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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาและประเมินผลนโยบาย
และแนวทางการดําเนินการสงเสริมภาพลักษณของไทยในประเทศออสเตรเลีย และการปฏิบัติ
หนาที่ของผูแทนทางการทูตของไทยในประเทศออสเตรเลีย ในชวงที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ
ทางการเมือง และสงผลตอความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับออสเตรเลียในระดับตาง ๆ มากนอย
เพียงใด

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะจํากัดชวงเวลาเฉพาะระหวางป 2551 จนถึงปจจุบัน (2554) ซึ่งเปน
ชวงเวลาที่รัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี เขารับหนาที่ และเปนชวงเวลาที่
ประเทศไทยประสบกับเหตุการณความไมสงบทางการเมือง ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณของ
ประเทศในสายตาของตางประเทศ โดยใชภาพลักษณของไทยในประเทศออสเตรเลียเปนกรณีศึกษา
โดยศึกษาการดําเนินนโยบายดานสารนิเทศและการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่เปนการสงเสริม
ภาพลักษณของไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา และสถานกงสุลใหญ ณ นคร
ซิดนีย โดยเฉพาะการปฏิบัติงานเชิงรุก (proactive) เพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธภาพลักษณของ
ไทยในแงบวก และการปฏิบัติงานเชิงรับ (reactive) ในการชี้แจงและโตตอบ เมื่อประเทศไทยถูก
โจมตีหรือถูกวิพากษวิจารณในแงลบ โดยใชบริบทของการทูตสาธารณะ การประชาสัมพันธ และ
ทฤษฎีการประเมินผลนโยบายสาธารณะ เปนกรอบในการศึกษา

จากการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานเชิงรุกในระยะยาวมีเปาหมายและขั้นตอนกระบวนการ
ดําเนินการอยางมีแบบแผน ดวยการดําเนินโครงการและกิจกรรมในดานบวกในสาขาตาง ๆ ที่มี
ผลลัพธที่เปนรูปธรรม ไดแก การสงเสริมการคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธใน
ระดับรัฐบาลตอรัฐบาล สามารถลบหรือเบียดภาพลักษณเชิงลบของไทยในสื่อและภาคสวนตาง ๆ
ของออสเตรเลียไปได และทําใหความสัมพันธระหวางไทยกับออสเตรเลียในทุกระดับไมไดรับ
ผลกระทบ แตกลับขยายความสัมพันธเพิ่มขึ้น ซึ่งการปฏิบัติงานเชิงรุกน้ี นับวามีประสิทธิผล
มากกวาการปฏิบัติงานเชิงรับในลักษณะการชี้แจง ตอบโตหรือแกตัว ซึ่งไมมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะ
สามารถนํามาประเมินผลความสําเร็จหรือลมเหลว นอกจากน้ี ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินนโยบายและการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการของหนวยงานปฏิบัติ โดยเฉพาะตนทุน
เดิมทางดานภาพลักษณของไทย ความชัดเจนของนโยบาย งบประมาณ ความเชี่ยชาญของผูปฏิบัติ
และการสนับสนุนการปฏิบัติงานเปนทีมของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของในพื้นที่ เปนตัวแปรสําคัญ
ในการทําใหแนวนโยบายและการปฏิบัติงานดานภาพลักษณมีประสิทธิผล ซึ่งปจจัยตาง ๆ ดังกลาว
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ยอมมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับการที่หนวยงานปฏิบัติในแตละพื้นที่จะใช
ประโยชนจากปจจัยบวกและหลีกเลี่ยงปจจัยลบอยางไร เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลที่สุด

รายงานการศึกษาฉบับน้ีจะสามารถใชเปนขอมูลในการปรับปรุงนโยบายการทูตสาธารณะ
และแนวทางการประชาสัมพันธประเทศไทยเพื่อสงเสริมภาพลักษณของไทยในภาวะวิกฤต โดย
การนําขอดี-ขอเสีย จุดออน-จุดแข็ง และอุปสรรค-ความไดเปรียบ ไปประยุกตและปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมตามสถานการณและเงื่อนไขตาง ๆ ในแตละพื้นที่ เพื่อกระตุนภาพลักษณที่เปนประโยชน
ตอประเทศไทยในการธํารงรักษาระดับความสัมพันธระหวางประเทศ
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ในการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ี ผูศีกษาไดรับคําแนะนํา ขอคิดเห็นและการสนับสนุน
จากขาราชการกระทรวงการตางประเทศหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
อธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในฐานะอดีตกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย นาย
กิติรัชต ภาณุพงษ และนายรชา อารีพรรค เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา
อันทําใหผูศึกษาสามารถปรับปรุงและจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ีจนเปนผลงานที่นาจะเปน
ประโยชนสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศและผูที่สนใจใน
โอกาสตอไป

ในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี ไดรับความกรุณาจากทานเอกอัครราชทูต
สุจิตรา หิรัญหฤกษ ทานผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธ และทานผูชวย
ศาสตราจารย ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม คณะอาจารยที่ปรึกษา ที่ไดสละเวลาใหคําปรึกษาและขอแนะนํา
ตาง ๆ ซึ่งผูศึกษาขอขอบคุณบรรดาทานอาจารยที่ปรึกษาเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี

รายงานการศึกษาฉบับน้ีไมมีวัตถุประสงคที่จะนําเสนอ best practice และมิไดมีเจตนาที่จะ
วิพากษวิจารณในทางลบตอเจาหนาที่หรือหนวยงานผูฏิบัติทั้งหลายที่เกี่ยวของแตประการใด
เน่ืองจากภาพลักษณของไทยในสายตาของตางประเทศและวิธีหรือแนวทางการสงเสริมหรือ
ปกปองภาพลักษณของผูปฏิบัติ ยอมมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ ทั้งน้ี รายงานการศึกษาฉบับ
น้ี อาจเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือใชเปนขอมูลในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบใน
ดานการดําเนินนโยบายภาพลักษณไทยของกระทรวงการตางประเทศในอนาคตตอไป



ช

สารบัญ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง
กิตติกรรมประกาศ ฉ
สารบัญ ช
บทท่ี 1 บทนํา 1

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 2
1.3 ขอบเขตการศกึษา 2
1.4 วิธีดําเนินการศึกษา 2
1.5 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา 3

บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 4
2.1 การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) 5
2.2 การประชาสัมพันธ (Public Relations) 6
2.3 การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) 6
2.4 วิธีการศึกษา 7
2.5 ขอมูลที่ใชในการศึกษา 7
2.6 การวิเคราะหขอมูล 8

บทท่ี 3 ผลการศึกษาวิจัย 9
3.1 นโยบายและการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ 9

การสงเสริมภาพลักษณของไทย
3.2 การนํานโยบายไปปฏิบัติโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ 12

กรุงแคนเบอรรา และสถานกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย
3.3 ผลการดําเนินการ 17
3.4 ปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินนโยบาย 23

และการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
บทท่ี 4 สรุปและขอเสนอแนะ 28
บรรณานุกรม 31
ประวัติผูเขียน 32



บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ต้ังแตป 2549 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน (2554) ประเทศไทยตองประสบกับวิกฤตการณทาง

การเมืองภายในประเทศ เร่ิมจากการปฏิวัติ/รัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ซึ่งตอมา ไดมี
การจัดต้ังรัฐบาลชั่วคราว การแตงต้ังสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญป 2550 การ
เลือกต้ังที่ตามมา การพิพากษายุบพรรคการเมืองที่สําคัญ และการชุมนุมประทวงของกลุมการเมือง
และกลุมผลประโยชนตางๆ (เสื้อเหลือง/เสื้อแดง) สงผลใหเกิดความไมสงบภายในประเทศ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายคร้ัง รวมทั้งมีการดึงสถาบันที่สําคัญของไทยเขาไปเกี่ยวของกับการเมือง
กอใหเกิดภาพลักษณในแงลบในสายตาของตางประเทศ

สถานการณความไมมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของไทย ทําใหรัฐบาล สถาบัน
ที่สําคัญ และภาคสวนตางๆ ของไทยถูกวิเคราะห ตรวจสอบและวิพากษวิจารณจากตางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปนประเทศที่มีความสัมพันธที่ใกลชิดกับไทยและมี
ผลประโยชนในดานตาง ๆ รวมกับไทยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก แตมีมุมมองทางการเมืองและ
สังคม รวมทั้งวัฒนธรรมที่แตกตางจากประเทศไทย ทําใหบางคร้ังเกิดความเขาใจที่ไมถูกตอง หรือ
ในบางกรณีเกิดความอคติตอสถานการณในประเทศไทย สงผลกระทบตอความสัมพันธระหวาง
สองประเทศ ทั้งในระดับรัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ สื่อมวลชนและสาธารณชน

การสงเสริมภาพลักษณของไทยในชวงเวลาดังกลาวจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการรักษา
ความสัมพันธที่ดีกับประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะบทบาทของผูแทนทางการทูตและเจาหนาที่
หนวยงานตาง ๆ ของไทยในออสเตรเลีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา และสถาน
กงสุลใหญ ณ นครซิดนีย) ซึ่งถือเปนดานหนาของประเทศไทยและตองประสบกับปญหา ความ
ยากลําบากและความทาทายจากสถานการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้ง กระทรวงตางประเทศ
ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนภายในประเทศในการปอนขอมูลและนโยบายการประชาสัมพันธ
ประเทศไทยเชิงรุก และสนับสนุนทาทีและแนวทางการชี้แจงและโตตอบเชิงรับในประเด็นตางๆ
เมื่อมีการวิพากษวิจารณประเทศไทย



2

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาและประเมินนโยบายและ

แนวทางการดําเนินการสงเสริมภาพลักษณของไทยในประเทศออสเตรเลีย และการปฏิบัติหนาที่
ของผูแทนทางการทูตของไทยในประเทศออสเตรเลียและกระทรวงการตางประเทศ ในชวงที่
ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณทางการเมือง และสงผลตอการรักษาความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับ
ออสเตรเลียในระดับตาง ๆ มากนอยเพียงใด

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี จะจํากัดชวงเวลาเฉพาะระหวางป 2551 จนถึง

ปจจุบัน (2554) ซึ่งเปนชวงเวลาที่รัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี เขารับหนา
ที่ และเปนชวงเวลาที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณทางการเมืองที่สงผลกระทบตอภาพลักษณ
ของประเทศในสายตาของตางประเทศ

1.3.2 ใชประเทศออสเตรเลียเปนกรณีศึกษา โดยศึกษาการดําเนินนโยบายดานสารนิเทศ
และการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมภาพลักษณของไทยในประเทศออสเตรเลียของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา สถานกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย

1.4 วิธีดําเนินการศึกษา
1.4.1 ศึกษาขอมูลการดําเนินนโยบายดานสารนิเทศของรัฐบาลและกระทรวงการ

ตางประเทศ และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา และสถาน
กงสุลใหญ ณ นครซิดนีย โดยศึกษาการปฏิบัติงานเชิงรุก (proactive) เพื่อสงเสริมและ
ประชาสัมพันธภาพลักษณของไทยในแงบวก และการปฏิบัติงานเชิงรับ (reactive) ในการชี้แจงและ
โตตอบ เมื่อประเทศไทยถูกโจมตีหรือถูกวิพากษวิจารณในแงลบ โดยใชบริบทของการทูต
สาธารณะ (public diplomacy) ตามความเขาใจของกระทรวงการตางประเทศเปนกรอบการศึกษา

1.4.2 ศึกษาภาพลักษณของไทยตามมุมมองของรัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ สื่อมวลชน
และสาธารณชนในประเทศออสเตรเลีย ตามที่ปรากฏในเอกสารของรัฐบาล เอกสารทางวิชาการ
และสื่อมวลชน และขอมูลสถิติดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางไทยกับออสเตรเลีย
ในชวงเวลาต้ังแตป 2551 เปนตนมา

1.4.3 การสัมภาษณและหารือกับผูที่มีประสบการณและปฏิบัติหนาที่จริงในชวงกรอบเวลา
ที่ศึกษา



3

1.4.4 ใชประสบการณสวนตัวจากการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ี ซึ่ง
ประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา ในชวงกรอบเวลาที่ศึกษา โดยผูจัดทํารายงาน
ฉบับน้ีเปนเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานสารนิเทศและเปนผูปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการ
สงเสริมภาพลักษณของรัฐบาลไทยในประเทศออสเตรเลีย

1.5 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับน้ีจะสามารถใชเปนขอมูลในการปรับปรุงนโยบายการทูตสาธารณะ

และแนวทางการประชาสัมพันธประเทศไทยเพื่อสงเสริมภาพลักษณของไทยในภาวะวิกฤต โดย
การนําขอดี-ขอเสีย จุดออน-จุดแข็ง และอุปสรรค-ความไดเปรียบ ไปประยุกตและปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมตามสถานการณและเงื่อนไขตาง ๆ ในแตละพื้นที่ เพื่อกระตุนภาพลักษณที่เปนประโยชน
ตอประเทศไทยในการธํารงรักษาระดับความสัมพันธระหวางประเทศ ทั้งน้ี รายงานการศึกษาฉบับ
น้ีไมมีวัตถุประสงคที่จะนําเสนอ best practice แตอยางใด เน่ืองจากภาพลักษณของไทยในสายตา
ของตางประเทศและวิธีหรือแนวทางการสงเสริมหรือปกปองภาพลักษณของผูปฏิบัติ ยอมมีความ
แตกตางกันในแตละพื้นที่



บทท่ี 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

“ภาพลักษณเปนองครวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่ง
หน่ึง ซึ่งทัศนคติและการกระทําใด ๆ ที่คนเรามีตอสิ่งน้ัน จะมีความเกี่ยวพันอยางสูงกับภาพลักษณ
ของสิ่งน้ัน ๆ”1

ขอความขางตนเปนคํานิยามโดยนาย Philip Kotler ซึ่งเปนผูที่ไดรับการยกยองวาเปน
ปรมาจารยดานการตลาด อธิบายถึงคํา “ภาพลักษณ” (image) ซึ่งคํานิยามดังกลาวชี้ใหเห็นวา ความ
เชื่อ ความคิด และความประทับใจของบุคคล มีความสําคัญอยางยิ่งและอาจเปนตัวกําหนดทัศนคติ
หรือมุมมองของบุคคลที่มีตอบุคคลอ่ืน กลุมบุคคลอ่ืน ชุมชนอ่ืน สังคมอ่ืน หรือประเทศอ่ืน อันจะมี
อิทธิพลตอพฤติการณหรือการปฏิบัติหรือการมีความสัมพันธระหวางบุคคลน้ันกับบุคคลอ่ืน กลุม
บุคคลอ่ืน ชุมชนอ่ืน สังคมอ่ืน หรือประเทศอ่ืน

การศึกษาตามหัวขอของรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี ซึ่งเปนประเด็นที่เกี่ยวกับ
ภาพลักษณและมุมมองขององคกร สถาบัน ชุมชนและบุคคล ผูศึกษาจะนําบริบทของการทูต
สาธารณะ (public diplomacy) ตามยุทธศาสตร แนวทางและความเขาใจของกระทรวงการ
ตางประเทศของไทยมาเปนกรอบในการศึกษาและวิเคราะหการปฏิบัติงานของผูที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมภาพลักษณของไทยในออสเตรเลีย รวมทั้งการใชหลักของการประชาสัมพันธ (public
relations) เปนมาตรฐานในการนํานโยบายหรือแนวทางการทูตสาธารณะของกระทรวงการ
ตางประเทศไปปฏิบัติ ซึ่งจะมีสวนในการรักษาความสัมพันธระหวางประเทศ โดยประเมินผลการ
นํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติ (policy evaluation) โดยผูปฏิบัติ ซึ่งในกรณีศึกษาคร้ังน้ี ไดแก สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา และสถานกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย

1 Philip Kotler, 2000: 553
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2.1 การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
การทูตสาธารณะหมายถึง “การดําเนินการทางการทูตแบบหน่ึงเพื่อโนมนาวชักจูงให

สาธารณชนและกลุมเปาหมายและกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในตางประเทศที่มีบทบาทสําคัญตอการ
ตัดสินใจของรัฐใหมีความชื่นชมและเขาใจถึงแนวทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของประเทศ
ใดประเทศหน่ึง ซึ่งจะชวยเสริมสรางความสัมพันธระดับประชาชนใหมีความใกลชิดแนนแฟน และ
ประสบผลสําเร็จอยางแนบเนียน โดยจะมีความแตกตางจากการดําเนินการทางการทูตแบบด้ังเดิม ที่
เนนการสื่อสารระหวางรัฐตอรัฐ (Government to Government) แตการทูตสาธารณะจะเนนวิธีการ
ดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน (Government to People) ภาคเอกชน ประชาสังคม
หรือสื่อมวลชนในตางประเทศหรือระหวางประชาชนดวยกันเอง อน่ึง การทูตวัฒนธรรม (Cultural
Diplomacy) ที่ใชวัฒนธรรมเปนสื่อเชื่อมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนน้ัน ถือเปนเคร่ืองมือ
หน่ึงของการดําเนินการทางการทูตสูสาธารณชนน้ี”2

นโยบายการทูตสาธารณะของกระทรวงการตางประเทศไทย ตามคําอธิบายของนายธานี
ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ จึงเปนการประชาสัมพันธเพื่อประโยชน
ในการสื่อสารกับตางประเทศใหไดรับทราบขอมูลของรัฐบาล ไมวาจะเปนเร่ืองของคานิยม ความ
เชื่อ เศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม เพื่อสรางความเขาใจ โนมนาวความคิดเห็น และเพื่อเอ้ือ
ประโยชนตอภาพพจนและอิทธิพลของรัฐบาลไทยในประชาคมโลก การทูตสาธารณะดําเนินการ
โดยการใหขอมูล การดึงความสนใจ และการเขาไปมีอิทธิพลตอผูรับขาวสารตางชาติ เพื่อที่จะ
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในตางประเทศ ซึ่งไมไดจํากัดแตเฉพาะเพียงระดับรัฐบาล วตัถุประสงค
หลักของการทูตสาธารณะจึงเปนเพื่อสงเสริมใหเกิดความรูสึกที่ดี และการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นตอ
นโยบายของประเทศที่ดําเนินการทูตสาธารณะในหมูสาธารณชนในตางประเทศ ตลอดจนการเขา
ไปมีอิทธิพลในภาคสังคมที่มีความสําคัญในประเทศอ่ืน

การทูตสาธารณะสามารถกระทําผานโครงการและแผนงานที่มีความหลากหลาย ซึ่ง
สามารถใชทั้งการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล สิ่งพิมพ การออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน การ
ใชสื่อทางอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ในการน้ี การทูตเชิงวัฒนธรรม หรือ Cultural Diplomacy นับเปน
เคร่ืองมือการดําเนินการทูตสาธารณะที่มีความสําคัญรูปแบบหน่ึง ที่สามารถกระทําผานการ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรมและการกีฬา เพื่อเสริมสรางความเขาใจที่ดีในระดับประชาชน
ตอประชาชน ซึ่งจะชวยสนับสนุนและรักษาผลประโยชนของประเทศไดในระยะยาว3

2 สถาบันการตางประเทศ, กระทรวงการตางประเทศ
3 ธานี ทองภักดี, 2550
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2.2 การประชาสัมพันธ (Public Relations)
การประชาสัมพันธนอกจากจะเปนการใหขาวสารตอสาธารณชนแลวน้ัน ยังเปนระบบการ

สื่อสารระหวางกันที่มีความซับซอน และจําเปนจะตองพิจารณาใหดีวาควรจะบริหารจัดการอยางไร
เพื่อประโยชนสูงสุดขององคกรและสาธารณชน ดังคํานิยามของนาย Rex Harlow ผูกอต้ัง Public
Relations Society of America ดังน้ี

“การประชาสัมพันธเปนกลไกบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งทําหนาที่สรางสรรค
และรักษาประสิทธิภาพของการสื่อสารระหวางกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน ตลอดจนความรวมมือ
ระหวางองคกรและสาธารณชน ซึ่งการดําเนินการดังกลาว รวมถึงการบริหารจัดการปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ การใหองคกรไดรับทราบและสนองตอบอยางเหมาะสมตอความคิดเห็นของ
สาธารณชน การกําหนดขอบเขตและเนนย้ําความรับผิดชอบในการตอบสนองตอความตองการของ
สาธารณชน การใหฝายบริหารจัดการไดรับทราบอยางทันทวงทีเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
และนํามาใชใหเกิดประโยชน การทําหนาที่เปนระบบการเตือนภัยลวงหนาเพื่อชวยคาดการณ
กระแสความนิยมตาง ๆ และการใชการวิจัย และเทคนิคการสื่อสารที่มีจริยธรรมและมีความ
เหมาะสมมาเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ใชในการทํางาน”4

ดังน้ัน การนํานโยบาย ยุทธศาสตรหรือแนวทางของการทูตสาธารณะไปประยุกตใชในทาง
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิผลน้ัน จําเปนตองคํานึงถึงสวนประกอบหลักที่สําคัญอยางหน่ึงของการ
ประชาสัมพันธ ไดแกประเด็นการเปนระบบเตือนภัยลวงหนาเพื่อชวยคาดการณกระแสความนิยม
ตาง ๆ และการใชการวิจัย และเทคนิคการสื่อสารที่มีจริยธรรมและมีความเหมาะสมมาเปน
เคร่ืองมือสําคัญที่ใชในการทํางาน โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตตาง ๆ ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถ
วินิจฉัยไดวาประเด็นเร่ืองใดควรใชแนวทางการประชาสัมพันธเชิงรุก (proactive) และประเด็นใด
ควรใชแนวทางการประชาสัมพันธเชิงรับ (reactive)

2.3 การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation)
การทูตสาธารณะถือเปนนโยบายสาธารณะ (public policy) ของกระทรวงการตางประเทศ

ซึ่งเปนแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของรัฐบาล เมื่อมีหนวยงานนํานโยบายไป
ปฏิบัติแลว จําเปนตองมีการประเมินผลวานโยบายน้ันบรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใด มีผลกระทบ

4 Rex Harlow, 1976
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หรือมีปจจัยขางเคียงที่จะนําไปสูปญหาอ่ืน ๆ หรือไมอยางไร ทั้งน้ี นาย Thomas R. Dye ผูเชี่ยวชาญ
ดานนโยบายสาธารณะ ไดสรุปความสําคัญของการประเมินผลนโยบายไววา บทเรียนที่เกิดจาก
ความสําเร็จ (success) หรือความลมเหลว (failure) ของนโยบายน้ันจะมีสวนชวยใหทราบวามี
ปญหาอะไรบางเกี่ยวกับการกําหนดจุดมุงหมาย (goals) และวัตถุประสงค (objectives) ของนโยบาย
ตลอดจนทรัพยากรที่ใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติ กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (process)
หนวยงานที่รับผิดชอบ (organization) ผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ซึ่งจะเปน
เคร่ืองมือใหผูตัดสินนโยบายตัดสินใจวาจะยกเลิกหรือจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายเสียใหม
ทั้งในดานเน้ือหาสาระและกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติใหรอบคอบยิ่งขึ้น5

2.4 วิธีการศึกษา
การศึกษาเร่ืองการสงเสริมภาพลักษณของไทยในประเทศออสเตรเลียในชวงที่เกิด

วกิฤตการณทางการเมืองในประเทศไทย เปนการวิจัยและวิเคราะหในเชิงคุณภาพ (qualitative) และ
ใชระเบียบวิธีศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห (descriptive analysis) ดวยการวิเคราะหปจจัยที่มีสวนทํา
ใหการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลหรือประสบกับอุปสรรค โดยประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา และสถานกงสลุใหญ ณ นครซิดนีย ตาม
นโยบายการทูตสาธารณะและการประชาสัมพันธประเทศไทย ในชวงระหวางป 2551 – 2554 ซึ่ง
เปนชวงที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณทางการเมือง โดยใชรูปแบบการวิจัยซึ่งประกอบดวย

2.4.1 การวิจัยเอกสาร
2.4.2 การวิเคราะหขอมูล
2.4.3 การวิจัยสํารวจ
2.4.4 การวิเคราะหจากประสบการณของผูศึกษา

2.5 ขอมูลท่ีใชในการในการศึกษา
2.5.1 เอกสารนโยบายและโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมภาพลักษณไทยของ

กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา และสถานกงสุลใหญ ณ นคร
ซิดนีย รวมทั้งเอกสารสื่อสาร (โทรเลขและบันทึก) ระหวางกระทรวงการตางประเทศกับสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศ

5 Thomas R. Dye, 2007
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2.5.2 เอกสารสถิติดานตาง ๆ ของภาครัฐและเอกชน รายงานขาวของสื่อมวลชน รวมทั้ง
เอกสารบทวิเคราะหของภาคธุรกิจ ภาควิชาการและสื่อมวลชน ที่เกี่ยวของหรือสงผลกระทบตอ
ภาพลักษณของไทยในประเทศออสเตรเลีย

2.5.3 การสัมภาษณ หารือ และสอบถามบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายดาน
ภาพลักษณของไทย และเจาหนาที่ผูปฏิบัติเพื่อสนองตอนโยบาย ไดแก

1) นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ
2) นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ อดีตรองกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย
3) นายนิกรเดช พลางกูร รักษาการผูอํานวยการกองประมวลและวิเคราะห

ขาว กรมสารนิเทศ
4) นายกิติรัชต ภาณุพงษ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

แคนเบอรรา
5) นายรชา อารีพรรค เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

แคนเบอรรา
2.5.4 ประสบการณสวนตัวของผูศึกษา ซึ่งปฏิบัติราชการอยูที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

แคนเบอรรา ในชวงกรอบเวลาที่ศึกษา

2.6 การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงตรรกะมุงอธิบายและพรรณนาจากเอกสารที่เกี่ยวของ และขอมูล

จากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งประสบการณจากการปฏิบัติหนาที่จริงของผูศึกษา



บทท่ี 3
ผลการศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและประเมินผลการนํานโยบายเกี่ยวกับ
ภาพลักษณของไทยในประเทศออสเตรเลีย ไปปฏิบัติโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ อันไดแก กระทรวง
การตางประเทศ ในฐานะหนวยงานที่นํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในระดับมหภาคและเปน
หนวยงานสนับสนุนภายในประเทศในการปอนขอมูลและถายทอดนโยบาย ไปยังหนวยงานใน
ตางประเทศ รวมทั้งสั่งการใหหนวยงานในตางประเทศปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย และสถาน
เอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญของไทยในประเทศออสเตรเลีย ในฐานะหนวยงานใน
ตางประเทศที่นํานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค ตลอดจนการวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอ
การนํานโยบายเกี่ยวกับภาพลักษณของไทยไปใชในตางประเทศ

การรายงานผลการศึกษา แบงออกเปน 4 สวนหลัก ประกอบดวย 1) การประมวลนโยบาย
แผนงานและโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมภาพลักษณของไทยโดยรัฐบาลและกระทรวงการ
ตางประเทศ 2) การนํานโยบายไปปฏิบัติโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา และสถาน
กงสุลใหญ ณ นครซิดนีย 3) ผลการดําเนินการ และ 4) ปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินนโยบาย
และการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ

3.1 นโยบายและการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมภาพลักษณของไทย
3.1.1 นโยบายการตางประเทศของรัฐบาล (ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมภาพลักษณ

ของไทย)
ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาของรัฐบาล โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ไดระบุนโยบายการตางประเทศของไทยในขอที่ 8 วา “สรางความเชื่อมั่น
ของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึงระดับประชาชน โดยสงเสริมความเขาใจที่ถูกตอง
และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ ตอการเมืองและเศรษฐกิจไทย เพื่อรักษาภาพลักษณที่ดีของ
ประเทศไทย และสนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนกับประเทศตาง ๆ เพื่อใหประชาชน
รัฐบาล และประชาคมระหวางประเทศมีทัศนคติในทางบวกตอประเทศและประชาชนไทย”
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ตอมาภายหลังเกิดเหตุการณความไมสงบในชวงเดือนเมษายน 2552 ระหวางการประชุม
ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียน และในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 ซึ่งกอใหเกิดการสูญเสีย
ชีวิตและความเสียหายตาง ๆ รัฐบาลไดเพิ่มมาตรการดําเนินงานเพื่อฟนฟูภาพลักษณของประเทศ
ดวยการมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 187/2553 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานฟนฟูและประชาสัมพันธภาพลักษณของประเทศไทย เพื่อกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย
แผนงาน รวมทั้งแนวทางการบูรณาการในการดําเนินงานดานการฟนฟูและประชาสัมพันธ
ภาพลักษณของประเทศ เพื่อสงเสริมความเชื่อมั่นของชาวตางชาติตอประเทศไทย

3.1.2 นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศในภาพรวม
กระทรวงการตางประเทศไดใชแนวนโยบายและการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะ

(Public Diplomacy) การประชาสัมพันธ (Public Relations) และการเสริมสรางภาพลักษณของไทย
ในตางประเทศ ในชวงที่เกิดวิกฤตการณทางการเมืองในประเทศไทย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ตางประเทศของรัฐบาล ในเร่ืองการสงเสริมภาพลักษณ โดยเปาหมายที่สําคัญที่สุดของการ
ดําเนินงานตามแนวนโยบายน้ีคือการสรางความเชื่อมั่นของตางประเทศและฟนฟูภาพลักษณของ
ไทย ซึ่งแบงเปนการดําเนินงานเปนลักษณะเชิงรุกและเชิงรับ ดังน้ี

3.1.2.1 การฟนฟูความเชื่อมั่นในประเทศไทย (การดําเนินงานเชิงรุก)
จากการที่ประเทศไทยตองประสบปญหาความไมสงบทางการเมืองและวิกฤต

เศรษฐกิจจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกในชวงต้ังแตป 2552 เปนตนมา สงผลกระทบตอ
ภาพลักษณไทยในสายตาตางประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได จึงมีความจําเปนที่จะตองประชาสัมพันธ
ชี้แจง เพื่อฟนฟูความเชื่อมั่นของภาครัฐบาลและภาคเอกชนของตางประเทศตอประเทศไทย ซึ่ง
กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินการในเชิงรุกเพื่อฟนฟูความเชื่อมั่นทางดานการเมืองและ
เศรษฐกิจ ดังน้ี

1) การชี้แจงสถานการณทางการเมืองไทยตอนานาประเทศ - โดย
จัดเตรียมขอมูลเพื่อเผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวง ฯ ออกขาวสารนิเทศ และสงขอมูลแนว
ทางการชี้แจงใหหนวยงานของกระทรวง ฯ ในตางประเทศใชประโยชนในการชี้แจงทําความเขาใจ
ที่ถูกตองผานชองทางตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่ตางประเทศใหความสนใจเปนพิเศษ
ไดแก พัฒนาการทางการเมืองไทย บทบาทและความสําคญัของสถาบันพระมหากษัตริย
กระบวนการและขั้นตอนของการจัดต้ังรัฐบาล รวมไปถึงมาตรการและแนวความคิดในการแกไข
ปญหาความขัดแยงและสรางความสมานฉันทในระยะยาว พรอมทั้งไดดําเนินการอยางเขมขนเปน
พิเศษในชวงสถานการณไมสงบและชวงที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและการใช พ.ร.บ. ความ
มั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2550
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2) การชี้แจงสถานการณทางเศรษฐกิจไทยตอนานาประเทศ – จัดเตรียม
ขอมูล ขาวสารนิเทศและแนวทางชี้แจงตอสื่อมวลชนและสาธารณชนทั้งในและตางประเทศ เพื่อ
ชี้แจงเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการทองเที่ยวไทย โดยเฉพาะการดําเนินมาตรการของภาครัฐที่สําคัญ
ตาง ๆ ในการเผชิญตอภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก รวมทั้งมาตรการฟนฟูความเชื่อมั่นและกระตุน
เศรษฐกิจตามแผนงานเรงดวนในการรักษาและฟนฟูภาพลักษณไทยเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและ
การลงทุนในระยะยาว นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศยังไดดําเนินงานประชาสัมพันธเพื่อ
ฟนฟูภาพลักษณของไทยที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณอ่ืน ๆ ที่สําคัญนอกเหนือจากการเมืองและ
เศรษฐกิจในชวงเวลาเดียวกัน อันไดแก การประชาสัมพันธบทบาทและการดําเนินการของไทยเพื่อ
แกไขปญหาการระบาดของไขหวัดสายพันธุใหม (H1N1) ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
รวมทั้งยังไดชี้แจงตอขอรองเรียนเกี่ยวกับการเอาเปรียบนักทองเที่ยวตางชาติ และการปรับปรุง
มาตรการดานความปลอดภัยและความโปรงใสของเจาหนาที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสงขอมูล
และแนวทางการชี้แจงใหหนวยงานของกระทรวง ฯ ในตางประเทศใชประโยชนในการชี้แจงเพื่อ
บรรเทาผลกระทบตอภาพลักษณดานการทองเที่ยวของไทย

3.1.2.2 การประมวลขาวและบทความท่ีปรากฏในสื่อมวลชนตางประเทศเกี่ยวกับ
สถานการณในประเทศไทยและสถาบันพระมหากษัตริย (การดําเนินงานเชิงรับ)

กระทรวงการตางประเทศไดติดตาม ประมวล และวิเคราะหรายงานขาวเกี่ยวกับ
สถานการณในประเทศไทยในสื่อตางประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ซึ่งถูกดึงเขามาเกี่ยวของกับการเมืองในชวงเวลาที่ผานมา โดยไดจัดทําขอมูลและ
แนวทางชี้แจงในประเด็นตาง ๆ ที่มีนัยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย อาทิ พระราชสถานะของ
พระบามสมเด็จพระเจาอยูหัวในระบอบการปกครองไทย และกฏหมายวาดวยการหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ จัดสงไปใหสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ และคณะทูตถาวรในตางประเทศ
ใชในการชี้แจง รวมทั้งไดติดตามรายงานขาวและเว็บไซตตาง ๆ และตอบโตชี้แจงขอเท็จจริง หากมี
การพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริยอยางไมเหมาะสม

3.1.2.3 การใชการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) และความรวมมือดาน
วัฒนธรรมในการสงเสริมภาพลักษณ

กระทรวงการตางประเทศไดใชการดําเนินงานดานการทูตวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือ
ในการดําเนินการและขับเคลื่อนแนวนโยบายการทูตสาธารณะ ซึ่งถือเปนการดําเนินงานเชิงรุกอีก
ทางหน่ึง โดยใหความสําคัญกับการสื่อสารกับตางประเทศในระดับประชาชนใหไดรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับประเทศไทย โดยใชความรวมมือและกิจกรรมทางวัฒนธรรมเปนสื่อในการสงเสริม
ภาพลักษณ
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การดําเนินงานดานการทูตวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมภาพลักษณของไทย
ประกอบดวยโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การจัดเทศกาลไทย (Thai Festival) ในตางประเทศ
การอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดยังวัดพุทธศาสนาในตางประเทศ (โดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบาน) การเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับประเทศตาง ๆ และ
การจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การกีฬา อาหารไทย และการทองเที่ยวไทยในตางประเทศ
ลวนเปนการดําเนินการที่กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานของกระทรวง ฯ รวมทั้ง
หนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ ในตางประเทศ ตางปฏิบัติงานอยางเขมขนในชวงเวลาที่ประเทศไทยอยูใน
ภาวะการณไมสงบหรือไมมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นดานสารนิเทศ
และการประชาสัมพันธของรัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศในป 2552 ถึง 2553 ไดสะทอนให
เห็นถึงการใหความสําคัญตอการฟนฟูและสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทย

3.2 การนํานโยบายไปปฏิบัติโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา และสถานกงสุลใหญ
ณ นครซิดนีย
การดําเนินงานดานการสงเสริมภาพลักษณของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา

และสถานกงสลุใหญ ณ นครซิดนีย  เปนการนําแนวนโยบายและการดําเนินงานดานการทูต
สาธารณะ (Public Diplomacy) และการประชาสัมพันธ (Public Relations) ซึ่งกําหนดโดยกระทรวง
การตางประเทศ ไปปฏิบัติเพื่อฟนฟูและเสริมสรางภาพลักษณของไทย โดยประยุกตและ
ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับพื้นที่และมุมมองของภาคสวนตาง ๆ
ของออสเตรเลีย โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกทุกภาคสวนของออสเตรเลีย โดยเฉพาะ
ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจและสาธารณชน ซึ่งแบงการดําเนินงานเปนลักษณะเชิงรุกและเชิงรับ โดยใช
แนวนโยบายและขอมูลที่ไดรับจากกระทรวงการตางประเทศเปนพื้นฐานในการกําหนดแผนงาน
โครงการและการดําเนินงาน

3.2.1 การดําเนินงานเชิงรุก
การดําเนินงานเชิงรุกเพื่อสงเสริมภาพลักษณไทยของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถาน

กงสุลใหญ ฯ ในชวงที่ประเทศไทยประสบกับภาวะความไมสงบทางการเมืองต้ังแตป 2551 เปนตน
มา สามารถแบงกลุมกิจกรรมออกไดเปน 3 ดาน ดังน้ี

3.2.1.1 กิจกรรมทางการเมือง
ในชวงระหวางป 2551 – 2553 ไทยและออสเตรเลีย มีการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองในลักษณะเดียวกัน คือมีการเปลี่ยนแปลงดานฝายบริหารภายใตระบบการเมืองแบบรัฐสภา
โดยไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากรัฐบาลที่มีนายสมชาย วงศสวัสด์ิ เปนนายกรัฐมนตรี มาเปน
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รัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี เมื่อปลายป 2551 และไทยประสบปญหา
ความขัดแยงทางการเมืองตามมาโดยมีการชุมนุมประทวงและเกิดความไมสงบเปนชวง ๆ ในขณะที่
ออสเตรเลียมีเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีจากนาย Kevin Rudd เปนนางสาว Julia Gillard โดยการ
ปฏิวัติภายในพรรคการเมืองที่เปนพรรคเสียงขางมาในรัฐสภา (พรรค Labor) ซึ่งตามระบบรัฐสภา
ออสเตรเลียสามารถกระทําไดโดยไมตองมีการเลือกต้ังทั่วไป ทําใหออสเตเรลียตองประสบกับ
ความไมมั่นคงทางเมืองภายในรัฐสภา โดยมีสมาชิกรัฐสภาฝายรัฐบาลตอตานการเปลี่ยนแปลงตัว
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเหตุการณทางการเมืองในทั้งสองประเทศมีความคลายคลึงกัน เน่ืองจาก
นายกรัฐมนตรีคนใหมของทั้งสองประเทศมิไดเขามาบริหารประเทศจากการชนะการเลือกต้ังสมัย
ปจจุบัน

จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในทั้งสองประเทศที่มีความคลายคลึงกัน ทําให
สถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ สามารถใชโอกาสและสถานการณดังกลาวในการ
กําหนดแนวทางการชี้แจงภาพลักษณดานการเมืองของไทยตอรัฐบาลและภาคสวนตาง ๆ ของ
ออสเตรเลีย โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองพัฒนาการทางการเมืองของไทยในระบอบประชาธิปไตยซึ่ง
คลายคลึงกับการเมืองการปกครองของออสเตรเลียและตองประสบกับความไมมั่นคงทางการเมือง
เชนเดียวกัน โดยบรรจุขอมูลและแนวทางการชี้แจงในประเด็นการสนทนาและสุนทรพจนตาง ๆ
ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสลุใหญ ฯ ในกิจกรรมทางการเมืองและการพบหารือ
ทวิภาคีในทุกระดับกับฝายออสเตรเลีย ทั้งน้ี เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหรัฐบาลและภาคสวน
ตาง ๆ ของออสเตรเลียในการดําเนินความสัมพันธอยางปกติกับประเทศไทย

3.2.1.2 กิจกรรมสงเสริมเศรษฐกิจ / การคา / การลงทุน
สถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ รวมทั้งหนวยงานของไทยที่มี

สํานักงานในออสเตรเลีย (ทีมประเทศไทย) ไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่นของ
ภาคธุรกิจออสเตรเลียที่มีตอประเทศไทย โดยโครงการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดําเนินการน้ัน
มุงเนนการใชบริบทและกลไกของความตกลงการคาเสรีระหวางไทย – ออสเตรเลีย (Thailand –
Australia Free Trade Agreement – TAFTA) เปนพื้นฐานของการดําเนินกิจกรรม ซึ่งมีโครงการ
หลักดังน้ี

1) การเนนประชาสัมพันธความไดเปรียบของภาคธุรกิจออสเตรเลียที่ใช
ประโยชนจาก TAFTA ใหองคกรและสถาบันทางธุรกิจ รวมทั้งสื่อมวลชนออสเตรเลียไดรับทราบ
เพื่อเสริมสรางภาพลักษณทางเศรษฐกิจของไทยและสรางความเชื่อมั่นใหกับภาคธุรกิจออสเตรเลีย
ในการทําธุรกิจกับประเทศไทย โดยการจัดสัมมนา workshop และ road show รวมกับหอการคา
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และสภาธุรกิจในรัฐและเมืองสําคัญ ๆ ของออสเตรเลีย ซึ่งในชวงป 2552 – 2553 สถาน
เอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ไดรวมกับสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ
นครซิดนีย (กระทรวงพาณิชย) และสํานักงานสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ณ นครซิดนีย
(BOI) จัดการสัมมนา workshop และ road show เกี่ยวกับประโยชนที่ภาคธุรกิจออสเตรเลียจะไดรับ
จาก TAFTA รวม 5 คร้ัง ที่นครซิดนีย นครเมลเบิรน เมืองบริสเบน เมืองอะดิเหลด และรัฐทัสมาเนีย
และนอกจากน้ี ยังไดจัดพิมพหรือรวมพิมพเอกสารประชาสัมพันธ TAFTA ในสื่อของภาคธุรกิจ
ออสเตรเลีย โดยเฉพาะสิ่งพิมพของหอการคาและสภาธุรกิจและอุตสาหกรรมในรัฐและเมืองตาง ๆ
ของออสเตรเลีย

2) ดําเนินโครงการสงเสริมการยายฐานการผลิตจากออสเตรเลียไป
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชักชวนนักลงทุนออสเตรเลียใหลงทุนในประเทศไทยหรือยาย
ฐานการผลิตจากออสเตรเลียไปประเทศไทย ซึ่งนักลงทุนออสเตรเลียสามารถอาศัยประโยชนจาก
TAFTA ทั้งน้ี การดําเนินโครงการดังกลาวที่ผานมาต้ังแตเร่ิมโครงการเมื่อป 2550 ประสบ
ความสําเร็จอยางยิ่ง โดยมีนักลงทุนชาวออสเตรเลียจํานวนหน่ึงไดยายโรงงานการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมจากออสเตรเลียไปประเทศไทยหรือเปดสํานักงานตัวแทนในประเทศไทย จึงทําให
สถานเอกอัครราชทูต ฯ ดําเนินโครงการน้ีในทุก ๆ ปอยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งผลสําเร็จของ
โครงการจะชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกภาคธุรกิจออสเตรเลียที่มีตอประเทศไทยและเสริมสราง
ภาพลักษณของไทย โดยเฉพาะเสถียรภาพของรัฐบาลและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย

3.2.1.3 กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว / วัฒนธรรม / การศึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ รวมกับทีมประเทศไทยใน

ออสเตรเลียไดดําเนินโครงการสงเสริมภาพลักษณและการทองเที่ยวไทยโดยเนนกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและการศึกษา โดยมีโครงการหลัก 2 โครงการที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุล
ใหญ ฯ เห็นวาเปนโครงการที่เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอภาพลักษณไทย ไดแก

1) โครงการจัดเทศกาลไทย (Thai Festival) ในเมืองสําคัญ ๆ ของ
ออสเตรเลีย โดยมีจุดประสงคเพื่อประชาสัมพันธประเทศไทยในทุกมิติ เพื่อสงเสริมภาพลักษณเชิง
บวกของไทยในดานตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมการคาและการทองเที่ยว ความนิยมในอาหารไทยและ
วัฒนธรรมไทย รวมทั้งใชเทศกาลไทยแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธผลไมไทยและสินคาเกษตร
อ่ืน ๆ ซึ่งโครงการน้ี ทั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา และสถานกงสุลใหญ ณ นคร
ซิดนีย ไดดําเนินการอยางตอเน่ืองมาต้ังแตป 2547 เปนตนมา และไดขยายผลในทุก ๆ ป จึงทําให
โครงการน้ีเปนโครงการที่เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอภาพลักษณในทุก ๆ ดานของประเทศไทยไมวา
ประเทศไทยจะอยูในสภาวะการณใด ๆ ก็ตาม
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2) โครงการยกระดับความสําคัญของประเทศไทยผานการสรางองค
ความรูเพื่อปกปองผลประโยชนในดานภาพลักษณและการคาการลงทุนของไทย ซึ่งโครงการน้ี
สถานเอกอัครราชทูต ฯ ไดจัดต้ังขึ้นใหมในชวงที่ประเทศไทยเกิดเหตุการณความไมสงบทาง
การเมืองในป 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับประเทศไทยอยางเปนบูรณาการ
และถูกตอง โดยเฉพาะในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมรวมสมัย (contemporary) ภายใตความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในเมืองตางๆ ของออสเตรเลีย

นอกจากจะเปนการสรางกระบอกเสียงทางเลือกในดานการทูตสาธารณะ
และการรักษาภาพลักษณของประเทศในภาพรวมแลว โครงการดังกลาวยังจะชวยสงเสริมความ
เชื่อมั่นในการลงทุนและการคาทวิภาคีไทย - ออสเตรเลีย ซึ่งออสเตรเลียเปนประเทศคูคารายใหญ
ที่สุดอันดับหกของไทย

กิจกรรมของโครงการประกอบดวย 1) การจัดการสัมมนาทางวิชาการ
เกี่ยวกับประเทศไทยโดยเชิญกลุมเปาหมายเขารวมเพื่อสรางเครือขายนักวิชาการผูเชี่ยวชาญประเทศ
ไทยในออสเตรเลีย 2) การพัฒนาบุคลากรของผูที่จะทําหนาที่เปนนักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเทศไทย ดวยการสนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัยใหแกนักศึกษาและนักวิชาการออสเตรเลีย
และ 3) การจัดทํา supplement พิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยในหนังสือพิมพและสื่อทางวิชาการของ
ออสเตรเลีย

โครงการน้ีจะนําไปสูการจัดต้ัง Thai Studies Centre ภายในสถาบันชั้นนํา
ของออสเตรเลียในป 2555 ซึ่งจะถือเปนสวนหน่ึงของการฉลอง 60 ปความสัมพันธทวิภาคีไทย -
ออสเตรเลีย

3.2.2 การดําเนินงานเชิงรับ
การดําเนินงานเชิงรับของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ในเร่ือง

ภาพลักษณในชวงที่เกิดความไมสงบทางการเมืองในไทยจะมุงเนนการติดตามประมวลการรายงาน
ขาวและการวิพากษวิจารณสถานการณในประเทศไทยของสื่อมวลชนและภาควิชาการของ
ออสเตรเลีย รวมถึงทาทีและมุมมองของรัฐบาลและภาคธุรกิจออสเตรเลียเกี่ยวกับการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนการปรับเน้ือหาและระดับของคําเตือน
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย (travel advisory) ของกระทรวงการตางประเทศออสเตรเลีย
และจัดเตรียมขอมูลและแนวทางการชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่อยูในความสนใจของภาคสวนตาง ๆ
ของออสเตรเลียที่อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณไทย สําหรับใชในการสรางความเขาใจผาน
ชองทางตาง ๆ ทั้งการใหสัมภาษณ การแถลงขาว และการมีหนังสือชี้แจงหรือตอบโตไปยัง
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สื่อมวลชนทุกแขนง รวมทั้งการพบปะทําความเขาใจกับบุคคลตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อใหปรับขอมูลใน travel advisory ใหสอดคลองกับสถานการณจริง

นอกจากน้ี สถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ยังใชเครือขายเพื่อนประเทศ
ไทย (Friends of Thailand) ทั้งที่เปนคนไทยหรือชุมชนไทยที่อาศัยอยูในออสเตรเลียและชาว
ออสเตรเลียที่มีความผูกพันกับประเทศไทย ทั้งในภาคธุรกิจและภาควิชาการ ใหชวยชี้แจงและ
ประชาสัมพันธภาพลักษณของไทยในสถานการณตาง ๆ อีกดวย ทั้งน้ี เพื่อเปนการสรางความ
นาเชื่อถือใหกับประเทศไทยตอภาคสวนตาง ๆ ของออสเตรเลีย โดยไมถูกวิพากษวิจารณวาเปนการ
โฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) ของรัฐบาลไทย

ทั้งน้ี ประเด็นภาพลักษณที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ตองดําเนินงาน
ในเชิงรับในชวงที่เกิดความไมสงบทางการเมืองในไทยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก

3.2.2.1 การเมือง - ประกอบดวยประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดต้ังรัฐบาลที่มีนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ที่ถูกวิพากษวิจารณวามิไดมาจากการเลือกต้ังในระบอบ
ประชาธิปไตยอยางแทจริง กระบวนการยุติธรรมของไทยที่เกี่ยวของกับคดีทางการเมืองที่ถูกวิจารณ
วามีการปฏิบัติสองมาตรฐาน และมาตรการและการดําเนินการของรัฐบาลตอการชุมนุมประทวง
ของกลุมการเมืองตาง ๆ โดยเฉพาะเหตุการณความไมสงบในชวงระหวางการประชุมผูนําอาเซียนที่
พัทยาในเดือนเมษายน 2552 และเหตุการณความรุนแรงในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553

3.2.2.2 สถาบันพระมหากษัตริย – ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเมือง โดยเฉพาะ
พระราชสถานะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในระบอบการปกครองไทย และกฏหมายวาดวย
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รวมทั้งการที่มีกลุมนักวิชาการและสื่อมวลชนออสเตรเลียบางราย
พยายามยกประเด็นการสืบสันตติวงศและความลอแหลมที่ประเทศไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองมาโยงกับสถานการณทางการเมืองในไทย

3.2.2.3 เศรษฐกิจและการทองเท่ียว – ในประเด็นผลกระทบตอนักทองเที่ยว
ตางชาติที่จะเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยในชวงที่เกิดความไมสงบและมีการประกาศใช
พ.ร.บ. ความมั่นคงในพื้นที่ตาง ๆ ซึ่งสงผลใหกระทรวงการตางประเทศออสเตรเลียปรับลดระดับ
travel advisory สําหรับประเทศไทย และกระทบตอชาวออสเตรเลียที่มีถิ่นพํานักในไทยและการ
ตัดสินใจที่จะเดินทางไปทองเที่ยวในไทยของชาวออสเตรเลีย รวมทั้งประเด็นเร่ืองความมั่นใจของ
ภาคธุรกิจออสเตรเลียในเร่ืองการคาและการลงทุนในประเทศไทย
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3.3 ผลการดําเนินการ
3.3.1 ผลลัพธดานการเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ฯ ไดผลักดันใหกระทรวงการตางประเทศออสเตรเลียเห็นชอบให

จัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมไทย – ออสเตรเลีย (Joint Commission – JC) โดยมีรัฐมนตรี
ตางประเทศเปนหัวหนาคณะเปนคร้ังแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 หลังจากที่มีความตกลงจัดต้ัง
JC ระหวางสองประเทศต้ังแตป 2547 แตยังไมเคยมีการประชุมรวมกัน ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึง
ความเชื่อมั่นของออสเตรเลียที่มีตอประเทศไทยในชวงเกิดความไมสงบทางการเมือง

นอกจากน้ี สถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ยังไดผลักดัน (lobby) ใหมีการ
เยือนประเทศไทยของผูแทนระดับสูงของรัฐบาลและภาคสวนตาง ๆ ของออสเตรเลีย เพื่อ
เสริมสรางความเชื่อมั่นในความสัมพันธระหวางสองประเทศ โดยบุคคลสําคัญของออสเตรเลียที่
เยือนไทยในชวงระหวางป 2552 – 2554 ไดแก รัฐมนตรีการคา (มีนาคม 2552) นายกรัฐมนตรี
(ตุลาคม 2552) ผูบัญชาการทหารสูงสุด (กุมภาพันธ 2553) ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ฯ / ประมุข
แหงเครือรัฐออสเตรเลีย (เมษายน 2554) และรัฐมนตรีตางประเทศ (พฤษภาคม 2554) ซึ่งการเยือน
ไทยของผูแทนระดับสูงของฝายออสเตรเลียสามารถเปนตัวชี้วัดดานผลลัพธของการดําเนินการดาน
การสงเสริมภาพลักษณของสถานเอกอัครราชทูต ฯ สถานกงสุลใหญ ฯ และทีมประเทศไทยใน
ออสเตรเลียไดเปนอยางดี

3.3.2 ผลลัพธดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน
จากการดําเนินงานเชิงรุกดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนของสถานเอกอัครราชทูต ฯ

และทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย โดยใชบริบทและกลไกของ TAFTA เปนพื้นฐานของการ
ดําเนินกิจกรรม ทําใหเกิดผลลัพธจากการดําเนินโครงการตาง ๆ โดยตรง ซึ่งสะทอนไดจากสถิติ
ขอมูลทางการคาระหวางไทย – ออสเตรเลีย และการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียในประเทศไทย
ในชวงระหวางป 2551 – 2553

ในดานการคา มูลคาการคารวมระหวางสองประเทศในชวงป 2551 – 2552 ลดลง
โดยเฉพาะมูลคาการนําเขาของไทย ซึ่งอนุมานไดวาในชวงดังกลาวประเทศไทยไดรับผลกระทบ
จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เร่ิมขึ้นเมื่อป 2551 ทําใหภาคธุรกิจของไทยนําเขาจากตางประเทศนอยลง
(รวมการนําเขาจากออสเตรเลีย) แตการสงออกไปออสเตรเลียยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง และตอมา
ในป 2553 มูลคาการคารวมระหวางไทย – ออสเตรเลียก็ไดกลับมามีอัตราการเพิ่มที่สูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ โดยการสงออกของไทยก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยางเปนสัดสวนที่คงที่ แตการนําเขาจาก
ออสเตรเลียไดเพิ่มขึ้นอยางมากจากป 2552 ที่เคยลดลง ทั้งน้ี สาเหตุของมูลคาการนําเขาที่เพิ่มขึ้นน้ัน
เน่ืองจากราคาสินคาพื้นฐาน (commodity) ในตลาดโลกไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากและออสเตรเลีย
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เปนผูสงออก commodity รายใหญที่สุดของโลกรายหน่ึง รวมทั้งภาคธุรกิจออสเตรเลียไดเร่ิมใช
ประโยชนจาก TAFTA ในการทําธุรกิจกับประเทศไทย

ขอมูลการคาระหวางไทยกับออสเตรเลีย

ขอมูลจาก สํานักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย : 2554

จากคําอธิบายของนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ6 การเพิ่มขึ้นของมูลคาการคารวมระหวาง
สองประเทศเปนผลมาจากการที่ภาคธุรกิจของออสเตรเลียเร่ิมเห็นคุณคาและการใชประโยชนจาก
TAFTA ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลลัพธโดยตรงจากการดําเนินงานเชิงรุกของทีมประเทศไทยใน
ออสเตรเลียในการสงเสริมและทําความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนที่ภาคธุรกิจออสเตรเลียจะไดรับ
จาก TAFTA โดยเฉพาะโครงการจัดสัมมนา workshop และ road show ของทีมประเทศไทยใน
ออสเตรเลียที่ดําเนินการอยางตอเน่ืองในชวงป 2552 – 2553 ที่ประเทศไทยอยูในสภาวะไมมั่นคง
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งมีสวนทําใหภาพลักษณดานเศรษฐกิจของไทยในสายตาของภาค
ธุรกิจออสเตรเลียดีขึ้น และสงผลใหภาคธุรกิจออสเตรเลียมีความเชื่อมั่นในการทําธุรกิจกับไทย

ในแงการลงทุนของภาคธุรกิจออสเตรเลียในประเทศไทยก็เชนเดียวกัน โดยขอมูลการ
ลงทุนจากสํานักคณะกรรมการสงเสริมการทุน (BOI) สะทอนใหเห็นถึงตัวเลขขอมูลการลงทุนของ
ภาคธุรกิจออสเตรเลียทีระหวางป 2551 – 2552 ลดลง แตกลับมาเพิ่มขึ้นอยางมากในป 2553
สอดคลองกับสถิติการคาระหวางสองประเทศตามที่ไดกลาวแลวขางตน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ฯ
ก็ไดอางความสําเร็จของการดําเนินโครงการโยกยายฐานการผลิตจากออสเตรเลียไปประเทศไทย
ซึ่งไดดําเนินการมาอยางตอเน่ือง ควบคูไปกับการดําเนินโครงการเกี่ยวกับ TAFTA รวมกับทีม
ประเทศไทย ซึ่งหากมองตามหลักการทําธุรกิจระหวางประเทศแลว ชวงป 2552 – 2553 ที่ประเทศ

6 อธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา อดีตกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย ระหวางป 2550 -
2553

การคา (ลานบาท)/ป 2551 2552 2553
มูลคาการคารวม 13,142.7 12,366.1 15,265.4
การสงออก 7,982.5 8,578.6 9,369.6
การนําเขา 5,160.2 3,787.4 5,895.9
ดุลการคา 2,822.3 4,791.2 3,473.7
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เกิดความไมสงบทางการเมืองหลายคร้ัง นาจะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของตางประเทศ แต
สําหรับภาคธุรกิจออสเตรเลียน้ัน กลับเปนไปในทางตรงกันขาม

ขอมูลการลงทุนของออสเตรเลียในประเทศไทย

ขอมูลจาก สํานักความรวมมือการลงทุนตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) : 17 มกราคม 2554

ถึงแมวาสถานเอกอัครราชทูต ฯ และทีมประเทศไทยจะอางความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการตาง ๆ ที่สงผลทําใหภาพลักษณดานเศรษฐกิจของไทยในสายตาของภาคธุรกิจ
ออสเตรเลียเปนไปในแงบวกก็ตาม แตก็ยอมมีปจจัยบวกอ่ืน ๆ ในชวงเวลาเดียวกันที่ชวยเสริมสราง
ภาพลักษณในดานน้ีของไทยและผลักดันใหภาคธุรกิจออสเตรเลียยังคงเชื่อมั่นในประเทศไทย ซึ่ง
ตามคําอธิบายของนายกิติรัชต ภาณุพงษ7 ปจจัยเสริมดังกลาวประกอบดวยสถานะทางเศรษฐกิจของ
ออสเตรเลียที่มิไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เร่ิมขึ้นในป 2551 และตอเน่ืองมาจนถึง
ปจจุบัน แตในทางกลับกันเศรษฐกิจออสเตรเลียกลับเขมแข็งขึ้นและไดประโยชนจากการที่ประเทศ
พัฒนาแลวอ่ืน ๆ ตองประสบกับสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า โดยเฉพาะคาเงินดอลลารออสเตรเลียในป
2553 ไดแข็งคาขึ้นถึงรอยละ 50 จากป 2551 ทั้งน้ี เน่ืองจากพื้นฐานของระบบการเงินและการคลัง
ของออสเตรเลียมีความมั่นคงอยางมาก รวมทั้งการที่ออสเตรเลียมีทรัพยากรธรรมชาติและเปน
แหลงผลิตและสงออกสินคาพื้นฐาน (commodity) ที่สําคัญ อาธิ แรธาตุ ถานหิน นํ้ามันและกาซ
ธรรมชาติ ทําใหภาคธุรกิจออสเตรเลียสามารถมีศักยภาพทีจ่ะดําเนินการคาและการลงทุนกับ
ตางประเทศไดอยางตอเน่ือง และโดยที่ภาพรวมความสัมพันธกับประเทศไทยยังคงอยูในระดับที่ดี
มาโดยตลอดไมวาสถานการณทางการเมืองในไทยจะเปนอยางไร ภาคธุรกิจออสเตรเลียที่มีพื้นฐาน
ความสัมพันธที่ดีกับภาคธุรกิจของไทยมาแตอดีตจึงยังคงเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของไทยและการ
ดําเนินธุรกิจของภาคธุรกิจไทย

7 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา ระหวางป 2552 ถึงปจจุบัน

การลงทุน / ป 2549 2550 2551 2552 2553
จํานวนโครงการใหม 13 21 22 13 17

มูลคาการลงทุน
(ลานบาท)

513.7 1557.4 3195.1 676.0 6080.7
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3.3.3 ผลลัพธดานการทองเท่ียว
ในการดําเนินงานเชิงรุกดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว โครงการหลักของสถาน

เอกอัครราชทูต ฯ สถานกงสุลใหญ ฯ และทีมประเทศไทย คือการจัดเทศกาลไทยในเมืองสําคัญ ๆ
ในออสเตรเลีย โดยเฉพาะเมืองที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนและเปนเมืองที่เปนศูนยกลางใน
การเดินทางไปตางประเทศ ไดแก นครซิดนีย กรุงแคนเบอรรา นครเมลเบิรน นครเพิรท และนคร
บริสเบน โดยต้ังแตป 2551 เปนตนมา งานเทศกาลไทยในเมืองตาง ๆ เหลาน้ันไดขยายขนาดของ
งานและมีผูเขารวมงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงในทุก ๆ ป โดยกิจกรรมในงานเทศกาลประกอบดวย
การแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการอาหารและสินคาไทย การรวมงานของภาคธุรกิจไทยใน
ออสเตรเลีย โดยเฉพาะรานอาหาร บริษัท หางรานไทยที่มีกิจการในออสเตรเลีย ซึ่งงานเทศกาลไทย
ในทุกเมืองจะใชสถานที่ที่เปนศูนยกลางชุมชนหรือเปนสถานที่ใจกลางเมืองที่สําคัญที่มีประชาชน
หนาแนน

นายรชา อารีพรรค8 ไดใหขอมูลวา การจัดงานเทศกาลไทย โดยเฉพาะที่นครซิดนีย นคร
เมลเบิรนและกรุงแคนเบอรราน้ัน มีผูเขารวมงานเกินกวา 10,000 คน จึงทําใหเทศบาลของเมืองทั้ง
สามไดบรรจุงานเทศกาลไทยในปฏิทินงานเทศกาลใหญประจําปของเมืองต้ังแตป 2551 เปนตนมา
ซึ่งในแตละแหงมีผูเขารวมงานเพิ่มมากขึ้นในแตละปอยางมีนัยสําคัญ ดังปรากฎตามตารางขอมูล
สถิติ ดังน้ี

สถิติจํานวนผูเขารวมงานเทศกาลไทยในเมืองสําคัญของออสเตรเลีย (จากการประเมินของ
สํานักงานเทศบาลและตํารวจออสเตรเลีย)

ขอมูลรวบรวมโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา : 2554

8 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา ระหวางป 2551 ถึงปจจุบัน

เมือง / ป 2551 2552 2553
นครเมลเบิรน (1 วัน) 48,000 52,000 61,000

นครซิดนีย (2 วัน) 31,000 38,000 40,000
กรุงแคนเบอรรา (1 วัน) 18,000 20,000 25,000

นครบริสเบน (1 วัน) - - 17,000
นครเพิรท (1 วัน) 4,000 - -
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นอกจากการดําเนินงานเชิงรุกตามโครงการเทศกาลไทยในออสเตรเลียแลว สถาน
เอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ยังตองดําเนินงานเชิงรับในชวงที่เกิดสถานการณความไม
สงบในประเทศไทยในชวงป 2552 – 2553 ดวยการชี้แจงทําความเขาใจกับสาธารณชนออสเตรเลีย
โดยดําเนินการผานสื่อตาง ๆ เพื่อใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดตอนักทองเที่ยวออสเตรเลีย รวมทั้งการ
เจรจาผลักดัน (lobby) ใหทางการออสเตรเลียปรับระดับการเตือนนักทองเที่ยว (travel advisory) ให
อยูในระดับที่ไมสงผลตอการตัดสินของนักทองเที่ยวออสเตรเลียที่จะเดินทางมาไทยในชวงที่เกิด
เหตุการณความไมสงบ โดยระดับการเตือนนักทองเที่ยวของรัฐบาลออสเตรเลียจะมีผลบังคับตอการ
จัดทําประกันภัยการเดินทางของบริษัททองเที่ยวของออสเตรเลีย ซึ่งหากบริษัทไมรับทําประกันก็จะ
กระทบตอการตัดสินใจเดินทางของนักทองเที่ยวทันที

การดําเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับของทีมประเทศไทยในออสเตรเลียสามารถคงระดับ
ภาพลักษณของไทยในสายตาของสาธารณชนออสเตรเลีย ทําใหชาวออสเตรเลียยังคงมีความ
เชื่อมั่นในการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย โดยจํานวนนักทองเที่ยวออสเตรเลียที่เดินทางมา
ไทยในชวงป 2552 – 2553 มิไดมีจํานวนลดลงแตกลับมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ 10 ในขณะที่
จํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ ที่เปนตลาดนักทองเที่ยวหลักของไทยบางประเทศมี
จํานวนนักทองเที่ยวลดลง อาทิ สหรัฐ ฯ สหราชอาณาจักร ฯ และญ่ีปุน เปนตน โดยขอมูลจํานวน
นักทองเที่ยว 15 ตลาดแรก ในป 2552 – 2553 จากการรวบรวมโดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ปรากฎตามตาราง ดังน้ี

ขอมูลนักทองเที่ยว 15 ตลาดแรก

ภูมิภาค / ป 2553 2552
(สัญชาติ) จํานวน 2553/52 %Δ จํานวน

มาเลเซีย 1,962,629 204,816 +11.65 1,757,813
จีน 1,127,803 350,295 +45.05 777,508
ญ่ีปุน 984,763 -19,690 -1.96 1,004,453
สหราชอาณาจักร 818,303 -23,122 -2.75 841,425
เกาหลี 815,970 197,743 +31.99 618,227
อินเดีย 791,185 176,619 +28.74 614,566
ออสเตรเลีย 715,612 68,907 +10.66 646,705
ลาว 689,673 34,639 +5.29 655,034
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สหรัฐอเมริกา 620,496 -6,578 -1.05 627,074
เยอรมนี 612,620 39,147 +6.83 573,473
รัสเซีย 611,019 274,054 +81.33 336,965
สิงคโปร 579,105 15,530 +2.76 563,575
ฝร่ังเศส 458,292 31,225 +7.31 427,067
เวียดนาม 401,188 38,159 +10.51 363,029
ไตหวัน 385,689 22,906 +6.31 362,783

รวม 11,574,347 1,404,650 +13.81 10,169,697
ขอมูลจาก กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา : 2554

3.3.4 ภาพรวม
ผลการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ในภาพรวมสรุปได

วา การดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายดานภาพลักษณของ
รัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศกอใหเกิดผลลัพธที่เปนบวกเปนสวนใหญ โดยเมื่อคํานึงถึง
กลุมเปาหมายในออสเตรเลีย 4 กลุม ไดแก รัฐบาล ภาคธุรกิจ สาธารณชน และภาควิชาการ/
สื่อมวลชน กลุมที่การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายไดแก รัฐบาล ภาคธุรกิจ และ
สาธารณชน (ภาคการทองเที่ยวและวัฒนธรรม) สวนภาควิชาการ/สื่อมวลชนน้ัน ไมสามารถ
ดําเนินการใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายไดอยางเต็มที่

ในสวนของภาควิชาการ/สื่อมวลชนที่ไมสามารถดําเนินการใหเกิดผลลัพธในแงบวกไดน้ัน
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ไดใหความเห็นวา วงการวิชาการและสื่อมวลชนออสเตรเลียคอนขางมี
ความเปนอิสระและมีแนวคิดเสรีนิยมอยางสูง (liberal) โดยในบางเร่ืองหรือบางประเด็น ภาค
วิชาการและสื่อมวลชนออสเตรเลียไดต้ังธงไวหรือมี bias ในความคิดเห็นอยูแลว โดยเฉพาะ
ประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยกับการเมืองไทยที่มักจะอิงแนวคิดหรืออุดมการที่
สนับสนุนระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก
โดยไมคํานึงถึงหรือละเวนที่จะนําเร่ืองความแตกตางทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของไทยมา
ประกอบใชในการรายงานและวิเคราะห นอกจากน้ี ประเด็นการประทวงตอตานรัฐบาลของกลุม
ตาง ๆ ในไทย รวมทั้งการปราบปรามผูประทวงน้ัน นักวิชาการและสื่อมวลชนออสเตรเลียก็มีแนว
ทางการรายงานและวิเคราะหสถานการณในลักษณะที่เปนการใหความเห็นอกเห็นใจผูประทวงใน
ทุกรูปแบบ เน่ืองจากเห็นวาเปนการตอสูของผูที่ดอยกวาเพื่อเรียกรองความเทาเทียมตามมาตรฐาน
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การประทวงของประเทศตะวันตก โดยไมคํานึงถึงสาเหตุของปญหาและปจจัยตาง ๆ ที่มีความ
ซับซอนและแตกตางกัน

3.4 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลการดําเนินนโยบายและการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
3.4.1 ตนทุนเดิมดานภาพลักษณของไทยในสายตาของชาวออสเตรเลีย
การที่ประเทศออสเตรเลียมีความสัมพันธใกลชิดกับไทยมาเปนเวลานาน และประชาชน

ของทั้งสองประเทศตางมีความคุนเคยซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปนในดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี
และประวัติศาสตร ทําใหภาพลักษณโดยรวมของไทยในสายตาของออสเตรเลียเปนไปในดานบวก
เสียสวนใหญ ซึ่งตนทุนน้ีทําใหชาวออสเตรเลียมองภาพลักษณในดานตาง ๆ ของไทยในแงบวก ซึ่ง
แตกตางจากมุมมองของประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ ในยุโรปและอเมริกาซึ่งอยูในภูมิภาคที่หางไกลกวา
โดยตนทุนที่สงผลตอภาพลักษณในแงบวกของไทยตามมุมมองของออสเตรเลีย ไดแก9

1) มีชาวออสเตรเลียอาศัยอยูในไทยประมาณ 70,000 คน
2) ชาวออสเตรเลียเดินทางมาทองเที่ยวในไทยในชวง 10 ปที่ผานมามีจํานวนโดย

เฉลี่ยในแตละปมากกวา 500,000 คน
3) มีคนไทยอาศัยอยูในออสเตรเลียประมาณ 65,000 คน
4) ออสเตรเลียมีรานอาหารไทยทั่วประเทศประมาณ 2,500 แหง (มากที่สุดในโลก)
5) การคมนาคมและการเดินทางระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศกระทําได

อยางสะดวกเน่ืองจากมีสายการบินตาง ๆ มีเที่ยวบินระหวางเมืองตาง ๆ ของออสเตรเลียกับประเทศ
รวมประมาณ 70 เที่ยวบินตอสัปดาห

เกี่ยวกับเร่ืองน้ี นาย James Wise10 ไดกลาวกับผูเขียนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 วา
“ประเทศไทยคงจะมีภาพลักษณ (image) อะไรบางอยางที่ดีที่สามารถดึงดูดชาวออสเตรเลียให
กลับมาเที่ยว (return) ไดเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในปที่แลว (2553) ถึง 700,000 คน ซึ่งเปนเร่ือง
นามหัศจรรค (amazing) อยางยิ่ง”

3.4.2 ความชัดเจนและความตอเน่ืองของกระบวนการดําเนินการ
แนวทางการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ดําเนินมาอยาง

ถูกทิศทางและมีความชัดเจนสอดคลองกับแนวนโยบายการเสริมสรางภาพลักษณที่มุงดําเนินงาน

9 ขอมูลจากเอกสาร Power Point สําหรับการบรรยายสรุปเร่ืองความสัมพันธไทย – ออสเตรเลีย ของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา
10 เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย ระหวางป 2554 ถึงปจจุบัน
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เชิงรุกอยางแข็งขันและดําเนินงานเชิงรับตามสถานการณและเฉพาะประเด็นที่มีความละเอียดออน
โดยไมดําเนินการในลักษณะเหวี่ยงแหแบบกวาง ๆ เพื่อพยายามใหครอบคลุมทุกประเด็นและ
สถานการณ ซึ่งหากดําเนินการในลักษณะเหวี่ยงแหแบบกวาง ๆ แลว ก็จะไมไดรับผลลัพธในแง
บวกและทําใหแนวนโยบายและการปฏิบัติไมเกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะการชี้แจงประเด็น
ภาพลักษณที่มีความละเอียดออน เชน ประเด็นที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยและประเด็น
เร่ืองความขัดแยงทางการเมืองในประเทศไทย ซึ่งหากไมมีความรอบคอบหรือความแนบเนียนใน
การชี้แจงก็จะทํากลุมสื่อมวลชนและนักวิชาการออสเตรเลียที่มีแนวความคิดเห็นที่มีอคติ (bias) ตอ
ไทยอยูแลวสามารถนําการชี้แจงดังกลาวไปตอยอดและนําไปใสในกระบอกเสียงตอไปอีกไดจนทํา
ใหเกิดการโตแยงอยางไมมีที่สิ้นสุด

การที่มุงเนนสรางภาพลักษณตอกลุมที่สามารถปรับเปลี่ยนทัศคติไดคอนขางงาย ไดแก
รัฐบาล ภาคธุรกิจ และสาธารณชนทั่วไป (ภาคการทองเที่ยวและวัฒนธรรม) ของออสเตรเลีย ที่มี
พื้นฐานการมองประเทศไทยในแงบวกและไมมี bias อยูแลว เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินการ
รักษาภาพลักษณของไทยในออสเตรเลียเกิดประสิทธิผล นอกจากน้ี การเลือกแนวทางการ
ดําเนินการหรือการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่มีตนทุนของภาพลักษณเปนบวกอยูแลวอยางตอเน่ืองก็
มีสวนชวยเชนกัน

3.4.3 ความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบของผูนํานโยบายไปปฏิบัติใช
ผูนํานโยบายไปปฏิบัติในงานศึกษาฉบับน้ีคือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา

และสถานกงสลุใหญ ณ นครซิดนีย ซึ่งจากการสัมภาษณและหารือกับผูที่รับผิดชอบการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ รวมทั้งประสบการณของผูจัดทําการศึกษาฉบับน้ี พบวาถึงแมวาทุกฝายทุกคนมีความ
เชี่ยวชาญและประสบกรณในระดับที่แตกตางกัน แตมีความรับผิดชอบและความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติหนาที่ ทํางานลักษณะ team work จึงทําใหการดําเนินการตามแนวนโยบายและการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมตาง ๆ มีประสิทธิผลและเกิดผลลัพธดานบวกเปนสวนใหญ

การนํานโยบายไปปฏิบัติจะสําเร็จไมไดหากสมาชิกในองคกรไมรวมมือกันปฏิบัติตาม
แนวทางของนโยบาย หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติจะเกิดปญหาหรือไมกอใหเกิด
ประสิทธิผลน้ัน เปนผลมาจากการที่สมาชิกในองคกรหรือหนวยปฏิบัติไมรวมมือกันหรือตอตาน
นโยบาย11 ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับความเปนจริงในการนํานโยบายไปปฏิบัติใชที่สถาน
เอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ซึ่งขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนตางรวมแรง รวมใจ

11 รศ. ดร. วรเดช จันทศร 2551
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และมุงดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยมีเปาหมายเดียวกัน คือเพื่อเสริมสรางภาพลักษณของไทยในชวงที่
ประเทศไทยตองประสบกับสถานการณความสงบและไมมั่นคงทางการเมือง

ปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติใชของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และ
สถานกงสุลใหญ ฯ มีประสิทธิผลและเกิดผลลัพธดานบวกเปนสวนใหญ ตามแนวคิดขางตน มีดังน้ี

1) แนวนโยบายจากสวนกลางตรงกับความตองการของหนวยงาน ซึ่งเปนดานหนา
ในการเผชิญกับสถานการณภาพลักษณตามมุมองของประชาชนทองถิ่น

2) แนวนโยบายกระตุนและสงผลใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจที่รอบคอบและกระตุน
ใหเกิดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่

3) หัวหนาหนวยงาน (เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ) เห็นพองและสนับสนุน
แนวนโยบายจากสวนกลางอยางเต็มที่

4) เจาหนาที่ปฏิบัติไมมีการตอตานแนวนโยบายหรือมีความเห็นตาง ทําใหการ
ปรับภารกิจหรือหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรโดยหัวหนา
หนวยงานเปนไปไดอยางราบร่ืน

5) การกําหนดแนวนโยบายจากสวนกลางมาจากการหารือและการรวบรวมขอมูล
ที่ไดรับจากหนวยงานปฏิบัติในแตละพื้นที่ จึงมีความยืดหยุนใหแตละหนวยงานนําไปประยุกตและ
ปรับใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ โดยมิไดถูกบังคับใหปฏิบัติตามความเขาใจ
ของสวนกลางแตเพียงอยางเดียว

3.4.4 งบประมาณ
ในการดําเนินการชี้แจงและสงเสริมภาพลักษณของไทยในประเทศออสเตรเลียน้ัน สถาน

เอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ไดรับงบประมาณปกติตามคําของบประมาณประจําปใน
สวนของงบภารกิจยุทธศาสตรทีมประเทศไทย โดยงบประมาณไดนําไปใชในการดําเนินโครงการ
เสริมสรางภาพลักษณตามแผนปฏิบัติการของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ อัน
ไดแก โครงการจัดเทศกาลไทย โครงการโยกยายฐานการผลิตจากออสเตรเลียไปประเทศไทย และ
กิจกรรมที่เสริมสรางความสําคัญและการใชประโยชนจาก TAFTA ซึ่งโครงการตาง ๆ เหลาน้ีเปน
โครงการตอเน่ืองที่จะตองดําเนินการในทุก ๆ ป จึงไดรับงบประมาณอยางตอเน่ืองในปริมาณงบที่
เทาเดิมหรือมากขึ้นในบางป12

12 เอกสารคําของบประมาณภายใตงบภารกิจยุทธศาสตรทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงแคนเบอรรา สําหรับปงบประมาณ 2552, 2553 และ 2554
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นอกจากน้ี สถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ยังไดรับคําสั่งหรือรับ
มอบหมายจากกระทรวงการตางประเทศใหดําเนินโครงการและกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณ
เพิ่มเติมจากโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ
ในชวงระหวางป 2552 – 2554 เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการ
ฟนฟูภาพลักษณของไทยในชวงที่เกิดวิกฤตการณทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ไดรับงบประมาณเพิ่มเติมน้ัน จะ
เนนการสรางเครือขายองคกรทางวิชาการและเครือขายเพื่อนประเทศไทย (Friends of Thailand) ใน
ออสเตรเลีย รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณของสถาบันพระมหากษัตริย

โดยภาพรวม สถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ไดรับงบประมาณอยาง
เพียงพอเพื่อดําเนินการตามแนวนโยบาย ทําใหสามารถดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่
กําหนดไวไดตรงตามเปาหมาย ซึ่งเร่ืองน้ี นายรชา อารีพรรค ไดใหความเห็นวา ปจจัยดาน
งบประมาณถือวามีสวนสําคัญที่ชวยใหการปฏิบัติหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถาน
กงสุลใหญ ฯ เปนไปอยางราบร่ืนและไมถูกจํากัดกรอบการดําเนินงานจากการที่งบประมาณไม
เพียงพอแตอยางใด นอกจากน้ี งบประมาณที่ใชดําเนินการดานภาพลักษณในออสเตรเลียไดรับ
ผลตอบแทนในสัดสวนที่เหมาะสมเมื่อคํานึงถึงตัวชี้วัดในดานผลผลิตและผลลัพธของโครงการ
ตาง ๆ ทําใหเกิดผลในทางบวกที่คุมคา

3.4.5 การสนับสนุนของหนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของ
ในกระบวนการของนํานโยบายไปปฏิบัติอยางบูรณาการเพื่อใหเกิดประสิทธิผลน้ัน ยอมมี

ปจจัยที่เกี่ยวของกับอํานาจสั่งการและความสัมพันธระหวางหนวยงานและบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งปจจัยที่จะสงผลใหเกิดความรวมมือหรือกอใหเกิดปญหาน้ัน สวนมากจะเปนปจจัย
ยอย ๆ ที่ผูปฏิบัติอาจมองขาม อาทิ 1) ความสัมพันธระหวางหนวยงานตนสังกัด โดยเฉพาะเร่ืองการ
หวงงานหรือการไปทํางานในความรับผิดชอบของอีกหนวยงาน 2) การเรียกรองใหมีความตกลง
ระหวางหนวยงานในปฏิบัติงานรวมกัน 3) ความสัมพันธสวนตัวระหวางเจาหนาที่ของแตละ
หนวยงาน13

เมื่อคํานึงถึงแนวคิดดังกลาวขางตน หนวยงานของไทยในประเทศออสเตรเลียนาจะประสบ
กับความยากลําบากในการบูรณาการการปฏิบัติงานตามนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล เน่ืองจากทีม
ประเทศในออสเตรเลียมีถึง 10 หนวยงาน มีเจาหนาที่และบุคลากรรวมทั้งสิ้นกวา 40 คน และบาง
หนวยงานแยกกันอยูตางเมือง ไดแก 1) กรุงแคนเบอรรา ประกอบดวยสถานเอกอัครราชทูต

13 ศ.ดร. วรเดช จันทศร. 2551
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สํานักงานผูชวยทูตทหาร 3 เหลาทัพ สํานักงานเกษตรในตางประเทศ ฯ สํานักงานการศึกษาใน
ตางประเทศ ฯ และสํานักงานความมั่นคง ฯ 2) นครซิดนีย ประกอบดวยสถานกงสุลใหญ สํานักงาน
การคาในตางประเทศ ฯ สํานักงานสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ฯ สํานักงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย และสํานักงานบริษัทการบินไทย ฯ แตอยางไรก็ตาม การที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ
และสถานกงสลุใหญ ฯ ไดมีแนวทางการปฏิบัติหนาที่อยางบูรณาการในรูปของทีมประเทศไทยมา
ต้ังแตเร่ิมแรกของการปรับโครงสรางและระเบียบบริหารและปฏิบัติราชการแผนดินเมื่อป 2546 ซึ่ง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา ถือเปนหน่ึงในหนวยงานนํารองของการบูรณาการทีม
ประเทศไทย จึงไมเกิดปญหาเร่ืองการใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน ประกอบ
กับการที่เจาหนาที่และบุคลากรของแตละหนวยงานมีความสัมพันธที่ดีตอกัน และมีการพบปะ
หารือกันอยางเปนประจําสม่ําเสมอ ทั้งในกรอบการประชุมทีมประเทศไทยและการแบงปน
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณใหซึ่งกันและกัน



บทท่ี 4
สรุปและขอเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปนการประเมินผลการปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาลไทย
เกี่ยวกับภาพลักษณของหนวยงานปฏิบัติในประเทศออสเตรเลีย ไดแก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
แคนเบอรรา และสถานกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย ซึ่งการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาโดยใชทฤษฎี
แนวความคิด และบริบทของนโยบายการทูตสาธารณะ หลักการประชาสัมพันธและการประเมินผล
นโยบายสาธารณะ

จากการศึกษาวิจัย สามารถสรุปและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวนโยบายและการ
ดําเนินงานดานภาพลักษณของหนวยงานปฏิบัติในกรณีของประเทศออสเตรเลียไดดังน้ี

4.1 ภาพลักษณของไทยสะทอนความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยที่สื่อและชาว
ตางประเทศสามารถมองเห็นและรับรูสถานการณไดดวยตนเองอยูแลวจากสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ
ซึ่งปจจุบันมีการพัฒนาอยางรวดเร็วควบคูไปกับกระบวนการโลกาภิวัฒน และสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจไมวาจะเปนในดานของการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว ดังน้ัน การเสริมสราง ฟนฟู หรือแกไขภาพลักษณ
ของไทยน้ัน วิธีที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนที่สุด คือ การแกไขปญหาหรือสถานการณภายในที่สงผล
กระทบตอภาพลักษณใหดีขึ้นในความเปนจริง

4.2 ในกรณีของประเทศออสเตรเลีย การดําเนินการเกี่ยวกับภาพลักษณไทยของสถาน
เอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ในสวนที่เปนการดําเนินงานเชิงรุกมีแนวโนมที่จะ
สัมฤทธิ์ผลตามแนวนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไวมากกวาและกอใหเกิดผลลัพธในดานบวกที่มี
ตัวชี้วัดเปนรูปธรรม ในขณะเดียวกัน การดําเนินงานเชิงรับมักจะไมคอยประสบผลสําเร็จและไมมี
ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม ดวยเหตุผลที่สามารถสรุปไดจากการทําการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ดังน้ี

4.2.1 ในการดําเนินงานเชิงรับเกี่ยวกับภาพลักษณน้ัน หนวยงานปฏิบัติจะ
ดําเนินการเมื่อมีการรายงานขาวหรือการวิพากษวิจารณประเทศไทยของสื่อมวลชนและภาควิชาการ
ของออสเตรเลีย ดวยวิธีการชี้แจง ตอบโต หรือแกตัวผานสื่อตาง ๆ ซึ่งสวนใหญจะไมไดรับการ
ตอบสนองหรือไดรับความเชื่อถือจากสื่อและสาธารณชนมากนัก และสวนใหญการดําเนินการ
เชนน้ัน กลับจะเปนการเชิญชวนใหมีการตอยอดหรือขยายประเด็นที่มีการวิพากษวิจารณใหมีความ
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ตอเน่ืองไปอีกโดยไมมีที่สิ้นสุด และจะไปการไปเขาทางสื่อมวลชนหรือภาควิชาการที่ตองการใหมี
การโตเถียงในประเด็นที่มีความออนไหว ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติในลักษณะที่เปนการชี้แจงและตอบ
โตของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ยิ่งเปนตัวเสริมหรือตัวเรงในการทําลาย
ภาพลักษณในทางออม แทนที่จะเปนการปกปอง

ดังน้ัน ในบางคร้ังบางประเด็นที่มีการวิพากษวิจารณประเทศไทยใหเสีย
ภาพลักษณ การวางเฉยไมชี้แจงหรือตอบโตอาจเปนแนวทางที่เหมาะสมกวา และอาจจะสามารถ
ถอดชนวนมิใหสถานการณถูกขยายตอไปอีกได ทั้งน้ี มิไดหมายความวา หนวยงานปฏิบัติจะ
เพิกเฉยเมื่อมีการวิพากษวิจารณใหเสียภาพลักษณ แตจะพิจารณาเปนกรณี ๆไปตามสถานการณวา
จะใชความเขมขนในรดับใดในการชี้แจงหรือตอบโต และอาจจะใชเครือขายเพื่อนประเทศไทยหรือ
เครือขายองคกรวิชาการในการชี้แจงหรือตอบโตแทน เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือและไมถูกโตแยงวา
เปนแกตัวหรือการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลไทย

4.2.2 โดยที่ภาพลักษณของไทยสะทอนถึงสถานการณและความเปนจริงใน
ประเทศไทย ซึ่งหากมีเหตุการณในประเทศไทยที่สงผลในแงลบตอภาพลักษณ การแกไขที่
เหมาะสมและยั่งยืนที่สุดนาจะเปนการดําเนินงานเชิงรุกในลักษณะใช “นํ้าดีไลนํ้าเสีย” ดังเชนที่
สถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ ฯ ใชในประเทศออสเตรเลีย จะเกิดประสิทธิผล
มากกวา และกอใหเกิดผลลัพธในแงบวกที่สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม โดยมุงเนนการ
ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่จะสงผลในดานบวกตอภาพลักษณ
อยางตอเน่ืองและการดําเนินงานระยะยาว

4.3 จากการประเมินการปฏิบัติงานดานภาพลักษณของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถาน
กงสุลใหญ ฯ สรุปไดวา การปฏิบัติงานเชิงรุกในระยะยาวมีเปาหมายและขั้นตอนกระบวนการ
ดําเนินการอยางมีแบบแผน ดวยการดําเนินโครงการและกิจกรรมในดานบวกในสาขาตาง ๆ ที่มี
ผลลัพธที่เปนรูปธรรม ไดแก การสงเสริมการคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธใน
ระดับรัฐบาลตอรัฐบาล สามารถลบหรือเบียดภาพลักษณเชิงลบของไทยในสื่อและภาคสวนตาง ๆ
ของออสเตรเลียไปได และทําใหความสัมพันธระหวางไทยกับออสเตรเลียในทุกระดับไมไดรับ
ผลกระทบ แตกลับขยายความสัมพันธเพิ่มขึ้น ซึ่งการปฏิบัติงานเชิงรุกโดยใช “นํ้าดีไลนํ้าเสีย” น้ี
นับวามีประสิทธิผลมากกวาการปฏิบัติงานเชิงรับในลักษณะการชี้แจง ตอบโตหรือแกตัว ซึ่งไมมี
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะสามารถนํามาประเมินผลความสําเร็จหรือลมเหลว

4.4 นอกจากน้ี ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลการดําเนินนโยบายและการปฏิบัติตามแผนงาน
และโครงการของหนวยงานปฏิบัติ ตามที่ระบุในขอ 4.4 ก็เปนตัวแปรสําคัญในการทําให
แนวนโยบายและการปฏิบัติงานดานภาพลักษณมีประสิทธิผล ซึ่งปจจัยตาง ๆ ดังกลาวยอมมีความ
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แตกตางกันในแตละพื้นที่ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับการที่หนวยงานปฏิบัติในแตละพื้นที่จะใชประโยชนจาก
ปจจัยบวกและหลีกเลี่ยงปจจัยลบอยางไร เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลที่สุด
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ - เจาหนาที่การทูต 3 กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
พ.ศ. 2532 – 2534

- เจาหนาที่การทูต 4 กรมการเมือง กระทรวงการตางประเทศ
พ.ศ. 2534 – 2535

- รองกงสุล สถานกงสุลใหญ ณ เมืองโจฮันเนสเบอรก
สาธารณรัฐแอฟริกาใต พ.ศ. 2535 – 2538

- เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
สาธารณรัฐแอฟริกาใต พ.ศ. 2538 – 2540

- เจาหนาที่การทูต 6 กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวง
การตางประเทศ พ.ศ. 2540 – 2542

- เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย พ.ศ. 2542 – 2546

- เจาหนาที่การทูต 6 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตาง
ประเทศ พ.ศ. 2546 – 2547

- เจาหนาที่การทูต 7 สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการ
ตางประเทศ พ.ศ. 2547 – 2549

- เลขานุการกรม กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ
พ.ศ. 2549 – 2551

- อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา
เครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน


	?????(1).pdf
	????(1).pdf
	???????????????.pdf
	???????????????.pdf
	??????.pdf
	????? 1.pdf
	????? 2.pdf
	????? 3.pdf
	????? 4.pdf
	??????????.pdf
	???????????????.pdf

