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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กาตารเปนประเทศขนาดเล็กในทางภูมิศาสตร แตในทางเศรษฐกิจเปนประเทศที่มีลักษณะ
ของตลาดเกิดใหมที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รายไดสวนใหญของ
กาตารมาจากการสงออกน้ํามันและกาซธรรมชาติ ในป 2548 World Economic Forum ไดจัดให
กาตาร เ ป น ประเทศที่ มีความสามารถในการแขงขัน สูงที่สุดในโลกอาหรับ จากการที่กาตารเริ่มมี
เศรษฐกิ จ ที่ แข็ งแกร งและเติ บ โตอยา งรวดเร็ ว นับ ตั้ งแต ป 2540 เป น ตน มา จึ งเป น ตลาดใหมที่ มี
ศักยภาพสูงตอไทย รัฐบาลไทยจึงเห็นชอบใหเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ซึ่งไดเปดทําการ
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2545 เพื่อดําเนินงานสงเสริมความสัมพันธกับกาตารและแสวงหาโอกาสดาน
เศรษฐกิจการคาที่จะเปนผลประโยชนของไทยในกาตารใหมากยิ่งขึ้น ความสัมพันธร ะหวางไทยกาตารเปนไปในลักษณะมิตรประเทศ เจาผูครองรัฐกาตารมีทัศนคติที่ดีมากตอประเทศไทย แตใน
ระดับประชาชนทั่วไปยังรูจักประเทศไทยนอยมาก ผลประโยชนที่ไทยมีอยูกับกาตารยังจํากัดอยูที่การ
เปนแหลงพลังงานและตลาดแรงงานไทย นอกจากนี้ ชาวกาตารและรัฐกาตารมีลักษณะเฉพาะตัวที่
แตกต า งจากชาวไทยและประเทศไทยคอนขางมาก ทั้ง ในดา นลัก ษณะทางภูมิศาสตร และความ
แตกตางทางสังคม วัฒนธรรม และความเปนอยู
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ตระหนักดีถึงโอกาสและอุปสรรคเหลานี้ นับตั้งแตที่เริ่ม
เปดดําเนินการ จึงใหความสําคัญกับการใช Soft Power และการทูตสาธารณะควบคูไปกับกลไกการ
ดําเนินงานทางการทูตตามปกติ เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมความสัมพันธใกลชิดในระดับ
ประชาชนของทั้ งสองประเทศ และเพื่อใหผ ลประโยชนที่ไทยมีอยูกับ กาตารขยายตัวไปดานอื่น ๆ
เพิ่มขึ้น โดยไดเลือกใช Soft Power ที่ไทยมีที่สอดคลองกับความตองการและความชอบของชาว
กาตาร โดยคํานึงถึงขอจํากัดและเงื่อนไขตางๆ ของสังคมกาตาร การใช Soft Power และการทูต
สาธารณะของสถานเอกอั ค รราชทู ตฯ มาอยา งตอ เนื่ องตั้ งแต ตน สง ผลใหใ นปจ จุบัน กาตาร เป น
ผลประโยชนของไทยหลายดาน โดยนอกเหนือจากการเปนแหลงพลังงาน LNG รายใหญที่สุดของไทย
และการเปนตลาดแรงงานที่สําคัญ กาตารไดกลายเปนตลาดทองเที่ยวที่สําคัญของไทย โดยเฉพาะการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (medical tourism) เปนตลาดที่มีกําลังซื้อสูงสําหรับสินคาไทย โดยมีการนําเขา
สินคาไทยเพิ่มขึ้นตอเนื่องและเพิ่มความหลากหลายของประเภทสินคาไทยที่เปนที่นิยมของชาวกาตาร
และเปนมิตรประเทศของไทยที่ไดแสดงความเขาใจตอสถานการณทางการเมืองไทยในปจจุบัน และ
เชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองไทย จากกรณีรัฐประหารและการบริหารประเทศโดยคณะรักษา
ความสงบแหงชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 รายงานการศึ ก ษาฉบั บ นี้ ไ ด ศึ ก ษาว า อะไรคื อ Soft
Power ของไทยที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการและความชอบของชาวกาตาร ที่ ช ว ยส ง เสริ ม
ความสัมพันธและผลประโยชนที่ไทยมีกับกาตาร จาก Soft Power และกิจกรรมการทูตสาธารณะที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ เลือกใชและดําเนินการนับตั้งแตเปดทําการในป 2545 จนถึงป 2557 เพื่อ
นําไปสูขอสรุปวา ในการที่จะสงเสริมความสัมพันธและผลประโยชนระหวางกันใหมากขึ้นตอไป ควร
ใหความสําคัญกับ Soft Power ตัวใดตอไป และใช Soft Power ตัวใหมๆ ตัวใด พรอมทั้งไดจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเพื่อสงเสริมความนิยมชมชอบของชาวกาตารตอประเทศไทย

จ
อยางยั่งยืน ผูศึกษาไดนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Soft Power และการทูตสาธารณะของ
Joseph S. Nye และนักวิชาการที่เกี่ยวของมาศึกษา ซึ่ง Joseph S. Nye ไดอธิบาย Soft Power วา
คืออํานาจในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําใหประเทศอื่นๆ ปฏิบัติตามความตองการของเราโดยไมจําเปนตอง
บังคั บ หรืออี กนั ย หนึ่ งคือ ความสามารถในการทําใหผูอื่นพอใจในการเลือกที่สอดคลองกับ ความ
ตองการของเรา เปนการใชอํานาจเชิงดึงดูด เพื่อนําไปสูการยอมรับโดยดุษณี ซึ่งตางไปจากการใช
อิทธิพลที่ตองอาศัยอํานาจในลักษณะ Hard Power โดยนอกจากรัฐบาลเปนตัวแสดงหลักในการใช
Soft Power เปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายตางประเทศแลว ยังมีตัวแสดงที่มิใชรัฐ ที่มีบทบาท
ในการตางประเทศ ในสวนของแหลงที่มาของ Soft Power ไดศึกษาจากแนวคิดของนาย Jonathan
McClory ที่ไดระบุแหลงทรัพยากรอันเปนที่มาของ Soft Power ที่สามารถกําหนดตัวชี้วัดที่เปน
รูปธรรมไว 5 ดาน ไดแก รัฐบาล วัฒนธรรม นโยบายทางการทูต การศึกษา ธุรกิจและนวัตกรรม
จากการศึกษาการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดขอสรุปวา แหลงทรัพยากรที่
เป น Soft Power ของไทยในการสงเสริมความสัมพัน ธกับ กาตาร ไดแก (1) วัฒ นธรรม ซึ่ง
ประกอบดวย อาหารไทย ศิลปะไทยและศาสนา (2) ธุรกิจและนวัตกรรม ซึ่งประกอบดวย สปาไทย
การทองเที่ยวเชิงพักผอนหยอนใจและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสินคาไทยแบรนดไทยที่เปนงาน
ฝมือประณีตและมีราคาสูง และ (3) การศึกษา
ผูศึกษาไดนําโมเดล Boston Consulting Group Matrix (BCG Matrix) มาใชศึกษา
เปรียบเทียบ Soft Power กลุมตางๆ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ใชในการดําเนินงาน
เพื่อใหไดขอสรุปวา Soft Power กลุมใดมีแนวโนมที่จะสอดคลองกับความตองการและรสนิยมของ
ชาวกาตารมากกวากลุมอื่น โดยไดประยุกตหลักเกณฑที่พิจารณาจากสวนแบงตลาดและอัตราการ
เติบโตของตลาด มาเปนการไดรับความนิยมและความสนใจจากกลุมเปาหมาย และแนวโนมในการ
ไดรับความนิยมหรือความสนใจเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกลุมเปาหมายตอ Soft Power กลุมนั้นๆ โดยผู
ศึกษาไดรวบรวมความเห็นของผูที่รับผิดชอบในการกําหนดและการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ
ของไทยตอกาตาร เอกสารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา และสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญไทยที่เกี่ยวของในภูมิภาคตะวันออกกลาง และหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ
ระหวางป 2545 – 2557 ตลอดจนประสบการณตรงของผูศึกษาเมื่อครั้งปฏิบัติหนาที่คูสมรสของอัคร
ราชทูตที่ปรึกษา/ รองหัวหนาคณะผูแทนไทยประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ระหวางป
2556 – 2557
ผลการศึกษาไดขอสรุปวา วัฒนธรรมและธุรกิจและนวัตกรรมเปนกลุม Soft Power ที่มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุดในการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงโดฮา มาอยางตอเนื่อง ซึ่งในการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับ
กาตาร ใ ห ใ กล ชิ ด ยิ่ ง ขึ้ น และผลประโยชน ที่ ไ ทยมี กั บ กาตาร ใ ห ม ากขึ้ น ต อ ไปในอนาคต ควรให
ความสําคัญในการใช Soft Power สองกลุมดังกลาวโดยเฉพาะอาหารไทย สปาไทย การทองเที่ยว
ไทยในเชิงพักผอนหยอนใจและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ สําหรับ Soft Power กลุมวัฒนธรรมยอยใน
สวนของการแสดงนาฏศิลปและวัฒนธรรมของไทยนั้นอาจจําเปนตองปรับกลยุทธการนําเสนอเพื่อให
สามารถครองความสนใจจากชาวกาตารไดอยางมากตอไป สวนศิลปะสมัยใหมและศาสนาจัดเปน
Soft Power กลุมวัฒนธรรมตัวใหมที่มีศักยภาพสูงในการไดรับความสนใจจากชาวกาตาร สําหรับ

ฉ
ศาสนาเปนดานที่มีศักยภาพสูงเชนกัน โดยดําเนินการใหสอดคลองกับขอบังคับและคานิยมทางศาสนา
และสังคมของกาตาร สําหรับการศึกษานั้น จัดเปน Soft Power ที่ชวยสงเสริมความใกลชิดของ
ความสั มพั น ธ ในระดั บ พระราชวงศแ ละระดับ สูงระหว างไทย – กาตารเปน อยางมาก และได
วางรากฐานสําหรับการตอยอดความรวมมือดานการศึกษาตอไป จึงเปนดานที่ไทยควรใหความสนใจ
เพิ่ ม ขึ้ น และกระตุ น ฝ า ยกาตาร เ พื่ อแสวงหาหนทางที่ จ ะดํ าเนิน การรว มกัน ใหไ ดอ ยางจริ งจัง เป น
รูปธรรม
ผูศึกษาไดจัดทําขอเสนอแนะเรื่องการใช Soft Power ในการทูตสาธารณะในภาพรวม และ
บทบาทการดําเนินงานการทูตสาธารณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เพื่อรักษาและสงเสริม
ความสัมพันธและผลประโยชนที่ไทยมีอยูกับกาตารใหคงอยูตอไปอยางยั่งยืน โดยขอเสนอแนะเชิง
นโยบายไดแก ขอเสนอการจัดตั้งคณะทํางานในระดับนโยบายดานการทูตสาธารณะของไทยเพื่อเปน
กลไกกํ า หนดยุ ท ธศาสตร แ ละนโยบายการทู ต สาธารณะในภาพรวมของไทย การวางแผนการ
ดําเนินงานในดานนี้ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการดําเนินความสัมพันธของไทยกับประเทศเปาหมาย
และประเมินสภาพเงื่อนไขของปจจัยตางๆ ในทองถิ่นของประเทศเปาหมายที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไป
ในแตละชวงเวลา การใหความสําคัญกับการสรางตราแหงชาติในสินคาและบริการที่เปนผลิตภัณฑ
เด น ของไทย การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิจ สรางสรรค โดยใชองคความรูและนวัตกรรม มา
ผสมผสานกับภูมิปญญาไทย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่ชวยสนับสนุนการทองเที่ยวและการ
สงออกของไทย และการฝกอบรมและความรูแกขาราชการกระทรวงการตางประเทศในเรื่อง Soft
Power และการดําเนินงานการทูตสาธารณะอยางจริงจังเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ดานนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สําหรับขอเสนอในเชิงปฏิบัติ ไดแก การใหความสําคัญกับความสม่ําเสมอและความตอเนื่อง
ของการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะเนื่องจากเปนงานที่ตองใชเวลานานจึงจะเห็นผล การสํารวจ
ลูทางใหมๆ และโอกาสใหมๆ ในการใช Soft Power ตัวที่มีอยูที่เคยใชอยูแลวหรือตัวใหมๆ ที่ไทยมี ที่
สอดคลองกับความชอบและรสนิยมของสาธารณชนในประเทศเปาหมาย การใชโอกาสสําคัญๆ ใน
ประเทศเปาหมาย จัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมของไทยเปนงานขนาดใหญที่มีผูเขารวมจํานวนมาก
เพื่อใหเกิดผลในวงกวาง การใชประโยชนจากจุดแข็งของ Soft Power ของประเทศเปาหมาย เพื่อ
นํามาจับคูกับ Soft Power ของไทยและนําเสนอเปนกิจกรรมการทูตสาธารณะที่นาสนใจและเปน
ประโยชนตอไทยและประเทศเปาหมาย การใหความสําคัญกับการสรางเครือขายความรวมมือที่ดีกับ
กลุมตางๆ ในประเทศเปาหมาย และการใหความสําคัญกับการสรางภาพลักษณที่ดีของชุมชนไทยใน
ประเทศตางๆ เพราะเปนผูสะทอนภาพลักษณไทยที่สําคัญยิ่งในประเทศเปาหมาย
โดยที่การใช Soft Power และการดําเนินงานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโดฮาประสบความสําเร็จเปนอยางดีในการสงเสริมความสัมพันธไทย-กาตารและผลประโยชนที่
ไทยมีกับกาตาร โดยเนนการใช Soft Power หลักๆ 2 กลุม คือ กลุมวัฒนธรรมและกลุมธุรกิจและ
นวัตกรรม โดยเลือกตัวที่สอดคลองกับความตองการและรสนิยมของชาวกาตาร และคํานึงถึงเงื่อนไข
และขอจํากัดของทองถิ่น ซึ่งเรียกไดวาเปน “กาตารโมเดล” จึงอาจเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ด า นการทู ต สาธารณะของไทยในประเทศเพื่อนบา นใกลชิ ดของกาตารที่ มีลัก ษณะทางการเมือ ง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมคลายคลึงกับกาตาร ไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส บาหเรน คูเวต และ
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โอมาน โดยผูศึกษาไดเสนอขอพิจ ารณาในการดําเนินการ ไดแก (1) โดยที่การดําเนิน งานการทู ต
สาธารณะของประเทศเหลานี้ไดใช Soft Power กลุมวัฒนธรรมและกลุมธุรกิจและนวัตกรรม
เชนเดียวกับแนวทางของกาตารโมเดล จึงควรมีการประเมินอยางเปนระบบวา Soft Power กลุมใด
และตัวใดในกลุมที่เคยนําเสนอในแตละประเทศจะเหมาะสมสําหรับดําเนินงานการทูตสาธารณะตอไป
ตัวใดควรเลิกหรือปรับเปลี่ยน หรือดําเนินการใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถเลือก Soft Power ไดตรงกับ
รสนิยมและความชอบของประชาชนในประเทศเปาหมาย โดยใช BCG Matrix เปนวิธีหนึ่งในการใช
ประเมิน Soft Power แตละตัว (2) พิจารณาใช Soft Power ตัวใหมๆ ที่อาจมีศักยภาพ เชน การ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศเจาบานจัดกิจกรรมการฝกวิปสสนาและสมาธิเพื่อสรางความ
สงบและความสุขทางจิตใจ ดังที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดดําเนินการในกาตาร โดยเนน
กลุมเปาหมายเปนกลุมคนทองถิ่นและคนตางชาติในประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะในประเทศกลุมนี้ที่มี
สํานักสงฆของไทยตั้งอยู ซึ่งนาจะชวยเสริมสรางความรวมมือระหวางไทยกับประเทศเจาบานและ
สงเสริมภาพลักษณของไทย โดยไมเปนการ “ล้ําเสน” ขอบังคับทางศาสนาของประเทศเจาบาน
นอกจากนี้ อาจพิจารณาใช Soft Power ดานศิลปะสมัยใหมซึ่งเปนตัวยอยในกลุมวัฒนธรรมในการ
สรางความรวมมือกับประเทศเจาบาน โดยเฉพาะเมืองอาบูดาบีและดูไบซึ่งไมเพียงเปนเมืองศูนยกลาง
ดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน แตยังเปนศูนยกลางดานศิลปะและวัฒนธรรม และ (3) พิจารณา
ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนงานดานการทูตสาธารณะรวมกันสําหรับการจัดกิจกรรมในลักษณะ
roadshow ที่ใช Soft Power ในกลุมวัฒนธรรมและกลุมธุรกิจและนวัตกรรม เพื่อออกแบบกิจกรรม
ของ Soft Power ที่จะเปนองคประกอบของ roadshow ใหญที่หนวยงานและภาคเอกชนของไทยจะ
จัดในลักษณะตอเนื่องในประเทศแถบตะวันออกกลางในแตละครั้ง ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
รสนิยม ความชอบของสาธารณชนทองถิ่นและเงื่อนไขเฉพาะของแตละประเทศ
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุ น ที่ 6 ประจํ า ป 2557 โดยผู เ ขี ย นไดรับ ความกรุณาเปน อยางสูงจากคณะอาจารยที่ป รึกษา ซึ่ ง
ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ เอกอัครราชทูตสุจิตรา หิรัญพฤกษ
และผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย สืบวิเศษ ซึ่งไดใหคําชี้แนะที่เปนประโยชนอยางยิ่ง และเปนสวน
สําคัญที่ทําใหรายงานการศึกษาฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอคณะ
อาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทานมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุ ณ ท า นอธิ บ ดี ดํ ารง ใคร ครวญ และทา นรองอธิ บ ดี พัน ทิ พา เอี่ย มสุท ธา
กรมเอเชียตะวันออก ที่กรุณาสนับสนุนและอนุมัติใหผูเขียนเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การทูตครั้งนี้ นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดแก ทานเอกอัครราชทูต
สุวัฒน จิราพันธุ ปจจุบันดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต/หัวหนาคณะผูแทนไทยประจําอาเซียน ณ
กรุงจาการตา และทานเอกอัครราชทูตปญญรักษ พูลทรัพย ปจจุบันดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ
กรุงฮานอย ตลอดจนทานเอกอัครราชทูตพิรุณ ลายสมิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ทานปจจุบัน
คุ ณทรงวิ ทย นิ ภ าสุ ว รรณ อดี ต อุ ป ทูต ณ กรุงโดฮา ป จ จุบัน ดํา รงตําแหนงอัครราชทูต ที่ป รึกษา
สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง มอสโก และเพื่ อ นข า ราชการกองตะวั น ออกกลาง กรมเอเชี ย ใต
ตะวันออกกลางและแอฟริกา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ที่ใหความชวยเหลือในดา น
ขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดทํารายงานฉบับนี้
ขอขอบคุณสถาบันเทวะวงศวโรปการ ที่ไดจัดหลักสูตรการฝกอบรมที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
และขอขอบคุณคณะเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกทานที่ไดใหความสะดวกในเรื่องตางๆ ตลอดชวงเวลาการ
ฝกอบรมและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและในตางประเทศ ตลอดจนใหความชวยเหลือในการ
จัดพิมพรายงานการศึกษาฉบับนี้
ขอขอบคุณเพื่อนขาราชการกระทรวงการตางประเทศ และเพื่อนรวมรุนจากสวนราชการ
อื่ น ๆ และภาคเอกชน ที่ เ ข า รั บ การฝก อบรมหลัก สูตรนัก บริ ห ารการทูต รุ น ที่ 6 ทุก ทานสํา หรั บ
มิตรภาพ ไมตรีจิต และการสนับสนุนตางๆ ตลอดระยะเวลาการฝกอบรมหลักสูตรนี้รวมกัน
สุดทายนี้ ขอขอบคุณคุณธีรภัทร มงคลนาวิน สามีของผูเขียน สําหรับขอคิดเห็นในฐานะ
อัครราชทูตที่ปรึกษา / รองหัวหนาคณะผูแทนไทยประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา และ
กําลังใจตลอดระยะเวลาการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้
อุรษา มงคลนาวิน
กรกฎาคม 2557
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลัง – ความเปนมา / ความสําคัญของปญหา
กาตารเปนประเทศขนาดเล็กในทางภูมิศาสตร แตในทางเศรษฐกิจเปนประเทศที่มีลักษณะ
ของตลาดเกิดใหมที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รายไดสวนใหญของ
กาตารมาจากภาคพลังงานโดยผลิตน้ํามันไดประมาณ 800,000 บารเรล/วัน มีปริมาณน้ํามันสํารอง
14.5 พันลานบารเรล มีการประเมินวากาตารจะสามารถผลิตน้ํามันในระดับปจจุบันไดอีกเปนเวลา 65
ป ที่สํ า คัญ กาตาร มีปริ มาณก าซธรรมชาติสํารองมากเปน อัน ดับ 3 ของโลก (รองจากรั สเซี ยและ
อิหราน) โดยกาตารไดเริ่มสงออก LNG ตั้งแตป 2539 และมีนโยบายพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลาง
ดานพลังงาน โดยเฉพาะการผลิตและสงออกกาซธรรมชาติ ปโตรเคมี รวมทั้งการเปนแหลงผลิต Gas
to Liquid (GTL) ที่ใหญที่สุดในโลก ในป 2549 กาตารไดกลายเปนประเทศที่สงออก LNG มากที่สุด
ในโลก ประมาณ 25-26 ลานเมตริกตันตอป ในป 2548 World Economic Forum ไดจัดใหกาตาร
เปนประเทศที่มีความสามารถในการแขงขันสูงที่สุดในโลกอาหรับ (รองลงมาไดแก สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส บาหเรน โอมาน และจอรแดน ตามลําดับ) 1
จากการที่กาตารเริ่มมีเศรษฐกิจที่แข็งแกรงและเติบโตอยางรวดเร็วนับตั้งแตป 2540 เปน
ตนมา มีความมั่นคงทางการเงินและการคลัง มีนโยบายลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ภายในประเทศจํา นวนมากเพื่ อรองรับ การเติบโตทางเศรษฐกิจ มีน โยบายสงเสริมการลงทุนจาก
ตางประเทศ เปนแหลงพลังงานทั้งน้ํามันและกาซธรรมชาติที่สําคัญแหลงหนึ่งในภูมิภาคตะวันออก
กลางของไทย โดยเฉพาะการที่กาตารไดเปนเจาภาพจัดกีฬาเอเชียนเกมส ครั้งที่ 15 ในป 2549 ซึ่งมี
โครงการกอสรางที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดกีฬาเอเชียนเกมสจํานวนมาก จึงถือเปนตลาดใหมที่มีศักยภาพ
สูงตอไทยในแงของตลาดที่มีกําลังซื้อสูง ตลาดแรงงาน กอสราง ธุรกิจและบริการและนักทองเที่ยว
คุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐบาลไทยในขณะนั้นที่สนับสนุนการขยายผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ การคาและการลงทุนของไทยในตางประเทศ ในป 2545 รัฐบาลไทยจึงเห็นชอบใหเปด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เพื่อดําเนินงานสงเสริมความสัมพันธกับกาตารและแสวงหาโอกาส
ด า นเศรษฐกิ จ การค า ที่ จ ะเป น ผลประโยชน ข องไทยในกาตาร ใ ห ม ากยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก 2 โดยสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไดเปดทําการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2545
ในดานความสัมพันธไทย-กาตาร กลาวไดวา เปนไปในลักษณะมิตรประเทศ โดยอดีตเจาผู
ครองรัฐกาตารมีทัศนคติที่ดีมากตอประเทศไทย ทรงมีพระสหายสนิทเปนคนไทย เคยเสด็จเยือนไทย
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ICSC: International Cooperation Study Center, ประเทศรัฐกาตาร [ออนไลน], แหลงที่มา
http://www.apecthai.org/apec/th/ profile1.php?continentid=2&country=k1&name=.
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กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการตางประเทศ, การเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา
รัฐกาตาร, สิงหาคม 2545.
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อยางเปนทางการเมื่อป 2542 และทรงปรารภใหคนไทยไปทํางานในกาตารมากขึ้น อยางไรก็ตาม ใน
ระดับประชาชนทั่วไปของกาตาร 3 กลาวไดวายังรูจักประเทศไทยนอยมาก 4 ในชวงกอนที่จะมีการเปด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ผลประโยชนของไทยที่มีอยูกับกาตารสวนใหญยังคงจํากัดอยูที่การ
เปนแหลงพลังงานของไทยและการเปนตลาดสําหรับแรงงานไทยในโครงการกอสรางตางๆ ของกาตาร
โดยเฉพาะโครงการก อ สร า งที่ เ กี่ ย วกับ การเปน เจา ภาพกีฬาเอเชีย นเกมส รวมทั้งธุ ร กิจ ดานการ
ออกแบบและกอสราง
นอกจากนี้ ชาวกาตารและรัฐกาตารมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางจากชาวไทยและประเทศ
ไทยคอนขางมาก ทั้งในดานลักษณะทางภูมิศาสตรและภูมิอากาศที่กาตารเปนทะเลทรายทั้งประเทศ
รอนและแหงแลง และความแตกตางทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเปนอยู ซึ่งชาวกาตารเปนชาว
มุสลิมนับถือศาสนาอิสลามที่มีแนวปฏิบัติคอนขางเครงครัด โครงสรางทางสังคมมีการกําหนดแยกแยะ
หนาที่และบทบาทของบุรุษและสตรีอยางชัดเจน และการไมดื่มสุราและบริโภคเนื้อหมูเนื่องจากขอ
ห า มทางศาสนา นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามแตกต า งในด า นรสนิ ย มและความชอบในการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวันอันเปนผลจากความแตกตางกันของสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยชาวกาตาร
ซึ่งโดยทั่วไปมีฐานะร่ํารวย มีวิถีชีวิตที่สุขสบายหรูหรา นิยมสินคาราคาแพงและมีคุณภาพดี สะทอน
จากปายสโลแกนที่ติดไวทั่วกรุงโดฮาวา “Qatar deserves the best”5
สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง โดฮา ตระหนั ก ดี ถึ ง โอกาสและอุ ป สรรคเหล า นี้ ใ นการ
ดํ า เนิ น งานเพื่ อส งเสริ มผลประโยชนของไทยในกาตาร และนับ ตั้ งแตที่เริ่ม เปดดําเนิน การ จึงให
ความสําคัญกับการใช Soft Power และการทูตสาธารณะควบคูไปกับกลไกการดําเนินงานทางการทูต
ตามปกติ (การประชุ มเจรจาและหารือทวิภ าคี การเยือนอยางเปนทางการในระดับ ตางๆ) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมความสัมพันธใกลชิดในระดับประชาชนของทั้งสอง
ประเทศ สงเสริมใหชาวกาตารรูจักและเขาใจคนไทยมากขึ้น และใหคนไทยรูจักและเขาใจชาวกาตาร
มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหผลประโยชนที่ไทยมีอยูกับกาตารมีความหลากหลายและขยายตัวไปดานอื่นๆ
เพิ่มขึ้น อาทิ การทองเที่ยว การคา และการลงทุน เปนตน
นับตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเลือกใชองคประกอบตางๆ ของ
Soft Power ที่ไทยมีในการดําเนินงานการทูตสาธารณะในกาตารมาอยางตอเนื่อง ไดแก อาหารไทย
การแสดงนาฏศิลป และศิลปะตางๆ ของไทย การจัดงานแสดงสินคาไทย การทองเที่ยวและกีฬา
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะสื่อมวลชนไทย-กาตาร และความรวมมือดานการศึกษา
2

3

3

มีอยูประมาณ 2 ลานคน โดยในจํานวนนี้เปนชาวกาตาร 3 แสนคน ที่เหลือเปนชาวตางชาติที่เขามาทํางานใน
กาตาร
4
ขอมูลจากการสัมภาษณนายทรงวิทย นิภาสุวรรณ อดีตอุปทูต ณ กรุงโดฮา ซึ่งเปนผูด ําเนินการเรื่องการเปดที่ทํา
การสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา และปฏิบตั ิหนาที่อุปทูตตั้งแตเดือนธันวาคม 2545 – กรกฎาคม 2546
จากนั้น ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาเมือ่ อดีตเอกอัครราชทูตวรวีร วีระสัมพันธ เขารับหนาที่ โดยไดปฏิบัตงิ านที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จนถึงป 2549 ปจจุบัน นายทรงวิทยฯ ดํารงตําแหนงอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงมอสโก
5
เปนสโลแกนของ Ashghal ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจทีด่ ูแลโครงการกอสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของกาตาร
(www.ashghal.gov.qa)
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และวิชาการ (อาทิ การแสดงแบบเสื้อผาไทยในงานแสดงวัฒนธรรมระหวางการแขงขันกีฬาเอเชียน
เกมสที่กรุงโดฮาในป 2549 โดยพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เสด็จฯ รวมงาน
ดังกลาว การจัดใหคณะสื่อมวลชนกาตารเยือนไทยอยางตอเนื่องในแตละป การที่ทีมฟุตบอลเยาวชน
กาตาร เ ดิ น ทางไปแข ง ขั น กระชั บ มิ ตรกั บ ที ม ไทยในป 2551 การจั ด และเข า รว มงานแสดงสิ น ค า
ประจําปในกาตาร การสรางเครือขายสถาบันการศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษของไทยและกาตารเมื่อป
2555 เปนตน) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเลือก Soft Power ที่สอดคลองกับความตองการและ
ความชอบของชาวกาตาร โดยคํานึงถึงขอจํากัดและเงื่อนไขตางๆ ของสังคมกาตารเปนสําคัญ (เชน
อาหารไทยที่ประกอบอาหารโดยไมใชเนื้อหมูและเครื่องดื่มแอลกอฮอล การแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่
ใชเครื่องแตงกายที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับไดของสังคมมุสลิม เปนตน)
การวางรากฐานการใช Soft Power และการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูตฯ มา
อย า งต อ เนื่ อ งตั้ ง แต ต น ส ง ผลให ใ นป จ จุ บั น กาตาร เ ป น ผลประโยชน ข องไทยหลายด า น โดย
นอกเหนือจากผลประโยชนของไทยในดานพลังงานในฐานะแหลงพลังงาน LNG รายใหญที่สุดของไทย
และการเปนตลาดแรงงานที่สําคัญแหงหนึ่งของไทยแลว ขณะนี้กาตารไดกลายเปนตลาดทองเที่ยวที่
สําคัญของไทย มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวกาตารมาเยือนไทยเพิ่มขึ้นทุกป โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ (medical tourism) ของไทยไดรับความเชื่อมั่นและความนิยมจากชาวกาตารมาอยาง
ตอเนื่อง จนรัฐบาลกาตารไดตัดสินใจเปดสํานักงานในไทยเพื่อประสานงานและอํานวยความสะดวก
แกชาวกาตารที่เดินทางไปรับการรักษาในไทยมาตั้งแตป 2550 กาตารยังเปนตลาดที่มีกําลังซื้อสูง
สําหรับ สิน คาไทย โดยมีอัตราการนําเขาสินคาไทยเพิ่มขึ้นตอเนื่องและเพิ่มความหลากหลายของ
ประเภทสินคาไทยที่เปนที่นิยมของชาวกาตาร และเปนมิตรประเทศของไทยที่ไดแสดงความเขาใจตอ
สถานการณทางการเมืองไทยในปจจุบัน และเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองไทย โดยกาตารมิได
ออกประกาศเตือนพลเมืองของตนมิใหเดินทางเขาประเทศไทยแตอยางใดจากกรณีรัฐประหารและ
ประเทศไทยอยูภายใตการบริหารประเทศโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2557
ความสําเร็จของการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดชวงที่ผานมาดังกลาว
แสดงใหเห็นวา แมไทยและกาตารจะมีความแตกตางกันในดานวัฒนธรรม และวิถีชีวิตเปนอยางมาก
แตการเลือก Soft Power ที่สามารถเปนจุดรวมของทั้งสองประเทศได ซึ่งหมายถึงการที่ไทยเลือก
Soft Power ตัวที่เปนจุดแข็งที่ไทยมี มาใชใหสอดคลองกับความตองการและความชอบของชาว
กาตารได ยอมนํามาซึ่งความสําเร็จในการดําเนินงานการทูตสาธารณะเพื่อสงเสริมผลประโยชนของ
ไทยในกาตารดังที่ปรากฏในปจจุบัน
1.2 คําถามการศึกษา
แมจะมีความแตกตางระหวางไทยกับกาตารเปนอยางมากในแงของวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
ความเปนอยู แตการเลือกใช Soft Power ที่สอดคลองกับความตองการและความชอบของชาวกาตาร
มาอยางตอเนื่องตั้งแตแรกเริ่มเปดทําการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในป 2545 ชวยให
ชาวกาตารรูจักและมีทัศนคติที่ดีตอคนไทย ชื่นชอบวัฒนธรรมไทย และนิยมชมชอบและเชื่อมั่นใน
สินคาและบริการของไทยหลายประเภท ดังนั้น รายงานการศึกษาฉบับนี้จะศึกษาวา อะไรคือ Soft
Power ของไทยที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการและความชอบของชาวกาตาร ที่ ช ว ยส ง เสริ ม
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ความสัมพันธและผลประโยชนที่ไทยมีกับกาตาร โดยศึกษา Soft Power และกิจกรรมการดําเนินงาน
การทูตสาธารณะที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เลือกใชและดําเนินการนับตั้งแตเปดสถานเอกอัครราชทูตฯ
ในป 2545 จนถึงปจจุบัน เพื่อนําไปสูขอสรุปวา ในการที่จะสงเสริมความสัมพันธระหวางกันใหใกลชิด
ยิ่งขึ้นและผลประโยชนที่ไทยมีกับกาตารใหมากขึ้นตอไป ควรใหความสําคัญและใช Soft Power ตัว
ใดตอไป ตลอดจนพิจารณาใช Soft Power ตัวใหมๆ ตัวใดที่นาจะสงเสริมตอความสัมพันธและ
ผลประโยชนของไทยตอกาตารตอไป
1.3 สมมติฐานการศึกษา
ผูเขียนเห็นวา การเลือกใช Soft Power ที่ไทยมีที่สอดคลองกับความตองการของกาตารจะ
ชวยสงเสริมความสัมพันธไทย-กาตารใหใกลชิดยิ่งขึ้น โดย Soft Power เหลานี้คือ วัฒนธรรม ธุรกิจ
และนวัตกรรม และการศึกษา
1.4 กรอบในการศึกษา
ในสวนของแนวคิดทฤษฎีจะศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Soft Power และการทูต
สาธารณะ (Public Diplomacy) ของ Joseph S. Nye และนักวิชาการที่เกี่ยวของ โดยนําโมเดล
Boston Consulting Group Matrix (BCG Matrix) มาใชในการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อใหไดขอสรุป
วา Soft Power ในกลุมใดของการดําเนินงานการทูตสาธารณะมีแนวโนมที่จะสอดคลองกับความ
ตองการและรสนิยมของชาวกาตารมากกวากลุมอื่น
1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา
รายงานฉบับนี้แบงเปน 4 สวน ไดแก 1) บทนํา 2) แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ 3) การใช Soft Power ในการดําเนินงานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงโดฮา เพื่อสงเสริมความสัมพันธไทย – กาตาร นับตั้งแตปที่ไทยเปดสถานเอกอัครราชทูตฯ จนถึง
ปจจุบัน ซึ่งคือระหวางป 2545 – 2557
การศึกษาฉบับนี้ใชการอธิบายเชิงพรรณนาและการวิเคราะหโดยใชขอมูลจากเอกสารทาง
วิชาการและเอกสารราชการที่เกี่ยวของ สําหรับการศึกษาการใช Soft Power และการดําเนินงานการ
ทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา มาจากการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูที่
รับผิดชอบในการกําหนดและการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะของไทยตอกาตาร การรวบรวม
ข อ มู ล จากเอกสารและรายงานของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ และหน ว ยงานของกระทรวงการ
ตางประเทศระหวางป 2545 – 2557 และจากประสบการณตรงของผูเขียนเมื่อครั้งปฏิบัติหนาที่คู
สมรสของอัครราชทูตที่ปรึกษา / รองหัวหนาคณะผูแทนไทยประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา
ระหวางป 2556 – 2557
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1.6 ขอบเขตของการศึกษา
การเลื อกใช Soft Power และกิจ กรรมการดําเนิน งานการทูตสาธารณะของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮาในชวงตั้งแตเริ่มเปดสถานเอกอัครราชทูตฯ ในป 2545 – ปจจุบัน และ
การประเมินผลการใช Soft Power ในการดําเนินการทูตสาธารณะในชวงปดังกลาว
1.7 วัตถุประสงคของการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ ไดแก
1.7.1 ศึกษา Soft Power ของไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ใชในการ
ดําเนินงานการทูตสาธารณะที่ผานมาและในปจจุบันเพื่อสงเสริมความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางไทยกาตาร โดยจัดแยกเปนรายกลุม และศึกษาเปรียบเทียบวา Soft Power ในกลุมใดที่สอดคลองกับ
ความตองการและรสนิยมของชาวกาตารมากกวากลุมอื่น และ soft power ตัวใหมๆ ที่มีแนวโนมจะ
สอดคลองกับความตองการและรสนิยมของชาวกาตารสําหรับการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ในอนาคต
1.7.2 จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการใช Soft Power ของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงโดฮา เพื่อสงเสริมความสัมพันธไทย-กาตาร
1.8 ประโยชนของการศึกษา
ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชนในการประเมินวา Soft
Power ในกลุมใดที่สอดคลองกับความตองการและรสนิยมของชาวกาตารมากกวากลุมอื่นเพื่อการ
ดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในระยะตอไป และประเมินวามี soft power ตัว
ใหมๆ ตัวใดที่มีแนวโนมจะสอดคลองกับความตองการและความชอบของชาวกาตารเพื่อประโยชนใน
การดําเนินงานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เพื่อสงเสริมความสัมพันธที่
ใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางไทย – กาตารตอไปในอนาคต โดยมีขอเสนอในเชิงนโยบายเพื่อการดําเนินงาน
แบบบูรณาการระหวางสถานเอกอัครราชทูตฯ / กระทรวงการตางประเทศ กับ หนวยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนของไทยที่เกี่ยวของอยางเปนเอกภาพมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับศักยภาพและทรัพยากรดาน Soft Power ที่ไทยมีอยู เพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนไทยยิ่งขึ้นตอไป

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 โดยปกติแลวเมื่อพูดถึง “อํานาจ” ความเขาใจกันโดยทั่วไปมัก
หมายถึงความสามารถในการไดมาซึ่งผลลัพธที่เราตองการ อาทิ การใชอํานาจทางทหารหรือทาง
เศรษฐกิจเพื่อใหประเทศอื่นปรับเปลี่ยนทาที หรือการใชไมแข็ง (sticks) และไมนวม (carrots) ในการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศ เปนตน ซึ่งอํานาจลักษณะนี้เปนเพียงหนึ่งในรูปแบบของอํานาจเทานั้น
และเปนสิ่งที่เรียกวา “Hard Power” แตยังมีอํานาจในอีกรูปแบบบหนึ่งที่เราอาจมองขามไป คือ
“Soft Power” ซึ่งหมายถึงอํานาจที่ทําใหประเทศอื่นๆ ปฏิบัติตามความตองการของเรา (co-opt)
โดยไมจําเปนตองบังคับ (coerce) หรือมีขอแลกเปลี่ยนใดๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความสามารถในการ
ทําใหผูอื่นพอใจในการเลือก (preference) ที่สอดคลองกับความตองการของเรา เปนการใชอํานาจ
เชิงดึงดูด (attractive power) เพื่อนําไปสูการยอมรับโดยดุษณี (acquiescence) ซึ่งแตกตางไปจาก
การใชอิทธิพล (influence) ที่ตองอาศัยอํานาจในลักษณะ Hard Power
ในเรื่องตัวแสดงในการใช Soft Power นั้น Joseph S. Nye มองวา นอกจาก
รัฐบาลเปนตัวแสดงหลักในการใช Soft Power เปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายตางประเทศแลว
ยังมีตัวแสดงที่มิใชรัฐ ซึ่งอยูนอกเหนือขอบเขตการควบคุมของรัฐ และเปนตัวแสดงที่บางครั้งอาจมี
บทบาทที่สอดคลองหรือไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐได
2.1.2 ที่มาของ Soft Power ตามแนวคิดของ Joseph S. Nye
ศาสตราจารย Joseph S. Nye ระบุแหลงทรัพยากรสําคัญอันเปนที่มาของ Soft
Power วาหลักๆ มีอยู 3 แหลง ไดแก
1) วัฒนธรรม (culture) โดยหากวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสอดคลองกับ
ผลประโยชนและคานิยมของประเทศอื่นๆ วัฒนธรรมนั้นๆ มีโอกาสที่จะกลายเปน Soft Power ของ
ประเทศนั้นมากขึ้น โดยชองทางในการทําใหวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งเปนที่รูจักนิยมในประเทศ
อื่นๆ มีไดหลายชองทาง อาทิ การคา การติดตอสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนระหวางกัน เปนตน
2) คานิยมทางการเมือง (political values) ถาประเทศหนึ่งมีคานิยมทาง
การเมืองที่สอดคลองกับประเทศอื่นๆ Soft Power ของประเทศนั้นจะเพิ่มขึ้น 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 ขัดกับคานิยมของประเทศอื่นๆ อยางชัดเจน ก็จะสงผลให
Soft Power ของประเทศนั้นลดลง
3) นโยบายตางประเทศ (foreign policies) ถาประเทศหนึ่งดําเนินนโยบาย
ตางประเทศในลักษณะหนาไหวหลังหลอก (hypocritical) กาวราว และไมคํานึงถึงทาทีของประเทศ
อื่นๆ โอกาสที่จะสราง Soft Power จะมีนอยไปดวย แตหากประเทศใดมีนโยบายตางประเทศที่โดดเดน
เชน รักสันติภาพและเคารพสิทธิมนุษยชน โอกาสที่ประเทศนั้นจะสราง Soft Power จะมีมากขึ้น
2.1.3 แนวคิดในเรื่อง Soft Power อื่นๆ
นาย Robert Cooper อธิบดีหนวยงานดานความสัมพันธระหวางประเทศและ
กิจ การการเมื อง-การทหารของสํา นักงานเลขาธิการคณะมนตรีสหภาพยุโ รป 7 ได เสนอมุ มมองที่
นาสนใจเกี่ยวกับ Hard Power และ Soft Power แหลงที่มาของ Soft Power หลายประการ อาทิ
2.1.3.1 ความหมายของ Hard Power และ Soft Power
1) Hard Power หมายถึง อํานาจในการบังคับ ซึ่งเปนสิ่งที่คนจํานวน
มากรูจักดี และเมื่อใชมักทําใหเกิดประสบการณที่นาสะพรึงกลัวหรือไมพึงพอใจ (frightening and
unpleasant) ในขณะที่ Soft Power อาจหมายถึงอํานาจจากอะไรก็ไดที่นอกเหนือไปจาก Hard
Power และอาจหมายถึง ความสามารถในการทําใหประชาชนของประเทศหนึ่งทําในสิ่งที่เราตองการ
โดยทําใหคนเหลานั้นตองการในสิ่งที่เราตองการ (getting people to do what you want by
getting them to want what you want)
2) ไมมีประเทศใดในโลกที่ใชเพียง Hard Power เพียงอยางเดียว
เนื่องจากเปนไปไมไดที่ประเทศหนึ่งๆ จะดําเนินความสัมพันธกับประเทศอื่นๆ โดยการใชอํานาจขมขู
คุกคามเพียงอยางเดียว
3) หากประเทศหนึ่งประสบความสําเร็จในการใช Hard Power จน
บรรลุวัตถุประสงคหนึ่งๆ แลว ขั้นตอนตอไปควรเปนการเปลี่ยนไปใช Soft Power แทน เพราะการใช
อํานาจบังคับอยางไมมีที่สิ้นสุดยอมกอใหเกิดการตอตานและใชงบประมาณหรือมีตนทุนที่สูงเกินไป
2.1.3.2 แหลงที่มาของ Soft Power
1) Hard Power ในบางกรณี การที่ประเทศหนึ่งมี Hard Power ที่
แข็งแกรงอาจชวยใหประเทศนั้นมีศักยภาพที่จะมี Soft Power ที่แข็งแกรงไปดวย เพราะการที่
ประเทศหนึ่งๆ จะใช Soft Power ไดก็นาจะตองมีสิ่งที่จะสามารถ “ให”แกประเทศเปาหมายได (ซึ่ง
หมายถึงมี Hard Power) เชน หากประเทศหนึ่งมีทรัพยากรมหาศาลที่จะชวยเหลือประเทศอื่นๆ ได
อาจเปนกําลังทหารที่จะชวยปกปองประเทศอื่น หรือมีความร่ํารวยทางเศรษฐกิจ เชนในกรณีของ
สหรัฐฯ ซึ่งมีทั้งสองอยาง ทําใหสหรัฐฯ มี Soft Power ที่แข็งแกรง หรืออีกนัยหนึ่งคือ “Hard Power
begets Soft Power”
2) ความสําเร็จของประเทศหนึ่งๆ และความกระตือรือรนของประเทศ
นั้นที่จะแบงปนประสบการณหรือสูตรสําเร็จของความสําเร็จ อาจเปนปจจัยชวยสราง Soft Power
ใหป ระเทศนั้นๆ เช น ญี่ปุ นในช วงทศวรรษ 1960 ที่ความสําเร็จ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุน
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(“pro-growth model”) ทําใหเกิดกระแสการลอกเลียนแบบและกระแส “นิยมญี่ปุน” ในหมู
ประชาชนของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตจีน เกาหลีใต
และมาเลเซีย หรือกระแส “นิยมสหรัฐฯ” ในประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกในชวงหลัง
สิ้ น สุ ด สงครามเย็ น ในฐานะต น แบบของประเทศที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการพัฒ นาประเทศจน
ประชาชนมี ชี วิ ต ความเป น อยู ที่ ดี เปน สัง คมในอุ ดมคติ ในขณะที่ลั ท ธิค อมมิว นิ ส ต เป น รูป แบบที่
ลมเหลว ความนิยมสหรัฐฯ ดังกลาวอาจชวยใหประเทศเหลานี้ยินดีใหความรวมมือกับสหรัฐฯ ตามที่
สหรัฐฯ รองขอ เปนตน
3) การมีสวนรวม ซึ่งหมายถึงการที่ประเทศหนึ่งรับฟงความเห็นและ
เปดโอกาสใหประเทศอื่นๆ เขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ยอมชวยสรางใหประเทศนั้นมี
Soft Power เหนือประเทศอื่นๆ เชน การที่สหรัฐฯ มี Soft Power เหนือยุโรปตะวันตกอยาง
มหาศาลหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มิใชเพียงเพราะสหรัฐฯ ใหการคุมครองทางทหารแกประเทศยุโรป
ตะวันตก (ในกรอบ NATO) แตมาจากการที่สหรัฐฯ ยินดีรับฟงและเปดใหประเทศพันธมิตรในยุโรป
ตะวันตกเขามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจใน NATO ยิ่งทําใหสหรัฐฯ ไดรับความนิยมและชื่นชม
จากประเทศพันธมิตรเหลานี้มากยิ่งขึ้นไปอีก
นอกจากนี้ ในสวนของแหลงที่มาของ Soft Power นาย Jonathan
8
McClory นักวิจัยจาก Institute of Government สหราชอาณาจักร ไดระบุแหลงทรัพยากรอันเปน
ที่มาของ Soft Power ที่สามารถกําหนดตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรมได 5 ดาน ไดแก รัฐบาล วัฒนธรรม
นโยบายทางการทูต การศึกษา ธุรกิจและนวัตกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) วัฒนธรรม (Culture) – หมายถึงกรอบการปฏิบัติที่ทําใหเกิด
ความหมายตอสังคม ซึ่งรวมถึงวรรณคดี ศิลปะ การศึกษา ภาพยนตร และดนตรีที่สามารถเขาถึง
สาธารณชนในวงกวาง โดยตัวชี้วัดดานวัฒนธรรมเพื่อวัด Soft Power ของประเทศมีอาทิ จํานวน
นักทองเที่ยวที่เดินทางเยือนประเทศนั้นๆ ในแตละป การแพรหลายของภาษาทองถิ่นของประเทศนั้น
ในประเทศตางๆ ยอดขายผลงานเพลงของศิลปนในตลาดโลก เปนตน
2) รัฐบาล (Government) – หมายถึงคานิยมและประสิทธิภาพในการ
ทํ า งานของรั ฐ บาล ความสํ า เร็ จ ของรัฐ บาลทํา ใหป ระเทศนั้น ๆ ไดรับ ความนิ ย มและยอมรับ จาก
ประเทศอื่นๆ อาทิ ความโปรงใสในการบริหารงาน การแกไขปญหาสังคมภายในประเทศ เปนตน
ตัวชี้วัดไดแก ความเชื่อมั่นในรัฐบาล อัตราการเกิดอาชญากรรม ฯลฯ ดัชนีที่เกี่ยวของ เชน World
Economic Forum Trust in Government Index, World Bank Good Governance Index ฯลฯ
3) นโยบายทางการทูต (Diplomacy) – หมายถึงการที่ประเทศหนึ่ง
ดําเนิ น นโยบายต างประเทศที่มีความชอบธรรม และมีบทบาทที่ส รางสรรคตอประชาคมระหวาง
ประเทศ จะชวยสงเสริม Soft Power ของประเทศนั้น ตัวชี้วัดไดแก ปริมาณการใหความชวยเหลือ
เพื่อการพัฒนาแกตางประเทศ (Overseas Development Aid – ODA) จํานวนการเปนสมาชิกที่มี
บทบาทแข็งขันในองคการระหวางประเทศตางๆ เปนตน
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4) การศึกษา (Education) หมายถึงขีดความสามารถของประเทศใน
การดึงดู ดนั กศึกษาต า งชาติ เข า มาศึกษาในประเทศนั้น และนโยบายสงเสริมการแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา ซึ่งนักศึกษาตางชาติที่สําเร็จการศึกษาจะชวยประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณของ
ประเทศที่จบการศึกษามาได เปนการเพิ่มความนิยมและ Soft Power ของประเทศนั้นๆ ตัวชี้วัดคือ
จํานวนนักศึกษาตางชาติในประเทศ คุณภาพและอันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศนั้นๆ ผลงานทาง
วิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยที่ไดรับการตีพิมพและยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน
5) ธุรกิจและนวัตกรรม – หมายถึงความสามารถของประเทศหนึ่งใน
การสรางแรงดึงดูดและความนิยมตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ การมีนโยบายเศรษฐกิจที่เปด
เสรี ความสามารถในการสรางนวัตกรรมใหมๆ ที่เปนประโยชน ขีดความสามารถในการแขงขัน เปนตน
ทั้งนี้ Joseph S. Nye เสนอวาเครื่องมือสําคัญที่จะทําให Soft Power
บรรลุผลในทางปฏิบัติคือ การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ซึ่งหมายถึงปฏิสัมพันธที่มิไดพุง
เปาหมายไปที่รัฐบาลของตางประเทศ แตเปาหมายหลักคือ ปจเจกบุคคลและองคกรที่มิใชรัฐ ซึ่ง
นอกจากเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศตนเองแลว ยังมีวัตถุประสงคเพื่อสรางบรรยากาศอันดี
ในระยะยาวเพื่อรองรับนโยบายตางประเทศที่จะตามมาในอนาคต
2.2 แนวคิดเรื่องการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
2.2.1 ความหมายของการทูตสาธารณะ
ศูนยนโยบายตางประเทศ (Foreign Policy Centre) ของสหราชอาณาจักร 9 ได
รวบรวมความเห็นของบุคคลตางๆ เกี่ยวกับความหมายของการทูตสาธารณะที่ทําใหเห็นภาพและ
เขาใจความหมายไดชัดเจนขึ้น ดังนี้
1) นาย Edward Murrow ผูอํานวยการ United States Information Agency
(USIA) กลาววา “การทูตสาธารณะแตกตางจากการทูตแบบดั้งเดิม (traditional diplomacy) ใน
ประเด็นที่วา การทูตสาธารณะเกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธไมเฉพาะแตกับรัฐบาล แตมุงเนนปจเจก
บุคคลและองคกรที่ไมใชรัฐบาลเปนหลัก นอกจากนี้ กิจกรรมการทูตสาธารณะอาจนําเสนอแนวคิด
โดยปจเจกบุคคลและองคกรของสหรัฐฯ ที่อาจแตกตางไปจากความเห็นของรัฐบาลสหรัฐฯ”10
2) กลุมศึกษาเพื่อการควบรวม 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 เพื่อใหรัฐบาล บริษัท หรือองคกรตางๆ ของสหราชอาณาจักร สามารถบรรลุวัตถุประสงค
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ไดงายขึ้น ซึ่งภาพลักษณโดยรวมของสหราชอาณาจักรในประเทศเปาหมายมีความสําคัญอยางมาก
แตมิใชเปนเพียงปจจัยเดียว…”12
ศูนยนโยบายตางประเทศฯ ไดใหขอสรุปวา การทูตสาธารณะเปนเรื่องของการ
สรางความสัมพันธ ไดแก การเขาใจความตองการของประเทศอื่น การรูจักวัฒนธรรมและประชาชน
ของประเทศตางๆ การสื่อสารความคิดเห็นของตนเอง การแกไขความเขาใจผิด และการแสวงหาสิ่งที่
เปนจุดรวมของสองประเทศ โดยขอแตกตางหลักระหวางการทูตแบบดั้งเดิมและการทูตสาธารณะคือ
การทูตสาธารณะเกี่ยวของกับกลุมคนและผลประโยชนของประเทศตนทางกับประเทศเปาหมายในวง
กวางกวา
ทั้งนี้ การดําเนินงานดานการทูตสาธารณะเปนสิ่งที่ไมตองใชงบประมาณสูง ซึ่ ง
Joseph S. Nye ชี้วา รัฐบาลสหรัฐฯ ไดใชงบประมาณในดานการทหารมากกวาดานการตางประเทศ
ซึ่งครอบคลุ มถึ งงบประมาณของกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐ ฯ การใหความชวยเหลือแก
ตางประเทศ และกิจกรรมของ Voice of America รวมกันถึง 17 เทา ในสวนของสหราชอาณาจักร
กระทรวงกลาโหมได รั บ การจั ด สรรงบประมาณมากกว า กระทรวงการต า งประเทศถึ ง 18 เท า
นอกจากนี้ ผลสํ า เร็ จ ที่ ได รั บ จากการดําเนิน งานการทู ตสาธารณะจะนํ ามาซึ่งผลประโยชนอ ยา ง
มหาศาลจนสงผลใหงบประมาณที่ลงทุนไปกลายเปนเม็ดเงินจํานวนที่ไมมาก อีกทั้งมีความคุมคากวา
การลงทุนในสวนของ Hard Power มาก
2.2.2 ระดับของผลสําเร็จของการทูตสาธารณะ
ศู น ย น โยบายต า งประเทศฯ ได แ บ ง ระดั บ ของผลสํ า เร็ จ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการ
ดําเนินงานการทูตสาธารณะเปน 4 ระดับ เรียงจาก 1) ไปถึง 4) กลาวคือ
1) การเพิ่มความคุนเคยของประชาชนในประเทศเปาหมายตอตัวประเทศตนทาง
อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดีตอประเทศตนทาง
2) การเพิ่มความนิยมชมชอบของประชาชนในประเทศเปาหมายตอประเทศตน
ทาง อาจกอใหเกิดการโนมนาวใหประชาชนในประเทศเปาหมายมองประเด็นสําคัญๆ ของโลกใน
มุมมองเดียวกันกับประเทศตนทาง
3) การเขาไปมีปฏิสัมพันธใกลชิดกับประชาชนในประเทศเปาหมาย อาจกอใหเกิด
การสงเสริมใหประชาชนในประเทศเปาหมายมองประเทศตนทางเปนเปาหมายที่ดึงดูดใจสําหรับการ
ทองเที่ยว การศึกษา และการซื้อสินคา ตลอดจนมีความเขาใจและยอมรับในแนวคิดและคานิยมของ
ประเทศตนทาง
4) การสร า งอิ ท ธิ พ ลต อ ประชาชนในประเทศเป า หมาย อาจก อ ให เ กิ ด
ปรากฏการณที่ประชาชนในประเทศเปาหมายสนับสนุนทาทีของประเทศตนทาง หรือนักการเมืองของ
ประเทศเปาหมายเห็นประเทศตนทางเปนพันธมิตร
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2.2.3 รูปแบบของการทูตสาธารณะ
แบงออกเปน 5 ลักษณะ 13 ไดแก
1) การรับฟง (Listening) เปนกิจกรรมสําคัญของการทูตสาธารณะ เนื่องจากการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่ประเทศใดๆ หรือทั่วโลกมีตอประเทศที่ดําเนินการทูต
สาธารณะจะมีสวนชวยใหประเทศนั้นสามารถปรับเปลี่ยนและแกไขการดําเนินนโยบายตางประเทศ
ของตนไดอยางถูกตอง และสอดคลองกับวัตถุประสงคของนโยบายตางประเทศของตนไดมากขึ้น
2) การขอรับการสนับสนุน (Advocacy) เปนวิธีการพื้นฐานของการทูตสาธารณะ
ที่ป ระเทศต า งๆ นิย มใช กัน อย า งแพรห ลาย โดยการเผยแพรขอมูล ขาวสารเกี่ย วกับ นโยบายหรือ
ประเทศของตน ซึ่ ง รวมถึ ง การแถลงท า ที ห รื อ นโยบายของรั ฐ ในประเด็ น ต า งๆ ต อ รั ฐ บาลหรื อ
สาธารณชนตางประเทศ เพื่อใหรับรูและสรางทัศนคติที่ดีตอประเทศที่ดําเนินการทูตสาธารณะ
3) การทูตเชิงแลกเปลี่ยน (Exchange Diplomacy) คือการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการและการฝกอบรม เชน การใหทุนการศึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชนและ
ผูที่มีบทบาทในสังคมระหวางประเทศผูดําเนินการทูตสาธารณะกับประเทศเปาหมาย
4) การใช สื่ อ เผ ยแพร ข อ มู ล ข า ว ส ารระหว า งประเทศ (International
Broadcasting) สื่อทั้งในรูป แบบดั้งเดิม เชน โทรทัศน วิทยุ และสิ่งพิมพ และรูปแบบใหม เชน
อินเตอรเน็ต และ Social Media ตางๆ ลวนเปนเครื่องมือที่สําคัญของประเทศที่ดําเนินการทูต
สาธารณะในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ตองการไปยังสาธารณชนในประเทศเปาหมาย
ในปริมาณที่ไมจํากัดไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองผานชองทางการทูตหรือการกลั่นกรองโดยรัฐบาลหรือ
หนวยงานภาครัฐของประเทศเปาหมาย
5) การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ถือเปนเครื่องมือของการทูต
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพสูงในการสงเสริมภาพลักษณและ Soft Power ของประเทศที่ดําเนินการ
ทูต สาธารณะ เนื่ องจากการทูตวั ฒนธรรมมีความลึกซึ้งและสามารถกระทําไดหลายมิติ เชน การ
เผยแพรขอมูลขาวสารของประเทศของตนไปยังประเทศเปาหมายโดยอาศัยจุดเดนทางวัฒนธรรม
ประเพณีประจําชาติ ศิลปะ ภาษา ศาสนา กีฬา การทองเที่ยว ดนตรี อาหาร คานิยมทางสังคม และ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชนภายในประเทศ
2.2.4 ขอจํากัดของการทูตสาธารณะ
แม ก ารทู ต สาธารณะจะเป น เครื่ อ งมื อ ในการดํ า เนิ น นโยบายต า งประเทศที่ มี
ประสิทธิภาพ ยืดหยุน และอาจไมจําเปนตองใชงบประมาณสูงหากแตใหผลคุมคา แตมีขอจํากัดที่พึง
พิจารณา ดังนี้
1) โดยที่ ก ารทู ต สาธารณะมี รู ป แบบกิ จ กรรมหลากหลายเพื่ อ สื่ อ สารกั บ
สาธารณชนในประเทศเปาหมาย ดังนั้น จึงอาจควบคุมผลลัพธไมไดทั้งหมด ในบางกรณี กิจกรรมที่
ดําเนินการบนพื้นฐานของความตั้งใจดีอาจกอใหเกิดผลลัพธในทางลบที่ไมคาดคิดไวได เชน การจัด
กิจ กรรมการศึ กษาดู งาน อาจเกิ ดกรณีที่ผูเขารวมกิจ กรรมเกิดความไมประทับ ใจจากสาเหตุบ าง
ประการและเกิดทัศนคติในเชิงลบตอประเทศผูดําเนินกิจกรรมได
12
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2) การดํ า เนิ น การทู ต สาธารณะควรมี ก ารปรั บ รู ป แบบให เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมและสถานการณอยูเสมอ และพรอมที่จะมีการ “ลองผิดลองถูก” (evolutionary
approach) โดยไมพึงกําหนดรูปแบบในลักษณะตายตัว
3) สิ่งที่ประเทศที่ดําเนินการทูตสาธารณะจะสื่อสารไปยังสาธารณชนของประเทศ
เปาหมายจะตองมีความสอดคลองกับนโยบายและสภาพความเปนจริงของประเทศของตน มิฉะนั้น
แลว Soft Power จะไมสามารถสรางความนาเชื่อถือและความไววางใจจากสาธารณชนในประเทศ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) การประเมิ น ผลสํ า เร็ จ กระทํ า ได ย าก เนื่ อ งจากผลลั พ ธ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องระยะยาว
2.3 การประเมินแนวโนมความสําเร็จของการใช Soft Power โดยผานการทูตสาธารณะ
การศึกษาเพื่อประเมินการดําเนินงานการทูตสาธารณะสําหรับ Soft Power แตละกลุมที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดดําเนินการมาในชวงป 2553 – 2557 เพื่อเปรียบเทียบวา Soft
Power ในกลุมใดมีแนวโนมที่จะสอดคลองกับความตองการและรสนิยมของชาวกาตารมากกวากลุม
อื่น จะใชโมเดลของ Boston Consulting Group Matrix หรือ BCG Matrix
BCG Matrix14 เปนโมเดลที่คิดขึ้นโดย Boston Consulting Group ในป ค.ศ. 1968 เพื่อ
วิเคราะหดานการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาด โดยโมเดลจะแสดงสถานะความแข็งแกรงของ
บริษัทเมื่อเทียบกับตลาดสินคานั้นๆ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา 3 ปจจัยหลักควบคูกันไป ไดแก
1) สวนแบงตลาด (market share) โดยเปนการเปรียบเทียบกับคูแขงวาสวนแบงตลาด
ของผลิตภัณฑนั้นๆ ของบริษัทเปนสัดสวนเทาใดเมื่อเทียบกับคูแขงที่สําคัญ
2) อัตราการเติบโตของสินคา (growth rate) เพื่อพิจารณาวาตลาดสินคานั้นๆ มีความ
นาสนใจเพียงใด
3) กระแสเงินสดหมุนเวียนของสินคา (cash flow) วา เปนบวกหรือลบ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจวาจะลงทุนตอ หรือนําเงินสดไปลงทุนในสินคาตัวอื่นของบริษัท
ทั้งนี้ จะนําผลการศึกษาสินคาแตละตัวตามหลักเกณฑขางตนมาจัดประเภทลงในตารางซึ่ง
จะแบงสินคาออกเปน 4 กลุม ไดแก
1) Star หรือกลุมดาวรุง หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีสวนแบงตลาดสูง อัตราการเติบโตสูง ทํา
รายไดและกําไรใหบริษัทไดอยางโดดเดน ธุรกิจไดกําไรสูง ตลาดเติบโตอยางรวดเร็ว จึงมักมีเงินสด
นอยหรือขาดแคลนเงินสด
2) Cash Cow หรือกลุมวัวใหนม หมายถึงผลิตภัณฑที่มีสวนแบงตลาดสูง อัตราการเติบโต
ต่ํา จึงมักมีเงินสดเหลืออยูมาก ผลิตภัณฑยังสามารถทํากําไรใหบริษัทไดอยางตอเนื่อง
3) Question Mark หรือกลุมนาสงสัย หมายถึงผลิตภัณฑที่มีสวนแบงตลาดต่ํา อัตราการ
เติบโตสูง มีกําไรนอย หากทําตลาดสําเร็จมีโอกาสจะพัฒนาไปเปน Star แตหากลมเหลวจะกลายเปน
Dog
14
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4) Dog หรือกลุมสุนัข หมายถึงผลิตภัณฑที่มีสวนแบงตลาดต่ํา อัตราการเติบโตต่ํา เปน
ผลิตภัณฑที่ไมทํากําไรและมักจะขาดทุน

ภาพที่ 1 BCG Matrix 15
ขอสรุปของ BCG Matrix
1) ผลิตภัณฑที่เปน Star ควรเรงทําการตลาดใหเติบโตตอไป
2) ผลิตภัณฑที่เปน Cash Cow ไมควรทําการตลาดที่ใชเงินมาก ควรใชวิธีประคับประคองไว
3) ผลิตภัณฑที่เปน Question ควรกําหนดระยะเวลาในการทําตลาดใหชัดเจน เพื่อจะได
ทราบวาผลิตภัณฑจะพัฒนาไปเปน Star หรือ Dog
4) ผลิตภัณฑที่เปน Dog ควรยกเลิกดําเนินการทันที เพราะหากยังลงทุนตอจะทําใหบริษัท
ขาดทุนตอไป
รายงานการศึกษาฉบับนี้เปนการนําโมเดล BCG Matrix มาใชศึกษาในลักษณะประยุกตให
เหมาะสมกับสภาพและเงื่อนไขของการดําเนินงานการทูตสาธารณะของกลุม Soft Power แตละกลุม
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ดําเนินการ เนื่องจากกลุม Soft Power เหลานี้มิใชสินคาในเชิง
ธุรกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และการดําเนินงานการทูตสาธารณะมิใชการประกอบธุรกิจของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนําโมเดลดังกลาวมาใชประโยชนในการจัดประเภทของกลุม Soft Power
เปน 4 ประเภทตาม BCG Matrix สวนหลักเกณฑการจัดประเภทซึ่งพิจารณาจากสวนแบงตลาดและ
อัตราการเติบโตของตลาดนั้น ผูศึกษาไดเทียบเคียงเปนการไดรับความนิยมและความสนใจในขณะนั้น
15
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และแนวโนมในการไดรับความนิยมหรือความสนใจเพิ่มขึ้นหรือลดลงของชาวกาตารตอ Soft Power
กลุมนั้นๆ ซึ่งหมายถึงแนวโนมของโอกาสที่กลุมนั้นๆ จะเติบโตแทน

บทที่ 3
การดําเนินงานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา
ตั้งแตป 2545 – ปจจุบัน (2557)
บทที่ 3 เปนการวิเคราะหและประเมินการใช Soft Power ในการดําเนินงานการทูต
สาธารณะของสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง โดฮา ในแต ล ะช ว งของการดํ า รงตํ า แหน ง ของ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา นับตั้งแตชวงแรกของการเปดทําการในเดือนธันวาคม 2545 จนถึงเดือน
กุมภาพันธ 2557 ซึ่งเปนชวงกอนที่เอกอัครราชทูตทานปจจุบันเขารับตําแหนงในเดือนมีนาคม 2557
โดยการศึกษาแบงเปน 3 ชวงภายใตการบังคับบัญชาของเอกอัครราชทูตฯ 3 ทาน ไดแก ชวงที่หนึ่ง
ระหวางป 2545-2550 ชวงที่สอง ระหวางป 2551-2553 และชวงที่สาม ระหวางป 2554-2557
ผูเขียนเห็นวาควรเริ่มตนดวยการอธิบายยุทธศาสตรของไทยตอภูมิภาคตะวันออกกลาง
แหลงที่มาของ Soft Power ของไทยในภาพรวมสําหรับการดําเนินงานการทูตสาธารณะ และ Soft
Power ของไทยตอกาตาร เพื่อใหเขาใจวา เปาหมายของไทยในการดําเนินความสัมพันธกับกาตารคือ
อะไร ไทยมีทรัพยากรดาน Soft Power ที่เปนจุดแข็งใดอยูบาง และ Soft Power ที่เปนจุดแข็งที่ไทย
มีนั้น ไทยใชตัวใดไดบางในการสงเสริมผลประโยชนที่ไทยมีกับกาตาร จากนั้น จึงอธิบายถึงการใช
Soft Power ในกิจกรรมการดําเนินงานการทูตสาธารณะในแตละชวงการดําเนินงานของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ
3.1 ภาพรวมของยุทธศาสตรของไทยตอภูมิภาคตะวันออกกลางและกาตารตั้งแตป 2545 –
2560
3.1.1 ยุทธศาสตรของไทยตอภูมิภาคตะวันออกกลางชวงกอนหนาป 2556
โดยสรุปคือ ภูมิภาคตะวันออกกลางเปนแหลงพลังงานน้ํามันและกาซธรรมชาติที่
สําคัญของโลก ไทยนําเขาน้ํามันรอยละ 45 จากตะวันออกกลาง นอกจากนั้น ยังเปนแหลงเงินทุน
สํ าคั ญ เนื่ องจากประเทศต า งๆ ในตะวัน ออกกลางมี เงิน ทุน สํ ารองเป น จํานวนมากประมาณ 400
พั น ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลางเป น ตลาดที่ มี กํ า ลั ง ซื้ อ สู ง เป น ตลาดแรงงาน
นักทองเที่ยวคุณภาพ ประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้กําลังหันมากระชับความสัมพันธกับประเทศในเอเชีย
ดังนั้น จึงเปนโอกาสที่ไทยจะสรางความสัมพันธที่ใกลชิดกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ โดยสําหรับ
กาตาร ผูนํากาตารมีทัศนคติที่ดีมากตอประเทศไทย กาตารมีระบบเศรษฐกิจที่เขมแข็ง มีความมั่นคง
ทางการเงินการคลัง เปนแหลงพลังงานจากน้ํามันและกาซธรรมชาติที่สําคัญแหลงหนึ่งในภูมิภาค
ตะวันออกกลางของไทย เปนตลาดใหมที่มีศักยภาพสูงทางดานพลังงาน แรงงาน การกอสราง ธุรกิจ
และบริการอื่นๆ รัฐบาลมียุทธศาสตรในการชวยขยายโอกาสและลูทางสําหรับภาคเอกชนไทยในการ
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แสวงหาตลาดสําหรับสินคาและบริการของไทยในดานเหลานี้ในกาตาร เพื่อเปนการสนับสนุนและ
สงเสริมการขยายผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนของภาคเอกชนไทยในตางประเทศ 16
3.1.2 ยุทธศาสตรของไทยตอภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ป 2556 17
2560
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
เปนตลาดการคาและการทองเที่ยวที่สําคัญสําหรับไทย
2) เปนกลุมประเทศที่มีความสัมพันธที่ดีกับไทย และหลายประเทศเปน
สมาชิกขององคกรระหวางประเทศสําคัญ อาทิ Organisation of Islamic Cooperation (OIC),
League of Arab States (Arab League), African Union (AU), และ ยุโรปใต (กลุม 5+5) ดังนั้น
จึงเปนกลุมประเทศที่สําคัญและมีอิทธิพลทางการเมืองระหวางประเทศที่ไทยจะตองปฏิสัมพันธอยาง
ใกลชิด เพื่อประโยชนตางๆ เชน การทําความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต
การดําเนินการในเวทีสหประชาชาติ (UN) เปนตน
3) เปนกลุมประเทศที่ใหความสําคัญเรื่องความมั่นคงดานอาหาร (food
security) โดยเฉพาะกลุม GCC มีความจําเปนตองนําเขาอาหารสูงถึงรอยละ 80 ของความตองการ
ภายในประเทศ โดยในป 2550 มีมูลคาการนําเขาอาหารของกลุม GCC สูงถึง 20 พันลานดอลลาร
สหรัฐ ดังนั้น จึงเปนตลาดสําคัญสําหรับสงออกสินคาอาหารและเกษตรสําหรับไทย
4) เปนแหลงสงออกปโตรเลียมและกาซธรรมชาติที่สําคัญของโลก (รอยละ
70 ของโลก) มีปริมาณน้ํามันสํารองรอยละ 66 และมีปริมาณกาซธรรมชาติสํารองรอยละ 74 ของโลก
ปจจุบัน ไทยนําเขาน้ํามันจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดีอาระเบีย โอมาน และกาตาร และกาซ
ธรรมชาติจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและกาตาร ดังนั้น จึงเปนแหลงความรวมมือดานพลังงานที่สําคัญ
ของไทย
5) กลุมประเทศ GCC มีความมั่งคั่งจากรายไดของน้ํามัน โดยสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส คูเวตและกาตาร มีกองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ (Sovereign Wealth Fund: SWF)
ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และมีแนวโนมที่จะขยายการลงทุนในเอเชีย เนื่องจากมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับญี่ปุน สหรัฐฯ หรือยุโรป ดังนั้น จึงเปนโอกาสสําหรับไทยที่จะ
เชิญชวนใหมาลงทุน / รวมทุนในไทย ทั้งในรูปแบบของการลงทุนโดยตรงและในตลาดหลักทรัพย
นอกจากนี้ ภูมิภาคตะวันออกกลางไดเริ่มใหความสําคัญกับพันธบัตรอิสลาม (Sukuk) โดยปจจุบัน
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กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการตางประเทศ, การขออนุมัติเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงโดฮา,19 สิงหาคม 2545
17
สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ, ยุทธศาสตรของไทยตอภูมภิ าคตะวันออกกลางและแอฟริกา
เหนือ ป 2556 – 2560
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนประเทศที่ออกพันธบัตรอิสลามมากที่สุดเปนอันดับที่ 2 ของโลก (อันดับที่ 1
คือมาเลเซีย) และดูไบไดกําหนดวิสัยทัศนที่จะพัฒนาตนเองใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอิสลามของโลก
6) ภูมิภาคตะวันออกกลางไดพัฒนาตนเองเปนศูนยกลางการขนสงและ
การคมนาคมของโลก โดยเฉพาะการเปนตัวเชื่อมดานการบินพลเรือนระหวางภูมิภาคยุโรป แอฟริกา
และเอเชีย และเปนศูนยกลางการกระจายสินคา ไทยจึงควรเขาไปใชโอกาสสําหรับการกระจายสินคา
ของไทย และนํานักทองเที่ยว นักธุรกิจ ผูปวย เขามายังไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในปจจุบัน
3.1.2.2 ไทยตองการอะไรจากกาตาร
1) รักษาและสงเสริมความสัมพันธกับผูนําระดับสูง สรางความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย และเปนพันธมิตรของไทยในเวที OIC
2) สงเสริมความรวมมือระหวางภาคธุรกิจสองฝายเพื่อขยายการคาและ
การลงทุนระหวางกัน
3) ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ด า นพลั ง งาน เพิ่ ม ความร ว มมื อ ด า นก า ซ
ธรรมชาติ และสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรของไทยเพื่อพัฒนาดานความมั่นคงทางอาหาร (food
security)
4) สงเสริมการทองเที่ยวคุณภาพ ควบคูไปกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
(medical tourism) สงเสริมภาพลักษณของไทยดานการทองเที่ยว อัธยาศัยไมตรีของคนไทย สถานที่
ทองเที่ยวสําหรับครอบครัวและการรับบริการทางการแพทย รวมทั้งความเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่
คนไทยหลากหลายศาสนาสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข
5) ขยายตลาดแรงงานสํ า หรั บ แรงงานกึ่ ง ฝ มื อ และแรงงานมี ฝ มื อ
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมกอสราง พรอมทั้งรักษาสิทธิประโยชนและพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
6) สรางความเขาใจอันดีระหวางศาสนา และแสวงหาความรวมมือทาง
การศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม
7) สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประชาชน ทั้งในดานความเปนอยู
และวัฒนธรรม รวมถึงการเปนสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย
3.1.2.3 สิ่งที่กาตารตองการจากไทย
1) ตองการแรงงานจํานวนมากสําหรับภาคกอสรางและอุตสาหกรรมใน
กาตารที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะโครงการกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน โครงการกอสราง
สนามกีฬาสําหรับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตบอลโลกในป ค.ศ. 2022 และโครงการกอสราง
ขนาดใหญที่เกี่ยวเนื่องกับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตบอลโลกดังกลาว
2) จุ ด หมายปลายทางสํ า หรั บ การพั ก ผ อ นของครอบครั ว และการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและไดมาตรฐานระดับโลก
3) ความรว มมือทางวิช าการโดยเนน ดานการเกษตรและอาหารเพื่อ
ตอบสนองเปาหมายการสรางความมั่นคงทางอาหารของกาตาร และดานการแพทยเพื่อพัฒนาการ
บริการดานการแพทยและสาธารณสุขของกาตาร
4) แหลงลงทุน เพื่อ สรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และลดการ
พึ่งพารายไดจากน้ํามันและกาซธรรมชาติ
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อาหารของกาตาร

5) ตลาดสําหรับสินคาพลังงานและเคมีภัณฑของกาตาร
6) แหลงนําเขาสินคาและบริการดานการกอสราง และสินคาเกษตรและ

7) สงเสริมความสัมพันธในระดับประชาชน ความเขาใจอันดีระหวาง
ศาสนา และความรวมมือใกลชิดดานวัฒนธรรม
3.1.2.4 กลยุทธในการดําเนินความสัมพันธ
1) สงเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับประมุข ผูนํารัฐบาล รัฐมนตรี
ตางประเทศ รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
2) สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหวางภาคประชาชน ผูนําชุมชน
ผูนําองคกรศาสนาและฝายนิติบัญญัติ และสงเสริม soft diplomacy เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหวางศาสนาและประชาชน
3) สงเสริมความรวมมือระหวางภาคธุรกิจสองฝาย อาทิ อํานวยความ
สะดวกการเยือนของคณะนักธุรกิจ สนับสนุนกิจกรรมเผยแพรขอมูล การจัด Roadshow การเขา
รวมงานแสดงสินคาและการจัดเทศกาลไทย เปนตน
4) เรงรัดการจัดทําความตกลงดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดานผลิตภัณฑ
อาหารและพลั งงาน ความตกลงส งเสริมและคุมครองการลงทุน ความตกลงดานความมั่น คงทาง
อาหาร ความตกลงดานการแพทย ฯลฯ รวมทั้งอํานวยความสะดวกสําหรับความตกลงตางๆ ที่จัดทํา
โดยภาคเอกชนไทย (เชน สัญญา Patient’s Referral มารักษาในไทย)
5) รวมมือแกไขอุปสรรคตางๆ เชน สรางระบบอํานวยความสะดวกใน
ดานตา งๆ โดยเฉพาะด านการท องเที่ย วและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อดึงดูดในการเขามารับ
บริการการแพทยในไทย
6) สงเสริมใหมีการจัดทําความตกลงดานแรงงานและใหมีการจัดทํา
สัญญามาตรฐานในการวาจาง เพื่อปกปองสิทธิประโยชนของแรงงาน แกไขปญหาคาหัวสูงเกินกําหนด
และแกปญหาการมีสัญญาจางสองฉบับ สงเสริมใหมีการวาจางแรงงานไทยไปทํางานเพิ่มขึ้น
7) สนับ สนุน การปฏิสัมพันธกับ นักวิชาการ สถานศึกษา สถาบัน วิจัย
รวมถึงแสวงหาความรวมมือจัดตั้งศูนยหรือสถาบันดานการศึกษาตะวันออกกลาง (Middle East
Studies) ในไทย สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาไทย – มุสลิม ซึ่งมีความชํานาญในการใชภาษาและ
เขาใจวัฒนธรรมความเปนอยูของภูมิภาคตะวันออกกลางในดานธุรกิจหรือวิชาการอื่นๆ เพื่อเขาถึง
ความตองการของภูมิภาค
8) จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของไทย เชน การแสดง
วัฒนธรรมไทยในงานสําคัญตาง ๆ และการจัดงานแสดงภาพยนตรไทย เปนตน
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3.2 แหลงที่มาของ Soft Power ของไทยในภาพรวม
แหลงทรัพยากรอันเปนที่มาของ Soft Power ของไทย ไดแก
3.2.1 วัฒนธรรม
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายและมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวที่ฝงรากลึกและพัฒนาสืบทอดกันมาเปนเวลายาวนาน เปนภูมิปญญาไทยที่ประชาชนไทย
ภาคภูมิใจ และไดรับความชื่นชมจากชาวตางชาติทั่วโลก โดยวัฒนธรรมไทยที่โดดเดนและมีชื่อเสียง
เปนที่ยอมรับในระดับโลกมีอาทิ อาหารไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป ผาไหมและสิ่งทอพื้นเมือง การ
แกะสลักผักและผลไม และงานฝมือหัตถกรรม ในดานกีฬาไทย มวยไทยกําลังไดรับความนิยมอยางสูง
จากประเทศตางๆ ทั่ว โลก ทั้งในฐานะกีฬา ศิลปะการปองกันตัว และการออกกําลังกายสมัยใหม
นอกจากนี้ งานภาพถายและภาพพิมพ ภาพยนตร รวมไปถึงละครและงานเพลงและดนตรีสมัยใหม
ของไทยโดยศิลปนไทยที่มีการพัฒนาทักษะและความคิดสรางสรรคไดรับความนิยมจากชาวตางชาติ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ประเทศไทยมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่สมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของโลกและมี
ความหลากหลาย ทั้งสถานที่ทองเที่ยวที่มีความสําคัญและคุณคาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี
แหล งท องเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่งดงามติดอัน ดับ โลก และแหลงทองเที่ย วสมัยใหม โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนแหลงที่มีสินคาที่ตอบสนองรสนิยมและความชอบของนักทองเที่ยวในทุก
ระดับฐานะจากทุกมุมโลก มีโรงแรมที่มีชื่อเสียง และการบริการแบบไทยๆ ที่อบอุนและเอาใจใส จน
ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ
ประเทศไทยเปนเมืองพุทธที่ศาสนาพุทธและการปฏิบัติตัวตามแนวพุทธศาสนาเปน
ที่ปรากฏเดนชัด ในปจจุบันการฝกจิตใหสงบโดยการฝกวิปสสนาและสมาธิไดรับความสนใจในวงกวาง
จากชาวตางชาติที่มิไดนับถือศาสนาพุทธ แตมุงหวังแสวงหาความสงบทางจิตใจ โดยมีชาวตางชาติเขา
มารับการฝกอบรมตามวัดและสํานักสงฆที่มุงเนนในดานนี้เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทยและวัดไทยใน
ตางประเทศ
จากขอเท็จจริงขางตนสะทอนใหเห็นวา วัฒนธรรมเปน Soft Power ที่สําคัญยิ่ง
ของไทย
3.2.2 นโยบายตางประเทศ
ประเทศไทยมีนโยบายตางประเทศที่มุงเนนการดําเนินบทบาทที่กระตือรือรนและ
สร า งสรรค และเป น สมาชิ ก ประชาคมระหว า งประเทศที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ตั้ ง แต ก ารเข า ร ว ม
ปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาสั น ติ ภ าพและปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นมนุ ษ ยธรรมขององค ก าร
สหประชาชาติในประเทศตางๆ การพัฒนาบทบาทการเปนประเทศผูใหความชวยเหลือ โดยเฉพาะใน
ดานเทคนิคและวิชาการแกประเทศยากจนและประเทศกําลังพัฒนาทั้งในกรอบทวิภาคีและไตรภาคี
โดยบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศในกรอบตางๆ เปนที่ยอมรับของนานาชาติมาโดยตลอด
เห็นไดจากการที่ไทยไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ
(United Nations Human Rights Council – UNHRC) วาระป 2553 – 2554 (วาระการเปน
สมาชิกป 2553 – 2556) และปจจุบันไทยยังคงประสงคจะแสดงบทบาทที่กระตือรือรนในเวทีระหวาง
ประเทศตอไปโดยกําลังลงสมัครในตําแหนงสมาชิก HRC เปนวาระที่สองสําหรับชวงป 2558 – 2560
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และตําแหนงสมาชิกไมถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ วาระป 2560 – 2561 ซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนจากประเทศตางๆ รวมทั้งกาตาร
การดําเนินนโยบายตางประเทศตามแนวทางดังกลาวชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหแก
ไทยในฐานะประเทศที่ มีบทบาทในเชิงบวกและสมาชิกที่มีความรับ ผิดชอบตอประชาคมระหวาง
ประเทศ ซึ่งเปนแหลงที่มาของ Soft Power อีกแหลงหนึ่งของไทย
3.2.3 การศึกษา
ระบบการศึกษาของไทยไดรับการพัฒนามาตรฐานที่สูงขึ้น สถาบันการศึกษาใน
ระดับตางๆ ของไทยมีความเปนสากลมากขึ้น มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา/นักเรียน
กับ ต า งประเทศ มี ความตื่น ตั ว ในการสอนภาษาตางประเทศที่เปน ภาษาสากลโดยปรับ เปลี่ย นให
สอดคลองกับยุคสมัย ไมเพียงแตนักศึกษาไทยที่เดินทางไปศึกษาในประเทศตางๆ ทั่วโลก แตจํานวน
นักศึกษาตางชาติที่เขามาศึกษาในไทยเพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยรัฐบาลไทยไดจัดสรรทุนใหแกประเทศ
เพื่อนบานและประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ในการมาศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับตางๆ ของไทย
นอกจากนี้ ผู เ ชี่ ย วชาญด า นวิ ช าการของไทยได รับ เชิญ ใหไปเผยแพรและแลกเปลี่ย นผลงานทาง
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
ประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจบริการจนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับใน
ระดั บ โลก โดยเฉพาะสปาไทย ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารที่ ก า วหน า ที่ ยั ง คงเอกลั ก ษณ ข อง
ภูมิปญญาไทยเฉพาะตัวและตอบสนองกับความตองการและเงื่อนไขเฉพาะ อาทิ การใหบริการสปา
ฮาลาล (ซึ่งสอดคลองกับแนวปฏิบัติของศาสนาอิสลาม) โดยเปดบริการในประเทศแถบตะวันออก
กลาง เปนตน การใหบริการทางการแพทยของไทยที่กาวหนา ไดมาตรฐานโลกและราคาไมสูงนักเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ ทําใหไทยพัฒนาเปนศูนยกลางธุรกิจการใหบริการทางการแพทย ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวอีกดวย หรือที่เรียกวาการทองเที่ยวในเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) โดย
ชาวตางชาติที่มารับการรักษาพยาบาลในไทย ใชเปนโอกาสมาทองเที่ยวประเทศไทยไปพรอมกัน ซึ่งมี
จํานวนไมนอยที่ผูที่มารับการรักษาพยาบาลพาครอบครัวและผูติดตามมาดวย โดยเฉพาะจากประเทศ
ในตะวันออกกลาง หรือแมแตธุรกิจอาหารของไทย ไมวาจะเปนอาหารทะเลแชเย็น/แชแข็ง ผลไม
กระปอง เครื่องปรุง และสินคาเกษตรและอาหารไทยจํานวนมากไดรับการพัฒนาเปนสินคาสงออกที่มี
คุณภาพไดมาตรฐานสากลไปจําหนายทั่วโลก รวมไปถึงอุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนประกอบของ
ไทย ซึ่งธุรกิจและนวัตกรรมของไทยเหลานี้กลายเปน “ตราสินคา” หรือ “Brand” ของประเทศไทย
และเปน Soft Power ที่สําคัญอยางมากของไทย
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3.3 Soft Power ของไทยตอกาตาร
แหลงทรัพยากรที่เปน Soft Power ของไทยในการสงเสริมความสัมพันธกับกาตาร มีดังนี้
3.3.1 วัฒนธรรม
อาหารไทยไดรับความนิยมสูงอยางตอเนื่องในกาตาร โดยมักอยูในลําดับตนๆ ของ
การจัดอันดับรานอาหารในทองถิ่ นของกาตาร 18 การประกอบอาหารไทยตามแบบฮาลาล โดยใช
วัตถุดิบทองถิ่นแตปรุงตามแบบไทย มีเมนูที่นาสนใจและรสชาติหลากหลาย ใชวัตถุดิบคุณภาพสูงและ
มีราคาแพง ไดรับความนิยมจากชาวกาตารมาโดยตลอด อาทิ เมนูตมยํากุงแมน้ําขนาดใหญคัดพิเศษ
ของรานอาหารไทย “Jasmine” ในกรุงโดฮาซึ่งเปนเมนูที่ไดรับความนิยมสูงจากลูกคาชาวกาตาร
และเปนที่ตองการมากกวาจํานวนกุงที่รานสามารถสั่งไดจากประเทศไทยในแตละสัปดาหเสมอแมมี
ราคาสูงมาก 19 รวมทั้งเมนูสุขภาพสําหรับชาวกาตารที่ปจจุบันเริ่มประสบปญหาสุขภาพมากขึ้น เชน
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง ซึ่งจํานวนไมนอยมีสาเหตุจากการรับประทานอาหารที่
ไมถูกสุขลักษณะอันเนื่องมาจากฐานะความเปนอยูที่ดี และหนวยงานดานสุขภาพอนามัยของกาตาร
เริ่มรณรงคใหชาวกาตารใสใจกับการรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น และรับประทานอาหารใหถูก
สุขลักษณะ อาหารไทยซึ่งตามปกติไดรับความนิยมสูงจากลูกคาทองถิ่นอยูแลว จึงไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้นไปอีกจากการเปนอีกทางเลือกหนึ่งของอาหารสุขภาพ
นอกจากนี้ ชาวกาตารสมัยใหมใหความสนใจงานศิลปะในดานตางๆ เปนอยางมาก โดย
กระแสนิยมที่สําคัญมาจากการที่ผูปกครองรัฐกาตารมีนโยบายพัฒนาใหกาตารเปน ศูนยกลางของ
ผลงานศิลปะชั้นนําของโลก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนการลงทุนในการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดย
ใชเม็ดเงินรายไดจากการสงออกน้ํามันและกาซธรรมชาติเพื่อสรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจและ
ลดการพึ่งพารายไดจากน้ํามันและกาซธรรมชาติ ทั้งนี้ Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin
Khalifa Al-Thani พระขนิษฐาของเจาผูครองรัฐกาตารองคปจจุบันมีงบประมาณในการจัดซื้อผลงาน
ศิลปะที่มีชื่อเสีย งระดับ โลกในแตละปเปนจํานวนเงินถึงหนึ่งพัน ลานดอลลารส หรัฐ และนิตยสาร
ArtReview ไดจัดใหเปนอันดับหนึ่งของ 100 ผูทรงอิทธิพลของโลกในดานศิลปะในป 2556 20 ดังนั้น
ผลงานดานศิลปะของไทย รวมทั้งศิลปะสมัยใหมเปนสิ่งที่มีศักยภาพในการเปน Soft Power ตอ
กาตาร
ในขณะเดียวกัน การแสวงหาความสุขและความสงบทางใจตามแนวพุทธศาสนาซึ่งไดรับ
ความสนใจศึกษาจากชาวตางชาติที่มิไดนับถือศาสนาพุทธเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปนสิ่งที่สามารถสราง
ความสนใจในหมูชาวกาตารที่นับถือศาสนาอิสลามไดเชนเดียวกันในฐานะองคความรูในการพัฒนา
จิตใจและสรางความสงบสุขในชีวิตภายใตแรงกดดันและกฎระเบียบที่เครงครัดของสังคมกาตาร
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ดังรายละเอียดตามเอกสารอันดับของรานอาหารไทยที่ปรากฏตามสือ่ ตางๆ ของกาตารในป 2557 รวบรวมโดย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ตามเอกสารแนบ 1
19
ขอมูลจากผูจดั การรานอาหารไทย “Jasmine” กรุงโดฮา ป 2556
20
ArtReview Power 100 ป ค.ศ. 2013 (http://artreview.com/power_100/sheikha_almayassa_bint_hamad_bin_khalifa_al-thani/) โดยเปนอันดับที่ 90 ในป 2554 และอันดับ 11 ในป 2555
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3.3.2 ธุรกิจและนวัตกรรม
สิน ค า และบริ การของไทยไดรับความนิย มจากชาวกาตารเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะสปาไทย ซึ่งสอดคลองกับความชอบและรสนิยมของชาวกาตารที่มีฐานะร่ํารวยและนิยมใช
บริการสปาเปนรูปแบบหนึ่งของการพักผอนและเสริมความงาม ธุรกิจและนวัตกรรมอื่นๆ ที่สําคัญมี
อาทิ โรงแรม การบริการทางการแพทยของไทย ผลิตภัณฑอาหารและผลไมไทย และสินคาประเภท
รถยนตและชิ้นสวนประกอบ มีรานอาหารไทยในลักษณะที่เปนเมนูไทยแทๆ และราคาแพงเปดบริการ
เพิ่มขึ้นในกรุงโดฮา การขยายสาขาของธุรกิจสปาไทยแบบฮาลาลเพิ่มขึ้น และมีกลุมโรงแรมที่เปนของ
คนไทยขยายสาขามาที่กรุงโดฮาเพิ่มขึ้นและเปนที่นิยมของชาวกาตาร ในขณะที่ชาวกาตารจํานวนมาก
มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานและการบริการทางการแพทยของไทยที่ยังมีคาบริการที่ถูกกวาคูแขงของ
ไทยในประเทศอื่น ประกอบกับไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ชาวกาตารจึงนิยม
เดินทางไปรับบริการในประเทศไทยพรอมกับครอบครัวและผูติดตามเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
สินคาไทยแบรนดไทยที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ทําจากวัสดุมีคุณภาพสูง ผลิตนอยชิ้น เปนงาน
ฝมือประณีต ใชทักษะความเชี่ยวชาญสูง และมีราคาสูง เปนที่นิยมในหมูชาวกาตารที่นิยมสินคาราคา
แพงที่ไมเหมือนใคร สินคาในลักษณะนี้ที่กําลังประสบความสําเร็จอยางสูงและมีแนวโนมขยายตัวเพิ่ม
ขนาดการผลิตและเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑใหมๆ ไดอยางตอเนื่องในกาตารคือ สินคากระเปาหนัง
จระเข 21 ซึ่งแสดงถึงความนิยมของชาวกาตารตอสินคาชั้นสูงที่เปนแบรนดของไทยเพิ่มขึ้น และเปน
สินคาที่ประสบความสําเร็จในกาตารเนื่องจากสอดคลองกับอุปนิสัยและความชอบของชาวกาตาร 22
3.3.3 การศึกษา
ในปจจุบันถึงแมจะยังไมมีนักศึกษาจากกาตารเดินทางมาศึกษาในประเทศไทย แต
การที่พระราชวงศของไทยไดพบและเยี่ยมชมสถาบันดานวิชาการตางๆ ของกาตาร ตลอดจนการเขา
รวมในการประชุมทางวิชาการที่จัดโดยรัฐบาลกาตาร จัดเปนการริเริ่มความรวมมือทางวิชาการกับ
องคกรตางๆ ของกาตาร ที่สถานเอกอัครราชทูตสามารถนําไปตอยอดดําเนินกิจกรรมความรวมมือ
ทางวิชาการกับกาตารไดอยางตอเนื่องตอไป 23 ซึ่งถือเปนรูปแบบหนึ่งของการสราง Soft Power ของ
ไทยตอกาตาร นอกจากนี้ มีนักวิชาการไทยที่ไดรับเชิญจากองคกรและสถาบันทางวิชาการของกาตาร
ใหมาแสดงผลงานทางวิชาการในเชิงศิลปะและศาสนาอยูเปนระยะๆ อีกทั้งมีนักเรียนและนักศึกษา
มุสลิ มจากประเทศไทยไดรับ ทุน การศึกษาจากรัฐบาลกาตารใหมาศึกษาในสถาบันการศึกษาดาน
ศาสนาอิสลามของกาตารเปนภาษาอาหรับ ซึ่งความรวมมือในดานวิชาการเหลานี้ลวนมีผลชวยสราง
Soft Power ของไทยตอกาตารไดในระดับหนึ่ง
20

21

22

21

ขอมูลจากคุณพัชรพิมล ยังประภากร เจาของธุรกิจกระเปาหนังจระเข “S’uvimol”
โดยเฉพาะในหมูสตรีชาวกาตารซงึ่ ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอิสลามตองแตงกายดวยชุดคลุมสีดําตั้งแตศีรษะจรด
เทา ดังนั้น สิ่งซึ่งจะแสดงถึงฐานะทางสังคมและความเปนตัวตนคือเครื่องประดับภายนอก เชน กระเปาถือ
รองเทา นาฬิกา และอัญมณี
23
ขอคิดเห็นจากการสัมภาษณนายปญญรักษ พูลทรัพย อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ชวงป 2554 – 2557
ปจจุบันดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
22

23
3.3.4 นโยบายตางประเทศ
ถึงแมแนวทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยในการเปนสมาชิกประชาคม
โลกที่มีบทบาทกระตือรือรน สรางสรรคและรับผิดชอบ จะเปน Soft Power ใหกับไทยในการสงเสริม
ความสัมพันธกับประเทศตางๆ แตสําหรับกาตารนั้น ถึงแมวากาตารจะชื่นชมไทยที่มีแนวนโยบายและ
บทบาทที่สรางสรรคคลายคลึงกับกาตาร 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 และการสนับสนุนทาทีไทยที่ไมประสงคใหมีการนํา
ประเด็นเรื่องปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยมาเขาสูกรอบ OIC เปนตน แตกาตารมีแนวทาง
เฉพาะของตนเอง ซึ่งการที่กาตารแสดงทาทีสนับสนุนไทยในเวทีระหวางประเทศตางๆ ขึ้นอยูกับ
เหตุผลเฉพาะของผูนํากาตารเปนสําคัญ โดยไมอาจทราบไดชัดเจนวาเปนเพราะสาเหตุใด ดังนั้น จึงไม
สามารถเชื่อมโยงไดโดยตรงวาการสนับสนุนไทยของกาตารดังกลาวเปนผลมาจาก Soft Power ของ
ไทยในดานนโยบายตางประเทศ ซึ่งหมายความวา ในขณะที่นโยบายตางประเทศตามแนวทางดังกลาว
ของไทยอาจเปน Soft Power หนึ่งที่ไทยใชกับหลายประเทศอยางไดผล 24 แตไมสามารถนํามาใชกับ
กรณีของกาตารได เนื่องจากลักษณะพิเศษของกลไกการใชอํานาจในการตัดสินใจของกาตาร ซึ่งมี
ลักษณะและเงื่อนไขเฉพาะตัว 25
โดยสรุปคือ แหลง Soft Power ที่ไทยสามารถใชกับกาตารไดมี 3 แหลงตามคําอธิบายใน
ขอ 3.3.1 – 3.3.3 ขางตน
23

24

3.4 การใช Soft Power และการดําเนินงานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงโดฮาในแตละชวง
3.4.1 ชวงที่หนึ่ง ป 2546 – 2550 26 “ชวงบุกเบิก เปดตัว”
3.4.1.1 วัฒนธรรม และธุรกิจและนวัตกรรม
สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหความสําคัญกับการจัดงานดานวัฒนธรรมของ
ไทยเปนอันดับแรกเนื่องจากในชวงนี้เปนชวงแรกของการเปดทําการของสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
แมเจาผูครองรัฐกาตารจะรูจักคุนเคยและมีความชอบประเทศไทยอยูแลว แตในหมูชาวกาตารเองถือ
วายังรูจักประเทศไทยนอยมาก และคนไทยที่ชาวกาตารพบเห็นอยูในกาตารในขณะนั้นสวนใหญเปน
แรงงานไทยหลายพันคนที่เขาไปทํางานในโครงการกอสรางในกาตาร โดยเฉพาะจากการที่บริษัทของ
25

24

โดยเฉพาะการใชตอประเทศตะวันตก เชน สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ เนื่องจากมีนโยบายตางประเทศในดานนี้ที่
คลายคลึงกัน
25
ขอคิดเห็นจากการสัมภาษณนายปญญรักษ พูลทรัพย อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ชวงป 2554 – 2557
ปจจุบันดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
26
อดีตเอกอัครราชทูตวรวีร ศิรสิ ัมพันธ ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2546 มีนาคม 2550 ทั้งนี้ รายละเอียดการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนขอมูลจากการสัมภาษณนาย
ทรงวิทย นิภาสุวรรณ อดีตอุปทูต ณ กรุงโดฮา และอดีตที่ปรึกษาประจําสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวงนั้น

24
ไทยสามารถประมูลโครงการกอสรางหมูบานนักกีฬาเอเชียนเกมสที่กาตารเปนเจาภาพในป 2549
ดังนั้น จุดมุงหมายในการสงเสริมความสัมพันธไทย-กาตารใหใกลชิดยิ่งขึ้นในลําดับแรกจึงมุงเนนที่การ
ทําใหชาวกาตารรูจักคนไทยและประเทศไทยใหมากขึ้น โดยใชเครื่องมือที่สําคัญคือ วัฒนธรรม ซึ่งเปน
Soft Power ที่เปนจุดแข็งของไทยและชื่อเสียงของไทยในดานนี้ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ
อยูมากแลว ทั้งนี้ ในการดําเนินการทูตวัฒนธรรม เปนโอกาสใหใชจุดแข็งดาน Soft Power อีกกลุม
หนึ่ งของไทยดว ยคือ ธุร กิ จ และนวั ตกรรม ซึ่งในชวงนี้หมายถึงสปาและการทองเที่ย วเชิงสุขภาพ
(medical tourism) ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรของไทยตอภูมิภาคตะวันออกกลางและกาตารในชวงนี้
กิจกรรมดานการทูตวัฒนธรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดในชวงแรกนี้
ประกอบดวยการจัดงานสัปดาหผลไมไทย โดยรวมกับหาง Lulu Hypermarket ซึ่งเปนซุปเปอร
มารเก็ตชั้นนําขนาดใหญของกาตารหลายครั้ง ซึ่งปรากฏวาชาวกาตารใหความสนใจเปนอยางมาก
และตอมา Lulu เปนหางที่ไดเปดสํานักงานเพื่อจัดซื้อ (buying office) ผลไมที่ตลาดไทเพื่อจัดสงไป
ยังหาง Lulu สาขาตางๆ ในกาตารโดยตรง ไมตองผานบริษัทตัวแทนจัดซื้อ นอกจากนี้ มีการจัดงาน
สัปดาหอาหารไทย โดยจัดทําใบแทรก (supplement) ในหนังสือพิมพทองถิ่นเพื่อประชาสัมพันธงาน
ดังกลาว ซึ่งเปนโอกาสเผยแพรโฆษณาการทองเที่ยว สปา และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยไป
พรอมกัน ที่ไดรับความสนใจจากชาวกาตารเปน อยางดี การจัดงานเทศกาลอาหารไทยโดยสถาน
เอกอัครราชทูตฯ รวมกับสถาบันอาหารนําพอครัวไทยมาสาธิตการปรุงอาหารไทยและเปดสอนแก
คณะภริยาเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ ประจํากาตาร พรอมทั้งงานเลี้ยงอาหารค่ําดวยอาหารไทยแก
แขกผูมีเกียรติชาวกาตาร นอกจากนี้ มีการแสดงแฟชันโชวผาไทยในงานแสดงทางวัฒนธรรมระหวาง
การแขงขันกีฬาเอเชียนเกมสที่กรุงโดฮาในป 2549 ซึ่งพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารี
รัตน ไดเสด็จฯ รวมงานดังกลาว ทําใหไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนและชาวกาตารจํานวนมาก
ในดานการเยือนในระดับ ประชาชน มีการจัดโครงการเชิญ สื่อมวลชน
มุส ลิมเยือนไทยประจําปโ ดยจัดรวมกับ กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งสื่อมวลชนที่
เดินทางไปเยือนไทยและไดทําความรูจักความเปนไทยและคนไทยโดยตรง ไดจัดทําบทความในเชิง
ประชาสัมพันธประเทศไทยในทุกๆ ดานเปนภาษาอารบิกซึ่งชวยทําใหคนไทยและประเทศไทยเปนที่
รูจักตอชาวกาตารดียิ่งขึ้น นอกจากนี้มีการเยือนไทยของคณะ Qatar Photographic Society ซึ่งเปน
อีกกลุมหนึ่งที่ชวยประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีของคนไทยและประเทศไทยตอชาวกาตารโดยผาน
ภาพถาย
ในดานการสงเสริมสินคาไทย มีการประชาสัมพันธสินคาไทยในกาตารใน
งานแสดงสินคา Asian Showcase Exhibition และงาน International Trade Fair เพื่อใหสินคา
ไทยเปนที่รูจักมากขึ้นในตลาดกาตาร ตลอดจนการจัด Roadshow รวมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ของไทยเพื่อประชาสัมพันธคุณภาพและบริการดานการแพทยของไทยแกชาวกาตาร
นอกจากนี้ สวนสัตวกาตารยังไดแสดงความสนใจในการนําชางไทยไป
แสดงในกาตาร ซึ่งถึงแมวาเรื่องนี้เปนเพียงการหารือกันในเบื้องตน แตแสดงถึงการที่กาตารเริ่มรูจัก
และชื่นชมชางไทยซึ่งเปนสัญลักษณที่สําคัญของประเทศไทย

25
ในชวงนี้มีรานอาหารไทยเริ่มเปดกิจการในกรุงโดฮาโดยขยายตัวเปน 3
ราน โดยเปนรานอาหารไทยในระดับปานกลางที่ดําเนินธุรกิจและบริหารโดยคนไทย ในขณะที่ธุรกิจส
ปาไทยที่คนไทยเปนเจาของและดําเนินธุรกิจที่ไดเปดดําเนินกิจการในชวงนี้มีจํานวน 4 แหง 27
มูลคาการสงออกสินคาไทยไปกาตารและจํานวนนักทองเที่ยวกาตารที่
เดินทางไปไทยในชวงป 2546 – 2550 ปรากฏตามตารางขางลาง
26

ตารางที่ 1 มูลคาการสงออกสินคาไทยไปกาตารในชวงป 2546 – 2550 28
27

ป
2546
2547
2548
2549
2550

มูลคาการสงออก
(ลานดอลลารสหรัฐ)
28.1
49.7
113.1
193.2
216.12

มูลคาการนําเขา
(ลานดอลลารสหรัฐ)
468
698.2
836.6
1,528.9
2,043.20

การเปลี่ยนแปลงของ
การสงออก (รอยละ)
+25.45
+76.87
+127.57
+71.28
+11.9

สินคาสําคัญที่ไทยสงออกไปกาตารไดแก ยานยนต เหล็กและเหล็กกลา
เครื่องปรับอากาศ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลและอาหารแปรรูป ขาว และผลิตภัณฑยาง
เปนตน สวนสินคาสําคัญที่ไทยนําเขาจากกาตาร ไดแก น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ ปุยและยากําจัด
ศัตรูพืชและสัตว น้ํามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ เปนตน
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ขอมูลจากการสัมภาษณนายเอกภัทร เปรมโยธิน เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ซึ่งเคยเปน
เจาหนาที่ทองถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวงของอดีตเอกอัครราชทูตวรวีรฯ ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจในโด
ฮาตามกฎหมายทองถิ่นตองเปนการรวมทุนระหวางชาวกาตารกับชาวตางชาติในสัดสวนการถือครองหุนรอยละ
51 ตอรอยละ 49
28
สํานักยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, เอกสารความสัมพันธทางการคา
ไทย-กาตาร [ออนไลน], แหลงที่มา http://www.dtn.go.th/vtl_upload_file/1267677575140/
Qatar_trade52.pdf 2552.
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ตารางที่ 2 จํานวนนักทองเที่ยวกาตารที่เดินทางไปไทยในชวงป 2546 – 2550 29
28

ป
2546
2547
2548
2549
2550

จํานวนนักทองเที่ยวจากกาตาร
4,458
6,963
8,027
11,463
16,924

ในจํ า นวนนัก ทองเที่ ย วชาวกาตารที่ เดิน ทางไปไทยสว นใหญ เปน การ
เดินทางไปรับบริการทางการแพทยและทองเที่ยวไปดวยในคราวเดียวกัน (medical tourism) ดังนั้น
จํานวนนักทองเที่ยวจึงเปนตัวบงชี้ความนิยมของชาวกาตารในการเลือกประเทศไทยทั้งสําหรับการ
ทองเที่ยวเพื่อพักผอน และการทองเที่ยวเพื่อรับการรักษาพยาบาล
3.4.1.2 จากขอมูลทั้งหมดขางตนสามารถใช BCG Matrix เพื่อประเมินผลของ
Soft Power 2 กลุมคือ กลุมวัฒนธรรมและธุรกิจและนวัตกรรม ดังนี้
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ขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เอื้อเฟอโดยนายธเนศวร เพชรสุวรรณ ผูอํานวยการภูมิภาคยุโรป
แอฟริกาและตะวันออกกลาง การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

27
BCG Matrix สําหรับวัฒนธรรม (อาหารและวัฒนธรรมไทย)
Market Share

Market Growth

Outcome = “Star”
ลูทางในการขยายตัวสูง

สวนแบงตลาดสูง
- การไดรับความสนใจและการเริ่มไดรับความนิยมจากชาว
กาตารตออาหารและวัฒนธรรมไทย จากการใหความสนใจ
เข า ร ว มงานที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ จั ด และการเริ่ ม มี
รานอาหารไทยเปดกิจการ
- ความนิยมของชาวกาตารในการเดินทางไปทองเที่ยวในไทย
แนวโนมเติบโตสูง
- รานอาหารไทยที่เปดใหบริการในกรุงโดฮามีจํานวนเพิ่มขึ้นแต
ละแห ง ได รั บ การตอบรั บ จากลู ก ค า ชาวกาตาร ที่ เ ข า มาใช
บริการเปนอยางดี มีผลการประกอบการที่ดี
- จํานวนนักทองเที่ยวชาวกาตารที่เดินทางไปไทยมีจํานวนเพิ่ม
สูงขึ้นทุกป
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BCG Matrix สําหรับธุรกิจและนวัตกรรม (สปา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสินคาสงออกไทย)
Market Share

Market Growth

Outcome = “Star”
ลูทางในการขยายตัวสูง

สวนแบงตลาดสูง
- การไดรับความสนใจและการเริ่มไดรับความนิยมจากชาว
กาตารตอสปา การทองเที่ย วเชิงสุขภาพในไทย และการ
นํ า เข า สิ น ค า ไทย และให ค วามสนใจเข า ร ว มงานที่ ส ถาน
เอกอั ค รราชทู ต ฯ จั ด และการเริ่ ม มี ธุ ร กิ จ สปาไทยเป ด
กิจการ
- ความนิยมของชาวกาตารในการเดินทางไปทองเที่ยวในไทย
เพื่อรับการรักษาพยาบาล
แนวโนมเติบโตสูง
- ธุรกิจสปาไทยที่เปดใหบริการในกรุงโดฮามีจํานวนเพิ่มขึ้นแต
ละแหงไดรับ การตอบรับ จากลูกคาชาวกาตารที่เขามาใช
บริการเปนอยางดี มีผลการประกอบการที่ดี
- จํ า น ว น ช า ว ก า ต า ร ที่ เ ดิ น ท า ง ไ ป ไ ท ย เ พื่ อ รั บ ก า ร
รักษาพยาบาลมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นทุกป

29
3.4.2 ชวงที่สอง ป 2551 - 2553 30 “ชวงลงหลักปกฐาน”
สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหความสําคัญอยางมากในการใช Soft Power เพื่อ
สงเสริมความสัมพันธและผลประโยชนที่ไทยมีกับกาตาร โดยใชควบคูไปกับการดําเนินงานทางการทูต
ตามปกติ โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) Introducing Thailand หมายถึงการแนะนําสิ่งดีๆ
ของไทยใหชาวกาตารไดรูจัก เพื่อเพิ่มความรูจักคุนเคยและความนิยมในประเทศไทยและคนไทย 2)
Image Projecting หมายถึงการสรางและสงเสริมภาพลักษณที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยและคนไทย 3)
Brand Reminding หมายถึงการทําให “Brand” ของความเปนไทยเปนที่รูจักและนิยมในหมูชาว
กาตารวาสิ่งตางๆ ที่เปนของไทยนั้นมีภาพลักษณที่ดีและมีคุณภาพดี โดย Soft Power ที่สถาน
เอกอั ครราชทู ตฯ เลื อกใช ในการดํ าเนิน งานคือ กลุมวัฒ นธรรม และกลุมธุรกิจ และนวัตกรรม ที่
สอดคลองกับความตองการและรสนิยมของชาวกาตาร เพื่อคงความตอเนื่องจากการปูทางพัฒนา
ความรูจักและคุนเคยระหวางไทย-กาตารในทุกระดับจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดดําเนินการไว
ในชวงที่แลว โดยในชวงนี้เปนการเนนย้ําสรางความรูจักคุนเคยและทัศนคติที่ดีตอคนไทย สินคา/
บริการของไทยและประเทศไทยใหมากยิ่งขึ้น
3.4.2.1 วัฒนธรรม
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจัดงานดานการทูตวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
ตั้งแต การจั ดงาน Thai Food Festival รว มกับ โรงแรมชั้น นําที่มีชื่อเสีย งในกาตาร เชน
InterContinental Doha และโรงแรม Grand Hyatt Doha โดยมีการแสดงนาฏศิลปไทย โดยได
ปรับในสวนของเครื่องแตงกายของนักแสดงไทยเพื่อใหไมขัดตอหลักของศาสนาอิสลาม ทําใหเปนที่
พอใจและชื่นชมของชาวกาตาร และไดจัดงานในลักษณะเดียวกันรวมกับ Qatar Airways ซึ่งเปนสาย
การบินแหงชาติของกาตาร นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหความสําคัญกับการออกบูธอาหาร
ไทยตามงานออกรานที่โรงเรียนทองถิ่นของกาตารมักจัดขึ้นเปนประจํา เพื่อใหอาหารไทยเขาถึงและ
เปนที่รูจักมากขึ้นของคนทองถิ่น
ในการจัดงานที่เปนการรวมตัวของชุมชนคนไทยในกาตาร อาทิ งานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว งานวันแม งานวันสงกรานต งานวันลอยกระทง
เปนตน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเชิญคนทองถิ่นเขารวมงานดวย และจัดใหคนไทยไดทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนตอทองถิ่นที่ทํางานและพํานักอยู เชน การบริจาคโลหิตใหกับองคกร Qatar Red
Crescent (เชนเดียวกับสภากาชาด) พรอมทั้งเชิญสื่อมวลชนทองถิ่นออกขาวประชาสัมพันธ ซึ่งเปน
การเผยแพรภาพลักษณของประเทศไทยและคนไทยในเชิงบวกตอสาธารณชนกาตารใหเกิดทัศนคติที่
ดีตอคนไทย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดเขาพบผูบริหารของสถานีโทรทัศน Al
Jazeera ของกาตาร เพื่อหารือเกี่ยวกับลูทางความรวมมือในการประชาสัมพันธประเทศไทย ซึ่งตอมา
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดประสานใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยวาจาง Al Jazeera ในการจัดทํา
รายการประชาสัมพันธประเทศไทยเปนภาษาอารบิกซึ่งสามารถเผยแพรตอทั้งชาวกาตารและโลก
อาหรับไปพรอมกัน
29
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ชวงของอดีตเอกอัครราชทูตสุวัฒน จิราพันธุ ปจจุบันดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต/หัวหนาคณะผูแทนไทยประจํา
อาเซียน ณ กรุงจาการตา ขอมูลไดรับจากการสัมภาษณ
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อนึ่ง จากการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสรางความรู
จักและสงเสริมภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยอยางตอเนื่อง Qatar Airways ซึ่งเดิมทําการบินตรงไป
ยังประเทศไทยวันละ 2 เที่ยว ไดปรับเพิ่มเที่ยวบินเปนวันละ 4 เที่ยว โดยมีขอสังเกตวา การปรับเพิ่ม
ดังกลาวเกิดขึ้นแมเปนชวงที่ไทยประสบวิกฤตการณทางการเมืองภายใน โดยเปนชวงหลังวันที่เกิด
เหตุ ก ารณ ค วามรุน แรงในกรุ งเทพมหานครเมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม 2553 ซึ่ ง แสดงถึ ง การเข า ใจถึ ง
สภาพการณภายในประเทศไทยเปนอยางดีและมีความเชื่อมั่นในสถานการณในไทยของกาตาร อัน
เป น ผลจากการวางรากฐานของการทําความรูจักและสรางความเขาใจในประเทศไทยของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ
3.4.2.2 ธุรกิจและนวัตกรรม
นอกจากการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในโอกาส
การจัดงานดานวัฒนธรรมตางๆสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเขาพบบุคคลตางๆ ในวงการการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของกาตาร โดยเฉพาะการทําความรูจักและหารือกับผูที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลกาตาร
ใหยกรางนโยบายดานการแพทยและสาธารณสุขของกาตาร เพื่อสรางความเชื่อมั่นและไววางใจใน
บริการทางการแพทยและสุขภาพของไทย เพื่อรักษาและสงเสริมกระแสความนิยมของชาวกาตารใน
การไปรับบริการในประเทศไทยใหมากขึ้น
ในชวงนี้มีรานอาหารไทยเปดกิจการในกรุงโดฮาโดยขยายตัวเปน 5 ราน
โดยเปนรานอาหารไทยระดับสูง ที่มีทําเลที่ตั้งอยูในโรงแรมชั้นนําที่มีชื่อเสียงของกาตาร และยาน
Souq Waqif ซึ่งเปนยานรานอาหารและตลาดเกาที่รัฐบาลกาตารปรับปรุงและอนุรักษโครงสรางและ
รูปแบบทางสถาปตยกรรมดั้งเดิมไวโดยเปนยานที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากคนทองถิ่นและ
นักทองเที่ยวของกรุงโดฮา ในขณะที่ธุรกิจสปาไทยเปดเพิ่มอีกอยางนอย 1 แหง
มูลคาการสงออกสินคาไทยไปกาตารและจํานวนนักทองเที่ยวกาตารที่
เดินทางไปไทยในชวงป 2551 – 2553 ปรากฏตามตารางขางลาง
ตารางที่ 3 มูลคาการสงออกสินคาไทยไปกาตารในชวงป 2551 – 2553
ป
2551
2552
2553

มูลคาการสงออก
(ลานดอลลารสหรัฐ)
304.52
345.05
266.50

มูลคาการนําเขา
(ลานดอลลารสหรัฐ)
2,874.75
1,660.56
2,150.90

การเปลี่ยนแปลงของ
การสงออก (รอยละ)
+40.40
+13.29
-22.77

สินคาสําคัญที่ไทยสงออกไปกาตารไดแก ยานยนต เหล็กและเหล็กกลา
เครื่องปรับอากาศ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลและอาหารแปรรูป ขาว และผลิตภัณฑยาง
เปนตน สวนสินคาสําคัญที่ไทยนําเขาจากกาตาร ไดแก น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ ปุยและยากําจัด
ศัตรูพืชและสัตว น้ํามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ เปนตน
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อนึ่ง การที่มูลคาการสงออกไทยไปกาตารในป 2553 ลดลงรอยละ 22.77
นั้นเปนผลรวมจากหลายปจจัย ที่สําคัญคือการชะลอตัวของโครงการกอสรางขนาดใหญของกาตาร
ภายหลังจากโครงการกอสรางที่เกี่ยวเนื่องจากการเปนเจาภาพเอเชียนเกมสในป 2549 เสร็จสมบูรณ
ซึ่งสถานการณดังกลาวสงผลตอการสงออกไทยไปกาตารเนื่องจากสินคาสงออกไทยไปยังกาตารใน
อั น ดั บ ต น ๆ คื อ ยานยนต แ ละเครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ใ ช ใ นโครงการก อ สร า งของกาตาร เ ป น หลั ก
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยประกอบอื่น เชน วิกฤตการณทางการเมืองในไทย (เปนปที่ปญหาการเมือง
ภายในเกิดขึ้นตอเนื่องและเกิดเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองในใจกลางกรุงเทพมหานคร) และ
วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากปญหาในภาคการเงินของสหรัฐฯ ในชวงป 2551 – 2552 ทั้งนี้ เปน
สถานการณการชะลอตัวของการสงออกไทยไปยังกาตารในชวงสั้นๆ โดยในป 2554 ปรากฏมีการ
กระเตื้ องขึ้ น ของตั ว เลขการส งออกไทยไปยังกาตาร ซึ่ งจะแสดงในช ว งการดําเนิน งานของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในชวงตอไป
ตารางที่ 4 จํานวนนักทองเที่ยวกาตารที่เดินทางไปไทยในชวงป 2551 – 2553 31
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ป
2551
2552
2553

จํานวนนักทองเที่ยวจากกาตาร
15,138
15,913
22,341

อนึ่ง จํานวนนักทองเที่ยวจากกาตารไปไทยในป 2551 – 2552 ลดลง
จากป 2550 ประมาณรอยละ 5 – 7 จากเหตุการณความวุนวายทางการเมืองภายในประเทศไทย
อย า งต อ เนื่ อ งในช ว งดั ง กล า ว ซึ่ งประกอบดว ยการชุ มนุม และการปะทะกั น ของกลุ มผู ชุ มนุ ม ทาง
การเมืองที่ มีแนวคิดแตกต า งกัน การปดทาอากาศยานสุว รรณภูมิและดอนเมืองโดยกลุมผูชุมนม
ประทวงทางการเมืองในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 การประทวงและเหตุการณจลาจลใน
ป 2552 ซึ่งไดลุกลามไปถึงเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนสถานทีจัดการประชุมสุดยอดผูนําเอเชีย
ตะวันออกครั้ง 4 จนทําใหการประชุมตองยกเลิก โดยเหตุการณความรุนแรงไดจบลงเมื่อปลายเดือน
พฤษภาคม 2553 ตัวเลขจํานวนนักทองเที่ยวจากกาตารไดเพิ่มกลับขึ้นมาและเพิ่มขึ้นมากกวาตัวเลขป
2550 อีกถึงกวารอยละ 40
3.4.2.3 จากขอมูลทั้งหมดขางตนสามารถใช BCG Matrix เพื่อประเมินผลของ
Soft Power 2 กลุมคือ กลุมวัฒนธรรมและธุรกิจและนวัตกรรม ดังนี้
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ขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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BCG Matrix สําหรับวัฒนธรรม (อาหารและวัฒนธรรมไทย)
Market Share

Market Growth

Outcome = “Star”
ลูทางในการขยายตัวสูง

สวนแบงตลาดสูง
- การไดรับความสนใจและความนิยมสูงอยางตอเนื่องของชาว
กาตารตออาหารและวัฒนธรรมไทย จากการใหความสนใจเขา
รวมงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัด และการขยายตัว ของ
รานอาหารไทย
- ความนิย มอยางตอเนื่องของชาวกาตารในการเดินทางไป
ทองเที่ยวในไทย
แนวโนมเติบโตสูง
- รานอาหารไทยที่เปดใหบริการในกรุงโดฮามีจํานวนเพิ่มขึ้นแต
ละแห ง ได รั บ การตอบรั บ จากลู ก ค า ชาวกาตาร ที่ เ ข า มาใช
บริการเปนอยางดี มีผลการประกอบการที่ดี
- จํานวนนักทองเที่ยวชาวกาตารที่เดินทางไปไทยมีจํานวนเพิ่ม
สูงขึ้นตอเนื่อง
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BCG Matrix สําหรับธุรกิจและนวัตกรรม (สปา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสินคาสงออกไทย)
Market Share

Market Growth

Outcome = “Star”
ลูทางในการขยายตัวสูง

สวนแบงตลาดสูง
- การไดรับความสนใจและความนิยมสูงอยางตอเนื่องจากชาว
กาตารตอสปา การทองเที่ย วเชิงสุขภาพในไทย และการ
นํ า เข า สิ น ค า ไทย และให ค วามสนใจเข า ร ว มงานที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูตฯ จัด และธุรกิจสปาไทยเพิ่มจํานวนมากขึ้น
- ความนิยมสูงอยางตอเนื่อวของชาวกาตารในการเดินทางไป
ทองเที่ยวในไทยเพื่อรับการรักษาพยาบาล
แนวโนมเติบโตสูง
- ธุรกิจสปาไทยที่เปดใหบริการในกรุงโดฮามีจํานวนเพิ่มขึ้นแต
ละแหงไดรับ การตอบรับ จากลูกคาชาวกาตารที่เขามาใช
บริการเปนอยางดี มีผลการประกอบการที่ดี
- จํ า น ว น ช า ว ก า ต า ร ที่ เ ดิ น ท า ง ไ ป ไ ท ย เ พื่ อ รั บ ก า ร
รักษาพยาบาลยังคงมีจํานวนสูงขึ้น และการลดลงในชวงป
2551-2552 มาจากปจจัยที่ควบคุมไมได และเปนสภาวะ
ชั่วคราว
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3.4.3 ชวงที่สาม ป 2554 – 2557 32 “ชวงตอยอด ขยายผล”
ในชวงนี้กลาวไดวา ความสัมพันธไทย-กาตารมีความใกลชิดกันเปนอยางมาก ชาว
กาตารรูจักคุน เคยกับคนไทย มีความนิยมสินคาและบริการของไทยมากขึ้น และประเทศไทยเปน
ประเทศที่ไดรับความนิยมจากชาวกาตารในดานการทองเที่ยว เห็นไดจากตัวเลขนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
และการเพิ่มเที่ยวบินตรงจากกาตารไปยังประเทศไทยโดยสายการบินแหงชาติของกาตาร สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไดตั้งเปาหมายในการใช Soft Power สําหรับการดําเนินงานการทูตสาธารณะคือ
“เมื่อชาวกาตารนึกเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะนึกถึงประเทศไทยเปนอันดับแรก” โดยไดเลือกใช
Soft Power ในการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทางการสงเสริมผลประโยชนในดานตางๆ ของไทย
ดังกลา ว ซึ่งอยู ในกรอบยุ ทธศาสตรไทยตอภูมิภ าคตะวัน ออกกลาง อีกทั้งมีการขยายการใช Soft
Power ตัวใหมๆ ในกลุมดานวัฒนธรรม เพื่อเปนลูทางใหมๆ ในการดําเนินงานการทูตสาธารณะ เห็น
ไดจากการดําเนินงานดานนี้ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในรูปแบบตางๆ ดังนี้
3.4.3.1 วัฒนธรรม
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดใช Soft Power ดานวัฒนธรรมและกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงนิทรรศการภาพถายและภาพ
พิมพ และ Workshop การทําภาพพิมพโดยรองศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง อาจารยและ
ผูเชี่ยวชาญในดานนี้จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สวนภาพถายเปนการแสดงผลงานของอาจารยชํานิ
ทิพยมณี ระหวางวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2556 ที่ Katara ซึ่งเปนหมูบานวัฒนธรรมและศูนยแสดง
นิทรรศการและผลงานดานศิลปะที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของกาตาร โดยงานแสดงภาพถายและภาพ
พิมพของไทยดังกลาวไมเคยจัดมากอนในกาตารและไดรับความสนใจจากบุคคลในวงการศิลปะของ
กาตารเปนอยางมาก ซึ่งไดแสดงความสนใจจะดําเนินโครงการในลักษณะนี้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ
อีกในอนาคต การเขารวมงานวัฒนธรรมรายยอยโดยมีนักแสดงซึ่งเปนเจาหนาที่ทองถิ่นคนไทยของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ และโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งดําเนินการโดยกลุมคนไทยในกาตาร
การเขารวมงาน Diplomatic Bazaar การรวมกับโรงแรมชั้นนําตางๆ ในกรุงโดฮาจัดเทศกาลอาหาร
ไทย การจัดงานสงกรานตและลอยกระทงรวมกับโรงแรมตางๆ การจัดงาน Thai Food and
Cultural Festival รวมกับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย 33 ซึ่งในการจัดงานเหลานี้มีการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวไทย การบริการดานการแพทยของไทย และสปาไทยไปดวยพรอมกัน
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรวมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศและกระทรวง
วัฒนธรรม 34 นําคณะนาฏศิลปจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและคณะสาธิตหัตถกรรมไทยไปแสดงใน
กาตาร ไดแก การจัดงาน Mahatsajan – The Wondrous Thai Cultural Show ควบคูไปกับการ
ประชาสัมพันธอาหารไทยของรานอาหารไทยในโรงแรม Grand Hyatt Doha การจัดงาน Amazing
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ชวงอดีตเอกอัครราชทูตปญญรักษ พูลทรัพย ปจจุบันดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอมูลไดรับ
จากการสัมภาษณ
33
เปนโรงเรียนสอนภาษาไทยทีส่ ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2552 เพื่อสอนภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชนไทยในกาตาร
34
เปนการจัดงานแบบบูรณาการความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศกับกระทรวงวัฒนธรรมในลักษณะ
Roadshow โดยแสดงตอเนื่องใน 3 ประเทศ ไดแก โอมาน กาตารและคูเวต
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Thailand Festival ที่หางสรรพสินคา Al Khor Mall พรอมกับการประชาสัมพันธสินคานําเขาจาก
ไทย ทั้งผัก ผลไม และเครื่องปรุงอาหาร การจัด Workshop สําหรับภริยาเอกอัครราชทูตประเทศ
ตางๆ ฝกแกะสลักผลไม เขียนรม และรําไทย การจัดงาน The 2nd Amazing Thailand –
Enchanted Cultural Show ที่โรงละครแหงชาติกาตาร ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมของ
กาตาร ใ ห เ กี ย รติ เ ข า ร ว มด ว ย โดยมี สื่ อ มวลชนท อ งถิ่ น ให ค วามสนใจเข า ร ว มงานและลงข า วใน
หนังสือพิมพทองถิ่นหลายฉบับ
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับความรวมมือในการลงขาวเกี่ยวกับงาน
ต า งๆ เหล า นี้ จ ากสื่ อมวลชนท องถิ่น แขนงตางๆ ในกาตารอยางดียิ่ง โดยเฉพาะพื้น ที่ขาวในหน า
หนังสือพิมพทองถิ่นทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ ซึ่งไดจัดใหสําหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
สถานเอกอั ค รราชทู ตฯ มากเป น พิเ ศษทุก ครั้ง อาจสืบ เนื่องจากกิ จ กรรมทางวัฒ นธรรมของไทย
คอนขางมีสีสันและความหลากหลาย เมื่อเปรียบเทียบกับงานที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศอื่นๆ
ในกรุงโดฮา ที่พยายามจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน แตโดยที่ไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
จึงสามารถเลือกแขนงใดมานําเสนอไดโดยไมทําใหผูบริโภครูสึกเบื่อหนายหรือจําเจ ดังนั้น สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จึงไมจํากัดการใช Soft Power ดานวัฒนธรรมอยูแตเฉพาะในดานใดดานหนึ่ง โดย
ไดหมุนเวียนสลับกิจกรรมในแตละปใหกระจายไปในสาขาตางๆ จึงมักไดรับความสนใจจากคนทองถิ่น
เปนจํานวนมากอยูเสมอๆ และแมชาวกาตารมิไดไปรวมงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัด แตก็ไดรับรู
รับทราบจากสื่อมวลชนในทองถิ่นและจากปากคําของบุคคลที่ไดเขารวมงาน
นอกจากนี้ สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ได นิ ม นต พ ระสงฆ ไ ทยไปแสดง
ปาฐกถาธรรมที่มหาวิทยาลัย Georgetown ซึ่งมีแคมปสของ School of Foreign Service อยูที่กรุง
โดฮา ซึ่งนับเปนการริเริ่มการเผยแพรแนวคิดเรื่อง “ความสุข”และ “การทําสมาธิ” ในลักษณะ
spiritual ที่มีความเปนสากลในสถาบันวิชาการที่มีชื่อเสียงในกาตาร และเปนการดําเนินงานในเชิง
วิชาการมากกวาจะเนนการเผยแพรคําสอนทางศาสนาซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถกระทําไดในกาตารซึ่ง
เปนประเทศมุสลิมและมีขอหามเรื่องการเผยแพรศาสนาอื่น ซึ่งในโอกาสตอมา สถานเอกอัครราชทูตฯ
ไดนิมนตพระสงฆมาฝกสมาธิใหกับกลุมภริยาเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ ในกาตาร และสตรีชาว
กาตารที่สนใจในเรื่องนี้ ซึ่งมิใชเปนการเผยแพรศาสนาพุทธ และปรากฏวาไดรับความสนใจเขารวม
เปนอยางมาก
3.4.3.2 การศึกษา
การเสด็จฯ เยือนกาตารของพระบรมวงศานุวงศของไทยในชวงป 2555
ถึ ง 2556 ได เ ป น พลั งอั น สํ า คั ญ ในการเป ดประตู ขยายความสัม พัน ธไทย-กาตารไ ปสู ดานอื่น ๆ ที่
หลากหลายมากขึ้น นั่นคือการศึกษาและวิชาการ ซึ่งเปนโอกาสที่ดีสําหรับสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน
การใช soft power วางรากฐานความสัมพันธระดับประชาชนตอประชาชนกับกาตาร โดยในการ
เสด็จฯ แตละครั้งซึ่งมีกําหนดการเขาเฝาเจาผูครองรัฐหรือการเสด็จฯ เยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ในกาตาร
ไดรับความสนใจอยางมากจากสื่อมวลชนในทองถิ่นและปรากฏเปนภาพหนาปกหนังสือพิมพทุกฉบับ
และภายหลังการเสด็จฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถดําเนินกิจกรรมเพื่อขยายผลการเสด็จเยือน
ตอไป
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนรัฐกาตาร
ในเดือนมกราคม 2555 เพื่อทอดพระเนตรงานดานการพัฒนาการศึกษาของกาตาร เชน Faculty of
Islamic Studies ของมูลนิธิกาตาร (Qatar Foundation), Heritage Library และ Shafallah
Center for Children with Special Needs ซึ่งเปนสถาบันดูแลเด็กออติสติกที่กาวหนาที่สุดใน
ตะวันออกกลาง ซึ่งตอมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดขยายผลโดยประสานงานกับคณบดี Faculty of
Islamic Studies ของ Qatar Foundation จัดอบรมดานมุสลิมสายกลางใหนักวิชาการมุสลิมของ
ไทย ซึ่งคณะพรอมจัดใหเปนประจําตอไปทุกป การมอบคัมภีรอัลกุรอานเกาแกที่คนไทยมุสลิมจาก
จังหวัดปตตานีเขียนดวยลายมือมีอายุ 198 ป 35 ใหแก Heritage Library เมื่อเดือนกันยายน 2556
ซึ่ งปรากฏเป น ข า วปกหน า ของหนั งสือพิมพห ลายฉบับ การประสานงานใหคณะผูบ ริห ารและครู
โรงเรียนจิตรลดาไปศึกษาดูงานที่ Shafallah Center for Children with Special Needs โดย
ละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งเปนการสรางเครือขายสถาบันการศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษและสามารถพัฒนาตอ
ยอดความรวมมือตอไปไดอีกในอนาคต
ในเดือนมีนาคม 2555 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี ไดเสด็จเยือนกาตารเพื่อทรงเปนองคปาฐกในการประชุมวิชาการดานสารกลายพันธุใน
สิ่งแวดลอมซึ่งเกิดในประชากร จัดโดยมูลนิธิกาตาร ซึ่งไดรับความสนใจอยางมากจากสื่อมวลชน
ทองถิ่น และไดทรงเขาเฝาเจาผูครองรัฐกาตารในการเสด็จเยือนครั้งนี้
สมเด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ไดเสด็จเยือนกาตาร
2 ครั้ง คือเมื่อเดือนกันยายน 2555 ในฐานะทรงเปนประธานกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยการ
ปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 21 โดยไดทอดพระเนตรการดําเนินงานของ
มูลนิธิกาตารเพื่อการปกปองเด็กและสตรี และทรงเขาเฝามกุฎราชกุมารแหงรัฐกาตาร และในเดือน
ตุลาคม 2556 เพื่อทรงชวยเหลือกาตารในการเตรียมตัวเปนเจาภาพจัดประชุม UN Crime Congress
ในป 2558 นอกจากนี้ ไดเสด็จทอดพระเนตรองคกรทั้งของรัฐและเอกชนที่ทําหนาที่ชวยเหลือสังคม
สตรี และเด็ก หลายแหงในกาตาร ซึ่งเปนการเชิดชูภาพลักษณที่สําคัญของไทยในฐานะประเทศที่ให
ความสําคัญกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดมอบหนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ประเทศไทยจํานวนมากใหแกสถาบันการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษาหลายแหงใน
กาตาร เพื่อชวยปลูกฝงความนิยมไทยใหเกิดขึ้นในระดับชนรุนใหมของกาตารอยางไดผลดียิ่ง
อย างไรก็ตาม กลาวไดวา ความรวมมือในดานการศึกษาและวิช าการ
ระหวางไทย-กาตารยังมีอยูนอยมาก ทั้งนี้ ไทยและกาตารไดเคยหารือกันเพื่อเพิ่มพูนความรวมมือ
ระหว างกัน ในดา นนี้ใหมากขึ้น โดยดานที่กาตารสนใจรวมมือกับ ไทยที่สําคัญ คือ การเกษตร และ
การแพทย ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญสูง ในขณะที่ความสนใจของไทยในดานนี้มุงเนนไปที่การรวมมือกับ
กาตารเพื่อใหความชวยเหลือประเทศที่สามในดานที่ไทยและกาตารมีความถนัดและเปนสิ่งที่ประเทศ
ที่สามมีความตองการ โดยเรื่องนี้ยังอยูในขั้นตอนการหารือระหวางกันตอไป
34
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3.4.3.3 ธุรกิจและนวัตกรรม
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจัดโครงการนําผูประกอบการการทองเที่ยว
และสื่อมวลชนกาตารเยือนไทยเพื่อประชาสัมพันธธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย นอกจากนี้
ไดประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยและสปาไทยควบคูไปกับการจัดงานดานวัฒนธรรม
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสตางๆ ตลอดจนการสงเสริมการจําหนายสินคาเฟอรนิเจอรชั้นนํา
ที่มีชื่อเสียงของไทยในกาตารที่เริ่มเขามาเปดตลาดในกาตาร
ในชวงนี้มีรานอาหารไทยเปดกิจการในกรุงโดฮาโดยขยายตัวเปน 7 ราน
โดยรานที่เปดเพิ่มเปนรานอาหารไทยระดับปานกลาง-สูง ที่มีทําเลที่ตั้งอยูในเขตการคาของกรุงโดฮา
ในขณะที่ ธุ ร กิ จ สปาไทยเป ดเพิ่ ม อี ก 3 แหง ซึ่ง ในอีก 1-2 ปจ ะเปดเพิ่ม ขึ้น อีกอยางนอยหนึ่งแห ง
หลังจากโรงแรมในเครือดุสิตธานีในกรุงโดฮาเปดบริการ โดยขณะนี้ยังอยูในขั้นตอนการกอสรางและ
ตกแตงภายใน
มูลคาการสงออกสินคาไทยไปกาตารและจํานวนนักทองเที่ยวกาตารที่
เดินทางไปไทยในชวงป 2554 – 2556 ปรากฏตามตารางขางลาง
ตารางที่ 5 มูลคาการสงออกสินคาไทยไปกาตารในชวงป 2554 – 2556
ป
2554
2555
2556

มูลคาการสงออก
(ลานดอลลารสหรัฐ)
286.6
352.4
378.5

มูลคาการนําเขา
(ลานดอลลารสหรัฐ)
2,517.9
2,643.0
4,060.9

การเปลี่ยนแปลงของ
การสงออก (รอยละ)
+7.55
+22.97
+7.39

สินคาสําคัญที่ไทยสงออกไปกาตารไดแก ยานยนต เหล็กและเหล็กกลา
เครื่องปรับอากาศ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลและอาหารแปรรูป ขาว และผลิตภัณฑยาง
เปนตน สวนสินคาสําคัญที่ไทยนําเขาจากกาตาร ไดแก น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ ปุยและยากําจัด
ศัตรูพืชและสัตว น้ํามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ เปนตน โดยมูลคาการสงออกสินคาไทยไปกาตารในป
2554 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2553 และเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องในป 2555และ 2556
ตารางที่ 6 จํานวนนักทองเที่ยวกาตารที่เดินทางไปไทยในชวงป 2554 – 2556 36
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ป
2554
2555
2556
36

ขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

จํานวนนักทองเที่ยวจากกาตาร
27,788
37,718
37,704
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ในจํ า นวนนัก ทองเที่ ย วชาวกาตารที่ เดิน ทางไปไทยสว นใหญ เปน การ
เดินทางไปรับบริการทางการแพทยและทองเที่ยวไปดวยในคราวเดียวกัน (medical tourism) ดังนั้น
จํานวนนักทองเที่ยวจึงเปนตัวบงชี้ความนิยมของชาวกาตารในการเลือกประเทศไทยทั้งสําหรับการ
ทองเที่ยวเพื่อพักผอน และการทองเที่ยวเพื่อรับการรักษาพยาบาล
อนึ่ง ในป 2556 จํานวนนักทองเที่ยวจากกาตารลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบ
กับป 2555 เปนผลจากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ
3.4.3.4 จากขอมูลทั้งหมดขางตนสามารถใช BCG Matrix เพื่อประเมินผลของ
Soft Power 3 กลุมคือ กลุมวัฒนธรรม การศึกษา และธุรกิจและนวัตกรรม ดังนี้
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BCG Matrix สําหรับวัฒนธรรม (อาหาร วัฒนธรรม งานศิลปะสมัยใหม และศาสนา)
Market Share

Market Growth

Outcome = “Star”
ลูทางในการขยายตัวสูง

สวนแบงตลาดสูง
- การไดรับความสนใจและความนิยมสูงอยางตอเนื่องของชาว
กาตารตออาหารและวัฒนธรรมไทย จากการใหความสนใจเขา
รวมงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัด และการขยายตัว ของ
รานอาหารไทย
- ความนิย มอยางตอเนื่องของชาวกาตารในการเดินทางไป
ทองเที่ยวในไทย
แนวโนมเติบโตสูง
- รานอาหารไทยที่เปดใหบริการในกรุงโดฮามีจํานวนเพิ่มขึ้นแต
ละแห ง ได รั บ การตอบรั บ จากลู ก ค า ชาวกาตาร ที่ เ ข า มาใช
บริการเปนอยางดี มีผลการประกอบการที่ดี
- จํานวนนักทองเที่ยวชาวกาตารที่เดินทางไปไทยมีจํานวนเพิ่ม
สูงขึ้นตอเนื่อง
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อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในองคประกอบของ Soft Power ดาน
วัฒนธรรมเปนรายตัวแลว พบวา
1) การแสดงนาฏศิลปและวัฒนธรรมไทย เชน รําไทยและการแกะสลัก
ผักและผลไม มีลักษณะเปน“cash cow” คือยังคงไดรับความนิยมและความสนใจจากชาวกาตาร
อย า งสม่ํ า เสมอ มี ผู เ ข า ชมมากทุ ก ครั้ ง แต ก ารที่ ก ารแสดงเช น นี้ มี ลั ก ษณะเป น องค ป ระกอบ
“มาตรฐาน” ของการจัดงานทางวัฒนธรรมของไทย ซึ่งแม Market Share ยังมีอยูสูง แตมีความเสี่ยง
ที่แนวโนมการเติบโตหรือการจะไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นมีอยูต่ํา และมีความจําเปนตองแสวงหาสิ่งที่
เปนองคประกอบใหมๆ ในเชิงสรางสรรคสําหรับการแสดงและยังคงความเปนเอกลักษณของความ
เปนไทยในการแสดงดังกลาวเอาไว เพื่อรักษาและเพิ่มพูนสรางความนาสนใจใหแกการแสดงนั้นๆ โดย
จากการพูดคุยกับ บุคคลระดับสูงในรัฐบาลกาตาร รวมทั้งหนวยงานดานวัฒนธรรมและเจาหนา ที่
รัฐบาลกาตารในระดับตางๆ ในการจัดงานของไทยในหลายๆ โอกาส พบวาบุคคลเหลานี้ลวนเคยชม
การแสดงเหลานี้มาแลวหลายครั้งในโอกาสและสถานที่ตางๆ กัน
2) ดานศิลปะสมัยใหมและดานศาสนา จัดอยูในประเภท “question
mark” สามารถอธิบายได ดังนี้
(1) ศิลปะสมัยใหม ตามความเปน จริงแลว เปน ดานที่ไดรับความ
สนใจเปนอยางมากจากศิลปนชาวกาตารที่เขารวม Workshop และจํานวนผูเขาชมผลงาน แตถือวา
Market Share ยังต่ํา เนื่องจากเพิ่งเริ่มดําเนินการเปนครั้งแรก แต Market Growth มีแนวโนมที่จะ
เติบโตไดสูง เนื่องจากเปนกิจกรรมที่อยูในความสนใจของชาวกาตารและกิจกรรมในลักษณะนี้มัก
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของของกาตาร ดังนั้น จึงเปน Soft Power ที่จัดอยูใน
ประเภท Question Mark
(2) ศาสนา จัดอยูในประเภท Question Mark เชนเดียวกับศิลปะ
สมัยใหม แตดวยเหตุผลตางกัน กลาวคือ แมกิจกรรมที่ดําเนินการไปในเชิง spiritual และการทํา
สมาธิ ไดรับความสนใจอยางมากจากผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งถือไดวามี Market Growth สูง แตถือวา
Market Share ยังต่ํา เนื่องจากเพิ่งเริ่มดําเนินการเปนครั้งแรก และที่สําคัญ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ศาสนาอื่นนอกเหนือไปจากศาสนาอิสลามในกาตารเปนสิ่งที่ตองระมัดระวังในการนําเสนอเปนอยาง
มาก และทําใหเกิดขอจํากัดในการดําเนินการ ดังนั้น จึงเปน Soft Power ที่ในชั้นนี้จัดอยูในประเภท
Question Mark
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BCG Matrix ยอยสําหรับการแสดงนาฏศิลปและวัฒนธรรมไทย

BCG Matrix ยอยสําหรับศิลปะสมัยใหมและศาสนา
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BCG Matrix สําหรับการศึกษา
Market Share

Market Growth
Outcome = “Dog”
ลูทางในการขยายตัวต่ํา

สวนแบงตลาดต่ํา
- ความสนใจและความรวมมือทางวิชาการกับไทยยังมีนอยมาก
ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน ยกเวนเปนการริเริ่ม
หรือเกี่ยวของกับพระราชวงศของไทย
แนวโนมเติบโตต่ํา
- การเพิ่มพูนความรวมมือระหวางไทยกับกาตารในดานนี้ยังคง
อยูในขั้นตอนการหารือ
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BCG Matrix สําหรับธุรกิจและนวัตกรรม (สปา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสินคาสงออกไทย)
Market Share

Market Growth

Outcome = “Star”
ลูทางในการขยายตัวยังคงสูง

สวนแบงตลาดสูง
- การไดรับความสนใจและความนิยมสูงอยางตอเนื่องจากชาว
กาตารตอสปา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในไทย และการนําเขา
สิ น ค า ไ ท ย แ ล ะ ใ ห ค ว า ม ส น ใ จ เ ข า ร ว ม ง า น ที่ ส ถ า น
เอกอัครราชทูตฯ จัด และธุรกิจสปาไทยเพิ่มจํานวนมากขึ้น
- ความนิยมสูงอยางตอเนื่องของชาวกาตารในการเดินทางไป
ทองเที่ยวในไทยเพื่อรับการรักษาพยาบาล
แนวโนมเติบโตสูง
- ธุรกิจสปาไทยที่เปดใหบริการในกรุงโดฮามีจํานวนเพิ่มขึ้น แต
ละแห ง ได รั บ การตอบรั บ จากลู ก ค า ชาวกาตาร ที่ เ ข า มาใช
บริการเปนอยางดี มีผลการประกอบการที่ดี
- จํานวนชาวกาตารที่เดินทางไปไทยเพื่อรับการรักษาพยาบาลมี
จํานวนเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องทุกป

44
เมื่อพิจารณาภาพรวมของการใช Soft Power แตละกลุมในชวงนี้ สามารถสรุปได ดังนี้
1) Soft Power กลุมวัฒนธรรมและกลุมธุรกิจและนวัตกรรมเปน Soft Power ระดับ
Star ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะเพื่อสงเสริมผลประโยชนของไทยใน
กาตารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา
2) ในกลุม Soft Power ดานวัฒนธรรม มี Soft Power ยอยคือ การแสดงนาฏศิลปและ
วัฒนธรรมของไทย เชน รําไทยและการแกะสลักผักและผลไม ที่มีลักษณะเปน “cash cow” ซึ่ง
สะทอนถึงความจําเปนที่จะตองนําเสนอการแสดงดังกลาวใหอยูในรูปแบบที่สามารถครองความสนใจ
จากชาวกาตารไดตอไป
3) สําหรับศิลปะสมัยใหมและศาสนาซึ่งเปน Soft Power ยอยในกลุม Soft Power ดาน
วัฒนธรรมที่เปน Question Mark นั้น มีขอสรุปกลาวคือ
- ในสวนของศิลปะสมัยใหม กลาวไดวามีศักยภาพที่ในการดําเนินการตอไปอยางมาก
เมื่อคํานึงถึงความนิยมและความสนใจของชาวกาตารตองานแสดงศิลปะของไทยที่ผานมา
- สวนศาสนาในมิติของการเปนองคความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการแสวงหาความสุข
และความสงบทางใจนั้น มีแนวโนมดีในการไดรับ ความสนใจและตอบสนองความตองการในทาง
ปญญาจากชาวกาตารจํานวนหนึ่ง หากแตโอกาสการดําเนินการยังมีความจํากัดมากกวาดานศิลปะ
และวัฒนธรรมตัวอื่นๆ อันเนื่องมาจากขอหามของศาสนาอิสลาม
4) สําหรับ Soft Power ดานการศึกษานั้น จัดอยูในขาย Dog เนื่องจากความสนใจและ
ความรวมมือทางวิชาการกับไทยยังมีนอยมาก ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน ยกเวนเปนการ
ริเริ่มหรือเกี่ยวของกับพระราชวงศของไทย และความสนใจของฝายกาตารและไทยในความรวมมือ
ดานนี้ยังอยูในขั้นตอนการหารือเพื่อพิจารณาลูทางในการดําเนินการตอไป

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในดานการทูตสาธารณะเพื่อสงเสริม
ความสัมพันธไทย – กาตาร และผลประโยชนที่ไทยมีกับกาตาร ตั้งแตป 2546 – 2557 ใชกลุมของ
Soft Power ที่ไทยมีศักยภาพ และสอดคลองตอบสนองไดกับรสนิยม ความชอบ และความตองการ
ของชาวกาตาร ไดแก วัฒนธรรม ธุรกิจและนวัตกรรม และการศึกษา ซึ่งดําเนินการโดยใชเครื่องมือ
ดานการทูตสาธารณะในรูปแบบตางๆ อาทิ การทูตวัฒนธรรม การทูตเชิงแลกเปลี่ยน และการใชสื่อ
เผยแพรขอมูลขาวสารระหวางประเทศ เปนตน ควบคูไปกับการดําเนินงานทางการทูตตามปกติของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ กลุมของ Soft Power ดังกลาวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ นํามาใช
ดําเนินงานเปนทรัพยากรที่ไทยมีอยูอยางหลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรม ซึ่งเปน Soft Power ที่ใช
ตนทุนไมสูงนักแตใหประสิทธิผลสูง เหมาะสําหรับประเทศไทยซึ่งมิใชประเทศมหาอํานาจ และไมมี
Hard Power มากนัก
จากการศึกษาการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ตลอดชวงที่ผานมา
พรอมทั้งนํา BCG Matrix มาประเมินศักยภาพของ Soft Power แตละตัวในแตละชวงของการ
ดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ รายงานฉบับนี้ไดขอสรุปวา วัฒนธรรมและธุรกิจและนวัตกรรม
เปนกลุม Soft Power ที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุดของไทยมาอยางตอเนื่องทุกยุคทุกสมัย ซึ่ง
ในการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จะสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับกาตารใหใกลชิด
ยิ่งขึ้นและผลประโยชนที่ไทยมีกับกาตารใหมากขึ้นตอไปในอนาคต ควรใหความสําคัญในการใช Soft
Power สองกลุมดังกลาวในกิจกรรมการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตอไป โดยเฉพาะ
อาหารไทย สปาไทย การทองเที่ยวไทยในเชิงพักผอนหยอนใจและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่ง มี
แนวโนมไดรับความนิยมอยางตอเนื่องตอไปในอนาคตเนื่องจากเปนสิ่งที่ตอบสนองความตองการและ
สอดคลองกั บ รสนิ ย มและรู ปแบบการใชชีวิตของชาวกาตารที่ชื่น ชอบสิ่งเหลานี้ ประกอบกับ เมื่อ
พิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในกาตารที่จะยังคงเปนเชนปจจุบันนี้ตอไป และโดยที่กาตาร
เปนตลาดศักยภาพสูง หากผูประกอบการไทยพิจารณานําแบรนดรานอาหารไทยและสปาไทยใน
ระดับโลกมาเปดสาขาในกาตาร เพื่อเปนการตอกย้ําถึงการมีมาตรฐานระดับโลกของอาหารและสปา
ไทย และนําเสนอตอชาวกาตารในฐานะของสินคาและบริการที่ดีที่สุด ซึ่งตอบสนองตอความชอบของ
ชาวกาตารที่ตองการสิ่งนี้และอยูในฐานะที่จะบริโภคได จะยิ่งชวยให Soft Power ทั้งสองกลุมนี้คง
ความเปน Star ไดอยางยั่งยืนตอไป
สําหรับ Soft Power กลุมวัฒนธรรมยอยในสวนของการแสดงนาฏศิลปและวัฒนธรรมของ
ไทยที่เปน “Cash Cow” นั้นอาจจําเปนตองปรับกลยุทธการนําเสนอเพื่อใหสามารถครองความสนใจ
จากชาวกาตารไดอยางมากตอไปและพัฒนาไปเปน "Star" โดยการแสวงหาสิ่งที่เปนองคประกอบ
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ใหมๆ ในเชิงสรางสรรคที่ยังคงสะทอนความเปนเอกลักษณของนาฏศิลปและวัฒนธรรมอยางแทจริง
ของไทยในการแสดงดั งกล า วเอาไว ซึ่ งที่ผา นมาสถานเอกอัค รราชทูตฯ ไดคํา นึงถึง ขอนี้ และได
พยายามประสานกับหนวยงานดานวัฒนธรรมของไทยและผูรับผิดชอบการแสดง ใหพิจารณาปรับเพิ่ม
และพัฒนารูปแบบและเนื้อหาใหมๆ ในการนําเสนอการแสดงและการสาธิตการแกะสลักผักและผลไม
ใหเปนที่สนใจของกลุมผูชมและผูเขารวมงานยิ่งขึ้น
สวนศิลปะสมัยใหมและศาสนา ซึ่งเปน “Question Mark” จัดเปน Soft Power กลุม
วัฒนธรรมตัวใหมที่มีศักยภาพสูงในการไดรับความสนใจจากชาวกาตาร โดยสําหรับศิลปะสมัยใหมนั้น
โดยที่ชาวกาตารรุนใหมมีพื้นฐานของความสนใจและมีความนิยมงานดานศิลปะสมัยใหมของประเทศ
ตางๆ อยางมากอยูแลว หากสามารถเชิญศิลปนไทยที่มีผลงานเปนที่นาสนใจสําหรับชาวกาตารได
และไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของกาตาร จะมีแนวโนมที่ความนิยมและความสนใจ
ของชาวกาตารตอผลงานศิลปะสมัยใหมของไทยจะเติบโตตอไปและอาจพัฒนาไปเปน Soft Power
ระดับ Star ได ซึ่งจะสงผลใหเกิดความสนใจในศิลปะแขนงอื่นๆ ของไทย เชน ภาพยนตร ฯลฯ อีก
ดวย สําหรับศาสนาเปนดานที่สามารถดําเนินการตอไปไดโดยใชความระมัดระวังในการดําเนินการให
สอดคลองกับขอบังคับและคานิยมทางศาสนาและสังคมของกาตาร ซึ่งจะเกิดประโยชนตอทั้งฝายไทย
และชาวกาตารที่เ ข าร ว มกิจ กรรมอยางแทจ ริง ซึ่งทั้งสองตัว นี้จัดเปน Soft Power ที่ส ถาน
เอกอัครราชทูตฯ จะสามารถนํามาใชประโยชนไดมากในการจัดกิจกรรมการทูตสาธารณะเพื่อสงเสริม
ความใกลชิดในระดับประชาชนตอประชาชนของไทย – กาตาร ตอไปในอนาคต
สําหรับการศึกษานั้น ที่ผานมาจัดเปน Soft Power ที่ชวยสงเสริมความใกลชิดของ
ความสั มพั น ธ ในระดั บ พระราชวงศ แ ละระดั บ สู งระหว า งไทย – กาตารเปน อยางมาก และได
วางรากฐานสําหรับการตอยอดความรวมมือดานการศึกษาตอไปอีก การที่จัดอยูในขาย “Dog” มิได
หมายความวา เปนสิ่งที่ไมควรดําเนินการ หรือเลิกดําเนินการ หากแตนาจะเปนดานที่ไทยควรใหความ
สนใจเพิ่มขึ้นและกระตุนฝายกาตารเพื่อแสวงหาหนทางที่จะดําเนินการรวมกันใหไดอยางจริงจังเปน
รูปธรรม เนื่องจากเปนผลประโยชนรวมกัน ของไทยและกาตารในดานวิชาการทั้งในรูปของความ
รวมมือทวิภาคีและไตรภาคีกับประเทศที่สาม โดยกาตารเองก็มีความสนใจที่จะแสวงหาลูทางความ
รวมมือกับไทยเชนกัน ที่ผานมา บุคคลในระดับสูงของรัฐบาลกาตารไดปรารภกับเอกอัครราชทูตและ
เจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในหลายโอกาสเกี่ยวกับความสนใจที่จะรวมมือในดานการเกษตร
และการแพทยกับไทยเนื่องจากไทยสามารถตอบสนองสิ่งที่กาตารตองการไดจากการที่ไทยมีความ
เชี่ยวชาญดานนี้ในระดับสูงที่ไดรับการยอมรับในระดับโลก และกาตารตองการสิ่งที่ดีที่สุดที่ไทยมี
(ตามสโลแกน Qatar deserves the best) เพื่อจะพัฒนาขีดความสามารถของตนในดานความมั่นคง
ทางอาหารและการแพทยสมัยใหมที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งเรื่องนี้จําเปนตองพิจารณารวมกันเพื่อแสวงหา
ลูทางที่จะพัฒนาความรวมมือในดานที่เปนความสนใจและผลประโยชนรวมกันของทั้งสองฝายไดอยาง
เปนรูปธรรมตอไป
การที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดพิจารณาเลือกใช Soft Power ที่ไทยมีอยูอยาง
เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการและรสนิยมของชาวกาตารในฐานะกลุมเปาหมายของการ
ดําเนินงาน โดยคํานึงถึงจุดแข็งดานทรัพยากรอันเปนแหลงที่มาของ Soft Power ที่ไทยมี ความ
ตองการของชาวกาตาร รูปแบบการทูตสาธารณะที่จะใช และดําเนินการในกรอบของยุทธศาสตรไทย
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ตอภูมิภาคตะวันออกกลาง จึงเห็นไดวา การดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแตการเปดทํา
การสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเดือนธันวาคม 2545 จนถึงมีนาคม 2557 ประสบผลสําเร็จอยางดียิ่งใน
การสงเสริมความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางไทย – กาตาร และสงเสริมผลประโยชนที่ไทยมีกับกาตาร
มาโดยตลอด ไทยและกาตาร ไม มีความขัดแยงใดๆ ในความสัมพัน ธร ะหวางกัน ชาวกาตารนิ ย ม
เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย ชาวกาตารไววางใจและเลือกบริการทางการแพทยของไทยเปน
อันดับตนๆ ธุรกิจของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นในกาตาร สินคาของไทยมีลูทางขยายตลาดในกาตารไดมาก
ขึ้นและหลากหลายชนิดขึ้น ที่สําคัญคือ เปนมิตรประเทศของไทยที่ไดแสดงความเขาใจตอสถานการณ
ทางการเมืองไทยในปจจุบัน และเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองไทย โดยกาตารมิไดออกประกาศ
เตือนพลเมืองของตนมิใหเดินทางเขาประเทศไทยแตอยางใดจากกรณีรัฐประหารและประเทศไทยอยู
ภายใตการบริหารประเทศโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติในเดือนมิถุนายน 2557
เมื่อมองยอนกลับไปถึงความสัมพันธไทย-กาตารที่ยุคเริ่มตนตั้งแตสมัยที่ไทยเปดทําการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในปแรก กับความใกลชิดระหวางไทย-กาตารในวันนี้ เห็นไดอยาง
ชัดเจนวาไทยไดกาวหนามาไกลมากแลวในความพยายามปลูกฝงความรูจัก คุนเคย และความนิยม
ของชาวกาตารตอคนไทยและประเทศไทย ซึ่งชวยสะทอนไปสูการที่คนไทยรูจักชาวกาตารและรัฐ
กาตารมากขึ้นไปดวยตามลําดับ และถึงแมวาไทยกับกาตารอาจดูเหมือนวามีความแตกตางกันมากใน
แงมุมของวิถีชีวิตความเปนอยูและลักษณะของประเทศ แตสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถแสวงหา
และเลือกใช Soft Power กลุมที่เปนความนิยมชมชอบรวมกันของชาวกาตารกับชาวไทยได จึงทําให
ความแตกตางดังกลาวไมเปนอุปสรรคนักในการสงเสริมความสัมพันธและผลประโยชนไทย-กาตาร ซึ่ง
สิ่งสําคัญคือการใช Soft Power และการดําเนินงานการทูตสาธารณะตอกาตารดําเนินมาอยาง
ตอเนื่องและถูกทิศทางตั้งแตตน
4.2 ขอเสนอแนะ
ผูศึกษาขอนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในเรื่องการใช Soft Power
ในการทู ต สาธารณะในภาพรวม และบทบาทการดํ า เนิ น งานการทู ต สาธารณาของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เพื่อรักษาและสงเสริมความสัมพันธและผลประโยชนที่ไทยมีอยูกับ
กาตารใหคงอยูตอไปอยางยั่งยืน ดังนี้
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 ในภาพกวาง ควรมีการจัดตั้งคณะทํางานในระดับนโยบายดานการทูต
สาธารณะของไทย ซึ่งประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานดานนี้ อาทิ กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงวั ฒ นธรรม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงการท องเที่ ย วและกี ฬา กระทรวงพาณิ ช ย
กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสัมพันธ และภาคเอกชน (สมาคมผูประกอบการดานการทองเที่ยว
และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ กีฬา สปา ฯลฯ) เพื่อเปนกลไกกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายการทูต
สาธารณะในภาพรวมของไทย และบูรณาการแผนงานความรวมมือ งบประมาณ การประสานงาน
ระหวางหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ และการติดตามประเมินผล โดยกลไกคณะทํางานดังกลาว
ควรเปนลักษณะเครือขายที่มีการปรึกษาหารือระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่เปน
ตนน้ําของ Soft Power (ผูที่เปนผูคิดคน กําหนด และพัฒนา Soft Power) กับหนวยงานปลายน้ํา
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ของ Soft Power (สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยในตางประเทศที่เปนผูแสวงหาลูทางและ
ผูดําเนินงานการทูตสาธารณะในตางประเทศ) เพื่อใหทุกฝายไดทราบถึงทรัพยากรที่ไทยมี จุดแข็ง
จุดออน ทิศทางการพัฒนาศักยภาพของ Soft Power ของไทยที่มีอยูและการปรับและพัฒนา Soft
Power ตัวใหมๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยใน
ตางประเทศตอไป
4.2.1.2 ในการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูตและทีม
ประเทศไทย ควรใหความสําคัญกับการวางแผนการดําเนินงานในดานนี้ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
การดํ า เนิ น ความสั ม พั น ธ ของไทยกั บ ประเทศเป าหมายที่อ าจมีการปรับ เปลี่ ย นไปตามจุด เน น ใน
นโยบายต างประเทศของแต ล ะรัฐ บาล อีกทั้งพิจารณาประเมิน สภาพเงื่อนไขของปจ จัย ตางๆ ใน
ทองถิ่นของประเทศเปาหมายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา เพื่อเลือกใช Soft Power
และรูปแบบของการทูตสาธารณะที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการ ความชอบและรสนิยมของ
ชาวกาตาร โดยคํานึงถึงขอจํากัดและเงื่อนไขของสังคมทองถิ่น เพื่อใหการดําเนินงานในภาพรวมของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสงเสริมความสัมพันธและรักษาผลประโยชนของไทยที่มีกับประเทศ
เปาหมายเปนไปอยางสอดคลองกันและสงเสริมตอผลประโยชนของไทยในแตละชวงเวลา
4.2.1.3 การให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร า งตราแห ง ชาติ (National Brand
Building) ในสินคาและบริการที่เปนผลิตภัณฑเดนของไทยที่ไดรับการยอมรับอยางสูงเพื่อสรางและ
พั ฒ นาภาพลั ก ษณ แ ละอั ต ลั ก ษณ ข องไทยให ชั ด เจนและเป น ที่ รู จั ก ยอมรั บ เป น สากล และให
ความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธแบรนดดังกลาวผานสื่อสมัยใหมในรูปแบบตางๆ เพื่อให
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดในวงกวางและทั่วถึง โดยในการสรางแบรนดของไทยอาจใชแหลง
ทรัพยากรที่เปนจุดแข็งของไทยเปนตัวตั้ง เชน อาหารไทย บริการสปาและผลิตภัณฑสปาของไทย
และการแพทยที่อยูในรูปของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย ซึ่งจะเปนการสราง Soft Power ของ
ไทยเพิ่มขึ้น
4.2.1.4 การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (creative economy) โดย
ใชองคความรูและนวัตกรรม มาผสมผสานกับภูมิปญญาไทย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่ชวย
สนับสนุนการทองเที่ยวและการสงออกของไทย ซึ่งเปนขอที่เกี่ยวพันกับขอ (3) เนื่องจากเมื่อพัฒนา
แลวควรสรางแบรนดของสินคาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของไทยดังกลาว ทั้งนี้ ควรพิจารณารูปแบบที่
ประสบความสําเร็จของประเทศที่มีชื่อเสียงในดานนี้ เชน ญี่ปุน เพื่อนํามาประยุกตใชกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมนวัตกรรมของไทยที่ปจจุบันมีอยูมากมายแตยังไมคอยไดรับความสนใจจากภาครัฐในการ
พัฒนาดานนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งนี้ สําหรับสินคาที่เปนผลจากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมตัวที่
ประสบความสําเร็จ ควรพิจารณาแตกแขนงเปนผลิตภัณฑใหมๆ ตอไปอีกเพื่อสงเสริมดานการตลาด
ของสินคาตอไป ซึ่งเปนการชวยเพิ่ม Soft Power ของไทยอีกทางหนึ่งและชวยเพิ่ม visibility ของ
สินคาไทยในตลาดกาตารอีกดวย
4.2.1.5 การใหความสําคัญโดยการกําหนดเปนนโยบายที่จะตองใหการฝกอบรม
และความรูแกขาราชการกระทรวงการตางประเทศในเรื่อง Soft Power และการดําเนินงานการทูต
สาธารณะอยางจริงจังและเปนการเฉพาะ เพื่อใหสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติหนาที่
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ของสถานเอกอั ค รราชทู ต ควบคู ไ ปกั บ เครื่ อ งมื อ การดํ า เนิ น งานทางการทู ต ปกติ ข องสถาน
เอกอัครราชทูตไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
4.2.2.1 ใหความสําคัญกับความสม่ําเสมอและความตอเนื่องของการดําเนินงาน
ดานการทูตสาธารณะเนื่องจาก Soft Power และงานดานนี้เปนเรื่องของการสรางความรูจัก คุนเคย
และความนิยม ซึ่งเปนสิ่งที่ใชเวลากวาจะเห็นผลและเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค กลาวคือ มี
ความจําเปนที่ไทยจะตองอยูใน “จอเรดาร” และมี “visibility” หรือ “การมองเห็นได” ของประเทศ
เปาหมายอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ซึ่งเครื่องมือที่จะชวยดําเนินการคือ สื่อมวลชนในประเทศนั้นๆ
โดยเฉพาะสื่อภาคภาษาทองถิ่นในประเทศเปาหมายเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมดานนี้ของ
ไทยใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง โดยในสวนของกาตาร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา
ควรใหความสําคัญกับการรักษาฐานความสัมพันธใกลชิดที่มีอยูแลวกับสื่อมวลชนทองถิ่นภาษาอารบิก
เชน Al Jazeera และขยายเครือขายความสัมพันธไปยังสื่อทองถิ่นภาษาอารบิกใหมๆ ตลอดจนสื่อ
หลักๆ ของภูมิภาคตะวันออกกลางในทุกรูปแบบ รวมทั้งสื่อออนไลน เพื่อขยายผลการประชาสัมพันธ
ไปยังกลุมเปาหมายใหไดในวงที่กวางขึ้น รวดเร็วขึ้น และทั่วถึงมากขึ้น และไดผลในการประชาสัมพันธ
ภาพลักษณประเทศไทยไปสูประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางไปพรอมกัน
4.2.2.2 การสํารวจลูทางใหมๆ และโอกาสใหมๆ ในการใช Soft Power ตัวที่มี
อยูที่เคยใชอยูแลว หรือตัวใหมๆ ที่ไทยมี ที่สอดคลองกับความชอบและรสนิยมของสาธารณชนใน
ประเทศเปาหมาย เชน ในกรณีของกาตาร เจาผูครองรัฐองคใหมโปรดกีฬาเปนพิเศษ ประกอบกับ
กาตารจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตบอลโลกในป ค.ศ. 2022 จึงอาจพิจารณาใชประโยชนจาก
กระแสความนิยมที่มีอยูในการริเริ่มและสงเสริมกิจกรรมการทูตสาธารณะเชิงกีฬากับกาตาร ซึ่งไทยมี
ทรัพยากรในดานกีฬาหลายดาน รวมทั้งฟุตบอล มวยไทย โดยอาจจัดในระดับเยาวชน เชน จัดให
เยาวชนกาตารมาแขงกีฬาในประเทศไทย ซึ่งจะชวยใหรูจักคุนเคยและชอบประเทศไทยตั้งแตในวัย
เด็ก รวมไปถึงการจัดแขงรถแรลลีในไทย เนื่องจากเปนความชอบของชาวกาตารเชนกัน ซึ่งจะชวยให
รู จั กสถานที่ ทองเที่ ย วใหม ๆ ของไทยดว ย นอกจากนี้ อาจพิจ ารณาตอยอดขยายผลการใช Soft
Power ตัวที่ไดรับการประเมินผลจาก BCG Matrix วาเปน Question Mark ซึ่งหมายถึงการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานนิทรรศการศิลปะภาพถายและภาพพิมพของไทยรวมกับกาตารใหมากขึ้น โดย
อาจขยายไปถึงศิลปะเซรามิก ซึ่งหมูบานวัฒนธรรม Katara มีกลุมศิลปนชาวกาตารที่ทํางานดานนี้
โดยเฉพาะ เพราะศิลปะแขนงตางๆ เปนสิ่งที่ชาวกาตารใหความสนใจเปนอยางมาก รวมไปถึงงาน
นิทรรศการภาพยนตรที่กาตารกําลังใหความสนใจมากเชนกัน ในขณะที่ไทยเองเริ่มมีการพัฒนาและ
ความตื่นตัวในดานนี้ แตยังไมใหความสนใจในการมาเผยแพรในแถบตะวันออกกลาง รวมทั้งกาตารนัก
โดยหากจะริเริ่มดําเนินการในเรื่องภาพยนตร ควรคัดเลือกเรื่องที่ไมขัดตอหลักศาสนาและแนวปฏิบัติ
ของอิสลาม เพื่อใหเปนที่ยอมรับไดสําหรับชาวกาตาร
4.2.2.3 พิ จ ารณาใชโ อกาสสําคั ญ ๆ ประเทศเปาหมาย เชน การครบรอบการ
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน หรืองานเทศกาลสําคัญของทองถิ่น จัดกิจกรรมดาน
วัฒนธรรมของไทยเปนงานขนาดใหญที่มีผูเขารวมจํานวนมากเพื่อใหเกิดผลในวงกวาง ซึ่งในสวนของ
ความสัมพันธไทย-กาตาร จะครบรอบ 35 ปของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันในป
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2558 ประกอบกับในปดังกลาว สมเด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา จะเสด็จเยือน
กาตาร ซึ่งจะทําใหการจัดงานของไทยไดรับความสนใจจากชาวกาตารเปนพิเศษ และสําหรับในโอกาส
การครบรอบ 40 ป ความสั ม พั น ธ ไ ทย-กาตาร อาจพิ จ ารณาเสนอฝ า ยกาตาร ใ นการจั ด Qatar
Thailand Year ดังที่ญี่ปุน สหราชอาณาจักรและบราซิลไดดําเนินการไปแลว ซึ่งจะเปนโอกาสให
สามารถจัดกิจกรรมการทูตสาธารณะและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องในรูปแบบตางๆ ไดตลอดทั้งป โดยเปน
ลั ก ษณะที่ รั ฐ บาลของทั้ ง สองฝ า ยจะสลั บ กั น จั ด กิ จ กรรมในอี ก ประเทศหนึ่ ง ซึ่ ง จะช ว ยส ง เสริ ม
ภาพลักษณ และการรูจั กคุ นเคยทั้งในสว นของชาวไทยตอชาวกาตารแ ละชาวกาตาร ตอชาวไทยที่
ต อเนื่ อง ซึ่ งในส ว นของกาตาร อ าจเสนอใหจัดงานแสดงผลงานศิล ปะสมัย ใหมของกาตารในไทย
ตลอดจนวัฒนธรรมและอาหารของกาตาร นับเปนงานใหญที่ไดประโยชนซึ่งกันและกันทั้งสองฝาย
โดยในสวนการจัดงานของไทยอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก Qatar Gas ในฐานะประเทศ
ลูกคารายใหญ และกลุมโรงพยาบาลของไทยที่มีชื่อเสียงดานการบริการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปนตน
4.2.2.4 พิจารณาใชประโยชนจ ากจุดแข็งของ Soft Power ของประเทศ
เปาหมาย เพื่อนํามาจับคูกับ Soft Power ของไทยและนําเสนอเปนกิจกรรมการทูตสาธารณะที่
นาสนใจและเปนประโยชนตอไทยและประเทศเปาหมาย อาทิ ในกรณีของกาตารมีมหาวิยาลัยที่มี
ชื่อเสียงจากสหรัฐฯ หลายแหงมาเปดแคมปสที่กรุงโดฮา และกาตารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาเปน
ศูนยกลางของความรูและวิชาการสมัยใหมในตะวันออกกลาง จึงอาจเปนโอกาสใหนักวิชาการที่มี
ชื่ อ เสี ย งของไทยมาบรรยาย เผยแพร แ นวคิ ด และผลงานทางวิ ช าการที่ อ ยู ใ นความสนใจของ
สาธารณชนกาตารใหมากขึ้น เชน ผูเชี่ยวชาญโครงการฝนเทียม ผูบุกเบิกโครงการขาเทียมของไทยใน
แอฟริกา (กาตารใหความสําคัญและเขาไปมีบทบาทอยางมากในดานการพัฒนาในหลายประเทศใน
แอฟริกา เพื่อผลในทางการเมืองระหวางประเทศ) หรือเรื่องสถาบันกษัตริยกับการพัฒนาประเทศ (ซึ่ง
เปนความสนใจของเจาผูครองรัฐกาตารองคกอนและองคปจจุบัน อีกทั้งประชาชนกาตารมีความรัก
และเคารพตอผูปกครองรัฐของตนเปนอยางมาก) เปนตน นอกจากนี้ อาจพิจารณาขยายตอยอดเปน
ลักษณะความรวมมือดานวิชาการไทย-กาตารเพื่อการพัฒนาประเทศที่สาม โดยไทยอาจหารือกับฝาย
กาตารเพื่อชี้ใหเห็นวาไทยมีความเชี่ยวชาญในการอบรมดานเกษตรและสาธารณสุข สวนกาตารใน
ฐานะประเทศร่ํารวย และเปนประเทศผูใหรายใหญของโลก ประกอบกับเปนหลักศาสนาอิสลามที่
สงเสริมการใหและการบริจาค โดยทั้งสองฝายรวมกันพิจารณาคัดเลือกประเทศที่จะใหความชวยเหลือ
ที่เปนผลประโยชนรวมกัน เชน ฝายไทยอาจพิจารณาเลือกใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน โดย
ใชชองทางแหลงชุมชนมุสลิมของประเทศเพื่อนบานเปนจุดเริ่มตนโครงการพัฒนารวมสามฝาย เพื่อให
ฝ ายกาตาร มีความสะดวกใจในการรว มดําเนิ น การ ในขณะที่ก าตาร เองอาจเลื อกที่จ ะชว ยเหลื อ
ประเทศอาหรับและแอฟริกาซึ่งถือเปนพวกพองและเขตอิทธิพลของกาตาร โดยไทยสามารถเสนอ
ตัวเลือกประเทศในภูมิภาคดังกลาวที่ตรงกับผลประโยชนของไทย โดยจัดสงคนไปชวยอบรม โดย
กาตาร สนั บสนุน งบประมาณ และประชาสัมพันธใหสาธารณชนในประเทศผูรับทราบวาไทยและ
กาตาร รวมกันมาพัฒนาประเทศนั้นๆ ซึ่งจะเกิดผลประโยชนรวมกันของทั้งสามประเทศ เปนตน ทั้งนี้
การดําเนินการตามแนวทางเหลานี้จะชวยใหการศึกษาซึ่งเปน Soft Power ประเภท Dog มีโอกาส
สามารถพัฒนาไปเปน Star ได
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4.2.2.5 ใหความสําคัญกับการสรางเครือขายความรวมมือที่ดีกับกลุมตางๆ ใน
ประเทศเปาหมาย อาทิ กลุมคนรุนใหม ผูนําทางความคิด ผูนําสาขาอาชีพตางๆ ในอนาคต และใช
ความโดดเดนของ Soft Power ของไทยในดานตางๆ เพื่อสรางเครือขายกลุม Friends of Thailand
ในประเทศนั้นๆ โดยในสวนของกาตารอาจพิจารณาใชรูปแบบเดียวกับ Anglo-Thai Society ใน
สหราชอาณาจักร โดยเชิญเฉพาะชาวกาตารระดับ VIP เขารวม และสถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรม
ใหญเฉพาะกลุมที่เปนการใหเกียรติปละครั้ง โดยแยกบริเวณกิจกรรมสําหรับชาย-หญิงตามธรรมเนียน
ปฏิบัติมุสลิม และอาจเชิญบุคคลสําคัญของไทยมารวมงาน เชนกลุมผูใหบริการการแพทยที่ชาวกาตาร
มาใชบริการจํานวนมากมารวมงาน เปนตน
4.2.2.6 ใหความสําคัญกับการสรางภาพลักษณที่ดีของชุมชนไทยในประเทศตางๆ
เพราะเปนผูสะทอนภาพลักษณไทยที่สําคัญยิ่ง เนื่องจากเปนกลุมที่อยูใกลตัวสาธารณชนของประเทศ
เปาหมายมากที่สุด โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้นๆ อาจจัดกิจกรรมที่ชวยเสริมสราง
ศักยภาพและความสามัคคีของชุมชนไทย การเปนชุมชนที่มีจิตใจเอื้อเฟอแบงปน และรับผิดชอบตอ
ทองถิ่นที่พํานักอาศัย โดยการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในโอกาสการจัดงานที่มีการรวมตัวของ
ชุมชนไทยในประเทศนั้นๆ เชน การบริจาคโลหิตใหองคกรกาชาดในทองถิ่น หรือการบริจาคเงิน/
สิ่งของชวยเหลือในกรณีประชาชนในประเทศนั้นประสบภัยธรรมชาติขนาดใหญ เปนตน ซึ่งจะชวย
สงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยและคนไทยในเชิงบวกตอสาธารณชนของประเทศนั้นใหเกิด
ทัศนคติที่ดีและความไววางใจตอคนไทยและตอประเทศไทยในภาพรวมอีกดวย ซึ่งเปนสิ่งที่สถาน
เอกอั ครราชทู ต ณ กรุ งโดฮา ไดเ คยดําเนินการมาแลว อาทิ การจัดใหชุมชนไทยบริจ าคโลหิตให
องคกร Qatar Red Crescent ในชวงป 2551 – 2553 เปนตน
4.2.3 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสหรัฐ
อาหรั บ เอมิ เ ตส บาห เ รน คู เ วตและโอมาน ที่ มี ลั ก ษณะทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรม ที่คลายกับกาตาร โดยพิจารณาจาก “กาตารโมเดล”
จากการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ประสบความสําเร็จเปนอยางดีในการ
ดํ า เนิ น งานด า นการทู ต สาธารณะเพื่ อ ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ ใ กล ชิ ด ระหว า งไทยกั บ กาตาร แ ละ
ผลประโยชนที่ไทยมีกับกาตารมาอยางตอเนื่อง โดยเนนการใช Soft Power หลักๆ 2 กลุม คือ กลุม
วัฒนธรรมและธุรกิจและนวัตกรรม โดยเลือกตัวที่สอดคลองกับความตองการและรสนิยมของชาว
กาตาร และดําเนินงานโดยคํานึงถึงเงื่อนไขและขอจํากัดของทองถิ่น จึงอาจเรียกการดําเนินงานของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในลักษณะนี้วา “กาตารโมเดล” ซึ่งอาจเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานดานการทูตสาธารณะของไทยในประเทศเพื่อนบานใกลชิดของกาตาร ที่มีลักษณะทาง
การเมื อง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมคลายคลึงกับ กาตาร ไดแก สหรัฐ อาหรับ
เอมิเรตส บาหเรน คูเวต และโอมาน ในจํานวนนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและบาหเรนเคยเกือบรวม
เปนสหพันธรัฐกับกาตารในป ค.ศ. 1971 ซึ่งแสดงถึงความเกี่ยวโยงอยางลึกซึ้งทางประวัติศาสตรและ
การเมืองของประเทศเหลานี้ ประชากรของประเทศทั้งสี่ดังกลาวลวนเปนชาวอาหรับที่มีบรรพบุรุษ
เปนชาวเบดูอินที่ใชชีวิตในทองทะเลทราย ปจจุบันเปนรัฐที่ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
นับถือศาสนาอิสลามที่ระบบสังคมมีการกําหนดแยกแยะหนาที่และบทบาทของบุรุษและสตรีอยาง
ชัดเจน ไมดื่มสุราและไมบริโภคเนื้อหมูเนื่องจากขอหามทางศาสนา แตเปนสังคมมุสลิมสมัยใหมที่มี
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ความเปนสังคมเปดตอชาวตางชาติในระดับปานกลาง-มาก ซึ่งโดยเฉลี่ยมากกวาประเทศมุสลิมใน
ตะวันออกกลางอื่นๆ มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ร่ํารวยปานกลาง-มากที่สุดของโลก มีวิถีชีวิตที่สุขสบาย
นิยมสินคาคุณภาพสูงและราคาแพง ซึ่งลวนแตเปนไปในลักษณะเดียวกับกาตารทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ประเทศเหลานี้ยังเปนตลาดการคาและการทองเที่ยวที่สําคัญของไทย มี
ความสัมพันธที่ดีกับไทยทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน ใหความสําคัญกับความมั่นคงทาง
อาหารจึงเปนตลาดสําคัญสําหรับการสงออกสินคาเกษตรและอาหารของไทย และเปนแหลงนําเขา
น้ํามันและกาซธรรมชาติที่สําคัญของไทย เชนเดียวกับกาตาร
ดังนั้น ในการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศทั้งสี่ดังกลาว
เพื่ อ ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศในเขตอาณา จึ ง อาจพิ จ ารณากาตาร โ มเดลประกอบการ
ดําเนินงานการทูตสาธารณะที่แตละสถานเอกอัครราชทูตไดดําเนินการอยูแลว โดยผูศึกษาขอเสนอ
ขอพิจารณาเพื่อประกอบการดําเนินงานการทูตสาธารณะโดยใชกาตารโมเดล ดังนี้
4.2.3.1 สถานเอกอัครราชทูตไทยทุกแหงไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานดาน
การทู ตสาธารณะควบคู ไปกั บ การดํา เนิน งานทางการทู ตตามปกติ เพื่อส งเสริมความสัมพั น ธกั บ
ประเทศที่ รั บ ผิ ดชอบดู แล ซึ่ งสถานเอกอั ครราชทูตและสถานกงสุล ใหญของไทยในประเทศทั้ง สี่
ดังกลาวก็ไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานการทูตสาธารณะมาโดยตลอด โดยไดดําเนินการ อาทิ
โครงการ Medical Tourism Hospitality Roadshow in Thailand ที่คูเวต การเผยแพรอาหารและ
วัฒนธรรมไทยในงาน Asian Food Fair ที่กรุงอาบูดาบี การเปดงานหมูบานไทย (Thailand
Pavilion) ในงาน Global Village ที่เมืองดูไบซึ่งนําเสนออาหาร เสื้อผา สปาไทย เครื่องประดับ
และอัญมณี และการแสดงนาฏศิลปไทย การเขารวมงาน Muscat Festival ของคณะนาฏศิลปและ
ชางฝมือไทยเพื่อเผยแพรวัฒนธรรมไทย การรวมงาน Gulfood ประจําปที่เมืองดูไบซึ่งเปนมหกรรม
จับคูทางธุรกิจดานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มประจําปที่ใหญที่สุดในโลก การเยือนบาหเรนของ
คณะสถาบันอาหารของไทยเพื่อสงเสริมโอกาสการสงออกสินคาอาหารฮาลาลไทย เปนตน ซึ่งสะทอน
ใหเห็นถึงการดําเนินงานการทูตสาธารณะของประเทศเหลานี้ที่ไดใช Soft Power กลุมวัฒนธรรมและ
ธุรกิจและนวัตกรรมเปน Soft Power เชนเดียวกับแนวทางของกาตารโมเดล อยางไรก็ตาม ควรมีการ
ประเมินอยางเปนระบบวา Soft Power กลุมใด และตัวใดในกลุมที่เคยนําเสนอในแตละประเทศมา
อยางตอเนื่องจะเหมาะสมสําหรับดําเนินงานการทูตสาธารณะตอไป ตัวใดควรเลิกหรือปรับเปลี่ยน
เพื่อใหเปนที่นาสนใจตอกลุมเปาหมายทองถิ่นมากขึ้น หรือตัวใดควรดําเนินการใหมากขึ้น ซึ่งนอกจาก
จะชวยใหสามารถเลือก Soft Power ไดตรงกับรสนิยมและความชอบของประชาชนในประเทศ
เปาหมาย ตลอดจนสอดคลองกับขอจํากัดและเงื่อนไขในทองถิ่น อันจะทําใหการดําเนินงานการทูต
สาธารณะเปนไปอยางไดผลแลว ยังชวยใหสถานเอกอัครราชทูตสามารถใชทรัพยากรงบประมาณ
บุคลากร และเวลาในการดําเนินงานอยางคุมคาที่สุด
ทั้งนี้ BCG Matrix ที่ผูศึกษาไดนําเสนอไวในรายงานฉบับนี้อาจเปนวิธี
หนึ่งในการใชประเมิน Soft Power แตละตัวที่สถานเอกอัครราชทูตดําเนินการอยูได เพราะบอยครั้ง
ที่โครงการดานการทูตสาธารณะในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในประเทศทั้งสี่นี้และกาตาร มี
ลักษณะเปนกิจกรรม roadshow ดานการทองเที่ยวและวัฒนธรรมซึ่งมีการนําเสนอกิจกรรมที่ใช
Soft Power หลายตัวและจัดตอเนื่องกันในกลุมประเทศนี้ เชนการจัดงาน Mahatsajan – The
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Wondrous Thai Cultural Show ซึ่งเปนการแสดงนาฏศิลปและหัตถกรรมไทยโดยสถาน
เอกอั ค รราชทู ต ไทยร ว มกั บ กระทรวงวั ฒ นธรรมตอ เนื่อ งกั น ที่ โ อมาน กาตาร แ ละคู เ วต ในเดื อ น
กุมภาพันธ – มีนาคม 2557 การใช BCG Matrix อาจเปนประโยชนในการเลือกวา กิจกรรมใน
โครงการ roadshow แตละกิจกรรมจะจัดแสดงในประเทศใดบางในกลุมประเทศนี้ จึงจะสอดคลอง
กั บ รสนิ ย มและความชอบของประชาชนท อ งถิ่ น ซึ่ ง แม ส ว นใหญ แ ม จ ะมี ร สนิ ย มและความชอบ
คล า ยคลึ ง กั น แต ก็ อ าจมี ร ายละเอี ย ดปลี ก ย อ ยที่ แ ตกต า งกั น ไปบ า งตามความแตกต า งทาง
ประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่น 37 เชน หากมีการจัดกิจกรรม
roadshow ที่มีการนําเสนอผลงานศิลปะไทยที่เปนภาพสัตว อาจสามารถจัดแสดงในเมืองเชนดูไบที่มี
ความเปนสังคมเปดมากกวาอีกสี่ประเทศได แตอาจมีความไมแนนอนในการไดรับอนุญาตใหจัดแสดง
หรือในแงการไดรับความสนใจในการเขาชมจากสาธารณชนทองถิ่นในอีกสี่ประเทศ โดยเฉพาะกาตาร
ซึ่งสาธารณชนทองถิ่นมีความละเอียดออนสูงตอสิ่งที่ไมสอดคลองตอแนวปฏิบัติของศาสนาอิสลาม 38
หรือหากเปนโครงการ roadshow ที่หวังผลดานการขายสินคาประเภทเครื่องประดับหรือผาไหมไทย
ราคาสูง และตองการกลุมเปาหมายที่เปนผูที่มีฐานะร่ํารวยมากๆ อาจเนนไปที่กาตาร สหรัฐอาหรับ
เอมิ เรตส และคูเ วต เป นตน ซึ่ งเป นประเด็น ที่แตละสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญจ ะพึง
พิจารณาไปตามสภาพและเงื่อนไขเฉพาะในทองถิ่นของแตละประเทศ
4.2.3.2 พิจารณาใช Soft Power ตัวใหมๆ ที่อาจมีศักยภาพนอกเหนือจากการ
ใช Soft Power กลุมวัฒนธรรมและกลุมธุรกิจและนวัตกรรมในการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะ
ในประเทศทั้งสี่ โดยศาสนาซึ่งเปน Soft Power ยอยในกลุมวัฒนธรรมนั้น นาจะมีลูทางดีในการ
ดําเนินงานในบางประเทศในกลุมนี้ อาทิ ในบาหเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งมีศูนยปฏิบัติธรรมที่
มี พ ระสงฆ ไ ทยจํ า วั ด อยู เป น ต น โดยนอกเหนื อ จากการจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม พุ ท ธศาสนาในหมู
พุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศเจาบานเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพุทธศาสนาแลว อาจพิจารณา
สรางความรวมมือในเชิงวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศเจาบาน เชน การจัดกิจกรรมการฝก
วิ ป ส สนาและสมาธิ เ พื่ อ สร า งความสงบและความสุ ข ทางจิ ต ใจในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ไดดําเนินการในกาตาร โดยกลุมเปาหมายอาจเปนกลุมคนทองถิ่นและ
คนตางชาติในประเทศนั้นๆ ที่มีความสนใจในดานนี้ ซึ่งเปนการดําเนินงานในเชิงวิชาการมากกวาจะ
เน น การเผยแพร คํ า สอนทางศาสนา แนวทางดังกล าวน าจะเปน อีกรู ป แบบหนึ่ง ของการใช Soft
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อาทิ ความแตกตางดานนิกายของประชากรมุสลิมสวนใหญในแตละประเทศ กลาวคือ ในโอมาน ประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาอิสลามนิกาย Ibahdi ในขณะที่กาตาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและคูเวต ประชากรมุสลิมสวน
ใหญเปนนิกาย Sunni สวนบาหเรนเปนนิกาย Shiite นอกจากนี้ ประชากรจํานวนมากของกาตารและสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาบาหเรนและคูเวต ในขณะที่ประชากรของทั้งสี่ประเทศที่กลาวมาลวนมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาโอมาน เปนตน
38
แมกาตารจะเปนสังคมเปดในทํานองเดียวกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แตชาวกาตารโดยทั่วไปมุสลิมแนวอนุรักษ
นิยมที่เครงกวาและมีความละเอียดออน อดทนต่ําตอสิ่งที่ลอแหลมตอหลักปฏิบัติของอิสลาม ในเดือนตุลาคม
2556 องคกรพิพิธภัณฑกาตารไดนํารูปปนบรอนซ “head-butt” (Zinedine Zidane กับ Macro Materazzi)
มาตั้งแสดงกลางแจงบริเวณทางเดินริมอาวเปอรเซียในแถบใจกลางกรุงโดฮา แตตั้งแสดงไดเพียงไมกสี่ ปั ดาหก็ตอง
นําออกไปเนื่องจากไดรับเสียงวิพากษวิจารณถึงความไมเหมาะสมจากสาธารณชนทองถิ่น และตอมาไดนํารูปปนที่
ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอารบิกที่มีความหมายทางศาสนาอิสลามตั้งแสดงแทน
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Power ดานศาสนาในการเสริ มสรางความรวมมือระหวางไทยกับ ประเทศเจาบานและสงเสริ ม
ภาพลักษณของไทยอยางไดผล โดยไมเปนการ “ล้ําเสน” ขอบังคับทางศาสนาของประเทศเจาบานที่
นับวามีความยืดหยุนใหมากอยูแลวจากการที่ไมหามการมีอยูของศูนยปฏิบัติธรรมที่มีพระสงฆไทย
จําวัดดังกลาว
นอกจากนี้ ศิลปะสมัย ใหม ดานภาพพิ มพและภาพถายของไทยที่ ไดรับ
ความนิยมจากวงการศิลปะสมัยใหมของกาตาร อาจเปน Soft Power ยอยในกลุมวัฒนธรรมอีกตัว
หนึ่ ง ที่ อ าจใช ใ นการริ เ ริ่ ม ความร ว มมื อ ด า นศิ ล ปะกั บ หน ว ยงานด า นศิ ล ปะของประเทศเหล า นี้
โดยเฉพาะเมืองอาบูดาบีและดูไบซึ่งไมเพียงเปนเมืองศูนยกลางดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน
หากแต ยั งเป น ศู น ย กลางด า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จากพื้น ฐานที่เปน เสมือนเมืองเบาหลอมทาง
วัฒนธรรมเนื่องจากมีผูคนตางชาติตางศาสนาเขามาพํานักเพื่อทํางานในภาคธุรกิจเปนจํานวนมากถึง
กวารอยละ 88 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
4.2.3.3 เนื่องจากความคลายคลึงกันของลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศทั้งสี่และกาตารดังกลาว สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยใน
ประเทศเหลานี้อาจพิจารณาใหความสําคัญกับการจัดทําแผนงานดานการทูตสาธารณะรวมกันสําหรับ
กรณีการจัดกิจกรรมในลักษณะ roadshow ที่ใช Soft Power ในกลุมวัฒนธรรมและธุรกิจและ
นวัตกรรม เพื่อออกแบบกิจกรรมของ Soft Power ที่จะเปนองคประกอบของ roadshow ใหญที่
หนวยงานและภาคเอกชนของไทยจะจัดในลักษณะตอเนื่องในประเทศแถบตะวันออกกลางในแตละ
ครั้ง ใหเหมาะสมและสอดคลองกับรสนิยม ความชอบของสาธารณชนทองถิ่นและเงื่อนไขเฉพาะของ
แตละประเทศ ตลอดจนกําหนดวาในแตละกิจกรรมของ roadshow นั้นๆ ควรจัดที่ประเทศใดและ
ยกเวนประเทศใดบาง เพื่อใหกิจกรรม roadshow แตละครั้งนั้นบรรลุวัตถุประสงคตามที่ทุกฝายตั้งใจไว
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ภาคผนวก

อันดับของรานอาหารไทยที่ปรากฏตามสื่อตางๆ ของกาตารในป 2557
รวบรวมโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา

อันดับของรานอาหารไทยที่ปรากฏตามสื่อตาง ๆ ของกาตาร
นิตยสาร / เว็บไซด

ชื่อรานอาหาร

diningindoha.com Isaan, Grand Hyatt Hotel
www.tripadvisor.com Baan Thai
Time Out

Isaan, Grand Hyatt Hotel

Jasmine Thai Restaurant
Thai Corner
Thai Cuisine
Thai Smile
Far East
รานอาหารเอเชีย ที่เสิรฟอาหาร
ไทยดวย

ชื่อของการจัดอันดับ

อันดับที่ไดรับ

Doha’s best
3 จาก top 20
restaurants
Doha’s restaurants 27 จาก 411
ประเภท Southeast 51 จาก 411
Asia
98 จาก 411
187 จาก 411
206 จาก 411
281 จาก 411
344 จาก 411
31, 87, 214, 232, 243, 251 และ 343 จาก
411

หมายเหตุ
(ความสําคัญของผูจัดอันดับ)
เว็บไซดทองถิ่น
เว็บไซดสากลที่ไดรับความนิยม
สูงสุดโดยนักทองเที่ยวทั่วโลก
นิตยสารและเว็บไซดสากลที่
ไดรับความเชื่อถือสูง
(รานอาหารที่ไดรับคัดเลือก
ทั้งหมด 202 ราน)
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นิตยสาร / เว็บไซด
Time Out

ชื่อรานอาหาร
Isaan, Grand Hyatt Hotel
Jasmine Thai Restaurant
Thai Smile
Thai Snack
รานอาหาร Southeast Asia
อีก 3 ราน (ทุกราน เสิรฟ
อาหารไทยดวย)
Thai Snack

ชื่อของการจัดอันดับ

อันดับที่ไดรับ

ประเภท Southeast 1 ใน 7 ที่ไดรับคัดเลือกในประเภท
Asia
Southeast Asia และไดรับรางวัล Highly
Commended
1 ใน 7 ที่ไดรับคัดเลือกในประเภท
Southeast Asia
ประเภท Southeast 1 ใน 7 ที่ไดรับคัดเลือกในประเภท
Southeast Asia/
Asia และประเภท
Budget
1 ใน 7 ที่ไดรับคัดเลือกในประเภท Budget
1 ใน 7 ที่ไดรับคัดเลือกในประเภท
Southeast Asia/
1 ใน 7 ที่ไดรับคัดเลือกในประเภท Budget
ประเภท Southeast 3 ใน 7 ที่ไดรับคัดเลือกในประเภท
Asia
Southeast Asia (ราน Spice Market
โรงแรม W ไดรับตําแหนง winner)
101 things to do in อันดับที่ 47
Doha

หมายเหตุ
(ความสําคัญของผูจัดอันดับ)
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ประวัติผูเขียน
นางอุรษา มงคลนาวิน
เกิด

7 พฤศจิกายน 2512
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