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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
Soft Power ในความสัมพันธระหวางประเทศ หมายถึงอํานาจที่ทําใหประเทศอื่นๆ ยินดี
ปฏิบัติตามความตองการของเรา (co-opt) โดยไมจําเปนตองดําเนินการบังคับ (coerce) หรือมีขอแลกเปลี่ยน
หรืออีกนัยหนึ่ง คือความสามารถที่ทําใหผูอื่นมีความพอใจในการเลือก (preference) ที่สอดคลองกับ
ความตองการของเรา ซึ่งเปนการใชอํานาจเชิงดึงดูด (attractive power) เพื่อนําไปสูการยอมรับโดย
ดุษณี (acquiescence) ในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศยุคใหมตั้งแตทศวรรษที่ 1990 นั้น
ประเทศตางๆ ไดใหความสําคัญกับการใช Soft Power เปนเครื่องมือในการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งแตกตางจากในชวงกอนหนานั้นที่ประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศ
มหาอํานาจมักจะใหความสําคัญกับ Hard Power หรือการอาศัยอํานาจและความแข็งแกรงทาง
การเมือง การทหารและเศรษฐกิจในการดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ
Soft Power ของประเทศใดประเทศหนึ่งอาจมีที่มาจากแหลงตางๆ อาทิ วัฒนธรรม คานิยม
ทางการเมือง การมีนโยบายตางประเทศที่สรางสรรคตอประชาคมระหวางประเทศ การมีระบบ
การศึกษา ระบบเศรษฐกิจ หรือนวัตกรรมที่ไดรับความนิยมจากประชาชนของนานาประเทศ ทั้งนี้
การใช Soft Power เปนเครื่องมือทางการทูตไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น รัฐบาลหรือผูกําหนด
นโยบายตางประเทศตองมีความเขาใจและสามารถระบุแหลงทรั พยากรที่เปน Soft Power ของ
ประเทศตนเพื่ อ ให ส ามารถกํ า หนดนโยบายต า งประเทศได อ ย า งเหมาะสมและสอดคล อ งกั บ
ทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งตองทําควบคูไปกับการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
ประเทศไทยเปนประเทศขนาดกลาง ไมไดเปนมหาอํานาจทางการทหารหรือดานเศรษฐกิจ
จึงไมมี Hard Power มากนัก อยางไรก็ดี ประเทศไทยมีแหลงทรัพยากรซึ่งเปนที่มาของ Soft Power
หลายดาน ซึ่งสามารถใชประโยชนในการดําเนินนโยบายตางประเทศได รายงานการศึกษาฉบับนี้มี
วัตถุประสงคสําคัญสองประการ คือ ศึกษาการใชประโยชนจาก Soft Power ในการสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศ รวมถึงเพื่อระบุแหลงทรัพยากรซึ่งเปนที่มาของ Soft Power ของประเทศ
ไทย วัตถุประสงคอีกประการหนึ่ง คือศึกษาและวิเคราะหการดําเนินการของทีมประเทศไทยใน
เนปาล ซึ่งประกอบดวยสวนราชการตางๆ ของไทยที่มีสํานักงานอยูในประเทศเนปาล หรือมีเขต
อาณาครอบคลุมประเทศเนปาล ในการใช Soft Power เพื่อสงเสริมความสัมพันธไทย-เนปาล โดย
ประเมินจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) ใน
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การดําเนินการดังกลาวเพื่อกําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการใช
Soft Power เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ประเทศไทยมีแหลงทรัพยากร ซึ่งเปนที่มาของ Soft Power ดังนี้
(1) การมี วัฒนธรรมที่เขมแข็ง ตอเนื่องมายาวนาน และมีความเจริญมั่นคงทางศาสนา
วัฒนธรรมของไทยเปนที่รูจักและไดรับความชื่นชมจากชาวตางชาติ อาทิ นาฏศิลปไทย อาหารไทย
กีฬามวยไทย ฯลฯ ประเทศไทยยังมีสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่สวยงาม
(2) ประเทศไทยมีนโยบายตางประเทศที่สรางสรรคและรับผิดชอบตอประชาคมระหวาง
ประเทศ ใหความสําคัญกับการสงเสริมสิทธิมนุษยชน การสงเสริมสันติภาพและความมั่นคง การ
พัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีนโยบายที่ไมตองการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น
โดยใหความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศในการแกไขปญหาขามชาติตางๆ ซึ่งนโยบาย
ตางๆ ดังกลาวสามารถเสริมสรางภาพลักษณของไทยในเวทีโลกและสรางความเชื่อมั่นตอประเทศ
ไทย
(3) ประเทศไทยยังมีระบบการศึ กษาที่มีม าตรฐาน สถาบันการศึกษาตางๆ ของไทยมี
หลักสูตรการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหลายแหงของไทยติดอันดับมหาวิทยาลัย
ชั้นนําของโลก ทําใหมีนักศึกษาตางชาติใหความสนใจมาศึกษาในประเทศไทยเพิ่ มมากขึ้น และเมื่อ
นักศึกษาตางชาติดังกลาวสําเร็จการศึกษา และเดินทางกลับบานเกิด ก็สามารถชวยประชาสัมพันธ
และสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยได
(4) Soft Power ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของประเทศไทย คือการมีนโยบายเศรษฐกิจที่เปดเสรี มี
กฎระเบียบและสภาวะแวดลอมที่สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ มีความเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมการ
บริการ มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการแพทย มีการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (creative economy)
บนพื้นฐานของการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา โดยนําเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมใหม ๆ มาช ว ยสร า งมู ล ค า เพิ่ ม และเชื่ อมโยงภาคการผลิ ตและการบริ ก ารต า งๆ ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเทศไทยและเนปาลมีความสัมพันธที่ดีและมีความรวมมือที่ใกลชิดนับตั้งแตทั้งสอง
ประเทศไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2502 ประเทศ
ไทยมีแหลงทรัพยากรซึ่งเปนที่มาของ Soft Power ที่สามารถใชสงเสริมความสัมพันธกับเนปาล
หลายประการ อาทิ จากการที่ป ระเทศไทยและเนปาลมี ความเชื่ อมโยงทางดา นวั ฒนธรรมและ
ศาสนา ซึ่งตางไดรับอิทธิพลจากพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู ชาวเนปาลจํานวนมากจึงมีความเขาใจ
และชื่นชมศิลปวัฒนธรรมไทย และทํา ใหประเทศไทยและชาวไทยมีภาพลักษณที่ดีในสายตาของ
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ชาวเนปาล ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ปจจุบัน นักศึกษาเนปาลใหความสนใจ
เดินทางไปศึกษาตอที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน เจาหนาที่รัฐของเนปาลจํานวนมาก
ไดรับทุนจากรัฐบาลไทยภายใต โครงการความรวมมือทางวิชาการใหไปศึกษาและฝกอบรมใน
ประเทศไทย ทําใหนักศึกษาและเจาหนาที่ดังกลาว มีความผูกพัน และมีทัศนคติที่ดีตอประเทศไทย
นอกจากนี้ ไทยยังมีนโยบายตางประเทศที่สรางสรรคตอเนปาลโดยใหการสนับสนุนกระบวนการ
สันติภาพและการปรองดองในเนปาล ภายหลังจากที่เนปาลประสบปญ หาการขาดเสถียรภาพทาง
การเมืองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริยมาเปนระบอบสาธารณรัฐ ประเทศ
ไทยยังมีบทบาทเปนผูใหความชวยเหลือตอเนปาล โดยเฉพาะความชวยเหลือทางวิชาการ และความ
ช วยเหลื อเพื่ อ การพั ฒนา ชาวเนปาลยั ง มองประเทศไทยว า เป นประเทศที่ มี ค วามก า วหน า ด า น
เศรษฐกิจและนวัตกรรม สินคาจากประเทศไทยไดรับความนิยมอยางสูงในเนปาล ในขณะที่ชาว
เนปาลจํานวนมากนิยมเดินทางมารับบริการดานการแพทยในประเทศไทย เนื่องจากมีความเชื่อมั่น
ในนวัตกรรมดานการแพทยของไทยที่มีมาตรฐานระดับโลก ซึ่งทีมประเทศไทยในเนปาลไดใช
Soft Power ดังกลาวในการสงเสริมความสัมพันธไทย - เนปาล ผานการดําเนินนโยบายการทูต
สาธารณะ โดยจั ดโครงการหรื อกิ จกรรมตา งๆ อาทิ การแสดงวัฒนธรรมไทยในเนปาล เช น
นาฏศิ ล ป ไ ทย การสาธิ ต ศิ ล ปะป อ งกั น ตั ว แบบไทย ฯลฯ การประกวดภาพเขี ย นเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธไทย-เนปาล การจัดเทศกาลอาหารไทย เทศกาลภาพยนตรไทย และการใชพุทธศาสนา
เปนตัวเชื่อมความสัมพั นธ อาทิ การอั ญเชิญผ าพระกฐิ นพระราชทานไปทอดถวายที่วั ดพุทธใน
เนปาล การบูรณะปฏิสังขรณสังเวชนียสถานลุมพินี เพื่อเปนของขวัญจากพุทธศาสนิกชนชาวไทย
แกประเทศเนปาล ทีมประเทศไทยยังดําเนินโครงการตางๆ เพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการ
ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา และโครงการเพื่อสาธารณะประโยชนตางๆ เพื่อสงเสริมบทบาทของ
ประเทศไทยในฐานะผูใหแกเนปาล เชน การจัดโครงการผาตัดตาตอกระจกแกชาวเนปาลผูยากไร
โดยไมคิดคาใชจาย การบริจาคเงินใหแกโรงพยาบาลรัฐเพื่ อซื้ออุปกรณการแพทย การสนับสนุน
งบประมาณก อสร า งโรงเรี ย นและห อ งสมุ ดในพื้ นที่ ช นบทห า งไกลของเนปาล รวมถึ ง การจั ด
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธการศึกษาตอในประเทศไทย การจัดนิทรรศการสงเสริมสินคาไทยและ
การทองเที่ยวประเทศไทย เปนตน ซึ่งโครงการตางๆ ดังกลาวประสบผลสํา เร็จดวยดี และมีสวน
สนับสนุนและสงเสริมความสั มพันธไทย-เนปาล ทั้ง ในดา นการเมือง เศรษฐกิ จ สัง คมและการ
เชื่อมโยงในระดับประชาชน
รายงานการศึกษาฉบับนี้ ไดนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการเรื่องการใช Soft Power ของไทยเพื่อสงเสริมความสัมพั นธระหวางประเทศอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ โดยในเชิงนโยบาย ควรมีการจัดตั้งกลไกระดับนโยบาย ซึ่งประกอบดวย
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หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อทําหนาที่กําหนดกลยุทธในการใชประโยชนจาก Soft Power ที่ประเทศ
ไทยมีอยูในการดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ เพื่อใหการดํา เนินการตางๆ ของหนวยงานที่
เกี่ยวของสอดคลองและสงเสริมกันอยางมีประสิทธิภาพและมีบูรณาการ รัฐบาลควรใหความสําคัญ
กับการสรางแบรนดใหกับประเทศไทย (Nation Branding) เพื่อเสริมสรางอัตลักษณของประเทศ
รวมทั้งสื่อสารอัตลักษณดังกลาวออกไปอยางชัดเจนเพื่อใหเปนที่รูจักและยกระดับความ สามารถ
ในการแขงขันของประเทศ ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค การสรางพลังรวม
(synergy) และการสรางเครือขาย โดยมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสั ง คมต า งๆ โดยควรมี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ แ ละเลื อ กใช Soft Power ที่ เ หมาะสมกั บ
ลั ก ษณะเฉพาะของประเทศเป า หมาย รวมทั้ ง ควรใช ป ระโยชน จ ากมู ล นิ ธิ ไ ทย (Thailand
Foundation) ในการสงเสริมความนิยมไทยใหสงผลไปสูผลประโยชนเชิงพาณิชยดวย ในสวน
ขอเสนอแนะในการดําเนินการนั้น ควรมีการสงเสริมกิจกรรมสรางเครือขายกลุม Friends of Thailand
ในประเทศเปาหมาย โดยใช Soft Power ของไทยดานศิลปวัฒนธรรม การศึกษา นวัตกรรมและการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศที่สรางสรรค ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
นักเรียน นักศึกษา หรืออาจารยมหาวิทยาลัย และควรหา “พันธมิตร” ซึ่งอาจเปนภาครัฐ เอกชน
หรือภาคประชาสังคมในประเทศเปาหมายที่สามารถรวมดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ กับทีม
ประเทศไทยในประเทศนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรใชประโยชนจากสื่อมวลชนตางๆ
ทั้ ง สิ่ ง พิ ม พ วิ ท ยุ โทรทั ศ น และสื่ อ สมั ย ใหม โดยเฉพาะอิ น เตอร เ นต
เพื่ อ เผยแพร แ ละ
ประชาสั ม พั น ธ ป ระเทศไทยในด า นต า งๆ เช น จั ด ทํ า เวปไซต ข องหน ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ
ประชาสัมพันธภาพลักษณดานบวกของไทย ประเทศไทยยังควรพิจารณาเสนอตัวเปนเจาภาพงาน
สําคัญๆ ระดับโลกเพิ่มมากขึ้น และให ความ สําคัญกับการเขารวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติ เพื่อแสดงถึงบทบาทที่ สรางสรรคของไทยในฐานะประเทศที่สงเสริมสันติภาพของ
โลก นอกจากนี้ ยังควรเพิ่มบทบาทการใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
การให ค วามช วยเหลื อแก ป ระเทศที่ มี ร ะดั บ การพั ฒนาน อ ยกว า ไทย เพื่ อให เกิ ดทั ศ นคติ ที่ ดีต อ
ประเทศไทยและเปนการสราง Soft Power ของประเทศใหเพิ่มขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุนที่ 4 ประจําป 2555 โดยผูเขียนไดรับความกรุณาเปนอยางสูงจากคณะอาจารย ที่ปรึกษา ซึ่ง
ประกอบดวย เอกอัครราชทูตจันทรทิพา ภูต ระกูล ศาสตราจารย ดร.ไชยวัฒน ค้ําชู และรอง
ศาสตราจารย ดร.สมพร แสงชัย ซึ่งไดใหคําชี้แนะที่เปนประโยชนอยางยิ่ง และเปนสวนสําคัญที่ทํา
ใหรายงานการศึกษานี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบคุณทานอธิบดีณรงค ศศิธร และทานรองอธิบดีชยพันธ บํารุงพงศ กรมเอเชียใต
ตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่กรุณาสนับสนุนและอนุมัติใหผูเขียนเขารับการ ฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต นอกจากนี้ ขอขอบคุณเพื่อนขาราชการในกองเอเชียใต และสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงกาฐมาณฑุ ที่ใหความชวยเหลือในดานขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชน ตอการจัดทํารายงาน
การศึกษานี้
ขอขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ที่ไดจัดหลักสูตรการฝกอบรมที่เปน
ประโยชนอยางยิ่ง และขอขอบคุณเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกทานที่ไดใหความสะดวกในเรื่องตางๆ
ตลอดชวงเวลาการฝกอบรมและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือในการจัดพิมพรายงานการศึกษาฉบับนี้
สุดทายนี้ ขอขอบคุณ เพื่อนขาราชการทั้งจากกระทรวงการตางประเทศ และสวนราชการ
อื่นๆ ที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ทุกทาน สําหรับมิตรภาพ กําลังใจ
และความสนับสนุนตางๆ ตลอดระยะเวลาการฝกอบรมหลักสู ตรนี้
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง การกําหนดและการดําเนินนโยบายของประเทศ
ตางๆ สวนใหญตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใชอํานาจในความ สัมพันธ
ระหว า งประเทศ เพื่ อ รั ก ษาและส ง เสริ ม ผลประโยชน ข องชาติ ซึ่ ง ประเทศมหาอํ า นาจ ได แ ก
สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต รวมทั้งประเทศตางๆ ในขณะนั้น ตางใหความสําคัญสูงสุดตอ
การเสริ ม สร า งกํ า ลั ง ทางทหาร และการสร า งความมั่ ง คั่ ง ร่ํ า รวยทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ นํ า กลั บ มา
เสริมสรางกําลังทหารของตน ซึ่งในนิยามปจจุบัน การใชหรือพึ่งพาอํา นาจและความแข็งแกรงทาง
การเมื อง การทหาร และเศรษฐกิ จในการดํ าเนินความสัม พั นธ ระหว างประเทศ คือการใชสิ่ ง ที่
เรียกวา Hard Power อยางไรก็ดี นับตั้งแตทศวรรษที่ 1990 เปนตนมา เมื่อความตึงเครียดทาง
การเมืองระหวางสองประเทศมหาอํานาจเริ่มลดนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การลมสลายของสหภาพ
โซเวียต กอรปกับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและโทรคมนาคมซึ่งทําใหขอมูลขาวสารในปริมาณ
มหาศาลสามารถเดินทางไปสูประชาชนทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว อันกอใหเกิดกระบวนการโลกาภิ
วัตน (Globalization) ทําใหนักวิชาการตะวันตกหลายรายมองวา ในความ สัมพันธระหวางประเทศ
ยุคใหมนั้น สิ่งที่มีความสําคัญไมนอยกวา หรืออาจสําคัญมากกวาการใช Hard Power ก็คือการใชสิ่ง
ที่เรียกวา Soft Power
Joseph S. Nye ซึ่งเปนนักวิชาการดานรัฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยฮาวารด ไดชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญของสิ่งที่เรียกวา Soft Power โดยอธิบายวา ปกติเรามักจะเขาใจ “อํานาจ” วาหมายถึง
ความสามารถในการใหไดมาซึ่งผลลัพทที่เราตองการ (the ability to get the outcomes that one
wants) เชน การใชอํานาจทางทหาร หรือทางเศรษฐกิจเพื่อใหประเทศอื่นปรับทาที ที่มีตอประเทศ
ของตน หรือการใชไมแข็ง (sticks) และไมนวม (carrots) ในการดําเนินนโยบายตางประเทศ ซึ่งเปน
Hard Power อยางไรก็ดี อํานาจแบบดังกลาวเปนเพียงรูปแบบหนึ่งของอํานาจเทานั้น หากแตยังมี
อํานาจอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจละเลยหรือมองขามไป นั่นคือ Soft Power ซึ่งหมายถึง อํานาจที่ทํา
ใหประเทศอื่นๆ ยินดีปฏิบัติตามความตองการของเรา (co-opt) โดยไมจําเปนตองดําเนินการบังคับ
(coerce) หรือมีขอแลกเปลี่ยน อีกนัยหนึ่ง คือเปนความสามารถในการทําใหผูอื่นมีความพอใจใน
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การเลื อก (preference) ที่ ส อดคล องกั บความต องการของเรา โดยเป นการใช อํา นาจเชิ ง ดึ ง ดู ด
(attractive power) เพื่อนําไปสูการยอมรับโดยดุษณี (acquiescence) ซึ่งแตกตางไปจากการใช
อิทธิพล (influence) ที่ตองอาศัยอํานาจแบบ Hard Power อยูมาก1 ทั้งนี้ Soft Power ของประเทศใด
ประเทศหนึ่งอาจมีที่มาจากแหลงตางๆ อาทิ วัฒนธรรม คานิยมทางการเมือง หรือการมีนโยบาย
ตางประเทศที่มีความโดดเดนหรือสามารถสรางความชื่นชมในวงกวาง
การใช Soft Power เปนเครื่องมือทางการทูตไดอยางมีประสิทธิภาพมีความจําเปนที่รัฐบาล
หรือผูกําหนดนโยบายดานการตางประเทศจะตองมีความเขาใจและสามารถระบุ (identify) แหลง
ทรัพยากรที่เปน Soft Power ของประเทศตนไดอยางชัดเจนเพื่อใหสามารถกําหนดนโยบายดานการ
ตางประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งตองทําควบคูไปกับวิเทโศบาย
การทูตแบบมวลชน หรือการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ซึ่งหมายถึงการสื่อสารภาพลักษณ
ของประเทศหนึ่งไปสูประชาชนของชาติอื่นจนเกิดเปนความสัมพันธที่แนบแนนระหวางประชาชน
กับประชาชน
ประเทศไทยเปนประเทศขนาดกลาง ไมไ ด เป นมหาอํา นาจทางการทหารหรือทางด า น
เศรษฐกิจ จึงไมไดมี Hard Power สูงมากนัก อยางไรก็ดี ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ ง
มีนโยบายตางประเทศที่รักสันติภาพและเคารพในสิทธิมนุ ษยชน ขณะเดียวกันก็มีความเจริญรุงเรือง
และมั่นคงทางศาสนา จึงอยูในขายที่มี Soft Power คอนขางมาก และสามารถใชเปนเครื่องมือใน
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายด า นการต า งประเทศของรั ฐ บาล ซึ่ ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นา
ความสั ม พั นธ กั บ นานาประเทศ ส ง เสริ ม ภาพลั กษณ และความเข า ใจอั นดี เกี่ ย วกั บ ประเทศไทย
เพื่อใหรัฐบาลและสาธารณชนตางประเทศ รวมถึงชาวตา งประเทศที่พํานักอยูในประเทศไทยมี
ทัศนคติที่ดีตอประเทศและประชาชนไทย อีกทั้ง เพื่อเพิ่มความนิยมตอประเทศไทย ซึ่งจะสงผลดีใน
ระยะยาวตอเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งดานการคา การลงทุนและการทองเที่ยว2
ประเทศไทยและเนปาลมี ค วามคล า ยคลึ ง กั นในหลายด า น และมี รากฐานร ว มกั น ด า น
วัฒนธรรมและศาสนา โดยชาวเนปาลสวนใหญมีทัศนคติที่ดีและมีความชื่นชอบประเทศไทย ไทย
จึ ง อยู ใ นฐานะที่ ส ามารถใช Soft Power ที่ มี อยู ใ นการส ง เสริ ม ความสั ม พั นธ กั บ เนปาลเพื่ อ
ผลประโยชนรวมกันได โดยทีมประเทศไทยในเนปาล ซึ่งประกอบดวยสํานักงานของสวนราชการ
ตางๆ ของไทยไดใหความสําคัญกับการใช Soft Power เปนเครื่องมือในการดําเนินความสัมพันธกับ
เนปาลผานนโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรของไทยตอ
1
2

Nye, Jr.,Joseph S., Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs, (2004)
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา 23 สิงหาคม 2554
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เนปาลใหเกิดผลสําเร็จ โดยไดริเริ่มโครงการความรวมมือดานวิชาการ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม
ในเนปาลหลายโครงการ รวมทั้งเผยแพรบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศผูให (donor country)
ตอเนปาล โดยใหการสนับสนุนเนปาล ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสรางความเชื่อมั่น
สง เสริ มภาพลั กษณและสรา งความเขา ใจที่ ถูก ต องเกี่ ย วกั บประเทศไทย รวมทั้ งส ง เสริม ใหเกิ ด
มิตรภาพที่ดีในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการหลักไดแก
1.2.1 ศึกษาการใชประโยชนจาก Soft Power ในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
รวมถึงเพื่อระบุแหลงทรัพยากรซึ่งเปนที่มาของ Soft Power ของประเทศไทย
1.2.2 วิเคราะหการดําเนินการของทีมประเทศไทยในเนปาลในการใช Soft Power เพื่อ
สงเสริมความสัมพันธไทย – เนปาล รวมทั้งประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการดังกลาว เพื่อ
กําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการใช Soft Power เพื่อสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศ
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 ศึกษาแนวความคิดเรื่อง Soft Power และการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) จาก
เอกสารวิชาการตางๆ
1.3.2 ศึ ก ษาโดยใช ป ระสบการณ โ ดยตรงของผู เ ขี ย นขณะปฏิ บั ติ ร าชการที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ระหวางเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ
2555 ซึ่งรับผิดชอบภารกิจการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไทยและเนปาลรวมกับทีม
ประเทศไทย (Team Thailand) ในเนปาล ซึ่งมีการใช Soft Power ของไทยผานการดําเนินโครงการ
ตางๆ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรของไทยตอเนปาล รวมทั้งรวบรวมขอมูลจากเอกสารและรายงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของของสถานเอกอัครราชทูตฯ
1.3.3 ในสวนของการประเมินและวิเคราะห จะอาศัยกรอบ SWOT Analysis และแนวคิด
การบริหารแบบบูรณาการเปนพื้นฐาน
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1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
ผูเขียนมีความคาดหวังวา รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการกําหนด “แหลง
ทรัพยากร” ที่เปน Soft Power ของไทยในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมตอลักษณะเฉพาะของประเทศเปาหมาย มีขอเสนอแนะในเรื่องการพัฒนา
Soft Power Diplomacy ของไทยอยางเปนระบบและบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวของ
ของรัฐบาลใหบรรลุผลในทางปฏิบั ติอย างเปนรู ปธรรม รวมทั้ง ใหข อมูล เกี่ย วกับ ประสิทธิ ภาพ
ประสิทธิผล ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเพื่ อใชประโยชนจาก Soft power ในการสงเสริม
ความสัมพันธไทย – เนปาล เพื่อใหกระทรวงการตางประเทศ หรือหนวยงานราชการอื่นๆ สามารถ
นําไปตอยอดหรือปรับใชเพื่อกระชับความสัมพันธและสงเสริมความรวมมือกับประเทศอื่นๆ ได

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ผูเขียนใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ ดังตอไปนี้มาใชประกอบ การศึกษา
และวิ เคราะห ใ นรายงานการศึ ก ษาฉบั บ นี้ เพื่ อ เป นกรอบในการสั ง เคราะห ข อมู ล และเพื่ อสรุ ป
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ บนพื้นฐานของหลักวิชาการ
2.1 แนวคิดเรื่อง Soft Power
2.1.1 แหลงที่มาของ Soft Power
Joseph S. Nye เปนนักวิชาการรายแรกๆ ที่ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของ Soft Power
ในทางความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งหมายถึงอํานาจที่ทําใหชาติอื่นปฏิบัติตามความตองการได
โดยไมตองใชกําลังคุกคามหรือมีขอแลกเปลี่ยน ซึ่ง Nye ระบุวาแหลงทรัพยากรสําคัญที่เปนที่มา
ของ Soft Power นั้น ประกอบดวย 3 แหลง ไดแก
(1) วัฒนธรรม (Culture)
หากวั ฒ นธรรมของประเทศหนึ่ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ ผลประโยชน แ ละ
คานิยมของประเทศอื่นๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกลาวจะกลายเปน Soft Power ของประเทศนั้นก็จะ
มีมากขึ้น ซึ่งชองทางที่ทําใหวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งเปนที่รูจักในประเทศอื่นๆ มีหลากหลาย
อาทิ โดยผานสินคาทางวัฒนธรรม การคา การเยี่ยมเยือน การติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยน และการ
ทองเที่ยว
(2) คานิยมทางการเมือง (Political Values)
ถาประเทศดังกลาวมีคานิยมทางการเมืองที่สอดคลองกับประเทศอื่นๆ Soft
Power ของประเทศนั้นๆ ก็จะเพิ่มขึ้น เชน การมีคานิยมทางการเมืองที่ไมตองการแทรกแซงกิจการ
ภายในระหวางกัน หรือการยอมรับนับถือในประวัติศาสตรของประเทศเพื่อนบาน เปนตน ในทาง
กลับกัน หากคานิยมของประเทศดังกลาวขัดกับคานิยมของประเทศอื่นๆอยางชัดเจน Soft Power
ของประเทศนั้นก็จะลดลง ตัวอยางเชน การที่สหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 1950 มีการเหยียดสีผิว
(racial segregation) ก็จะทําให Soft Power ของสหรัฐอเมริกาในทวีปแอฟริกานั้นมีนอย เปนตน
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(3) นโยบายตางประเทศ (Foreign Policies)
ถาประเทศหนึ่งดําเนินนโยบายตางประเทศที่มี ความโดดเดน เชน มีนโยบายที่
เนนความเทาเทียม เคารพในการแสดงออกของประเทศที่เล็กกวา ไมใชอํานาจทางการทหารขมขู
รักสันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสที่ ประเทศดังกลาวจะสราง Soft Power ใหเกิดขึ้นก็
จะมีมากกวาประเทศที่ดําเนินนโยบายตางประเทศที่กาวราว ไมสนใจทาทีของประเทศอื่นๆ
ตามที่ไดกลาวไวในตอนตน ในทัศนะของ Nye นั้น Soft Power คือความสามารถในการ
ดึงดูดใจและโนมนาวใหเชื่อมั่น มากกวาการออกคําสั่งหรือบีบบังคับ (attract and convinces, not
just command and coerce) ซึ่งก็คือการทําใหประเทศอื่นเห็นถึงคานิยม ผลประโยชน และ
ความชอบหรือไมชอบของประเทศตนโดยไมตองพึ่งพาการใหรางวัลหรือการลงโทษ ดังที่ Nye
ระบุวา “หากรัฐใดสามารถที่จะทําใหอํานาจของตนมีความชอบธรรมในสายตาของรัฐอื่น รัฐนั้นก็
จะถูกตอตานนอยลงในสิ่งที่ตนตองการ และหากวัฒนธรรมหรืออุดมการณของรัฐนั้น เปนที่นา
ดึงดูดในสายตาของรัฐอื่น รัฐทั้งหลายก็จะมีความยินยอมพรอมใจมากขึ้นที่จะเปนผูตาม”1 ซึ่งในเวที
ระหวางประเทศ คือการที่ประเทศหนึ่งสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการได เนื่องจากประเทศอื่นๆ
มีความชื่นชมในคานิยมและความมั่งคั่งของประเทศนั้น และตองการที่จะเอาอยางและเจริญรอยตาม
อยางไรก็ดี Nye ตั้งขอสังเกตวา การใช Soft Power เปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศอาจทําไดยากกวาการใช Hard Power เนื่องจากหตุผลสําคัญสองประการ ไดแก ขณะที่
การใช Hard Power นั้นผูกขาดโดยภาครัฐ แตการใช Soft Power บางสวนจะอยูนอกเหนือไปจาก
ขอบเขตที่รัฐจะควบคุมหรือจัดการได โดยนอกเหนือจากรัฐบาลแลว Soft Power ยังมีตัวแสดงที่
ไม ใ ช รั ฐ (non-state actor) เข า มามี บ ทบาทด ว ย โดยที่ บ ทบาทดั ง กล า วอาจสอดคล อ งกั บ
แนวนโยบายของรัฐ เชน บทบาทของภาพยนตรฮอลลีวูด (Hollywood) ที่ทําใหผูชมในประเทศจีน
จํานวนหนึ่งเริ่มหันมาตระหนักถึงสิทธิที่ตนพึงมีตามกฎหมาย และสรางระบบนิติรัฐ (rule of law)
เปนตน แตบางครั้ง บทบาทของตัวแสดงที่ไมใชรัฐก็ขัดแยงกับนโยบายของรัฐบาล เชน แนวคิด
ตอตานสงครามในหมูปญญาชนและสื่อสารมวลชนอเมริกันในชวงทศวรรษ 1960 ซึ่งขัดแยงกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลอเมริกันที่ตองการทําสงครามตอตานคอมมิวนิสต เปนตน จุดออนประการ
ที่สองในความคิดของ Nye ก็คือ Soft Power ใหผลในทางออมและตองใชเวลายาวนานกวาจะเห็น
ผลเปนรูปธรรม2
1

Nye, Jr.,Joseph S. , Bound to Lead: The Changing Nature of American Power., New York: Basic Books,
(1990)
2
Nye, “The Means to Success in World Politics”
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2.1.2 การวัด Soft Power
การวัด Soft Power ของประเทศใดประเทศหนึ่ง เปนสิ่งที่ทําไดยาก เนื่องจาก Soft Power มี
ลั ก ษณะเป นนามธรรม ซึ่ ง แตกต า งจาก Hard Power ซึ่ ง อาจวั ดได โดยใช ตัววั ดเชิ ง ปริ ม าณ
(quantitative metrics) อาทิ วัดจากจํานวนประชากร ขีดความสามารถทางการทหาร (จํานวนอาวุธ
ยุทโธปกรณ กําลังพล ฯลฯ ) หรือผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ในขณะที่ ความพยายามที่
จะวัด Soft Power ที่ผานมา มักจะใชวิธีวัดเชิงอัตนัย (subjective measurement) อาทิ การสอบถาม
ความเห็นของสาธารณชน การสัมภาษณกลุมตัวอยาง หรือใชกรณีศึก ษา (case studies) ซึ่งวิธีการ
ดังกลาวยังมีขอจํากัดและไมไดผลที่ชัดเจนนัก
Jonathan McClory นักวิจัยจาก Institute for Government สหราชอาณาจักร เปนนักวิชาการ
รายแรกๆ ที่ไดพยายามที่จะวัด Soft Power อยางเปนระบบ โดยใชดัชนีรวม (composite index) และ
ผลการวิจัยดังกลาวไดรับเผยแพรใน Institute for Government and Monocle (2007 Magazine)3 โดย
เปนการใชสวนผสมระหวางตัวชี้วัดทางสถิติ (statistical metrics) ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม
(objective sub-indices) รวมกับคะแนนตัวชี้วัดเชิงอัตนัย (subjective panel scores) เพื่อวัดแหลง
ทรัพยากรซึ่งเปนที่มาของ Soft Power ของประเทศตางๆ และนํามาจัดอันดับ Soft Power ของ
ประเทศกลุมตัวอยางจํานวน 30 ประเทศ โดย McClory ไดระบุแหลงทรัพยากรซึ่งเปนที่มาของ Soft
Power ซึ่งสามารถกําหนดตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรมไดรวม 5 ดาน ไดแก รัฐบาล วัฒนธรรม นโยบาย
ทางการทูต การศึกษา ธุรกิจ และนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) วัฒนธรรม (Culture)
ในมิติของ Soft Power นั้น วัฒนธรรมหมายถึงกรอบการปฏิบัติซึ่งทําใหเกิด
ความหมายตอสังคม (set of practices that create meaning for a society) ซึ่งรวมถึงวรรณคดี ศิลปะ
การศึก ษา ภาพยนตร และดนตรีที่ส ามารถเขา ถึงสาธารณชนในวงกวา ง ซึ่ง หากวั ฒนธรรมของ
ประเทศใดกลายเปนคานิยมสากลและเปนที่รูจักของประเทศอื่น ก็จะทําใหประเทศดังกลาวมีแรง
ดึงดูดสูงตอประเทศอื่นดวย ซึ่งตัวชี้วัดดานวัฒนธรรมเพื่อวัด Soft Power ของประเทศมีหลายตัว
อาทิ จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศนั้นๆ ในแตละป การแพรหลายของภาษาทองถิ่น
ของประเทศนั้ น ในประเทศต า งๆ จํ า นวนสถานที่ ที่ ไ ด รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป น มรดกโลกของ
UNESCO ยอดขายผลงานเพลงของศิลปนในตลาดโลก จํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑศิลปะ จํานวน
เหรียญรางวัลจากกีฬาโอลิมปก ฯลฯ
3

McClory, Jonathan , “The New Persuaders: an International Ranking of Soft Power”, Institute for
Government website (http://www.instituteforgovernment.org.uk/publications , 2010-1-07)
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(2) รัฐบาล (Government)
ตัวชี้วัดดานรัฐบาล มุงเนนที่จะประเมินสถาบัน ทางการเมืองของประเทศ ซึ่ง
รวมถึงคานิยมและประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาล ทั้งนี้ ความสําเร็จของรัฐบาลเปน
สวนประกอบสําคัญที่ทําใหประเทศนั้นๆ เปนที่นิยมและไดรับการยอมรับจากประเทศอื่น โดยหาก
สถาบันตางๆ ของรัฐสามารถดําเนินการโดยสอดคลองกับคานิยมสากลที่ไดรับการยอมรับ อาทิ มี
ความโปรงใส ยุติธรรม มีนโยบายที่สงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในสังคม รวมทั้งแกไข
ปญหาสังคมตางๆ อาทิ ปญหาอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็มีแนวโนมที่จะไดรับความชื่น
ชมจากนานาประเทศ และกลายเปน Soft Power ของประเทศได ซึ่งตัวชี้วัดในเรื่องนี้ ประกอบดวย
การวัดเสรีภาพสวนบุคคลและความมีอิสระทางการเมือง ความเชื่อมั่นในรัฐบาล ประสิทธิภาพของ
รัฐบาล อัตราการเกิดอาชญากรรม ฯลฯ โดยใชดัชนีต างๆ ที่เกี่ยวของ เชน Freedom House Index;
World Economic Forum Trust in Government Index; World Bank Good Governance Index; UN
Homicide Rate Data ฯลฯ
(3) นโยบายทางการทูต (Diplomacy)
หากประเทศใดดําเนินนโยบายตางประเทศที่มีความชอบธรรม และมีบทบาทที่
สรางสรรคตอประชาคมระหวางประเทศ ก็จะชวยสงเสริม Soft Power ของประเทศดังกลาวดวย ซึ่ง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณในสวนนี้ รวมถึงปริมาณการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาตอตางประเทศ
(Oversea Development Aid: ODA) จํานวนการเปนสมาชิกที่มีบทบาทแข็งขันในองคการระหวาง
ประเทศตางๆ จํานวนสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลในตางประเทศ จํานวนผูติดตาม tweeter
ของกระทรวงการต า งประเทศ หรื อของรั ฐมนตรี ตา งประเทศ จํ า นวนสํ า นั ก งานวั ฒนธรรมใน
ตางประเทศ (เชน British Council) ฯลฯ
(4) การศึกษา (Education)
ขีดความสามารถของประเทศในการดึ ง ดูดนักศึ กษาตา งชาติใ หมาศึกษาใน
ประเทศนั้นๆ หรือมี นโยบายสง เสริมการแลกเปลี่ ยนทางการศึก ษา เปนเครื่องมือสํ าคั ญในการ
ดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ ซึ่งเมื่อนักศึกษาตางชาติสําเร็จการศึกษาและเดินทางกลับบานเกิด
ก็สามารถชวยประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณของประเทศที่ตนเคยไปศึกษาได ซึ่งจะทําให
ประเทศดังกลาวไดรับความนิยมและมี Soft Power เพิ่มขึ้น ซึ่งตัวชี้วัดในดานนี้ อาจประกอบดวย
จํานวนนักศึกษาตางชาติที่มาศึกษาอยูในประเทศนั้นๆ คุณภาพและอันดับของมหาวิทยาลัย ผลงาน
วิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยที่ไดรับการตีพิมพและไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ ฯลฯ
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(5) ธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation)
ตัวชี้วัดในเรื่องนี้ ไมไดหมายความถึง อํานาจทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมี
ลักษณะเปน Hard Power แตจะใหความสําคัญกับความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ่งในการ
สรางแรงดึงดูดและความนิยมตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ การมีนโยบายเศรษฐกิจที่เปดเสรี
ทางการคา ความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ที่เปนประโยชน ขีดความสามารถใน
การแขงขัน รวมถึงการมีบรรยากาศที่ดีสําหรับการคาการลงทุน
McClory ใชตัวชี้วัดเชิงปริมาณขางตนรวมกับตัวชี้วัดเชิงอัตนัยอีก 7 ดาน ซึ่งประกอบดวย
ความนิยมตอบุคคลที่มีชื่อเสียง (Soft Power Icons) ความนิยมตอผลผลิตดานวัฒนธรรมของประทศ
(Cultural Output) คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มประจําชาติ (Cuisine) คุณภาพสายการบิน
แหงชาติ / สนามบินหลัก (National Airline/Major Airport) การมีนโยบายการทูตที่สรางสรรค
(Foreign Policy Direction) ความเปนผูนําในเวทีโลก (Global Leadership) และความแข็งแกรงของ
ตราสินคา (Commercial Brands) เพื่อวัดและจัดอันดับ Soft Power ของประเทศตางๆ รวม 30
ประเทศ โดยในการคํานวน McClory ไดใหความสําคัญกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณรอยละ 70 และ
ตัวชี้วัดเชิงอัตนัยรอยละ 30 ซึ่งผลการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 30 ประเทศ พบวาประเทศที่มี Soft
Power สูง 5 อันดับแรกไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรเลีย
ในขณะที่ประเทศในเอเชียที่มี Soft Power สูงเปนลําดับตนๆ ไดแก ญี่ปุน เกาหลี ใต จีน สิงคโปร
และอินเดีย
2.2 แนวคิดเรื่องการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
Joseph S. Nye เสนอวา เครื่องมือสําคัญที่จะทําให Soft Power บรรลุผลในทางปฏิบัติ คือ
สิ่งที่เรียกวา การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ซึ่งหมายถึงปฏิสัมพันธที่มิไดพุงเปาไปที่รัฐบาล
ของตางประเทศ หากแตพุงเปาหมายหลักไปยังปจเจกบุคคลและองคกรที่ไมใชรัฐ ซึ่งนอกจากจะ
เปนไปเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศตนเองแลว ยังมุงหวังที่จะสรางบรรยากาศอันดีใน
ระยะยาวเพื่อรองรับนโยบายตางประเทศที่จะตามมาในอนาคตอีกดวย
2.2.1 ความหมายของการทูตสาธารณะ
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ นิยามความหมายของ “การทูตสาธารณะ” ไววา “เปน
การดําเนินงานโดยรัฐบาล เพื่อใหขอมูลหรือโนมนาวทัศนคติของประชาชนในตางประเทศ” ศัพท
ดังกลาวเริ่มใชเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1965 โดยนักการทูตสหรัฐฯ ซึ่งตอมาไดเปนผูกอตั้ง สถาบัน
การศึกษาดานการทูตสาธารณะ ณ มหาวิทยาลัยเฟตเชอร โดยไดใหคํานิยามวา “การทูตสาธารณะ
เปนเรื่องของการโนมนาวทัศนะคติของสาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนดและดําเนินงาน
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ดานการตางประเทศ ซึ่งครอบคลุมมิติตา งๆ ของความสัมพันธระหวางประเทศที่นอกเหนื อไปจาก
การทูตแบบดั้งเดิม รวมทั้งการดําเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนในตางประเทศ
การปฏิสัมพันธของภาคเอกชนระหวางสองประเทศ และการแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวความคิด ”4
รั ฐ บาลประเทศใดประเทศหนึ่ ง อาจส ง เสริ ม ให ดํ า เนิ น การทู ต สาธารณะเพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค ดังนี้
(1) เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ หรือเกียรติภูมิของประเทศ (image or prestige) เชน
กรณี ส าธารณรั ฐประชาชนจี น ซึ่ ง ต องการให ส าธารณชนของนานาประเทศให ก ารยอมรั บ ใน
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมอันเกาแก บทบาทดานการตางประเทศ และความสําเร็จในการพัฒนา
ประเทศ เปนตน
(2) เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ นโยบายต า งๆ ของประเทศ
(understanding of a country’s policies) เชนอิสราเอล ซึ่งตองการสรางความเขาใจเกี่ยวกับความ
เป น มาของประเทศ ประวั ติ ศ าสตร อั น ขมขื่ น ของชาวยิ ว และความจํ า เป น ที่ จ ะต องมี น โยบาย
ตางประเทศและการทหารที่เขมแข็ง
(3) เพื่อสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม (positive atmosphere and environment)
ที่เอื้อตอความสําเร็จของนโยบายของประเทศ เชน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ซึ่งตองการใหเกิด
ความนิยมตอคุณลักษณะของประเทศนั้นๆ ในทุกดาน ซึ่ งจะทําใหสาธารณชนประเทศเปาหมาย
ตัดสินใจเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ในทางบวก เชน การเลือกที่จะทําการคา และใชบริการ การเลือกที่
จะไปศึกษาตอ หรือการเลือกที่จะไปทองเที่ยว
การทูตสาธารณะสามารถแบงออกเปน 3 มิติ ไดแก
(1) การสื่อสารประจําวัน (daily communication) ซึ่งใชเพื่ออธิบายการตัดสินใจ
ดานนโยบาย เชนการแถลงขา ว หรือนโยบายของรัฐบาลตอสื่อสารมวลชนทั้งในและตางประเทศ
(press conference) หรือการเตรียมตัวใหพรอมเพื่อการแถลงจุดยืนหรือทาทีเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉินหรือ
วิกฤติการณ เปนตน
(2) การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร (strategic communications) ซึ่งออกมาในรูปของ
การรณรงค (campaign) เชิงสัญลักษณ โดยมีการกําหนดแนวเรื่อง (theme) ของการรณรงคดังกลาว
เชนในทศวรรษ 1990 ที่บริติช เคานซิล (The British Council) ไดพยายามสงเสริมภาพลักษณของ

4

ปยภักดิ์ ศรีเจริญ แนวทางการพัฒนาการทูตสาธารณะ ในภูมิภาคเอเชียใต รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตร
นักบริหารการทูต รุน ที่ 3 ประจําป 2554
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ประเทศอังกฤษวาเปนดินแดนที่มีความทันสมัย สรางสรรคสิ่งใหมๆ และยอมรับการดํารงอยูของ
สังคมแบบพหุชาติพันธุ เปนตน
(3) การพัฒนาความสัมพันธที่ยั่งยืนผานบุคคลสําคัญ (the development of lasting
relationships with key individuals) โดยอาศัยชองทางตางๆ ไมวาจะเปนการให ทุน การศึกษา การ
แลกเปลี่ยนบุคลากร การฝกงาน การสัมมนา การประชุม การพบกันระหวางสื่อมวลชน การฝกซอม
ทางทหารรวมกัน การใหความชวยเหลือทางทหารในยามสันติ ฯลฯ 5
การทูตสาธารณะแตกตางจากการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) ตรงที่การทูต
สาธารณะอาศั ยการเผยแพร ขอมู ลข อเท็ จจริง และเน นเรื่องการสร า งความน า เชื่ อถื อ ในขณะที่
โฆษณาชวนเชื่อจะเปนการใหขอเท็จจริงผสมผสานกับขอมูลที่บิดเบือน หรือแมกระทั่งขอมูลเท็จ
เขาไปดวย ดวยเหตุนี้ โฆษณาชวนเชื่อจึงมีความหมายในเชิงลบและเปนขอมูลที่ไมนาเชื่อถือ และ
มักใชเรียกความพยายามของรัฐบาลในสถานการณของความขัดแยงเพื่อโจมตี ตอบโต หรือลดความ
นา เชื่ อถื อของฝ า ยปฏิป ก ษ หรื อเพื่ อพยายามกลบเกลื่ อนจุดด า งพร อยของตน ในขณะที่ก ารทู ต
สาธารณะคือการพยายามที่จะโนมนาว (to influence) เพื่อตอบสนองการดําเนินการทางการทูต ซึ่ง
การดําเนินการทูตสาธารณะที่มีประสิทธิผลมิไดเปนเพียงการสื่อขอความ (send a message) ใหกับ
ประชาชนในประเทศเปาหมายเทานั้น แตจะประสบผลสําเร็จก็ตอเมื่อสามารถสรางความ สัมพันธ
และความไวเนื้อเชื่อใจตอประเทศเปาหมาย
อยางไรก็ดี การทูตสาธารณะมีขอจํากัดที่ตองพิจารณา ดังนี้
(1) โดยที่การทูตสาธารณะมีรูปแบบกิจกรรมหลากหลายเพื่อสื่อสารกับสาธารณชน
ในประเทศเปาหมาย ดังนั้น จึงอาจควบคุมผลลัพทไมไดทั้งหมด ในบางโอกาส กิจกรรมที่ดําเนินไป
ดวยความตั้งใจดีอาจเกิดผลลัพทในทางลบที่ไมคาดฝนได เชนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศึกษาดู
งาน อาจเกิดกรณีที่ผูเขารวมกิจกรรมอาจเกิดความไมประทับใจดวยนานาสาเหตุ จนสงผลลบได
(2) การดํ า เนิ น การทู ต สาธารณะจะต อ งมี ก ารปรั บ รู ป แบบให เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดล อมและสถานการณอยูเสมอ และพร อมที่ จะมีก าร “ลองผิ ดลองถูก ” (evolutionary
approach) มิใชเพียงกําหนดรูปแบบที่ตายตัว
(3) การประเมิ น ผลสํ า เร็ จ กระทํ า ได ย าก เนื่ อ งจากผลลั พ ธ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องในระยะยาว

5

สิทธิพล เครือรัตติกาล,แนวคิดเรือ่ ง Soft Power และการทูตสาธารณะ ,
http://kositthiphon.blogspot.com/2008/12/ soft-power-public-diplomacy.html, (2008)
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2.2.2 การวัดประสิทธิผลของการทูตสาธารณะ
ดังที่ไดกลาวแลววา การประเมินผลของนโยบายการทูตสาธารณะเปนเรื่องที่ทําไดยากและ
ใชเวลาคอนขางนาน อยางไรก็ดี มีนักวิชาการหลายรายพยายามที่จะวัดประสิทธิผลของนโยบายการ
ทูตสาธารณะอยางเปนระบบ อาทิ Colin M Wilding นักวิเคราะหอาวุโสของ BBC World Service
ซึ่งไดเสนอแนวทางการวัดประสิทธิผลของการทูตสาธารณะโดยระบุวา ในการวัดประสิทธิผลหรือ
ความสําเร็จของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งควรนําวัตถุประสงค (objectives) ของกิจกรรมนั้นๆ มา
เปนตัวตั้ง หรืออีกนัยหนึ่ง คือการประเมินวากิจกรรมนั้นๆ สามารถสงผลลัพทเปนการเฉพาะซึ่ง
นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพียงใด
การดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางเหตุและผล
(sequence of cause and effect) โดยรัฐจะจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมการทูตสาธารณะ
ตอกลุมใดกลุมหนึ่งในประเทศเปาหมาย เพื่อปรับเปลี่ยนการรับรู (awareness) หรือความเห็น
(opinion) ของกลุมเปาหมาย เพื่อใหสามารถบรรลุผลวัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวสรุปได ดังนี้
ปจจัยนําเขา (Inputs)
(ทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม)

ผลผลิต (Outputs)
(ผลที่คาดวาจะไดรับทันทีจากกิจกรรมดังกลาว)

ผลลัพธในระยะกลาง (Intermediate outcomes)
(การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะสั้น(0-5 ป) ซึ่งเปนผลจากการดําเนินกิจกรรม )

ผลลัพธระยะยาว (Longer-term outcomes)
(ผลลัพธสุดทายของการดําเนินกิจกรรมการทูตสาธารณะที่ตอบสนองตอยุทธศาสตร )

ยุทธศาสตรสําคัญดานการตางประเทศ
(International Strategic priority: ISP)
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การติดตามและประเมินผลสามารถทําไดในแต ละขั้นตอน ตั วอยางเชน อาจวัดผลผลิ ต
(output) ของกิจกรรมที่จัดขึ้นจากจํานวนผูเขารวมงาน และประเมินผลโดยการสอบถามความเห็น
ของผู ร ว มงานเกี่ ย วกั บ ประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากกิ จ กรรมดั ง กล า ว ในขณะที่ ผ ลลั พ ท ร ะยะกลาง
(Intermediate outcomes) สามารถติดตามไดจากการตรวจสอบความเห็นที่เปลี่ยนไปของกลุม
ตัวอยา งภายหลั งดํ า เนินกิ จกรรมการทูตสาธารณะเสร็ จสิ้ นไปแล วระยะหนึ่ ง หรื ออาจประเมิ น
ผลลัพธระยะยาวจากการที่ประเทศเปาหมายมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เปนรูปธรรม เชน มีการ
แกไขกฏหมายใหม เปนตน6
กลาวโดยสรุป กลไกการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตัองมีความเปน
บูรณาการทั้ ง ในระดั บ นโยบายและระดั บ ปฏิ บั ติก าร เพื่ อให ส ามารถ “สื่ อข อความ” เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรที่เปน Soft Power ของประเทศทั้งจากภาครัฐบาลและภาคประชาชนใหไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนั้น การกําหนดยุทธศาสตรการทูตสาธารณะ จะตองมีการสรรหาและประมวลแนวคิด
สภาวะแวดล อ ม ประสบการณ ที่ ไ ด รับ จากการประเมิ นผลการดํ า เนิ น งาน และป จจั ย อื่ น ๆ มา
พิจารณาประกอบกับนโยบายตางประเทศโดยรวม สําหรับประเทศที่มี Hard Power ไมมาก เชน
ประเทศไทยนั้น การนํา Soft Power มาใชใหไดผลสูงสุดโดยผานการทูตสาธารณะจําเปนตองมอง
Soft Power ของตนเองอยางเปนระบบในภาพใหญ โดยควรกําหนดนโยบายและทิศ ทางที่ชัดเจน
และพยายามดึ ง จุ ด เด น และต น ทุ น ที่ มี อ ยู อ อกมาใช ไ ด อ ย า งเต็ ม ที่ ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารจั ด สรร
ทรัพยากรและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งควรมีการตรวจสอบและประเมินผลดวย

6

Wilding M Colin, Measuring the Effectiveness of Public Diplomacy: the UK Approach, BBC World Service,
November 1, 2007

บทที่ 3
ผลการศึกษา

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคสําคัญไดแก 1) การระบุแหลงทรัพยากรซึ่งเปน Soft Power
ของประเทศไทย และ 2) ศึกษาและวิเคราะหผลการดําเนินการของทีมประเทศไทยในเนปาลในการ
ใช Soft Power เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยและเนปาล และเพื่อกําหนดขอเสนอ แนะใน
การใชSoft power ของไทยเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศในภาพรวม ซึ่งผลการศึกษามี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ภาพรวมเกี่ยวกับ Soft Power ของประเทศไทย
ประเทศไทยมีแหลงทรัพยากรซึ่งเปนที่มาของ Soft Power ไดแก
3.1.1 วัฒนธรรม
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง มีความหลากหลาย และตอ เนื่องมายาวนาน วัฒนธรรม
ไทยหลายๆ ดานเปนที่รูจักและไดรับความชื่นชมจากชาวตางชาติ อาทิ นาฏศิลปไทยที่มีความออน
ชอย สวยงาม อาหารไทยเปนอาหารที่ไดรับความนิยมติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกรวมกับอาหาร
ฝรั่งเศส อิตาเลียน ญี่ปุนและจีน โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 เวปไซต CNNGo.com1 ไดจัดอันดับ
เมนูอาหารยอดนิยมของโลก ซึ่งแกงมัสมั่นของไทยไดรับคะแนนเปนอันดับหนึ่ง ในขณะที่อาหาร
ไทยอีกหลายรายการไดคะแนนในอันดับตนๆ อาทิ ตมยํากุง สมตํา และน้ําตกหมู มวยไทยเปนกีฬา
ที่ไดรับความนิยมอยางสูงในหลายประเทศ โดยมีการเปดคายสอนมวยไทยในประเทศตางๆ ทั่วโลก
และปจจุบัน มวยไทยไดพัฒนาเปนกีฬาสากล ซึ่งมีการจัดการแขงขันในระดับนานาชาติเปนประจํา
นอกจากนี้ วัฒนธรรมรวมสมัย (pop culture) เชน ภาพยนตร ละครโทรทัศนและเพลงสมัยใหมของ
ไทยยังไดรับความนิยมอยางสูงในหลายๆ ประเทศ และไดรับรางวัลในระดับนานาชาติจํานวนมาก
ประเทศไทยยังมีสถานที่สําคัญที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมหลายแหง อาทิ
อุทยานประวัติศาสตรอยุธยา สุโขทัย กําแพงเพชรและศรีสัชนาลัย แหลงโบราณคดีบานเชียง ฯลฯ
1

CNNGo Staff, World’s 50 Most Delicious Foods , CNNGo Website,
(http://www.cnngo.com/explorations/eat/worlds-50-most-delicious-foods-067535?page=0,2), (2011)
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รวมทั้งยังมีสถานที่ทองเที่ย วทางธรรมชาติที่สวยงาม ทําใหประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางที่
นักทองเที่ ยวตางชาติจํานวนมากตองการเดินทางมาเยือน จากการจัดอันดับโดยนิตยสารและเวป
ไซตดานการทองเที่ยวของตางประเทศ อาทิ นิตยสาร Conde Nast Traveler ซึ่งเปนนิตยสารการ
ทองเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา และมีผูอานกวา 130 ลานคน ไดสํารวจความเห็นของผูอาน
นิตยสารจากทั่วโลก ซึ่งปรากฏวาประเทศไทยไดรับการจัดอันดับเปนประเทศที่นาเที่ยวที่สุดอันดับ
4 ที่นักทองเที่ยวตางประเทศสนใจเดินทางมาทองเที่ยว 2 ในขณะที่กรุงเทพฯ ติดอันดับ 4 ของเมืองที่
นาเที่ยวที่สุดในโลกของป 2554 จากการจัดอันดับของ Master Card Worldwide Index of Global
Destination Cities3 รองจากกรุงลอนดอน นครนิวยอรกและกรุงปารีส นอกจากนี้ ประเทศไทยยัง
เปนศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งไดใหความสนับสนุนและรวมมือกับประเทศตางๆ
ในเรื่องการสงเสริมและเผยแผพระพุทธศาสนาดวย
3.1.2 นโยบายการตางประเทศ
ประเทศไทยดํ า เนิ นนโยบายต า งประเทศที่ มี บ ทบาทสร า งสรรค ตอ ประชาคมระหว า ง
ประเทศ โดยเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศที่สําคัญและมีสวนรวมอยางแข็งขันในเรื่องการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนผานกรอบคณะมนตรีสิ ทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (UN
Human Rights Council: HRC) และการสงเสริมสันติภาพและความมั่นคง ซึ่งประเทศไทยไดเขา
รวมปฏิบัติการในการรักษาสันติ ภาพของสหประชาชาติในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกตั้งแตป 2533 รวม
ทั้งสิ้น 17 ภารกิจ ประเทศไทยยังใหความสําคัญกับ ความรวมมือดานการพัฒนาและสิ่งแวดลอม
โดยพยายามเสริมสรางบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศผูให (donor country) ตอประเทศ
กํ า ลั ง พั ฒ นา โดยเฉพาะในเรื่ อ งความช ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค และวิ ช าการ รวมทั้ ง ยั ง มี น โยบาย
ตางประเทศที่ไมตองการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น และใหความรวมมื อกับประชาคม
ระหวางประเทศในการแกไขปญหาขามชาติตางๆ ที่เปนภัยตอความมั่นคงของมนุษย ซึ่งนโยบาย
ตางๆ ดังกลาวสามารถเสริมภาพลักษณของไทยในเวทีโลก และสรางความเชื่อมั่นในประเทศไทย
ซึ่งเปนการการเพิ่ม Soft Power ของไทยดวย

2

The Nation, September 12, 2011, http://www.nationmultimedia.com/2011/09/12/national/Thailandvoted-fourth-best-world-destination-30165060.html
3
Yuwa Hedrick-Wong, Master Card Index of Global Destination Cities: Cross-Border Travel and Expenditures,
http://insights.mastercard.com/position-papers/mastercard-index-of global-destination-cities-cross-bordertravel-and-expenditures/.(2011)
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3.1.3 การศึกษา
ปจจุบันระบบการศึ กษาของไทยมีมาตรฐานเพิ่มสู งขึ้น สถาบันการศึ กษาต างๆ รวมทั้ ง
มหาวิทยาลัยหลายแหงมีหลักสูตรการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ และมีนโยบายสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ทําใหนักศึกษาตางชาติใหความสนใจมาศึกษาตอ
ที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทยเพิ่ มมากขึ้น จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก มี
มหาวิ ท ยาลั ย หลายแห ง ของไทยติ ด อั น ดั บ 4 อาทิ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร (อั น ดั บ 295)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อันดับ 369) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (อันดับ 418) มหาวิทยาลัยมหิดล
(อั นดั บ 548) มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม (อั นดั บ 633) มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร (อั นดั บ 675)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (อันดับ 680) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) (อันดับ 709) และจากสถิติ
ในป 2551 มีนักศึกษาตางชาติมาศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาของไทยจํา นวน 16,361 คน5 และ
มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุก ป การศึกษาจึงสามารถเปน Soft Power ที่ประเทศไทย
สามารถใชในการสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.4 ธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation)
ประเทศไทยมีนโยบายเศรษฐกิจที่เปดเสรีทางการคา มีกฎระเบียบและสภาวะแวดลอมที่
สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ มีความเชี่ยวชาญและไดรับการยอมรับในเรื่องความเปนเลิศใน
อุตสาหกรรมการบริการ อาทิ การโรงแรม ซึ่งมีโรงแรมหลายแหงของประเทศไทยไดรับการจัด
อันดับใหเปนโรงแรมที่ดีอันดับตนๆ ของโลก สถานพยาบาลของไทยยังไดรับความนิยม ทั้งในเรื่อง
ความเชี่ ย วชาญด า นการแพทย และมาตรฐานการบริ ก าร และมี ศั ก ยภาพที่ ป ระเทศไทยจะเป น
ศูนยกลางดานการแพทย (Medical Hub) ของภูมิภาคแถบนี้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑเกี่ยวกับสมุนไพร
ไทย และผลิตภัณฑสปาของไทยยังมีชื่อเสียงระดับโลก โดยมีตราสินคา (brand) ของผลิตภัณฑสปา
ที่สามารถเขาไปทําตลาดในระดับโลก ขณะเดียวกันประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
(creative economy) บนพื้นฐานของการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา โดย
ไดมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เขามาชวยในการสรางมูลคาเพิ่มและเชื่อมโยงภาคการ
ผลิตและบริการตางๆ ใหมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ซึ่งปจจุบัน
ประเทศไทยถื อ เป น หนึ่ ง ในศู น ย ก ลางการผลิ ต รถยนต ที่ สํ า คั ญ ของภู มิ ภ าคเอเชี ย รวมถึ ง
อุ ต สาหกรรมออกแบบ อุ ต สาหกรรมภาพยนต สื่ อ บั น เทิ ง และซอฟแวร เป น ต น ซึ่ ง สิ่ ง ต า งๆ
ดังกลาวถือเปน Soft Power ของไทยเชนกัน
4
5

Ranking Web of World Universities, http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=asia
ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://inter.mua.go.th/main2/article.php?id=5
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3.2 การดําเนินการของทีมประเทศไทยในเนปาล
ทีมประเทศไทยในเนปาลประกอบดวยผูแทนสํานักงานที่มีภารกิจในประเทศเนปาล หรือมี
เขตอาณาครอบคลุมประเทศเนปาล ไดแก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ (กระทรวงการ
ตางประเทศ) สํานักงานสงเสริม การคาระหวางประเทศ ณ กรุง นิวเดลี (กระทรวงพาณิชย) การ
ท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานนิ ว เดลี บริ ษั ท การบิ น ไทยฯ และวั ด ไทยลุ ม พิ นี 6 โดยมี
เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุทําหนาที่หัวหนาทีมประเทศไทยและเจาภาพหลัก ซึ่งรับผิดชอบ
การบริหารราชการในตางประเทศ โดยมีกลไกการทํางานคือ การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานเอกอั ค รราชทูต ซึ่ง ทุกหนวยงานในตางประเทศเขา รวมและมีก ารประชุ มอย างสม่ําเสมอ
เพื่อใหการปฏิบัติงานของทีมประเทศไทยมีเอกภาพ มีความเชื่อมโยงและประสานงานกันอยาง
ใกลชิด
ในการศึกษาเรื่องการใช Soft Power เพื่อสงเสริมความสัมพันธไทยและเนปาลนั้น ผูศึกษา
เห็นวา มีความจําเปนที่จะตองเขาใจขอมูลโดยสังเขปของประเทศเนปาล ภาพรวมของความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทยและเนปาล และยุทธศาสตรของไทยตอเนปาล ซึ่งทีมประเทศไทยในเนปาลได
ใชยุทธศาสตรดังกลาวเปนตัวตั้ง เพื่อกําหนดนโยบายหรือโครงการตางๆ โดยใช Soft Power ของ
ไทยเปนเครื่องมือเพื่อตอบสนองและขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุผล
3.2.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเนปาล
เนปาลมีที่ตั้งอยูในทวีปเอเชียใต เปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล (land locked country)
ตั้งอยูบนที่สูงทางทิศใตของเทือกเขาหิมาลัย มีอาณาเขตติดกับแควนทิเบตของประเทศจีน ทางตอน
เหนือ และทิศใตติดกับประเทศอินเดีย มีขนาดพื้นที่ 147, 181 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ
28 ลานคน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาฮินดู และพุทธศาสนา ปจจุบัน เนปาลมีการปกครอง
ระบอบสาธารณรั ฐ ซึ่ ง มี ป ระธานาธิ บ ดี เ ป น ประมุ ข และมี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป น หั ว หน า รั ฐ บาล
(เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญมาเปนระบอบสาธารณรัฐเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2551) เนปาลเปนหนึ่งในประเทศที่มี ระดับการพัฒนานอยที่สุด (Least Developed
Country: LDC) โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประมาณ 13 พันลานดอลลาร
สหรัฐ และรายไดประชาชาติตอหัวประมาณ 457 ดอลลารสหรัฐ (ป 2551) ประชากรสวนใหญยังมี
6

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการใหสรางวัดไทยลุมพินีขึ้น(๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๕) โดยใชเงินงบประมาณ
แผ น ดิ น โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ ส ง เสริ ม การเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทย ตามข อ ตกลง
(Commitment) ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเนปาลในโครงการพัฒนาลุมพินีสถาน เพื่อใหเปนศูนยกลางการเผย
แผ และสืบสานพระพุทธศาสนาตอไป
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ฐานะยากจน โดยเนปาลยั ง ตองการพึ่ งพาความช วยเหลื อเพื่ อการพั ฒนาจากประชาคมระหว า ง
ประเทศคอนขางมาก
3.2.2 สถานะความสัมพันธไทย – เนปาล
ไทยและเนปาลสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2502 ตลอด
ชวงเวลาที่ผา นมา ทั้ งสองฝ ายมีความสัมพั นธที่ดี และมีค วามรวมมือ ที่ใ กลชิด ในกรอบทวิภาคี
ความสัม พันธดานศาสนา วัฒนธรรมและวิ ชาการถื อเปนมิติที่ มีค วามสํ าคั ญที่ สุดตอการดํ าเนิ น
ความสัมพันธระหวางไทยและเนปาล เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความใกลชิด และมีความเชื่อมโยง
ทางดานวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งไดรับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา ในเรื่องความ
รวมมือดานวิชาการ รัฐบาลไทยโดยสํานักงานเพื่อการพัฒนาระหวา งประเทศ (สพร.) ไดใหทุนแก
บุคคลากรของเนปาลเพื่อเขารวมฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่สถาบันการศึกษาของไทยจัดขึ้นเปน
ประจําทุกป ดานความสัมพันธทางการเมือง ไทยและเนปาลมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน
อย า งสม่ํ า เสมอ ทั้ ง ในระดั บ ราชวงศ (ก อ นที่ เ นปาลจะเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
ประชาธิ ป ไตยที่ มี ก ษั ต ริ ย เ ป น ประมุ ข มาเป น ระบอบสาธารณรั ฐ เมื่ อ ป 2551) ระดั บ รั ฐ บาล
(นายกรั ฐมนตรี รั ฐมนตรี ) และระดั บ ผู นํา เหล า ทั พ อย า งไรก็ ดี ในด า นเศรษฐกิ จ มู ล ค า การค า
ระหวางไทยและเนปาลยังอยูในระดับต่ํา โดยการคารวมในป 2551 มีมูลคาประมาณ 65.74 ลาน
ดอลลารสหรัฐ ซึ่งไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคากับเนปาลมาโดยตลอด 7 ไทยสงออกไปเนปาล
มูลคา 64.44 ลานดอลลารสหรัฐ และนําเขาจากเนปาลมูลคา 1.29 ลานดอลลารสหรัฐ และปจจุบัน
ยังไมมีการลงทุนของไทยในเนปาล โดยเนปาลไดขอใหรัฐบาลไทยสนับสนุนใหภาคเอกชนไทยเขา
ไปลงทุนในเนปาล โดยเฉพาะในสาขาการกอสราง พลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ไทยและเนปาลยังมีความรวมมือที่ดีในเวทีระหวางประเทศ โดยมีทาทีที่
สอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกันในองคการระหวางประเทศตางๆ ทั้งในกรอบ UN และ
กรอบภูมิภาค อาทิ BIMSTEC
3.2.3 ยุทธศาสตรของไทยตอเนปาล
ยุทธศาสตรของไทยตอเนปาลเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรของไทย ตอภูมิภาคเอเชียใต 8
ซึ่งประกอบดวยประเทศตางๆ รวม 7 ประเทศ ไดแก อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา มัลดีฟส
เนปาล และภูฏ าน ซึ่ งถือเปนภู มิภาคที่สํา คัญ เนื่องจากสภาพภู มิศาสตรอยูทามกลางมหาสมุท ร
อินเดีย ทะเลอาระเบีย และอาวเบงกอล จึงเปนจุดเชื่อมและชองทางขนส งสินคาที่สําคัญที่เชื่อม
7
8

ที่มา : สํานักเทคโนโลยีและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิย
ที่มา: กองเอเชียใต กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา มกราคม 2553
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ยุโรป ตะวั นออกกลาง และเอเชี ย ตะวันออก และยัง เป นภู มิ ภาคที่ มีค วามหลากหลายและความ
แตกตางทั้งดานขนาดของประเทศ เชื้อชาติ ศาสนา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
ระบอบการปกครอง และบทบาทในเวทีระหวางประเทศ ซึ่งอาจจัดลําดับความสําคัญของประเทศ
ในเอเชียใตที่มีตอการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยดังนี้ (1) อินเดีย ในฐานะมหาอํานาจใหม
(2) ปากีสถาน บังกลาเทศและศรีลังกาในฐานะประเทศที่มีบทบาทรอง และ (3) เนปาล ภูฏาน
และมัลดีฟส ประเทศขนาดเล็กที่ยังคงตองการความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาจากนานาประเทศ
นอกจากแผนยุทธศาสตรของไทยตอภูมิภาคเอเชียใตโดยรวมแลว ยังจําเปนที่จะตองให
ความสํ าคั ญกั บลั กษณะเฉพาะของแต ละประเทศ ซึ่ งมี ความแตกต างกั นทั้ งด านวั ฒนธรรม ระบบ
การเมื อง เศรษฐกิ จ และระดั บการพั ฒนาด วย เพื่ อให การดํ าเนิ นนโยบายต างประเทศของไทยต อ
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียใตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในสวนของยุทธศาสตรของไทยตอ
เนปาลไดกําหนดขึ้นโดยพิจารณาจากสิ่งที่ไทยตองการจากเนปาล และสิ่งที่เนปาลตองการจากไทย
สิ่งที่ไทยตองการจากเนปาล
1) ความสั ม พั นธ ที่ ดี แ ละการสนั บ สนุ น ไทยในฐานะพั นธมิ ตร เพื่ อ การดํ า เนิ น ความ
ร ว มมื อ ในกรอบทวิ ภ าคี ที่ เ ป น ประโยชน กั บ สองฝ า ย และเพื่ อ หาแนวร ว มในการปกป อ ง
ผลประโยชนและสงเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศ ทั้งในกรอบสหประชาชาติและ
กรอบความรวมมือในภูมิภาค
2) การขยายมูลคาการคาการลงทุนระหวางกัน โดยเฉพาะการลงทุนของไทยในเนปาลใน
สาขาที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ การกอสรางโครงสรางพื้นฐาน อาหารแปรรูป ธุรกิจทองเที่ยว
3) จํานวนนักทองเที่ยวเนปาลที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักทองเที่ยวระดับบน เชน นัก
ธุรกิจ และกลุมผูรับบริการทางการแพทย
4) ชาวเนปาลมีความตระหนักรู (awareness) และมีความชื่นชมประเทศไทยในดานตางๆ
สิ่งที่เนปาลตองการจากไทย
5) มีความสัมพันธที่ดีกับไทยเพื่อเปนประตูสูความสัมพันธกับประเทศอาเซียนอื่นๆ
6) ตองการเปน พันธมิตรกับประเทศไทยในองคกรความรวมมือตางๆ อาทิ BIMSTEC
และ UN เพื่อเสริมฐานะและบทบาททางเศรษฐกิจ
7) ต อ งการให ไ ทยเพิ่ ม ปริ ม าณการค า และการลงทุ น ร ว มโดยเฉพาะโครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานพยาบาล โรงแรม และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
8) ความรวมมือดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงศาสนา และประวัติศาสตร
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
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9) ตองการความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเงินและความชวยเหลือทาง
วิ ช าการในสาขาที่ ไ ทยมี ค วามเชี่ ย วชาญ อาทิ การเกษตร การสาธารณสุ ข เพื่ อ เสริ ม สร า งขี ด
ความสามารถ ประสบการณและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปาหมายทางยุทธศาสตรของไทยตอเนปาล
10) สรางความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางผูนํา และสงเสริมการเยือนในทุกระดับ และการ
ใชกลไกความรวมมือทวิภาคีที่มีอยู อาทิ การประชุมคณะกรรมาธิการรวม (Joint Commission) ใน
การผลักดันประเด็นความสัมพันธทวิภาคี
11) มุงเนนการเพิ่มมูลคาการคาการลงทุนของไทยในเนปาล สงเสริมความรวมมือทาง
การคาและการขยายตลาดสินคาและบริการของไทยในเนปาลรวมถึงสงเสริมการลงทุ นของเนปาล
ในไทย
12) สงเสริมใหนักลงทุนไทยไปลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน การกอสรางสาธารณูปโภค
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว
13) สงเสริมความรวมมือดานวัฒนธรรม พุทธศาสนา และโบราณคดี
14) ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการในสาขาที่ ไ ทยมี ค วามชํ า นาญ และการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย โดยเชื่อมโยงกับมิติความรวมมือดานเศรษฐกิจ
15) ดําเนินความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจ
ระหวางกัน ซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการดําเนินความสัมพันธในมิติอื่นๆ
16) สงเสริมความรวมมือดานการศึกษา และเนนการสรางเครือขา ยระหวางมหาวิทยาลัย
และสถาบัน Think Tank ระหวางกัน
3.2.4 Soft Power ของไทยตอเนปาล
แหลงทรัพยากรสําคัญซึ่งเปนที่มาของ Soft Power ของไทยในการสงเสริมความสัมพันธ
กับเนปาลมีดังนี้
วั ฒ นธรรม ดั ง ที่ ก ล า วแล วว า ความสั ม พั นธ ด า นสั ง คม วั ฒนธรรมและศาสนาเป น มิ ติ
ความสัมพันธระหวางไทยและเนปาลที่สําคัญที่สุด ประชากรสวนใหญของไทยนับถือพุทธศาสนา
อย า งไรก็ ดี วั ฒนธรรมไทยส วนใหญ ไ ด รับ อิ ท ธิพ ลจากทั้ งพุ ท ธศาสนาและศาสนาฮิ นดู ขณะที่
ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาในประเทศเนปาลมีค วามเชื่อมโยงและผสมผสานกันอยางกลมกลืน
โดยชาวเนปาลซึ่งสวนใหญนับถือศาสนาฮินดูจะนับถือพุทธศาสนาดวย เนื่องจากตามความเชื่อของ
ชาวฮินดูนั้น พระพุทธเจาเปนอวตารปางที่ 9 ของพระวิษณุหรือพระนารายณ จึงถือเปนเทพเจาองค
หนึ่ ง ของศาสนาฮิ น ดู เ ช น กั น เนปาลยั ง เป น ที่ ตั้ง ของสถานที่ สํ า คั ญ ทางพุ ท ธศาสนาหลายแห ง
โดยเฉพาะเมืองลุมพิ นี ซึ่งเปนสถานที่ประสูติของพระพุทธเจา รวมถึงกรุงกบิลพัสดุ และเมือง
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เทวทหะ ซึ่งเปนเมืองของพระพุทธบิดา และพระพุทธมารดา ทําใหมีผูแสวงบุญชาวไทยเดินทางไป
สักการะสังเวชนียสถานเมืองลุมพินีปละประมาณ 50,000 คน นอกจากนี้ เนปาลยังมีเมืองจานักปูร
หรือมิถิลานคร ซึ่งมีการกลาวถึงในพระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และตามมหากาพยรามายณะ (รามเกียรติ์) ซึ่งระบุวา เมืองจานักปูรเปนเมืองเกิดของนางสีดา และ
เป น สถานที่ ที่ พ ระรามและนางสี ด าได เ ข า พิ ธี อ ภิ เ ษกสมรส ไทยและเนปาลยั ง มี ร ากฐานทาง
วัฒนธรรมรวมกัน โดยไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมลุมแมน้ําคงคาและแมน้ําสินธุ ภาษาไทยและ
ภาษาเนปาลมีรากศัพทมาจากภาษาบาลีสันสกฤต ถอยคําตางๆ ในภาษาไทยและเนปาลจํานวนมาก
จึงมีเสียงพองและมีความหมายเดียวกัน เชน มาลา (มาลัย) สุริยา จันทรา มยุรา มัจฉา วิทยา มนตรี
นาค ฯลฯ การที่วัฒนธรรมไทยและเนปาลมีความเชื่อมโยงกัน จึงทําใหชาวเนปาลมีความเขาใจและ
ชื่นชมศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งชวยใหประเทศไทยและชาวไทยมีภาพลักษณที่ดีในสายตาของชาว
เนปาล นอกจากนี้ อาหารไทยยังไดรับความนิยมอยางสูงในประเทศเนปาล ปจจุบันมีรานอาหาร
ไทยกวา 10 รานในกรุงกาฐมาณฑุ ความชื่นชมในวัฒนธรรมไทย อาหารไทย และสถานที่ทองเที่ยว
ที่หลากหลายของไทยทําใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมลําดับตนๆ ของชาวเนปาล
โดยชาวเนปาลเดินทางไปทองเที่ยวประเทศไทยปละประมาณ 30,000 คน ซึ่งบริษัทการบินไทยฯ
ไดเปดเสนทางการบินระหวางกรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ มาเปนเวลากวา 43 ปแลว และปจจุบันมี
เที่ยวบินเสนทางกรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ และกาฐมาณฑุ– กรุงเทพฯ ทุกวันๆ ละ 1 เที่ยวบิน ประเทศ
ไทยจึงเปนเสมือนประตู (gateway) สําหรับชาวเนปาลในการเดินทางไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และภูมิภาคอื่นๆ ดวย
การศึกษา ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาซึ่งใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนที่ไดรับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีนักศึกษาตางชาติ รวมทั้งชาวเนปาลมาศึกษาตอในประเทศไทย
เป นจํ า นวนมากในแต ล ะป สถาบั น การศึ ก ษาของไทยซึ่ ง เป น ที่ นิย มของนั ก ศึ ก ษาเนปาลได แ ก
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยชิน
วัตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ฯลฯ นอกจากเหตุผลดานคุณภาพของสถาบันการศึกษาของ
ไทยแล ว ยั ง มี ป จ จั ย เรื่ อ งระยะทางที่ ไ ม ไ กลจากประเทศเนปาล ค า ใช จ า ยที่ ไ ม สู ง และความ
สะดวกสบายในเรื่องที่ พักและโครงสรางพื้นฐานตา งๆ จึงทําใหมีนักศึกษาจากเนปาลเดินทางมา
ศึกษาตอที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในแตละป เจาหนาที่ภาครัฐของเนปาลจํานวนมากไดรับทุนจาก
รัฐบาลไทยภายใต โครงการความรวมมือทางวิ ชาการใหไปศึ กษาหรือฝกอบรมในประเทศไทย
ปจจุบัน บุคลากรเหลานี้ มีตําแหนงหนาที่สําคัญในสวนราชการตางๆ ของเนปาล มีความใกลชิด
ผูกพัน เขาใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย และมีทัศนคติที่ดีตอคนไทยและประเทศไทย จึงมี
บทบาทสําคัญที่จะชวยสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยและเนปาล
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นโยบายดานการตางประเทศ ประเทศไทยมีนโยบายดานการตางประเทศที่รักสันติ
เคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน และไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น นอกจากนี้ ไทยยังมี
นโยบายต า งประเทศที่ ส ร า งสรรค ตอ เนปาล โดยได ส นั บ สนุ นกระบวนการสั นติ ภ าพและการ
ปรองดองในเนปาลภายหลังจากที่เนปาลเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบสาธารณรัฐเมื่อป
2551 ซึ่งไทยไดสงทหารจํานวน 7 นายเขาปฏิบัติหนาที่ทหารสังเกตการณรวมกับ UN Mission in
Nepal (UNMIN) เพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ ตรวจสอบอาวุธและตรวจสอบกองกําลังของ
กลุ ม ลั ท ธิ เ หมา (Maoist) รั ฐ บาลไทยยั ง ได ส ง คณะผู แ ทนจากสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯและ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เขารวมสังเกตการณการเลือกตั้งทั่วไปของเนปาลเมื่อป 2551
ตามคําเชิญของฝายเนปาลดวย นอกจากนี้ ไทยยังเปนประเทศผูให (donor country) ตอเนปาล
โดยเฉพาะการใหความชวยเหลือดานวิชาการ ในขณะที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเนปาล
สวนใหญมีทัศนคติที่ดีและมีความชื่นชมประเทศไทยในฐานะเปนตนแบบการพัฒนาในดานตางๆ
สําหรับเนปาล
เศรษฐกิ จและนวั ตกรรม ชาวเนปาลสวนใหญ มองประเทศไทยวา เป นประเทศที่ มี
ความเจริญ มีระดั บการพัฒนาทางเศรษฐกิจสู ง มีระบบโครงสร างพื้นฐานที่ทันสมัย สิ นคา จาก
ประเทศไทยไดรับความนิยมสูง ในเนปาล เนื่องจากมีภาพลักษณเปนสินคาที่มีคุณภาพสูงในระดับ
เดียวกับสินคาจากญี่ปุนและเกาหลีใต โดยมีคุณภาพเหนือกวาสินคาจากอินเดียและจีน ชาวเนปาล
จํานวนมาก โดยเฉพาะผูมีฐานะดีนิยมเดินทางไปรับบริการดานการแพทยที่ประเทศไทยเนื่องจากมี
ความเชื่อมั่นในนวัตกรรมดานการแพทยของไทยที่มีมาตรฐานระดับโลก บริษัทการบินไทยฯ เปน
สายการบินตางชาติสายการบินแรกๆ ที่เปดเสนทางการบินมายังเนปาล และชวยเชื่อมโยงเนปาลกับ
ประเทศตางๆ บริษัทการบินไทยฯ จึงเปนสายการบินที่ไดรับความนิยมอันดับหนึ่งของชาวเนปาล
ทั้งดานคุณภาพและการบริการ
3.2.5 การใช Soft Power ผานการทูตสาธารณะ
ระหว างป 2551 – 2555 ทีม ประเทศไทยไดใ ช Soft Power ของไทยในการสง เสริ ม
ความสัมพันธไทย – เนปาล ผานการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของไทยตอเนปาล ดังนี้
(1) วัฒนธรรมและศาสนา
ที ม ประเทศไทยในเนปาลใช มิ ติ ด า นวั ฒ นธรรมและศาสนา ซึ่ ง เป น Soft
Power ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของประเทศไทยในการส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ กั บ เนปาล โดยเฉพาะ
ความสัมพันธระดับประชาชน (people to people relation) ผานการดําเนินโครงการตางๆ
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โครงการด า นวั ฒ นธรรม ที ม ประเทศไทยในเนปาล (สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง
กาฐมาณฑุ และบริษัทการบินไทยจํากั ดฯ) รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสัมคมของเนปาล ซึ่ง
เปน friends of Thailand ไดแก สภาหอการคาและอุตสาหกรรมเนปาล- ไทย (Nepal-Thailand
Chamber of Commerce and Industry: NTCCI) สมาคมมิตรภาพเนปาล- ไทย (Nepal- Thailand
Friendship Association) สมาคมมวยไทยในเนปาล (Muay Thai Association, Nepal) จัดการแสดง
เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมไทยในเนปาลเปนประจําทุกๆ ป อาทิ การแสดงหุนละครเล็ก คณะโจหลุยส
การแสดงนาฏศิลป และสาธิตกีฬามวยไทยโดยคณะสบันงา ซึ่งเนนรูปแบบการแสดงที่ชี้ใหเห็นถึง
ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหวางไทยและเนปาล เชน การแสดงหุนละครเล็ก เรื่องรามเกียรติ์
หรือรามายณะตอนหนุมานจับนางเบญจกาย ทําใหการแสดงดังกลาวไดรับการตอบรับอยางดียิ่ง
กิจกรรมดานวัฒนธรรมอื่นๆ ไดแก การจัดประกวดภาพเขียนในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปการ
สถาปนาความสัมพันธ ทางการทูตระหวางไทยและเนปาลในป 2552 ภายใตหัวขอ Colors of
Friendship ซึ่งเปนกิจกรรมทีสนับสนุนการเชื่อมโยงระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศ (people
connectivity) และประชาสัมพันธประเทศไทย โดยเฉพาะในหมู เยาวชนเนปาล ทีมประเทศไทยยัง
รวมกับโรงแรมชั้นนําในกรุงกาฐมาณฑุ จัดเทศกาลสัปดาหอาหารไทย เพื่อตอยอดและสงเสริ ม
ความนิยมอาหารไทยในเนปาล โดยเนนรายการอาหารใหมๆ นอกเหนือจากอาหารที่ชาวเนปาล
รูจักและไดรับความนิยมอยูแลว เชน ตมยํากุง ผัดไทย ฯลฯ นอกจากนี้ ทีมประเทศไทยยังรวมกัน
จัดเทศกาลภาพยนตรไทยที่กรุงกาฐมาณฑุ เพื่อเผยแพรภาพลักษณและประชาสัมพันธประเทศไทย
โดยเฉพาะความก า วหน า ในอุ ต สาหกรรมภาพยนตร ซึ่ ง เป น วั ฒ นธรรมร ว มสมั ย โดยที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชนิพนธหนังสือเรื่องพระมหาชนก (Mahajanaka) ซึ่ง
กลาวถึงเมืองจานักปูร หรือมิถิลานคร ซึ่งเปนเมืองสํา คัญอีกเมืองหนึ่งของเนปาล และเปนเมืองเกิด
ของประธานาธิบดีเนปาลคนปจจุบัน จากความเชื่อมโยงดังกลาว จึงทําใหประธานาธิ บดีเนปาลมี
ความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และชื่นชอบประเทศไทยเปนกรณีพิเศษ ซึ่งถือเปน Soft
Power ที่สําคัญของไทยตอเนปาลอีกดานหนึ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุจึงไดจัดพิมพ
หนั ง สื อ พระมหาชนกฉบั บ การ ตู น ซึ่ ง แปลเป น ภาษาเนปาล และแจกจ า ยให แ ก ห อ งสมุ ด ของ
มหาวิ ท ยาลั ย และโรงเรี ย นต า งๆ ทั่ ว ประเทศเนปาล รวมทั้ ง ผู ที่ ส นใจทั่ ว ไป เพื่ อ เผยแพร พ ระ
อั จ ฉริ ย ภาพของพระบาทสมเด็ จพระเจ า อยู หั ว และส ง เสริ ม ความสั ม พั นธ ใ นระดั บ ประชาชน
ระหวางสองประเทศ
โครงการดานศาสนา เพื่อเผยแพรภาพลักษณของประเทศไทยในฐานะศูนยกลางของพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาท และความประสงคของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ตองการพัฒนาพุทธศาสนา
ในเนปาลซึ่งเปนดินแดนพุทธภูมิใหมีความเจริญมั่นคง ทีมประเทศไทยในเนปาล ซึ่ งรวมถึงวัดไทย
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ลุมพินีไดรวมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา อาทิ รวมกับกระทรวงการตางประเทศของไทย อัญเชิญผา
พระกฐินพระราชทานไปทอดถวายวัดพุทธในเนปาลเปนประจําทุกป ตั้งแตป 2551 ซึ่งประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี และเปนผลดีตอการเสริมสรางความสัมพันธในระดับประชาชน ทีมประเทศ
ไทยยังมีสวนรวมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ของวัดพุทธเนปาล โดยเอกอัครราชทูตฯ และ
เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนาที่วัดพุทธตางๆ ใน
เนปาลจัดขึ้นเปนประจํา เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นของประเทศไทยที่จะชวยสงเสริมพุทธศาสนาใน
เนปาล ทีมประเทศไทยและมูลนิธิไทยพึ่งไทยยังไดรวมกันบูรณะสังเวชนียสถานลุมพินี โดยการ
กอสรางทางเดินรอบวิหารมายาเทวี และเสาหินพระเจาอโศกมหาราช รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบใหมีความสวยงาม โดยใชงบประมาณจากเงินบริจาคของพุทธศาสนิกชนชาวไทย เพื่อเปน
ของขวัญแกรัฐบาลและประชาชนชาวเนปาล ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับอนุมัติใหดําเนินการจาก
องคกร UNESCO และหนวยงาน Lumbini Development Trust (LDT) ซึ่งทําหนาที่กํากับดูแล
ลุมพินีเปนกรณีพิเศษ แมวากอนหนานี้ มีคณะบุคคลหรือองคกรตางๆ จากหลายประเทศเคยแสดง
ความประสงคที่จะชวยบูรณะลุมพินี แตไมไดรับอนุมัติจาก UNESCO และ LDT การที่ฝายไทย
ไดรับอนุมัติใหดําเนินการได จึงเปนการแสดงถึงความสัมพันธทางพุ ทธศาสนาที่ใกลชิดเปนพิเศษ
ระหวางไทยและเนปาล
(2) การสงเสริมบทบาทประเทศผูใหและตัวอยางดานการพัฒนาแกเนปาล
Soft Power ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของไทยตอเนปาล คือการที่ไทยมีบทบาทเปน
ผูให (donor country) และเปนตัวอยางดานการพัฒนาสําหรับเนปาล ซึ่ง ชวยสงเสริมความสัมพันธ
ในภาพรวม ทีมประเทศไทยไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมบทบาทดังกลาวของ
ไทยอย า งต อเนื่ อ ง อาทิ การให ค วามช วยเหลื อ ทางวิ ช าการ ซึ่ ง สถานเอกอั ค รราชทู ตฯ ร วมกั บ
สํานักงานเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) รวมกันคัดเลือกบุคลากรจากภาครัฐของเนปาล
เพื่อรับทุนไปศึกษาหลักสูตรตางๆ ที่ ประเทศไทยทุกป โดยในป 2553-2554 สํานักงานเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)ไดใหทุนการศึกษาแกบุคลากรจากภาครัฐของเนปาลใน หลักสูตร
ตางๆ ซึ่งประกอบดวยทุนฝกอบรมประจําปจํานวน 39 หลักสูตร ๆ ละ 1-2 ทุน ทุนภายใตกรอบ
ความรวมมือไตรภาคี โดยรวมกับ UNICEF UNFPA และ JICA จํานวน 15 หลักสูตรๆ ละ 1-2 ทุน
และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 20 หลักสูตร ๆ ละ 3 ทุน
ทีมประเทศไทยในเนปาลยังไดจัดโครงการความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา และ
โครงการเพื่อสาธารณะประโยชนแกชาวเนปาล โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมกับบริษัทการบิน
ไทยฯ วัดไทยลุมพินี สภาหอการคาและอุตสาหกรรมเนปาล-ไทย และองคกร Youth Eye Service
ซึ่งเปนองคกรเอกชนของเนปาลที่มีวัตถุประสงคในการยกระดับสุขภาพสายตาของชาวเนปาลไดจัด
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โครงการผ า ตั ด ตาต อ กระจกให กั บ ชาวเนปาลที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย ใ นเขตลุ ม พิ นี เมื่ อ เดื อ น
กุมภาพันธ 2554 โดยใชวัดไทยลุมพินีเปนสถานที่ดําเนินโครงการ ซึ่งมีคนไขมารับบริการตรวจ
สุขภาพตากวา 1 พันคน และไดรับการผาตัดรักษาโรคตาตอกระจกจํานวน 100 คน
ที ม ประเทศไทยในเนปาลยั ง ได บ ริ จ าคเงิ น ช ว ยเหลื อ องค ก รด า นสาธารณะ
ประโยชนตางๆ ของเนปาล อาทิ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลตํารวจ และองคกรการกุศลตางๆ ชวย
สนับสนุนงบประมาณการกอสรางโรงเรียนและหองสมุ ดในพื้นที่ชนบทของเนปาล และยังได
ดําเนินโครงการเผยแพรทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําผูนําชุมชนในเขตลุมพินีเดินทางไปศึกษาดู
งานดานเศรษฐกิจพอเพียงที่ประเทศไทยเพื่อนํามาปรับใชในพื้นที่ชนบทของเนปาลซึ่งมีปญหา
ความยากจน สถานเอกอัคร ราชทูตฯ ยัง รวมกั บวัดไทยลุมพินีจัดตั้งโรงเรียนวันอาทิตยเ พื่อเป ด
โอกาสให เด็ ก นั ก เรี ย นชาวเนปาลที่ ย ากไร ไ ด ศึ ก ษา รวมทั้ ง บริ จาคผ า ห ม และโค กระบื อให กั บ
เกษตรกรชาวเนปาลดวย การดําเนินการตางๆ ดังกลาวไดรับการประชาสัมพันธ ผานสื่อตางๆ ของ
เนปาลอยางกวางขวาง ซึ่งความชวยเหลือของไทยที่ใหตอชาวเนปาลไดชวยกระชับความสัมพันธใน
ภาพรวมระหว า งสองประเทศให ดี ยิ่ ง ขึ้ น และเป น การเพิ่ ม บทบาทของไทยในฐานะผู ใ ห เ พื่ อ
มนุษยธรรมและการพัฒนาระหวางประเทศที่ยั่งยืน
(3) การดําเนินนโยบายตางประเทศที่เปนมิตรและสนับสนุนเนปาล
ไทยและเนปาลมีความสัมพันธดานการเมืองที่ดีและมีความรวมมือที่ใกลชิดในเวที
ระหวางประเทศ ไทยมีนโยบายตางประเทศที่ไมตองการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น
ปจจุบัน เนปาลอยูระหวางชวงเปลี่ยนผานทางการเมือง (transitional period) หลังจากที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงระบอบการปกครอง ซึ่ ง เนปาลประสบป ญหาขาดเสถี ย รภาพทางการเมื อง มี ก าร
เปลี่ย นแปลงรั ฐบาลบ อยครั้ง กระบวนการสั นติ ภาพและการรา งรั ฐธรรมนู ญฉบั บใหม ป ระสบ
ปญหาลาชา มีการประทวงโดยกลุมตางๆ ทั้งที่สังกัดพรรคการเมือง และภาคสวนตางๆ ที่ไมพอใจ
รัฐบาลอยูเปนประจํา ทําใหเนปาลถูกวิพากษวิจารณและกดดันอยางหนัก โดยเฉพาะจากประเทศ
ตะวั น ตก ซึ่ ง เอกอั ค รราชทู ต ฯ และเจ า หน า ที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง กาฐมาณฑุ รวมทั้ ง
เจาหนาที่หนวยงานตางๆ ในทีมประเทศไทยได แสดงทาทีชัดเจนเมื่อ เขาพบหารือกับภาครัฐของ
เนปาลในทุ ก ระดั บ รวมถึ ง ประธานาธิ บ ดี นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ตา งๆ ว า ประเทศไทย
สนับสนุนกระบวนการสันติภาพของเนปาล และจะไมแทรกแซงกิจการภายในของเนปาล ซึ่งทาที
ดังกลาวของไทยสรางความพอใจและความเชื่อมั่นใหกับฝายเนปาล ทั้งนี้ การที่ไทยและเนปาลมี
ความสัมพันธที่ดี มีความไวเนื้อเชื่อใจกัน สงผลใหทั้งสองฝายสนับสนุน กันและกันในเวทีระหวาง
ประเทศมาโดยตลอด
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(4) การสงเสริมความสัมพันธไทย-เนปาลผานกิจกรรมดานการศึกษา
ความร วมมื อด า นการศึ ก ษาเป น Soft Power ที่ สํ า คั ญอี ก ประการหนึ่ ง ในการ
สงเสริมความสัมพันธไทย-เนปาล เจาหนาที่ภาครัฐของเนปาลหลายรายเคยไดรับทุนจากรัฐบาล
ไทยใหไปศึกษาหรืออบรมหลักสูตรตางๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ภายใตโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการ ในขณะที่ มีชาวเนปาลจํานวนมากเขารับการศึกษาตอที่ มหาวิทยาลัยตางๆ
ของไทย ชาวเนปาลดังกลาวจึงมีทัศนคติที่ดีตอประเทศไทย และมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
ความสัมพันธไทย-เนปาลในภาพรวมในฐานะ “friends of Thailand” ทีมประเทศไทยในเนปาลจึง
ไดริเริ่มโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมใหชาวเนปาลไปศึกษาตอในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อาทิ โครงการ
Destination Thailand ซึ่ ง เชิ ญ ผู แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ ของไทยมาจั ด นิ ท รรศการเพื่ อ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย และใหขอมูลแกผูเขารวมงาน ซึ่งไดรับความสนใจจากนักเรียนและ
นัก ศึ ก ษาชาวเนปาล รวมทั้ ง ผูป กครอง และสื่ อมวลชนอย า งมาก สถานเอกอัค รราชทู ต ณ กรุ ง
กาฐมาณฑุยังไดประสานงานใหมีการจัดทําความตกลงระหวางสถาบัน การศึกษาตางๆ ของไทยกับ
เนปาลเพื่อสงเสริมความรวมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ รวมทั้งไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง
สมาคมนักเรียนเกาไทยในเนปาลดวย
(5) มิติดานธุรกิจและนวัตกรรม
ทีมประเทศไทยในเนปาลไดจัดโครงการเพื่อประชาสัมพันธความกาวหนาดาน
นวัตกรรมตางๆ ของไทย อาทิ การจัดนิทรรศการ Thailand Today และนิทรรศการ Destination
Thailand เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงการแพทย (Medical Tourism) ของไทย โดยเชิญโรงพยาบาล
ชั้นนํา เชน โรงพยาบาลบํารุงราษฎร โรงพยาบาลกรุงเทพฯ โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเวช
ธานี โรงพยาบาลสมิติเวช ฯลฯ มาจัด นิทรรศการเพื่อแนะนําการใหบริการทางการแพทยแกชาว
เนปาล ควบคูไปกับนิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยว และงานแสดงสินคาจากประเทศไทย
3.3 ผลการดําเนินการ
ดังที่ไดกลาวแลววา การใช Soft Power ในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ ตอง
ดํ า เนิ นการอย า งต อ เนื่ องและใช เวลานานกว า ที่ จะเห็ นผลลั พ ท ที่ เป นรู ป ธรรม อย า งไรก็ ดี หาก
ประเมินผลการดําเนินการของทีมประเทศไทยในเนปาลเฉพาะในกรอบเวลาที่ศึกษา (ป 2551 –
2555) อาจกลาวไดวา โครงการตางๆ ที่ทีมประเทศไทยดําเนินการในชวงเวลาดังกลาว มีสวน
สนับสนุนเปาหมายทางยุทธศาสตรของไทยตอเนปาลในเบื้องตน ดังนี้
3.3.1 ผลลัพทดานการเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศ
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การที่รัฐบาลไทยและทีมประเทศไทยในเนปาลดําเนินนโยบายตางประเทศที่เ ปนมิตรตอ
เนปาล ใหการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพของเนปาลอยางสรางสรรค โดยแสดงทาทีชัดเจนที่
ไมตองการแทรกแซงกิจการภายในของเนปาล รวมทั้ง สนับสนุนเนปาลในเวทีระหวางประเทศมา
โดยตลอด สงผลใหเนปาลดําเนินนโยบายตา งประเทศที่เปนมิตรกับไทย โดยเนปาลไดสนับสนุน
ไทยในการสมัครรับการเลือกตั้งตําแหนงตางๆ ในองคการระหวางประเทศทุกตําแหนงที่ไทยสมัคร
ระหวางป 2551-2555 โดยไมมีเงื่อนไขหรือเสนอขอแลกเปลี่ยนใดๆ นอกจากนี้ ผูแทนระดับสูงของ
เนปาล ไดแก นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีตางประเทศ รัฐมนตรีมหาดไทย ฯลฯ ยัง
ไดเดินทางเยือนประเทศไทยหรือมีการหารือกับฝายไทยในหลายโอกาส
3.3.2 ผลลัพทดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน
แมวาการคาการลงทุนระหวางไทยและเนปาลในชวงป 2551 – 2555 จะยังไมมีการขยายตัว
อยางมีนัยสําคัญมากนัก โดยการค ารวมเฉลี่ยตอปในชวงเวลาดังกลาวมีมูลคาประมาณ 65-80 ลาน
ดอลลารสหรัฐ ซึ่ง ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคามาโดยตลอด อยางไรก็ดี การจัดโครงการดาน
เศรษฐกิจของทีมประเทศไทย อาทิ โครงการ Destination Thailand และโครงการ Thailand Today
เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว การแพทย และสินคาไทย ไดรับความสนใจจากชาวเนปาลและ
ชาวตางชาติที่อยูในเนปาลอยางมาก สื่อทองถิ่น ของเนปาล ทั้งหนังสือพิมพ นิตยสาร และรายการ
โทรทัศนไดรายงานขาวการจัดงานดังกลาวอยางกวางขวาง ซึ่งสามารถประชาสัมพันธประเทศไทย
ได เ ป น อย า งดี นอกจากนี้ คณะนั ก ธุ ร กิ จ เนปาลจากสภาหอการค า และอุ ต สาหกรรมเนปาล
(Federation of Nepal Chamber of Commerce and Industry) ซึ่งเปนนักธุรกิจชั้นนําของเนปาลยังได
จัดคณะไปเยือนประเทศไทย โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุนําคณะไปดวยตนเอง และได
มีการเจรจาธุรกิจกับภาคเอกชนไทย ซึ่งนําไปสูความรวมมือทางธุรกิจระหวางกัน และมีการนําเขา
ผลิตภัณฑจากไทยมาจําหนายในเนปาลเพิ่มมากขึ้น อาทิ เฟอรนิเจอรจากบริษัท Index ผลิตภัณฑสบู
เหลวและแชมพู Kodomo Shokobutsu และ Kirei Kirei ของบริษัท Lion ประเทศไทย รวมทั้ง
เครื่องดื่มชูกําลัง (Energy Drink) ตรา Rhino จากเครือบริษัทไทยนครพัฒนา
3.3.3 ผลลัพทดานสังคม และการเชื่อมโยงในระดับประชาชน
โครงการต า งๆ ที่ ที ม ประเทศไทยในเนปาลดํ า เนิ นการ ทั้ ง ด า นวั ฒ นธรรม (การแสดง
นาฏศิลป เทศกาลอาหารไทย เทศกาลภาพยนตรไทย ฯลฯ) โครงการดานศาสนา (การอัญเชิญผา
พระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่วัดพุทธตางๆ ในเนปาล การบูรณะฟนฟูสังเวชนียสถานลุมพินี
ฯลฯ ) โครงการเพื่อสาธารณประโยชน ตางๆ (โครงการผาตัดตาตอกระจกและตรวจสุข ภาพแกผู
ยากไร ช าวเนปาล การบริ จาคผ า ห ม ยารั ก ษาโรค การสร า งโรงเรี ย นและห อ งสมุ ด รวมถึ ง การ
ฝกอบรมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงใหแก ผูนําชุมชน) และการใหความชวยเหลื อเพื่อพัฒนา (ความ
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รวมมือดานวิชาการ การใหทุนการศึกษาแกเจาหนาที่ภาครัฐของเนปาล) ฯลฯ มีบทบาทสําคัญใน
การส ง เสริ ม ความสั ม พั นธ ใ นระดั บ ประชาชน ทํ า ให ช าวเนปาลมี ทั ศ นคติ ที่ ดี และมี ค วามนิ ย ม
ประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากการที่มีผู เขารวมโครงการเปนจํานวนมาก มีการประชาสัมพันธ และ
เผยแพรขาวการจัดงานผานสื่อตางๆ อยางกวางขวาง ซึ่งผูเขารวมงานไดใหขอคิดเห็นในทางบวก
และชื่นชมประเทศไทยทั้งในดานศิลปะ วัฒนธรรม และการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแก
เนปาล ซึ่งนําไปสูความไวเนื้อเชื่อใจ และเอื้ อประโยชนตอการสงเสริมความสัมพันธในมิติอื่นๆ
ระหวางไทยและเนปาล
3.4 การวิเคราะห SWOT การใช Soft Power ในการสงเสริมความสัมพันธไทย-เนปาล
การวิเคราะหประสิทธิภาพและขอจํากัดตางๆ ในการใช Soft Power เพื่อสงเสริมควม
สัมพันธไทย-เนปาล สามารถใชเครื่องมือวิเคราะหพื้นฐานไดแก SWOT Analysis ดังนี้

o
o
o

o
o

ตารางวิเคราะห SWOT
การใช Soft Power ในการสงเสริมความสัมพันธไทย – เนปาล
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
การมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมรวมกัน
o ทัศนคติของไทยตอเนปาล
ไมมีความขัดแยง
o ปญหาความยากจนและการพัฒนา
บทบาทการเปนประเทศผูใหและ
o เสถียรภาพและความมั่นคงทางการ
ตนแบบดานการพัฒนาของไทยตอ
เมืองของเนปาล
เนปาล
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
กระแสโลกาภิวัตน
o บทบาทของประเทศผูใหอื่นๆ
ความพยายามของเนปาลที่ตองการลด
o บทบาทของอินเดียในฐานะผูนําใน
การพึ่งพาอินเดีย
ภูมิภาคเอเชียใต

3.4.1 จุดแข็ง (Strengths)
(1) ไทยและเนปาลมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมรวมกัน โดยเฉพาะมิติดานศาสนา ซึ่ง
วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศไดรับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและฮินดู จึงชวยใหไทยสามารถใช
วัฒนธรรมและศาสนาเปนเครื่องมือในการสงเสริมความสัมพั นธกับเนปาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
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และทําใหการสื่อสารและการทําความเขาใจในระดับประชาชนโดยใชวัฒนธรรมและศาสนาเปนสื่อ
สามารถทําไดงาย
(2) ไทยกับเนปาลไมมีประวัติศาสตรความขัดแยงระหวางกัน จึงไมมีประเด็นทาง
สังคมจิตวิทยาที่จะเปนอุปสรรคตอการขยายความสัมพันธและสงเสริมความรวมมือระหวางกัน
(3) ภาพของประเทศไทยในสายตาของชาวเนปาลโดยทั่วไป คือ เปนประเทศที่มี
ความเจริญกาวหนา ทางเศรษฐกิจ มีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม โดยเฉพาะสถานที่ทองเที่ยวทาง
ทะเล (เนื่องจากเนปาลเปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล) ชาวเนปาลมีทัศนคติทางบวกตอประเทศ
ไทย โดยเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศผูใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา
แกเนปาล
3.4.2 โอกาส (Opportunities)
(1) กระแสโลกาภิวัตนที่เกิดขึ้นในชวง 30 ปที่ผานมา สงผลใหเกิดการเชื่อมโยงกัน
ทั้งในแงพื้นที่ (space) และเวลา (time) ทั่วทุกมุมโลก โดยมีสื่อใหม ไดแก อินเตอรเนต ที่ประชากร
จํานวนมากสามารถเขาถึงได จึงเปนการสรางโอกาสในการขยายความสัมพันธระดับประชาชน ซึ่ง
ที ม ประเทศไทยในเนปาลสามารถใช สื่ อ ใหม ดัง กล า วในการประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ด า น ต า งๆ
เกี่ยวกับประเทศไทย หรือสามารถใช Soft Power ในการสงเสริมความสัมพันธกับเนปาลผานการ
ดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ ไปสูภาครัฐและประชาชนเนปาลที่เปนกลุมเปาหมายไดอยาง
กวางขวาง ทั่วถึงและรวดเร็วมากขึ้น
(2) แมเนปาลจะมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับอินเดียซึ่งเปนประเทศมหาอํานาจใน
ภูมิภาคเอเชียใต แตความสัมพันธดังกลาวเปนไปในลักษณะที่เนปาลตองพึ่งพาอินเดียในดานตางๆ
อยูมาก ซึ่งเนปาลมักมีความรูสึกวาตกอยูภายใตอิทธิพลของอินเดีย และถูกอินเดียแทรกแซงกิจการ
ภายในบอยครั้ง จึงประสงคที่จะลดอิทธิพลในดานตางๆ ของอินเดียที่มีตอประเทศตนไมใหสูง
เกินไป ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จึงเปนโอกาสสําหรับประเทศนอกภูมิภาค เชนประเทศ
ไทยที่จะใช Soft Power ในการขยายความสัมพันธระดับประชาชนกับเนปาล เชน การศึกษา การ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ฯลฯ
3.4.3 จุดออน (Weaknesses)
(1) ทัศนคติของคนไทยโดยทั่วไปตอประชาชนภูมิภาคเอเชียใต รวมถึงเนปาล
คอนขางจะอยูในดานลบ โดยมักจะมองอุปนิสัย วิถีความคิด รวมทั้งสถานะทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมของเนปาลวาลาหลังกวาประเทศไทย ซึ่งความรูสึกในลักษณะดังกลาวจะเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานการทูตสาธารณะ ซึ่งอาจตองใชภาคประชาชนเขามามีสวนรวม ซึ่งบางครั้งแทนที่จะเกิด
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ผลดี อาจกลับกลายเปนการสรางความเขาใจผิดและกอใหเกิดทัศนคติในทางลบตอประเทศไทยและ
ประชาชนไทยได
(2) เนปาลมีสถานะคอนขางยากจน โดยจัดอยูในกลุมประเทศที่มีระดับการพัฒนา
นอยที่สุด (Least Developed Country: LDC) ซึ่งจะทําใหชองทางการดําเนินการทูตสาธารณะมี
ขอจํากัด อาทิ จํานวนประชากรเปาหมายที่มีศักยภาพ หรือมีรายไดสูงเพียงพอสําหรับการทําธุรกิจ
กับตางประเทศ ไปศึกษาตอ หรือทองเที่ยวตางประเทศ ไดอาจมีจํานวนไมมากนัก
(3) เนปาลยั ง ประสบป ญ หาด า นเสถี ย รภาพทางการเมื อ งและความมั่ น คง
ภายในประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้ง รวมทั้งยังมีการประทวงโดยกลุมตางๆทั้งที่สังกัด
พรรคการเมืองและกลุมที่ตองการเรียกรองเรื่องตางๆ จากรัฐบาลอยูเปนประจํา
ซึ่ ง สถานการณ ด า นความมั่ น คงดั ง กล า วอาจเป น อุ ป สรรคต อ การขยายการ
ดําเนินงานดานการทูตสาธารณะของไทยในเนปาล โดยเฉพาะในกรณีที่ดําเนิน กิจกรรมในลักษณะ
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับประชาชน
3.4.4 อุปสรรค (Threats)
ปจจัยภายนอกที่อาจเปนอุปสรรคตอประสิทธิผลของการใช Soft Power ของไทยผานการ
ดําเนินการทูตสาธารณะตอเนปาล ไดแกบ ทบาทของประเทศอิ นเดีย ซึ่งถื อเปนประเทศผูนําใน
ภูมิภาคเอเชียใต และเปนประเทศที่มีอิทธิพลอยางสูงตอเนปาลทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งแมวาเนปาลไมตองการอยูภายใตอิทธิพลหรือการครอบงํา ของอินเดีย อยางไรก็ดี ตาม
ขอเท็ จจริ ง แล ว เนปาลยั ง จํ าเป นต องพึ่ ง พาอิ นเดี ย ในทุ ก ๆ ด า น นอกจากนี้ ประเทศมหาอํ า นาจ
ตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สมาชิกสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศ
มหาอํานาจของเอเชีย โดยเฉพาะจีน และญี่ปุน ตางก็เห็นความสําคัญของเนปาลตอผลประโยชน
ทางการเมือง เศรษฐกิจและการทองเที่ยวดวยเชนกัน และประเทศตางๆ ดังกลาวก็ไดดําเนินนโยบาย
การทูตสาธารณะตอเนปาลโดยใช Soft Power โดยเฉพาะการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา อาทิ
การสนับสนุนเงินชวยเหลือแบบใหเปลาหรือดอกเบี้ยต่ํา เพื่อกอสรางระบบสาธารณูปโภค และ
โครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน สนามบิน โรงงานผลิตกระแสไฟฟา ฯลฯ ซึ่งเปนจํานวนเงินที่สูงมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับเงินบริจาคหรือมูลคาความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาที่ประเทศไทยใหกับเนปาล
อยางไรก็ดี แมวาการใช Soft Power เปนเครื่องมือในการสงเสริมความสัมพันธกับ เนปาล
จะมีจุดออนและอุปสรรคอยูบางตามที่ไดกลาวแลว แตจากจุดแข็งและโอกาสที่มีอยูมาก ทําใหทีม
ประเทศไทยในเนปาลสามารถใชประโยชนจาก Soft Power ของประเทศไทยในการดําเนิ น
ความสัมพันธกับเนปาลไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
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ความเชื่อมโยงระหวางประชาชนต อประชาชน ซึ่งเปนประโยชนตอการสง เสริม ความสัมพันธ
ระหวางไทยและเนปาลในภาพรวมดวย

บทที่ 4
ขอสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
มิติดานวัฒนธรรมและศาสนา เปน Soft Power ที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย วัฒนธรรม
ไทยในดานตางๆ เปนที่รูจักและไดรับความนิยมในตางประเทศ อาทิ นาฏศิลปไทย อาหารไทย มวย
ไทย รวมทั้งวัฒนธรรมรวมสมัย เชนภาพยนตร ไทย ก็สามารถสรางกระแสความสนใจในระดับ
นานาชาติ โดยมี ภาพยนตร ไ ทยหลายเรื่ องได รับ รางวั ล จากเทศกาลภาพยนตร ตา งๆ ในขณะที่
ประเทศไทยไดรับการยอมรับ วา เปนศูนยก ลางดา นพุ ทธศาสนาที่สํ าคัญแห งหนึ่งของโลก Soft
Power ดานอื่นๆ ของไทยไดแกการมีนโยบายตางประเทศที่ไมมีความขัดแยง และเปนมิตรกับทุก
ประเทศ เคารพในสิทธิมนุษยชน มีบทบาทที่รับผิดชอบและสรางสรรคในเวทีโลก มีนโยบายที่ให
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึงความรวมมือทางวิชาการ และการลดชองวาง
การพัฒนาในภูมิภาคตางๆ ไทยยังมีชื่อเสียงดานการทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีความเปนเลิศ
ในอุตสาหกรรมการบริการ มีศักยภาพที่จะเปนศูนยกลางดานการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับภูมิภาค
และอนุภูมิภาค รวมทั้งมีความกาวหนาดานนวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (creative economy)
โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑที่แสดงความเปน ไทยซึ่งมีเอกลักษณ เชนผลิตภัณฑสปา
หรือสมุนไพรไทย โดยผลิตภัณฑของไทยหลายประเภทมีศักยภาพที่จะไดรับการพัฒนาและเพิ่ม
มูลคาใหเปนสินคาระดับโลก (world class product) Soft Power ดังกลาวเปนเครื่องมือทางการทูตที่
ทรงพลังในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ
การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถใช Soft Power ในการสงเสริมความสัมพันธระหวาง
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความจําเปนที่จะตองประมวล และวิเคราะห Soft Power ของ
ตนเอง และกําหนดวิธีการเพื่อนํา Soft Power มาใชอยางเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพื้น ที่
เปาหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน กรณีทีมประเทศไทยในเนปาลที่ใชมิติดานวัฒนธรรมเปน
ตั ว นํ า ผ า นการดํ า เนิ น นโยบายการทู ต สาธารณะต า งๆ เพื่ อ ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ กั บ เนปาล
โดยเฉพาะในระดับประชาชน รวมถึงการใช Soft Power อื่นๆ เชน บทบาทของไทยในฐานะ
ประเทศผูให ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกเนปาล รวมทั้งความนิยมตอสินคาและนวัตกรรม
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ตางๆ ของไทย เปนเครื่องมือเสริมในการดําเนินความสัมพันธเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางยุทธศาสตร
ของไทยตอเนปาล
4.2 ขอเสนอแนะ
ผูศึกษาขอนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการเรื่องการใช
Soft Power ในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ ดังนี้
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรมี ก ารจั ดตั้ ง กลไกระดั บ นโยบาย ซึ่ ง ประกอบด ว ยหน วยงานหลั ก และ
หน ว ยงานสนั บ สนุ น ซึ่ ง อาจได แ ก กระทรวงการต า งประเทศ กระทรวงวั ฒ นธรรม กรม
ประชาสั ม พั น ธ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวง
อุ ต สาหกรรม กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า ฯลฯ เพื่ อ ทํ า หน า ที่ กํ า หนดกลยุ ท ธ ใ นการใช
ประโยชนจาก Soft Power ที่ประเทศไทยมีอยูในการดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ โดย
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมอง Soft Power ของประเทศไทยในภาพใหญ และมีความเขาใจ
ตรงกันวาอะไรที่เปน Soft Power ของประเทศไทย เพื่อใหสามารถดึงจุดเดนและตนทุนที่ประเทศ
ไทยมีอยูมาใชไดอยางเต็มที่ โดยจะตองกําหนดนโยบายและการดําเนินการที่ชัดเจน สอดคลองไป
ในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและมีบูรณาการ
2) รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการสรางแบรนดใหกับ
ประเทศไทย (Nation branding) เพื่อสรางหรือพัฒนาอัตลักษณ ภาพลักษณ หรื อชื่อเสียงของ
ประเทศไทยใหเดนชัด รวมทั้งการสื่อสารอัตลักษณนั้นออกไปอยางชัดเจน เพื่อใหประเทศไทยเปน
ที่รูจัก และชวยยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งการสรางแบรนดของประเทศ
อาจใช แหล ง ทรั พ ยากรซึ่ ง เป น จุ ดแข็ ง ของประเทศไทยเป นตั วตั้ ง เช น การส ง เสริ ม อาหารไทย
ผลิตภัณฑสปาไทย หรือศาสตรการนวดแผนโบราณของไทยใหไดรับการยอมรับในระดับโลก ใน
ลักษณะเดียวกับโครงการ “ครัวไทยสูโลก” ซึ่งจะเปนการสราง Soft Power ใหกับประเทศไทย
เพิ่มขึ้นดวย
3) หนวยงานที่เกี่ยวของต องใหความสําคัญกับ การพัฒนาเศรษฐกิจ สรางสรรค
(creative economy) โดยใชองคความรูและนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งและวิถีความเปนไทย ซึ่งเปน
Soft Power ที่โดดเดนของไทย เพื่อพัฒนาอุ ตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry) ซึ่งสามารถ
สนับสนุนการทองเที่ยวและการสงออกของไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทย
กับประเทศตางๆ ในโลก
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4) ให ค วามสํ า คั ญกั บ การสร า งพลั ง ร ว ม (synergy) และการสร า งเครื อข า ย
(network) ในการใชประโยชนจาก Soft Power ของไทยเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
ผานการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะและการทูตวัฒนธรรม โดยสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐ กั บองคก รมหาชน องคก รภาคเอกชน และองค กรภาคประชาสั งคม โดยควร
กําหนดบทบาทของหนวยงานตางๆ วาจะสามารถสนับสนุนนโยบายการทู ตสาธารณะของไทยและ
เพิ่ม Soft Power ในดานตางๆ ของไทยไดอ ยางไร ทั้งนี้ รวมถึงบทบาทของบริษัทขามชาติตางๆ
ของไทย เชน บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ บริษัทอิตาเลียน-ไทย บริษัทการบินไทยฯ หรือธนาคาร
ไทยที่มีธุรกิจในตางประเทศและดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในตางประเทศอยูแลว
5) ควรมีการปรับกลยุทธ และเลือกใช Soft Power ในการสงเสริมความสัมพันธ
กับ ประเทศต า งๆ ใหเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะเฉพาะของแต ล ะประเทศ รวมทั้ ง ต องสอดคล องกั บ
เปาหมายทางยุทธศาสตรรายประเทศดวย
6) กําหนดบทบาทและภารกิจที่ชัดเจนของมูลนิธิไทย (Thailand Foundation) ซึ่ง
ควรเปนองคกรอิสระหลักที่เปนศูนยกลางในการเผยแพรวัฒนธรรมไทยซึ่งเปน Soft Power ที่โดน
เดนของไทยแกประชาชนในประเทศตางๆ ผานการทูตสาธารณะ โดยมูลนิธิไทยสามารถสนับสนุน
การสรางแบรนดใหกับประเทศไทย (Thailand Branding) และสงเสริมความนิยมไทยใหส งผลไปสู
ผลประโยชนเชิงพาณิชย โดยมูลนิธิไทยอาจมีบทบาทและมีการดําเนินการเชนเดียว กับองคกรใน
ลักษณะเดียวกันของตางประเทศ อาทิ British Council L’Alliance Francais และสถาบัน Goethe
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการเพื่อใชประโยชนจาก Soft Power ในการสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ที่หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยทั้งในประเทศและตาง ประเทศ (ทีมประเทศไทย)
สามารถพิจารณาดําเนินการไดทันที มีดังนี้
1) สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือที่ดีกับกลุม ตางๆ ในประเทศเปาหมาย
อาทิ กลุมคนรุนใหม ผูนําทางความคิด ผูนําสาขาอาชีพตางๆ ผูนําในอนาคต และสื่อมวลชน และใช
ความโดดเดนของ Soft Power ของไทยดานศิลปะวัฒนธรรม การศึกษา นวัตกรรม และการดําเนิน
นโยบายตางประเทศที่เปนมิตรและสรางสรรคตอประชาคมระหวางประเทศเพื่อสรางเครือขายกลุม
Friends of Thailand ผานการแลกเปลี่ยนการเยือนตางๆ โดยเฉพาะในระดับเยาวชน
2) ควรหา “พันธมิตร” ซึ่งอาจเปนภาครัฐ เอกชน หรือภาคประชาสังคมในประเทศ
เปาหมายที่สามารถรวมดําเนินโครงการตางๆ กับทีมประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ใชประโยชนจากสื่อมวลชน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสื่อสมัยใหม
อาทิ สื่อออนไลนตางๆ ในการเผยแพรและประชาสัมพันธประเทศไทยในดานตางๆ โดยเฉพาะการ
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จัดทําเวปไซตของหนวยงานภาครัฐเพิ่มเผยแพรภาพลักษณดานบวกของไทย เพื่อใหผูชมทั่วโลก
สามารถเขาถึง ขอมู ลที่ท างการไทยตองการเผยแพร ได รวมทั้ งจัดใหมี ก ารแลกเปลี่ยนการเยือน
ระหว า งสื่ อมวลชนของไทยกับ สื่อมวลชนของประเทศเปา หมาย รวมถึ งบุ ค คลที่มี อิทธิ พ ลทาง
ความคิดและมีอิทธิพลตอสื่อเปนประจํา
4) ใชภาพยนตรเปนสื่อในการสงเสริมภาพลักษณ ที่เปน Soft Power ของไทย โดย
อาจการจัดเทศกาลภาพยนตรไทยในประเทศเปาหมาย เนื่องจากภาพยนตรเปนสื่อบันเทิงที่สามารถ
เขาถึงประชาชนในวงกวางไดงาย โดยควรเลือกประเภทของภาพยนตรที่เหมาะสมกับรสนิยมของ
ผูชมในประเทศนั้นๆ
5) พิจารณาเสนอตัวเปนเจาภาพจัดงานสําคัญๆ เชนการประชุม หรือการแขงขัน
กีฬาระดับโลก เพื่อเผยแพรภาพลักษณและประชาสัมพันธประเทศไทย
6) ใหความสําคัญกับการสงคณะเจาหนาที่เขารวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพตางๆ
ในนามของสหประชาชาติ เพื่อแสดงใหเห็นถึงบทบาทที่สรางสรรคของไทยในฐานะประเทศที่มี
ความรับผิดชอบตอสันติภาพของโลก
7) สงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ โดยเฉพาะการใหความ
ชวยเหลือตอประเทศที่มีระดับการพัฒนานอยกวาไทยในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและตามความ
ตองการของประเทศเปาหมาย เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอประเทศไทย
8) สงเสริมความรวมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรดานการศึกษา การจัด
สัมมนาดานตางๆ เกี่ยวกั บประเทศไทย รวมถึงการดําเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
ปลูกฝงคานิยมและสรางมิตรภาพระหวางประเทศ โดยควรมีการจัดกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ ควรจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับผูที่เคยเขารวมโครงการฯ และเคยรับทุนการศึกษาจากประเทศ
ไทย สนับสนุนการจัดตั้ง สมาคมนักเรียนเกาไทยในประเทศเปาหมาย รวมทั้งจัดกิจกรรมพบปะ
หารือระหวาง Friends of Thailand เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประเทศเปาหมายตอประเทศไทย
ปจจุบัน ประเทศตางๆ ใหความสําคัญกับการใช Soft Power ในการขับเคลื่อนนโยบาย
ตางประเทศมากกวาการใชอํานาจในรูปแบบเดิม หรือ Hard Power เชน อํานาจทางทหาร เนื่องจาก
Soft Power เปนเครื่องมือในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไดอยางแนบเนียน มีความ
ยั่งยืน และไมจําเปนตองใชงบประมาณสูงมากนัก ซึ่งประเทศไทยสามารถใช Soft Power ที่มีอยูใน
การเสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ กั บ ต า งประเทศ เพื่ อ รั ก ษาและส ง เสริ ม ผลประโยชน ข องไทยใน
ประเทศเปาหมายได อยางมีประสิ ทธิภาพ หากมีการดํ าเนินการอยา งเปนระบบและมีบูรณาการ
ระหวางทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
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