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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลั ง สิ้ น สุ ด สงครามเย็ น หลายประเทศได้ หั น มาให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ การใช้ Public
Diplomacy “การทูตสาธารณะ”เป็นเครื่องมือในการด้าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเห็น
ว่ า การด้ า เนิ น นโยบายต่ า งประเทศ ต้ อ งให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ ความเห็ น ของสาธารณชน (public
opinion) มากขึ้น และต้องเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้ Public Diplomacy คือ การด้าเนินงานโดย
รัฐบาล เพื่อให้ข้อมูลหรือโน้มน้าว ทัศนคติของประชาชนในต่างประเทศ หรือเป็นเรื่องการโน้มน้าว
ทัศนะคติของสาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการก้าหนดและด้าเนินงานด้านการต่าง ประเทศ ซึ่ง
ครอบคลุมมิติต่างๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่นอกเหนือไปจากการทูตแบบดั้งเดิม รวมทั้ง
การด้ า เนิ น งานของรั ฐ บาลเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ข องประชาชนในต่ า งประเทศ การปฏิ สั ม พั น ธ์ ข อง
ภาคเอกชนระหว่างสองประเทศ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิด ทั้งนี้ Public Diplomacy
เป็นเครื่องมือส้าคัญของการที่จะท้าให้ Soft Power บรรลุผลในทางปฏิบัติ
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Soft Power คืออ้านาจที่ท้าให้ประเทศอื่นๆ ยินดีปฏิบัติ
ตามความต้อง การของเราโดยไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการบังคับหรือมีข้ อแลกเปลี่ยนหรือนัยหนึ่งคือ
ความสามารถในการท้าให้ผู้อื่นมีความพอใจในการเลือกที่สอดคล้ องกับความต้องการของเรา ซึ่งเป็น
การใช้อ้านาจเชิงดึงดูดเพื่อน้าไปสู่การยอมรับโดยดุษณี Soft Power ต่างกับ Hard Power ซึ่งเป็น
เรื่องการใช้อิทธิพล Soft Power ของประเทศใดประเทศหนึ่งอาจมีที่มาจากแหล่งต่างๆ อาทิ
วัฒนธรรม ค่านิยมทางการเมือง นโยบายต่างประเทศที่สร้างสรรค์ การศึกษา เศรษฐกิจและนวัตกรรม
หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถสร้างความชื่นชมในวงกว้าง การใช้ Soft Power เป็นเครื่องมือทาง การทูตได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น รัฐบาลจ้าเป็นต้องเข้าใจและสามารถระบุแหล่งทรัพยากรที่เป็น Soft Power
ของประเทศตนได้เพื่อให้สามารถก้าหนดนโยบายต่ างประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของ Soft Power หลายด้านที่จะน้าไปใช้
ประโยชน์ในการด้าเนินนโยบายต่างประเทศได้ รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ส้าคัญสาม
ประการ คือ ๑) ศึกษาการใช้ประโยชน์จาก Soft Power ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศโดยระบุแหล่งทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของ Soft Power ของประเทศไทยและศึกษาแนว
ทางการใช้ Public Diplomacy ของประเทศต่างๆ รวมทั้งของญี่ปุน ๒) ศึกษา/วิเคราะห์การ
ด้าเนินการของทีมประเทศไทยในเขตคันไซซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ ของไทยในเขตคันไซใน
การใช้ Soft Power/ Public Diplomacy เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขตคันไซ โดย
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคเพื่อประเมินถึงความเหมาะสมของทรัพยากรที่เป็นที่มา
ของ Soft Power และแนวทางการใช้ Public Diplomacy ดังกล่าวรวมทั้งประสิทธิผลของการ
ด้าเนิ น การที่ผ่ านมา ๓) ให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด้าเนินการใช้ Soft
Power/ Public Diplomacy ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งเขตคันไซอย่างเป็น
ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ข้ อ เสนอแนะบางประการที ม ประเทศไทยสามารถน้ าไปพิ จ ารณา
ด้าเนินการได้ทันที
ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของ Soft Power ได้แก่

จ
๑) การมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีค่านิยมที่ดีงามที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา วัฒนธรรม
ของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความชื่นชมจากชาวต่างชาติ เช่นอาหารไทย นาฏศิลป์ มวยไทย ฯลฯ
และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่หลากหลายและสวยงาม
๒) การมีนโยบายต่างประเทศที่สร้างสรรค์ต่อประชาคมระหว่างประเทศ มีบทบาทในการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
๓) มีนโยบายเศรษฐกิจที่เปิดเสรีมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่จูงใจมีสภาวะแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เ อื้ อต่ อการส่ ง เสริ ม การค้า การลงทุน และการท่ องเที่ย ว มี ที่ตั้ง ทางยุท ธศาสตร์อ ยู่
ศูนย์กลางและมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศในภูมิภาค มีสิ่งอ้านวยความสะดวก
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีเป็นความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมบริการเช่น
การโรงแรม การแพทย์ สายการบินแห่งชาติ มีการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ได้จากการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงภาคการผลิตและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตรถยนต์ที่ส้าคัญของภูมิภาคเอเชียฯลฯ
๔) มีระบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน สถาบันการศึกษาต่างๆ ของไทยมีหลักสูตรการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหลายแห่งของไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน้าของโลก ท้าให้
มีนักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจมาศึกษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และเมื่อนักศึกษาต่างชาติ
ดั ง กล่ า วส้ า เร็ จ การศึ ก ษาและเดิ น ทางกลั บ บ้ า นเกิ ด ก็ ส ามารถช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้
ประเทศไทยและญี่ปุนมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๔๓๐
ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเป็นความสัมพันธ์ที่ “เก่าแก่”และมีลักษณะค่อนข้าง“พิเศษ” แหล่ง
ทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของ Soft Power ที่สามารถใช้ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคันไซและมีศักยภาพสูง
ได้แก่ วัฒนธรรมและศาสนาซึ่งต่างได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา ชาวคันไซส่วนใหญ่จึงมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรมไทยและชื่นชมในค่านิยมของชาวไทยในเรื่ องความโอบอ้อมอารี ความผูกพันของ
ครอบครัว การให้ความเคารพผู้อาวุโสท้าให้ประเทศไทยและชาวไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของ
ชาวคันไซ ชาวคันไซมองเห็นบทบาทของไทยในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญโดยเป็นตลาด
สิ น ค้ าและบริ การ แหล่ ง รองรั บ การลงทุ นที่ ส้ า คัญ ของคั นไซอั นเนื่ องมาจากการที่ป ระเทศไทยมี
นโยบายและบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจและเป็นฐานการผลิตที่ส้าคัญของญี่ปุนในภูมิภาค ประเทศ
ไทยยังมีบทบาทส้าคัญส้าหรับญี่ปุนในกรอบความร่วมมืออาเซียนและความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้าโขง
มีความเจริญก้าวหน้าและมีสิ่งอ้านวยความสะดวกพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ที่ค่อนข้างครบครัน มีสินค้า
วั ฒ นธรรมที่ โ ดดเด่ น และมี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลายและสวยงาม ที ม ประเทศไทยได้ ใ ช้
Soft Power ด้านวัฒนธรรมและด้านเศรษฐกิจในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับคันไซผ่านการด้าเนิน
นโยบายการทูตสาธารณะโดย ในส่วนของมิติด้านวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ภาพลักษณ์
ส่งเสริ มความนิ ย มต่อประเทศไทยเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการส่ งเสริมความ สั มพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศไทยกับคันไซ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานเทศกาลไทยที่เป็นการเผยแพร่อาหาร
ไทย การแสดงวัฒนธรรม งานฉลองครบรอบ ๑๒๕ ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุน งานนิทรรศการ
เพื่ อ เผยแพร่ พ ระราชกรณี ย กิ จ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ

ฉ
การเผยแพร่อาหารไทยและสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ด้าเนินการโดยพันธมิตรและ
กลุ่มองค์กรต่างๆ และในส่วนของมิติด้านเศรษฐกิจนั้น มีเปูาหมายเพื่อน้าจุดเด่นของคันไซในฐานะที่
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอันดับ ๒ ของญี่ปุนมาพิจารณาด้าเนินการเพิ่มเติมจากที่มองเห็นโอกาสใหม่ๆ
โดยทีมประเทศไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าทั้งในลักษณะของงาน
แสดงสิ น ค้าและจั บ คู่นั กธุร กิจ ชักจูงการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในกลุ่ มเปูาหมายต่างๆ
การจัดบรรยายเพื่อชี้แจงมาตรการฟื้นฟูประเทศไทยภายหลังเหตุการณ์น้าท่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน ฯลฯ โดยค้านึงว่าทั้งสองมิตินี้เป็นมิติส้าคัญและเสริมซึ่งกันและกัน
ซึ่งโครงการต่างๆ ดังกล่าวประสบความส้าเร็จด้วยดีและมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-คันไซ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการเชื่อมโยงในระดับประชาชน ดังเห็นได้
จากการมีผู้เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมเป็นจ้านวนมาก มูลค่าและอัตราการเติบโตด้านการค้า การลงทุน
ของบริษัทญี่ปุนและจ้านวนนักท่องเที่ยวจากคันไซเพิ่มสูงขึ้น ความแข็งขัน (active)ของกลุ่มพันธมิตร
และ Friends of Thailand ในคันไซ รายงานข่าวและทัศนคติที่เป็นบวกต่อประเทศไทย ยอดเงิน
บริจาคของชาวคันไซเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้าท่วมในประเทศไทยและการแสดงความ
ห่วงใยต่อชาวไทยซึ่งมีส่วนเอื้อต่อการที่รัฐบาลญี่ปุนยกเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศให้กับชาวไทยซึ่งเป็น
เครื่องชี้วัดให้เห็นถึงคุณค่าของไมตรีจิตที่ประชาชนทั้งสองประเทศมีต่อกันฯลฯ จึงกล่าวได้ว่าการใช้
Soft Power ทั้งสองด้านนี้ในการด้าเนินความสัมพันธ์กับเขตคันไซมีความเหมาะสมยิ่งและทีม
ประเทศไทยควรให้ความส้าคัญกับการด้าเนินการต่ อไป อย่างไรก็ดี ในการด้าเนินนโยบายการทูต
สาธารณะ/Public Diplomacy นั้น พบว่าทีมประเทศไทยยังสามารถใช้จุดแข็งและโอกาสที่มีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเขตคันไซได้อีกมาก เช่น การใช้ประโยชน์จากพันธมิตรฯ
การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับเยาวชน ผู้น้า ทางความคิดหรือกลุ่มใหม่ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนและ
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีในอนาคต เป็นต้น
รายงานการศึกษาฉบั บ นี้ ได้น้าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการ
ด้าเนินการเรื่องการใช้ Soft Power ของไทยผ่านการด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยในเชิงนโยบายควรมีการจัดตั้ง
กลไกระดับนโยบายซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อท้าหน้าที่ก้าหนดกลยุทธ์ในการใช้
ประโยชน์ จาก Soft Power ที่ประเทศไทยมีอยู่ในการด้าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อให้การ
ด้า เนิ น การต่ า งๆ เป็ น ไปในทิศ ทางเดี ยวกั น มี ป ระสิ ท ธิภ าพและมีบู ร ณาการ ในเบื้ อ งต้ น อาจให้
กระทรวงวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่วัฒนธรรมและสร้างมาตรฐานที่ถูกต้อง รัฐบาลควร
ให้ความส้าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความเห็ นสาธารณะและความเข้าใจร่ว มกันของคนในชาติในประเด็นส้าคัญของประเทศไทยโดย
พิ จ ารณาใช้ รู ป แบบของญี่ ปุ น ให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ การสร้ า งแบรนด์ ใ ห้ กั บ ประเทศไทย ( Nation
branding) เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของประเทศและสื่อสารอัตลักษณ์ดังกล่าวออกไปอย่างชัด เจน
เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้ความส้าคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) การสร้างพลังร่วม (synergy) และการสร้างเครือข่ายโดย
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่างๆ ควรใช้ประโยชน์จากมูลนิธิ ไทย
(Thailand Foundation) ในการส่งเสริมความนิยมไทยเพื่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในส่วนของ
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ข้อเสนอแนะในการด้าเนินการนั้น ทีมประเทศไทยในคันไซควรให้ความส้าคัญในการเผยแพร่กิจกรรม
แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับเยาวชนในคันไซโดยด้าเนินการผ่านสถาบันการศึกษาเพื่อผลประโยชน์
ในระยะยาว ส่งเสริมบทบาทของสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุนเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับเขตคันไซ จัดท้าฐานข้อมูลของพันธมิตร/Friends of Thailand และกลุ่มต่างๆ อย่าง
เป็นระบบเพื่อสร้างประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแสวงหา
ความร่วมมือ สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย Friends of Thailand ของกลุ่มนักธุรกิจในคันไซที่เป็น
ศิษย์เก่าประเทศไทย ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับกลุ่มผู้น้าทางความคิด
คนรุ่นใหม่ ผู้น้าสาขาอาชีพต่างๆ และสื่อมวลชนในคันไซโดยใช้ Soft Power ของไทยด้านศิลปะ
วัฒนธรรม การศึกษา นวัตกรรม ฯลฯ เพื่อสร้างเครือข่าย Friends of Thailand ผ่านการแลกเปลี่ยน
การเยือนต่างๆ โดยเฉพาะในระดับประชาชน สนับสนุนการด้าเนินงานขององค์กร สถาบันการศึกษา
ในคันไซที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมและความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยโดยให้การ
สนับสนุนด้านข้อมูลหรือวิทยากรเพื่อการเผยแพร่ที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ควรใช้ประโยชน์จาก
สื่อมวลชน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยใน
ด้านต่างๆ โดยพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านบวกของไทยรวมทั้งจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสื่อมวลชน บุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดและอิทธิพลต่อสื่อของทั้งสอง
ฝุายเป็นประจ้า นอกจากนี้ ยังควรให้ความส้าคัญกับการฝึกอบรมภาษาญี่ปุนของทีมประเทศไทย
เพื่อให้สามารถเข้าถึงและปฏิสัมพันธ์กับชาวคันไซได้อย่างใกล้ชิดและคล่องตัว
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาฉบับนี้ จัดท้าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการ
ทูต รุ่นที่ ๕ ประจ้าปี ๒๕๕๖ โดยผู้เขียนได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากคณะอาจราย์ที่ปรึกษา
ซึ่ง ประกอบด้ว ย เอกอัค รราชทู ต จั น ทร์ ทิ พ า ภู่ ต ระกูล ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒ น์ ค้้า ชู และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ด้ารงค์ วัฒนา ซึ่งได้ให้ค้าชี้แนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นส่วนส้าคัญที่ท้า
ให้รายงานการศึกษานี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่มานพชัย วงศ์ภักดี ณ นคร โอซา
กา ที่กรุณาสนับสนุนและอนุมัติให้ผู้เขียนเข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต นอกจากนี้
ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการในสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ทีมประเทศไทยในเขตคันไซ กอง
เอเชียตะวัน ออก ๔ ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท้ารายงาน
การศึกษานี้
ขอขอบคุณสถาบัน การต่างประเทศเทวะวงศ์ ว โรปการที่ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่
เป็น ประโยชน์อย่างยิ่งและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทุกท่านที่ได้อ้านวยความสะดวกในเรื่อง
ต่างๆ ตลอดช่ว งเวลาการฝึ กอบรมและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ประเทศ
อินเดีย) รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการจัดพิมพ์รายงานการศึกษานี้
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการ
อื่นๆ ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ทุกท่านส้าหรับมิตรภาพ ก้าลังใจและ
ความสนับสนุนต่างๆ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรนี้
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สารบัญ
บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ ๑ บทน้า
๑.๑ ความเป็นมา และความส้าคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดเรื่อง Soft Power
๒.๒ แนวคิดเรื่องการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ ภาพรวมเกี่ยวกับ Soft Power ของประเทศไทย
๓.๒ การด้าเนินการของทีมประเทศไทยในเขตคันไซ
๓.๓ ผลการด้าเนินการ
๓.๔ การวิเคราะห์ SWOT การใช้ Soft Power ในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับเขตคันไซ
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน
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สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ แสดงวิเคราะห์ SWOT การใช้ Soft Power และ Public Diplomacyในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – คันไซ

๓๔
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สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ ๑ กลุ่มเปูาหมาย (ในต่างประเทศ) ที่ต้องการโน้มน้าวกับเครื่องมือทางการทูต
แผนภาพที่ ๒ กลยุทธ์ในการสื่อข้อความ (send message) ของกระทรวงการ
ต่างประเทศญี่ปุน (MOFA)
แผนภาพที่ ๓ โครงสร้างการด้าเนินงานด้าน Public Diplomacy ของญี่ปุนอย่างเต็ม
รูปแบบ

๑๑
๑๓
๑๔

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
หลั ง สิ้ น สุ ด สงครามเย็ น หลายประเทศได้ หั น มาให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ การใช้
Public
Diplomacy “การทูตมวลชน” หรือ “การทูตสาธารณะ” เป็นเครื่องมือในการด้าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ โดยเห็น ว่าการด้าเนินนโยบายต่างประเทศต้องให้ความส้าคัญกับความเห็ นของ
สาธารณชน (public opinion) มากขึ้นและต้องเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้เนื่องจากโลกในขณะนั้นได้
พัฒนาไปในทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยท้าให้ประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้ นรวมทั้งบทบาทขององค์กร
อิส ระ NGO อีกทั้งกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าของระบบข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ IT ที่ท้าให้โลกเชื่อมโยงถึงกันได้รวดเร็ว ปัจจุบันหลายประเทศเช่น ญี่ปุน เกาหลีใต้ประสบ
ความส้ าเร็ จ ในการใช้ Public Diplomacy ในการด้า เนิน ความสั ม พัน ธ์ ฯ โดยเห็ นว่ าเป็น การ
ด้าเนินการที่แนบเนียน สามารถสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิ ความเข้าใจอันดีและถูกต้องเกี่ยวกับ
นโยบายของประเทศและความนิยมชมชื่นในคุณลักษณะต่างๆ ของประชาชนในต่างประเทศซึ่งจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจในประเทศของตนในทางบวก เช่น เลือกที่จะท้าการค้า ไปท่ องเที่ยวหรือไป
ศึกษาต่อ เป็นต้น ท้าให้มีการตื่นตัวและแข่งขันกันใช้การทูตมวลชนโดยน้าไปเป็นแบบอย่างในการ
ด้าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
Public Diplomacy คือ๑ “การด้าเนินงานโดยรัฐบาลเพื่อให้ข้อมูลหรือโน้มน้าวทัศนคติ
ของประชาชนในต่างประเทศ” หรือ๒ “เป็นเรื่องของการโน้มน้าวทัศนะคติของสาธารณชนในเรื่องที่
เกี่ยวกับการก้าหนดและด้าเนินงานด้านการต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมมิติต่างๆ ของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศที่นอกเหนือไปจากการทูตแบบดั้งเดิม รวมทั้งการด้าเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับ
ทัศนคติของประชาชนในต่างประเทศ การปฏิสั มพันธ์ของภาคเอกชนระหว่างสองประเทศ และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวความคิด” ในงานเขียนของ Joseph S. Nye นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
ฮาวาร์ด ซึ่งกล่าวถึงการใช้อ้านาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์
ของชาติในการด้าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคใหม่คือนับแต่ ว่า สิ่งที่มีความส้าคัญไม่น้อยกว่า
หรืออาจส้าคัญมากกว่า
การใช้ Hard Power ก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่า Soft Power ซึ่ง Public Diplomacy จะ
เป็นเครื่องมือส้าคัญของการที่จะท้าให้ Soft Power บรรลุผลในทางปฏิบัติ
Nye ได้ชี้ให้เห็นถึงความส้าคัญของ Soft Power โดยอธิบายว่า ปกติเรามักจะเข้าใจ
“อ้านาจ” ว่าหมายถึงความสามารถในการให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการเช่น การใช้อ้านาจทาง
๑

อสิ ม้ามณี, การใช้ Soft Power ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ:กรณีศึกษาการด้าเนินการของทีม
ประเทศไทยในเนปาล รายงาน การศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ ๓ ประจ้าปี ๒๕๕๕ หน้า ๙.
๒
เพิ่งอ้าง., หน้า ๙.

๒
ทหารหรือทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศอื่นปรับท่าทีที่มีต่อประเทศของตน หรือการใช้ไม้แข็ง (sticks)
และไม้นวม (carrots) ในการด้าเนินนโยบายต่างประเทศ ซึ่งเป็น Hard Power และเป็นเพียงรูปแบบ
หนึ่งของอ้านาจเท่านั้น แต่ยังมีอ้านาจอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจถูกละเลยหรือมองข้ามไป นั่นคือ Soft
Power ซึ่งหมายถึง อ้านาจที่ท้าให้ประเทศอื่นๆ ยินดีปฏิบัติตามความต้องการของเรา (co-opt) โดย
ไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการบังคับ(force) หรือมีข้อแลกเปลี่ยน อีกนัยหนึ่งคือเป็นความสามารถในการท้า
ให้ผู้อื่นมีความพอใจในการเลือก (preference) ที่สอดคล้องกับความต้องการของเรา โดยเป็นการใช้
อ้านาจเชิงดึงดูด (attractive power) เพื่อน้าไปสู่การยอมรับโดยดุษณี (acquiescence) ซึ่งแตกต่าง
ไปจากการใช้อิทธิพล (influence) ที่ต้องอาศัยอ้านาจแบบ Hard Power อยู่มาก ซึ่ง Soft Power
ของประเทศใดประเทศหนึ่งอาจมีที่มาจากแหล่งต่างๆ อาทิ วัฒนธรรม ค่านิยมทางการเมือง หรือการ
มีนโยบายต่างประเทศที่มีความโดดเด่นหรือสามารถสร้างความชื่นชมในวงกว้าง
การใช้ Soft Power ผ่านนโยบาย Public Diplomacy ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการทูตให้ได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพนั้น มีความจ้าเป็นที่รัฐบาลหรือผู้ก้าหนดนโยบายด้านการต่างประเทศจะต้องมี
ความเข้าใจและสามารถระบุ (identify) แหล่งทรัพยากรที่เป็น Soft Power ของประเทศตนได้อย่าง
ชัดเจนเพื่อ ให้ ส ามารถก้าหนดนโยบายด้านการต่างประเทศได้ อย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกั บ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งต้องท้าควบคู่ไปกับวิเทโศบายการทูตแบบมวลชน (Public Diplomacy) เพื่อ
สื่อสารข้อความ ภาพลักษณ์ของประเทศหนึ่งไปสู่ประชาชนของชาติอื่นจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่
แนบแน่นระหว่างประชาชนกับประชาชน
ประเทศไทยเป็นประเทศขนาดกลางซึ่งมิได้มี Hard Power มากนัก แต่ประเทศไทยมี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งมีศิลปะและสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามและน่าสนใจ มี ขนบธรรมเนียมประเพณี
ค่านิยม วิถีชีวิตที่มีรากฐานมาจากพุทธศาสนาซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง มีเศรษฐกิจและสังคมที่
เปิดกว้าง มีนโยบายต่างประเทศที่รักสันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่ง
นับว่ามี Soft Power ค่อนข้างมากและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการ
ต่างประเทศของรัฐบาลซึ่งให้ความส้าคัญกับการพัฒนาและด้าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ แ ละความเข้ า ใจอั น ดี เ กี่ ย วกั บ ประเทศไทยเพื่ อ ให้ รั ฐ บาลและสาธารณชน
ต่างประเทศรวมถึงชาวต่างประเทศที่พ้านักอยู่ในประเทศไทยมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศและประชาชน
ไทย อีกทั้งเพื่อเพิ่มความนิยมต่อประเทศไทยซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้ง
ด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว๓
คันไซมีบทบาทในฐานะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของญี่ปุน
พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคันไซเป็น ผลพวงจากการด้าเนินความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ประเทศในระดับชาติ จนมีฐานะเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน และคันไซเป็ นหนึ่งในพื้นที่
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ของไทย อย่างไรก็ดี การที่ประเทศไทยกับคันไซมีความคล้ายคลึงกันใน
หลายด้าน มีรากฐานร่วมกันด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ค่านิยม และการที่ชาว
คันไซส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อไทย มีความสนใจและชื่นชอบในวัฒนธรรม อาหาร สินค้ าและศิลปะ
ของไทย ฯลฯ และการที่ความสั มพั นธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุน เป็นความสั มพันธ์ที่ “เก่าแก่ ”และมี
๓

เพิ่งอ้าง, หน้า ๒.

๓
ลักษณะค่อนข้าง “พิเศษ”ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจในบรรดาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
เอเชียด้วยกัน๔ นับเป็นปัจจัยที่เอื้อให้ชาวคันไซสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว มาประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย เปิดโอกาสให้ไทยสามารถใช้ Soft Power ที่มีอยู่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชาวคัน
ไซเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันได้ โดยทีมประเทศไทยในเขตคันไซ ซึ่งประกอบด้วยส้านักงานของส่วน
ราชการต่างๆ ของไทยได้ให้ความส้าคัญกับการใช้ Soft Power เป็นเครื่องมือในการด้าเนิน
ความสัมพันธ์กับเขตคันไซผ่านนโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) และการทูตเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของไทยต่อเขตคันไซให้เกิดผลส้าเร็จ
โดยมิติด้านวัฒนธรรมอาจมีบทบาทในฐานะเป็นสินค้าวัฒนธรรมโดยตัวเองหรืออาจเป็นเครื่ องมือ
ทางการทูตที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ ความนิยมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งออกสินค้าและบริการ
จากไทยไปยังคันไซ ดึงดูดการลงทุนและท่องเที่ยวจากเขตคันไซมายังประเทศไทยและส่งเสริมความ
ร่วมมือในระดับประชาชนได้
ที่ผ่านมา ทีมประเทศไทยฯ มีการด้าเนินการส่งเสริมความสั มพันธ์ระหว่างไทยกับเขตคันไซ
โดยใช้ Soft Power ต่างๆ ผ่านนโยบาย Public Diplomacy ผลการด้าเนินการประสบความส้าเร็จ
เป็นที่น่าพอใจ สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ กระแสความนิยมและเผยแพร่ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น นักธุรกิจในคันไซตระหนักถึงความส้าคัญของไทยในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการ
ขยายตัวด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวซึ่งช่วยตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายส้าคัญของไทย
โดยรวม อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของโลกที่ก้าลังเปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบันและการด้าเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุนที่หันไปให้ ความส้าคัญกับประเทศเกิดใหม่ใน
เอเชีย การปรับตัวของภาครัฐและเอกชนต่างประเทศในเขตคันไซเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
และกระแสโลกาภิวัตน์ ท้าให้ไทยก้าลังถูกท้าทายความมีอยู่ (presence) ซึ่งหากทีมประเทศไทยไม่
ตระหนัก ก็อาจท้าให้สูญเสียผลประโยชน์ จึงจ้าเป็นต้องมีการทบทวนการด้าเนินการของทีมประเทศ
ไทยว่า ที่ผ่านมา การใช้ Soft Power ต่างๆ ที่ด้าเนินการผ่านนโยบาย Public Diplomacy นั้นยังมี
ความเหมาะสมกับสภาพของเขตคันไซซึ่งเป็นพื้นที่เปูาหมายหรือไม่ ได้ใช้จุดแข็ง โอกาสที่มีอย่าง
เพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะมีการใช้เครื่องมือทางการทู ต Public Diplomacy อย่างเต็มที่ตามแนวคิด
ใหม่ๆ หรื อแนวคิดของประเทศที่ประสบความส้ าเร็จหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ทีมประเทศไทยน้าไป
ประกอบการพิจารณาปรับแผน/วิธีการเพื่อประสิทธิผลในการด้าเนินการ เพื่อให้ไทยสามารถส่งเสริม
ภาพลักษณ์ความนิยมไทยเพื่อเอื้อต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยในเขตคันไซได้อย่างยั่งยืน
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่ส้าคัญ ๓ ประการหลักได้แก่
๑.๒.๑ ศึกษาการใช้ประโยชน์จาก Soft Power/ Public Diplomacy ในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระบุแหล่งทรัพยากรซึ่ง เป็นที่มาของ Soft Power ของไทยและ
ศึกษากรณีตัวอย่างของแนวทางการใช้ Public Diplomacy ของประเทศญี่ปุนซึ่งเป็นประเทศที่
ประสบความส้าเร็จในด้านนี้
๔

อิชิอิ โนเระโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุน ๖๐๐ ปี. พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพ: มูลนิธิโครงการ
ต้าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๒.

๔
๑.๒.๒ วิเคราะห์การด้าเนินการของทีมประเทศไทยในเขตคันไซในการใช้ Soft Power/
Public Diplomacy เพื่อส่งเสริ มความสั มพัน ธ์ระหว่างไทยกับเขตคันไซ เพื่อประเมินถึงความ
เหมาะสมของทรัพยากรที่เป็นที่มาของ Soft Power และการใช้ Public Diplomacy ดังกล่าว
ประสิทธิผลของการด้าเนินการที่ผ่านมา
๑.๒.๓ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด้าเนินการใช้ Soft Power/
Public Diplomacy ในการส่ งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขตคันไซ เพื่อน้าไปพิจารณา
ประกอบการปรั บ ปรุ ง การด้ าเนิ น งานทั้ง ในส่ ว นของที ม ประเทศไทยในเขตคั นไซและหน่ ว ยงาน
ภายในประเทศไทยในอนาคต
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา
๑.๓.๑ ศึกษาแนวความคิดเรื่อง Soft Power และ Public Diplomacy จากเอกสาร
วิชาการต่างๆ
๑.๓.๒ ศึกษาโดยใช้ประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนขณะปฏิบัติราชการที่สถานกงสุลใหญ่
ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุนระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งปฏิบัติ
ภารกิจก้ากับดูแล กลั่นกรองงานและเข้าร่วมปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ สารนิเทศ การเมืองและกงสุล
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งภารกิจการส่งเสริมความสัมพันธ์และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ไทยกั บ เขตคั น ไซร่ ว มกั บ ที ม ประเทศไทย (Team Thailand) ในเขตคั น ไซ ซึ่ ง มี ก ารใช้ Soft
Power/Public Diplomacy ผ่านการด้าเนินโครงการต่างๆ เพื่อตอบ สนองยุทธศาสตร์ของไทยใน
ด้านเศรษฐกิจต่อเขตคันไซ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาน
กงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานของญี่ปุน
๑.๓.๓ ในส่ วนของการประเมินและวิเคราะห์ จะอาศัยกรอบ SWOT Analysis และ
แนวคิดการบริหารแบบบูรณาการเป็นพื้นฐาน
๑.๓.๔ ประเมินผลการด้าเนินการของทีมประเทศไทยในการด้าเนินโครงการฯ ข้างต้นทั้ง
ในส่วนที่เป็นเรื่องการระบุแหล่งทรัพยากรที่เป็นที่มาของ Soft Power และรูปแบบวิธีการใช้นโยบาย
Public Diplomacy ดังกล่าวเพื่อระบุข้อดี ข้อควรปรับปรุงหรือด้าเนินการเพิ่มเติมเพื่อจัดท้าเป็น
ข้อเสนอแนะ
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
ผู้เขียนมีความคาดหวังว่าจากรายงานการศึกษาฉบับนี้ ดังนี้
๑.๔.๑ จะเป็นประโยชน์ในการก้าหนด “แหล่งทรัพยากร” ที่เป็น Soft Power ของไทย
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมของ Soft Power ดังกล่าวและประสิทธิภาพการท้างานของกลไก
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ที่ใช้ในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขตคันไซ
๑.๔.๒ สามารถจัดท้าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของการด้าเนินการนโยบาย
Public Diplomacy ของไทยอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถรองรับสภาวะต่างๆ ในอนาคตได้เพื่อให้

๕
เกิดประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า ต่อเนื่องและยั่งยืนและมีการบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลให้บรรลุผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๑.๔.๓ ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ด้าเนินการเพื่อใช้ประโยชน์จาก Soft Power และ Public Diplomacy เพื่อให้กระทรวงการ
ต่างประเทศและหน่วยราชการอื่นๆ น้าไปพิจารณาปรับใช้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ได้

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้เขียนใช้ผลการศึกษาของผู้ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยต่างๆ และแนวคิดใหม่ๆ
ของญี่ปุนที่ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับ Soft Power และ Public Diplomacy ดังต่อไปนี้มา
ประกอบการศึกษาและวิเคราะห์ในรายงานการศึกษาฉบับนี้ เพื่อเป็นกรอบในการสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อน้าไปสรุปเป็นข้อคิดเห็นและข้อ เสนอแนะต่างๆ บนพื้นฐานของหลักวิชาการ ความสมเหตุสมผล
และข้อเท็จจริงที่เป็นที่ประจักษ์
๒.๑ แนวคิดเรื่อง Soft Power
ในงานศึกษาของอสิ ม้ามณี ได้ให้นิยาม แนวคิด แหล่งที่มาและการวัดเรื่อง Soft Power
สรุปได้ดังนี้
๒.๑.๑ แหล่งที่มาของ Soft Power
Soft Power (ตามนิยามของ Joseph S. Nye) หมายถึงอ้านาจที่ท้าให้ชาติอื่น
ปฏิบัติตามความต้องการได้โดยไม่ต้องใช้ก้าลังคุกคามหรือมีข้อแลกเปลี่ยน โดยแหล่งทรัพยากรส้าคัญ
ที่เป็นที่มาของ Soft Power ประกอบด้วย ๓ แหล่ง ได้แก่
๑) วัฒนธรรม (Culture) หมายความว่า หากวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลประโยชน์และค่านิยมของประเทศอื่นๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกล่าวจะกลายเป็น Soft
Power ของประเทศนั้นก็จะมีมากขึ้น ซึ่งช่องทางที่ท้าให้วัฒนธรรมของประเทศหนึ่งเป็นที่รู้จักใน
ประเทศอื่นๆ มีหลายรูปแบบ อาทิ โดยผ่านสินค้าทางวัฒนธรรม การค้า การเยี่ยมเยือน การ
ติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยน และการท่องเที่ยว
๒) ค่านิยมทางการเมือง (Political Values) หากประเทศหนึ่งมีค่านิยมทาง
การเมืองที่สอดคล้องกับประเทศอื่นๆ Soft Power ของประเทศนั้นๆ ก็จะเพิ่มขึ้น เช่น การมีค่านิยม
ทางการเมืองที่ไม่ต้องการแทรกแซงกิจการภายในระหว่างกัน หรือการยอมรับนับถือในประวัติศาสตร์
ของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ในทางกลับกัน หากค่านิยมของประเทศดังกล่าวขัดกับค่านิยมของ
ประเทศอื่นๆ อย่างชัดเจน Soft Power ของประเทศนั้นก็จะลดลง
๓) นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policies) ถ้าประเทศหนึ่งด้าเนินนโยบาย
ต่างประเทศที่มีความโดดเด่น เช่น มีนโยบายที่เน้นความเท่าเทียม เคารพในการแสดงออกของ
ประเทศที่เล็กกว่า รักสันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสที่ประเทศดังกล่าวจะสร้าง Soft
Power ให้เกิดขึ้นก็จะมีมากกว่าประเทศที่ด้าเนินนโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าว ไม่สนใจท่าทีของ
ประเทศอื่นๆ
Soft Power (ตามทัศนะของ Nye) คือความสามารถในการดึงดูดใจและโน้มน้ าว
ให้เชื่อมั่นมากกว่าการออกค้าสั่ งหรือบีบบังคับ ซึ่งหมายถึงการท้าให้ประเทศอื่นเห็นถึงค่านิยม

๗
ผลประโยชน์ และความชอบหรือไม่ชอบของประเทศตนโดยไม่ต้องพึ่งพาการให้รางวัลหรือการลงโทษ
โดย Nye ระบุว่า“หากรัฐใดสามารถที่จะท้าให้อ้านาจของตนมีความชอบธรรมในสายตาของรัฐอื่น รัฐ
นั้นก็จะถูกต่อต้านน้อยลงในสิ่งที่ตนต้องการและหากวัฒนธรรมหรืออุดมการณ์ของรัฐนั้นเป็นที่น่า
ดึงดูดในสายตาของรัฐอื่น รัฐทั้งหลายก็จะมีความยินยอมพร้อมใจมากขึ้นที่จะเป็นผู้ตาม” ซึ่งในเวที
ระหว่างประเทศ คือการที่ประเทศหนึ่งสามารถบรรลุเปูาหมายที่ต้องการได้เนื่องจากประเทศอื่นๆ มี
ความชื่นชมในค่านิยมและความมั่งคั่งของประเทศนั้น และต้องการที่จะเอาอย่างและเจริญรอยตาม
ทั้งนี้ การใช้ Soft Power อาจท้าได้ยากกว่าการใช้ Hard Power ด้วยเหตุผล ๒ ข้อ ข้อแรกคือการใช้
Hard Power จะถูกผูกขาดโดยภาครัฐ ส่วนการใช้ Soft Power นั้นจะมีบางส่วนที่อยู่
นอกเหนือไปจากขอบเขตที่รัฐจะควบคุมหรือจัดการได้ เพราะ Soft Power ยังมีตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ
(non-state actor) เข้ามามีบทบาท ตัวแสดงนี้อาจมีทั้งที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับนโยบายของ
รัฐบาล ข้อที่ ๒ คือ Soft Power ให้ผลในทางอ้อมและต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรม
๒.๑.๒ การวัด Soft Power
เนื่องจาก Soft Power มีลักษณะเป็นนามธรรม การวัด Soft Power ของประเทศ
หนึ่งใดจึงเป็นสิ่งที่ท้าได้ยาก การวัด Soft Power ที่ผ่านมาจึงมักใช้วิธีวัดเชิงอัตนัย (subjective
measurement) อาทิ การสอบถามความเห็นของสาธารณชน การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง หรือใช้
กรณีศึกษา (case studies) ซึ่งวิธีการนี้ยังมีข้อจ้ากัดและไม่ได้ผลที่ชัดเจนนัก อย่างไรก็ดี จาก
ผลงานวิจัยของ Jonathan McClory สามารถน้าไปสู่การระบุแหล่งทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของ Soft
Power ซึ่งสามารถก้าหนดตัวชี้วัดได้รวม ๕ ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรม รัฐบาล นโยบายทางการทูต
การศึกษา ธุรกิจและนวัตกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑) วัฒนธรรม (Culture) ในมิติของ Soft Power วัฒนธรรมหมายถึงกรอบการ
ปฏิบัติซึ่งท้าให้เกิดความหมายต่อสังคม (set of practices that create meaning for a society)
ซึ่งรวมถึงวรรณคดี ศิลปะ การศึกษา ภาพยนตร์ และดนตรีที่สามารถเข้าถึงสาธารณชนในวงกว้าง ซึ่ง
หากวัฒนธรรมของประเทศใดกลายเป็นค่านิยมสากลและเป็นที่รู้จัก ก็จะมีแรงดึงดูดสูงต่อประเทศอื่น
ด้วย โดยตัวชี้วัดด้านวัฒนธรรมมีหลายตัว อาทิ จ้านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนประเทศนั้นๆ
การแพร่หลายของภาษาของประเทศนั้นในประเทศต่างๆ จ้านวนสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกของ UNESCO ยอดขายผลงานเพลงของศิลปินในตลาดโลก จ้านวนเหรียญรางวัลจากกีฬา
โอลิมปิก
Pop Art หนังสือการ์ตูน Animation ความมีระเบียบวินัยและความอดทนต่อ
การรอคอยของชาวญี่ปุนในยามภัยพิบัติ รวมทั้งจริยธรรมของคนญี่ปุน๑ เป็นต้น
๒) รัฐบาล (Government) เป็นตัวชี้วัดด้านรัฐบาลโดยมุ่งเน้นที่จะประเมิน
สถาบันทางการเมืองของประเทศซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาล ความส้าเร็จ
ของรัฐบาลและค่านิยมเป็นส่วนประกอบส้าคัญที่ท้าให้ประเทศนั้ นๆ เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับ
จากประเทศอื่น โดยหากสถาบันต่างๆ ของรัฐสามารถด้าเนินการโดยสอดคล้องกับค่า นิยมสากลที่
๑

ค้าบรรยายของ Mr. Kojima Seiji อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจ้าประเทศไทย (๒๕๕๓-๒๕๕๕) ในงาน FEC
Kansai New Year International Forum จัดโดย International Friendship Exchange FEC เมื่อ ๑๓ ก.พ.
๒๕๕๖

๘
ได้รับการยอมรับ อาทิ มีความโปร่งใส ยุติธรรม แก้ไขปัญหาสังคม อาชญากรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความชื่นชมจากนานาประเทศ และกลายเป็น Soft Power ของ
ประเทศได้
๓) นโยบายทางการทูต (Diplomacy) หากประเทศใดด้าเนินนโยบายต่างประเทศ
ที่มีความชอบธรรมและมีบทบาทที่สร้างสรรค์ต่อประชาคม ระหว่างประเทศ ก็จะช่วยส่งเสริม Soft
Power ของประเทศนั้น โดยตัวชี้วัดเชิงปริมาณในส่วนนี้ รวมถึงปริมาณการให้ความช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนาต่อต่างประเทศ (Overseas Development Aid: ODA) จ้านวนการเป็นสมาชิกที่มีบทบาท
แข็งขันในองค์การระหว่างประเทศต่างๆ จ้านวนผู้ติดตาม tweeter ของกระทรวงการต่างประเทศ
หรือของรัฐมนตรีต่างประเทศ จ้านวนส้านักงานวัฒนธรรมในต่างประเทศ ฯลฯ
๔) การศึกษา (Education) ขีดความสามารถของประเทศในการดึงดูดนักศึกษา
ต่างชาติให้ไปศึกษาในประเทศนั้นๆ หรือมีนโยบายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา เป็น
เครื่องมือส้ าคัญในการด้าเนิน นโยบายการทูตสาธารณะ เพราะนักศึกษาต่างชาติส ามารถช่ว ย
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศที่ ตนเคยไปศึกษาได้เมื่อส้าเร็จและเดินทางกลับ
บ้านเกิด ซึ่งจะท้าให้ประเทศนั้นได้รับความนิยม และอาจพัฒนาเป็นพันธมิตรได้ ท้าให้มี Soft Power
เพิ่มขึ้น ซึ่งตัวชี้วัดอาจเป็นจ้านวนนักศึกษาต่างชาติที่ไปศึกษาอยู่ในประเทศนั้นๆ คุณภาพและอันดับ
ของมหาวิทยาลัย ผลงานวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการตีพิมพ์และได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ฯลฯ
๕) ธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation)
ตัวชี้วัดนี้ไม่ได้หมายความถึงอ้านาจทางเศรษฐกิจ แต่เป็นการให้ความส้าคัญ
กับความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ่งในการสร้างแรงดึงดูดและความนิย มต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ เช่น การมีนโยบายเศรษฐกิจที่เปิดเสรีทางการค้า ความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการมีบรรยากาศที่ดีส้าหรับ
การค้าการลงทุน
McClory ใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณข้างต้นร่วมกับตัวชี้วัดเชิงอั ตนัยอีก ๗ ด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วยความนิยมต่อบุคคลที่มีชื่อเสียง (Soft Power Icons) ความนิยมต่อผลผลิตด้าน
วัฒนธรรมของประทศ (Cultural Output) คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มประจ้าชาติ (Cuisine)
คุณภาพสายการบินแห่งชาติ/ สนามบินหลัก (National Airline/Major Airport) การมีนโยบายการ
ทูตที่สร้างสรรค์ (Foreign Policy Direction) ความเป็นผู้น้าในเวทีโลก (Global Leadership) และ
ความแข็งแกร่งของตราสินค้า (Commercial Brands) เพื่อวัดและจัดอันดับ Soft Power ของ ๓๐
ประเทศ โดยให้น้าหนักกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณร้อยละ ๗๐ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าประเทศที่มี Soft
Power สูงในอันดับต้นได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ส่วนในเอเชียได้แก่ ญี่ปุน
เกาหลีใต้ จีน

๙
๒.๒ แนวคิดเรื่องการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่มิได้พุ่งเปูาไปที่รัฐบาลของ
ต่างประเทศ หากแต่พุ่งเปูาหมายหลักไปยังปัจเจกบุคคลและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งนอกจากจะเป็นไป
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศตนเองแล้ว ยังมุ่งหวังที่จะสร้างบรรยากาศอันดีในระยะยาวเพื่อ
รองรับนโยบายต่างประเทศที่จะตามมาในอนาคตอีกด้วย ซึ่ง Nye เสนอว่าเครื่องมือส้าคัญที่จะท้าให้
Soft Power บรรลุผลในทางปฏิบัติคือสิ่งที่เรียกว่าการทูตสาธารณะ
๒.๒.๑ ความหมายของการทูตสาธารณะ
ตามนิ ยามของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา “การทูตสาธารณะ”
หมายถึง “การด้าเนินงานโดยรัฐบาลเพื่อให้ข้อมูลหรือโน้มน้าวทัศนคติของประชาชนในต่างประเทศ”
ส่วนผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาด้านการทูตสาธารณะ ณ มหาวิทยาลัยเฟตเชอร์ ให้ค้านิยามว่า “การทูต
สาธารณะเป็ น เรื่ องของการโน้ มน้ าวทัศนะคติของสาธารณชนในเรื่องที่เกี่ ยวกับการก้าหนดและ
ด้ า เนิ น งานด้ า นการต่ า งประเทศซึ่ ง ครอบคลุ ม มิ ติ ต่ า งๆของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศที่
นอกเหนือไปจากการทูตแบบดั้งเดิมรวมทั้งการด้าเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชน
ในต่างประเทศ การปฏิสัมพันธ์ของภาคเอกชนระหว่างสองประเทศ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
แนวความคิด” ขณะที่ Mr. Kojima Seiji อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจ้าประเทศไทยเห็นว่า การทูต
สาธารณะคื อ การที่ รั ฐ บาลประเทศหนึ่ ง เข้ า ไปด้ า เนิ น กิ จ กรรมด้ า นการต่ า งประเทศโดยตรงกั บ
ประชาชนของอีกประเทศหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งการมีความเห็นของสาธารณชน (public opinion) โดย
การทู ต สาธารณะในปั จ จุ บั น ครอบคลุ ม ถึ ง การปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ของภาคเอกชนและภาค
ประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย
๒.๒.๒ อสิ ม้ามณี เห็นว่าวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการดาเนินการทูตสาธารณะของ
รัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่ง อาจเป็นไปเพื่อต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้
๑) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์หรือเกียรติภูมิของประเทศ (image or prestige)
เช่น กรณีสาธารณรัฐประชาชนจี น ซึ่งต้องการให้สาธารณชนของนานาประเทศให้การยอมรับใน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันเก่าแก่ บทบาทด้านการต่างประเทศ และความส้าเร็จในการพัฒนา
ประเทศ เป็นต้น
๒) เพื ่อ ให้เ กิด ความเข้า ใจที ่ถ ูก ต้อ งเกี ่ย วกับ นโยบายต่า งๆของประเทศ
(understanding of a country’s policies) เช่น อิส ราเอล ซึ่ง ต้อ งการสร้า งความเข้า ใจ
เกี่ย วกับ ความเป็น มาของประเทศ ประวัติศ าสตร์อัน ขมขื่น ของชาวยิว และความจ้า เป็น ที่
จะต้องมีน โยบายต่างประเทศและการทหารที่เข้ มแข็ง
๓) เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม (positive atmosphere and
environment) ที่เอื้อต่อความส้าเร็จของนโยบายของประเทศ เช่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ซึ่ง
ต้องการให้เกิดความนิยมต่อคุณลักษณะของประเทศนั้นๆ ในทุกด้าน ซึ่งจะท้าให้สาธารณชนประเทศ
เปูาหมายตัดสินใจเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ในทางบวก เช่น การเลือกที่จะท้าการค้าและใช้บริการ การ
เลือกที่จะไปศึกษาต่อหรือการเลือกที่จะไปท่องเที่ยวฯลฯ มีข้อสังเกตว่าทั้ง ๓ ประการข้างต้นเป็นการ
ให้ความส้าคัญกับการส่งเสริมประเทศตนให้กับต่างประเทศ อย่างไรก็ดี จากการศึกษา พบว่า การ
ส่งเสริมการด้าเนินการทูตสาธารณะของญี่ปุนมีวัตถุประสงค์ที่น่าสนใจและน่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัย

๑๐
ความส้าเร็จของญี่ปุนกล่าวคือ “การส่งเสริมการด้าเนินการทูตสาธารณะเป็นไปเพื่อให้ผลที่ได้รับจาก
การด้าเนินงานเป็นภาพสะท้อนกลับไปยังประชาชนในประเทศเพื่อสร้างความสอดคล้องของความเห็น
ของสาธารณชน (public opinion) และความเข้ า ใจร่ ว มกั น ของคนในประเทศของตนในด้ า น
ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรมและนโยบายของประเทศ” ๒ โดยต้องการบ่มฟักให้ เกิดความเห็ นของ
สาธารณชนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมนโยบายการต่างประเทศ โดย
เปิดโอกาสให้ประชาสังคมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมบทบาทของ
ประเทศญี่ ปุ น โดยใช้ ก ลไกวั ฒ นธรรมตามแนวทางที่ เ ห็ น เหมาะสมเพื่ อ ความสมบู ร ณ์ ข อง การ
ด้าเนินงานด้านการทูตสาธารณะยิ่งขึ้น โดยมิได้มีเปูาหมายเพื่อส่งเสริมประเทศตนให้กับต่างประเทศ
เท่านั้น๓
๒.๒.๓ วิธี แนวทางในการดาเนินการเรื่องการทูตสาธารณะ
Nicholas J Cull ผู้เชี่ยวชาญด้านการทูตสาธารณะเห็นว่าวิธีการหรือแนวทาง
(Methods and Approaches) ที่ใช้ในการด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะมี ๕ วิธีได้แก่
๑) การสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเปูาหมายหรือคือการเข้าไปรับฟัง (Listening)
๒) การประชาสัมพันธ์นโยบาย (Advocacy)
๓) การทูตวัฒนธรรม ( Cultural Diplomacy)
๔) การแลกเปลี่ยน /ปฏิสัมพันธ์ทางการทูต ( Exchange Diplomacy)
๕) การสื่อสารเผยแพร่ระหว่างประเทศ (International Broadcasting)
ในการศึกษาของอสิฯ เสนอวิธีการด้าเนินการออกเป็น ๓ มิติได้แก่
๑) การสื่อสารประจ้าวัน (daily communication) ซึ่งใช้เพื่ออธิบายการตัดสินใจ
ด้านนโยบาย เช่นการแถลงข่า วหรือนโยบายของรัฐบาลต่อสื่อสารมวลชนทั้งในและต่างประเทศ
(press conference) หรือการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการแถลงจุดยืนหรือท่าทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ
วิกฤติการณ์ เป็นต้น
๒) การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ (strategic communications) ซึ่งออกมาในรูป
ของการรณรงค์ (campaign) เชิงสัญลักษณ์ โดยมีการก้าหนดแนวเรื่อง (theme)ของการรณรงค์
ดังกล่าว เช่นกรณีที่บริติชเคาน์ซิล (The British Council)ได้พยายามส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ
อังกฤษว่าเป็นดินแดนที่มีความทันสมัย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และยอมรับการด้ารงอยู่ของสังคมแบบพหุ
ชาติพันธุ์ เป็นต้น
๓) การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนผ่านบุคคลส้าคัญ (the development of
lasting relationships with key individuals) โดยอาศัยช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้
ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกงาน การสัมมนา การประชุม การพบกันระหว่าง
สื่อมวลชน การฝึกซ้อมทางทหารร่วมกัน การให้ความช่วยเหลือทางทหารในยามสันติ ฯลฯ

๒

รายงานผลการด้าเนินโครงการน้าข้าราชการแรกเข้าไปดูงานที่กระทรวงการต่างประเทศ หน้า ๘, บันทึกข้อความ
กองเอเชียตะวันออก๔ ที่ ๑๓๐๕/๑๑๓๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๓
อ้างแล้ว

๑๑
๒.๒.๔ การดาเนินนโยบายการทูตสาธารณะของญี่ปุ่น
ญี่ปุนเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความส้าเร็จในการใช้การทูตสาธารณะ อีกทั้ง
กระแสความนิยมญี่ปุนที่เริ่มถูกบดบังโดยกระแสความนิยมจากเกาหลีและจีน ท้าให้ญี่ปุนตื่นตัวและ
หัน มาปรับ ปรุงกระบวนการด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบเช่น การจัด
กลุ่มเปูาหมาย (ในต่างประเทศ) ออกเป็นกลุ่มๆ การก้าหนดเครื่องมือ/นโยบายทางการทูตที่จะใช้ใน
การด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะ การก้าหนดกลยุทธ์ในการสื่อข้อความ (send message) ซึ่งมี
กระทรวงการต่างประเทศเป็นศูนย์กลางและการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อการประสานงานกับหน่วยงาน
และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งกลยุทธ์ของญี่ปุนน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้
จึงขอน้าเสนอสาระส้าคัญดังนี้
๑) ก้าหนดกลุ่มเปูาหมายฯ และเครื่องมือทางการทูต เพื่อ ใช้ในการสื่อข้อความ
หรือ โน้มน้าว อาทิ ใช้การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของญี่ปุน หรือ การเชิญให้ไปเยือนญี่ปุน
เพื่อโน้มน้าวกลุ่มผู้ก้าหนดนโยบาย ผู้น้าทางความคิดและนักวิชาการ ในขณะที่ใช้การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม กีฬา เผยแพร่ภาษาญี่ปุน เพื่อโน้มน้าวกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ (โปรดดูแผนภาพที่ ๑)

แผนภาพที่ ๑ กลุ่มเปูาหมาย (ในต่างประเทศ) ที่ต้องการโน้มน้าวกับเครื่องมือทางการทูต
Kojima เห็นว่า การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็น
การเปิดโอกาสให้สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาก

๑๒
๒) ปรับโครงสร้างภายในกระทรวงการต่างประเทศและจัดตั้งกองยุทธศาสตร์การ
ทูตสาธารณะPublic Diplomacy Strategy Division (ภายใต้กรม Press Secretary / DirectorGeneral for Press and Public Diplomacy) เพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว โดยมีการสื่อข้อความจาก
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุนซึ่งเป็นส่วนกลางไปยังประชาชนญี่ปุนในประเทศและไปยังประชาคม
ระหว่ า งประเทศด้ ว ยวิ ธี ก าร (methods) ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยค้ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมและความ
ประสิทธิภาพ โดยในส่วนของการสื่อข้อความไปยังต่างประเทศ จะใช้วิธีการ (Methods) ต่างๆ อาทิ
“การสื่ อข้ อ ความหรื อ ส่ งสารผ่ านสื่ อ ของต่ า งประเทศ” “การสื่ อ ฯ ผ่ า นระบบ Internet” “การ
ประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cultural
Exchange and Cooperation)” “การสื่อฯ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคคลากร
(Human Exchange)” โดยใช้เครื่องมือฯ ที่สอดคล้องกับวิธีการดังกล่าว เช่น การแถลงข่าว การ
เผยแพร่ผ่าน website ของกระทรวงฯ twitter& facebook การส่งเสริมภาษาญี่ปุน การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ ยนศิล ปวัฒ นธรรม การเชิญบุคคลระดับสู งไปเยือนญี่ปุน แลกเปลี่ ยนด้านกีฬาฯลฯ โดย
ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตหรือผู้แทนทางการทูตของญี่ปุนในต่างประเทศ
ในส่ ว นการสื่ อข้อความไปยัง ประชาชนญี่ปุน จะใช้ Methods “การสื่ อ
ข้อความผ่านสื่อภายในประเทศ” “การสื่อฯ ผ่านระบบ Internet” “การสื่อฯ ไปยังประชาชนญี่ปุน
โดยตรง” และ “การเปิดเผยข้อมูล”โดยใช้เครื่องมือฯ คล้ายคลึงกับการสื่อฯ ไปยังประชาคมระหว่าง
ประเทศ ในขณะที่การสื่อข้อความไปยังประชาชนญี่ปุนจะใช้เครื่องมือฯ ที่เป็น การจัดบรรยายสัมมนา
จัดส่งนิตยสารการทูต ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการจัดท้า Feedback เพื่อส้ารวจความเห็น ทัศนคติของ
ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย (โปรดดูแผนภาพที่ ๒)

๑๓

แผนภาพที่ ๒ กลยุทธ์ในการสื่อข้อความ (send message) ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุน
(MOFA)
๓) ก้าหนดกลไกการด้าเนินงานด้านการทูตสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสื่อให้
ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดัน “การทูตอย่างเต็มรูปแบบ” หรือที่รู้จักกันว่า “น้าระบอบ All Japan สู่
ต่างประเทศ” โดยแบ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
(๑) กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุนในฐานะเป็นผู้ก้าหนดยุทธศาสตร์โดยมี
รัฐมนตรีว่าการเป็นประธานการประชุมร่วมกับกรม/กอง หน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงฯ เพื่อ
ร่วมกันก้าหนดประเด็น“ด้านการต่างประเทศ” และแนวทางความร่วมมือ ความร่วมมือกับกระทรวง
ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องผ่าน “การประชุมประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” ความ
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่น JICA, JETRO, Japan Foundation
(๒) ความร่วมมือกับภาคประชาชนเช่น องค์กรเอกชน ประชาสังคมต่างๆ
(โปรดดูแผนภาพที่ ๓)

๑๔

แผนภาพที่ ๓ โครงสร้างการด้าเนินงานด้าน Public Diplomacy ของญี่ปุนอย่างเต็มรูปแบบ
กล่าวโดยสรุปคือในมุมมองของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุนเห็นว่า การด้าเนิน
นโยบายการทูตสาธารณะ/Public Diplomacy คือการที่ประชาชนญี่ปุนทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกัน
ผลักดันให้เกิดขึ้น โดยให้ความ ส้าคัญกับการด้าเนินงานร่วมกันกับภาครัฐและประชาชนและยังเห็น
ความจ้ าเป็ น ที่ จ ะต้องมีกลไกความร่ว มมื อกับหน่ว ยงานต่างๆ ทั้งหน่ ว ยงานภายในและภายนอก
กระทรวงฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการด้าเนินการทูตมวลชนของญี่ปุน ซึ่งจะเห็นว่า ผู้เล่น
ส้าคัญในการด้าเนินการทูตสาธารณะของญี่ปุนได้แก่ กระทรวงการต่าง ประเทศญี่ปุนในฐานะเป็นผู้
ก้าหนดนโยบายต่างประเทศ ทบวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นผู้ด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรมและมูลนิธิญี่ปุน (Japan Foundation) ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กร/NGO และภาคประชาสังคม
ซึ่งมีความ ส้าคัญมากเช่นกัน โดยเห็นว่าความส้าคัญของการด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะอยู่ที่
ความร่วมมือระหว่างผู้เล่นซึ่งเป็นหน่วยงานข้างต้นกับประชาชนทั้งประเทศ ความส้าเร็จของการทูต
สาธารณะคือการที่ประชาชนแต่ละคนในประเทศตนเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนการท้างานขององค์กร
อิสระ/NGO โดยเข้าไปสื่อข้อความ (send message) โดยตรง (ผ่านการท้ากิจกรรม) กับประชาชนใน
ประเทศเปูาหมายนั้นๆ
การทูตสาธารณะแตกต่างจากการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ตรงที่การทูต
สาธารณะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริง เน้นเรื่องการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นการพยายามที่

๑๕
จะโน้มน้าว (to influence) ในขณะที่การโฆษณาชวนเชื่อมีความหมายในเชิงลบ ไม่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้
“การด้าเนินการทูตสาธารณะที่มีประสิทธิ ผลมิได้เป็นเพียงการสื่อข้อความ (send a message)
ให้กับประชาชนในประเทศเปูาหมายเท่านั้น แต่จะประสบความส้าเร็จก็ต่อสามารถสร้างความสัมพันธ์
และความไว้เนื้อเชื่อใจต่อประเทศเปูาหมาย”
๒.๒.๕ ข้อจากัด ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการดาเนินการทูตสาธารณะ
๑) การทูตสาธารณะมีรูปแบบกิจกรรมหลากหลายเพื่อสื่อสารกับสาธารณชนใน
ประเทศเปูาหมาย ดังนั้น จึงอาจควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้ทั้งหมด ในบางโอกาส กิจกรรมที่ด้าเนินไปด้วย
ความตั้งใจดีอาจเกิดผลลัพธ์ในทางลบที่ไม่คาดฝันหรือส่งผลลบได้
๒) การด้ า เนิ น การทู ต สาธารณะจะต้ อ งมี ก ารปรั บ รู ป แบบให้ เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์อยู่เสมอและพร้อมที่จะมีการ “ลองผิดลองถูก” มิได้มีการก้าหนด
รูปแบบที่ตายตัว
๓) การประเมินผลส้าเร็จกระท้าได้ยาก เนื่องจากผลลัพธ์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการ
ด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
๔) การทูตสาธารณะเป็นส่วนขยายของอ้านาจทางการเมือง (Power politics)
และเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาผลประโยชน์แห่งชาติให้กับประเทศตน ซึ่ง Kojima ให้ความเห็น
ว่าหากการด้าเนิน การดังกล่ าวเป็นสิ่งที่สอดคล้ องกับค่านิยมด้านจริยธรรมและเป็นประโยชน์กับ
ประชาคมโลก ก็น่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาสังคมโลกเช่นกัน
๕) การทูตสาธารณะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมของ
ชาติ (National culture identities)
๖) โดยที่ทรัพยากรซึ่งเป็นแหล่ งที่มาของ Soft Power และกิจกรรมการทูต
สาธารณะส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมของภาคประชาชน ดั ง นั้ น บทบาทของภาครั ฐ (และ
เอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่ทางการทูต) จึงน่าจะเป็นเรื่องของการปรับ (adjust) หรือให้การสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายที่มีอยู่อย่างหลากหลายมากกว่าการลงไปเป็นผู้เล่นโดยตรง จึงควรมีการพิจารณา
ถึงบทบาทของภาครัฐเพื่อรองรับเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม
๒.๒.๖ การวัดประสิทธิผลของการทูตสาธารณะ
อสิ ม้ามณี ได้ชี้ให้เห็นว่า มีนักวิชาการหลายรายพยายามที่จะวัดประสิทธิผลของ
นโยบายการทู ต สาธารณะอย่ า งเป็ น ระบบแม้ จ ะเข้ า ใจดี ว่ า การประเมิ น ผลของนโยบายการทู ต
สาธารณะเป็นเรื่องที่ท้าได้ยากและใช้เวลาค่อนข้างนานก็ตาม ตัวอย่างเช่น Colin M Wilding ได้
เสนอแนวทางการวัดประสิ ทธิผ ลของการทูตสาธารณะโดยระบุว่า ในการวัดประสิทธิผ ลหรือ
ความส้าเร็จของกิจกรรมใดกิจ กรรมหนึ่งควรน้าวัตถุประสงค์(objectives) ของกิจกรรมนั้นๆ มาเป็น
ตัวตั้ง หรืออีกนัยหนึ่งคือการประเมินว่ากิจกรรมนั้นๆ สามารถส่งผลลัพธ์เป็นการเฉพาะซึ่งน้าไปสู่การ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ เ พี ย งใด กล่ า วคื อ การด้ า เนิ น นโยบายการทู ต สาธารณะเป็ น เรื่ อ งของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (sequence of cause and effect) การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ด้าเนินกิจกรรมการทูตสาธารณะของรัฐของประเทศหนึ่งใดต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในประเทศเปูาหมาย ก็
เพื่อการปรับเปลี่ยนการรับรู้(awareness) หรือความเห็น(opinion) ของกลุ่มเปูาหมายเพื่อให้สามารถ
บรรลุผลวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยกระบวนการดังกล่าวมีสรุปดังนี้

๑๖
ปัจจัยนาเข้า (Inputs)
(ทรัพยากรที่จ้าเป็นในการด้าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม)
ผลผลิต (Outputs)
(ผลที่คาดว่าจะได้รับทันทีจากกิจกรรมดังกล่าว)
ผลลัพธ์ในระยะกลาง (Intermediate outcomes)
(การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะสั้น (๐-๕ ปี) ซึ่งเป็นผลจากการด้าเนินกิจกรรม)
ผลลัพธ์ระยะยาว (Longer-term outcomes)
(ผลลัพธ์สุดท้ายของการด้าเนินกิจกรรมการทูตสาธารณะที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์สาคัญด้านการต่างประเทศ
(International Strategic priority: ISP)
โดยการติดตามและประเมินผลสามารถท้าได้ในแต่ละขั้นตอน เช่น อาจวัดผลผลิต
(output) ของกิจกรรมที่จัดขึ้นจากจ้านวนผู้เข้าร่วมงาน และประเมินผลโดยการสอบถามความเห็น
ของผู้ ร่ ว มงานเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ในขณะที่ ผ ลลั พ ธ์ ร ะยะกลาง
(Intermediate outcomes) สามารถติดตามได้จากการตรวจสอบความเห็นที่เปลี่ยนไปของกลุ่ม
ตัวอย่างภายหลังด้าเนินกิจกรรมการทูตสาธารณะเสร็จสิ้นไปแล้วระยะหนึ่ง หรืออาจประเมินผลลัพธ์
ระยะยาวจากการที่ประเทศเปูาหมายมีการเปลี่ยนแปลงส้าคัญที่เป็นรูปธรรม เช่น มีการแก้ไข
กฎหมายใหม่ ในขณะที่ Kojima เห็นว่าอาจพิจารณาจากจ้านวนเงินที่ใช้ในการด้าเนินนโยบายนั้น
เช่น การวัดจากสัดส่วนเงินช่วยเหลือทางการ (ODA) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ของประเทศที่ด้าเนินการ โดยประเทศที่มีสัดส่วนน้อยย่อมมีขีดจ้ากัดในการมีบทบาทที่เอื้อประโยชน์
ต่อประชาคมโลกได้น้อย
จากแนวคิดต่างๆ ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความส้าเร็จของการด้าเนินนโยบาย
การทูตสาธารณะอยู่ที่ประสิทธิภาพของกลไกการท้างานของผู้เกี่ยวข้อง (อาทิ ผู้ก้าหนดนโยบาย ผู้ท้า
หน้าที่สื่อข้อความ) เครื่องมือทางการทูต (Soft Power ) และวิธีการที่ใช้ ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบั ติการเพื่อให้สามารถ “สื่อข้อความ” ทั้งจากภาครัฐบาลและภาค
ประชาชนให้ไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับทรัพยากรที่เป็น Soft Power ของประเทศ ดังนั้น การ
ก้าหนดยุทธศาสตร์การทูตสาธารณะ จ้าเป็นต้องมีการสรรหาและประมวลแนวคิด ปัจจัยแวดล้อม
โดยรอบ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการประเมินผลการด้าเนินงานต่างๆ และปัจจัยอื่นๆ รวมทั้งการ
เรียนรู้จากประเทศที่ประสบความส้าเร็จมาพิจารณาประกอบกับนโยบายต่างประเทศโดยรวม ซึ่งใน
กรณีของประเทศไทย จะต้องพิจารณาเรื่องการน้า Soft Power และเครื่องมือของการทูตสาธารณะที่
จะน้ามาใช้ให้ได้ผลสูงสุดด้วย ซึ่งจ้าเป็นต้อ งมอง Soft Power ของไทยอย่างเป็นระบบในภาพใหญ่

๑๗
และพิจารณากลไกการท้างานของเครื่องมือดังกล่าว โดยควรก้าหนดนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนและ
พยายามดึงจุดเด่นและต้นทุนที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งจ้าเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอก
ประเทศ (ทีมประเทศไทย) และหน่วยงานภายในประเทศ ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลด้วยว่า
สามารถตอบสนองการผลักดันยุทธศาสตร์ส้าคัญของประเทศไทยอย่างไร รวมทั้งประเมินจุดแข็งและ
โอกาสต่างๆ เพื่อให้การด้าเนินการด้านการทูตสาธารณะมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและยั่งยืน

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ส้าคัญได้แก่ ๑) การระบุแหล่งทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของ Soft
Power ของประเทศไทย ๒) ศึกษาและวิเคราะห์ผลการด้าเนินการของทีมประเทศไทยในเขตคันไซใน
การใช้ Soft Power และ Public Diplomacy เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขตคันไซเพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรที่เป็นที่มาของ Soft Power และการใช้ Public Diplomacy
ดังกล่าวและประสิทธิผลของการด้าเนินการที่ผ่านมา (โดยระบุข้อดีและข้อพึงพิจารณาเพิ่มเติมจากจุด
แข็งและโอกาสที่มี ๓) ให้ ข้อ เสนอแนะเชิงนโยบายและข้อ เสนอ แนะในการด้ าเนิน การใช้ Soft
Power/ Public Diplomacy ในการส่ งเสริมความสั มพันธ์ระหว่างไทยกับเขตคันไซ เพื่อน้าไป
พิ จ ารณาประกอบการปรั บ ปรุ ง การด้ า เนิ น งานทั้ ง ในส่ ว นของที ม ประเทศไทยในเขตคั น ไซและ
หน่วยงานในประเทศไทยในอนาคต
๓.๑ ภาพรวมเกี่ยวกับ Soft Power ของประเทศไทย
แหล่งทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของ Soft Power ของประเทศไทย ได้แก่
๓.๑.๑ วัฒนธรรม
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีความหลากหลายและต่อเนื่อง
มายาวนานวัฒนธรรมไทยหลายด้านเป็นที่รู้จักและได้รับความชื่นชมจากชาวต่างชาติ อาทิ จิตรกรรม
ศิล ปะ การแกะสลั กและงานฝีมือซึ่งได้รับการยอมรับและชื่นชม นาฏศิลป์ไทยที่มีความอ่อนช้อย
สวยงาม อาหารไทยซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของโลกร่วมกับอาหารฝรั่งเศส
อิ ต าเลี ย น ญี่ ปุ น และจี น โดยเมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม ๒๕๕๔ เว็ บ ไซต์ CNNgo.com ได้ จั ด อั น ดั บ
เมนูอาหารยอดนิยมของโลกซึ่งปรากฏว่ามีอาหารไทย ๑๐ เมนูได้รับการจัดอันดับให้เป็นอาหารอร่อย
ที่สุดในโลก ๕๐ อันดับแรก ซึ่งแกงมัสมั่นของไทยได้รับคะแนนเป็นอันดับ ๑ นอกจากนี้อาหารไทยที่
เป็น Street Food เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น มวยไทยได้รับความนิยมสูงและมีการเปิดสอนค่ายมวย
ไทยในหลายประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาทการแสดงออกของคนไทย การไหว้ทักทาย
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเคารพนับถือที่ดูงดงาม แสดงถึงความมีวัฒนธรรม รอยยิ้มที่มี
เสน่ห์และความโอบอ้อมอารีเป็นสิ่งที่ได้รับการชื่นชมจากชาวต่างชาติ วัฒนธรรมร่วมสมัย (pop
culture) เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ เพลงสมัยใหม่และนักร้องของไทยยังได้รับความนิยมอย่างสูง
ในหลายๆ ประเทศและได้รับรางวัลในระดับนานาชาติจ้านวนมาก ภาพยนตร์ไทยเรื่อง ลุงบุญมีระลึก
ชาติ ได้รับรางวัลปาล์มทองค้า จากงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๓ (ประจ้าปี ๒๕๕๓)
นับเป็ นภาพยนตร์จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องแรกที่ได้รับรางวัล นี้ ประเทศไทยยังมี
สถานที่ ส้ า คั ญ ที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลกทางวัฒ นธรรมหลายแห่ ง อาทิ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์อยุธยา สุโขทัย ก้าแพงเพชรและศรีสัชนาลัย แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ฯลฯ และยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่สวยงาม และเมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน ท้าให้

๑๙
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจ้านวนมากต้องการเดินทางมาเยือน จาก
การจัดอันดับโดยนิตยสารและเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของต่างประเทศ อาทิ นิตยสาร Conde
Nast Traveler ซึ่งเป็นนิตยสารการท่องเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกาและมีผู้อ่านกว่า ๑๓๐ ล้าน
คน ได้ส้ารวจความ เห็นของผู้อ่านนิตยสารจากทั่วโลก ปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็น
ประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดอันดับ ๔ ๘ ที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว ในขณะที่
กรุงเทพฯ ได้รับต้าแหน่งชนะเลิศอันดับหนึ่งสุดยอดจุดหมายปลายทางเมืองท่องเที่ยวของโลก จาก
การจัดอันดับของ MasterCard Global Destination Cities Index ๒๐๑๓ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของ
เมืองทวีปในเอเชียตามด้วย ปารีส สิงคโปร์ ๙ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท ซึ่งได้ให้ความสนับสนุนและร่วมมือกับประเทศต่างๆ อีกทั้งหลักธรรมของพุทธศาสนามี
ส่วนช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้คนให้เป็นผู้มีความเสียสละช่วยเหลือส่วนรวม มีจิตใจเป็นธรรม มีเมตตา
กรุ ณา รู้ จั ก ตนเองและสั งคมและท้า ประโยชน์ ให้ กั บสั ง คมซึ่ งก่ อ ให้ เ กิด ค่ านิ ย มที่ เ ป็น บวก การที่
สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้าง ต้อนรับชาวต่างชาติ ยอมรับในความแตกต่าง มีความยืดหยุ่นและ
สามารถปรับตัวได้ดี ช่วยลดภาวะความกดดันของผู้คนในสังคม ท้าให้มีวิถีชีวิตไม่เร่งรีบ การให้ความ
เคารพผู้อาวุโส ความกตัญญูกตเวทีซึ่งน้าไปสู่ความผูกพันและสายใยแห่งครอบครัว ทั้งหมดนี้ท้าให้
ไทยมีต้นทุนสังคมสูงและมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก
๓.๑.๒ นโยบายการต่างประเทศ
การด้าเนิ นนโยบายต่างประเทศของไทยเป็นบทบาทที่ส ร้างสรรค์ต่อประชาคม
ระหว่างประเทศและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเรื่องส้าคัญๆ บทบาทในการเป็นตัวกลางเพื่อแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาททางทะเลในภูมิภาคเอเชีย บทบาทให้ความร่วมมือกับ ประชาคมระหว่างประเทศใน
การแก้ไขปัญหาข้ามชาติต่างๆ ให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาระดับโลกทั้งในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ง แวดล้อม บทบาทของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในอาเซียน อีกทั้งพยายามเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ให้
(donor country) ต่อประเทศก้าลังพัฒนาและการเป็นประเทศสายกลางซึ่งนโยบายต่างๆ ดังกล่าว
สามารถเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกและสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย ซึ่งเป็นการการเพิ่ม
Soft Power ของไทยด้วย
๓.๑.๓ ธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation)
ประเทศไทยมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค มีนโยบายเศรษฐกิจ
เสรีและเปิดกว้าง มีกฎระเบียบ สภาวะแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน
การท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารรวมทั้ ง การประกอบธุ ร กิ จ ของชาวต่ า งชาติ มี สิ่ ง อ้ า นวยความสะดวก
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียน มีเส้นทาง
คมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปทั่วภูมิภาค มีบุคคลากรและแรงงานที่มีความรู้เฉพาะทาง
ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ กฎหมาย บัญชีและทักษะของภาษาในระดับมืออาชีพและทั่วไปที่สามารถ
๘

อสิ ม้ามณี การใช้ Soft Power ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ:กรณีศึกษาการด้าเนินการของทีม
ประเทศไทยในเนปาล รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ ๓ ประจ้าปี ๒๕๕๕ หน้า ๑๕
๙
เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๕

๒๐
รองรับความต้องการของนักลงทุน โดยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันจัด
อันดับ IMD ในปี ๒๕๕๖ ไทยได้รับการปรับอันดับสูงขึ้นจากล้าดับ ๓๐ เป็น ๒๗ โดยได้รับการปรับ
อันดับค่อนข้างดีในด้านตลาดแรงงานและการจ้างงาน การค้าระหว่างประเทศและนโยบายการคลัง ๑๐
นอกจากนี้ ประเทศไทยยั ง มี ค วามเชี่ ย วชาญและได้ รั บ การยอม รั บ ในเรื่ อ งความเป็ น เลิ ศ ใน
อุตสาหกรรมการบริการ เช่น การโรงแรม โดยมีโรงแรมหลายแห่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงแรมที่
ดีอันดับต้นๆ ของโลก สถานพยาบาลของไทยยังได้รับความนิยม ทั้งในเรื่องความเชี่ยวชาญด้าน
การแพทย์และมาตรฐานการบริก ารและมีศักยภาพที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์
(Medical Hub) ของภูมิภาคนี้
สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยหลายชนิดซึ่งเป็น
สินค้าวัฒนธรรมได้รับความนิยมมีชื่อเสียง ผู้ผลิตสามารถสร้างตราสินค้า (brand) เป็นที่ยอมรับและ
เข้าไปท้าตลาดในระดับโลก เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่
พัฒนากรรมวิธีการผลิตเพื่อใช้ตัดเย็บเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องตกแต่งและของใช้ในบ้าน
เป็นต้น นักออกแบบไทยหลายรายได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น้าในการสร้างแฟชั่นและกระแสนิยม
ใหม่ๆ เครื่องเทศและสมุนไพรไทยหลายชนิดก็ได้รับความนิยมน้าไปใช้ประกอบอาหาร เครื่องดื่มหรือ
เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ การนวดแผนไทยซึ่งเป็นศาสตร์บ้าบัดและรักษาโรค
แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทยได้รับการเผยแพร่และเป็นที่นิยมชื่นชอบ ประเทศไทยยังอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยผลไม้นานาชนิดที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและรสชาติ เครื่องดื่มประเภทไวน์ สุราและ
เบียร์ของไทยก้าลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ บริษัทการบินไทย เป็นสายการบินที่มี
ชื่อเสียงในด้านความปลอดภัย และบริการที่ดีมากในอันดับต้นๆ และได้รับรางวัลสายการบิ นระหว่าง
ทวีป ที่ดีที่สุด (Best Intercontinental Airline) เป็นปีที่ ๙ ติดต่อกันจากการประกาศรางวัล
Norwegian Grand Travel Award ๒๐๑๓ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ ณ กรุง
ออสโล ๑๑
ขณะเดียวกันประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy)
บนพื้นฐานของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา โดยได้มีการน้าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วย ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่ส้าคัญของภูมิภาคเอเชีย รวมถึงอุตสาหกรรมออกแบบ อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ สื่อบันเทิง และซอฟแวร์เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆดังกล่าวถือเป็น Soft Power ของไทยเช่นกัน
๓.๑.๔ การศึกษา
ประเทศไทยมีระบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน สถาบันการศึกษาต่างๆ ของไทยมี
หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหลายแห่งของไทยติดอันดับมหาวิทยาลัย
ชั้นน้าของโลก ท้าให้มีนักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจมาศึกษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและเมื่อ
๑๐

การแข่งขันของสถาบันจัดอันดับ IMD, www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1369969552
รางวัล Norwegian Grand Travel Award ๒๐๑๓, www.thaiairways.com/about-thai/public.../2012awards.htm
๑๑

๒๑
นักศึกษาต่างชาติดังกล่าวส้าเร็จการศึกษาและเดินทางกลับบ้านเกิด ก็สามารถช่วยประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้
๓.๒ การดาเนินการของทีมประเทศไทยในเขตคันไซ
ทีมประเทศไทยในคันไซ ประกอบด้วย ผู้แทนของส้านักงานที่มีภารกิจในเขตคันไซหรือเขต
อาณาทางภาคตะวันตกของญี่ปุนได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา (กระทรวงการต่างประเทศ )
ส้านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา (กระทรวงพาณิชย์) ส้านักงานเศรษฐกิจการ
ลงทุน ณ นครโอซากา การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ส้านักงานโอซากา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย) บริษัท การบินไทยจ้ากัด ประจ้าญี่ปุนภาคตะวันตก มีกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเป็นหัวหน้าทีม
ประเทศไทยและเป็นเจ้าภาพหลั กรับผิดชอบการบริหารราชการในต่างประเทศ ส้าหรับกลไกการ
ท้างานคือมีการประชุมคณะกรรมการบริหารของสถานกงสุลใหญ่ซึ่งทุกหน่วยงานในเขตคันไซจะเข้า
ร่วมและมีการประชุมอย่างสม่้าเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานของทีมประเทศไทยมีเอกภาพ มีความ
เชื่อมโยงและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
ก่อนศึกษาเรื่องการใช้ Soft Power/Public Diplomacy เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยกับ
คันไซ ผู้ศึกษาขอให้ข้อมูลภูมิหลังเกี่ยวกับเขตคันไซ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคันไซในภาพรวม
และยุทธศาสตร์ของไทยต่อคันไซซึ่งเสมือนเป็นเข็มทิศให้กับทีมประเทศไทยในการก้าหนดนโยบาย
หรือโครงการต่างๆ โดยใช้ Soft Power/ Public Diplomacy ของไทยเป็นเครื่องมือเพื่อด้าเนินการ
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
๓.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเขตไซ
เขตคันไซ (ภาคตะวันตกของญี่ปุน) ตั้งอยู่ภาคกลางตอนล่างของเกาะฮอนชูของ
ญี่ปุน และ เป็นเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาประกอบด้วย ๗ จังหวัดส้าคัญได้แก่
นครโอซากา เฮียวโงะ เกียวโต นารา ชิกะ มิเอะและวากายามา พื้นที่ ๓๑,๒๘๓ ตารางกิโลเมตร (๘.๓
% ของประเทศ) มีประชากร ๒๑.๔๖ ล้านคน (๑๗ % ของประชากรทั้งประเทศปี ๒๕๕๓) มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวม ๘๐๑ พันล้านเหรียญสหรัฐ ( ๑๕.๙% ของ GDP รวม
ของญี่ปุน) รายได้ต่อหัว ๓๑,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ (มากเป็น ๖ เท่าของไทย) คันไซมีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของญี่ปุนมีนครโอซากาเป็นเมืองศูนย์กลาง มีผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แยกตามราย
สาขาที่ส้ า คั ญ คือ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต (๒๓.๑%) ภาคบริ การ (๑๓.๙ % ) ภาคค้ า ส่ ง และปลี ก
(๑๓.๗%) เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ (ท่าเรือโกเบและโอซากา) ท่าอากาศยาน
นานาชาติคันไซมีผู้เดินทางเข้าออก ๑๑ ล้านคน (ปี ๒๐๑๒) คันไซเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทั้งด้าน
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของภาคตะวันตก มีมูลค่าการส่งออกในปี ๒๕๕๔ จ้านวน ๑๔.๖
ล้านล้านเยน (คิดเป็น ๒๒.๔ % ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศ) โดยส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียมาก
ที่สุดคือ ๖๗.๔ % ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดจากคันไซ สินค้าส่งออกส้าคัญได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟูา
เครื่องจักร ฯลฯ ส่วนมูลค่าการน้าเข้าคิดเป็น ๑๓.๓ ล้านล้านเยน (หรือ ๑๙.๕ % ของการน้าเข้าทั้ง
ประเทศ) โดยน้าเข้าจากภูมิภาคเอเชียมากที่สุดคือ ๕๖.๙ % ของการน้าเข้าทั้งหมดในคันไซ สินค้า
น้าเข้าที่ส้าคัญได้แก่ เชื้อเพลิง เครื่องใช้ไฟฟูา เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ

๒๒
ด้านการลงทุน ในปี ๒๕๔๔ มีบริษัทในคันไซไปลงทุนโดยตรง (FDI) ใน
ต่างประเทศจ้านวน ๕,๖๓๕ บริษัท (๒๐.๒%ของ FDI ญี่ปุนทั้งหมด) โดยลงทุนในจีน อาเซียนมาก
เป็นอันดับต้นๆ โดยลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต (๕๐%) รองลงมาคือการค้า (๓๔.๒%) ส่วน
บริษัทต่างชาติที่ไปลงทุนในเขตคันไซมี ๒๒๗ บริษัท (คิดเป็น ๗ % ของจ้านวนบริษัทต่างชาติที่ไป
ลงทุนในญี่ปุน) โดยเป็นบริษัทชั้นน้าจากยุโรป สหรัฐ เอเชีย อาทิ Bayer AG, Procter & Gamble,
ส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ไปลงทุนในเขตคันไซมากที่สุด ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ทั้งนี้ในจ้านวน ๖๘
บริษัทญี่ปุนที่ได้รับการจัดอันดับในวารสาร Fortune Global Top ๕๐๐ นั้นเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขต
คันไซ ๑๒ บริษัท เช่น Panasonic, Nippon Life Insurance, Sharp ฯลฯ
คัน ไซเป็ นศูนย์ กลางอุตสาหกรรมการผลิ ตของญี่ปุนตั้งแต่อดีตและได้ชื่อว่าเป็น
“โรงงานของญี่ปุ น ” มีลั กษณะอุตสาหกรรมที่มีเอกลั กษณ์เฉพาะเป็นศูนย์รวมของ SMEs ที่มี
เทคโนโลยีเฉพาะเป็นผลให้ SMEs ในเขตคันไซมีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งก้าเนิดสินค้าและนวัตกรรม
ของธุรกิจญี่ปุนที่รู้จักทั่วโลก เป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศที่ส้าคัญของญี่ปุน
เนื่องจากมีระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพมาก มีท่าเรือขนาดใหญ่ส้าคัญ ๒ แห่ง (ท่าเรือโอ
ซากา และท่าเรือโกเบ) และมีสนามบินนานาชาติในบริเวณใกล้เคียง จากบทบาทและศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของคันไซและปัจจัยต่างๆ ที่เอื้ออ้านวย ท้าให้มีผู้ประกอบการจากเขตคันไซออกไปลงทุนตั้ง
ฐานการผลิ ตในต่างประเทศซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้ว ย เขตคันไซยังเป็นแหล่ งก้าเนิดอารยธรรม
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันเก่าแก่มากว่า ๑,๒๐๐ ปี เป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกที่มีชื่อเสียงกว่า
๓๐ แห่ง เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุนที่มีเมืองนาราและเมืองเกียวโตเป็น
อดีตเมืองหลวง จึงเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว การมีรากฐานวัฒนธรรมที่เข้มแข็ ง ท้องถิ่น
นิยมสูง อุปนิสัยเจ้าความคิด กล้าคิดกล้าแสดงออก ท้าให้ชาวคันไซมีความโดดเด่นในการเป็นผู้น้าใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์และอาหารจนได้รับฉายาว่าเป็น “ครัวของญี่ปุน”เขตคัน
ไซยังเป็นแหล่งรวมวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และยาและมี
บุคคลากรที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมอยู่ด้วย ชาวคั นไซส่วนใหญ่ใช้
ภาษาญี่ปุนและภาษาท้องถิ่น ประชากรมีรายได้และฐานะความเป็นอยู่ดีมากและมีก้าลังซื้อสูง เขตคัน
ไซยังเป็นอยู่อาศัยของชาวเกาหลี (รุ่นที่ ๒-๓) ซึ่งเป็นชุมชนต่างชาติที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในญี่ปุน
๓.๒.๒ สถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทย-คันไซ
ประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายกับญี่ปุนนับตั้งแต่สมัยต้นอยุธยาหรือเมื่อ ๖๐๐ ปี
ก่อน สินค้าเช่น ดาบ มีด ที่ส่งมาขายที่อยุธยามีแหล่งผลิตอยู่ที่เมืองซาไกซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ส้าคัญของนครโอซากา ประเทศไทยมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุนอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๔๓๐ ถือเป็นสัญญาฉบับแรกที่รัฐบาลญี่ปุนในสมัยเมจิได้ท้ากับประเทศใน
เอเชียอาคเนย์ ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศพัฒนาขึ้นตามล้าดับ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุก
ระดับ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุนเป็นความสัมพันธ์ที่“เก่าแก่”และมีลักษณะค่อนข้าง“พิเศษ”
ทัง้ ในด้านการเมืองและเศรษฐกิจในบรรดาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียด้วยกัน และราชวงศ์
ไทยกับญี่ปุนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขตคันไซในปัจจุบันเป็นไปด้วยดี โดยในด้านเศรษฐกิจ
มีผู้ประกอบการผลิตและบริษัทการค้าที่มีชื่อเสียงของคันไซมาด้าเนินธุรกิจและมีบทบาทส้าคัญใน

๒๓
ประเทศไทยตั้ งแต่ อ ดีต เช่ น ผู้ ป ระกอบการจากคั น ไซมี ส่ ว นในการริเ ริ่ ม ก่อ ตั้ ง หอการค้ า ญี่ปุ น ใน
กรุงเทพฯ เมื่อปี ๒๔๙๗ (จากจ้านวนสมาชิก ๓๐ บริษัทและปัจจุบันเพิ่มเป็น ๑,๓๗๑ บริษัทเมื่อต้นปี
๒๐๑๒) ๑๒ ในด้านการค้าคันไซเป็นแหล่งน้าเข้าสินค้าที่ ส้าคัญของไทย โดยในปี ๒๕๕๕ ไทยน้าเข้า
สิน ค้าจากคันไซมูลค่า ๒๕,๐๕๖ ล้ านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น ๑๔.๒ % เทียบกับปีก่อนและคิดเป็น
สัดส่วน ๕๗.๑ % ของมูลค่าการน้าเข้าสินค้าจากญี่ปุนทั้งหมด สินค้าน้าเข้าจากเขตคันไซที่ส้าคัญอาทิ
เครื่องจักรกล (๓๕.๖ %) Product by material (๑๙.๒%) ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ (๑๗.๘ %) ส่วน
การส่งออกของไทยไปยังเขตคันไซมีมูลค่า ๑๐,๐๔๗ ล้านเหรียญฯ ลดลงจากปีก่อน ๐.๕ % มีสัดส่วน
คิ ด เป็ น ๔๒.๔ % ของการส่ ง ออกของไทยไปญี่ ปุ น โดยสิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ ส้ า คั ญ เช่ น ชิ้ น ส่ ว น
อิเ ลคทรอนิ กส์ (๑๙.๔ %) ผลิ ตภั ณ ฑ์ อาหาร (๑๕.๘%) เคมี ภั ณฑ์ (๑๕.๐ %) กล่ า วอี กนั ย หนึ่ ง
ประมาณครึ่งหนึ่งของการค้าไทย-ญี่ปุนในปีที่ผ่านมาเป็นการน้าเข้าและส่งออกผ่านเขตคันไซ ในด้าน
การลงทุน มีบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่มีที่ตั้งอยู่ในคันไซรวมทั้ง SMEs
และอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ เข้ามาลงทุนในประเทศไทยจ้านวน ๔๖๙ บริษัทคิดเป็น ๑๗ % ของ
จ้านวนบริษัทญี่ปุนที่มีการลงทุนในประเทศไทยและมีมูลค่าการลงทุนค่อนข้างสูง โดยบริษัทเหล่านี้
เป็นฐานการผลิตเพื่อปูอนตลาดภายในของไทยและตลาดต่างประเทศซึ่งรวมทั้งตลาดญี่ปุน ในด้าน
การท่องเที่ยวมีนัก ท่องเที่ยวจากเขตคันไซเดินทางมาประเทศไทยประมาณ ๒๔๒,๙๓๕ คน
๓.๒.๓ ความสาคัญของเขตคันไซต่อไทยและยุทธศาสตร์ของไทยต่อเขตคันไซ
๓.๒.๓.๑ เป็ น ตลาดส่ งออกส้ าคัญของไทยที่มีขนาดใหญ่และมีก้าลั งซื้อสู ง มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ ๒ ของญี่ปุน (รองจากเขตคันโตที่มีกรุงโตเกียวเป็นศูนย์กลาง)
๓.๒.๓.๒ เป็นที่ตั้งของบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนในไทย
หลายแห่งเช่น Panasonic, Kubota, Sharp, Daikin, Omron, Daihatsu, Sanyo, Kyocera และ
เป็นศูนย์กลางของ SMEs ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและมีศักยภาพที่จะมาประกอบธุรกิจในไทย
๓.๒.๓.๓ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม SMEs
และสินค้าสร้างสรรค์
๓.๒.๓.๔ มีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒.๓.๕ เป็ น แหล่ งความร่ว มมือ ด้านวิช าการ การศึกษา และการฝึ ก อบรมทั้ ง
ทางด้านบริหาร เทคนิคและฝีมือแรงงานส้าหรับไทย
๓.๒.๓.๖ เป็นตลาดท่องเที่ยวที่ส้าคัญของไทย
๓.๒.๓.๗ มีคนไทยพ้านักอาศัยอยู่กระจัดกระจายตามเมืองต่างๆ ประมาณ ๕,๒๔๖
คน (ผู้ลงทะเบียนคนต่างด้าวกับญี่ปุน) โดยส่วนใหญ่เป็นคู่สมรสของชาวญี่ปุน นักศึกษา ๒๘๙ คน ๑๓
และผู้ ฝึ กงาน โดยไทยได้ก้ าหนดยุ ทธศาสตร์ของไทยต่อเขตคัน ไซขึ้น โดยพิจารณาจากสิ่ ง ที่ไทย
ต้องการจากคันไซและสิ่งที่คันไซต้องการจากไทยดังนี้
๑) สิ่งที่ไทยต้องการจากคันไซ

๑๒
๑๓

หอการค้าญี่ปุนในกรุงเทพฯ , http://www.jcc.or.th/modules/doc2/content0001.html
ข้อมูลจากสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุน ณ ๕ ก.ค. ๒๕๕๖

๒๔
(๑) ต้องการให้คันไซเป็นตลาดส่งออกที่ส้าคัญส้าหรับสินค้าไทยใน
ญี่ปุ น โดยมีเปู าหมายที่จ ะเพิ่มส่ ว นแบ่งตลาดของสิ นค้าออกเดิม ผลั กดันสิ นค้าใหม่ๆ และสิ นค้า
OTOP รวมทั้งสินค้าตามนโยบาย ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่ ไก่สด ผลิตภัณฑ์สปาและผลไม้ไปยัง
เขตคันไซ
(๒) ต้องการให้อุตสาหกรรมส้าคัญ SMEs ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง
SMEs ที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่เป็น supporting industries ของเขตคันไซมาลงทุนใน
ประเทศไทยตามเปูาหมายของไทยที่ต้องการพัฒนาให้ “ประเทศไทยเป็น Mini Kansai ด้านเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
(๓) ต้ อ งการความร่ ว มมื อ ในด้ า นวิ ช าการ การศึ ก ษาและการ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรของไทยในทุกระดับ
(๔) ต้ อ งการให้ ป ระเทศไทยเป็ น เปู า หมายการท่ อ งเที่ ย วยั ง
ต่างประเทศของชาวคันไซและต้องการเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวจากคันไซให้มากขึ้น
๒) สิ่งที่คันไซต้องการจากเขตคันไซ
(๑) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย ต้องการการต้อนรับที่ยินดีและเป็น
มิตรจากไทยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในทุกๆ มิติ
(๒) ต้องการขยายการส่งออกสินค้าและบริการมายังประเทศไทย
เพื่อปูอนตลาดภายในและตลาดอาเซียน
(๓) อุตสาหกรรมส้าคัญและ SMEs ที่สนใจและมีศักยภาพต้องการ
มาลงทุนในประเทศไทยเพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิต
(๔) ต้องการส่งเสริมให้คนไทยไปท่องเที่ยวในคันไซมากขึ้น
๓) เปูาหมายทางยุทธศาสตร์ของไทยต่อคันไซ
(๑) ส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับคันไซโดยให้สามารถขยายการ
ส่งออกสินค้าจากไทยให้มีความหลากหลายโดยเฉพาะสินค้าเปูาหมาย
(๒) ส่งเสริมให้มีการลงทุนจากเขตคันไซในอุตสาหกรรมส้าคัญและ
อุตสาหกรรม SMEs ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
รวมทั้ง supporting industries มายังประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายของไทยที่ต้องการ
พัฒนาให้ “ประเทศไทยเป็น Mini Kansai ด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
(๓) ส่ ง เสริม ความร่ว มมื อด้ านการศึ กษา วิช าการ การฝึ ก อบรม
บุคลากรในทุกระดับ
(๔) ส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศเปูาหมายการท่องเที่ยวของชาวคันไซ
๓.๒.๔ Soft Power ของไทยต่อเขตคันไซ
แหล่งทรัพยากรส้าคัญซึ่งเป็นที่มาของ Soft Power ของไทยในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับเขตคันไซมีดังนี้
๑) วั ฒ นธรรม ประเทศไทยและคั น ไซมี ร ากฐานร่ ว มกั น ด้ า นวั ฒ นธรรม โดย
ประชากรส่วนใหญ่ของไทยนับถือศาสนาพุทธและวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลจากทั้งพุทธศาสนาและ
ศาสนาฮินดู ขณะที่ชาวญี่ปุนนับถือพุทธศาสนาและศาสนาชินโต โดยชาวญี่ปุนเชื่อว่าพุทธศาสนาสอน

๒๕
คนให้มีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก เด็กพึงเคารพผู้ใหญ่ ให้ท้าความดี ละเว้นการท้าชั่ว ท้าจิตใจให้
ผ่องใส ให้มีความพยายาม มีความอดทน เป็นต้น พุทธศาสนาจึงเชื่อมโยงให้คนไทยกับ ชาวคันไซมี
ค่านิยมร่วมกันในหลายด้าน สิ่งที่ชาวคันไซมักชื่นชมคนไทยคือเรื่องความมีเมตตาโอบอ้อมอารี มีความ
เคารพผู้ อาวุโส มี สายใยแห่งความผู กพันของครอบครัว ที่แนบแน่น ท้าให้ สั งคมไทยมีความมั่นคง
แข็งแกร่ง และยังมองว่าไทยเป็นสังคมเปิดกว้าง มีความยืดหยุ่น ประนีประนอม มีอัธยาศัยไมตรี เป็น
“The Land of Smiles” ที่ต้อนรับชาวต่างชาติ มีความกดดันน้อยและไม่เร่งรีบ นอกจากนี้
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ การแสดง เครื่องดนตรีก็มีความคล้ายคลึงกันในหลาย
ประการ อาทิ กิริยามารยาทและภาษาที่แสดงถึงการให้ความเคารพผู้อาวุโส ประเพณีงานบุญที่ได้รับ
อิ ท ธิ พ ลมาจากพุ ท ธศาสนา ชาวคั น ไซมี ค วามชื่ น ชมการไหว้ ข องไทยว่ า มี เ สน่ ห์ งดงามแสดงถึ ง
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามและชื่นชมในศิลปะ งานแกะสลักผักผลไม้แบบไทยซึ่งได้รับความนิยม
มากในญี่ปุนและคันไซ โดยมีโรงเรียนสอนแกะสลักฯ อยู่ทั่วญี่ปุนกว่า ๑๐๐ แห่ง อยู่ในคันไซกว่า ๓๐
แห่ง มีการจัดประกวดเพื่อพัฒนาฝีมือและเผยแพร่อย่างสม่้าเสมอ ศิลปะแกะสลักฯ ได้รับการเผยแพร่
ตามร้านอาหารและโรงแรม ในด้านมวยไทยก็ได้รับความนิยมเช่นกัน โดยมีค่ายมวยตั้งอยู่ในเขตคันไซ
อย่างน้อย ๒ แห่ง และ มีครูฝึกสอนชาวไทยประจ้าค่าย นาฏศิลป์ไทยมักได้รับเชิญไปแสดงตามงาน
ต่างๆ ส่วนอาหารไทยนั้น นับว่าเป็นอาหารต่างชาติที่ได้รับการตอบรับและมีความนิยมมากในคันไซ
เนื่องจากชาวคันไซคุ้นเคยกับอาหารของนครโอซากาที่เน้นรสจัด เข้มข้นคล้ายคลึงกับอาหารไทย
ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในคันไซไม่ต่้ากว่า ๑๐๐ ร้าน (ทั่วประเทศ ๑,๓๗๘ ร้าน) ๑๔ ซึ่งมีทั้งร้านที่
ตกแต่งสวยหรูในย่านธุรกิจและร้านทั่วไป ความนิยมในอาหารไทยท้าให้มีโรงเรียนสอนท้าอาหาร
สมาคมหรือสถาบันเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับระหว่างประเทศหลายแห่ง เปิดหลักสูตรสอน
ท้าอาหารไทยเป็นระยะๆ มีผู้ประกอบการหลายรายจัดท้าอาหารพร้อมรับ ประทานไปจ้าหน่ายใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต อาทิ ย้าวุ้นเส้น ผัดไทย และมีการน้าเข้าอาหารไทยส้าเร็จรูปไปจ้าหน่ายด้วย ส่วน
ผลไม้ ไ ทยที่ รั บ ความนิ ย มได้แ ก่ มะม่ ว ง มัง คุ ด ทุ เ รี ย น มะพร้ า วและส้ ม โอ เป็ น ต้น ส่ ว นสถานที่
ท่องเที่ย วในประเทศไทยซึ่งมีความหลากหลายนั้น วัดและพุทธศาสนาเป็นสิ่ งที่เชื่อมความเข้าใจ
ระหว่างชาวไทยกับนักท่องเที่ยวจากคันไซเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเนื่องจากเขตคันไซโดยเป็นที่ตั้ง
ของวัดที่มีชื่อเสียงจ้านวนมาก นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวของไทยเช่น อยุธยา กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน
ยังมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุนด้วย จึ งดึงดูดความสนใจชาวคันไซได้ดี จากความชื่นชมใน
วัฒนธรรมไทย อาหารไทย ผลไม้ไทยและสถานที่ท่องเที่ยวของไทยรวมทั้งค่านิยมร่วมและความเป็น
มิตร ท้าให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวญี่ปุนรวมทั้งชาวนิยมเดินทางมาเป็นอันดับต้นๆ
กิจการของบริษัทการบินไทยฯ ซึ่งเปิดเส้นทางการบินระหว่างนครโอซากา – กรุงเทพฯ มาตั้งแต่ปี
๒๕๐๗ ได้รับการต้อนรับอย่างดีจนมีการเพิ่มเที่ยวบินเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวคันไซโดย
ปัจจุบันท้าการบินทุกวันโดยมีเที่ยวบินเส้นทางโอซากา-กรุงเทพฯ -โอซากาสัปดาห์ละ ๑๗ เที่ยวบิน
ความนิยมชมชอบในศิลปวัฒนธรรมไทยของชาวคันไซ สะท้อนให้เห็นได้จากที่มีการจัดตั้งโรงเรียน
วัฒนธรรมทัศนีย์ขึ้นในเขตคันไซ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ
อาทิ นาฏศิลป์ ดนตรีไทยและอาหารไทย ซึ่งมีผู้สนใจชาวญี่ปุนสมัครเข้าเรียนจ้านวนมาก นอกจากนี้
๑๔

ร้านอาหารไทยในญี่ปุน, www.tablelog.com/thai

๒๖
เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย และศิลปวัฒนธรรมไทยยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ควรเรียนรู้
ในชั่วโมง “เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับต่าง ประเทศ” ของภาควิชาเอเชียศึกษาของสถาบันการศึกษาและ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาหลายแห่งในเขตคันไซ โดยวิทยากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่มีการศึกษาดี
และอาศัยอยู่ในญี่ปุนเป็นเวลานาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าศิลปะ วัฒนธรรมไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
๒) เศรษฐกิจและนวัตกรรม ชาวคันไซส่วนใหญ่รับรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
เอกราชที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย มีนโยบายเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเสรีนิยม เป็นสังคมเปิด มี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเก่าแก่ เป็นประเทศแรกๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ญี่ปุนเข้ามา
ตั้งฐานการผลิต จนปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญของญี่ปุน การที่ไทยมี
นโยบายการลงทุนและบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนท้าให้ปัจจุบันไทยได้กลายเป็น ฐาน
การผลิ ต ของญี่ ปุ น ในต่ า งประเทศที่ มี ค วามส้ า คั ญ และหลากหลาย เช่ น อุ ต สาหกรรมรถยนต์
เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและ
ครบถ้วน ชาวคันไซส่วนใหญ่มองประเทศไทยว่ามีความเจริญก้าวหน้ามีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศอาเซียนนี้ โดยโครงการส้าคัญหลายโครงการได้รับการสนับสนุนเงินกู้
ดอกเบี้ยต่้าจากญี่ปุน อาทิ โครงการทางด่วน รถไฟฟูาใต้ดิน สะพานข้ามแม่น้า โครงการพัฒนาชายฝั่ง
พื้นที่ภาคตะวันออกและ ความช่วยเหลือทางเทคนิค ประเทศไทยมีบทบาทส้าคัญส้าหรับญี่ปุนใน
กรอบความร่ ว มมื อ อาเซี ย นและความร่ ว มมื อ ประเทศลุ่ ม น้้ า โขงกั บ ญี่ ปุ น (Mekong-Japan
Cooperation) เนื่องจากไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเส้นทาง
การคมนาคมในอนุภูมิภาค (connectivity) รวมทั้งมีความก้าวหน้าด้าน Logistics ซึ่งจะเอื้อต่อการ
ผลิตและการค้าในภูมิภาคและดึงดูดให้มีการลงทุนของญี่ปุนและชาวคันไซในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่วน
ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยคือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย
สินค้าวัฒนธรรมมีจุดเด่นที่ยากแก่การเลียนแบบ แรงงานไทยมีทักษะในการใช้มือและมีความอดทน มี
บุคคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในด้านต่างๆ และมีทักษะของการใช้ภาษาในระดับมืออาชีพและทั่วไป
ที่สามารถรองรับความต้องการของนักลงทุนญี่ปุนได้ นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อมั่นในการให้บริการด้าน
การแพทย์ของประเทศไทยซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุนที่ อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย ชาวคันไซยังมีความชื่นชอบการนวดแผนไทย สปา กอล์ฟ และใช้บริการสายการบินของบริษัท
การบินไทยฯ ด้วย
๓.๒.๕ การใช้ Soft Power ผ่านการทูตสาธารณะ
ระหว่างกลางปี ๒๕๕๔ –กลางปี ๒๕๕๖ ทีมประเทศไทยได้ใช้ Soft Power ของ
ไทยในการส่งเสริมความ สัมพันธ์ไทย-คันไซ ผ่านการด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไทยต่อเขตคันไซ ดังนี้
๓.๒.๕.๑ มิติด้านวัฒนธรรม
ทีมประเทศไทยในคันไซได้ใช้มิติด้านวัฒนธรรมซึ่งเป็น Soft Power ที่
ส้าคัญของประเทศไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับคันไซผ่านการทูตสาธารณะโดยเฉพาะในระดับ
ประชาชนกับประชาชน ผ่านการด้าเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

๒๗
๑) โครงการด้านวัฒนธรรม ทีมประเทศไทยได้จัด
(๑) การแสดงหุ่นละครเล็กคณะโจหลุยส์และสาธิตการเชิดและจัด
แสดง ณ โรงเรียนต่างๆ ในเขตคันไซ และ (เมืองฟุกุโอกะ) เมื่อปี ๒๕๕๔ (ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ศิลปะการเชิดหุ่น เป็นการแสดงให้
เห็ น ถึ ง การมี วั ฒ นธรรมที่ ร่ ว มกั น ระหว่ า งไทยกั บ คั น ไซ เนื่ อ งจากญี่ ปุ น ก็ มี หุ่ น ละครที่ เ รี ย กว่ า
“Boonraku”ซึ่งคล้ายคลึงกับของไทยและถือก้าเนิดขึ้นครั้งแรกในโอซากา การแสดงนี้สร้างความ
ประทับใจแก่ชาวคันไซและเด็ก ๆ โดยต่างเขียนจดหมายแสดงความชื่นชมและอยากเดินทางมา
ท่องเที่ยวยังประเทศไทย แขกผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนรัฐบาลท้องถิ่น สื่อมวลชน ภาคเอกชนที่มี
ธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศไทย พันธมิตรและเครือข่าย (Friends of Thailand) และประชาชนทั่วไป
มีผู้เข้าชมตลอดระยะเวลาที่จัดแสดงกว่า ๑,๖๐๐ คน (ส่วนหนึ่งเป็นเด็กนักเรียนในเมืองฟุกุโอกะ
ประมาณ ๒๕๐ คน) เป็นกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้มาก โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนญี่ปุน
เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักประเทศไทยตั้งแต่เยาว์วัย
(๒) โครงการงานเทศกาลไทย (ครั้งที่ ๑๐ และ ๑๑ ในปี ๒๕๕๕
และ ๒๕๕๖ ตามล้าดับ ) เป็น งานใหญ่ประจ้าปีในลักษณะของการเผยแพร่ด้านวัฒ นธรรมไทยใน
หลายๆ ด้าน เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยให้เข้าไปสู่ทุกอณูของสังคมญี่ปุน ในงานมีการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์ครบรอบ
๕๐ ปี การเสด็จฯ เยือนญี่ปุนอย่างเป็นทางการของทั้งสองพระองค์เมื่อปี ๒๕๐๖ ซึ่งได้เสด็จเยือนเขต
คันไซด้วย มีการออกร้านจ้าหน่ายอาหารไทย สินค้าไทย เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลไม้ไทยและบริการ
นวดแผนไทย การแสดงด้านวัฒนธรรมของคณะนาฏศิลป์ การสาธิตศิลปะมวยไทยและแข่งขันชกมวย
คอนเสิ ร์ ต คณะศิ ล ปิ น ที่ มีชื่ อ เสี ย งของไทย จั ดกิ จ กรรมส่ งเสริ มการท่ อ งเที่ ย วไทยในรู ป แบบของ
นิทรรศการ และสาธิตศิลปะการจัดท้าขนมลูกชุบรูปผลไม้และการประชาสัมพันธ์ของบริษัทการบิน
ไทยฯ ซึ่งการจัดงานทั้ง ๒ ครั้ง ได้รับการตอบรับอย่างดีแม้สภาพอากาศจะไม่เอื้ออ้านวย
(๓) โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกในปี ๒๕๕๕ โดยทีมประเทศไทย
ต้องการใช้วัฒนธรรมอาหารไทยเป็นสื่อในการเสริมสร้างความนิยมไทยและประชาสัมพันธ์อาหารและ
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้เป็นที่นิยมในหมู่ช าวญี่ปุนรวมทั้งเพื่อพัฒนาและยกระดับอาหารไทยให้ มี
คุณภาพเพื่อสร้างความนิยมมากขึ้นโดยแบ่งการจัดเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกคือการน้าคณะสื่อมวลชนด้าน
อาหารจากเขตคันไซเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเก็บข้อมูลประเภทเส้นของไทยเพื่อน้าไปเผยแพร่ใน
สื่อของตน เพื่อสร้างกระแสความนิยมอาหารไทย ช่วงที่ ๒ คือการสาธิตและสอนท้า อาหารไทยให้กับ
กลุ่มคน ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มภริยาบุคคลส้าคัญทั้งภาครัฐและธุรกิจ และกลุ่มพ่อ
ครัว/แม่ครัว ร้านอาหารไทย รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ ๑๐๐ คน
(๔) งานวั ฒ นธรรมสั ม พั น ธ์ เ นื่ อ งในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุนในปี ๒๕๕๕ เพื่อสร้างความตระหนักในสายสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุน โดย
ในงานได้น้าสินค้า OTOP จากภาคเหนือของไทย ผ้าไทย การแกะสลักผลไม้แบบไทย นาฏศิลป์และ
ดนตรีไปจัดแสดง มอบหนังสือและของที่ระลึกซึ่งผลิตในประเทศไทยแก่ผู้ร่วมงานซึ่งมีทั้งผู้แทนจาก
หน่ ว ยงานภาครั ฐ นั ก การเมื อง นั กวิช าการ สื่ อ มวลชนและพั นธมิ ตร/เครือ ข่า ย (Friends of
Thailand) มีแขกรับเชิญเข้าร่วมงาน ๒๔๐ คนซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

๒๘
(๕) ร่วมงานเทศกาลอาหารนานาชาติอูตาเกะ ครั้งที่ ๘ นครโอซา
กาเมื่อต้นปี ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมอาหาร ผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทย รวมทั้ง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านอาหาร อาหารและผลไม้ไทย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี
โดยเฉพาะผลไม้เช่น มะม่วง ทุเรียน มีผู้ร่วมงาน ๒๒,๐๐๐ คน
(๖) โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยและขนมไทยที่จัด
ร่วมกับห้างสรรพสินค้าตามเมืองต่างๆ เป็นระยะๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมและเยี่ยมชมงานเฉลี่ยกิจกรรมละไม่
ต่้ากว่า ๕๐๐ คน
(๗) สนั บ สนุ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาของวั ด ไทยเช่ น
ร่วมงานบวชสมเณรภาคฤดูร้อน
๒) โครงการวัฒนธรรมไทยที่ด้าเนินกิจกรรมโดยองค์กร กลุ่มต่างๆ ที่
เป็นพันธมิตร ทีมประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนกลุ่มต่างๆ เพื่อด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
โดยอาจแบ่งกลุ่มองค์กรตามลักษณะของกิจกรรมได้พอสังเขป ดังนี้
(๑) กลุ่มพันธมิตร/ Friends of Thailand กลุ่มนี้เป็นองค์กร มูลนิธิ
การกุศลและสมาคมต่างๆ ในเขตคันไซ เป็นองค์กรที่มิได้แสวงหาก้าไรและจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ แ ละแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมกั บ ประเทศไทย โดยเน้ น กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรมในหลายๆ ด้าน เช่น จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย อาทิ สมาคมช้างเผือก
(นักเรียนเก่าที่ศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยโอซากา) สมาคมมิตรภาพญี่ปุน -ไทย (มี
นักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องไทยศึกษาร่วมเป็นสมาชิก ได้จัด สัมมนาเรื่อง “ท้าไมฉันจึงหลงใหลเสน่ห์
ของประเทศไทย” โดยอธิบายถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมประเพณี ความคิด ค่านิยมและ
วิถีชีวิตของคนไทย มีการให้ข้อมูลทั้งสองด้านของผู้อภิปรายมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่
ดีระหว่างชาวไทยกับชาวคันไซ สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานฯ กว่า ๑๕๐ คนมากกว่าที่ก้าหนดและผู้ฟัง
ต่างมีความกระตือรือร้นในการซักถาม) สมาคมเพื่อการแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุน -ไทย (กลุ่มนี้มี
ความตื่นตัวในการท้ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหลายๆ ด้านเช่น สาธิตการประกอบอาหารไทย
จัดงานเพื่อเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง การแสดงนาฏศิลป์ และแลกเปลี่ยนนักเรียนใน
ระยะสั้น Home stay)
(๒) องค์ ก ร มู ล นิ ธิ กลุ่ ม ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ส นใจแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรมกับต่างชาติเฉพาะด้านโดยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก้าไร อาทิ สมาคมส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกสภาจั งหวัดเมืองเกียวโตกับไทย (เป็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น) มีการจัดกิจกรรม
สังสรรค์ระหว่างสมาชิกเป็นครั้งคราว กลุ่มบุคคลที่นิยมไทยและด้าเนินกิจกรรมเพื่อหารายได้มอบ
ให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดของไทยและแลกเปลี่ยนนักเรียน กลุ่ม WFWP (Women’s Federation
for World Peace) สาขาภาคพื้นคันไซด้าเนินกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสตรี
(๓) สมาคม สถาบัน กลุ่มต่างๆ ที่เป็นภาคเอกชนซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒ นธรรมไทยและมีวัตถุประสงค์ทางการค้า เช่น โรงเรียนวัฒ นธรรมทัศนีย์
สมาคมแกะสลักผลไม้ญี่ปุน-ไทย เป็นต้น
(๔) สมาคมร้านอาหารไทยในญี่ปุน/คันไซ

๒๙
(๕) สมาคมนั ก เรี ย นไทยในญี่ ปุ น ซึ่ ง จั ด ท้ า กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก โดยแบ่งการก้ากับดูแลตามเขตต่างๆ
นอกจากนี้ ที ม ประเทศไทยยั ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นข้ อ มู ล หรื อ
ค้าแนะน้าแก่กลุ่มองค์กรขนาดเล็กต่างๆ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วย
โดยสรุป ในการด้าเนินความสัมพันธ์กับเขตคันไซโดยใช้มิติด้านวัฒนธรรม
ผ่ านวิธี การ/แนวทางการด้ าเนิ น การทู ตสาธารณะข้ างต้น ของทีม ประเทศไทยในส่ ว นที่เ ป็น การ
ด้ า เนิ น การโดยตรง (รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท้ า โครงการโดยตรง) ค่ อ นข้ า งครอบคลุ ม เกื อ บทุ ก
กลุ่มเปูาหมาย เช่น กลุ่มผู้ก้าหนดนโยบาย ผู้น้าทางความคิด กลุ่มประชาชนทั่วไป โดยการสื่อข้อความ
มีทั้งการท้าการประชาสัมพันธ์ การท้ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนบุคคลากร ฯลฯ
แต่ยังมิได้ให้ความส้าคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือการสนับสนุนการวิจัย/
การศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเข้าไปด้าเนินการในกลุ่มที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาหรือผู้น้ายุคใหม่
มากนัก ในขณะที่การด้าเนินกิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรฯ นั้น มีทั้งที่เน้นไปยัง
กลุ่มเปูาหมายที่เป็นประชาชนทั่วไป และเป็นการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทีมประเทศ
ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น องค์ ก รต่ า งๆ ทั้ ง การเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ร่ ว ม (Co-sponsor) ในนามหรื อ ให้ ก าร
สนับสนุนทางการเงินบางส่วนตามความเหมาะสม
๓.๒.๕.๒ มิติด้านธุรกิจ (เศรษฐกิจ) และนวัตกรรม
Soft Power ที่มีความส้าคัญของไทยต่อคันไซอีกมิติหนึ่งคือมิติด้านธุรกิจ
และนวัตกรรมโดยทีมประเทศไทยได้ด้าเนินการผ่านการด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะจ้านวนมาก
ได้แก่
๑) โครงการส่งเสริมการค้า
(๑) จัดกิจกรรมส่ งเสริม การค้าโดยแลกเปลี่ ยนการเยื อนของนั ก
ธุรกิจของแต่ละฝุายเพื่อจับคู่ธุรกิจเป็นระยะๆ
(๒) โครงการส่งเสริมภาพ ลักษณ์สินค้าไทยโดยจัดแสดงแฟชั่นโชว์
ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวไทยในโครงการ ATC Colletion “Christmas Fashion Week” ที่โอซากา
เมื่อปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นกิจกรรมแฟชั่นโชว์ เผยแพร่สินค้า OTOP หัตถกรรมไทย ผ้าผืนและเสื้อผ้า เพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทยและความสามารถของนักออกแบบไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานชาว
คันไซได้เห็นนวัตกรรมในการผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าที่เป็นฝีมือของคนไทย
(๓) การสัมมนาเพื่อส่ งเสริมการส่ งออกสินค้าไทยเช่น ผลไม้และ
ของหวานไทยเพื่อเผยแพร่ผลไม้ที่อยู่ในรายการสินค้า ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์ที่ไทยต้องการผลักดันและ
ของหวานขนมไทยและสาธิตวิธีรับประทานผลไม้
(๔) จัดงานแสดงสินค้าหรือร่วมกับภาคเอกชนในคันไซจัดงานแสดง
สินค้าไทยที่มีศักยภาพในตลาดคันไซตามห้างสรรพสินค้าและขยายไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ที่สินค้าไทยยังไม่
เป็นที่รู้จัก
การด้าเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าข้างต้นมีประมาณไม่ต่้ากว่า ๔๐
ครั้งต่อปีและมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจ้านวนมาก
๒) ด้านการส่งเสริมการลงทุน

๓๐
(๑) ทีมประเทศไทยได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและชี้แจงเกี่ยวกับ
สถานการณ์ภาวะน้้าท่วมในประเทศไทยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ให้กับนักลงทุนในคันไซในการสัมมนา
“นโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย”โดยรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของไทยเมื่อปี ๒๕๕๕ เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการฟื้นฟูประเทศและการให้
ความช่วยเหลือนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริม
บรรยากาศการลงทุนให้กับนักลงทุนญี่ปุน
(๒) การเข้าร่วมงานนิทรรศการของ SMEs Fair ๒๐๑๒ in Kansai
และงาน Overseas Business Seminar & Networking (Comparison of Investment and
business environments in major Asian country) by JETRO Osaka เพื่อประชาสัมพันธ์
นโยบาย ข้อมูลบรรยากาศการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากคันไซ
(๓) จั ด สั ม มนา/กิ จ กรรมชั ก จู ง การลงทุ น ในประเทศไทยใน
อุตสาหกรรมเปูาหมายและอื่นๆหรือการน้าผู้ประกอบการจากคันไซมาศึกษาลู่ทางการลงทุนและเยี่ยม
ชมโรงงานของบริษัทเปูาหมาย(Door Knocking)
(๔) จัดคณะนักลงทุนญี่ปุนไปศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศ
ไทย จัดคณะผู้สื่อข่าวและผู้แทนองค์กรทางเศรษฐกิจญี่ปุนมาประเทศไทยเพื่อศึกษาความพร้อมของไทย
ในการรองรับการลงทุน
(๕) จัดนัดพบคู่ลงทุน (Business Matching) ในประเทศไทย
(๖) ด้ า เนิ น กิ จ กรรมพบปะหารื อ เพื่ อ แสวงหาข้ อ มู ล และรั บ
ค้าปรึกษาด้านเศรษฐกิจการลงทุนจากบุคคลส้าคัญในภาครัฐและเอกชนของญี่ปุนเพื่อน้า พิจารณา
ประกอบการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนของญี่ปุนในประเทศไทย
โดยแต่ละปี มีกิจกรรมการส่งเสริมการลงทุนประมาณ ๘๐ –๑๐๐ ครั้ง
และมีผู้เข้าร่วมงานจ้านวนมาก
๓) ด้านการท่องเที่ยว
(๑) จั ด โครงการส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศไทยโดยเน้ น การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิง บวก แก้ไขข่าวและภาพลักษณ์ด้านลบที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
(๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเน้นไปยังกลุ่ มเปูาหมายต่างๆ เช่น
กลุ่มสตรี กลุ่มผู้เล่นกอล์ฟ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้พ้านักยาว/ผู้สูงอายุ กลุ่มตลาดหลัก เจาะกลุ่มลูกค้าผู้
เยือนครั้งแรก สร้างการรับรู้ แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของไทยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางตลอดปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลาดเฉพาะ (Niche Market) เช่น นักด้าน้้า นักวิ่งมาราธอน ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ฯ ฮันนีมูน เป็นต้น
(๓) การน้ า สื ่อ มวลชนและบริษ ัท น้ า เที ่ย วเข้า ร่ว มกิจ กรรม
ส้า รวจแหล่ง ท่อ งเที่ย ว กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวข้างต้น สามารถ
ดึงดูดความสนใจชาวคันไซได้มาก ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ส้านักงานโอซากา จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจัดเป็นระยะๆ

๓๑
โดยสรุป การด้าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น เป็นการใช้มิติด้านธุรกิจ
และนวั ต กรรมซึ่ ง ประกอบ ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การค้ า การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย วในการด้ า เนิ น
ความสัมพันธ์กับคันไซผ่านการด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะโดยสื่อข้อความ (send message) ไป
ยั งกลุ่ ม เปู าหมายต่ างๆ ด้ว ยวิ ธีการหรือ เครื่อ งมื อต่ างๆ กัน ซึ่ งในด้า นการค้า จะมี ทั้ง ที่เ ป็น กลุ่ ม
ประชาชนทั่วไปและกลุ่มนักธุรกิจ ผ่านกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า การเผยแพร่ผ่านเอกสาร สิ่งพิมพ์
เว็ บ ไซต์แ ละการพบปะหารื อ โดยตรง ในขณะที่ ก ารส่ งเสริม การลงทุ นจะเป็ น การเน้ น ไปยั งกลุ่ ม
ภาคเอกชน/นักธุรกิจโดยใช้วิ ธีการจัดบรรยาย เชิญไปเยือน ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ผ่าน website ส่วนการท่องเที่ยวจะมีทั้งการสื่อข้อความโดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน
ผู้สนใจทั่วไปและเจาะไปยังกลุ่มเปูาหมายที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี ฯลฯ โดยการลง
บทความและโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ฯลฯ
๓.๓ ผลการดาเนินการ
ตามทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ Soft Power ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศนั้ น ต้องด้า เนิ น การอย่ า งต่อ เนื่ อง และใช้เ วลานาน กว่าที่ จะเห็ นผลลั พธ์ที่ เป็น รูปธรรม
อย่างไรก็ดี หากประเมินผลการด้าเนินการของทีมประเทศไทยในคันไซเฉพาะในกรอบเวลาที่ศึกษา
ประมาณ ๒ ปี (ระหว่างกรกฎาคม ๒๕๕๔- มิถุ นายน ๒๕๕๖) และเน้นศึ กษาเฉพาะในมิติ ด้า น
วัฒนธรรมและมิติด้านธุร กิจ ฯ ซึ่งเป็นมิติที่มีความส้าคัญสูงสุดโดยด้าเนินการผ่านนโยบายการทูต
สาธารณะตามเครื่องมือและวิธีการข้างต้น โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทีมประเทศไทยด้าเนินการ
ในช่วงเวลาดังกล่าว มีส่วนสนับสนุนเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ของไทยต่อเขตคันไซในเบื้องต้น ดังนี้
๓.๓.๑ ผลลัพธ์ด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การที่รัฐบาลไทยด้าเนินนโยบายเป็นมิตรต่ อญี่ปุนและให้ความร่วมมือสนับสนุน
ญี่ปุ น ในเวที ร ะหว่า งประเทศมาโดยตลอด ขณะเดียวกัน การที่ ทีม ประเทศไทยให้ ก ารสนับ สนุ น
หน่วยงานภาครัฐประจ้าภูมิภาคคันไซซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ และหน่วยงาน
ท้ อ งถิ่ น ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตคั น ไซในการด้ า เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น ส่ ง ผลให้
ความสัมพันธ์ระหว่างทีมประเทศไทยกับหน่วยงานภาครัฐในเขตคันไซด้าเนินไปด้วยดี ดังจะเห็นได้
จากการมีผู้แทนระดับสูงของภาครัฐในภูมิภาคคันไซเข้าร่วมกิจกรรมที่ด้าเนินการโดยทีมประเทศไทย
อย่างสม่้าเสมอ อีกทั้งยังมีการเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ของผู้แทนระดับสูงในหลายโอกาส นับเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเป็นอย่างดี
๓.๓.๒ ผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
๓.๓.๒.๑ ด้านการค้า การจัดโครงการด้านเศรษฐกิจ หรืองานส่งเสริมภาพลักษณ์
เพื่อสร้างความนิยมไทย เพื่อเอื้อต่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของทีมประเทศไทยอาทิ งานเทศกาล
ไทย (มีผู้เข้าร่วมงานทั้ง ๒ ครั้งประมาณปีละ ๖๒, ๐๐๐ คน) โครงการอาหารไทยในงานเทศกาล
อาหารนานาชาติ (ผู้เข้าร่วมงาน ๒๒,๐๐๐ คน) โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกซึ่งเป็นการแนะน้าอาหาร
ไทยให้กับชาวคันไซและการอบรมพ่อครัวเพื่อรักษามาตรฐานรสชาติอาหารไทย (มีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๒๐
คน) งานวัฒนสัมพันธ์ครบรอบความสัมพันธ์ ๑๒๕ ปี (มีผู้เข้าร่วม ๒๔๐ คน) กิจกรรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างไทยกับ เขตคัน ไซเมืองต่ างๆ (มี ผู้ ร่ว มเข้าชมเฉลี่ ยกิจกรรมละ ๕๐๐) นั้ น แต่ล ะกิจกรรม

๓๒
สามารถดึ ง ดู ด ความสนใจของชาวคั น ไซและชาวต่ า งชาติ ที่ อ ยู่ ใ นเขตคั น ไซเป็ น อย่ า งมาก ทั้ ง
หนังสือพิมพ์ นิตยสารที่มีชื่อเสียงของคันไซต่างรายงานข่าวการจัดงานดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ซึ่ง
สามารถประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยจากผลการส้ารวจพบว่า ผู้เข้าร่วมงานเทศกาล
ไทยฯ แสดงความเห็ นชื่นชอบอาหารไทยเป็นอันดับแรก ตามด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและ
มวยไทยตามล้าดับ โดยส่วนหนึ่งแสดงความเห็นว่าเป็นงานฯ ที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอย ส่วนกิจกรรม
แนะน้าอาหารไทยและผลไม้ไทยเช่น มะม่วง ทุเรียนยังคงได้รับความนิยมสูงเช่นเคย โดยสามารถ
จ้าหน่ ายสิ นค้าได้มากและหมดลงในเวลาอันรวดเร็ว ในขณะที่ โครงการน้าผู้ สื่ อข่าวไปชิมอาหาร
ประเภทเส้ นในประเทศไทยก็ประสบความส้ าเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการเผยแพร่ในนิตยสารที่มี
ชื่อเสียงที่แนะน้าแหล่งรับประทานอาหารอร่อยในคันไซ ท้าให้อาหารประเภทเส้นของไทยเป็นที่รู้จัก
อาหารไทยมักได้รับการแนะน้าตามนิตยสารและรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงอยู่
เป็นระยะๆ จึงอาจประเมินได้ว่า โครงการและกิจกรรมข้างต้นมีส่วนอย่างมากในการสร้างความรู้สึกที่
ดีต่อประเทศไทยในระดับประชาชนในเขตคันไซ อีกทั้งเป็นการเสริม สร้างภาพลักษณ์และส่งเสริม
ความนิยมไทยซึ่งเอื้อต่อการขยายตัวทางการค้า (โดยเมื่อเร็วๆ นี้มีการเปิดร้านอาหารไทยระดับหรู
สาขาที่ ๒ ในย่านธุรกิจใจกลางนครโอซากาเพื่อตอบสนองความต้องการและความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ
ลูกค้าด้วย) ความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นและกระแสตอบรับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจการร้านอาหารไทย สินค้า
ไทย สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ชี้ให้เห็นถึงความส้าเร็จจากการสร้างภาพลักษณ์และความนิยม
ไทยในระดับประชาชนและได้ส่งผลดีต่อการค้าระหว่างไทยกับคันไซ (โดยในปี ๒๕๕๕ การค้าระหว่าง
ไทยกับ เขตคัน ไซมีมูลค่ารวม ๓๕,๑๐๓ ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ คิดเป็น
๑๓.๗ ๔ % และคาดว่าในปี ๒๕๕๖ นี้จะมีการขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับปีก่อน)
๓.๓.๒.๒ ด้านการดึงดูดการลงทุนจากญี่ปุน มายังประเทศไทยนั้น ปรากฏว่ามีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายหลังจากที่ทีมประเทศไทยจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูล
เกี่ย วกับ สถานการณ์น้าท่ว มฯ มาตรการฟื้ นฟูและมาตรการให้ความช่ว ยเหลื อต่างๆ เมื่อปลายปี
๒๕๕๔ ซึ่งได้สร้างความเข้าใจและมั่นใจให้กับนักลงทุนญี่ปุนมากขึ้น โดยผลส้ารวจปรากฏว่า นัก
ลงทุนญี่ปุนที่ประสบภัยกว่าร้อยละ ๗๐ ยืนยันที่จะไม่ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น กอปรกับภาวะ
ค่าเงินเยนที่แข็งขึ้นและปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุน ท้าให้มีนักลงทุนญี่ปุนตัดสินใจเข้ามา
ลงทุนหรือขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ –มิถุนายน
๒๕๕๖ มีโครงการของบริษัทญี่ปุนที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมจากส้านักงานส่งเสริมการลงทุนจ้านวน
๘๔๔ โครงการคิดเป็นวงเงินลงทุน ๓๖๖,๖๐๘ ล้านบาทเพิ่มขึ้นเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี
จ้านวน ๗๗๕ โครงการวงเงินฯ ๒๖๕,๒๔๘ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๖๙ โครงการ วงเงินฯ ๒๖๕,๒๔๘
ล้านบาท คิดเป็นวงเงินเพิ่มขึ้น ๓๘.๒ % ๑๕ เหตุการณ์น้าท่วมฯ ได้รับความสนใจและรายงานตามสื่อ
โทรทัศน์ต่างๆ อย่ างต่อเนื่อง เนื้อหาเป็นการรายงานสภาพข้อเท็จจริงและมีทัศนคติที่เป็นบวกโดย
กล่าวถึงความส้าคัญของไทยในฐานะเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหลักและ SMEs ส้าคัญ
ผลกระทบต่อ supply chain ในไทยที่ท้าให้บริษัทแม่ในญี่ปุนจ้าเป็นต้องน้าช่างเทคนิคจากไทยไป
ท้างานและช่วยสอนงานให้ กับช่างเทคนิคญี่ปุน การที่ไทยกับญี่ปุนเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ต้อง
๑๕

การลงทุนโดยตรงของญี่ปุนในประเทศไทย, ข้อมูลจากส้านักงานส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๖

๓๓
พึ่งพาซึ่งกันและกัน ล้ว นสะท้อนให้เห็ นว่ามิติทางเศรษฐกิจเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับคันไซที่ส้าคัญ
๓.๓.๒.๓ ด้านการท่องเที่ยว มีการขยายตัว อย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๕ มี
นักท่องเที่ยวจากเขตคันไซเดินทางมาประเทศไทยประมาณ ๒๔๒,๙๓๕ คน มีอัตราการขยายตัว
ใกล้ เ คี ย งกั น กั บ ปี ก่ อ น และจากการท้ า งานเชิ ง รุ ก ของที ม ประเทศไทยและอั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น ของ
นักท่องเที่ยวจากญี่ปุนโดยรวมในปี ๒๕๕๖ รวมทั้งการเพิ่มเที่ยวบินพิเศษของบริษัทการบินไทยฯ จาก
คัน จึงคาดว่าในปี ๒๕๕๖ นี้จะมีนักท่องเที่ยวจากคันไซเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับปีที่
ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า การจัดโครงการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย
๓.๓.๓ ผลลัพธ์ด้านสังคมและการเชื่อมโยงในระดับประชาชน
โครงการต่างๆ ที่ทีมประเทศไทยด้าเนินการ ทั้งด้านวัฒนธรรม (โครงการเทศกาล
ไทย การแสดงหุ่นละครโจหลุยส์ การฉลองครบรอบ ๑๒๕ ปีความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุน นิทรรศการ
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจฯลฯ ) โครงการที่ทีมประเทศไทยให้การสนับสนุนผ่านกลุ่ม องค์กร สถาบัน
ส่ งเสริ มวั ฒ นธรรมต่างๆ (โครงการเผยแพร่ความรู้เ กี่ยวกับประเทศไทย วัฒ นธรรมไทย อาหาร
นาฏศิลป์ การแกะสลักผักผลไม้แบบไทย การจัดสัมมนาเกี่ยวกับประเทศไทยฯลฯ) กิจกรรมการบวช
สมเณรซึ่งสร้างความประทับใจให้กับชาวคันไซเกี่ยวกับค้าสอนของพุทธศาสนาที่เน้นเรื่องศีลธรรม ฯลฯ
กิจกรรมด้านวัฒนธรรม มีบทบาทส้าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับประชาชน
เนื่องจากท้าให้ชาวคันไซมีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในมิติอื่นๆ ในขณะที่งานนิทรรศการฯ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง
สถาบันพระกษัตริย์ไทยกับราชวงศ์ญี่ปุนซึ่งช่วยเชื่อมโยงประชาชนของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน
ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้เข้าร่วมโครงการจ้านวนมาก มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการจัด
งานผ่านสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้ให้ข้อคิดเห็นในทางบวกและชื่นชมประเทศไทย
ทั้งในด้านศิลปะ วัฒนธรรม และค่านิยม ซึ่งจะน้าไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจและเอื้อประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ในมิติอื่นๆ ระหว่างไทยกับคันไซ
นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางสังคมและการเชื่อมโยงใน
ระดับประชาชนอีกกรณีหนึ่ งคือการที่ประชาชน ภาคเอกชน องค์กร สมาคม และประชาชนในคันไซ
ต่างแสดงความห่วงใยและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้าท่วมฯ เป็นจ้านวน
มาก โดยจดหมายส่วนใหญ่กล่าวแสดงความเสียใจ และความประทับใจในความโอบอ้อมอารีของ
ประชาชนชาวไทยที่บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภาค
ตะวันออกของญี่ปุนเมื่อต้นปี ๒๕๕๔ อย่างแข็งขัน เป็นน้้าใจที่ไม่มีวันลืม การที่ญี่ปุนเพิ่งยกเลิกการ
ตรวจลงตราเข้าประเทศญี่ปุนแก่ชาวไทยตั้งแต่ต้นกรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้คนไทยไปท่องเที่ยวในญี่ปุนได้สะดวกขึ้นแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงมิตรไมตรีที่
มอบให้กับประเทศไทยซึ่งเป็นผลจากการที่ประชาชนทั้งสองประเทศมีความปรารถนาดีต่อกันจากที่มี
การใช้มิติด้านวัฒนธรรมและด้านเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์

๓๔
๓.๔ การวิเคราะห์ SWOT การใช้ Soft Power และการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขตคันไซ
ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและข้อจ้ากัดต่างๆ ในการใช้ Soft Power และ Public
Diplomacy เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-คันไซ สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้ นฐานได้แก่ SWOT
Analysis ดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงวิเคราะห์ SWOT การใช้ Soft Power และ Public Diplomacyในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ไทย – คันไซ
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
Soft Power
Soft Power
o การมีพื้นฐานวัฒนธรรม/ค่านิยมร่วมกัน o ญี่ปุนมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
o ไม่มีความขัดแย้งในประวัติศาสตร์
o มีความเสี่ ยงในการด้าเนินกิ จกรรมได้ อย่า ง
o การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ
ต่อเนื่องหากประสบปัญหาข้อจ้ากัดด้านทรัพยากร
Public Diplomacy
o ไทยยังขาดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้
 มีพันธมิตร/ Friends of Thailand ที่ Soft Power และ Public Diplomacy (วิธีการ)
หลากหลาย (กลุ่มญี่ปุน/นักศึกษาไทย/คนไทย) ท้ า ให้ ก ารด้ า เนิ น การคว ามสั ม พั น ธ์ ยั ง ขาด
 มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง ยั่ ง ยื น /ใช้ ง บประมาณ ประสิทธิภาพและมาตรฐาน
Public Diplomacy
น้อย/คุ้มค่า
 ยังไม่มีการจัดระบบเรื่องการใช้ประโยชน์จาก
พันธมิตร
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
Soft Power
Soft Power
o กระแสโลกาภิวัฒน์
o นโยบายการต่างประเทศของญี่ปุนที่เริ่มหันมา
o ความขัดแย้งญี่ปุน -จีน, ญี่ปุน-เกาหลีใต้ท้า ให้กับสนใจกับประเทศเศรษฐกิจใหม่
ให้ไทยกลับมาได้รับความสนใจ(China+๑) จาก o หลายประเทศมีการด้าเนินนโยบายการทู ต
นักลงทุน
สาธารณะเช่นเดียวกับไทย กลายเป็นคู่แข่ง
o ประเทศไทยยังไม่เป็นที่รู้ จักของชาวคันไซ
อีกมาก
Public Diplomacy
 พันธมิตรและเครือข่ายของประเทศคู่แข่งยัง
มีน้อย
๓.๔.๑ จุดแข็ง (Strengths)
๑) ไทยและคันไซมีพื้นฐานทางวัฒนธรรม ค่านิยมร่วมกัน ซึ่งต่างได้รับอิทธิพลจาก
ศาสนาพุทธ ค่านิยมที่เกี่ยวกับแบบแผนการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม เช่น การให้ความเคารพผู้

๓๕
อาวุโส ความโอบอ้อมอารี การให้ความส้าคัญกับสายสั มพันธ์ของบุคคลในครอบครัว ฯลฯ การมี
สถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เป็นที่เคารพของคนในชาติ ช่วยให้ไทยสามารถใช้วัฒนธรรม
ศาสนาและค่านิยมเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความ สัมพันธ์กับเขตคันไซได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท้าให้การสื่อสารและท้าความเข้าใจในระดับประชาชนโดยใช้วัฒนธรรม ศาสนาและค่านิยมร่วมกัน
เป็นสื่อสามารถท้าได้ง่ายและกลมกลืน
๒) ไทยกั บ ญี่ ปุ น ไม่ มี ค วามขั ด แย้ ง ใ นประวั ติ ศ าสตร์ ในทางตรงกั น ข้ า ม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุนเป็นความสัมพันธ์ที่ “เก่าแก่”และมีลักษณะค่อนข้าง “พิเศษ”ทั้งใน
ด้านการเมืองและเศรษฐกิจในบรรดาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียด้วยกัน อีกทั้งราชวงศ์
ไทยกับญี่ปุนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน ชาวคัน ไซส่วนหนึ่งยังจดจ้ารสชาติของข้าวไทยที่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากไทยในช่วงสงคราม แม้จะเห็นว่ามีรสชาติที่ไม่ถูกปากนัก
๓) ไทยและคั น ไซต่ า งเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ที่ ส้ า คั ญ เนื่ อ งจากไทยมี
บรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนท้าให้ปัจจุบันไทยกลายเป็นฐานการผลิตของญี่ ปุนใน
ต่างประเทศที่ส้าคัญ ไทยมีปัจจัยและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจที่หลากหลายและครบถ้วน
(โครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์และบุคลากร) อีกทั้งมีบทบาทส้าคัญส้าหรับญี่ปุนในกรอบความ
ร่วมมืออาเซียนและความร่วมมือประเทศลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุน (Mekong-Japan Cooperation) จาก
การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคซึ่งจะเอื้อต่อการผลิตและการค้าในภูมิภาค เหล่านี้
จึงเป็นจุดเด่นที่ส้าคัญต่อการขยายความสัมพันธ์และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
จุดแข็งที่เกี่ยวกับการมีพันธมิตร/ Friends of Thailand /เครือข่าย
๑) พันธมิตร / Friends of Thailand (กลุ่มที่ก่อตั้งโดยชาวญี่ปุน) ทีมประเทศไทยมีกลุ่ม
องค์กร สถาบัน สมาคมต่างๆ ที่เป็นองค์กรที่แสวงหาก้าไรอยู่ค่อนข้างมาก เช่นกลุ่มช้างเผือก สมาคม
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาญี่ปุน -ไทย สมาคมมิตรภาพญี่ปุน -ไทยและ องค์กร/กลุ่มใน
ระดับท้องถิ่นที่สนใจแลก เปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติเฉพาะด้าน ฯลฯ หลายกลุ่มมีประวัติการก่อตั้ง
มาค่อนข้างยาวนาน มีความเข็งขันในการด้าเนินกิจกรรมและรวมกลุ่มกันค่อนข้างเหนียวแน่น จึงเป็น
กลุ่มที่มีศักยภาพที่ทีมประเทศไทยจะใช้ประโยชน์ได้
๒) องค์กร/กลุ่ม คนไทยที่มีศักยภาพ (นักศึกษาไทย/สมาคมร้านอาหารไทย/คน
ไทย) ปัจจุบันมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตคันไซ กว่า ๕,๐๐๐ คน ประกอบด้วย นักศึกษาไทย ซึ่งก้าลัง
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในเขตคันไซ และเป็นสมาชิกของสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุน จ้านวน ๒๘๙
คน โดยมีนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกมากที่สุด ระยะเวลาที่อยู่ศึกษาโดยรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓ ปี ส่วนใหญ่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุน สถาบันการศึกษาในเขตคันไซ หน่วยงานท้องถิ่น
และบริษัทภาคเอกชน โดยส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง นักศึกษา
เหล่านี้สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนและมีความเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดกับชาวคันไซ ท้า
ให้สามารถเข้าถึงชาวคันไซได้ง่าย จึงมีบทบาทเสมือนเป็นผู้แทนประเทศไทยในการส่งเสริมวัฒนธรรม
ระหว่างไทยกับคันไซได้ และเมื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทย ก็อยู่ในฐานะที่จะเป็นสะพานเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุน/คันไซได้
คนไทยในคันไซที่เป็นคู่สมรสของชาวญี่ปุน ซึ่งมีอยู่จ้านวนมาก โดยมีกลุ่มผู้มี
การศึกษาสูงและใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุนเป็นเวลานานจ้านวนหนึ่ง ซึ่งมีความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรม

๓๖
สังคมญี่ปุนเป็นอย่างดี แม้กลุ่มนี้จะไม่มีการรวมตัวเป็นทางการ แต่ก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยและชาวญี่ปุน
โดยหลายคนเป็นอาสาสมัครให้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนไทยทั่วไปอีกจ้านวนหนึ่งที่
ประกอบอาชีพ หรือ มีกิจการร้านอาหารไทยและจัดตั้งเป็นสมาคมร้านอาหารไทย กลุ่มนี้สามารถ
สื่อสารและเข้าถึงชาวญี่ปุนได้ดี
พันธมิตร/ Friends of Thailand/นักศึกษาไทย ฯลฯ ข้างต้น บางกลุ่มมี
ประวัติการก่อตั้งมายาวนาน (เช่นกลุ่มช้างเผือก สมาคมนักเรียนไทยฯ ) และมีการด้าเนินกิจกรรมมา
อย่างต่อเนื่อง โดยทุกกลุ่มมีศักยภาพและช่องทางที่จะท้าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับชาวคันไซได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาซึ่งนอกจากจะเป็นทูตวัฒนธรรมใน
การเผยแพร่และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับชาวคันไซได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
แล้ว ยังมีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยได้เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย (เนื่องจากส่วนใหญ่
มักจะท้างานที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุนและอยู่ในฐานะที่จะรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุนได้) การ
ที่ทีมประเทศไทยมีความร่วมมือกับพันธมิตร/ Friends of Thailand/ เครือข่ายที่เป็นทั้งกลุ่มชาวไทย
และชาวคันไซ ช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศที่เกิดใหม่ที่ก้าลังจะ
กลายมาเป็ น คู่ แข่ ง ของไทย (เช่ น เวี ย ดนาม เมี ย นมาร์) การใช้ พัน ธมิต รฯ เป็ น เครื่ องมื อ ในการ
ด้าเนิน การทูตสาธารณะเพื่อเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์และสร้างความเข้าใจในระดับประชาชนจะ
สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์กับคันไซได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔.๒ โอกาส (Opportunities)
๑) กระแสโลกาภิวัตน์ในช่วง ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้โลกเชื่อมโยงกันทั้งใน
ด้านพื้น ที่และเวลาทั่ว ทุกมุมโลกโดยมีสื่อใหม่ๆ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต ที่ท้าให้ ประชากรจ้านวนมาก
สามารถเข้าถึงกันได้ เป็นการสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์ในระดับประชาชน โดยทีมประเทศ
ไทยในคันไซ สามารถใช้สื่ อใหม่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ หรือใช้
Soft Power ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับคันไซผ่านการด้าเนิน
นโยบายการทูตสาธารณะไปสู่ภาครัฐและชาวคันไซที่เป็นกลุ่มเปูาหมายได้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึงและ
รวดเร็ว
๒) ความขัดแย้งระหว่างญี่ปุน-จีน และ ญี่ปุน-เกาหลีใต้ เกี่ยวกับหมู่เกาะในทะเล
จีน ท้าให้ญี่ปุนต้องการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาจีนและเกาหลีใต้ในด้านเศรษฐกิจ (เป็นฐาน
การผลิตและตลาด) โดยเริ่มหันไปให้ความสนใจกับประเทศอื่นๆ มากขึ้นในลักษณะของ China + ๑
แนวโน้มนี้ จะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยใช้ Soft Power ในการขยายความสัมพันธ์ในระดับประชาชน
กับคันไซได้ เช่น ด้านเศรษฐกิจ (การค้า รองรับการลงทุน) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฯลฯ
๓) แม้ประเทศไทยกับคันไซจะมีความสัมพันธ์มายาวนาน แต่ความสัมพันธ์ที่ผ่าน
มาเป็นมิติด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่แ ละจ้ากัดอยู่ในแวดวงของนักธุรกิจหรือประชาชนเฉพาะกลุ่ม
ยั งมีช าวคัน ไซอีกมากที่ยั งไม่รู้ จั กประเทศไทยด้ ว ยข้อจ้ากัดในด้านของภาษาและความไม่คุ้นเคย
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน กลุ่มคนที่อาศัยอยู่รอบนอก จึงเป็นโอกาสดีส้าหรับประเทศไทยที่จะใช้
Soft Power ในการขยายความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับเขตคันไซได้อีกมากทั้งในด้านวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ

๓๗
๔) ในส่ วนของการใช้พันธมิตรเพื่อด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะนั้น การที่
ประเทศเกิดใหม่หรือคู่แข่งใหม่ของไทยยังไม่สามารถสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายได้กว้างขวางในทุก
กลุ่มเท่าเทียมกับประเทศไทย เนื่องจากไทยมีพันธมิตรที่เป็นภาครัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม จึงเปิดโอกาสให้ไทยสามารถด้าเนินการต่อยอดในการส่งเสริม กระชับความสัมพันธ์ได้
มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่้าและประหยัดงบประมาณ
๓.๔.๓ จุดอ่อน (Weakness)
๑) คันไซเป็นแหล่งก้าเนิดอารยธรรมของญี่ปุน ชาวคัน ไซจึงมีความภาคภูมิใจและ
ร่วมรักษาวัฒนธรรมของตนได้อย่างเข้มแข็ง การใช้มิติด้านวัฒนธรรมเพื่อด้าเนินความสัมพันธ์กับคัน
ไซอาจต้องใช้เวลาและต้องการความแนบเนียน
๒) ทีมประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงในการใช้ Soft Power ในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับคันไซผ่านการทูตสาธารณะไปสู่ประชาชนและกลุ่มเปูาหมายได้อย่างต่อเนื่องหาก
ประสบปัญหาด้านงบประมาณ ทั้งนี้เนื่องจากการด้าเนินการดังกล่าวต้องใช้เวลานานและด้าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจึงจะเห็นผล
๓) ปัจจุบันการใช้ Soft Power ในการสื่อข้อความผ่านการด้าเนินนโยบายการทูต
สาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศยังขาดความชัดเจนและความ
เข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น Soft Power ของไทยรวมทั้งยังมิได้มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ
การทูตสาธารณะอย่างเต็มที่ โดยในส่ วนของทีมประเทศไทยในเขตคันไซคือการที่ยังมิได้มีการใช้
ประโยชน์จากเครื่องมือทางการทูตอย่างเต็มที่ (เช่น การจัดกลุ่ม และแนวทาง/วิธีการที่จะสื่อข้อความ
ออกไป) ท้าให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและมาตรฐานในการด้าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และระหว่างไทยกับประชาชนในคันไซ
๔) แม้ไทยจะมีพันธมิตร/ Friends of Thailand ที่หลากหลายและหลายกลุ่มมี
ศักยภาพที่จะท้าหน้าที่ของการเป็นพันธมิตรได้ แต่โดยที่ยังมิได้มีการศึกษาในรายละเอียดและจุดเด่น
จุดด้อยของแต่ละกลุ่มมากนัก อีกทั้งยังขาดการวางระบบและกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากพันธมิตร
ท้าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ดังกล่าวในการด้าเนินความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ช่องว่างที่ท้าให้คู่แข่งสามารถแทรกเข้ามา ซึ่งอาจท้าให้ไทยสูญเสียพันธมิตรได้
๓.๔.๔ อุปสรรค (Threats)
๑) ปัจจัยภายนอกที่อาจเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลของการใช้ Soft Power ใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์กับคันไซผ่านการทูตสาธารณะคือการเปลี่ยนแปลงการด้าเนินนโยบายการ
ต่างประเทศของญี่ปุนที่เริ่มหันมาให้ความสนใจกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชีย (เช่น เมียนมาร์
เวียดนาม) เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของตน ส่งผลให้การมีอยู่ (Presence) ของ
ประเทศไทยถูกลดทอน การที่ประเทศเมียนมาร์มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับไทย อาจท้าให้ผู้รับสาร
ชาวคันไซ อาจไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการด้าเนินการใช้มิติ
ด้านวัฒนธรรมของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเขตคันไซได้ ขณะเดียวกัน เวียดนาม ก้าลังจะ
กลายเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจของไทย หากสามารถพัฒนาความพร้อมต่างๆ ได้
๒) การที่หลายประเทศต่าง เห็นความส้าคัญของคันไซ ที่มีต่อผลประโยชน์ของตน
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะต่อคันไซ โดยใช้ Soft

๓๘
Power ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เพื่อส่ งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่คล้ ายกับ
ประเทศไทย ท้าให้ประเทศเหล่านี้กลายเป็นคู่แข่ง และมีแนวโน้มว่าการแข่งขันการใช้ Soft Power
เพื่อด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะของประเทศเหล่านี้ จะมีความรุนแรงโดยอาจเพิ่มบุคลากรและ
งบประมาณจ้านวนมากเพื่อด้าเนินการอย่างเข้มข้น ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ
ไทยในคันไซ
จากการวิเคราะห์ข้างต้น แม้จะเห็นว่าการใช้ Soft Power เป็นเครื่องมือผ่านการด้าเนิน
นโยบายการทูตสาธารณะในการส่ งเสริมความสัมพันธ์กับคันไซ จะมีทั้งจุดอ่อนและอุปสรรคบาง
ประการ แต่จากจุดแข็งและโอกาสที่มีอยู่มาก ท้าให้ทีมประเทศไทยในคันไซสามารถใช้ประโยชน์จาก
Soft Power ของประเทศไทย ซึ่งได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านวัฒนธรรม ในการด้าเนิน
ความสัมพันธ์กับคันไซได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง ความสัมพันธ์
ระดับรัฐบาลท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับประชาชน
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคันไซในภาพรวมและหน่วย งานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนทีมประเทศไทยในการใช้มิติทั้งสองเพื่อด้าเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์
ต่อไป

บทที่ ๔
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
มิติด้านวัฒนธรรมและศาสนา เป็น Soft Power ที่โดดเด่นที่สุดของประเทศไทย โดย
วัฒนธรรมไทยที่เป็นที่รู้จัก และ ได้รับความนิยมในต่างประเทศ อาทิ อาหารไทย นาฏศิลป์ มวยไทย
รวมทั้ง วัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น ภาพยนตร์ไทย ซึ่งสามารถสร้างกระแสความสนใจในต่างประเทศได้
ประเทศไทยยังได้รับการยอมรับว่า เป็ นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของโลก และมีส่วน
ส้าคัญในการสร้างค่านิยม การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของสังคมไทย Soft Power ด้านอื่นๆ ของไทย
ได้แก่ การมีนโยบายการต่างประเทศที่เป็นมิตรกับทุกประเทศ มีบทบาทที่รับผิดชอบและสร้างสรรค์
ให้ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือ ทางวิชาการ
เพื่อลดช่องว่างการพัฒ นาในประเทศต่างๆ การมีบรรยากาศแวดล้ อมที่เอื้อต่อการท้าธุรกิจ มีสิ่ ง
อ้ า นวยความสะดวก ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ที่ ส้ า คั ญ ครบถ้ ว น มี ค วามก้ า วหน้ า ด้ า น
นวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย เช่น ผลิตภัณฑ์สปา สมุนไพร โดยผลิตภัณฑ์หลายประเภทได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
มูลค่าให้เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ศาสตร์การนวดแผนไทย ยังเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาว
ประเทศไทย ยังมีชื่อเสียงในด้า นการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศในอุตสาหกรรม
การบริการ มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาค
ซึ่ง Soft Power ดังกล่าว เป็นแหล่งทรัพยากร/เครื่องมือทางการทูต ที่ทรงพลังในการส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากมี
ความจ้าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องประมวลและวิเคราะห์ Soft Power ของตนเองแล้ว ยังมีความ
จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญกับการใช้ Public Diplomacy หรือ “การทูตสาธารณะ” ซึ่งได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ส้าคัญที่จะท้าให้ Soft Power บรรลุผลในทางปฏิบัติ โดย
ก้าหนดวิธีการ แนวทางการสื่อข้อความ (send message) ผ่านการทูตสาธารณะเพื่อน้า Soft Power
มาใช้ได้เหมาะสม กับลักษณะเฉพาะของพื้นที่เปูาหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในกรณีของทีม
ประเทศไทยในเขตคันไซ ได้ใช้มิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีความส้าคัญและเสริมซึ่ง
กันและกัน ผ่านการด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และส่งเสริม
ความ สัมพันธ์กับเขตคันไซโดยเฉพาะในระดับประชาชน การใช้มิติด้านเศรษฐกิจเป็ นการใช้จุดเด่น
หรือประโยชน์ของคันไซ ในฐานะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของญี่ปุน ส่วนการใช้มิติ
ด้านวัฒนธรรมนั้น เป็นการใช้โอกาสและประโยชน์จาก Soft Power ที่เป็นจุดเด่นและส้าคัญที่สุดของ
ประเทศไทย รวมทั้งน้าตัวอย่างความส้าเร็จของประเทศต่างๆ มาด้าเนิน การเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์

๔๐
และส่งเสริ มความนิย ม ในสิ นค้า นวัตกรรมต่างๆ ของไทยในเขตคันไซ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ในมิติด้านเศรษฐกิจของไทยในเขตคันไซ
ผลการศึกษาพบว่า การใช้มิติด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในการด้าเนินความสัมพันธ์กับ
คัน ไซ ของทีมประเทศไทยมีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภ าพและส่งผลดีด้านเศรษฐกิจ สั งคม
วัฒนธรรมและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ซึ่งเห็นได้จาก จ้านวนชาวคันไซที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย
ทีมประเทศไทยหรือ กลุ่มพันธมิตร/Friends of Thailand รายงานข่าวและทัศนคติที่เป็นบวกต่อ
ประเทศไทย ยอดเงินบริจาค และความกระตือรือร้นในการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
น้้าท่วมในประเทศไทยของชาวคันไซ รวมทั้ง เหตุผลหนึ่งที่ให้การยกเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศ
ญี่ปุนให้กับชาวไทย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงมิตรไมตรีจิตที่มีต่อกันอันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์อันดีในระดับ
ประชาชนกับประชาชน ในส่ วนของการใช้ Public Diplomacy นั้น พบว่า ในมิติด้านเศรษฐกิจ
ค่ อ นข้ า งมี ค วามครบถ้ ว นตามคุ ณ ลั ก ษณะของมิ ติ นี้ โดยมี ก ารแยกกลุ่ ม เปู า หมายและวิ ธี ก าร
ประชาสัมพัน ธ์ผ่านสื่อต่างๆ การแลกเปลี่ยนการเยือนเพื่อโน้มน้าวไปยังแต่ละกลุ่ม ในขณะที่การ
ด้า เนิ น การทูต สาธารณะในมิติ ด้ านวัฒ นธรรม ยั งมิ ได้ ใ ช้โ อกาสที่มี มากนัก ไม่ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของ
กลุ่มเปูาหมายและวิธีการ อีกทั้งยังพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยยังมิได้ให้ความส้าคัญ
มากนั ก กั บ การสร้ า งความตระหนั ก และความเข้ า ใจให้ เ กิ ด กั บ ประชาชนในประเทศ (ไทย) ถึ ง
ความส้าคัญ ของการใช้ Soft Power ในการด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะ เพื่อสร้างความเห็นร่วม
ของสาธารณะ ( public opinion) และความเข้าใจร่วมกันของคนในชาติ
การแก้ไขอุปสรรคเกี่ยวกับคู่แข่งใหม่ๆ ของทีมประเทศไทย โดยพึ่งพางบประมาณจ้านวน
มาก อาจประสบกับข้อจ้ากัด เช่น ความไม่แน่นอนและความต่อเนื่อง อีกทั้ง อาจไม่สามารถทุ่มเท
ทรัพยากรจ้านวนมาก เพื่อแข่งขันกับประเทศมหาอ้านาจตะวันตกหรือกับมหาอ้านาจเอเชียบาง
ประเทศ ซึ่งอาจหวนกลับมามีบทบาทในเขตคันไซ หากบรรยากาศความขัดแย้งบรรเทาลง ดังนั้น จึง
ควรหันมาพิจารณาถึงกลไกและประสิทธิภาพของการด้าเนินการที่ผ่านมา ซึ่งจากผลการศึกษาข้ างต้น
พบว่า ไทยมีจุดแข็งและโอกาสอีกมากมาย ที่ยังมิได้น้ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
ผู้ศึกษาขอน้าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด้าเนินการเกี่ยวกับการ
ใช้ Soft Power ผ่านการด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนี้
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ควรให้ความส้าคัญเป็นอันดับแรกกับข้อเสนอแนะของผู้ที่เคยศึกษาเรื่องนี้มา
๑
ก่อน กล่าวคือ “ควรมีการจัดตั้งกลไกระดับนโยบาย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนั บ สนุ น ซึ่ ง อาจ ได้ แ ก่ ก ระทรวง การต่ า งประเทศ กระทรวงวั ฒ นธรรม กรมประชาสั ม พั น ธ์
กระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ฯลฯ เพื่อท้าหน้าที่ก้าหนดกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์ จาก Soft Power ที่ประเทศ
ไทย มีอยู่ในการด้าเนิน ความสั มพันธ์กับต่างประเทศ โดยหน่ วยงานที่เกี่ยว ข้องจะต้องมอง Soft
Power ของประเทศไทยในภาพใหญ่และมีความเข้าใจตรงกันว่าสิ่งใดที่เป็น Soft Power ของ

๔๑
ประเทศไทยเพื่อให้สามารถดึงจุดเด่นและต้นทุนที่ประเทศไทยมีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยจะต้อง
ก้าหนดนโยบายและการด้าเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีบูรณาการ” จากนั้น จึงมาพิจารณากลยุทธ์และเลือกใช้ Soft Power ในการส่งเสริมความสัมพันธ์
กับ ประเทศต่ างๆ ให้ เหมาะสมกับ ลั กษณะเฉพาะของแต่ล ะประเทศหรื อพื้น ที่เปู าหมาย รวมทั้ ง
สอดคล้องกับเปูาหมายทางยุทธศาสตร์รายประเทศหรือพื้นที่และมีการติดตามเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
๒) ในขณะที่ยังไม่สามารถจัดตั้งกลไกดังกล่าวได้ ในเบื้องต้น ควรให้กระทรวง
วัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทในการก้ากับดูแล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ Soft Power ด้านวัฒนธรรม
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และเพื่อ
สร้างมาตรฐานที่ถูกต้อง โดยการจัดตั้งสถาบันอบรมด้านวัฒนธรรมขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ฝึกอบรม
แก่ ผู้ ส นใจรวมทั้ ง อาจจั ด หลั ก สู ต รพื้ น ฐานระยะสั้ น ให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ที่ จ ะเดิ น ทางไป
ต่างประเทศ เช่น การอบรมมารยาทแบบไทย การฟูอนร้า การท้าอาหารไทย เป็นต้น
๓) ใช้รูปแบบกลยุทธ์ในการด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะของญี่ปุน ในประเด็น
ของการให้ความส้าคัญกับการสื่อสารกับประชาชนในประเทศ (ไทย) โดยสร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจให้เกิดกับประชาชนในประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความเห็นสาธารณะ (public opinion)
และความเข้ า ใจร่ ว มกั น ของคนในชาติ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากประชาชน ผ่ า นการ
ประชาสัมพันธ์ และผลักดันให้ประชาชนแต่ละคนเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนการด้าเนินงานร่วมกันกับ
ภาครัฐและองค์กรอิสระต่างๆ อีกทั้ง ควรพิจารณาแนวทางในการจัดตั้ง กลไกในการด้าเนินนโยบาย
การทูตสาธารณะ ซึ่งมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก ท้าหน้าที่ก้าหนดประเด็นการ
ต่างประเทศและประสานความร่วมมือกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยร่วมมือกับองค์กร
ต่า งๆ ที่ มี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมหรื อ ที่ มี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และควา มร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศ (เช่น JICA, JETRO, Japan Foundation) รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับองค์กรมหาชน องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม
๔) ให้ความส้าคัญกับการสร้างแบรนด์ให้กับประเทศไทย (Nation branding)
เพื่ อ สร้ า งหรื อ พั ฒ นาอั ต ลั กษณ์ ภาพลั กษณ์ ห รือ ชื่ อ เสี ย งของประเทศไทยให้ เด่ น ชั ด รวมทั้ ง การ
สื่อสารอัตลักษณ์นั้นออกไปอย่างชัดเจน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและช่วยยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในระยะแรกอาจใช้แหล่งทรัพยากรที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยในการ
สร้างแบรนด์ของประเทศ เช่น การส่งเสริมอาหารไทย ศาสตร์การนวดแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สปา
ฯลฯ และในระยะยาวควรผลักดันให้มีการสร้างแบรนด์ในสินค้าอื่นๆ โดยมีการท้าวิจัยในเรื่องนี้อย่าง
จริงจัง
๕) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(creative economy) โดยน้าองค์ความรู้และนวัตกรรมผนวกกับจุดแข็ง และวิถีความเป็นไทย ซึ่งเป็น
Soft Power ที่โดดเด่นของไทยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry) ซึ่งสามารถ
สนับสนุนการท่องเที่ยว การส่งออกของไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
๖) การสร้า งพลัง ร่ว ม (synergy) และการสร้า งเครือ ข่า ยโดยร่ว มมือ กับ
หน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่างๆ โดยควรก้าหนดบทบาทของหน่วยงาน

๔๒
ต่างๆ ว่าจะสามารถสนับสนุนนโยบายการทูตสาธารณะของไทย และเพิ่ม Soft Power ในด้านต่างๆ
ของไทยได้อย่างไร ทั้งนี้ รวมถึงบทบาทข้ามชาติต่างๆ ของไทย เช่น บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
บริษัทการบินไทย หรือ ธนาคารไทยที่มีกิจการในต่างประเทศ และด้าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
ในต่างประเทศอยู่แล้ว
๗) ก้าหนดบทบาทและภารกิจที่ชัดเจนของมูลนิธิไทย (Thailand Foundation)
ในการเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยซึ่งเป็น Soft Power ที่โดดเด่นของไทยแก่
ประชาชนในประเทศต่างๆ ผ่านการด้าเนินการทูตสาธารณะ โดยมูลนิธิไทยสามารถสนับสนุนการ
สร้างแบรนด์ให้กับประเทศไทยและส่งเสริมความนิยมไทยให้ส่งผลไปสู่ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย
มูลนิธิไทยควรเป็นองค์กรอิสระ
๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะในการด้าเนินการเพื่อใช้ประโยชน์จาก Soft Power ในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขตคันไซที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในประเทศและต่างประเทศ (ทีม
ประเทศไทย) สามารถน้าไปพิจารณาด้าเนินการได้ในระยะสั้นหรือด้าเนินการได้ทันที มีดังนี้
๑) ให้ความส้าคัญกับกลุ่มนักเรียน นั กศึกษาและเยาวชนในคันไซ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กลุ่มเปูาหมายในการเผยแพร่กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในการโน้มน้าว เช่น
การเผยแพร่ อาหารไทย ผลไม้ นาฏศิลป์ ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย กิจกรรมแลกเปลี่ ยนนักเรียน/
นักศึกษาฯลฯ เพื่อให้เยาวชนในคันไซมีโอกาสได้สั มผัสและซึมซับ ตั้งแต่เยาว์วัยโดยด้าเนินการผ่าน
สถาบัน การศึกษา (เช่น กิจ กรรมแนะน้า สาธิต อาหาร ผลไม้และขนมไทย) ซึ่งนอกจากจะท้าให้
เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงแล้วยังเป็นการสร้างพันธมิตรกับสถาบันฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างทีมประเทศไทยกับคันไซในระยะยาว
๒) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุน /เขตคัน
ไซ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักเรียนไทยเพื่อใช้ศักยภาพของนักเรียนไทยเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากนักเรียนไทยส่วนใหญ่
จะมี ส ายสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ สถาบั น การศึ ก ษาหรื อ กั บ บริ ษั ท ที่ ต นได้ ไ ปฝึ ก งาน/ท้ า งาน ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่นักเรียนไทยได้รับในญี่ปุนจะเอื้อต่อการรองรับการลงทุนของญี่ปุนในประเทศไทย
(เช่น รองรับถ่ายทอดเทคโนโลยี และระบบการท้างานของญี่ปุน) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ อการพัฒนา
ประเทศไทยและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุนเมื่อนักเรียนไทยเหล่านี้
เดินทางกลับประเทศ โดยในเบื้องต้น ทีมประเทศไทยอาจจัดให้มีการเสวนาเพื่อสร้างแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนไทยในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย (การสร้างความ
พร้อมในการรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากญี่ปุน) หรือ กิจกรรมเผยแพร่งานด้านวิชาการหรือ
วัฒนธรรมของนักเรียนไทยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ เป็นต้น
๓) จัดท้าฐานข้อมูลของพันธมิตร/นักเรียนไทย / Friends of Thailand และกลุ่ม
ต่างๆ ทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบโดยอาจแยกกลุ่ มต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง โครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ บริหาร รายชื่อ/ประวัติของสมาชิกส้าคัญเพื่อให้สามารถน้าข้อมูลไป
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น ควรสนับสนุนกลุ่มใดเพื่อด้าเนินการในด้านใดและวิธีการใด)

๔๓
๔) จัดกิจกรรมพบปะ เพื่อกระชับความสัมพั นธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูล กับกลุ่ ม
พันธมิตร Friends of Thailand ที่มีการรวมตัวอย่างมั่นคงในคันไซ อาทิ กลุ่มช้างเผือก สมาคม
มิตรภาพญี่ปุน –ไทย สมาคมไม่แสวง หาก้าไรซึ่งด้าเนินกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่มี
ฐานสมาชิกกว้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของเอื้อประโยชน์ ต่อความร่วมมือระหว่างทีมประเทศไทยกับ
พันธมิตร ในการผลักดันโครงการและกิจกรรมต่างๆ
๕) สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย Friends of Thailand ของกลุ่มนักธุรกิจในคัน
ไซที่เคยมาประจ้ าการในประเทศไทย (ศิษย์เก่าของประเทศไทย) เพื่อส่ งเสริมความสั มพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับคันไซ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ปรากฏมีการจัดตั้ง Friends of Thailand ของ
กลุ่มนี้
๖) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ ในคันไซ เช่นกลุ่ม
ผู้น้าทางความคิด คนรุ่นใหม่ ผู้น้าสาขาอาชีพต่างๆ ผู้น้าในอนาคต และสื่อมวลชน และ ใช้ความโดด
เด่นของ Soft Power ของไทยด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา นวัตกรรม และการด้าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ ที่เป็นมิตรและสร้างสรรค์ต่อประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย Friends of
Thailand ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนต่างๆ โดยเฉพาะในระดับประชาชน
๗) สนับสนุนการด้าเนินงานขององค์กร สถาบันการศึกษาในคันไซที่มีการจัดการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมและความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น ศูนย์วัฒนธรรมไทย
ทัศนีย์ สถาบันการศึกษาและโรงเรียนในชุมชนโดยให้การสนับสนุนด้านข้อมูล วิทยากร เพื่อให้การ
เผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน
๘) ใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่ใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดท้าเว็บไซต์ของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านบวกของไทยเพื่อให้ผู้สนใจทั่วโลก สามารถเข้า ถึงข้อมูลที่ทางการ
ไทยต้องการเผยแพร่ได้และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย รวมทั้ง จัดให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง
สื่อมวลชนของไทยกับสื่อมวลชนคันไซ รวมทั้ง บุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดและอิทธิพลต่อสื่อเป็น
ประจ้า
๙) ควรจัดการฝึกอบรมภาษาญี่ปุนให้กับกงสุล/เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานด้าน
วัฒนธรรมเพื่อให้สามารถสื่อสาร เข้าถึงและปฏิสัมพันธ์กับชาวคันไซได้ใกล้ชิดขึ้นและมีความคล่องตัว
เนื่องจากชาวคันไซส่วนใหญ่ไม่ถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษ
ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ให้ความส้าคัญกับการใช้ Public Diplomacy (การทูต
สาธารณะ) เป็นเครื่องมือในการด้าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนื่องจาก Public Diplomacy
เป็นเครื่องมือ (วิธีการในการสื่อข้อความ/send message) ที่ส้าคัญของการท้าให้การใช้ Soft Power
บรรลุผลในทางปฏิบัติ ทั้ง Soft Power และ Public Diplomacy เป็นเครื่องมือทางการทูตที่น้าไป
ด้าเนินการได้อย่างแนบเนียน ยั่งยืนและใช้งบประมาณไม่สูงนัก ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้ Soft
Power ที่มีอยู่ผ่านวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศและ
เขตคันไซ เพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในคันไซได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการด้าเนินการอย่างเป็นระบบและมีบูรณาการรวมทั้งร่วมกันผลักดันอย่างจริงจัง
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โทรเลขสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาที่ OSA ๕๔๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕. เรื่อง การ
จัดงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุน”
รายงานผลการด้าเนินโครงการน้าข้าราชการแรกเข้าไปดูงานที่กระทรวงการต่างประเทศ , บันทึก
ข้อความกองเอเชียตะวันออก ๔ ที่ ๑๓๐๕/๑๑๓๓/๒๕๕๖, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖.

๔๕
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแผนการปฏิบัติราชการประจ้าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖, โทรเลขสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ที่ OSA๕๙๔/๒๕๕๕, ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๕
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา. ข้อมูลพื้นฐานเขตคันไซ. พฤษภาคม ๒๕๕๖.

๔๖

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นางอุไรวรรณ คูหะเปรมะ

วันเดือนปีเกิด

๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๗

การศึกษา

Bachelor of Economics, Yokohama National University
(ทุนรัฐบาลญี่ปุน)
Masters of Economics, Yokohama National University
(ทุนรัฐบาลญี่ปุน)

ประวัติการทางาน
๒๕๒๗
๒๕๓๐
๒๕๓๓
๒๕๔๑
๒๕๕๒

เจ้าหน้าทีก่ ารทูต ๓ กองเอเชียตะวันออก ๔ กรมการเมือง
เจ้าหน้าที่การทูต ๕ กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจ
เจ้าหน้าที่การทูต ๖ กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์ฯ
เจ้าหน้าที่การทูต ๗ กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจ()
นักการทูตช้านาญการพิเศษ กองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ ()

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
(๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน)

นักการทูตช้านาญการพิเศษ อัครราชทูตที่ปรึกษา
รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

