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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายการทูตและแนวปฏิบัติหรือกิจกรรมที่ มี
ความเหมาะสมส าหรั บ สถานเอกอัครราชทูต ไทย ณ กรุ งวอร์ซอ ในการดาเนินความสั มพั น ธ์ ต่ อ
โปแลนด์ที่สามารถเสริมสร้างผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ได้ดีขึ้น ใช้งบประมาณที่มีอยู่ อย่าง
จากัดอย่างคุ้มค่ามากขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ที่มี
การใช้และบริโภคเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ Social Media ต่างๆ มากยิ่งขึ้นในยุคของโลกดิจิทัล
ในปัจจุบัน
โปแลนด์มีความสาคัญกับผลประโยชน์ของประเทศไทยในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการมีที่ตั้ง
ทางยุทธศาสตร์สาคัญในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง มีศักยภาพที่จะเป็นประตูการค้า การลงทุน
เป็ น ศูน ย์ กระจายสิ น ค้ า และเป็ น ศู นย์ ก ลางเชื่ อมโยงสู่ ประเทศอื่ น ๆ ในยุโ รป การมีตลาดภายใน
ประเทศขนาดใหญ่ การมีเสถียรภาพทางการเมือง และการมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่ าง
ต่อเนื่อง ทาให้ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีอานาจในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และนิยม
เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศที่ชาวโปแลนด์นิยมมา
ท่องเที่ยวมากขึ้นทุกปี อย่างไรก็ดี การรู้จักซึ่งกันและกันระหว่างไทยกับโปแลนด์ยังมีอยู่อย่างจากัด
ดังนั้ น แนวทางกิจ กรรมของสถานเอกอั ครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ที่จะดาเนินการเพื่ อ ให้ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ให้กว้างขวางมากขึ้น และเสริมสร้างการรู้จักประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นเป็น
สิ่งที่มีความจาเป็นและเป็นสิ่งที่ท้าทายในด้านการดาเนินความสัมพันธ์กับโปแลนด์
ผลจากการศึกษาความสาคัญทางยุทธศาสตร์ ของโปแลนด์ที่มีต่อไทย ความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมของโปแลนด์ที่เข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลที่มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตและ Social Media
สูงขึ้น และจากการวิเคราะห์ SWOT เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่างๆ ตลอดจน
ตัวแปรสาคัญในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปแลนด์ ผู้เขียนพบว่า การทูตดิจิทัล ซึ่งเป็น
การใช้ประโยชน์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในด้านการทูตได้โดยตรงกั บ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในวงกว้าง ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีและความนิยมชมชอบต่อประเทศไทยกับกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ผ่านตัว
แสดงต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐ และไม่ใช่ภ าครัฐ ได้ โดยสอดคล้ องกับพฤติ กรรมของกลุ่ มเป้ าหมาย ชาว
โปแลนด์ที่นิยมใช้และบริโภคเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ Social Media ต่างๆ มากยิ่งขึ้น
ผู้เขียนพบด้วยว่า กรอบแนวคิดพื้นฐานหลักที่ใช้อธิบายการดาเนินนโยบายการทูตดิจิทัล
คื อ แนวคิ ด เรื่ อ ง Soft Power ในการใช้ อ านาจเชิ ง จู ง ใจ และการทู ต สาธารณะเพื่ อ การเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายสาธารณชนต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง โดยมีกรอบการดาเนินงานที่สอดคล้องและ
ขานรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ
(ปี 2558-2561) ซึ่งเป็นโอกาสอันดีและเหมาะสมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จะผลักดัน
กิจกรรมและความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผ่านการทูตดิจิทัล ที่สามารถส่งเสริม
ผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ได้ดีขึ้น ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดอย่างคุ้มค่ามากขึ้น และ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้นด้วย
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นอกจากนี้ จากการสารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลการทูต
ดิจิทัล และความสัมพันธ์ไทย-โปแลนด์ ผู้เขียนพบว่า มีข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติการในการนาการทูต
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ หลายประการ ทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งในมิติด้านนโยบาย งบประมาณ บุคลากร การบูรณาการของ
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ที่จะดาเนินงานต่อโปแลนด์ได้ต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลั กสูตรการอบรมนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7
ประจาปี 2558 ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย เอกอัครราชทูตอุ้ม เมาลานนท์
ศาสตราจารย์ ดร. นิตยา วงศ์ธาดา และ ดร. ธีวินท์ สุพุทธิกุล เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้คาปรึกษาและ
ให้คาแนะนาแนวทางและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดทารายงานการศึกษาฉบับ
นี้ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ สมบู ร ณ์ นอกจากนี้ ผู้ เ ขี ย นขอขอบคุ ณ เอกอั ค รราชทู ต มนั ส วี ศรี โ สดาพล
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ที่กรุณาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ผู้เขียนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
และให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ในการทารายงานการศึกษานี้ ตลอดจนเอกอัครราชทูตบรรสาร
บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ที่เป็นผู้สนับสนุนในการ
เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย
แรงจูงใจสาคัญที่ทาให้ผู้เขียนมีความสนใจเสนอรายงานการศึกษาในหัวข้อ “การทูตดิจิทัล
(Digital Diplomacy) การเสริมสร้างผลประโยชน์ของไทยในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยโปแลนด์” ฉบับนี้ เกิดขึ้นจากการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลที่กระทรวง
การต่างประเทศส่งให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งจุด
ประกายให้ศึกษาว่า สถานเอกอัครราชทูต ในฐานะหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่หลัก
ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยและชุมชนไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเจ้าภาพ
จะดาเนินการอย่างไรเพื่อขานรับการนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว และจากประสบการณ์ในการทางาน
ในพื้นที่ ตลอดจนการเรียนรู้จากชาวโปแลนด์ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อ Social
Media ต่างๆ ทาให้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของไทยที่จะได้จากการใช้การทูตดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มกระแสความนิยมไทยในกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์
ได้มากยิ่งขึ้น จึงเริ่มศึกษาและค้นคว้าในเรื่องดังกล่าว โดยหวังว่าจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในทางอ้อม
ให้กับผู้เขียนด้วยอีกทางหนึ่ง เนื่องจากมีความรู้จากัดในด้านการใช้เทคโนสารสนเทศต่างๆ
รายงานการศึกษานี้จะไม่สามารถสาเร็จลุล่วงได้ หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ที่ กรุณา
สละเวลาให้ สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามการศึกษานี้ แม้จะได้รับการติดต่อจากผู้ เขียนอย่าง
กระชั้นชิด ผู้เขียนขอขอบคุณอธิบดีชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รองอธิบดี
ศัน สนี ย์ สหั ส สะรั งษี รองอธิบ ดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อธิบดีเสข วรรณเมธี อธิบ ดีกรม
สารนิ เทศ และรองอธิบ ดีลิ น นา ตังธสิ ริ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ นอกจากนี้ผู้ เขียนขอขอบคุ ณ
ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ข้าราชการกองยุโรป 3 ข้าราชการที่เคยประจาการที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ตลอดจนข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ไ ทยโปแลนด์และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ได้สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เขียน รวมทั้งตอบ
แบบสอบถามของรายงานการศึกษา ซึ่งสามารถนาไปประมวลผลในเชิงวิจัย ทาให้รายงานการศึกษานี้
มีหลักฐานอ้างอิงที่สามารถนามาประกอบการวิเคราะห์ของรายงานการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น
ในท้ายที่สุดนี้ การอบรมหลักสูตรนี้จะไม่สามารถสาเร็จลุล่วงและผ่านไปได้ด้วยดี หากไม่ได้
รับการดูแลด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่งในทุกด้านจากผู้อานวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒ นาอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ใหม่ๆ ได้ส่งผลต่อวิถีการดารงชีวิตประจาวันของเราอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน การรับรู้ การติดตาม และการกระจายข่าวสารที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว มีลักษณะการกระจายแบบทุกทิศทาง และมีระบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทาให้สังคมโลก
เปลี่ยนมาเป็นสังคมสารสนเทศที่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เข้ามาใช้งานในทุกสาขาอาชีพ
ซึ่งรวมถึงด้านการต่างประเทศด้วย
การด าเนิ น นโยบายต่ า งประเทศของไทยที่ ผ่ า นมา มุ่ ง เน้ น การด าเนิ น นโยบายในด้ า น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) และการทูตเพื่อ
ประชาชน แต่ ด้ ว ยผลกระทบจากกระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
นวั ต กรรมต่ า งๆ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท าให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศต้ อ งพั ฒ นาและน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้ กับองค์กร เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง
มากขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดกับการรักษาผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ในฐานะหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่
หลั กในการเป็ น ตัว แทนประเทศไทยและชุมชนไทยในการส่ งเสริมความสั มพันธ์อันดีกับประเทศ
เจ้าภาพ ตระหนักถึงโอกาสต่างๆ ในการส่งเสริมผลประโยชน์ข องไทยในสาธารณรัฐโปแลนด์ 1 ซึ่งมี
ความสาคัญกับผลประโยชน์ของประเทศไทยในหลายประเด็น โปแลนด์มีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สาคัญใน
ยุโรปตะวันออก มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ในภูมิภาคยุโรป มีประชากร 38.5 ล้านคน มีพรมแดนติด
กับ 7 ประเทศและทะเลบอลติก จึงมีศักยภาพที่จะเป็นประตูการค้า การลงทุน และศูนย์กระจาย
สินค้าและเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงสู่ประเทศอื่นๆ ในยุโรป โปแลนด์ประสบความสาเร็จในการเปลี่ยน
ผ่านด้วยดีจากระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีตั้งแต่ปี 2533 โดย
มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งเสริมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ได้อย่างดี ทาให้ ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น และมีอานาจในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นด้วย
โปแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union - EU) ในปี 2547 ทาให้ได้รับ
เงินช่วยเหลือจาก EU กว่า 67,000 ล้านยูโรในช่วงปี 2550-2556 และอีก 105,800 ล้านยูโรสาหรับ
ปี 2557-2563 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน
1

สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland) เป็นชื่ออย่างเป็นทางการ ซึ่งในรายงานการศึกษานี้ จะใช้“โปแลนด์”
ในการอ้างอิงต่อไป
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ต่างๆ เป็นประเทศที่มีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product: GDP) 525,870
ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ (สู ง เป็ น อั น ดั บ 8 ของสหภาพยุ โ รป) รายได้ ต่ อ หั ว (GDP per capita) ของ
ประชากรโปแลนด์ (ในปี 2556) อยู่ที่ 13,648 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี (ไทยอยู่ที่ประมาณ 5,000
ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งนับได้ว่า โปแลนด์มีรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง แม้ในช่วงที่ยุโรปประสบปัญหา
เศรษฐกิ จ ถดถอย แต่ โ ปแลนด์ เ ป็ น ประเทศที่ ยั ง คงมี อั ต ราการขยายตั ว ของ GDP อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เนื่องจากมีตลาดผู้บริโภคภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ และพึ่งพาการส่งออกเพียงบางส่วน (เอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับโปแลนด์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ)
นอกจากนี้ ในรายงาน Global Competitiveness Report 2009-2010 ของ World
Economic Forum (WEF) จัดอันดับให้โปแลนด์จัดอยู่ในลาดับที่ 148 จาก 178 ประเทศที่มีความ
เสี่ ยงทางการเมืองต่าสุ ด มีการพัฒ นาด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากที่สุ ดในกลุ่ มประเทศ EU
เพราะมีระบบการศึกษาและการฝึกอบรมที่ดี มีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่ มีพัฒนาการอย่างเห็น
ได้ชัดในระบบงานขององค์กรของรัฐ มีนโยบายการคลัง การเงิน และกฎระเบียบการคลังที่ดี ทาให้มี
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ มากที่ สุ ด ประเทศหนึ่ ง ในภู มิ ภ าค อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ จาก
UNCTAD’s World Investment Report ให้เป็นอันดับ 6 ของประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในโลก และ
เป็นประเทศที่น่าลงทุนเป็น อันดับที่ 2 ของประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในยุโรปจากการจัดอันดับ ของ
บริษัท Ernst & Young
อย่างไรก็ดี แม้ไทยจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับโปแลนด์ตั้งแต่ปี 2515 แต่การ
รู้ จั กระหว่างกัน มีน้ อยมาก เนื่ องด้ว ยข้อจากั ดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิ ศาสตร์ ภาษา
วัฒนธรรม วิถีการดารงชีวิต และค่านิยมที่แตกต่า งกัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสภาวะยุค
โลกาภิวัตน์ รวมทั้งข้อจากัดในด้านงบประมาณในการดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ แต่ในช่วง
3-4 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คนโปแลนด์ต้องการรับรู้
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มนอกประเทศมากขึ้ น และสนใจท่ อ งเที่ ย วหาประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ หม่ ๆ ใน
ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวโปแลนด์มากขึ้น เป็นตลาดท่องเที่ยวระดับ
ต้นในเอเชียที่นักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์นิยมเดินทางมาพักผ่อน และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
สิ่งเหล่านี้นาไปสู่ความท้าทายในการดาเนิ นนโยบายทางการทูตรูปแบบใหม่ในการแสวงหา
โอกาสและแนวทางในการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยให้ได้มากที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
ที่สุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ตระหนักถึงโอกาสและข้อจากัดต่าง ๆ ในการส่งเสริม
ผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ และได้ดาเนินนโยบายการทูต ในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางเท่าที่ควร
ทั้งนี้ เมื่อศึกษาถึงวิถีการดารงชีวิตและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของโปแลนด์ที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว พบว่า การดาเนินการทางการทูตในรูปแบบใหม่ กล่าวคือ การทู ตดิจิทัล
(Digital Diplomacy) ซึ่งเป็ น การดาเนินการทางการทูตโดยนาเทคโนโลยีส ารสนเทศและ Social
Media ต่ า งๆ ที่ มี ผู้ ใ ช้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในหลายๆ ประเทศ มาเป็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารกั บ สาธารณชนที่ เ ป็ น
ชาวต่างชาติ ขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายและกิจกรรมต่างๆ อันจะนามาซึ่งผลประโยชน์ของไทยใน
โปแลนด์ได้มากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ได้ในวงกว้างมากขึ้น โดยรองรับ
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการบริห ารราชการแผ่นดิน
รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในประเทศที่มีแนวโน้มในการบริโภค
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มากยิ่งขึ้นด้วย
ผลการศึกษาในเรื่องนี้จะนาไปประมวลเป็นข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและแนวทางการ
ดาเนิ น กิจ กรรมที่ส ถานเอกอั ครราชทูต ณ กรุงวอร์ ซอ สามารถนาไปต่อยอดและดาเนิน การกั บ
กลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ในกลุ่มต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนไทยต่อไป โดย
สามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถเสริมสร้าง
การเรียนรู้และและการทาความรู้จักกันได้มากยิ่งขึ้นและใช้เวลาน้อยที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 วิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของโปแลนด์ เพื่อนามาปรับบทบาทและแนวทางในการดาเนินนโยบายการทูตของไทยต่อ
การดาเนินความสัมพันธ์กับโปแลนด์ ให้บรรลุผลได้ตามพันธกิจที่สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล
1.2.2 ประมวลผลและจั ด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและกลยุ ท ธ์ ข องสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ โดยมุ่ งเน้นการดาเนินนโยบาย Digital Diplomacy ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ชาวโปแลนด์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ให้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้งบประมาณได้
อย่างคุ้มค่าที่สุด เสริมสร้างการเรียนรู้และการรู้จักกันได้มากขึ้นและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
กว้างขวางยิ่งขึน้
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) มุ่ ง เน้ น การศึ ก ษาแนวความคิ ด เรื่ อ ง Soft Power และการทู ต สาธารณะ
(Public Diplomacy) จากเอกสารวิชาการต่างๆ มาเป็นกรอบความคิดในการกาหนดนโยบายในเรื่อง
“การทูตดิจิทัล ” ต่อโปแลนด์ โดยนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
ของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงปี 2557-2558 มาใช้เป็นกรอบในการดาเนิ นงาน
ขับเคลื่อนนโยบายการทูตดิจิทัลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอกับโปแลนด์ ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อดิจิทัลต่างๆ
2) ศึกษาโดยใช้ประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนจากการปฏิบัติราชการที่ส ถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ระหว่างเดือนเมษายน 2557-เมษายน 2558 โดยรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารและรายงานต่างๆ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดทาขึ้น
1.3.2 วิธีการดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา (Research Methodology)
รายงานนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ใ นรู ป แบบของการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยมุ่งเน้นการรวบรวมและประมวลข้อมูลจากแหล่ง 1) ข้อมูลปฐมภูมิ เช่น
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ อธิบดีและรองอธิบดีกรมสารนิเทศ อธิบดีและรองอธิบดีกรม
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เศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ อธิ บ ดี แ ละรองอธิ บ ดี ก รมยุ โ รป ผู้ อ านวยการกองการทู ต สาธารณะ
ผู้อานวยการและข้าราชการกองยุโรป 3 (ซึง่ ดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก รวมทั้งโปแลนด์) ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
หรื อผู้ ที่เกี่ย วข้องกับ นโยบายเศรษฐกิจดิจิ ทัล หรือ การทูตดิจิ ทัล เป็นต้น โดยใช้วิธีการสั มภาษณ์
รายบุคคลหรือส่วนบุคคล 2) การกรอกแบบสารวจความคิดเห็น และ 3) ข้อมูลทุติยภูมิ คือ เอกสาร
นโยบาย รายงานต่างๆ ที่ตีพิมพ์ห รือเผยแพร่ในสื่ อ ต่างๆ แล้ ว นาข้อมูล ดั งกล่ าวมาประเมิ น และ
วิเคราะห์ในเชิงเหตุผล โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) มาเป็นพื้นฐานในการ
วิเคราะห์
SWOT Analysis เป็ น การวิ เ คราะห์ ส ภาพองค์ ก าร เพื่ อ ค้ น หาจุ ด แข็ ง จุ ด ด้ อ ย
โอกาสและปัญหาสาคัญในการดาเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต โดยมีความหมายดังนี้
S-Strength
จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ)
W-Weakness จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
O-Opportunities โอกาสที่จะดาเนินการได้
T-Threats
อุปสรรค ข้อจากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดาเนินงานขององค์กร
การวิ เ คราะห์ SWOT ครอบคลุ ม การวิ เ คราะห์ ทั้ ง สภาพแวดล้ อ มภายในและ
ภายนอก มีขั้นตอนดังนี้
1) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยพิจารณาทรัพยากรและความ
สามารถภายในองค์กรในทุกด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรที่ควรนาไปใช้พัฒนา
และจุดอ่อนขององค์กรซึ่งเป็นจุดด้อยหรือข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจั ดให้
หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
2) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยวิเคราะห์โอกาสและปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ในการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งควรจะฉกฉวยข้อดีต่างๆ มาเสริมสร้างให้
หน่วยงานเข้มแข็งขึ้น ตลอดจนค้นหาอุปสรรคที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้ งทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งองค์กรจาต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพให้มีความแข็งแกร่องพร้อมที่จะเผชิญแรกกระทบดังกล่าวได้
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, http://www.stou.ac.th/offices/rdec/headquarter/upload/การ
วิเคราะห์%20SWOT.pdf)
1.4 คาถามการศึกษาและสมมติฐานการศึกษา
1.4.1 คาถามการศึกษา (Research Question)
1) โปแลนด์มีความสาคัญต่อไทยอย่างไร และคนโปแลนด์มีพฤติกรรมในการใช้สื่อ
Social Media ต่างๆ อย่างไร
2) นโยบายการทูตแบบใดที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ควรดาเนิน
ต่อโปแลนด์ที่สามารถส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์และสอดคล้ องกับสภาพสังคมของ
โปแลนด์มากที่สุด
3) แนวทางการดาเนินกิจกรรมใดที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ควรเลือก
นาไปใช้เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น
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1.4.2 สมมติฐานการศึกษา
1) โปแลนด์มีความสาคัญต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยในหลายประเด็น ไม่ว่า
จะเป็นศักยภาพของที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่จะเป็นประตูการค้า การลงทุนและศูนย์กลางเชื่อมโยงสู่
ประเทศอื่นๆ ในยุโรป จานวนประชากรและตลาดบริโภคภายในประเทศขนาดใหญ่ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การเป็นคู่ค้าของไทยในยุโรปตะวันออก ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย
และนิยมการท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของคนโปแลนด์เข้าสู่สังคม
ดิจิทัลที่มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตและ Social Media ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี จึงน่าจะเป็นโอกาส
อันดีที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จะผลักดันความร่ว มมือต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
2) การทูตดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอร์ซอ ควรนาไปดาเนินต่อโปแลนด์ ซึ่งนอกจากจะสามารถส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย
ในโปแลนด์ ไ ด้ ดีแ ละใช้ง บประมาณที่ มี อ ยู่ อ ย่ างจ ากั ด อย่ า งคุ้ม ค่ า มากที่ สุ ด แล้ ว ยั ง สอดคล้ อ งกับ
พฤติกรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ที่มีการใช้และบริโภคเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อ Social Media ต่างๆ มากยิ่งขึ้น
3) แนวทางการดาเนินกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ควรเลือก
นาไปใช้ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น ควรมุ่งเน้นการใช้ Soft
Power จากแหล่ งต่างๆ ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านวัฒ นธรรม (ศิล ปวัฒ นธรรม ธุรกิจและการ
ท่องเที่ยว และความร่วมมือทางการศึกษา) โดยนาการทูตดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อ
Social Media ต่างๆ มาเป็นเครื่องมือหนึ่งของการดาเนินงาน ซึ่งนอกจากเพื่อเสริมสร้างความรู้จัก
และความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่า งประชาชนของทั้ ง สองประเทศและความนิ ย มไทยในโปแลนด์แล้ ว
ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วย
1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
1.5.1 จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การกระชับ ความสั ม พั นธ์ร ะหว่า งไทย-โปแลนด์ ให้ มี ค วาม
ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น เสริมสร้างการรู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ของโปแลนด์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณ ที่มีอยู่อย่างจากัดอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับสภาวะ
ในยุคโลกาภิวัตน์และวิถีการดารงชีวิตของชาวโปแลนด์ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของรัฐบาลใน
เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
1.5.2 มี ข้ อ เสนอแนะทั้ ง ในเชิ ง นโยบาย กลยุ ท ธ์ และการด าเนิ น กิ จ กรรมของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ในอนาคต อันนามาซึ่ งผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป
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1.6 นิยามศัพท์และการจากัดความหมายของคาศัพท์ที่สาคัญ
“เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)” กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
เสนอนิยาม “เศรษฐกิจดิจิทัล” ในเบื้องต้นว่า “เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (หรือเรียกว่า เทคโนโลยีดิจิทัล) เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต
การดาเนินธุรกิจ การค้าการบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ เพื่อนาไปสู่การพั ฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม รวมถึงการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น”
“ก า ร ทู ต ดิ จิ ทั ล ( Digital diplomacy)” Antonio Deruda ผู้ เ ขี ย น ห นั ง สื อ Digital
Diplomacy Handbook กล่าวว่า “เป็นการดาเนินการทางการทูตโดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทาง
ดิจิตอล รวมถึงเครือข่ายสังคมที่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้น ในหลายๆ ประเทศ และเป็นกระบวนการสาคัญ อันเป็น
ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห าร รวมถึ ง การใช้ Social Media สร้ า งบทสนทนากั บ สาธารณชนที่ เ ป็ น
ชาวต่ า งชาติ ” (Deruda, 2014) ขณะที่ น างคริ ส ตี้ เคนนี่ (Kristie Kenney) อดี ต เอกอั ค รราชทู ต
สหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การทูตดิจิทัลเป็นการใช้ “ประโยชน์ของการใช้
สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในด้านการทูตได้โดยตรงกับสาธารณชนเป็นวงกว้าง
ในวงการต่างๆ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ” (คริสตี้ เคนนีย์, 2556: 9)
“กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ชาวโปแลนด์ ” หมายถึง กลุ่มประชากรเป้าหมายชาว
โปแลนด์ที่ส ถานเอกอั ครราชทู ต ณ กรุงวอร์ซอมุ่งที่จ ะดาเนินนโยบายหรื อดาเนินโครงการและ
กิจกรรมที่รองรับนโยบายการทูตดิจิทัลด้วย ซึ่งในที่นี้ จะมี หลากหลายกลุ่มที่เป็นปัจเจกบุคคลและ
ไม่ใช่องค์กรของรัฐ โดยเน้นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อชาวโปแลนด์อื่นๆ เช่น สื่อมวลชนแขนง
ต่างๆ นักวิชาการ นักศึกษาและกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบการเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง มีกาลังในการจับจ่าย
ใช้สอย ซึ่งมีพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ตลอดจนกลุ่ม Friends of
Thailand ที่เคยเดินทางมาประเทศไทย มีความชื่นชอบประเทศ และมีบทบาทสาคัญ ต่อการสร้าง
ความรู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยในโปแลนด์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย และมุ่งหวังที่จะ
สร้างบรรยากาศอันดีในระยะยาว
“Soft Power” หมายถึ ง การใช้ อ านาจในรูป แบบหนึ่ งที่ ส ามารถโน้ ม น้า วหรื อ จู งใจให้
ประเทศอื่นๆ ดาเนินการ ใดๆ ตามความต้องการของเราได้โดยปราศจากการขู่บังคับ (Nye, 2004)
“การทู ต สาธารณะ (Public Diplomacy)” หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ Soft
Power บรรลุผลในทางปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงปฏิสัมพันธ์ที่มิได้มุ่งเป้าไปที่รัฐบาลของต่างประเทศ หากแต่
พุ่งเป้าหมายหลักไปยังปัจเจกบุคคลและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งนอกจากจะเป็นไปเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับประเทศของตนเองแล้ว ยังมุ่งหวังที่จะสร้างบรรยากาศอันดีในระยะยาว เพื่อรองรับนโยบาย
ต่างประเทศที่จะตามมาในอนาคตอีกด้วย (Nye, 2004)
“โลกาภิวัตน์ (Globalisation)” มีหลักการที่ว่า โลกของเราถูกย่อส่วนให้เล็กลงและเชื่อมถึง
กันมากขึ้น นาไปสู่การพึ่งพาระหว่างประเทศในระดับต่างๆ อันเนื่องมาจากพัฒนาการหรือเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก จะส่งผลกระทบต่อกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในโลก และเป็น กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับโลก ครอบคลุมถึงการ
เปลี่ ย นแปลงขนาดใหญ่ที่มีผ ลกระทบต่อวิถีการดารงชีวิตของ ประชาคมโลกทุกด้านทั้งทางด้ าน
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เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง กฎหมาย เทคโนโลยีและวัฒนธรรม (วรรณะ รัตนพงษ์ และอนัตต์
ลัคนหทัย, 2555)
“สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)” เป็นช่องทางสาหรับประชาชนที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์
กับข้อมูลข่าวสาร โดยสามารถแสดงออกได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือติดตามสถานการณ์ในรู ปแบบการผลิตสื่อสังคมหรือสื่อที่คนในสังคมร่วมกันผลิต หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ เป็นช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการ
ปฏิสั มพัน ธ์อย่ างรวดเร็ว ระหว่างบุคคลกับกลุ่ มเป้าหมายและเครือข่ายทางสังคมต่างๆ ผ่านโลก
ออนไลน์ ในหลายช่องทาง อาทิ Facebook, Twitter, Youtube เป็นต้น (Deruda, 2014: 2-3)

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
รายงานการศึกษานี้ใช้กรอบแนวคิดในเรื่อง Soft Power และการทูตสาธารณะ (Public
Diplomacy) มาเป็นกรอบและพื้นฐานในการศึกษาเรื่องการดาเนินงานการทูตดิจิทัล โดยนานโยบาย
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digital Economy) ของรั ฐ บาลพลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ตลอดจนแผน
ยุ ทธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศ มาเป็นกรอบในการนาไปปฏิบัติในการขับเคลื่ อนการ
ดาเนินงานด้านการทูตดิจิทัลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จะนาไปประยุกต์ ใช้เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นและสามารถเพิ่มความนิยมไทยในโปแลนด์ได้
มากขึ้น โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ แล้วนามาสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสาหรับ
การดาเนินงานในด้านการทูตดิจิทัลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ที่มีต่อโปแลนด์ต่อไป
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1 กรอบแนวคิดที่ใช้อธิบายการดาเนินงานทางการทูตดิจิทัล
2.1.1.1 แนวคิดเรื่อง Soft Power
การศึกษานี้ใช้กรอบแนวคิดของนักวิช าการที่ศึกษาด้าน Soft Power
ของ Joseph S. Nye ที่ ก ล่ า วถึ ง การใช้ อ านาจในรู ป แบบหนึ่ ง ที่ ส ามารถจู ง ใจให้ ป ระเทศอื่ น ๆ
ดาเนิ น การใดๆ ตามความต้อ งการของเราได้โ ดยไม่ มี การขู่ บัง คั บ (Coerce) หรืออีกนัยหนึ่ง คื อ
ความสามารถในการชักชวนหรือโน้มน้าวให้ผู้อื่นพอใจในการเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของเรา
เป็นการใช้ไม้นวม (Carrots) หรืออานาจเชิงดึงดูดใจ (Power of Attraction) เพื่อนาไปสู่การยอมรับ
ซึ่งต่างจากการใช้ไม้แข็ง (Sticks) หรืออิทธิพล (Influence) ที่ต้องอาศัยอานาจในลั กษณะ Hard
Power ที่มุ่งเน้นการใช้กาลังในการบังคับให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามความต้องการของตน ทั้งนี้ ในเรื่องตัว
แสดงในการใช้ Soft Power นั้ น Nye มองว่ า นอกจากรั ฐ บาลเป็ น ตั ว แสดงหลั ก ในการใช้ Soft
Power เป็นเครื่องมือ ในการดาเนินนโยบายต่างประเทศแล้ว ยังมีตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐอื่นๆ ที่มีบทบาท
ในการต่างประเทศด้วย ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการควบคุมของรัฐ ซึ่งอาจมีบทบาทที่สอดคล้อง
หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐได้ (Nye, 2004: 4)
นอกจากนี้ Nye (2004: 4) ได้ระบุแหล่งทรัพยากรสาคัญซึ่งเป็นที่มาของ
Soft Power จาก 3 แหล่ง ไดแก
1) วัฒนธรรม (Culture) โดยชี้ให้เห็นว่า หากวัฒนธรรมของประเทศ
หนึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหรือผลประโยชน์ของอีกประเทศหนึ่ง วัฒนธรรมนั้นจะเป็นตัวแปรสาคัญ
ของ Soft Power ของประเทศนั้นได้ โดยผ่าน ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่จะทาให้วัฒนธรรมของตน
เป็นที่รู จักและนิยม ในประเทศอื่นๆ ได้หลายช่องทาง อาทิ การค้า การท่องเที่ยว การติดต่อสื่อสาร
และการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เป็นต้น
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2) ค่า นิยมทางการเมือง (Political Values) ซึ่งระบุว่ า หากประเทศ
หนึ่งมีค่านิยม ทางการเมืองที่สอดคล้องกับประเทศอื่นๆ จะสามารถเป็น Soft Power ของประเทศ
นั้ น ได้มากขึ้น และในทางกลั บ กัน หากค่า นิยมทางการเมืองของประเทศนั้นๆ ขัดกับ ค่า นิยมของ
ประเทศอื่นๆ อย่างชัดเจน จะส่งผลให้การใช้ Soft Power ในประเทศนั้นๆ มีน้อยลงด้วย
3) นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policies) ถาประเทศหนึ่ง ด าเนิ น
นโยบาย ต่างประเทศที่โดดเด่น เช่น รักสันติภาพและเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้อานาจทางทหารข่มขู่
โอกาส ที่ป ระเทศนั้ น จะสร้ าง Soft Power จะมีมากกว่าประเทศที่มีลั กษณะหนาไหว้ ห ลั ง หลอก
(hypocritical) ก้าวร้าว และไมคานึงถึงท่าทีของประเทศอื่นๆ
อย่างไรก็ดี โดยที่ Soft Power มีลักษณะเป็นนามธรรมที่จะทาการวัด
โดยใช้ตัวชี้วัด ในเชิงปริมาณได้ยาก Jonathan McClory นักวิจัยจากสหราชอาณาจักร ได้พยายาม
วัดและจัดอันดับแหล่งทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของ Soft Power ออกมาได้มากกว่าที่ Nye ระบุไว้ โดย
จั ด ได้ 5 ด้ า น ได้ แ ก่ รั ฐ บาล วั ฒ นธรรม นโยบายทางการทู ต การศึ ก ษา ธุ ร กิ จ และนวั ต กรรม
(McClory, 2010: 3)
2.1.1.2 การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
รายงานการศึกษานี้ใช้กรอบแนวคิดในเรื่อง Soft Power เป็นกรอบใน
ภาพรวมและเป็นพื้นฐานในการศึกษาในเรื่ องการทูตดิจิทัล อย่างไรก็ดี จะนาแนวคิดในด้านการทูต
สาธารณะ (Public Diplomacy) ซึ่ ง นั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ของการใช้ Soft Power ที่ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ ม
สาธารณชน ในวงกว้างมากขึ้น มาเป็นกรอบในการอธิบายการดาเนินงานทางการทูตดิจิทัลด้วย
Jan Melissen นักวิชาการชาวเนเธอแลนด์ระบุว่า การทูตสาธารณะเป็น
เครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งของ Soft Power โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความนิยม
ชมชอบ ต่อประเทศกับสาธารณชนในต่างประเทศผ่านตัวแสดงต่างๆ อาทิ รัฐหรือองค์กรที่อยู่ภายใต้
การควบคุมของรั ฐ ภาคธุร กิจ ภาควิช าการ และภาคประชาสั งคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของชาติที่แตกต่างจากการดาเนินนโยบายการทูตแบบดั้งเดิมที่เน้นการดาเนินการระดับ
รัฐต่อรัฐ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชน เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจและความสัมพันธ์ในระยะยาว (Melissen, 2005; Melissen, 2007)
ในขณะที่นักวิชาการอื่นๆ อธิบายการทูตสาธารณะว่า เป็นการสื่อสาร
ของรัฐบาล โดยมุ่งไปที่กลุ่มสาธารณชนชาวต่างชาติโดยตรง เพื่อเอาชนะใจ (Hearts and Minds)
ของกลุ่มสาธารณชนนั้นๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศนั้นๆ ต่อไป
ด้วย (Szondi, 2008: 6-7) ทั้งนี้ Simon Anholts นักวิชาการที่มีชื่อเสียงในเรื่อง Nation Branding
ได้กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายของการดาเนินนโยบายการทูตสาธารณะมีความหลากหลาย ทั้งกลุ่มที่มี
ประสบการณ์ตรงในการติดต่อกับประเทศผู้ดาเนินนโยบายการทูตสาธารณะ และกลุ่มที่เคยได้รับ
ทราบข้อมูลหรื อมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ไปจนถึงกลุ่ มผู้ มีความผู ก พัน
ใกล้ชิด เปรียบเสมือนมิตรของประเทศนั้นๆ เป็นต้น (Anholts, 2003: 109-124)

10
ทั้ ง นี้ Nye (2004) มี ค วามเห็ น เช่ น เดี ย ว กั บ Melissen (2005) ว่ า
เครื่ องมือส าคัญ ที่จ ะทาให้ Soft Power บรรลุ ผ ลในทางปฏิบัติ คือ การทูตสาธารณะ 2 ซึ่งมิไ ด้ มุ่ ง
ปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลของต่างประเทศ หากแต่พุ่งเป้าหมายหลักไปยังปัจเจกบุคคลและองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศและมุ่งที่จะสร้างบรรยากาศอันดีในระยะยาว ซึ่ง Szondi
(2008) เห็นพ้องว่า บทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actors) ในการทูตสาธารณะมีเพิ่ม
มากขึ้ น และได้ รั บ การยอมรั บ ในสั ง คมมากขึ้ น อาทิ กลุ่ ม องค์ ก รอิ ส ระ ( Non-governmental
Organisation: NGO) และกลุ่มนักธุรกิจ (Szondi, 2008: 6-7) โดย Melissen (2005) ได้ตั้งข้อสังเกต
ที่ น่ า สนใจว่ า ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและข้ อ มู ล ข่ า วสารนั้ น พั ฒ นาไปมากจนท าลาย
เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสิ่งที่เรียกว่า การทูตสาธารณะ ซึ่งเน้นกลุ่มผู้รับสารภายนอกประเทศ กับ
กิจการสาธารณะ (Public Affairs) ซึ่งเน้นกลุ่มผู้รับภายในประเทศ ด้วยเหตุที่โลกของเรามีลักษณะ
เชื่อมโยงกัน (Interconnected) เช่นนี้ ทาให้บางครั้งการดาเนินการทูตสาธารณะ สามารถกระทา
ผ่านกลุ่มผู้รับสารภายในประเทศได้ ดังเช่นที่กระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษมักจะชี้แจงนโยบาย
ของตนที่มีต่อภูมิภ าคตะวัน ออกกลางผ่ า นองค์กรมุส ลิ มสายกลางในอั งกฤษ เป็นต้น (Melissen,
2005)
อย่างไรก็ดี การใช้ Soft Power และการทูตสาธารณะมีข้อพึงระวังอยู่
บางประการ โดย Nye (2004) ได้เตือนไว้ว่า Soft Power บางส่วนอยู่นอกเหนือไปจากขอบเขตที่รัฐ
จะควบคุมหรือจัดการได้ เพราะมีตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actors) เข้ามามีบทบาทด้วย เช่น
การฉายภาพยนตร์จาก Hollywood ที่ทาให้ผู้ชมในประเทศจีนจานวนหนึ่งหันมาตระหนักในสิทธิที่
ตนพึงมีตามกฎหมายมากขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ แม้จะสอดคล้ องกับแนวนโยบายของรัฐ บาลอเมริ กั นที่
พยายามเรียกร้องให้จีนปรับปรุงระบบนิติรัฐ (Rule of Law) แต่ก็อาจสร้างความไม่พอใจกับรัฐบาล
จีนได้ และจุดอ่อน อีกประการหนึ่ง คือ ผลของการใช้ Soft Power จะให้ผลในทางอ้อมและใช้เวลา
ยาวนานกว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่ง Melissena (2005) ได้ระบุว่า การทูตสาธารณะมิใช่เครื่องมือ
ที่สามารถบรรลุผลได้ทันทีทันใด (Immediate Foreign Policy Tool) หากแต่เป็นเครื่องมือที่จะสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Trust and Credibility) ในระยะกลางและระยะยาว
2.1.1.3 การทูตดิจิทัล (Digital Diplomacy)
เมื่อนาแนวคิดในเรื่อง Soft Power ที่ระบุถึงความสามารถในการชักชวน
หรือโน้มน้าวให้ผู้อื่นพอใจในการเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของเรา และการทูตสาธารณะที่
เน้นเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความนิยมชมชอบต่อประเทศที่สามารถเข้าถึงสาธารณชน
2

การทูตสาธารณะแบ่งเป็น 3 มิติ 1) การสื่อสารประจาวัน (Daily Communications) ใช้อธิบายการตัดสินใจด้าน
นโยบาย เช่น การแถลงข่าวหรือนโยบายของรัฐบาลต่อสื่อสารมวลชน ทั้งในและต่าง ประเทศ 2) การสื่อสารเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Communications) ในรูปแบบของการรณรงค์ (Campaign) เชิงสัญลักษณ์ โดยกาหนด
แนวเรื่อง (Theme) ของการรณรงค์ เช่น ในทศวรรษ 1990 ที่บริตชิ เคาน์ซิล (British Council) พยายามส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศอังกฤษว่าเป็นดินแดนที่ทันสมัย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และยอมรับการดารงอยูข่ องสังคมแบบ
พหุชาติพันธุ์ 3)การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนผ่านบุคคลสาคัญ (The Development of Lasting Relationships
with Key Individuals) ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การให้ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกงาน การ
ประชุมสัมมนา การพบสื่อมวลชน การฝึกซ้อมทางทหารร่วมกัน ฯลฯ
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ในต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง ผ่านตัวแสดงต่างๆ กอปรกับแนวโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาศึกษาประกอบกันแล้ว พบว่า มีความจาเป็นที่ นโยบายต่างประเทศ
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาผลประโยชน์
ของไทยในต่างประเทศโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับองค์กรและกิจกรรมต่างๆ อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น รวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น และสามารถตอบโจทย์ ค วามต้ อ งกา รของประชาชน
ในโปแลนด์ที่มีแนวโน้มในการบริโภคและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มากยิ่งขึ้น จึงเป็นแหล่งที่มา
ของแนวคิดในเรื่องการทูตดิจิทัล
แนวความคิดเรื่องการทูตดิจิทัลนี้เริ่มมีการกล่าวถึงในนักวิชาการตะวันตก
อยู่บ้างจานวนหนึ่ง อาทิ Antonio Deruda ผู้เขียนหนังสือ Digital Diplomacy Handbook กล่าวว่า
“เป็นการดาเนินการทางการทูตโดย ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางดิจิทัล รวมถึงเครือข่ายสังคมที่มี
ผู้ใช้เพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศ และเป็นกระบวนการสาคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร รวมถึง
การใช้ Social Media สร้างบทสนทนากับสาธารณชนที่เป็นชาวต่างชาติ” (Deruda, 2014: 2) ขณะที่
นักการทูตในหลายประเทศได้ใช้การทูตดิจิทัลในการดาเนินงานของตน อาทิ นางคริสตี้ เคนนี่ (Kristie
Kenney) อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การทูตดิจิทัล เป็น
การใช้ “ประโยชน์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในด้านการทูตได้โดยตรงกับ
สาธารณชนเป็นวงกว้างในวงการต่างๆ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (คริสตี้ เคนนีย์, 2556: 9)
ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายประเทศได้นานโยบายการทูต
ดิจิทัลมาใช้และเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว อาทิ ฟินแลนด์ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ ได้
ปรับตัวให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยนาเนื้อหาทั้งทางด้านการเมืองและวัฒนธรรมมาใส่ในสื่อสังคมออนไลน์
(Huxley, 2014) แคนาดา โดยนาย John Baird รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาได้
เน้นว่า การใช้การทูตดิจิทัลเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับนักการทูตแคนาดา เพื่อส่งเสริมนโยบายต่างประเทศ
การค้าและการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยใช้สื่อสังคมในการประชาสัมพันธ์ค่านิยมและผลประโยชน์ของ
แคนาดาในต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น และได้ตั้งกลุ่มแคนาดาใน Twitter ที่จะเป็นกระบอกเสียงให้
แคนาดาในประชาคมโลก (Paris, 2014) สวีเดน ที่มีความตื่นตัวในการใช้การทูตดิจิทัล อย่า งมาก
โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารออนไลน์ของนาย Carl Bildt รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศสวีเดน จนได้รับฉายาว่า เป็นผู้นาที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ใช้ Twitter มากที่สุด (Best
Connected Twitter Leader) (Sweden's Carl Bildt 'best connected' Twitter leader,
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-23438273) สหราชอาณาจักร ซึ่งได้ตั้งสานักงาน
การทูตดิจิทัล (Office of Digital Diplomacy) เพื่อดูแลกิจกรรมต่างๆ ในด้านนี้ขึ้นที่กระทรวงการ
ต่างประเทศของสหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา ที่ได้ตั้ง Office of e-Diplomacy เพื่อใช้การทูต
ดิ จิ ทั ล เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น งานการทู ต สาธารณะเป็ น การเฉพาะ อาทิ การใช้ ท วิ ต เตอร์
( Twitter) แ ล ะ สื่ อ ต่ า ง ๆ เ ช่ น Facebook แ ล ะ Youtube เ ป็ น ต้ น ( Digital Diplomacy,
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_diplomacy)
ในอดี ต ที่ ผ่ า นมา มี ก ารใช้ ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นด้ า นการ
ต่างประเทศผ่านสื่อดั้งเดิมต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ แต่ในการดาเนินงาน
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ทางการทูตดิจิ ทัล ในยุคปัจจุบันนั้น สามารถทาการประชาสั มพันธ์ผ่านสื่ อแนวใหม่ห รื อสื่ อสั ง คม
ออนไลน์ต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง อาทิ
1) เว็บไซต์ต่างๆ สาหรับเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของไทย คือ
www.mfa.go.th และเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทู ต ณ กรุงวอร์ซอ คือ www.thaiembassy.org/
warsaw
2) การอัพโหลด (Upload) ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งการใช้สั งคมออนไลน์
ส่วนมาก เป็นการดาวน์โหลดหรือบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น
(1) เว็บบล็อก (Web Blog) เปรียบเสมือนหนังสือพิมพ์หรือวารสาร
ส่วนตัว ที่สามารถอัพโหลดข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์ให้คนทั่วโลกได้เยี่ยมชมและแสดงความคิดเห็น โดย
ใช้การบันทึกเสียงหรือใช้การบันทึกภาพ และทาเป็นข่าวสารเผยแพร่ได้เอง
(2) คลิปวีดิโอออนไลน์ เช่น YouTube ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป
ได้นาคลิปวีดีโอสั้น อัพโหลดเข้ามาเก็บไว้ในเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้ชม
(3) สารานุ ก รมเสรี อ อนไลน์ เช่ น วิ กิ พี เ ดี ย (Wikipedia) เป็ น
สารานุกรมที่ร่วมกันสร้างขึ้นโดยผู้อ่านซึ่งสามารถแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาได้
3) กลุ่ม Social Network ต่างๆ ในปัจจุบันมีบทบาทในการสื่อสารเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Line LinkedIn Instragram ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่
แตกต่างกัน และบางกลุ่มเริ่มหันมาใช้เป็นช่องทางการสื่อสารหลักแล้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,
http://www.baanjomyut.com/library/global_community/07_1_2.html)
2.1.2 กรอบในการนาการทูตดิจิทัลไปปฏิบัติ
2.1.2.1 นโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digital Economy) ของรั ฐ บาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รายงานการศึก ษานี้จะนานโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบาลภายใต้
การนาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบในการดาเนินงานทางการทูตดิจิทัลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงวอร์ซอ จะนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ให้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
ในค าแถลงนโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ของรั ฐ บาลระบุ ว่ า รั ฐ บาลจะ
“ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่ง
จะทาให้ ทุกภาคเศรษฐกิ จ ก้ าวหน้ า ไปได้ทั นโลกและสามารถแข่ ง ขัน ในโลกสมัย ใหม่ไ ด้ ”ภายใต้
นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (ข้อที่ 6) ภายใต้การนาของรองนายกรัฐมนตรี
ด้านเศรษฐกิจ (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดาเนินงานขับเคลื่อนการดาเนิน
นโยบายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ และการแก้ไขข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับดิจิทัล และการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน เพื่อเป็นองค์กรกาหนดนโยบายตามแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ติดตามผลการ
ดาเนินงานขับเคลื่อน และทบทวนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อพลวัตรของโลก
ตลอดจนการจั ดตั้งกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and
Society) ซึ่ ง เปลี่ ย นชื่ อ มาจากกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ( Ministry of
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Information and Communication Technology: ICT) เพื่อให้ครอบคลุมการทางานด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และขับเคลื่อนขยายผลทางเศรษฐกิจดิจิทัลต่างๆ ให้ภารกิจหลักของตนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถให้บริการประชาชนทุกคนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ (โทรเลขกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 0702/977/2557, 2557)
หลายประเทศได้ดาเนินโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาประเทศโดย
เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัด อาทิ เกาหลีใต้ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลผลักดันสินค้าและ
บริการในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ไต้หวันที่ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริม
กิจ กรรมและการบริการของภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (e-Government) รวมถึงอุตสาหกรรมด้าน
เทคโนโลยี และแคนาดาที่ใช้นโยบายการทูตเชิงดิจิทัล เป็นเครื่องมือสาคัญในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับแคนาดาต่อสาธารณชนทั่วโลก ตลอดจนสหภาพยุโรปที่มีวาระดิจิทัลเป็น
หนึ่งในเจ็ดเป้าหมายหลักสาหรับปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและ
ปรับปรุงกฎหมายด้านดิจิทัล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
(โทรเลขกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 0702/977/2557, 2557) รวมถึงโปแลนด์ที่ใ ห้
ความสาคัญในเรื่องการนาดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆ มาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นวาระแห่งชาติด้วย
2.1.2.2 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ (ปี 2558-2561)
กระทรวงการต่ า งประเทศได้ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการ
ต่างประเทศ (ปี 2558-2561) ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ ในวิสัยทัศน์ที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่ าว ระบุไว้ว่า ให้เป็น “องค์กรนา
ในการขับ เคลื่ อนนโยบายการต่ า งประเทศเพื่ อผลประโยชน์ ข องชาติ ” ซึ่งประกอบด้ว ยประเด็ น
ยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น โดยมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
สังคมออนไลน์ ดังนี้
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ “ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ” ซึ่งระบุในกลยุทธ์ว่า “พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร” ซึ่งระบุ
ในกลยุทธ์ว่า “พัฒนาโครงสร้างองค์กร กระบวนการทางาน ระบบ IT และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขององค์กร” และระบุในแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ว่า “การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น การติดตามและประเมินผล”
3) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ “เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ค วามเชื่ อ มั่ น และ
ทัศนคติที่ดีต่อไทย” ซึ่งระบุในกลยุทธ์ว่า “ใช้เครื่องมือทางการทูตต่างๆ อาทิ การทูตวัฒนธรรม การ
เผยแพร่ รู ป แบบการพั ฒ นาของไทย การขยายเครื อ ข่ า ย Friends of Thailand” (เอกสารแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2558-2561, 2558)
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
วรรณกรรมงานเขียนทางวิชาการเกี่ยวกับการทูตสาธารณะและการทูตดิจิทัลที่ น่าสนใจ
และได้นามาประกอบการจัดรายงานศึกษานี้ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
2.2.1 การศึกษาด้านการทูตดิจิทัล
1) บทความของ Aino Huxley เรื่ อ ง “Discovering Digital Diplomacy: The
Case of Mediation in the Ministry of Foreign Affairs” กล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของสื่ อ
ดิจิ ทัล และผลกระทบที่มีต่อการดาเนินงานการทูตสาธารณะโดยศึกษาในกรณีของกระทรวงการ
ต่างประเทศฟินแลนด์ ที่สรุปว่า กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์จะต้องปรับตัวให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล
โดยนาเนื้อหาทั้งทางด้านการเมืองและวัฒนธรรมมาใส่ในสื่อสังคมออนไลน์ (Huxley, 2014)
2) บ ท ค ว า ม ข อ ง Roland Paris เ รื่ อ ง “Has Canada Finally Discovered
Digital Diplomacy” และคากล่าวของนาย John Baird รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แคนาดา ซึ่งกล่าวไว้ว่า "การใช้สื่อสังคมและการนาการทูตดิจิทัลมาใช้เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับนักการทูต
แคนาดา เพื่อส่งเสริมนโยบายต่างประเทศ การค้าและการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเล็งเห็นว่า นักการ
ทูตแคนาดาใช้สื่อสังคมในการประชาสัมพันธ์ค่านิยมและผลประโยชน์ของแคนาดา ในต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น โดยได้ตั้งกลุ่มแคนาดาใน Twitter ที่จะเป็นกระบอกเสียงให้แคนาดา ในประชาคมโลก"
(Paris, 2014)
3) Antonio Deruda ผู้ เขียนหนังสือ Digital Diplomacy Handbook กล่ าวว่า
“เป็นการดาเนินการทางการทูตโดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางดิจิตอล รวมถึงเครือข่ายสังคมที่มี
ผู้ใช้เพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศ และเป็นกระบวนการสาคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร รวมถึง
การใช้ Social Media สร้างบทสนทนากับสาธารณชนที่เป็นชาวต่างชาติ” (Deruda, 2014)
4) บทความเรื่ อง “กระแสการทูตดิจิตอล อิทธิพลการเมืองยุคใหม่ ” กล่ าวว่า
เครื่ องมือทางดิจิ ตอล รวมถึงเครื อข่ายสั งคมและการใช้โ ซเชียล มีเดีย ที่มีผู้ ใช้เพิ่มขึ้นในหลายๆ
ประเทศ และกลายเป็นกระบวนการสาคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการสร้างบทสนทนา
กับสาธารณชนที่เป็นชาวต่างชาติ โดยยกตัวอย่าง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนายเดวิด มัลโรนีย์
เอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศจีน การที่สหรัฐอเมริกาใช้ดิจิตอลเป็นเครื่องมือสาคัญเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการทูตในศตวรรษที่ 21 การใช้ทวิตเตอร์ (Twitter) และสื่อต่างๆ เช่น Facebook
Youtube เป็นต้น (กระแสการทูตดิจิตอล อิทธิพลการเมืองยุคใหม่. http://muslimchiangmai.net/
index.php? topic=8105.0;wap2)
2.2.2 กรอบหลักสูตรนักบริหารการทูต
มี ร ายงานการศึ ก ษาที่ ใ ห้ ค วามสนใจในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งาน
ทางการทูต ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1) รายงานการศึกษาของนางสาวสิรินทร์ สุรทิณฑ์ (2557) เรื่อง “การทูตเชิง
เศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” กล่าวถึงการทูตเชิงเศรษฐกิจที่เป็นการทูตเชิงรุกแบบ
ใหม่ที่ใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่ องมือในการขับเคลื่ อนเพื่อนาไปสู่ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
มุ่งเน้นการศึกษาเปรียบเทียบการดาเนินการด้านการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทยตั้งแต่อดีต และนาเสนอ
ข้อเสนอแนะการดาเนินการในอนาคต
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2) รายงานการศึกษาของนายสุเมธ จุลชาต (2557) เรื่อง “สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) กับการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศ” ศึกษาถึงการดาเนินงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศที่เน้นการใช้สื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นกลไก
ในการดาเนินการการทูตเพื่อประชาชน และความพยายามเข้าถึง (reach out) กับภาคประชาสังคม
เพื่อเข้าถึงสาธารณะชน และสร้างทัศนคติใหม่ที่ดีต่อกระทรวงการต่างประเทศ
3) รายงานการศึ ก ษาของนางอุ ไ รวรรณ คู ห ะเปรมะ (2556) เรื่ อ ง “การใช้
Public Diplomacy เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขตคันไซ” ศึกษาและวิเคราะห์การ
ดาเนินงานของทีมประเทศไทยในเขตเมืองคันไซ โดยใช้การทูตสาธารณะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับเขตคันไซ โดยประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และประสิทธิผลของการดาเนินการที่
ผ่ า นมา ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการด าเนิ น งานที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพในอนาคต โดยมุ่ ง เน้ น การ
ดาเนินงานทางด้านวัฒนธรรมเป็นหลัก
4) รายงานการศึกษาของนางอุรษา มงคลนาวิน (2557) เรื่อง “การดาเนินงาน
การทูตสาธารณะเพื่อส่ งเสริ มผลประโยชน์ของไทยในความสั มพันธ์ไทย-กาตาร์ ” อธิบายถึงการ
ดาเนิ น งานการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ควบคู่ไปกับการดาเนินงาน
ทางการทูตตามปกติ เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นในระดับ
ประชาชนของทั้งสองประเทศเพื่อให้ผลประโยชน์ที่ไทยมีอยู่กับการ์ตาขยายตัวไปด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น
โดยสรุปว่า การดาเนินการในด้านวัฒนธรรม ธุรกิจ และนวัตกรรม จะมีประสิทธิภาพและศักยภาพ
สูงสุดในการดาเนินงานด้านการทูตสาธารณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
จากการทบทวนวรรณกรรมรายงานการศึกษาข้างต้น พบว่า รายงานการศึกษาที่
2.2.2 ข้อ 1) และ 2) แม้ว่าจะอธิบายถึงเรื่องการดาเนินงานทางด้านการทูตสาธารณะและการทูตเชิง
เศรษฐกิจ แต่มุ่งเน้นการศึกษาการดาเนินงานภายในประเทศเป็นหลัก เป็นการเสนอแนะในภาพรวม
ในด้านการกาหนดนโยบาย โดยไม่ได้มุ่งเน้นประเด็นด้านแนวทางการดาเนินงานการทูตกับประเทศใด
ประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ และในรายงานการศึกษาที่ 2.2.2 ข้อ 3) และ 4) แม้จะมีการเน้นย้าการ
ดาเนินงานการทูตสาธารณะกับประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เป็นการเฉพาะเจาะจง
แต่มุ่งเน้นการดาเนินงานในด้านวัฒนธรรมเป็นหลัก จึงมีความแตกต่างจากรายงานการศึกษาฉบับนี้
อย่ า งไรก็ ดี การทบทวนวรรณกรรมข้ า งต้ น ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดที่เป็น
ประโยชน์ อยู่ส่วนหนึ่ง โดยรายงานการศึกษาฉบับนี้จะมุ่งเน้นการดาเนินงานการทูตดิจิทัลต่อโปแลนด์
เป็นการเฉพาะเจาะจง และจะประมวลข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้รับการกล่าวถึงในการศึกษาที่มีมาก่อนนี้มา
ใช้ เพื่อให้มีความรอบด้านและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนนาเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานทางการทูต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
Soft Power

การทูตสาธารณะ

นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ
(ปี 2558-2561)
การดาเนินงานการทูตดิจิทัลต่อโปแลนด์
ภาพที่ 1 ผังแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา

รายงานการศึกษานี้จะนาแนวคิดในเรื่อง Soft Power ที่ระบุถึงความสามารถในการโน้มน้าวให้
ผู้อื่นพอใจในการเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของเรา และการทูตสาธารณะที่เน้นเรื่องการเสริมสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดีและความนิ ยมชมชอบต่อประเทศที่สามารถเข้าถึงสาธารณชนในต่างประเทศได้ อย่ าง
กว้างขวาง ผ่านตัวแสดงต่างๆ เป็นกรอบพื้นฐานในการศึกษาและอธิบายการดาเนินนโยบายการทูตดิจิทัล
โดยนาแนวโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประกาศไว้ในช่วงปี 25572558 ตลอดจนแผนยุ ทธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศ (ปี 2558-2561) มาเป็นกรอบในการ
ดาเนินงานด้านการทูตดิจิทัลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ซึ่งเป็นฟันเฟืองของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ขานรับและสานต่อยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว โดยนาไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการเสริ มสร้างการรู้ จั กและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งส่งผลต่อการกระชับความสั มพันธ์ ระดั บ
ทวิภาคีระหว่างกันโดยเฉพาะในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป
ทั้งนี้ ในรายงานการศึกษานี้จะเลื อกใช้ แหล่ งทรัพยากร Soft Power เฉพาะด้านวัฒนธรรม
(ศิลปวัฒนธรรมและอาหาร ธุรกิจและการท่ องเที่ยว และการศึ กษา) ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่มี ความ
สอดคล้ องกั บ ความต้ อ งการและวิ ถี การด ารงชี วิ ตของชาวโปแลนด์ ในปั จจุ บั น ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
กลุ่ มเป้ าหมายได้ อย่ างกว้ างขวางมากขึ้ น และสามารถตอบโจทย์ ความต้ องการของกลุ่ มเป้ าหมาย
ชาวโปแลนด์ที่มีแนวโน้มในการบริโภคและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มากยิ่งขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย

บทที่ 3
ผลการศึกษา
รายงานการศึกษานี้อธิบายให้เห็นถึงความสาคัญและการเปลี่ยนแปลงสาคัญในโปแลนด์
ที่ส่ งผลต่อผลประโยชน์ ของไทยในโปแลนด์ โดยใช้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ของรัฐ บาลและแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ (ปี 2558-2561) มาเป็นกรอบการดาเนินงานในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปแลนด์ จากนั้นจะวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่างๆ
ทั้งจากฝ่ายไทยและโปแลนด์โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์แบบ SWOT เพื่อประเมินแหล่งทรัพยากร
หรือตัวแปรสาคัญที่จ ะเป็น การใช้ Soft Power ในการดาเนินความสั มพันธ์กับโปแลนด์ได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด
จากนั้น นาตัวแปรสาคัญของ Soft Power ดังกล่าวมาศึกษาผลการดาเนินงานของสถาน
เอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง วอร์ ซ อ ที่ มี ต่ อ โปแลนด์ ใ นช่ ว งปี 2556-2558 เพื่ อ วิ เ คราะห์ ว่ า ประสบ
ความสาเร็จหรือไม่อย่างไร และควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในส่ วนใดบ้างเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ ของ
ไทยในโปแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางมากขึ้น
และใช้ ง บประมาณได้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า เพื่ อ ตอบโจทย์ ค าถามของรายงานการศึ ก ษานี้ ว่ า โปแลนด์
มีความสาคัญต่อไทยอย่างไร และคนโปแลนด์มีพฤติกรรมในการใช้สื่อ Social Media ต่างๆ อย่างไร
นโยบายการทูตแบบใดที่ส ถานเอกอัครราชทูต ไทย ณ กรุงวอร์ซ อ ควรดาเนินต่อโปแลนด์ และ
แนวทางการดาเนิ น กิจ กรรมใดที่ควรเลื อกนาไปใช้เ พื่อส่ งเสริ มผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์
ให้ขยายวงกว้างมากขึ้นและใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดอย่างคุ้มค่าที่สุด
3.1 ความสาคัญทางยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงในโปแลนด์ที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของไทย
ในโปแลนด์
รายงานการศึกษานี้เริ่มต้นอธิบายให้เห็นถึงความสาคัญทางยุทธศาสตร์ของโปแลนด์ที่มีต่อ
ไทยในด้านต่างๆ ตลอดจนศึกษาการเปลี่ยนแปลงสาคัญในโปแลนด์ โดยเฉพาะพฤติกรรมและวิถีการ
ดารงชีวิตของคนโปแลนด์ที่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้กันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็น
สังคมสารสนเทศหรือสังคมที่นิยมใช้และบริโภคสื่อ Social Media ต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคั ญ ของการวิ เ คราะห์ แ นวทางการด าเนิ น นโยบายการทู ต และกิ จ กรรมต่ า งๆ กั บ โปแลนด์
เพื่อผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ต่อไป
3.1.1 ความสาคัญทางยุทธศาสตร์ของโปแลนด์ต่อไทย
ในด้ า นภู มิ รั ฐ ศาสตร์ โปแลนด์ มี ที่ ตั้ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ ในยุ โ รปตะวัน ออก
มีขนาดใหญ่เป็ น อัน ดับ 8 ในภูมิภ าคยุโ รป มีประชากร 38.5 ล้ านคน (มากที่สุ ดในกลุ่ มประเทศ
Visegrad Four หรือ V4 ) มีพรมแดนติดกับ 7 ประเทศและทะเลบอลติก จึงมีศักยภาพเป็นประตู
การค้า การลงทุน และศูนย์กระจายสินค้าและเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงสู่ประเทศอื่นๆ ในยุโรป
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ในด้านเศรษฐกิจ โปแลนด์เป็นประเทศที่มีตัวเลขการเติบโตทาง GDP อยู่ที่ 525.87
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 13,648 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี แม้ในช่วงที่
ยุโรปประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอย แต่โปแลนด์ยังคงมีอัตราการขยายตัวของ GDP อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากมีตลาดผู้บริโภคภายในประเทศที่มี่ขนาดใหญ่และพึ่งพาการส่งออกเพียงบางส่วน โปแลนด์
จัดอยู่ประเทศที่มีความเสี่ยงทางการเมืองต่า แต่มีการพัฒนาด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากที่สุด
ในกลุ่มประเทศ EU เพราะมีระบบการศึกษาและการฝึกอบรมที่ดี มีพัฒนาการด้านระบบงานของ
องค์กรของรัฐ มีนโยบายการคลัง การเงิน และกฎระเบียบการคลังที่ดี อีกทั้งยังเป็นประเทศที่น่าลงทุน
เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในยุโรป ทาให้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศ
หนึ่งในภูมิภาค
นอกจากนี้ โปแลนด์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union - EU)
ตั้ ง แต่ ปี 2547 ซึ่ ง นั บ เป็ น พั น ธมิ ต รที่ ดี ข องไทยใน EU มาโดยตลอด โดยภายหลั ง จากที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 และ EU มีมติระงับการแลกเปลี่ยน การ
เยื อนระดับ สู ง และการลงนามในข้ อตกลงใดๆ ระหว่างประเทศสมาชิ ก EU กับประเทศไทย ซึ่ง
โปแลนด์ต้องปฏิบัติตามเนื่องด้วยพันธะการเป็นสมาชิก EU แต่ได้แสดงความเข้าใจในสถานการณ์การ
เมืองไทยอย่างดี อีกทั้งยังได้แจ้งยืนยันในหลายโอกาสที่จะยังคงต้องการผลักดันความสัมพันธ์ในระดับ
อื่นๆ และในด้านต่างๆ ต่อไป นอกจากนี้ จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ EU ทาให้โปแลนด์ได้รับเงิน
ช่วยเหลือจาก EU เป็นจานวนมาก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศ ทาให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ในด้านความสั ม พัน ธ์ท างการค้ า กับ ไทย โปแลนด์เป็นคู่ค้ า อัน ดับ ที่ 2 ของไทย
ในกลุ่มประเทศ EU ใหม่ รองจากเช็ก การค้าไทย-โปแลนด์ในปี 2557 มีมูลค่ารวม 696,700,000
ดอลลาร์ ส หรั ฐ (ตารางที่ 1) ไทยส่ ง ออกไปโปแลนด์ 440,600,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ และน าเข้า
256,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 184,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้ งนี้ การ
ส่งออกของไทย ไปยังโปแลนด์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าอาหารไทยและสปาไทยได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างดีในโปแลนด์ ซึ่งอาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมและถือว่าเป็นวัฒนธรรม
การรับประทานอาหารที่ราคาค่อนข้างสูงหากเทียบกับอาหารอื่นๆ ทั่วไป ในปัจจุบัน มีร้านอาหารไทย
และร้านสปาไทยมีแนวโน้มที่จะเปิดตามเมืองต่างๆ ทั่วโปแลนด์มากขึ้น
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ตารางที่ 1 ข้อมูล เชิงเปรี ยบเทียบระหว่างโปแลนด์กับประเทศในกลุ่ม Visegrad Four (V4) ในปี
2014
GDP
ประเทศในกลุ่ม ประชากร
GDP/ GDP
(billion
Visegrad
(ล้านคน)
Capita Growth
USD)
Poland (Warsaw)
Czech (Prague)
Hungary
(Budapest)
Slovak
(Bratislava)

38.5
10.5

525.87 13,648
198.3 26,865

จานวน
มูลค่าการค้า
จานวน
นักท่องเที่ยว
กับไทย
คนไทย
ไปไทย
(million USD)

1.7
-0.9

67,127
36,194

696.7
922.7

300
600

9.98

130

19,911

1.1

21,468

551.74

700

5.48

95

25,796

0.9

14,004

211.87

66

ที่มา: เว็บไซต์ World Bank, ข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ, http://data.worldbank.org/
โดยที่ชาวโปแลนด์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอานาจในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และ
มีความต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศต่ างๆ มากขึ้น ทาให้คนโปแลนด์นิยมเดินทางไปท่องเที่ยว
ในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งจากข้อมูลของเว็ปไซต์ www.trendz.pl ซึ่งเป็นเว็ปไซต์นาเสนอ
ข้อมูล ไลฟสไตล์ ข องคนยุ ค ใหม่ในโปแลนด์ ได้จัดทาสถิติประเทศที่ช าวโปแลนด์ นิยมเดิน ทางไป
ท่องเที่ยวในปี 2557 ไว้ดังนี้

ภาพที่ 2 ประเทศที่ชาวโปแลนด์นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในปี 2557
จากภาพที่ 2 ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชีย ที่ชาว
โปแลนด์ นิ ย มเดิ น ทางมาพั ก ผ่ อ นเป็ น อั น ดั บ แรก และเป็ น อั น ดั บ ที่ 7 ของทุ ก ประเทศทั่ ว โลกที่
ชาวโปแลนด์นิยมเดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากนี้ จากสถิติของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่า
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ชาวโปแลนด์นิยมทางเดินมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี และจากภาพที่ 3 จะเห็นว่า ในปี
2555 มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากโปแลนด์ ท างเดิ น มาประเทศไทยทั้ ง สิ้ น 42,743 คน ในปี 2556
มีนักท่องเที่ยวจากโปแลนด์เพิ่มขึ้นเป็น 67,127 คน และเพิ่มสูงขึ้นถึง 71,735 คนในปี 2557 ซึ่งทาให้
จานวนนักท่องเที่ยวจากโปแลนด์ที่เดินทางมาไทยมีจานวนมากที่สุดในภูมิภาคยุโรปตะวันออก และมี
แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
จานวนนักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์ที่เดินทางมาประเทศไทย (2553 - 2557)
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หมายเหตุ : ข้อมูลนี้รวบรวมสถิติของนักท่องเที่ยวจากโปแลนด์ที่เดินทางเข้าประเทศไทยในแต่ละปี
จากสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ภาพที่ 3 จานวนนักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์ที่เดินทางมาประเทศไทย
ในด้านการศึกษาและวิชาการนั้น โปแลนด์มีศักยภาพทางด้านวิชาการในหลาย
สาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดนตรี การแพทย์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ซึ่งมีการ
เรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งค่าเล่าเรียนไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศ
ในยุโรปอื่นๆ ทาให้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าไปเรียนในโปแลนด์มากยิ่งขึ้นทุกปี
ซึ่งมีการเรียนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย Adam Mickiewicz ที่เมือง Poznan ซึ่งได้ริเริ่มความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการส่งอาจารย์ไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย Poznan ด้วย
นอกจากนี้ จะมี ค วามร่ ว มมื อ ในด้ า นการแลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย วอร์ ซ อกั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในอนาคตด้วย ทั้งนี้
ในช่วงปี 2555-2557 พบว่า มีนักศึกษาไทยนิยมเดินทางเข้าไปศึกษาในด้านแพทย์ในโปแลนด์ที่เมือง
Lublin มากขึ้นทุกปี โดยในปัจจุบันมีจานวน 50 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
3.1.2 ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการดารงชีวิตของชาวโปแลนด์
ด้วยเศรษฐกิจของโปแลนด์ที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและต่อเนื่อง กอปรกับ
กระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ส่งผลต่อ
วิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต ประจ าวั น ของคนโปแลนด์ อ ย่ า งมาก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
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การกระจายข่าวสารที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและทุกทิ ศทาง ทาให้สังคมของคน
โปแลนด์เปลี่ยนมาเป็นสังคมสารสนเทศที่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เข้ามาใช้งานกั นอย่าง
แพร่หลาย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตของชาวโปแลนด์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
พบว่า ชาวโปแลนด์มีแนวโน้มที่จะใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 มีผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตมาก ถึง
25,666,238 คน (จากประชากรประมาณ 38,500,000 คน) โดยร้อยละ 82 ของกลุ่มผู้มีอายุ 18-24
ปี ใช้ Social Media ซึ่งนับว่ามีอัตราส่วนที่ใช้ Social Media สูงที่สุด และรองลงมาร้อยละ 47 คือ
กลุ่ ม ผู้ ที่ มี อ ายุ 35-64 ปี (Social Media guide for Poland, http://businessculture.org/easterneurope/poland/social-media-guide)
ตารางที่ 2 จานวนผู้ใช้ Internet ในโปแลนด์
Year
(July 1)

Internet
Users**

2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

25,666,238
25,095,102
24,837,101
24,787,143
23,805,463
22,522,761
20,290,206
18,559,920
17,026,958
14,827,879
12,434,741
9,512,881

User New Users Country Population Penetration Country's Country's Global
Growth
Population Change (% of Pop. Share of Share of Rank
with
World
World
Internet) Population Internet
Users

2%
1%
0%
4%
6%
11%
9%
9%
15%
19%
31%
17%

571,136
258,002
49,957
981,680
1,282,703
2,232,554
1,730,286
1,532,962
2,199,078
2,393,139
2,921,860
1,416,545

38,220,543
38,216,635
38,210,924
38,204,598
38,198,754
38,193,591
38,189,735
38,189,136
38,194,163
38,206,337
38,225,455
38,250,426

0.01%
0.01%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
0.00%
-0.01%
-0.03%
-0.05%
-0.07%
-0.08%

67.15%
65.67%
65.00%
64.88%
62.32%
58.97%
53.13%
48.60%
44.58%
38.81%
32.53%
24.87%

0.53%
0.53%
0.54%
0.55%
0.55%
0.56%
0.57%
0.57%
0.58%
0.59%
0.59%
0.60%

0.88%
0.93%
0.99%
1.09%
1.16%
1.28%
1.29%
1.35%
1.47%
1.44%
1.37%
1.22%

20
20
20
20
19
17
17
15
14
14
14
14

ที่มา: Poland Internet Users, http://www.internetlivestats.com/internet-users/poland
ชาวโปแลนด์ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ จ ากหลากหลายแหล่ ง ทั้ ง จาก
โทรศัพท์มื อ ถื อ Smartphone (มากเป็นอัน ดับ หนึ่ งที่ ร้ อยละ 72) และจาก Tablet, Computer,
Notebook, Personal Computer (PC) ทั้งที่บ้านและที่ทางาน โดยโปแลนด์มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถื อ
มากถึง 44,500,000 เครื่อง (ซึ่งมากกว่าประชากรที่มีประมาณ 38,500,000 คน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ประชากรชาวโปแลนด์ 1 คนมีโทรศัพท์มือถือมากกว่า 1 เครื่อง นอกจากนี้ โปแลนด์ยังเป็นประเทศ
ในอันดับต้นในยุโรปที่ใช้เวลากับสื่อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มื อถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่มา:
http://www.mvfglobal.com/poland) โดยชาวโปแลนด์ ใ ช้ เ วลากั บ อิ น เตอร์ เ น็ ต ผ่ า นทาง
คอมพิวเตอร์แบบพกพาและแบบตั้งโต๊ะในแต่ละวันสูงถึงวันละ 4.9 ชั่วโมง (เท่ากับสหรัฐอเมริกา และ
ไทย 5.5 ชั่วโมง) และผ่านทางโทรศัพท์มือถือวันละ 1.8 ชั่วโมง (Social Media Guide for Poland,
http://businessculture.org/eastern-europe/poland/social-media-guide)
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ภาพที่ 4 จานวนชั่วโมงที่ผู้ใช้ Internet ในโปแลนด์ใช้ในแต่ละวัน
ที่ ม า: Simon Kemp, “Digital, Social & Mobile Worldwide 2015”, http://wearesocial.net/
tag/statistics/
ทั้งนี้ สื่อ Social Media ที่ชาวโปแลนด์นิ ยมใช้มากที่สุ ดคือ Facebook (ร้อยละ
74) รองลงมาคือ nk.pl (ร้อยละ 40) และ Twitter บ้างเล็กน้อย (ร้อยละ 2) กลุ่มที่ใช้ Social Media
โดยเฉพาะ Facebook คือ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี
โดยใช้เวลากับสื่อ Social Media เฉลี่ยวันละประมาณ 2.4 ชั่วโมง นอกจากนี้ ในแต่ละวัน มีการเข้า
ชมวิ ดี โ อคลิ ป ต่ า งๆ ในช่ อ งทางสื่ อ Youtube มากที่ สุ ด ด้ ว ย (Social Media Guide for Poland,
http://businessculture.org/eastern-europe/poland/social-media-guide)
ดังนั้น จากพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของชาวโปแลนด์ทีมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี จึง
เป็นโอกาสอันดีที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จะผลักดันความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นกลไกที่มีประโยชน์ในการดาเนินงานในเรื่อง
Soft Power การทูตสาธารณะและการทูตดิจิทั ล เพื่อประชาสัมพันธ์และเข้าถึง (reach out) ภาค
ประชาสังคมและกลุ่มเป้าหมายในโปแลนด์ในทุกระดับและเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นถึงวัย
กลางคน ที่มี lifestyle ใหม่ นิยมการท่องเที่ยวในต่างประเทศ และสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ ได้มากที่สุด ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ควร
มุ่งเน้นการดาเนินนโยบายการทูตดิจิทัลด้วย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้รู้จัก มีความนิยมไทยมาก
ขึ้น เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น และกลายเป็น Friends of Thailand ต่อไป
3.2 กรอบการดาเนินงานในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปแลนด์
รายงานการศึกษานี้จะนานโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบาลภายใต้การนาของ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 และแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงการต่ า งประเทศ ปี 2558-2561 มาเป็ น กรอบในการ

23
ดาเนินงานทางการทูตดิจิทัลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จะนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์อย่างกว้างขวางมากขึ้น
3.2.1 นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลภายใต้การนาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มุ่งเน้นการดาเนินการ
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้แถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ว่า รัฐบาลจะ
“ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิ จิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ” ภายใต้
นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (ข้อที่ 6) โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
ด้านเศรษฐกิจ (หม่อมราชวงศ์ปรี ดิยาธร เทวกุล ) เป็นผู้ ดูแล นอกจากนั้น ยังได้มอบวิสั ยทัศน์ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
ว่า มุ่งเน้นให้เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วย นวัตกรรม3
3.2.2 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ (ปี 2558-2561)
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ (ปี
2558-2561) ซึ่ ง ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บการพั ฒ นาขี ด ความสามารถขององค์ ก รในด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการต่างประเทศ
ด้ ว ย โดยในวิ สั ย ทั ศ น์ ข องกระทรวงฯ ระบุ ไ ว้ ว่ า เป็ น “องค์ ก รน าในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายการ
ต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ของชาติ” ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ และการยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาความร่วมมือ
และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (เอกสารแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2558-2561, 2558)
ทั้งนี้ จากผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกั บนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงการต่างประเทศ พบว่า ร้อยละ 92.9 เห็นว่า ท่านเห็นว่า รัฐบาลให้ความสาคัญกับ
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อผลักดันให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขัน
ในโลกสมัยใหม่ ในขณะที่ร้อยละ 42.9 มีความเห็นว่า กระทรวงการต่างประเทศยังไม่มียุทธศาสตร์
และแผนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยร้อยละ 28.6 เห็นว่า กระทรวง
การต่างประเทศมียุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงานที่ขานรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว และ
ในขณะที่ร้อยละ 28.6 เห็นว่า มีการกาหนดยุทธศาสตร์แล้ ว แต่ยังไม่มีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน
อย่างไรก็ดี ร้อยละ 82.5 เห็นด้วยว่า การทูตดิจิทัลซึ่งเป็นการนาเทคโนโยลีและสื่อสังคมออนไลน์ มา
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งไทยกั บ ประเทศเจ้ า ภาพ จะเป็ น แนวทางการ
ดาเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถเสริมสร้างผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ กระทรวงการ
3

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “การทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) นานวัตกรรมโลกสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ คนไทย ขับเคลื่อนประเทศไทยสูค่ วามมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดย ดร. พิเชฐ
ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่ว
โลก ประจาปี 2558 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
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ต่างประเทศมียุทธศาสตร์ที่ขานรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และมีแผนการพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว แต่การรับรู้ในเรื่องนี้ยังมีอยู่อย่างจากัดและยังไม่ได้ระบุ
แผนปฏิบัติอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกาลังอยู่ระหว่างการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ในการผลั กดัน นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้ ส ถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ทั่วโลก
สามารถนาไปสานต่อและปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของในแต่ประเทศได้ต่อไป
3.3 การวิเ คราะห์ SWOT และตั วแปรสาคัญของ Soft Power ในการส่งเสริ มความสัม พั น ธ์
ไทย-โปแลนด์
เมื่อพิจารณาความสาคัญทางยุทธศาสตร์ ของโปแลนด์ต่อไทยในด้านต่างๆ ตามข้อ 3.1
รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศตามข้อ 3.2
แล้ว จะนามาประมวลและวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน (ของไทย) รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคต่างๆ
(ของโปแลนด์) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ควรนาไปพิจารณาในการดาเนินความสัมพันธ์
กับโปแลนด์ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานได้แก่ SWOT Analysis ตลอดจนประเมินแหล่งที่มา
หรือตัวแปรใดที่จะเป็นการใช้ Soft Power กับโปแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด
3.3.1 การวิเคราะห์ SWOT ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-โปแลนด์
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-โปแลนด์
การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (Strengths)
- การมีสถานเอกอัครราชทูตของไทยตั้งอยู่ใน
โปแลนด์
- กระแสความนิยมไทยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
ด้านการท่องเที่ยวและอาหาร
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ใช้ Social Media
- นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลและแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศที่
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกาส (Opportunities)
- ภูมิรัฐศาสตร์ โปแลนด์มีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์
สาคัญในยุโรปตะวันออก
- เศรษฐกิจ โปแลนด์มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง

จุดอ่อน (Weakness)
- การขาดการบูรณาการทั้งในด้านนโยบายและ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมที่ชัดเจน
- การขาดบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการใช้
เทคโนโลยีสาร สนเทศ และ Social Media
ต่างๆ
- การขาดงบประมาณที่พอเพียงในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ กับโปแลนด์

อุปสรรค (Threats)
- การรู้จักประเทศไทยของชาวโปแลนด์ยังมีอยู่ไม่
มากและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ที่
ยังไม่กว้างขวางมากพอ
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การวิเคราะห์ SWOT
- การค้า โปแลนด์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทยใน - พันธะของโปแลนด์ในฐานะสมาชิกของ
กลุ่มประเทศ EU ใหม่
European Union ที่ต้องปฏิบัติตามมติที่
- วัฒนธรรม การรู้จักประเทศไทยและความนิยม เกี่ยวกับการเมืองไทย
ไทยในโปแลนด์ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว - การขาดเที่ยวบินตรงระหว่างโปแลนด์กับไทย
และอาหาร
- ความห่างไกลทางสภาพภูมิศาสตร์
- การศึกษา แสวงหาความร่วมมือทางการศึกษา - ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา
ระหว่างกัน เสริมสร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ในระดับเยาวชน
- พฤติกรรมการดารงชีวิตของคนโปแลนด์ที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ Social Media
ต่างๆ อย่างแพร่หลาย
3.3.1.1 จุดแข็ง (Strengths)
1) การมีสถานเอกอัครราชทูตของไทยตั้งอยู่ในโปแลนด์ ซึ่งเป็นตัวแทน
ของประเทศไทย ในการดาเนินงานทางการทูตและการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ได้
อย่างเต็มที่
2) กระแสความนิยมไทยที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวและ
อาหาร ประเทศไทยเป็ น ที่รู้ จั กและมีชื่อ เสี ยง โดยเฉพาะการเป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ ยวที่ส วยงามและ
หลากหลาย ความเป็นมิตรของคนไทย ตลอดจนค่าใช้จ่ายสาหรับอาหารและที่พักสมเหตุสมผล และ
อาหารไทยมีเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมในกลุ่มชาวต่างชาติมากขึ้น
3) การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการใช้ Social Media
ประเทศไทยพัฒนา ในด้านนี้เป็นอย่างมาก ตลอดจนมีพฤติกรรมการใช้ Social Media ต่างๆ ในการ
ติดต่อสื่อสารและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่จะผลักดันความร่วมมือ
ต่างๆ ระหว่างไทยกับโปแลนด์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นได้
4) นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
การต่างประเทศ ที่สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรัฐบาลให้
ความสาคัญ กับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีแผนยุทธศาสตร์
ของกระทรวงการต่างประเทศเป็นกรอบให้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ขับเคลื่อนนโยบาย
การทูตดิจิทัล เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นแต่ใช้งบประมาณที่มีจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3.1.2 จุดอ่อน (Weakness)
1) การขาดความพร้ อ มและการบู ร ณาการทั้ ง ในด้ า นนโยบายและ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมที่ชัดเจน แม้รัฐบาลจะให้ความสาคัญกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและ
กระทรวงการต่างประเทศจะมีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่การขานรับนโยบายและแผนงานที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะนาไปปฏิบัติยังมีอยู่
อย่างจากัด และยังขาดพร้อมและการบูรณาการของหน่วยราชการในต่างประเทศในเรื่องนี้ ตลอดจน
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ยังไม่มีความชัดเจนของแผนปฏิบัติหรือกิจกรรมต่างๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตจะนาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างมาก
2) การขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถในด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและ Social Media ต่า งๆ ตลอดจนปัญหาในด้านการควบคุมและบริห ารข้อมูล การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการติ ด ตามประมวลผล เป็ น ข้ อ จ ากั ด ส าคั ญ ที่ ท าให้ ก าร
ดาเนินงานทางการทูตดิจิทัลประสบปัญหาได้
3) การขาดงบประมาณที่ พ อเพี ย งในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ กั บ
โปแลนด์ เป็นข้อจากัดสาคัญต่อการดาเนิ นความสัมพันธ์ทวิภาคีกับโปแลนด์ ทาให้ไม่สามารถดาเนิน
โครงการขนาดใหญ่ที่สามารถดึงดูดความสนใจของสาธารณชนหมู่มากได้ แต่จะลักษณะที่เป็นงาน
ขนาดเล็กและกระจัดกระจาย (piecemeal) ซึ่งไม่สามารถขยายผลในวงกว้างได้เท่าที่ควร
3.3.1.3 โอกาส (Opportunities)
1) ด้ า นภู มิ รั ฐ ศาสตร์ โปแลนด์ มี ที่ ตั้ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ ในยุโ รป
ตะวันออก มีขนาดของประเทศและประชากรขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับประเทศยุโรปอื่นๆ มีศักยภาพ
ที่จะเป็นประตูการค้า การลงทุน และศูนย์กระจายสินค้าและเป็นศูนย์กลางเชื่ อมโยงสู่ประเทศอื่น ๆ
ในยุโรปด้วย
2) ด้ า นเศรษฐกิ จ มี ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เพิ่ ม ขึ้ น และต่ อ เนื่ อ ง
มีตัว เลขการเติบ โตทางเศรษฐกิจ GDP 525,870 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ รายได้ต่อหั ว อยู่ที่ประมาณ
13,648 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี มีรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง แม้ในช่วงที่ยุโรปประสบปัญหา
เศรษฐกิ จ ถดถอย แต่ โ ปแลนด์ เ ป็ น ประเทศที่ ยั ง คงมี อั ต ราการขยายตั ว ของ GDP อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เนื่องจากมีตลาดผู้บริโภคภายใน ประเทศที่มีขนาดใหญ่ ชาวโปแลนด์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอานาจ
ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับต่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งยังนิยมการ
ท่องเที่ยวในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่ งประเทศไทยเริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นตลาดท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง
ในเอเชียที่ชาวโปแลนด์นิยมเดินทางไปพักผ่อนและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
3) ด้านการค้า โปแลนด์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทยในกลุ่มประเทศ EU
ใหม่ การค้าไทย-โปแลนด์ในปี 2557 มีมูลค่ารวม 696,700,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้เปรียบ
ดุลการค้า 184,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สินค้าอาหารไทย และสปาไทย ได้รับความนิยมเป็น
อย่างดี ในโปแลนด์ จึงมีโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือ และขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
4) ด้ า นวั ฒ นธรรม การเริ่ ม รู้ จั ก ประเทศไทยและความนิ ย มไทย
ในโปแลนด์มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญใน
การส่งเสริมการเรียนรู้และ รู้จักระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนส่งเสริม ภาพลักษณ์
และความนิ ย มไทยในโปแลนด์ให้ มากขึ้น และสามารถขยายเครือข่าย Friends of Thailand ใน
โปแลนด์เพิ่มมากขึ้นด้วย
5) ด้านการศึกษา มีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและ
วิชาการระหว่างสถาบัน การศึกษาของไทยและโปแลนด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสาคัญของ
การเสริมสร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในระดับเยาวชนของทั้งสองประเทศ

27
6) ด้านพฤติกรรมการดารงชีวิต คนโปแลนด์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ Social Media ต่างๆ อย่างแพร่หลายมากขึ้น และใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้น
ทุกปี จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะผลักดันการสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ๆ เพื่อให้เข้าถึง (reach out) ภาคประชาสังคมและกลุ่มเป้าหมายในโปแลนด์ในทุก
ระดับและเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยกลางคนที่มี lifestyle ใหม่และสามารถเข้าถึงสื่อ
สังคมออนไลน์ต่างๆ ได้มากที่สุด
3.3.1.4 อุปสรรค (Threats)
1) การรู้จักประเทศไทยของชาวโปแลนด์ แม้จานวนชาวโปแลนด์ ที่
เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี แต่ จ ากประสบการณ์ ใ นการท างาน ณ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 พบว่า ชาวโปแลนด์รู้จักเกี่ยวกับประเทศ
ไทยยั งไม่มากนั ก ส่ ว นใหญ่อาจจะเคยได้ยินชื่อของประเทศไทยหรือ อาหารไทย แต่ยังไม่เคยมา
ท่องเที่ยวเมืองไทยหรื อชิมอาหารไทย จึงเป็นสิ่งท้าทายประการหนึ่งที่จะต้องเสริมสร้างการรู้จั ก
ประเทศไทยและความนิยมไทยให้มากขึ้นในโปแลนด์
2) พันธะของโปแลนด์ ใ นฐานะสมาชิ ก ของ European Union เนื่อ ง
ด้วยมีข้อจากัดบางประการเนื่องจากสภาวะทางการเมืองของไทยและพันธะที่โปแลนด์ ที่ต้องปฏิบัติ
ตามมติของ EU ในฐานะประเทศสมาชิก ทาให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีในทางการเมืองหยุดชะงักลงบ้าง
3) ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี เ ที่ ย วบิ น ตรงระหว่ า งโปแลนด์ กั บ ไทย ซึ่ ง เป็ น
อุปสรรคหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยว แม้จะมีการเช่าเหมาลาของสายการบิน LOT Airline ซึ่ง
เป็นสายการบินของโปแลนด์ บินตรงเข้ามาไทยบ้าง แต่จานวนเที่ยวบินยังจากัดอยู่ ทาให้จานวน
นักท่องเที่ยวโปแลนด์ มาไทยยังไม่สามารถสูงขึ้นได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
4) ความห่างไกลทางสภาพภูมิศาสตร์ ถือเป็นอุปสรรคประการหนึ่งที่
ทาให้การติดต่อสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและโปแลนด์ในด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนในระดับต่างๆ ที่ผ่านมา ค่อนข้างจากัด
และส่งผลให้มีการรู้จักระหว่างกันน้อย
5) ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา ชาวโปแลนด์กว่าร้อยละ 90
นั บ ถือศาสนาคริ สต์ นิกายแคทอลิ ก ซึ่ง มีความเคร่งครัดทางศาสนา กอปรกับเป็นประเทศที่ผ่าน
สงครามและการถูกครอบครองมาหลายยุคหลายสมัย ทาให้มีแนวคิดและจะแตกต่างจากวัฒนธรรม
ของไทย ตลอดจนความแตกต่างทางภาษาทาให้เป็นข้อจากัดประการหนึ่งในการติดต่อสื่อสารและการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ของสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง วอร์ ซ อ ในการเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย
ชาวโปแลนด์
จากผลการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวข้างต้น พบว่า การใช้ Soft Power ในการ
ดาเนินความสัมพันธ์กับโปแลนด์จะมีจุดอ่อนหรืออุปสรรคอยู่บ้างตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ดี
เมื่อคานึงถึงจุดแข็งและโอกาสที่มีอยู่มากข้างต้ น โดยเฉพาะโอกาสในด้านธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว
การศึกษา วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งวอร์ ซอ จะสามารถใช้ประโยชน์จาก Soft Power ดังกล่ าวในการดาเนิน
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ความสัมพันธ์กับโปแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะสามารถส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย
และเสริมสร้างความนิยมไทยในโปแลนด์ได้มากยิ่งขึ้นด้วย
3.3.2 แหล่งทรัพยากรหรือตัวแปรสาคัญของ Soft Power ในการดาเนินความสัมพันธ์
กับโปแลนด์
ตามที่ได้ศึกษาแหล่งทรัพยากรหรือตัวแปรสาคัญซึ่งเป็นที่มาของ Soft Power ของ
Nye (2004: 4) ในบทที่ 2 ซึ่งระบุว่า แหล่งทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของ Soft Power มาจาก 3 แหล่ง
สาคัญ ไดแก วัฒนธรรม ค่านิยมทางการเมือง และนโยบายต่างประเทศ อย่างไรก็ดี หลั งจากที่ได้
ศึกษาความสาคัญทางยุทธศาสตร์ของโปแลนด์ต่อไทย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ ที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซ อ ควรนาไปพิจารณาในการดาเนินความสัมพันธ์กับโปแลนด์แล้ว
รายงานการศึกษานี้ พบว่า ภายใต้ส ถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบัน แหล่ ง ทรัพยากรด้าน
วัฒนธรรม จะเป็นตัวแปรสาคัญของ Soft Power ที่มีต่อโปแลนด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่ม
การรู้จัก และความนิยมไทยในโปแลนด์ได้มากที่สุด โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้หลายช่องทาง อาทิ
การค้า การท่องเที่ยว การติดต่อสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในขณะที่ค่านิยมทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศจะมีข้ อจากัดต่อการดาเนินความสัมพันธ์ ใน
ระดับสูงระหว่างกัน แต่ความร่วมมือทางวัฒนธรรมยังสามารถดาเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ
สามารถเสริมสร้างผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ได้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้
นอกจากนี้ ผลการสั ม ภาษณ์ผู้ บริ ห ารและผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การด าเนิน นโยบาย
ต่างประเทศของไทยต่อโปแลนด์ พบว่ า ร้อยละ 71.4 เห็นพ้องว่า เมื่อพิจารณาถึงสภาวะทางการ
เมืองไทยในปัจจุบัน วัฒนธรรมจะเป็นตัวแปรสาคัญที่มีความเหมาะสมที่สุดในการในการดาเนินงาน
ทางการทูตและกิจกรรมต่างๆ กับโปแลนด์
3.4 ผลการดาเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ต่อโปแลนด์ ในช่วงปี 2555-2558
เมื่อพิจารณาความสาคัญทางยุทธศาสตร์ ของโปแลนด์ต่อไทยในด้านต่างๆ ตามข้อ 3.1
รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศตามข้อ 3.2
และการวิเคราะห์ SWOT ถึงโอกาสและผลประโยชน์ที่ไทยจะได้โปแลนด์ตามข้อ 3.3 แล้ว รายงาน
การศึกษานี้จะได้นาผลการดาเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ต่อโปแลนด์ในช่วงปี
2555-2558 มาศึกษาและประมวลผลว่า การดาเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรม ประสบความสาเร็จหรือมีอุปสรรคปัญหาอย่างไร และควรแก้ไข
หรือส่งเสริมในด้านใด เพื่อจะได้จัดทาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ควรนาไปใช้เพื่อเพิ่มพูนผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ได้ต่อไป
การดาเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ต่อโปแลนด์ในช่วงปี 2555-2558
เน้นแหล่งทรัพยากรสาคัญ คือ วัฒนธรรม ที่สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
3.4.1 ศิลปวัฒนธรรมและอาหารไทย
ส าหรั บ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมแล้ ว ชาวโปแลนด์ เ ป็ น ผู้ ที่ รั ก และชื่ น ชมใน
ศิลปวัฒนธรรม ในแขนงต่างๆ ซึ่งมีศักยภาพในการเป็น Soft Power ของไทยต่อโปแลนด์ได้อย่างดี
โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
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ของประเทศไทยและประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนสร้างความรู้สึก
ที่เป็นมิตรระหว่างไทยและโปแลนด์และสร้างความนิยมไทยในโปแลนด์เพิ่มขึ้น ทั้งในระดับประชาชน
และระดับหน่วยงาน อาทิ ภาพยนตร์ อาหาร การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทย เป็นต้น
ส าหรั บ อาหารไทยนั้ น ได รั บ ความนิ ย มอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในโปแลนด์ ใช้ วั ต ถุ ดิ บ
คุณภาพสูงและมีราคาแพง และเมนูที่เป็นที่รู้จัก คือ ต้มยากุ ง ผัดไทย แกงเขียวหวาน ฯลฯ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ร่วมมือกับสานัก งานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ ดาเนิน
โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมอาหารไทย อาทิ การเชิญพ่อครัว กระทะเหล็กของไทย (Iron Chef) มา
สาธิตการทาอาหารไทยและแนะนาให้คนโปแลนด์รับประทานข้าวซึ่งเหมาะกับอาหารไทย อีกทั้งใช้
เครื่องปรุงอาหาร ต่างๆ ของไทย
ในด้านดนตรี ชาวโปแลนด์มีความสนใจด้านดนตรีเป็นอย่างมาก โดยกระแสนิยมที่
ส าคัญ มาจากการที่โปแลนด์มีนักดนตรีชั้น นาเป็นที่รู้จักระดับโลก คือ นาย Federic Chopin ที่มี
ความสามารถในด้านเปียโน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ตระหนักถึงโอกาสในการร่วมมือกัน
ในด้านนี้ ในเดือนเมษายน 2558 จึงได้เชิญผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันดนตรีสถาบันกัลยานิวัฒนา
เยือนโปแลนด์ เพื่อหารือและแสวงหาลู่ทางความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์
ระหว่ า งกั น กั บ มหาวิ ท ยาลั ย Federic Chopin นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด คอนเสิ ร์ ต เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ Royal Castle กรุงวอร์ซอ ซึ่งช่วยส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักรู้
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศไทยโดยรวมแก่สาธารณชนและทางการของโปแลนด์ได้
เป็นอย่างดี
ในด้านศิลปะ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปิน
ระหว่างไทยกับโปแลนด์เ มื่อเดือนมิถุนายน 2556 โดยศิลปินไทย 7 คนได้มาร่วมแสดงผลงานกับ
ศิล ปิ น ชาวโปแลนด์ที่กรุงวอร์ ซอ และเมื่อเดือนมกราคม 2558 ศิล ปินโปแลนด์ได้เดินทางมาร่วม
แสดงผลงานกับศิลปินไทยที่เชียงใหม่ ฯลฯ
3.4.2 ธุรกิจและการท่องเที่ยว
สินค้าและบริการของไทย ไดรับความนิยมจากชาวโปแลนด์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเครื่องปรุงรส และเครื่องแกงประกอบอาหารต่างๆ ตลอดจนความนิยมในสปาไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับความชอบและรสนิยมของชาวโปแลนด์รุ่นใหม่ที่มีรูปแบบการดารงชีวิต (life style) ของ
คนที่มีฐานะและสามารถจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัว และนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากขึ้น
ในด้านการท่องเที่ยวนั้น แม้ในปัจจุบันจะไม่มีเที่ยวบินตรงจากโปแลนด์มาไทย แต่
มีบริษัทท่องเที่ยวในโปแลนด์ 3 ราย ได้แก่ Rainbow Tours ITAKA และTui ที่จาหน่ายโปรแกรม
แพ็คเกจทัวร์รวมบัตรโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลาเครื่องบินของ Lot Polish Airlines ไปยังประเทศไทย
1 เที่ยวต่อสัปดาห์ เส้นทางวอร์ซอ-กรุงเทพฯ ออกเดินทางทุกวันอาทิตย์ และเส้นทางกรุงเทพฯวอร์ซอ ออกเดินทางทุกวันจันทร์ ราคาบัตรโดยสารไป-กลับ ประมาณ 3,000 สว๊อตตี้ (หรือประมาณ
30,000 บาท)
ทั้งนี้ ส านั กงานการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ณ นครแฟรงเฟิร์ต ซึ่ง
รับผิดชอบดูแลโปแลนด์ จะร่วมจัดกิจกรรมในโปแลนด์ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ 1) การนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Business matching กับบริษัทนาเที่ยวในโปแลนด์
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และ 2) การเข้าร่ ว มออกบู ธ ประชาสั มพั นธ์การท่อ งเที่ยวไทยในงาน TT Warsaw-International
Travel Show ซึ่งจัดในช่วงปลายปี ซึ่งมีจานวนผู้เข้าชมประมาณ 20,000 คน และมีผู้จัดบูธนิทรรศ
การประมาณ 700 ราย จาก 64 ประเทศ4
อย่างไรก็ดี แม้จะมีอุปสรรคสาคัญ คือ การขาดเที่ยวบินตรงระหว่างกัน แต่ตั้งแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้มีการประกาศยกเว้นการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเป็นเวลา 30
วันให้แก่ชาวโปแลนด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวโปแลนด์เดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น
และแม้จะมีปัญหาเหตุการณ์การเมืองในประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
การท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวโปแลนด์ ม ากนั ก โดยหนั ง สื อ พิ ม พ์ Rzeczpospolita ได้ ใ ห้
ความเห็นว่า พื้นที่ท่องเที่ยวที่ชาวโปแลนด์นิยมเดินทางไปพักผ่อนตั้งอยู่ในจังหวัดชายทะเลที่ห่างไกล
จากสถานที่ชุมนุม รวมทั้งบริษัทท่องเที่ยวของโปแลนด์ยืนยันว่าไม่มีนักท่องเที่ยวรายใดที่ยกเลิกการ
เดิน ทางไปประเทศไทยสื บ เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ป กติ ทางการเมื อ ง นอกจากนี้ ในทัศนคติ ข อง
ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเห็นว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขายดี โดยนาย Radoslaw
Damasiewicz ผู้ อ านวยการการตลาดของบริ ษั ท Travelplanet.pl คาดว่ า อั ต รายอดจ าหน่ า ย
แพ็คเกจทัว ร์ ท่องเที่ย วไทยในปี 2557 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.7 (โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอร์ซอ ที่ waw 315/2556, 2556)
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดงาน Thailand Exhibition
2012 เมื่อเดือนกันยายน 2555 ซึ่งผสมผสานระหว่างมิติด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมทั้งได้เชิญ
ผู้ประกอบการของไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ของโปแลนด์ อาทิ งาน Amberif Fair และงาน
World Food Warsaw เป็นต้น
3.4.3 ความร่วมมือด้านวิชาการ
ความร่วมมือในด้านนี้นับเป็นการสร้าง Soft Power ของไทยต่อโปแลนด์ไดอย่างดี
ในระดับ หนึ่ ง โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ ซอ ได้ส่ งเสริมความร่ว มมื อด้ านวิช าการกั บ
สถาบันการศึกษาของโปแลนด์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนให้สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
และ Polish Institute of World Art Studies ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2555 ซึ่งน าไปสู่ ความร่ว มมือทางการวิจัยและแลกเปลี่ ยนข้อมูล ด้านศิล ปวัฒ นธรรม
ระหว่ า งทั้ ง สองสถาบั น การสนั บ สนุ น การเปิ ด ภาควิ ช าภาษาไทยเป็ น ภาควิ ช าใหม่ ที่ ส ถาบั น
ภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัย Adam Mickiewicz ที่เมือง Poznan โดยเมื่อเดือนกันยายน 2557 คณะ
ผู้ บ ริ ห ารจากคณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เดิ นทางไปหารือเกี่ยวกับการจัดทา
หลักสูตรเกี่ยวกับประเทศไทยและภาษาไทยและพิจารณาร่างความตกลงระหว่างทั้งสองสถาบันเพื่อ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาระหว่างกันต่อไป นอกจากนั้น ยังสนับสนุนการจัดงาน Thai Day
ที่ภ าควิช าภาษาไทยจั ดเป็ น ประจ าทุกปีที่เมือง Poznan นอกจากนี้ ในช่ว งปี 2555-2557 พบว่า
มีนักศึกษาไทยนิยมเดินทางไปศึกษาในด้านแพทย์ในโปแลนด์มากขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีจานวน 50 คน
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
4

กิจกรรมในปี 2557 ล่าสุด ได้แก่ การจัดงาน Amazing Thailand Roadshow to Eastern Europe 2014 เมื่อ
วันที่ 22 พ.ค. 2557 และการเข้าร่วมงาน TT Warsaw เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2557
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โดยสรุป การดาเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอในด้านวัฒนธรรม
ที่ผ่านมา ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในระดับประชาชน-ประชาชนระหว่างกันมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น
และสามารถเสริมสร้างการรู้จักและนิยมไทยในโปแลนด์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ว่าตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2557 โปแลนด์จะมีพันธะที่ต้องปฏิบัติตามมติของ EU ในฐานะประเทศสมาชิก ซึ่งทาให้
ความสัมพันธ์ทวิภาคีในทางการเมืองและการเยือนระดั บสูงระหว่างไทยกับโปแลนด์หยุดชะงักลงบ้าง
แต่ความร่วมมือในด้านวัฒนธรรมระหว่างกันยังสามารถดาเนินต่อไปได้อย่างดี และโปแลนด์ยังคง
แสดงความกระตือรื อร้ นในทุกโอกาสที่จะมีปฏิสั มพันธ์ และส่งเสริมความสัมพันธทวิภ าคีกับ ไทย
ในระดับอื่นๆ โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจและการศึกษาด้วย
3.5 สรุปผลการศึกษาและแนวทางที่เหมาะสมในการดาเนินงานการทูตดิจิทัลของไทยต่อโปแลนด์
ผลจากการศึกษาความสาคัญทางยุทธศาสตร์ของโปแลนด์ต่อไทยและการเปลี่ยนแปลง
ในวิถีการดารงชีวิตประจาวันของคนโปแลนด์ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคใน
การดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปแลนด์ ตลอดจนการศึกษานโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของ
รั ฐ บาลและยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงการต่ า งประเทศ กอปรกั บ ผลการด าเนิ น งานของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ต่อโปแลนด์ในช่วงปี 2555-2558 สามารถนามาประมวลเพื่อตอบ
โจทย์คาถามการศึกษาและอธิบายสมมติฐานการศึกษาของรายงานการศึกษาได้ ดังนี้
3.5.1 โปแลนด์มีความสาคัญต่อไทยอย่างไร และคนโปแลนด์มีพฤติกรรมในการใช้สื่อ
Social Media ต่างๆ อย่างไร
รายงานการศึกษานี้พบว่า โปแลนด์มีความสาคัญต่อผลประโยชน์ของไทยในหลาย
ด้าน ทั้งด้านที่ตั้งทางยุ ทธศาสตร์ ที่ มี ศัก ยภาพในการเป็นประตูก ารค้า การลงทุนและศูนย์ ก ลาง
เชื่อมโยงสู่ประเทศอื่นๆ ในยุโรป การมีจานวนประชากรและตลาดบริ โภคภายในประเทศขนาดใหญ่
การเป็นคู่ค้าของไทยในยุโรปตะวันออก การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่า งต่อเนื่องทาให้ชาวโปแลนด์มี
ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยและนิยมการท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้ สังคมของคนโปแลนด์ได้
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมดิจิทัลที่มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตและ Social Media ที่สูงขึ้นทุกปี จึง
น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะผลักดันความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ
3.5.2 นโยบายการทูตแบบใดที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ควรดาเนินต่อ
โปแลนด์ที่สามารถส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์และสอดคล้องกับสภาพสังคมของ
โปแลนด์มากที่สุด
รายงานการศึกษานี้พบว่า การทูตดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งในการใช้
Soft Power และการทูตสาธารณะ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความนิยมชมชอบต่อประเทศ
ไทย กับกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ผ่านตัวแสดงต่างๆ ทั้งภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ และเป็นกรอบการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องและขานรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะสามารถส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ได้ดีและใช้
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดอย่างคุ้มค่ามากที่สุดแล้ว ยังสอดคล้องกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของ
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กลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ที่มีการใช้และบริโภคเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ Social Media ต่างๆ
มากยิ่งขึ้นด้วย
ทั้งนี้ จากการประมวลผลการสารวจความคิดเห็ นผู้บริหารและผู้ ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายต่างประเทศของไทยต่อโปแลนด์ของกระทรวงการต่างประเทศ พบว่า ร้อยละ 92.9 เห็นว่า
รัฐบาลให้ความสาคัญกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในการขับเคลื่อนให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้
ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ โดยร้อยละ 85.7 เห็นว่า หากทุกภาคส่วนร่วมกันนา
นโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี บู ร ณาการจะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ น โยบายดั ง กล่ า วประสบ
ความสาเร็จเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว อย่างไรก็ดี ร้อยละ 42.9 เห็นว่า กระทรวงการต่างประเทศยังไม่มี
ยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนในการดาเนินงานในด้านการทูตดิจิทัล ในขณะที่ร้อยละ
92.9 เห็นว่า การทูตดิจิทัลเป็นการดาเนินการทางการทูตแบบหนึ่งที่สามารถส่งเสริมผลประโยชน์ของ
ไทยและสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้มากที่สุดและ
สามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ ก ว้ างขวางมากขึ้ น และเห็ น ว่ า การทู ต แบบอื่ น ๆ อาทิ การทู ต
สาธารณะ (ร้อยละ 78.6) การทูตเศรษฐกิจ (ร้อยละ 64.3) และการทูตวัฒนธรรม (ร้อยละ 50) ยังคง
มีความสาคัญในการดาเนินงานทางการทูต
นอกจากนี้ ร้อยละ 85.7 เห็นด้วยว่า การทูตดิจิทัลซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยีและสื่อ
Social Media มาใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปแลนด์ จะสามารถ
เสริมสร้างผลประโยชน์ ของไทยในโปแลนด์ได้ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยร้อยละ 100 เห็นว่า
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ร้อยละ 92.9 เห็นว่า มีความเหมาะสม
และสอดคล้ องกับ พฤติกรรมของชาวโปแลนด์ที่มีแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่ อ
Social Media มากขึ้น และร้อยละ 64.3 เห็นว่า จะสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดได้ อย่าง
คุ้มค่า โดยเป็นการลงทุนน้อยแต่ได้ผลในวงกว้าง
3.5.3 แนวทางการดาเนินกิจกรรมใดที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ควรเลือก
นาไปใช้เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น
เมื่อพิจารณาถึงสภาวะทางการเมืองไทยในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีข้อจากัดในการดาเนิน
ความสัมพันธ์ทางการเมืองในระดับสูง กอปรกับผลการดาเนินงานของสถานเอกอัครราชทู ต ณ กรุง
วอร์ซอ ที่ผ่านมา มุ่งเน้นแหล่ง ทรั พยากรของ Soft Power คือ วัฒนธรรม เป็นสาคัญ ซึ่งประสบ
ความส าเร็ จ ในการเสริ ม สร้ า งความนิ ย มไทยที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในโปแลนด์ ไ ด้ ใ นระดั บ หนึ่ ง รายงาน
การศึกษานี้ พบว่า แนวทางการดาเนินกิจกรรมที่ส ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ควรเลื อก
นาไปใช้เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น ยังคงต้องมุ่งเน้นการใช้
แหล่งทรัพยากรที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมมากที่สุดในการดาเนินความสัมพันธ์กับโปแลนด์ คือ
ด้านวัฒนธรรม (ศิลปวัฒนธรรม ธุรกิจและการท่องเที่ยว และความร่วมมือทางการศึกษา) ต่ อไป
เนื่องจากเห็นว่า แม้จะมีข้อจากัดทางการเมืองบางประการ แต่ความร่วมมือทางวัฒนธรรมยังสามารถ
ดาเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเสริมสร้างผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ได้ดีที่สุด ในช่วง
เวลานี้ โดยนาการทูตดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ Social Media ต่างๆ มาเป็น เครื่องมือ
หนึ่งของการดาเนินงานและต่อยอดเพื่อเสริม สร้างความรู้จักและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน
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ของทั้งสองประเทศและความนิยมไทยในโปแลนด์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ได้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้นด้วย
ทั้งนี้ ผลการสารวจความคิดเห็นผู้บริหารและผู้ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศ
ของไทยต่อโปแลนด์ของกระทรวงการต่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่า เมื่อคานึงถึงข้อจากัดทางการเมือง
บางประการในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปแลนด์แล้ว ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.4) เห็นว่า
วัฒ นธรรมจะเป็ น แหล่ ง ทรั พยากรหรือตัว แปรส าคัญที่ มี ความเหมาะสมมากที่สุ ด ต่อ การนาไปใช้
ดาเนินงานทางการทูต โดยสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแนวใหม่หรือสื่อ Social Media ต่างๆ เพื่อ
สื่อสารกับสาธารณชนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยเห็นว่า ช่องทางที่จะมีอิทธิพลมากที่สุ ดและ
เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการดาเนินนโยบายการทูตดิจิ ทัลในโปแลนด์ คือ Website (ร้อยละ 85.7)
Youtube (ร้อยละ 78.6) Facebook และ Twitter (ร้อยละ 64.3) และ Web blog (ร้อยละ 57.1)
ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคม
และพฤติกรรมของชาวโปแลนด์ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในโลกในยุค
ปัจจุบันมาใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานทางการทูต สามารถเชื่อมโยงโลกเข้าไว้ด้วยกัน เป็นโลกที่
ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง ทาให้มนุษย์ในแต่ละสังคมต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้มากยิ่งขึ้น แต่นามาซึ่ ง
ผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบ แม้จะช่วยอานวยความสะดวกให้กับชีวิตของมนุษย์อย่างมากมาย
แต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรคอมพิวเตอร์ เช่น แฮกเกอร์ (Hacker)
ที่ลักลอบเข้าสู่ระบบเพื่อล้วงความลับ การแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดังนั้ น หากรู้จัก
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างสรรค์และรู้เท่าทันและมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สร้างสรรค์มากกว่าเพื่อการทาลายย่อมส่งผลให้สังคมมีคุณภาพที่ดีขึ้น (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,
http://www.baanjomyut.com/library/global_community/07_1_2.html)
จากผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อพึงระวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่ อ Social Media ในการด าเนิน งานด้า นการทู ต ดิ จิทั ล นั้ น พบว่ า ร้ อ ยละ 64.3 ชี้ ใ ห้ เ ห็ นว่า
ในโลกของ Social Media แม้จะมีประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร แต่อีกทางหนึ่ง หากมีการให้ข้อมูล ที่
บิดเบือน ตลอดจนปัญหาการ Hacker ต่างๆ จะนามาซึ่งความเข้าใจผิดและปัญหาในระบบการสื่อสาร
ได้ นอกจากนี้ ร้อยละ 50 เห็นว่า การแพร่กระจายข่าวหรือข้อมูลที่บิดเบือนอย่างรวดเร็วและไม่
สามารถควบคุมได้ จะส่งผลเสียได้อย่างมากและรวดเร็วด้วยเช่นกัน ตลอดจนการให้ข้อมูลใน Social
Media บางประเภทมีลักษณะให้ข้อมูลแต่ฝ่ายเดียว (one-way communication) เพื่อหลีกเลี่ยงการ
โต้ตอบที่อาจน าไปสู่ ปั ญหาด้านการเมือง ความมั่นคง การสร้างความแตกแยกในสั งคมหรือ ผู้ ไ ม่
ประสงค์ ดี อ าจน าไปใช้ ใ นทางที่ ผิ ด นั้ น ย่ อ มมี ข้ อ จ ากั ด บางประการ โดยเฉพาะเป็ น การเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะกลุ่มที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มออนไลน์) ได้
เท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มออฟไลน์) ที่ยังคง
รับข่าวสารจากสื่อดั้งเดิมประเภทหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ดังนั้น การให้ความสาคัญกับการ
ควบคุมการให้ข้อมูล การใช้ข้อความในการสื่อสาร และช่องทางที่เหมาะสม รวมทั้งจริยธรรมในการใช้
สื่อต่างๆ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจ มีการดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดด้วย
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อย่ า งไรก็ ดี ผลการศึ ก ษาทั้ ง หมดนี้ จะได้ น าไปประมวลและจั ด ท าเป็ น ข้ อ เสนอแนะ
เชิงนโยบาย ตลอดจนรายละเอียดข้อเสนอแนะแนวทางหรือแผนปฏิบัติการในกิจกรรมต่างๆ ด้าน
การทูตดิจิทัลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในโปแลนด์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้ในบทที่ 4 ต่อไป

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
รายงานการศึกษานี้ได้ตั้งคาถามการศึกษาไว้ 3 คาถาม คือ 1) โปแลนด์มีความสาคัญต่อ
ไทยอย่างไร และคนโปแลนด์มีพฤติกรรมในการใช้สื่อ Social Media ต่างๆ อย่างไร 2) นโยบายการ
ทูตแบบใดที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ควรดาเนินต่อโปแลนด์ที่ และ 3) แนวทางการ
ดาเนินกิจกรรมใดที่สถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ควรเลือกนาไปใช้เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์
ของไทยในโปแลนด์ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์คาถามการศึกษาดังกล่าวข้างต้น รายงานการศึกษานี้จึงเริ่มต้นศึกษา
กรอบแนวคิดที่จะนามาเป็นกรอบและพื้นฐานในการศึกษาเรื่องการดาเนินงานการทูตดิจิทั ล และ
พบว่า กรอบแนวคิดของนักวิช าการที่ศึกษาด้าน Soft Power ของ Nye (2004) ที่กล่าวถึงการใช้
อานาจในรูปแบบหนึ่งที่สามารถจูงใจให้ประเทศอื่นๆ ดาเนินการใดๆ ตามความต้องการของเราได้โดย
ไม่มีการขู่บังคับ และแนวคิดเรื่องการทูตสาธารณะของ Melissen (2005) ที่ระบุว่า การทูตสาธารณะ
เป็ น เครื่ องมือส าคัญ อย่ างหนึ่ ง ของ Soft Power ในการเสริมสร้างภาพลั ก ษณ์ที่ ดีและความนิ ย ม
ชมชอบต่อประเทศของตนกับ สาธารณชนในต่างประเทศผ่านตัวแสดงต่างๆ ทั้งภาครัฐ และไม่ใช่
ภาครั ฐ สามารถน ามาใช้ เ ป็ น กรอบแนวความคิ ด ในการด าเนิ น การทางการทู ต ดิ จิ ทั ล ของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอที่มีต่อโปแลนด์ได้ โดยนาแนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2558-2561 มา
ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านการทูตดิจิทัล เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ให้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้นและสามารถเพิ่มความนิยมไทยในโปแลนด์ได้มากขึ้น
เมื่อประมวลกรอบแนวคิดต่างๆ และกรอบแผนการดาเนินงานแล้ว รายงานการศึกษานี้ได้
ประมวลความสาคัญทางยุทธศาสตร์ ของโปแลนด์ที่มีต่อไทยและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
โปแลนด์เข้าสู่สังคมดิจิทัลที่มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตและ Social Media ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
ตลอดจนการวิเคราะห์ SWOT เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่างๆ และแหล่ ง
ทรัพยากรสาคัญของ Soft Power ที่จะเป็นประโยชน์และเหมาะสมมากที่สุ ดในการดาเนิน ความ
สัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปแลนด์ โดยศึกษาผลการดาเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
กับโปแลนด์ ในช่วงปี 2555-2558 เพื่อประเมินว่าการดาเนินการที่ผ่านมาประสบความสาเร็จหรือไม่
อย่างไร และควรดาเนินการเพิ่มเติมในเรื่องใด เพื่อนาไปต่อยอดดาเนินงานการทูตดิจิทัลต่อไป
4.1 สรุปผลการศึกษา
รายงานการศึกษานี้ศึกษาและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ สรุปได้ดังนี้
4.1.1 กรอบแนวคิดด้าน Soft Power ที่กล่าวถึงการใช้อานาจเชิงจูงใจให้ผู้อื่นดาเนินการ
ใดๆ ตามความต้องการของเราได้โ ดยไม่มีการขู่บังคับ และแนวคิดเรื่องการทูตสาธารณะ ซึ่งเป็น
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เครื่องมือสาคัญของ Soft Power ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความนิยมชมชอบต่อประเทศ
กับสาธารณชนในต่างประเทศผ่านตัวแสดงทั้งภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ สามารถนามาใช้เป็นกรอบ
อธิ บ ายการทู ต ดิ จิ ทั ล นอกจากนี้ นโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิทั ล ของรั ฐ บาลและแผนยุ ท ธศาสตร์ข อง
กระทรวงการต่างประเทศ สามารถนามาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ งานของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงวอร์ซอ ที่มีต่อโปแลนด์ได้ ซึ่งเป็นการขานรับยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ
4.1.2 โปแลนด์มีความสาคัญต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยในหลายประเด็น ไม่ว่าจะ
เป็ น ศักยภาพของที่ตั้งทางยุ ทธศาสตร์ที่จะเป็นประตูการค้า การลงทุนและศูนย์กลางเชื่อมโยงสู่
ประเทศอื่นๆ ในยุโรป จานวนประชากรและตลาดบริโภคภายในประเทศขนาดใหญ่ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การเป็นคู่ค้าของไทยในยุโรปตะวันออก ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย
และท่องเที่ยวมากขึ้น อย่างไรก็ดี การรู้จักระหว่างไทยกับโปแลนด์ยังมีน้อยมาก เนื่องด้วยข้อจากัด
หลายประการ ทั้งด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา แต่สิ่งเหล่านี้นาไปสู่ความท้าทายในการดาเนินงาน
ทางการทูตมุ่งส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยให้ได้มากที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด
4.1.3 เมื่ อ พิ จ ารณาจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรคต่ า งๆ ในการด าเนิ น
ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับโปแลนด์ ตลอดจนพฤติกรรมของชาวโปแลนด์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตและ
Social Media ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอร์ซอ จะผลักดันความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผ่าน สื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ
4.1.4 การทูตดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุ ง วอร์ ซ อ ควรน าไปด าเนิ น ต่ อ โปแลนด์ ซึ่ ง นอกจากจะสามารถส่ ง เสริ ม ผลประโยชน์ ข องไทย
ในโปแลนด์ได้ดีและใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดอย่างคุ้มค่ามากที่สุดแล้ว ยังสามารถเสริมสร้าง
การรู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของโปแลนด์ได้หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น
4.1.5 แนวทางการปฏิบัติงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ควรเลือกนาไปใช้
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในโปแลนด์ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น ควรมุ่งเน้นการใช้ Soft Power
จากแหล่งทรัพยากรต่างๆ ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม (ศิลปวัฒนธรรม ธุรกิจและการ
ท่องเที่ยว และความร่วมมือทางการศึกษา) โดยนาการทูตดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อ
Social Media ต่างๆ มาเป็นเครื่องมือหนึ่งของการดาเนินงาน เพื่อเสริม สร้างความรู้จักและความ
เข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศและความนิยมไทยในโปแลนด์
4.1.6 การด าเนิ น งานในด้ า นวั ฒ นธรรมของสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง วอร์ ซ อ
ในโปแลนด์ ที่ผ่ านมาในช่วงปี 2555-2558 ส่ งผลให้ ความสัมพันธ์ในระดับประชาชน-ประชาชน
ระหว่างกัน มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และสามารถเสริมสร้างการรู้จักและนิยมไทยในโปแลนด์เพิ่มมาก
ขึ้น อย่างไรก็ดี สภาวะทางการเมืองของไทยในปัจจุบันยังมีข้อจากัดในการดาเนินความสัมพันธ์ ทวิ
ภาคีในทางการเมืองและการเยื อนระดับสู งระหว่างไทยกับโปแลนด์อยู่บ้างตามมติของ EU และ
โปแลนด์มีพันธะ ที่ต้องปฏิบัติตามเนื่องจากเป็นประเทศสมาชิก แต่ความร่วมมือในด้านวัฒนธรรม
ระหว่างกันยังสามารถดาเนินต่อไปได้อย่างดี และโปแลนด์ยังคงแสดงความกระตือรือร้นในทุกโอกาสที่
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จะมีปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมความสัมพันธทวิภาคีกับไทยในระดับอื่นๆ โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรม ซึ่ง
รวมถึงด้านเศรษฐกิจและการศึกษาด้วย
4.1.7 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้
จักและความนิยมไทยในโปแลนด์โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องได้ต่อไป โดยนาการทูต
ดิจิทัล หรือการทูตที่ใช้สื่อแนวใหม่หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่มีอยู่หลากหลายช่องทาง มาช่วย
เสริมในด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น
4.1.8 สื่อสังคมออนไลน์ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ควรพิจารณาใช้เพื่อเป็น
ช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสมกับการบริโภคสื่อ Social
Media ของชาวโปแลนด์ คือ Website Youtube Web blog ตลอดจนกลุ่ม Social Network ได้แก่
Facebook และ Twitter เนื่องจากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ซึ่งกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์นิยมใช้มาก
ดังนั้น จากข้อมูลต่างๆ ที่ได้ศึกษามา สามารถประมวลเป็นคาตอบสาหรับคาถามการศึกษา
นี้ โดยสรุปได้ว่า การทูตดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งในการใช้ Soft Power และการทูต
สาธารณะ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความนิยมชมชอบต่อประเทศไทยกับกลุ่มเป้า หมาย
ชาวโปแลนด์ผ่านตัวแสดงต่างๆ ทั้งภาครัฐและไม่ใ ช่ภาครัฐ และเป็นกรอบการดาเนินงานที่สอดคล้อง
และขานรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งนอกจากจะสามารถส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย ในโปแลนด์ได้ดีและใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จากัดอย่างคุ้มค่ามากที่สุดแล้ว ยังสอดคล้องกับ พฤติกรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์
ที่มีการใช้และบริโภคเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ Social Media ต่างๆ มากยิ่งขึ้น และแนวทางการ
ดาเนินกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ควรเลือกนาไปใช้เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของ
ไทยในโปแลนด์ให้ ขยายวงกว้างมากขึ้น ยังคงต้องมุ่งเน้นการใช้แหล่ง ทรัพยากรที่มีศักยภาพและ
มีความเหมาะสมมากที่สุดในการดาเนินความสัมพันธ์กับโปแลนด์ คือ ด้านวัฒนธรรม (ศิลปวัฒนธรรม
ธุรกิจและการท่องเที่ยว และความร่วมมือทางการศึกษา) ต่อไป
4.2 ข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติการในการนาการทูตดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆ
เมื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่างๆ แหล่งที่มาของ Soft Power และ
สภาพสังคมและพฤติกรรมของชาวโปแลนด์ในปัจจุบัน ตลอดจนโอกาสและผลประโยชน์ที่ไทยจะได้
โปแลนด์ และช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ผ่า นสื่อ
Social Media ต่างๆ ได้ดังนี้
4.2.1 แผนปฏิบัติการในระยะสั้น (6 เดือน-1 ปี)
แผนระยะสั้นนี้มีจุดมุ่งหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอเป็นแหล่งริเริ่ม
และทดลองการใช้การทูตดิจิทัล ก่อนที่จะทาการขยายไปในประเทศอื่น ซึ่งการดาเนินประกอบด้วย
ประเด็นดังต่อไปนี้
1) ด้ า นการศึ ก ษาและวิ จั ย ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ Social Media ของ
กลุ่มเป้าหมายในโปแลนด์ว่า มีความนิยมใช้หรือบริโภคสื่อช่องทางใดมากที่สุด เพื่อนามาใช้กาหนด
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ช่ อ งทางที่ เ หมาะสมในการน ากิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จ ะด าเนิ น การในทุ ก มิ ติ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ช่ อ งทาง
ประชาสัมพันธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากที่สุด
2) ด้านบุคลากร จัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และภาษาท้องถิ่นดูแลในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายในสื่อ
Social Media ต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ดังกล่าว นอกจากนี้ควรฝึกอบรมบุคลากรของสถาน
เอกอัครราชทูตให้สามารถบริหารจัดการในด้านนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่จาเป็นต้องลงไปปฏิบัติเองก็ตาม ทั้งนี้
เนื่องจากการใช้ soft power เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน ผู้ที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี อาจ
ไม่มีความเข้าใจวิธีการทางการทูตได้ดี และอาจทาให้เกิดการผิดพลาดได้
3) การพัฒนาทางด้านเทคนิค เช่น พัฒนาเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตให้มี
ความทันสมัย มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีความน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาชมและติดตาม
อาทิ การจัดทาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจไทยและโปแลนด์ ที่ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การทาธุรกิจระหว่างไทยกับโปแลนด์ การจัดตั้งมุม Experience Thailand ที่สถานเอกอัครราชทูต
เพื่อเป็นจุดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของไทย โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
จัดทาระบบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย
4) การเสริมสร้างการรู้จักกันและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ใช้ประโยชน์
จาก Social Media ต่างๆ ในการเสริมสร้างความรู้จักกันในลั กษณะ two-way communication
โดยมุ่งเน้นทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสาธารณชนในประเทศนั้นๆ และกลุ่มคนไทยที่อาศัยในประเทศนั้น
ด้ว ย โดยจั ดทา Facebook หรื อ Twitter ที่ใช้ภ าษาท้องถิ่น ใช้ภ าพและภาษาที่ง่าย ในลั กษณะ
two-way communication ให้มี Interaction โดยมีเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญและรู้ภาษาท้องถิ่น
monitor และตอบคาถามต่างๆ เป็นประจา
5) โครงการต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดโครงการนาผู้เขียน
Web Blog ต่างๆ ของโปแลนด์เยือนไทย เพื่อให้ได้มีโอกาสสัมผัสกับประเทศไทยได้โดยตรง และ
สามารถเขียนประชาสัมพันธ์ประเทศไทยใน Blog ของตนเอง หรือการเชิญผู้ที่มีชื่อเสียงชาวโปแลนด์
เยือนประเทศไทย โดยจะเป็นตัวแทนในการนาเสนอเกี่ยวกั บประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นภาษา
โปลิช ซึ่งจะสร้างสีสันที่น่าสนใจและความเข้าใจได้มากกว่า และจัดทาเป็นคลิปวีดิโอการท่องเที่ยวไทย
หรือการทาอาหารไทย และอัพโหลดคลิปดังกล่าวใน Youtube หรือ Facebook หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่
เป็นที่นิยมในโปแลนด์ เพื่อดึงดูดให้ชาวโปแลนด์เดินทางมาไทยให้มากขึ้น
4.2.2 แผนปฏิบัติการในระยะกลาง (1 ปี-2 ปี)
1) การศึกษาและวิจัย ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับการใช้สื่อ Social Media ของ
สถานเอกอั ค รราชทู ต อื่ น ๆ เพื่ อ น า best practices มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จ ะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) การพั ฒ นาบุ ค ลากร จั ด การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ า นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการๆ ผ่านสื่อ Social Media ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้สื่ อ Social Media ต่างๆ ได้ในลักษณะ real time และสามารถ
ปฏิสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์กับประเทศต่ างๆ ได้อย่างเป็นปัจจุบัน โดยมีการบูรณาการกับหน่วย
ราชการอื่นๆ เพื่อให้การสื่อสารออกไปในทิศทางเดียวกัน
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3) การประมวลผลและติดตามผล จัดทาและประมวลข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานในด้านการทูตดิจิทัลของสถานเอกอัครราชทูต อาทิ จานวนผู้เข้าชม
และติดตามสื่อ Social Media ต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูต เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
4.2.3 แผนปฏิบัติการในระยะยาว (3ปี-5 ปี)
1) นโยบาย มีการกาหนดแผนยุทธ์ศาสตร์ในระดับชาติ โดยแต่ละหน่วยงานมี
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการใช้ดิจิทัลในการพัฒนาประเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อ Social Media ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และบูรณาการทุกภาคส่วนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) งบประมาณ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินนโยบายการทูตดิจิทัล เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาวะในโลก
ปัจจุบันและพฤติกรรมการดารงชีวิตที่มีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต และสื่อ
Social Media ต่างๆ กับการใช้ชีวิตประจาวันมากขึ้น
3) โครงสร้าง จัดตั้งหน่วยงานหรือสานักภายในกระทรวงฯ ที่ดูแล ติดตาม และ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ Social Media ต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
กระทรวงในภาพรวม และของสถานเอกอั ครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นการเฉพาะ เช่น จัดตั้ง
Bureau/Office of Digital Diplomacy
4) บุคลากร สนับสนุนการให้ทุนของกระทรวงการต่างประเทศในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทเพื่อศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นรากฐานสาคัญและ
ประโยชน์กับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในด้านการประชาสัมพันธ์ในระยะยาว
5) การประเมิ น ผล โดยที่ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ Social Media มี
พัฒนาการอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จึงควรให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยนาข้อมูลที่
ได้รับไปประมวลใช้ประโยชน์ต่อไป โดยอาจให้มีความร่วมมือในด้านดิจิทัลนี้กับหน่วยราชการและ
เอกชนของโปแลนด์ เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศในระยะยาวต่อไป
4.2.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1) ในการดาเนินงานด้านการทูตดิจิทัล มีข้อพึงระวังของการใช้ Social Media
คือ การมีข้อมูลที่บิดเบือนและการแพร่กระจายของข้อมูลอย่างรวดเร็ว อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนได้ ซึ่งการแก้ไขข้อมูลที่บิดเบือนจะทาได้ยากและควบคุมได้ยาก
2) บุ คลากรที่ดูแ ลในด้ านการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่ อ Social Media
ต่างๆ จะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเทคนิค ภาษา (ท้องถิ่น) การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
3) การดาเนินทางการทูตดิจิทัลสามารถทาได้ในลักษณะ one-way communication
ซึ่งจะสามารถควบคุมสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารได้ แต่ควรคานึงถึงการสื่อสารในลักษณะ two-way
communication ผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ ด้วย เพราะจะช่วยเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น แต่การสื่อสารในลั กษณะนี้จะมีโ อกาสที่จะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ อย่ าง
รุนแรงหรือการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย จึงควรจากัดไม่ให้สื่อสารในประเด็นที่มีความ
อ่อนไหว หรือประเด็นทางการเมืองที่อาจจะถูกขยายผลไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ได้
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4) ใช้ป ระโยชน์จากสื่อ Social Media ต่างๆ ในการดาเนินงานด้านกงสุ ลของ
สถานเอกอัครราชทูต โดยเฉพาะการเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความเข้มแข็งของชุมชน
ไทย ในโปแลนด์ รวมทั้งการพัฒนาระบบงานกงสุลและการตรวจลงตราเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ชาวโปแลนด์ให้มากขึ้น
5) นอกจากประชากรของประเทศโปแลนด์จะกลุ่มเป้าหมายหลักในการใช้ Social
Media นี้ แ ล้ ว จากผลวิ จั ย พบว่ า ยั ง มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายอื่ น ๆที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต อาจต้ อ งสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ผ่าน Social Media เช่น นักธุรกิจชาวไทย และชาวโปแลนด์ที่สนใจในการค้าและการ
ลงทุน นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับประเทศโปแลนด์
โดยสรุป รายงานการศึกษานี้เห็นว่า เมื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ต่างๆ และสภาพสังคมและพฤติกรรมของชาวโปแลนด์ในปัจจุบัน ตลอดจนโอกาสและผลประโยชน์ที่
ไทยจะได้โปแลนด์แล้ว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
ในด้านวัฒนธรรมได้ต่อไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยใช้การทูตดิจิทัลมาเพิ่มเติมในการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อ Social Media ต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในด้านการประชาสัมพันธ์และเข้า ถึง
(reach out) ภาคประชาสั ง คมและกลุ่ ม เป้ า หมายในโปแลนด์ ใ นทุ ก ระดั บ และเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยกลางคนที่มี lifestyle ใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้จักและความ
นิยมไทยในกลุ่มเป้าหมายชาวโปแลนด์ให้มากขึ้น และใช้งบประมาณที่ มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
แม้นักการทูตจะต้องมีการพัฒนาและปรับตัวอยู่เสมอ แต่ในยุคโลกาภิวัตน์และยุคที่
เทคโนโลยีสารสนเทศและ Social Media มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ นับเป็นความท้าทายสาหรับ
นักการทูตเป็นอย่างยิ่ง การใช้ประโยชน์จากสื่ อ Social Media ต่างๆ ในทางการทูตนั้น นอกจากจะ
เป็นการเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้นและเป็นการกระจายข้อมูลและ
สารต่างๆ ที่ต้องการไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถเสริมสร้างความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลกับสาธารณชนและระหว่างประชาชน-ประชาชนด้วยกันเองได้ ดังนั้น จึงมีความจาเป็น
ที่นักการทูตจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่สาธารณชนทั่วโลกนิยม
ใช้ เพื่อเก็บข้อมูล บริโภคข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับรัฐบาล
องค์กร สถาบั น และกลุ่ มเป้ าหมายต่างๆ อย่างไรก็ดี การคัดกรองข้อมูล การติดตามตรวจสอบ
ตลอดจนการออกแบบและนาเสนอเนื้อหาและสารที่ต้องการสื่อออกไป เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้มีความ
น่าสนใจและสามารถส่งผลได้ในวงกว้าง เพื่อให้สามารถส่งเสริมการดาเนินงานทางการทูต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งการสื่อสารที่ดีถือเป็นหัวใจหรือหลักสาคัญของการทูตที่ดีด้วย
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