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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

นโยบาย “มองตะวันตก” (Look West) มีเปาหมายเพิ่มพูนความสัมพันธและความ
รวมมือทุกดานและทุกระดับกับทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียใต ซึ่งประกอบดวย อินเดีย ศรีลังกา
บังกลาเทศ ปากีสถาน เนปาล ภูฎาน และมัลดีฟส   ทั้งน้ี เน่ืองจากเปนภูมิภาคเพื่อนบานกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และมีศักยภาพที่จะขยายความรวมมือเพื่อผลประโยชนรวมกันในเกือบทุกดาน
โดยเฉพาะดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว   ขณะเดียวกับที่ประเทศในภูมิภาคน้ีกําลังมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงและมีศักยภาพที่จะขยายความรวมมือกับไทยในทุกดาน

การดําเนินนโยบายดังกลาวประสบผลสําเร็จไดดีพอสมควร โดยถือวา ความสัมพันธ
และความรวมมือระหวางประเทศไทยกับภูมิภาคเอเชียใตอยูในระดับที่ดียิ่งและราบร่ืน  โดย
ประเทศไทยตองการที่จะมีความสัมพันธเชิงสรางสรรค และวางสถานะของไทยใหมีความสําคัญ
ตอประเทศเหลาน้ันในฐานะที่เปนมิตรที่ดีอันยาวนาน  เพื่อผลประโยชนในดานการสนับสนุน
ซึ่งกันและกันเวทีระหวางประเทศนอกเหนือไปจากผลประโยชนในกรอบทวิภาคี

อยางไรก็ดี หากจะมองยอนกลับมาวาประเทศเหลาน้ัน ใหความสําคัญกับประเทศไทย
มากนอยเพียงใด ก็จะเห็นวา ประเทศไทยเปนเพียงประเทศหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ซึ่งมีบทบาทนําในอาเซียนและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง  แตมีประเทศตัวเลือกอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ
เชนกัน โดยเฉพาะสิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงไมยิ่ง
หยอนไปกวากัน รวมทั้งมีเสถียรภาพทางการเมืองสูง

การทูตของไทยจึงจําเปนที่จะตองสรางความแตกตาง (differentiate) ใหเกิดขึ้นใน
สายตาและภาพลักษณจากประเทศในเอเชียใต    ซึ่งแนวทางหน่ึงที่ควรพิจารณา คือ การพัฒนา
การทูตสาธารณะ (public diplomacy) ใหมีความเขมแข็งและตอเน่ือง เพื่อใหประชาชนในเอเชียใตมี
ความความสัมพันธและความเขาใจอันดีเกี่ยวกับประเทศ ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญสําหรับ
ความสําเร็จของนโยบาย “Look West” ในระยะยาว

การศึกษาฉบับน้ี จึงไดพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการทูตสาธารณะ และรวมทั้งทําการ
วิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง (SWOT analysis) เกี่ยวกับสถานะและสภาพแวดลอมทางดานภาพลักษณ
และทัศนคติที่เกี่ยวของกับการทูตสาธารณะ   โดยเห็นวา จุดแข็งและโอกาสที่เกี่ยวกับความรวมมือ
ดานวัฒนธรรมและความใกลชิดทางวัฒนธรรม ควรนํามาเปนจุดเนนสําหรับการทูตสาธารณะ
ขณะเดียวกัน จุดออนและอุปสรรคสําคัญนาจะไดแกทัศนคติของคนไทยตอคนในภูมิภาคเอเชียใต



จ

ซึ่งอาจสงผลในดานลบเมื่อมีการขยายการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนมากขึ้นจึงควรที่จะหา
มาตรการลดและสรางความเขาใจใหมากขึ้น

การศึกษาฉบับน้ีไดนําเสนอแนวทางพัฒนาการทูตสาธารณะในภูมิภาคเอเชียใตไว คือ
(1) ควรสนับสนุนการใชประโยชนจาก new media (2) ควรสงเสริมการแลกเปลี่ยนระยะยาว (3)
ควรสงเสริมการการแลกเปลี่ยนระยะสั้น และ (4) อาจพิจารณามี physical presence ในตางประเทศ
นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศควรที่จะเปนเจาภาพจัดการปรับปรุงในเร่ือง (ก) กลไกสําหรับ
การบริหารยุทธศาสตรการทูตสาธารณะ (ข) หนวยงานและบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อ
สนับสนุนการทูตสาธารณะ และ (ค) การประเมินผลและนําเขามาปรับนโยบายตางประเทศ



ฉ

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาฉบับน้ี จัดทําขึ้นตามหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3 ประจําป
2554 ซึ่งผูเขียนไดรับความกรุณา คําชี้แนะและคําวิจารณที่เปนประโยชนจากศาสตราจารย
ดร.สุรไกร ศิริไกร และรองศาสตราจารยสมพร แสงชัย ซึ่งผมขอขอบคุณยิ่งตออาจารยทั้งสองทาน
มา ณ ที่น้ี

ขอขอบคุณทานอธิบดีเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ และทานรองอธิบดีเกริกพันธุ ฤกษ
จํานง กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา ที่ไดกรุณาใหการสนับสนุน
และอนุญาตใหผมเขาเรียนหลักสูตรนักบริหารการทูต   นอกจากน้ี ขอขอบคุณเพื่อนขาราชการใน
กองเอเชียใตทุกคน ที่ไดชวยเหลือในดานขอมูลและขอเสนอแนะ รวมทั้งตองรับภาระเพิ่มขึ้นใน
ระหวางที่ผมเขารับการฝกอบรมฯ เปนเวลาหลายเดือน

ผมขอขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ตลอดจนเจาหนาที่ทุกทานที่
ไดใหความสะดวกและชวยเหลือในเร่ืองการจัดพิมพรายงานการศึกษาฉบับน้ี

สุดทายน้ี ผมขอขอบคุณสมาชิกครอบครัว เพื่อนขาราชการกระทรวงการตางประเทศ
และผูเขารวมการฝกอบรมนักบริหารการทูตรุนที่ 3 ทุกทาน ที่ไดใหการสนับสนุนและขอคิดเห็น
ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ี   หากมีขอผิดพลาดประการใด ยอม
เปนความรับผิดชอบของผมแตผูเดียว

ปยภักด์ิ ศรีเจริญ
ผูอํานวยการกองเอเชียใต

28 กรกฎาคม 2554
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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 การทูตสาธารณะของไทยกับภูมิภาคเอเชียใต
ภูมิภาคเอเชียใต เปนภูมิภาคเพื่อนบานของไทย นโยบายตางประเทศของไทยจึงให

ความสําคัญตอภูมิภาคน้ี เพื่อสงเสริมผลประโยชนในดานตาง ๆ เชน การเมืองระหวางประเทศ
ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ดวยเหตุน้ี ประเทศไทยจึงไดมีนโยบาย “มองตะวันตก” หรือ
“Look West” เพื่อขยายความสัมพันธและความรวมมือกับภูมิภาคน้ีในทุกระดับและทุกดาน

ภูมิภาคเอเชียใต ประกอบดวย 7 ประเทศ คือ อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา บังกลาเทศ
เนปาล ภูฎาน และมัลดีฟส  ซึ่งในบรรดาประเทศเหลาน้ี อินเดียถือเปนประเทศที่สําคัญที่สุด
เน่ืองจากเปนประเทศที่มีประชากรใหญอันดับ 2 ของโลก เปนมหาอํานาจหน่ึงของภูมิภาค  และมี
การพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ที่เดนชัดในชวงทศวรรษแรกของสหศวรรษที่
21 สวนอีก 6 ประเทศที่เหลือในภูมิภาคน้ี อาจมีความสําคัญรองลงไปในดานเศรษฐกิจและ
การเมือง  แตถือไดวามีความสัมพันธและความรวมมือที่ดีกับไทยโดยราบร่ืนเสมอมา

ความสัมพันธและความรวมมืออันดีระหวางสองฝาย ทําใหประเทศไทยขยายกลไก
ความรวมมือระหวางรัฐบาลออกไปในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และ
การจัดต้ังกลการประชุมทางการ เชน คณะกรรมาธิการรวมเพื่อความรวมมือ หรือ การประชุมของ
เจาหนาที่อาวุโส นอกจากน้ี ประเทศไทยไดลงนามในความตกลงเฉพาะดานตาง ๆ จํานวนหลาย
ฉบับ เชน การเร่ิมเจรจาทําความตกลงเขตการคาเสรีกับอินเดียต้ังแตป 2545 เปนตน   เปาหมาย
สุดทายที่ไทยตองการ คือ การมีความสัมพันธอันดีและราบร่ืน ในลักษณะของหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรและการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับผลประโยชนของไทยในทางการเมืองและความมั่นคง
ระหวางประทศ  รวมทั้งดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเที่ยว วิชาการ และการแลกเปลี่ยน
ระหวางประชาชน

อยางไรก็ตาม การรักษาผลประโยชนทั้งปวงของไทยในระยะยาว จําเปนตอง
วางรากฐานความสัมพันธใหแนนแฟนกับระดับประชาชน  เพื่อใหมีสภาพแวดลอมและ
บรรยาการศความสัมพันธที่จะเอ้ืออํานวยตอขยายความรวมมือในดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน
การทองเที่ยว ตลอดจนดานอ่ืน ๆ ที่ไทยอาจสนใจขยายความรวมมือตอในอนาคต
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ขณะเดียวกันไทยตองพิจารณาดวยวา ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต ก็มีทางเลือกที่จะ
ขยายความสัมพันธกับประเทศ “คูแขง” ของไทยในอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิงคโปร มาเลเซีย
อินโดนีเซีย เวียดนาม  เพราะผลประโยชนของไทยในเอเชียใต ก็มีความคลายคลึงกับประเทศคูแขง
ในอาเซียนเหลาน้ี

โจทยสําคัญสําหรับการทูตของไทยตอภูมิภาคเอเชียใต คือ ควรมีกลยุทธอยางไรที่จะ
วางสถานภาพของไทย (position) ใหมีความสําคัญและเปนมิตรที่ยั่งยืนของบรรดาประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียอยางยั่งยืน แนวทางหน่ึงที่จะตอบโจทยน้ี นาจะเปนเร่ืองของการดําเนินงาน
ทางการทูตสาธารณะ (public diplomacy) ที่จะสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมเพื่อเอ้ืออํานวย
ตอการดําเนินนโยบายตางประเทศ โดยมุงดําเนินการตอประชาชนของประเทศเปาหมายใน
ลักษณะตาง ๆ เพื่อที่จะสามารถสรางทัศนคติและภาพลักษณที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งทําใหไทย
มีความแตกตาง (differentiate) จากประเทศ “คูแขง” ของไทยในอาเซียน และนําไปสูความรวมมือ
ที่สมประโยชนของทั้งสองฝายในระยะยาว

ดังน้ัน การพัฒนาการทูตสาธารณะของไทยตอภูมิภาคเอเชียใต จึงเปนกลยุทธที่มี
นัยสําคัญตอความสําเร็จของยุทธศาสตรไทยตอภูมิภาคเอเชียใตอยางยั่งยืนในระยะยาว   แตใน
ปจจุบัน การดําเนินงานดานการทูตสาธารณะของไทย ยังขาดองคประกอบที่สําคัญหลายดาน ไมวา
จะเปนนโยบายและยุทธศาสตร และแผนงานที่ชัดเจน ตลอดจนปจจัยสนับสนุนการดําเนินตาม
ยุทธศาสตร เชน บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เปนตน

ที่กลาวมาขางตน มิไดหมายความวา การทูตสาธารณะจะเปนปจจัยชี้ขาด หรือมี
ความสําคัญที่สุดสําหรับการรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทยในภูมิภาคเอเชียใต การทูต
แบบด้ังเดิมในลักษณะรัฐตอรัฐยอมมีความสําคัญดังเชนที่ผานมา   แตโดยที่โลกยุคปจจุบัน มี
พัฒนาการสําคัญดานขอมูลขาวสาร การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางอํานาจระหวางรัฐกับประชาชน
ตลอดจนการเติบโตของบทบาทขององคกรมิใชรัฐ (non-state actors)  ดังน้ัน ขอเสนอใหมีการ
พัฒนาดานการทูตสาธารณะของไทยในเอเชียใตจึงเปนเพียงแนวทางปรับการดําเนินงานทางการทูต
ของไทยใหสะทอนสภาพแวดลอมของโลกในยุคปจจุบันเทาน้ัน

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการทูตสาธารณะ

ของไทยตอภูมิภาคเอเชียใต โดยการนําแนวคิดและประสบการณดานการทูตสาธารณะของ
ประเทศสําคัญมาศึกษาและปรับเขากับการดําเนินงานของไทย    พรอมกับพิจารณาแนวทางที่
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาการทูตสาธารณะของไทย  โดยการนํานโยบายและยุทธศาสตรของไทย
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มาประกอบการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของความความสัมพันธระหวางไทยกับภูมิภาคเอเชียใต
เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางที่เปนรูปธรรม (practical steps) สําหรับการดําเนินการขั้นตอไป

1.3 ขอบเขตและวิธีการของการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับน้ี จะครอบคลุมการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ

ในชวงประมาณ 5 ปที่ผานมาเปนหลัก โดยอาศัยขอมูลจากแหลงเปดและเอกสารราชการภายใน
ของกระทรวงการตางประเทศประกอบคําอธิบายและวิเคราะห    ในสวนของการประเมินและ
วิเคราะหน้ันจะอาศัยกรอบ SWOT Analysis เปนพื้นฐาน

1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
ผูเขียนมีความคาดหวังวา รายงานการศึกษาฉบับน้ี จะเปนประโยชนในการผลักดันให

มีการวางแนวคิดสําหรับการพัฒนาการทูตสาธารณะของกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานที่
เกี่ยวของตอประเทศในภูมิภาคเอเชียใต   โดยการนําแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ เกี่ยวกับการ
ทูตสาธารณะ มาปรับประยุกตใชกับกระทรวงการตางประเทศ   รวมทั้งใชขอมูลและประสบการณ
ความเปนจริง

ผูเขียนเชื่อวา การวางกลยุทธและแผนงานดานการทูตสาธารณะใหเปนระบบและ
บูรณาการ ตามความเหมาะสมตอสถานการณและนโยบายดานการตางประเทศ นาจะเปนสวน
สําคัญที่จะทําใหนโยบายและยุทธศาสตรของไทยตอภูมิภาคเอเชียใตประสบผลตามเปาหมายที่วาง
ไวในระยะยาว
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บทท่ี 2
แนวคิดเกี่ยวกับการทูตสาธารณะ

2.1 ความหมายของการทูตสาธารณะ
กระทรวงการตางประเทศของสหรัฐฯ นิยมความหมายของ “การทูตสาธารณะ” ไววา

“เปนการดําเนินงานโดยรัฐบาล เพื่อใหขอมูล หรือโนมนาวทัศนคติของประชาชนในตางประเทศ”
ศัพทดังกลาวเร่ิมใชเปนคร้ังแรกในป 2508 โดยนักการทูตสหรัฐฯ ซึ่งไดมาเปนผูกอต้ัง
สถาบันการศึกษาดานการทูตสาธารณะ ณ มหาวิทยาลัยเฟลตเชอร โดยใหนิยามในโอกาสน้ัน วา
“การทูตสาธารณะ เปนเร่ืองของการโนมนาวทัศนคติของสาธารณชนในเร่ืองที่เกี่ยวกับการกําหนด
และดําเนินงานดานการตางประเทศ ซึ่งครอบคลุมมิติตางๆ ของความสัมพันธระหวางประเทศที่
นอกเหนือไปจากการทูตแบบด้ังเดิม รวมทั้ง การดําเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับทัศนคติของ
ประชาชนในตางประเทศ   การปฏิสัมพันธของภาคเอกชนระหวางสองประเทศ  และการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและแนวความคิด”

ดังน้ัน การทูตสาธารณะ จึงเปนเร่ืองของการดําเนินงานตอประชาชนในตางประเทศ
และตางจากการดําเนินงานในรูปของการทูตแบบด้ังเดิม (traditional diplomacy) ซึ่งเปนการ
ปฏิสัมพันธระหวางตัวแทนรัฐบาลของสองประเทศในระดับตางๆ ต้ังแตผูนํารัฐบาลจนถึงเจาหนาที่
ทางการทูต ตัวอยางของการดําเนินงานการทูตแบบด้ังเดิมก็ไดแก การเจรจาสนธิสัญญาการคา
ระหวางประเทศ  หรือการดําเนินงานในกรอบคณะมนตรีแหงสหประชาชาติ ซึ่งผูมีบทบาทลวน
เปนรัฐบาล เปนตน ทั้งน้ี สหรัฐฯ เปนประเทศที่มีประสบการณในเร่ืองน้ีมายาวนาน โดยเฉพาะ
ผานองคกร United States Information Agency (USIA) ของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ที่มี
หนาที่บริการใหขอมูล จัดกิจกรรมดานวัฒนธรรม และการศึกษา แกชาวตางประเทศ  โดยมี
เปาหมายสูงสุด คือ ทัศนคติที่ดีและความเขาใจอันดีตอสหรัฐฯ ในทุกมิติ

การทูตสาธารณะแตกตางจาก “โฆษณาชวนเชื่อ” (propaganda) ตรงที่การทูต
สาธารณะอาศัยการเผยแพรขอมูลขอเท็จจริง และเนนเร่ืองของการสรางความนาเชื่อถือ ในขณะที่
โฆษณาชวนเชื่อจะเปนการใหขอเท็จจริงผสมผสานกับขอมูลที่บิดเบือนหรือแมกระทั่งขอมูลเท็จ
เขาไปดวย   ดวยเหตุน้ี คําวา “โฆษณาชวนเชื่อ” จึงมีนัยความหมายในเชิงลบและเปนขอมูลที่ไม
นาเชื่อถือ และมักใชเรียกความพยายามของรัฐบาลในสถานการณของความขัดแยงเพื่อโจมตี ตอบ
โต หรือลดความนาเชื่อถือของฝายปฏิปกษ หรือเพื่อพยายามกลบเกลื่อนจุดดางพรอยของตน  ทั้งน้ี
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สังเกตไดวา ในยุคสงครามเย็น ทั้งฝายสหรัฐฯ และฝายสหภาพโซเวียตตางใหความสําคัญในเร่ือง
การใชขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรทัศนะและทาทีของตนผานสื่อตางๆ อยางตอเน่ือง

การทูตสาธารณะจึงเนนการเผยแพรขอเท็จจริงเพื่อรักษาความนาเชื่อถือ ดังเห็นไดจาก
นโยบายของรัฐบาลสหรัฐในเร่ืองน้ีสมัยประธานาธิบดีจิมมี่ คารเตอร ซึ่งไดมีบันทึกถึงผู อํานวยการ
ขององคการ US International Communication Agency (USICA) เมื่อป 2521 ความสวนหน่ึง
เกี่ยวกับภารกิจขององคกรดังกลาววา “เพื่อใหชาวตางชาติไดมีความเขาใจนโยบายและเจตนารมณ
ของสหรัฐฯ อยางดีที่สุดเทาที่จะกระทําได และใหขอมูลเพียงพอแกชาวตางชาติเพื่อที่จะเขาใจ
สังคมและวัฒนธรรมของชนอเมริกัน และเหตุผลที่สหรัฐฯ ไดเลือกที่จะดําเนินนโยบายใดนโยบาย
หน่ึง” นอกจากน้ี ในบันทึกฉบับเดียวกัน ไดกําหนดแนวทางใหเจาหนาที่นักการทูตผูปฏิบัติตาม
นโยบายการทูตสาธารณะ “ใหรักษาความนาเชื่อถือ (integrity) ทางดานวิชาการ และไมใหการ
ดําเนินงานดานการแลกเปลี่ยนตางๆ มีลักษณะทางการเมือง และใหรักษาความเปนกลางและความ
เปนอิสระของสถานีวิทยุ Voice of America”  ตลอดจนหามมิให “มีการดําเนินงานในเชิงลับ หรือ
การใชเลหกลโนมนาว (manipulative) หรือ ใชวิถีทางของโฆษณาชวนเชื่อ โดยขอใหถือวาสังคมที่
ยิ่งใหญและมีเสรีภาพ เปนสิ่งที่บุคคลอ่ืนสามารถเห็นคุณประโยชนไดดวยตนเอง ..”1

อน่ึง การทูตสาธารณะมีความหมายแตกตางอยางสิ้นเชิงจาก “การทูตเพื่อประชาชน”
ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวจะเรียกวา “Public Affairs” หมายถึงเปนการใหบริการประชาชนคนไทย
อาทิ การจัดทําหนังสือเดินทางใหคนสัญชาติไทย การคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยใน
ตางประเทศ การจัดบริการกงสุลสัญจรทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ ฯลฯ นอกจากน้ี การ
ทูตสาธารณะยังมีความที่กวางกวา “การประชาสัมพันธ” หรือ “งานโฆษก” ซึ่งหมายถงึการให
ขอมูลขาวสารแกสื่อมวลชนและสาธารณชน  ขณะที่การทูตสาธารณะจะครอบคลุมกิจกรรมที่มี
ความหลากหลายมากกวา เชน การสงเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน โดยการใหทุนการศึกษา
หรือทุนการฝกอบรม  การสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วัฒนธรรม การกีฬา สื่อมวลชน
ฯลฯ โดยมีเปาหมายเพื่อตอบสนองการดําเนินการทางการทูต   กลาวอีกนัยหน่ึง การ
ประชาสัมพันธ คือ การใหขอมูล (to inform) แตการทูตสาธารณะ คือ การพยายามที่จะโนมนาว (to
influence)

1 Hans N Tuch, “Communicating with the World : U.S. Public Diplomacy Overseas” 1990
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2.2 วัตถุประสงคของการดําเนินการทูตสาธารณะ
2.2.1 การสราง “soft power”
ในการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบัน มีการกลาวถึง “soft power” กัน

อยางกวางขวาง  ซึ่งมักนิยามวา เปนอํานาจที่จะสามารถโนมนาวใหประเทศใดประเทศหน่ึง
ตัดสินใจหรือดําเนินการที่สอดคลองกับผลประโยชนของตนไดโดยการชักจูงหรือไมรูสึกวาถูก
บังคับ อํานาจ “soft power” มีลักษณะที่เกิดขึ้นจากการสรางแรงจูงใจ  ตางจากอํานาจ “hard
power” ที่อาศัยการบีบบังคับ (coercion)  ดังน้ัน การสราง “soft power” จึงมักกระทําโดยวิธีการของ
การดําเนินการทูตสาธารณะ และกิจกรรมผานองคกรภาคประชาสังคม สื่อมวลชน สังคม
วัฒนธรรม และการกีฬา ฯลฯ เพื่อสรางพันธมิตรกับนานาประเทศเพื่อนําไปสูเปาหมายรวมกัน

มีการวิเคราะหวา “soft power” เกิดจากความนิยมชื่นชอบประเทศใดประเทศหน่ึง
ใน 3 เร่ือง ไดแก

(1) การนิยมวัฒนธรรม (culture) ที่มีคุณลักษณะและเอกลักษณพิเศษ เชน ความเกาแก
มีความหลากหลายและสามารถเปนที่นิยมของคนทั่วไป เชน ฝร่ังเศส อิตาลี ญ่ีปุน
เปนตน

(2) การนิยมคานิยมทางการเมือง (political values) ที่สามารถเปนแรงจูงใจให
ประชาชนในประเทศทําตามแบบอยาง หรือเรียกรองใหทําตามแบบอยาง เชน
สหรัฐฯ สหภาพโซเวียต สหภาพยุโรป เปนตน

(3) นโยบายการตางประเทศ ที่มีความโดดเดนหรือสรางความชื่นชมในวงกวาง เชน
นโยบายเนนความเปนกลาง  เนนเร่ืองสิทธิมนุษยชน หรือการใชทักษะทางการทูต
เพื่อเสริมสันติภาพหรือแกไขความขัดแยง เปนตน

การที่ประเทศใดประเทศหน่ึงมีคุณลักษณะที่เปนที่นิยมของนานาประเทศขางตน อาจ
ไมไดนําไปสูการสราง “soft power” โดยอัตโนมัติเสมอไป   แตตองมีการดําเนินการทูตสาธารณะ
เพื่อใหประชาชนของประเทศเปาหมายมีความเขาใจและรับทราบถึงคุณลักษณะพิเศษดังกลาว จึงจะ
ถือไดวา มี “soft power”  ตัวอยางเชน ในยุคสงครามเย็น สหรัฐฯ จําเปนตองสรางชองทางเผยแพร
ขาวสารเกี่ยวกับคานิยมและวิถีชีวิตเสรีนิยม เพื่อชักจูงใหสาธารณชนในนานาประเทศเกิดความชื่น
ชมและเรียกรองคานิยมและวิถึชีวิตดังกลาว   หรือ ในชวงหลังยุคสงครามเย็น สหภาพยุโรปสราง
แรงจูงใจใหประเทศในยุโรปตะวันออกเสริมสรางการปกครองในวิถีประชาธิปไตย โดยการ
เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับผลประโยชนที่จะไดรับจากการเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป เปนตน
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2.2.2 การสนับสนุนการตางประเทศ
นอกจากการดําเนินการทูตสาธารณะเพื่อเปนวิธีใหเกิด “soft power” แลว  รัฐบาล

ประเทศใดประเทศหน่ึง อาจสงเสริมใหดําเนินการทูตสาธารณะ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค ดังน้ี 2

(1) เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ หรือ เกียรติภูมิของประเทศ (image or prestige) เชน
กรณีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตองการใหสาธารณชนของนานาประเทศใหการ
ยอมรับในประวัติศาสตรวัฒนธรรมอันเกาแก บทบาทดานการตางประเทศ และ
ความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ เปนตน

(2) เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับนโยบายตาง ๆ ของประเทศ
(understanding of a country’s policies) เชน อิสราเอล ซึ่งตองสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับความเปนมาของประเทศ ประวัติศาสตรอันขมขื่นของชาวยิว และความ
จําเปนที่จะตองมีนโยบายการตางประเทศและการทหารที่เขมแข็ง เปนตน

(3) เพื่อสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม (positive atmosphere and environment) ที่
เอ้ือตอความสําเร็จของนโยบายของประเทศ เชน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ซึ่ง
ตองการใหเกิดความนิยมตอคุณลักษณะของประเทศน้ัน ๆ ในทุกดาน ซึ่งจะทําให
สาธารณชนตัดสินใจเกี่ยวกับประเทศน้ัน ๆในทางบวก เชน การเลือกที่จะทํา
การคาและใชบริการ การเลือกที่จะไปศึกษา การเลือกที่จะไปทองเที่ยว

2.3 ตัวอยางของการดําเนินการทูตสาธารณะ
การทูตสาธารณะเปนสวนสําคัญของการทูตยุคปจจุบันที่ตองดําเนินงานควบคูไปกับ

การทูตแบบด้ังเดิม  การดําเนินการทูตสาธารณะที่มีประสิทธิผล มิไดเปนแคเพียงการ “สื่อขอความ”
(send a message) ใหกับประชาชนในประเทศเปาหมายเทาน้ัน แตจะประสบผลสําเร็จก็ตอเมื่อ
สามารถสรางความสัมพันธและความไวเน้ือเชื่อใจตอประเทศเปาหมาย

กลไกการดําเนินการทูตสาธารณะของรัฐบาลจึงตองมีความเปนบูรณาการทั้งในระดับ
นโยบายและระดับการปฏิบัติ เพื่อใหสามารถ “สื่อขอความ” ทรัพยากรของทั้งภาครัฐบาลและภาค
ประชาชนไปในแนวทางเดียวกัน   ดังน้ัน การกําหนดยุทธศาสตรการทูตสาธารณะ จะตองมีการ
สรรหาและประมวลแนวคิด สภาวะแวดลอม ประสบการณที่ไดจากการประเมินผลของการ
ดําเนินงาน และปจจัยอ่ืนๆ มาพิจารณาประกอบกับนโยบายตางประเทศโดยรวมดวย

2 Seiji Kojima ในการบรรยายการแกผูเขารบัการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3 เรื่อง “Cultural
Diplomacy” วันที่ 7 กรกฏาคม 2554
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อยางไรก็ดี แมจะมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรไวดีเพียงใด แตความซับซอน
ปจจัยตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนชองทางรับรูขาวสารและความเขาใจเกี่ยวกับตางประเทศ จึงทําให
ผลการดําเนินการทูตสาธารณะมีความไมแนนอนสูง ประเด็นตัวอยางที่นาจะศึกษาไดแก แนว
ทางการดําเนินการทูตสาธารณะของสหราชอาณาจักร และแนวทางการใช “สื่อใหม” (new media)
ในการสนับสนุนการดําเนินการทางการทูต ดังตัวอยางตอไปน้ี

2.3.1 ตัวอยางของสหราชอาณาจักร
นโยบายตางประเทศของสหราชอาณาจักร ในยุคหลังสงครามเย็นมีลักษณะที่ประสาน

ผลประโยชนดานความมั่นคงเขากับเศรษฐกิจ รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดรูปแบบของ
ระเบียบโลก ดังน้ัน การตางประเทศของสหราชอาณาจักรจึงมีมิติของการสงเสริมหลักการ
นามธรรมเกี่ยวกับกฎระเบียบดานระหวางประเทศ (rules based order) และความรวมมือระหวาง
ประเทศในกรอบพหุภาคีเพื่อแกไขปญหาระหวางประเทศรวมกัน นอกเหนือไปจากการสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือทวิภาคีกับมิตรประเทศตามแนวทางปกติ

สถาบัน Foreign Policy Centre ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการ
ตางประเทศสหราชอาณาจักร ไดทําการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตรการทูต
สาธารณะอยางเปนระบบ3 ภายใตรายงานที่ชื่อวา “British Public Diplomacy in the ‘Age of
Schism’” โดยศึกษาประเด็นความทาทายในยุคปจจุบัน และจัดทําขอเสนอแนะตาง ๆ ที่นาสนใจ ซึ่ง
รายงานดังกลาวมีองคประกอบและมีขอสรุปที่นาสนใจ ดังน้ี

- มีการประมวลภาพรวมของประเด็นทาทายดานตางประเทศ โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงในทางสังคมในดานการรับรูขาวสาร ซึ่งจะทําใหการทูตสาธารณะ
และการสื่อสารกับสาธารณชนในประเทศตาง ๆ ซับซอนยิ่งขึ้น

- มีการประเมินสถานการณของโลกในรูปแบบองครวม โดยนํามุมมองของ
สาธารณชนในตางประเทศมาประกอบการวิเคราะห เชน ผลการสํารวจทัศนคติ
และขอคิดเห็นของประชาชนในประเทศตาง ๆ

- มีการเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยนําประสบการณของสหราชอาณาจักรมาผสาน
เปนหลักปฏิบัติและแนวนโยบายสําหรับการวางกลไกและการปฏิบัติทางการทูต
สาธารณะ ซึ่งสรุปไดวา การดําเนินการทูตสาธารณะจะตองมีความเชื่อมโยงอยาง

3 Mark Leonard, Andrew Small, Martin Rose, “British Public Diplomacy in the ‘Age of Schism’”, The Foreign
Policy Centre, February 2005
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ใกลชิดกับการความเปนจริงที่เกิดขึ้นภายในประเทศดวย (‘internal and external
consistency’)

ตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นวา การดําเนินการทูตสาธารณะจะตองเร่ิมจากการ
พิจารณาโจทยและประเด็นทาทายของการตางประเทศ  พรอมทั้งนําสภาวะแวดลอมตามความเปน
จริงมาประกอบการพิจารณาวา ควรพิจารณาดําเนินกลยุทธอยางไรเพื่อสอดคลองกับยุทธศาสตร
และเปาหมายของนโยบายตางประเทศ

2.3.2 ตัวอยางของการใชสื่อใหม
การสื่อสารในยุคปจจุบัน มีพัฒนาการที่สําคัญยิ่งในชวง 10 ปที่ผานมา คือ การแพร

ขยายของอินเตอรเนต จนเปนสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ทําใหขอมูลและขาวสารสามารถเผยแพรไป
ไดทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว  และในชวง 5 ปที่ผานมา มีนวัตกรรมดานบริการบนอินเตอรเนตที่
ชวยใหปจเจกบุคคลจํานวนมากสามารถเปนผูกระจายขาวสาร แทนที่จะเปนองคกรสื่อมวลชน
เฉพาะ  ซึ่งรูปแบบการเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาว เรียกวา “สื่อใหม” (new media)

ตัวอยางของ “สื่อใหม” ที่เห็นไดทั่วไปไดแกเว็บไซตคลิปวิดิโอ (youtube.com)
นักเขียนบล็อก (blog) บริการสรางเครือขายสังคม (social networking) เว็บไซตบริการขาวสาร
(twitter.com) ฯลฯ  และสื่อใหมดังกลาวกําลังทาทาย “สื่อเกา” (old media) อยางเชน หนังสือพิมพ
เครือขายสถานีวิทยุโทรทัศน ฯลฯ ในดานการสื่อสารมวลชน

คุณลักษณะของ “สื่อใหม” ที่มีนัยตอการดําเนินการทูตสาธารณะ มีดังน้ี
- เปนการเปลี่ยนแปลงระหวางภาครัฐกับสาธารณชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร

กลาวคือ ภาครัฐไมสามารถควบคุมหรือจํากัดขอมูลขาวสารไดอีกตอไป
- เปนการทับซอนระหวางการสื่อสารสวนบุคคล กับ การสื่อสารสาธารณะ  และ

สารัตถะถูกจัดทําขึ้นโดยสาธารณชนบุคคลทั่วไป  ตางจากสื่อเกาที่มีความเปน
มืออาชีพ

- ผูรับขาวสารสามารถที่จะเลือกที่จะรับรูขอมูลไดจากแหลงขาวที่หลากหลาย  และ
แหลงขาวเหลาน้ัน มีความเทาเทียมกันในการจัดลําดับความนาเชื่อถือ เชน ขาว
เกี่ยวกับประเทศไทยจากเว็บไซตของ BBC อาจมีคุณคาเทากับบทความของนัก
บล็อกเกอรอิสระ เปนตน

- ผูรับขาวสารสามารถเลือกรับสื่อรูปแบบตางๆ พรอมกัน เชน ในขอเขียนของ
บล็อกหน่ึง อาจบรรจุคลิปวิดิโอจากเว็บไซต youtube หรือ คลิปเสียง ประกอบการ
รายงานขาวไดดวย เปนตน
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ตัวอยางของการทูตสาธารณะบนสื่อใหม ที่เห็นไดชัดเจน คือ กรณีที่นายโทน่ี แบลร
นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร กลาวแสดงความยินดีตอการเลือกต้ังประธานาธิบดีนิโคลาส
ซารโกซี แหงฝร่ังเศส ผานเว็บไซต youtube.com เปนภาษาฝร่ังเศส4 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2550
โดยนายแบลร ไดกลาวย้ําถึงความสําคัญของความสัมพันธและความรวมมือระหวางทั้งสองประเทศ
ในการเผชิญสิ่งทาทายในโลกที่สําคัญไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจหรือการเมืองระหวางประเทศ    ซึ่ง
การดําเนินการดังกลาว เปนการสื่อใหชาวฝร่ังเศสเห็นถึงการใหความสําคัญของประเทศฝร่ังเศสตอ
สหราชอาณาจักร และเปนการสรางความเชื่อถือและความสํานึกคิดในเชิงสอดคลองกัน (empathy)
กับกลุมเปาหมายซึ่งเปนชาวฝร่ังเศส  หากสังเกตปฏิกิริยาที่ผูเขาชมฝากไวในเว็บไซตดังกลาว เห็น
ไดวา ชาวฝร่ังเศสมีความทึ่งในสําเนียงภาษาฝร่ังเศสและสํานวนโวหารของนายแบลรเปนอยางมาก

2.4 ขอจํากัดของการทูตสาธารณะ
การกําหนดกลยุทธดานการทูตสาธารณะ ควรที่จะตองพิจารณาขอจํากัดของการทูต

สาธารณะ ซึ่งมีดังน้ี
(1) โดยที่การทูตสาธารณะมีรูปแบบกิจกรรมหลากหลายเพื่อสื่อสารกับสาธารณชน

ในประเทศเปาหมาย  ดังน้ัน จึงอาจควบคุมผลลัพธไมไดทั้งหมด   ในบางโอกาส กิจกรรมที่ดําเนิน
ไปดวยความต้ังใจดีอาจเกิดผลลัพธในทางลบที่ไมคาดฝนได เชน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศึกษา
ดูงาน อาจเกิดกรณีที่ผูเขารวมกิจกรรมอาจเกิดความไมประทับใจดวยนานาสาเหตุจนสงผลลบได

(2) การดําเนินการทูตสาธารณะจะตองมีการปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและสถานการณอยูเสมอ   และพรอมที่มีการ “ลองผิดลองถูก” (evolutionary
approach) มิใชเพียงกําหนดรูปแบบตายตัว   ดังน้ัน ผูกํากับนโยบายอาจต้ังความหวังใหตํ่าไวกอน
หรือแมกระทั่งเตรียมที่จะประสบความลมเหลว (plan for failure) มากกวาคาดหวังวาทุกกิจกรรม
จะตองประสบความสําเร็จ

(3) การประเมินผลความสําเร็จกระทําไดยาก หรืออาจประเมินไมได  เน่ืองจาก
ผลลัพธจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานอยางตอเน่ืองในระยะยาว  ซึ่งอาจมีปจจัยอ่ืน ๆ เขามาแทรก
ซอนและสงผลลัพธมากกวาการดําเนินการทางการทูตสาธารณะก็เปนได

4 http://www.youtube.com/watch?v=P6Cu9187tCY
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(4) การดําเนินการทูตสาธารณะ อาจตองมีชองทางสําหรับการ “สื่อสารสองทาง”
ขณะเดียวกันสิ่งที่ตองการอธิบายทางการทูตสาธารณะจะตองสอดคลองกับนโยบายภายในประเทศ
และสภาพความเปนจริง มิฉะน้ัน จะไมสามารถสรางความนาเชื่อถือและไววางใจได

2.5 ขอสรุปเกี่ยวกับหลักการดําเนินการทูตสาธารณะ
จากที่กลาวมาขางตน มีขอสรุปเกี่ยวกับการดําเนินการทูตสาธารณะ ดังน้ี
(1) ขาวสารในปจจุบันเผยแพรผานหลายชองทาง เชน สื่อมวลชน หนังสือ รายการ

วิทยุโทรทัศน เว็บไซต สินคา ฯลฯ   สําหรับสาธารณชนทั่วไป ภาครัฐจึงทําไดเพียงแคใหขอมูล
(inform) และควรเนนความพยายามที่จะโนมนาวหรือสรางภาพลักษณที่ดี (influence) กับกลุม
บุคคลที่มีอํานาจ/อิทธิพลทางความคิด

(2) การดําเนินงานการทูตจะประสบผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริง (public diplomacy today depends on reflecting truth, not fiction, so success will depend
on reality)

(3) ภาครัฐอาจมิใชเปน “โฆษก” ที่ดีที่สุดสําหรับประเทศของตน   ดังน้ัน การ
ดําเนินงานโดยชองทางหรือกลไกทางการจะตองควบคูไปกับการดําเนินงานอยางตอเน่ืองที่จะ
พัฒนาแนวรวมภาคประชาชน เพื่อใหมีการสื่อสารขอความเดียวกันระหวางประชาชนสองประเทศ

(4) การสรางและสนับสนุนองคการที่มีความนาเชื่อถือและเปนแหลงขอมูลที่ไดรับ
ความไวเน้ือเชื่อใจ  โดยเฉพาะองคกรที่สามารถเปนตัวแทนของประเทศและไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวาง เชน British Council หรือ BBC World Service อาจมีประโยชนในการสราง “เครือขาย
ความสัมพันธที่ไดรับความไวเน้ือเชื่อใจ” ในระยะยาว

(5) พึงศึกษาและเขาใจขอจํากัดของการทูตสาธารณะ โดยเฉพาะในเร่ืองผลลัพธที่ไม
แนนอนของการรับขาวสาร  ความยากลําบากในการประเมินผล  และตองคาดหวังผลสัมฤทธิ์ใน
ระยะยาว
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บทท่ี 3
แนวทางการพัฒนาการทูตสาธารณะในภูมิภาคเอเชียใต

3.1 สถานะความสัมพันธระหวางไทยกับภูมิภาคเอเชียใต
3.1.1 สถานการณในเอเชียใต
ภูมิภาคเอเชียใตประกอบดวย 7 ประเทศ คือ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ

ศรีลังกา มัลดีฟส เนปาล และภูฏาน  รวมจํานวนประชากร 1,600 ลานคน หรือ ประมาณ 1 ใน 4
ของประชากรโลก  อยางไรก็ตาม แมวาในชวง 20 ปที่ผานมาน้ี อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เอเชียใตเร่ิมที่จะสูงขึ้นเน่ืองจากการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ แตประเทศสวนใหญในเอเชียใต ยังคง
ตองเผชิญกับปญหาความยากจนและความทาทายดานการพัฒนา  โดยเฉพาะยังคงตองการความ
รวมมือดานการพัฒนาจากมิตรประเทศในดานตาง ๆ  รวมทั้งการลงทุนในดานการพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานหลักอีกจํานวนมาก

โดยที่ภูมิภาคน้ี ติดมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอาระเบีย และอาวเบงกอล จึงมีความสําคัญ
ทางดานยุทธศาสตรในฐานะเปนเสนทางขนสงสินคาที่เชื่อมยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง
กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังน้ัน ประเด็นความรวมมือดานความ
มั่นคงจึงมีความสําคัญและเปนผลประโยชนรวมกันของนานาประเทศ เชน การรวมมือกันแกไข
ปญหาอาชญากรรมทางทะเลและโจรสลัดในมหาสมุทรอินเดีย เปนตน

เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคน้ี ยังคงเปนที่กังวลของประชาคมระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะความขัดแยงระหวางอินเดียและปากีสถานในเร่ืองแคชมีร ซึ่งนําไปสูการแขงขัน
สะสมอาวุธนิวเคลียร และเปนอุปสรรคตอการขยายความรวมมือภายในภูมิภาค  นอกจากน้ี แตละ
ประเทศก็มีปญหาความมั่นคงภายใน เชน ปากีสถานเปนพื้นที่แทรกซึมของกลุมหัวรุนแรงอยางเชน
กลุม Taliban และกลุม Al-Qaeda อินเดียประสบปญหาความขัดแยงระหวางกลุมศาสนาและ
ชาติพันธตาง ๆ รวมทั้งความไมสงบภายในประเทศจากกลุมแบงแยกดินแดนและกลุมอุดมการณ
ทางการเมือง (เชน กลุม Naxalites) ศรีลังกากําลังอยูระหวางการฟนฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ภายหลังสงครามกลางเมืองและการกอการรายของกลุมพยัคฆทมิฬอีแลม (LTTE) เนปาลยังขาด
เสถียรภาพทางการเมืองภายหลังจากการสิ้นสุดสถานการณความไมสงบในประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองสูสาธารณรัฐ เปนตน

อยางไรก็ตาม ประเทศในเอเชียใตพยายามที่จะสงเสริมความรวมมือภายในภูมิภาค
โดยการกอต้ังสมาคมเพื่อความรวมมือในภูมิภาคเอเชียใต (South Asian Association for Regional
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Cooperaiton – SAARC) ขึ้นมาเพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและวิชาการระหวางกัน
อยางไรก็ดี ดวยโครงสรางและเงื่อนไขทางการเมืองที่เปราะบาง เชน ความขัดแยงระหวางอินเดีย
และปากีสถาน ความขัดแยงระหวางเนปาลและภูฏาน ความขัดแยงเร่ืองการแบงปนทรัพยากรทาง
นํ้าระหวางอินเดีย เนปาล และบังกลาเทศ ฯลฯ ลวนเปนอุปสรรคตอการสรางความไววางใจซึ่งกัน
และกันของประเทศสมาชิก ประเทศเล็กๆ ในภูมิภาคตางหวาดระแวงอินเดีย นอกจากน้ี ความ
ออนแอและดอยประสบการณทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ ทําใหความรวมมือทางเศรษฐกิจ
เปนไปอยางเชื่องชา

3.1.2 ประเทศไทยกับเอเชียใต
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคในเอเชียใตเปนไปดวยดีและ

มีความราบร่ืนเสมอมา นับต้ังแตการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐอินเดียเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2490 เมื่ออินเดียไดรับเอกราช จากน้ันตามดวยการสถาปนาความสัมพันธทาง
การทูตกับปากีสถาน (10 ตุลาคม 2494) เนปาล (30 พฤศจิกายน 2502) ศรีลังกา (27 ธันวาคม 2504)
บังกลาเทศ (5ตุลาคม 2515) มัลดีฟส (21 มิถุนายน 2522) และภูฎาน (14 พฤศจิกายน 2532)
ตามลําดับ ในชวงสงครามเย็น ความสัมพันธกับอินเดียไดหางเหินไปบางเน่ืองจากมีทาทีที่ตางกัน
ในกรณีกัมพูชา  ขณะที่ไทยกับปากีสถานเปนสมาชิกกอต้ังสนธิสัญญาปองกันเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (สปอ. หรือ SEATO) อยางไรก็ดี ในปจจุบัน นับไดวาความสัมพันธระหวางไทยกับ
ประเทศในเอเชียใตมีความราบร่ืนและไมมีปญหาความขัดแยงใดๆ

ความรวมมือระหวางไทยกับเอเชียใต ไดเร่ิมมีพัฒนาการอยางรวดเร็วมากขึ้นในชวง
คริสตทศวรรษที่ 1990 หลังจากมีการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในประเทศอินเดียและการกอตัวของ
โลกาภิวัตน  ทําใหทั้งสองฝายแสวงหาลูทางการคาและการลงทุนระหวางกันมากขึ้น   กลาวไดวา
ขณะน้ี ความสัมพันธระหวางทั้งสองฝาย ต้ังอยูบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกันดานเศรษฐกิจ
และการพัฒนา    ซึ่งความสัมพันธดานเศรษฐกิจน้ัน ไดขยายตัวอยางตอเน่ือง ทั้งในมูลคาการคา
ระหวางสองฝาย จํานวนนักทองเที่ยว และลาสุด การลงทุนดานสาธารณูปโภคและการกอสรางของ
ไทยในเอเชียใตมีแนวโนมสูงขึ้นมาก  สงผลใหความรวมมือระหวางไทยกับเอเชียใตมีความใกลชิด
และมีความสําคัญยิ่งขึ้น

นอกจากความรวมมือทวิภาคีแลว  ไทยยังไดมีบทบาทสําคญัในการสรางกลไกความ
รวมมือในระดับอนุภูมิภาค ไดแก BIMSTEC ซึ่งกอต้ังที่กรุงเทพฯ เมื่อป 2538 โดยมีสมาชิกเร่ิมแรก
ประกอบดวยบังกลาเทศ อินเดีย พมา ศรีลังกา ไทย (Bangladesh India Myanmar Sri Lanka
Thailand Economic Cooperation) เพื่อสงเสริมใหอนุภูมิภาคดังกลาวมีความเชื่อมโยงใกลชิดมาก
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ขึ้น  ดวยบทบาทที่แข็งขันของไทยและอินเดียจึงทําให BIMISTEC รุดหนาไปไดในระดับหน่ึง
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสําเร็จในการสรุปผลการเจรจาความตกลงเขตการคาเสรี

การดําเนินยุทธศาสตรและกลยุทธศาสตรของไทยตอเอเชียใต น้ัน สามารถแบง
ประเทศเปาหมายออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) กลุมประเทศที่มีบทบาทนํา ไดแก อินเดีย ปากีสถาน
บังกลาเทศ และศรีลังกา กับ (2) กลุมประเทศที่มีบทบาทรอง ไดแกเนปาล ภูฏาน และมัลดีลฟส
ทั้งน้ี กลุมแรกถือเปนประเทศเปาหมายที่มีผลประโยชนสําคัญดานการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศ จะใหความสําคัญแกกลุมประเทศน้ีมากกวากลุมที่สอง

กลุมประเทศที่มีบทบาทนํา
สําหรับกลุมน้ีซึ่งประกอบดวยอินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ และศรีลังกา น้ัน ประเทศ

ที่สําคัญที่สุดยอมเปนอินเดีย ซึ่งเปนประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค และมีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง และเปนตลาดใหญที่มีศักยภาพ  ในปจจุบัน รัฐบาลไทยใหความสําคัญในการขยาย
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับอินเดีย เชน การเจรจาจัดทํา FTA  และมีการเปดสถานกงสุลใหญที่
เมืองเจนไน (ชื่อเดิม มัทราส) เมื่อป 2548 เพื่อสงเสริมผลประโยชนของไทยในรัฐตอนใตของ
อินเดีย  มูลคาการคาระหวางไทยกับอินเดียไดขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยไทยเปนฝายไดดุลการคามา
โดยตลอด  ขณะภาคธุรกิจเอกชนไทยไดเขาไปลงทุนในประเทศอินเดียมากขึ้น เชน กลุมเจริญ
โภคภัณฑ ซึ่งทําธุรกิจดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  บริษัทอิตาเลียนไทย
ดิเวล็อปเมนต ดานโครงการกอสรางขนาดใหญ เปนตน

สําหรับประเทศอ่ืน ๆ ในกลุมน้ี ซึ่งไดแก ปากีสถาน บังกลาเทศ และศรีลังกา น้ัน
ความรวมมือดําเนินการไปตามปกติ โดยเฉพาะบังกลาเทศกับศรีลังกา ซึ่งมีเสถียรภาพทางการเมือง
และเปนประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทําใหภาคธุรกิจเอกชนมีความสนใจที่จะเขาไปลงทุน
และขยายกิจการในประเทศทั้งสอง  สําหรับบังกลาเทศ น้ัน ปจจัยดึงดูดสําหรับภาคธุรกิจไทย คือ
แรงงานที่มีจํานวนมาก และเปนประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ สามารถรองรับการกระจายการผลิต
และเปนฐานสําหรับการสงออกได  สําหรับปากีสถาน น้ัน ขอจํากัดหลักไดแกปญหาดานความ
มั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งจะทําใหความรวมมือทางธุรกิจอาจพัฒนาไปอยางลาชา

ประเทศกลุมประเทศที่มีบทบาทรอง
ความคาดหวังของไทยในการดําเนินความสัมพันธกับเนปาล ภูฏาน และมัลดีลฟส คง

จะมิไดมุงเนนไปที่ผลประโยชนดานเศรษฐกิจ หากแตตองการที่จะรักษาความสัมพันธและความ
เขาใจอันดีระหวางสองฝายใหมีความเปนมิตรและสามารถสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันในเวที
ระหวางประเทศ   ดังน้ัน ไทยจึงเนนเร่ืองของความรวมมือในลักษณะหุนสวนการพัฒนา
(Development Cooperative Partner) เปนหลัก
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ในกลุมน้ี ถือวาไทยมีความใกลชิดกับเนปาลมากที่สุด เน่ืองจากในอดีตมีความสัมพันธ
ที่ดีในระดับราชวงศ นอกจากน้ี จํานวนนักทองเที่ยวไทยที่ไปเยือนสังเวชนียสถานในเนปาล
(ลุมพินี) ไดเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ  อยางไรก็ตาม ปญหาเสถียรภาพของรัฐบาลและ
สถานการณดานความมั่นคงในเนปาลอาจเปนขอจํากัดสําคัญสําหรับการขยายความรวมมือในชวงน้ี
สําหรับภูฎาน น้ัน มีความใกลชิดในระดับพระราชวงศเปนพื้นฐานสําคัญของความสัมพันธ อยางไร
ก็ตาม ความรวมมือดานอ่ืน ๆ ไดขยายไปมากพอสมควร เชน การแลกเปลี่ยนความรูเร่ือง
ศิลปวัฒนธรรมพุทธศาสนา เปนตน  ซึ่งเปนเร่ืองที่มีแนวโนมที่จะขยายตอไปไดอีก

3.2 ยุทธศาสตรและกลยุทธของไทยตอภูมิภาคเอเชียใต
3.2.1 ภาพรวม
ในภาพรวม นโยบาย Look West ของไทย หมายถึงการใหความสําคัญกับภูมิภาค

เอเชียใต โดยการดําเนินยุทธศาสตรตาง ๆ เพื่อรักษาและสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือทาง
การเมืองและความมั่นคง การขยายความรวมมือในดานเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการสงเสริมการคา การ
ลงทุน การทองเที่ยว  การขยายขอบเขตความสัมพันธและความรวมมือดานวิชาการ วัฒนธรรม และ
ระหวางองคกรภาคประชาชน และอ่ืน ๆ ในทุกระดับและในทุกดาน    ทั้งน้ี นโยบายดังกลาวจะ
สอดคลองกับนโยบาย Look East ของอินเดียและปากีสถานที่มีเปาหมายสงเสริมความสัมพันธใน
ทุกดานกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและอาเซียน

ในการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ไทยจะตองวางสถานะ (position) ใหมี
ความสําคัญและอยูในฐานะที่จะสงเสริมความสัมพันธในลักษณะหุนสวน (partnership) ใหเขมแข็ง
รวมทั้งจัดต้ังกลไกความรวมมือตาง ๆ เพื่อสงเสริมผลประโยชนรวมกัน

3.2.2 เปาหมายของไทย
ดานการเมืองและความมั่นคง
การดําเนินงานดานตางประเทศของไทยตอภูมิภาคเอเชียใต มีเปาหมายดานการเมือง

และความมั่นคง ดังน้ี
- ตองการความรวมมือและการเปนพันธมิตรในองคกรการเมืองในเวที

พหุภาคี เพื่อสงเสริมบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคี เชน UN และการ
สนับสนุนไทยในกรอบ OIC

- การสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงในเอเชีย เชน ความรวมมือดานการ
ปองกันอาชญากรรมขามชาติและการกอการราย ความรวมมือดานความมั่นคง
ทางทะเล และความรวมมือดานปญหาการเคลื่อนยายถิ่นฐาน เปนตน
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- สงเสริมความรวมมือในกลไกและกรอบระดับภูมิภาค เชน การประชุมคูเจรจา
ของอาเซียน BIMSTEC และ ACD เปนตน

- การสงเสริมการหารือแลกเปลี่ยนอยางสม่ําเสมอในระดับสูงของรัฐบาล
ตลอดจนผูแทนภาครัฐตาง ๆ (เชน ฝายนิติบัญญัติ ฝายขาราชการประจํา เปน
ตน) ตลอดจนการดําเนินงานใน Track II จากภาควิชาการและองคกรภาค
ประชาสังคม

ดานเศรษฐกิจ
สําหรับการดําเนินงานของไทยตอภูมิภาคเอเชียใต มีเปาหมายดานเศรษฐกิจ ดังน้ี

- เสริมสรางความเขมแข็งและใชประโยชนจากกลไกดานเศรษฐกิจที่ทั้งสอง
ฝายไดจัดทําขึ้น เชน (1) กรอบ BIMSTEC (2) กรอบทวิภาคี (FTA ไทย-
อินเดีย) และ (3) กรอบความรวมมืออาเซียน เชน ASEAN-India FTA เปนตน

- สงเสริมการลงทุนรวมกันในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นสวนรถยนต/ จักรยานยนต อาหารฮาลาล อาหารแปรรูป ธุรกิจกอสราง
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประมง

- สงเสริมการทองเที่ยวจากเอเชียใต โดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
- แลกเปลี่ยนประสบการณทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ขยายการเชื่อมโยงเครือขายคมนาคม ทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ
- สงเสริมการหารือแลกเปลี่ยนในดานความรวมมือทางวิชาการและเพื่อการ

พัฒนา
สังคมและวัฒนธรรม
การดําเนินงานของไทยตอภูมิภาคเอเชียใต มีเปาหมายดานสังคมและวัฒนธรรม ดังน้ี

- ดําเนินการทูตวัฒนธรรม (cultural diplomacy) อยางตอเน่ือง สนับสนุนการ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมในโอกาสตาง ๆ  ซึ่งอาจมีการพิจารณาจัดต้ัง
ศูนยวัฒนธรรมไทย   ซึ่งเปนงานสวนหน่ึงของการทูตสาธารณะ

- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยเนนสาขาที่ไทยและประเทศใน
เอเชียใตมีความเชี่ยวชาญ ไมเฉพาะเพื่อประโยชนในการเสริมสรางความ
เขาใจทางวัฒนธรรม แตอาจรวมถึงเร่ืองที่มีนัยทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ดวย

- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของคณะสื่อมวลชน การพัฒนาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในเอเชียใต
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3.2.3 กลยุทธของไทยตอประเทศท่ีมีบทบาทนํา
กลยุทธของไทยตอประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา มีดังน้ี
ดานการเมืองและความมั่นคง

- แลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอยางตอเน่ือง เพื่อสรางความใกลชิดระหวาง
ผูนํารัฐบาลและสงเสริมความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางสองฝาย

- ใหความรวมมือในดานความมั่นคงเพื่อผลประโยชนรวมกัน
- ใหความสนับสนุนประเทศในภูมิภาคเอเชียใตเวทีระหวางประเทศ ในเร่ืองที่

ไมขัดกับผลประโยชนของไทยและกระทบความสัมพันธ
- สงเสริมความสัมพันธระหวางประชาชนและหนวยงานภาครัฐเพื่อสราง

ความคุนเคยและเปนกลไกในการแลกเปลี่ยนความรวมมือ องคความรู และ
ประสบการณ

ดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว
- สงเสริมความรวมมือทางการคา โดยใชประโยชนจากกลไกภาครัฐที่มีอยู

รวมทั้งแสวงหาชองทางในการลดอุปสรรคดานการคาและการลงทุนระหวาง
กัน อาทิ การจัดทําความตกลงเปดเสรีการคา การลงทุน และบริการ

- สงเสริมความรวมมือระหวางภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะบทบาทของสภา
หอการคาและสภาอุตสาหกรรมของไทย เพื่อสรางความสัมพันธที่ใกลชิดและ
เปนกลไกสําคัญในการผลักดันการคาและการลงทุนระหวางกันขยายตัว
เพิ่มขึ้นและมีเสถียรภาพในอนาคต

- ใชประโยชนจากความสัมพันธกับโลกมุสลิม (ปากีสถานและบังกลาเทศ) เปน
ชองทางในการขยายตลาดสินคาเขาไปในโลกมุสลิมและชุมชนมุสลิม

- จัดทําขอมูลเชิงลึกดานการคา การลงทุนและสภาวะตลาดในเอเชียใต รวมทั้ง
การเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาคเอกชนของสองประเทศ

- อํานวยความสะดวกนักลงทุนไทยไปลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและ
การกอสรางสาธารณูปโภคในภูมิภาคเอเชียใต ซึ่งหลายประเทศมีนโยบาย
สนับสนุนการลงทุนขนาดใหญจากตางชาติ โดยเฉพาะโครงการกอสราง
โรงแรม สนามบิน ที่อยูอาศัย ปรับปรุงทางหลวงและถนน

- สงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต
สิ่งทอและอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตรครบวงจร และการแปรรูปสินคา
เกษตร
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- ขยายตลาดนักทองเที่ยวกลุมรายไดสูง และสงเสริมความรวมมือดานการ
ทองเที่ยวพุทธสถานในภูมิภาค

- ประชาสัมพันธอาหารไทยและภาพลักษณอาหารไทยในสายตาคนทองถิ่น
ระดับกลางและระดับบน

ดานสังคม วัฒนธรรม และวิชาการ
- สงเสริมความรวมมือดานวัฒนธรรม พุทธศาสนา และโบราณคดี
- สงเสริมความรวมมือทางวิชาการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย

เชื่อมโยงกับมิติความรวมมือดานเศรษฐกิจ
- แลกเปลี่ยนองคความรูและนักวิชาการระหวางกันในดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีนิวเคลียรเพื่อสันติและ ICT
- ดําเนินกิจกรรม เพื่อสรางความนิยมไทยและความเขาใจอันดีระหวาง

ประชาชนโดยใชการทูตวัฒนธรรม
- ดําเนินความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางตอเน่ืองเพื่อเสริมสรางความไว

เน้ือเชื่อใจระหวางกัน และเอ้ือประโยชนในการดําเนินสัมพันธในมิติอ่ืน ๆ
- สงเสริมความรวมมือดานการศึกษาและเนนการสรางเครือขายระหวาง

มหาวิทยาลัย/สถาบันThink Tank ระหวางกัน
3.2.4 กลยุทธของไทยตอประเทศท่ีมีบทบาทรอง
กลยุทธของไทยตอประเทศที่มีบทบาทรองในเอเชียใต ซึ่งมีเนปาล ภูฏาน และ

มัลดีฟส มีดังน้ี
ดานการเมืองและความมั่นคง

- ใหการสนับสนุนประเทศในภูมิภาคเอเชียใตในเวทีระหวางประเทศ ในเร่ืองที่
ไมขัดกับผลประโยชนของไทย  รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือ เพื่อสรางฐานเสียงสนับสนุนไทยในเวทีระหวางประเทศ

- สงเสริมความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางประชาชนและหนวยงานภาครัฐเพื่อ
สรางความคุนเคยและเปนกลไกในการแลกเปลี่ยนความรวมมือ องคความรู
และประสบการณ

ดานเศรษฐกิจ/การคา/การลงทุน
- สงเสริมความรวมมือทางการคาเพื่อหาลูทางการขยายตลาดสินคาไทย
- แสวงหาชองทางในการลดอุปสรรคดานการคาและการลงทุนระหวางกัน อาทิ

การจัดทําความตกลงเปดเสรีการคา การลงทุน และบริการ
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- สงเสริมการจัดทําขอมูลเชิงลึกดานการคา การลงทุนและสภาวะตลาดใน
เอเชียใต รวมทั้งการเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาคเอกชนของสองประเทศ
เพื่อใหนักธุรกิจไทยทราบถึงโอกาสและสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน

- ประชาสัมพันธอาหารไทยและภาพลักษณอาหารไทยในสายตาคนทองถิ่น
ระดับกลางและระดับบน

ดานสังคม/วัฒนธรรม/ความรวมมือดานวิชาการ
- สงเสริมความรวมมือทางวิชาการในสาขาที่ไทยมีความชํานาญและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย อาทิ ดานสาธารณสุข เกษตร ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อัน
เปนการสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางไทยกับประเทศผูรับ โดย
เชื่อมโยงกับมิติดานเศรษฐกิจ

- ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความนิยมไทยและความเขาใจอันดีระหวาง
ประชาชนโดยใช การทูตวัฒนธรรม เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของไทยในเวที
ระหวางประเทศ

- ใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางตอเน่ืองเพื่อเสริมสรางความไวเน้ือ
เชื่อใจระหวางกัน และเอ้ือประโยชนในการดําเนินสัมพันธในมิติอ่ืน ๆ

3.2.5 เอเชียใตมองไทย
เมื่อพิจารณาวา ประเทศในภูมิภาคเอเชียใตมีความคาดหวังและยุทธศาสตรอยางไรตอ

ประเทศไทย อาจกลาวไดวา ประเทศในเอเชียใตเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีความสําคัญใน
ภูมิภาคและมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนอาเซียน ดังน้ัน จึงมีความสําคัญในดานการเมือง
ระหวางประเทศคอนขางมาก และจําเปนที่จะตองรักษาและสงเสริมความสัมพันธทางการเมืองให
อยูในระดับดี   นอกจากน้ี ลูทางของความรวมมือทางดานเศรษฐกิจกับประเทศไทย ยังมีในหลาย
ดาน โดยเฉพาะในดานที่ประเทศไทยไดรับการยอมรับวามีความเชี่ยวชาญ อาทิ อุตสาหกรรม
ยานยนต อุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรกรรมและอาหาร วิศวกรรมและการกอสราง เปนตน

ดานการเมืองและความมั่นคง
- ใชความสัมพันธที่แนบแนนกับไทยเปนสวนเสริมการกระชับความสัมพันธ

ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียใตกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและอาเซียน

- ใชความรวมมือดานความมั่นคงที่มีกับไทย เกื้อกูลตอการปราบปราม
ขบวนการกอการราย และกลุมตอตานรัฐบาล รวมทั้งเรงรัดการจัดทํา
สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศที่ไมมีความตกลง
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- ใชความรวมมือในองคกรระดับภูมิภาค อาทิ BIMSTEC กรอบความรวมมือ
เอเชีย (ACD) กรอบความรวมมือแมโขง-คงคา อาเซียน-อินเดีย MCG และ
สมาคมความรวมมือแหงภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim
Association for Regional Cooperation : IOR-ARC) เพื่อเสริมฐานะและ
บทบาททางเศรษฐกิจ

ดานเศรษฐกิจ
- ขยายปริมาณการคา โดยตองการใหมีการคาสมดุล  และขยายการลงทุนใน

ดานการกอสรางโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน การสื่อสาร  การโรงแรม
และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

- ขยายความรวมมือดานการทองเที่ยว รวมมือในดานกลยุทธการตลาด
เครือขายการทองเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว

- การเชื่อมโยงเครือขายการคมนาคม ในกรอบ East-West Corridor การพัฒนา
เสนทางในกรอบ BIMSTEC และโครงการ land bridge เชื่อมทาเรือทวายกับ
แหลมฉบัง

ดานสังคม วัฒนธรรม วิชาการ
- สงเสริมการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม โดยพยายามหาจุดรวมทางวัฒนธรรม

มาเปนปจจัยเชื่อมโยงกับประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองของพุทธศาสนา
- สงเสริมการแลกเปลี่ยนและความรวมมือทางวิชาการ ระหวางสถาบันวิชาการ

สถาบันคนควาวิจัย ของภาครัฐและภาคเอกชน

3.3 การวิเคราะห SWOT สถานะความสัมพันธ ไทย - เอเชียใต
ที่กลาวมาทั้งหมดขางตน เปนเหตุผลสนับสนุนใหประเทศไทยดําเนินการทูต

สาธารณะ เพื่อสงเสริมความสัมพันธกับเอเชียใตในระยะยาว โดยการ differentiate ใหประเทศไทย
มีความแตกตางจากประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  ขอพิจารณาในขั้นตอไป คือ (1) แนวทางการ
ดําเนินการทูตสาธารณะ และ (2) ขอความที่ตองการจะสื่อตอกลุมเปาหมายในเอเชียใต

การหาขอสรุปสําหรับขอพิจารณาขางตน อาจเร่ิมดวยการพิจารณาสถานะของ
ความสัมพันธในเชิงจิตวิทยาระหวางสองฝายที่เปนอยูในปจจุบัน  โดยการใชเคร่ืองมือวิเคราะห
พื้นฐาน ไดแก SWOT analysis  ซึ่งผลของการวิเคราะห ปรากฏดังตารางขางลางน้ี
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ตารางวิเคราะห SWOT
ดานปจจัยท่ีเอื้อตอการทูตสาธารณะของไทยตอเอเชียใต

จุดแข็ง (STRENGTHS)
- พื้นฐานทางวัฒนธรรม
- การเติบโตของชนชั้นกลาง
- ไมมีความขัดแยง
- นโยบาย Look East และนโยบาย Look

West

จุดออน (WEAKNESSES)
- ทัศนคติของไทยตอเอเชียใต
- ความยากจนและการพัฒนา
- เสถียรภาพและความมั่นคงในเอเชียใต

โอกาส (OPPORTUNITIES)
- โลกาภิวัตน
- สื่อใหม อินเตอรเน็ต และการขยายการ

แลกเปลี่ยนในทุกดาน
- ไมตองการถูกครอบงําโดยอินเดีย

อุปสรรค (THREATS)
- การแขงขันจากประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ
- บทบาทของประเทศมหาอํานาจ

3.3.1 จุดแข็ง (Strengths)
ในภาพรวม ทุกประเทศในเอเชียใตมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย แตจะมีระดับ

ความเขมขนที่แตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับประวัติศาสตรและปจจัยสภาพแวดลอมการเมืองของแตละ
ประเทศ  ซึ่งสิ่งน้ี เปนปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการทูตสาธารณะ เน่ืองจากประชาชนจะมี
บทบาทตอนโยบายตางประเทศของประเทศเหลาน้ี   ปจจัยตาง ๆ ที่ประกอบขึ้นเปนจุดแข็ง จึงมา
จากความราบร่ืนและพื้นฐานความเขาใจอันดีระดับประชาชนเปนหลัก ดังน้ี

พื้นฐานทางวัฒนธรรม
ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียใต มีสายสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประเทศไทยมาต้ังแต

โบราณ โดยเฉพาะกับอินเดียและเนปาล ซึ่งถือเปนแหลงกําเนิดพระพุทธศาสนา และเปนตนตอของ
วัฒนธรรมประเพณี ฮินดู-พราหมณ ซึ่งประเทศไทยไดรับเขามาเปนระยะเวลายาวนาน  และกับ
ศรีลังกา ซึ่งประชากรชาวสิงหลนับถือศาสนาพุทธอยางเครงครัด   ปจจัยน้ี จะชวยใหการสื่อสาร
และการทําความเขาใจในระดับประชาชนมีความสะดวกและงายยิ่งขึ้น  แมประเทศในเอเชียใตอยาง
ปากีสถาน ซึ่งปจจุบันเปนสาธารณรัฐอิสลาม ก็ยังอาศัยสายสัมพันธทางวัฒนธรรม-ศาสนา เปน
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พื้นฐานสําหรับการพัฒนาความสัมพันธ เชน การสงเสริมความสนใจในศิลปะสมัยคันธาระ
(Gandhara) ซึ่งมีศูนยกลางในปากีสถาน

อยางไรก็ตาม การสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโบราณ ควรคํานึงดวยวา
วัฒนธรรมประเพณีของไทยหลายดานมีตนกําเนิดจากวัฒนธรรมประเพณีฮินดู-พราหมณ ใน
อนุทวีปอินเดีย   ดังน้ัน จึงไมควรคาดหวังวาจะไดรับความนิยมหรือชื่นชมจากประชาชนชาวอินเดีย
และเอเชียใตมากนัก

การเติบโตทางเศรษฐกิจและจํานวนชนชั้นกลาง
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียใต โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในอินเดีย ทํา

ใหมีโอกาสขยายการทองเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนมากยิ่งขึ้น เมื่อบุคคลเหลาน้ี มี
รายไดถึงระดับที่เขาสูการทองเที่ยวไปตางประเทศ  นอกจากน้ี กลุมชนชั้นกลางเหลาน้ี มีแนวโนม
ที่จะมีอิทธิพลทางความคิดและจิตวิทยาตอสังคมของเอเชียใตตอไป

ไมมีความขัดแยง
ไทยกับภูมิภาคเอเชียใต ไมมีประวัติศาสตรของความขัดแยงที่อยูในจิตสํานึกของ

ประชาชนทั้งสองฝาย จึงไมมีประเด็นทางสังคมจิตวิทยาที่อาจเปนอุปสรรคตอการขยายการ
แลกเปลี่ยนและเสริมสรางความรวมมือระหวางกันตอไป ทั้งน้ี อาจพิจารณาตัวอยางของกรณี
เกาหลี-ญ่ีปุน หรือ จีน-ญ่ีปุน ซึ่งฝายเกาหลีและฝายจีนตางมีประวัติศาสตรอันขมขื่นกับญ่ีปุนและ
เปนอุปสรรคสวนหน่ึงในการขยายการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม    ในทางตรงกันขาม ประชาชน
ในเอเชียใตตางมีทัศนคติที่ดีตอประเทศไทย ในฐานะที่เปนประเทศที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่
กาวหนากวา และมีสถานที่ทองเที่ยวและระดับการบริการที่ไดมาตรฐานนานาชาติ  ซึ่งปจจัยน้ี มี
ความสําคัญสําหรับการพัฒนาความเขาใจระดับประชาชนตอไป

นโยบาย Look East และนโยบาย Look West
นโยบาย Look East เปนนโยบายตางประเทศที่หลายประเทศในเอเชียใต ไดกําหนดขึ้น

เพื่อขยายความสัมพันธและความรวมมือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเร่ิมจากประเทศ
อินเดียเมื่อกลางคริสตทศวรรษที่ 1990 และปจจุบัน มีปากีสถานที่ดําเนินนโยบายภายใตชื่อน้ี
เชนกัน   อยางไรก็ตาม ทุกประเทศเนนการปฏิรูปเศรษฐกิจ เพื่อสรางพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ และตองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ
จึงกลาวไดวา เกือบทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียใต มีนโยบายใหความสําคัญกับการพัฒนา
ความสัมพันธกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งนโยบายในลักษณะน้ี ไดรับการสนับสนุนใน
วงกวางจากภาควิชาการและภาคธุรกิจเอกชนที่เห็นวา ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศไทย มีศักยภาพสูงในดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน
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แรงงาน  ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา ความสนใจของคนชาวเอเชียใตในระดับกลางตอภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งประเทศ มีอยูในระดับที่สูงพอสมควร

ในทํานองเดียวกัน นโยบาย Look West ของไทยก็จะชวยสงเสริมใหภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคประชาชน ไดใหความสนใจและแสวงหาความรูเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียใตมากขึ้น
ไมวาจะเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจในตลาดใหม หรือเพื่อการศึกษาและการทองเที่ยว

3.3.2 โอกาส (Opportunities)
โอกาส ซึ่งหมายถึงปจจัยที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอม ของการพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางไทยกับภูมิภาคเอเชียใต น้ัน มีอยู 2 ประการ ซึ่งเปนปจจัยที่เกิดจากพัฒนาการของโลก
ในชวงสงครามเย็น และโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาและการแพรหลายของการใชอินเตอรเนต
ในชวง 15 ปที่ผานมา ดังน้ี

โลกาภิวัตน
ปรากฏการณโลกาภิวัตนในชวง 30 ปที่ผานมา สงผลใหการเกิดการเชื่อมโยงกันทั้งใน

แงพื้นที่ (space) และเวลา (time) ทั่วทุกมุมโลกอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน   ซึ่งปรากฏการณน้ี ได
สรางโอกาสสําหรับการขยายความสัมพันธระดับประชาชนใน 2 ดาน คือ (1) มีจํานวนคนและคนที่
ควรอยูกลุมเปาหมายของการทูตสาธารณะมากขึ้น และคุมคาที่ประเทศใดประเทศหน่ึงจะพิจารณา
ดําเนินการทูตสาธารณะในฐานะสวนหน่ึงของการทูต และ (2) คนเหลาน้ัน มีความสนใจที่จะขยาย
ความรูและประสบการณของตนเกี่ยวกับตางประเทศมากขึ้น ดวยสาเหตุตาง ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับ
สภาพความแขงขันทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ เปนตน

สื่อใหม อินเตอรเน็ต และการขยายการแลกเปลี่ยนในทุกดาน
สื่อใหม (new media) คือ สื่อที่ใชอินเตอรเนตเปนพื้นฐาน แตมีคุณลักษณะสําคัญที่ตาง

จากสื่อเกา คือ บุคคลทั่วไปเปนผูผลิตสารัตถะที่นําออกเผยแพรสูสาธารณชน และสารัตถะดังกลาว
จะเจาะจงจงลงเฉพาะกลุม อาทิ ปรากฏการณเว็บไซตประเภท social networking ซึ่งกําลังกลายเปน
วิธีการรับรูขอมูลขาวสารแบบใหม    นัยความหมายตอการดําเนินการทูตสาธารณะ คือ เปนโอกาส
ที่สําคัญสําหรับภาครัฐที่จะสื่อสารโดยตรงกับภาคประชาชนในประเทศเปาหมาย ไดอยาง
กวางขวาง ทั่วถึง และรวดเร็ว  โดยมิตองถูกคัดกรองโดยสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ   ซึ่งภาครัฐควรที่
จะตองใชประโยชนจากสื่อใหมน้ีไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกับเขาใจขอจํากัดและขอควรระวังใน
การใชสื่อใหมดวย

การไมตองการถูกครอบงําโดยอินเดีย
แมประเทศในเอเชียใตสวนใหญ (ยกเวนปากีสถาน) จะมีความสัมพันธและความ

รวมมือที่ดีกับอินเดีย แตประเทศเหลาน้ี ซึ่งเปนประเทศเล็กตางก็ประสงคที่จะจํากัดอิทธิพลในดาน
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ตาง ๆ ของอินเดียที่มีตอประเทศของตนไมใหสูงเกินไป ไมวาจะดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมวัฒธรรม   จึงเปนโอกาสสําหรับประเทศนอกภูมิภาค เชน ประเทศไทย ที่จะขยาย
ความสัมพันธระดับประชาชนในดานตาง ๆ เชน การศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ฯลฯ
อยางไรก็ดี สําหรับในดานวัฒนธรรม อินเดียยังคงมีอิทธิพลสูง เน่ืองจากภาพยนตรและดารา
นักแสดง Bollywood ของอินเดียยังคงเปนที่นิยมมากในประเทศตาง ๆ ในเอเชียใต ดังน้ัน การ
ขยายความสัมพันธและความนิยมดานวัฒนธรรมอาจกระทําไดโดยประสบผลในวงจํากัด

3.3.3 จุดออน (Weaknesses)
ปจจัยภายในระบบวิเคราะหที่เปนจุดออน น้ัน มาจากสภาพการณทางเศรษฐกิจ สังคม

จิตวิทยา ดังน้ี
ทัศนคติของไทยตอเอเชียใต
ในการดําเนินการทูตสาธารณะของหลายประเทศ จะเห็นไดวา ประเทศผูดําเนินการจะ

อาศัยคุณลักษณะของตนที่เปนจุดแข็งมาเปน “จุดขาย”  เชน เสรีภาพทางการเมือง ความเกาแกและ
ปราณีตของศิลปะวัฒนธรรม ความบันเทิงของศิลปะรวมสมัย เปนตน  ทั้งน้ี เพื่อเสริมสรางความ
นิยมชื่นชอบในประเทศน้ัน ๆ ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชนในประเทศเปาหมาย

อยางไรก็ดี สําหรับกรณีของไทย น้ัน ปญหาดานทัศนคติของคนไทยทั่วไปตอ
ประชาชนจากภูมิภาคเอเชียใต คอนขางจะอยูในดานลบ ทั้งในเร่ืองของการมองอุปนิสัยและวิถี
ความคิดและการมองสถานะทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศเหลาน้ันวาลาหลังกวา
ประเทศไทย   ซึ่งปรากฎการณดังกลาวจะสามารถพบเห็นไดแมในกลุมบุคคลที่ไดมีปฏิสัมพันธกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต เชน ภาคธุรกิจเอกชนซึ่งประสบปญหาและความยากลําบากในการ
ดําเนินธุรกิจกับประเทศในเอเชียใต (“เจองูกับแขกใหตีแขกกอน”) สถานะเชนน้ี จะเปนอุปสรรค
สําคัญตอการดําเนินงานการทูตสาธารณะ ซึ่งอาจตองใชภาคประชาชนเขามามีสวนรวม โดยมี
โอกาสที่แทนที่จะเกิดผลดี อาจกลับกลายเปนสรางความเขาใจผิดและทัศนคติในทางลบตอประเทศ
ไทยก็เปนได

ความยากจนและระดับการพัฒนา
ประเทศในภูมิภาคเอเชียใตยังคงมีสถานะที่คอนขางยากจน ซึ่งจะทําใหชองทางการ

ดําเนินการทูตสาธารณะมีขอจํากัด กลาวคือ แมจํานวนประชากรเปาหมายอาจเพิ่มขึ้นตามลําดับตาม
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตโดยรวมแลว จํานวนประชากรเปาหมายจะยังคงมีจํานวนไมมาก
คงจํากัดอยูแตผูมีรายไดสูงเพียงพอสําหรับการทําธุรกิจกับตางประเทศ ภาควิชาการ และสามารถ
ทองเที่ยวไปตางประเทศ
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เสถียรภาพและความมั่นคงในเอเชียใต
ในบางประเทศ เชน ปากีสถาน เนปาล และอินเดีย ยังประสบปญหาดานเสถียรภาพ

และความมั่นคงภายในประเทศ เชน ภัยกอการราย ความรุนแรงทางการเมืองภายใน ความรุนแรง
ระหวางเชื้อชาติและศาสนา  นอกจากน้ี ความขัดแยงระหวางอินเดียกับปากีสถาน ยังคงมีแนวโนม
ที่จะยืดเยื้อตอไป  ซึ่งสถานการณดานความมั่นคงดังกลาว อาจเปนอุปสรรคตอการขยายการ
ดําเนินงานดานการทูตสาธารณะของไทยในเอเชียใต ในกรณีที่ดําเนินกิจกรรมในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับประชาชน อีกทั้งสถานะดังกลาวอาจสงผลลบตอภาพพจนโดยรวมของ
ภูมิภาคน้ี ซึ่งจะยิ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินการทูตสาธารณะในภาพรวมดวย

3.3.4 อุปสรรค (Threats)
ปจจัยภายนอกที่อาจเปนอุปสรรคตอประสิทธิผลของการดําเนินการทูตสาธารณะ มี

ดังน้ี
การแขงขันจากประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ
แมไทยมีความสัมพันธที่ดีกับทุกประเทศในเอเชียใต และมีนโยบาย “Look West” ซึ่ง

ใหความสําคัญกับการพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือกับทุกประเทศในเอเชียใต แตประเทศ
สมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ตางก็เห็นถึงความสําคัญของภูมิภาคเอเชียใตตอผลประโยชนทางการเมือง
เศรษฐกิจ การทองเที่ยว ฯลฯ ดวยเชนกัน  นอกจากน้ี หลายประเทศในอาเซียนตางมีจุดแข็งเฉพาะที่
ไดนําไปขยายผลทางการทูตและการทูตสาธารณะอยางตอเน่ืองดวย เชน ประเทศมาเลเซียมี
ประชากรเชื้อสายอินเดียจํานวนมาก และมีประวัติศาสตรความสัมพันธในฐานะประเทศ
เครือจักรภพในอดีต  ประเทศอินโดนีเซียมีความใกลชิดกับประเทศอินเดียในชวงตนของยุค
สงครามเย็นในฐานะสมาชิกผูกอต้ังกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด (Non-Aligned Movement – NAM)
ประเทศสิงคโปรมีประชากรเชื้อสายอินเดียและปจจุบันมีความใกลชิดจากผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจในหลายดาน โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทบาทของประเทศมหาอํานาจ
ในภูมิภาคเอเชียใต น้ัน มีประเทศมหาอํานาจที่จะเปนตัวแปรสําคัญตอเสถียรภาพและ

ความมั่นคงในภูมิภาคอยู 2 ราย คือ สหรัฐ และจีน   ซึ่งทั้งมหาอํานาจ ตางมีผลประโยชนระดับ
ยุทธศาสตรในภูมิภาคน้ี  สําหรับสหรัฐฯ ผลประโยชนที่สําคัญยิ่ง คือ ความรวมมือของ
ปากีสถานในการตอตานการกอการรายและการพัฒนาความรวมมือกับอินเดีย  สําหรับจีน น้ัน
ผลประโยชนที่สําคัญยิ่ง คือ การพัฒนาความสัมพันธกับประเทศในเอเชียใตเพื่อคานอํานาจกับ
อินเดีย    และโดยที่ไทยมีความใกลชิดและความสัมพันธที่ดียิ่งกับทั้งสองมหาอํานาจ ดังน้ัน
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นโยบายของไทยตอเอเชียใต ซึ่งรวมถึงการดําเนินการทูตสาธารณะตอภูมิภาคน้ี ยอมไดรับ
ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานะของความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ กับ จีน

3.4 การกําหนดแนวทางของการทูตสาธารณะตอเอเชียใต
การวิเคราะห SWOT ขางตน และการพิจารณายุทธศาสตรของไทยตอภูมิภาคเอเชียใต

ตามขอ 3.2 อาจนํามาปรับเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาการทูตสาธารณะของไทยตอเอเชียใต ดังน้ี
3.4.1 การกําหนดแนวทาง
(1) จากการนํา “จุดแข็ง” และ “โอกาส” ขางตนมาพิจารณา เห็นไดวา นาจะสามารถ

กําหนดกลยุทธซึ่งเนนเร่ืองความมีวัฒนธรรมที่ใกลชิดและการที่ทั้งสองฝายไมมีปญหาระหวางกัน
มาเปนพื้นฐานในการเสริมสรางความเขาใจระหวางประชาชนของทั้งสองฝาย   ทั้งน้ี ปจจัยดาน
โลกาภิวัตนและการพัฒนาของสื่อใหมในโลกอินเตอรเนตนาจะเปนขอพิจารณาสําคัญสําหรับการ
กําหนดแนวทางดําเนินการทูตสาธารณะตอเอเชียใตได ซึ่งหมายถึงหาวิธีการเสริมสรางการ
แลกเปลี่ยนระดับประชาชนใหมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนการเยือนและการสงเสริม
การใชสื่อใหมสําหรับการสื่อสารสรางความเขาใจระหวางกัน

(2) จากการนํา “จุดออน” และ “อุปสรรค” ขางตนมาพิจารณา เห็นไดวา อุปสรรค
สําคัญสําหรับความสําเร็จของการทูตสาธารณะของไทย นาจะเปนเร่ืองทัศนคติของคนไทยตอ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต และเมื่อประกอบกับการที่ไทยมีคูแขงจากมิตรประเทศในอาเซียนแลว
การดําเนินการเพื่อปรับหรือแกไขทัศนคติของคนไทยขางตน แมจะไมถือวาเปนการดําเนินการทูต
สาธารณะเสียทีเดียว แตควรเปนองคประกอบหน่ึงที่จะตองมีการพิจารณาดําเนินการแกไข เพื่อให
การทูตสาธารณะตอประเทศในเอเชียใตประสบความสําเร็จในระยะยาว

3.4.2 การสื่อสาร “ขอความ”
การสื่อสาร “ขอความ” หรือการสง ‘message’ เปนองคประกอบสําคัญของการทูต

สาธารณะ ซึ่งควรมีทั้งลักษณะที่มีความกระจางชัดเจน (explicit) และลักษณะที่มีความเปนนัย
(implicit) ใหสอดคลองกับเปาหมาย  ดังน้ัน ขอความที่ประเทศไทยอาจ “สื่อสาร” เมื่อดําเนินการ
ทูตสาธารณะนาจะเนนเร่ืองที่ประเทศไทยมีภาพลักษณในเชิงบวกอยูแลว ประกอบกับสิ่งที่อาจเปน
เปาหมายรวมกันกับประเทศในเอเชียใต ดังน้ี

(1) “ความเปนหุนสวนในการพัฒนา” หรือ “Partner in Progress” โดยเนนย้ําสิ่งที่
เปนจุดแข็งของไทยในสายตาของประชาชนในภูมิภาคเอเชียใต ไดแก ความเจริญทางวัตถุและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองโดยการผนวกระบบเศรษฐกิจกับโลกาภิวัตน เพื่อเสริมสราง
ภาพลักษณที่จะสนับสนุนผลประโยชนดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว และ
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(2) มิตรภาพที่ยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกลชิด หรือ “Old friend and cultural affinity”
โดยเนนย้ําจุดแข็งอีกประการหน่ึง คือ ความสัมพันธอันยาวนานที่ราบร่ืน บนพื้นฐานของวัฒนธรรม
และประวัติศาสตรรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา รวมทั้งเนน
ความสามารถของไทยที่ดํารงความเปนเอกราชมาโดยตลอด ซึ่งเปนสิ่งที่ประเทศเหลาน้ีมีความชื่นชม
ตอประเทศไทย
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บทท่ี 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 ขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหและนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทูตสาธารณะที่ปรากฏอยู

ในบทที่ 3 จึงอาจนํามาประมวลขึ้นเปนขอเสนอแนะดังน้ี
4.1.1 ดานกลไกดําเนินงาน
(1) ควรมีกลไกระดับนโยบาย ซึ่งประกอบดวยหนวยงานหลักและหนวยงาน

สนับสนุน ไดแก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ กระทรวงการ
ทองเที่ยวและการกีฬา ฯลฯ ทําหนาที่กําหนด
กลยุทธการทูตสาธารณะใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรตอภูมิภาค
เอเชียใต และสามารถที่จะดําเนินการและติดตามใหมีความตอเน่ืองในระยะยาว

(2) ควรมีหนวยงานและบุคลากรเฉพาะดาน ซึ่งอาจจัดต้ังขึ้นในกระทรวงการ
ตางประเทศ  ทั้งน้ี เพื่อใหมีการจัดการดานตางๆ ของงานการทูตสาธารณะ โดยบุคคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และมีความยืดหยุนในการดําเนินงานมากกวาใชกลไกและกฎระเบียบของทาง
ราชการ เชน เร่ืองการใหทุนการศึกษาจากตางประเทศ  การดูแลนักศึกษาตางประเทศ และการ
ติดตอกับศิษยเกาที่เคยเรียนในประเทศไทย เปนตน

(3) ควรกําหนดคณะทํางานในกระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ สําหรับ
การศึกษา ผลิต และแจกจาย สื่อ สิ่งพิมพ กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม ในตางประเทศ

(4) ควรมีระบบการประเมินผล และการปรับการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม เพื่อเปน feedback loop  นอกจากน้ี การทูตสาธารณะควรมีผลการดําเนินงานที่นํา
กลับไปใชประโยชนในการปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตรในดานอ่ืน ๆ ของการตางประเทศ

4.1.2 ดานยุทธศาสตรและเปาหมาย
(1) ควรใชประโยชนจากสื่อใหม (new media) ซึ่งในเบื้องตน สามารถกระทําไดโดย

จัดกิจกรรมสนับสนุนผูใชสื่อใหมที่จะสงเสริมความเขาใจระหวางคนในภูมิภาคเอเชียใตกับ
ประเทศไทย เชน การจัดกิจกรรมปฎิสัมพันธกับ blogger ดานการทองเที่ยวกับประเทศไทย การเขา
รวมเครือขาย social network ที่สนใจเกี่ยวกับประเทศไทย การสงเสริมการปฏิสัมพันธระดับ
ประชาชนระหวางสองฝายผาน social network ที่เหมาะสม เปนตน
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(2) ควรพิจารณาจัดทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนระยะยาว ควรเร่ิมจาก
ระดับอุดมศึกษาในสาขาดานสังคมศาสตร รัฐศาสตร หรือสื่อมวลชน โดยคัดเลือกบุคคลที่จะมี
ศักยภาพในการเผยแพรแนวคิดเชิงบวกตอประเทศไทย ซึ่งจําเปนตองมีการคัดกรองบุคคลที่มีความ
เหมาะสมตอไป เชน ผูนําเยาวชน (young / future leaders) เปนตน

(3) ควรพิจารณาขยายความรวมมือดานวิชาการ ไดแก ความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางนักวิชาการในสาขา
ที่เสริมสรางความรูความเขาใจซึ่งกันและกัน (โดยไมจําเปนตองเนนเร่ืองศิลปวัฒนธรรม) ซึ่งอาจจะ
ตองมีการจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางสถาบันอุดมศึกษาของไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ใต

(4) ควรพิจารณาจัดทําทัศนศึกษาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้น (familiarization
visit) ดูงานเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิทยาการพรอมกับวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ ซึ่ง
สามารถดําเนินการโดยกระทรวงการตางประเทศหรือหนวยงานเฉพาะดานการทูตสาธารณะ  และ
เปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการฯ ไดมีสวนรวมกับกิจกรรมรวมสมัยระหวางเยาวชนและการชุมชน
ตาง ๆ ในประเทศไทย

(5) อาจพิจารณาเร่ืองการจัดต้ังสํานักงานและเจาหนาที่ดําเนินการในตางประเทศ หรือ
มี (physical presence) ในตางประเทศ เพื่อใหการดําเนินงานการทูตสาธารณะเปนไปอยาง
ครอบคลุม ทั่วถึง และตอเน่ืองยิ่งขึ้น ในทํานองเดียวกับที่หลาย ๆ ประเทศไดดําเนินการแลว (เชน
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้ัง Confucius Centre รัฐบาลสหราชอาณาจักร ต้ัง British Council
เปนตน) ทั้งน้ี ควรเปนเปาหมายการดําเนินงานในระยะยาว หลังจากที่มีการวางรากฐานดาน
นโยบาย ยุทธศาสตร และกลไกดําเนินงานอยางมั่นคงแลว

4.2 ขอสรุป
จากที่รายงานฉบับน้ีไดนําเสนอขางตน การดําเนินการทูตสาธารณะจะสามารถ

สนับสนุนเปาหมายและยุทธศาสตรของไทยตอภูมิภาคเอเชียใต เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่จะ
อํานวยตอการขยายความรวมมือระหวางไทยกับภูมิภาคเอเชียใตไดตอไปในระยะยาว  โดยการที่ทํา
ใหประเทศไทยมีภาพลักษณที่แตกตางจากประเทศคูแขงของไทยในอาเซียน    ซึ่งในสวนน้ี
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับเอเชียใตมีจุดแข็งที่สามารถนํามาพิจารณาใชประโยชนได
ในเร่ืองของความสัมพันธอันยาวนานที่ไมมีประเด็นปญหาความขัดแยงระหวางกัน และทั้งสองฝาย
ตางมีเปาหมายรวมกันในการเสริมสรางความเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ัน
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การดําเนินการทูตสาธารณะจึงควรสงเสริมประเด็นดังกลาวใหเปน “ขอความ” ที่ฝายไทยจะ
สามารถสรางความรูสึกและภาพพจนในเชิงบวกตอไปได

อยางไรก็ดี ประเด็นจุดออนและอุปสรรคสําคัญตอการดําเนินงานการทูตสาธารณะ
คงจะเปนเร่ืองของภาพพจนและทัศนคติของคนไทยตอประเทศและประชากรในเอเชียใต ซึ่งมาจาก
ความไมเขาใจและความรูเกี่ยวกับประเทศเหลาน้ัน   ซึ่งเมื่อมีการแลกเปลี่ยนหรือสื่อสารระดับ
ประชาชนกันมากขึ้น อาจเปนประเด็นที่กลับมาสรางภาพลักษณในดานลบตอประเทศไทยได
ดังน้ัน จึงควรมีการดําเนินการควบคูกันไปเพื่อสรางความรูและความเขาใจตอประเทศในภูมิภาค
เอเชียใตพรอมกันไปดวย แมวาอาจมิใชเปนกิจกรรมดานการทูตสาธารณะโดยตรง

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทูตสาธารณะจึงประกอบดวย 2 ดาน ใน
ดานแรก คือ การพิจารณาจัดต้ังกลไกสําหรับการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตรดานการทูต
สาธารณะของไทยใหเปนระบบและโดยการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐและ
ภาคเอกชน   ดานที่สอง คือ การพิจารณารูปแบบกิจกรรมของการทูตสาธารณะ ซึ่งประกอบดวยการ
สนับสนุน “สื่อใหม” และการจัดกิจกรรมสงเสริมการแลกเปลี่ยนระหวางประชาชนของทั้งสองฝาย
โดยเฉพาะในรูปของทุนการศึกษา และการนําเยี่ยมชมประเทศไทย โดยมุงเปาหมายไปยังคนชั้น
กลางและผูที่มีศักยภาพจะมีบทบาทนําในสังคมอินเดียตอไปในอนาคต

ขอเสนอขางตน ควรมีการวางแผนระยะยาว เน่ืองจากจําเปนตองดําเนินการในลักษณะ
ตอเน่ือง และจําเปนตองมีการขยายขอบเขตหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศไปพอสมควร
ตลอดจนมีการลงทุนโดยภาครัฐในการจัดต้ังกลไก ระบบการดําเนินงาน และการสรรหาหหรือ
พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ  ดังน้ัน การดําเนินงานที่จะเปนรูปธรรมจะตองมีการปรับ
แนวทางการดําเนินงานรอบดานพอสมควร    ซึ่งผูบริหารงานดานการทูตสาธารณะควรตอง
ตระหนักดวยวา การประเมินผลสําเร็จในระดับผลลัพธ น้ัน เปนสิ่งที่ไมสามารถวัด หรือ เห็นผลได
ในระยะสั้น แตผลสําเร็จที่เกิดขึ้น คือ บรรยากาศของความสัมพันธระหวางรัฐบาลและประชาชนที่
สรางสรรค มีมิตรไมตรี และความเขาใจซึ่งกันและกัน สืบตอไปในระยะยาว
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