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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ได้หยิบยกบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
จาการ์ตาในการด้าเนินการทูตสาธารณะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ และจัดท้าข้อเสนอแนะใน
การส่งเสริมประสิทธิภาพการก้าหนดบทบาทและแผนงานการด้าเนินการดังกล่าว
เนื่องจากปัจจุบันผู้เขียนรับราชการประจ้าการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ต า
และเห็นว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยทั้งใน
ด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้วยสาเหตุที่อินโดนีเซียเป็นประเทศ
ขนาดใหญ่และมีป ระชากรมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเป็นประเทศที่มี
ประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก และตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ส้าคัญในการควบคุมช่องแคบมะละกา มี
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้้ามัน แก๊ส แร่ธาตุ ป่าไม้ อาหารทะเลและพลังงานทางเลือกจ้านวนมาก ซึ่ง
เมื่อค้านึงถึงกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันจากประเทศต่าง ๆ ที่พยายามเข้ามามีบทบาทในการมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียแล้ว ท้าให้การด้าเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่ออินโดนีเซีย
ต้องกระท้าโดยอาศัยเครื่องมือ Soft Power ที่ไทยมีศักยภาพและสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-อินโดนีเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนได้น้าแนวคิดเรื่อง Soft Power ของศาสตราจารย์ Joseph S. Nye, Jr. แห่ง
Kenedy School of Government มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐฯ และศาสตราจารย์ Jan Melissen
แห่ง Clingendael Diplomatic Studies Program, the Netherlands Institute of International
Relations “Clingendael” เนเธอร์แลนด์มาใช้ในการศึกษา โดยนักวิชาการทั้งสองท่านมีความเห็น
ว่า ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคใหม่ สิ่งที่ส้าคัญไม่น้อยไปกว่าหรืออาจส้าคัญมากกว่าการใช้
อ้ า นาจและความแข็ ง แกร่ ง ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และการทหารเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด้ า เนิ น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Hard Power) คือการใช้การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) เป็น
เครื่องมือในการใช้ Soft Power เพื่อประโยชน์ในการด้าเนินนโยบายต่างประเทศในการโน้มน้าว
สาธารณชนของประเทศเป้าหมายให้มีความเห็ นคล้อยตามและไม่คัดค้านสิ่งที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศผู้ด้าเนินการทูตสาธารณะ Soft Power ของประเทศใดประเทศหนึ่งอาจมีที่มา
จากแหล่งต่าง ๆ อาทิ วัฒนธรรม ค่านิยมทางการเมือง หรือการมีนโยบายต่างประเทศที่สร้างสรรค์ต่อ
ประชาคมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ปัจจุบันตัวแสดงที่มิใช่รัฐ (ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนา
เอกชน สื่อมวลชนและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ) ก็ยังมีบทบาทมากขึ้นในการต่างประเทศของรัฐและ
ประชาคมระหว่างประเทศด้วย ดังนั้น การที่ประเทศหนึ่งประเทศใดจะสามารถใช้ Soft Power ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลและผู้ก้าหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศนั้นต้องมีความเข้าใจและ
สามารถระบุแหล่งทรัพยากร Soft Power ที่มีศักยภาพของประเทศตน เพื่อให้สามารถก้าหนด
นโยบายต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่
แม้ว่าประเทศไทยจะมิใช่มหาอ้านาจทางทหารหรือเศรษฐกิจที่ท้าให้มี Hard Power เป็น
จุดแข็งของประเทศ แต่ไทยมีแหล่งทรัพยากรอันเป็นที่มาของ Soft Power ที่มีศักยภาพหลายด้านที่

จ
สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการด้าเนินนโยบายต่างประเทศได้ รายงานการศึกษาฉบับนี้ได้น้าเสนอ
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทูตสาธารณะของไทยและการด้าเนินการทูตสาธารณะของกระทรวงการ
ต่างประเทศ พร้อมทั้งน้าเสนอบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาใน
การด้าเนินการทูตสาธารณะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑๒๕๕๕ ซึ่งในการประเมินการ ด้าเนินการดังกล่าวผู้เขียนใช้กรอบแนวคิด “๗-S Framework” ของ
นาย Rober H. Waterman, Thomas J. Peters และ Julien R. Phillips ในการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) โดยพบว่า จุดแข็งและโอกาสในการด้าเนินการทูตสาธารณะ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินโดนีเซียคือ การที่ไทยและ
อิน โดนี เซีย มีพื้ น ฐานทางวัฒ นธรรมร่ ว มกันมาอย่างยาวนาน ตลอดจนการที่ทั้งสองประเทศไม่ มี
ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างกัน ความสัมพันธ์อันดีระหว่ างบุคคลในภาครัฐและประชาชนของ
สองประเทศอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่้าเสมอตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ที่น้ามาซึ่งการเชื่อมโยงกันผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยและ
บทบาทของสื่อใหม่ (New Media) ที่ท้าให้การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท้าได้อย่างรวดเร็วแบบ
ไร้พรมแดน ขณะที่จุดอ่อนและอุปสรรคต่อการด้าเนินการในเรื่องดังกล่าวคือ ปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองภายในของไทยที่ท้าให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งและนโยบายต่าง ๆ ขาดความ
ต่อเนื่อง ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อจ้ากัดด้านบุคลากรและงบประมาณในการด้าเนินการทูต
สาธารณะ
การขาดกลไกที่เปิดโอกาสให้ กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นต่อการด้าเนินการทูต
สาธารณะของสถานเอกอัครราชทูตฯ การขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งที่
ส่ ว นกลางและกรุ ง จาการ์ ตาในการจัดท้า แผนงานการทูตสาธารณะในภาพรวม การแข่ง ขันจาก
ประเทศมหาอ้านาจทั้งในและนอกภูมิภาคในการใช้ Soft Power เป็นเครื่องมือส่งเสริมความสัมพันธ์
กับอินโดนีเซีย และปัญหาความยากล้าบากในการแก้ภาพลักษณ์บางประเด็นของไทยที่ยังไม่มีการ
แก้ไขปัญหาที่ต้นตอ
รายงานการศึ กษาฉบั บ นี้ได้ น้าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้ อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการด้าเนินการทูตสาธารณะของไทยในภาพรวมและบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน
การด้าเนินการการทูตสาธารณะต่ออินโดนีเซีย โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประกอบด้วย
๑. รัฐบาลควรจัดตั้งกลไกระดับนโยบายที่ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ก้าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการทูตสาธารณะภาพรวมของไทย
๒. การให้ความสนับสนุนด้านงบประมาณการด้าเนินการทูตสาธารณะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
การส่งเสริม Soft Power ที่ไทยมีศักยภาพ
๓. การให้ ความส้ าคัญกั บการสร้ างตราแห่ งชาติ (Nation-Branding) เพื่ อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อใหม่ (New Media)
๔. การให้ ความส้าคัญกับการสร้างพลั งร่ว ม (synergy) และการเชื่อมโยงเครือข่าย
(network) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน เอกชนและภาคประชาสังคมไทยในการใช้
Soft Power ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ฉ
๕. การให้ความสนับสนุนงบประมาณต่อมูลนิธิไทย (Thailand Foundation) ให้มีความ
คล่องตัวในการส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมของไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของไทย
และต่างประเทศ
ขณะที่ในส่วนของข้อเสนอแนะในการด้าเนินการ ประกอบด้วย
๑. กระทรวงการต่าง ประเทศควรพิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณ
เพิ่มเติมแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการด้าเนินการทูตสาธารณะ
๒. การจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส้านักงานในต่างประเทศ
เกี่ยวกับความส้าคัญและเทคนิคการใช้ Soft Power ที่ไทยมีศักยภาพเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
๓. การผลักดันให้ละครโทรทัศน์ไทยสามารถฉายทางสถานีโทรทัศน์อินโดนีเซีย
๔. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ภาคเอกชน/ชุมชน
ไทย และ Friends of Thailand ในอินโดนีเซียช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยต่อ
สาธารณชนอินโดนีเซีย
๕. การส่ ง เสริ ม การให้ ทุ น การศึ ก ษาและฝึ ก อบรมต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ประเทศไทยให้
ครอบคลุมถึงนักวิชาการและนักศึกษาอินโดนีเซีย
๖. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จากสื่อมวลชน (รวมทั้งสื่อ
ใหม่) ของท้องถิ่นในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
๗. การรักษาภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับประเทศ/ประชาชนไทยในสังคมอินโดนีเซีย โดยฝ่าย
ต่าง ๆ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนไทยต้องไม่ท้าการสิ่งใดที่มุ่งเพียงผลประโยชน์ในระยะสั้น โดยไม่
ค้านึงถึงผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ช

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบั บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ ซึ่งผู้เขียนได้รับความกรุณาและค้าชี้แนะที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจาก
คณะอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาประกอบด้ ว ย เอกอั ค รราชทู ต จั น ทร์ ทิ พ า ภู่ ต ระกู ล ศาสตราจารย์
ดร. ไชยวัฒน์ ค้้าชู และรองศาสตราจารย์ ดร. ด้ารงค์ วัฒนา ซึ่งมีส่วนส้าคัญที่ท้าให้ผู้เขียนสามารถ
จัดท้ารายการศึกษาส่วนบุคคลนี้ส้าเร็จลุล่วงด้วยดี และผู้เขียนขอแสดงความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
ต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่านมา ณ ที่นี้
ผู้เขียนขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต ภาสกร ศิริยะพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้บั งคับบัญชาที่ให้การ
สนั บ สนุ น และอนุ ญาตให้ ผู้ เขีย นเข้าร่ว มการอบรมฯ ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อนข้ าราชการสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และยัง
ต้องรับภาระงานเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผู้เขียนเข้าร่วมการอบรมฯ ด้วย
ผู้เขียนขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการที่ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมฯที่
เป็ น ประโยชน์ นี้ อ ย่ า งดี ยิ่ ง และขอขอบคุ ณเจ้ า หน้ า ที่ส ถาบั น ฯ ทุ กท่ า นที่ไ ด้ ให้ ค วามสะดวกและ
ช่ว ยเหลื อสนั บ สนุ น ผู้ เขีย นตลอดจนเพื่อนผู้ เข้าร่ว มอบรมฯ ทั้งในช่ว งการอบรมที่ ส ถาบันฯ และ
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้ ความช่วยเหลื อในการจัดพิมพ์รายงาน
การศึกษาฉบับนี้
สุดท้ายนี้ ผู้ เขีย นขอขอบคุณเพื่อนผู้เข้าร่ว มอบรมฯ จากกระทรวงการต่างประเทศและ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกท่าน ส้าหรับไมตรีจิตร มิตรภาพและการสนับสนุน ต่าง ๆ
ตลอดระยะเวลาการอบรมหลักสูตรนี้ ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและความประทับใจยิ่งส้าหรับ
ผู้เขียน
อธิปัตย์ โรจนไพบูลย์
สิงหาคม ๒๕๕๖

ซ

สารบัญ
บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ ๑ บทน้า
๑.๑ ภูมิหลังและความส้าคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา วิธีการด้าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดเรื่อง Soft Power
๒.๒ แนวคิดเรื่องการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
๒.๓ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)
บทที่ ๓ การทูตสาธารณะของไทย
๓.๑ ภูมิหลัง
๓.๒ การด้าเนินการทูตสาธารณะของกระทรวงการต่างประเทศ
บทที่ ๔ บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาในการด้าเนินการทูตสาธารณะ
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕
๔.๑ ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย
๔.๒ บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาในการด้าเนิน
การทูตสาธารณะต่ออินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕
๔.๓ รูปแบบการทูตสาธารณะในการด้าเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕
๔.๔ การวิเคราะห์ SWOT บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
ในการด้าเนินการทูตสาธารณะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย
ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕๓๕
บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการศึกษา
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน
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ฌ

สารบัญภาพ
ภาพที่ ๑ รูปแบบของการทูตสาธารณะ
ภาพที่ ๒ กรอบแนวคิด “๗-S Framework”

๘
๑๑

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
ความสั มพัน ธ์ ร ะหว่างไทยและอินโดนี เซียถือว่าเป็นไปอย่างใกล้ ชิดมาตั้ง แต่อดีตจนถึ ง
ปัจจุบัน ทั้งสองประเทศมีความผูกพันและการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างลึกซึ้งทั้งทาง
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน โดยค้านึงถึงศักยภาพของอินโดนีเซียในฐานะ
ประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีป ระชากรมากที่สุ ดในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนเป็น
ประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก และตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ส้าคัญในการควบคุมช่องแคบ
มะละกา มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้้ามัน แก๊ส แร่ธาตุ ป่าไม้ อาหารทะเลและพลังงานทางเลือกจ้านวน
มาก ท้าให้อินโดนีเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยทั้งใน
ด้านการเมือง (ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และการผลักดันอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคม
ที่เข้มแข็งทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประชาคมระหว่างประเทศ) และเศรษฐกิจ (แหล่งทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและตลาดที่มีศักยภาพสูง)
ในช่วงที่ผ่านมา การด้าเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่ออินโดนีเซียเน้นการใช้กลไกการ
ทูตแบบรั ฐต่อรั ฐ เป็ นหลั ก เนื่องจากนับตั้งแต่อินโดนีเซียได้รับเอกราชเมื่อเดือนสิ งหาคม ๒๔๘๘
รัฐบาลอินโดนีเซียในยุคประธานาธิบดีซูการ์โน (Guided Democracy) และประธานาธิบดีซูฮาร์โต
(New Order) มีลักษณะเผด็จการอ้านาจนิยม ภาคประชาสังคมไม่สามารถมีบทบาทในการแสดง
ความคิ ด เห็ น ทางการเมือ งการปกครอง จนกระทั่ ง เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วามวุ่ น วายทางการเมื อ งอั น
เนื่ องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียช่ว งปี ๒๕๔๐ อันน้ามาซึ่งการเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองใน
อินโดนีเซียมาสู่ยุคปฏิรูป (Reformasi) เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑ ภายใต้ประธานาธิบดีฮาบิบี นับ
แต่นั้นมาจนกระทั่งรัฐบาลปัจจุบันภายใต้ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน การเมืองอินโดนีเซียได้
พัฒนาไปสู่การมีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว ภาค
ประชาสังคมและกลุ่มผล ประโยชน์ต่าง ๆ มีสิทธิเสรีภาพและบทบาทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
โดยที่การปฏิรูปทางการเมืองของอินโดนีเซียส่งผลให้สาธารณชนภายในประเทศมีบทบาท
มากขึ้นในกระบวนการตัดสินใจและก้าหนดนโยบายของรัฐบาล การด้าเนินนโยบายต่างประเทศของ
ไทยต่ออินโดนีเซียจึงให้ความส้าคัญต่อการน้าการทูตสาธารณะมาเป็นเครื่องมือส้าคัญในการใช้ Soft
Power เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับ สาธารณชนอินโดนีเซีย และสาธารณชนไทย
กับสาธารณชนอินโดนีเซีย (People-to-People) โดยมุ่งเน้นการสื่อสารให้สาธารณชนอินโดนีเซียเกิด
ทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และ
วางรากฐานความผูกพันและความร่วมมือระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศเพื่อประโยชน์ต่อความ
สัมพันธ์ระหว่างไทย-อินโดนีเซียในระยะยาว

๒
ในการด้าเนินการดังกล่าวข้างต้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และหน่วยงาน
ไทยประจ้าอินโดนีเซีย (คณะผู้แทนถาวรไทยประจ้าอาเซียน ส้านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ๓ เหล่าทัพ
ส้านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ส้านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศฯ ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ และส้านักงานการบินไทยฯ) หรือทีมประเทศไทยในอินโดนีเซียได้ท้า
หน้าที่เป็นด่านหน้าในการด้าเนินการทูตสาธารณะโดยใช้ Soft Power รูปแบบต่าง ๆ ที่ไทยมี
ศักยภาพเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทยต่ออินโดนีเซีย โดยภาคเอกชนไทยและชุมชนไทย
ในอินโดนีเซียได้มีบทบาทเสริมในเรื่องนี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม การด้าเนินงานด้านการทูตสาธารณะของไทยต่ออินโดนีเซียในปัจจุบันยังขาด
องค์ประกอบที่ส้าคัญหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเอกภาพในด้านนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน รวมไปถึง
การขาดปัจจัยส้าคัญที่จ้าเป็นต่อการด้าเนินการกล่าวคือบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
รายงานการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
จาการ์ตาในการด้าเนินการทูตสาธารณะของไทยต่ออินโดนีเซียในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (๒๕๕๑-๒๕๕๕)
และจัดท้าข้อเสนอแนะในการส่งเสริมประสิทธิภาพการก้าหนดบทบาทและแผนงานการด้าเนินการ
ดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือส้าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินโดนีเซียในอนาคต
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
รายงานการศึกษาแบ่งออกเป็น ๕ ส่วนหลัก ประกอบด้วย ๑) บทน้า ๒) แนวคิดทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ๓) การทูตสาธารณะของไทย ๔) บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
จาการ์ตาในการด้าเนินการทูตสาธารณะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑๒๕๕๕ และ ๕) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
วิธีการและระเบียบการศึกษาวิจัยจะด้าเนินการโดยใช้การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
Research) และการรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัยจากเอกสารและบทความทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และนักวิชาการไทย
และต่างประเทศตลอดจนการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนิน
นโยบายการทูตสาธารณะของไทยต่ออินโดนีเซีย
ส้าหรับการประเมินบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาในการด้าเนินการทูต
สาธารณะเพื่อส่งเสริมความ สัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ จะใช้การวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) เรื่องดังกล่าว
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
ผู้เขียนคาดหวังว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการทูตสาธารณะของไทยในการใช้ Soft Power เป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินโดนีเซียในอนาคต โดยการน้าแนวคิด ทฤษฎีและประสบการณ์
เกี่ยวกับการด้าเนินการทูตสาธารณะมาประยุกต์และปรับใช้กับการก้าหนดบทบาทและแผนงานของ

๓
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาในการด้าเนินการทูตสาธารณะต่ออินโดนีเซีย ตลอดจนการ
ประสานความร่วมมือระหว่ างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับทีมประเทศไทยประจ้าอินโดนีเซียในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ
ผู้เขียนเชื่อว่าการวางบทบาทและแผนงานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุ ง จาการ์ ต าต่ อ อิ น โดนี เ ซี ย อย่ า งเป็ น ระบบและมี เ อกภาพ โดยค้ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของ
สถานการณ์และข้อจ้ากัดต่าง ๆ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง น่าจะเป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้การด้าเนินการ
ทูตสาธารณะของไทยต่ออินโดนีเซียประสบผลส้าเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
ในปัจจุบัน ตลอดจนวางรากฐานของความสัมพันธ์ที่แนบแน่นใกล้ชิดระหว่างประชาชนและเยาวชนรุ่น
ต่อไปของประเทศทั้งสองในอนาคต

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดเรื่อง Soft Power
๒.๑.๑ ความหมายของ Soft Power
ศาสตราจารย์ Joseph S. Nye, Jr. แห่ง Kennedy School of Government
มหาวิทยาลั ย ฮาวาร์ ด สหรั ฐ ฯ ซึ่งเป็นนักวิช าการคนส้ าคัญที่ได้ชี้ ให้ เห็ นถึงความส้ าคัญของ Soft
Power ระบุว่า ความส้าคัญของการใช้ Soft Power ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่า ปกติคน
ทั่วไปมักเข้าใจ “อ้านาจ” ว่าหมายถึงความสามารถในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ อาทิ การใช้
อ้านาจทางทหารหรือเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศอื่นปรับเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อประเทศตนหรือการใช้ไม้แข็ง
(sticks) และไม้นวม (carrots) ในการด้าเนินนโยบายต่างประเทศ ซึ่งอ้านาจแบบดังกล่าวหรือ Hard
Power เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของอ้านาจเท่านั้น หากแต่ยังมีอ้านาจอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกละเลยหรือ
มองข้ามไปคือ Soft Power อันหมายถึงอ้านาจที่ท้าให้ประเทศเป้าหมายปฏิบัติตามความต้องการ
ของ (co-opt) โดยไม่จ้าเป็นต้องบังคับ (coerce) แต่ประการใด หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งคือการ
ด้าเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐ ในการโน้มน้าวสาธารณชนของประเทศเป้าหมายให้มีความเห็น
คล้อยตามและสนับสนุนหรือไม่คัดค้าน (preference) สิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ผู้ด้าเนินการทูตสาธารณะเป็นการใช้อ้านาจเชิงดึงดูด (attractive power) การด้าเนินนโยบาย
ต่างประเทศของรัฐผู้ด้าเนินการทูตสาธารณะมีความ ส้าคัญมากยิ่งขึ้นในโลกยุคปัจจุบันซึ่งสาธารณชน
ตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ มีบทบาทมากขึ้นในเรื่องนโยบายต่างประเทศของรัฐ
ศาสตราจารย์ Nye มองว่า นอกจากรัฐบาลซึ่งเป็นตัวแสดงหลักในการใช้ Soft
Power เพื่อเป็นเครื่องมือในการด้าเนินนโยบายต่างประเทศแล้ว ยังมีตัวแสดงที่มิใช่รัฐ (non-state
actors) อาทิ สาธารณชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทส้าคัญด้วย ซึ่งตัวแสดงที่มิ ใช่รัฐ
ดังกล่ าวอยู่นอกเหนือ ไปจากขอบเขตที่รัฐจะควบคุมหรือจัดการได้ และเป็นตัวแสดงที่บางครั้งมี
บทบาทสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ อาทิ บทบาทของภาพยนตร์ Hollywood ที่ท้าให้ผู้ชมใน
ประเทศต่าง ๆ หันมาตระหนักและเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ตนพึงมี ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการส่งเสริมระบบนิติรัฐ (rule of law) ในประเทศต่าง ๆ และบางครั้งตัวแสดง
ที่มิใช่รัฐก็อาจมีบทบาทที่ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาล อาทิ แนวคิดต่อต้านสงครามในหมู่ปัญญาชน
และสื่อมวลชนสหรัฐฯ ช่วงทศวรรษที่ ๑๙๖๐ ที่ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ต้ องการ
สนับสนุนประเทศต่าง ๆ ท้าสงครามต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์

๕
นอกจากนี้ Soft Power ให้ผลในทางอ้อมและใช้เวลายาวนานกว่าจะเห็นผลเป็น
รูปธรรม จึงมิใช่เครื่องมือที่สามารถบรรลุผลได้ทันที หากแต่เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ซึ่งกันและกันในระยะกลางและระยะยาว จึงท้าให้การประเมินผลส้าเร็จท้าได้ยาก๑
๒.๑.๒ แหล่งที่มาของ Soft Power
ศาสตราจารย์ Nye เห็นว่าแหล่งที่มาส้าคัญของ Soft Power ประกอบด้วย
๑) วัฒนธรรม (Culture) หากวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์และค่านิยมของประเทศอื่น ๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกล่าวจะกลายเป็น Soft Power
ของประเทศนั้นก็จะมีมากขึ้น ทั้งนี้ ช่องทางที่ท้าให้วัฒนธรรมของประเทศหนึ่งเป็นที่รู้จักในประเทศ
อื่น ๆ มีมากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้า การแลกเปลี่ยนการเยือนและการติดต่อสื่อสาร
๒) ค่านิยมทางการเมือง (Political Values) หากประเทศใดมีค่านิยมทาง
การเมืองที่สอดคล้องกับประเทศอื่น ๆ Soft Power ของประเทศนั้นจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันถ้า
ค่านิยมทางการเมืองของประเทศดังกล่าวขัดกับค่านิยมของประเทศอื่น ๆ อย่างชัดเจน Soft Power
ของประเทศ นั้นก็จะลดลง
๓) นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policies) หากประเทศหนึ่งด้าเนินนโยบายที่
หน้าไหว้หลังหลอก (hypocritical) ก้าวร้าว และไม่แยแสต่อท่าที /ความคิดเห็นของประเทศอื่น ๆ
โอกาสที่ประเทศนั้นจะสร้าง Soft Power จะมีน้อย แต่หากประเทศใดมีนโยบายต่างประเทศที่โดด
เด่น อาทิ เคารพในสิทธิและการแสดงออกของประเทศอื่น รักสันติภาพและเคารพสิทธิมนุษยชน
โอกาสที่ประเทศนั้นจะสร้าง Soft Power ให้เกิดขึ้นก็จะมีมาก
อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีคุณลักษณะที่เป็นที่นิยมของนานา
ประเทศข้างต้น อาจมิได้น้าไปสู่การสร้าง Soft Power โดยอัตโนมัติเสมอไป ศาสตราจารย์ Nye
เสนอว่าเครื่ องมือส้ าคัญที่จ ะท้าให้ Soft Power บรรลุ ผ ลในทางปฏิบัติคือสิ่ งที่เรียกว่าการทูต
สาธารณะ (Public Diplomacy)
๒.๒ แนวคิดเรื่องการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
๒.๒.๑ ความหมายของการทูตสาธารณะ
มีผู้ให้ค้านิยามความหมายของการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ไว้หลาย
๒
แบบ และสะท้อนให้เห็นว่าการทูตสาธารณะมิใช่เรื่องใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยจะ
เห็นได้ว่าการเจริญความสัมพันธ์ทางการทูตในอดีตคือการที่ผู้แทนทางการทูตเชิญเครื่องบรรณาการ
อันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจของรัฐตนไปมอบแด่ประมุของอีกรัฐหนึ่งเพื่อ
ประโยชน์ในทางการเมือง เศรษฐกิจและการทหาร ซึ่งการด้าเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นกลไกและขั้นตอนที่ส้าคัญในการด้าเนิน

๑

Joseph S. Nye, Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs
2004).
๒
Public Diplomacy, (Online), Available http://www.google.com และ http://www.wikipedia.org.

๖
นโยบายต่างประเทศ ๓ หรือในโลกยุคสงครามเย็นที่ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองการ
ปกครองระหว่างฝ่ายโลกเสรีกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ท้าให้เกิดความพยายามแข่งขันในการเอาชนะจิตใจ
(hearts and minds) ของผู้น้าและประชาชนในประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างสองขั้วลัทธิการเมืองการ
ปกครอง โดยอาศัยความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือใน
ลั กษณะของการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) เพื่อเสริมจากการใช้กลไกทางการเมืองและ
การทหาร ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เอง ที่เหล่านักวิชาการและนักการทูตเริ่มที่จะรู้จักคุ้นเคยกับ
ศัพท์ “การทูตสาธารณะ” ซึ่งบัญญัติโดยนาย Edmund Gullion คณบดีของ Fletcher School of
Law and Diplomacy เมื่อปี ๒๕๐๘ เพื่อใช้อธิบายการใช้เครื่องมือดังกล่าวในการด้าเนินนโยบาย
ต่างประเทศว่า “การทูต สาธารณะเป็นเรื่องของ การโน้มน้ าวทัศนคติข องสาธารณชนในเรื่ องที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การก้ า หนดและด้ า เนิ น งานด้ า นการต่ า งประเทศ ซึ่ ง ครอบคลุ ม มิ ติ ต่ า ง ๆ ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นอกเหนือไปจากการทูตแบบดั้งเดิมรวมทั้งการด้าเนินการของรัฐบาล
เกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนต่างประเทศ การปฏิสัมพันธ์ของภาคเอกชนระหว่างสองประเทศ และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด”๔
ในช่วงต้นทศวรรษที่ ๑๙๙๐ เมื่อความตึงเครียดระหว่างสองมหาอ้านาจคือสหรัฐฯ
และสหภาพโซเวียตลดน้อยลง ตลอดจนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการปฏิวัติทางเทคโนโลยี
และการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งน้าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างมากมายระหว่างประชาชน
ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว อันก่อให้เกิดกระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) อันทันสมัย ท้าให้นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์หลายคน อาทิ
ศาสตราจารย์ Nye และศาสตราจารย์ Jan Melissen แห่ง Clingendael Diplomatic Studies
Program, the Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”
เนเธอร์แลนด์เสนอแนวคิดว่า ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคใหม่นั้นสิ่งที่ส้าคัญไม่น้อยไปกว่าหรือ
อาจส้ าคัญ มากกว่าการใช้อ้านาจและความแข็งแกร่งทางการเมือง เศรษฐกิ จและการทหารเป็ น
เครื่องมือในการด้าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Hard Power) คือการใช้การทูตสาธารณะเป็น
เครื่องมือในการใช้ Soft Power เพื่อประโยชน์ในการด้าเนินนโยบายต่างประเทศ โดยเน้นเป้าหมาย
ไปยังกลุ่มบุคคลและสื่อมวลชนต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อกระแสสังคม
ทั้ ง นี้ การด้ า เนิ น การดั ง กล่ า วแตกต่ า งจาก “การทู ต เพื่ อ ประชาชน (Public
Affairs)” ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเป้าหมาย นโยบายและกิ จกรรมด้านต่างประเทศของ
รัฐบาล และ การให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชนภายในประเทศ อาทิ การจัดท้าหนังสือเดินทาง
การให้บริการกงสุลสัญจร และการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของประชาชนของรัฐในต่างประเทศ
๓

เอกสารจารึกทางประวติศาสตร์การทูตในอดีต นอกเหนือจากรายชือ่ บุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตและบันทึก
การเดินทางแล้ว ยังมีรายการเครือ่ งบรรณาการที่คณะผู้แทนทางการทูตของรัฐหนึ่งน้าไปมอบให้แก่ประมุขของอีก
รัฐหนึ่ง และรายการเครื่องบรรณาการที่ประมุขต่างชาติมอบกลับมาให้แก่ประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะผู้แทน
ทางการทูต ปัจจุบันยังคงมีการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนของขวัญของที่ระลึกเมื่อเอกอัครราชทูต
เข้าเยี่ยมคารวะประมุขของรัฐผู้รับ
๔
The Edward R. Murrow Center of Public Diplomacy, Fletcher School of Law and Diplomacy,
Tufts University, http://fletcher.tufts.edu/murrow/public-diplomacy.html.

๗
๒.๒.๒ การเปรียบเทียบความหมายของการทูตสาธารณะกับแนวคิดอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง
ศาสตราจารย์ Melissenได้ เ ปรี ย บเที ย บการทู ต สาธารณะกั บ แนวคิ ด อื่ น ๆ ที่
๕
ใกล้เคียง ดังนี้
๑) การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) แม้ว่าการโฆษณาชวนเชื่อมีวัตถุประสงค์
เดียวกับการทูตสาธารณะกล่าวคือ การชักจูงให้ผู้รับสารคิดเห็นไปในทางเดียวกับผู้ส่งสาร หากแต่
ความแตกต่างที่ส้าคัญระหว่างประเด็นทั้งสองคือ การโฆษณาชวนเชื่อมักจะกระท้าในรูปแบบของการ
สื่อสารทางเดียว (one-way communication) คือจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร และพยายามท้าให้ผู้รับ
สาร “เชื่อ” ขณะที่การทูตสาธารณะจะเป็นการสื่อสารสองทาง (two-way communication) ที่จะ
สื่อสาร ไปมาระหว่างผู้ส่งสารกับสาธารณชนในต่างประเทศ
๒) การสร้างตราแห่งชาติ (Nation-Branding) แม้ว่าการสร้างตราแห่งชาติจะมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศเช่นเดียวกับการทูตสาธารณะหากแต่ทั้งสองประเด็นนี้มี
จุ ดเน้ น ที่ต่ างกั น การทูต สาธารณะจะเป็นการส่ งเสริ มภาพลั ก ษณ์ที่ จ้ากั ดขอบเขตอยู่เ ฉพาะบาง
ประเด็น โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือสาธารณชนของต่างประเทศ และมีตัวแสดงที่มากมายหลากหลาย
เนื่องจากรัฐไม่สามารถผูกขาดการสื่อสารระหว่างประเทศได้อีกต่อไป ขณะที่การสร้างตราแห่งชาติ
เป็นการด้าเนินการของรัฐในการประสานทุกภาคส่วนของสังคมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ
ในลักษณะองค์รวม (holistic approach) เพื่อปรับเปลี่ยนการรับรู้ (perception) เกี่ยวกับประเทศ
ในทุก ๆ ด้าน เหมือนกับการท้าการตลาดของประเทศกับประชาคมระหว่างประเทศ ศาสตราจารย์
Melissen เห็นว่า การทูตสาธารณะมักจะด้าเนินไปได้ด้วยดีส้าหรับประเทศที่ด้าเนินการสร้างตรา
ภาพลักษณ์ประเทศอยู่แล้ว เนื่องจากประเด็นทั้งสองเป็นสิ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
๓) ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ (Foreign Cultural Relations)
ปัจจุ บัน ขอบเขตของความสั มพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ (การทูตวัฒนธรรม) กับการทู ต
สาธารณะนั้นมีความเหลื่อมซ้อนกันอยู่มาก โดยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือส้าคัญของ
การทูตสาธารณะในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและเอาชนะใจสาธารณชนต่างประเทศ
ทั้งนี้ การทูตสาธารณะสามารถแบ่งออกเป็น ๓ มิติคือ
๑) การสื่อสารประจ้าวัน (Daily Communications) ใช้เพื่ออธิบายการตัดสินใจ
ด้านนโยบาย อาทิ การแถลงข่าวหรือนโยบายของรัฐบาลต่อสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ หรือการ
ออกแถลงการณ์จุดยืนหรือท่าทีของรัฐบาลเมื่อเกิดวิกฤตการณ์หรือเหตุฉุกเฉิน
๒) การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Communications) ซึ่งด้าเนินการใน
รูปการรณรงค์ (campaign) เชิงสัญลักษณ์ โดยมีการก้าหนดแนวเรื่อง (theme) ของการรณรงค์
ดังกล่าว
๓) การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนผ่านบุคคลส้าคัญ (Development of Lasting
Relationships with Key Individuals) โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ อาทิ การให้ทุนการศึกษา การ
ฝึกงาน การประชุม/สัมมนา การพบปะระหว่างบุคคล/สื่ อมวลชนชั้นน้า และความช่วยเหลือทาง
วิชาการ
๕

สิทธิพล เครือรัตติกาล, แนวคิดเรือ่ ง Soft Power และการทูตสาธารณะ, ๒๐๐๘, แหล่งที่มา
http://kositthiphon.blogshot.com/2008/12/soft-power-public-diplomacy.html.

๘
การทูตสาธารณะเป็นส่วนส้าคัญของการทูตยุคปัจจุบันที่ต้องด้าเนินการควบคู่ไป
กั บ การทู ต แบบดั้ ง เดิ ม โดยเครื่ อ งมื อ ทั้ ง สองเป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น จึ ง ท้ า ให้ มี
นักวิชาการและรัฐบาลของหลายประเทศเห็นว่า นโยบายต่างประเทศที่ดีและมีประสิทธิภาพควร
จะต้องมีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมระหว่าง Hard Power และ Soft Power เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่
ที่เรียกว่า Smart Power ดังที่ศาสตราจารย์ Nye และนาย Richard L. Armitage อดีตรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศสหรัฐฯ เคยกล่าวไว้ในโอกาสการสัมมนาครั้งหนึ่งของ CSIS ว่า “จะ
เป็นการดีหากจะสามารถ เป็นที่ย้าเกรงและเป็นที่รักในเวลาเดียวกัน”๖
๒.๒.๓ รูปแบบของการทูตสาธารณะ
ปัจจุบันได้มีการแบ่งรูปแบบของการทูตสาธารณะ๗ ดังนี้

ภาพที่ ๑ รูปแบบของการทูตสาธารณะ
๑) การรั บ ฟัง (Listening) ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส้ าคัญของการทูตสาธารณะ
เนื่องจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่ประเทศใด ๆ หรือทั่วโลกมีต่อประเทศที่
ด้าเนินการทูตสาธารณะจะมีส่วนช่วยให้ประเทศดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขการด้าเนิน
นโยบายต่างประเทศของตนได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศ
ของตนได้มากขึ้น
๒) การขอการสนับสนุน (Advocacy) เป็นวิธีการพื้นฐานของการทูตสาธารณะที่
ประเทศต่าง ๆ นิ ย มใช้กัน อย่ างแพร่ห ลาย โดยการเผยแพร่ข้อมูล ข่ าวสารเกี่ยวกั บนโยบายหรื อ
ประเทศของตน ซึ่งรวมถึงการแถลงท่าทีหรือนโยบายของรัฐในประเด็นต่าง ๆ โดยหน่วยงานเช่นกรม
สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศหรือฝ่ายสารนิเทศของสถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญ่ต่อ
๖

Richard L. Armitage and Joseph S. Nye, Jr., CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More
Secure America (Washington DC: Center for Strategic and International Studies, 2007).
๗
แม้ว่าในวงวิชาการจะมีการก้าหนดองค์ประกอบของการทูตสาธารณะแตกต่างกันไป แต่ปจั จุบันเป็นที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ประกอบ ๕ ประการ รายละเอียดสามารถดูได้จาก Nicholas J. Cull, Public
Diplomacy: Lessons from the Past (Los Angeles : University of Southern California, 2000).

๙
รัฐบาลหรื อสาธารณชนต่างประเทศ เพื่อให้รับรู้และสร้างความรู้สึก /ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับประเทศ
ผู้ด้าเนินการทูตสาธารณะ
๓) การทูตเชิงแลกเปลี่ยน (Exchange Diplomacy) คือการแลกเปลี่ยนทาง
วิ ช าการและการฝึ ก อบรม อาทิ การให้ ทุ น การศึ ก ษาและทุ น ฝึ ก อบรมแก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
สื่อมวลชน และผู้มีบทบาทในสังคมระหว่างสองประเทศหรือมากกว่า
๔) การใช้ สื่ อเผยแพ ร่ ข้ อ มู ล ข่ าว สารร ะหว่ า งป ระเทศ (International
Broadcasting) โดยที่การพัฒนาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนอย่างมากในการ
ท้าให้เกิดกระบวน การโลกาภิวัตน์ สภาวการณ์ดังกล่าวท้าให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่าง
มากในการทูตสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสื่อดั้งเดิมคือ โทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ หรือสื่อใหม่ (New
Media) อาทิ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม อินเตอร์เน็ต และ Social Media ต่าง ๆ ซึ่งสื่อทั้งสองประเภท
ล้วนเป็ นเครื่ องมือส้าคัญของประเทศในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ต้องการไปยัง
สาธารณชนต่างประเทศในปริมาณที่ไม่จ้ากัดได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านช่องทางการทูตหรือการ
กลั่นกรองโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของประเทศเป้าหมาย
๕) การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ถือเป็นเครื่องมือในการด้าเนินการ
ทูตสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมภาพลักษณ์และ Soft Power ของประเทศใดประเทศ
หนึ่ง เนื่องจากการทูตวัฒนธรรมมีความลึกซึ้งและสามารถกระท้าได้หลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของประเทศโดยอาศัยจุดเด่นทางวัฒนธรรมประเพณีประจ้าชาติ ศิลปะ ภาษา ศาสนา
กีฬา การท่ องเที่ย ว ดนตรี อาหาร ค่านิย มทางสั งคมหรือ แม้แ ต่ชีวิต ความเป็น อยู่ของประชาชน
ภายในประเทศ
๒.๒.๔ ข้อจากัดของการทูตสาธารณะ
๑) โดยที่ ก ารทู ต สาธารณะมี รู ป แบบกิ จ กรรมหลากหลายเพื่ อ สื่ อ สารกั บ
สาธารณชนในประเทศเป้าหมาย จึงอาจไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ทั้งหมด ในบางโอกาสกิจกรรมที่
ด้า เนิ น การไปด้ ว ยความตั้ ง ใจที่ ดีอ าจเกิด ผลลั พ ธ์ใ นทางลบที่ไ ม่ คาดฝั น ได้ อาทิ การจั ดกิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานที่อาจเกิด กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศเกิดความไม่ประทับใจด้วย
สาเหตุบางประการจนเกิดทัศนคติเชิงลบต่อประเทศผู้จัดกิจกรรม
๒) การด้าเนิ น การทูตสาธารณะจ้า เป็นต้องมี การปรับรู ปแบบให้ เ หมาะสมกั บ
สภาพ แวดล้อมและสถานการณ์อยู่เสมอ และพร้อมที่จะมีการ “ลองผิดลองถูก (evolutionary
approach)” มิใช่การก้าหนดรูปแบบตายตัว ผู้ด้าเนินนโยบายจึงอาจต้องตั้งความให้หวังต่้าไว้ก่อน
มากกว่าคาดหวังว่าทุกกิจกรรมจะต้องประสบความส้าเร็จ
๓) การทูตสาธารณะเป็นการสื่อสารสองทาง สิ่งที่ต้องการสื่อสารหรืออธิบายโดย
ใช้การทูตสาธารณะจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและสภาพความเป็นจริงของประเทศที่ด้าเนินการทูต
สาธารณะ มิฉะนั้น Soft Power จะไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อและไว้วางใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒.๕ บทสรุปลักษณะสาคัญของการทูตสาธารณะ
จากการศึกษาแนวคิดและค้าอธิบายความหมายของการทูตสาธารณะข้างต้น จึง
อาจประมวลลักษณะส้าคัญของการทูตสาธารณะได้ดังนี้

๑๐
๑) การทูตสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ด้าเนินการโดยรัฐ (มีรัฐบาลเป็นตัวแสดงหลัก
และมีตัวแสดงที่มิใช่รัฐมีบทบาทเสริมในบางประเด็นและบางโอกาส) ของประเทศหนึ่งที่มุ่งกระท้าต่อ
สาธารณชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในสังคม รวมทั้งบุคคลและสื่อมวลชนที่ส้าคัญซึ่ งมีบทบาทใน
การแสดงความคิดเห็น การก้าหนด/ตัดสิ นใจนโยบายและชี้น้ากระแสสังคมในประเทศอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนต่างประเทศมีหรือเปลี่ยนความเข้าใจ/ความคิดเห็น และความรู้สึกร่วม
ต่อการกระท้าหรือประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายต่างประเทศของรัฐผู้ด้าเนินการไปในทางที่รัฐดังกล่าว
ต้องการ ซึ่งไม่ได้จ้ากัดแต่เพียงเรื่องการส่งเสริมหรือการปกป้องภาพลักษณ์ของประเทศเสมอไป แต่ยัง
สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในการส่งเสริมแนวคิด ค่านิยมหรือการกระท้าที่รัฐต้องการให้ประชาคม
ระหว่างประเทศสนับสนุนก็ได้ และถึงแม้ว่าในบางกรณีรัฐผู้ด้าเนินการทูตสาธารณะจะไม่สามารถท้า
ให้สาธารณชนในประเทศเป้าหมายหรือประชาคมระหว่างประเทศถึงกับสนับสนุนรัฐนั้นก็ตาม แต่
อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ควรที่จะคัดค้านแนวคิด ค่านิยมหรือการกระท้าดังกล่าว
๒) การทูตสาธารณะต้องใช้วิธีการมองตนเองของรัฐจากมุมมองของสาธารณชนใน
ประเทศอื่นว่ามีความเข้าใจมุมมองหรือข้อคิดเห็นต่อการกระท้าหรือประเด็นด้านนโยบายต่างประเทศ
ของรัฐผู้ด้าเนินการทูตสาธารณะอย่างไร (outside-in approach) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือรัฐ
ผู้ ด้ า เนิ น การทู ต สาธารณะจะต้ อ งรับ ฟั ง และพยายามท้ า ความเข้ า ใจถึง วิ ธี คิ ด และสาเหตุ ที่ ท้ า ให้
สาธารณชนต่างประเทศมีความเห็นหรือทัศนคติเช่นนั้น เพื่อจะได้ก้าหนดแนวทางและกลยุทธ์การ
เข้าถึงสาธารณชนต่างประเทศ ที่เป็นเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหมายถึงจะต้อง “รู้เขา รู้เรา” เป็น
อย่างดีนั่นเอง
๓) การทู ต สาธารณะเป็ น เรื่ อ งของการสร้ า งอิ ท ธิ พ ลเหนื อ ความเห็ น ของ
สาธารณชนต่างประเทศ มิ ใช่เรื่องการการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งมีจุดหมายแต่
เพียงให้ผู้รับสารทราบสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการให้ รับรู้เท่านั้น การทูตสาธารณะเป็นเรื่องของการสื่อสาร
แบบสองทางที่เปิดโอกาสให้สาธารณชนต่างประเทศสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นกับรัฐผู้ด้าเนินการ
ทูตสาธารณะได้
๔) ในบางกรณี ก ารทู ต สาธารณะรั ฐ ผู้ ด้ า เนิ น การอาจมี เ ป้ า ประสงค์ ใ นการ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับของสาธารณชนต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการด้าเนิน
นโยบายต่าง ประเทศของรัฐดังกล่าวในอนาคต
๒.๓ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)
การวิเคราะห์ SWOT บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ในการด้าเนินการ
ทูตสาธารณะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ผู้เขียนด้าเนินการ
โดยอาศัยกรอบแนวคิด “๗-S Framework” ของนาย Robert H. Waterman, Thomas J. Peters
และ Julien R. Phillips ซึ่งเป็นแนวคิดในการประเมินองค์กรโดยอาศัยปัจจัย ๗ ประการคือ กลยุทธ์
โครงสร้าง ระบบปฏิบัติงาน บุคลากร ทักษะ รูปแบบการบริหารจัดการ และค่านิยมร่วมที่ได้รับการ
ยอมรับและน้ามาใช้อย่างกว้างขวาง๘
๘

Robert H. Waterman, Thomas J. Peters and Julien R. Phillips, Structure is Not Organization
(Business Horizons, June 1980), pp.14-26.
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ภาพที่ ๒ กรอบแนวคิด “๗-S Framework”

บทที่ ๓
การทูตสาธารณะของไทย
๓.๑ ภูมิหลัง
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการทูตสาธารณะไม่ใช่สิ่งใหม่ในทางการทูตและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ในกรณีของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการด้าเนินการทูตของ
ไทยจะมีมิติของการทูตสาธารณะร่วมอยู่ด้วยเสมอ โดยการด้าเนินการทูตสาธารณะของไทยในอดีตจะ
ใช้การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการทูตสาธารณะเป็นเครื่องมือ
ส้าคัญดังเช่นการส่งเสริมความเจริญด้านศาสนาของไทยกับลังกา (ศรีลังกา) ในยุคกรุงสุโขทัยสมัย
รัชกาลพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช การติดต่ อสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับจีนในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุง
ธนบุ รี และกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ และการที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงเสนอที่ จ ะ
พระราชทานช้างเพื่อเป็นของขวัญให้กับ “ประชาชน” สหรัฐฯ เพื่อใช้สู้รบในสงครามกลางเมือง ทั้งนี้
พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ได้ทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือประวัติการทูตไทยว่า
“ในความสัมพันธ์ระหว่างชาติ ไทยจะนึกถึงสิทธิและผลประโยชน์ของตนเท่านั้นก็หาไม่ แต่ย่อมนึกถึง
หน้าที่ของตนเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมด้วย” ๑
ภายหลั งการปรั บ ปรุ งระบบราชการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ า เจ้าอยู่หั ว
กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินนโยบายต่างประเทศของไทย และต่อมามี
การจัดตั้งกรมสารนิเทศขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๓ เพื่อท้าหน้าที่ประชาสั มพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบาย
ต่างประเทศของไทยในเรื่องต่าง ๆ ให้นานาชาติรับทราบ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นกิ จกรรมหลัก
ด้านการทูตสาธารณะของกระทรวงการต่างประเทศไทยยังคงจ้ากัดอยู่ด้านการขอความสนับสนุน
(Advocacy) และการใช้สื่อแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ (International Broadcasting)
ในขณะที่การทูตเชิงแลกเปลี่ยน (Exchange Diplomacy) อยู่ภายใต้กรมวิเทศสหการ ส่วนการทู ต
วัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและการประสานงานกันระหว่างกรมสารนิเทศ ส้านักงานคณะกรรมการ
วั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย และกรมประชาสั ม พั น ธ์ ขณะที่ ก ารรั บ ฟั ง
(Listening) เป็นหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยประจ้าประเทศต่าง ๆ
ต่อมากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ๒๕๔๕ ได้
ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมฯ ให้ครอบคลุมถึง “งานสารนิเทศและการทูตเชิงวัฒนธรรม
โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนต่างประเทศและระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับ
สื่อมวลชนต่างประเทศในไทย และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมทั้งแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม
กับนานาประเทศ เพื่อเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีของประทศไทยและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ
๑

กระจก ส่องใจ (นามแฝง), “วารสารสราญรมย์ ๒๕๓๕” อ้างใน โชคชัย จุลศิริวงศ์ (บรรณาธิการ), ๕ ทศวรรษการ
ต่างประเทศของไทย จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ (กรุงเทพฯ: ส้านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๖), น. ๖.

๑๓
ตลอดจนสร้ างเสริมภาพลั กษณ์ที่ดีของประเทศในทุก ๆ ด้าน” ที่ผ่ านมา ได้มีการด้าเนินการของ
รั ฐ บาลและกระทรวงการต่างประเทศหลายประการ ในการปรับ ปรุงประสิ ทธิภ าพกลไกการทู ต
สาธารณะของไทย อาทิ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๔๗ โอนย้าย กรมวิเทศสหการมาสังกัดกระทรวง
การต่างประเทศ เพื่อให้มีเอกภาพในการบริหารงานการทูต สาธารณะ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นส้านักงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มีภารกิจหลักในการด้าเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา
และฝึกอบรมที่ประเทศไทยจัดสรรให้กับรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
เพื่อนบ้านและประเทศก้าลังพัฒนาต่าง ๆ นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ก้าหนดยุทธศาสตร์
การทูตวัฒนธรรมในปี ๒๕๔๘ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการทูตวัฒนธรรมให้เป็นแนวทางหลักใน
การด้าเนินนโยบายเชิงรุกโดยใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการแก้ไขภาพลักษณ์ ส่งเสริมและเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับชื่นชมและแพร่หลายไปทั่วโลก ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
และความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมุ่งกระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี
สื่อสารสมัย ใหม่เป็ น เครื่องมือน้ าเสนออย่างแนบเนียน ยั่งยืนและครอบคลุ มกว้างขวาง เพื่อเป็น
พื้นฐานส้าหรับการสร้างสรรค์ ส่งเสริม และเอื้อประโยชน์ต่อการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระดับประชาชน๒ การจัดตั้ง “มูลนิธิไทย (Thailand Foundation)” เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อ
เป็นกลไกการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชน โดยมีฐานะเป็นองค์กร
อิสระภายใต้การก้ากับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ๓ และเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ กรม
สารนิ เ ทศได้ จั ด ท้ าแผนแม่ บ ทว่ า ด้ ว ยการด้ า เนิ นการด้ า นการทู ต วัฒ นธรรมในกรอบของการทู ต
สาธารณะ๔
นอกเหนือจากการด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ยังมี
หน่วยราชการและองค์กรอื่นๆ ของรัฐที่รับผิดชอบหรือด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวด้วย อาทิ
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรม
ประชาสัมพันธ์ รัฐสภา และส้านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
นอกจากภารกิจที่กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยราชการต่าง ๆ ปฏิบัติเกี่ยวกั บการ
ด้าเนินการทูตสาธารณะอยู่เป็นประจ้าอย่างต่อเนื่องแล้ว ในระดับนโยบายประเทศไทยยังมีกรอบอื่ นๆ
เกี่ยวข้องคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) และฉบับที่
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่ระบุถึงแนวคิดเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ (Creative
Economy) ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของไทย โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมผนวกกับ
จุดแข็งและวิถีความเป็นไทย เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในการด้ารงชีวิตให้กับ
ประชาชนไทย และการสร้างตรา (Branding) ให้กับประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติ หรือ
โครงการ Branding Thailand ซึ่งริเริ่มเมื่อปี ๒๕๔๔ โดยรัฐบาลร่วมกับสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ Kellogg School of Management มหาวิทยาลัย Northwestern สหรัฐฯ ใน
การด้าเนินการส้ารวจความคิดเห็นและทัศนะของประชาชนสหรัฐฯ และอีกว่า ๓๐ ประเทศ ระหว่างปี
๒

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, แผนยุทธศาสตร์การทูตวัฒนธรรม, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘.
กระทรวงการต่างประเทศ, แนวทางการจัดตั้งมูลนิธิไทย (Thailand Foundation), ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑.
๔
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, แผนแม่บทว่าด้วยการด้าเนินการด้านการทูตวัฒนธรรมในกรอบของการ
ทูตสาธารณะ, มีนาคม ๒๕๕๒.
๓

๑๔
๒๕๔๕-๒๕๔๖ เกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างรัฐบาลไทยกับสาธารณชน
ต่างประเทศ เพื่อน้าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ประกอบการก้าหนดนโยบายของรัฐบาลไทย๕
บทบาทของตั ว แสดงที่ มิ ใ ช่ รั ฐ คื อ เอกชนและภาคประชาสั ง คมไทยก็ มี ส่ ว นส้ า คั ญ ต่ อ
ความส้ าเร็ จ ของการทูตสาธารณะของประเทศเช่นกัน เนื่องจากจุดเด่นที่เป็นกิจกรรมปราศจาก
การเมือง นอกจากนี้ ปัจจุบันภาคเอกชนไทยหลายสาขามีศักยภาพสูงและประสบความส้าเร็จในการ
ด้าเนินธุรกิจในต่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาค อาทิ ธุรกิจโรงแรม ภาพยนตร์และความบันเทิง
พลังงาน อาหาร ก่อสร้าง บริการ และการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์
๓.๒ การดาเนินการทูตสาธารณะของกระทรวงการต่างประเทศ
จากค้าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
ในด้า นต่างประเทศที่ ร ะบุ ใ นตอนหนึ่ง ว่า “รั ฐ บาลให้ ความส้ าคัญกั บการพัฒ นาความสั มพั นธ์กั บ
นานาชาติ ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ แ ละความเข้ า ใจอั น ดี เ กี่ ย วกั บ ประเทศไทย เพื่ อ ให้ รั ฐ บาลและ
สาธารณชนต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างประเทศที่พ้านักอาศัยอยู่ในประเทศไทยมีทัศนคติที่ดีต่อ
ประเทศและประชาชนไทย อีก ทั้งเพื่อเพิ่มความนิย มต่อ ประเทศไทย ซึ่ งจะส่ ง ผลดี ในระยาวต่ อ
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการค้ า การลงทุนและการท่องเที่ยว”๖ กระทรวงการต่างประเทศได้
ก้าหนดพันธกิจ (Missions) ในการด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะ๗ ดังนี้
๑) เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและขยายผลของอัตลักษณ์ไทย (Thainess)
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งเกี ย รติ ภู มิ ข องคนชาติ ไ ทย (Pride) ตลอดจนสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละความนิ ย ม
(Goodwill) ต่อประเทศไทยในสังคมโลก ซึ่งจะเสริมสร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติในมิติและ
กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้นในทุกประเทศ
๒) แปลงความนิ ย ม (Goodwill)
ดั ง กล่ า วไปสู่ ผ ลประโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์
(Commercialization) อันจะน้ามาซึ่งการเพิ่มมูลค่าการค้าของสินค้าและบริการของไทย รวมทั้งการ
ลงทุนในประเทศไทยในระยะยาว
กระทรวงการต่างประเทศได้ใช้ Soft Power ผ่านการด้าเนินนโยบายการทูตสาธารณะ ใน
ทุกมิติต่อกลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วย ผู้น้าหรือกลุ่มหรือองค์กรที่เป็นผู้น้าทางความคิด (Opinion
Leaders) ในสังคม นักวิชาการ สื่อมวลชนและองค์กรภาคประชาสังคมที่มีอิทธิพลทางความคิดและ
การตัดสินใจในสังคมและการด้าเนินนโยบายของต่างประเทศ โดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาทิ
๑) การจัดกิจกรรมที่มีผลในวงกว้าง โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
มูลนิธิไทย สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หน่วยราชการหรือภาคเอกชนไทยต่าง ๆ เพื่อให้มี
๕

S. Maesincee, K. Nuttavuthisit, A. Ayawongs, and N. Phasukvanich, Branding Thailand: Building a
favorable country image for Thai products and services (Sasin Journal of Management, Vol 9,
No. 1, 2003), pp.21-26.
๖
ค้าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
๗
กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ, เอกสารบรรยายสรุปเกีย่ วกับการด้าเนินงานการทูตวัฒนธรรมในกรอบการ
ทูตสาธารณะ, สิงหาคม ๒๕๕๔

๑๕
องค์ประกอบของกิจกรรมที่หลากหลายในมิติต่าง ๆ อาทิ งานสัปดาห์ไทย (Thai Week) ใน
ต่างประเทศ
๒) การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมร่วมกับการจัดงานเผยแพร่วัฒนธรรมนานาชาติที่ส้าคัญ
ของโลก และการจัดงานเทศกาลไทยในต่ างประเทศ (Thai Festival) ซึ่งจะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชม
ต่างประเทศได้เป็นจ้านวนมาก
๓) การผลิตสื่อด้านวัฒนธรรมที่โดยเด่นของไทย อาทิ ศิลปะมวยไทย อาหารไทย การ
ฟ้อนร้า และโขน เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั่วโลก
๔) การสร้างถาวรวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย อาทิ ศาลาไทยในประเทศต่าง ๆ
๕) การสนับสนุนด้านการศึกษา อาทิ การแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับต่างประเทศและการ
สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันไทยศึกษาในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้จัก เครือข่ายและความ
เข้าใจระดับเยาวชนของต่างประเทศที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีรู้จักและมี ทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยใน
อนาคต
๖) การส่งเสริมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนชั้นน้าต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลทางความคิดในสังคม
และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานของตนเองและขยายผลในวงกว้างได้
๗) การใช้ ศ าสนาเป็ น เครื่ อ งมือ ในการด้ าเนิ นกิ จ กรรม อาทิ การอัญ เชิ ญผ้ า พระกฐิ น
พระราชทานไปทอดถวายยังวัดพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน
๘) การน้าคณะนาฏศิลป์ การสาธิตศิลปหัตถกรรม ผลงานศิลปะและภาพยนตร์ไทยไป
เผยแพร่ในต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและความสามารถของคนไทย
๙) การจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยและการสอนท้าอาหารไทยในต่างประเทศ๘

๘

อ้างแล้ว

บทที่ ๔
บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ในการดาเนินการทูตสาธารณะ
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕
๔.๑ ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย
ไทยและอิน โดนี เซี ย สถาปนาความสั มพั นธ์ ท างการทู ต ระหว่ างกั นเมื่อ วัน ที่ ๗ มี นาคม
๒๔๙๓ ตลอดช่วงเวลากว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเป็นไปอย่างใกล้ชิด
อินโดนีเซียเป็นมิตรประเทศที่ส้าคัญของไทยทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี อินโดนีเซียเป็นประเทศที่
มีขนาดใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเป็นประเทศที่ มี
ประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก และตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ส้าคัญในการควบคุมช่องแคบมะละกา มี
ทรัพยากร ธรรมชาติทั้งน้้ามัน แก๊ส แร่ธาตุ ป่าไม้ อาหารทะเลและพลังงานทางเลือกจ้านวนมาก ท้า
ให้อินโดนีเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อไทย
๔.๑.๑ ด้านการเมือง
นอกจากความร่ ว มมื อ กั น อย่ า งใกล้ ชิ ด ทั้ ง ในกรอบทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี แ ล้ ว
อินโดนีเซียมีบทบาทช่วยสนับสนุนรัฐบาลไทยในประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอย่าง
มากในองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation: OIC) ซึ่งที่ผ่านมา
อินโดนีเซียสนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาภาคใต้ของรัฐบาลไทยมาโดยตลอด และอินโดนีเซียยังเป็น
ประเทศที่มีนักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้จ้านวนประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ คน เดินทาง
มาศึกษาในระดับมัธยมและอุดมศึกษา (ปริญญาตรีและโท) โดยทุนส่วนตัวหรือทุนของอินโดนีเซีย
(ทุนมูลนิธิ Muhammadiyah และทุน Dharmasiswa ของกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซีย) กระจาย
อยู่ตามเมืองต่าง ๆ อาทิ กรุงจาการ์ตา เมืองบันดุง สุราบายา โซโล มาลัง เขตปกครองพิเศษยอกยา
การ์ตา (เกาะชวา) และเมืองเมดาน (เกาะสุมาตรา)
๔.๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ
อิ น โดนี เ ซี ย เป็ น ประเทศคู่ ค้ า ที่ ส้ า คั ญ อั น ดั บ ๓ ของไทยในอาเซี ย น (รองจาก
มาเลเซียและสิ งคโปร์ ) และเป็ น คู่ค้าอันดับ ๗ ของไทยในโลก ในปี ๒๕๕๔ มูล ค่าการค้าทวิภ าคี
ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเท่ากับ ๑๗,๔๔๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยน้าเข้าสินค้าจากอินโดนีเซีย
มูลค่า ๗,๓๗๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่งออก ๑๐,๐๗๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ตัวเลขการค้าในปี
๒๕๕๕ มีมูลค่าการค้าประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยน้าเข้าสินค้าจากอินโดนีเซีย
ประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และส่งออกประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้ านดอลลาร์สหรัฐ สินค้า
ส่ ง ออกของไทยไปอิ น โดนี เ ซี ย ที่ ส้ า คั ญ ได้ แ ก่ รถยนต์ อุ ป กรณ์ /ส่ ว นประกอบ เครื่ อ งจั ก รกล/
ส่วนประกอบ น้้าตาลทราย เคมีภัณฑ์ เหล็ก /ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ข้าว และผลิตภัณฑ์มัน
ส้ า ปะหลั ง ส่ ว นสิ น ค้ า ที่ ไ ทยน้ า เข้ า จากอิ น โดนี เ ซี ย ที่ ส้ า คั ญ ได้ แ ก่ สิ น แร่ โ ลหะ ถ่ า นหิ น เรื อ และ

๑๗
สิ่งก่อสร้างลอยน้้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล/ส่วนประกอบ น้้ามันดิบ รถยนต์ อุ ปกรณ์/ส่วนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟ้า/ส่วนประกอบ และอาหารทะเล๑
๔.๑.๓ ด้านการลงทุน
ในปี ๒๕๕๔ ไทยเป็นประเทศผู้ ลงทุนอันดับที่ ๑๕ ในอินโดนีเซีย (ล้ าดับ ๓ ใน
ประเทศอาเซียน) โดยมีมูลค่า ๘๗.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
ประมง ปิโตรเคมี เหมืองแร่และถ่านหิน โดยกลุ่มธุรกิจชั้นน้าของไทยที่เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย อาทิ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือซีเมนต์ไทย บริษัทไทยซัมมิตฯ ธนาคารกรุงเทพฯ บริษัทศรีตรังฯ บริษัท
บ้านปูฯ บริษัท ปตท.ฯ บริษัท ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมฯ และบริษัท ปตท. Green Energy๒
๔.๑.๔ ด้านสังคม
วัฒนธรรมและประชาชน ไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมอย่าง
ใกล้ชิด เมื่อปี ๒๕๔๕ ทั้งสองประเทศมีการจัดท้าความตกลงทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
และการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ๓ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนการเยือน
ระหว่างกันทุกระดับอย่างสม่้าเสมอตั้งแต่พระราชวงศ์ของไทย ผู้น้ารัฐบาล บุคคลระดับสูงของภาครัฐ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ตุลาการและภาคเอกชน รวมถึงระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยในปี ๒๕๕๔
มีจ้านวนนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางไปอินโดนีเซีย ๘๑,๗๖๓ คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๙.๒ จากปี
๒๕๕๓) และมีนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเดินทางมาไทยจ้านวน ๓๖๙,๕๓๐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๙.๑๗
จากปี ๒๕๕๓) พร้อมกันนี้ ยังมีการสถาปนาความสัมพันธ์ “เมืองพี่เมืองน้อง” ระหว่างกรุงเทพฯ กับ
กรุงจาการ์ตา จังหวัดสงขลากับเมืองเมดาน จังหวัดเชียงรายกับจังหวัดชวาตะวันตก จังหวัดเชียงใหม่
กับเขตปกครองพิเศษยอกยาการ์ตา (จังหวัดชลบุรีกับเขตปกครองพิเศษบาหลีก้าลังอยู่ระหว่างการ
เจรจา)
๔.๒ บทบาทของสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง จาการ์ ต าในการด าเนิ น การทู ต สาธารณะต่ อ
อินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕
ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับหน่ว ย
ราชการไทยประจ้าอินโดนีเซีย (คณะผู้แทนถาวรไทยประจ้าอาเซียน ส้านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ๓
เหล่าทัพ ส้านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ส้านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศฯ
ส้านั กงานการท่องเที่ย วแห่ งประเทศไทยฯ และส้ านักงานการบินไทยฯ) หรื อทีมประเทศไทยใน
อินโดนี เซียซึ่งมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาท้าหน้าที่หั วหน้าได้ด้าเนินการทูตสาธารณะเพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย โดยอาศัย Soft Power ที่ไทยมีศักยภาพในรูปของกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ซึ่งแหล่งที่มาของ Soft Power ดังกล่าวประกอบด้วย
๑

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, ข้อมูลความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย, มิถุนายน ๒๕๕๕
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา, ข้อมูลความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-อินโดนีเซีย, เมษายน ๒๕๕๕
๓
ไทยและอินโดนีเซียได้ลงนามความตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างกันเมือปี ๒๕๔๕ ซึ่งไทยได้แจ้งฝ่ายอินโดนีเซียผ่าน
ช่องทางการทูตว่าได้ด้าเนินการตามขั้นตอนที่จ้าเป็นตามรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ขณะนี้ ฝ่าย
อินโดนีเซียอยูร่ ะหว่างการด้าเนินการตามขั้นตอนที่จ้าเป็นตามรัฐธรรมนูญของตน และจะแจ้งฝ่ายไทยทราบ
เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป
๒

๑๘
๔.๒.๑ วัฒนธรรม
ดั ง ที่ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า ไทยและอิ น โดนี เ ซี ย มี ค วามผู ก พั น ใกล้ ชิ ด กั น มาตั้ ง แต่ อ ดี ต
ประชาชนที่อาศัยอยู่บนดินแดนที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศทั้งสองมีการติดต่อสัมพันธ์มาตั้งแต่
สมัยอาณาจักรศรีวิชัยและมัชปาหิตในช่วงประมาณศตวรรษที่ ๓-๑๕ รวมถึงความสัมพันธ์ทางพุทธ
ศาสนาในสมัยอาณาจักร Sailendra บนเกาะชวาในช่วงศตวรรษที่ ๘ ซึ่งมีการก่อสร้างพุทธสถานบุโร
พุทโธ (Borobudur) นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประชาชนไทยและอินโดนีเซียมีการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมกันอย่างลึกซึ้งทั้งด้านวรรณคดี อาหาร ภาษา เครื่องแต่งกายและดนตรี อาทิ การใช้ครุฑ
เป็นตราสัญลักษณ์ของประเทศ ความนิยมต่อวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ มหาภารตยุทธ์ ซึ่งทั้งสอง
ประเทศได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย บทละครอิเหนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรง
พระราชนิพนธ์โดยดัดแปลงจากวรรณคดีอินโดนีเซียเรื่อง The Panji Story ค้าที่มาจากภาษาสันกฤต
อาทิ menteri (รัฐมนตรี) wanita (ผู้หญิง) suami (สามี) mitra (มิตร) putra (บุตรชาย) และ putri
(บุตรสาว) อาหารประเภทสะเต๊ะ หนังตะลุง ผ้าบาติก และเครื่องดนตรีปี่ชวาและอังกะลุง
การที่วัฒนธรรมไทยและอินโดนีเซียมีความเชื่อมโยงกัน ท้าให้ชาวอินโดนีเซียมี
ความเข้าใจและชื่น ชมวัฒนธรรมและประพณีไทย โดยเฉพาะความโอบอ้อมอารี ความเคารพผู้ มี
อาวุโ ส และประเพณีที่ส นุ กสนาน (สงกรานต์และลอยกระทง) ท้าให้ ประเทศไทยและชาวไทยมี
ภาพลักษณ์ที่ดี ในสายตาของชาวอินโดนีเซีย นอกจากนี้ปัจจุบันอาหารและผลไม้ไทยได้รับความนิยม
จากชาวอินโดนีเซียอย่างมาก โดยเฉพาะต้มย้ากุ้ง ข้าวเหนียวมะม่วง และข้าวหนียวทุเรียน จนมีการ
น้าค้าว่า Bangkok ไปใช้เรียกสินค้าที่มีคุณภาพดี อาทิ Durian Bangkok (ทุเรียนจากประเทศไทย)
รวมถึงชื่อเสียงเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายของไทยโดยเฉพาะตลาดนัดสวนจตุจักร ย่าน
ประตูน้า และเมืองพัทยาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก จึง
กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็น Soft Power ที่มีบทบาทส้าคัญของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
อินโดนีเซีย
๔.๒.๒ การศึกษาและฝึกอบรม
การที่ ป ระเทศไทยมี ส ถาบั น การศึ ก ษาชั้ น น้ า หลายแห่ ง ที่ มี ห ลั ก สู ต รหลั ก สู ต ร
นานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนที่มีมาตรฐานสูงในระดับสากล อีกทั้งมีที่ตั้งที่ไม่ห่างไกล
จากอินโดนีเซียมากนัก รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง ความสะดวกในเรื่องที่พักและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
ท้าให้ชาวอินโดนีเซียหลายคนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทและเอกในประเทศไทย นอกจากนี้
ส้านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศร่วมกับสถาบันระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ มูลนิธิแม่
ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังได้ให้ทุนฝึกอบรมหรือศึกษาต่อในสาขา
ต่าง ๆ แก่ข้ าราชการอิ น โดนี เซีย เป็นประจ้าทุ กปีด้ว ย ซึ่งท้ าให้ บุคคลเหล่ านี้มีความผู กพันและมี
ทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทย และภายหลังเดินทางกลับอินโดนีเซียจะเป็น “Friends of
Thailand” ซึ่งเป็น Soft Power ที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย
๔.๒.๓ ค่านิยมทางการเมือง
ไทยและอิ น โดนี เซี ยมี ค่า นิย มร่ ว มกัน ในเรื่ องการสนับ สนุ นประชาธิป ไตย สิ ท ธิ
เสรีภาพและการแสดงออกของประชาชน ในอดีตประเทศทั้งสองต่างเคยผ่านประสบ การณ์ต่อสู้ทาง
การเมื อ งเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ เ สรี ภ าพดั ง กล่ า ว ปั จ จุ บั น พั ฒ นาการของระบอบประชาธิ ป ไตยใน

๑๙
อินโดนีเซียก้าวหน้าไปมากจนกล่าวได้ว่าการเมืองอินโดนีเซีย ได้พัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่
เข้มแข็ง เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว ภาคประชาสังคมมีสิทธิเสรีภาพและบทบาทใน
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ขณะที่การเมืองของไทยก้าลังประสบปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองภายในประเทศ ท้าให้ปัจจุบัน Soft Power ด้านนี้ของไทยต่อ
อินโดนีเซียมีไม่มากนัก
๔.๒.๔ นโยบายต่างประเทศ
ไทยด้าเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมระหว่างประเทศ โดย
ให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การเคารพสิทธิมนุษยชนการไม่แทรกแซง
กิจการภายในของประเทศอื่น และการรักษาสันติภาพและความมั่นคง โดยนับตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ ไทยได้
เข้าร่ ว มในปฏิบั ติการรั กษาสั น ติ ภ าพของสหประชาชาติจ้านวน ๑๗ ภารกิ จ รวมทั้ง ได้มีบทบาท
สนับสนุนกระบวนการสันติภาพในจังหวัดอาเจห์ของอินโดนีเซียระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ โดยไทยส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมคณะผู้สังเกตการณ์อาเจห์ (Aceh Monitoring Mission: AMM) ภายใต้การน้าของ
พลโท นิพัทธ์ ทองเล็ก รองผู้อ้านวยการส้านักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม (ยศและต้าแหน่ง
ในขณะนั้น) ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น Principal Deputy Head of Mission of AMM ด้วย โดยเจ้าหน้าที่
ของไทยได้รับค้าชมเชยจาก AMM และทางการอินโดนีเซียว่าปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีส่วน
ส้าคัญต่อความส้าเร็จของ AMM ซึ่งภายหลังเสร็จภารกิจ ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้มอบเครื่อง
อิสริยาภรณ์ Bintang Jasa Utama แก่พลโท นิพัทธ์ฯ รวมทั้งกล่าวในเวลาต่อมาว่า ความช่วยเหลือ
ของทหารไทยในกรณีอาเจห์ ท้าให้อิ นโดนีเซียรู้สึกว่าควรตอบแทนไทยด้วยการให้ความช่วยเหลือใน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเวลาต่อมามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังได้ให้ความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเลี้ยงสัตว์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดอา
เจห์ โดยสำนั ก งานความร่ ว มมื อ เพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาระหว่ า งประเทศได้ ส นั บ สนุ น
งบประมาณส้าหรับโครงการฯ ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ เป็นจ้านวนประมาณ ๓๔ ล้านบาทด้วย
นอกจากนี้ ในฐานะมิตรประเทศที่ผูกพันและใกล้ชิดที่ผ่านมาไทยและอินโดนีเซีย ได้ให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในยามที่อีกฝ่ายหนึ่งประสบปัญหา อาทิ เมื่อไทยได้รับผลกระทบจาก วิกฤตการณ์น้ามัน
(Oil Crisis) ช่วงปลายทศวรรษที่ ๑๙๗๐ รัฐบาลอินโดนีเซียได้ให้ความช่วยเหลือน้้ามันดิบจ้านวนหนึ่ง
แก่ไทย ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี ๒๕๔๐ อินโดนีเซียได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินจ้านวน ๕๐๐
ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่ อเป็ น “On-Call Reserve” ส้าหรับไทย ทั้งสองประเทศยัง ได้ให้ความ
ช่วยเหลื อทางการเงินและสิ่ งของเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเมื่อ ปี
๒๕๔๗ ไทยได้ให้ ความช่ว ยเหลื อด้านมนุษ ยธรรมต่ออิ นโดนีเซีย ในเหตุการณ์แผ่ นดิน ไหวที่เมือ ง
Nabire จังหวัดปาปัวเป็ นเงิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ข้าวจ้านวน ๑,๐๐๐ ตัน และส่งคณะแพทย์/พยาบาลไปช่วยบรรเทาทุกข์
กรณีแผ่นดินไหวที่จังหวัดชวากลางเมื่อปี ๒๕๔๙ ต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๐ ไทยได้มอบสิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้้าท่วมกรุงจาการ์ตามู ลค่าประมาณ ๙๔,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และมอบเงินช่วยเหลือ
กรณีแผ่นดินไหวที่จังหวัดสุมาตราตะวันตกจ้านวน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปี ๒๕๕๒ ไทยให้
ความช่วยเหลือในรูปยา เวชภัณฑ์และสิ่งของบรรเทาทุกข์มูลค่ารวม ๑๗๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ
ช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดิน ไหวที่สุมาตรา และเมื่อปี ๒๕๕๓ ไทยให้เงินช่วยเหลือจ้านวน ๑๐๐,๐๐๐

๒๐
ดอลลาร์สหรัฐกรณีภูเขาไฟเมราปีระเบิดในจังหวัดชวากลาง และเหตุการณ์คลื่นยักษ์ที่หมู่เกาะเมนตา
ไว จังหวัดสุมาตราตะวันตก ขณะที่ทางการอินโดนีเซียได้มอบเงิน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสิ่งของ
บรรเทาทุกข์จ้านวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในไทยเมื่อปี ๒๕๕๔๔
นโยบายต่ า งประเทศดั ง กล่ า วช่ ว ยเสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ข องไทยต่ อ รั ฐ บาลและ
สาธารณชนอินโดนีเซีย อันเป็นการเพิ่ม Soft Power ของไทยต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
อินโดนีเซียอีกทางหนึ่ง
๔.๓ รูปแบบการทูตสาธารณะในการดาเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างปี
๒๕๕๑-๒๕๕๕
รูปแบบการทูตสาธารณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ร่วมกับทีมประเทศ
ไทยประจ้าอินโดนีเซียได้ด้าเนินการในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑๒๕๕๕ ประกอบด้วย
๔.๓.๑ การรับฟัง
สถานเอกอั ครราชทู ตฯ ได้ ติด ต่อ ประสานงานอย่า งใกล้ ชิ ดกั บที มประเทศไทย
ประจ้าอินโดนีเซียและหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยภายใต้การบังคับบัญชาของเอกอัครราชทูต ณ
กรุงจาการ์ตาที่ตั้งอยู่ในเมืองส้าคัญอื่น ๆ ของอินโดนีเซียคือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจ้าเมืองเดนปา
ซาร์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจ้าเมืองเมดาน และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจ้าเมืองสุราบายาในการ
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของภาครัฐ เอกชนและสาธารณชนอินโดนีเซียเกี่ยวกับประเทศไทย
ตลอดจนข่ า วสารต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ประเทศไทยที่ ป รากฏในสื่ อ มวลชนอิ น โดนี เ ซี ย โดยสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบอย่างต่อเนื่อง
ส้าหรับประเด็นที่มีความ ส้าคัญและละเอียดอ่อน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะท้าการวิเคราะห์และ
น้าเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอ แนะจากมุมมองของหน่วยงานในพื้นที่ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ทราบหรือพิจารณา โดยการด้าเนินการดังกล่าวจะกระท้าอย่างไม่ชักช้า มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ตามแนวทางที่เอกอัครราชทูตฯ ให้ ไว้ว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ
สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่สื่อมวลชนในโลกยุคไอทีรายงานได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้ว การท้าหน้าที่
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเรื่องนี้ จะมิใช่การแข่งขันกับสื่อมวลชนในเรื่องความเร็ว แต่จะเป็น
รายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชักช้าและเป็นผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้กระทรวงการ
ต่างประเทศสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้
ในกรณี ที่ มี ป ระเด็ น ใดที่ ส าธารณชนหรื อ สื่ อ มวลชนท้ อ งถิ่ น สอบถามสถาน
เอกอัครราชทูตฯ จะตอบหรือให้ค้าแนะน้าแก่ผู้สอบถามในโอกาสแรก หากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่
มีข้อมูลก็จะขอความสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาประเด็น
เกี่ยวกับประเทศไทยได้รับความสนใจจากสาธารณชนและสื่อมวลชนอินโดนีเซียคือ ปัญหาการเมือง
ภายใน ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา และนโยบายเศรษฐกิจที่ส้าคัญ
๔.๓.๒ การขอการสนับสนุน
๔

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, ข้อมูลความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย, มิถุนายน ๒๕๕๕

๒๑
โดยปกติฝ่ายสารนิเทศของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะท้าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากกระทรวง
การต่างประเทศ การด้าเนินการดังกล่าวจะพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐ เอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือสถาบันการศึกษา โดยส่งเอกสารข้อมูลทางไปรษณีย์ การ post
ข้อมูลบนเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือการขอความร่วมมือเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นของ
สถานเอกอั ครราชทูตฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร แต่ห ากพบว่ามีประเด็นใดที่ส าธารณชนหรือ
สื่อมวลชนอิน โดนี เซียเข้าใจคลาดเคลื่ อนเกี่ยวกับประเทศไทย เช่นที่ผ่ านมามีประเด็นปัญหาการ
เมืองไทย การด้าเนินการของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาการค้า
มนุษย์ (ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวมุสลิมโรฮิงญา) สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้ท้าการชี้แจงท้าความ
เข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวในโอกาสแรก โดยการออก Press Release และการส่ง
หนังสือชี้แจงถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่รายงานเรื่องดังกล่าว
๔.๓.๓ การทูตเชิงแลกเปลี่ยน
ไทยและอิ น โดนี เซียมีการแลกเปลี่ ยนทางวิช าการและการฝึ กอบรมระหว่างกัน
หลายโครงการ รั ฐ บาลไทยโดยส้ า นัก งานความร่ว มมื อเพื่อ การพัฒ นาระหว่า งประเทศได้ ให้ ทุ น
ฝึกอบรมและศึกษาต่อแก่ข้าราชการอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศไทยได้
เชิญบุคคลที่มีศักยภาพและสื่อมวลชนชั้นน้าของอินโดนีเซียเดินทางเยือนประเทศไทยตามโครงการ
Thailand Visitors Program และโครงการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนประเทศสมาชิกอาเซียนตามล้าดับ
ในส่วนของกองทัพไทยและอินโดนีเซียก็มีการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันอย่างสม่้าเสมอ อาทิ Sea
Garuda และ Elang Thainesia ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนายทหารเข้าศึกษาในโรงเรียนเสนาธิ
การทหาร และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
๔.๓.๔ การใช้สื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
ในส่วนของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของไทยไปยังอินโดนีเซียผ่าน
สื่อประเภทต่าง ๆ โดยไม่ผ่านช่องทางการทูตหรือการกลั่นกรองของรัฐบาล ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕
เกิดปรากฏการณ์ที่ภาพยนต์ไทยโดยเฉพาะแนวสยองขวัญและตลกได้รับความนิยมจากสาธารณชน
อินโดนีเซียเป็นอย่างมาก มีการน้าภาพยนตร์ไทยชั้นน้ามาฉายในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง ท้าให้เกิด
กระแสแฟนคลับภาพยนตร์และดารานักแสดงไทยในหมู่ชาวอินโดนีเซียที่ชื่นชอบภาพยนตร์ไทยและมี
การรวมกลุ่มชื่อ Thailand Movie Lover Club ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน
ผ่าน Web Blog (Social Media)
๔.๓.๕ การทูตวัฒนธรรม
เมื่อปี ๒๕๕๓ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการ
ต่างประเทศให้ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีการสถาปนาความสั มพันธ์ทางการทูตไทยอินโดนีเซีย โดยในส่วนของกิจกรรมที่จัดขึ้นที่อินโดนีเซีย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับหน่วย
ราชการและสถานศึกษาอินโดนีเซียจัดกิจกรรมดังนี้ การสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในประเด็นความสัมพันธ์ ไทย-อินโดนีเซีย (University of Indonesia กรุงจาการ์ตา) การจัด
พิธีเปิดศาลาไทยครอบศิลาจารึกอักษรพระปรมาภิไธย จปร. และ ปปร. ณ น้้าตกดาโก (บันดุง) และ
การแสดงโขนรามเกียรติ์เฉลิมพระเกียรติ (หอประชุม Gedung Kesenian กรุงจาการ์ตา)

๒๒
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับส้านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศ อาทิ เทศกาลอาหารไทย งานประเพณีสงกรานต์ การ
น้าสื่อมวลชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่นเดินทางมาชมสถานที่ท่องเที่ยวของไทย สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ยั งได้ร่วมกับ มูลนิธิไทยสนับสนุนบริษัทน้าเข้ าภาพยนตร์ไทยในการจัดกิจกรรม
เปิดตัวภาพยนตร์ รัก ๗ ปี ดี ๗ หน พี่มาก และคู่กรรม โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาเป็น
ประธานในงานดังกล่าว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสาธารณชนอินโดนีเซีย และก้าลังผลักดัน
การน้าละครโทรทัศน์ไทยเข้ามาฉายทางโทรทัศน์อินโดนีเซีย โดยได้ติดต่อประสานกับริษัทเอกชนและ
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นพิจารณาความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว ขณะที่นักกีฬาทีมชาติไทยประเภท
แบดมินตัน กอล์ฟและฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในอินโดนีเซียยังเป็นที่รู้จักและชื่นชมใน
ความสามารถจากชาวอินโดนีเซียเช่นกัน
๔.๓.๖ มิติด้านธุรกิจและการลงทุน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมส้านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ และ
ส้านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ธุรกิจไทยที่ มีศักยภาพที่จะเข้า
มาลงทุนในอินโดนีเซียและเชิญชวนให้ชาวอินโดนีเซียเดินทางไปรับบริการในประเทศไทย อาทิ การ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) โดยเชิญผู้แทนโรงพยาบาลชั้นน้าของไทยมาจัด
นิทรรศการเพื่อแนะน้าการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแต่ค่าใช้จ่ายไม่สูงนักแก่ชาวอินโดนีเซีย
นอกจากนี้ บริษัทเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในอินโดนีเซียอยู่แล้ ว อาทิ เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ เครือซีเมนต์ไทย บริษัทไทยซัมมิตฯ บริษัทศรีตรังฯ บริษัทบ้านปูฯ และบริษัท ปตท.ฯ ได้
ด้าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและ
บรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทนายจ้างกับลูกจ้างท้องถิ่ นและครอบครัว ซึ่งเป็นประโยชน์
ในการช่วยเสริมภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีของสาธารณชนอินโดนีเซียต่อประเทศไทยและประชาชน
ไทยอีกทางหนึ่ง
๔.๔ การวิเคราะห์ SWOT บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาในการดาเนินการทูต
สาธารณะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕
๔.๔.๑ การประเมินองค์กรตามหลัก “๗S-Framework”
ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) บทบาทของสถาน
เอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง จาการ์ ต าในการด้ า เนิ น การทู ต สาธารณะฯ ผู้ เ ขี ย นใช้ แ นวคิ ด “๗-S
Framework” ของนาย Robert H. Waterman, Thomas J. Peters และ Julien R. Phillips เป็น
พื้นฐานในการประเมินองค์กรโดยอาศัยความสัมพันธ์ของปัจจัย ๗ ประการคือ กลยุทธ์ โครงสร้าง
ระบบปฏิบัติงาน บุคลากร ทักษะ รูปแบบการบริหารจัดการ และค่านิยมร่วม
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๔.๔.๑.๑ กลยุทธ์ (Strategy) ในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
จัดท้าแผนงานการทูตสาธารณะต่ออินโดนีเซียตามแนวทางพันธกิจ (Missions) การด้าเนินการทูต
สาธารณะของกระทรวงการต่างประเทศกล่าวคือ
๑) เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยและประชาชนไทยต่อสาธารณชนอินโดนีเซีย โดย
มุ่ง เน้ น กลุ่ ม เป้ า หมายบุ ค คลส้ า คั ญ ในภาครั ฐ บาล (กระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวงการค้ า
กระทรวงประมง และส้ า นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง) ภาคธุ ร กิ จ (ผู้ น้ า เข้ า อาหาร เสื้ อ ผ้ า และ
เครื่องประดับ) และสื่อมวลชนท้องถิ่น (หนังสือพิมพ์ นิตยสารและสถานีโทรทัศน์) ซึ่งล้วนแต่มีบทบาท
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของไทยในอินโดนีเซีย เพื่อขยายเครือข่าย Friends of Thailand ใน
อินโดนีเซีย
๒) ส่งเสริมผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยด้าเนินการและประสานกับ
ทีมประเทศไทยประจ้าอินโดนีเซียในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหาร เสื้อผ้าและ
เครื่อง ประดับ การท่องเที่ยวและภาพยนตร์ไทยต่อสาธารณชนอินโดนีเซีย
๔.๔.๑.๒ โครงสร้าง (Structure) สถานเอกอัครราชทูตฯ มีฝ่ายการเมืองและ
สารนิเทศ (เจ้าหน้าที่ ๒ คน) ท้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลภารกิจด้านการเมือง สารนิเทศ และการทูต
สาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีฝ่ ายเศรษฐกิจและองค์การระหว่างประเทศ (เจ้าหน้าที่ ๒ คน) ฝ่ายกงสุล
(เจ้าหน้าที่ ๑ คน) ฝ่ายพิธีการทูต (เจ้าหน้าที่ ๑ คน) ฝ่ายคลัง (เจ้าหน้าที่ ๑ คน) และฝ่ายสื่อสารและ
พัส ดุ (เจ้าหน้ าที่ ๑ คน) อยู่ภ ายใต้การก้ากับดูแลจากอัครราชทูต (รองหัว หน้าส้ านักงาน) และมี
เอกอัครราชทูตฯ (หัวหน้าส้านักงาน) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
๔.๔.๑.๓ ระบบ (System) ในแต่ล ะปี ฝ่ ายการเมืองและสารนิเทศของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ จะยกร่างแผนงานและโครงการการทูตสาธารณะเสนอผ่านอัครราชทูตไปสู่การ
พิจารณาของเอกอัครราชทูตฯ ก่อนจะส่ งข้อเสนอแผนงานและโครงการดังกล่ าวให้กระทรวงการ
ต่างประเทศพิจารณา ซึ่งหากได้รับอนุมัติและการจัดสรรงบประมาณ ฝ่ายการเมืองและสารนิเทศของ
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สถานเอกอัครราชทูตฯ จะด้าเนินโครงการดังกล่าวต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการติดต่อประสาน
ความร่วมมือกับทีมประเทศไทย และการสนับสนุนจากภาคเอกชนและชุมชนไทยในอินโดนีเซียด้วย
๔.๔.๑.๔ บุคลากร (Staff) ฝ่ายการเมืองและสารนิเทศของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ๒ คนคือหัวหน้าฝ่าย (อัครราชทูตที่ปรึกษา) และเจ้าหน้าที่ (เลขานุการเอก)
โดยมีลูกจ้างชั่วคราวท้องถิ่น ๑ คน ช่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอินโดนีเซียและการติดต่ อ
ประสาน กับสาธารณชนท้องถิ่นที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
๔.๔.๑.๕ ทั ก ษะ (Skill)
หั ว หน้ า ฝ่ า ยการเมื อ งและสารนิ เ ทศของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ เป็น ผู้ มีความรู้และประสบการณ์สู ง และเคยปฏิบัติหน้าที่ที่กรมสารนิเทศ จึงมี
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การทู ต สาธารณะ เทคนิ ค การประสานงาน กั บ สื่ อ มวลชน และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ไทยต่อภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สารนิเทศเคยปฏิบัติหน้าที่ที่กรมอาเซียนและศึกษาภาษาท้องถิ่นจนสามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ บุ ค คลทั้ ง สองยั ง มี ทั ก ษะและความสามารถด้ า นภาษาอั งกฤษในระดั บ ดี ขณะที่
เอกอัครราชทูต ฯ ก่อนหน้านี้เคยด้ารงต้าแหน่งอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและเคยประจ้าการที่
มาเลเซียและกัมพูชา จึงมีความรอบรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิภาคนี้เป็นอย่างดี
๔.๔.๑.๖ รู ป แบบ (Style) บรรยากาศการท้ า งานของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ
เป็น ไปด้ว ยดี มี การประชุมเจ้ าหน้ าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และการประชุมทีมประเทศไทยเพื่อ
ประสานงานตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างสม่้าเสมอ เอกอัครราชทูตฯ ซึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานมีภาวะความเป็นผู้น้าสูง และบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ
โดยยึ ด หลั กใจเขาใจเราและความเป็ น พี่ เ ป็น น้ อ ง โดยเปิ ด โอกาสให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยต่ าง ๆ เสนอ
ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างเปิดกว้าง และสามารถให้ค้าปรึกษาหรือข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่
๔.๔.๑.๗ ค่านิยมร่วม (Shared Values) เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ มี
ค่านิยมร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย ตลอดจนส่งเสริม
และปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยและชาวไทยในอินโดนีเซียอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สามารถน้ า มาใช้ เ ป็ น พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห์
SWOT บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการด้าเนินการทูตสาธารณะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
- การมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมร่วมกัน
- ปัญหาการเมืองภายในไทย
- ไม่มีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างกัน - - ข้อจ้ากัดด้านบุคลากรและงบประมาณ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในภาครัฐ - ไม่มีกลไกหรือระบบการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้กลุ่ม
และประชาชนของสองประเทศ
เป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นต่อการด้าเนินการทูต
สาธารณะของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงกระบวนการท้างาน
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โอกาส (Opportunities)
- กระแสโลกาภิวัตน์
- กระแสนิยมไทยที่ก้าลังได้รับความนิยม

- สถานเอกอัครราชทูตฯ กับหน่วยงานทีมประเทศไทย
ประจ้าอินโดนีเซียขาดการประสานงานในการจัดท้า
แผนงานการทูตสาธารณะในภาพรวม
อุปสรรค (Threats)
- การแข่งขันจากประเทศอื่น ๆ
- การแก้ภาพลักษณ์ของไทยโดยเฉพาะปัญหาการเมือง
และสังคมบางเรื่อง อาทิ ความขัดแย้งทางการเมือง
ภายใน ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้า
มนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะในความเป็นจริงประเทศ
ไทยยังคงประสบปัญหาดังกล่าวและยังไม่มีการแก้ไข
ปัญหาที่ต้นตออย่างจริงจัง

๔.๔.๒ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)
๔.๔.๒.๑ จุดแข็ง
๑) ไทยและอินโดนีเซียมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ไทยสามารถใช้วัฒนธรรมและประเพณีประจ้าชาติเป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่ า งไรก็ ต าม การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางวั ฒ นธรรมของไทยจะต้ อ ง
ระมัดระวังในเรื่องความละเอียดอ่อนในเรื่องศาสนา เนื่องจากสังคมไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจ้าชาติไทย ขณะที่สังคมอินโดนีเซียเป็นพหุสังคม ประชากรส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ ๘๕) นับ
คือศานาอิสลาม ผู้นับถือพุทธศาสนามีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ ๐.๘ ของประชากรทั้งประเทศ
๒) ไม่มีความขัดแย้ง ไทยและอินโดนีเซียไม่มีประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง
ระหว่างกัน จึงไม่มีประเด็นทางสังคมจิตวิทยาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
๓) ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในภาครัฐและประชาชนของสอง
ประเทศ โดยที่ไทยและอินโดนีเซียมีการติดต่อสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่าง
สม่้าเสมอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท้าให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในภาครัฐและประชาชนของทั้ง
สองประเทศเป็นไปด้วยดี
๔.๔.๒.๒ โอกาส
๑) กระแสโลกาภิ วั ต น์ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงกั น ทั้ ง ในแง่ พื้ น ที่
(space) และเวลา (time) ทั่วทุกมุมโลก โดยมีสื่อใหม่ (New Media) ที่ติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต
ไปยังประชาชนในประเทศต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แบบไร้พรมแดน จึงเป็นการสร้างโอกาสในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับรัฐต่อประชาชนและประชาชนต่อประชาชนโดยใช้ Soft
Power ผ่านเครื่องมือการทูตสาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย
ประจ้ าอิน โดนี เซีย ได้ใช้ป ระโยชน์ จากสื่ อใหม่ดังกล่ าวเผยแพร่ประชาสั มพัน ธ์ข้อมูล ข่าวสารและ
กิจ กรรมต่ าง ๆ เพื่ อเผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ป ระเทศไทยไปยั งบุ ค คลในภาครั ฐ และสาธารณชน
อินโดนีเซียที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ

๒๖
๒) กระแสนิยมไทยที่ก้าลังได้รับความนิยม ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา กระแส
ความนิยมอาหารไทย ภาพยนตร์และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รับความนิยมจากประชาชน
อินโดนีเซียโดยเฉพาะชนชั้นกลางที่มีจ้านวนเพิ่มมากขึ้น อันเนื่อง มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็วของประเทศ ท้าให้คนกลุ่มนี้มีรายได้สูงขึ้นและจับจ่ายใช้สอยเพื่อความสุขของตนเองและ
ครอบครัว ซึ่งท้าให้อินโดนีเซียเป็นตลาดที่มีศักยภาพและโอกาสที่ดีส้าหรับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของไทย
๔.๔.๒.๓ จุดอ่อน
๑) ปัญหาการเมืองภายในไทย ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองต่าง ๆ
ภายในของไทยในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาต่อเสถียรภาพของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและ
บุคคลในรัฐบาลไทยบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมา ท้าให้นโยบายด้านต่าง ๆ รวมทั้ งนโยบายต่างประเทศ
ของไทยขาดความต่อเนื่อง
๒) ข้ อ จ้ า กั ด ด้ า นบุ ค ลากรและงบประมาณ โดยที่ ก ระทรวงการ
ต่ า งประเทศมี บุ ค ลากรและงบประมาณน้ อ ย เมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ม าณงานประจ้ า ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ด้าเนินการ ท้าให้งานด้านการทูตสาธารณะได้รับการจัดล้าดับความส้าคัญน้อยกว่าที่ควรจะเป็น และ
ส่งผลให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสบปัญหาข้อจ้ากัดด้านบุคลากร โดยมีเจ้าหน้าที่เพียง ๒ คนท้า
หน้าที่ดูแลภารกิจด้านการเมือง สารนิเทศ และการทูตสาธารณะ นอกจากนี้ งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติส้าหรับการด้าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีก็อยู่ในวงเงินจ้ากัด
๓) ไม่ มีก ลไกหรือ ระบบการสื่ อ สารที่เ ปิด โอกาสให้ กลุ่ มเป้ าหมายใน
อิน โดนีเซีย ได้แสดงความคิดเห็ นต่อการด้าเนินการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อ
ประโยชน์ ในการปรั บ ปรุ ง แผนงานและการท้ างานตามแนวทางการสื่ อ สารแบบสองทาง ซึ่งเป็ น
คุณลั กษณะส้ าคัญประการหนึ่ งของการทูตสาธารณะ เนื่องจากปัจจัยข้ อจ้ากัดด้านบุคลากรและ
ทรัพยากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ
๔) สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ กั บ หน่ ว ยงานที ม ประเทศไทยประจ้ า
อินโดนีเซียขาดการประสานงานในการจัดท้าแผนงานการทูตสาธารณะในภาพรวม เนื่องจากประเทศ
ไทยไม่มีองค์กรกลางที่มีอ้านาจหน้าที่รับผิ ดชอบดูแลการก้าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการทูต
สาธารณะอย่างชัดเจน โดยกระทรวงการต่างประเทศซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักก็ไม่มีอ้านาจในการ
ด้าเนินการดังกล่าว ท้าให้ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะก้าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานของ
ตนเอง ท้าให้ยุทธศาสตร์หรือแผนงานการทูตสาธารณะของไทยมีลักษณะต่างคนต่างท้า โดยไม่มี
ยุทธศาสตร์ของชาติโดยภาพรวม
๔.๔.๒.๔ อุปสรรค
๑) การแข่งขันจากประเทศอื่น ๆ โดยที่อินโดนีเซียเป็นประเทศขนาด
ใหญ่ที่มีศักยภาพและความส้าคัญอย่างมากในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ท้าให้
มหาอ้านาจตะวันตก อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และรัสเซีย ตลอดจนมหาอ้า นาจของ
เอเชีย คือ จี น ญี่ปุ่ น สาธารณรั ฐ เกาหลี และอิ นเดีย ต่า งพยายามเข้ ามามี บทบาทในการส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์กับอินโดนีเซีย โดยใช้ Soft Power ที่ตนมีศักยภาพเป็นเครื่องมือ อาทิ การแลกเปลี่ยน
ด้านศิลปวัฒนธรรม การให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและ

๒๗
การพัฒนาต่อรัฐบาลและสาธารณชนอินโดนีเซีย โดยการด้าเนินการของประเทศเหล่านี้มีข้อได้เปรียบ
ประเทศไทยในด้านทรัพยากรสนับสนุนที่มีอยู่เป็นจ้านวนมาก
๒) การแก้ภาพลักษณ์ของไทยโดยเฉพาะปัญหาการเมืองและสังคมบาง
เรื่อง อาทิ ความขัดแย้งทางการเมืองภายใน ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้ามนุษย์ไม่ใช่
เรื่องง่าย เพราะ ในความเป็นจริงประเทศไทยยังคงประสบปัญหาดังกล่าวและยังไม่มีการแก้ไขปัญหา
ที่ต้นตออย่างจริงจัง

บทที่ ๕
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการศึกษา
บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาในการด้าเนินการทู ตสาธารณะเพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ด้าเนินการโดยใช้แหล่งที่มาของ Soft
Power ที่ไทยมีศักยภาพคือ วัฒนธรรม การศึกษาและฝึกอบรม ค่านิยมทางการเมือง และนโยบาย
ต่างประเทศ ซึ่งผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้พบว่า มิติด้านวัฒนธรรม การศึกษาและฝึกอบรม และ
นโยบายต่างประเทศเป็น Soft Power ที่ส้าคัญของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐบาลและ
สาธารณชนอินโดนีเซีย และการทูตสาธารณะเป็นเครื่องมือเสริมในนโยบายต่างประเทศในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินโดนีเซียที่มีประสิทธิภาพ ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซียในช่วง
๕ ปีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความแนบแน่น ภาครัฐบาล เอกชนและสาธารณชนของทั้งสองประเทศ มีการ
ติดต่อสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี แม้จะมีบางประเด็นที่ทั้งสองประเทศมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่บ้าง
อาทิ มาตรการข้อจ้ากัดทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTB) ที่รัฐบาลอินโดนีเซียออกมาเพื่อปกป้องเกษตรกร
ภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรบางประเภทของไทย การเจรจาร่างบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมง และบทบาทของอินโดนีเซียในปัญหาข้อพิพาทเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชา แต่รัฐบาลไทยและอินโดนีเซียได้ด้าเนินการหารือร่วมกัน ในประเด็นเหล่านี้ด้วยความเป็นมิตร
ที่ดีต่อกัน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับทีมประเทศไทยประจ้าอินโดนีเซียตลอดจนภาคเอกชน
และชุมชนไทยในอินโดนีเซียในการด้าเนินการทูตสาธารณะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย
ในหลายรู ป แบบ โดยการทูต วัฒ นธรรมและการทูต เชิ งแลกเปลี่ ย นเป็นกิ จกรรมส้ าคั ญที่ ประสบ
ผลส้ าเร็ จ เป็ น อย่ างดี เนื่ องจากวัฒ นธรรมไทย อาทิ อาหารและผลไม้ งานประเพณีและสถานที่
ท่องเที่ยวและภาพยนตร์ไทยได้รับความนิยมและสามารถสร้างกระแสตอบรับที่ดีจากสาธารณชน
อินโดนีเซีย โดยกลุ่มเป้าหมายหลักในการด้าเนินกิจกรรมการทูตสาธารณะในรูปแบบดั งกล่าวของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ คือกลุ่มประชาชนที่มีรายได้สู ง ชนชั้นกลางซึ่งมีอ้านาจการซื้อสินค้าและ
บริการของไทย ตลอดจนสถาบันระดับอุดมศึกษาและสื่อมวลชนชั้นน้าซึ่งสามารถสร้างกระแสสังคม
ในท้องถิ่น จนปัจจุบันค้าว่า “Bangkok” ได้ถูกน้ามาใช้ประกอบการเรียกสินค้าที่มีคุณ ภาพดีใน
อินโดนีเซียอย่างแพร่หลาย ขณะที่กิจกรรมการทูตเชิงแลกเปลี่ยน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการอินโดนีเซียเดินทางไปฝึกอบรมหรือศึกษาต่อในประเทศไทยเพื่อ
สร้างความผูกพันและเครือข่ายข้าราชการอินโดนีเซียที่รู้จักและเข้าใจสังคมไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในมิติด้านธุรกิจและการลงทุน
ซึ่งภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในอินโดนีเซียได้ช่วยให้เกิดการจ้างงานแรงงานท้องถิ่นเป็นจ้านวนมาก

๒๙
และการด้าเนิน กิจ กรรมเพื่อสั งคม (CSR) ได้มีส่วนเสริมการด้าเนินการทูตสาธารณะของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ต่อสาธารณชนอินโดนีเซียด้วย
ส้าหรับการด้าเนินการทูตสาธารณะโดยการรับฟังและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
และทัศนคติของภาครัฐ เอกชนและสาธารณชนอินโดนีเซีย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ด้าเนินการ
ควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นที่ไทยต้องการสร้างความเข้าใจหรือความสนับสนุน
จากฝ่ ายอินโดนี เซีย ซึ่งที่ผ่ านมาประเด็นเกี่ยวกับไทยที่ได้รับความสนใจค่อนข้างมากจากรัฐบาล
สาธารณชนและสื่อมวลชนอินโดนีเซียคือ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในของไทย แนวทาง
ของรัฐบาลไทย ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้ามนุษย์ (ปัญหาผู้หลบหนีเข้า
เมืองชาวมุสลิมโรฮิงญา) ซึ่งประเด็นเหล่านี้กระทบต่อภาพลักษณ์ของไทย และการชี้แจงของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ต่อผู้สนใจท้องถิ่นท้าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากในความเป็นจริงประเทศไทยยังคง
ประสบปัญหาดังกล่าว
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
ผู้ศึกษาขอน้าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด้าเนินการ
ทูตสาธารณะของไทยในภาพรวม และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ในการ
ด้าเนินการทูตสาธารณะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ดังนี้
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง กลไกระดั บ นโยบาย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ งานการทูตสาธารณะของไทย อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กรมประชาสั มพันธ์
รัฐสภา และองค์การมหาชน (สสปน.) เพื่อท้าหน้าที่ก้าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการทูตสาธารณะ
ภาพรวมของไทย ซึ่งสอดคล้อง (complement) และสนับสนุนยุทธศาสตร์นโยบายต่างประเทศของ
ชาติ นอกจากนี้ กลไกดั ง กล่ า วจะรั บ ผิ ด ชอบการบู ร ณาการแผนงานความร่ ว มมื อ การจั ด สรร
งบประมาณและการสร้ างความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ Soft
Power ที่ไทยมีศักยภาพ เพื่อให้สามารถดึงจุดเด่นและต้นทุนทรัพยากรที่ประเทศไทยมีอยู่มาใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการด้าเนินการดังกล่าวในแต่ละปี กลไก
ระดับนโยบายข้างต้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการก้าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายรวมถึงการ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่ วนกลางแล้ว หน่วยงานระดับผู้ ปฏิบัติของไทยใน
ต่างประเทศก็จะได้รั บประโยชน์ ด้ว ยเช่นกัน เนื่องจากความชัดเจนด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย
ตลอดจนการบูรณาการแผนงานความร่วมมือและการจัดสรรงบประมาณการด้าเนินการทูตสาธารณะ
จะช่วยในการก้าหนดบทบาทและแผนงานที่ชัดเจนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในทีมประเทศไทยอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ
๒) รัฐบาลควรให้ความสนับสนุนด้านงบประมาณในการด้าเนินการทูตสาธารณะ
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริม Soft Power ใหม่ ๆ ที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ ภาพยนตร์ ละคร
โทรทัศน์ และเพลงไทย ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตของไทยสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและได้รับความนิยม
เป็ น อย่ า งสู ง ทั้ งตลาดภายในประเทศและตลาดต่ า งประเทศ โดยรั ฐ บาลสามารถช่ ว ยสนั บ สนุ น

๓๐
ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้มีความรู้แปลบทภาพยนตร์ /ละครโทรทัศน์และเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่าง ประเทศที่ส้าคัญ อาทิ จีน อินโดนีเซีย และอาหรับ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศัก ยภาพ
ส้าหรับสินค้าบันเทิงของไทย และการอ้านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการน้าสินค้า
ธุรกิจบันเทิง ของไทยออกไปจ้าหน่ายในต่างประเทศ อันจะเป็นการเพิ่ม Soft Power ส้าคัญที่
สามารถน้ า มาใช้ ใ น การทู ต สาธารณะของไทยจากที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม คื อ การทู ต วั ฒ นธรรม การให้
ทุนการศึกษาและฝึกอบรมและความช่วยเหลือทางวิชาการ
๓) รัฐบาลควรให้ความส้าคัญกับการสร้างตราแห่งชาติ (Nation-Branding) เพื่อ
สร้างอัตลั กษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์อัตลักษณ์และ
ภาพลักษณ์ดังกล่าวผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อใหม่ (New Media) ซึ่งปัจจุบันสามารถสื่อสารไปยังผู้รับ
ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
๔) รัฐบาลควรให้ความส้าคัญกับการสร้างพลังร่วม (synergy) และการเชื่อมโยง
เครือข่าย (network) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน เอกชนและภาคประชาสังคมไทย
เพื่อประสานความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จาก Soft Power ของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่ างประเทศ โดยมีการหารื อถึงการก้า หนดบทบาทของแต่ล ะภาคส่ ว นในการสนับสนุ นการ
ด้าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้มีบทบาทหลักขณะที่ภาคส่วนอื่น ๆ มีบทบาท
เสริม ในกรณีของอินโดนีเซียนั้น บริษัทเอกชนไทย ชุมชนไทย และ Friends of Thailand ใน
อินโดนีเซียได้มีบทบาทช่วยสนับสนุน Soft Power ของไทยต่อสาธารณชนท้องถิ่นอย่างมาก ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยประจ้าอินโดนีเซีย
๕) รัฐบาลควรให้ความสนับสนุนงบประมาณต่อมูลนิธิไทยอย่างเพียงพอ เพื่อเป็น
องค์กรอิสระ (แทนการด้าเนินการของกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจไม่
สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับประชาชน) ที่มีความคล่องตัวในการส่งเสริมการทูตวัฒนธรรม
ของไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของไทยและต่างประเทศ ซึ่งบทบาทของมูลนิธิ
ไทยร่ ว มกับ สถานเอกอัค รราชทู ตฯ และบริษัทน้ าเข้าภาพยนตร์ อินโดนี เซียในการสนับ สนุนการ
เผยแพร่ภาพยนตร์ไทยในอินโดนีเซียช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ถือว่าประสบผลส้าเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้
หากเป็นไปได้ในอนาคตภาครัฐควรสนับสนุนให้มูลนิธิไทยสามารถมีบทบาทในการส่งเสริมการทูต
วัฒนธรรมของไทยในลักษณะเดียวกับ British Council, Goethe Institute, Alliance Francaise,
Japan Foundation หรือ Korea Foundation
๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
๑) กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรเพิ่มเติมแก่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาประกอบด้วย ข้าราชการ (ระดับเลขานุการตรี-เอก) ๑ คน และ
ลูกจ้างชั่วคราวท้องถิ่น ๑ คน เพื่อรับผิดชอบงานด้านสารนิเทศและการทูตสาธารณะ โดยแยกงาน
ดังกล่าวออกจากฝ่ายการเมืองและสารนิเทศของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งปัจจุบันต้องรับผิดชอบการ
ติดตาม การประสานงานและวิเคราะห์ข้อมูลและความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในอินโดนีเซีย
และมิติความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทย-อินโดนีเซีย ตลอดจนดูแลนักศึกษาไทยในอินโดนี เซีย
จ้านวนประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ คน ท้าให้ไม่สามารถดูแลงานการทูตสาธารณะได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้
กระทรวงการต่างประเทศควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ส ถานเอกอัครราชทูตฯ น้าไปจัดจ้าง

๓๑
บริ ษัท เอกชนท้องถิ่น ท้า การประเมิ นความคิดเห็ นและทัศนคติของสาธารณชนอินโดนีเซี ยที่เป็ น
กลุ่มเป้าหมายในการด้าเนินการทูตสาธารณะในแต่ละปี เพื่อเป็นการสื่อสารสองทางในการน้าความ
คิด เห็ น และทั ศนคติ ดัง กล่ า วมาวิ เคราะห์ แ ละประเมิน ผล และน้ า ข้อ มู ล ดั ง กล่ า วมาใช้ป ระโยชน์
ประกอบการก้าหนดหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนงานการทูตสาธารณะของไทยต่ออินโดนีเซียให้
เหมาะสมต่อไป
๒) กระทรวงการต่างประเทศควรมีหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการและข้าราชการ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส้านักงานในต่างประเทศเกี่ยวกับความส้าคัญ บทเรียน (lessons learned) และ
ประสบการณ์การด้าเนินการที่ดี (best practices) ในการใช้ Soft Power ที่ไทยมีศักยภาพเป็น
เครื่องมือในการด้าเนินการทู ตสาธารณะเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการด้าเนินการดังกล่าวต้องกระท้าอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทูตสาธารณะ ตลอดจน
การการพัฒนาทักษะให้ข้าราชการเหล่านี้สามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ใน
พื้นที่และสถานการณ์จริงได้
๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยควรร่วมกันผลักดันการน้าละครโทรทัศน์ไทยมา
ฉายทางสถานีโทรทัศน์อินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็น Soft Power ที่ส้าคัญยิ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยต่ อ สาธารณชนอิ น โดนี เ ซี ย จ้ า นวนประมาณ ๒๕๐ ล้ า นคน ทั้ ง นี้ จากการติ ด ต่ อ
ประสานงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ กับฝ่ายต่าง ๆ ในกรุงจาการ์ตาพบว่าข้อจ้ากัดส้าคัญในการน้า
ละครโทรทัศน์ของไทยมาฉายในอินโดนีเซียคือ การแปลบทละครเป็นภาษาท้องถิ่น เนื่องจากยังไม่มี
บริ ษัท ผู้ ผ ลิ ตละครโทรทัศ น์ ของไทยแปลบทละครเป็น ภาษาอังกฤษ (หรื ออิน โดนีเ ซีย) ซึ่ง บริษั ท
อินโดนีเซียที่สนใจสามารถซื้อลิขสิทธิ์บทละครโทรทัศน์ดังกล่าวมาแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและแบ่ง
รายได้ทางธุรกิจกับสถานีโทรทัศน์ที่น้าละครโทรทัศน์ไปฉายต่อสาธารณชน
๔) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสถาน
กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย (เดนปาซาร์ เมดานและสุราบายา) ตลอดจนบริษัทเอกชนไทย ชุมชนไทย และ
Friends of Thailand ซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของอินโดนีเซีย เพื่อเป็น Soft Power ช่วยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารไทยต่อ สาธารณชนอินโดนีเซีย เพื่อชดเชย
ข้อจ้ากัดด้านบุคลากรและงบประมาณของสถานเอกอัครราชทูตฯ
๕) การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาประเทศ การให้ทุนการศึกษา
และฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยขยายกลุ่มเป้าหมายจากข้าราชการให้
ครอบคลุมถึงนักวิ ชาการและนักศึกษาอินโดนีเซีย เพื่อปลูกฝังการรับรู้ ค่านิยมและสร้างมิตรภาพ
ระหว่างประชาชนไทยและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความผูกพันกับประเทศไทย (Friends
of Thailand) ที่จ ะเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีบทบาทส้าคัญในภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม
อินโดนีเซียในอนาคต
๖) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จากสื่อมวลชน (สิ่งพิมพ์
วิทยุ และโทรทัศน์ ) และสื่ อใหม่ (Social Media และสื่ อออนไลน์) ท้องถิ่นในการเผยแพร่
ประชาสั มพันธ์ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีกับผู้ มี
บทบาทส้าคัญของสื่อมวลชนเหล่านี้ อาทิ การเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน การพบปะสังสรรค์ และ

๓๒
การเชิญให้ไปเยือนประเทศไทย เพื่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน เนื่องจากสื่อมวลชนอินโดนีเซียมี
อิทธิพลอย่างสูงในการชี้น้าและสร้างกระแสสังคมในเรื่องต่าง ๆ
๗) นอกจากการส่งเสริม Soft Power ใหม่ ๆ ในการด้าเนินการทูตสาธารณะต่อ
สาธารณชนอินโดนีเซียแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนทีมประเทศไทยประจ้าอินโดนีเซียและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยจะต้องช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับประเทศ/ประชาชน
ไทยและกระแสนิยมไทยในสังคมอินโดนีเซียเอาไว้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าต่าง ๆ ที่ส่งไป
ขายในอินโดนีเซียให้มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ โดยผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนไทยต้องไม่
ท้าการสิ่งใดที่มุ่งเพียงผลประโยชน์ในระยะสั้น โดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซียจะมี Soft Power ที่เป็นจุดแข็งจากการมีพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างยาวนาน การไม่มีความขัดแย้งระหว่างกันในประวัติศาสตร์และการที่ทั้งสอง
ประเทศช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่มิตรประเทศอีกฝ่ายหนึ่งประสบปัญหามาโดยตลอด ท้าให้
ภาครัฐบาลและสาธารณชนของไทยและอินโดนีเซี ยมีทัศนคติที่ดีต่อกัน อย่างไรก็ตามประเทศไทยไม่
ควรที่จะละเลย (take it for granted) ในเรื่องนี้ เนื่องจากศักยภาพของอินโดนีเซียในฐานะประเทศ
ขนาดใหญ่ มีจ้านวนประชากรประมาณ ๒๕๐ ล้านคน (ร้อยละ ๘๕ นับถือศาสนาอิสลาม) ตลอดจนมี
แหล่งพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติจ้านวนมาก ท้าให้อินโดนีเซียมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อไทยและ
ก้าลังได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาคมระหว่างประเทศในปัจจุบัน โดยประเทศมหาอ้านาจทั้ง
ในและนอกภู มิ ภ าคต่ า งก็ ใช้ ก ารทูต สาธารณะเป็ นเครื่ อ งมื อในนโยบายต่ างประเทศเพื่ อส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์กับอินโดนีเซีย จึงจ้าเป็นที่รัฐบาลไทยจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการก้าหนด
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายการทู ต สาธารณะของประเทศ ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
(บุคลากรและงบประมาณ) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรับมือกับสภาวการณ์การแข่งขันที่เข้มข้นใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันและอนาคตได้
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