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กาตารเปนประเทศขนาดเล็กในทางภูมิศาสตร แตในทางเศรษฐกิจเปนประเทศท่ีมีลักษณะ
ของตลาดเกิดใหมท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงข้ึนอยางตอเนื่อง รายไดสวนใหญของ
กาตารมาจากการสงออกน้ํามันและกาซธรรมชาติ ในป 2548 World Economic Forum ไดจัดให
กาตารเปนประเทศท่ีมีความสามารถในการแขงขันสูงท่ีสุดในโลกอาหรับ จากการท่ีกาตารเริ่มมี
เศรษฐกิจท่ีแข็งแกรงและเติบโตอยางรวดเร็วนับตั้งแตป 2540 เปนตนมา จึงเปนตลาดใหมท่ีมี
ศักยภาพสูงตอไทย รัฐบาลไทยจึงเห็นชอบใหเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ซ่ึงไดเปดทําการ
เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2545 เพ่ือดําเนินงานสงเสริมความสัมพันธกับกาตารและแสวงหาโอกาสดาน
เศรษฐกิจการคาท่ีจะเปนผลประโยชนของไทยในกาตารใหมากยิ่งข้ึน ความสัมพันธระหวางไทย-
กาตารเปนไปในลักษณะมิตรประเทศ เจาผูครองรัฐกาตารมีทัศนคติท่ีดีมากตอประเทศไทย แตใน
ระดับประชาชนท่ัวไปยังรูจักประเทศไทยนอยมาก ผลประโยชนท่ีไทยมีอยูกับกาตารยังจํากัดอยูท่ีการ
เปนแหลงพลังงานและตลาดแรงงานไทย นอกจากนี้ ชาวกาตารและรัฐกาตารมีลักษณะเฉพาะตัวท่ี
แตกตางจากชาวไทยและประเทศไทยคอนขางมาก ท้ังในดานลักษณะทางภูมิศาสตรและความ
แตกตางทางสังคม วัฒนธรรม และความเปนอยู 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ตระหนักดีถึงโอกาสและอุปสรรคเหลานี้ นับตั้งแตท่ีเริ่ม
เปดดําเนินการ จึงใหความสําคัญกับการใช Soft Power และการทูตสาธารณะควบคูไปกับกลไกการ
ดําเนินงานทางการทูตตามปกติ เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมความสัมพันธใกลชิดในระดับ
ประชาชนของท้ังสองประเทศ และเพ่ือใหผลประโยชนท่ีไทยมีอยูกับกาตารขยายตัวไปดานอ่ืนๆ 
เพ่ิมข้ึน โดยไดเลือกใช Soft Power ท่ีไทยมีท่ีสอดคลองกับความตองการและความชอบของชาว
กาตาร โดยคํานึงถึงขอจํากัดและเง่ือนไขตางๆ ของสังคมกาตาร การใช Soft Power และการทูต
สาธารณะของสถานเอกอัครราชทูตฯ มาอยางตอเนื่องตั้งแตตน สงผลใหในปจจุบันกาตารเปน
ผลประโยชนของไทยหลายดาน โดยนอกเหนือจากการเปนแหลงพลังงาน LNG รายใหญท่ีสุดของไทย
และการเปนตลาดแรงงานท่ีสําคัญ กาตารไดกลายเปนตลาดทองเท่ียวท่ีสําคัญของไทย โดยเฉพาะการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (medical tourism) เปนตลาดท่ีมีกําลังซ้ือสูงสําหรับสินคาไทย โดยมีการนําเขา
สินคาไทยเพ่ิมข้ึนตอเนื่องและเพ่ิมความหลากหลายของประเภทสินคาไทยท่ีเปนท่ีนิยมของชาวกาตาร 
และเปนมิตรประเทศของไทยท่ีไดแสดงความเขาใจตอสถานการณทางการเมืองไทยในปจจุบัน และ
เชื่อม่ันในเสถียรภาพทางการเมืองไทย จากกรณีรัฐประหารและการบริหารประเทศโดยคณะรักษา
ความสงบแหงชาติเม่ือเดือนมิถุนายน 2557 รายงานการศึกษาฉบับนี้ ได ศึกษาวา อะไรคือ Soft 
Power ของไทยท่ีสอดคลองกับความตองการและความชอบของชาวกาตารท่ีชวยสงเสริม
ความสัมพันธและผลประโยชนท่ีไทยมีกับกาตาร จาก Soft Power และกิจกรรมการทูตสาธารณะท่ี
สถานเอกอัครราชทูตฯ เลือกใชและดําเนินการนับตั้งแตเปดทําการในป 2545 จนถึงป 2557 เพ่ือ
นําไปสูขอสรุปวา ในการท่ีจะสงเสริมความสัมพันธและผลประโยชนระหวางกันใหมากข้ึนตอไป ควร
ใหความสําคัญกับ Soft Power ตัวใดตอไป และใช Soft Power ตัวใหมๆ ตัวใด พรอมท้ังไดจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเพ่ือสงเสริมความนิยมชมชอบของชาวกาตารตอประเทศไทย



จ 

อยางยั่งยืน ผูศึกษาไดนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ Soft Power และการทูตสาธารณะของ 
Joseph S. Nye และนักวิชาการท่ีเก่ียวของมาศึกษา ซ่ึง Joseph S. Nye ไดอธิบาย Soft Power วา 
คืออํานาจในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีทําใหประเทศอ่ืนๆ ปฏิบัติตามความตองการของเราโดยไมจําเปนตอง
บังคับ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความสามารถในการทําใหผู อ่ืนพอใจในการเลือกท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของเรา เปนการใชอํานาจเชิงดึงดูด เพ่ือนําไปสูการยอมรับโดยดุษณี ซ่ึงตางไปจากการใช
อิทธิพลท่ีตองอาศัยอํานาจในลักษณะ Hard Power โดยนอกจากรัฐบาลเปนตัวแสดงหลักในการใช 
Soft Power เปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายตางประเทศแลว ยังมีตัวแสดงท่ีมิใชรัฐ ท่ีมีบทบาท
ในการตางประเทศ  ในสวนของแหลงท่ีมาของ Soft Power ไดศึกษาจากแนวคิดของนาย Jonathan 
McClory  ท่ีไดระบุแหลงทรัพยากรอันเปนท่ีมาของ Soft Power ท่ีสามารถกําหนดตัวชี้วัดท่ีเปน
รูปธรรมไว 5 ดาน ไดแก รัฐบาล วัฒนธรรม นโยบายทางการทูต การศึกษา ธุรกิจและนวัตกรรม  
จากการศึกษาการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดขอสรุปวา แหลงทรัพยากรท่ี
เปน Soft Power ของไทยในการสงเสริมความสัมพันธกับกาตาร ไดแก (1) วัฒนธรรม ซ่ึง
ประกอบดวย อาหารไทย ศิลปะไทยและศาสนา (2) ธุรกิจและนวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวย สปาไทย 
การทองเท่ียวเชิงพักผอนหยอนใจและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสินคาไทยแบรนดไทยท่ีเปนงาน
ฝมือประณีตและมีราคาสูง และ (3) การศึกษา 

ผูศึกษาไดนําโมเดล Boston Consulting Group Matrix (BCG Matrix) มาใชศึกษา
เปรียบเทียบ Soft Power กลุมตางๆ ท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ใชในการดําเนินงาน 
เพ่ือใหไดขอสรุปวา Soft Power กลุมใดมีแนวโนมท่ีจะสอดคลองกับความตองการและรสนิยมของ
ชาวกาตารมากกวากลุมอ่ืน โดยไดประยุกตหลักเกณฑท่ีพิจารณาจากสวนแบงตลาดและอัตราการ
เติบโตของตลาด มาเปนการไดรับความนิยมและความสนใจจากกลุมเปาหมาย  และแนวโนมในการ
ไดรับความนิยมหรือความสนใจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของกลุมเปาหมายตอ Soft Power กลุมนั้นๆ โดยผู
ศึกษาไดรวบรวมความเห็นของผูท่ีรับผิดชอบในการกําหนดและการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ
ของไทยตอกาตาร  เอกสารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา และสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญไทยท่ีเก่ียวของในภูมิภาคตะวันออกกลาง และหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ
ระหวางป 2545 – 2557  ตลอดจนประสบการณตรงของผูศึกษาเม่ือครั้งปฏิบัติหนาท่ีคูสมรสของอัคร
ราชทูตท่ีปรึกษา/ รองหัวหนาคณะผูแทนไทยประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ระหวางป 
2556 – 2557  

ผลการศึกษาไดขอสรุปวา วัฒนธรรมและธุรกิจและนวัตกรรมเปนกลุม Soft Power ท่ีมี
ประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุดในการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงโดฮา มาอยางตอเนื่อง ซ่ึงในการท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ จะสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับ
กาตารใหใกลชิดยิ่ง ข้ึนและผลประโยชน ท่ีไทยมีกับกาตารใหมากข้ึนตอไปในอนาคต ควรให
ความสําคัญในการใช Soft Power สองกลุมดังกลาวโดยเฉพาะอาหารไทย สปาไทย การทองเท่ียว
ไทยในเชิงพักผอนหยอนใจและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ สําหรับ Soft Power กลุมวัฒนธรรมยอยใน
สวนของการแสดงนาฏศิลปและวัฒนธรรมของไทยนั้นอาจจําเปนตองปรับกลยุทธการนําเสนอเพ่ือให
สามารถครองความสนใจจากชาวกาตารไดอยางมากตอไป สวนศิลปะสมัยใหมและศาสนาจัดเปน 
Soft Power กลุมวัฒนธรรมตัวใหมท่ีมีศักยภาพสูงในการไดรับความสนใจจากชาวกาตาร  สําหรับ



ฉ 

ศาสนาเปนดานท่ีมีศักยภาพสูงเชนกัน โดยดําเนินการใหสอดคลองกับขอบังคับและคานิยมทางศาสนา
และสังคมของกาตาร  สําหรับการศึกษานั้น จัดเปน Soft Power ท่ีชวยสงเสริมความใกลชิดของ
ความสัมพันธในระดับพระราชวงศและระดับสูงระหวางไทย – กาตารเปนอยางมาก และได
วางรากฐานสําหรับการตอยอดความรวมมือดานการศึกษาตอไป จึงเปนดานท่ีไทยควรใหความสนใจ
เพ่ิมข้ึนและกระตุนฝายกาตารเพ่ือแสวงหาหนทางท่ีจะดําเนินการรวมกันใหไดอยางจริงจังเปน
รูปธรรม  

ผูศึกษาไดจัดทําขอเสนอแนะเรื่องการใช Soft Power ในการทูตสาธารณะในภาพรวม และ
บทบาทการดําเนินงานการทูตสาธารณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เพ่ือรักษาและสงเสริม
ความสัมพันธและผลประโยชนท่ีไทยมีอยูกับกาตารใหคงอยูตอไปอยางยั่งยืน โดยขอเสนอแนะเชิง
นโยบายไดแก ขอเสนอการจัดตั้งคณะทํางานในระดับนโยบายดานการทูตสาธารณะของไทยเพ่ือเปน
กลไกกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายการทูตสาธารณะในภาพรวมของไทย  การวางแผนการ
ดําเนินงานในดานนี้ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการดําเนินความสัมพันธของไทยกับประเทศเปาหมาย
และประเมินสภาพเง่ือนไขของปจจัยตางๆ ในทองถ่ินของประเทศเปาหมายท่ีอาจมีการปรับเปลี่ยนไป
ในแตละชวงเวลา  การใหความสําคัญกับการสรางตราแหงชาติในสินคาและบริการท่ีเปนผลิตภัณฑ
เดนของไทย การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค โดยใชองคความรูและนวัตกรรม มา
ผสมผสานกับภูมิปญญาไทย เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีชวยสนับสนุนการทองเท่ียวและการ
สงออกของไทย และการฝกอบรมและความรูแกขาราชการกระทรวงการตางประเทศในเรื่อง Soft 
Power และการดําเนินงานการทูตสาธารณะอยางจริงจังเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีดานนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สําหรับขอเสนอในเชิงปฏิบัติ ไดแก การใหความสําคัญกับความสมํ่าเสมอและความตอเนื่อง
ของการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะเนื่องจากเปนงานท่ีตองใชเวลานานจึงจะเห็นผล การสํารวจ
ลูทางใหมๆ และโอกาสใหมๆ ในการใช Soft Power ตัวท่ีมีอยูท่ีเคยใชอยูแลวหรือตัวใหมๆ ท่ีไทยมี ท่ี
สอดคลองกับความชอบและรสนิยมของสาธารณชนในประเทศเปาหมาย การใชโอกาสสําคัญๆ ใน
ประเทศเปาหมาย จัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมของไทยเปนงานขนาดใหญท่ีมีผูเขารวมจํานวนมาก
เพ่ือใหเกิดผลในวงกวาง การใชประโยชนจากจุดแข็งของ Soft Power ของประเทศเปาหมาย เพ่ือ
นํามาจับคูกับ Soft Power ของไทยและนําเสนอเปนกิจกรรมการทูตสาธารณะท่ีนาสนใจและเปน
ประโยชนตอไทยและประเทศเปาหมาย การใหความสําคัญกับการสรางเครือขายความรวมมือท่ีดีกับ
กลุมตางๆ ในประเทศเปาหมาย และการใหความสําคัญกับการสรางภาพลักษณท่ีดีของชุมชนไทยใน
ประเทศตางๆ เพราะเปนผูสะทอนภาพลักษณไทยท่ีสําคัญยิ่งในประเทศเปาหมาย 

โดยท่ีการใช Soft Power และการดําเนินงานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโดฮาประสบความสําเร็จเปนอยางดีในการสงเสริมความสัมพันธไทย-กาตารและผลประโยชนท่ี
ไทยมีกับกาตาร โดยเนนการใช Soft Power หลักๆ 2 กลุม คือ กลุมวัฒนธรรมและกลุมธุรกิจและ
นวัตกรรม โดยเลือกตัวท่ีสอดคลองกับความตองการและรสนิยมของชาวกาตาร และคํานึงถึงเง่ือนไข
และขอจํากัดของทองถ่ิน ซ่ึงเรียกไดวาเปน “กาตารโมเดล” จึงอาจเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ดานการทูตสาธารณะของไทยในประเทศเพ่ือนบานใกลชิดของกาตารท่ีมีลักษณะทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมคลายคลึงกับกาตาร ไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส บาหเรน คูเวต และ
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โอมาน โดยผูศึกษาไดเสนอขอพิจารณาในการดําเนินการ ไดแก (1) โดยท่ีการดําเนินงานการทูต
สาธารณะของประเทศเหลานี้ไดใช Soft Power กลุมวัฒนธรรมและกลุมธุรกิจและนวัตกรรม
เชนเดียวกับแนวทางของกาตารโมเดล จึงควรมีการประเมินอยางเปนระบบวา Soft Power กลุมใด 
และตัวใดในกลุมท่ีเคยนําเสนอในแตละประเทศจะเหมาะสมสําหรับดําเนินงานการทูตสาธารณะตอไป 
ตัวใดควรเลิกหรือปรับเปลี่ยน หรือดําเนินการใหมากข้ึน เพ่ือใหสามารถเลือก Soft Power ไดตรงกับ
รสนิยมและความชอบของประชาชนในประเทศเปาหมาย โดยใช BCG Matrix เปนวิธีหนึ่งในการใช
ประเมิน Soft Power แตละตัว (2) พิจารณาใช Soft Power ตัวใหมๆ ท่ีอาจมีศักยภาพ เชน การ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศเจาบานจัดกิจกรรมการฝกวิปสสนาและสมาธิเพ่ือสรางความ
สงบและความสุขทางจิตใจ ดังท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดดําเนินการในกาตาร โดยเนน
กลุมเปาหมายเปนกลุมคนทองถ่ินและคนตางชาติในประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะในประเทศกลุมนี้ท่ีมี
สํานักสงฆของไทยตั้งอยู ซ่ึงนาจะชวยเสริมสรางความรวมมือระหวางไทยกับประเทศเจาบานและ
สงเสริมภาพลักษณของไทย โดยไมเปนการ “ล้ําเสน” ขอบังคับทางศาสนาของประเทศเจาบาน 
นอกจากนี้ อาจพิจารณาใช Soft Power ดานศิลปะสมัยใหมซ่ึงเปนตัวยอยในกลุมวัฒนธรรมในการ
สรางความรวมมือกับประเทศเจาบาน โดยเฉพาะเมืองอาบูดาบีและดูไบซ่ึงไมเพียงเปนเมืองศูนยกลาง
ดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน แตยังเปนศูนยกลางดานศิลปะและวัฒนธรรม และ (3) พิจารณา
ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนงานดานการทูตสาธารณะรวมกันสําหรับการจัดกิจกรรมในลักษณะ 
roadshow ท่ีใช Soft Power ในกลุมวัฒนธรรมและกลุมธุรกิจและนวัตกรรม เพ่ือออกแบบกิจกรรม
ของ Soft Power ท่ีจะเปนองคประกอบของ roadshow ใหญท่ีหนวยงานและภาคเอกชนของไทยจะ
จัดในลักษณะตอเนื่องในประเทศแถบตะวันออกกลางในแตละครั้ง ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
รสนิยม ความชอบของสาธารณชนทองถ่ินและเง่ือนไขเฉพาะของแตละประเทศ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุนท่ี 6 ประจําป 2557 โดยผูเขียนไดรับความกรุณาเปนอยางสูงจากคณะอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึง
ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธิ์ เอกอัครราชทูตสุจิตรา  หิรัญพฤกษ 
และผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย  สืบวิเศษ ซ่ึงไดใหคําชี้แนะท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง และเปนสวน
สําคัญท่ีทําใหรายงานการศึกษาฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอคณะ
อาจารยท่ีปรึกษาท้ังสามทานมา ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณทานอธิบดีดํารง  ใครครวญ และทานรองอธิบดีพันทิพา  เอ่ียมสุทธา  
กรมเอเชียตะวันออก ท่ีกรุณาสนับสนุนและอนุมัติใหผูเขียนเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การทูตครั้งนี้ นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดแก ทานเอกอัครราชทูต
สุวัฒน  จิราพันธุ ปจจุบันดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต/หัวหนาคณะผูแทนไทยประจําอาเซียน ณ 
กรุงจาการตา และทานเอกอัครราชทูตปญญรักษ  พูลทรัพย ปจจุบันดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงฮานอย ตลอดจนทานเอกอัครราชทูตพิรุณ  ลายสมิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ทานปจจุบัน 
คุณทรงวิทย  นิภาสุวรรณ อดีตอุปทูต ณ กรุงโดฮา ปจจุบันดํารงตําแหนงอัครราชทูตท่ีปรึกษา  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และเพ่ือนขาราชการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ท่ีใหความชวยเหลือในดาน
ขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการจัดทํารายงานฉบับนี้ 

ขอขอบคุณสถาบันเทวะวงศวโรปการ ท่ีไดจัดหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง 
และขอขอบคุณคณะเจาหนาท่ีสถาบันฯ ทุกทานท่ีไดใหความสะดวกในเรื่องตางๆ ตลอดชวงเวลาการ
ฝกอบรมและการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและในตางประเทศ ตลอดจนใหความชวยเหลือในการ
จัดพิมพรายงานการศึกษาฉบับนี้ 

ขอขอบคุณเพ่ือนขาราชการกระทรวงการตางประเทศ และเพ่ือนรวมรุนจากสวนราชการ
อ่ืนๆ และภาคเอกชน ท่ีเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 6 ทุกทานสําหรับ
มิตรภาพ ไมตรีจิต และการสนับสนุนตางๆ ตลอดระยะเวลาการฝกอบรมหลักสูตรนี้รวมกัน  

สุดทายนี้ ขอขอบคุณคุณธีรภัทร มงคลนาวิน สามีของผูเขียน สําหรับขอคิดเห็นในฐานะ
อัครราชทูตท่ีปรึกษา / รองหัวหนาคณะผูแทนไทยประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา และ
กําลังใจตลอดระยะเวลาการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้ 

 
อุรษา  มงคลนาวิน 
กรกฎาคม 2557 
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ภาพท่ี 1 BCG Matrix 13 
  
 



 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลัง – ความเปนมา / ความสําคัญของปญหา 

กาตารเปนประเทศขนาดเล็กในทางภูมิศาสตร แตในทางเศรษฐกิจเปนประเทศท่ีมีลักษณะ
ของตลาดเกิดใหมท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงข้ึนอยางตอเนื่อง รายไดสวนใหญของ
กาตารมาจากภาคพลังงานโดยผลิตน้ํามันไดประมาณ 800,000 บารเรล/วัน มีปริมาณน้ํามันสํารอง 
14.5 พันลานบารเรล มีการประเมินวากาตารจะสามารถผลิตน้ํามันในระดับปจจุบันไดอีกเปนเวลา 65 
ป ท่ีสําคัญ กาตารมีปริมาณกาซธรรมชาติสํารองมากเปนอันดับ 3 ของโลก (รองจากรัสเซียและ
อิหราน) โดยกาตารไดเริ่มสงออก LNG ตั้งแตป 2539 และมีนโยบายพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลาง
ดานพลังงาน โดยเฉพาะการผลิตและสงออกกาซธรรมชาติ ปโตรเคมี รวมท้ังการเปนแหลงผลิต Gas 
to Liquid (GTL) ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ในป 2549 กาตารไดกลายเปนประเทศท่ีสงออก LNG มากท่ีสุด
ในโลก ประมาณ 25-26 ลานเมตริกตันตอป ในป 2548 World Economic Forum ไดจัดใหกาตาร
เปนประเทศท่ีมีความสามารถในการแขงขันสูงท่ีสุดในโลกอาหรับ (รองลงมาไดแก สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส บาหเรน โอมาน และจอรแดน ตามลําดับ)0

1 
จากการท่ีกาตารเริ่มมีเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรงและเติบโตอยางรวดเร็วนับตั้งแตป 2540 เปน

ตนมา มีความม่ันคงทางการเงินและการคลัง มีนโยบายลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
ภายในประเทศจํานวนมากเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีนโยบายสงเสริมการลงทุนจาก
ตางประเทศ เปนแหลงพลังงานท้ังน้ํามันและกาซธรรมชาติท่ีสําคัญแหลงหนึ่งในภูมิภาคตะวันออก
กลางของไทย โดยเฉพาะการท่ีกาตารไดเปนเจาภาพจัดกีฬาเอเชียนเกมส ครั้งท่ี 15 ในป 2549 ซ่ึงมี
โครงการกอสรางท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดกีฬาเอเชียนเกมสจํานวนมาก จึงถือเปนตลาดใหมท่ีมีศักยภาพ
สูงตอไทยในแงของตลาดท่ีมีกําลังซ้ือสูง ตลาดแรงงาน กอสราง ธุรกิจและบริการและนักทองเท่ียว
คุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐบาลไทยในขณะนั้นท่ีสนับสนุนการขยายผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ การคาและการลงทุนของไทยในตางประเทศ ในป 2545 รัฐบาลไทยจึงเห็นชอบใหเปด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เพ่ือดําเนินงานสงเสริมความสัมพันธกับกาตารและแสวงหาโอกาส
ดานเศรษฐกิจการคาท่ีจะเปนผลประโยชนของไทยในกาตารใหมากยิ่งข้ึนไปอีก 1

2 โดยสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไดเปดทําการเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2545 

ในดานความสัมพันธไทย-กาตาร กลาวไดวา เปนไปในลักษณะมิตรประเทศ โดยอดีตเจาผู
ครองรัฐกาตารมีทัศนคติท่ีดีมากตอประเทศไทย ทรงมีพระสหายสนิทเปนคนไทย เคยเสด็จเยือนไทย

                                                 
1 ICSC: International Cooperation Study Center, ประเทศรัฐกาตาร [ออนไลน], แหลงท่ีมา 

http://www.apecthai.org/apec/th/ profile1.php?continentid=2&country=k1&name=. 
2 กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการตางประเทศ, การเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา 

รัฐกาตาร, สิงหาคม 2545. 
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อยางเปนทางการเม่ือป 2542 และทรงปรารภใหคนไทยไปทํางานในกาตารมากข้ึน อยางไรก็ตาม ใน
ระดับประชาชนท่ัวไปของกาตาร23 กลาวไดวายังรูจักประเทศไทยนอยมาก 3

4 ในชวงกอนท่ีจะมีการเปด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ผลประโยชนของไทยท่ีมีอยูกับกาตารสวนใหญยังคงจํากัดอยูท่ีการ
เปนแหลงพลังงานของไทยและการเปนตลาดสําหรับแรงงานไทยในโครงการกอสรางตางๆ ของกาตาร 
โดยเฉพาะโครงการกอสรางท่ีเก่ียวกับการเปนเจาภาพกีฬาเอเชียนเกมส รวมท้ังธุรกิจดานการ
ออกแบบและกอสราง 

นอกจากนี้ ชาวกาตารและรัฐกาตารมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกตางจากชาวไทยและประเทศ
ไทยคอนขางมาก ท้ังในดานลักษณะทางภูมิศาสตรและภูมิอากาศท่ีกาตารเปนทะเลทรายท้ังประเทศ 
รอนและแหงแลง และความแตกตางทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเปนอยู ซ่ึงชาวกาตารเปนชาว
มุสลิมนับถือศาสนาอิสลามท่ีมีแนวปฏิบัติคอนขางเครงครัด โครงสรางทางสังคมมีการกําหนดแยกแยะ
หนาท่ีและบทบาทของบุรุษและสตรีอยางชัดเจน และการไมดื่มสุราและบริโภคเนื้อหมูเนื่องจากขอ
หามทางศาสนา นอกจากนี้  ยังมีความแตกตางในดานรสนิยมและความชอบในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอันเปนผลจากความแตกตางกันของสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยชาวกาตาร
ซ่ึงโดยท่ัวไปมีฐานะร่ํารวย มีวิถีชีวิตท่ีสุขสบายหรูหรา นิยมสินคาราคาแพงและมีคุณภาพดี สะทอน
จากปายสโลแกนท่ีติดไวท่ัวกรุงโดฮาวา “Qatar deserves the best”5 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ตระหนักดีถึงโอกาสและอุปสรรคเหลานี้ในการ
ดําเนินงานเพ่ือสงเสริมผลประโยชนของไทยในกาตาร และนับตั้งแตท่ีเริ่มเปดดําเนินการ จึงให
ความสําคัญกับการใช Soft Power และการทูตสาธารณะควบคูไปกับกลไกการดําเนินงานทางการทูต
ตามปกติ (การประชุมเจรจาและหารือทวิภาคี การเยือนอยางเปนทางการในระดับตางๆ) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมความสัมพันธใกลชิดในระดับประชาชนของท้ังสอง
ประเทศ สงเสริมใหชาวกาตารรูจักและเขาใจคนไทยมากข้ึน และใหคนไทยรูจักและเขาใจชาวกาตาร
มากข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหผลประโยชนท่ีไทยมีอยูกับกาตารมีความหลากหลายและขยายตัวไปดานอ่ืนๆ 
เพ่ิมข้ึน อาทิ การทองเท่ียว การคา และการลงทุน เปนตน  

นับตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเลือกใชองคประกอบตางๆ ของ 
Soft Power ท่ีไทยมีในการดําเนินงานการทูตสาธารณะในกาตารมาอยางตอเนื่อง ไดแก อาหารไทย 
การแสดงนาฏศิลป และศิลปะตางๆ ของไทย การจัดงานแสดงสินคาไทย การทองเท่ียวและกีฬา 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะสื่อมวลชนไทย-กาตาร และความรวมมือดานการศึกษา

                                                 
3 มีอยูประมาณ 2 ลานคน โดยในจาํนวนน้ีเปนชาวกาตาร 3 แสนคน ท่ีเหลือเปนชาวตางชาติท่ีเขามาทํางานใน

กาตาร 
4 ขอมูลจากการสัมภาษณนายทรงวิทย นิภาสุวรรณ อดตีอุปทูต ณ กรุงโดฮา ซึ่งเปนผูดําเนินการเรื่องการเปดท่ีทํา

การสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา และปฏิบัติหนาท่ีอุปทูตตั้งแตเดือนธันวาคม 2545 – กรกฎาคม 2546 
จากน้ัน ดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาเมือ่อดีตเอกอัครราชทูตวรวีร วีระสมัพันธ เขารับหนาท่ี โดยไดปฏิบัตงิานท่ีสถาน
เอกอัครราชทูตฯ จนถึงป 2549 ปจจุบัน นายทรงวิทยฯ ดํารงตําแหนงอัครราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงมอสโก 

5 เปนสโลแกนของ Ashghal ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจท่ีดูแลโครงการกอสรางสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของกาตาร 
(www.ashghal.gov.qa) 
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และวิชาการ (อาทิ การแสดงแบบเสื้อผาไทยในงานแสดงวัฒนธรรมระหวางการแขงขันกีฬาเอเชียน
เกมสท่ีกรุงโดฮาในป 2549 โดยพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เสด็จฯ รวมงาน
ดังกลาว การจัดใหคณะสื่อมวลชนกาตารเยือนไทยอยางตอเนื่องในแตละป การท่ีทีมฟุตบอลเยาวชน
กาตารเดินทางไปแขงขันกระชับมิตรกับทีมไทยในป 2551 การจัดและเขารวมงานแสดงสินคา
ประจําปในกาตาร การสรางเครือขายสถาบันการศึกษาท่ีดูแลเด็กพิเศษของไทยและกาตารเม่ือป 
2555 เปนตน) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเลือก Soft Power ท่ีสอดคลองกับความตองการและ
ความชอบของชาวกาตาร โดยคํานึงถึงขอจํากัดและเง่ือนไขตางๆ ของสังคมกาตารเปนสําคัญ (เชน 
อาหารไทยท่ีประกอบอาหารโดยไมใชเนื้อหมูและเครื่องดื่มแอลกอฮอล การแสดงทางวัฒนธรรมไทยท่ี
ใชเครื่องแตงกายท่ีเหมาะสมเปนท่ียอมรับไดของสังคมมุสลิม เปนตน)  

การวางรากฐานการใช Soft Power และการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูตฯ มา
อยางตอเนื่องตั้งแตตน สงผลใหในปจจุบันกาตารเปนผลประโยชนของไทยหลายดาน โดย
นอกเหนือจากผลประโยชนของไทยในดานพลังงานในฐานะแหลงพลังงาน LNG รายใหญท่ีสุดของไทย
และการเปนตลาดแรงงานท่ีสําคัญแหงหนึ่งของไทยแลว ขณะนี้กาตารไดกลายเปนตลาดทองเท่ียวท่ี
สําคัญของไทย มีจํานวนนักทองเท่ียวชาวกาตารมาเยือนไทยเพ่ิมข้ึนทุกป โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ (medical tourism) ของไทยไดรับความเชื่อม่ันและความนิยมจากชาวกาตารมาอยาง
ตอเนื่อง จนรัฐบาลกาตารไดตัดสินใจเปดสํานักงานในไทยเพ่ือประสานงานและอํานวยความสะดวก
แกชาวกาตารท่ีเดินทางไปรับการรักษาในไทยมาตั้งแตป 2550 กาตารยังเปนตลาดท่ีมีกําลังซ้ือสูง
สําหรับสินคาไทย โดยมีอัตราการนําเขาสินคาไทยเพ่ิมข้ึนตอเนื่องและเพ่ิมความหลากหลายของ
ประเภทสินคาไทยท่ีเปนท่ีนิยมของชาวกาตาร และเปนมิตรประเทศของไทยท่ีไดแสดงความเขาใจตอ
สถานการณทางการเมืองไทยในปจจุบัน และเชื่อม่ันในเสถียรภาพทางการเมืองไทย โดยกาตารมิได
ออกประกาศเตือนพลเมืองของตนมิใหเดินทางเขาประเทศไทยแตอยางใดจากกรณีรัฐประหารและ
ประเทศไทยอยูภายใตการบริหารประเทศโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติเม่ือเดือนมิถุนายน 2557 

ความสําเร็จของการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดชวงท่ีผานมาดังกลาว
แสดงใหเห็นวา แมไทยและกาตารจะมีความแตกตางกันในดานวัฒนธรรม และวิถีชีวิตเปนอยางมาก 
แตการเลือก Soft Power ท่ีสามารถเปนจุดรวมของท้ังสองประเทศได ซ่ึงหมายถึงการท่ีไทยเลือก 
Soft Power ตัวท่ีเปนจุดแข็งท่ีไทยมี มาใชใหสอดคลองกับความตองการและความชอบของชาว
กาตารได ยอมนํามาซ่ึงความสําเร็จในการดําเนินงานการทูตสาธารณะเพ่ือสงเสริมผลประโยชนของ
ไทยในกาตารดังท่ีปรากฏในปจจุบัน 
 
1.2  คําถามการศึกษา  

แมจะมีความแตกตางระหวางไทยกับกาตารเปนอยางมากในแงของวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
ความเปนอยู แตการเลือกใช Soft Power ท่ีสอดคลองกับความตองการและความชอบของชาวกาตาร
มาอยางตอเนื่องตั้งแตแรกเริ่มเปดทําการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในป 2545 ชวยให
ชาวกาตารรูจักและมีทัศนคติท่ีดีตอคนไทย ชื่นชอบวัฒนธรรมไทย และนิยมชมชอบและเชื่อม่ันใน
สินคาและบริการของไทยหลายประเภท ดังนั้น รายงานการศึกษาฉบับนี้จะศึกษาวา อะไรคือ Soft 
Power ของไทยท่ีสอดคลองกับความตองการและความชอบของชาวกาตารท่ีชวยสงเสริม
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ความสัมพันธและผลประโยชนท่ีไทยมีกับกาตาร โดยศึกษา Soft Power และกิจกรรมการดําเนินงาน
การทูตสาธารณะท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ เลือกใชและดําเนินการนับตั้งแตเปดสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ในป 2545 จนถึงปจจุบัน เพ่ือนําไปสูขอสรุปวา ในการท่ีจะสงเสริมความสัมพันธระหวางกันใหใกลชิด
ยิ่งข้ึนและผลประโยชนท่ีไทยมีกับกาตารใหมากข้ึนตอไป ควรใหความสําคัญและใช Soft Power ตัว
ใดตอไป ตลอดจนพิจารณาใช Soft Power ตัวใหมๆ ตัวใดท่ีนาจะสงเสริมตอความสัมพันธและ
ผลประโยชนของไทยตอกาตารตอไป  
 
1.3  สมมติฐานการศึกษา 

ผูเขียนเห็นวา การเลือกใช Soft Power ท่ีไทยมีท่ีสอดคลองกับความตองการของกาตารจะ
ชวยสงเสริมความสัมพันธไทย-กาตารใหใกลชิดยิ่งข้ึน โดย Soft Power เหลานี้คือ วัฒนธรรม ธุรกิจ
และนวัตกรรม และการศึกษา 
 
1.4  กรอบในการศึกษา 

ในสวนของแนวคิดทฤษฎีจะศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ Soft Power และการทูต
สาธารณะ (Public Diplomacy) ของ Joseph S. Nye และนักวิชาการท่ีเก่ียวของ โดยนําโมเดล 
Boston Consulting Group Matrix (BCG Matrix) มาใชในการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือใหไดขอสรุป
วา Soft Power ในกลุมใดของการดําเนินงานการทูตสาธารณะมีแนวโนมท่ีจะสอดคลองกับความ
ตองการและรสนิยมของชาวกาตารมากกวากลุมอ่ืน  
 
1.5  วิธีการดําเนินการศึกษา 

รายงานฉบับนี้แบงเปน 4 สวน ไดแก 1) บทนํา 2) แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ 3) การใช Soft Power ในการดําเนินงานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงโดฮา เพ่ือสงเสริมความสัมพันธไทย – กาตาร นับตั้งแตปท่ีไทยเปดสถานเอกอัครราชทูตฯ จนถึง
ปจจุบัน ซ่ึงคือระหวางป 2545 – 2557  

การศึกษาฉบับนี้ใชการอธิบายเชิงพรรณนาและการวิเคราะหโดยใชขอมูลจากเอกสารทาง
วิชาการและเอกสารราชการท่ีเก่ียวของ สําหรับการศึกษาการใช Soft Power และการดําเนินงานการ
ทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา มาจากการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูท่ี
รับผิดชอบในการกําหนดและการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะของไทยตอกาตาร การรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารและรายงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ และหนวยงานของกระทรวงการ
ตางประเทศระหวางป 2545 – 2557 และจากประสบการณตรงของผูเขียนเม่ือครั้งปฏิบัติหนาท่ีคู
สมรสของอัครราชทูตท่ีปรึกษา / รองหัวหนาคณะผูแทนไทยประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา 
ระหวางป 2556 – 2557  
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1.6  ขอบเขตของการศึกษา 
การเลือกใช Soft Power และกิจกรรมการดําเนินงานการทูตสาธารณะของสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮาในชวงต้ังแตเริ่มเปดสถานเอกอัครราชทูตฯ ในป 2545 – ปจจุบัน และ
การประเมินผลการใช Soft Power ในการดําเนินการทูตสาธารณะในชวงปดังกลาว 
 
1.7  วัตถุประสงคของการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ ไดแก 
1.7.1  ศึกษา Soft Power ของไทยท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ใชในการ

ดําเนินงานการทูตสาธารณะท่ีผานมาและในปจจุบันเพ่ือสงเสริมความสัมพันธท่ีใกลชิดระหวางไทย-
กาตาร โดยจัดแยกเปนรายกลุม และศึกษาเปรียบเทียบวา Soft Power ในกลุมใดท่ีสอดคลองกับ
ความตองการและรสนิยมของชาวกาตารมากกวากลุมอ่ืน และ soft power ตัวใหมๆ ท่ีมีแนวโนมจะ
สอดคลองกับความตองการและรสนิยมของชาวกาตารสําหรับการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ในอนาคต 

1.7.2  จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการใช Soft Power ของสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงโดฮา เพ่ือสงเสริมความสัมพันธไทย-กาตาร 
 
1.8  ประโยชนของการศึกษา 

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชนในการประเมินวา Soft 
Power ในกลุมใดท่ีสอดคลองกับความตองการและรสนิยมของชาวกาตารมากกวากลุมอ่ืนเพ่ือการ
ดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในระยะตอไป และประเมินวามี soft power ตัว
ใหมๆ ตัวใดท่ีมีแนวโนมจะสอดคลองกับความตองการและความชอบของชาวกาตารเพ่ือประโยชนใน
การดําเนินงานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เพ่ือสงเสริมความสัมพันธท่ี
ใกลชิดยิ่งข้ึนระหวางไทย – กาตารตอไปในอนาคต โดยมีขอเสนอในเชิงนโยบายเพ่ือการดําเนินงาน
แบบบูรณาการระหวางสถานเอกอัครราชทูตฯ / กระทรวงการตางประเทศ กับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนของไทยท่ีเก่ียวของอยางเปนเอกภาพมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับศักยภาพและทรัพยากรดาน Soft Power ท่ีไทยมีอยู เพ่ือนํามาซ่ึงผลประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนไทยยิ่งข้ึนตอไป 

 
 
 



 
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

2.1  แนวคิดเรื่อง Soft Power 
2.1.1 ความหมายของ Soft Power ตามแนวคิดของ Joseph S. Nye6 

ในชวงตนทศวรรษ 1990 ศาสตราจารย Joseph S. Nye นักวิชาการดาน
รัฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยฮาวารดเปนผูชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของ “Soft Power” ในความสัมพันธ
ระหวางประเทศ โดยอธิบายวา โดยปกติแลวเม่ือพูดถึง “อํานาจ” ความเขาใจกันโดยท่ัวไปมัก
หมายถึงความสามารถในการไดมาซ่ึงผลลัพธท่ีเราตองการ อาทิ การใชอํานาจทางทหารหรือทาง
เศรษฐกิจเพ่ือใหประเทศอ่ืนปรับเปลี่ยนทาที หรือการใชไมแข็ง (sticks) และไมนวม (carrots) ในการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศ เปนตน ซ่ึงอํานาจลักษณะนี้เปนเพียงหนึ่งในรูปแบบของอํานาจเทานั้น 
และเปนสิ่งท่ีเรียกวา “Hard Power” แตยังมีอํานาจในอีกรูปแบบบหนึ่งท่ีเราอาจมองขามไป คือ 
“Soft Power” ซ่ึงหมายถึงอํานาจท่ีทําใหประเทศอ่ืนๆ ปฏิบัติตามความตองการของเรา (co-opt) 
โดยไมจําเปนตองบังคับ (coerce) หรือมีขอแลกเปลี่ยนใดๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความสามารถในการ
ทําใหผูอ่ืนพอใจในการเลือก (preference) ท่ีสอดคลองกับความตองการของเรา เปนการใชอํานาจ
เชิงดึงดูด (attractive power) เพ่ือนําไปสูการยอมรับโดยดุษณี (acquiescence) ซ่ึงแตกตางไปจาก
การใชอิทธิพล (influence) ท่ีตองอาศัยอํานาจในลักษณะ Hard Power  

ในเรื่องตัวแสดงในการใช Soft Power นั้น Joseph S. Nye มองวา นอกจาก
รัฐบาลเปนตัวแสดงหลักในการใช Soft Power เปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายตางประเทศแลว 
ยังมีตัวแสดงท่ีมิใชรัฐ ซ่ึงอยูนอกเหนือขอบเขตการควบคุมของรัฐ และเปนตัวแสดงท่ีบางครั้งอาจมี
บทบาทท่ีสอดคลองหรือไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐได 

2.1.2 ท่ีมาของ Soft Power ตามแนวคิดของ Joseph S. Nye 
ศาสตราจารย Joseph S. Nye ระบุแหลงทรัพยากรสําคัญอันเปนท่ีมาของ Soft 

Power วาหลักๆ มีอยู 3 แหลง ไดแก 
1)  วัฒนธรรม (culture) โดยหากวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสอดคลองกับ

ผลประโยชนและคานิยมของประเทศอ่ืนๆ วัฒนธรรมนั้นๆ มีโอกาสท่ีจะกลายเปน Soft Power ของ
ประเทศนั้นมากข้ึน โดยชองทางในการทําใหวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งเปนท่ีรูจักนิยมในประเทศ
อ่ืนๆ มีไดหลายชองทาง อาทิ การคา การติดตอสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนระหวางกัน เปนตน 

2)  คานิยมทางการเมือง (political values) ถาประเทศหนึ่งมีคานิยมทาง
การเมืองท่ีสอดคลองกับประเทศอ่ืนๆ Soft Power ของประเทศนั้นจะเพ่ิมข้ึน ในทางกลับกัน หาก

                                                 
6 Joseph S. Nye Jr., Soft Power : The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs 

2004). 
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คานิยมทางการเมืองของประเทศนั้นๆ ขัดกับคานิยมของประเทศอ่ืนๆ อยางชัดเจน ก็จะสงผลให 
Soft Power ของประเทศนั้นลดลง 

3)  นโยบายตางประเทศ (foreign policies) ถาประเทศหนึ่งดําเนินนโยบาย
ตางประเทศในลักษณะหนาไหวหลังหลอก (hypocritical) กาวราว และไมคํานึงถึงทาทีของประเทศ
อ่ืนๆ โอกาสท่ีจะสราง Soft Power จะมีนอยไปดวย แตหากประเทศใดมีนโยบายตางประเทศท่ีโดดเดน 
เชน รักสันติภาพและเคารพสิทธิมนุษยชน โอกาสท่ีประเทศนั้นจะสราง Soft Power จะมีมากข้ึน 

2.1.3 แนวคิดในเรื่อง Soft Power อ่ืนๆ 
นาย Robert Cooper อธิบดีหนวยงานดานความสัมพันธระหวางประเทศและ

กิจการการเมือง-การทหารของสํานักงานเลขาธิการคณะมนตรีสหภาพยุโรป 6

7 ไดเสนอมุมมองท่ี
นาสนใจเก่ียวกับ Hard Power และ Soft Power แหลงท่ีมาของ Soft Power หลายประการ อาทิ 

2.1.3.1 ความหมายของ Hard Power และ Soft Power   
1)  Hard Power หมายถึง อํานาจในการบังคับ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีคนจํานวน

มากรูจักดี และเม่ือใชมักทําใหเกิดประสบการณท่ีนาสะพรึงกลัวหรือไมพึงพอใจ (frightening and 
unpleasant) ในขณะท่ี Soft Power อาจหมายถึงอํานาจจากอะไรก็ไดท่ีนอกเหนือไปจาก Hard 
Power และอาจหมายถึง ความสามารถในการทําใหประชาชนของประเทศหนึ่งทําในสิ่งท่ีเราตองการ
โดยทําใหคนเหลานั้นตองการในสิ่งท่ีเราตองการ (getting people to do what you want by 
getting them to want what you want)  

2)  ไมมีประเทศใดในโลกท่ีใชเพียง Hard Power เพียงอยางเดียว 
เนื่องจากเปนไปไมไดท่ีประเทศหนึ่งๆ จะดําเนินความสัมพันธกับประเทศอ่ืนๆ โดยการใชอํานาจขมขู
คุกคามเพียงอยางเดียว 

3)  หากประเทศหนึ่งประสบความสําเร็จในการใช Hard Power จน
บรรลุวัตถุประสงคหนึ่งๆ แลว ข้ันตอนตอไปควรเปนการเปลี่ยนไปใช Soft Power แทน เพราะการใช
อํานาจบังคับอยางไมมีท่ีสิ้นสุดยอมกอใหเกิดการตอตานและใชงบประมาณหรือมีตนทุนท่ีสูงเกินไป 

2.1.3.2 แหลงท่ีมาของ Soft Power 
1)  Hard Power ในบางกรณี การท่ีประเทศหนึ่งมี Hard Power ท่ี

แข็งแกรงอาจชวยใหประเทศนั้นมีศักยภาพท่ีจะมี Soft Power ท่ีแข็งแกรงไปดวย เพราะการท่ี
ประเทศหนึ่งๆ จะใช Soft Power ไดก็นาจะตองมีสิ่งท่ีจะสามารถ “ให”แกประเทศเปาหมายได (ซ่ึง
หมายถึงมี Hard Power) เชน หากประเทศหนึ่งมีทรัพยากรมหาศาลท่ีจะชวยเหลือประเทศอ่ืนๆ ได 
อาจเปนกําลังทหารท่ีจะชวยปกปองประเทศอ่ืน หรือมีความร่ํารวยทางเศรษฐกิจ เชนในกรณีของ
สหรัฐฯ ซ่ึงมีท้ังสองอยาง ทําใหสหรัฐฯ มี Soft Power ท่ีแข็งแกรง หรืออีกนัยหนึ่งคือ “Hard Power 
begets Soft Power”  

2)  ความสําเร็จของประเทศหนึ่งๆ และความกระตือรือรนของประเทศ
นั้นท่ีจะแบงปนประสบการณหรือสูตรสําเร็จของความสําเร็จ อาจเปนปจจัยชวยสราง Soft Power 
ใหประเทศนั้นๆ เชน ญี่ปุนในชวงทศวรรษ 1960 ท่ีความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุน 
                                                 
7 Robert Cooper, Hard Power, Soft Power and the Goals of Diplomacy. In: David Held/Mathias 

Koenig-Archibugi (eds), American Power in the 21st Century, 2004, pp. 167-180. 
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(“pro-growth model”) ทําใหเกิดกระแสการลอกเลียนแบบและกระแส “นิยมญี่ปุน” ในหมู
ประชาชนของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตจีน เกาหลีใต 
และมาเลเซีย หรือกระแส “นิยมสหรัฐฯ” ในประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกในชวงหลัง
สิ้นสุดสงครามเย็นในฐานะตนแบบของประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศจน
ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี เปนสังคมในอุดมคติ ในขณะท่ีลัทธิคอมมิวนิสตเปนรูปแบบท่ี
ลมเหลว ความนิยมสหรัฐฯ ดังกลาวอาจชวยใหประเทศเหลานี้ยินดีใหความรวมมือกับสหรัฐฯ ตามท่ี
สหรัฐฯ รองขอ เปนตน  

3)  การมีสวนรวม ซ่ึงหมายถึงการท่ีประเทศหนึ่งรับฟงความเห็นและ
เปดโอกาสใหประเทศอ่ืนๆ เขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ยอมชวยสรางใหประเทศนั้นมี 
Soft Power เหนือประเทศอ่ืนๆ เชน การท่ีสหรัฐฯ มี Soft Power เหนือยุโรปตะวันตกอยาง
มหาศาลหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง มิใชเพียงเพราะสหรัฐฯ ใหการคุมครองทางทหารแกประเทศยุโรป
ตะวันตก (ในกรอบ NATO) แตมาจากการท่ีสหรัฐฯ ยินดีรับฟงและเปดใหประเทศพันธมิตรในยุโรป
ตะวันตกเขามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจใน NATO ยิ่งทําใหสหรัฐฯ ไดรับความนิยมและชื่นชม
จากประเทศพันธมิตรเหลานี้มากยิ่งข้ึนไปอีก  

นอกจากนี้ ในสวนของแหลงท่ีมาของ Soft Power นาย Jonathan 
McClory8 นักวิจัยจาก Institute of Government สหราชอาณาจักร ไดระบุแหลงทรัพยากรอันเปน
ท่ีมาของ Soft Power ท่ีสามารถกําหนดตัวชี้วัดท่ีเปนรูปธรรมได 5 ดาน ไดแก รัฐบาล วัฒนธรรม 
นโยบายทางการทูต การศึกษา ธุรกิจและนวัตกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  วัฒนธรรม (Culture) – หมายถึงกรอบการปฏิบัติท่ีทําใหเกิด
ความหมายตอสังคม ซ่ึงรวมถึงวรรณคดี ศิลปะ การศึกษา ภาพยนตร และดนตรีท่ีสามารถเขาถึง
สาธารณชนในวงกวาง โดยตัวชี้วัดดานวัฒนธรรมเพ่ือวัด Soft Power ของประเทศมีอาทิ จํานวน
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางเยือนประเทศนั้นๆ ในแตละป การแพรหลายของภาษาทองถ่ินของประเทศนั้น
ในประเทศตางๆ ยอดขายผลงานเพลงของศิลปนในตลาดโลก เปนตน 

2)  รัฐบาล (Government) – หมายถึงคานิยมและประสิทธิภาพในการ
ทํางานของรัฐบาล ความสําเร็จของรัฐบาลทําใหประเทศนั้นๆ ไดรับความนิยมและยอมรับจาก
ประเทศอ่ืนๆ อาทิ ความโปรงใสในการบริหารงาน การแกไขปญหาสังคมภายในประเทศ เปนตน 
ตัวชี้วัดไดแก ความเชื่อม่ันในรัฐบาล อัตราการเกิดอาชญากรรม ฯลฯ ดัชนีท่ีเก่ียวของ เชน World 
Economic Forum Trust in Government Index, World Bank Good Governance Index ฯลฯ 

3)  นโยบายทางการทูต (Diplomacy) – หมายถึงการท่ีประเทศหนึ่ง
ดําเนินนโยบายตางประเทศท่ีมีความชอบธรรม และมีบทบาทท่ีสรางสรรคตอประชาคมระหวาง
ประเทศ จะชวยสงเสริม Soft Power ของประเทศนั้น ตัวชี้วัดไดแก ปริมาณการใหความชวยเหลือ
เพ่ือการพัฒนาแกตางประเทศ (Overseas Development Aid – ODA) จํานวนการเปนสมาชิกท่ีมี
บทบาทแข็งขันในองคการระหวางประเทศตางๆ เปนตน 

                                                 
8 Jonathan McClory, The New Persuaders: an International Ranking of Soft Power [Online], 

Institute for Government, Available from http://www.institute forgovernment.org.uk/ 
publications 2010. 
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4)  การศึกษา (Education) หมายถึงขีดความสามารถของประเทศใน
การดึงดูดนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาในประเทศนั้น และนโยบายสงเสริมการแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา ซ่ึงนักศึกษาตางชาติท่ีสําเร็จการศึกษาจะชวยประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณของ
ประเทศท่ีจบการศึกษามาได เปนการเพ่ิมความนิยมและ Soft Power ของประเทศนั้นๆ ตัวชี้วัดคือ
จํานวนนักศึกษาตางชาติในประเทศ คุณภาพและอันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศนั้นๆ ผลงานทาง
วิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการตีพิมพและยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน 

5)  ธุรกิจและนวัตกรรม – หมายถึงความสามารถของประเทศหนึ่งใน
การสรางแรงดึงดูดและความนิยมตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ การมีนโยบายเศรษฐกิจท่ีเปด
เสรี ความสามารถในการสรางนวัตกรรมใหมๆ ท่ีเปนประโยชน ขีดความสามารถในการแขงขัน เปนตน 

ท้ังนี้ Joseph S. Nye เสนอวาเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําให Soft Power 
บรรลุผลในทางปฏิบัติคือ การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ซ่ึงหมายถึงปฏิสัมพันธท่ีมิไดพุง
เปาหมายไปท่ีรัฐบาลของตางประเทศ แตเปาหมายหลักคือ ปจเจกบุคคลและองคกรท่ีมิใชรัฐ ซ่ึง
นอกจากเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับประเทศตนเองแลว ยังมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางบรรยากาศอันดี
ในระยะยาวเพ่ือรองรับนโยบายตางประเทศท่ีจะตามมาในอนาคต 

 
2.2  แนวคิดเรื่องการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) 

2.2.1  ความหมายของการทูตสาธารณะ 
ศูนยนโยบายตางประเทศ (Foreign Policy Centre) ของสหราชอาณาจักร 8

9 ได
รวบรวมความเห็นของบุคคลตางๆ เก่ียวกับความหมายของการทูตสาธารณะท่ีทําใหเห็นภาพและ
เขาใจความหมายไดชัดเจนข้ึน ดังนี้ 

1)  นาย Edward Murrow ผูอํานวยการ United States Information Agency 
(USIA) กลาววา “การทูตสาธารณะแตกตางจากการทูตแบบดั้งเดิม (traditional diplomacy) ใน
ประเด็นท่ีวา การทูตสาธารณะเก่ียวของกับการมีปฏิสัมพันธไมเฉพาะแตกับรัฐบาล แตมุงเนนปจเจก
บุคคลและองคกรท่ีไมใชรัฐบาลเปนหลัก นอกจากนี้ กิจกรรมการทูตสาธารณะอาจนําเสนอแนวคิด
โดยปจเจกบุคคลและองคกรของสหรัฐฯ ท่ีอาจแตกตางไปจากความเห็นของรัฐบาลสหรัฐฯ”10  

2)  กลุมศึกษาเพ่ือการควบรวม USIA เขากับกระทรวงการตางประเทศ (Planning 
group for integration of USIA into the Department of State) ของสหรัฐฯ เห็นวา “การทูต
สาธารณะมุงสงเสริมผลประโยชนแหงชาติของสหรัฐฯ โดยการทําความเขาใจ บอกกลาว และสราง
อิทธิพลตอกลุมเปาหมายตางประเทศ”11 

3)  Sir Michael Butler หัวหนาคณะผูแทนสหราชอาณาจักรประจําสหภาพยุโรป 
กลาววา “วัตถุประสงคของการทูตสาธารณะคือ การสรางอิทธิพลตอความคิดของผูคนในประเทศ
เปาหมาย เพ่ือใหรัฐบาล บริษัท หรือองคกรตางๆ ของสหราชอาณาจักร สามารถบรรลุวัตถุประสงค

                                                 
9 Mark Leonard, Catherine Stead and Conrad Smewing, Public Diplomacy, London: The Foreign 

Policy Centre, 2002. 
10 Edward Murrow, 1963 กลาวในฐานะผูอํานวยการ United States Information Agency (USIA). 
11 Planning group for integration of USIA into the Dept. of State, June 20, 1997. 
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ไดงายข้ึน ซ่ึงภาพลักษณโดยรวมของสหราชอาณาจักรในประเทศเปาหมายมีความสําคัญอยางมาก 
แตมิใชเปนเพียงปจจัยเดียว…”12 

ศูนยนโยบายตางประเทศฯ ไดใหขอสรุปวา การทูตสาธารณะเปนเรื่องของการ
สรางความสัมพันธ ไดแก การเขาใจความตองการของประเทศอ่ืน การรูจักวัฒนธรรมและประชาชน
ของประเทศตางๆ การสื่อสารความคิดเห็นของตนเอง การแกไขความเขาใจผิด และการแสวงหาสิ่งท่ี
เปนจุดรวมของสองประเทศ โดยขอแตกตางหลักระหวางการทูตแบบดั้งเดิมและการทูตสาธารณะคือ 
การทูตสาธารณะเก่ียวของกับกลุมคนและผลประโยชนของประเทศตนทางกับประเทศเปาหมายในวง
กวางกวา  

ท้ังนี้ การดําเนินงานดานการทูตสาธารณะเปนสิ่งท่ีไมตองใชงบประมาณสูง ซ่ึง 
Joseph S. Nye ชี้วา รัฐบาลสหรัฐฯ ไดใชงบประมาณในดานการทหารมากกวาดานการตางประเทศ 
ซ่ึงครอบคลุมถึงงบประมาณของกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐฯ การใหความชวยเหลือแก
ตางประเทศ และกิจกรรมของ Voice of America รวมกันถึง 17 เทา ในสวนของสหราชอาณาจักร 
กระทรวงกลาโหมไดรับการจัดสรรงบประมาณมากกวากระทรวงการตางประเทศถึง 18 เทา 
นอกจากนี้ ผลสําเร็จท่ีไดรับจากการดําเนินงานการทูตสาธารณะจะนํามาซ่ึงผลประโยชนอยาง
มหาศาลจนสงผลใหงบประมาณท่ีลงทุนไปกลายเปนเม็ดเงินจํานวนท่ีไมมาก อีกท้ังมีความคุมคากวา
การลงทุนในสวนของ Hard Power มาก 

2.2.2  ระดับของผลสําเร็จของการทูตสาธารณะ 
ศูนยนโยบายตางประเทศฯ ไดแบงระดับของผลสําเร็จท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ดําเนินงานการทูตสาธารณะเปน 4 ระดับ เรียงจาก 1) ไปถึง 4) กลาวคือ 
1)  การเพ่ิมความคุนเคยของประชาชนในประเทศเปาหมายตอตัวประเทศตนทาง 

อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนทัศนคติท่ีไมดีตอประเทศตนทาง 
2)  การเพ่ิมความนิยมชมชอบของประชาชนในประเทศเปาหมายตอประเทศตน

ทาง อาจกอใหเกิดการโนมนาวใหประชาชนในประเทศเปาหมายมองประเด็นสําคัญๆ ของโลกใน
มุมมองเดียวกันกับประเทศตนทาง 

3)  การเขาไปมีปฏิสัมพันธใกลชิดกับประชาชนในประเทศเปาหมาย อาจกอใหเกิด
การสงเสริมใหประชาชนในประเทศเปาหมายมองประเทศตนทางเปนเปาหมายท่ีดึงดูดใจสําหรับการ
ทองเท่ียว การศึกษา และการซ้ือสินคา ตลอดจนมีความเขาใจและยอมรับในแนวคิดและคานิยมของ
ประเทศตนทาง 

4) การสร าง อิทธิพลตอประชาชนในประเทศเป าหมาย อาจกอให เ กิด
ปรากฏการณท่ีประชาชนในประเทศเปาหมายสนับสนุนทาทีของประเทศตนทาง หรือนักการเมืองของ
ประเทศเปาหมายเห็นประเทศตนทางเปนพันธมิตร 
  

                                                 
12 Sir Michael Butler, Former British Permanent Representative to the European Union, 2002. 
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2.2.3  รูปแบบของการทูตสาธารณะ 
แบงออกเปน 5 ลักษณะ12

13 ไดแก 
1)  การรับฟง (Listening) เปนกิจกรรมสําคัญของการทูตสาธารณะ เนื่องจากการ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับทัศนคติท่ีประเทศใดๆ หรือท่ัวโลกมีตอประเทศท่ีดําเนินการทูต
สาธารณะจะมีสวนชวยใหประเทศนั้นสามารถปรับเปลี่ยนและแกไขการดําเนินนโยบายตางประเทศ
ของตนไดอยางถูกตอง และสอดคลองกับวัตถุประสงคของนโยบายตางประเทศของตนไดมากข้ึน 

2)  การขอรับการสนับสนุน (Advocacy) เปนวิธีการพ้ืนฐานของการทูตสาธารณะ
ท่ีประเทศตางๆ นิยมใชกันอยางแพรหลาย โดยการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนโยบายหรือ
ประเทศของตน ซ่ึงรวมถึงการแถลงทาทีหรือนโยบายของรัฐในประเด็นตางๆ ตอรัฐบาลหรือ
สาธารณชนตางประเทศ เพ่ือใหรับรูและสรางทัศนคติท่ีดีตอประเทศท่ีดําเนินการทูตสาธารณะ 

3)  การทูตเชิงแลกเปลี่ยน (Exchange Diplomacy) คือการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการและการฝกอบรม เชน การใหทุนการศึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชนและ
ผูท่ีมีบทบาทในสังคมระหวางประเทศผูดําเนินการทูตสาธารณะกับประเทศเปาหมาย 

4)  การ ใช สื่ อ เ ผยแพร ข อ มูลข า ว ส าร ระหว า งประ เทศ  ( International 
Broadcasting) สื่อท้ังในรูปแบบดั้งเดิม เชน โทรทัศน วิทยุ และสิ่งพิมพ และรูปแบบใหม เชน 
อินเตอรเน็ต และ Social Media ตางๆ ลวนเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของประเทศท่ีดําเนินการทูต
สาธารณะในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีตองการไปยังสาธารณชนในประเทศเปาหมาย
ในปริมาณท่ีไมจํากัดไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองผานชองทางการทูตหรือการกลั่นกรองโดยรัฐบาลหรือ
หนวยงานภาครัฐของประเทศเปาหมาย 

5)  การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ถือเปนเครื่องมือของการทูต
สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการสงเสริมภาพลักษณและ Soft Power ของประเทศท่ีดําเนินการ
ทูตสาธารณะ เนื่องจากการทูตวัฒนธรรมมีความลึกซ้ึงและสามารถกระทําไดหลายมิติ เชน การ
เผยแพรขอมูลขาวสารของประเทศของตนไปยังประเทศเปาหมายโดยอาศัยจุดเดนทางวัฒนธรรม
ประเพณีประจําชาติ ศิลปะ ภาษา ศาสนา กีฬา การทองเท่ียว ดนตรี อาหาร คานิยมทางสังคม และ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชนภายในประเทศ 

2.2.4  ขอจํากัดของการทูตสาธารณะ 
แมการทูตสาธารณะจะเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายตางประเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ ยืดหยุน และอาจไมจําเปนตองใชงบประมาณสูงหากแตใหผลคุมคา แตมีขอจํากัดท่ีพึง
พิจารณา ดังนี้ 

1)  โดยท่ีการทูตสาธารณะมีรูปแบบกิจกรรมหลากหลายเ พ่ือสื่อสารกับ
สาธารณชนในประเทศเปาหมาย ดังนั้น จึงอาจควบคุมผลลัพธไมไดท้ังหมด ในบางกรณี กิจกรรมท่ี
ดําเนินการบนพ้ืนฐานของความตั้งใจดีอาจกอใหเกิดผลลัพธในทางลบท่ีไมคาดคิดไวได เชน การจัด
กิจกรรมการศึกษาดูงาน อาจเกิดกรณีท่ีผูเขารวมกิจกรรมเกิดความไมประทับใจจากสาเหตุบาง
ประการและเกิดทัศนคติในเชิงลบตอประเทศผูดําเนินกิจกรรมได 
                                                 
13 Nicholas J. Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past (Los Angeles : University of Southern 

California, 2000). 
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2)  การดํ าเนินการทูตสาธารณะควรมีการปรับรูปแบบให เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและสถานการณอยูเสมอ และพรอมท่ีจะมีการ “ลองผิดลองถูก” (evolutionary 
approach) โดยไมพึงกําหนดรูปแบบในลักษณะตายตัว 

3)  สิ่งท่ีประเทศท่ีดําเนินการทูตสาธารณะจะสื่อสารไปยังสาธารณชนของประเทศ
เปาหมายจะตองมีความสอดคลองกับนโยบายและสภาพความเปนจริงของประเทศของตน มิฉะนั้น
แลว Soft Power จะไมสามารถสรางความนาเชื่อถือและความไววางใจจากสาธารณชนในประเทศ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  การประเมินผลสําเร็จกระทําไดยาก เนื่องจากผลลัพธจะเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องระยะยาว 

 
2.3  การประเมินแนวโนมความสําเร็จของการใช Soft Power โดยผานการทูตสาธารณะ 

การศึกษาเพ่ือประเมินการดําเนินงานการทูตสาธารณะสําหรับ Soft Power แตละกลุมท่ี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดดําเนินการมาในชวงป 2553 – 2557 เพ่ือเปรียบเทียบวา Soft 
Power ในกลุมใดมีแนวโนมท่ีจะสอดคลองกับความตองการและรสนิยมของชาวกาตารมากกวากลุม
อ่ืน จะใชโมเดลของ Boston Consulting Group Matrix หรือ BCG Matrix  

BCG Matrix14 เปนโมเดลท่ีคิดข้ึนโดย Boston Consulting Group ในป ค.ศ. 1968 เพ่ือ
วิเคราะหดานการเงินการลงทุนเก่ียวกับการตลาด โดยโมเดลจะแสดงสถานะความแข็งแกรงของ
บริษัทเม่ือเทียบกับตลาดสินคานั้นๆ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา 3 ปจจัยหลักควบคูกันไป ไดแก 

1)  สวนแบงตลาด (market share) โดยเปนการเปรียบเทียบกับคูแขงวาสวนแบงตลาด
ของผลิตภัณฑนั้นๆ ของบริษัทเปนสัดสวนเทาใดเม่ือเทียบกับคูแขงท่ีสําคัญ 

2)  อัตราการเติบโตของสินคา (growth rate) เพ่ือพิจารณาวาตลาดสินคานั้นๆ มีความ
นาสนใจเพียงใด  

3)  กระแสเงินสดหมุนเวียนของสินคา (cash flow) วา เปนบวกหรือลบ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจวาจะลงทุนตอ หรือนําเงินสดไปลงทุนในสินคาตัวอ่ืนของบริษัท 

ท้ังนี้ จะนําผลการศึกษาสินคาแตละตัวตามหลักเกณฑขางตนมาจัดประเภทลงในตารางซ่ึง
จะแบงสินคาออกเปน 4 กลุม ไดแก 

1)  Star หรือกลุมดาวรุง หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีมีสวนแบงตลาดสูง อัตราการเติบโตสูง ทํา
รายไดและกําไรใหบริษัทไดอยางโดดเดน ธุรกิจไดกําไรสูง ตลาดเติบโตอยางรวดเร็ว จึงมักมีเงินสด
นอยหรือขาดแคลนเงินสด 

2)  Cash Cow หรือกลุมวัวใหนม หมายถึงผลิตภัณฑท่ีมีสวนแบงตลาดสูง อัตราการเติบโต
ต่ํา จึงมักมีเงินสดเหลืออยูมาก ผลิตภัณฑยังสามารถทํากําไรใหบริษัทไดอยางตอเนื่อง 

3)  Question Mark หรือกลุมนาสงสัย หมายถึงผลิตภัณฑท่ีมีสวนแบงตลาดต่ํา อัตราการ
เติบโตสูง มีกําไรนอย หากทําตลาดสําเร็จมีโอกาสจะพัฒนาไปเปน Star แตหากลมเหลวจะกลายเปน 
Dog 
                                                 
14 บริษัท Boston Consulting Group, แหลงท่ีมา http://www.bcg.com/about_bcg/history/ 

history_1968.aspx. 
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4)  Dog หรือกลุมสุนัข หมายถึงผลิตภัณฑท่ีมีสวนแบงตลาดต่ํา อัตราการเติบโตต่ํา เปน
ผลิตภัณฑท่ีไมทํากําไรและมักจะขาดทุน 
 

 
 

ภาพท่ี 1 BCG Matrix15 
 
ขอสรุปของ BCG Matrix 
1) ผลิตภัณฑท่ีเปน Star ควรเรงทําการตลาดใหเติบโตตอไป 
2) ผลิตภัณฑท่ีเปน Cash Cow ไมควรทําการตลาดท่ีใชเงินมาก ควรใชวิธีประคับประคองไว 
3) ผลิตภัณฑท่ีเปน Question ควรกําหนดระยะเวลาในการทําตลาดใหชัดเจน เพ่ือจะได

ทราบวาผลิตภัณฑจะพัฒนาไปเปน Star หรือ Dog  
4) ผลิตภัณฑท่ีเปน Dog ควรยกเลิกดําเนินการทันที เพราะหากยังลงทุนตอจะทําใหบริษัท

ขาดทุนตอไป 
 
รายงานการศึกษาฉบับนี้เปนการนําโมเดล BCG Matrix มาใชศึกษาในลักษณะประยุกตให

เหมาะสมกับสภาพและเง่ือนไขของการดําเนินงานการทูตสาธารณะของกลุม Soft Power แตละกลุม
ท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ดําเนินการ เนื่องจากกลุม Soft Power เหลานี้มิใชสินคาในเชิง
ธุรกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และการดําเนินงานการทูตสาธารณะมิใชการประกอบธุรกิจของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนําโมเดลดังกลาวมาใชประโยชนในการจัดประเภทของกลุม Soft Power 
เปน 4 ประเภทตาม BCG Matrix สวนหลักเกณฑการจัดประเภทซ่ึงพิจารณาจากสวนแบงตลาดและ
อัตราการเติบโตของตลาดนั้น ผูศึกษาไดเทียบเคียงเปนการไดรับความนิยมและความสนใจในขณะนั้น 

                                                 
15 วิกรานต  มงคลจันทร, บทความ BCG Matrix : วิเคราะหสถานการณการตลาด [ออนไลน], แหลงท่ีมา 

http://marketingforexp.blogspot.com/2013/10/bcg-matrix.html. 
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และแนวโนมในการไดรับความนิยมหรือความสนใจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของชาวกาตารตอ Soft Power 
กลุมนั้นๆ ซ่ึงหมายถึงแนวโนมของโอกาสท่ีกลุมนั้นๆ จะเติบโตแทน 

 



 
บทที่ 3 

การดําเนินงานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา  
ตั้งแตป 2545 – ปจจุบัน (2557) 

 
 
บทท่ี 3 เปนการวิเคราะหและประเมินการใช Soft Power ในการดําเนินงานการทูต

สาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในแตละชวงของการดํารงตําแหนงของ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา นับตั้งแตชวงแรกของการเปดทําการในเดือนธันวาคม 2545 จนถึงเดือน
กุมภาพันธ 2557 ซ่ึงเปนชวงกอนท่ีเอกอัครราชทูตทานปจจุบันเขารับตําแหนงในเดือนมีนาคม 2557 
โดยการศึกษาแบงเปน 3 ชวงภายใตการบังคับบัญชาของเอกอัครราชทูตฯ 3 ทาน ไดแก ชวงท่ีหนึ่ง 
ระหวางป 2545-2550 ชวงท่ีสอง ระหวางป 2551-2553 และชวงท่ีสาม ระหวางป 2554-2557  

ผูเขียนเห็นวาควรเริ่มตนดวยการอธิบายยุทธศาสตรของไทยตอภูมิภาคตะวันออกกลาง 
แหลงท่ีมาของ Soft Power ของไทยในภาพรวมสําหรับการดําเนินงานการทูตสาธารณะ และ Soft 
Power ของไทยตอกาตาร เพ่ือใหเขาใจวา เปาหมายของไทยในการดําเนินความสัมพันธกับกาตารคือ
อะไร ไทยมีทรัพยากรดาน Soft Power ท่ีเปนจุดแข็งใดอยูบาง และ Soft Power ท่ีเปนจุดแข็งท่ีไทย
มีนั้น ไทยใชตัวใดไดบางในการสงเสริมผลประโยชนท่ีไทยมีกับกาตาร จากนั้น จึงอธิบายถึงการใช 
Soft Power ในกิจกรรมการดําเนินงานการทูตสาธารณะในแตละชวงการดําเนินงานของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ  

 
3.1  ภาพรวมของยุทธศาสตรของไทยตอภูมิภาคตะวันออกกลางและกาตารตั้งแตป 2545 – 

2560 
3.1.1 ยุทธศาสตรของไทยตอภูมิภาคตะวันออกกลางชวงกอนหนาป 2556  

โดยสรุปคือ ภูมิภาคตะวันออกกลางเปนแหลงพลังงานน้ํามันและกาซธรรมชาติท่ี
สําคัญของโลก ไทยนําเขาน้ํามันรอยละ 45 จากตะวันออกกลาง นอกจากนั้น ยังเปนแหลงเงินทุน
สําคัญเนื่องจากประเทศตางๆ ในตะวันออกกลางมีเงินทุนสํารองเปนจํานวนมากประมาณ 400 
พันลานดอลลารสหรัฐ ภูมิภาคตะวันออกกลางเปนตลาดท่ีมีกําลังซ้ือสูง เปนตลาดแรงงาน 
นักทองเท่ียวคุณภาพ ประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้กําลังหันมากระชับความสัมพันธกับประเทศในเอเชีย 
ดังนั้น จึงเปนโอกาสท่ีไทยจะสรางความสัมพันธท่ีใกลชิดกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ โดยสําหรับ
กาตาร ผูนํากาตารมีทัศนคติท่ีดีมากตอประเทศไทย กาตารมีระบบเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง มีความม่ันคง
ทางการเงินการคลัง เปนแหลงพลังงานจากน้ํามันและกาซธรรมชาติท่ีสําคัญแหลงหนึ่งในภูมิภาค
ตะวันออกกลางของไทย เปนตลาดใหมท่ีมีศักยภาพสูงทางดานพลังงาน แรงงาน การกอสราง ธุรกิจ
และบริการอ่ืนๆ รัฐบาลมียุทธศาสตรในการชวยขยายโอกาสและลูทางสําหรับภาคเอกชนไทยในการ
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แสวงหาตลาดสําหรับสินคาและบริการของไทยในดานเหลานี้ในกาตาร เพ่ือเปนการสนับสนุนและ
สงเสริมการขยายผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนของภาคเอกชนไทยในตางประเทศ15

16 
3.1.2  ยุทธศาสตรของไทยตอภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ป 2556 - 

256016

17 
3.1.2.1  ความสําคัญทางยุทธศาสตรตอไทย  

1) ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ มีประชากรรวมกันประมาณ 380 
ลานคน (GDP รวมประมาณ 3,200 พันลานดอลลารสหรัฐ) โดยเฉพาะกลุมประเทศ GCC (บาหเรน 
คูเวต โอมาน กาตาร ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส) มีประชากรรวมประมาณ 42 ลาน
คน และ GDP รวมประมาณ 1,400 พันลานดอลลารสหรัฐ) เทียบเทาออสเตรเลีย และเกาหลีใต จึง
เปนตลาดการคาและการทองเท่ียวท่ีสําคัญสําหรับไทย  

2) เปนกลุมประเทศท่ีมีความสัมพันธท่ีดีกับไทย และหลายประเทศเปน
สมาชิกขององคกรระหวางประเทศสําคัญ อาทิ Organisation of Islamic Cooperation (OIC), 
League of Arab States (Arab League), African Union (AU), และ ยุโรปใต (กลุม 5+5) ดังนั้น 
จึงเปนกลุมประเทศท่ีสําคัญและมีอิทธิพลทางการเมืองระหวางประเทศท่ีไทยจะตองปฏิสัมพันธอยาง
ใกลชิด เพ่ือประโยชนตางๆ เชน การทําความเขาใจเก่ียวกับสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต 
การดําเนินการในเวทีสหประชาชาติ (UN) เปนตน  

3) เปนกลุมประเทศท่ีใหความสําคัญเรื่องความม่ันคงดานอาหาร (food 
security) โดยเฉพาะกลุม GCC มีความจําเปนตองนําเขาอาหารสูงถึงรอยละ 80 ของความตองการ
ภายในประเทศ โดยในป 2550 มีมูลคาการนําเขาอาหารของกลุม GCC สูงถึง 20 พันลานดอลลาร
สหรัฐ ดังนั้น จึงเปนตลาดสําคัญสําหรับสงออกสินคาอาหารและเกษตรสําหรับไทย 

4) เปนแหลงสงออกปโตรเลียมและกาซธรรมชาติท่ีสําคัญของโลก (รอยละ 
70 ของโลก) มีปริมาณน้ํามันสํารองรอยละ 66 และมีปริมาณกาซธรรมชาติสํารองรอยละ 74 ของโลก 
ปจจุบัน ไทยนําเขาน้ํามันจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดีอาระเบีย โอมาน และกาตาร และกาซ
ธรรมชาติจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและกาตาร ดังนั้น จึงเปนแหลงความรวมมือดานพลังงานท่ีสําคัญ
ของไทย 

5) กลุมประเทศ GCC มีความม่ังค่ังจากรายไดของน้ํามัน โดยสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส คูเวตและกาตาร มีกองทุนความม่ังค่ังแหงชาติ (Sovereign Wealth Fund: SWF) 
ท่ีติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และมีแนวโนมท่ีจะขยายการลงทุนในเอเชีย เนื่องจากมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงอยางตอเนื่องเม่ือเทียบกับญี่ปุน สหรัฐฯ หรือยุโรป ดังนั้น จึงเปนโอกาสสําหรับไทยท่ีจะ
เชิญชวนใหมาลงทุน / รวมทุนในไทย ท้ังในรูปแบบของการลงทุนโดยตรงและในตลาดหลักทรัพย 
นอกจากนี้ ภูมิภาคตะวันออกกลางไดเริ่มใหความสําคัญกับพันธบัตรอิสลาม (Sukuk) โดยปจจุบัน 

                                                 
16 กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการตางประเทศ, การขออนุมัติเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงโดฮา,19 สิงหาคม 2545 
17 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ, ยุทธศาสตรของไทยตอภูมภิาคตะวันออกกลางและแอฟริกา

เหนือ ป 2556 – 2560 
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนประเทศท่ีออกพันธบัตรอิสลามมากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 2 ของโลก (อันดับท่ี 1 
คือมาเลเซีย) และดูไบไดกําหนดวิสัยทัศนท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอิสลามของโลก  

6) ภูมิภาคตะวันออกกลางไดพัฒนาตนเองเปนศูนยกลางการขนสงและ
การคมนาคมของโลก โดยเฉพาะการเปนตัวเชื่อมดานการบินพลเรือนระหวางภูมิภาคยุโรป แอฟริกา 
และเอเชีย และเปนศูนยกลางการกระจายสินคา ไทยจึงควรเขาไปใชโอกาสสําหรับการกระจายสินคา
ของไทย และนํานักทองเท่ียว นักธุรกิจ ผูปวย เขามายังไทย ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงสุดในปจจุบัน  

3.1.2.2  ไทยตองการอะไรจากกาตาร 
1) รักษาและสงเสริมความสัมพันธกับผูนําระดับสูง สรางความเขาใจท่ี

ถูกตองเก่ียวกับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย และเปนพันธมิตรของไทยในเวที OIC  
2) สงเสริมความรวมมือระหวางภาคธุรกิจสองฝายเพ่ือขยายการคาและ

การลงทุนระหวางกัน  
3) สงเสริมความรวมมือดานพลังงาน เพ่ิมความรวมมือดานกาซ

ธรรมชาติ และสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรของไทยเพ่ือพัฒนาดานความม่ันคงทางอาหาร (food 
security) 

4) สงเสริมการทองเท่ียวคุณภาพ ควบคูไปกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
(medical tourism) สงเสริมภาพลักษณของไทยดานการทองเท่ียว อัธยาศัยไมตรีของคนไทย สถานท่ี
ทองเท่ียวสําหรับครอบครัวและการรับบริการทางการแพทย รวมท้ังความเปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ี
คนไทยหลากหลายศาสนาสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข 

5) ขยายตลาดแรงงานสําหรับแรงงานก่ึงฝมือและแรงงานมีฝมือ 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมกอสราง พรอมท้ังรักษาสิทธิประโยชนและพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

6) สรางความเขาใจอันดีระหวางศาสนา และแสวงหาความรวมมือทาง
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม 

7) สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประชาชน ท้ังในดานความเปนอยู
และวัฒนธรรม รวมถึงการเปนสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย  

3.1.2.3  สิ่งท่ีกาตารตองการจากไทย 
1) ตองการแรงงานจํานวนมากสําหรับภาคกอสรางและอุตสาหกรรมใน

กาตารท่ีขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะโครงการกอสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โครงการกอสราง
สนามกีฬาสําหรับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตบอลโลกในป ค.ศ. 2022 และโครงการกอสราง
ขนาดใหญท่ีเก่ียวเนื่องกับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตบอลโลกดังกลาว 

2) จุดหมายปลายทางสําหรับการพักผอนของครอบครัวและการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมีคุณภาพสูงและไดมาตรฐานระดับโลก 

3) ความรวมมือทางวิชาการโดยเนนดานการเกษตรและอาหารเพ่ือ
ตอบสนองเปาหมายการสรางความม่ันคงทางอาหารของกาตาร และดานการแพทยเพ่ือพัฒนาการ
บริการดานการแพทยและสาธารณสุขของกาตาร 

4) แหลงลงทุนเพ่ือสรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจและลดการ
พ่ึงพารายไดจากน้ํามันและกาซธรรมชาติ 
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5) ตลาดสําหรับสินคาพลังงานและเคมีภัณฑของกาตาร  
6) แหลงนําเขาสินคาและบริการดานการกอสราง และสินคาเกษตรและ

อาหารของกาตาร 
7) สงเสริมความสัมพันธในระดับประชาชน ความเขาใจอันดีระหวาง

ศาสนา และความรวมมือใกลชิดดานวัฒนธรรม 
3.1.2.4  กลยุทธในการดําเนินความสัมพันธ 

1) สงเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับประมุข ผูนํารัฐบาล รัฐมนตรี
ตางประเทศ รัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ  

2) สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหวางภาคประชาชน ผูนําชุมชน 
ผูนําองคกรศาสนาและฝายนิติบัญญัติ และสงเสริม soft diplomacy เพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหวางศาสนาและประชาชน 

3) สงเสริมความรวมมือระหวางภาคธุรกิจสองฝาย อาทิ อํานวยความ
สะดวกการเยือนของคณะนักธุรกิจ สนับสนุนกิจกรรมเผยแพรขอมูล การจัด Roadshow การเขา
รวมงานแสดงสินคาและการจัดเทศกาลไทย เปนตน 

4) เรงรัดการจัดทําความตกลงดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดานผลิตภัณฑ
อาหารและพลังงาน ความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุน ความตกลงดานความม่ันคงทาง
อาหาร ความตกลงดานการแพทย ฯลฯ รวมท้ังอํานวยความสะดวกสําหรับความตกลงตางๆ ท่ีจัดทํา
โดยภาคเอกชนไทย (เชน สัญญา Patient’s Referral มารักษาในไทย)  

5) รวมมือแกไขอุปสรรคตางๆ เชน สรางระบบอํานวยความสะดวกใน
ดานตางๆ โดยเฉพาะดานการทองเท่ียวและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เพ่ือดึงดูดในการเขามารับ
บริการการแพทยในไทย 

6) สงเสริมใหมีการจัดทําความตกลงดานแรงงานและใหมีการจัดทํา
สัญญามาตรฐานในการวาจาง เพ่ือปกปองสิทธิประโยชนของแรงงาน แกไขปญหาคาหัวสูงเกินกําหนด
และแกปญหาการมีสัญญาจางสองฉบับ สงเสริมใหมีการวาจางแรงงานไทยไปทํางานเพ่ิมข้ึน 

7) สนับสนุนการปฏิสัมพันธกับนักวิชาการ สถานศึกษา สถาบันวิจัย 
รวมถึงแสวงหาความรวมมือจัดตั้งศูนยหรือสถาบันดานการศึกษาตะวันออกกลาง (Middle East 
Studies) ในไทย สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาไทย – มุสลิม ซ่ึงมีความชํานาญในการใชภาษาและ
เขาใจวัฒนธรรมความเปนอยูของภูมิภาคตะวันออกกลางในดานธุรกิจหรือวิชาการอ่ืนๆ เพ่ือเขาถึง
ความตองการของภูมิภาค 

8) จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของไทย เชน การแสดง
วัฒนธรรมไทยในงานสําคัญตาง ๆ และการจัดงานแสดงภาพยนตรไทย เปนตน 
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3.2  แหลงท่ีมาของ Soft Power ของไทยในภาพรวม 
แหลงทรัพยากรอันเปนท่ีมาของ Soft Power ของไทย ไดแก 
3.2.1  วัฒนธรรม  

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีหลากหลายและมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวท่ีฝงรากลึกและพัฒนาสืบทอดกันมาเปนเวลายาวนาน เปนภูมิปญญาไทยท่ีประชาชนไทย
ภาคภูมิใจ และไดรับความชื่นชมจากชาวตางชาติท่ัวโลก โดยวัฒนธรรมไทยท่ีโดดเดนและมีชื่อเสียง
เปนท่ียอมรับในระดับโลกมีอาทิ อาหารไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป ผาไหมและสิ่งทอพ้ืนเมือง การ
แกะสลักผักและผลไม และงานฝมือหัตถกรรม ในดานกีฬาไทย มวยไทยกําลังไดรับความนิยมอยางสูง
จากประเทศตางๆ ท่ัวโลก ท้ังในฐานะกีฬา ศิลปะการปองกันตัว และการออกกําลังกายสมัยใหม 
นอกจากนี้ งานภาพถายและภาพพิมพ ภาพยนตร รวมไปถึงละครและงานเพลงและดนตรีสมัยใหม
ของไทยโดยศิลปนไทยท่ีมีการพัฒนาทักษะและความคิดสรางสรรคไดรับความนิยมจากชาวตางชาติ
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  

ประเทศไทยมีทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีสมบูรณท่ีสุดแหงหนึ่งของโลกและมี
ความหลากหลาย ท้ังสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญและคุณคาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี 
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีงดงามติดอันดับโลก และแหลงทองเท่ียวสมัยใหม โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนแหลงท่ีมีสินคาท่ีตอบสนองรสนิยมและความชอบของนักทองเท่ียวในทุก
ระดับฐานะจากทุกมุมโลก มีโรงแรมท่ีมีชื่อเสียง และการบริการแบบไทยๆ ท่ีอบอุนและเอาใจใส จน
ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ 

ประเทศไทยเปนเมืองพุทธท่ีศาสนาพุทธและการปฏิบัติตัวตามแนวพุทธศาสนาเปน
ท่ีปรากฏเดนชัด ในปจจุบันการฝกจิตใหสงบโดยการฝกวิปสสนาและสมาธิไดรับความสนใจในวงกวาง
จากชาวตางชาติท่ีมิไดนับถือศาสนาพุทธ แตมุงหวังแสวงหาความสงบทางจิตใจ โดยมีชาวตางชาติเขา
มารับการฝกอบรมตามวัดและสํานักสงฆท่ีมุงเนนในดานนี้เพ่ิมข้ึนท้ังในประเทศไทยและวัดไทยใน
ตางประเทศ  

จากขอเท็จจริงขางตนสะทอนใหเห็นวา วัฒนธรรมเปน Soft Power ท่ีสําคัญยิ่ง
ของไทย 

3.2.2  นโยบายตางประเทศ  
ประเทศไทยมีนโยบายตางประเทศท่ีมุงเนนการดําเนินบทบาทท่ีกระตือรือรนและ

สรางสรรค และเปนสมาชิกประชาคมระหวางประเทศท่ีมีความรับผิดชอบ ตั้งแตการเขารวม
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพและปฏิบัติการเพ่ือใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมขององคการ
สหประชาชาติในประเทศตางๆ การพัฒนาบทบาทการเปนประเทศผูใหความชวยเหลือ โดยเฉพาะใน
ดานเทคนิคและวิชาการแกประเทศยากจนและประเทศกําลังพัฒนาท้ังในกรอบทวิภาคีและไตรภาคี 
โดยบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศในกรอบตางๆ เปนท่ียอมรับของนานาชาติมาโดยตลอด 
เห็นไดจากการท่ีไทยไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Human Rights Council – UNHRC) วาระป 2553 – 2554 (วาระการเปน
สมาชิกป 2553 – 2556) และปจจุบันไทยยังคงประสงคจะแสดงบทบาทท่ีกระตือรือรนในเวทีระหวาง
ประเทศตอไปโดยกําลังลงสมัครในตําแหนงสมาชิก HRC เปนวาระท่ีสองสําหรับชวงป 2558 – 2560 
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และตําแหนงสมาชิกไมถาวรของคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ วาระป 2560 – 2561 ซ่ึง
ไดรับการสนับสนุนจากประเทศตางๆ รวมท้ังกาตาร 

การดําเนินนโยบายตางประเทศตามแนวทางดังกลาวชวยสรางภาพลักษณท่ีดีใหแก
ไทยในฐานะประเทศท่ีมีบทบาทในเชิงบวกและสมาชิกท่ีมีความรับผิดชอบตอประชาคมระหวาง
ประเทศ ซ่ึงเปนแหลงท่ีมาของ Soft Power อีกแหลงหนึ่งของไทย 

3.2.3  การศึกษา  
ระบบการศึกษาของไทยไดรับการพัฒนามาตรฐานท่ีสูงข้ึน สถาบันการศึกษาใน

ระดับตางๆ ของไทยมีความเปนสากลมากข้ึน มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา/นักเรียน
กับตางประเทศ มีความตื่นตัวในการสอนภาษาตางประเทศท่ีเปนภาษาสากลโดยปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับยุคสมัย ไมเพียงแตนักศึกษาไทยท่ีเดินทางไปศึกษาในประเทศตางๆ ท่ัวโลก แตจํานวน
นักศึกษาตางชาติท่ีเขามาศึกษาในไทยเพ่ิมข้ึนตามลําดับ โดยรัฐบาลไทยไดจัดสรรทุนใหแกประเทศ
เพ่ือนบานและประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ในการมาศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับตางๆ ของไทย 
นอกจากนี้ ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการของไทยไดรับเชิญใหไปเผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานทาง
วิชาการในประเทศตางๆ และไดรับเชิญใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิในองคการระหวางประเทศ อาทิ 
ดร.สายสุรี จุติกุล ผูทรงคุณวุฒิดานเด็กและสตรี ศ. วิทิต มันตาภรณ ผูทรงคุณวุฒิดานสิทธิมนุษยชน 
และ ดร. สมชาย ภคภาสนวิวัฒน นักวิชาการอิสระ เปนตน การศึกษาจึงเปน Soft Power ของไทย
ประการหนึ่ง 

3.2.4  ธุรกิจและนวัตกรรม  
ประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจบริการจนมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับใน

ระดับโลก โดยเฉพาะสปาไทย ซ่ึงมีการพัฒนารูปแบบบริการท่ีกาวหนาท่ียังคงเอกลักษณของ 
ภูมิปญญาไทยเฉพาะตัวและตอบสนองกับความตองการและเง่ือนไขเฉพาะ อาทิ การใหบริการสปา 
ฮาลาล (ซ่ึงสอดคลองกับแนวปฏิบัติของศาสนาอิสลาม) โดยเปดบริการในประเทศแถบตะวันออก
กลาง เปนตน การใหบริการทางการแพทยของไทยท่ีกาวหนา ไดมาตรฐานโลกและราคาไมสูงนักเม่ือ
เทียบกับประเทศอ่ืนๆ ทําใหไทยพัฒนาเปนศูนยกลางธุรกิจการใหบริการทางการแพทย ซ่ึงมีความ
เชื่อมโยงกับการทองเท่ียวอีกดวย หรือท่ีเรียกวาการทองเท่ียวในเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) โดย
ชาวตางชาติท่ีมารับการรักษาพยาบาลในไทย ใชเปนโอกาสมาทองเท่ียวประเทศไทยไปพรอมกัน ซ่ึงมี
จํานวนไมนอยท่ีผูท่ีมารับการรักษาพยาบาลพาครอบครัวและผูติดตามมาดวย โดยเฉพาะจากประเทศ
ในตะวันออกกลาง หรือแมแตธุรกิจอาหารของไทย ไมวาจะเปนอาหารทะเลแชเย็น/แชแข็ง ผลไม
กระปอง เครื่องปรุง และสินคาเกษตรและอาหารไทยจํานวนมากไดรับการพัฒนาเปนสินคาสงออกท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากลไปจําหนายท่ัวโลก รวมไปถึงอุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนประกอบของ
ไทย ซ่ึงธุรกิจและนวัตกรรมของไทยเหลานี้กลายเปน “ตราสินคา” หรือ “Brand” ของประเทศไทย
และเปน Soft Power ท่ีสําคัญอยางมากของไทย  
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3.3  Soft Power ของไทยตอกาตาร 
แหลงทรัพยากรท่ีเปน Soft Power ของไทยในการสงเสริมความสัมพันธกับกาตาร มีดังนี้ 
3.3.1  วัฒนธรรม  

อาหารไทยไดรับความนิยมสูงอยางตอเนื่องในกาตาร โดยมักอยูในลําดับตนๆ ของ
การจัดอันดับรานอาหารในทองถ่ินของกาตาร 1 7

18 การประกอบอาหารไทยตามแบบฮาลาล โดยใช
วัตถุดิบทองถ่ินแตปรุงตามแบบไทย มีเมนูท่ีนาสนใจและรสชาติหลากหลาย ใชวัตถุดิบคุณภาพสูงและ
มีราคาแพง ไดรับความนิยมจากชาวกาตารมาโดยตลอด อาทิ เมนูตมยํากุงแมน้ําขนาดใหญคัดพิเศษ
ของรานอาหารไทย “Jasmine” ในกรุงโดฮาซ่ึงเปนเมนูท่ีไดรับความนิยมสูงจากลูกคาชาวกาตาร 
และเปนท่ีตองการมากกวาจํานวนกุงท่ีรานสามารถสั่งไดจากประเทศไทยในแตละสัปดาหเสมอแมมี
ราคาสูงมาก 1 8

19 รวมท้ังเมนูสุขภาพสําหรับชาวกาตารท่ีปจจุบันเริ่มประสบปญหาสุขภาพมากข้ึน เชน 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง ซ่ึงจํานวนไมนอยมีสาเหตุจากการรับประทานอาหารท่ี
ไมถูกสุขลักษณะอันเนื่องมาจากฐานะความเปนอยูท่ีดี และหนวยงานดานสุขภาพอนามัยของกาตาร
เริ่มรณรงคใหชาวกาตารใสใจกับการรักษาสุขภาพของตนเองมากข้ึน และรับประทานอาหารใหถูก
สุขลักษณะ อาหารไทยซ่ึงตามปกติไดรับความนิยมสูงจากลูกคาทองถ่ินอยูแลว จึงไดรับความนิยม
เพ่ิมข้ึนไปอีกจากการเปนอีกทางเลือกหนึ่งของอาหารสุขภาพ  

นอกจากนี้ ชาวกาตารสมัยใหมใหความสนใจงานศิลปะในดานตางๆ เปนอยางมาก โดย
กระแสนิยมท่ีสําคัญมาจากการท่ีผูปกครองรัฐกาตารมีนโยบายพัฒนาใหกาตารเปนศูนยกลางของ
ผลงานศิลปะชั้นนําของโลก ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแผนการลงทุนในการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดย
ใชเม็ดเงินรายไดจากการสงออกน้ํามันและกาซธรรมชาติเพ่ือสรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจและ
ลดการพ่ึงพารายไดจากน้ํามันและกาซธรรมชาติ ท้ังนี้ Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin 
Khalifa Al-Thani พระขนิษฐาของเจาผูครองรัฐกาตารองคปจจุบันมีงบประมาณในการจัดซ้ือผลงาน
ศิลปะท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกในแตละปเปนจํานวนเงินถึงหนึ่งพันลานดอลลารสหรัฐ และนิตยสาร 
ArtReview ไดจัดใหเปนอันดับหนึ่งของ 100 ผูทรงอิทธิพลของโลกในดานศิลปะในป 2556 1 9

20 ดังนั้น 
ผลงานดานศิลปะของไทย รวมท้ังศิลปะสมัยใหมเปนสิ่งท่ีมีศักยภาพในการเปน Soft Power ตอ
กาตาร 

ในขณะเดียวกัน การแสวงหาความสุขและความสงบทางใจตามแนวพุทธศาสนาซ่ึงไดรับ
ความสนใจศึกษาจากชาวตางชาติท่ีมิไดนับถือศาสนาพุทธเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เปนสิ่งท่ีสามารถสราง
ความสนใจในหมูชาวกาตารท่ีนับถือศาสนาอิสลามไดเชนเดียวกันในฐานะองคความรูในการพัฒนา
จิตใจและสรางความสงบสุขในชีวิตภายใตแรงกดดันและกฎระเบียบท่ีเครงครัดของสังคมกาตาร 
  

                                                 
18 ดังรายละเอียดตามเอกสารอันดับของรานอาหารไทยท่ีปรากฏตามสือ่ตางๆ ของกาตารในป 2557 รวบรวมโดย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ตามเอกสารแนบ 1 
19 ขอมูลจากผูจดัการรานอาหารไทย “Jasmine” กรุงโดฮา ป 2556 
20 ArtReview Power 100 ป ค.ศ. 2013 (http://artreview.com/power_100/sheikha_al-

mayassa_bint_hamad_bin_khalifa_al-thani/) โดยเปนอันดับท่ี 90 ในป 2554 และอันดับ 11 ในป 2555 
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3.3.2  ธุรกิจและนวัตกรรม  
สินคาและบริการของไทยไดรับความนิยมจากชาวกาตารเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะสปาไทย ซ่ึงสอดคลองกับความชอบและรสนิยมของชาวกาตารท่ีมีฐานะร่ํารวยและนิยมใช
บริการสปาเปนรูปแบบหนึ่งของการพักผอนและเสริมความงาม ธุรกิจและนวัตกรรมอ่ืนๆ ท่ีสําคัญมี 
อาทิ โรงแรม การบริการทางการแพทยของไทย ผลิตภัณฑอาหารและผลไมไทย และสินคาประเภท
รถยนตและชิ้นสวนประกอบ มีรานอาหารไทยในลักษณะท่ีเปนเมนูไทยแทๆ และราคาแพงเปดบริการ
เพ่ิมข้ึนในกรุงโดฮา การขยายสาขาของธุรกิจสปาไทยแบบฮาลาลเพ่ิมข้ึน และมีกลุมโรงแรมท่ีเปนของ
คนไทยขยายสาขามาท่ีกรุงโดฮาเพ่ิมข้ึนและเปนท่ีนิยมของชาวกาตาร ในขณะท่ีชาวกาตารจํานวนมาก
มีความเชื่อม่ันในมาตรฐานและการบริการทางการแพทยของไทยท่ียังมีคาบริการท่ีถูกกวาคูแขงของ
ไทยในประเทศอ่ืน ประกอบกับไทยเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงในระดับโลก ชาวกาตารจึงนิยม
เดินทางไปรับบริการในประเทศไทยพรอมกับครอบครัวและผูติดตามเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ 
สินคาไทยแบรนดไทยท่ีมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ทําจากวัสดุมีคุณภาพสูง ผลิตนอยชิ้น เปนงาน
ฝมือประณีต ใชทักษะความเชี่ยวชาญสูง และมีราคาสูง เปนท่ีนิยมในหมูชาวกาตารท่ีนิยมสินคาราคา
แพงท่ีไมเหมือนใคร สินคาในลักษณะนี้ท่ีกําลังประสบความสําเร็จอยางสูงและมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิม
ขนาดการผลิตและเพ่ิมชนิดของผลิตภัณฑใหมๆ ไดอยางตอเนื่องในกาตารคือ สินคากระเปาหนัง
จระเข 2 0

21 ซ่ึงแสดงถึงความนิยมของชาวกาตารตอสินคาชั้นสูงท่ีเปนแบรนดของไทยเพ่ิมข้ึน และเปน
สินคาท่ีประสบความสําเร็จในกาตารเนื่องจากสอดคลองกับอุปนิสัยและความชอบของชาวกาตาร 21

22 
3.3.3  การศึกษา  

ในปจจุบันถึงแมจะยังไมมีนักศึกษาจากกาตารเดินทางมาศึกษาในประเทศไทย แต
การท่ีพระราชวงศของไทยไดพบและเยี่ยมชมสถาบันดานวิชาการตางๆ ของกาตาร ตลอดจนการเขา
รวมในการประชุมทางวิชาการท่ีจัดโดยรัฐบาลกาตาร จัดเปนการริเริ่มความรวมมือทางวิชาการกับ
องคกรตางๆ ของกาตาร ท่ีสถานเอกอัครราชทูตสามารถนําไปตอยอดดําเนินกิจกรรมความรวมมือ
ทางวิชาการกับกาตารไดอยางตอเนื่องตอไป 2 2

23 ซ่ึงถือเปนรูปแบบหนึ่งของการสราง Soft Power ของ
ไทยตอกาตาร นอกจากนี้ มีนักวิชาการไทยท่ีไดรับเชิญจากองคกรและสถาบันทางวิชาการของกาตาร
ใหมาแสดงผลงานทางวิชาการในเชิงศิลปะและศาสนาอยูเปนระยะๆ อีกท้ังมีนักเรียนและนักศึกษา
มุสลิมจากประเทศไทยไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลกาตารใหมาศึกษาในสถาบันการศึกษาดาน
ศาสนาอิสลามของกาตารเปนภาษาอาหรับ ซ่ึงความรวมมือในดานวิชาการเหลานี้ลวนมีผลชวยสราง 
Soft Power ของไทยตอกาตารไดในระดับหนึ่ง 
  

                                                 
21 ขอมูลจากคุณพัชรพิมล ยังประภากร เจาของธุรกิจกระเปาหนังจระเข “S’uvimol” 
22 โดยเฉพาะในหมูสตรีชาวกาตารซึง่ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอิสลามตองแตงกายดวยชุดคลุมสีดําตั้งแตศีรษะจรด

เทา ดังน้ัน สิ่งซึ่งจะแสดงถึงฐานะทางสังคมและความเปนตัวตนคือเครื่องประดับภายนอก เชน กระเปาถือ 
รองเทา นาฬิกา และอัญมณ ี

23 ขอคิดเห็นจากการสัมภาษณนายปญญรักษ พูลทรัพย อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ชวงป 2554 – 2557 
ปจจุบันดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
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3.3.4  นโยบายตางประเทศ  
ถึงแมแนวทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยในการเปนสมาชิกประชาคม

โลกท่ีมีบทบาทกระตือรือรน สรางสรรคและรับผิดชอบ จะเปน Soft Power ใหกับไทยในการสงเสริม
ความสัมพันธกับประเทศตางๆ แตสําหรับกาตารนั้น ถึงแมวากาตารจะชื่นชมไทยท่ีมีแนวนโยบายและ
บทบาทท่ีสรางสรรคคลายคลึงกับกาตาร หรือในลักษณะ “like-minded” และไดสนับสนุนไทยใน
เวทีและกรอบความรวมมือระหวางประเทศตางๆ เชน การสนับสนุนใหไทยไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิก 
HRC วาระป 2553 – 2556 และสนับสนุนใหดํารงตําแหนงประธาน HRC ในวาระป 2553 – 2554 
การสนับสนุนไทยในการสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงสมาชิก HRC รอบสองวาระป 2558 – 2560 
และสมาชิก UNSC วาระป ค.ศ. 2017 – 2018 และการสนับสนุนทาทีไทยท่ีไมประสงคใหมีการนํา
ประเด็นเรื่องปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยมาเขาสูกรอบ OIC เปนตน แตกาตารมีแนวทาง
เฉพาะของตนเอง ซ่ึงการท่ีกาตารแสดงทาทีสนับสนุนไทยในเวทีระหวางประเทศตางๆ ข้ึนอยูกับ
เหตุผลเฉพาะของผูนํากาตารเปนสําคัญ โดยไมอาจทราบไดชัดเจนวาเปนเพราะสาเหตุใด ดังนั้น จึงไม
สามารถเชื่อมโยงไดโดยตรงวาการสนับสนุนไทยของกาตารดังกลาวเปนผลมาจาก Soft Power ของ
ไทยในดานนโยบายตางประเทศ ซ่ึงหมายความวา ในขณะท่ีนโยบายตางประเทศตามแนวทางดังกลาว
ของไทยอาจเปน Soft Power หนึ่งท่ีไทยใชกับหลายประเทศอยางไดผล 2 3

24 แตไมสามารถนํามาใชกับ
กรณีของกาตารได เนื่องจากลักษณะพิเศษของกลไกการใชอํานาจในการตัดสินใจของกาตารซ่ึงมี
ลักษณะและเง่ือนไขเฉพาะตัว 24

25 
โดยสรุปคือ แหลง Soft Power ท่ีไทยสามารถใชกับกาตารไดมี 3 แหลงตามคําอธิบายใน

ขอ 3.3.1 – 3.3.3 ขางตน 
 

3.4  การใช Soft Power และการดําเนินงานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงโดฮาในแตละชวง 

3.4.1  ชวงท่ีหนึ่ง ป 2546 – 255025

26 “ชวงบุกเบิก เปดตัว” 
3.4.1.1 วัฒนธรรม และธุรกิจและนวัตกรรม  

สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหความสําคัญกับการจัดงานดานวัฒนธรรมของ
ไทยเปนอันดับแรกเนื่องจากในชวงนี้เปนชวงแรกของการเปดทําการของสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
แมเจาผูครองรัฐกาตารจะรูจักคุนเคยและมีความชอบประเทศไทยอยูแลว แตในหมูชาวกาตารเองถือ
วายังรูจักประเทศไทยนอยมาก และคนไทยท่ีชาวกาตารพบเห็นอยูในกาตารในขณะนั้นสวนใหญเปน
แรงงานไทยหลายพันคนท่ีเขาไปทํางานในโครงการกอสรางในกาตาร โดยเฉพาะจากการท่ีบริษัทของ

                                                 
24 โดยเฉพาะการใชตอประเทศตะวันตก เชน สหภาพยโุรปและสหรัฐฯ เน่ืองจากมีนโยบายตางประเทศในดานน้ีท่ี

คลายคลึงกัน 
25 ขอคิดเห็นจากการสัมภาษณนายปญญรักษ พูลทรัพย อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ชวงป 2554 – 2557 

ปจจุบันดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
26 อดีตเอกอัครราชทูตวรวีร ศิรสิัมพันธ ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2546 - 

มีนาคม 2550 ท้ังน้ี รายละเอียดการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนขอมูลจากการสมัภาษณนาย 
ทรงวิทย นิภาสุวรรณ อดตีอุปทูต ณ กรุงโดฮา และอดีตท่ีปรึกษาประจําสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวงน้ัน 
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ไทยสามารถประมูลโครงการกอสรางหมูบานนักกีฬาเอเชียนเกมสท่ีกาตารเปนเจาภาพในป 2549 
ดังนั้น จุดมุงหมายในการสงเสริมความสัมพันธไทย-กาตารใหใกลชิดยิ่งข้ึนในลําดับแรกจึงมุงเนนท่ีการ
ทําใหชาวกาตารรูจักคนไทยและประเทศไทยใหมากข้ึน โดยใชเครื่องมือท่ีสําคัญคือ วัฒนธรรม ซ่ึงเปน 
Soft Power ท่ีเปนจุดแข็งของไทยและชื่อเสียงของไทยในดานนี้ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ
อยูมากแลว ท้ังนี้ ในการดําเนินการทูตวัฒนธรรม เปนโอกาสใหใชจุดแข็งดาน Soft Power อีกกลุม
หนึ่งของไทยดวยคือ ธุรกิจและนวัตกรรม ซ่ึงในชวงนี้หมายถึงสปาและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
(medical tourism) ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตรของไทยตอภูมิภาคตะวันออกกลางและกาตารในชวงนี้ 

กิจกรรมดานการทูตวัฒนธรรมท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดในชวงแรกนี้
ประกอบดวยการจัดงานสัปดาหผลไมไทย โดยรวมกับหาง Lulu Hypermarket ซ่ึงเปนซุปเปอร 
มารเก็ตชั้นนําขนาดใหญของกาตารหลายครั้ง ซ่ึงปรากฏวาชาวกาตารใหความสนใจเปนอยางมาก 
และตอมา Lulu เปนหางท่ีไดเปดสํานักงานเพ่ือจัดซ้ือ (buying office) ผลไมท่ีตลาดไทเพ่ือจัดสงไป
ยังหาง Lulu สาขาตางๆ ในกาตารโดยตรง ไมตองผานบริษัทตัวแทนจัดซ้ือ นอกจากนี้ มีการจัดงาน
สัปดาหอาหารไทย โดยจัดทําใบแทรก (supplement) ในหนังสือพิมพทองถ่ินเพ่ือประชาสัมพันธงาน
ดังกลาว ซ่ึงเปนโอกาสเผยแพรโฆษณาการทองเท่ียว สปา และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยไป
พรอมกัน ท่ีไดรับความสนใจจากชาวกาตารเปนอยางดี การจัดงานเทศกาลอาหารไทยโดยสถาน
เอกอัครราชทูตฯ รวมกับสถาบันอาหารนําพอครัวไทยมาสาธิตการปรุงอาหารไทยและเปดสอนแก
คณะภริยาเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ ประจํากาตาร พรอมท้ังงานเลี้ยงอาหารคํ่าดวยอาหารไทยแก
แขกผูมีเกียรติชาวกาตาร นอกจากนี้ มีการแสดงแฟชันโชวผาไทยในงานแสดงทางวัฒนธรรมระหวาง
การแขงขันกีฬาเอเชียนเกมสท่ีกรุงโดฮาในป 2549 ซ่ึงพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารี
รัตน ไดเสด็จฯ รวมงานดังกลาว ทําใหไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนและชาวกาตารจํานวนมาก  

ในดานการเยือนในระดับประชาชน มีการจัดโครงการเชิญสื่อมวลชน
มุสลิมเยือนไทยประจําปโดยจัดรวมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงสื่อมวลชนท่ี
เดินทางไปเยือนไทยและไดทําความรูจักความเปนไทยและคนไทยโดยตรง ไดจัดทําบทความในเชิง
ประชาสัมพันธประเทศไทยในทุกๆ ดานเปนภาษาอารบิกซ่ึงชวยทําใหคนไทยและประเทศไทยเปนท่ี
รูจักตอชาวกาตารดียิ่งข้ึน นอกจากนี้มีการเยือนไทยของคณะ Qatar Photographic Society ซ่ึงเปน
อีกกลุมหนึ่งท่ีชวยประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดีของคนไทยและประเทศไทยตอชาวกาตารโดยผาน
ภาพถาย  

ในดานการสงเสริมสินคาไทย มีการประชาสัมพันธสินคาไทยในกาตารใน
งานแสดงสินคา Asian Showcase Exhibition และงาน International Trade Fair เพ่ือใหสินคา
ไทยเปนท่ีรูจักมากข้ึนในตลาดกาตาร ตลอดจนการจัด Roadshow รวมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ของไทยเพ่ือประชาสัมพันธคุณภาพและบริการดานการแพทยของไทยแกชาวกาตาร 

นอกจากนี้ สวนสัตวกาตารยังไดแสดงความสนใจในการนําชางไทยไป
แสดงในกาตาร ซ่ึงถึงแมวาเรื่องนี้เปนเพียงการหารือกันในเบื้องตน แตแสดงถึงการท่ีกาตารเริ่มรูจัก
และชื่นชมชางไทยซ่ึงเปนสัญลักษณท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ในชวงนี้มีรานอาหารไทยเริ่มเปดกิจการในกรุงโดฮาโดยขยายตัวเปน 3 
ราน โดยเปนรานอาหารไทยในระดับปานกลางท่ีดําเนินธุรกิจและบริหารโดยคนไทย ในขณะท่ีธุรกิจส
ปาไทยท่ีคนไทยเปนเจาของและดําเนินธุรกิจท่ีไดเปดดําเนินกิจการในชวงนี้มีจํานวน 4 แหง26

27  
มูลคาการสงออกสินคาไทยไปกาตารและจํานวนนักทองเท่ียวกาตารท่ี

เดินทางไปไทยในชวงป 2546 – 2550 ปรากฏตามตารางขางลาง 
 

ตารางท่ี 1  มูลคาการสงออกสินคาไทยไปกาตารในชวงป 2546 – 255027

28 
 

ป มูลคาการสงออก 
(ลานดอลลารสหรัฐ) 

มูลคาการนําเขา  
(ลานดอลลารสหรัฐ) 

การเปล่ียนแปลงของ 
การสงออก (รอยละ) 

2546 28.1 468 +25.45 
2547 49.7 698.2 +76.87 
2548 113.1 836.6 +127.57 
2549 193.2 1,528.9 +71.28 
2550 216.12 2,043.20 +11.9 

 
สินคาสําคัญท่ีไทยสงออกไปกาตารไดแก ยานยนต เหล็กและเหล็กกลา 

เครื่องปรับอากาศ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลและอาหารแปรรูป ขาว และผลิตภัณฑยาง 
เปนตน สวนสินคาสําคัญท่ีไทยนําเขาจากกาตาร ไดแก น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ ปุยและยากําจัด
ศัตรูพืชและสัตว น้ํามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ เปนตน 

 
  

                                                 
27 ขอมูลจากการสัมภาษณนายเอกภัทร เปรมโยธิน เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ซึ่งเคยเปน

เจาหนาท่ีทองถ่ินของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวงของอดีตเอกอัครราชทูตวรวีรฯ ท้ังน้ี การประกอบธุรกิจในโด
ฮาตามกฎหมายทองถ่ินตองเปนการรวมทุนระหวางชาวกาตารกับชาวตางชาติในสัดสวนการถือครองหุนรอยละ 
51 ตอรอยละ 49 

28 สํานักยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, เอกสารความสัมพันธทางการคา
ไทย-กาตาร [ออนไลน], แหลงท่ีมา  http://www.dtn.go.th/vtl_upload_file/1267677575140/ 
Qatar_trade52.pdf 2552. 
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ตารางท่ี 2  จํานวนนักทองเท่ียวกาตารท่ีเดินทางไปไทยในชวงป 2546 – 255028

29 
 
ป จํานวนนักทองเท่ียวจากกาตาร 

2546 4,458 
2547 6,963 
2548 8,027 
2549 11,463 
2550 16,924 

 
ในจํานวนนักทองเท่ียวชาวกาตารท่ีเดินทางไปไทยสวนใหญเปนการ

เดินทางไปรับบริการทางการแพทยและทองเท่ียวไปดวยในคราวเดียวกัน (medical tourism) ดังนั้น 
จํานวนนักทองเท่ียวจึงเปนตัวบงชี้ความนิยมของชาวกาตารในการเลือกประเทศไทยท้ังสําหรับการ
ทองเท่ียวเพ่ือพักผอน และการทองเท่ียวเพ่ือรับการรักษาพยาบาล 

3.4.1.2 จากขอมูลท้ังหมดขางตนสามารถใช BCG Matrix เพ่ือประเมินผลของ 
Soft Power 2 กลุมคือ กลุมวัฒนธรรมและธุรกิจและนวัตกรรม ดังนี้  
 
  

                                                 
29 ขอมูลจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เอ้ือเฟอโดยนายธเนศวร เพชรสุวรรณ ผูอํานวยการภมูิภาคยุโรป 

แอฟริกาและตะวันออกกลาง การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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BCG Matrix สําหรับวัฒนธรรม (อาหารและวัฒนธรรมไทย) 
 

Market Share  สวนแบงตลาดสูง 
- การไดรับความสนใจและการเริ่มไดรับความนิยมจากชาว

กาตารตออาหารและวัฒนธรรมไทย จากการใหความสนใจ
เขารวมงานท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ จัด และการเริ่มมี
รานอาหารไทยเปดกิจการ 

- ความนิยมของชาวกาตารในการเดินทางไปทองเท่ียวในไทย 
Market Growth   แนวโนมเติบโตสูง 

- รานอาหารไทยท่ีเปดใหบริการในกรุงโดฮามีจํานวนเพ่ิมข้ึนแต
ละแหงไดรับการตอบรับจากลูกคาชาวกาตารท่ีเขามาใช
บริการเปนอยางดี มีผลการประกอบการท่ีดี  

- จํานวนนักทองเท่ียวชาวกาตารท่ีเดินทางไปไทยมีจํานวนเพ่ิม
สูงข้ึนทุกป 

Outcome = “Star”  
ลูทางในการขยายตัวสูง  
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BCG Matrix สําหรับธุรกิจและนวัตกรรม (สปา การทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสินคาสงออกไทย) 
 

Market Share  สวนแบงตลาดสูง 
- การไดรับความสนใจและการเริ่มไดรับความนิยมจากชาว

กาตารตอสปา การทองเท่ียวเชิงสุขภาพในไทย และการ
นําเขาสินคาไทย และใหความสนใจเขารวมงานท่ีสถาน
เอกอัครราชทูตฯ จัด และการเริ่มมีธุรกิจสปาไทยเปด
กิจการ 

- ความนิยมของชาวกาตารในการเดินทางไปทองเท่ียวในไทย
เพ่ือรับการรักษาพยาบาล 

Market Growth  แนวโนมเติบโตสูง 
- ธุรกิจสปาไทยท่ีเปดใหบริการในกรุงโดฮามีจํานวนเพ่ิมข้ึนแต

ละแหงไดรับการตอบรับจากลูกคาชาวกาตารท่ีเขามาใช
บริการเปนอยางดี มีผลการประกอบการท่ีดี  

- จํ า น ว น ช า ว ก า ต า ร ท่ี เ ดิ น ท า ง ไ ป ไ ท ย เ พ่ื อ รั บ ก า ร
รักษาพยาบาลมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนทุกป 

Outcome = “Star”  
ลูทางในการขยายตัวสูง  
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3.4.2  ชวงท่ีสอง ป 2551 - 255329

30 “ชวงลงหลักปกฐาน” 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหความสําคัญอยางมากในการใช Soft Power เพ่ือ

สงเสริมความสัมพันธและผลประโยชนท่ีไทยมีกับกาตาร โดยใชควบคูไปกับการดําเนินงานทางการทูต
ตามปกติ โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) Introducing Thailand หมายถึงการแนะนําสิ่งดีๆ 
ของไทยใหชาวกาตารไดรูจัก เพ่ือเพ่ิมความรูจักคุนเคยและความนิยมในประเทศไทยและคนไทย 2) 
Image Projecting หมายถึงการสรางและสงเสริมภาพลักษณท่ีดีเก่ียวกับประเทศไทยและคนไทย 3) 
Brand Reminding หมายถึงการทําให “Brand” ของความเปนไทยเปนท่ีรูจักและนิยมในหมูชาว
กาตารวาสิ่งตางๆ ท่ีเปนของไทยนั้นมีภาพลักษณท่ีดีและมีคุณภาพดี โดย Soft Power ท่ีสถาน
เอกอัครราชทูตฯ เลือกใชในการดําเนินงานคือ กลุมวัฒนธรรม และกลุมธุรกิจและนวัตกรรม ท่ี
สอดคลองกับความตองการและรสนิยมของชาวกาตาร เพ่ือคงความตอเนื่องจากการปูทางพัฒนา
ความรูจักและคุนเคยระหวางไทย-กาตารในทุกระดับจากท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดดําเนินการไว
ในชวงท่ีแลว โดยในชวงนี้เปนการเนนย้ําสรางความรูจักคุนเคยและทัศนคติท่ีดีตอคนไทย สินคา/
บริการของไทยและประเทศไทยใหมากยิ่งข้ึน  

3.4.2.1  วัฒนธรรม 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจัดงานดานการทูตวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

ตั้งแตการจัดงาน Thai Food Festival รวมกับโรงแรมชั้นนําท่ีมีชื่อเสียงในกาตาร เชน 
InterContinental Doha และโรงแรม Grand Hyatt Doha โดยมีการแสดงนาฏศิลปไทย โดยได
ปรับในสวนของเครื่องแตงกายของนักแสดงไทยเพ่ือใหไมขัดตอหลักของศาสนาอิสลาม ทําใหเปนท่ี
พอใจและชื่นชมของชาวกาตาร และไดจัดงานในลักษณะเดียวกันรวมกับ Qatar Airways ซ่ึงเปนสาย
การบินแหงชาติของกาตาร นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหความสําคัญกับการออกบูธอาหาร
ไทยตามงานออกรานท่ีโรงเรียนทองถ่ินของกาตารมักจัดข้ึนเปนประจํา เพ่ือใหอาหารไทยเขาถึงและ
เปนท่ีรูจักมากข้ึนของคนทองถ่ิน  

ในการจัดงานท่ีเปนการรวมตัวของชุมชนคนไทยในกาตาร อาทิ งานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว งานวันแม งานวันสงกรานต งานวันลอยกระทง 
เปนตน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเชิญคนทองถ่ินเขารวมงานดวย และจัดใหคนไทยไดทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนตอทองถ่ินท่ีทํางานและพํานักอยู เชน การบริจาคโลหิตใหกับองคกร Qatar Red 
Crescent (เชนเดียวกับสภากาชาด) พรอมท้ังเชิญสื่อมวลชนทองถ่ินออกขาวประชาสัมพันธ ซ่ึงเปน
การเผยแพรภาพลักษณของประเทศไทยและคนไทยในเชิงบวกตอสาธารณชนกาตารใหเกิดทัศนคติท่ี
ดีตอคนไทย  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดเขาพบผูบริหารของสถานีโทรทัศน Al 
Jazeera ของกาตาร เพ่ือหารือเก่ียวกับลูทางความรวมมือในการประชาสัมพันธประเทศไทย ซ่ึงตอมา 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดประสานใหการทองเท่ียวแหงประเทศไทยวาจาง Al Jazeera ในการจัดทํา
รายการประชาสัมพันธประเทศไทยเปนภาษาอารบิกซ่ึงสามารถเผยแพรตอท้ังชาวกาตารและโลก
อาหรับไปพรอมกัน  
                                                 
30 ชวงของอดีตเอกอัครราชทูตสุวัฒน จิราพันธุ ปจจุบันดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต/หัวหนาคณะผูแทนไทยประจํา

อาเซียน ณ กรุงจาการตา ขอมลูไดรับจากการสมัภาษณ 
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อนึ่ง จากการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสรางความรู
จักและสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทยอยางตอเนื่อง Qatar Airways ซ่ึงเดิมทําการบินตรงไป
ยังประเทศไทยวันละ 2 เท่ียว ไดปรับเพ่ิมเท่ียวบินเปนวันละ 4 เท่ียว โดยมีขอสังเกตวา การปรับเพ่ิม
ดังกลาวเกิดข้ึนแมเปนชวงท่ีไทยประสบวิกฤตการณทางการเมืองภายใน โดยเปนชวงหลังวันท่ีเกิด
เหตุการณความรุนแรงในกรุงเทพมหานครเม่ือเดือนพฤษภาคม 2553 ซ่ึงแสดงถึงการเขาใจถึง
สภาพการณภายในประเทศไทยเปนอยางดีและมีความเชื่อม่ันในสถานการณในไทยของกาตาร อัน
เปนผลจากการวางรากฐานของการทําความรูจักและสรางความเขาใจในประเทศไทยของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ  

3.4.2.2  ธุรกิจและนวัตกรรม 
นอกจากการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยในโอกาส

การจัดงานดานวัฒนธรรมตางๆสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเขาพบบุคคลตางๆ ในวงการการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพของกาตาร โดยเฉพาะการทําความรูจักและหารือกับผูท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาลกาตาร
ใหยกรางนโยบายดานการแพทยและสาธารณสุขของกาตาร เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและไววางใจใน
บริการทางการแพทยและสุขภาพของไทย เพ่ือรักษาและสงเสริมกระแสความนิยมของชาวกาตารใน
การไปรับบริการในประเทศไทยใหมากข้ึน  

ในชวงนี้มีรานอาหารไทยเปดกิจการในกรุงโดฮาโดยขยายตัวเปน 5 ราน 
โดยเปนรานอาหารไทยระดับสูง ท่ีมีทําเลท่ีตั้งอยูในโรงแรมชั้นนําท่ีมีชื่อเสียงของกาตาร และยาน 
Souq Waqif ซ่ึงเปนยานรานอาหารและตลาดเกาท่ีรัฐบาลกาตารปรับปรุงและอนุรักษโครงสรางและ
รูปแบบทางสถาปตยกรรมดั้งเดิมไวโดยเปนยานท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากคนทองถ่ินและ
นักทองเท่ียวของกรุงโดฮา ในขณะท่ีธุรกิจสปาไทยเปดเพ่ิมอีกอยางนอย 1 แหง 

มูลคาการสงออกสินคาไทยไปกาตารและจํานวนนักทองเท่ียวกาตารท่ี
เดินทางไปไทยในชวงป 2551 – 2553 ปรากฏตามตารางขางลาง  
 
ตารางท่ี 3  มูลคาการสงออกสินคาไทยไปกาตารในชวงป 2551 – 2553 
 

ป มูลคาการสงออก 
(ลานดอลลารสหรัฐ) 

มูลคาการนําเขา  
(ลานดอลลารสหรัฐ) 

การเปล่ียนแปลงของ 
การสงออก (รอยละ) 

2551 304.52 2,874.75 +40.40 
2552 345.05 1,660.56 +13.29 
2553 266.50 2,150.90 -22.77 

 
สินคาสําคัญท่ีไทยสงออกไปกาตารไดแก ยานยนต เหล็กและเหล็กกลา 

เครื่องปรับอากาศ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลและอาหารแปรรูป ขาว และผลิตภัณฑยาง 
เปนตน สวนสินคาสําคัญท่ีไทยนําเขาจากกาตาร ไดแก น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ ปุยและยากําจัด
ศัตรูพืชและสัตว น้ํามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ เปนตน  
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อนึ่ง การท่ีมูลคาการสงออกไทยไปกาตารในป 2553 ลดลงรอยละ 22.77 
นั้นเปนผลรวมจากหลายปจจัย ท่ีสําคัญคือการชะลอตัวของโครงการกอสรางขนาดใหญของกาตาร
ภายหลังจากโครงการกอสรางท่ีเก่ียวเนื่องจากการเปนเจาภาพเอเชียนเกมสในป 2549 เสร็จสมบูรณ 
ซ่ึงสถานการณดังกลาวสงผลตอการสงออกไทยไปกาตารเนื่องจากสินคาสงออกไทยไปยังกาตารใน
อันดับตนๆ คือ ยานยนตและเครื่องปรับอากาศท่ีใชในโครงการกอสรางของกาตารเปนหลัก 
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยประกอบอ่ืน เชน วิกฤตการณทางการเมืองในไทย (เปนปท่ีปญหาการเมือง
ภายในเกิดข้ึนตอเนื่องและเกิดเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองในใจกลางกรุงเทพมหานคร) และ
วิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดจากปญหาในภาคการเงินของสหรัฐฯ ในชวงป 2551 – 2552 ท้ังนี้ เปน
สถานการณการชะลอตัวของการสงออกไทยไปยังกาตารในชวงสั้นๆ โดยในป 2554 ปรากฏมีการ
กระเตื้องข้ึนของตัวเลขการสงออกไทยไปยังกาตาร ซ่ึงจะแสดงในชวงการดําเนินงานของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในชวงตอไป 

 
ตารางท่ี 4  จํานวนนักทองเท่ียวกาตารท่ีเดินทางไปไทยในชวงป 2551 – 255330

31 
 

ป จํานวนนักทองเท่ียวจากกาตาร 
2551 15,138 
2552 15,913 
2553 22,341 

 
อนึ่ง จํานวนนักทองเท่ียวจากกาตารไปไทยในป 2551 – 2552 ลดลง

จากป 2550 ประมาณรอยละ 5 – 7 จากเหตุการณความวุนวายทางการเมืองภายในประเทศไทย
อยางตอเนื่องในชวงดังกลาว ซ่ึงประกอบดวยการชุมนุมและการปะทะกันของกลุมผูชุมนุมทาง
การเมืองท่ีมีแนวคิดแตกตางกัน การปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองโดยกลุมผูชุมนม
ประทวงทางการเมืองในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 การประทวงและเหตุการณจลาจลใน
ป 2552 ซ่ึงไดลุกลามไปถึงเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนสถานทีจัดการประชุมสุดยอดผูนําเอเชีย
ตะวันออกครั้ง 4 จนทําใหการประชุมตองยกเลิก โดยเหตุการณความรุนแรงไดจบลงเม่ือปลายเดือน
พฤษภาคม 2553 ตัวเลขจํานวนนักทองเท่ียวจากกาตารไดเพ่ิมกลับข้ึนมาและเพ่ิมข้ึนมากกวาตัวเลขป 
2550 อีกถึงกวารอยละ 40 

3.4.2.3  จากขอมูลท้ังหมดขางตนสามารถใช BCG Matrix เพ่ือประเมินผลของ 
Soft Power 2 กลุมคือ กลุมวัฒนธรรมและธุรกิจและนวัตกรรม ดังนี้ 
 
  

                                                 
31 ขอมูลจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  
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BCG Matrix สําหรับวัฒนธรรม (อาหารและวัฒนธรรมไทย) 
 

Market Share  สวนแบงตลาดสูง 
- การไดรับความสนใจและความนิยมสูงอยางตอเนื่องของชาว

กาตารตออาหารและวัฒนธรรมไทย จากการใหความสนใจเขา
รวมงานท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ จัด และการขยายตัวของ
รานอาหารไทย 

- ความนิยมอยางตอเนื่องของชาวกาตารในการเดินทางไป
ทองเท่ียวในไทย 

Market Growth   แนวโนมเติบโตสูง 
- รานอาหารไทยท่ีเปดใหบริการในกรุงโดฮามีจํานวนเพ่ิมข้ึนแต

ละแหงไดรับการตอบรับจากลูกคาชาวกาตารท่ีเขามาใช
บริการเปนอยางดี มีผลการประกอบการท่ีดี  

- จํานวนนักทองเท่ียวชาวกาตารท่ีเดินทางไปไทยมีจํานวนเพ่ิม
สูงข้ึนตอเนื่อง 

Outcome = “Star”  
ลูทางในการขยายตัวสูง  
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BCG Matrix สําหรับธุรกิจและนวัตกรรม (สปา การทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสินคาสงออกไทย) 
 

Market Share  สวนแบงตลาดสูง 
- การไดรับความสนใจและความนิยมสูงอยางตอเนื่องจากชาว

กาตารตอสปา การทองเท่ียวเชิงสุขภาพในไทย และการ
นําเขาสินคาไทย และใหความสนใจเขารวมงานท่ีสถาน
เอกอัครราชทูตฯ จัด และธุรกิจสปาไทยเพ่ิมจํานวนมากข้ึน 

- ความนิยมสูงอยางตอเนื่อวของชาวกาตารในการเดินทางไป
ทองเท่ียวในไทยเพ่ือรับการรักษาพยาบาล 

Market Growth  แนวโนมเติบโตสูง 
- ธุรกิจสปาไทยท่ีเปดใหบริการในกรุงโดฮามีจํานวนเพ่ิมข้ึนแต

ละแหงไดรับการตอบรับจากลูกคาชาวกาตารท่ีเขามาใช
บริการเปนอยางดี มีผลการประกอบการท่ีดี  

- จํ า น ว น ช า ว ก า ต า ร ท่ี เ ดิ น ท า ง ไ ป ไ ท ย เ พ่ื อ รั บ ก า ร
รักษาพยาบาลยังคงมีจํานวนสูงข้ึน และการลดลงในชวงป 
2551-2552 มาจากปจจัยท่ีควบคุมไมได และเปนสภาวะ
ชั่วคราว 

Outcome = “Star”  
ลูทางในการขยายตัวสูง  
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3.4.3  ชวงท่ีสาม ป 2554 – 255731

32 “ชวงตอยอด ขยายผล” 
ในชวงนี้กลาวไดวา ความสัมพันธไทย-กาตารมีความใกลชิดกันเปนอยางมาก ชาว

กาตารรูจักคุนเคยกับคนไทย มีความนิยมสินคาและบริการของไทยมากข้ึน และประเทศไทยเปน
ประเทศท่ีไดรับความนิยมจากชาวกาตารในดานการทองเท่ียว เห็นไดจากตัวเลขนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน
และการเพ่ิมเท่ียวบินตรงจากกาตารไปยังประเทศไทยโดยสายการบินแหงชาติของกาตาร สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไดตั้งเปาหมายในการใช Soft Power สําหรับการดําเนินงานการทูตสาธารณะคือ 
“เม่ือชาวกาตารนึกเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะนึกถึงประเทศไทยเปนอันดับแรก” โดยไดเลือกใช 
Soft Power ในการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทางการสงเสริมผลประโยชนในดานตางๆ ของไทย
ดังกลาว ซ่ึงอยูในกรอบยุทธศาสตรไทยตอภูมิภาคตะวันออกกลาง อีกท้ังมีการขยายการใช Soft 
Power ตัวใหมๆ ในกลุมดานวัฒนธรรม เพ่ือเปนลูทางใหมๆ ในการดําเนินงานการทูตสาธารณะ เห็น
ไดจากการดําเนินงานดานนี้ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

3.4.3.1 วัฒนธรรม 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดใช Soft Power ดานวัฒนธรรมและกิจกรรม

ทางวัฒนธรรมและการทองเท่ียวในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงนิทรรศการภาพถายและภาพ
พิมพ และ Workshop การทําภาพพิมพโดยรองศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง อาจารยและ
ผูเชี่ยวชาญในดานนี้จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สวนภาพถายเปนการแสดงผลงานของอาจารยชํานิ 
ทิพยมณี ระหวางวันท่ี 2 – 6 พฤศจิกายน 2556 ท่ี Katara ซ่ึงเปนหมูบานวัฒนธรรมและศูนยแสดง
นิทรรศการและผลงานดานศิลปะท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหนึ่งของกาตาร โดยงานแสดงภาพถายและภาพ
พิมพของไทยดังกลาวไมเคยจัดมากอนในกาตารและไดรับความสนใจจากบุคคลในวงการศิลปะของ
กาตารเปนอยางมาก ซ่ึงไดแสดงความสนใจจะดําเนินโครงการในลักษณะนี้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ 
อีกในอนาคต การเขารวมงานวัฒนธรรมรายยอยโดยมีนักแสดงซ่ึงเปนเจาหนาท่ีทองถ่ินคนไทยของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ และโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยซ่ึงดําเนินการโดยกลุมคนไทยในกาตาร 
การเขารวมงาน Diplomatic Bazaar การรวมกับโรงแรมชั้นนําตางๆ ในกรุงโดฮาจัดเทศกาลอาหาร
ไทย การจัดงานสงกรานตและลอยกระทงรวมกับโรงแรมตางๆ การจัดงาน Thai Food and 
Cultural Festival รวมกับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย 3 2

33 ซ่ึงในการจัดงานเหลานี้มีการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวไทย การบริการดานการแพทยของไทย และสปาไทยไปดวยพรอมกัน 
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรวมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศและกระทรวง
วัฒนธรรม 3 3

34 นําคณะนาฏศิลปจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและคณะสาธิตหัตถกรรมไทยไปแสดงใน
กาตาร ไดแก การจัดงาน Mahatsajan – The Wondrous Thai Cultural Show ควบคูไปกับการ
ประชาสัมพันธอาหารไทยของรานอาหารไทยในโรงแรม Grand Hyatt Doha การจัดงาน Amazing 

                                                 
32 ชวงอดีตเอกอัครราชทูตปญญรักษ พูลทรัพย ปจจุบันดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอมูลไดรับ

จากการสมัภาษณ 
33 เปนโรงเรยีนสอนภาษาไทยท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดตั้งข้ึนเมื่อป 2552 เพ่ือสอนภาษาไทยและ

วัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชนไทยในกาตาร 
34 เปนการจัดงานแบบบูรณาการความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศกับกระทรวงวัฒนธรรมในลักษณะ 

Roadshow โดยแสดงตอเน่ืองใน 3 ประเทศ ไดแก โอมาน กาตารและคูเวต 
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Thailand Festival ท่ีหางสรรพสินคา Al Khor Mall พรอมกับการประชาสัมพันธสินคานําเขาจาก
ไทย ท้ังผัก ผลไม และเครื่องปรุงอาหาร การจัด Workshop สําหรับภริยาเอกอัครราชทูตประเทศ
ตางๆ ฝกแกะสลักผลไม เขียนรม และรําไทย การจัดงาน The 2nd Amazing Thailand – 
Enchanted Cultural Show ท่ีโรงละครแหงชาติกาตาร ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมของ
กาตารใหเกียรติเขารวมดวย โดยมีสื่อมวลชนทองถ่ินใหความสนใจเขารวมงานและลงขาวใน
หนังสือพิมพทองถ่ินหลายฉบับ 

ท้ังนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับความรวมมือในการลงขาวเก่ียวกับงาน
ตางๆ เหลานี้จากสื่อมวลชนทองถ่ินแขนงตางๆ ในกาตารอยางดียิ่ง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีขาวในหนา
หนังสือพิมพทองถ่ินท้ังภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ ซ่ึงไดจัดใหสําหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ มากเปนพิเศษทุกครั้ง อาจสืบเนื่องจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
คอนขางมีสีสันและความหลากหลาย เม่ือเปรียบเทียบกับงานท่ีสถานเอกอัครราชทูตของประเทศอ่ืนๆ 
ในกรุงโดฮา ท่ีพยายามจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน แตโดยท่ีไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
จึงสามารถเลือกแขนงใดมานําเสนอไดโดยไมทําใหผูบริโภครูสึกเบื่อหนายหรือจําเจ ดังนั้น สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จึงไมจํากัดการใช Soft Power ดานวัฒนธรรมอยูแตเฉพาะในดานใดดานหนึ่ง โดย
ไดหมุนเวียนสลับกิจกรรมในแตละปใหกระจายไปในสาขาตางๆ จึงมักไดรับความสนใจจากคนทองถ่ิน
เปนจํานวนมากอยูเสมอๆ และแมชาวกาตารมิไดไปรวมงานท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ จัด แตก็ไดรับรู
รับทราบจากสื่อมวลชนในทองถ่ินและจากปากคําของบุคคลท่ีไดเขารวมงาน 

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดนิมนตพระสงฆไทยไปแสดง
ปาฐกถาธรรมท่ีมหาวิทยาลัย Georgetown ซ่ึงมีแคมปสของ School of Foreign Service อยูท่ีกรุง
โดฮา ซ่ึงนับเปนการริเริ่มการเผยแพรแนวคิดเรื่อง “ความสุข”และ “การทําสมาธิ” ในลักษณะ 
spiritual ท่ีมีความเปนสากลในสถาบันวิชาการท่ีมีชื่อเสียงในกาตาร และเปนการดําเนินงานในเชิง
วิชาการมากกวาจะเนนการเผยแพรคําสอนทางศาสนาซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมสามารถกระทําไดในกาตารซ่ึง
เปนประเทศมุสลิมและมีขอหามเรื่องการเผยแพรศาสนาอ่ืน ซ่ึงในโอกาสตอมา สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ไดนิมนตพระสงฆมาฝกสมาธิใหกับกลุมภริยาเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ ในกาตาร และสตรีชาว
กาตารท่ีสนใจในเรื่องนี้ ซ่ึงมิใชเปนการเผยแพรศาสนาพุทธ และปรากฏวาไดรับความสนใจเขารวม
เปนอยางมาก  

3.4.3.2 การศึกษา 
การเสด็จฯ เยือนกาตารของพระบรมวงศานุวงศของไทยในชวงป 2555 

ถึง 2556 ไดเปนพลังอันสําคัญในการเปดประตูขยายความสัมพันธไทย-กาตารไปสูดานอ่ืนๆ ท่ี
หลากหลายมากข้ึน นั่นคือการศึกษาและวิชาการ ซ่ึงเปนโอกาสท่ีดีสําหรับสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน
การใช soft power วางรากฐานความสัมพันธระดับประชาชนตอประชาชนกับกาตาร โดยในการ
เสด็จฯ แตละครั้งซ่ึงมีกําหนดการเขาเฝาเจาผูครองรัฐหรือการเสด็จฯ เยี่ยมชมสถานท่ีตางๆ ในกาตาร 
ไดรับความสนใจอยางมากจากสื่อมวลชนในทองถ่ินและปรากฏเปนภาพหนาปกหนังสือพิมพทุกฉบับ 
และภายหลังการเสด็จฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถดําเนินกิจกรรมเพ่ือขยายผลการเสด็จเยือน
ตอไป  
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนรัฐกาตาร
ในเดือนมกราคม 2555 เพ่ือทอดพระเนตรงานดานการพัฒนาการศึกษาของกาตาร เชน Faculty of 
Islamic Studies ของมูลนิธิกาตาร (Qatar Foundation), Heritage Library และ Shafallah 
Center for Children with Special Needs ซ่ึงเปนสถาบันดูแลเด็กออติสติกท่ีกาวหนาท่ีสุดใน
ตะวันออกกลาง ซ่ึงตอมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดขยายผลโดยประสานงานกับคณบดี Faculty of 
Islamic Studies ของ Qatar Foundation จัดอบรมดานมุสลิมสายกลางใหนักวิชาการมุสลิมของ
ไทย ซ่ึงคณะพรอมจัดใหเปนประจําตอไปทุกป การมอบคัมภีรอัลกุรอานเกาแกท่ีคนไทยมุสลิมจาก
จังหวัดปตตานีเขียนดวยลายมือมีอายุ 198 ป 3 4

35 ใหแก Heritage Library เม่ือเดือนกันยายน 2556 
ซ่ึงปรากฏเปนขาวปกหนาของหนังสือพิมพหลายฉบับ การประสานงานใหคณะผูบริหารและครู
โรงเรียนจิตรลดาไปศึกษาดูงานท่ี Shafallah Center for Children with Special Needs โดย
ละเอียดเพ่ิมเติม ซ่ึงเปนการสรางเครือขายสถาบันการศึกษาท่ีดูแลเด็กพิเศษและสามารถพัฒนาตอ
ยอดความรวมมือตอไปไดอีกในอนาคต  

ในเดือนมีนาคม 2555 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี ไดเสด็จเยือนกาตารเพ่ือทรงเปนองคปาฐกในการประชุมวิชาการดานสารกลายพันธุใน
สิ่งแวดลอมซ่ึงเกิดในประชากร จัดโดยมูลนิธิกาตาร ซ่ึงไดรับความสนใจอยางมากจากสื่อมวลชน
ทองถ่ิน และไดทรงเขาเฝาเจาผูครองรัฐกาตารในการเสด็จเยือนครั้งนี้ 

สมเด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ไดเสด็จเยือนกาตาร 
2 ครั้ง คือเม่ือเดือนกันยายน 2555 ในฐานะทรงเปนประธานกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยการ
ปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี 21 โดยไดทอดพระเนตรการดําเนินงานของ
มูลนิธิกาตารเพ่ือการปกปองเด็กและสตรี และทรงเขาเฝามกุฎราชกุมารแหงรัฐกาตาร และในเดือน
ตุลาคม 2556 เพ่ือทรงชวยเหลือกาตารในการเตรียมตัวเปนเจาภาพจัดประชุม UN Crime Congress 
ในป 2558 นอกจากนี้ ไดเสด็จทอดพระเนตรองคกรท้ังของรัฐและเอกชนท่ีทําหนาท่ีชวยเหลือสังคม 
สตรี และเด็ก หลายแหงในกาตาร ซ่ึงเปนการเชิดชูภาพลักษณท่ีสําคัญของไทยในฐานะประเทศท่ีให
ความสําคัญกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดมอบหนังสือภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
ประเทศไทยจํานวนมากใหแกสถาบันการศึกษาท้ังระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษาหลายแหงใน
กาตาร เพ่ือชวยปลูกฝงความนิยมไทยใหเกิดข้ึนในระดับชนรุนใหมของกาตารอยางไดผลดียิ่ง  

อยางไรก็ตาม กลาวไดวา ความรวมมือในดานการศึกษาและวิชาการ
ระหวางไทย-กาตารยังมีอยูนอยมาก ท้ังนี้ ไทยและกาตารไดเคยหารือกันเพ่ือเพ่ิมพูนความรวมมือ
ระหวางกันในดานนี้ใหมากข้ึน โดยดานท่ีกาตารสนใจรวมมือกับไทยท่ีสําคัญคือ การเกษตร และ
การแพทย ซ่ึงไทยมีความเชี่ยวชาญสูง ในขณะท่ีความสนใจของไทยในดานนี้มุงเนนไปท่ีการรวมมือกับ
กาตารเพ่ือใหความชวยเหลือประเทศท่ีสามในดานท่ีไทยและกาตารมีความถนัดและเปนสิ่งท่ีประเทศ
ท่ีสามมีความตองการ โดยเรื่องนี้ยังอยูในข้ันตอนการหารือระหวางกันตอไป 
  

                                                 
35 คัมภีรฉบับน้ีเขียนโดย Al Sheik Khatib Hud bin Mahmoud ชาวไทยจังหวัดปตตานี ใชเวลาเขียน 5 ป 
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3.4.3.3 ธุรกิจและนวัตกรรม 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจัดโครงการนําผูประกอบการการทองเท่ียว

และสื่อมวลชนกาตารเยือนไทยเพ่ือประชาสัมพันธธุรกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของไทย นอกจากนี้ 
ไดประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยและสปาไทยควบคูไปกับการจัดงานดานวัฒนธรรม
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสตางๆ ตลอดจนการสงเสริมการจําหนายสินคาเฟอรนิเจอรชั้นนํา
ท่ีมีชื่อเสียงของไทยในกาตารท่ีเริ่มเขามาเปดตลาดในกาตาร 

ในชวงนี้มีรานอาหารไทยเปดกิจการในกรุงโดฮาโดยขยายตัวเปน 7 ราน 
โดยรานท่ีเปดเพ่ิมเปนรานอาหารไทยระดับปานกลาง-สูง ท่ีมีทําเลท่ีตั้งอยูในเขตการคาของกรุงโดฮา 
ในขณะท่ีธุรกิจสปาไทยเปดเพ่ิมอีก 3 แหง ซ่ึงในอีก 1-2 ปจะเปดเพ่ิมข้ึนอีกอยางนอยหนึ่งแหง
หลังจากโรงแรมในเครือดุสิตธานีในกรุงโดฮาเปดบริการ โดยขณะนี้ยังอยูในข้ันตอนการกอสรางและ
ตกแตงภายใน 

มูลคาการสงออกสินคาไทยไปกาตารและจํานวนนักทองเท่ียวกาตารท่ี
เดินทางไปไทยในชวงป 2554 – 2556 ปรากฏตามตารางขางลาง  
 
ตารางท่ี 5  มูลคาการสงออกสินคาไทยไปกาตารในชวงป 2554 – 2556 
 

ป มูลคาการสงออก 
(ลานดอลลารสหรัฐ) 

มูลคาการนําเขา  
(ลานดอลลารสหรัฐ) 

การเปล่ียนแปลงของ 
การสงออก (รอยละ) 

2554 286.6 2,517.9 +7.55 
2555 352.4 2,643.0 +22.97 
2556 378.5 4,060.9 +7.39 

 
สินคาสําคัญท่ีไทยสงออกไปกาตารไดแก ยานยนต เหล็กและเหล็กกลา 

เครื่องปรับอากาศ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลและอาหารแปรรูป ขาว และผลิตภัณฑยาง 
เปนตน สวนสินคาสําคัญท่ีไทยนําเขาจากกาตาร ไดแก น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ ปุยและยากําจัด
ศัตรูพืชและสัตว น้ํามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ เปนตน โดยมูลคาการสงออกสินคาไทยไปกาตารในป 
2554 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากป 2553 และเพ่ิมสูงข้ึนตอเนื่องในป 2555และ 2556 

 
ตารางท่ี 6  จํานวนนักทองเท่ียวกาตารท่ีเดินทางไปไทยในชวงป 2554 – 255635

36 
 
ป จํานวนนักทองเท่ียวจากกาตาร 

2554 27,788 
2555 37,718 
2556 37,704 

                                                 
36 ขอมูลจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  
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ในจํานวนนักทองเท่ียวชาวกาตารท่ีเดินทางไปไทยสวนใหญเปนการ
เดินทางไปรับบริการทางการแพทยและทองเท่ียวไปดวยในคราวเดียวกัน (medical tourism) ดังนั้น 
จํานวนนักทองเท่ียวจึงเปนตัวบงชี้ความนิยมของชาวกาตารในการเลือกประเทศไทยท้ังสําหรับการ
ทองเท่ียวเพ่ือพักผอน และการทองเท่ียวเพ่ือรับการรักษาพยาบาล 

อนึ่ง ในป 2556 จํานวนนักทองเท่ียวจากกาตารลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบ
กับป 2555 เปนผลจากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ 

3.4.3.4 จากขอมูลท้ังหมดขางตนสามารถใช BCG Matrix เพ่ือประเมินผลของ 
Soft Power 3 กลุมคือ กลุมวัฒนธรรม การศึกษา และธุรกิจและนวัตกรรม ดังนี้ 
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BCG Matrix สําหรับวัฒนธรรม (อาหาร วัฒนธรรม งานศิลปะสมัยใหม และศาสนา) 
 

Market Share  สวนแบงตลาดสูง 
- การไดรับความสนใจและความนิยมสูงอยางตอเนื่องของชาว

กาตารตออาหารและวัฒนธรรมไทย จากการใหความสนใจเขา
รวมงานท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ จัด และการขยายตัวของ
รานอาหารไทย 

- ความนิยมอยางตอเนื่องของชาวกาตารในการเดินทางไป
ทองเท่ียวในไทย 

Market Growth   แนวโนมเติบโตสูง 
- รานอาหารไทยท่ีเปดใหบริการในกรุงโดฮามีจํานวนเพ่ิมข้ึนแต

ละแหงไดรับการตอบรับจากลูกคาชาวกาตารท่ีเขามาใช
บริการเปนอยางดี มีผลการประกอบการท่ีดี  

- จํานวนนักทองเท่ียวชาวกาตารท่ีเดินทางไปไทยมีจํานวนเพ่ิม
สูงข้ึนตอเนื่อง 

 
Outcome = “Star”  

ลูทางในการขยายตัวสูง  
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อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในองคประกอบของ Soft Power ดาน
วัฒนธรรมเปนรายตัวแลว พบวา 

1) การแสดงนาฏศิลปและวัฒนธรรมไทย เชน รําไทยและการแกะสลัก
ผักและผลไม มีลักษณะเปน“cash cow” คือยังคงไดรับความนิยมและความสนใจจากชาวกาตาร
อยางสมํ่าเสมอ มีผู เขาชมมากทุกครั้ง แตการท่ีการแสดงเชนนี้ มีลักษณะเปนองคประกอบ 
“มาตรฐาน” ของการจัดงานทางวัฒนธรรมของไทย ซ่ึงแม Market Share ยังมีอยูสูง แตมีความเสี่ยง
ท่ีแนวโนมการเติบโตหรือการจะไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนมีอยูต่ํา และมีความจําเปนตองแสวงหาสิ่งท่ี
เปนองคประกอบใหมๆ ในเชิงสรางสรรคสําหรับการแสดงและยังคงความเปนเอกลักษณของความ
เปนไทยในการแสดงดังกลาวเอาไว เพ่ือรักษาและเพ่ิมพูนสรางความนาสนใจใหแกการแสดงนั้นๆ โดย
จากการพูดคุยกับบุคคลระดับสูงในรัฐบาลกาตาร รวมท้ังหนวยงานดานวัฒนธรรมและเจาหนาท่ี
รัฐบาลกาตารในระดับตางๆ ในการจัดงานของไทยในหลายๆ โอกาส พบวาบุคคลเหลานี้ลวนเคยชม
การแสดงเหลานี้มาแลวหลายครั้งในโอกาสและสถานท่ีตางๆ กัน 

2)  ดานศิลปะสมัยใหมและดานศาสนา จัดอยูในประเภท “question 
mark” สามารถอธิบายได ดังนี้ 

(1) ศิลปะสมัยใหม ตามความเปนจริงแลวเปนดานท่ีไดรับความ
สนใจเปนอยางมากจากศิลปนชาวกาตารท่ีเขารวม Workshop และจํานวนผูเขาชมผลงาน แตถือวา 
Market Share ยังต่ํา เนื่องจากเพ่ิงเริ่มดําเนินการเปนครั้งแรก แต Market Growth มีแนวโนมท่ีจะ
เติบโตไดสูง เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีอยูในความสนใจของชาวกาตารและกิจกรรมในลักษณะนี้มัก
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของของกาตาร ดังนั้น จึงเปน Soft Power ท่ีจัดอยูใน
ประเภท Question Mark  

(2) ศาสนา จัดอยูในประเภท Question Mark เชนเดียวกับศิลปะ
สมัยใหม แตดวยเหตุผลตางกัน กลาวคือ แมกิจกรรมท่ีดําเนินการไปในเชิง spiritual และการทํา
สมาธิ ไดรับความสนใจอยางมากจากผูเขารวมกิจกรรม ซ่ึงถือไดวามี Market Growth สูง แตถือวา 
Market Share ยังต่ํา เนื่องจากเพ่ิงเริ่มดําเนินการเปนครั้งแรก และท่ีสําคัญ กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
ศาสนาอ่ืนนอกเหนือไปจากศาสนาอิสลามในกาตารเปนสิ่งท่ีตองระมัดระวังในการนําเสนอเปนอยาง
มาก และทําใหเกิดขอจํากัดในการดําเนินการ ดังนั้น จึงเปน Soft Power ท่ีในชั้นนี้จัดอยูในประเภท 
Question Mark  
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BCG Matrix ยอยสําหรับการแสดงนาฏศิลปและวัฒนธรรมไทย 
 

 
 

BCG Matrix ยอยสําหรับศิลปะสมัยใหมและศาสนา 
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BCG Matrix สําหรับการศึกษา 
 

Market Share  สวนแบงตลาดต่ํา 
- ความสนใจและความรวมมือทางวิชาการกับไทยยังมีนอยมาก 

ท้ังในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน ยกเวนเปนการริเริ่ม
หรือเก่ียวของกับพระราชวงศของไทย 

Market Growth   แนวโนมเติบโตต่ํา 
- การเพ่ิมพูนความรวมมือระหวางไทยกับกาตารในดานนี้ยังคง

อยูในข้ันตอนการหารือ 
Outcome = “Dog”  

ลูทางในการขยายตัวต่ํา  
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BCG Matrix สําหรับธุรกิจและนวัตกรรม (สปา การทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสินคาสงออกไทย) 
 

Market Share  สวนแบงตลาดสูง 
- การไดรับความสนใจและความนิยมสูงอยางตอเนื่องจากชาว

กาตารตอสปา การทองเท่ียวเชิงสุขภาพในไทย และการนําเขา
สิ น ค า ไ ทย  แล ะ ให ค ว ามสน ใ จ เ ข า ร ว ม ง าน ท่ี ส ถ า น
เอกอัครราชทูตฯ จัด และธุรกิจสปาไทยเพ่ิมจํานวนมากข้ึน 

- ความนิยมสูงอยางตอเนื่องของชาวกาตารในการเดินทางไป
ทองเท่ียวในไทยเพ่ือรับการรักษาพยาบาล 

Market Growth   แนวโนมเติบโตสูง 
- ธุรกิจสปาไทยท่ีเปดใหบริการในกรุงโดฮามีจํานวนเพ่ิมข้ึน แต

ละแหงไดรับการตอบรับจากลูกคาชาวกาตารท่ีเขามาใช
บริการเปนอยางดี มีผลการประกอบการท่ีดี  

- จํานวนชาวกาตารท่ีเดินทางไปไทยเพ่ือรับการรักษาพยาบาลมี
จํานวนเพ่ิมสูงข้ึนตอเนื่องทุกป 

Outcome = “Star”  
ลูทางในการขยายตัวยังคงสูง  
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เม่ือพิจารณาภาพรวมของการใช Soft Power แตละกลุมในชวงนี้ สามารถสรุปได ดังนี้ 
1) Soft Power กลุมวัฒนธรรมและกลุมธุรกิจและนวัตกรรมเปน Soft Power ระดับ 

Star ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะเพ่ือสงเสริมผลประโยชนของไทยใน
กาตารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา  

2) ในกลุม Soft Power ดานวัฒนธรรม มี Soft Power ยอยคือ การแสดงนาฏศิลปและ
วัฒนธรรมของไทย เชน รําไทยและการแกะสลักผักและผลไม ท่ีมีลักษณะเปน “cash cow” ซ่ึง
สะทอนถึงความจําเปนท่ีจะตองนําเสนอการแสดงดังกลาวใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถครองความสนใจ
จากชาวกาตารไดตอไป  

3) สําหรับศิลปะสมัยใหมและศาสนาซ่ึงเปน Soft Power ยอยในกลุม Soft Power ดาน
วัฒนธรรมท่ีเปน Question Mark นั้น มีขอสรุปกลาวคือ 

-  ในสวนของศิลปะสมัยใหม กลาวไดวามีศักยภาพท่ีในการดําเนินการตอไปอยางมาก
เม่ือคํานึงถึงความนิยมและความสนใจของชาวกาตารตองานแสดงศิลปะของไทยท่ีผานมา  

-  สวนศาสนาในมิติของการเปนองคความรูทางวิชาการเก่ียวกับการแสวงหาความสุข
และความสงบทางใจนั้น มีแนวโนมดีในการไดรับความสนใจและตอบสนองความตองการในทาง
ปญญาจากชาวกาตารจํานวนหนึ่ง หากแตโอกาสการดําเนินการยังมีความจํากัดมากกวาดานศิลปะ
และวัฒนธรรมตัวอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากขอหามของศาสนาอิสลาม  

4) สําหรับ Soft Power ดานการศึกษานั้น จัดอยูในขาย Dog เนื่องจากความสนใจและ
ความรวมมือทางวิชาการกับไทยยังมีนอยมาก ท้ังในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน ยกเวนเปนการ
ริเริ่มหรือเก่ียวของกับพระราชวงศของไทย และความสนใจของฝายกาตารและไทยในความรวมมือ
ดานนี้ยังอยูในข้ันตอนการหารือเพ่ือพิจารณาลูทางในการดําเนินการตอไป  

 
 
 
 
 

  



 
บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 

4.1 สรุปผลการศึกษา 
การดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในดานการทูตสาธารณะเพ่ือสงเสริม

ความสัมพันธไทย – กาตาร และผลประโยชนท่ีไทยมีกับกาตาร ตั้งแตป 2546 – 2557 ใชกลุมของ 
Soft Power ท่ีไทยมีศักยภาพ และสอดคลองตอบสนองไดกับรสนิยม ความชอบ และความตองการ
ของชาวกาตาร ไดแก วัฒนธรรม ธุรกิจและนวัตกรรม และการศึกษา ซ่ึงดําเนินการโดยใชเครื่องมือ
ดานการทูตสาธารณะในรูปแบบตางๆ อาทิ การทูตวัฒนธรรม การทูตเชิงแลกเปลี่ยน และการใชสื่อ
เผยแพรขอมูลขาวสารระหวางประเทศ เปนตน ควบคูไปกับการดําเนินงานทางการทูตตามปกติของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ท้ังนี้ กลุมของ Soft Power ดังกลาวท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ นํามาใช
ดําเนินงานเปนทรัพยากรท่ีไทยมีอยูอยางหลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรม ซ่ึงเปน Soft Power ท่ีใช
ตนทุนไมสูงนักแตใหประสิทธิผลสูง เหมาะสําหรับประเทศไทยซ่ึงมิใชประเทศมหาอํานาจ และไมมี 
Hard Power มากนัก 

จากการศึกษาการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ตลอดชวงท่ีผานมา 
พรอมท้ังนํา BCG Matrix มาประเมินศักยภาพของ Soft Power แตละตัวในแตละชวงของการ
ดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ รายงานฉบับนี้ไดขอสรุปวา วัฒนธรรมและธุรกิจและนวัตกรรม
เปนกลุม Soft Power ท่ีมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุดของไทยมาอยางตอเนื่องทุกยุคทุกสมัย ซ่ึง
ในการท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จะสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับกาตารใหใกลชิด
ยิ่งข้ึนและผลประโยชนท่ีไทยมีกับกาตารใหมากข้ึนตอไปในอนาคต ควรใหความสําคัญในการใช Soft 
Power สองกลุมดังกลาวในกิจกรรมการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตอไป โดยเฉพาะ
อาหารไทย สปาไทย การทองเท่ียวไทยในเชิงพักผอนหยอนใจและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ซ่ึงมี
แนวโนมไดรับความนิยมอยางตอเนื่องตอไปในอนาคตเนื่องจากเปนสิ่งท่ีตอบสนองความตองการและ
สอดคลองกับรสนิยมและรูปแบบการใชชีวิตของชาวกาตารท่ีชื่นชอบสิ่งเหลานี้ ประกอบกับเม่ือ
พิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในกาตารท่ีจะยังคงเปนเชนปจจุบันนี้ตอไป และโดยท่ีกาตาร
เปนตลาดศักยภาพสูง หากผูประกอบการไทยพิจารณานําแบรนดรานอาหารไทยและสปาไทยใน
ระดับโลกมาเปดสาขาในกาตาร เพ่ือเปนการตอกย้ําถึงการมีมาตรฐานระดับโลกของอาหารและสปา
ไทย และนําเสนอตอชาวกาตารในฐานะของสินคาและบริการท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงตอบสนองตอความชอบของ
ชาวกาตารท่ีตองการสิ่งนี้และอยูในฐานะท่ีจะบริโภคได จะยิ่งชวยให Soft Power ท้ังสองกลุมนี้คง
ความเปน Star ไดอยางยั่งยืนตอไป 

สําหรับ Soft Power กลุมวัฒนธรรมยอยในสวนของการแสดงนาฏศิลปและวัฒนธรรมของ
ไทยท่ีเปน “Cash Cow” นั้นอาจจําเปนตองปรับกลยุทธการนําเสนอเพ่ือใหสามารถครองความสนใจ
จากชาวกาตารไดอยางมากตอไปและพัฒนาไปเปน "Star" โดยการแสวงหาสิ่งท่ีเปนองคประกอบ
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ใหมๆ ในเชิงสรางสรรคท่ียังคงสะทอนความเปนเอกลักษณของนาฏศิลปและวัฒนธรรมอยางแทจริง
ของไทยในการแสดงดังกลาวเอาไว ซ่ึงท่ีผานมาสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดคํานึงถึงขอนี้ และได
พยายามประสานกับหนวยงานดานวัฒนธรรมของไทยและผูรับผิดชอบการแสดง ใหพิจารณาปรับเพ่ิม
และพัฒนารูปแบบและเนื้อหาใหมๆ ในการนําเสนอการแสดงและการสาธิตการแกะสลักผักและผลไม 
ใหเปนท่ีสนใจของกลุมผูชมและผูเขารวมงานยิ่งข้ึน 

สวนศิลปะสมัยใหมและศาสนา ซ่ึงเปน “Question Mark” จัดเปน Soft Power กลุม
วัฒนธรรมตัวใหมท่ีมีศักยภาพสูงในการไดรับความสนใจจากชาวกาตาร โดยสําหรับศิลปะสมัยใหมนั้น 
โดยท่ีชาวกาตารรุนใหมมีพ้ืนฐานของความสนใจและมีความนิยมงานดานศิลปะสมัยใหมของประเทศ
ตางๆ อยางมากอยูแลว หากสามารถเชิญศิลปนไทยท่ีมีผลงานเปนท่ีนาสนใจสําหรับชาวกาตารได 
และไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของกาตาร จะมีแนวโนมท่ีความนิยมและความสนใจ
ของชาวกาตารตอผลงานศิลปะสมัยใหมของไทยจะเติบโตตอไปและอาจพัฒนาไปเปน Soft Power 
ระดับ Star ได ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความสนใจในศิลปะแขนงอ่ืนๆ ของไทย เชน ภาพยนตร ฯลฯ อีก
ดวย สําหรับศาสนาเปนดานท่ีสามารถดําเนินการตอไปไดโดยใชความระมัดระวังในการดําเนินการให
สอดคลองกับขอบังคับและคานิยมทางศาสนาและสังคมของกาตาร ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอท้ังฝายไทย
และชาวกาตารท่ีเขารวมกิจกรรมอยางแทจริง ซ่ึงท้ังสองตัวนี้จัดเปน Soft Power ท่ีสถาน
เอกอัครราชทูตฯ จะสามารถนํามาใชประโยชนไดมากในการจัดกิจกรรมการทูตสาธารณะเพ่ือสงเสริม
ความใกลชิดในระดับประชาชนตอประชาชนของไทย – กาตาร ตอไปในอนาคต  

สําหรับการศึกษานั้น ท่ีผานมาจัดเปน Soft Power ท่ีชวยสงเสริมความใกลชิดของ
ความสัมพันธในระดับพระราชวงศและระดับสูงระหวางไทย – กาตารเปนอยางมาก และได
วางรากฐานสําหรับการตอยอดความรวมมือดานการศึกษาตอไปอีก การท่ีจัดอยูในขาย “Dog” มิได
หมายความวา เปนสิ่งท่ีไมควรดําเนินการ หรือเลิกดําเนินการ หากแตนาจะเปนดานท่ีไทยควรใหความ
สนใจเพ่ิมข้ึนและกระตุนฝายกาตารเพ่ือแสวงหาหนทางท่ีจะดําเนินการรวมกันใหไดอยางจริงจังเปน
รูปธรรม เนื่องจากเปนผลประโยชนรวมกันของไทยและกาตารในดานวิชาการท้ังในรูปของความ
รวมมือทวิภาคีและไตรภาคีกับประเทศท่ีสาม โดยกาตารเองก็มีความสนใจท่ีจะแสวงหาลูทางความ
รวมมือกับไทยเชนกัน ท่ีผานมา บุคคลในระดับสูงของรัฐบาลกาตารไดปรารภกับเอกอัครราชทูตและ
เจาหนาท่ีของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในหลายโอกาสเก่ียวกับความสนใจท่ีจะรวมมือในดานการเกษตร
และการแพทยกับไทยเนื่องจากไทยสามารถตอบสนองสิ่งท่ีกาตารตองการไดจากการท่ีไทยมีความ
เชี่ยวชาญดานนี้ในระดับสูงท่ีไดรับการยอมรับในระดับโลก และกาตารตองการสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีไทยมี 
(ตามสโลแกน Qatar deserves the best) เพ่ือจะพัฒนาขีดความสามารถของตนในดานความม่ันคง
ทางอาหารและการแพทยสมัยใหมท่ีมีมาตรฐานสูง ซ่ึงเรื่องนี้จําเปนตองพิจารณารวมกันเพ่ือแสวงหา
ลูทางท่ีจะพัฒนาความรวมมือในดานท่ีเปนความสนใจและผลประโยชนรวมกันของท้ังสองฝายไดอยาง
เปนรูปธรรมตอไป 

การท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดพิจารณาเลือกใช Soft Power ท่ีไทยมีอยูอยาง
เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการและรสนิยมของชาวกาตารในฐานะกลุมเปาหมายของการ
ดําเนินงาน โดยคํานึงถึงจุดแข็งดานทรัพยากรอันเปนแหลงท่ีมาของ Soft Power ท่ีไทยมี ความ
ตองการของชาวกาตาร รูปแบบการทูตสาธารณะท่ีจะใช และดําเนินการในกรอบของยุทธศาสตรไทย
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ตอภูมิภาคตะวันออกกลาง จึงเห็นไดวา การดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแตการเปดทํา
การสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเดือนธันวาคม 2545 จนถึงมีนาคม 2557 ประสบผลสําเร็จอยางดียิ่งใน
การสงเสริมความสัมพันธท่ีใกลชิดระหวางไทย – กาตาร และสงเสริมผลประโยชนท่ีไทยมีกับกาตาร
มาโดยตลอด ไทยและกาตารไมมีความขัดแยงใดๆ ในความสัมพันธระหวางกัน ชาวกาตารนิยม
เดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย ชาวกาตารไววางใจและเลือกบริการทางการแพทยของไทยเปน
อันดับตนๆ ธุรกิจของไทยขยายตัวเพ่ิมข้ึนในกาตาร สินคาของไทยมีลูทางขยายตลาดในกาตารไดมาก
ข้ึนและหลากหลายชนิดข้ึน ท่ีสําคัญคือ เปนมิตรประเทศของไทยท่ีไดแสดงความเขาใจตอสถานการณ
ทางการเมืองไทยในปจจุบัน และเชื่อม่ันในเสถียรภาพทางการเมืองไทย โดยกาตารมิไดออกประกาศ
เตือนพลเมืองของตนมิใหเดินทางเขาประเทศไทยแตอยางใดจากกรณีรัฐประหารและประเทศไทยอยู
ภายใตการบริหารประเทศโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติในเดือนมิถุนายน 2557  

เม่ือมองยอนกลับไปถึงความสัมพันธไทย-กาตารท่ียุคเริ่มตนตั้งแตสมัยท่ีไทยเปดทําการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในปแรก กับความใกลชิดระหวางไทย-กาตารในวันนี้ เห็นไดอยาง
ชัดเจนวาไทยไดกาวหนามาไกลมากแลวในความพยายามปลูกฝงความรูจัก คุนเคย และความนิยม
ของชาวกาตารตอคนไทยและประเทศไทย ซ่ึงชวยสะทอนไปสูการท่ีคนไทยรูจักชาวกาตารและรัฐ
กาตารมากข้ึนไปดวยตามลําดับ และถึงแมวาไทยกับกาตารอาจดูเหมือนวามีความแตกตางกันมากใน
แงมุมของวิถีชีวิตความเปนอยูและลักษณะของประเทศ แตสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถแสวงหา
และเลือกใช Soft Power กลุมท่ีเปนความนิยมชมชอบรวมกันของชาวกาตารกับชาวไทยได จึงทําให
ความแตกตางดังกลาวไมเปนอุปสรรคนักในการสงเสริมความสัมพันธและผลประโยชนไทย-กาตาร ซ่ึง
สิ่งสําคัญคือการใช Soft Power และการดําเนินงานการทูตสาธารณะตอกาตารดําเนินมาอยาง
ตอเนื่องและถูกทิศทางตั้งแตตน 
 
4.2  ขอเสนอแนะ 

ผูศึกษาขอนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในเรื่องการใช Soft Power 
ในการทูตสาธารณะในภาพรวม และบทบาทการดําเนินงานการทูตสาธารณาของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เพ่ือรักษาและสงเสริมความสัมพันธและผลประโยชนท่ีไทยมีอยูกับ
กาตารใหคงอยูตอไปอยางยั่งยืน ดังนี้ 

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1 ในภาพกวาง ควรมีการจัดตั้งคณะทํางานในระดับนโยบายดานการทูต

สาธารณะของไทย ซ่ึงประกอบดวยหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานดานนี้ อาทิ กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสัมพันธ และภาคเอกชน (สมาคมผูประกอบการดานการทองเท่ียว
และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ กีฬา สปา ฯลฯ) เพ่ือเปนกลไกกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายการทูต
สาธารณะในภาพรวมของไทย และบูรณาการแผนงานความรวมมือ งบประมาณ การประสานงาน
ระหวางหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ และการติดตามประเมินผล โดยกลไกคณะทํางานดังกลาว
ควรเปนลักษณะเครือขายท่ีมีการปรึกษาหารือระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ีเปน
ตนน้ําของ Soft Power (ผูท่ีเปนผูคิดคน กําหนด และพัฒนา Soft Power) กับหนวยงานปลายน้ํา
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ของ Soft Power (สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยในตางประเทศท่ีเปนผูแสวงหาลูทางและ
ผูดําเนินงานการทูตสาธารณะในตางประเทศ) เพ่ือใหทุกฝายไดทราบถึงทรัพยากรท่ีไทยมี จุดแข็ง 
จุดออน ทิศทางการพัฒนาศักยภาพของ Soft Power ของไทยท่ีมีอยูและการปรับและพัฒนา Soft 
Power ตัวใหมๆ เพ่ือเปนเครื่องมือในการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยใน
ตางประเทศตอไป  

4.2.1.2 ในการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูตและทีม
ประเทศไทย ควรใหความสําคัญกับการวางแผนการดําเนินงานในดานนี้ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
การดําเนินความสัมพันธของไทยกับประเทศเปาหมายท่ีอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามจุดเนนใน
นโยบายตางประเทศของแตละรัฐบาล อีกท้ังพิจารณาประเมินสภาพเง่ือนไขของปจจัยตางๆ ใน
ทองถ่ินของประเทศเปาหมายท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา เพ่ือเลือกใช Soft Power 
และรูปแบบของการทูตสาธารณะท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ ความชอบและรสนิยมของ
ชาวกาตาร โดยคํานึงถึงขอจํากัดและเง่ือนไขของสังคมทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงานในภาพรวมของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสงเสริมความสัมพันธและรักษาผลประโยชนของไทยท่ีมีกับประเทศ
เปาหมายเปนไปอยางสอดคลองกันและสงเสริมตอผลประโยชนของไทยในแตละชวงเวลา 

4.2.1.3 การใหความสําคัญกับการสรางตราแหงชาติ (National Brand 
Building) ในสินคาและบริการท่ีเปนผลิตภัณฑเดนของไทยท่ีไดรับการยอมรับอยางสูงเพ่ือสรางและ
พัฒนาภาพลักษณและอัตลักษณของไทยใหชัดเจนและเปนท่ีรูจักยอมรับเปนสากล และให
ความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธแบรนดดังกลาวผานสื่อสมัยใหมในรูปแบบตางๆ เพ่ือให
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดในวงกวางและท่ัวถึง โดยในการสรางแบรนดของไทยอาจใชแหลง
ทรัพยากรท่ีเปนจุดแข็งของไทยเปนตัวตั้ง เชน อาหารไทย บริการสปาและผลิตภัณฑสปาของไทย 
และการแพทยท่ีอยูในรูปของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของไทย ซ่ึงจะเปนการสราง Soft Power ของ
ไทยเพ่ิมข้ึน 

4.2.1.4 การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (creative economy) โดย
ใชองคความรูและนวัตกรรม มาผสมผสานกับภูมิปญญาไทย เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีชวย
สนับสนุนการทองเท่ียวและการสงออกของไทย ซ่ึงเปนขอท่ีเก่ียวพันกับขอ (3) เนื่องจากเม่ือพัฒนา
แลวควรสรางแบรนดของสินคาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของไทยดังกลาว ท้ังนี้ ควรพิจารณารูปแบบท่ี
ประสบความสําเร็จของประเทศท่ีมีชื่อเสียงในดานนี้ เชน ญี่ปุน เพ่ือนํามาประยุกตใชกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมนวัตกรรมของไทยท่ีปจจุบันมีอยูมากมายแตยังไมคอยไดรับความสนใจจากภาครัฐในการ
พัฒนาดานนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง ท้ังนี้ สําหรับสินคาท่ีเปนผลจากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมตัวท่ี
ประสบความสําเร็จ ควรพิจารณาแตกแขนงเปนผลิตภัณฑใหมๆ ตอไปอีกเพ่ือสงเสริมดานการตลาด
ของสินคาตอไป ซ่ึงเปนการชวยเพ่ิม Soft Power ของไทยอีกทางหนึ่งและชวยเพ่ิม visibility ของ
สินคาไทยในตลาดกาตารอีกดวย  

4.2.1.5 การใหความสําคัญโดยการกําหนดเปนนโยบายท่ีจะตองใหการฝกอบรม
และความรูแกขาราชการกระทรวงการตางประเทศในเรื่อง Soft Power และการดําเนินงานการทูต
สาธารณะอยางจริงจังและเปนการเฉพาะ เพ่ือใหสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติหนาท่ี
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ของสถานเอกอัครราชทูตควบคู ไปกับเครื่องมือการดําเนินงานทางการทูตปกติของสถาน
เอกอัครราชทูตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
4.2.2.1 ใหความสําคัญกับความสมํ่าเสมอและความตอเนื่องของการดําเนินงาน

ดานการทูตสาธารณะเนื่องจาก Soft Power และงานดานนี้เปนเรื่องของการสรางความรูจัก คุนเคย 
และความนิยม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีใชเวลากวาจะเห็นผลและเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค กลาวคือ มี
ความจําเปนท่ีไทยจะตองอยูใน “จอเรดาร” และมี “visibility” หรือ “การมองเห็นได” ของประเทศ
เปาหมายอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ซ่ึงเครื่องมือท่ีจะชวยดําเนินการคือ สื่อมวลชนในประเทศนั้นๆ 
โดยเฉพาะสื่อภาคภาษาทองถ่ินในประเทศเปาหมายเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมดานนี้ของ
ไทยใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง โดยในสวนของกาตาร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา 
ควรใหความสําคัญกับการรักษาฐานความสัมพันธใกลชิดท่ีมีอยูแลวกับสื่อมวลชนทองถ่ินภาษาอารบิก 
เชน Al Jazeera และขยายเครือขายความสัมพันธไปยังสื่อทองถ่ินภาษาอารบิกใหมๆ ตลอดจนสื่อ
หลักๆ ของภูมิภาคตะวันออกกลางในทุกรูปแบบ รวมท้ังสื่อออนไลน เพ่ือขยายผลการประชาสัมพันธ
ไปยังกลุมเปาหมายใหไดในวงท่ีกวางข้ึน รวดเร็วข้ึน และท่ัวถึงมากข้ึน และไดผลในการประชาสัมพันธ
ภาพลักษณประเทศไทยไปสูประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางไปพรอมกัน 

4.2.2.2 การสํารวจลูทางใหมๆ และโอกาสใหมๆ ในการใช Soft Power ตัวท่ีมี
อยูท่ีเคยใชอยูแลว หรือตัวใหมๆ ท่ีไทยมี ท่ีสอดคลองกับความชอบและรสนิยมของสาธารณชนใน
ประเทศเปาหมาย เชน ในกรณีของกาตาร เจาผูครองรัฐองคใหมโปรดกีฬาเปนพิเศษ ประกอบกับ
กาตารจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตบอลโลกในป ค.ศ. 2022 จึงอาจพิจารณาใชประโยชนจาก
กระแสความนิยมท่ีมีอยูในการริเริ่มและสงเสริมกิจกรรมการทูตสาธารณะเชิงกีฬากับกาตาร ซ่ึงไทยมี
ทรัพยากรในดานกีฬาหลายดาน รวมท้ังฟุตบอล มวยไทย โดยอาจจัดในระดับเยาวชน เชน จัดให
เยาวชนกาตารมาแขงกีฬาในประเทศไทย ซ่ึงจะชวยใหรูจักคุนเคยและชอบประเทศไทยตั้งแตในวัย
เด็ก รวมไปถึงการจัดแขงรถแรลลีในไทย เนื่องจากเปนความชอบของชาวกาตารเชนกัน ซ่ึงจะชวยให
รูจักสถานท่ีทองเท่ียวใหมๆ ของไทยดวย นอกจากนี้ อาจพิจารณาตอยอดขยายผลการใช Soft 
Power ตัวท่ีไดรับการประเมินผลจาก BCG Matrix วาเปน Question Mark ซ่ึงหมายถึงการจัด
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับงานนิทรรศการศิลปะภาพถายและภาพพิมพของไทยรวมกับกาตารใหมากข้ึน โดย
อาจขยายไปถึงศิลปะเซรามิก ซ่ึงหมูบานวัฒนธรรม Katara มีกลุมศิลปนชาวกาตารท่ีทํางานดานนี้
โดยเฉพาะ เพราะศิลปะแขนงตางๆ เปนสิ่งท่ีชาวกาตารใหความสนใจเปนอยางมาก รวมไปถึงงาน
นิทรรศการภาพยนตรท่ีกาตารกําลังใหความสนใจมากเชนกัน ในขณะท่ีไทยเองเริ่มมีการพัฒนาและ
ความตื่นตัวในดานนี้ แตยังไมใหความสนใจในการมาเผยแพรในแถบตะวันออกกลาง รวมท้ังกาตารนัก 
โดยหากจะริเริ่มดําเนินการในเรื่องภาพยนตร ควรคัดเลือกเรื่องท่ีไมขัดตอหลักศาสนาและแนวปฏิบัติ
ของอิสลาม เพ่ือใหเปนท่ียอมรับไดสําหรับชาวกาตาร 

4.2.2.3 พิจารณาใชโอกาสสําคัญๆ ประเทศเปาหมาย เชน การครบรอบการ
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน หรืองานเทศกาลสําคัญของทองถ่ิน จัดกิจกรรมดาน
วัฒนธรรมของไทยเปนงานขนาดใหญท่ีมีผูเขารวมจํานวนมากเพ่ือใหเกิดผลในวงกวาง ซ่ึงในสวนของ
ความสัมพันธไทย-กาตาร จะครบรอบ 35 ปของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันในป 
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2558 ประกอบกับในปดังกลาว สมเด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา จะเสด็จเยือน
กาตาร ซ่ึงจะทําใหการจัดงานของไทยไดรับความสนใจจากชาวกาตารเปนพิเศษ และสําหรับในโอกาส
การครบรอบ 40 ป ความสัมพันธไทย-กาตาร อาจพิจารณาเสนอฝายกาตารในการจัด Qatar 
Thailand Year ดังท่ีญี่ปุน สหราชอาณาจักรและบราซิลไดดําเนินการไปแลว ซ่ึงจะเปนโอกาสให
สามารถจัดกิจกรรมการทูตสาธารณะและกิจกรรมเก่ียวเนื่องในรูปแบบตางๆ ไดตลอดท้ังป โดยเปน
ลักษณะท่ีรัฐบาลของท้ังสองฝายจะสลับกันจัดกิจกรรมในอีกประเทศหนึ่ง ซ่ึงจะชวยสงเสริม
ภาพลักษณและการรูจักคุนเคยท้ังในสวนของชาวไทยตอชาวกาตารและชาวกาตารตอชาวไทยท่ี
ตอเนื่อง ซ่ึงในสวนของกาตารอาจเสนอใหจัดงานแสดงผลงานศิลปะสมัยใหมของกาตารในไทย 
ตลอดจนวัฒนธรรมและอาหารของกาตาร นับเปนงานใหญท่ีไดประโยชนซ่ึงกันและกันท้ังสองฝาย 
โดยในสวนการจัดงานของไทยอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก Qatar Gas ในฐานะประเทศ
ลูกคารายใหญ และกลุมโรงพยาบาลของไทยท่ีมีชื่อเสียงดานการบริการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เปนตน  

4.2.2.4 พิจารณาใชประโยชนจากจุดแข็งของ Soft Power ของประเทศ
เปาหมาย เพ่ือนํามาจับคูกับ Soft Power ของไทยและนําเสนอเปนกิจกรรมการทูตสาธารณะท่ี
นาสนใจและเปนประโยชนตอไทยและประเทศเปาหมาย อาทิ ในกรณีของกาตารมีมหาวิยาลัยท่ีมี
ชื่อเสียงจากสหรัฐฯ หลายแหงมาเปดแคมปสท่ีกรุงโดฮา และกาตารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาเปน
ศูนยกลางของความรูและวิชาการสมัยใหมในตะวันออกกลาง จึงอาจเปนโอกาสใหนักวิชาการท่ีมี
ชื่อเสียงของไทยมาบรรยาย เผยแพรแนวคิดและผลงานทางวิชาการท่ีอยู ในความสนใจของ
สาธารณชนกาตารใหมากข้ึน เชน ผูเชี่ยวชาญโครงการฝนเทียม ผูบุกเบิกโครงการขาเทียมของไทยใน
แอฟริกา (กาตารใหความสําคัญและเขาไปมีบทบาทอยางมากในดานการพัฒนาในหลายประเทศใน
แอฟริกา เพ่ือผลในทางการเมืองระหวางประเทศ) หรือเรื่องสถาบันกษัตริยกับการพัฒนาประเทศ (ซ่ึง
เปนความสนใจของเจาผูครองรัฐกาตารองคกอนและองคปจจุบัน อีกท้ังประชาชนกาตารมีความรัก
และเคารพตอผูปกครองรัฐของตนเปนอยางมาก) เปนตน นอกจากนี้ อาจพิจารณาขยายตอยอดเปน
ลักษณะความรวมมือดานวิชาการไทย-กาตารเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีสาม โดยไทยอาจหารือกับฝาย
กาตารเพ่ือชี้ใหเห็นวาไทยมีความเชี่ยวชาญในการอบรมดานเกษตรและสาธารณสุข สวนกาตารใน
ฐานะประเทศร่ํารวย และเปนประเทศผูใหรายใหญของโลก ประกอบกับเปนหลักศาสนาอิสลามท่ี
สงเสริมการใหและการบริจาค โดยท้ังสองฝายรวมกันพิจารณาคัดเลือกประเทศท่ีจะใหความชวยเหลือ
ท่ีเปนผลประโยชนรวมกัน เชน ฝายไทยอาจพิจารณาเลือกใหความชวยเหลือประเทศเพ่ือนบาน โดย
ใชชองทางแหลงชุมชนมุสลิมของประเทศเพ่ือนบานเปนจุดเริ่มตนโครงการพัฒนารวมสามฝาย เพ่ือให
ฝายกาตารมีความสะดวกใจในการรวมดําเนินการ ในขณะท่ีกาตารเองอาจเลือกท่ีจะชวยเหลือ
ประเทศอาหรับและแอฟริกาซ่ึงถือเปนพวกพองและเขตอิทธิพลของกาตาร โดยไทยสามารถเสนอ
ตัวเลือกประเทศในภูมิภาคดังกลาวท่ีตรงกับผลประโยชนของไทย โดยจัดสงคนไปชวยอบรม โดย
กาตารสนับสนุนงบประมาณ และประชาสัมพันธใหสาธารณชนในประเทศผูรับทราบวาไทยและ
กาตาร รวมกันมาพัฒนาประเทศนั้นๆ ซ่ึงจะเกิดผลประโยชนรวมกันของท้ังสามประเทศ เปนตน ท้ังนี้ 
การดําเนินการตามแนวทางเหลานี้จะชวยใหการศึกษาซ่ึงเปน Soft Power ประเภท Dog มีโอกาส
สามารถพัฒนาไปเปน Star ได 
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4.2.2.5 ใหความสําคัญกับการสรางเครือขายความรวมมือท่ีดีกับกลุมตางๆ ใน
ประเทศเปาหมาย อาทิ กลุมคนรุนใหม ผูนําทางความคิด ผูนําสาขาอาชีพตางๆ ในอนาคต และใช
ความโดดเดนของ Soft Power ของไทยในดานตางๆ เพ่ือสรางเครือขายกลุม Friends of Thailand 
ในประเทศนั้นๆ โดยในสวนของกาตารอาจพิจารณาใชรูปแบบเดียวกับ Anglo-Thai Society ใน 
สหราชอาณาจักร โดยเชิญเฉพาะชาวกาตารระดับ VIP เขารวม และสถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรม
ใหญเฉพาะกลุมท่ีเปนการใหเกียรติปละครั้ง โดยแยกบริเวณกิจกรรมสําหรับชาย-หญิงตามธรรมเนียน
ปฏิบัติมุสลิม และอาจเชิญบุคคลสําคัญของไทยมารวมงาน เชนกลุมผูใหบริการการแพทยท่ีชาวกาตาร
มาใชบริการจํานวนมากมารวมงาน เปนตน 

4.2.2.6 ใหความสําคัญกับการสรางภาพลักษณท่ีดีของชุมชนไทยในประเทศตางๆ 
เพราะเปนผูสะทอนภาพลักษณไทยท่ีสําคัญยิ่ง เนื่องจากเปนกลุมท่ีอยูใกลตัวสาธารณชนของประเทศ
เปาหมายมากท่ีสุด โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้นๆ อาจจัดกิจกรรมท่ีชวยเสริมสราง
ศักยภาพและความสามัคคีของชุมชนไทย การเปนชุมชนท่ีมีจิตใจเอ้ือเฟอแบงปน และรับผิดชอบตอ
ทองถ่ินท่ีพํานักอาศัย โดยการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในโอกาสการจัดงานท่ีมีการรวมตัวของ
ชุมชนไทยในประเทศนั้นๆ เชน การบริจาคโลหิตใหองคกรกาชาดในทองถ่ิน หรือการบริจาคเงิน/
สิ่งของชวยเหลือในกรณีประชาชนในประเทศนั้นประสบภัยธรรมชาติขนาดใหญ เปนตน ซ่ึงจะชวย
สงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยและคนไทยในเชิงบวกตอสาธารณชนของประเทศนั้นใหเกิด
ทัศนคติท่ีดีและความไววางใจตอคนไทยและตอประเทศไทยในภาพรวมอีกดวย ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดเคยดําเนินการมาแลว อาทิ การจัดใหชุมชนไทยบริจาคโลหิตให
องคกร Qatar Red Crescent ในชวงป 2551 – 2553 เปนตน 

4.2.3 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสหรัฐ
อาหรับเอมิเตส บาหเรน คูเวตและโอมาน ท่ีมีลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ท่ีคลายกับกาตาร โดยพิจารณาจาก “กาตารโมเดล” 

จากการท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ประสบความสําเร็จเปนอยางดีในการ
ดําเนินงานดานการทูตสาธารณะเพ่ือสงเสริมความสัมพันธใกลชิดระหวางไทยกับกาตารและ
ผลประโยชนท่ีไทยมีกับกาตารมาอยางตอเนื่อง โดยเนนการใช Soft Power หลักๆ 2 กลุม คือ กลุม
วัฒนธรรมและธุรกิจและนวัตกรรม โดยเลือกตัวท่ีสอดคลองกับความตองการและรสนิยมของชาว
กาตาร และดําเนินงานโดยคํานึงถึงเง่ือนไขและขอจํากัดของทองถ่ิน จึงอาจเรียกการดําเนินงานของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในลักษณะนี้วา “กาตารโมเดล” ซ่ึงอาจเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานดานการทูตสาธารณะของไทยในประเทศเพ่ือนบานใกลชิดของกาตาร ท่ีมีลักษณะทาง
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมคลายคลึงกับกาตาร ไดแก สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส บาหเรน คูเวต และโอมาน ในจํานวนนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและบาหเรนเคยเกือบรวม
เปนสหพันธรัฐกับกาตารในป ค.ศ. 1971 ซ่ึงแสดงถึงความเก่ียวโยงอยางลึกซ้ึงทางประวัติศาสตรและ
การเมืองของประเทศเหลานี้ ประชากรของประเทศท้ังสี่ดังกลาวลวนเปนชาวอาหรับท่ีมีบรรพบุรุษ
เปนชาวเบดูอินท่ีใชชีวิตในทองทะเลทราย ปจจุบันเปนรัฐท่ีปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
นับถือศาสนาอิสลามท่ีระบบสังคมมีการกําหนดแยกแยะหนาท่ีและบทบาทของบุรุษและสตรีอยาง
ชัดเจน ไมดื่มสุราและไมบริโภคเนื้อหมูเนื่องจากขอหามทางศาสนา แตเปนสังคมมุสลิมสมัยใหมท่ีมี
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ความเปนสังคมเปดตอชาวตางชาติในระดับปานกลาง-มาก ซ่ึงโดยเฉลี่ยมากกวาประเทศมุสลิมใน
ตะวันออกกลางอ่ืนๆ มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีร่ํารวยปานกลาง-มากท่ีสุดของโลก มีวิถีชีวิตท่ีสุขสบาย 
นิยมสินคาคุณภาพสูงและราคาแพง ซ่ึงลวนแตเปนไปในลักษณะเดียวกับกาตารท้ังสิ้น 

นอกจากนี้ ประเทศเหลานี้ยังเปนตลาดการคาและการทองเท่ียวท่ีสําคัญของไทย มี
ความสัมพันธท่ีดีกับไทยท้ังในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน ใหความสําคัญกับความม่ันคงทาง
อาหารจึงเปนตลาดสําคัญสําหรับการสงออกสินคาเกษตรและอาหารของไทย และเปนแหลงนําเขา
น้ํามันและกาซธรรมชาติท่ีสําคัญของไทย เชนเดียวกับกาตาร 

ดังนั้น ในการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศท้ังสี่ดังกลาว
เพ่ือสงเสริมความสัมพันธกับประเทศในเขตอาณา จึงอาจพิจารณากาตารโมเดลประกอบการ
ดําเนินงานการทูตสาธารณะท่ีแตละสถานเอกอัครราชทูตไดดําเนินการอยูแลว โดยผูศึกษาขอเสนอ
ขอพิจารณาเพ่ือประกอบการดําเนินงานการทูตสาธารณะโดยใชกาตารโมเดล ดังนี้ 

4.2.3.1 สถานเอกอัครราชทูตไทยทุกแหงไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานดาน
การทูตสาธารณะควบคูไปกับการดําเนินงานทางการทูตตามปกติ เพ่ือสงเสริมความสัมพันธกับ
ประเทศท่ีรับผิดชอบดูแล ซ่ึงสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยในประเทศท้ังสี่
ดังกลาวก็ไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานการทูตสาธารณะมาโดยตลอด โดยไดดําเนินการ อาทิ 
โครงการ Medical Tourism Hospitality Roadshow in Thailand ท่ีคูเวต การเผยแพรอาหารและ
วัฒนธรรมไทยในงาน Asian Food Fair ท่ีกรุงอาบูดาบี การเปดงานหมูบานไทย (Thailand 
Pavilion) ในงาน Global Village ท่ีเมืองดูไบซ่ึงนําเสนออาหาร เสื้อผา สปาไทย เครื่องประดับ
และอัญมณี และการแสดงนาฏศิลปไทย การเขารวมงาน Muscat Festival ของคณะนาฏศิลปและ
ชางฝมือไทยเพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมไทย การรวมงาน Gulfood ประจําปท่ีเมืองดูไบซ่ึงเปนมหกรรม
จับคูทางธุรกิจดานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มประจําปท่ีใหญท่ีสุดในโลก การเยือนบาหเรนของ
คณะสถาบันอาหารของไทยเพ่ือสงเสริมโอกาสการสงออกสินคาอาหารฮาลาลไทย เปนตน ซ่ึงสะทอน
ใหเห็นถึงการดําเนินงานการทูตสาธารณะของประเทศเหลานี้ท่ีไดใช Soft Power กลุมวัฒนธรรมและ
ธุรกิจและนวัตกรรมเปน Soft Power เชนเดียวกับแนวทางของกาตารโมเดล อยางไรก็ตาม ควรมีการ
ประเมินอยางเปนระบบวา Soft Power กลุมใด และตัวใดในกลุมท่ีเคยนําเสนอในแตละประเทศมา
อยางตอเนื่องจะเหมาะสมสําหรับดําเนินงานการทูตสาธารณะตอไป ตัวใดควรเลิกหรือปรับเปลี่ยน
เพ่ือใหเปนท่ีนาสนใจตอกลุมเปาหมายทองถ่ินมากข้ึน หรือตัวใดควรดําเนินการใหมากข้ึน ซ่ึงนอกจาก
จะชวยใหสามารถเลือก Soft Power ไดตรงกับรสนิยมและความชอบของประชาชนในประเทศ
เปาหมาย ตลอดจนสอดคลองกับขอจํากัดและเง่ือนไขในทองถ่ิน อันจะทําใหการดําเนินงานการทูต
สาธารณะเปนไปอยางไดผลแลว ยังชวยใหสถานเอกอัครราชทูตสามารถใชทรัพยากรงบประมาณ 
บุคลากร และเวลาในการดําเนินงานอยางคุมคาท่ีสุด  

ท้ังนี้ BCG Matrix ท่ีผูศึกษาไดนําเสนอไวในรายงานฉบับนี้อาจเปนวิธี
หนึ่งในการใชประเมิน Soft Power แตละตัวท่ีสถานเอกอัครราชทูตดําเนินการอยูได เพราะบอยครั้ง
ท่ีโครงการดานการทูตสาธารณะในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในประเทศท้ังสี่นี้และกาตาร มี
ลักษณะเปนกิจกรรม roadshow ดานการทองเท่ียวและวัฒนธรรมซ่ึงมีการนําเสนอกิจกรรมท่ีใช 
Soft Power หลายตัวและจัดตอเนื่องกันในกลุมประเทศนี้ เชนการจัดงาน Mahatsajan – The 
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Wondrous Thai Cultural Show ซ่ึงเปนการแสดงนาฏศิลปและหัตถกรรมไทยโดยสถาน
เอกอัครราชทูตไทยรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมตอเนื่องกันท่ีโอมาน กาตารและคูเวต ในเดือน
กุมภาพันธ – มีนาคม 2557 การใช BCG Matrix อาจเปนประโยชนในการเลือกวา กิจกรรมใน
โครงการ roadshow แตละกิจกรรมจะจัดแสดงในประเทศใดบางในกลุมประเทศนี้ จึงจะสอดคลอง
กับรสนิยมและความชอบของประชาชนทองถ่ิน ซ่ึงแมสวนใหญแมจะมีรสนิยมและความชอบ
คลายคลึงกัน แตก็อาจมีรายละเอียดปลีกยอยท่ีแตกตางกันไปบางตามความแตกตางทาง
ประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทองถ่ิน 3 6

37 เชน หากมีการจัดกิจกรรม 
roadshow ท่ีมีการนําเสนอผลงานศิลปะไทยท่ีเปนภาพสัตว อาจสามารถจัดแสดงในเมืองเชนดูไบท่ีมี
ความเปนสังคมเปดมากกวาอีกสี่ประเทศได แตอาจมีความไมแนนอนในการไดรับอนุญาตใหจัดแสดง
หรือในแงการไดรับความสนใจในการเขาชมจากสาธารณชนทองถ่ินในอีกสี่ประเทศ โดยเฉพาะกาตาร 
ซ่ึงสาธารณชนทองถ่ินมีความละเอียดออนสูงตอสิ่งท่ีไมสอดคลองตอแนวปฏิบัติของศาสนาอิสลาม 3 7

38 
หรือหากเปนโครงการ roadshow ท่ีหวังผลดานการขายสินคาประเภทเครื่องประดับหรือผาไหมไทย
ราคาสูง และตองการกลุมเปาหมายท่ีเปนผูท่ีมีฐานะร่ํารวยมากๆ อาจเนนไปท่ีกาตาร สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส และคูเวต เปนตน ซ่ึงเปนประเด็นท่ีแตละสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญจะพึง
พิจารณาไปตามสภาพและเง่ือนไขเฉพาะในทองถ่ินของแตละประเทศ  

4.2.3.2 พิจารณาใช Soft Power ตัวใหมๆ ท่ีอาจมีศักยภาพนอกเหนือจากการ
ใช Soft Power กลุมวัฒนธรรมและกลุมธุรกิจและนวัตกรรมในการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะ
ในประเทศท้ังสี่ โดยศาสนาซ่ึงเปน Soft Power ยอยในกลุมวัฒนธรรมนั้น นาจะมีลูทางดีในการ
ดําเนินงานในบางประเทศในกลุมนี้ อาทิ ในบาหเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซ่ึงมีศูนยปฏิบัติธรรมท่ี
มีพระสงฆไทยจําวัดอยู เปนตน โดยนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมสงเสริมพุทธศาสนาในหมู
พุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศเจาบานเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพุทธศาสนาแลว อาจพิจารณา
สรางความรวมมือในเชิงวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศเจาบาน เชน การจัดกิจกรรมการฝก
วิปสสนาและสมาธิ เ พ่ือสรางความสงบและความสุขทางจิตใจในลักษณะเดียวกับท่ีสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดดําเนินการในกาตาร โดยกลุมเปาหมายอาจเปนกลุมคนทองถ่ินและ
คนตางชาติในประเทศนั้นๆ ท่ีมีความสนใจในดานนี้ ซ่ึงเปนการดําเนินงานในเชิงวิชาการมากกวาจะ
เนนการเผยแพรคําสอนทางศาสนา แนวทางดังกลาวนาจะเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการใช Soft 
                                                 
37 อาทิ ความแตกตางดานนิกายของประชากรมสุลิมสวนใหญในแตละประเทศ กลาวคือ ในโอมาน ประชากรสวน

ใหญนับถือศาสนาอิสลามนิกาย Ibahdi ในขณะท่ีกาตาร สหรัฐอาหรบัเอมิเรตสและคเูวต ประชากรมสุลิมสวน
ใหญเปนนิกาย Sunni สวนบาหเรนเปนนิกาย Shiite นอกจากน้ี ประชากรจํานวนมากของกาตารและสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาบาหเรนและคูเวต ในขณะท่ีประชากรของท้ังสี่ประเทศท่ีกลาวมาลวนมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาโอมาน เปนตน 

38 แมกาตารจะเปนสังคมเปดในทํานองเดียวกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แตชาวกาตารโดยท่ัวไปมสุลมิแนวอนุรักษ
นิยมท่ีเครงกวาและมีความละเอียดออน อดทนต่ําตอสิ่งท่ีลอแหลมตอหลักปฏิบัติของอิสลาม ในเดือนตุลาคม 
2556 องคกรพิพิธภัณฑกาตารไดนํารูปปนบรอนซ “head-butt” (Zinedine Zidane กับ Macro Materazzi) 
มาตั้งแสดงกลางแจงบริเวณทางเดนิริมอาวเปอรเซียในแถบใจกลางกรุงโดฮา แตตั้งแสดงไดเพียงไมก่ีสปัดาหก็ตอง
นําออกไปเน่ืองจากไดรับเสียงวิพากษวิจารณถึงความไมเหมาะสมจากสาธารณชนทองถ่ิน และตอมาไดนํารูปปนท่ี
ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอารบิกท่ีมีความหมายทางศาสนาอิสลามตั้งแสดงแทน 
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Power ดานศาสนาในการเสริมสรางความรวมมือระหวางไทยกับประเทศเจาบานและสงเสริม
ภาพลักษณของไทยอยางไดผล โดยไมเปนการ “ล้ําเสน” ขอบังคับทางศาสนาของประเทศเจาบานท่ี
นับวามีความยืดหยุนใหมากอยูแลวจากการท่ีไมหามการมีอยูของศูนยปฏิบัติธรรมท่ีมีพระสงฆไทย 
จําวัดดังกลาว  

นอกจากนี้ ศิลปะสมัยใหมดานภาพพิมพและภาพถายของไทยท่ีไดรับ
ความนิยมจากวงการศิลปะสมัยใหมของกาตาร อาจเปน Soft Power ยอยในกลุมวัฒนธรรมอีกตัว
หนึ่งท่ีอาจใชในการริเริ่มความรวมมือดานศิลปะกับหนวยงานดานศิลปะของประเทศเหลานี้ 
โดยเฉพาะเมืองอาบูดาบีและดูไบซ่ึงไมเพียงเปนเมืองศูนยกลางดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน 
หากแตยังเปนศูนยกลางดานศิลปะและวัฒนธรรม จากพ้ืนฐานท่ีเปนเสมือนเมืองเบาหลอมทาง
วัฒนธรรมเนื่องจากมีผูคนตางชาติตางศาสนาเขามาพํานักเพ่ือทํางานในภาคธุรกิจเปนจํานวนมากถึง
กวารอยละ 88 ของจํานวนประชากรท้ังหมด   

4.2.3.3 เนื่องจากความคลายคลึงกันของลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศท้ังสี่และกาตารดังกลาว สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยใน
ประเทศเหลานี้อาจพิจารณาใหความสําคัญกับการจัดทําแผนงานดานการทูตสาธารณะรวมกันสําหรับ
กรณีการจัดกิจกรรมในลักษณะ roadshow ท่ีใช Soft Power ในกลุมวัฒนธรรมและธุรกิจและ
นวัตกรรม เพ่ือออกแบบกิจกรรมของ Soft Power ท่ีจะเปนองคประกอบของ roadshow ใหญท่ี
หนวยงานและภาคเอกชนของไทยจะจัดในลักษณะตอเนื่องในประเทศแถบตะวันออกกลางในแตละ
ครั้ง ใหเหมาะสมและสอดคลองกับรสนิยม ความชอบของสาธารณชนทองถ่ินและเง่ือนไขเฉพาะของ
แตละประเทศ ตลอดจนกําหนดวาในแตละกิจกรรมของ roadshow นั้นๆ ควรจัดท่ีประเทศใดและ
ยกเวนประเทศใดบาง เพ่ือใหกิจกรรม roadshow แตละครั้งนั้นบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีทุกฝายตั้งใจไว 
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อันดับของรานอาหารไทยท่ีปรากฏตามส่ือตาง ๆ ของกาตาร 
 

นิตยสาร / เว็บไซด ช่ือรานอาหาร ช่ือของการจัดอันดับ อันดับท่ีไดรับ หมายเหตุ 
(ความสําคัญของผูจัดอันดับ) 

diningindoha.com Isaan, Grand Hyatt Hotel Doha’s best 
restaurants 

3 จาก top 20 เว็บไซดทองถ่ิน 

www.tripadvisor.com Baan Thai Doha’s restaurants 27 จาก 411 เว็บไซดสากลท่ีไดรับความนิยม
สูงสุดโดยนักทองเท่ียวท่ัวโลก 

Time Out Isaan, Grand Hyatt Hotel ประเภท Southeast 
Asia 

51 จาก 411 นิตยสารและเว็บไซดสากลท่ี
ไดรับความเชื่อถือสูง 
(รานอาหารท่ีไดรับคัดเลือก
ท้ังหมด 202 ราน) 

Jasmine Thai Restaurant 98 จาก 411  
Thai Corner 187 จาก 411  
Thai Cuisine 206 จาก 411  
Thai Smile 281 จาก 411  
Far East  344 จาก 411  
รานอาหารเอเชีย ท่ีเสิรฟอาหาร
ไทยดวย 

31, 87, 214, 232, 243, 251 และ 343 จาก 
411 
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นิตยสาร / เว็บไซด ช่ือรานอาหาร ช่ือของการจัดอันดับ อันดับท่ีไดรับ หมายเหตุ 

(ความสําคัญของผูจัดอันดับ) 
Time Out Isaan, Grand Hyatt Hotel ประเภท Southeast 

Asia 
 1 ใน 7 ท่ีไดรับคัดเลือกในประเภท 
Southeast Asia และไดรับรางวัล Highly 
Commended 

 

Jasmine Thai Restaurant 1 ใน 7 ท่ีไดรับคัดเลือกในประเภท 
Southeast Asia 

 

Thai Smile ประเภท Southeast 
Asia และประเภท
Budget 

1 ใน 7 ท่ีไดรับคัดเลือกในประเภท 
Southeast Asia/ 
1 ใน 7 ท่ีไดรับคัดเลือกในประเภท Budget  

 

Thai Snack 1 ใน 7 ท่ีไดรับคัดเลือกในประเภท 
Southeast Asia/ 
1 ใน 7 ท่ีไดรับคัดเลือกในประเภท Budget 

 

รานอาหาร Southeast Asia 
อีก 3 ราน (ทุกราน เสิรฟ
อาหารไทยดวย) 

ประเภท Southeast 
Asia  

3 ใน 7 ท่ีไดรับคัดเลือกในประเภท 
Southeast Asia (ราน Spice Market 
โรงแรม W ไดรับตําแหนง winner) 

 

Thai Snack 101 things to do in 
Doha 

อันดับท่ี 47  
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