แคนาดาได๎สํงกองก้าลังทหารเข๎ารํวมในสงครามอัฟกานิสถานที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนน้าภายหลัง
เหตุการณ์ 9/11 เมื่อปี ค.ศ. 2001  

นอกจากนี้ แคนาดายังเป็นที่รู๎จักในด๎านการให๎ความชํวยเหลือเพ่ือการ
พัฒนาในตํางประเทศ โดยเฉพาะผํานทาง Canadian International Development Agency (CIDA) 7  
ซึ่งกํอตั้งโดยรัฐบาลแคนาดาเมื่อปี ค.ศ. 1968 เพ่ือชํวยลดปัญหาความยากจนและสํงเสริมความมั่นคง 
มั่งคั่งและยั่งยืนของโลกผํานการให๎ความชํวยเหลือเพ่ือพัฒนาสังคม ความกินดีอยูํดี การสร๎างความยั่งยืน
ด๎านสิ่งแวดล๎อม สิทธิมนุษยชน ความเป็นประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล ทั้งนี้ แคนาดาจัดเป็นอันดับ 8 
ของประเทศผู๎ให๎ความชํวยเหลือเพ่ือการพัฒนาของโลก8  

นอกเหนือจากบทบาทในด๎านการรักษาสันติภาพโลกและการให๎ความ
ชํวยเหลือเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืนแล๎ว นโยบายตํางประเทศของแคนาดายังยึดหลักและให๎
ความส้าคัญตํอการสํงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม (rule of law) และความเจริญ
มั่งคั่งของประเทศ (prosperity) ในการนี้ แคนาดาจึงให๎ความสนใจอยํางยิ่งตํอพัฒนาการในประเทศ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบอบการปกครอง โดยเฉพาะในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึง
สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองและสื่อมวลชน 

1.1.1.4  ด๎านสังคม วัฒนธรรมและการศึกษา 
สังคมแคนาดาให๎ความส้าคัญกับการสํงเสริมสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ 

เชื่อมั่นในเรื่องความเสมอภาคและเทําเทียมทางสังคม สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี สิทธิเยาวชน  
หลักประชาธิปไตย จิตอาสา การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม และความไว๎เนื้อเชื่อใจระหวํางสมาชิกในสังคม 
รวมถึงความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม โดยจากการส้ารวจสัมมะโนประชากรครั้งลําสุด เมื่อปี 
ค.ศ. 2016 หรือ 2016 Census ชาวแคนาดาระบุเชื้อชาติที่มาของตน ดังนี้ Canadian (ร๎อยละ 32.2) 
English (ร๎อยละ 18.3) Scottish (ร๎อยละ 13.9) French (ร๎อยละ 13.6) Irish (ร๎อยละ 13.4) 
Germany (ร๎อยละ 9.6) Chinese (ร๎อยละ 5.1) และ Aboriginal (ร๎อยละ 4) ทั้งนี้ แตํละคนสามารถ
ระบุแหลํงที่มาของเชื้อชาติได๎มากกวํา 1 แหลํง9  

ดังนั้น แม๎วําแคนาดาจะใช๎ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ 
โดยชาวแคนาดา ร๎อยละ 56 ระบุวําภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกของตน และร๎อยละ 20.6 ระบุวํา
ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแรกของตน10 แตํก็มีการใช๎ภาษาอ่ืน ๆ อยํางแพรํหลาย อาทิ จีน (1,227,680 คน) 
ปันจาบี (501,680 คน) สเปน (458,850 คน) ตากาล็อก (431,385 คน) อาราบิค (419,895 คน) 

                                                 
7 CIDA ได๎รบัการผนวกเข๎าเป็นสํวนหนึ่งของกระทรวงการตํางประเทศแคนาดา เมื่อปี ค.ศ. 2013 
8 ThaibizCanada ศูนย์ข๎อมูลเพื่อธุรกิจไทยในแคนาดา, “การตํางประเทศ,” 
http://www.thaibizcanada.com/ca/about/foreign-affairs.php (สืบค๎นเมื่อ 15 มิถุนายน 2562). 
9 “Canada Population 2019,” World Population Review, 
http://worldpopulationreview.com/countries/canada-population (accessed June 16, 2019). 
10 “Canada Population 2019,” World Population Review, 
http://worldpopulationreview.com/countries/canada-population (accessed June 16, 2019). 
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เยอรมัน (384,040 คน) อิตาลี (375,645 คน) และภาษาอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงภาษาของชนพ้ืนเมืองชาว 
First Nations ชาว Inuit และชาว Metis (เลือดผสมระหวํางคนยุโรปกับ First Nations หรือ Inuit) 
กวํา 65 ภาษา11 นอกจากนี้ แคนาดายังให๎เสรีภาพในการเลือกเคารพศาสนาที่แตกตํางหลากหลาย 
โดยมีผู๎รับถือศาสนาคริสต์ (ร๎อยละ 67.3) ไมํนับถือศาสนา (ร๎อยละ 23.9) นอกจากนั้นนับถือศาสนา
อิสลาม ฮินดู ซิกข์ พุทธ ยูดาห์ (รวมร๎อยละ 8.2) และอ่ืน ๆ (ร๎อยละ 0.6)  12 ในการนี้ สังคมแคนาดา
จึงให๎ความส้าคัญกับความเทําเทียม เปิดกว๎างและไมํแบํงแยก โดยมีความภาคภูมิใจสูงในความ
หลากหลายดังกลําว ซึ่งสํวนหนึ่งอาจมาจากการที่แคนาดาเป็นประเทศพัฒนาแล๎วที่รับชาวตํางชาติ
อพยพย๎ายถิ่นเข๎ามาอาศัยมากที่สุดในกลุํมประเทศ G713 อีกทั้งมีอัตราการเกิดคิดเป็นเพียงแคํ 1 ใน 
10 ของการเพิ่มประชากรในแตํละปีของแคนาดา โดยเกือบร๎อยละ 22 ของประชากรแคนาดาระบุวํา
ตนเองเป็นผู๎อพยพย๎ายถิ่น14 ความหลากหลายทางด๎านสังคม วัฒนธรรม และภาษาจึงยังคงเป็น
ลักษณะทางประชากรที่ส้าคัญของประเทศและแคนาดามีแนวโน๎มที่จะเพ่ิมความเป็นสังคม          
พหุวัฒนธรรม (Multicultural Society) ขึ้นเรื่อย ๆ อีกด๎วย 

นอกจากความหลากหลายด๎านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมแล๎ว 
แคนาดายังมีลักษณะสังคมแบบ Knowledge–based Society ที่นิยมศึกษาหาความรู๎อยูํเสมอ  
โดยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลก จากรายงานการศึกษาของ OECD 
เมื่อปี 2012 ระบุวํา ร๎อยละ 51 ของประชากรผู๎ใหญํแคนาดามีการศึกษาอยํางน๎อยในระดับปริญญาตรี 
และรายงานการศึกษาเมื่อปี 2014 ระบุวําร๎อยละ 89 ของประชากรแคนาดา อายุ 25–64 ปี  
จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ในขณะที่คําเฉลี่ยของประเทศ OECD อยูํที่ร๎อยละ 7515  

1.1.2  ความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา 
1.1.2.1  ความสัมพันธ์ทางการเมืองไทย–แคนาดา 

ไทยและแคนาดาได๎สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหวํางกันอยํางเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1961 โดยฝุายไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 16 
ซึ่งปัจจุบัน นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ด้ารงต้าแหนํงเอกอัครราชทูต (26 มี.ค. ค.ศ. 2018) และสถานกงสุลใหญํ 
ณ นครแวนคูเวอร์ ซึ่งปัจจุบันนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี ด้ารงต้าแหนํงกงสุลใหญํ (29 เม.ย. ค.ศ. 2018) 
โดยมีเขตอาณาครอบคลุมรัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐแอลเบอร์ตา และดินแดนยูคอน นอกจากนี้ ไทยยังมี
สถานกงสุลใหญํกิตติมศักดิ์ที่นครเอ็ดมันตัน (Edmonton) นครโทรอนโต (Toronto) และนครมอนทรีออล 

                                                 
11 Wikipedia, “Canada,” https://en.wikipedia.org/wiki/Canada (accessed June 15, 2019). 
12 กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต๎ กระทรวงการตาํงประเทศ เรื่อง Canada (พฤษภาคม 2562). 
13 แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาล ีญี่ปุุน สหราชอาณาจักร และสหรฐัอเมริกา 
14 “Canada Population 2019,” World Population Review, 
http://worldpopulationreview.com/countries/canada-population (accessed June 16, 2019). 
15 Wikipedia, “Canada,” https://en.wikipedia.org/wiki/Canada (accessed June 15, 2019). 
16 นอกจากแคนาดาแล๎ว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ยังมเีขตอาณาครอบคลุม จาเมกา เกรนาดา 
สาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก อีกท้ังเป็นจุดติดตํอของเซนตล์ูเซยี เครือรัฐบาฮามาส เซนต์
คิตส์และเนวสิ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีสน์ แอนติกาและบาร์บดูา เครือรัฐโดมินิกา และบาร์เบโดส 
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(Montreal) และมีส้านักงานสํงเสริมการค๎าในตํางประเทศ (กระทรวงพาณิชย์) ตั้งอยูํที่นครโทรอนโต 
(Toronto) และนครแวนคูเวอร์ (Vancouver) 

ส้าหรับรัฐบาลแคนาดาได๎มีการจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา
ประจ้าประเทศไทย ปัจจุบัน นาง Donica Pottie ด้ารงต้าแหนํงเอกอัครราชทูตแคนาดาประจ้า
ประเทศไทย (13 กันยายน ค.ศ. 2016) นอกจากนี้ยังมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ตั้งอยูํที่จังหวัดเชียงใหมํ  

ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหวําง 2 ประเทศด้าเนินมาอยํางเป็นมิตรโดยตลอด
แม๎จะไมํใกล๎ชิดกันมากนัก มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับตําง ๆ ทั้งการเยือนระดับราชวงศ์ 
ระดับผู๎ส้าเร็จราชการแทนพระองค์ ระดับผู๎น้า ระดับรัฐบาล และระดับบุคคลส้าคัญตําง ๆ  

1.1.2.2  ความสัมพันธ์ทางด๎านการค๎าไทย–แคนาดา 
มูลคําการค๎ารวมระหวํางไทยกับแคนาดาเมื่อปี ค.ศ. 2018 อยูํที่ 2,578.73 

ล๎านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยสํงออก 1,582.85 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ น้าเข๎า 995.88 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ 
ไทยจึงเป็นฝุายได๎ดุลการค๎า 586.97 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ  

สินค๎าสํงออกหลักของไทยไปแคนาดา คือ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ยาง ข๎าว ผลไม๎กระป๋องและแปรรูป กุ๎งสุด/แชํแข็ง รถยนต์ เครื่องใช๎ไฟฟูา และเครื่องนุํงหํม 

สินค๎าน้าเข๎าหลักของไทยจากแคนาดา คือ เยื่อกระดาษ ปุ๋ย ยาก้าจัด
ศัตรูพืช/สัตว์ ผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรกล อากาศยาน แผงวงจรไฟฟูา เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟูา 
และเวชภัณฑ์17  

ทั้งนี้ โดยที่ผู๎บริโภคแคนาดามีก้าลังซื้อสูงและมีประชากรเชื้อสายเอเชีย
อยูํมากจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพส้าหรับสินค๎าไทย โดยเฉพาะในรูปแบบ Niche Market อาทิ  
(1) ตลาดกลุํมชาติพันธุ์ (Ethnic Group) โดยสินค๎าที่นําจะเป็นที่สนใจของกลุํมนี้ คือ สินค๎าอาหาร 
อาหารแปรรูป ผัก ผลไม๎ การบริการ (2) ตลาดกลุํมผู๎สูงวัย Baby Boomer ซึ่งมีจ้านวนเกือบร๎อยละ 30 
ของประชากรแคนาดาและมีฐานะทางการเงินคํอนข๎างดี สินค๎าที่นําจะเป็นที่สนใจของกลุํมนี้ คือ 
อาหารเพ่ือสุขภาพ สินค๎าฟุุมเฟือยพวกอัญมณี เครื่องประดับ ธุ รกิจบริการและทํองเที่ยวที่เน๎น 
การอ้านวยความสะดวก สุขภาพและความปลอดภัยส้าหรับผู๎สูงวัย (3) กลุํม LGBT ซึ่งมักเป็นผู๎มี
อ้านาจใช๎จํายสูง สินค๎าที่นําจะเป็นที่สนใจของกลุํมนี้ คือ สินค๎าที่เน๎นการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เครื่องประดับตกแตํงบ๎าน การทํองเที่ยว (4) กลุํมผู๎รักสุขภาพ สินค๎าที่นําจะเป็นที่สนใจของกลุํมนี้ คือ 
สินค๎าออร์แกนิค อาหารสุขภาพ อุปกรณ์ออกก้าลังกาย อาหารเสริม และ (5) กลุํมผู๎รักสัตว์เลี้ยง 
สินค๎าที่นําจะเป็นที่สนใจของกลุํมนี้  คือ สินค๎าอาหารสัตว์ ของเลํนของกัดแทะ เสื้อผ๎าและ
เครื่องประดับส้าหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต๎น18  

ทั้งนี้ โดยที่ปัจจุบันคําเงินแคนาดาตกต่้าลง แตํมีทรัพยากรธรรมชาติมาก 
มีนวัตกรรมที่ ทันสมัยด๎วยความขีดความสามารถทางการวิจัยสูง ในขณะที่คําเงินบาทแข็งตัว 
ผู๎ประกอบการไทยจึงอาจพิจารณาน้าเข๎าวัตถุดิบ เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือชํวยในการลด
ต๎นทุนในการผลิตส้าหรับภาคอุตสาหกรรมไทย อาทิ รัฐบริติชโคลัมเบียมีไม๎เนื้ออํอนที่มีคุณภาพเหมาะกับ
                                                 
17 กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต๎ กระทรวงการตาํงประเทศ, เรื่อง Canada (พฤษภาคม 2562). 
18 ส้านักงานสํงเสริมการค๎าในตํางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร,์ เรื่อง วิเคราะห์นโยบายของทรูโด๎และโอกาสทาง 
การค๎าระหวํางไทย–แคนาดา (26 ตุลาคม 2558). 
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การผลิตกระดาษและไม๎อัดส้าหรับท้าเฟอร์นิเจอร์และกํอสร๎าง มีแรํทองแดง ทองค้า เงินและสังกะสี 
ส้าหรับผลิตสายไฟฟูา สายเคเบิ้ล และเครื่องประดับ รัฐแอลเบอร์ตามีเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิต
พลังงานและพลังงานหมุนเวียน เป็นต๎น 

1.1.2.3  ความสัมพันธ์ทางด๎านการลงทุนไทย–แคนาดา 
การลงทุนที่มีขนาดใหญํที่สุดของไทยในแคนาดา คือ การลงทุนของการ

ปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย เมื่อปี ค.ศ. 2011 โดยได๎จัดตั้งบริษัท ปตท. สผ. แคนาดา (PTTEP Canada 
Limited) และลงทุน 2.28 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.84 หมื่นล๎านบาท) เพ่ือผลิตน้้ามัน
รํวมกับบริษัท Stratoil Canada Ltd. และ Statoil Canada Holding Corps. ซึ่งเป็นบริษัทยํอยของ 
Statoil ASA (Statoil) ในแหลํง Kai Kos Dehseh (KKD) เมือง Athabasca รัฐแอลเบอร์ตา โดย 
ปตท. สผ. แคนาดา ถือหุ๎นร๎อยละ 40 และ Stratoil ถือหุ๎นร๎อยละ 60 มีพ้ืนที่สัมปทานรวม 5 พ้ืนที่ 
ประกอบด๎วย (1) Leismer (2) Corner (3) Thornbury (4) Hangingstone และ (5) South Leismer 
ตํอมาในปี ค.ศ. 2014 ปตท. สผ. แคนาดา ได๎ลงนาม Partnership Unit Redemption Agreement 
กับ Stratoil เพ่ือปรับโครงสร๎างสิทธิการเป็นเจ๎าของพ้ืนที่สัมปทาน โดย ปตท. สผ. แคนาดา ได๎รับสิทธิ์ 
100% ส้าหรับ 3 พ้ืนที่ คือ (1) Thornbury (2) Hangingstone และ (3) South Leismer ในขณะที่ 
Stratoil ได๎รับสิทธิ์ 100% ส้าหรับ 2 พ้ืนที่ คือ (1) Leismer และ (2) Corner19 ปัจจุบัน ปตท. สผ. 
แคนาดา อยูํระหวํางการเจรจากับชนพ้ืนเมือง (First Nations) เพ่ือขอความเห็นชอบ ในการด้าเนินการ  
ที่ผํานมา ปตท. สผ. แคนาดา ประสบปัญหา โดยเฉพาะคําใช๎จํายในการผลิตที่สูง (คําแรงงานและ  
คําเครื่องจักรการผลิต) และความลําช๎าในการด้าเนินการขุดเจาะและกํอสร๎างทํอขนสํงน้้ามัน กอปรกับ
ราคาน้้ามันที่ตกต่้าท้าให๎ต๎นทุนการผลิตไมํค๎ุมคําการเริ่มขุดเจาะในขณะนี้  

การลงทุนอ่ืน ๆ ของไทยในแคนาดา สํวนใหญํเป็นการเข๎าไปประกอบ
ธุรกิจโดยรํวมมือกับนักธุรกิจท๎องถิ่นของแคนาดา อาทิ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เปิดส้านักงานที่
นครโทรอนโต) บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จ้ากัด (แตํงตั้งผู๎แทนจ้าหนํายในแคนาดา) บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๏ป 
จ้ากัด (ประกอบธุรกิจอาหารทะเล กุ๎ง lobster สดและแปรรูป) รวมถึงการลงทุนรายยํอยด๎าน
ร๎านอาหารไทย (ประมาณ 300–350 ร๎าน) และร๎านจ้าหนํายผลิตภัณฑ์ไทยโดยชุมชนไทยที่อพยพ 
ไปตั้งถิ่นฐานที่แคนาดา เป็นต๎น 

ส้าหรับแคนาดา การลงทุนส้าคัญในประเทศไทยคือการลงทุนโดย Bank 
of Nova Scotia ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นน้าของแคนาดาที่มีสาขาในตํางประเทศมากที่สุด  
เปิดให๎บริการด๎านการเงินในหลากหลายด๎าน อาทิ การเงินเพ่ือบุคคลทั่วไป การเงินเพ่ือการค๎า 
การเงินเพ่ือนิติบุคคลและการเงินเพื่อการลงทุน มีบริษัทในเครือใน 50 ประเทศท่ัวโลก โดยเมื่อปี ค.ศ. 
2007 Bank of Nova Scotia ได๎เข๎ามาลงทุนในธนาคารธนชาตซึ่งเป็นผู๎น้าด๎านการปลํอยสินเชื่อเชําซื้อ
รถยนต์ในประเทศไทย โดยเริ่มจากการซื้อหุ๎นร๎อยละ 24.99 คิดเป็นมูลคําการลงทุนประมาณ 240 
ล๎านดอลลาร์แคนาดา20 กํอนลงทุนเพ่ิม 270 ล๎านดอลลาร์แคนาดา เมื่อปี ค.ศ. 2009 เพ่ือซื้อหุ๎น
                                                 
19 กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณิชย,์ “การลงทุนของ ปตท. สผ. ในธุรกิจน้้ามันทราย มณฑล
แอลเบอร์ตา,” https://www.ditp.go.th/contents_attach/84216/84216.pdf (สืบค๎นเมื่อ 16 มิถุนายน 2562). 
20 “ธนาคารแหํงโนวาสโกเทีย มุํงขยายการด้าเนินงานในภาคพื้นเอเชีย–แปซิฟิก,” ธนาคารธนชาต,ิ 
https://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/promotiondetailth.aspx?typeid=4&id=78 
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ธนาคารธนชาตอีกร๎อยละ 24 รวมเป็นการถือหุ๎นทั้งสิ้นประมาณร๎อยละ 49 ซึ่งเป็นสัดสํวนสูงสุดตาม
ข๎อก้าหนดในการถือครองหุ๎นธนาคารพาณิชย์ไทยโดยธนาคารตํางประเทศ21 ตํอมาเมื่อปี ค.ศ. 2010 
ธนาคารธนชาตได๎ซื้อกิจการของธนาคารนครหลวงไทย ร๎อยละ 99.95 กํอนรับโอนกิจการทั้งหมดของ
ธนาคารนครหลวงไทยในปี ค.ศ. 2011 และซื้อหุ๎นเพ่ิมเติม เป็นร๎อยละ 99.9822 โดย Bank of Nova Scotia 
ได๎เพ่ิมการลงทุนในประเทศไทยอีกประมาณ 650 ล๎านดอลลาร์แคนาดาเพ่ือการด้าเนินการครั้งนี้23  

การลงทุนอ่ืน ๆ ของแคนาดาในประเทศไทย อาทิ การลงทุนโดยบริษัท 
ดอยช๎างเทรดดิ้ง จ้ากัด โดยลงทุนด๎านกาแฟและน้าเข๎าเมล็ดกาแฟสดจากบ๎านดอยช๎าง จังหวัด
เชียงราย ไปคั่วและสํงจ้าหนํายในภูมิภาคอเมริกาเหนือ บริษัท Celestica ลงทุนด๎านชิ้นสํวน
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัท Bombardier Transportation Signal ลงทุนด๎าน
อุปกรณ์สํงสัญญาณรถไฟฟูาโมโนเรล BTS สายสีชมพู (ชํองแคราย–มีนบุรี) และสายสีเหลือง 
(ลาดพร๎าว–ส้าโรง) บริษัท Magna International ลงทุนด๎านชิ้นสํวนรถยนต์ที่จังหวัดชลบุรี บริษัท 
Manulife ลงทุนด๎านการบริการทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง บริษัท Premier Tech 
Chronos ลงทุนด๎านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และบริษัท Canada Solar ลงทุนด๎านแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็นต๎น 

อนึ่ง ไทยและแคนาดายังมีโอกาสขยายความรํวมมือทั้งด๎านการค๎าและ
การลงทุนระหวํางกันอีกมากหากท้ังสองฝุายได๎รู๎จักและศึกษาศักยภาพความพร๎อมของกันและกันมาก
ยิ่งขึ้น 

1.1.2.4  ความสัมพันธ์ภาคประชาชนไทย–แคนาดา 
มีชาวไทยอาศัยอยูํในแคนาดาประมาณ 16,000 คน โดยสํวนใหญํอาศัย

ในเมืองทําส้าคัญ ๆ ของแคนาดา อาทิ นครโทรอนโต (รัฐออนแทรีโอ) นครมอนทรีออล (รัฐควิเบก) 
และนครแวนคูเวอร์ (รัฐบริติชโคลัมเบีย) และมีชาวแคนาดาอาศัยอยูํในประเทศไทยประมาณ 6,000 คน 
คนไทยในแคนาดาสํวนใหญํประกอบกิจการร๎านอาหารไทย เป็นผู๎ดูแลเด็กและคนชรา แรงงานภาค
การเกษตร นอกจากนี้ยังมีนักเรียน/นักศึกษาไทยในแคนาดาอีกประมาณ 1,300 คน ปัจจุบันมีวัดไทย
ในแคนาดา รวม 8 แหํง ในปี ค.ศ. 2018 มีนักทํองเที่ยวไทยไปแคนาดาประมาณ 15,000 คน และ
นักทํองเที่ยวแคนาดามาไทยประมาณ 276,000 คน24  

 
 

                                                                                                                                            

 (สืบค๎นเมื่อ 16 มิถุนายน 2562). 
21 “สโกเทียแบงค์เพิ่มการลงทุนในธนาคารธนชาตชองประเทศไทย,” POSITIONING, 
https://positioningmag.com/46019 (สืบค๎นเมื่อ 16 มิถุนายน 2562). 
22 “Our Story,” ธนาคารธนชาต, https://thanachartbank.co.th/tbankcmsfrontend/halloffame/ourstory.html 
(สืบค๎นเมื่อ 16 มิถุนายน 2562). 
23 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, “ธนาคารธนชาติซึ่งถือหุ๎นโดยธนาคาร Nova Scotia เข๎าควบรวมกิจการ
กับธนาคารนครหลวงไทย,” ศูนย์บริการข๎อมลูเศรษฐกิจระหวํางประเทศ กระทรวงการตํางประเทศ, 
http://www.mfa.go.th/business/th/situation/92/14659-ธนาคารธนชาติซึ่งถือหุ๎นโดยธนาคาร-Nova-Scotia-
เข๎าค.html. (สืบค๎นเมื่อ 16 มิถุนายน 2562). 
24 กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต๎ กระทรวงการตาํงประเทศ เรื่อง Canada (พฤษภาคม 2562). 
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1.1.3  ความส าคัญของปัญหา 
ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 ทางการแคนาดาได๎

แสดงทําทีแข็งกร๎าวตํอรัฐบาลไทย แคนาดาเป็น 1 ใน 4 ประเทศแรก25 ที่ออกแถลงการณ์ประณาม
การเข๎าควบคุมอ้านาจบริหารประเทศครั้งนี้ และเป็น 1 ใน 12 ประเทศแรก26 ที่ออกมาแสดงความหํวงกังวล 
อยํางยิ่งตํอการประกาศยึดอ้านาจการปกครองโดยคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) โดยขอให๎
กองทัพไทยเคารพในเสรีภาพสํวนบุคคล สิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตย เรียกร๎องให๎มีการ
จัดการเลือกตั้งในโอกาสแรก อีกทั้งได๎กดดันไทยในหลายด๎าน อาทิ จ้ากัดปฏิสัมพันธ์กับไทย ยกเลิก
การหารือ political consultation ระหวํางปลัดกระทรวงการตํางประเทศทั้งสองฝุาย ระงับความรํวมมือ
ทางการทหารและการเมือง และออกแถลงการณ์แสดงความหํวงกังวลตํอการใช๎ค้าสั่งตามมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 (ค.ศ. 2014) เพ่ือควบคุมสถานการณ์และรักษาความสงบ
ภายในประเทศหลังการยกเลิกกฎอัยการศึกเมื่อ 1 เมษายน ค.ศ. 2015  

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจ้าประเทศไทยยังมีทําทีไมํยืดหยุํนตํอ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยในขณะนั้น โดย “เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ้าประเทศไทย 
นายฟิลิป คาลเวิร์ต (ด้ารงต้าแหนํงระหวํางปี 2555–2559) มักวิพากษ์วิจารณ์พัฒนาการทางการเมืองไทย
เกี่ยวกับการจ้ากัดเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงออก เสรีภาพสื่อมวลชน และการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนเป็นระยะ”27 นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2014 สถานเอกอัครราชทูตแคนาดายังไมํจัดงาน 
วันชาติแคนาดา28 ที่ประเทศไทย โดยย๎ายไปจัดที่ประเทศกัมพูชาแทนและให๎เหตุผลวําเพ่ือให๎สอดคล๎อง 
กับก้าหนดการของเอกอัครราชทูตฯ29 ในขณะที่กระทรวงการตํางประเทศแคนาดา โดยนาย Peter 
MacArthur อธิบดีกรมเอเชียใต๎และตะวันออกเฉียงใต๎ กระทรวงการตํางประเทศแคนาดา ก็ได๎เชิญนายพิศาล 
มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เข๎าพบและแจ๎งวํา “รมว. กต. Blaird แสดงความหํวงกังวล
อยํางมากตํอการถอยหลังของประชาธิปไตยของไทย ขอให๎กองทัพรักษาไว๎ซึ่งสิทธิและเสรีภาพของ
สื่อสารมวลชน การใช๎อินเตอร์เน็ต และขอให๎มี road map ที่มีความนําเชื่อถือ เพ่ือให๎มีการจัดตั้ง
รัฐบาลพลเรือนโดยเร็ว และเรียกร๎องให๎ปลํอยตัวบุคคลที่ถูกกักตัวทั้งหมด”30  

ในสถานการณ์นี้ แม๎ฝุายไทยจะพยายามอธิบายถึงบริบทและความจ้าเป็นในการเข๎า
ควบคุมและแก๎ไขปัญหาความรุนแรง ความชะงักงันทางการเมือง ความแตกแยกทางสังคมอยํางหยั่งรากลึก
แบบที่ไมํเคยเป็นมากํอน รวมถึงความจ้าเป็นในการสร๎างความสมานฉันท์ให๎กับสังคมไทยและความจ้าเป็น
ในการปฏิรูปประเทศเพ่ือให๎ระบบควบคุมตรวจสอบกลับมามีประสิทธิภาพ กํอนจัดการเลือกตั้งที่สมบูรณ์
ตามระบอบประชาธิปไตย เพ่ือปูองกันมิให๎การทุจริตคอรัปชั่น การลุแกํอ้านาจโดยอ๎างเสียงสํวนมาก 
การชุมนุมประท๎วง และวิกฤติความรุนแรงย๎อนกลับมาเป็นวงจร (Vicious Cycle) อีกครั้ง แตํฝุายแคนาดา

                                                 
25 ประเทศอื่น ๆ อีก 3 ประเทศ ประกอบด๎วย เยอรมนี ฝรั่งเศส และชิลี 
26 ประเทศอื่น ๆ อีก 11 ประเทศ ประกอบด๎วย เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา 
โปแลนด์ อาร์เจนตินา อังกฤษ ออสเตรเลีย และชิล ี
27 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, โทรเลข ดํวนท่ีสดุ ที่ OTT 11/2560 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560, หน๎า 9. 
28 วันชาติแคนาดาตรงกับวันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกป ี
29 กระทรวงการตํางประเทศ, โทรเลข ที่ 1102/115/2557 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2557, หน๎า 1.  
30 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, โทรเลข ดํวนมาก ท่ี OTT 241/2557 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2557, หน๎า 1. 
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ทั้งผู๎แทนในประเทศไทย คือ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจ้าประเทศไทย รวมถึงกระทรวง 
การตํางประเทศของแคนาดาที่ออตตาวาก็ยังคงยืนยันข๎อเรียกร๎องและกดดันให๎ไทยจัดการเลือกตั้ง
โดยเร็วทีสุ่ดด๎วยมาตรการตําง ๆ ดังนั้น ชํองทางทางการเมือง การทหาร และการทูตจึงประสบปัญหา
ความท๎าทายอยํางมากในการสานตํอและผลักดันความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา ให๎สามารถเดินหน๎า
ตํอไปได๎อยํางราบรื่น 

เมื่อมาพิจารณามิติด๎านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหวํางไทยกับแคนาดา 
ในขณะนั้นพบวํามูลคําการค๎าและการลงทุนระหวํางสองประเทศยังมีไมํมากนัก โดยมูลคําการค๎ารวม 
เมื่อปี ค.ศ. 2014 อยูํที่ประมาณ 3.24 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเพียงร๎อยละ 0.35 ของมูลคําการค๎า
ทั้งหมดของแคนาดากับตํางประเทศซึ่งอยูํที่ประมาณ 940.68 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ31 ซึ่งไทยเป็นฝุาย
ได๎เปรียบดุลการค๎า โดยไทยสํงออกไปยังแคนาดาคิดเป็นมูลคํา 2.60 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่
น้าเข๎าสินค๎าจากแคนาดาเพียง 0.64 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งเมื่อมาพิจารณาด๎านมิติการลงทุน
ระหวํางไทยกับแคนาดาก็มีมูลคําไมํมากนัก โครงการขุดเจาะน้้ามันในรัฐแอลเบอร์ตาซึ่งแม๎จะเป็น 
การลงทุนขนาดใหญํของ ปตท. สผ. ในตํางประเทศ โดยมีมูลคําสูงถึง 2.28 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ  
แตํโครงการดังกลําวก็ยังไมํได๎เริ่มด้าเนินการอยํางเป็นรูปธรรมเนื่องจากประสบปัญหาราคาน้้ามัน
ตกต่้าและความไมํคุ๎มทุน สํงผลให๎ไทยเผชิญอุปสรรคในการใช๎มิติทางเศรษฐกิจเป็นสื่อและเครื่องมือ
ในการสนับสนุน ตํอรอง กระตุ๎น และฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหวํางสองประเทศได๎อยํางเต็มที่ 

ในการนี้ โดยที่กลไกหลักด๎าน Hard Power กลําวคือการเมือง/การทหาร และ
เศรษฐกิจประสบความท๎าทายและเกิดขีดจ้ากัดข๎างต๎น สถานกงสุลใหญํ ณ นครแวนคูเวอร์ จึงได๎ใช๎
กลไกด๎าน Soft Power32 โดยน้าศิลปวัฒนธรรม อาหาร การศึกษา และการทํองเที่ยวไทย ซึ่งเป็น
คุณลักษณะโดดเดํนของไทยที่ชาวแคนาดาให๎ความนิยมและชื่นชมอยูํแล๎วมาเป็นเครื่องมือในการ
กระชับความสัมพันธ์กับแคนาดา ผํานการด้าเนินโครงการส้าคัญ 5 โครงการ ประกอบด๎วย โครงการ
เทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ (ริเริ่มในปี ค.ศ. 2014) โครงการน้าผู๎ฝึกสอนการประกอบอาหารไทย
ไปฝึกสอนแกํชาวตํางประเทศและชุมชนไทยในรัฐบริติชโคลัมเบีย (ริเริ่มในปี ค.ศ. 2015) โครงการ
ความรํวมมือไทย–แคนาดา ในการกํอสร๎างหอพักนักเรียนและให๎ความชํวยเหลือทางการศึกษาแกํ
โรงเรียนบ๎านแมํระเมิง จังหวัดตาก (ริเริ่มในปี ค.ศ. 2015 แล๎วเสร็จในปี ค.ศ. 2016) โครงการ 
Thailand Corner ณ ห๎องสมุดสาธารณะและห๎องสมุดมหาวิทยาลัยในรัฐบริติชโคลัมเบียและ 
รัฐใกล๎เคียง (ริเริ่มในปี ค.ศ. 2015) และโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสํงเสริมภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย โดยชมรม/ สมาคมไทย และวัดไทยในแคนาดาตะวันตก (ริเริ่มในปี ค.ศ. 2014) เพ่ือสํงเสริม
ภาพลักษณ์และผลักดันมิตรสัมพันธ์ระหวํางไทยกับแคนาดาให๎สามารถขับเคลื่อนตํอไป รวมทั้งชํวยสื่อ
ตํอไปยังผู๎น้าและบุคคลส้าคัญของแคนาดาในระดับตําง ๆ ด๎วย 

                                                 
31 Innovation, Science and Economic Development Canada, “Trade data online,” under “Import, 
Export and Investment,” https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?&productType=NAICS&lang=eng 
(accessed 31 May 2019). 
32 โดยที่พจนานุกรม ฉบับราชบัญฑติยสถาน ไมํได๎บัญญัติศัพท์ ค้าวํา Hard Power และ Soft Power เป็น
ภาษาไทย ผู๎ศึกษาจึงได๎ใช๎ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในรายงานการศึกษาฉบับน้ี 
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ทั้งนี้ รายงานการศึกษาฉบับนี้จะเน๎นการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเทศกาลไทย  
ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นโครงการประจ้าปีขนาดใหญํที่สุดของสถานกงสุลใหญํฯ  
ที่ริเริ่มและด้าเนินการมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํปี ค.ศ. 2014 จนถึงการด้าเนินโครงการครั้งที่ 5 เมื่อปี 
ค.ศ. 2018  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  ศึกษาความเหมาะสมของการใช๎  Soft Power ในการกระชับความสัมพันธ์ 
ไทย–แคนาดา ผํานการด้าเนินโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ระหวํางปี ค.ศ. 2014–2018  

1.2.2  จัดท้าข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายและข๎อเสนอแนะในการด้าเนินการเพ่ือคงพลวัตร 
พัฒนาและตํอยอดการใช๎ Soft Power เป็นเครื่องมือหลักในการด้าเนินงานการทูตเชิงรุกเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์และสํงเสริมความรํวมมือระหวํางไทยกับรัฐบริติชโคลัมเบียในระยะตํอไป 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาการน้าทรัพยากรด๎าน Soft Power ของไทย อาทิ อาหาร ศิลปวัฒนธรรม 

และการทํองเที่ยวไทย มาใช๎เป็นสื่อในการดึงดูดความสนใจและกระชับความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา 
ผํานการด้าเนินโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ในรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งแตํปี ค.ศ. 2014  
ซึ่งเป็นปีที่เกิดรัฐประหารในประเทศไทยและเป็นปีแรกที่ได๎มีการริเริ่มโครงการฯ จนถึงปี ค.ศ. 2018 
ซึ่งเป็นปีลําสุดที่ผู๎ศึกษาได๎รํวมด้าเนินโครงการฯ แล๎วเสร็จ กํอนกลับมาประจ้าการที่ประเทศไทย  

1.3.2 วิธีการด้าเนินการศึกษา 
ด้าเนินการศึกษาโดยการรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูล ดังนี้ 
1.3.2.1  แหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ ประกอบด๎วย หนังสือและเอกสารราชการของ

กระทรวงการตํางประเทศ ผลการส้ารวจความคิดเห็น และ/หรือ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู๎บริหารของ
สถานกงสุลใหญํฯ เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น อาสาสมัครชาวไทย ผู๎เข๎ารํวมโครงการชาวแคนาดา รวมถึง
ประสบการณ์ตรงของผู๎ศึกษาในระหวํางการปฏิบัติหน๎าที่ที่สถานกงสุลใหญํฯ ระหวํางปี ค.ศ. 2015–2018  

1.3.2.2  แหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ ประกอบด๎วย หนังสือ บทความและรายงาน
การศึกษารวมทั้งสถิติตําง ๆ จากเว็บไซต์ของหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและ
ตํางประเทศ ที่เก่ียวข๎อง 

13.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.3.1  ศึกษาโดยใช๎ทฤษฎีและแนวคิดด๎าน Soft Power ของ Joseph S. Nye, Jr. 

เพ่ือเป็นกรอบในการวิเคราะห์กระบวนการใช๎ Soft Power เป็นสื่อในการกระชับความสัมพันธ์ 
ไทย–แคนาดา ผํานการด้าเนินโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ในพ้ืนที่รัฐบริติชโคลัมเบีย 
ระหวํางปี ค.ศ. 2014–2018  

1.3.3.2  ใช๎ CIPPIEST เป็นทฤษฎีประเมินการใช๎ Soft Power ผํานการด้าเนิน
โครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ระหวํางปี ค.ศ. 2014–2018 ใน 8 ด๎าน ประกอบด๎วย  
ด๎านบริบท (Context) ด๎านปัจจัยน้าเข๎า (Inputs) ด๎านกระบวนการ (Process) ด๎านผลผลิต 
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(Products) ด๎านผลกระทบ (Impact) ด๎านประสิทธิผล (Effectiveness) ด๎านความยั่งยืน (Sustainability) 
และด๎านการถํายโยงความรู๎ (Transportability) กํอนจัดท้าข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายและข๎อเสนอแนะ
ในการด้าเนินการ เพ่ือคงพลวัตร พัฒนาและตํอยอดการใช๎ Soft Power เป็นเครื่องมือหลักในการ
ด้าเนินงานการทตูของสถานกงสุลใหญํฯ ในระยะตํอไป 

 
1.4  ค าถามการศึกษา 

1.4.1  Soft Power เหมาะสมหรือไมํที่จะเป็นเครื่องมือหลักในการด้าเนินกิจกรรม      
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา ในรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหวํางปี ค.ศ. 2014–2018  

1.4.2  อะไรคือแนวทางในการใช๎ Soft Power กระชับความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา 
ส้าหรับการด้าเนินการในระยะตํอไป 

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

Soft Power เป็นเครื่องมือส้าคัญอยํางยิ่งในการด้าเนินความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา  
อยํางเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสภาวะที่สภาพแวดล๎อมทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ มีข๎อจ้ากัด  

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  สถานกงสุลใหญํฯ สามารถน้าผลการศึกษาที่ได๎มาประกอบการวางแผนในระยะ
เฉพาะหน๎าและระยะยาวให๎มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพและตํอเนื่อง 

1.6.2  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนมีข๎อมูลที่อาจ
น้าไปตํอยอดและน้าไปสูํการสร๎างความเข๎าใจอันดีระหวํางกันในเชิงการเมืองและเศรษฐกิจอยํางเป็น
รูปธรรม 

16.3  ในระยะยาว Soft Power เป็นยุทธศาสตร์หลักของไทยในการด้าเนินความสัมพันธ์
กับประเทศตําง ๆ 

 
1.7  นิยามศัพท์  

1.7.1  ค าว่า Soft Power 
ศาสตราจารย์ Joseph S. Nye, Jr. ผู๎บัญญัติศัพท์ค้าวํา Soft Power ได๎อธิบายวํา

Soft Power คือ ความสามารถในการได๎มาซึ่งสิ่งที่ต๎องการโดยใช๎วิธีดึงดูดหรือชักจูง ไมํใชํการบังคับ
หรือให๎สิ่งตอบแทน โดยมีที่มาจากความสนใจในวัฒนธรรม (culture) อุดมการณ์ทางการเมือง 
(political ideals) และนโยบาย (policies) ของประเทศ (“What is soft power? It is the ability 
to get what you want through attraction rather than coercion or payment. It arises 
from the attractiveness of a country’s culture, political ideals, and policies.”)33  

                                                 
33 Joseph S. Nye, Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: PublicAffairs, 
2004), x. 
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1.7.2  ค าว่า Public Diplomacy (การทูตสาธารณะ) 
สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการตํางประเทศ ได๎นิยาม Public Diplomacy 

หรือการทูตสาธารณะ วําหมายถึง “การด้าเนินการทางการทูตแบบหนึ่งเพ่ือโน๎มน๎าวชักจูงให๎
สาธารณชนและกลุํมเปูาหมายและกลุํมผลประโยชน์ตําง ๆ ในตํางประเทศที่มีบทบาทส้าคัญตํอ 
การตัดสินใจของรัฐให๎มีความชื่นชมและเข๎าใจถึงแนวทางการด้าเนินนโยบายตํางประเทศของประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ซึ่งจะชํวยเสริมสร๎างความสัมพันธ์ระดับประชาชนให๎มีความใกล๎ชิดแนํนแฟูน และ
ประสบผลส้าเร็จอยํางแนบเนียน โดยจะมีความแตกตํางจากการด้าเนินการทางการทูตแบบดั้งเดิม 
ที่เน๎นการสื่อสารระหวํางรัฐตํอรัฐ (Government to Government) แตํการทูตสาธารณะจะเน๎น
วิธีการด้าเนินความสัมพันธ์ระหวํางรัฐกับประชาชน (Government to People) ภาคเอกชน ประชาสังคม 
หรือสื่อมวลชนในตํางประเทศหรือระหวํางประชาชนด๎วยกันเอง อนึ่ง การทูตวัฒนธรรม (Cultural 
Diplomacy) ที่ใช๎วัฒนธรรมเป็นสื่อเชื่อมความเข๎าใจอันดีระหวํางประชาชนนั้น ถือเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ของการด้าเนินการทางการทูตสาธารณะ”34  

1.7.3  ค าว่า Cultural Diplomacy (การทูตวัฒนธรรม)  
สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการตํางประเทศ ได๎นิยาม Cultural Diplomacy 

หรือการทูตวัฒนธรรม วําหมายถึง “กิจด๎านวัฒนธรรมในกรอบกว๎าง ทั้งภาษา ความคิด อุดมการณ์ 
ทัศนคติ ประเพณี วิทยาการ ความรู๎ การกีฬาและวิถีชีวิต (ไมํเพียงแตํการสํงคณะนาฏศิลป์ไปแสดง   
ในตํางประเทศเทํานั้น) ทั้งนี้ เพ่ือใช๎สิ่งเหลํานี้เป็นเครื่องมือสร๎างความรู๎สึกที่ดีตํอกัน โดยใช๎แนวทาง
ปฏิบัติอยํางตํอเนื่องในลักษณะซึมลึกเพ่ือให๎เข๎าถึงประชาชน”35 

 
 

                                                 
34 กระทรวงการตํางประเทศ สถาบนัการตํางประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, ค าศัพท์–ค าย่อทางการทูตและการ
ต่างประเทศ, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2556), น. 197–198. 
35 เรื่องเดียวกัน, น. 96–97. 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  ทฤษฎีด้าน Soft Power 
รายงานการศึกษาสํวนบุคคลฉบับนี้ใช๎ทฤษฎี Soft Power ของศาสตราจารย์ 

Joseph Samuel Nye, Jr. อดีตผู๎ชํวยรัฐมนตรีกลาโหมฝุายความมั่นคงระหวํางประเทศ (Assistant 
Secretary of Defense for International Security Affairs) กระทรวงการตํางประเทศสหรัฐฯ 
(ค.ศ. 1994–1995) และอดีตคณบดี (Dean) ของ The John F. Kennedy School of Government 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (ค.ศ. 1995–2004) ผู๎บัญญัติศัพท์ค้าวํา Soft Power เป็นกรอบแนวคิดในการ
ประมวลข๎อมูลและวิเคราะห์ความเหมาะสมรวมถึงความส้าเร็จของการใช๎ Soft Power ในการกระชับ
ความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา ในรัฐบริติชโคลัมเบีย โดยมีโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์  
เป็นกรณีศึกษา 

2.1.1.1  ค้าจ้ากัดความของ Power (อ้านาจ) ตามทฤษฎีของ Joseph S. Nye, Jr.  
Nye ให๎นิยาม “อ้านาจ” วําหมายถึง ความสามารถในการมีอิทธิพลตํอ

พฤติกรรมของผู๎อ่ืนเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งผลลัพท์ที่เราต๎องการ ไมํวําจะโดยการบังคับ การขูํเข็ญ การชักจูงด๎วย
คําตอบแทน หรือการดึงดูดโน๎มน๎าวให๎ผู๎อ่ืนปฏิบัติตามความต๎องการของเรา 36 ซึ่งในบางครั้งอาจ  
ไมํจ้าเป็นต๎องใช๎ความพยายามหรือการด้าเนินการใด ๆ ที่เป็นรูปธรรม เพียงแคํบุคคลหนึ่งมีความ
ประทับใจหรือเกิดความเชื่อมั่นชื่นชมในตัวเรา ก็อาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาปฏิบัติตามหรือสนับสนุน
เราได๎  

2.1.1.2  แหลํงที่มาของ Power (อ้านาจ)  
ในบริบทของความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ Nye แยกประเภทของ

อ้านาจออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด๎วย military power (อ้านาจทางทหาร) economic power 
(อ้านาจทางเศรษฐกิจ) และ soft power ซึ่งด๎วยแนวโน๎มทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมยุค
โลกาภิวัฒน์เชํนปัจจุบัน Nye คาดการณ์วํา soft power ก็จะยิ่งเพ่ิมความส้าคัญมากข้ึน37  

 
2.1.1.3 ความแตกตํางระหวําง Hard Power และ Soft Power 

แม๎วําบํอยครั้งที่การใช๎อ้านาจสั่งการ (command power) ทางทหาร
และทางเศรษฐกิจจะสามารถท้าให๎อีกฝุายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยอาศัยการให๎คุณ (carrots) หรือ
ให๎โทษ (sticks) แตํในบางครั้งการใช๎อ้านาจในสองลักษณะดังกลําวก็ไมํจ้าเป็นเสมอไป หากเรา
                                                 
36 Joseph S. Nye, Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: PublicAffairs, 
2004), p. 2. 
37 Ibid, p. 30.  
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สามารถใช๎อีกมิติหนึ่งหรืออีกหน๎าหนึ่งของอ้านาจซึ่ง Nye เรียกวํา “the second face of power” 
หรือ Soft Power ในการท้าให๎อีกฝุายเกิดความพึงพอใจในการเลือกที่จะปฏิบัติ (preference) ตาม
ความต๎องการของเราโดยสมัครใจ (co–optive power) 

Nye ชี้ให๎เห็นด๎วยวํา Soft Power นั้นแตกตํางและมิได๎เป็นเพียงการ
ด้าเนินการอยํางหนึ่งอยํางใดให๎เกิดอิทธิพล (influence) ตํอพฤติกรรมของอีกฝุาย ซึ่งอาจอาศัย Hard 
Power เชํน การบังคับ หรือการใช๎สิ่งตอบแทนเป็นเครื่องมือ เนื่องจากการใช๎ Soft Power นั้นจะเกิด
จากการสร๎างความดึงดูดสนใจที่มักจะน้าไปสูํการยอมรับโดยดุษฎีได๎อีกด๎วย38  

ความแตกตํางระหวําง Hard Power และ Soft Power สามารถ
แยกแยะได๎ชัดเจนขึ้นเมื่อเราศึกษาและเปรียบเทียบระดับความเข๎มข๎นของวิธีการที่น้าไปสูํการได๎มาซึ่ง
อ้านาจ (behaviors) และความนําจะเป็นของแหลํงที่มา (resources) ของอ้านาจ  

 
ตารางท่ี 1 วิธีการและความนําจะเป็นของแหลํงที่มาของ Hard Power และ Soft Power 
 
 Hard Soft 
Spectrum of Behaviors coercion inducement  

Command 
 

agenda setting attraction 
Co–opt  

Most likely Resources force payments 
sanctions bribes  

Institutions values 
cultures 
politics 

Source: Joseph S. Nye, Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics (2004: 8) 
 

2.1.1.4  วิธีการได๎มาซึ่งอ้านาจ  
Nye ระบุวําการได๎มาซึ่งอ้านาจ หรือการมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของผู๎อ่ืน

เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งผลลัพธ์ที่เราต๎องการนั้น มีระดับความเข๎มข๎นของวิธีการระหวําง 2 ขั้ว คือ การสั่งการ 
(command) และการปฏิบัติตามโดยสมัครใจ (co–opt) โดยสามารถจ้าแนกความแตกตํางของระดับ
ความเข๎มข๎นจากน๎อยไปมากได๎ดังนี้ การสร๎างดึงดูดความสนใจ (attraction) การก้าหนดกรอบ
ความคิด/ทางเลือก (agenda setting) ซ่ึงจัดอยูํใน Soft Power และการชักน้า (inducement) การบังคับ 
(coercion) ซึ่งจัดอยูํใน Hard Power 

2.1.1.5  ที่มาของอ้านาจ 
ส้าหรับแหลํงที่มาของ Soft Power ของประเทศนั้น Nye แบํงออกเป็น 

3 แหลํงส้าคัญ คือ (1) วัฒนธรรม (culture) ซึ่งรวมถึงคํานิยมและธรรมเนียมการปฏิบัติที่มีความหมาย
และความส้าคัญตํอสังคม ครอบคลุมทั้งวัฒนธรรมระดับสูง (high culture) เชํน วรรณกรรม ศิลปะ 
และการศึกษา จนถึงวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) ที่เน๎นความบันเทิงมวลชนตําง ๆ  

                                                 
38 Ibid, p. 6. 
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(2) คํานิยมทางการเมือง (political values) และ (3) นโยบายตํางประเทศ (foreign policy)39 
นอกจากนี้ สถาบัน/ องค์กร (institutions) ทั้งในแงํกฎระเบียบและตัวสถาบัน/ องค์กร ก็สามารถเป็น
ที่มาของ Soft Power ได๎เชํนกัน โดยเฉพาะในด๎านการก้าหนดกรอบความคิด/ทางเลือก (agenda 
settting) ที่สามารถชํวยสร๎างความชอบธรรมให๎กับประเทศผู๎กํอตั้ง40  

2.1.2  ทฤษฎีการประเมินแบบ CIPPIEST
41  

รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST พัฒนามาจากการประเมินแบบ CIPP model 
ของศาสตราจารย์ ดร. Daniel Stufflebeam อาจารย์ Ohio University สหรัฐอเมริกา โดยเน๎นการ
ประเมินหลักสูตรการศึกษาแบบองค์รวมครอบคลุมทุกด๎านอยํางเป็นระบบ มีรูปแบบการประเมิน    
ใน 4 ด๎าน ประกอบด๎วย 

1)  ด๎านบริบท (Context Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อม
ที่เก่ียวข๎อง ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ของการด้าเนินการ เป็นต๎น 

2)  ด๎านปัจจัยน้าเข๎า (Inputs Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินปัจจัยน้าเข๎า 
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ทรัพยากรตําง ๆ ที่ใช๎ในการด้าเนินการเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก้าหนดไว๎ พ้ืนฐานความรู๎ของกลุํมเปูาหมาย สื่ออุปกรณ์ และสถานที่ด้าเนินการ เป็นต๎น 

3)  ด๎านกระบวนการ (Process Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินด๎านการด้าเนินการ 
การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล เป็นต๎น 

4)  ด๎านผลผลิต (Products Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลที่ได๎จากการด้าเนินการ 
โดยตํอมาในปี ค.ศ. 2007 Stufflebeam ได๎ขยายรูปแบบการประเมิน CIPP และ

ปรับชื่อทฤษฎีใหมํเป็น CIPPIEST โดยเพิ่มการประเมินให๎ครอบคลุมผลลัพธ์อีก 4 ด๎าน ประกอบด๎วย  
1)  ด๎านผลกระทบ (Impact Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับบุคคล

หรือสภาพแวดล๎อมหลังการด้าเนินการ 
2) ด๎านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพ

ความส้าเร็จของการด้าเนินการ และการพัฒนา 
3)  ด๎านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินการมี

พัฒนาการอยํางตํอเนื่อง 
4)  ด๎านการถํายโยงความรู๎ (Transportability Evaluation) ซึ่งเป็นการน้าผล

และองค์ความรู๎ที่ได๎ไปขยายผลได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 

                                                 
39 Ibid, p. 11. 
40 Ibid, p. 10. 
41 ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล และคณะ, “การประเมินหลักสูตรแนวใหมํ: รูปแบบ CIPPIEST,” วารสารพยาบาลต้ารวจ
, 9, 2 (กรกฎาคม –ธันวาคม 2560): 206–210.  
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แผนภูมิที่ 1 การปรับปรุงรูปแบบการประเมิน CIPPIEST 
ที่มา: ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล และคณะ (2560: 206–210). 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาค๎นคว๎าพบวํามีวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ Soft Power ในการเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ เผยแพรํภาพลักษณ์ สํงเสริมผลประโยชน์ของประเทศ รวมถึง
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและการพัฒนาศักยภาพชุมชนหลายฉบับ โดยฉบับที่ผู๎เขียนเห็นวํามีความ
เกี่ยวข๎องและใกล๎เคียงกับการศึกษาวิจัยฉบับนี้มากที่สุด คือ รายงานการศึกษาสํวนบุคคลของ  
นายอสิ ม๎ามณี เรื่อง “การใช๎ Soft Power ในการสํงเสริมความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ : กรณีศึกษา
การด้าเนินการของทีมประเทศไทยในเนปาล” ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร 
การทูต รุํนที่ 4 ปี 2555 ของกระทรวงการตํางประเทศ 

เชํนเดียวกับรายงานการศึกษาฉบับนี้ นายอสิฯ ได๎หยิบยกและชี้ให๎เห็นถึงความเหมาะสม
ส้าหรับไทยซึ่งเป็นประเทศขนาดกลางที่ไมํมี Hard Power มากนัก แตํมีทรัพยากรด๎าน Soft Power 
หลายด๎าน อาทิ การมีวัฒนธรรมที่เข๎มแข็ง นโยบายตํางประเทศที่สร๎างสรรค์ ระบบการศึกษาที่ได๎
มาตรฐาน นโยบายเศรษฐกิจเสรี ความเชี่ยวชาญด๎านอุตสาหกรรมการบริการ ความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยี และเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการพัฒนา เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและ
สํงเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเนปาล ระหวํางปี 2551–2555 (ค.ศ. 2008–2012) ในภาพรวม  
5 ด๎าน ประกอบด๎วย  

1)  ด๎านวัฒนธรรมและศาสนา อาทิ โครงการจัดแสดงเพ่ือเผยแพรํวัฒนธรรมไทย โดยคณะ
หุํนละครเล็กโจหลุยส์ การสาธิตกีฬามวยไทย การจัดประกวดภาพเขียน การจัดเทศกาลสัปดาห์
อาหารไทย การอัญเชิญผ๎าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายวัดพุทธในเนปาล และการรํวมบูรณะ
สังเวชนียสถานลุมพินี  

2)  ด๎านการสํงเสริมบทบาทประเทศผู๎ให๎และตัวอยํางด๎านการพัฒนา อาทิ การให๎ทุน
บุคลากรภาครัฐของเนปาลไปศึกษาหลักสูตรตําง ๆ ที่ประเทศไทย ทั้งในกรอบทวิภาคีและไตรภาคี 
โครงการผําตัดตาต๎อกระจกให๎ชาวเนปาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การบริจาคเงินชํวยเหลือองค์กรด๎าน
สาธารณะประโยชน์ตําง ๆ ของเนปาล โครงการน้าผู๎น้าชุมชนไปศึกษาดูงานด๎านเศรษฐกิจพอเพียง     
ที่ประเทศไทย  

กระบวนการ 
(Process) 

ปัจจัยเข้า 
(Input) 

ผลผลิต 
(Product) 

ผลกระทบ (Impact) 

ประสิทธิผล (Effectiveness) 

ความยั่งยืน (Sustainability) 

การถ่ายโยงความรู้ (Transportability) 

บริบท (Context) 
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3)  ด๎านการด้าเนินนโยบายตํางประเทศที่เป็นมิตรและสนับสนุนเนปาล โดยแสดงให๎เห็นวํา
ไทยสนับสนุนกระบวนการสันติภาพของเนปาล และจะไมํแทรกแซงกิจการภายในของเนปาล 

4)  ด๎านการศึกษา อาทิ การให๎ทุนรัฐบาลไทย การสนับสนุนให๎ชาวเนปาลเข๎ารับการศึกษา
ตํอที่มหาวิทยาลัยตําง ๆ ในประเทศไทย เชํน การด้าเนินโครงการ Destination Thailand โดยเชิญ
มหาวิทยาลัยตําง ๆ ของไทยไปจัดนิทรรศการการศึกษาและให๎ข๎อมูลแกํผู๎สนใจ การจัดท้าความตกลง
ระหวํางสถาบันการศึกษาของสองประเทศ 

5) ด๎านธุรกิจและนวัตกรรม อาทิ การจัดนิทรรศการ Thailand Today และ Destination 
Thailand เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism)  

ทั้งนี้ อสิฯ สรุปวํา มิติด๎านวัฒนธรรมมีความเหมาะสมในการเป็นตัวน้าในการใช๎ Soft Power 
เพ่ือสํงเสริมความสัมพันธ์ไทย–เนปาล โดยเฉพาะในระดับประชาชน โดยใช๎ Soft Power อ่ืน ๆ เชํน 
บทบาทของไทยในฐานะประเทศผู๎ให๎ความชํวยเหลือ ความนิยมตํอสินค๎าและนวัตกรรมตําง ๆ ของไทย
เป็นตัวเสริม 

แม๎วํารายงานการศึกษาเรื่อง “การใช๎ Soft Power ในการสํงเสริมความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศ : กรณีศึกษา การด้าเนินการของทีมประเทศไทยในเนปาล” ของอสิฯ กับรายงานการศึกษา
ฉบับนี้ เรื่อง “Soft Power กับการกระชับความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา กรณีศึกษาโครงการเทศกาลไทย  
ณ นครแวนคูเวอร์ ค.ศ. 2014–2018” มีความคล๎ายคลึงกัน โดยรายงานทั้งสองฉบับเน๎นความส้าคัญ
ของการใช๎ Soft Power ในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหวํางไทยกับประเทศที่สอง โดยใช๎
ทฤษฎีและแนวคิดด๎าน Soft Power ของ Joseph S. Nye, Jr. เป็นหลัก และด้าเนินการศึกษาในชํวงที่หนึ่ง 
ในประเทศคํูศึกษาก้าลังประสบปัญหาด๎านภาพลักษณ์ อยํางไรก็ตาม รายงานการศึกษาทั้งสองฉบับนี้
มีความแตกตํางกันในหลายบริบท อาทิ  

1)  รายงานการศึกษาของอสิฯ ศึกษาการใช๎ Soft Power ในการสํงเสริมความสัมพันธ์
ไทย–เนปาล ผํานการด้าเนินการของทีมประเทศไทยในเนปาลหลายโครงการ ในหลากหลายด๎าน และ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และปัญหา/อุปสรรค ของการใช๎ Soft Power แบบองค์รวมโดย
อาศัยกรอบ SWOT Analysis และแนวคิดการบริหารแบบบูรณาการเป็นพ้ืนฐานในการประเมิน
ประสิทธิผลของการด้าเนินการระหวํางปี ค.ศ. 2008–2012 ในขณะที่รายงานการศึกษาฉบับนี้เน๎น
การศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลในเชิงลึกผํานการใช๎โครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์  
เป็นกรณีศึกษา โดยใช๎ทฤษฎี CIPPIEST ในการประเมินและวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช๎ Soft 
Power กระชับความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา ระหวํางปี ค.ศ. 2014–2018  

2)  ลักษณะทางสังคม ไทยและเนปาลมีลักษณะทางสังคมที่ใกล๎เคียงกันมากกวําไทยกับ
แคนาดาทั้งในด๎านเชื้อชาติและศาสนา โดยไทยและเนปาลตํางตั้งอยูํในทวีปเอเชียเหมือนกันจึงมีความ
ใกล๎เคียงทางด๎านสังคมและวัฒนธรรมระหวํางกันมากกวํา โดยคนสํวนใหญํของไทยและเนปาลนับถือ
พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูตามล้าดับ โดยทั้งสองศาสนานี้มีความเชื่อมโยงทางคติความเชื่อและ
พัฒนาการทางด๎านสังคมและประวัติศาสตร์ระหวํางกัน อีกทั้งภาษาไทยและภาษาเนปาลมีรากศัพท์
มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเหมือนกัน ในขณะที่คนสํวนใหญํในแคนาดานับถือศาสนาคริสต์หรือ  
ไมํนับถือศาสนา อีกทั้งไทยและเนปาลเป็นประเทศก้าลังพัฒนาเชํนเดียวกันในขณะที่แคนาดาเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล๎วและเป็นพหุสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมสูง 
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3)  ระดับสถานะความสัมพันธ์ทางการค๎าที่แตกตํางกันระหวํางไทย–เนปาล และไทย–แคนาดา 
อาท ิ

3.1)  ไทยเป็นคูํค๎าส้าคัญส้าหรับเนปาลมากกวําเนปาลส้าหรับไทย  
– เมื่อปี ค.ศ. 2017 มูลคําการค๎ารวมระหวํางไทยกับเนปาลอยูํที่ 66.70 ล๎านดอลลาร์ 

สหรัฐ42 คิดเป็นร๎อยละ 0.62 ของมูลคําการค๎ารวมระหวํางเนปาลกับตํางประเทศ ที่ 10,818.7 ล๎านดอลลาร์ 
สหรัฐ43  

– ในขณะที่มูลคําการค๎ารวมระหวํางไทยกับเนปาล คือ 66.70 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ 
คิดเป็นร๎อยละ 0.015 ของมูลคําการค๎ารวมระหวํางไทยกับตํางประเทศที่ 438,300 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ44  

3.2)  แคนาดาเป็นคูํค๎าส้าคัญส้าหรับไทยมากกวําไทยส้าหรับแคนาดา 
– เมื่อปี ค.ศ. 2017 มูลคําการค๎ารวมระหวํางไทยกับแคนาดาอยูํที่ 2,215.27  

ล๎านดอลลาร์สหรัฐ45 คิดเป็นร๎อยละ 0.51 จากมูลคําการค๎ารวมระหวํางไทยกับตํางประเทศที่ 438,300  
ล๎านดอลลาร์สหรัฐ46  

– ในขณะที่มูลคําการค๎ารวมระหวํางไทยกับแคนาดา คือ 2,215.27 ดอลลาร์สหรัฐ 
คิดเป็นร๎อยละ 0.26 จากมูลคําการค๎ารวมระหวํางแคนาดากับตํางประเทศที่ 865,600 ล๎านดอลลาร์
สหรัฐ47  

4)  สถานการณ์ทางการเมืองและภาพลักษณ์ของประเทศในขณะนั้น 
ระหวํางปี 2551–2555 (ค.ศ. 2008–2012) ซึ่งเป็นชํวงที่อสิฯ ท้าการศึกษาการใช๎ Soft 

Power ในการสํงเสริมความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับเนปาลนั้นเป็นชํวงที่เนปาลก้าลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขมาเป็นระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ 
การเมืองขาดเสถียรภาพ กระบวนการประชาธิปไตยมีความลําช๎า และถูกกดดันอยํางหนักจากประเทศ
ตะวันตก จึงเป็นชํวงที่เนปาลต๎องการการยอมรับจากนานาชาติ ในขณะที่ระหวํางปี 2557–2561  
(ค.ศ. 2014–2015) ซึ่งเป็นชํวงที่ผู๎เขียนท้าการศึกษารายงานฉบับนี้นั้นเป็นชํวงหลังเหตุการณ์
รัฐประหารในประเทศไทยจึงเป็นชํวงที่ไทยเป็นฝุายต๎องการการยอมรับ 

                                                 
42 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย,์ “ข๎อมูลสรุปการค๎าระหวาํงประเทศ
ของไทยกบัเนปาล,” Thailand Trading Report, http://www.ops3.moc.go.th/infor/MenuComTH/ 
trade_sum/report.asp (สืบค๎นเมื่อ 22 มิถุนายน 2562). 
43 Central Intelligence Agency, “Economy: Nepal,” The World Factbook, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html (accessed June 22, 2019).  
44 Central Intelligence Agency, “Economy: Thailand,” The World Factbook, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html (accessed June 22, 2019).  
45 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย,์ “ข๎อมูลสรุปการค๎าระหวาํงประเทศ
ของไทยกับ แคนาดา,” Thailand Trading Report, 
http://www.ops3.moc.go.th/infor/MenuComTH/trade_sum/report.asp (สืบค๎นเมื่อ 22 มิถุนายน 2562). 
46 Central Intelligence Agency, “Economy: Thailand,” The World Factbook, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html (accessed June 22, 2019).  
47 Central Intelligence Agency, “Economy: Thailand,” The World Factbook, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html (accessed June 22, 2019).  
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แม๎จะมีหัวข๎อการศึกษา วัตถุประสงค์ และระเบียบวิธีการศึกษาที่คล๎ายคลึงกัน แตํด๎วย
บริบททางสังคม สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง และระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แตกตํางกัน
ดังกลําวข๎างต๎น รายงานการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ จึงนําจะชํวยสนับสนุนและเติมเต็มให๎ผู๎อําน หนํวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสาธารณชนที่สนใจสามารถศึกษา เปรียบเทียบและน้าองค์ความรู๎ที่ได๎รับ
จากทั้ง 2 มิติความสัมพันธ์และบริบท ไปประยุกต์ใช๎ให๎ Soft Power สามารถเป็นเครื่องมือหลัก 
ในการสํงเสริมความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับประเทศที่สามได๎อยํางเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

ภายหลังการรัฐประหารของไทย เมื่อปี ค.ศ. 2014 ซึ่งกํอให๎เกิดชํองวํางทางการสื่อสารและ
ความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับแคนาดา สถานกงสุลใหญํ ณ นครแวนคูเวอร์ ได๎ริเริ่มและด้าเนินงานการ
ทูตเชิงรุก ระหวํางปี ค.ศ. 2014–2018 โดยน้าศิลปวัฒนธรรม อาหาร การศึกษา และการทํองเที่ยว
ไทย ซึ่งเป็นทรัพยากรหรือคุณลักษณะโดดเดํนด๎าน Soft Power ของไทยที่ชาวแคนาดาให๎ความนิยม
และชื่นชมอยูํแล๎วมาเป็นเครื่องมือหลักในการกระชับความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับแคนาดา ผํานการ
ด้าเนินโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ทั้งนี้ โดยที่ยังไมํเคยมีการประมวลและวิเคราะห์
ข๎อมูลของการด้าเนินการดังกลําวอยํางเป็นระบบและครอบคลุม ผู๎ศึกษาจึงจะได๎น้าทฤษฎีด๎าน Soft 
Power ของศาสตราจารย์ Joseph Samuel Nye, Jr. มาเป็นกรอบในการศึกษา ใช๎ทฤษฎี CIPPIEST 

ประเมินความเหมาะสมของการด้าเนินการ โดยวิเคราะห์ข๎อมูลทั้งจากแหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ 
ประกอบด๎วย เอกสารราชการ ผลการสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถามของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง รวมถึง
ประสบการณ์ตรงของผู๎ศึกษาระหวํางปฏิบัติหน๎ าที่ที่สถานกงสุลใหญํฯ และแหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ 
ประกอบด๎วย สถิติ รายงานการศึกษา หนังสือและบทความเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติด๎าน Soft 
Power เพ่ือประกอบการจัดท้าข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายและข๎อเสนอแนะในการด้าเนินการ อีกทั้งเป็น
ข๎อมูลให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและสาธารณชนสามารถน้าผลการศึกษาที่ได๎ไปปรับใช๎และตํอยอดเพ่ือ
สร๎างความเข๎าใจอันดีทั้งในเชิงการเมืองและเศรษฐกิจอยํางเป็นรูปธรรม โดยชี้ให๎เห็นวํา Soft Power 
เป็นเครื่องมือส้าคัญอยํางยิ่งในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับตํางประเทศอยํางเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสภาวะที่สภาพแวดล๎อมทางการเมืองและเศรษฐกิจมีข๎อจ้ากัด และเพ่ือ
ในระยะยาว Soft Power จะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการด้าเนินความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับ
ประเทศท่ีสามตํอไป 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1 ความเป็นมาและประวัติการด าเนินโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ 

โครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ สามารถแบํงชํวงระยะของพัฒนาการ เป็น 3 
ระยะ ดังนี้ 

3.1.1  ระยะที่ 1 ริเริ่มและวางรากฐาน (ค.ศ. 2014) 
โครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ครั้งที่ 1  
จัดขึ้นระหวํางวันที่ 23–24 สิงหาคม ค.ศ. 2014 ณ บริเวณ North Plaza ของ 

Vancouver Art Gallery ซึ่งเป็นห๎องแสดงศิลปะที่ใหญํที่สุดในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกและมีขนาดใหญํ
เป็นอันดับ 5 ของแคนาดา ห๎องแสดงศิลปะดังกลําวตั้งอยูํใจกลางเมืองในยํานธุรกิจและแหลํง
ทํองเที่ยวส้าคัญของนครแวนคูเวอร์ อาทิ Pacific Centre ซึ่งเป็นห๎างสรรพสินค๎าที่ใหญํที่สุดของ 
นครแวนคูเวอร์ ห๎างสรรพสินค๎า Hudson’s Bay และ Nordstrom ที่มีชื่อเสียง ยํานถนน Robson 
แหลํงช๎อปปิ้งที่เป็นที่นิยม โรงแรม Fairmont Hotel Vancouver และ Four Seasons Hotel 
Vancouver ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว รวมถึงสถานีรถไฟฟูา Vancouver City Centre Station 
จากการสัมภาษณ์นางสุทธิลักษณ์ สงํามั่งคั่ง กงสุลใหญํ ณ นครแวนคูเวอร์ (ในขณะนั้น) ซึ่งเป็นผู๎ริเริ่ม
โครงการดังกลําวทราบวํา ในชํวงแรกยังไมํแนํใจวําโครงการฯ จะประสบความส้าเร็จและได๎รับความสนใจ
จากชาวนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล๎เคียงมากน๎อยเพียงไรเพราะยังไมํเคยมีการจัดงานในลักษณะ
ดังกลําวมากํอน อยํางไรก็ตามโดยที่เป็นที่นําสังเกตวํามีร๎านอาหารไทยในนครแวนคูเวอร์เป็นจ้านวน
มากถึงประมาณ 30 ร๎าน และเมื่อมีโอกาสเข๎าพบบุคคลส้าคัญตําง ๆ ในเขตอาณาที่สถานกงสุลใหญํฯ ดูแล 
ทุกคนจะกลําวชื่นชมอาหารไทยเสมอและในหลายพ้ืนที่ซึ่งยังไมํมีร๎านอาหารไทยตั้งอยูํก็จะมีการเรียกร๎อง
เชิญชวนให๎สถานกงสุลใหญํฯ สนับสนุนให๎ชุมชนไทยพิจารณาเปิดร๎านอาหารไทยด๎วย48  
ในโอกาสการเข๎าเยี่ยมคารวะ The Honourable Dough Phillips ซึ่งด้ารงต้าแหนํง Commissioner 
of Yukon Territory เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 เนื่องในโอกาสเข๎ารับหน๎าที่ใหมํ นอกเหนือจาก
ค้าถามเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองไทยซึ่งกงสุลใหญํฯ ได๎ชี้แจง ถึงความเป็นมา ความจ้าเป็นและ
แผนการฟ้ืนฟูประเทศให๎เข๎าสูํภาวะปกติ รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนตํางประเทศตํอไทยตาม
แนวทางที่กระทรวงฯ แนะน้าแล๎วนั้น ฝุายยูคอนก็ได๎แจ๎งให๎ทราบวําอาหารไทยเป็นที่นิยมในแคนาดามาก 
และโดยที่ยังไมํมีร๎านอาหารไทยในพ้ืนที่ชาวยูคอนจึงได๎เดินทางไปเมือง Skagway ในรัฐอลาสกา 
สหรัฐอเมริกา เพ่ือรับประทานอาหารไทย ซึ่งต๎องใช๎เวลาเดินทางไป–กลับ ถึงประมาณ 3 ชั่วโมง แตํ
ชาวยูคอนก็ให๎ความนิยมมากและเดินทางไปรับประทานอาหารไทยเป็นประจ้าเมื่อมีโอกาส49  

                                                 
48 สุทธิลักษณ์ สงํามั่งคั่ง. สัมภาษณโ์ดย ณรัฐ วิชญนันท์, ทางโทรศัพท,์ 3 กรกฎาคม 2562. 
49 สถานกงสุลใหญํ ณ นครแวนคเูวอร์ โทรเลข ที่ VAN 132/2557 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2557, หน๎า 2. 
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นอกจากความนิยมในอาหารไทยแล๎ว กงสุลใหญํสุทธิลักษณ์ฯ ยังให๎ข๎อมูลเพ่ิมเติม
ด๎วยวํา ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่คาดวําจะสามารถชํวยสํงเสริมและสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทยได๎เป็น
อยํางดี อาทิ ในรัฐบริติชโคลัมเบียมีร๎านสปาและนวดแผนไทยถึง 14 ร๎าน โดยในจ้านวนนี้ 10 ร๎าน
ตั้งอยูํในนครแวนคูเวอร์ ซึ่งกิจการของทุกร๎านตํางก๎าวหน๎าดี แม๎วํายังไมํมีการจัดตั้งสมาคมไทยในนคร
แวนคูเวอร์แตํก็มีการรวมตัวกันเป็นสมาคมและกลุํมความสนใจตําง ๆ อาทิ สมาคมนาฏศิลป์และ
วัฒนธรรมไทยแหํงบีซี สมาคมวัฒนธรรมไทยแหํงบีซี  และกลุํมอาสาสมัครกลองยาว นอกจากนี้ 
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นของสถานกงสุลใหญํฯ 2 คน มีความช้านาญด๎านชํางไม๎ และอีก 1 คน จบการศึกษาจาก
วิทยาลัยเพาะชําง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความรู๎และความสามารถด๎าน
ศิลปะและลายไทย ทั้งนี้ ข๎อริเริ่มการจัดงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ของสถานกงสุลใหญํฯ   
ยังเป็นแรงบัลดาลใจกํอให๎เกิดการรวมตัวของกลุํมผู๎รักดนตรีไทยในนครแวนคูเวอร์และจัดตั้งชมรม 
The Sounds of Thailand ขึ้นเป็นครั้งแรกเพ่ือแสดงในงานนี้ด๎วย50  

ปัจจัยตําง ๆ เหลํานี้ชํวยสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดงานเทศกาลไทยในปีแรก
และมีสํวนส้าคัญยิ่งในการชํวยให๎งานประสบผลส้าเร็จด๎วยดี โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด๎วยการแสดง
นาฏศิลป์และดนตรีไทย การเดินแฟชั่นโชว์ชุดประจ้าชาติไทยและชุดไทยพระราชนิยม การตอบค้าถาม 
ชิงรางวัลในชํวง “What you wanna know about Thailand” การออกร๎านจ้าหนํายอาหารและ
เครื่องดื่มไทย การจัดบูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา บูธแสดงข๎อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยด๎านการค๎า 
การลงทุน การทํองเที่ยว บูธจัดแสดงวัฒนธรรมและดนตรีไทย (โดยชุมชนไทย) บูธจ้าหนํายสินค๎า
อาหารไทย บูธบริษัทน้าเที่ยวประเทศไทย บูธนวดแผนไทยและสปาไทย บูธจ้าหนํายอาหารไทย  
บูธสาธิตการประกอบอาหารไทยและแกะสลักไทย (มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต) บูธสาธิตและสอน
มวยไทย (อดีตแชมป์มวย SEA Games หลายสมัย)  

การจัดเทศกาลไทยครั้งนี้ได๎รับผลตอบรับอยํางดียิ่งเกินความคาดหมาย โดยมี
ผู๎เข๎ารํวมงานหลายหมื่นคน และร๎านอาหารไทยหลายร๎านขายอาหารที่เตรียมไว๎ส้าหรับจัดงาน 2 วัน 
หมดภายในวันแรก จึงต๎องจัดเตรียมอาหารเพ่ิมเป็นการเรํงดํวนเพ่ือให๎สามารถขายในวันที่ 2 ได๎เพียงพอ 
ทั้งนี้ มีร๎านอาหารเข๎ารํวมทั้งสิ้น 6 ร๎าน ร๎านสปาและนวดไทย 1 ร๎าน และร๎านจ้าหนํายผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับประเทศไทย อีก 4 ร๎าน รวม 11 ร๎าน และหนํวยงานไทยที่รํวมออกบูธให๎ข๎อมูล 1 หนํวยงาน
คือ ส้านักงานสํงเสริมการค๎าในตํางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ รวมจ้านวนบูธทั้งสิ้น 12 บูธ 

3.1.2  ระยะที่ 2 ต่อเนื่องและตอ่ยอด (ค.ศ. 2015–2016) 
3.1.2.1  โครงการเทศกาลไทย ครั้งที่ 2  

ยังคงจัดขึ้น ณ บริเวณ North Plaza ของ Vancouver Art Gallery แตํ
โดยที่ปีนี้มีเวลาเพียงพอและสามารถวางแผนลํวงหน๎าในการส้ารองสถานที่จึงได๎เลื่อนก้าหนด จัดงาน
ให๎เร็วขึ้นเป็นระหวํางวันที่ 3–4 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 ทั้งนี้เนื่องจากเดือนกรกฎาคม นครแวนคูเวอร์
มีสถิติฝนตกน๎อยท่ีสุดในรอบปีและ North Plaza เป็นพื้นที่โลํงแจ๎งไมํมีหลังคาจึงเสี่ยงตํอฝนตก  

                                                 
50 สุทธิลักษณ์ สงํามั่งคั่ง. สัมภาษณโ์ดย ณรัฐ วิชญนันท์, ทางโทรศัพท,์ 3 กรกฎาคม 2562. 
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โดยที่ปี ค.ศ. 2015 เป็นปีส้าคัญเนื่องจากเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
5 รอบ 2 เมษายน 2558 และด๎วยความส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทํานที่ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะในด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สถานกงสุลใหญํฯ 
จึงได๎จัดให๎งานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ในปี ค.ศ. 2015 เป็น 1 ใน 8 โครงการส้าคัญ51 ที่จัดขึ้น
เพ่ือเทิดพระเกียรติฯ ด๎วยโอกาสมหามงคลดังกลําว รวมถึงความส้าเร็จอยํางดียิ่งของโครงการเทศกาลไทย 
ครั้งที่ 1 เมื่อปี ค.ศ. 2014 ในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 2 สถานกงสุลใหญํฯ ได๎รับเกียรติจาก 
นาง Linda Reid ประธานรัฐสภารัฐบริติชโคลัม เป็นแขกเกียรติยศ และมีบุคคลส้าคัญ ๆ ของรัฐ อาทิ 
นาง Jane Thornthwaite สมาชิกรัฐสภา ผู๎แทนนาง Teresa Wat รัฐมนตรีกระทรวงการค๎าระหวําง
ประเทศและรัฐมนตรีรับผิดชอบยุทธศาสตร์เอเชีย–แปซิฟิก และพหุวัฒนธรรม นาย Raymond 
Louie รักษาการนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ นาย Chak Au เทศมนตรีเมืองริชมอนด์ และ     
นาย Tom Mah ประธาน Canadian International Education Assistant Foundation (CIEAF) 
ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลแคนาดาที่รํวมด้าเนินโครงการระดมทุนให๎ความชํวยเหลือเพ่ือกํอสร๎างหอพัก
ให๎แกํนักเรียนโรงเรียนบ๎านแมํระเมิง อ้าเภอทําสองยาง จังหวัดตาก หนึ่งในโรงเรียนภายใต๎โครงการ
ในพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เข๎า
รํวมเปิดงาน 

ในโอกาสมหามงคลนี้ สถานกงสุลใหญํฯ จึงได๎จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ 
พระราชประวัติและราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พระราช อิสริยยศในขณะนั้น)
รวมถึงโครงการให๎ความชํวยเหลือด๎านการศึกษาแกํโรงเรียนบ๎านแมํระเมิง จังหวัดตาก ในงานเทศกาลไทย 
และชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์ได๎ออกร๎าน Thai Bazaar เพ่ือจัดแสดงและจ้าหนํายสินค๎าหัตถกรรมไทย
จากร๎านภูฟูา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสํงเสริมอาชีพแกํชาวบ๎านในถิน่ทุรกันดาร ตามพระราชด้าริฯ เพ่ือ
ระดมทุนให๎ความชํวยเหลือและพัฒนาการศึกษาแกํโรงเรียนบ๎านแมํระเมิงด๎วย และในชํวงตอบค้าถาม
เกี่ยวกับประเทศไทยสถานกงสุลใหญํฯ ยังได๎สอดแทรกและให๎ข๎อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ        
ในพระราชด้าริฯ เพ่ือชาวแคนาดาได๎รับทราบและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์
ไทยตํอพสกนิกรชาวไทยและการพัฒนาประเทศ รวมถึงบทบาทและความส้าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทยในฐานะเสาหลักทางสังคมและศูนย์รวมความเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย
ทั้งชาติทั้งที่อยูํในประเทศและตํางประเทศ 

                                                 
51 โครงการอื่น ๆ ประกอบด๎ว 1) โครงการ Thailand Corner ณ ห๎องสมุดสาธารณะ ณ นครแวนคเูวอร ์นคร 
Victoria เมือง Richmond เมือง Coquitlam นคร Calgary และนคร Edmonton 2) โครงการน้าคณะ Canadian 
International Education Assistance Foundation (CIEAF) เยี่ยมชมโรงเรียนบ๎านแมรํะเมิง จ. ตาก 3) โครงการ
จัดการแสดงนาฏยกรรมรํวมสมัย ชุด “ลอดิลกลุํมฟูา ท่ีนครแวนคูเวอร์ รํวมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 4) โครงการ 
Thai Cuisine in the Garden ณ บ๎านพักกงสุลใหญํ ณ นครแวนคูเวอร์ 5) โครงการ Charity Thai Lunch โดย
กลุํมร๎านอาหารไทย เพื่อระดมทุนชํวยเหลือโรงเรียนบ๎านแมํระเมิง จ. ตาก 6) โครงการจัดงานกาลาดินเนอร์
เทิดพระเกยีรตฯิ “ชํวยน๎องสานฝัน” ณ นครแวนคูเวอร์ รํวมกับชุมชนไทยและ CIEAF และ 7) โครงการจัดแสดง
ดนตรีและวัฒนธรรมไทยเทิดพระเกียรติฯ ณ Orpheum Annex นครแวนคูเวอร ์
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ในปีนี้ นอกจากการแสดงนาฏศิลป์โดยคณะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ แล๎ว 
สถานกงสุลใหญํฯ ยังได๎สนับสนุนให๎คณะนาฏศิลป์ในชุมชน ประกอบด๎วย คณะจากสมาคมนาฏศิลป์
และวัฒนธรรมไทยแหํงบีซี สมาคมวัฒนธรรมไทยแหํงบีซี และผู๎แทนคํายสิงห์ทอง (คํายมวยไทย        
ในนครแวนคูเวอร์) รํวมแสดงบนเวทีด๎วย นอกเหนือจากการแสดงดนตรีไทย โดยชมรม The Sounds of 
Thailand การสาธิตศิลปะการตํอสู๎ด๎วยดาบ และการเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทย โดยสมาชิกชุมชนไทยเชํน
ในปีแรก รวมทั้งได๎ริเริ่มให๎ผู๎แทนหนํวยงานไทยและร๎านค๎าตําง ๆ ที่เข๎ารํวมงานได๎มีโอกาส
ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลบนเวทีเพ่ือสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงบทบาทและ
ศักยภาพของชุมชนไทย สินค๎าและบริการตําง ๆ ของไทยในนครแวนคูเวอร์และพ้ืนที่ใกล๎เคียงด๎วย 

การจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 2 มีผู๎ เข๎ารํวมงานหลายหมื่นคนและ
เพ่ิมขึ้นจากปีแรก มีร๎านอาหารเข๎ารํวม 7 ร๎าน ร๎านสปาและนวดไทย 1 ร๎าน และร๎านจ้าหนํ าย
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประเทศไทย อีก 9 ร๎าน รวม 17 ร๎าน และมีหนํวยงานไทยที่มารํวมออกบูธให๎ข๎อมูล 
3 หนํวยงานคือ ส้านักงานสํงเสริมการค๎าในตํางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ส้านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรตํางประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน และส้านักงาน ททท. ณ นครนิวยอร์ก รวมจ้านวนบูธทั้ งสิ้น 
20 บูธ 

3.1.2.2  โครงการเทศกาลไทย ครั้งที่ 3  
จัดขึ้นระหวํางวันที่ 9–10 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 ณ บริเวณ North Plaza 

ของ Vancouver Art Gallery เพ่ือคงความตํอเนื่องและรักษาการติดตามจากผู๎เข๎ารํวมงาน สถานกงสุลใหญํฯ 
จึงเลือกจัดงานเทศกาลไทยในพ้ืนที่เดิมและเลือกก้าหนดการที่ใกล๎เคียงกับก้าหนดการจัดงานในปีที่
ผํานมา (โครงการเทศกาลไทย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหวํางวันที่ 3–4 กรกฎาคม ค.ศ. 2015) ทั้งนี้โดย
หลีกเลี่ยงการจัดตรงกับงานเทศกาลอ่ืน ๆ ในนครแวนคูเวอร์ 

โครงการเทศกาลไทย ครั้งที่ 3 นี้จัดขึ้นเป็นสํวนหนึ่งของการรํวมฉลองปี
มหามงคลของชาวไทยถึง 2 โอกาสด๎วยกัน คือ การฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) และการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ๎าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พิธีเปิดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 3 มีแขกเกียรติยศเข๎ารํวม
แสดงความยินดีเพ่ิมมากขึ้นหลายทํานทั้งจากฝุายไทยและฝุายแคนาดา อาทิ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา นาย Sam Sullivan สมาชิกรัฐสภา รัฐบริติชโคลัมเบีย ผู๎แทนนาง 
Suzanne Anton รัฐมนตรียุติธรรม ในฐานะผู๎แทนรัฐบริติชโคลัมเบีย นาย Raj Chouhan สมาชิกรัฐสภา 
และผู๎ชํวยรองประธานสภารัฐบริติชโคลัมเบีย นาย Raymond Louie รักษาการนายกเทศมนตรี 
นครแวนคูเวอร์ นาย Chuck Au เทศมนตรีเมืองริชมอนด์ นอกจากนี้ ยังมีผู๎แขกผู๎มีเกียรติอ่ืน ๆ อาทิ 
นาย Laurence Rankin รองผู๎บัญชาการต้ารวจนครบาลนคร แวนคูเวอร์ นายปรารพ เหลําวานิช 
เลขานุการรัฐมนตรีวําการกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี 
มทร. และนาย Dennis Anderson กงสุลใหญํกิตติมศักดิ์ ณ นครคัลการี เข๎ารํวมงานฯ 

ด๎วยโอกาสพิเศษมหามงคลทั้งสองดังกลําว สถานกงสุลใหญํฯ จึงได๎จัดบูธ
เฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับพระราชประวัติและโครงการตามแนวพระราชด้าริฯ อีกทั้งได๎รํวมกับ
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กระทรวงวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตจัดการแสดงนาฏศิลป์  สาธิตงานหัตถกรรมไทย และเทคนิคการประกอบอาหารไทย  
คณะนาฏศิลป์จากสมาคมศิลปะเพ่ือเยาวชนและคณะผู๎แทนกรมสํงเสริมวัฒธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
น้าเสนอการแสดงชุดพิเศษภายใต๎ชื่อ “เกษตรศิลป์แผํนดินสยาม” และ “พระแมํไหมไทย” เพ่ือแสดงถึง
พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ให๎เป็นที่ประจักษ์แกํผู๎รับชมชาวแคนาดา 
ชาวตํางชาติและชาวไทยที่เข๎ารํวมงานในปีนี้ด๎วย 

นอกจากการบรรเลงดนตรีไทยและขับร๎องเพลงประสานเสียงไทยโดย
คณะ The Sounds of Thailand การเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทย การร้ากลองยาวและการสาธิตศิลปะการ
ตํอสู๎ด๎วยดาบของไทยแล๎ว ในปีนี้ยังได๎ริเริ่มให๎ผู๎ชมได๎มีโอกาสใกล๎ชิดกับวัฒนธรรมไทยโดยคณะ มทร. 
ได๎จัดสาธิตการนุํงผ๎าซิ่นและผ๎าขาวม๎าในรูปแบบตําง ๆ บนเวทีและให๎อาสาสมัครผู๎ชมรํวมทดลองบน
เวทีสร๎างความประทับใจและชื่นชมความงดงามของผ๎าไทยและเข๎าใจในวัฒนธรรมการนุํงผ๎าแบบไทย
มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู๎เข๎ารํวมงานหลายคนได๎ให๎ความเห็นวําชื่มชอบความงดงามของผ๎าไทยมานานแตํไมํ
ทราบวําจะสามารถใช๎อยํางไรนอกเหนือจากการหํมเป็นผ๎าคลุมตัวและประดับตกแตํงบ๎าน 

นอกจากนี้ ชุมชนไทยยังได๎จัด Thai Bazaar โดยจัดแสดงและจ้าหนําย
สินค๎าหัตถกรรมไทยตํอเนื่องจากปีกํอนหน๎า เพ่ือระดมทุนชํวยเหลือและพัฒนาการศึกษาให๎กับ
นักเรียนโรงเรียนบ๎านแมํระเมิง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชด้าริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เพ่ิมเติมในงานนี้ด๎วย 

การจัดเทศกาลไทย ครั้งที่ 3 มีผู๎เข๎ารํวมงานหลายหมื่นคนและเพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผํานมา มีร๎านอาหารเข๎ารํวม 7 ร๎าน ร๎านสปาและนวดไทย 2 ร๎าน และร๎านจ้าหนํายผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับประเทศไทย อีก 7 ร๎าน รวม 16 ร๎าน และมีหนํวยงานไทยที่มารํวมออกบูธให๎ข๎อมูล 3 
หนํวยงานคือ ส้านักงานสํงเสริมการค๎าในตํางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ส้านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรตํางประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน และส้านักงาน ททท. ณ นครนิวยอร์ก รวมจ้านวนบูธทั้งสิ้น 
19 บูธ 

3.1.3  ระยะที่ 3 ประเมินผลและพัฒนา (ค.ศ. 2017–2018) 
3.1.3.1  โครงการเทศกาลไทย ครั้งที่ 4  

จัดขึ้นระหวํางวันที่ 22–23 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 ณ บริเวณ North Plaza 
ของ Vancouver Art Gallery โดยในปีนี้เป็นปีส้าคัญของแคนาดาเนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีของ
การกํอตั้งประเทศ (แคนาดากํอตั้งประเทศเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1867) สถานกงสุลใหญํฯ จึงได๎
รํวมแสดงความยินดีกับประเทศแคนาดาและชาวแคนาดาในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี
ของการกํอตั้งประเทศด๎วย เพ่ือเป็นการขอบคุณในการต๎อนรับ อัธยาศัยไมตรี ตลอดจนความรํวมมือ
ตําง ๆ ที่ทั้งสองฝุายได๎รํวมกันพัฒนามาอยํางตํอเนื่องเป็นเวลากวํา 55 ปี52 

ในการนี้ โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ด๎วยการสนับสนุนจาก
กระทรวงวัฒนธรรมได๎มารํวมแสดงในงาน โดยในพิธีเปิดได๎จัดแสดงนาฏศิลป์ชุด Spirit of Thailand 
และระบ้ากฤดาภินิหารเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ไทย และพรรณาถึงเทพบุตรเทพธิดาที่ได๎มารํวม 
                                                 
52 ไทยและแคนาดาไดส๎ถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหวํางกันอยํางเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 
1961 
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แซํซ๎องสาธุการในความเจริญก๎าวหน๎าของไทย ตลอดจนได๎ เพ่ิมการสื่อถึงความชื่นชมโสมนัส 
ในความสัมพันธ์อันแนํนแฟูนระหวํางไทยกับแคนาดา โดยใช๎ธงชาติไทยคูํกับธงชาติแคนาดาและมีการ
โปรยดอกไม๎เพ่ืออวยพรแกํประเทศแคนาดาและชาวแคนาดาเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 
150 ปีของการกํอตั้งประเทศด๎วย 

พิธีเปิดงานเทศกาลไทยฯ ในปีนี้มีแขกเกียรติยศที่รํวมกลําวแสดงความยินดี
หลายทําน อาทิ นาย Bruce Ralston รัฐมนตรีกระทรวงการค๎า การจ๎างงานและเทคโนโลยี รัฐบริติช
โคลัมเบีย นาย Raj Chouhand สมาชิกรัฐสภารัฐบริติชโคลัมเบีย นาย Raymond Louie รักษาการ
นายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ นาย Chak Au รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองริชมอนด์ นาย Laurence 
Rankin รองผู๎บัญชาการต้ารวจนครแวนคูเวอร์ ในฐานะผู๎แทนนาย Adam Palmer ผู๎บัญชาการ
ต้ารวจนครบาลนครแวนคูเวอร์ นาง Erin Shum รองประธานคณะกรรมการบริหารสวนสาธารณะ 
นครแวนคูเวอร์ ผู๎แทนนาย Michael Wiebe ประธานคณะกรรมการบริหารสวนสาธารณะ นครแวนคูเวอร์ 
เป็นต๎น 

นอกเหนือจากการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และการแสดงตําง ๆ โดย
ชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์แล๎ว ในปีนี้ คณะพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ได๎น้าเสนอการออก
ก้าลังกายชุด Thai Fit ซึ่งเป็นการผสมผสานทําร้าไทยและศาสตร์นาฏศิลป์ไทยกับการออกก้าลังกาย
ตามมาตรฐานสากลได๎อยํางสร๎างสรรค์ ทันสมัย และลงตัว นับเป็นการเปิดมิติใหมํ ๆ ให๎ชาวแคนาดา
ได๎เห็นวํานาฏศิลป์ไทยไมํได๎มีเฉพาะการร้าแบบคลาสสิกแตํมีวิวัฒนาการอยํางตํอเนื่ อง มีคุณคําทาง
ศิลปะและมปีระโยชน์ชํวยให๎รํางกายแข็งแรงได๎อีกด๎วย 

การจัดเทศกาลไทย ครั้งที่ 4 มีผู๎เข๎ารํวมงานหลายหมื่นคนและเพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผํานมา มีร๎านอาหารเข๎ารํวม 8 ร๎าน ร๎านสปาและนวดไทย 1 ร๎าน และร๎านจ้าหนํายผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับประเทศไทย อีก 7 ร๎าน รวม 16 ร๎าน และมีหนํวยงานไทยมารํวมออกบูธให๎ข๎อมูล 4 
หนํวยงานคือ ส้านักงานสํงเสริมการค๎าในตํางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์  ส้านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรตํางประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ส้านักงาน BOI ณ นครนิวยอร์ก และส้านักงาน ททท. ณ 
นครนิวยอร์ก รวมจ้านวนทั้งสิ้น 20 บูธ 

ทั้งนี้ โดยที่ได๎มีการด้าเนินโครงการเทศกาลไทยตํอเนื่องกันมาแล๎วเป็นเวลา 
3 ปี ในปี ค.ศ. 2017 สถานกงสุลใหญํฯ จึงได๎ริเริ่มการออกแบบส้ารวจความคิดเห็นเพ่ือประเมินผล
การด้าเนินโครงการเทศกาลไทย ครั้งที่ 4 และน้าไปใช๎ประกอบการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการ
ด้าเนินโครงการฯ ในปี ค.ศ. 2018 โดยผลการส้ารวจความคิดเห็นจะได๎สรุปรวมอยูํใน ข๎อ 3.1.3.3 
สรุปผลการจัดท้าแบบสอบถามข๎อมูลและความคิดเห็นโดยสถานกุลใหญํฯ  

3.1.3.2  โครงการเทศกาลไทย ครั้งที่ 5  
จัดขึ้นระหวํางวันที่ 21–22 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ณ บริเวณ North Plaza 

ของ Vancouver Art Gallery โดยเป็นปีแรกที่มีการก้าหนด Theme ของการจัดงาน โดยงานในปีนี้
จัดขึ้นภายใต๎หัวข๎อ “Harmonious Thailand” เพ่ือสื่อถึงความเป็นสังคมที่มีความสมัครสมาน
สามัคคีมีความตํอเนื่องทางด๎านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งสะท๎อนให๎เห็นถึงความเป็น
น้้าหนึ่งใจเดียวกันของภาคสํวนตําง ๆ ของไทย การพัฒนาประเทศอยํางสมดุล มีการผสมผสานที่ลงตัว
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ระหวํางความงดงามทางประวัติศาสตร์และความทันสมัยก๎าวหน๎าด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาม
นโยบาย “Thailand 4.0”  

พิธีเปิดงานเทศกาลไทยฯ ในปีนี้มีแขกเกียรติยศที่เข๎างานหลายทําน อาทิ 
นาง Yonah Martin วุฒิสมาชิกแคนาดา ในฐานะผู๎แทนนาง Alice Wong สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร 
แคนาดา นาย Bruce Ralston รัฐมนตรีกระทรวงการค๎า การจ๎างงานและเทคโนโลยี รัฐบริติช
โคลัมเบีย นาย Raj Chouhand รองประธานรัฐสภา รัฐบริติชโคลัมเบีย นาง Heather Deal รอง
นายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ นาย Hector Bremer เทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ นาย Chak Au 
เทศมนตรีเมืองริชมอนด์ นาย Martin Bruce ผู๎ก้ากับการต้ารวจนครแวนคูเวอร์ในฐานะผู๎แทน      
นาย Adam Palmer ผู๎บัญชาการต้ารวจนครแวนคูเวอร์ 

ตามที่สถานกงสุลใหญํฯ ได๎จัดท้าแบบส้ารวจข๎อมูลและความคิดเห็น     
ในระหวํางการจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 4 เมื่อปี ค.ศ. 2017 ในการนี้จึงได๎มีการน้าผลการส้ารวจ
ข๎อมูลและความคิดเห็นดังกลําวมาใช๎ปรับปรุงและเพ่ิมรูปแบบของการด้าเนินงานในปีนี้ ซึ่งพบวําผู๎เข๎ารํวม
งานสํวนใหญํ (ร๎อยละ 58) คือผู๎มีอายุตั้งแตํ 41 ปี ขึ้นไป โดยมีกลุํมอายุระหวําง 31–40 ปี ร๎อยละ 16      
กลุํมอายุ 21–30 ร๎อยละ 15 และกลุํมอายุน๎อยกวํา 21 ปี เพียงร๎อยละ 10 ในการนี้ โดยที่สถานกงสุล
ใหญํฯ เล็งเห็นวํากลุํมผู๎มีอายุน๎อยกวํา 41 ปี จะเป็นฐานผู๎ติดตามส้าคัญของงานเทศกาลไทย         
ในอนาคต และโดยที่กลุํมดังกลําวเป็นผู๎อยูํใน Generation Y และ Z ซึ่งเติบโตมาในชํวงที่สังคม      
มีพัฒนาการด๎านเทคโนโลยีดิจิตัลและอินเตอร์เน็ต จึงมีความเชี่ยวชาญและนิยมใช๎อุปกรณ์เทคโนโลยี
ในการสื่อสารและให๎ความส้าคัญกับโลก online กอปรกับรัฐบาลไทยมีนโยบาย Thailand 4.0       
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให๎เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด๎วยเทคโนโลยี ความคิด
สร๎างสรรค์ และนวัตกรรม ในการนี้ เพ่ือดึงดูดผู๎เข๎ารํวมงานกลุํม Generation Y และ Z รวมทั้ง
สะท๎อนให๎เห็นถึงความมุํงม่ันและศักยภาพของไทยในด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในด๎าน
มัลติมีเดีย สถานกงสุลใหญํฯ จึงได๎เชิญผู๎แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย และผู๎แทน
สมาคมผู๎ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย รํวมออกบูธในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 
5 เพ่ือสาธิต จัดแสดง และให๎ผู๎เข๎ารํวมงานได๎ทดลองเลํนเกมออนไลน์ของไทย และชมตัวอยําง
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทย อีกทั้งรํวมกับส้านักงานที่ปรึกษาการเกษตรตํางประเทศ ประจ้ากรุงวอชิงตัน 
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตโปรตีนจากแมลงซึ่งไทยมีศักยภาพและก้าลังเป็นที่
สนใจของแคนาดาในฐานะแหลํงโปรตีนทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

นอกจากนี้ เพ่ือตอบโจทก์เกี่ยวกับ Generations ให๎ดียิ่งขึ้น สถานกงสุลใหญํฯ 
ยังได๎จัดตั้งวงดนตรีไทยสากลขึ้นเป็นครั้งแรกในนครแวนคูเวอร์ ภายใต๎ชื่อ “วงไทย” ริเริ่ม โดย 
นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญํ ณ นครแวนคูเวอร์ เพ่ือเปิดมิติใหมํ ๆ ด๎านวัฒนธรรมดนตรีรํวมสมัย
ของไทยในงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ครั้งที่ 5 และแสดงถึงศักยภาพและความสามารถ
ทางด๎านดนตรีสากลของคนไทยให๎เป็นที่รู๎จักและนิยมยิ่งขึ้นด๎วย โดยเพ่ิมเติมจากการน้าเสนอการแสดง
นาฏศิลป์และดนตรีแบบดั้งเดิม นอกจากนี้  งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 5 ยังได๎คงการน้าเสนอนวัตกรรม
การออกก้าลังกายแบบ Thai Fit โดยคณะโรงเรียนพาทยกุลนาฏศิลป์ที่มารํวมแสดงในงานเทศกาลไทย ณ 
นครแวนคูเวอร์ อีกครั้ง และได๎เชิญศิลปินนักออกแบบแฟชั่นชาวแคนาดา ที่เคยรํวมกับสถานกงสุลใหญํฯ 
และชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์ จัดงานกาลาดินเนอร์ “ชํวยน๎องสานฝัน” มาแตํงเติมเพ่ิมสีสันและ
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ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงาน ด๎วยการจัดแฟชั่นโชว์ผ๎าไทย ที่ผสมผสาน 3 วัฒนธรรม คือ 
ไทย ญี่ปุุน และแคนาดา โดยน้าวัสดุจากประเทศไทย ออกแบบโดยนักออกแบบชาวญี่ปุุน และเดิน
แฟชั่นโชว์โดยนางแบบอาชีพชาวแคนาดา ซ่ึงสร๎างความประทับใจและตื่นตาตื่นใจให๎กับผู๎เข๎ารํวมงาน
ในปีนี้อยํางมาก ในงานเทศกาลไทยปีนี้ สถานกงสุลใหญํฯ ยังได๎ประกาศความส้าเร็จในการกํอสร๎าง
หอพักให๎กับนักเรียนโรงเรียนบ๎านแมํระเมิง จังหวัดตาก ตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ และได๎แสดงความขอบคุณ 
Canadian International Education Foundation (CIEAF) หนํวยงานแคนาดาที่เกี่ยวข๎อง รวมถึง
สาธารชนแคนาดาและชุมชนไทยที่ได๎รํวมแรงรํวมใจกับสถานกงสุลใหญํฯ ยังความส้าเร็จให๎กับ
โครงการรํวมไทย–แคนาดา ดังกลําว อันจะสํงผลให๎เด็กในท๎องถิ่นทุรกันดารได๎มีโอกาสรับการศึกษา
และมีอนาคตที่ดีข้ึน 

การจัดเทศกาลไทย ครั้งที่ 5 มีผู๎เข๎ารํวมงานหลายหมื่นคนและเพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผํานมา มีร๎านอาหารไทยเข๎ารํวม 10 ร๎าน ร๎านสปาและนวดไทย 1 ร๎าน และร๎านจ้าหนําย
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประเทศไทยอีก 13 ร๎าน รวม 24 ร๎าน และมีหนํวยงานไทยที่รํวมออกบูธให๎ข๎อมูล 3 
หนํวยงานคือ ส้านักงานสํงเสริมการค๎าในตํางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ส้านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรตํางประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน และส้านักงาน ททท. ณ นครนิวยอร์ก รวมจ้านวนทั้งสิ้น 27 บูธ 

3.1.3.3  สรุปผลการจัดท้าแบบสอบถามข๎อมูลและความคิดเห็นโดยสถานกุลใหญํฯ  
สถานกงสุลใหญํฯ ได๎จัดท้าแบบสอบถามข๎อมูลและความคิดเห็นจาก

สาธารณชนแคนาดาและผู๎เข๎ารํวมงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ครั้งที่ 4 ระหวํางวันที่ 22–23 
กรกฎาคม ค.ศ. 2017 โดยมีอาสาสมัครตอบแบบสอบถามจ้านวน 309 คน และโครงการเทศกาลไทย 
ครั้งที่ 5 ระหวํางวันที่ 21–22 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 โดยมีอาสาสมัครตอบแบบสอบถาม จ้านวน 120 คน 
สรุปผลได๎ดังนี้ 

1)  ผู๎เข๎ารํวมงานสํวนใหญํเป็นชาวแคนาดาซึ่งเป็นกลุํมเปูาหมายหลัก 
ของโครงการ คือ สาธารณชนแคนาดา  

 

 
 

แผนภูมิที่ 2 กราฟเปรียบเทียบสัญชาติผู๎เข๎ารํวมงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 4 เมื่อปี ค.ศ. 2017 และครั้งที่ 5 
เมื่อปี ค.ศ. 2018 
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2)  ผู๎เข๎ารํวมงานเทศกาลไทยสํวนใหญํ คือร๎อยละ 58 และร๎อยละ 62 

ในปี ค.ศ. 2017 และปี ค.ศ. 2018 ตามล้าดับ เป็นผู๎มีอายุตั้งแตํ 41 ปีขึ้นไป และในทั้งสองปี กลุํมผู๎มี
อายุ 0–10 ปี 11–20 ปี และ 21–30 ปี ยังคงเข๎ารํวมงานน๎อยมาก คือ คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 และ 
1 ใน 2 ของชํวงอายุอื่น ๆ  

 

 
 

แผนภูมิที่ 3 กราฟเปรียบเทียบชํวงอายุผู๎เข๎ารํวมงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 4 เมื่อปี ค.ศ. 2017 และครั้งที่ 5 
เมื่อปี ค.ศ. 2018 

 
3)  เชํนเดียวกับปี 2017 ผู๎เข๎ารํวมงานเทศกาลไทยในปี 2018 สํวนใหญํ 

(ร๎อยละ 54) เคยเดินทางไปประเทศไทยมาแล๎ว และร๎อยละของผู๎ที่ไมํเคยเดินทางไปประเทศไทยยังคง
เทําเดิมที่ร๎อยละ 40 ในการนี้จึงควรน้าเสนอประเทศไทยในลักษณะผสม คือ น้าเสนอข๎อมูล/แงํมุม
ทั่วไปส้าหรับผู๎ยังไมํเคยเดินทางไปประเทศไทย ควบคูํกับการน้าเสนอข๎อมูล/แงํมุมในเชิงลึกส้าหรับผู๎ที่
เคยไปประเทศไทยมาแล๎ว 

 

 
 

แผนภูมิที ่4  กราฟเปรียบเทียบผู๎เข๎ารํวมงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 4 เมื่อปี ค.ศ. 2017 และครั้งที่ 5 
เมื่อปี ค.ศ. 2018 ที่เคยเดินทางไปประเทศไทยแล๎ว 
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4)  ในสํวนของชํองทางการรับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลไทย

นั้น 3 ชํองทางใหญํที่สุด ในปี ค.ศ. 2018 ยังคงเป็นจากสื่อท๎องถิ่น จากเพ่ือนหรือคนรู๎จัก และจากสื่อ
ของสถานกงสุลใหญํฯ เชํนเดียวกับปี ค.ศ. 2017 

 

 
 

แผนภูมิที่ 5  กราฟเปรียบเทียบชํองทางการรับทราบข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลไทย 
ครั้งที่ 4 เมื่อปี ค.ศ. 2017 และครั้งที่ 5 เมื่อปี ค.ศ. 2018  

 
5)  ผู๎เข๎ารํวมงานเทศกาลไทยในทั้งสองปีมีสัดสํวนของผู๎ที่เคยเข๎ารํวมงาน

มากํอน กวําร๎อยละ 40 แสดงวํางานเทศกาลไทยเริ่มมีผู๎ติดตามและผู๎เข๎ารํวมงานเกิดความประทับใจ
จึงสนใจเข๎ารํวมงานอีก  
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แผนภูมิที่ 6  กราฟเปรียบเทียบแสดงการเคยเข๎ารํวมเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ กํอนงาน
เทศกาลไทย ครั้งที่ 4 เมื่อปี ค.ศ. 2017 และครั้งที่ 5 เมื่อปี ค.ศ. 2018  

6)  กิจกรรมที่เป็นที่นิยมมากที่สุด 3 อันดับแรกในทั้ง 2 ปี ยังคงเป็น 
อาหารไทย นาฏศิลป์และการแสดงบนเวที รวมถึงการตอบค้าถามชิงรางวัล  

  

 
 

แผนภูมิที่ 7  กราฟเปรียบเทียบกิจกรรมที่เป็นที่สนใจมากที่สุดของผู๎เข๎ารรํวมงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 4 
เมื่อปี ค.ศ. 2017 และครั้งที่ 5 เมื่อปี ค.ศ. 2018  

 
7)  ในสํวนของการประเมินความรู๎จักประเทศไทย ผู๎เข๎ารํวมงานสํวนใหญํ

เห็นวํารู๎จักประเทศไทยในระดับดีมาก–ดีที่สุด (ระดับ 8–10)  
 

 
 



32 

 

แผนภูมิที่ 8  กราฟเปรียบเทียบการประเมินตนเองของผู๎เข๎ารํวมงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 4 เมื่อปี ค.ศ. 
2017 และครั้งที่ 5 เมื่อปี ค.ศ. 2018 ในแงํความรู๎เกี่ยวกับประเทศไทย 

8)  ผู๎เข๎ารํวมงานเทศกาลไทยในทั้งสองปีสํวนใหญํ คือ ร๎อยละ 89 ในปี 
ค.ศ. 2017 และร๎อยละ 93 ในปี ค.ศ. 2018 เห็นวําได๎เรียนรู๎เกี่ยวกบัประเทศไทยเพ่ิมเติม  

 

 
 

แผนภูมิที่ 9  กราฟเปรียบเทียบการเรียนรู๎เพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเทศไทยหลังการเข๎ารํวมงานเทศกาลไทย 
ครั้งที่ 4 เมื่อปี ค.ศ. 2017 และครั้งที่ 5 เมื่อปี ค.ศ. 2018  

 
3.2  การประเมินความเหมาะสมของการใช้ Soft Power กระชับความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา 
ผ่านการด าเนินโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ระหว่างปี ค.ศ. 2014–2018 ด้วยทฤษฎี 
CIPPIEST 

รายงานฉบับนี้ใช๎ทฤษฎี CIPPIEST ในการประเมินความเหมาะสมของการใช๎ Soft Power 
กระชับความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา ผํานการด้าเนินโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ระหวําง
ปี ค.ศ. 2014–2018 ใน 8 ด๎าน ประกอบด๎วย ด๎านบริบท (Context Evaluation) ด๎านปัจจัยน้าเข๎า 
(Inputs Evaluation) ด๎านกระบวนการ (Process Evaluation) ด๎านผลผลิต (Products Evaluation) 
ด๎านผลกระทบ (Impact Evaluation) ด๎านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ด๎านความยั่งยืน 
(Sustainability Evaluation) และด๎านการถํายโยงความรู๎ (Transportability Evaluation)  

ในการนี้ ผู๎ศึกษาได๎ด้าเนินการส้ารวจความคิดเห็นจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องโดยตรงและใกล๎ชิดกับ
การด้าเนินงานของสถานกงสุลใหญํฯ ประกอบด๎วย ข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ อาสาสมัคร สมาชิกชุมชนไทย 
รวมถึงเครือขําย Friends of Thailand ระหวํางเดือนเมษายน–พฤษภาคม ค.ศ. 2019 รวมทั้งสิ้น 
149 คน เพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของข๎อมูลที่ใช๎ประกอบการประเมินความเหมาะสมของโครงการและการใช๎ 
Soft Power กระชับความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา ระหวํางปี ค.ศ. 2014–2018 และในระยะตํอไป 
ควบคูํกับการใช๎ผลการส้ารวจข๎อมูลและความคิดเห็นผู๎เข๎ารํวมงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 
ซึ่งสถานกงสุลใหญํฯ ได๎ด้าเนินการส้ารวจระหวํางวันที่ 22–23 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 และระหวําง
วันที่ 21–22 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ตามล้าดับ รวมถึงประสบการณ์ตรงจากการด้าเนินงานในฐานะ
เจ๎าหน๎าที่โครงการของผู๎ศึกษา และข๎อมูลปฐมภูมิและทุติยธรรมที่เกี่ยวข๎อง 
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3.2.1  การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 

3.2.1.1  บริบทด๎านสถานะความสัมพันธ์และสภาพปัญหา 
ด๎วยข๎อจ้ากัดในมิติการเมืองและการทหารภายหลังการเกิดรัฐประหาร     

ที่ประเทศในปี ค.ศ. 2014 กอปรกับระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งในแงํการค๎าและการลงทุน
ระหวํางไทยกับแคนาดาที่มีไมํมากนักและยังไมํเพียงพอในการเป็นตัวชํวยขับเคลื่อนและตํอรอง
ความสัมพันธ์ที่เริ่มตึงเครียดหํางเหิน สํงผลให๎สถานกงสุลใหญํ ณ นครแวนคูเวอร์ น้า Soft Power มาใช๎
ในการกระชับความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับแคนาดา โดยเลือกใช๎วัฒนธรรมไทยเป็นตัวน้า ผํานการริเริ่ม
และด้าเนินโครงการเทศกาลไทยในนครแวนคูเวอร์อยํางตํอเนื่องตั้งแตํปี ค.ศ. 2014 ตามที่กลําวมาแล๎ว
โดยละเอียดในบทที่ 1 ข๎อ 1.1.3 ความส้าคัญของปัญหา เมื่อพิจารณาในแงํภาพรวมของสถานะ
ความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับแคนาดาในขณะนั้นรวมถึงข๎อจ้ากัดตําง ๆ การตัดสินใจน้า Soft Power 
มาใช๎นับวํามีความเหมาะสม ด๎วยเป็นที่ชัดเจนวํากลไกด๎าน Hard Power นั้นติดขัดและไมํเพียง
พอที่จะน้ามาชํวยแก๎ไขสถานการณ์ได๎ทันทีในขณะนั้น อีกทั้งทรัพยากรด๎าน Soft Power อีก 2 แหลํง
นอกเหนือจากวัฒนธรรม ตามทฤษฎีของ Nye คือ (1) คํานิยมทางการเมือง (political values) และ 
(2) นโยบายตํางประเทศ (foreign policy) ของไทยในสายตาแคนาดาก็ได๎รับผลกระทบโดยตรงจาก
เหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทยท้าให๎ไมํสามารถน้ามาใช๎ได๎อยํางเต็มที่เชํนกัน 

3.2.1.2  บริบทด๎านสภาพสังคมในพ้ืนที่ด้าเนินการและกลุํมเปูาหมาย 
เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในแงํบริบทด๎านพ้ืนที่ด้าเนินการพบวํา  

นครแวนคูเวอร์แม๎จะมีประชากรเพียง 631,486 คน จากสถิติการส้ารวจประชากรโดยรัฐบาลแคนาดา 
เมื่อปี ค.ศ. 2016 (2016 Census) แตํในพ้ืนที่นครแวนคูเวอร์และปริมณฑลหรือที่ เรียกวํา The 
Greater Vancouver นั้นมีประชากรมากถึง 2,463,431 คน หรือกวําครึ่งของประชากรของรัฐบริติช
โคลัมเบียทั้งหมด (4,648,055 คน) โดยแวนคูเวอร์จัดเป็นเขตนครหลวง (metropolitan area) ที่มี
ขนาดใหญํเป็นอันดับ 3 ของแคนาดา และมีความหนาแนํนของประชากรมากที่สุดในแคนาดา คือ 
5,400 คน ตํอตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองทํองเที่ยวพักผํอนที่ส้าคัญของประเทศ โดย
เมื่อปี ค.ศ. 2017 มีผู๎เดินทางมาทํองเที่ยวที่นครแวนคูเวอร์ถึงกวํา 10.3 ล๎านคน และยังเป็นแหลํง 
ลงเรือและแวะพักส้าหรับเรือส้าราญที่จะเดินทางตํอไปยังรัฐ Alaska ของสหรัฐฯ โดยในแตํละปี 
มีจ้านวนถึงกวําล๎านคนอีกด๎วย53  

นอกจากนี้  แวนคูเวอร์ยังมีความหลากหลายทางด๎านเชื้อชาติสูง  
โดยประชากรถึงร๎อยละ 53 ใช๎ภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก และเมื่อรวมจ้านวน ร๎อยละ
ของผู๎มีเชื้อสายเอเชียในนครแวนคูเวอร์พบวํามีสูงถึง ร๎อยละ 47.1 โดยสํวนใหญํเป็นผู๎มีเชื้อสายจีน 
(ร๎อยละ 27.7) นครแวนคูเวอร์จึงเป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู๎มีเชื้อสายจีนอยูํรวมตัวกันมากที่สุด ในทวีป
อเมริกาเหนือ นอกจากนั้นเป็นผู๎มีเชื้อสายเอเชียใต๎ (ร๎อยละ 6) ฟิลิปปินส์ (ร๎อยละ 6) เอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎ (ร๎อยละ 3) ญี่ปุุน (ร๎อยละ 1.7) เกาหลีใต๎ (ร๎อยละ 1.5) เอเชียตะวันตก (ร๎อยละ 1.2)54  
                                                 
53 “Vancouver,” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Vancouver (accessed July 19, 2019). 
54 “Vancouver Population 2019,” World Population Review, 
http://worldpopulationreview.com/world–cities/vancouver–population (accessed July 19, 2019). 
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ด๎วยสัดสํวนการมีผู๎มีเชื้อสายเอเชียที่มีความคล๎ายคลึงทางด๎านวัฒนธรรมกับไทยอาศัยอยูํเป็นจ้านวนมาก 
การจัดงานเทศกาลไทยโดยน้าศิลปวัฒนธรรมไทยมาน้าเสนอเพ่ือเป็นสื่อดึงดูดความสนใจและ
เสริมสร๎างภาพลักษณ์ไทยในรัฐบริติชโคลัมเบียจึงมีความเหมาะสม ดังเชํนที่ Nye กลําวไว๎วํา  

As we have seen, popular culture is more like to attract 
people and produce soft power in the sense of preferred outcomes in situations 
where cultures are somewhat similar rather than widely dissimilar. All power 
depends on context—who relates to whom under what circumstance—but soft 
power depends more than hard power upon the existence of willing interpreters 
and receivers.55  

ทั้งนี้ ผลการส้ารวจความคิดเห็นจากผู๎ที่ เกี่ยวข๎องฯ ยืนยันความคิดเห็น
เชํนเดียวกัน โดยร๎อยละ 67 สนับสนุนวําการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Society) 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการมีสัดสํวนของชาวเอเชียอาศัยอยูํมากท้าให๎รัฐบริติชโคลัมเบียมีความคุ๎นเคยและ
สนใจในวัฒนธรรมตํางชาติ รวมถึงวัฒนธรรมไทย ในระดับมาก–มากที่สุด (ระดับ 8–10) ในการนี้  
การตัดสินใจด้าเนินโครงการเทศกาลไทยในนครแวนคูเวอร์จึงมีความเหมาะสม 

 

 
 

แผนภูมิที่ 10  กราฟแสดงความเห็นเกี่ยวกับระดับความสัมพันธ์ของการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมและ
มีชาวเอเชียอาศัยอยูํมากกับความสนใจในวัฒนธรรมตํางชาติของชาวรัฐบริ ติช
โคลัมเบีย 

 
3.2.1.3  บริบทด๎านนโยบายท๎องถิ่น 

ในเชิงนโยบายนครแวนคูเวอร์และรัฐบริติชโคลัมให๎ความส้าคัญกับการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอยํางมาก โดยมีการจัดตั้ง Racial and Ethno–Cultural Equity Advisory 
Committee (ชื่อเดิม Cultural Communities Advisory Committee) ขึ้นเป็นการเฉพาะเพ่ือ
สํงเสริมการมีสํวนรํวมในสังคมของกลุํมชาติพันธุ์ตําง ๆ ในนครแวนคูเวอร์ โดยหนึ่งในหน๎าที่ส้าคัญของ

                                                 
55 Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, p. 15–16.  
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คณะกรรมการชุดนี้คือการสนับสนุนและให๎ค้าแนะน้าในการจัดงานด๎านวัฒนธรรมตําง ๆ ในนครแวนคูเวอร์56 
นอกจากนี้ รัฐบริติชโคลัมเบียซึ่งเป็นรัฐที่มีความแตกตํางทางด๎านเชื้อชาติมากที่สุดในแคนาดา (most 
ethnically diverse province in Canada) ยังให๎การสนับสนุน สํงเสริม และปกปูองความเป็น 
พหุสังคมของรัฐ นาย John Horgan มุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบีย กลําวให๎ค้ามั่นในงาน “B.C. 
Multicultural Week, 18–24, 2018,” ความวํา  

Our history has been shaped by the people who have come 
together to build this province, and our communities are enriched every day by the 
cultural traditions and celebrations we share….Our government will always stand up 
for the values of equality, diversity and respect that British Columbians share. We 
will keep working together to build a better, more inclusive province, to make life 
better for every person in every community. 57  

นอกจากนี้ ยังจะเห็นได๎จากการที่มีผู๎แทนระดับสูงของรัฐบริติชโคลัมเบีย
และนครแวนคูเวอ์รวมถึงเมืองใกล๎เคียง ทั้งในระดับประธานรัฐสภา รัฐมนตรี ผู๎แทนราษฎร รักษาการ
เทศมนตรี เทศมนตรี และบุคคลส้าคัญจากภาคสํวนตําง ๆ ของรัฐเข๎ารํวมเป็นเกียรติในงานเทศกาล
ไทยในทุกปีสํงผลให๎ไทยสามารถใช๎โอกาสดังกลําวในการสร๎างเครือขํายและกระชับความสัมพันธ์กับ
บุคคลส้าคัญ ๆ เหลํานี้ โดยใช๎วัฒนธรรมเป็นสื่ออีกด๎วย  

3.2.1.4  บริบทด๎านความนิยมไทยและต๎นทุน Soft Power ในพ้ืนที ่
นอกเหนือจากความส้าเร็จของร๎านอาหารไทย ร๎านสปา/นวดแผนไทยที่มี

จ้านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงความนิยมในวัฒนธรรมไทยที่มีอยูํในพ้ืนที่แล๎ว ผลการส้ารวจ
ความคิดเห็นผู๎ที่เกี่ยวข๎องฯ ซึ่งร๎อยละ 61 ย๎ายมาอยูํแคนาดานานกวํา 6 ปี ขึ้นไป (ร๎อยละ 31 อยูํมา
นานกวํา 15 ปี และร๎อยละ 49 อยูํมานานกวํา 10 ปี) พบวําสํวนใหญํ คือ ร๎อยละ 64 เห็นเชํนกันวํา 
ต๎นทุนความนิยมในอาหารไทย นวด/สปาไทย และการทํองเที่ยวไทย ท้าให๎ชาวรัฐบริติชโคลัมเบียสนใจ
และพร๎อมที่จะเปิดรับข๎อมูลและการน้าเสนอประเทศไทยในแงํมุมตําง ๆ โดยให๎คะแนนในระดับ 8–10 
(มาก–มากที่สุด) 

 

                                                 
56 “Racial and Ethno–Cultural Equity Advisory Committee,” Vancouver City, 
https://vancouver.ca/your–government/racial–and–ethno–cultural–equity–advisory–
committee.aspx (accessed July 19, 2019). 
57 British Columbia News, “Premier’s Statement on B.C. Multicultural Week,” 
https://news.gov.bc.ca/releases/2018PREM0136–002211 (accessed July 19, 2019). 

https://vancouver.ca/your-government/racial-and-ethno-cultural-equity-advisory-committee.aspx
https://vancouver.ca/your-government/racial-and-ethno-cultural-equity-advisory-committee.aspx
https://news.gov.bc.ca/releases/2018PREM0136-002211
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แผนภูมิที่ 11  กราฟแสดงความเห็นเกี่ยวกับต๎นทุนความนิยมในอาหารไทย นวด/สปาไทย และ 
การทํองเที่ยวไทย 

 
นอกจากนี้  ร๎อยละ 70 ยัง เห็นเชํนกันวํา ความหลากหลายของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยในภาพรวม เป็นปัจจัยส้าคัญในการสํงเสริมความส้าเร็จในการใช๎ Soft Power 
กระชับความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา โดยให๎คะแนนในระดับ 8–10 (ดีมาก–ดีที่สุด)  

  

 
 

แผนภูมิที่ 12  กราฟแสดงความเห็นเกี่ยวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยในฐานะปัจจัย
ความส้าเร็จ 

 
3.2.1.5  สรุปการประเมินด๎านบริบท (Context Evaluation) 

โครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นตัวอยํางในการประเมิน
บริบทที่ดีกํอนเริ่มด้าเนินโครงการ ถึงความเหมาะสมในการน้าทรัพยากรด๎าน Soft Power ประเภทไหน 
มาใช๎ในการกระชับความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับแคนาดาซึ่งในขณะนั้นเป็นชํวงที่ไทยก้าลังประสบปัญหา
ด๎านภาพลักษณ์กับแคนาดาภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารในปี ค.ศ. 2014 อีกทั้ง ทรัพยากรด๎าน Soft 
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Power อ่ืน ๆ รวมถึงทรัพยากรด๎าน Hard Power ของไทยก็มีข๎อจ้ากัดหรือได๎รับผลกระทบตามไปด๎วย 
นอกจากนี้ยังได๎มีการประเมินสภาพสังคมในพ้ืนที่ กลุํมเปูาหมาย นโยบายท๎องถิ่น รวมถึงความนิยมไทย
และต๎นทุน Soft Power ในรัฐบริติชโคลัมเบียซึ่งเป็นพ้ืนที่ด้าเนินโครงการด๎วย ซึ่งชํวยเพ่ิมโอกาส
ให๎กับความส้าเร็จในการด้าเนินโครงการเป็นอยํางมาก อีกทั้งชํวยลดความเสี่ยงด๎านงบประมาณและ
ผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นตามมา ดังค้ากลําวของซุนวู ปราชญ์ชาวจีน ผู๎เป็นทั้งนักการทหาร
และนักปกครองชั้นเลิศ ที่วํา “การชนะทั้งร๎อยมิใชํวิธีการอันประเสริฐแท๎ แตํชนะโดยไมํต๎องรบเลย  
จึงถือวําเป็นวิธีการอันวิเศษยิ่ง” และ “หากรู๎เขา รู๎เรา แม๎นรบกันตั้งร๎อยครั้งก็ไมํมีอันตรายอันใด  
ถ๎าไมํรู๎เขาแตํรู๎เพียงเรา แพ๎ชนะยํอมก้้ากึ่งอยูํ หากไมํรู๎ในตัวเขาตัวเราเสียเลยก็ต๎องปราชัยทุกครั้งที่มี
การยุทธ์นั้นแล”58  

3.2.2  การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs Evaluation) 
3.2.2.1 สถานกงสุลใหญํฯ มีบุคลากรไมํมากนัก  

โดยมีข๎าราชการ 4 คน ประกอบด๎วย กงสุลใหญํ รองกงสุลใหญํ 
เจ๎าหน๎าที่การทูต และเจ๎าหน๎าที่คลัง และมีลูกจ๎างชั่วคราวในตํางประเทศ 8 คน (เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น) 
ประกอบด๎วย เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจ 1 คน เจ๎าหน๎าที่กงสุล 2 คน เสมียน 1 คน 
พนักงานขับรถ 2 คน รวมถึงผู๎ติดตามกงสุลใหญํ 2 คน คือ พนักงานบริการ (ประกอบอาหาร) และ
พนักงานบริการ ในขณะที่ สถานกงสุลใหญํฯ มีหน๎าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งในด๎าน
การเมือง เศรษฐกิจ สารนิเทศ กงสุล องค์การระหวํางประเทศ/อาเซียน เชํนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูต
ตําง ๆ  

ผลการส้ารวจความคิดเห็นด๎านบุคลากรของสถานกงสุลใหญํฯ สอดคล๎อง
กับข๎อสังเกตการณ์ของผู๎ศึกษาที่วํา ความมานะ มุํงมั่นและตั้งใจของทีมข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ 
สถานกงสุลใหญํฯ อีกทั้งประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะ    
ในด๎านชําง ศิลปะ ดนตรี การประสานงานและสร๎างเครือขํ ายที่ เกี่ยวข๎องเป็นปัจจัยส้าคัญ 
ที่ชํวยสํงเสริมให๎สามารถด้าเนินภารกิจและโครงการตําง ๆ รวมถึงโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ 
ส้าเร็จลุลํวงด๎วยดี โดยผลการส้ารวจความคิดเห็นจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องฯ พบวํา ร๎อยละ 74 เห็นวําทีมงาน
สถานกงสุลใหญํฯ มีความมานะ มุํงมั่นและตั้งใจในการด้าเนินงานให๎บรรลุเปูาหมาย ในระดับ ดีมาก– 
ดีที่สุด (ระดับ 8–10) และร๎อยละ 68 เห็นวําทีมงานสถานกงสุลใหญํฯ มีประสบการณ์ ความสามารถ
และทักษะในการใช๎ Soft Power เพ่ือสร๎างทัศนคติที่ดีตํอประเทศไทยในระดับเดียวกัน 

 

                                                 
58 พระอัครเดช ญาณเตโช, “ซุนวู ปราชญ์แหํงพิชัยยุทธ,์” https://www.careerlink.co.th/careertools/search-
jobs/รู๎เขารู๎เราพิชิตงานในฝัน (สบืค๎นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562). 
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แผนภูมิที่ 13  กราฟแสดงความเห็นเกี่ยวกับความมานะ มุํงม่ันและตั้งใจของทีมสถานกงสุลใหญํฯ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 14  กราฟแสดงความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและทักษะของทีมงาน
สถานกงสุลใหญํฯ 

 
อยํางไรก็ตาม โดยที่เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นของสถานกงสุลใหญํฯ ทั้งหมดเป็น

ชาวไทยที่อพยพย๎ายถิ่นไปประเทศแคนาดาซึ่งแม๎จะอยูํมาเป็นเวลานานแตํก็ยังมีข๎อจ้ากัดด๎านการใช๎
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทางการ ขาดทักษะ ความเชื่อมั่นและประสบการณ์ในการด้าเนินรายการบน
เวทีซึ่งมีความจ้าเป็นส้าหรับการด้าเนินโครงการด๎าน Soft Power ตําง ๆ ของสถานกงสุลใหญํฯ 
โดยเฉพาะการด้าเนินรายการบนเวทีในงานเทศกาลไทยที่ตํอเนื่องตลอดทั้งวัน (10.30–20.00 น.)  
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อีกทั้งยังเป็นหลักส้าคัญในชํวงการตอบค้าถามชิงรางวัล “What you wanna know about Thailand” 
ซึ่งได๎รับความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจากอาหารไทย และการแสดงบนเวที (ต๎องอาศัยผู๎ด้าเนินรายการ
เป็นตัวเชื่อมเชํนกัน) โดยเป็นชํวงส้าคัญส้าหรับสถานกงสุลใหญํฯ ในการสอดแทรกเกร็ดความรู๎ ข๎อมูล 
update และนโยบายส้าคัญ ๆ ของไทยให๎สาธารณชนแคนาดาและผู๎เข๎ารํวมงานได๎รับทราบ ซึ่งต๎อง
ใช๎ทั้งความรู๎และทักษะความสามารถในการด้าเนินรายการอยํางแนบเนียนและสนุกสนานเพ่ือไมํให๎
ผู๎ฟังรู๎สึกวําก้าลังอยูํในชั้นเรียนและโครงการเทศกาลไทยเป็น propaganda ของรัฐบาลไทย ซึ่งที่ผํานมา
ข๎าราชการสถานกงสุลใหญํฯ เป็นผู๎ด้าเนินรายงานบนเวที แตํโดยที่ข๎าราชการมีวาระประจ้าการที่จ้ากัด 
เพ่ือความตํอเนื่องยั่งยืนจึงควรด้าเนินการฝึกฝนให๎เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นมีทักษะและสามารถด้าเนินการ  
ในสํวนนี้ได๎เองด๎วย 

3.2.2.2 ทีมประเทศไทยในนครแวนคูเวอร์  
นอกจากสถานกงสุลใหญํฯ แล๎ว มีเพียงส้านักงานสํงเสริมการค๎าใน

ตํางประเทศที่ตั้งอยูํในนครแวนคูเวอร์ สํวนส้านักงานจากหนํวยงานอ่ืน ๆ อาทิ ส้านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรตํางประเทศ และส้านักงานที่ปรึกษาด๎านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งอยูํที่กรุงวอชิงตัน 
ส้านักงาน BOI และส้านักงาน ททท. ตั้งอยูํที่นครนิวยอร์ก ด๎วยระยะทางที่หํางไกล ระยะเวลา รวมถึง
ภาระด๎านงบประมาณโดยเฉพาะในสํวนของคําเดินทางระหวํางประเทศและคําที่พักชั่วคราวใน
ตํางประเทศที่ส้านักงานทีมประเทศไทยอ่ืน ๆ ที่ตั้งอยูํในสหรัฐอเมริกาและมีเขตอาณาครอบคลุม
แคนาดาจ้าเป็นต๎องรับผิดชอบเองในการเข๎ารํวมด้าเนินโครงการเทศกาลไทยกับสถานกงสุลใหญํฯ     
ที่นครแวนคูเวอร์ เป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งที่สํงผลให๎การเข๎ารํวมออกบูธในงานเทศกาลไทย      
ไมํสม่้าเสมอ และทีมประเทศไทยไมํสามารถระดมสรรพก้าลังด๎านบุคลากรและทรัพยากรตําง ๆ 
มารํวมสํงเสริมภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ และขยายความสัมพันธ์กับรัฐบริติชโคลัมเบีย รวมถึงพ้ืนที่
ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญํฯ ในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกได๎อยํางเต็มที่  

3.2.2.3 อาสาสมัครชุมชนไทย  
เป็นแรงสนับสนุนที่ส้าคัญของสถานกงสุลใหญํฯ ในการจัดงานเทศกาลไทย

ในทุก ๆ ปีที่ผํานมา โดยแม๎วําคนไทยในนครแวนคูเวอร์จะมีจ้านวนไมํมากนัก คือ ประมาณ 3,330 คน 
(2016)59 แตํก็มีความเข๎มแข็งและการรวมตัวที่ดีในระดับหนึ่ง มีความผูกพันและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ผลการส้ารวจความคิดเห็นจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องฯ พบวํา ร๎อยละ 51 เห็นวํา ชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์
และเมืองใกล๎เคียงมีความเข๎มแข็งในระดับ 8–10 (ดีมาก–ดีที่สุด) นอกจากนี้ โดยที่นครแวนคูเวอร์
และเมืองใกล๎เคียงมีวัดไทยถึง 3 วัด คือ วัดญาณวิริยา 1 วัดพุทธปัญญานันทาราม และวัดธรรมกาย  
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนไทยกลุํมตําง ๆ และด๎วยความสัมพันธ์อันดียิ่งกับสถานกงสุลใหญํฯ  
วัดไทยทุกแหํงตํางให๎ความรํวมมือและมีบทบาทส้าคัญในการเป็นศูนย์กระจายข๎อมูลขําวสารและ
แหลํงระดมสรรพก้าลังที่ส้าคัญด๎วย 

 

                                                 
59 Wikipedia, s.v. “Demographics of Metro Vancouver,” 
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Metro_Vancouver (accessed July 12, 2019). 
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แผนภูมิที่ 15  กราฟแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเข๎มแข็งของชุมชนไทย 
  

อยํางไรก็ตาม ชุมชนไทยสํวนใหญํมีอาชีพประจ้าหรือมีภาระทาง
ครอบครัวจึงมีข๎อก้าจัดในการเข๎ารํวมด้าเนินโครงการกับสถานกงสุลใหญํฯ ผลการส้ารวจพบวํา ปัญหา
และอุปสรรคส้าคัญที่สุดในการเข๎ารํวมด้าเนินโครงการกับสถานกงสุลใหญํฯ คือ ข๎อจ้ากัดด๎านเวลา  
(ร๎อยละ 45) ภาระด๎านอาชีพการงาน (ร๎อยละ 21) และระยะทางในการเดินทาง (ร๎อยละ 18) สํงผล
ให๎เกิดความไมํแนํนอนในการเข๎ารํวมเป็นอาสาสมัครกับสถานกงสุลใหญํฯ ซึ่งในหลายโอกาสสมาชิก
ชุมชนไทยหลายคนก็ไมํสามารถเข๎ารํวมด้าเนินงานได๎ตามที่ตั้งใจไว๎ จ้าเป็นต๎องมาสายหรือกลับกํอน
ก้าหนดอยํางกะทันหันด๎วยเหตุผลความจ้าเป็นเรํงดํวนประการตําง ๆ ท้าให๎ยากในการคาดคะเนก้าลังพล
และเตรียมการลํวงหน๎า อนึ่ง เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นชํวงที่จัดงานเทศกาลไทยในทุกปี เป็นชํวงปิดภาค
การศึกษาฤดูร๎อนท้าให๎สถานกงสุลใหญํฯ ขาดก้าลังสนับสนุนส้าคัญจากกลุํมนักเรียนนักศึกษาไทย    
ซ่ึงสํวนใหญํกลับประเทศไทยหรือเดินทางไปตํางประเทศ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 16  กราฟแสดงปัญหาและอุปสรรคในการเข๎ารํวมด้าเนินโครงการกับสถานกงสุลใหญํฯ 
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อีกปัจจัยสนับสนุนส้าคัญจากกลุํมอาสาสมัครนอกเหนือจากด๎านจ้านวน
ผู๎ชํวยด้าเนินการ คือความหลากหลายด๎านทักษะและความสามารถพิเศษของชุมชนไทย เชํน 
นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทยและดนตรีสากล ดังจะเห็นจากการรวมกลุํมเป็นสมาคมและชมรมตําง ๆ  
โดยการส้ารวจความคิดเห็นจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องพบวํา ร๎อยละ 59 เห็นวําชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์  
มีระดับความหลากหลายด๎านทักษะและความสามารถพิเศษในระดับ 8–10 (ดีมาก–ดีที่สุด)  

 

 
 

แผนภูมิที่ 17  กราฟแสดงความเห็นเกี่ยวกับระดับความหลากหลายด๎านทักษะและความสามารถ 
พิเศษของชุมชนไทย 

 
แตํโดยที่การเรียนการสอนด๎านวัฒนธรรมไทยในนครแวนคูเวอร์เป็น

ระบบอาสาสมัคร ท้าให๎ขาดความตํอเนื่องทางด๎านการฝึกฝน อีกทั้งแตํละชํวงอาจมีจ้านวนผู๎เรียนที่ไมํ
แนํนอนและบํอยครั้งมีการย๎ายถิ่นหรือเดินทางกลับประเทศไทยหลั งส้าเร็จการศึกษาท้าให๎เกิด
อุปสรรคด๎านความตํอเนื่องของนักแสดง อีกทั้งสมาคมและชมรมไทยตําง ๆ ยังขาดทุนทรัพย์  
ขาดเครื่องแตํงกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงใหมํ ๆ ซึ่งแม๎วําสถานกงสุลใหญํฯ จะพยายามให๎
การสนับสนุนสํวนหนึ่งแตํก็ยังไมํเพียงพอ เนื่องจากชุดเครื่องแตํงกายและอุปกรณ์ดังกลําวมีราคาสูง 
ต๎องจัดซื้อและจัดสํงจากประเทศไทย อีกทั้งสมาคมและชมรมตําง ๆ ยังต๎องมีภาระในการเชําสถานที่
ฝึกซ๎อม จึงอาจยังไมํพร๎อมในการเป็นตัวแทนหลักในการแสดงและน้าเสนอศิลปะการแสดงไทยบนเวที
ซึ่งต๎องด้าเนินอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งสองวันดังเชํนลักษณะการจัดงานเทศกาลไทยในขณะนี้  

อยํางไรก็ตาม การที่มีชุมชนไทยในพ้ืนที่รํวมแสดงบนเวทีด๎วยนั้นนับเป็น
ประโยชน์อยํางยิ่งในด๎านภาพลักษณ์และ Soft Power ของไทย ดังเชํนที่ Evan H. Potter ได๎เขียนไว๎
วํา “… a nation’s public diplomacy is Janus–faced inwards and outwards at the same 
time. The sense of national identity or the level of pride shown by citizens in their 
country influences the level of success that a country will have in projecting its 
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national identity abroad”60 ซึ่งบุคคลส้าคัญแคนาดาหลายทํานที่เคยเข๎ารํวมงานเทศกาลไทยก็ได๎
กลําวกับผู๎ศึกษาในหลายโอกาสวํา รู๎สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอยํางมากที่สมาชิกชุมชนไทยในนคร
แวนคูเวอร์และเมืองใกล๎เคียงมีศักยภาพในการเพ่ิมความหลากหลายทางด๎านวัฒนธรรมให๎กับรัฐ  

3.2.2.4 งบประมาณ  
ที่ผํานมาสถานกงสุลใหญํฯ ได๎รับจัดสรรงบประมาณในการจัดงาน

เทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประจ้าทุกปี โดยในชํวงแรกได๎รับการจัดสรรงบประมาณปีละประมาณ 
800,000 บาท ตํอมาในปี ค.ศ. 2018 ได๎รับการสรรจัดงบประมาณเพ่ิมเป็น 1,500,000 บาท สํงผลให๎
สามารถขยายการด้าเนินโครงการและเพ่ิมมิติตําง ๆ ได๎อยํางครอบคลุมและเป็นที่สนใจของชาว
แคนาดาและผู๎เข๎ารํวมงานชาติตําง ๆ ยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได๎จากจ้านวนบูธร๎านอาหารไทย ผลิตภัณฑ์ไทย 
และบูธส้านักงานทีมประเทศไทยที่เพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยปีละ 18 บูธ เป็น 27 บูธ ในปี ค.ศ. 2018 โดยมี
ผลการเบิกจํายกวําร๎อยละ 90 ของงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรในทุกปี อยํางไรก็ตาม ด๎วยข๎อจ้ากัดด๎าน
งบประมาณท้าให๎ที่ผํานมาสถานกงสุลใหญํฯ ต๎องประสานกับคณะนักแสดงที่ยินดีมารํวมแสดงในงาน
เทศกาลไทยโดยรับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางระหวํางประเทศและคําใช๎จํายในการเตรียมการ
แสดงตําง ๆ ที่ประเทศไทยเอง สํวนสถานกงสุลใหญํฯ จะรับผิดชอบเฉพาะคําที่พัก คําเดินทางใน
ประเทศแคนาดา ท้าให๎ไมํสามารถมีข๎อจ้ากัดในการคัดสรรและก้าหนดชุดแสดงหรือรูปแบบการแสดง
ที่ต๎องการน้าเสนอได๎อยํางเต็มที่และทันทํวงที ตัวอยํางเชํน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  
Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage– 
ICS–ICH ของ UNESCO ได๎มีมติให๎ขึ้นทะเบียน “การแสดงโขนในประเทศไทย” ในบัญชีรายชื่อ
ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎แหํงมวลมนุษยชาติ โดยถือเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรม
ที่จับต๎องไมํได๎ครั้งแรกของไทย สถานกงสุลใหญํฯ เห็นวําเป็นโอกาสที่ดีในการน้าเสนอการแสดงโขน
ในงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ แตํก็ไมํสามารถท้าได๎เนื่องจากข๎อจ้ากัดด๎านงบประมาณ  

3.2.2.5 วัสดุและอุปกรณ์  
ในการจัดงานเทศกาลไทยในแตํละปีสถานกงสุลใหญํฯ จะมีการออกบูธจัด

แสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยน้าเสนอผ๎าไทย ชุดไทย ศิลปะและหัตถกรรมไทย หนังสือเอกสาร 
และชุดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติตําง ๆ อาทิ อาหาร การทํองเที่ยว รวมถึงจัดแสดงชุด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสส้าคัญ ๆ นอกจากนี้ ยังได๎มีการส้ารองและจัดเตรียม
เครื่องมือชําง อุปกรณ์ส้าหรับตกแตํงเวทีและบริเวณงานที่จ้าเป็นไว๎ลํวงหน๎า ผลการส้ารวจความคิดเห็น 
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องฯ ร๎อยละ 58 เห็นวําสถานกงสุลใหญํฯ มีความพร๎อมด๎านวัสดุและอุปกรณ์ ในระดับ 8–10  
(ดีมาก–ดีที่สุด) 

 

                                                 
60 Evan H. Potter, Branding Canada: Projecting Canada’s Soft Power through Public Diplomacy 
(Montreal: McGill–Queen’s University Press), xiii. 
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แผนภูมิที่ 18  กราฟแสดงความเห็นเกี่ยวกับความพร๎อมด๎านวัสดุ อุปกรณ์ของสถานกงสุลใหญํฯ 
 

อยํางไรก็ตาม โดยที่ระหวํางปี ค.ศ. 2014–2018 สถานกงสุลใหญํฯ ได๎
ด้าเนินโครงการตํอเนื่องกันมาเป็นเวลา 5 ปี และเริ่มมีผู๎ติดตามงานเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ วัสดุและอุปกรณ์
โดยเฉพาะในสํวนของการประดับตกแตํงบูธวัฒนธรรมไทยควรได๎รับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือคงความ
นําสนใจ อีกทั้งควรมีการน้าเสนอรูปแบบและวิวัฒนาการใหมํ ๆ เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
โดยควรสะท๎อน Theme การจัดงานในแตํละปีเพ่ือให๎มีการน้าเสนอไปในทิศทางเดียวกันและเพ่ิม 
impact ให๎กับการใช๎ Soft Power ของสถานกงสุลใหญํฯ ด๎วย  

3.2.2.6 สรุปการประเมินด๎านปัจจัยน้าเข๎า (Inputs Evaluation) 
สถานกงสุลใหญํฯ สามารถแก๎ปัญหาข๎อก้าจัดด๎านจ้านวนบุคลากรได๎

คํอนข๎างดีโดยการดึงส้านักงานทีมประเทศไทยตําง ๆ และสมาชิกชุกชนไทยในนครแวนคูเวอร์และ
พ้ืนที่ใกล๎เคียงเข๎ามาเป็นผู๎มีสํวนรํวมส้าคัญในการสนับสนุนด้าเนินโครงการฯ อยํางไรก็ตาม  
สถานกงสุลใหญํฯ ยังคงมีข๎อก้าจัดด๎านงบประมาณทั้งในเชิ งประมาณและความตํอเนื่อง อีกทั้ง 
ความจ้าเป็นที่ต๎องปรับเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ส้าหรับใช๎ในการประดับและตกแตํงบูธ โดยเฉพาะ
ส้าหรับบูธจัดแสดงด๎านวัฒนธรรมรวมถึงนิทรรศการตําง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อคงความแตกตําง
หลากหลายและทันสมัยให๎เป็นที่สนใจและดึงดูดใจส้าหรับผู๎เข๎ารํวมงานอยูํเสมอ จ้าเป็นต๎องจัดซื้อหรือ
จัดจ๎างท้าใหมํ ซึ่งสํงผลกระทบตํองบประมาณที่มีจ้ากัดด๎วยเชํนกัน ทั้งนี้ ข๎อจ้ากัดในทั้ง 3 ด๎าน
ดังกลําวก็นําจะเป็นความท๎าทายของทุกหนํวยงานสํวนใหญํที่ใช๎ Soft Power เป็นสื่อในการกระชับ
และสํงเสริมความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับตํางประเทศด๎วยเชํนกัน โดยเฉพาะหนํวยงานที่ต๎องอาศัยการรับ
จัดสรรงบประมาณจากสํวนกลางและมีขนาดองค์กรไมํใหญํมากนัก เชํน สถานกงสุลใหญํฯ ก็ควรให๎
ความส้าคัญกับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในหนํวยงาน สร๎างสัมพันธ์กับหนํวยงานหรือ
บุคลากรอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ที่มีอุดมการณ์รํวมกัน เชํน ในกรณีของสถานกงสุลใหญํฯ คือ ส้านักงานทีม
ประเทศไทยและสมาชิกชุมชนไทย เพ่ือสร๎างพันธมิตรและขยายฐานผู๎รํวมด้าเนินโครงการ อีกทั้งชี้ให๎
สํวนกลางเห็นถึงความส้าเร็จในการใช๎งบประมาณและความจ้าเป็นในการได๎รับการจัดสรรงบประมาณ
อยํางตํอเนื่อง รวมถึงโอกาสที่จะเสียไปหากไมํได๎รับการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ  
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3.2.3  การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 

3.2.3.1 การตัดสินใจริเริ่มโครงการเทศกาลไทยในปี ค.ศ. 2014  
นับเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสที่ส้าคัญ เนื่องจากสถานกงสุลใหญํฯ มี

เหตุผลและความจ้าเป็นที่หนักแนํนในการชักจูงให๎ชุมชนไทยรวมตัวกันเพ่ือเป็นแนวรํวมกับสถานกงสุลใหญํฯ 
ในการกระชับความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับแคนาดาในพ้ืนที่รัฐบริติชโคลัมเบีย จากการสัมภาษณ์  
นางสุทธิลักษณ์ฯ อดีตกงสุลใหญํฯ ผู๎ริเริ่มโครงการทราบวํา ในการจัดงานปีแรกนั้น วัสดุอุปกรณ์ยังไมํ
พร๎อมมากนักโดยเฉพาะในสํวนของการจัดบูธ วัฒนธรรมไทย เมื่อน้าเรื่องดังกลําวเข๎าหารือกับชุมชนไทย 
ก็ได๎รับการสนับสนุนอยํางดียิ่ง โดยสมาชิกชุมชนไทยได๎อาสาที่จะน้าศิลปหัตกรรมไทยในบ๎านมารํวม
จัดแสดงในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 1 อีกทั้งยังได๎อาสาตกแตํงและรับผิดชอบดูแลบูธดังกลําวเองด๎วย61 
ผลการส้ารวจความคิดเห็นของผู๎ที่เกี่ยวข๎องฯ เห็นวํา การใช๎ Soft Power และการทูตสาธารณะให๎    
ชาวรัฐบริติชโคลัมเบียหันมาสนใจและมีทัศนคติที่ดีตํอประเทศไทยมีความเหมาะสมโดยเฉพาะตํอ
สถานภาพและสถานการณ์ภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี ค.ศ. 2014 

 

 
 

แผนภูมิที่ 19  กราฟความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช๎ “Soft Power” กระชับ
ความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา หลังการรัฐประหาร เมื่อปี ค.ศ. 2014 

 
3.2.3.2 การก้าหนด Theme หรือหัวข๎อจัดงาน 

การก้าหนดชื่อ Theme หรือหัวข๎อในการด้าเนินโครงการเทศกาลไทย
เริ่มขึ้นในปีที่ 5 ภายใต๎ชื่อ “Harmonious Thailand” เพ่ือสื่อถึงความเป็นสังคมที่มีความสมัครสมาน
สามัคคี มีความตํอเนื่อง และการผสมผสานที่ลงตัวระหวํางความงดงามทางประวัติศาสตร์และ
ความก๎าวหน๎าทันสมัยตามนโยบาย Thailand 4.0 และการด้าเนินงานในแตํละปีกํอน ค.ศ. 2018 นั้น
จะใช๎โอกาสส้าคัญ ๆ ทั้งของไทยและแคนาดาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ในประเด็นนี้ การเพ่ิม
ความชัดเจนและการปรับแนวทางการก้าหนด Theme ของงานเทศกาลไทยให๎เป็นหัวข๎อที่มีพลัง
                                                 
61 สุทธิลักษณ์ สงํามั่งคั่ง. สัมภาษณโ์ดย ณรัฐ วิชญนันท์, ทางโทรศัพท,์ 3 กรกฎาคม 2562. 
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ส้าหรับคนไทยและในขณะเดียวกันก็มีความหมายและนําสนใจส้าหรับชาวแคนาดาพร๎อมกันด๎วย จะ
ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช๎ Soft Power ในการดึงดูดความสนใจสาธารณชนแคนาดาให๎ดียิ่งขึ้น 
ซึ่งจะน้าไปสูํการกระตุ๎นความสนใจของสาธารณชนแคนาดาให๎หันมาเปิดรับ เรียนรู๎ และเข๎าใจไทย    
ในเชิงลึกโดยดุษฎีตามมาด๎วย 

3.2.3.3 การก้าหนดแผนงาน นโยบายและแนวทางการท้างาน 
กระบวนการด้าเนินโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ สามารถ

สรุปโดยยํอ ได๎ดังนี้ 
1)  ส้ารองพ้ืนที่จัดงานในทันทีภายหลังการด้าเนินโครงการแล๎วเสร็จใน

แตํละปี โดยประสานแจ๎งเป็นการภายในกับเจ๎าหน๎าที่เทศบาลนครแวนคูเวอร์ผู๎รับผิดชอบลํวงหน๎า
เกี่ยวกับก้าหนดการจัดงานในปีถัดไป เพ่ือให๎มั่นใจวําจะสามารถด้าเนินโครงการได๎ในพ้ืนที่เดิม คือ 
North Plaza ของ Vancouver Art Gallery ในชํวงเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพ่ือสร๎างความตํอเนื่อง 
สม่้าเสมอ และงํายตํอการติดตามส้าหรับผู๎เข๎ารํวมงาน 

2)  จัดประชุมภายในสถานกงสุลใหญํฯ เพื่อหารือเก่ียวกับการแบํงหน๎าที่
และความรับผิดชอบตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง อาทิ การจัดเตรียมและขนย๎ายวัสดุและอุปกรณ์ การช้าระเงิน 
ตรวจสอบและจัดท้าเอกสารที่เกี่ยวข๎อง การส้ารองและบริหารยานพาหนะ การต๎อนรับและ
ลงทะเบียนแขกเกียรติยศที่เข๎ารํวมงาน การประสานงานทั่วไปกับผู๎รับเหมาจัดท้าบูธ เวที อุปกรณ์ 
และระบบสาธารณูปโภคตําง ๆ การประสานงานกับผู๎รํวมออกบูธและอาสาสมัคร การประสานงานกับ
คณะนักแสดง การด้าเนินรายการบนเวที การติดตามความคืบหน๎าในการเตรียมการ การเป็น
ศูนย์กลางประสานและแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าที่เกิดในงาน การเคลียร์พ้ืนที่ในแตํละวันหลังเลิกงาน 
และการเคลียร์พ้ืนที่หลังด้าเนินโครงการแล๎วเสร็จเพ่ือสํงมอบคืนให๎กับเทศบาลนครแวนคูเวอร์  
การประเมินผลการจัดงานและการรายงานผลการด้าเนินโครงการ การท้าขําวประชาสัมพันธ์ผล  
การด้าเนินโครงการ เป็นต๎น ทั้งนี้ การประชุมดังกลําวเป็นไปในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ
มากกวําการประชุมเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย 

3.2.3.4 การสื่อสารและสร๎างความเข๎าใจรํวมกับทีมงานนอกสถานกงสุลใหญํฯ 
นอกเหนือจากการสื่อสารกับทีมข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่สถานกงสุลใหญํฯ 

ซึ่งเป็นทีมงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการแล๎ว สถานกงสุลใหญํฯ ยังได๎จัดประชุมรํวมกับส้านักงาน
ทีมประเทศไทย เจ๎าของกิจการร๎านอาหารไทย ร๎านสปา/ นวดแผนไทย และผู๎จ้าหนํายผลิตภัณฑ ์     
ที่เกี่ยวข๎องกับประเทศไทยเพ่ือแจ๎ง Theme งาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน แผนการด้าเนินงาน 
พร๎อมรายละเอียดที่เก่ียวข๎อง โดยการจัดประชุมดังกลําวยังเป็นโอกาสดีในการรับฟังข๎อคิดเห็น ปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีที่ผํานมา เพื่อเป็นแนวทางในการปูองกัน ลดทอน และแก๎ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนในปีปัจจุบันให๎ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้แม๎วําการส้ารวจความคิดเห็นของผู๎ที่เกี่ยวข๎องฯ พบวํา ร๎อยละ 53 
เห็นวําแผนงาน นโยบายและแนวทางการด้าเนินงานของสถานกงสุลใหญํฯ มีความชัดเจน ในระดับ 
8–10 หรือระดับดีมาก–ดีที่สุด อยํางไรก็ตาม การประชุมกับทีมงานนอกสถานกงสุลใหญํฯ ยังคงเป็น
ในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการมากกวําการประชุมเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายเชํนเดียวกับ  
การประชุมภายในสถานกงสุลใหญํฯ 
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แผนภูมิที่ 20  กราฟแสดงความเห็นเกี่ยวกับความชัดเจนของแผนงาน นโยบายและแนวทาง 
การด้าเนินงานของสถานกงสุลใหญํฯ 

 
3.2.3.5 การเผยแพรํข๎อมูลและประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข๎ารํวมงาน 

ทุกปีสถานกงสุลใหญํฯ จะจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาลไทย 
โดยระบุข๎อมูลส้าคัญ ๆ อาทิ ก้าหนดการจัดงาน เวลา สถานที่ และกิจกรรมในงาน เพ่ือใช๎ในการ
ประชาสัมพันธ์ใน web site และ facebook ของสถานกงสุลใหญํ แนบในจดหมายเชิญแขกเกียรติยศ 
มอบให๎สื่อท๎องถิ่น วัดไทย ร๎านอาหารไทย สปา/ นวดแผนไทย ร๎านจ้าหนํายผลิตภัณฑ์ตําง ๆ เกี่ยวกับ
ประเทศไทย และอาสาสมัครชุมชนไทย เพ่ือใช๎ในการรํวมประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู๎เข๎ารํวมงาน
ลํวงหน๎า โดยที่ลักษณะการประชาสัมพันธ์ที่ผํานมาคํอนข๎างเป็นไปในรูปแบบเดิมทุกปี สถานกงสุลใหญํฯ 
อาจพิจารณาขยายขอบเขตการประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลไทยไปยังสาธารณชนแคนาดาและ
ผู๎สนใจโดยใช๎ประโยชน์จากสื่อใหมํ ๆ และกลยุทธ์ใหมํ ๆ ที่มีความแนบเนียบเพิ่มมากขึ้นพร๎อมกันด๎วย 

3.2.3.6 การสร๎างกลไกแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าภายในงาน 
สถานกงสุลใหญํฯ ให๎ความส้าคัญกับมาตรการรองรับการแก๎ไขปัญหา

เฉพาะหน๎าตํางระหวํางด้าเนินโครงการเทศกาลไทย โดยมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่ 2 คน เป็นผู๎ประสาน 
งานหลักและผู๎ประสานงานรองในการรับแจ๎งและหาแนวทางแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าที่อาจเกิดขึ้นในงาน 
อาทิ ฝนตกหนัก อุปกรณ์แสง สี เสียงบนเวทีไมํท้างานกะทันหัน ผู๎ชมเกิดอุบัติเหตุในงาน ของหาย
หรือโดนขโมย กํอนปรึกษารองกงสุลใหญํฯ และน้าเข๎าหารือกับกงสุลใหญํฯ ในล้าดับตํอไปในกรณี
ต๎องการการตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือเกิดเหตุส้าคัญเรํงดํวน การสร๎างกลไกรองรับปัญหาเฉพาะหน๎า
ดังกลําวชํวยลดความสับสนในการประสานงานและชํวยให๎สามารถแก๎ไขปัญหาไปได๎คํอนข๎างดี 
อยํางไรก็ตาม โดยที่เหตุการณ์ที่ไมํคาดคิดสามารถเกิดขึ้นได๎เสมอและอาจเกิดพร๎อมกันในหลายจุด
การมีจุดติดตํออาจจะดีในแงํการลดความสับสนแตํก็อาจท้าให๎ขาดการตัดสินใจหรือแก๎ไขปัญหา      
ในเบื้องต๎นอยํางทันทํวงทีได๎  

3.2.3.7 การจัดท้าแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 
นอกจากนี้ ตามที่ตั้งแตํปี ค.ศ. 2017 เป็นต๎นมา สถานกงสุลใหญํฯ ได๎

จัดท้าแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการด้าเนินโครงการและรวบรวมสถิติข๎อมูลความคิดเห็นตําง ๆ 
จากผู๎เข๎ารํวมงานเทศกาลไทยเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับรูปแบบการด้าเนินงานให๎มีความ
นําสนใจอยูํเสมอนับเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและน้าไปสูํการปรับปรุงและเพ่ิมเติมการน้าเสนอ Soft Power 
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ในรูปแบบใหมํ ๆ ของไทยอยํางเป็นรูปธรรม เชํน การน้าเสนอ Game Online และ Animation ใน
งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 5 ซึ่งพัฒนาการดังกลําวก็สะท๎อนให๎เห็นในการส้ารวจความคิดเห็นผู๎ที่
เกี่ยวข๎องฯ ซึ่งพบวํา ร๎อยละ 48 เห็นวําสถานกงสุลใหญํฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด้าเนินงานให๎
มีความนําสนใจอยูํเสมอ ในระดับ 8–10 (ดีมาก–ดีที่สุด) 

 

 
 

แผนภูมิที่ 21  กราฟแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการด้าเนินงานให๎มีความนําสนใจอยูํเสมอ 
 

ความท๎าทายในระยะตํอไปคือความตํอเนื่องของการให๎ความส้าคัญกับ
การจัดท้าแบบสอบถามข๎อมูลและความคิดเห็นของผู๎เข๎ารํวมงาน และการสร๎างแรงดึงดูดใจในการรํวม
ตอบแบบสอบถามเพ่ือคงหรือเพ่ิมจ้านวนกลุํมตัวอยําง เพราะยิ่งมีผู๎ตอบแบบสอบถามมากเทําไหรํก็จะ
ยิ่งเพ่ิมความนําเชื่อถือและถูกต๎องของผลการวิเคราะห์ที่จะตามมา เชํน แรงจูงใจส้าหรับการตอบ
แบบสอบถามในปี ค.ศ. 2017 คือ โอกาสในการชิงรางวัล (Lucy Draws) บัตรโดยสารเครื่องบินไป–กลับ 
เส๎นทางแวนคูเวอร์–กรุงเทพฯ–แวนคูเวอร์ 2 ที่นั่ง และบัตรโดยสารเครื่องบินไป–กลับ เส๎นทาง
โตเกียว–กรุงเทพฯ–โตเกียว 2 ที่นั่ง ซึ่งสถานกงสุลใหญํฯ ได๎รับการสนับสนุนจากสายการบิน
ตํางประเทศและบริษัทสายการบินไทย (เส๎นทางโตเกียว–กรุงเทพฯ–โตเกียว) ผลปรากฏวํา  
มีผู๎เข๎ารํวมตอบแบบสอบถาม 309 คน ในขณะที่ปี ค.ศ. 2018 แรงจูงใจคือบัตรโดยสารเครื่องบินไป–กลับ 
เฉพาะเส๎นทางโตเกียว–กรุงเทพฯ–โตเกียว 2 ที่นั่ง มีผู๎รํวมตอบแบบสอบถามเพียง 120 คน เป็นต๎น 

3.2.3.8 การสรุป ประชาสัมพันธ์ และการประชุมประเมินผลหลังด้าเนินโครงการ 
การรายงานผลการด้าเนินโครงการให๎กระทรวงฯ ทราบภายหลังการด้าเนิน

โครงการแล๎วเสร็จ การจัดท้า press release ผลการด้าเนินโครงการลงใน website และ facebook 
ของสถานกงสุลใหญํฯ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎ที่ยัง
ไมํเคยเข๎ารํวมงานหรือไมํสามารถเข๎ารํวมงานในปีนี้ได๎เห็นภาพและข๎อมูลย๎อนหลัง นับเป็นสิ่งที่ดีทั้งใน
ด๎านการประมวลและสรุปผลการด้าเนินงานอยํางเป็นระบบ อีกทั้งชํวยสํงเสริมให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเกิด
ความภาคภูมิใจในความส้าเร็จรํวมกัน นอกจากนี้ การที่สถานกงสุลใหญํฯ ได๎จัดให๎มีการประชุม
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ภายในเพ่ือประเมินผลการด้าเนินโครงการ แลกเปลี่ยนข๎อมูลข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา/ อุปสรรคที่
เกิดขึ้น พร๎อมวิธีการแก๎ไขที่ได๎ด้าเนินการแล๎ว รวมทั้งรํวมเสนอแนะแนวทางแก๎ไขอ่ืน ๆ พร๎อม
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโครงการให๎ดียิ่งขึ้นในปีตํอไป เป็นแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งสถานกงสุลใหญํฯ ได๎
ด้าเนินการอยูํแล๎ว อยํางไรก็ตาม ยังไมํมีการจัดประชุมรํวมเพ่ือสรุปผลการด้าเนินโครงการอยํางเป็น
ทางการระหวํางสถานกงสุลใหญํฯ กับทีมสนับสนุนทั้งจากส้านักงานทีมประเทศไทย กลุํมอาสาสมัคร 
และกลุํมผู๎ออกบูธในงาน ท้าให๎ขาด feeds back ที่ครอบคลุม อีกทั้งยังอาจมีบางประเด็นที่ตกหลํน
และไมํได๎รับพิจารณาแก๎ไขปรับปรุงได๎  

3.2.3.9 การสานความสัมพันธ์และจับมือให๎อํุนอยูํเสมอ  
นอกจากการมีหนังสือแสดงความขอบคุณแขกเกียรติยศตําง ๆ ที่เข๎า

รํวมงานฯ ภายหลังการด้าเนินโครงการแล๎วเสร็จ สถานกงสุลใหญํฯ ยังได๎เชิญผู๎รํวมออกบูธ 
อาสาสมัคร กลุํมเครือขําย Friends of Thailand ผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษาของแคนาดา รวมถึงคณะกงสุลใหญํตํางประเทศในนครแวนคูเวอร์ เข๎ารํวมงาน Thai 
Cuisine in the Garden ณ บ๎านพักกงสุลใหญํ เพ่ือเป็นการแสดงความขอบคุณพร๎อมกับการกระชับมิตร
กับกลุํมและบุคคลส้าคัญตําง ๆ ที่มีบทบาทส้าคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและด้าเนินงานการทูต
เชิงรุกของสถานกงสุลใหญํฯ การด้าเนินโครงการดังกลําวตํอเนื่องกับการจัดงานเทศกาลไทยชํวยให๎
สามารถประหยัดงบประมาณไปได๎เป็นอยํางมากเพราะสถานกงสุลใหญํฯ ได๎เชิญนักแสดงและอาจารย์
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านอาหารไทยที่ไปแสดงและสาธิตการประกอบอาหารไทยในงานเทศกาลไทย ไปแสดง
และสาธิตในงาน Thai Cuisine in the Garden ด๎วย โดยน้าเสนอชุดการแสดงและเมนู ที่แตกตําง
จากที่แสดงในงานเทศกาลไทยซึ่งท้าให๎ยังคงนําสนใจส้าหรับผู๎ที่ได๎ไปรํวมงานเทศกาลไทยด๎วยแล๎ว 
นอกจากนี้ โดยที่งาน Thai Cuisine in the Garden จัดขึ้นที่บ๎านพักกงสุลใหญํฯ ยังท้าให๎กลุํม 
Friends of Thailand และกลุํมผู๎สนับสนุนการด้าเนินงานของสถานกงสุลใหญํฯ รู๎สึกวําได๎รับเกียรติ
เป็นพิเศษและรู๎สึกดีกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด๎วย การสานความสัมพันธ์และจับมือให๎อํุนอยูํเสมอ  
เป็นอีกปัจจัยที่ชํวยให๎สถานกงสุลใหญํฯ ได๎รับการสนับสนุนด๎วยดีและเพ่ิมขึ้นจากชุมชนไทยและ  
กลุํมเครือขําย Friends of Thailand เสมอมา 

3.2.3.10 สรุปผลการประเมินด๎านกระบวนการ (Process Evaluation)  
การน้า Soft Power มาใช๎เป็นสื่อเพ่ือกระชับความสัมพันธ์กับตํางประเทศ

ผํานการด้าเนินโครงการเชํน โครงการเทศกาลไทย นั้น ความชัดเจนและแนบเนียนนับวําเป็นปัจจัย
ส้าคัญสูํความส้าเร็จ ส้าหรับโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ นับวํามีกระบวนการด้าเนินงาน
ที่คํอนข๎างชัดเจนตั้งแตํการเตรียมการ ก้าหนดแผนงาน นโยบายและแนวทางการท้างาน อีกทั้งมี  
การสื่อสารเพ่ือสร๎างความเข๎าใจให๎กับทีมงานลํวงหน๎า มีการประชาสัมพันธ์โครงการทั้งกํอนและหลัง
ด้าเนินการ มีการวางกลไกแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าในระหวํางด้าเนินโครงการ อีกทั้งมีระบบสรุปและ
ประเมินผลการด้าเนินโครงการในภายหลังด้าเนินโครงการแล๎วเสร็จ ทั้งนี้แม๎จะเริ่มด้าเนินการจัดท้า
แบบส้ารวจข๎อมูลและความคิดเห็นของผู๎เข๎ารํวมงานในชํวงหลัง คือระหวํางการจัดงานเทศกาลไทย
ครั้งที่ 4 แตํสถานกงสุลใหญํฯ ก็ได๎มีกระบวนการสรุปและประเมินผลการด้าเนินงานผํานการหารือกับ
ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอกสถานกงสุลใหญํฯ อยํางตํอเนื่องตั้งแตํปีแรก ซึ่งสามารถน้าไป
เป็นแบบอยําง ปรับปรุง และประยุกต์ใช๎ส้าหรับหนํวยงานอ่ืน ๆ ที่ประสงค์จะใช๎ Soft Power ในการ
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กระชับความสัมพันธ์กับตํางประเทศในระดับตําง ๆ ได๎ อยํางไรก็ตาม การด้าเนินโครงการเทศกาลไทย 
ณ นครแวนคูเวอร์ ยังคงมีจุดอํอนส้าคัญในด๎าน Theme งานที่ชัดเจน และการสร๎างการมีสํวนของทีม
ประเทศไทยและชุมชนไทยในพ้ืนที่ตั้งแตํชํวงต๎นน้้า กลางน้้าและปลายน้้า เพ่ือให๎การใช๎ Soft Power 
มีพลังยิ่งขึ้น 

3.2.4  การประเมินด้านผลผลิต (Products Evaluation) 
จากการประเมินผลผลิตของานเทศกาลไทยจากจ้านวนบูธร๎านอาหารไทย 

ร๎านสปา/ นวดแผนไทย ร๎านจ้าหนํายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประเทศไทย และบูธให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศไทย โดยหนํวยงานทีมประเทศตําง ๆ ที่เข๎ารํวมงานในแตํละปีพบวํา จ้านวนบูธเพ่ิมขึ้นจาก 
12 บูธ ในปี ค.ศ. 2014 เป็น 20 บูธในปี ค.ศ. 2015 และ ค.ศ. 2017 และ 19 บูธในปี ค.ศ. 2016 62 
กํอนเพิ่มเป็น 27 บูธในปี ค.ศ. 2018 หลังจากได๎รับเพ่ิมงบประมาณจากปีละประมาณ 800,000 บาท 
เป็น 1,500,000 บาท ซึ่งทุกร๎านแจ๎งโดยตลอดวําของที่เตรียมไว๎ขายหมดทุกปีและได๎รับความสนใจ
ด๎วยดีจากผู๎เข๎ารํวมงาน ดังนั้นในแงํการประเมินผลผลิตจากการประเมินการออกบูธในงานจัดวํามี
ผลผลิตที่คํอนข๎างดีและสม่้าเสมอ 

แม๎วําการประมาณจ้านวนผู๎เข๎ารํวมงานโดยผู๎ศึกษาซึ่งเป็นเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบ
โครงการรวมทั้งความเห็นจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ ซึ่งตํางประเมินวํามีจ้านวนผู๎เข๎ารํวมชมงานเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ อีกทั้ง แผนภูมิที่ 6 แสดงให๎เห็นวําผู๎เข๎ารํวมงานในปี ค.ศ. 2017 และ 2018 เคยเข๎ารํวมงาน
เทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ มากํอนถึงเกือบครึ่งของผู๎ตอบแบบสอบถามในทั้งสองปี ชี้ให๎เห็นวํา 
เริ่มมีผู๎ติดตามงานเป็นประจ้าทุกปี อยํางไรก็ตาม สถานกงสุลใหญํฯ ยังคงประสบปัญหาในการ
ประเมินผลผลิตในแงํจ้านวนผู๎เข๎ารํวมงานเนื่องจากสถานที่จัดงาน คือ บริเวณ North Plaza ของ 
Vancouver Art Gallery เป็นพ้ืนที่เปิดซึ่งผู๎เข๎ารํวมงานสามารถเข๎า-ออก ได๎ทุกทาง และหลายคนเข๎า
รํวมงานในหลายชํวงตํอวันเนื่องจากงานเทศกาลไทยจัดอยํางตํอเนื่องตั้งแตํเวลาประมาณ 10.30–
20.00 น. ทั้งนี้ การทราบสถิติจ้านวนผู๎เข๎ารํวมงานที่ชัดเจนหรือการคาดการณ์บนพ้ืนฐานที่มีหลักการ
รองรับมากยิ่งข้ึนจะชํวยเพิ่มความแมํนย้าในการวิเคราะห์ผลผลิตของโครงการ อีกทั้งยังมีความส้าคัญ
ยิ่งตํอการประเมินผลกระทบ (Impacts) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของการ ใช๎ Soft Power 
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับแคนาดาเพราะยิ่งมีผู๎เข๎ารํวมงานมากก็จะยิ่งเพ่ิมแรงดึงดูดให๎
กลุํมผู๎น้าและบุคคลส้าคัญ ๆ ของแคนาดา โดยเฉพาะในภาคการเมืองตัดสินใจเข๎ารํวมงานมากข้ึนด๎วย  

ทั้งนี้ ด๎วยความเกี่ยวโยงที่ใกล๎ชิดกัน สรุปผลการประเมินด๎านผลผลิต (Products 
Evaluation) จะรวมอยูํกับสรุปผลการประเมินด๎านผลกระทบ (Impact Evaluation) และสรุปผล
การประเมินด๎าน (Effectiveness Evaluation) ในตอนท๎าย 

3.2.5  การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
จากการประเมินผลการจัดงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ที่ผํานมาระหวํางปี 

ค.ศ. 2014–2018 พบผลกระทบที่คํอนข๎างดีในหลายด๎าน โดยโครงการดังกลําวนอกจากจะชํวย
สํงเสริมภาพลักษณ์และความนิยมไทยโดยมีสาธารณชนแคนาดาในพ้ืนที่นครแวนคู เวอร์และเมือง
ใกล๎เคียงเป็นกลุํมเปูาหมายหลักแล๎ว ยังสํงผลกระทบในทางอ๎อมตํอการชํวยเสริมสร๎างความสนใจและ
                                                 
62 ในปีนี้ร๎านไทยบางร๎านประสบปญัหาพํอครัว/แมํครัว ลาออกหรือย๎ายที่ท้างานท้าให๎มีพนักงานไมํเพยีงพอในการ
มารํวมออกบูธในงานเทศกาลไทย  
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ทัศนคติที่ดีตํอประเทศไทยในหมูํผู๎น้า บุคคลส้าคัญ และนักการเมืองแคนาดาทั้งในระดับรัฐบาลกลาง 
รัฐบาลของรัฐ และรัฐบาลท๎องถิ่น ที่เข๎ารํวมเป็นแขกเกียรติยศในงานแตํละปีด๎วย โดยตํางแสดงความชื่นชม
และขอบคุณสถานกงสุลใหญํฯ ที่ได๎น้าวัฒนธรรมอันงดงามของไทยไปให๎ชาวรัฐบริติชโคลัมเบียรวมถึง
ชาวแคนาดาจากรัฐอ่ืน ๆ ที่เดินทางไปทํองเที่ยวนครแวนคูเวอร์ได๎สัมผัสและเรียนรู๎ นอกจากนี้ ยังได๎
สร๎างความประทับใจให๎กับกลุํมชาวตํางชาติอ่ืน ๆ ที่เข๎ารํวมงานเทศกาลไทย ซึ่งจากการส้ารวจ
แบบสอบถามในงานเทศกาลไทยจัดท้าโดยสถานกงสุลใหญํฯ พบวํามีชาวตํางชาติที่ไมํใชํชาวแคนาดา
เข๎ารํวมงานเทศกาลไทย ร๎อยละ 22 ในปี ค.ศ. 2017 และร๎อยละ 24 ในปี ค.ศ. 2018 ดังปรากฏตาม
แผนภูมิที่ 2 

อีกทั้ งการรํ วมด้า เนินงานกับกลุํมอาสาสมั ครชุมชนไทยยังชํ วยยกระดับ
ความสัมพันธ์ระหวํางสถานกงสุลใหญํฯ กับสมาชิกชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล๎เคียงจาก
ผู๎เข๎ารํวมงานทั่วไปเป็นหุ๎นสํวนในการด้าเนินงานการทูตเชิงรุกเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา 
และยังมีสํวนชํวยในการกระชับความสัมพันธ์ระหวํางสมาชิกชุมชนไทยด๎วยกันอีกด๎วย ดังจะเห็นได๎
จากเดิมที่มีสมาคมด๎านนาฏศิลป์ไทยในนครแวนคูเวอร์ 2 สมาคม แตํภายหลังที่ได๎รํวมกันแสดงในงาน
เทศกาลไทยในหลายโอกาสก็ได๎มีการรวมเป็นสมาคมเดียวกัน ตั้งแตํปี  ค.ศ. 2018 และรํวมกับสถาน
กงสุลใหญํฯ ด้าเนินงานสํงเสริมภาพลักษณ์และความนิยมไทยอยํางแข็งขันและตํอเนื่อง  

ถือได๎วําการจัดงานเทศกาลไทยมีผลกระทบที่ดีทั้งตํอ (1) ผู๎น้า บุคคลส้าคัญ และ
นักการเมืองแคนาดา ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง รัฐบาลของรัฐ และรัฐบาลท๎องถิ่น (2) ชาวตํางชาติที่ไมํใชํ
ชาวแคนาดา (3) ชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์  นอกเหนือจากสาธาร ณชนแคนาดาซึ่งเป็น
กลุํมเปูาหมายหลัก  

ทั้งนี้ ด๎วยความเกี่ยวโยงที่ใกล๎ชิดกันสรุปผลการประเมินด๎านผลกระทบ (Impact 
Evaluation) จะรวมอยูํกับสรุปผลการประเมินด๎านผลผลิต (Products Evaluation) และสรุปผล 
การประเมินด๎าน (Effectiveness Evaluation) ในตอนท๎าย 

3.2.6  การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 
การด้าเนินโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ของสถานกงสุลใหญํฯ มิได๎มี

วัตถุประสงค์เพ่ือชักจูงให๎เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ คํานิยม หรือพฤติกรรมใด ๆ ของชาวแคนาดา
โดยตรง แตํมุํงเน๎นการใช๎อ้านาจดึงดูดใจให๎ชาวแคนาดา โดยเฉพาะสาธารณชนในรัฐบริติชโคลัมเบีย
หันมาเรียนรู๎ รู๎จักและสนใจไทยมากขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับ Nye ที่ระบุวํา “Moreover, attraction 
often has a diffuse effect, creating general influence rather than producing an easily 
observable specific action.”63 เนื่องจากชาวแคนาดาจ้านวนไมํน๎อยยังไมํเข๎าใจไทยอยํางลึกซึ้งแตํ
อาจเห็นวํารู๎จักประเทศไทยดีอยูํแล๎วจึงไมํได๎สนใจที่จะเรียนรู๎และท้าความรู๎จักประเทศไทยให๎มาก
ยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได๎จากผลการส้ารวจความคิดเห็นในระหวํางการด้าเนินโครงการเทศกาลไทย ครั้งที่ 4 
และครั้งที่ 5 ที่ด้าเนินการโดยสถานกงสุลใหญํฯ ตามแผนภูมิที่ 8 ซึ่งผู๎ตอบแบบส้ารวจร๎อยละ 20 ใน
ทั้งสองปีเห็นวํา ตนรู๎จักประเทศไทยในระดับสูงสุด คือ ระดับ 10 อีกทั้งร๎อยละ 49 ในปี ค.ศ. 2017 
และร๎อยละ 51 ในปี ค.ศ. 2018 คิดวํารู๎จักประเทศไทยในระดับดีมากถึงสูงที่สุด คือระดับ 8–10 

                                                 
63 Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, 16. 
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อยํางไรก็ตาม ภายหลังการเข๎ารํวมงานเทศกาลไทย ผู๎เข๎ารํวมงานสํวนใหญํ คือ ร๎อยละ 89 และร๎อยละ 93 
ในปี ค.ศ. 2017 และ 2018 ตามล้าดับ รับวําได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ตามแผนภูมิที่ 9  
จึงจัดได๎วําสถานกงสุลใหญํฯ ประสบความส้าเร็จอยํางดียิ่งในการใช๎ Soft Power เพ่ือปรับเพ่ิม
มุมมองให๎ชาวแคนาดาตระหนักถึงแงํมุมอ่ืน ๆ ของไทยที่ยังไมํรู๎จักและมีความนําสนใจให๎ท้าการ
เรียนรู๎เพิ่มเติมตํอไป โดยจะเป็นพ้ืนฐานส้าคัญในการชํวยกระชับความสัมพันธ์และขยายความรํวมมือ
ระหวํางสองประเทศในมิติตําง ๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมให๎แนํนแฟูนยิ่ งขึ้นในอนาคต  
ผลการประเมินดังกลําวสอดคล๎องกับผลการส้ารวจความคิดเห็นจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องฯ ซึ่งร๎อยละ 58 เห็นวํา 
การด้าเนินโครงการเทศกาลไทยมีผลสัมฤทธิ์ในระดับ 8–10 (ดีมาก–ดีที่สุด) 

 

 
 

แผนภูมิที่ 22  กราฟแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินงาน/ โครงการ 
 

ทั้งนี้ ความส้าเร็จดังกลําวนําจะเกิดจากการน้าเสนอประเทศไทยในแงํมุมใหมํ ๆ ให๎
ชาวรัฐบริติชโคลัมเบียได๎รู๎จัก อาทิ การออกบูธนวัตกรรมไทยโดยให๎ผู๎เข๎ารํวมงานได๎ทดลองเลํน Thai 
Online Game และชมตัวอยําง Thai Animation การน้าเสนอนวัตกรรมการผลิตโปรตีนจากแมลง 
การออกก้าลังกายแบบ Thai Fit ดนตรีไทยรํวมสมัย ซึ่งควรด้าเนินการอยํางตํอเนื่องและปรับปรุง
พัฒนาให๎ตรงกับความสนใจของสาธารณชนแคนาดาและเน๎นการมีสํวนรํวมให๎มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ 
รวมถึงการสอดแทรกข๎อมูลเชิงลึกแตํไมํซับซ๎อนและยาวเกินไปในทางอ๎อมผํานการเลํนเกมตอบค้าถาม
ชิงรางวัลบนเวทีในชํวง “What you wanna know about Thailand” เพ่ือให๎ข๎อมูลและ update 
พัฒนาการใหมํ ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงนโยบายส้าคัญ ๆ ของไทย และศักยภาพด๎าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก๎าวหน๎าของไทยให๎กับสาธารณชนแคนาดาและผู๎เข๎ารํวมงานด๎วย 

อยํางไรก็ตาม จากการสังเกตการณ์ของผู๎ศึกษาพบวํา ความพยายามในการเพ่ิม
ความหลากหลายของการให๎ข๎อมูลและเพ่ิมการรับรู๎เกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงสินค๎าและผลิตภัณฑ์ไทย
ผํานการทดลองเชิญให๎ผู๎รํวมออกบูธตําง ๆ น้าเสนอบทบาทและผลงานบนเวที รวมทั้งเปิดโอกาสให๎
ร๎านค๎าตําง ๆ ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลบนเวทีนั้น ผู๎รํวมออกบูธที่เป็นชาวไทยสํวนใหญํมีความลังเลและ
ขาดความเชื่อม่ันในการน้าเสนอบูธของตนบนเวทีโดยเฉพาะเมื่อต๎องใช๎ภาษาอังกฤษ  
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สรุปผลการประเมินด๎านผลผลิต (Products) ผลกระทบ (Impact) และประสิทธิผล 
(Effectiveness)  

การใช๎ Soft Power เพ่ือกระชับความสัมพันธ์กับตํางประเทศนั้น ผลผลิตมิได๎เป็น
เพียงเปูาหมายส้าคัญในการด้าเนินโครงการ แตํยังสามารถมีอิทธิพลตํอผลประทบและประสิทธิผลของ
การด้าเนินโครงการด๎วย เชํน จ้านวนบูธในงานเทศกาลไทยฯ ที่เพ่ิมขึ้นจากคําเฉลี่ย 18 บูธตํอปี เป็น 
27 บูธ ในปี ค.ศ. 2018 (ผลผลิต) สํงผลกระทบตํอจ้านวนและระดับของ VIPs ที่เข๎ารํวมงาน ซึ่งเดิม
ระหวํางปี ค.ศ. 2014–2017 แขกเกียรติยศที่เข๎ารํวมงานเทศกาลไทยเป็นระดับรัฐบาลของรัฐและ
รัฐบาลท๎องถิ่น แตํในปี ค.ศ. 2018 เป็นระดับรัฐบาลกลางของแคนาดาโดยมีวุฒิสมาชิกแคนาดาเป็น
ผู๎เข๎ารํวมงานด๎วย การยกระดับแขกเกียรติยศดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นถึงความส้าเร็จทั้งในแงํผลกระทบ
และประสิทธิผลของการด้าเนินโครงการและการใช๎ Soft Power ของไทยดึงดูดความสนใจของบุคคลชั้น
น้าของแคนาดาซึ่งอยูํในระดับผู๎ก้าหนดนโยบายและผู๎ตัดสินใจระดับประเทศ เพ่ิมขึ้นจากระดับรัฐและ
ระดับท๎องถิ่นเชํนที่ผํานมา ในการนี้ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช๎ Soft Power จึงควรพิจารณา
ทั้ง 3 ประเด็นสืบเนื่องกัน 

3.2.7  การประเมินด้านความย่ังยืน (Sustainability Evaluation)  
ปัจจุบันโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ คํอนข๎างมีความมั่นคงดังจะเห็นได๎

จากการที่จ้านวนผู๎เข๎ารํวมรับชมงานและออกบูธเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีการพัฒนาฐานผู๎ติดตาม มีมาตรฐาน
การจัดงานเป็นที่ยอมรับและชื่นชมในฐานะงานเทศกาลประจ้าปีที่มีขนาดใหญํที่สุดงานหนึ่งใน 
นครแวนคูเวอร์ อีกทั้งชุมชนไทยในพื้นท่ียังให๎การสนับสนุนอยํางเต็มท่ี ผลการส้ารวจความคิดเห็นจาก
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องฯ พบวํา ร๎อยละ 80 เห็นวําชุมชนมีความพร๎อมและให๎ความรํวมมือในการด้าเนินโครงการ
กับสถานกงสุลใหญํฯ ในระดับ 7–10 

 

 
 

แผนภูมิที่ 23  กราฟแสดงความเห็นเกี่ยวกับระดับความพร๎อมและความรํวมมือจากชุมชนไทย 
 

โดยปัจจัยส้าคัญในการตัดสินใจเข๎ารํวมด้าเนินโครงการกับสถานกงสุลใหญํฯ  
3 อันดับแรก คือ สอดคล๎องกับคํานิยม อุดมการณ์และแนวความคิด (ร๎อยละ 28) ต๎องการเผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรมไทยให๎เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น (ร๎อยละ 15) และเสริมสร๎างความสามัคคีและสมานฉันท์
ในสังคมไทย (ร๎อยละ 10) 
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แผนภูมิที่ 24  กราฟแสดงปัจจัยในการตัดสินใจเข๎ารํวมด้าเนินโครงการกับสถานกงสุลใหญํฯ 
 
ด๎วยความมุํงมั่นและอุดมการณ์รํวมกันดังกลําว ผนวกกับการสั่งสมประสบการณ์ของข๎าราชการและ
เจ๎าหน๎าที่สถานกงสุลใหญํฯ ในฐานะผู๎ขับเคลื่อนโครงการ การมีกระบวนการด้าเนินงานที่ชัดเจน มีการ
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาโครงการอยูํเสมอ รวมถึงความรํวมมือรํวมใจที่ดีจากส้านักงานทีม
ประเทศและฝุายตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎โครงการเทศกาลไทยฯ มีความยั่งยืนในแงํปัจจัยในพื้นที่ 

อยํางไรก็ตาม ความสม่้าเสมอของการได๎รับจัดสรรงบประมาณอยํางตํอเนื่องและ
เพียงพอยังเป็นปัจจัยส้าคัญที่สํงผลตํอความยั่งยืนของการจัดงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ใน
ภาพรวม แม๎วําการด้าเนินโครงการฯ จะมีผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นตามสัดสํวนงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรและ
มีผลการเบิกจํายที่ดี แตํด๎วยลักษณะงบประมาณที่ไมํใชํงบประจ้า ต๎องขอรับการอนุมัติโครงการและ  
การจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการตํางประเทศเป็นรายปีจากกระทรวงฯ ซึ่งก็ต๎องขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐสภาอีกตํอหนึ่ง ในการนี้ จึงมีความไมํแนํนอน เชํน ในปี ค.ศ. 2018 สถานกงสุลใหญํฯ 
ได๎รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมมิติด๎านนวัตกรรมในงานเทศกาลไทยตามนโยบาย Thailand 
4.0 ท้าให๎สามารถเพ่ิมบูธนวัตกรรรมไทยในงานเทศกาลไทยได๎ แตํในปี ค.ศ. 2019 ไมํได๎รับการ
จัดสรรงบประมาณส้าหรับการดังกลําวจึงท้าให๎ไมํสามารถด้าเนินการได๎ด๎วยข๎อจ้ากัดงบประมาณ แตํ
การใช๎ Soft Power นั้นเป็นสิ่งที่ต๎องคํอย ๆ ด้าเนินการและต๎องด้าเนินการอยํางตํอเนื่อง ดังเชํนที่ 
Nye กลําวไว๎วํา  
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Soft power is more difficult to wield, because, as we saw in chapter 
1, many of its crucial resources are outside the control of governments, and their 
effects depend heavily on acceptance by receiving audiences. Moreover, soft power 
resources often work indirectly by shaping the environment for policy, and 
sometimes take years to produce the desired outcomes. 64  

นอกจากนี้  ตามที่กลําวแล๎วใน 3.2.2 การประเมินด๎านปัจจัยน้าเข๎า ( Inputs 
Evaluation) การได๎รับจัดสรรงบประมาณไมํเพียงพอท้าให๎สถานกงสุลใหญํฯ ถูกจ้ากัดทางเลือก 
ในการคัดสรรคณะและรูปแบบการแสดงส้าหรับการน้าเสนอในงานทศกาลไทยอีกด๎วย ซึ่งก็สํงผลตํอ
ผลกระทบ (Impact) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของการใช๎และตํอยอด Soft Power ของ
ไทยอีกด๎วย 

สรุปบทเรียนและประโยชน์ด๎านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation)  
การด้าเนินโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคู เวอร์  มีความมั่นคงในแงํ

กระบวนการด้าเนินโครงที่วางไว๎อยํางชัดเจน การสั่งสมประสบการณ์ในการด้าเนินโครงการตลอด  
5 ปีที่ผํานมา การสร๎างฐานผู๎เข๎ารํวมงาน และการสนับสนุนจากสมาชิกชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์
และเมืองใกล๎เคียง อยํางไรก็ตาม ความจ้าเป็นในการได๎รับงบประมาณสนับสนุนอยํางตํอเนื่องจาก
สํวนกลาง คือ กระทรวงการตํางประเทศ ยังคงเป็นความท๎าทายที่ส้าคัญที่สุดตํอความยั่งยืนของการ
ด้าเนินโครงการในลักษณะนี้ที่ต๎องพ่ึงพาการสนับสนุนด๎านงบประมาณจากแหลํงอ่ืน  ในประเด็น
ดังกลําวโดยที่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่หนํวยงานกลางใช๎ในการตัดสินใจอนุมัติ
การด้าเนินโครงการและงบประมาณ การประเมินผลและจัดท้ารายงานผลการด้า เนินโครงการที่ชี้ชัด
ให๎เห็นถึงผลผลิต ผลกระทบ และประสิทธิผลของโครงการโดยการน้าเสนอสถิติข๎อมูลที่นําเชื่อถือ เชํน 
การระบุจ้านวนบูธที่ออกในงาน จ้านวนผู๎เข๎ารํวมงาน ระดับของผู๎เข๎ารํวมงาน และความคิดเห็น/ 
ทัศนะของผู๎เข๎ารํวมงานตํอประเทศไทย จึงมีความจ้าเป็นอยํางยิ่งยวดในการชํวยเพ่ิมความหนักแนํน
ให๎กับความจ้าเป็นของโครงการและความคุ๎มคําด๎านงบประมาณในขณะเดียวกัน หนํวยงานตําง ๆ  
จึงควรให๎ความส้าคัญกับการเก็บข๎อมูล รวมถึงการจัดท้าแบบสอบถามตําง ๆ ดังเชํน การจัดท้า
แบบสอบถามข๎อมูลและความคิดเห็นจากผู๎เข๎ารํวมงานเทศกาลไทย ครั้งที่  4 และครั้งที่ 5 เมื่อปี ค.ศ. 
2017 และ ค.ศ. 2018 ตามล้าดับ 

3.2.8  การวิเคราะห์ด้านการถ่ายโยงความรู้ (Transportability) 
ตลอดการด้าเนินโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ระหวํางปี ค.ศ. 2014–2018 

ชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล๎เคียงได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการเป็นอาสาสมัคร รํวมแสดงบนเวที 
และออกบูธในงาน โดยสถานกงสุลใหญํฯ ได๎เริ่มถํายโยงความรู๎แกํชุมชนไทยแล๎วในระดับหนึ่งตั้งแตํ
ริเริ่มโครงการผํานการรํวมประชุมหารือเพ่ือเตรียมการกับสถานกงสุลใหญํฯ รวมทั้งผํานประสบการณ์ตรง
ในการด้าเนินโครงการรํวมกันระหวํางข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นและสมาชิกชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์ 
แตํยังไมํครบวงจรและยังไมํตลอดกระบวนการ อาทิ การวางแผน การก้าหนดนโยบายและ Theme งาน 
การแบํงหน๎าที่ การประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับหนํวยงานไทยและหนํวยงานแคนาดา  

                                                 
64 Nye, Soft–Power: The Means to Success in World Politics, 99. 
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ที่เกี่ยวข๎อง การแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า การสรุปและประเมินผลการด้าเนินโครงการอยํางเป็นระบบ 
เป็นต๎น 

โดยที่สถานกงสุลใหญํฯ ต๎องมีการหมุนเวียนข๎าราชการในทุก ๆ 4 ปี หรือน๎อยกวํา 
อีกท้ังข๎าราชการมีเวลาไมํเกิน 2 สัปดาห์ในการถํายทอดงาน จึงอาจไมํเพียงพอส้าหรับกรณีการด้าเนิน
โครงการขนาดใหญํและมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีด้าเนินการที่ซับซ๎อนเชํนงานเทศกาลไทย 
การถํายโยงองค์ความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ทั้งทางตรงผํานการเพ่ิมบทบาทและการเข๎ามามีสํวน
รํวมของชุมชนไทยตลอดกระบวนการทั้งในระยะวางแผน เตรียมการ ด้าเนินการ สรุป รายงานและ
ประเมินผลโครงการ รวมถึงการถํายทอดข๎อมูลและองค์ความรู๎ทางอ๎อมผํานบันทึก โทรเลข เอกสาร
ราชการตําง ๆ อีกท้ังสถิติและผลการส้ารวจแบบสอบถามที่ผํานมาจึงมีความจ้าเป็นและส้าคัญยิ่ง ทั้งนี้ 
โดยตั้งอยูํบนพ้ืนฐานที่วําประสบการณ์และทักษะในด๎านสารนิเทศโดยเฉพาะความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ Soft Power และการประยุกต์ใช๎ของทั้งข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นและสมาชิกชุมชนไทย
อาจมีระดับและแงํมุมที่แตกตํางกันแตํสามารถชํวยเสริมและเติมเต็มให๎กันและกันได๎  

สรุปบทเรียนและประโยชน์ด๎านการถํายโยงความรู๎ (Transportability)  
การด้าเนินโครงการด๎าน Soft Power ต๎องอาศัยความตํอเนื่องและซึมลึก การถํายโยง

องค์ความรู๎สูํผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย โดยเฉพาะส้าหรับหนํวยงานที่มีการหมุนเวียนและเปลี่ยนบุคลากร
บํอยมีความส้าคัญทั้งในด๎านความยั่งยืนและประสิทธิผลของโครงการ ในกรณีของการใช๎ Soft Power 
ในตํางประเทศ เชํนในแคนาดาซึ่งชุมชนไทยถือสัญชาติแคนาดาด๎วยนั้น หากสามารถถํายโยงองค์
ความรู๎และสํงเสริมให๎ชุมชนไทยเป็นหนึ่งในผู๎แทนและผู๎ด้าเนินการด๎าน Soft Power ด๎วยนั้น ก็จะ
สามารถเป็น Brand Ambassador ที่ดีและแนบเนียนให๎กับประเทศไทยอีกด๎วย  

นอกจากนี้ โดยที่การด้าเนินงานด๎าน Soft Power ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของความสามารถ
ในการดึงดูดความสนใจของกลุํมเปูาหมาย ความแตกตํางหลากหลายของความคิดสามารถชํวยพัฒนา
และปรับปรุงรูปแบบของการน้าเสนอให๎นําสนใจและทันสมัยอยูํเสมอ ในการนี้ การมีสํวนรํวมวางแผน
และตัดสินใจของบุคคลภายนอกองค์กร เชํน สมาชิกชุมชนไทยที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพและ
หลากหลายวัยจะมีสํวนชํวยให๎สามารถตอบโจทย์ด๎านความหลากหลายของรูปแบบการน้าเสนอมิติ
ตําง ๆ ที่นําสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยให๎กับกลุํมเปูาหมายได๎ดียิ่งขึ้นตามไปด๎วย 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการประเมินโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ โดยใช๎ทฤษฎี CIPPIEST ในทั้ง  
8 ด๎าน ประกอบด๎วย ด๎านบริบท (Context Evaluation) ด๎านปัจจัยน้าเข๎า (Inputs Evaluation) 
ด๎านกระบวนการ (Progress Evaluation) ด๎านผลผลิต (Products Evaluation) ด๎านผลกระทบ 
(Impact Evaluation) ด๎านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ด๎านความยั่งยืน (Sustainability 
Evaluation) และด๎านการถํายโยงความรู๎ (Transportability Evaluation) พบวํา การใช๎ Soft Power 
เป็นเครื่องมือหลักในการกระชับความสัมพันธ์ไทย–แคนาดา โดยใช๎วัฒนธรรมเป็นตัวน้า ผํานการ
ด้าเนินโครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ระหวํางปี ค.ศ. 2014–2018 มีความเหมาะสม ตั้งอยูํบน
พ้ืนฐานที่คํอนข๎างม่ันคง แม๎วําการด้าเนินโครงการดังกลําวจะยังคงมีจุดอํอน ปัญหาและความท๎าทาย
ในอนาคตอยูํบ๎างแตํก็มีศักยภาพที่สามารถจะได๎รับการพัฒนา ตํอยอดและปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอ
การน้า Soft Power ไปใช๎เป็นกลไกหลักในการกระชับและสํงเสริมความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับ
แคนาดา รวมทั้งเป็นกรณีศึกษาส้าหรับหนํวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง
สาธารณชนในการน้าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาฉบับนี้ไปใช๎ประโยชน์ทั้งในบริบทที่สภาพแวดล๎อม
ทางการเมืองและเศรษฐกิจมีข๎อก้าจัด หรือในบริบทความสัมพันธ์โดยปกติ เพ่ือในระยะยาว Soft 
Power เป็นยุทธศาสตร์หลักของไทยในการด้าเนินความสัมพันธ์กับประเทศตําง ๆ ตํอไป  

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
Soft Power คือ การดึงดูดโน๎มน๎าวให๎ผู๎อ่ืนหรือประเทศอ่ืนปฏิบัติตามความต๎องการ

ของเราซึ่งในบางครั้งอาจไมํจ้าเป็นต๎องด้าเนินการใด ๆ ที่เป็นรูปธรรม เพียงสร๎างความประทับใจ
เพ่ือให๎เกิดความเชื่อมั่นชื่นชมในตัวเรา ประเทศไทยนับวํามีความโชคดีอยํางยิ่งที่มีฐานทรัพยากร
ทางด๎านวัฒนธรรมที่เป็นที่ชื่นชอบและนิยมไปทั่วโลกไมํวําจะเป็นอาหารไทย นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย 
ศิลปะการตํอสู๎แบบไทย หรือการทํองเที่ยวไทย ในการนี้ ไทยจึงควรอนุรักษ์ความงดงามทางด๎าน
วัฒนธรรมตําง ๆ เหลํานี้ ซึ่งครอบคลุมไปถึงประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ วิถีชีวิตและทัศนคติที่เปิดกว๎าง
เป็นมิตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเสนํห์ของไทยเอาไว๎ ในขณะเดียวกันก็ควรธ้ารงค์ไว๎ซึ่งคํานิยมทางการเมือง 
และนโยบายตํางประเทศอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร๎อมกันด๎วย เพราะการเสริมสร๎างความแข็งแกรํง
ที่แท๎จริงด๎าน Soft Power นั้นไมํสามารถอาศัยเพียงแคํวัฒนธรรมเพียงตัวเดียว การด้าเนินการใด ๆ 
ไมํวําจะเป็นการทูตสาธารณะ หรือการทูตวัฒนธรรม เพ่ือกระชับความสัมพันธ์หรือขยายความรํวมมือ
กับประเทศใด ๆ ให๎มีประสิทธิภาพนั้นล๎วนต๎องตั้งอยูํบนการปฏิบัติตามหลักการ คํานิยม และบรรทัดฐาน
สากลที่เป็นที่ยอมรับ ดังเชํนที่ Nye กลําวไว๎วํา 
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The countries that are likely to be more attractive and gain soft 
power in the information age are those with multiple channels of communication 
that help to frame issues; whose dominant culture and ideas are closer to 
prevailing global norms (which now emphasize liberalism, pluralism, and 
autonomy); and whose credibility is enhanced by their domestic and international 
values and policies65.  

นอกจากนี้  ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีวิวัฒนาการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีก่๎าวกระโดดและการสื่อสารโดยเฉพาะอยํางยิ่งผําน Social Media ที่รวดเร็วและขยายตัวในวงกว๎าง 
ท้าให๎ข๎อมูลขําวสารไมํได๎เป็นสิ่งที่ เข๎าถึงได๎ยากอีกตํอไป การด้าเนินงานการทูต เชํน การทูตสาธารณะ     
ซึ่งเป็นกลไกหลักด๎าน Soft Power นั้น ต๎องอาศัยเครือขํายและความรํวมมือจากภาคสํวนตําง ๆ       
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการรํวมขับเคลื่อนกล ไกดังกลําวอยํางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สถิติจ้านวนคนไทยในตํางประเทศในปี ค.ศ. 2017 โดยกรมการกงสุล ระบุวํามีคนไทย
ในตํางประเทศถึง 1,138,878 คน66 ซึ่งหากกระทรวงการตํางประเทศ ผํานการประสานและด้าเนินงาน
โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญํไทยทั่วโลกกวํา 90 แหํง สามารถสํงเสริมการรวมตัว    
ให๎คนไทยเหลํานี้ซึ่งอาศัยอยูํในประเทศตําง ๆ จัดตั้งเป็นสมาคมคนไทยในตํางประเทศที่มีความเข๎มแข็ง
และมีระบบบริหารจัดการที่ดีก็จะสามารถเป็นหุ๎นสํวนส้าคัญของภาครัฐในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความแนบเนียนในการใช๎ Soft Power ของไทย โดยในระยะยาวภาครัฐควรปรับบทบาทจากการเป็น        
ผู๎ด้าเนินงานหลักด๎าน Soft Power ไปเป็นผู๎สร๎าง ผู๎เสริม และผู๎ประสานพลังความเชื่อมโยงระหวําง     
ภาคสํวนตําง ๆ ที่จะเข๎ามามีบทบาทในเวทีระหวํางประเทศและรํวมขับเคลื่อน Soft Power มากขึ้น
เรื่อย ๆ  

เพ่ือให๎การปรับบทบาทดังกลําวเป็นไปด๎วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด กระทรวงการตํางประเทศอาจพิจารณา  

4.2.1.1  ก้าหนด Theme หลักในการขับเคลื่อน Soft Power ของไทยในแตํละปี 
ซ่ึงควรครอบคลุมไมํเพียงแตํด๎านวัฒนธรรม แตํรวมถึงด๎านอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพของไทยและนําจะเป็น 
ที่สนใจของตํางประเทศด๎วย อาทิ การพัฒนาอยํางยั่งยืน วิทยาศาสตร์ การศึกษา ศาสนา การแพทย์
และการแพทย์ทางเลือก เพ่ือให๎สามารถใช๎ Soft Power ในการผลักดันและขับเคลื่อนการด้าเนินงาน
กระชับความสัมพันธ์และสํงเสริมความรํวมมือกับประเทศตําง ๆ ได๎อยํางมีพลังและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้โดยปรับเนื้อหาและการน้าเสนอให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของประเทศ
คูํสัมพันธ์ 3 ระดับ ประกอบด๎วย ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาสูงกวําไทย ประเทศที่มีระดับการพัฒนา 
เดียวกับไทย และประเทศที่มีระดับการพัฒนาน๎อยกวําไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญํที่สนใจสามารถจัดท้าข๎อเสนอขอเข๎ารํวมโครงการ และหนํวยงานผู๎ได๎รับคัดเลือกเข๎ารํวมโครงการจะ
ได๎รับประโยชน์ คือ การจัดสรรสื่อและชุดอุปกรณ์สํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือเสริมสร๎างภาพลักษณ์ไทยตาม 
Theme ที่ก้าหนด รวมถึงการจัดสํงคณะนักแสดงหรือผู๎เชี่ยวชาญไปให๎การบรรยายหรือฝึกสอนให๎กับ
                                                 
65 Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, 31–32. 
66 “จ้านวนคนไทยในตํางประเทศ ปี 2560,” กรมการกงสุล กระทรวงการตํางประเทศ, http://www.consular.go.th/ 
main/contents/images/text_editor/files/img22.jpg (สืบค๎นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562). 
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กลุํมเปูาหมายในพ้ืนที่ตามลักษณะของโครงการ อยํางไรก็ตาม หนํวยงานผู๎เข๎ารํวมโครงการต๎องจัดท้า
แบบรายงานการประเมินผลตามรูปแบบและทฤษฎีประเมินโครงการที่ก้าหนด อาทิ ทฤษฎี CIPPIEST 

โดยมีการเก็บสถิติข๎อมูลสํวนหนึ่งจากกลุํมเปูาหมายโดยตรงเพื่อประกอบการวิเคราะห์และน้าเสนอผล
การด้าเนินโครงการตํอกระทรวงฯ เพ่ือประมวลผลและวิเคราะห์ในภาพรวมกํอนจัดท้าเป็นแนวทาง 
ในการปรับปรุงและพัฒนาการด้าเนินงานด๎าน Soft Power และโครงการตําง ๆ ในระยะตํอไปด๎วย  

4.2.1.2  จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาด๎าน Soft Power: Training the 
Trainers ให๎กับเจ๎าหน๎าที่สารนิเทศของไทยที่จะไปประจ้าการและประจ้าการอยูํแล๎วในตํางประเทศ
เป็นการเฉพาะ เนื่องจากการถํายโยงความรู๎นั้นต๎องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ นอกเหนือจากความรู๎
และประสบการณ์ในฐานะผู๎ปฏิบัติ รวมทั้งคัดสรร Best Practice ตําง ๆ ทั้งของไทยและตํางประเทศ
มาใช๎เป็นกรณีศึกษาในการให๎การฝึกอบรม พร๎อมให๎ผู๎เข๎ารํวมรับการฝึกอบรมจัดท้ารายงานการศึกษา
ของแตํละประเทศที่ประจ้าอยูํเพ่ือรวบรวมเป็นฐานข๎อมูลส้าหรับใช๎ประกอบการพัฒนานโยบายและ
แนวปฏิบัติด๎าน Soft Power ของไทยอยํางเป็นระบบ  

4.2.1.3  แยกประเภทคําใช๎จํายในการด้าเนินงานด๎าน Soft Power ในตํางประเทศ
เป็นการเฉพาะเพ่ือให๎เห็นภาพรวมของการด้าเนินงานและโครงการในด๎านดังกลําวของหนํวยงาน
ภายใต๎กระทรวงการตํางประเทศทั้งในและตํางประเทศ โดยมีกรมสารนิเทศเป็นเจ๎าภาพหลักในการ
ก้าหนดทิศทางและนโยบายในการด้าเนินงานและบริหารจัดการ  

4.2.1.4  พิจารณาเพ่ิมเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น ต้าแหนํงผู๎ชํวยด้าเนินการด๎านสารนิเทศ
และวัฒนธรรมในตํางประเทศ เพ่ือเป็นผู๎ปฏิบัติงานในท๎องที่ซึ่งต๎องอาศัยการมีเครือขํายและ
ความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝุายในพ้ืนที่ด้าเนินการ ทั้งกับชุมชนชาวไทยและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องของ
ประเทศนั้น ๆ อยํางตํอเนื่อง 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  
4.2.2.1  ระยะสั้น 

1)  คงพลวัตรของจุดแข็งด๎านการน้า Soft Power มาใช๎กระชับ
ความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับรัฐบริติชโคลัมเบียของสถานกงสุลใหญํฯ อาทิ  ความสัมพันธ์อันดีกับ
ส้านักงานทีมประเทศตําง ๆ ชุมชนไทยในพ้ืนที่ รวมถึงเครือขํายกลุํม Friends of Thailand การมี
กระบวนการด้าเนินโครงการที่ชัดเจนและมีการเตรียมการลํวงหน๎า การประเมินผลการด้าเนิน
โครงการอยํางเป็นระบบผํานการจัดท้าแบบส้ารวจข๎อมูลความคิดเห็นของกลุํมเปูาหมายเพ่ือน้ามาใช๎
ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการด้าเนินโครงการอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งเป็นตัวชี้วัดส้าคัญในการ
รายงานผลความส้าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการด้าเนินโครงการอยํางเป็นรูปธรรม เพ่ือขอรับการ
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอจากกระทรวงฯ  

2)  เพ่ิมบทบาทและการมีสํวนรํวมของชุมชนไทย โดยยกระดับบทบาท
ของสมาชิกชุมชนไทยจากผู๎ชํวยด้าเนินการเป็นผู๎รํวมด้าเนินโครงการในทุกกระบวนการ ตั้งแตํการวาง
นโยบาย ก้าหนดแผนงาน ก้าหนดหัวข๎อหรือ Theme งาน แบํงงาน ประชาสัมพันธ์ ด้าเนินโครงการ 
ประเมินผล สรุปผลการด้าเนินโครงการ และหาแนวทางในการปรับปรุง แก๎ไข และพัฒนาโครงการ
อยํางตํอเนื่อง  
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3)  พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนไทย โดยสถานกงสุลใหญํฯ ควร
สนับสนุนการเสริมทักษะที่มีอยูํแล๎วให๎กับสมาชิกชุมชนไทยในพ้ืนที่ อันจะเป็นการชํวยเพ่ิมศักยภาพ
ในการเป็นผู๎รํวมด้าเนินงานด๎าน Soft Power กับสถานกงสุลใหญํฯ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
อาทิ การสํงผู๎เชี่ยวชาญด๎านนาฏศิลป์หรือดนตรีไทยไปให๎การฝึกอบรมที่แคนาดา หรือการสํงผู๎แทน
สมาคมนาฏศิลป์และดนตรีไทยจากนครแวนคูเวอร์เข๎ารับการอบรมเพ่ิมเติมเสริมทักษะที่ประเทศไทย 
ในลักษณะ training the trainers รวมถึงการน้าเทคโนโลยีด๎านการเรียนการสอนทางไกลแบบ
ออนไลน์มาชํวยเสริมทักษะและขยายฐานผู๎สนใจเพ่ือพัฒนาความรู๎ความสามารถพิเศษในด๎านตําง ๆ ให๎กับ
ชุมชนไทยในลักษณะ adult learning เป็นต๎น การด้าเนินการดังกลําวนอกจากจะชํวยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แล๎ ว  ยั งจะชํวยสํง เสริมให๎สถานกงสุลใหญํฯ สามารถใช๎ป ระโยชน์จาก 
ผู๎มีความสามารถจากชุมชนไทยในรัฐบริติชโคลัมเบียได๎อยํางเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ 
การแสดงในงานวันชาติ การแสดงในงานเทศกาลไทย การแสดงในงาน Thai Cuisine in the 
Garden และการแสดงในโอกาสส้าคัญอ่ืน ๆ เป็นต๎น 

4) ก้าหนด Theme ในการจัดงานที่สอดคล๎องกับความสนใจของชาว
รัฐบริติชโคลัมเบียมากยิ่งขึ้น เพ่ือใช๎ เป็นหัวข๎อหลักไมํ เฉพาะในการจัดงานเทศกาลไทย ณ  
นครแวนคูเวอร์ แตํรวมไปถึงการด้าเนินโครงการอ่ืน ๆ ด๎าน Soft Power ของสถานกงสุลใหญํฯ 
ตลอดทั้งปีด๎วย อาทิ โครงการ Thailand Corner ณ ห๎องสมุดสาธารณะและห๎องสมุดมหาวิทยาลัย
ตําง ๆ ในรัฐบริติชโคลัมเบียและรัฐใกล๎เคียง และโครงการน้าผู๎ฝึกสอนการประกอบอาหารไทย       
ไปฝึกสอนแกํชาวตํางประเทศและชุมชนไทยในรัฐบริติชโคลัม รวมถึงโครงการอ่ืน ๆ ที่สถานกงสุล
ใหญํฯ อาจพิจารณาริเริ่มเพ่ิมเติม ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎ทุกโครงการสามารถชํวยกันขับเคลื่อน
และผลักดันการใช๎ Soft Power ของไทยในประเด็นและมิติตําง ๆ ได๎อยํางบูรณาการและมีพลังมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีตัวอยําง Theme ในการด้าเนินงานด๎าน Soft Power อาทิ “RakThai” (รักษ์ไทย) และ
“Uniquely Thai”  

(1) “RakThai” (รักษ์ไทย) Theme นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อถึง
ความพยายามทั้งในภาครัฐและเอกชนของไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติซึ่งก็เป็น
ประเด็นที่ชาวแคนาดาให๎ความส้าคัญ จากการพบปะพูดคุยกับชาวแคนาดาในหลากหลายโอกาส เมื่อพูด
ถึงประเทศไทยชาวแคนาดาสํวนใหญํจะนึกถึงอาหารไทยและธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะท๎องทะเล   
สีครามใสสะอาดและหาดทรายสีขาวนุํมเป็นแนวยาว ในการนี้ “RakThai” จึงนําจะเป็นหนึ่ง          
ใน Theme ด๎าน Soft Power ที่ไทยมีศักยภาพและเป็นที่สนใจของชาวแคนาดา โดยกิจกรรม       
ทุกอยํางในปีที่สถานกงสุลใหญํฯ ใช๎ Theme นี้ควรได๎รับการออกแบบและจัดเตรียมให๎สอดคล๎องและ
สอดรับกนั อาท ิ

ก. โครงการเทศกาลไทย : คัดสรรการแสดงนาฏศิลป์ที่เน๎น
ความหวงแหนและการดูแลรักษาสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติที่งดงาม การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ไทย     
ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมโดยเลือกใช๎วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลัก การจัด
นิทรรศการตัวอยํางสินค๎า upcycling ของไทยที่เกิดจากการน้าสิ่งของเหลือใช๎ เชํน ขยะพลาสติกจาก
ทะเลมาแปรสภาพด๎วยนวัตกรรมใหมํของการผลิตเส๎นใยสังเคราะห์ กํอนเพ่ิมมูลคําด๎วยการออกแบบ
เป็นสินค๎า เชํน เสื้อยืด กระเป๋า และสินค๎าแฟชั่นตําง ๆ การให๎ข๎อมูลด๎านการสํงเสริมการลงทุน        
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ที่ลดมลภาวะและการพัฒนาอยํางยั่งยืน การน้าเสนอรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์พร๎อมโอกาสในการ
ผนวกกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ เชํน การด้าน้้าเก็บขยะรํวมกับกลุํมอาสาสมัครตําง ๆ โดยในสํวนของ
กิจกรรมบนเวทีก็อาจเชิญชาวแคนาดาที่เคยไปเที่ยวประเทศไทยและเข๎ารํวมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ในประเทศไทยมาเลําประสบการณ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมในไทยด๎วย  

ข. โครงการ Thailand Corner : มอบสื่อการเรียนรู๎ทั้งใน
รูปแบบหนังสือและวิดีทัศน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางด๎านทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์    
ในประเทศไทยให๎กับห๎องสมุดสาธารณะและห๎องสมุดมหาวิทยาลัยตําง ๆ พร๎อมจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทยทั้งในมิติการทํองเที่ยว การค๎า การลงทุน และ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงนวัตกรรมใหมํ ๆ ของไทยในด๎านดังกลําว 

ค. โครงการน้าผู๎ฝึกสอนการประกอบอาหารไทยไปฝึกสอนแกํ
ชาวตํางประเทศและชุมชนไทยในรัฐบริติชโคลัมเบีย : น้าเสนอการสอนเมนูอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมโดยเน๎นเมนูอาหารชีวจิต อาหารมังสวิรัติ อาหารจากผักและวัตถุดิบ 
organic ที่สด สะอาดและปลอดภัย เชํน เมนูผักบุ๎งลุยสวน และพลําปลาซาลมอน เป็นต๎น 

ทั้งนี้ การรํวมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเป็นคํานิยมที่ชาวแคนาดาให๎
ความส้าคัญอยํางยิ่งมาโดยตลอด ซึ่งผู๎ศึกษาเห็นวําการใช๎สิ่งที่ชาวแคนาดาชอบและสนใจอยูํแล๎วมา
เป็นสื่อสร๎างสัมพันธ์และเพ่ิมการเรียนรู๎เกี่ยวกับประเทศไทยนําจะได๎รับความสนใจและตอบรับงํายกวํา
การน้าเสนอสิ่งใหมํ ๆ หรือประเด็นไกลตัวที่ชาวแคนาดาไมํเคยรู๎จักหรือให๎ความส้าคัญมากํอน  

(2) “Uniquely Thai” โดยน้าเสนอวิถีชีวิต อาหาร สินค๎าและ 
การแสดงที่สื่อถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท๎องถิ่นของไทย (OTOP) รวมถึงการทํองเที่ยวแบบ 
homestay ที่เน๎นวิถีท๎องถิ่นแบบไทยและการเข๎าไปเรียนรู๎และใช๎ชีวิตกับชาวบ๎าน จัดนิทรรศการให๎
ความรู๎ที่แสดงให๎เห็นถึงความพยายามของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมไทยในการลด
ความเหลื่อมล้้าทางสังคม และความมุํงม่ันตั้งใจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของไทย ทั้งนี้ จากการ
รับฟังการบรรยายโดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนในหัวข๎อ “OTOP: Local Best 
Global Taste การขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจ” ที่สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2562 ทราบวํา กระทรวงการตํางประเทศอยูํระหวํางการเตรียมจัดท้า MOU กับกรม
พัฒนาชุมชนเพ่ือผลักดัน Community Diplomacy ซึ่งเป็นนโยบายการทูตแนวใหมํที่กระทรวงการ
ตํางประเทศริเริ่มขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงการทูตสูํผลประโยชน์ของชุมชนโดยตรง ในการนี้ โดยที่รัฐบาลและ
ชาวรัฐบริติชโคลัมเบียตํางก็ให๎ความส้าคัญกับการให๎ความชํวยเหลือเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืนและการ
สํงเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกตํางหลากหลายเป็นทุนเดิมอยูํแล๎ว สถานกงสุลใหญํฯ จึงอาจ
พิจารณารํวมเป็นก้าลังส้าคัญในการผลักดันนโยบายดังกลําวผํานงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ 
รวมทั้งโครงการด๎าน Soft Power อ่ืน ๆ ของสถานกงสุลใหญํฯ พร๎อมกันด๎วย  

5) การน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช๎ประโยชน์ในงานด๎าน Soft Power 
(1) สถานกงสุลใหญํฯ อาจพิจารณาเพ่ิมการใช๎ประโยชน์จากสื่อ 

Social Media ทั้งในชํวงกํอนและระหวํางการด้าเนินโครงการด๎าน Soft Power เชํนงานเทศกาลไทย 
อาทิ การจัดท้า Hashtag ให๎ผู๎มาเข๎ารํวมงานใช๎ โดยอาจจะติดอยูํบนปูายโปสเตอร์ที่จัดท้าขึ้นเพ่ือใช๎แจก
และเชิญชวนการเข๎ารํวมงาน รวมถึงใช๎ติดตามบูธตําง ๆ ในระหวํางการจัดงาน โดยเมื่อผู๎เข๎ารํวมงาน
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เห็นก็จะสามารถใช๎ hashtag นี้รํวมกัน อีกทั้งให๎ผู๎ที่ยังไมํได๎เข๎ารํวมงานเห็นภาพในงานและเกิดความ
สนใจเข๎ารํวม หรือกลับมาเข๎ารํวมงานอีกครั้ง อํานเหตุการณ์ และติดตามดูภาพย๎อนหลัง รวมทั้งสถาน
กงสุลใหญํฯ อาจพิจารณาเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในระหวํางการด้าเนินโครงการผํานทางสื่อ Social 
Media เชํน Instagram (IG) Twitter Facebook YouTube Google Plus อาทิ จัดประกวด live on 
Social Media และการให๎รางวัลกับผู๎ที่มียอด like สูงสุดจากภาพถํายหรือวิดีโอที่ถํายท้าในงาน เป็นต๎น 
การใช๎ประโยชน์จาก Social Media ดังกลําวซึ่งเป็นที่นิยมอยํางยิ่งโดยเฉพาะในกลุํมคนรุํนใหมํ 
Generation X และ Generation Y นําจะสามารถชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งาน
เทศกาลไทยให๎เป็นที่รู๎จักและนิยมมากยิ่งขึ้นได๎อีกด๎วย 

(2) การใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประเมินจ้านวนผู๎เข๎ารํวมงาน
ส้าหรับโครงการขนาดใหญํที่จัดในพ้ืนที่เปิด เชํน โครงการเทศกาลไทย ซึ่งยากแกํการประมาณการ 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความแนํนอนและความนําเชื่อถือในด๎านผลผลิต (Product) ของโครงการ อาทิ 
การใช๎โดรนถํายภาพเป็นชํวง ๆ ในแตํละวัน เพื่อประมาณการผู๎เข๎ารํวมงาน เป็นต๎น  

6) เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมในงาน อาทิ การน้าเสนอ
การละเลํนแบบไทย การ paint หน๎าลายไทยส้าหรับเด็ก ๆ การสร๎างจุดถํายรูปเพ่ือ check in ในสื่อ 
Social Media การถํายภาพเพ่ือลงใน Post Card พร๎อมแหลํงทํองเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทยฟรี 
โดยผู๎เข๎ารํวมงานสามารถได๎รับทั้งแผํน Post Card และ link ส้าหรับน้ารูปไปลงในสื่อ Social Media 
ของแตํละคนได๎ ซึ่งนอกจากจะเป็นการชํวยกระจายขําวสารเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลไทยแล๎ว  
ยังจะเป็นการใช๎เทคโนโลยีชํวยกระจายภาพความประทับใจเกี่ยวกับงานเทศกาลไทยและประเทศไทย 
หรืออีกนัยหนึ่ง Soft Power ของไทย ไปยังกลุํมเพ่ือนและเครือขํายของผู๎เข๎ารํวมงานในทางอ๎อมได๎อีก
ด๎วย 

7) ใช๎ประโยชน์จากงานเทศกาลไทยในฐานะ platform ส้าหรับจัดแสดง
ผลงาน ความก๎าวหน๎า และพัฒนาการทางด๎านความสัมพันธ์และความรํวมมือตําง ๆ ระหวํางไทยกับ
แคนาดาให๎สาธารณชนในพ้ืนที่รัฐบริติชโคลัมเบียได๎รับทราบเพ่ิมเติม อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือน
ระดับสูง การค๎าและการลงทุนใหมํ ๆ ของไทยในแคนาดาและของแคนาดาในไทย ความรํวมมือ
ทางด๎านการศึกษา ความรํวมมือทางด๎านการวิจัยและวิทยาศาสตร์ ความรํวมมือในด๎านการพัฒนา
อยํางยั่งยืนระหวํางไทยกับแคนาดาในประเทศท่ีสาม (ไตรภาคี) เป็นต๎น 

4.2.2.2 ระยะกลาง  
1)  สถานกงสุลใหญํฯ ควรมุํงเน๎นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและ

เชื่อมั่นให๎กับชุมชนไทย โดยในเบื้องต๎นอาจพิจารณาด้าเนินการในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการ
รํวมจัดงานเทศกาลไทยที่มีกงสุลใหญํ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธาน มีรองกงสุลใหญํ และผู๎แทนอาวุโส
ของชุมชนไทยเป็นรองประธาน มีข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นของสถานกงสุลใหญํฯ ส้านักงานทีม
ประเทศไทย รวมทั้งผู๎แทนจากสมาคมและชมรมไทยตําง ๆ ในนครแวนคูเวอร์ กลุํมอาสาสมัคร และ
ผู๎แทนกลุํมนักเรียน/นักศึกษาไทย เป็นกรรมการ โดยจัดประชุมรํวมกันเพ่ือวางแผนและติดตาม 
ความคืบหน๎าของการด้าเนินการในทุกระยะ การจัดตั้งคณะกรรมการรํวมจัดงานดังกลําวนอกจากจะมี
ผลในการชํวยเพิ่มประสิทธิภาพของการถํายโยงและแบํงปันองค์ความรู๎ที่ครบถ๎วนและสมบูรณ์ขึ้นแล๎ว  
ยังเป็นโอกาสให๎ชุมชนไทยได๎กระชับความสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตําง ๆ และสํงเสริมมิตรภาพผํานการ
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เรียนรู๎และประสบการณ์ตรงในการด้าเนินโครงการรํวมกัน อีกทั้งยังชํวยยกระดับความภาคภูมิใจ  
ในผลส้าเร็จของโครงการจากผู๎ชํวย/ ผู๎รํวมด้าเนินโครงการเป็นเจ๎าของและเจ๎าภาพการจัดงานรํวมกัน
กับสถานกงสุลใหญํฯ อยํางเต็มรูปแบบ เพ่ือน้าไปสูํการจัดตั้งสมาคมไทยในนครแวนคูเวอร์อยํางเป็น
ทางการในระยะยาวตํอไป 

2)  สนับสนุนให๎มีการจัดตั้งสมาคมผู๎ประกอบการร๎านอาหารไทย  
ซึ่งขณะนี้เจ๎าของร๎านอาหารไทยตําง ๆ ก็มีการรวมกลุํมกันอยํางไมํเป็นทางการเป็นกลุํมเฉพาะกิจ    
อยูํบ๎างแล๎ว อาทิ การรํวมเป็นเจ๎าภาพจัดงาน Charity Thai Lunch เพ่ือสนับสนุนโครงการให๎ความ
ชํวยเหลือการศึกษาแกํเด็กนักเรียนโรงเรียนบ๎านแมํระเมิง จังหวัดตาก ในโอกาสฉลองพระชนมายุ     
5 รอบ 2 เมษายน ค.ศ. 201567 เมื่อมีการจัดตั้งสมาคมผู๎ประกอบการร๎านอาหารไทยแล๎ว สถานกงสุล
ใหญํฯ อาจพิจารณามอบหมายให๎สมาคมฯ เป็นผู๎ดูแลรับผิดชอบในสํวนของการจัดโซนขายอาหาร
และผลิตภัณฑ์ไทยในงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ทั้งในด๎านการบริหารจัดการและการ
รับผิดชอบดูแลด๎านคําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องในโซนนี้ โดยมีสถานกงสุลใหญํฯ เป็นพ่ีเลี้ยงคอยให๎การ
สนับสนุนและให๎ค้าแนะน้าปรึกษาที่เกี่ยวข๎องและจ้าเป็น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะในการบริหาร
จัดการโครงการจากประสบการณ์ตรงให๎กับชุมชนไทยผํานทางสมาคมดังกลําว 

3)  สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมนักเรียน/นักศึกษาไทย โดยอาจพิจารณา
ขยายผลจากการที่มีสมาคมนักศึกษาไทย คือ สมาคมไทยไอยรา อยูํแล๎วที่มหาวิทยาลัยบริติช
โคลัมเบียซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐ โดยสถานกงสุลใหญํฯ อาจเสนอแนะให๎สมาคมไทย
ไอยราขยายฐานของสมาชิกให๎ครอบคลุมนักเรียน/นักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ๆ ด๎วย หรือใช๎สมาคมไทย
ไอยราเป็น model ในการจัดตั้งสมาคมนักเรียน/นักศึกษาไทยในสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งนี้  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน/นักศึกษาไทย และเพ่ิมหุ๎นสํวนในการใช๎ Soft Power กระชับความสัมพันธ์
และขยายความรํวมมือระหวํางไทยกับแคนาดาในสถาบันการศึกษาแคนาดา โดยในระยะตํอไปอาจ
พิจารณาสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมศิษย์เกําไทย–แคนาดา เพ่ือรํวมเป็นเครือขํายในการด้าเนินงาน
ด๎าน Soft Power ในภาคการศึกษากับสถานกงสุลใหญํฯ และสมาคมนักเรียน/นักศึกษาไทย          
ในแคนาดาเพิ่มเติมอีกชํองทางหนึ่งด๎วย 

4.2.2.3  ในระยะยาว  
สถานกงสุลใหญํฯ ควรพิจารณาสนับสนุนให๎มีการจัดตั้งสมาคมไทย       

ในนครแวนคูเวอร์ อยํางเป็นทางการ และถํายโอนบทบาทการเป็นเจ๎าภาพหลักในการด้าเนินโครงการ
เทศกาลไทยให๎กับสมาคมไทย ณ นครแวนคูเวอร์ โดยมีสถานกงสุลใหญํฯ เป็นที่ปรึกษาในเชิงนโยบาย
รวมทั้งให๎การสนับสนุนการด้าเนินโครงการอ่ืน ๆ ของสมาคมไทยในนครแวนคูเวอร์ และสมาคม
นักเรียน/นักศึกษาไทย ตามความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมบทบาทชุมชนไทยให๎เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
ยิ่งขึ้นในรัฐบริติชโคลัมเบียและเป็น model ส้าหรับการจัดตั้งสมาคมไทยในลักษณะเดียวกันในพ้ืนที่
อ่ืน ๆ ของภูมิภาคแคนาดาตะวันตกภายใต๎การดูแลของสถานกงสุลใหญํฯ ในขณะที่สถานกงสุลใหญํฯ 
ควรผันบทบาทมาเป็นผู๎สร๎าง ผู๎เสริม และผู๎ประสานพลังความเชื่อมโยงด๎าน Soft Power ให๎กับ
                                                 
67 “ชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์รํวมจัดงาน Charity Thai Lunch สมทบทุนชํวยเหลือการศึกษาเด็กนกัเรียน
โรงเรียนบ๎านแมํระเมิง จ. ตาก,”สถานกงสุลใหญํ ณ นครแวนคูเวอร,์ 
http://www.thaiconsulatevancouver.ca/th/2015-charity-lunch/ (สืบค๎นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562). 
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สมาคมไทยตําง ๆ และผู๎เลํนใหมํ ๆ จากภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาค NGOs หรือภาคอ่ืน ๆ ของ
ไทยที่อาจจัดตั้งขึ้นเพ่ิมเติมในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือให๎การบริหารจัดการและการขับเคลื่อน Soft Power 
ของไทยเป็นไปอยํางบูรณาการ มีประสิทธิภาพ เกิดพลัง และชํวยผลักดันประโยชน์สูงสุดให๎เกิดแกํ
ประเทศและคนไทยในภาพรวม  

นอกจากนี้  เมื่ อสถานกงสุลใหญํประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ใน 
นครแวนคูเวอร์ ซึ่งในขณะนี้ประกอบด๎วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีความ
พร๎อมทั้งในด๎านก้าลังบุคลากรและงบประมาณมากยิ่งขึ้น สถานกงสุลใหญํฯ อาจพิจารณาเสนอให๎มี
การด้าเนินโครงการด๎าน Soft Power รํวมกัน อาทิ การจัดงานเทศกาลอาเซียน ณ นครแวนคูเวอร์ 
อีกครั้ง หลังจากท่ีได๎เคยริเริ่มรํวมกันไว๎แล๎วเมื่อปี ค.ศ. 2015 แตตํ๎องยกเลิกไปหลังการจัดงานเทศกาล
อาเซียน ครั้งที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 2016 เนื่องด๎วยบางประเทศขาดความพร๎อมทั้งในด๎านบุคลากร68 และ
ในด๎านงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแสดงเอกภาพของประชาคมอาเซียน อีกทั้งเป็นการเพ่ิมมิติและ
บทบาทด๎าน Soft Power ของไทยในเวทีอาเซียนให๎เป็นที่ประจักษ์และสนใจในหมูํสาธารณชน
แคนาดา และบุคคลส้าคัญ ๆ ในเครือขํายของประเทศสมาชิกอาเซียนอีกทางหนึ่งด๎วย 

 
 

 
 
 
 

                                                 
68 บางสถานกงสุลใหญมํีบุคลากรเพยีงกงสุลใหญํและเจา๎หน๎าท่ีการทตูอีก 1 คนเทํานั้น 
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