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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาฉบับนี้มีเปาหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทย
ในสหราชอาณาจักรวาที่ผานมามีการดําเนินการอยางไร มีอุปสรรคอยางไร และเสนอแนะแนวทางใน
การลดอุปสรรค และเพิ่มโอกาสในการดําเนินการดังกลาว เนื่องจากสหราชอาณาจักรเปนประเทศ
ยุท ธศาสตรของไทย และมีความสําคัญ ในหลายมิติ โดยเฉพาะในดานการคา การทองเที่ยว และ
การศึกษา
การทูตเชิง วัฒ นธรรมคือการดําเนินกิจ กรรมเพื่อสง เสริม การดํา เนินนโยบายดานการ
ตางประเทศ โดยผานการใชอํานาจละมุน ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งในการดําเนินการทูตสาธารณะ ทั้งนี้
เพื่อสรางความเขาใจ ภาพลักษณที่ดี หรือทัศนะคติ ในทิศทางที่เปนคุณตอประเทศ
การทูตเชิง วัฒ นธรรมมีการใชอยางแพรหลายทั่วโลก โดยบางประเทศอาจมีก ารจัดตั้ง
หนวยงานพิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการดานนี้โดยเฉพาะ อาทิ British Council ของสหราชอาณาจักร หรือ
Alliance Française ของฝรั่งเศส เพื่อใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพและความคลองตัวยิ่งขึ้น
สําหรับ ประเทศไทย ไดมีการใชการทูตเชิง วัฒนธรรมมาโดยตลอด โดยเฉพาะในสหราช
อาณาจักร ซึ่งไดมีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมอยูเปนประจํา อาทิ การจัดเทศกาลไทย ซึ่งมีการแสดง
นาฏศิล ป การสาธิตการประกอบอาหารไทย และการขายสินคาไทย แตในป พ.ศ. 2558 ซึ่ง เปน
ปพิ เ ศษของความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทย-สหราชอาณาจั ก ร กอปรกั บ การเฉลิ ม ฉลองการเจริ ญ
พระชนมายุครบ 5 รอบ ของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุม ารี จึง ไดมีก ารจัด
เทศกาลไทยภายใตชื่องาน “Totally Thai – ไทยแทๆ ” โดยมีการจัดกิจ กรรมทางวัฒนธรรม
หลากหลาย รวมถึง การแสดงโขนชุดใหญ ณ โรงละคร Royal Albert Hall และการจัดเทศกาล
ภาพยนตรไทยที่ British Association of Film and Television Arts (BAFTA) ซึ่งสถานที่ทั้งสอง
ลวนเปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักดีในกรุงลอนดอน
ดังนั้น การศึกษาฉบับนี้จึงเลือกการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมดังกลาวมาเปนกรณีศึกษา
โดยไดมีการศึกษาวิเคราะหการดําเนินการ ปญหาดานมโนทัศนและปญหาเชิงปฏิบัติ ซึ่งการศึกษาฯ
พบวา การดําเนินกิจกรรมดังกลาว แมจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง และไดรับการตอบสนอง
จากชาวบริติช แตหากสามารถแกไขอุปสรรคเชิงปฏิบัติ เชน การบริหารจัดการงบประมาณ การทํา
ประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ และใหมีการจัดกิจกรรมดังกลาวบอยครั้งและตอเนื่องยิ่งขึ้น ก็จะ
สามารถเพิ่มโอกาสในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของ
ไทยไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึง การเพิ่มโอกาสในการที่ชาวบริติชจะมีความเขาใจวัฒนธรรมของไทย
และพรอมที่จะมาเที่ยวหรือทําธุรกิจกับไทย ซึ่งจะนําไปสูความเจริญทางเศรษฐกิจของไทยตอไป
อนึ่ง ในสภาวะที่การเมืองไทยยัง อยูในชวงไมปกติ ดัง เชนในปจจุบัน ซึ่งสง ผลใหรัฐ บาล
สหราชอาณาจักรจํากัดการติดตอทางการเมืองในระดับสูง การดําเนินการทูตเชิง วัฒนธรรมจึง มี
ความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวเปนชองทาง หรือเครื่องมือทางการทูต ที่ยัง
สามารถเดินหนาตอไปได ซึ่งจะชวยรักษาความสัมพันธอันดีระหวางไทย-สหราชอาณาจักรไมวาจะใน
ระดับรัฐกับรัฐ หรือประชาชนกับประชาชน

จ

กิตติกรรมประกาศ
ในการเขาอบรมหลักสูตร “นัก บริหารการทูต รุนที่ 8” ผูเขียนไดรับประสบการณและ
ความรูมากมาย ไดพบเพื่อนรวมงานใหมจากทั้งกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานอื่น ซึ่งสราง
ความประทับใจเปนอยางยิ่ง ในการนี้ ผูเขียนขอแสดงความชื่นชมสถาบันการตางประเทศเทวะวงศ
วโรปการ โดยเฉพาะทานผูอํานวยการสถาบันฯ (น.ส. ภัทรัตน หงษทอง) และเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกคน
ที่ใหการดูแลผูเขาอบรมทุกคนเปนอยางดี และสรรหาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายตลอดหลักสูตรฯ
อีกทั้ง ยังทุมเทแรงกายแรงใจในการการเตรียมการศึกษาดูงานนอกสถานที่และในตางประเทศ ซึ่งเปน
ประโยชนอยางยิ่ง
นอกเหนือจากสถาบันฯ แลว ผูเขียนขอแสดงความขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทาน
ไดแก (1) เอกอัครราชทูต อุม เมาลานนท (2) ผศ.ดร. เดชา ตั้งสีฟา (3) อ. ดร. ธีวินท สุพุทธิกุล ที่
ไดสละเวลาในการอานและใหคําปรึกษาในการทํารายงานศึกษาวิจัยฉบับนี้จนบรรลุผ ลสําเร็จตาม
เปา หมาย นอกจากนั้น ผูเ ขีย นขอบคุ ณทุ ก ท านที่ให ขอ มูล ในการทํา การศึก ษาวิจั ย โดยเฉพาะ
น.ส. จิดาภา ลํายอง ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (เจาหนาที่ดานสารนิเทศ) และ
นางเปรมฤดี โลทารักษพงษ (เจาหนาโตะ สหราชอาณาจักร กรมยุโรป)
แนนอนที่สุด ผูเขียนจะไมสามารถเขารวมการอบรมครั้งนี้ ไดหากไมไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา (เอกอัครราชทูต กิตติพงษ ณ ระนอง) ที่ใหลามาเขารับการอบรม อีกทั้ง เพื่อนรวมงานที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ลอนดอน ทุก คน ที่ตองแบงเบาหนาที่ความรับผิดชอบในระหวางที่
ผูเขียนเขาอบรม ซึ่งผูเขียนขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้
สุดทายนี้ ผูเ ขียนขอขอบคุณนางพันธุมา มงคลนาวิน (ภริยา) ที่ยอมเสียสละใหผูเ ขียน
กลับมาประเทศไทยเพื่อเขารวมการอบรมฯ ในขณะที่ยังคงมีภาระในการดูแลลูกทั้งสองคนซึ่งยังศึกษา
ที่กรุงลอนดอน ซึ่งผูเขียนซาบซึ้งในการเสียสละ และยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อดูแลลูกแตเพียงลําพัง ใน
ครั้งนี้อยางยิ่ง
พืชภพ มงคลนาวิน
สิงหาคม 2559
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธกันมากวา 400 ป และมีความสัมพันธ
ทางการทูตกวา 160 ป ทั้ง สองประเทศมี ห ลายสิ่ ง ที่ค ลายคลึง กัน อาทิ ระบบการปกครองโดย
ประชาธิปไตยโดยมีกษัตริยเปนประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล มีระบบนิติบัญญัติ
แบบ 2 สภา มีจํานวนประชากรและพื้นที่ของประเทศที่ใกลเคียงกัน นอกจากนั้น สหราชอาณาจักรยัง
เปนประเทศคูคาที่สําคัญของไทย โดยจัดอยูในอันดับตนๆ ของยุโรป รองจากเยอรมนีและฝรั่งเศส ใน
แตละปนักทองเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเดินทางมาประเทศไทยเกือบ 1 ลานคน และนักทองเที่ยว
ชาวไทยเดินทางไปสหราชอาณาจักรปละกวา 1 แสนคน
ในภาพรวม สหราชอาณาจักรมีความสัมพันธกับไทยหลายดาน ไมใชเพียงทางการเมืองและ
เศรษฐกิจเทานั้น แตยังรวมถึงดานกลาโหม การศึกษา และวัฒนธรรม ดังนั้น จึงปฏิเสธมิไดวา การมี
ปฏิสัม พันธอันดีกับ สหราชอาณาจัก รยอมเปนประโยชนกับ ไทย เนื่องจากทั้ง สองประเทศตางมี
ผลประโยชนรวมกันในหลายมิติ การรักษาความสัมพันธอันมีมาชานานและพัฒนาความสัมพันธใหมี
ความแนนแฟนไปอีกระดับยอมเปนผลดีตอทั้งสองประเทศ ทั้งในระดับรัฐและเอกชน
อยางไรก็ดี ความสัมพันธไทย-สหราชอาณาจักรมิไดมีความราบรื่นมาโดยตลอด บางครั้งก็มี
ความทาทาย ซึ่งอาจเปนอุปสรรคในการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศ เชน สถานการณทาง
การเมืองของไทยในปจจุบัน หลัง การทํารัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง ทําให
สหราชอาณาจักรตั้งเงื่อนไขในการมีปฏิสัมพันธกับไทย โดยเฉพาะในการติดตอระดับสูง (ทั้งนี้ เพื่อให
สอดคลองกับ มติของสหภาพยุโรปในการดํา เนินความสัม พันธกับ ไทยภายหลังการทํารัฐประหาร
ดังกลาว เนื่องจากสหภาพยุโรปมองวาการทํารัฐประหารเปนการกระทําที่ไมเ ปนไปตามครรลอง
ประชาธิปไตย) ดังนั้น ในสภาวะพิเศษเชนนี้ การทูตเชิงวัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนกุญแจสําคัญในการ
สานตอความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับสหราชอาณาจักร และระหวางคนไทยกับคนบริติช เนื่องจาก
เปนชองทางในการประสานงานที่ยังสามารถดําเนินการตอไปไดในสภาวะพิเศษทางการเมืองเชนใน
ปจจุบัน1 การเขาใจในวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีของกันและกันจึงเปนปจจัยสําคัญใน
การขับเคลื่อนใหความสัมพันธของทั้งสองประเทศมีความตอเนื่องและพัฒนาการในทางสรางสรรค
อีกทั้ง ยังนํามาซึ่งความไวเนื้อเชื่อใจและความเขาใจซึ่งกันและกัน
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ความสําคัญของการทูตเชิงวัฒนธรรมในฐานะ “กุญแจ” ดอกสําคัญในการสานตอความสัมพันธระหวางประเทศ
จะกลาวถึงในบทที่ 3
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาฯ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ ไดแก (1) เพื่อวิเคราะหการดําเนินงาน
ดานการทูต เชิงวัฒ นธรรมของไทยกับ สหราชอาณาจัก ร และศึก ษาวาที่ผานมามีก ารดําเนินการ
อยางไร มีความทาทาย และอุปสรรคปญหาอยางไร (2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการลดอุปสรรคและ
ความทา ทายดัง กลาว และเพิ่ม โอกาสในการพัฒ นาการทูตเชิงวัฒ นธรรมระหวางสองประเทศใน
อนาคต ทั้งนี้ คําถามของการศึกษาฉบับนี้ คือ อุปสรรคของการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทย
ในสหราชอาณาจักรคืออะไร และจะสามารถแกปญหาดังกลาวไดอยางไร
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
โดยที่ความสัมพันธไทย-สหราชอาณาจักรครอบคลุมหลายมิติ การศึกษาฉบับนี้ จะกลาวถึง
ภาพรวมความสัมพันธและความรวมมือระหวางไทยกับสหราชอาณาจักรในมิติตางๆ อาทิ การเมือง
เศรษฐกิจ วัฒ นธรรม และการทองเที่ยว การศึก ษา เพื่อแสดงใหเ ห็นถึง ความสําคัญ ของสหราช
อาณาจักรตอไทย และจะทําการศึกษาวา การทูตเชิงวัฒนธรรมสามารถชวยขับเคลื่อนและพัฒนา
ความสัมพันธระหวางไทยกับสหราชอาณาจักรไดอยางไร
วิธีการศึกษาจะใชการวิจัยจากเอกสารที่เกี่ยวของ (documentary research) เปนหลัก
โดยจะทําการศึกษาวิจัยจากจากแหลงขอมูล อาทิ เอกสารทางราชการ สื่อสิ่งพิมพ และบทความทาง
วิชาการตางๆ นอกจากนั้น จะใชก ารสัมภาษณและการหารือกับผูที่เกี่ยวของและมี ประสบการณ
โดยตรงในการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมในการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทย-สหราชอาณาจักร อาทิ
เอกอัครราชทูตไทยประจําสหราชอาณาจัก ร เจาหนาที่ส ถานเอกอัครราชทูตฯ หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมถึงผูประกอบการและภาคเอกชน
ในสวนของระเบี ยบวิธีก ารศึก ษา จะกลา วถึง แนวคิดและทฤษฎีก ารทูตเชิง วั ฒ นธรรม
(cultural diplomacy) (ในบทที่ 2) ซึ่ง เปนการดําเนินนโยบายตางประเทศหลักแขนงหนึ่ง เพื่อ
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับประเทศตางๆ และเพื่อเพิ่มความเขาใจ และความไวเนื้อเชื่อใจ
ซึ่งกันและกัน อันเปนพื้นฐานสําคัญของความสัมพันธระหวางประเทศ และความเจริญรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนั้น จะทําการศึกษาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยยกตัวอยางประเทศที่กําลังใช
หรือเคยใชก ารทูตเชิงวัฒนธรรมในการดําเนินนโยบายตางประเทศ เพื่อศึกษาวาประเทศดังกลาว
ประสบความสําเร็จในการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมอยางไร
บทที่ 3 จะเปนการศึกษาเกี่ยวกับการทูตเชิงวัฒนธรรมในบริบทไทย-สหราชอาณาจักร โดย
จะมี ก ารศึ ก ษาการดํ า เนิ น การและประสบการณ ที่ ผ า นมา ตามด ว ยการวิ จั ย ความท า ทาย
(challenges) และอุปสรรค (obstacles) ในดานตางๆ ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานดานการทูต
เชิง วัฒนธรรมดังกลาว โดยในบทนี้จะมีการนําเสนอกรณีศึกษา อาทิ การจัดนิทรรศการไทย การ
จัดการแสดงโขน การจัดการแสดงดนตรีไทย
บทที่ 4 จะเสนอแนะแนวทางในดํา เนิน การเพื่อ ลดความทา ทายและอุป สรรคในการ
ดําเนินงานดานการทูต เชิงวัฒนธรรมในบริบทไทย-สหราชอาณาจัก ร เพื่อสรางโอกาสในการนํา
การทูตเชิงวัฒนธรรมไปใชในการสงเสริมความสัมพันธระหวางสองประเทศ ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือ
ไทย-สหราชอาณาจักรในดานตางๆ และความเจริญทางเศรษฐกิจในภาพรวมของไทยตอไป
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1.4 ประโยชนของการศึกษา
การศึกษาฉบับ นี้ หวัง จะแสดงใหเห็นวา การทูตเชิงวัฒนธรรมเปนเครื่องมือที่สําคัญ ใน
การรั ก ษาและพั ฒ นาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ โดยเฉพาะในบริ บ ทความสั ม พั น ธ ไ ทยสหราชอาณาจักรในชวงปจ จุบัน ซึ่ง สถานการณภายในของไทยทําใหยัง ไมสามารถดําเนินการการ
ทางการทูตกับสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะในมิติการเมือง ไดอยางเต็มรูปแบบ ดังนั้น ในสภาวะเชนนี้
การทูตเชิง วัฒ นธรรมจึง เปนกุญ แจสําคัญ ในการสานตอความสัม พันธอันดีร ะหวางสองประเทศ
เนื่องจากการทูตเชิงวัฒนธรรมสามารถทําใหคนบริติชมีความเขาใจ ในประเทศไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยมากขึ้น อีกทั้ง ยังสงผลใหคนบริติช มองขามอุปสรรคหรือ
เงื่อนไขทางการเมืองไทยในยุคปจจุบัน และหันมาสนใจประเทศไทยในมิติอื่น อาทิ การคา การลงทุน
การทองเที่ยว และความรวมมือดานการศึกษา อันจะนํามาซึ่งความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางสอง
ประเทศ และความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของไทยตอไปในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1 การทูตเชิงวัฒนธรรมคืออะไร
“การทูตเชิงวัฒนธรรม” หรือ Cultural Diplomacy เปนหนึ่งในเครื่องมือทางการทูต
ที่มีการใชอยางแพรหลาย โดยเปนการนําวัฒนธรรม (culture) จากประเทศของตนไปเผยแพรตอ
ประเทศอื่นๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศตน
ในดานทฤษฎี การทูตเชิงวัฒนธรรมมิใชสิ่งแปลกใหม และมีการใชมาเปนเวลาชานาน
อาจเปนไปไดวามีการใชมาตั้งแตเมื่อมีการกําเนิดของศาสนาคริสตและการเผยแพรในยุโรป 2 ซึ่งชาว
ยุโ รปเห็นวา ตนมีวัฒ นธรรมที่สูงสง และควรเผยแพรไปยัง ประเทศอื่นๆ ที่มีความเจริญ นอยกวา
การเผยแพรวัฒนธรรมจึงเปนการเผยแพรความเชื่อ แนวความคิด หรือวิถีการดําเนินชีวิตจากที่หนึ่งไป
ยังที่หนึ่ง เพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณี และชีวิต
ความเปนอยูดังกลาว
นัก วิ ชาการตา งประเทศ อาทิ Milton C. Cumming นิยาม “การทูต เชิ ง
วัฒนธรรม” วาเปนการดําเนินนโยบายตางประเทศโดยใชวัฒ นธรรมในการเปลี่ยนแนวความคิด
คานิยม ความเชื่อ และวิถีชีวิต3 ในขณะที่ Yue Hu ไดนิยามการทูตเชิงวัฒนธรรมวา เปนการดําเนิน
นโยบายตางประเทศผานการสื่อสารทางวัฒนธรรม หรือกิจกรรมทางการทูตอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวพัน
กับ วัฒ นธรรม 4 นอกจากนั้น นัก วิ ชาการยอมรับ วาวัฒ นธรรม มี ความสํ าคัญ เทีย บเทาการเมือ ง
การทหาร และเศรษฐกิจ ในการมีสวนชี้นํา การพัฒ นานโยบายดานการตางประเทศ 5 อยางไรก็ดี
นักวิชาการบางคน อาทิ Sheri Berman6 หรือ Ronald Inglehart7 เห็นวา วัฒนธรรมจะมีผลตอ
นโยบายดานการตางประเทศตอเมื่อมีการใชเปนเวลานานเทานั้น เนื่องจากการเปลี่ยนทัศนะและ
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ภีรนัย โชติกันตะ, การใชการทูตเชิงวัฒนธรรมในการเผยแพรภาพลักษณของไทยในตางประเทศ:กรณีศึกษาการจัด
เทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส, (รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4, 2555), หนา 15.
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อางแลว
4
Yue Hu, “Institutional Difference and Cultural Difference: A Comparative Study of Canadian and
Chinese Cultural Diplomacy,” Journal of American-East Asian Relations, Vol. 20 (2013): 258.
5
Ibid., p. 257.
6
Sheri Berman, “Ideas, Norms, and Culture in Political Analysis,” Comparative Politics, Vol. 33 No.
2 (January 2001): 231-250.
7
Ronald Inglehart, “The Renaissance of Political Culture,” The American Political Science Review,
Vol. 82 (December 1988) และ Ronald Inglehart and Christian Welzel, Modernization, Cultural
Change, and Democracy: The Human Development Sequence (Cambridge and New York:
Cambridge University Press, 2005).
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ความเขาใจของคนไมสามารถทําไดภายในวันเดียว แตตองใชเวลาในการสั่งสมและซึมซับเพื่อใหเกิด
การคลอยตาม
สวนในมุมมองของกระทรวงการตางประเทศ “การทูตเชิงวัฒนธรรม” หมายถึงการ
ใชกิจกรรมทางวัฒนธรรมในกรอบกวางในการดําเนินนโยบายทางการทูต เพื่อสรางความรูสึกที่ดีตอกัน
และเปนการดําเนินการแบบ “ซึมลึก” เพื่อใหเขาถึงประชาชน อาทิ การสงนาฏศิล ปไปแสดงใน
ตางประเทศ การเผยแพรแนวคิด ทัศนคติ อุดมการณ กีฬา และการใชชีวิต 8 ดัง นั้น การทูตเชิง
วัฒนธรรมจึงเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมและดําเนินการตามนโยบาย “การทูตสาธารณะ” (public
diplomacy)9 โดยมีลักษณะการใชอํานาจละมุน (soft power) เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีซึ่งกัน
และกัน สงเสริมความรวมมือทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สงเสริมการสรางภาพลักษณทดี่ ขี องไทยใน
สายตาประชาคมโลก อันจะนํามาซึ่งโอกาสในการกระชับความสัมพันธระหวางประเทศ และโอกาส
ทางเศรษฐกิจตอไป
จากคํ านิ ย ามตา งๆ ขา งตน สรุ ป ได ว า “การทู ตเชิง วัฒ นธรรม” เป นการใช
วัฒนธรรมที่มีหลากหลายรูปแบบของประเทศหนึ่งเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนะของอีกประเทศหนึ่ง สราง
ความตระหนัก และความเขาใจในความแตกตางในดานตางๆ ไมวาจะเปนในเรื่องนโยบาย การ
ดํารงชีวิต ความเชื่อ หรือแนวทางในการทํางาน ทั้งนี้ การใชการทูตเชิงวัฒนธรรมอาจมองไดวา เปน
แขนงหนึ่งของการใชอํานาจละมุน (soft power) โดยทั้งสองสิ่งนี้มีสวนสนับสนุน เกื้อกูล และสงเสริมกัน
และกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย10
ประโยชนของการใชอํานาจละมุน ในมุมมองของนักวิชาการ อาทิ Joseph Nye
คือ ความสามารถขององคกรในการทีจ่ ะบรรลุเปาประสงคโดยใชการดึงดูด (attraction) แทนการใช
กําลัง ผลักดัน (coercion) และอํานาจละมุนจะเกิดจากการใชคานิยมทางวัฒ นธรรมขององคก ร
(entity’s cultural values) หลัก การทางการเมือง (political principles) และนโยบาย
ภายในประเทศและตางประเทศเพื่อกอใหเกิดความชอบธรรมกับเปาประสงคขององคกร หรือนําไปสู
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สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ, คําศัพท-คํายอทางการทูตและการตางประเทศ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
(กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ, 2556), หนา 96.
9
“การทูตสาธารณะ” หมายถึง “การดําเนินการทางการทูตแบบหนึ่งเพื่อโนมนาวชักจูงใหสาธารณชนและ
กลุมเปาหมายและกลุมผลประโยชนตางๆ ในตางประเทศที่มีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจของรัฐใหมีความชื่นชม
และเขาใจถึงแนวทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งจะชวยเสริมสรางความสัมพันธ
ระดับประชาชนใหมีความใกลชิดแนนแฟน และประสบผลสําเร็จอยางแนบเนียน โดยจะมีความแตกตางจากการ
ดําเนินการทูตแบบดั้งเดิม ที่เนนการสื่อสารระหวางรัฐตอรัฐ (Government to Government) แตการทูต
สาธารณะจะเนนวิธีการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน (Government to People) ภาคเอกชน
ประชาสังคม หรือสื่อมวลชนในตางประเทศหรือระหวางประชาชนดวยกันเอง อนึ่ง การทูตวัฒนธรรม (Cultural
Diplomacy) ที่ใชวัฒนธรรมเปนสื่อเชื่อมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนนั้น ถือเปนเครื่องมือหนึ่งของการ
ดําเนินการทูตสาธารณะ” (สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 2556: 197-198).
10
Marie Kouri, “EU Integration and Cultural Diplomacy in Times of Crisis: The Cast of Greece,” The
Journal of Arts Management, Law and Society, Vol. 44, (2014): 220.
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ความรวมมือ11 การใชการทูตเชิงวัฒนธรรมในลักษณะอํานาจละมุน เปนการแสดงใชวิธีที่นุนนวลใน
การแสดงออกถึงความยิ่งใหญห รือความสําเร็จในดานตางๆ (เชน ดานศิล ปวัฒ นธรรม การเมือง
การศึกษา เศรษฐกิจ ความมั่นคง) เพื่อสรางความเขาใจอันดี และสงเสริมการสนับสุนน ความรวมมือ
ในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการทูต การเมือง ความมั่นคง การเงิน ฯลฯ12 ซึ่งในมุมองดานรัฐศาสตร
การที่ประเทศหนึ่งทราบวาอีกประเทศหนึ่ง เปนอยางไร มีวิถีการดําเนินชีวิตอยางไร มีการกําหนด
นโยบายอยางไร ยอมเปนประโยชนอยางยิ่งในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ เนื่องจากจะ
ทําให “รูเขารูเรา”
2.1.2 การทูตเชิงวัฒนธรรมในเวทีโลก
หลายประเทศในโลกนิ ย มใช ก ารทู ต เชิ ง วั ฒ นธรรมเพื่ อ ดํ า เนิ น การด า นการ
ตางประเทศ และการเจริญความสัมพันธทางการทูต เชน การแสดงนาฏศิลป การแสดงดนตรี กีฬา
ภาพยนตร การจัดเทศกาลดานวัฒนธรรม (ดานศิลปะ และอาหาร) จึงไมแปลกที่นักวิชาการหลายคน
ใหความสนใจในการเขียนบทความหรือทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมในหลากหลาย
รูปแบบเพื่อนําไปสูเปาหมายตางๆ
นักขาวอิสระ Roland Flamini ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชวัฒนธรรมของกรีซใน
สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 ที่กรุงวอชิงตัน ในการจัดนิทรรศการ Heaven and Earth:
Art of Byzantium from Greek Collections (ซึ่งการจัดงานเปดตัวนิทรรศการและการแถลงขาว
ถูกยกเลิกเนื่องจากกรีซประสบปญหาทางการเงินอยางรายแรง) วา เปนการตอกย้ําใหโลกไดเห็นถึงสิง่
ที่ดีของกรีซ ไมใชเพียงปญหาการเงินและรัฐบาลที่ไรความสามารถ อีกทั้ง อาณาจักร Byzantine ของ
กรีซ เคยมี ความเจริ ญ รุง เรืองและยิ่ ง ใหญม าก อนในอดีต ทั้ง นี้ เนื่ องจากในชวงที่จ ะมี ก ารแสดง
นิทรรศการดังกลาว กรีซ กําลังจะเปนประธานสหภาพยุโรป (วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014)13 ซึ่ง
จําเปนตองสรางความเชื่อมั่น มิเชนนั้นอาจสงผลกระทบตอประเทศกรีซและของสหภาพยุโ รปใน
ภาพรวมได
อยางไรก็ดี กรีซมิใชประเทศเดียวในยุโรปที่ใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนเครื่องมือใน
การสงเสริมภาพลัก ษณของประเทศ ฝรั่งเศสก็ใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเชนกันในรูปแบบการจัดตั้ง
สถาบัน Alliance Française ในป ค.ศ. 1883 เพื่อเปนการกอบกูภาพลักษณของความเจริญรุงเรือง
ของฝรั่งเศสภายหลังสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย14 อิตาลีใชโครงการ Italy 2013: The Year of Italian
Culture in the United States ซึ่งเปนการแสดงศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร การออกแบบ แฟชั่น
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ฯลฯ ครั้งใหญ ณ เมืองตางๆ ในสหรัฐอเมริกา เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี

11

oseph Nye, Jr, Soft Power: The Means to Success in World Politics, (New York: Public Affairs,
2004).
12
Marie Kouri, “EU Integration and Cultural Diplomacy in Times of Crisis: The Cast of Greece,” The
Journal of Arts Management, Law and Society, Vol. 44, (2014): 221.
13
Roland Flamini, “The Art of Diplomacy: Exhibitions and National Promotion,” World Affairs,
(January/February 2014): 70.
14
Ibid.
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เนื่องจากอิตาลีก็ไดรับผลกระทบทางการเงินไมยิ่งหยอนไปกวากรีซ 15 ดังนั้น เห็นไดวา ทั้งกรีซและ
อิตาลี ตางใชมรดกทางวัฒ นธรรมของตนในการกลบภาพลักษณที่ไมดี และสรางความสดใสใหกับ
ประเทศผานมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของประเทศตน (burnish the brand)
ในตะวั นออกกลาง อิ ห ร า น ได ใ ช ก ารทู ต เชิ ง วั ฒ นธรรมในลัก ษณะการแสดง
นิทรรศการ Forgotten Empire: The World of Ancient Persia ที่ British Museum สหราชอาณาจักร เมื่อป ค.ศ. 2005 ซึ่งเปนการแสดงศิลปกรรมจากพิพิธภัณฑแหงชาติกรุงเตหะราน และ
Persepolis Museum โดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ (1) เพื่อลบลางการตําหนิอิหรานเรื่อง
โครงการพัฒนานิวเคลียร และ (2) เพื่อเปนการตอบแทน British Museum ที่สัญญาจะใหอิหรานยืม
ทอดินเผา Cyrus Cylinder ซึ่งมีการบันทึกเกี่ยวกับการยึดครอง Babylon (หรือในสมัยปจจุบันคือ
อิรัก) โดยกษัตริย Cyrus แหงเปอรเชีย สิ่งสําคัญกับทอดินเผาเกาแกนี้ (อายุตั้งแตสมัย 600 BC) คือ
การบันทึกการกระทําอยางมีมนุษยธรรมของกษัตริย Cyrus ในการครอง Babylon ซึ่งอาจกลาวไดวา
เปนธรรมนูญดานสิทธิมนุษยชนชิ้นแรกในโลก16
อยางไรก็ดี ในสหรัฐอเมริก า การใชก ารทูตเชิงวัฒ นธรรมอาจมีความไมแนนอน
และสหรัฐฯ ไมมีสถาบันทางวัฒนธรรมเปนการเฉพาะเชนประเทศอื่นในยุโรป เชน British Council
ในสหราชอาณาจักร Alliance Française ในฝรั่งเศส หรือ Goethe-Institut ในเยอรมนี เมื่อหลายปกอน
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาดานการทูตเชิงวัฒนธรรมของกระทรวงตางประเทศสหรัฐฯ เคยทํารายงาน
ตอกระทรวงตางประเทศสหรัฐฯ เรื่องการทูตเชิงวัฒนธรรม สรุปไววา แมการทูตเชิงวัฒนธรรมทําให
เห็นถึง soul of the nation แตก็มักจะถูกมองขาม เนื่องจากในยามสงครามเครื่องมือการทูตทุก
รู ป แบบจะถู ก นํ า มาใช แต ใ นยามสงบวั ฒ นธรรมก็ มั ก ไม ไ ด รั บ ความสนใจ 17 ถึ ง กระนั้ น ก็ ต าม
สหรัฐ อเมริก าก็ไ ด ใช ก ารทูต เชิ ง วัฒ นธรรมเปน เครื่ องมื อในการเผยแพร แ นวคิด ประชาธิ ป ไตย
(democracy) ไปทั่วโลก โดยเฉพาะผานความรวมมือทางพิพิธภัณฑ เชน โครงการ Museums
Connect ซึ่ง เปนการดําเนินการตอยอดวิสัยทัศน “smart power” ของอดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงตางประเทศสหรัฐอเมริก า Hillary Clinton ซึ่ง ตองการใชก ารทูตเชิง วัฒนธรรมเปน
เครื่องมือในการ bring people together เพื่อสงเสริมความเขาใจที่ดียิ่งขึ้นตอกัน โดยผานการแสดง
วัตถุในพิพิธภัณฑ ประวัติศาสตร การอนุรักษทางวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร18
ทั้งนี้ theme ของพิพิธภัณฑที่จะไดรับเลือกเขารวมโครงการฯ และไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาลสหรัฐฯ ไดแก การเพิ่มอํานาจใหแกสตรีและเยาวชน (empowerment of women and
youth); การบรรเทาความตึง เครียดทางศาสนา วัฒนธรรม หรือการเมือง(mitigating religious,
cultural or political tensions); การสงเสริมสิทธิมนุษยชน (advocating human rights) เปนตน

15

Ibid.
Ibid., p. 73
17
Ibid., p. 76.
18
Natalia Grincheva, “Democracy for Export: Museum Connect Program as a Vehicle of American
Cultural Diplomacy,” Curator the Museum Journal, Vol. 58 No. 2, (April 2015): 141.
16
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ซึ่งลวนแตเปนประเด็นที่จะสงเสริมนโยบายการตางประเทศของสหรัฐฯ ในการสงเสริมประชาธิปไตย
และการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมที่ยงั ไมคอยเปนประชาธิปไตย19
จากตัวอยางขางตน อาจสรุปไดวา การใชการทูตเชิงวัฒนธรรมมีประโยชนหลักๆ 3
ประการ ไดแก (1) การสรางความเขาใจและความตระหนักถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม เพื่อจะทําให
สามารถเขาใจในวิธีก ารดําเนินการตางๆ ทั้งในดานการดําเนินการภาครัฐ และการดํารงชีวิตสวน
บุคคล (2) การสรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศ ไมวาจะเปนการตอกย้ําถึงความสําเร็จหรือความ
ยิ่งใหญ ตลอดจนพัฒนาการของประเทศนั้นๆ หรือ การแกไขภาพลักษณของประเทศในยามที่ประสบ
กับภาวะที่ทาทาย (3) การโนมนาวใหประเทศอื่นมีทัศนะคติ หรือแนวความเชือ่ คลายประเทศของตน20
ดวยกระแสโลกาภิวัตน และการที่ชองวางทางเทคโนโลยีลดลง ทําใหการดําเนินการ
ทูตเชิงวัฒนธรรมมีความสะดวกขึ้น มีโอกาสในการเขาถึงผูชม/ผูฟง (audience) ไดมากขึ้น21 เนื่องจาก
ปจจุบัน ประเทศตางๆ สามารถเผยแพรการแสดงทางวัฒนธรรม ภาพยนตร และดนตรี ของตนผาน
สื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อสังคม เชน เว็ปไซต เฟสบุค ยูทูบ ทวิตเตอร หรือ อินสตาแกรม ไดงายขึ้น22
ยกตัวอยางเชน ประเทศไทย เมื่อประมาณ 30 ปที่แลว อาจมีบ างคนสับ สน “Thailand” กั บ
“Taiwan” แต ในยุคปจจุบันที่ผูคนสามารถเขาถึงขอมูลประชาสัมพันธของไทย ไดรับชมการแสดง
ของไทย หรือไดชิมอาหารไทย ก็ทําใหรูจักประเทศไทยมากขึ้นอยางเห็นไดชัด สงผลใหในปจจุบันไม
คอยเกิดความสับสนเชนในอดีต อีกตัวอยางหนึ่ง การที่นักทองเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น
สวนหนึ่งก็เพราะกระแสภาพยนตรเรื่อง Lost in Thailand ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวตองการมาประเทศไทย
มากขึ้น
2.1.3 ขอจํากัดของการทูตเชิงวัฒนธรรม
แมวาการดําเนินการทูตเชิงวัฒ นธรรมจะเปนที่นิยมแพรหลายในฐานะเครื่องมือ
ประเภทหนึ่งของอํานาจละมุนในการดําเนินนโยบายการตางประเทศ ในเชิงปฏิบัติแลวการทูตเชิง
วัฒนธรรมก็มีขอจํากัดดวยเชนกัน
การศึกษาฉบับหนึ่งไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับขอจํากัดของการทูตเชิงวัฒนธรรม โดย
ผานกรณีศึกษาของญี่ปุนในการใชการตูน Manga เปนเครื่องมือวา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจะมี
ตลาดเกี่ยวกับดานวัฒนธรรมของโลกเปนตัวกํากับ ทําใหรัฐมีการควบคุมไดจํากัด อีกทั้ง การสื่อสาร
ภายในโลกก็มีแนวโนมวาจะอยูภายใตการชี้นําของภาคธุรกิจ ซึ่งก็ไมสามารถควบคุมการตอบรับหรือ
19

Ibid.
David Clarke, “Theorising the Role of Cultural Products in Cultural Diplomacy from a Cultural
Studies Perspective,” International Journal of Cultural Policy, Vol. 22 No. 2, (2016).
21
การที่บริษัทหรือรัฐบาลใดไมพัฒนาตนเพื่อเกาะแสความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีจะทําใหบริษัทหรือรัฐบาลนั้น
สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจที่สําคัญหรือทําใหมีความออนไหวตอพัฒนาการดานเทคโนโลยีได (Richards Dobbs,
and others, 2015: 44).
22
Andreas Sandre, Digital Diplomacy: Conversations on Innovation in Foreign Policy (New York:
Rowman & Littlefield, 2015)บทความตางๆ ในหนังสือเลมนี้ ทําใหสามารถสรุปไดวา การดําเนินการทูตในยุค
ใหมมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะสื่อออนไลนไดมากขึ้น ซึ่งทําใหสามารถสื่อสารและเผยแพรขอมูลไดอยาง
กวางขวาง และทุกคนสามารถรับรูขอมูลไดในเวลาเดียวกัน
20
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การนําสิ่ง ที่ไดฟงหรือไดเห็นไปขยายความตอ 23 อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวา การดําเนินการของ
รัฐบาลญี่ปุนในกรณีนี้มิใชเปนการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนตัวนําในการดําเนินนโยบายตางประเทศ
หากแตเปนการเกาะกระแสที่ภาคเอกชนเปนผูสรางขึ้น ดังนั้น ในการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม
จึงจําเปนที่ผูกําหนดนโยบายจะตองทําการศึกษาอยางรอบคอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูชม และ/หรือ
ผูฟง (audience behaviour) โดยเนนย้ําถึงการนําสิ่งที่ไดฟงหรือไดเห็นไปขยายความตอ กอนที่จะ
ตัดสินใจใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่ตองการ
ที่กลาวมาขางตน อาจมองไดวาเปนขอจํากัดเชิงมโนทัศน (conceptual) เนื่องจาก
รัฐอาจไมสามารถกําหนดทิศทางและผลที่ไดรับจากการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมอยางเต็มที่ แต
การทูตเชิงวัฒนธรรมอาจมีขอจํากัดอีกดานหนึ่ง กลาวคือ ขอจํากัดในเชิงปฏิบัติ (practical) ซึ่งปจจัย
เหลานั้น อาจมองวาเปนความทาทาย (challenges)และอุปสรรค (obstacles) ในการดําเนินการ
หนึ่ ง ในความทา ทายและอุ ป สรรคของการใช ก ารทู ต เชิ ง วั ฒ นธรรม คื อ เวลา
การศึกษาของ Guy Podoler สรุปวา การทูตเชิงวัฒนธรรมจะประสบความสําเร็จไดตองใชเวลานาน
(long-time frame) นอกจากนั้ น หากการดํ า เนิ นการทู ต เชิง วั ฒ นธรรมจะได ผ ลดี จะต อ ง
ประกอบดวยปจจัย 3 ประการ ไดแก (1) ภาครัฐและภาคเอกชนจะตองมีบทบาทรวมกันในการใช
การทูตเชิง วัฒ นธรรม (2) สื่อจะตองมี สวนรวม ในการเผยแพรกิ จ กรรมทางวัฒ นธรรมเพื่อให
สาธารณชนเขาถึง และใหขอสนเทศเกี่ยวกับประเทศและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ และ (3) การ
ทู ต เชิ ง วั ฒ นธรรมจะต อ งปรากฏในทุ ก ชั้ น ของการดํ า เนิ น การการทู ต เพื่ อ ประชาชน (public
diplomacy) เพื่อหลีกเลี่ยงการทําใหเขาใจผิดวาเปนเพียงการชวนเชื่อ หรือการทําประชาสัมพันธ
เทานั้น24
นอกจากนั้น ในบทความของ Arpad-Andreas Sölter จาก Goethe-Institut ใน
ออสเตรเลีย ยัง กลาววา ความสําเร็จของการใชก ารทูตเชิง วัฒ นธรรมยัง ตองขึ้นอยูกับระยะหาง
(distance) ระหวางผูดําเนินการทูต เชิงวัฒนธรรมและผูบริโภควัฒนธรรมดังกลาว ซึ่งตองหลีกเลี่ยง
การทําใหเขาใจวาเปนการนําเสนอนโยบายทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ และโครงการการทูตเชิง
วัฒนธรรมที่ดีจะตองมีการทํางานรวมกัน (interactive) ระหวางผูดําเนินโครงการกับผูบริโภคเพื่อให
โครงการดังกลาวมีความยั่งยืนและประสบผลสําเร็จ25
อยางไรก็ดี จากการทําการศึกษาในเบื้องตนของผูเขียน26 พบวา งานวิจัยเกี่ยวกับ
เรื่องการทูตเชิงวัฒนธรรมยังไมกลาวถึงผลลัพธหรือประสิทธิผลของการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมอยาง
23

David Clarke, “Theorising the Role of Cultural Products in Cultural Diplomacy from a Cultural
Studies Perspective,” International Journal of Cultural Policy, Vol. 22 No. 2, (2016).
24
Guy Podoler, “Enter the ‘Far East’: Korean culture in early South Korea-Israel relations,”
International Journal of Cultural Policy, Vol. 20 No. 5, (2014): 532.
25
Arpad-Andreas Sölter, “Festival circus, golden gnomes and cultural diplomacy. The Audi
Festival of German Films in the context of multicultural festivals in Australia,” Studies in
Australasian Cinema, Vol. 9 No. 2, (2015): 198.
26
Ibid; Guy Podoler, “Enter the ‘Far East’: Korean culture in early South Korea-Israel relations,”
International Journal of Cultural Policy, Vol. 20 No. 5, (2014); Natalia Grincheva, “Democracy for
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ชัดเจน งานวิจัยดังกลาวไดกลาวถึงทฤษฎี การนิยามความหมายของการทูตเชิงวัฒนธรรม และการ
เสนอแนะขอปฏิบัติในการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม แตไมมีการศึกษาหรือการเก็บหลักฐานขอมูล
เพื่อแสดงใหเห็นวาการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ประสบความสําเร็จมากนอย
เพียงใด ทั้งนี้ เปนที่เขาใจไดวา สาเหตุหนึ่งของความยากลําบากในการเก็บขอมูลดังกลาวคือ เวลา
และงบประมาณในการศึกษาเก็บขอมูล ซึ่งไมสามารถกระทําไดในระยะเวลาอันสั้น หรือทําเฉพาะ
ผูบริโภคกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น อีกทั้ง ความสําเร็จของการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมตองอาศัยการ
ดําเนินการหลายอยาง มิใชกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเทานั้น
2.2 สรุปกรอบแนวคิดและทฤษฎี
การทูตเชิงวัฒนธรรม เปนการดําเนินการอยางหนึ่งดวยการใชอํานาจละมุน โดยการใชการ
ดําเนินการหรือกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินนโยบายดานการ
ตางประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสรางความเขาใจ ความไวเนื้อเชื่อใจ และความสัมพันธอันดีระหวางกัน
ความรูในความแตกตางดานวัฒนธรรมของประเทศตางๆ จะทําใหเกิดความเขาใจในทิศทาง
ในดําเนินการ ความคิด ความเชื่อ และการกําหนดนโยบายตางๆ ของประเทศอื่นได ซึ่งจะมีผลทั้งใน
ระยะสั้น (อาทิ การไมทําสิ่งใดที่เปนการขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีของอีกประเทศหนึ่ง ) และ
ระยะยาว (อาทิ การทําใหผูบริโภคในประเทศอื่นหันมาใหความสนใจกับวัฒนธรรมของประเทศเรา
และเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเขาใหเขากับทัศนคติของเรา) และเมื่อมีความเขาใจ ไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกัน
และกัน การดําเนินการตางๆ ไมวาจะเปนการตางประเทศ การคา หรือความรวมมือในกรอบอื่นๆ ก็
จะมีความราบรื่นและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นตามไปดวย

Export: Museum Connect Program as a Vehicle of American Cultural Diplomacy,” Curator the
Museum Journal, Vol. 58 No. 2, (April 2015); Marie Kouri, “EU Integration and Cultural Diplomacy
in Times of Crisis: The Cast of Greece,” The Journal of Arts Management, Law and Society, Vol.
44, (2014).

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ความสัมพันธไทย-สหราชอาณาจักร
ไทยและสหราชอาณาจัก รมีค วามสัม พันธกัน มาเปน ระยะเวลากว า 400 ป (สมัยกรุ ง
ศรีอยุธยา) เริ่มตั้งแตการเดินทางของเรือ “The Globe” ของบริษัทอินเดียตะวันออกมาที่สยามในป
พ.ศ. 2155 ในขณะนั้น คนสยามยังไมรูจักอังกฤษหรือสหราชอาณาจัก รเทาใดนัก เนื่องจากการ
เดินทางไปมาหาสูกันมีความยากลําบาก อังกฤษซึ่งตั้งอยูในทวีปยุโรป อยูหางจากสยามประเทศซึ่ง
ตั้งอยูในทวีปเอเชีย การเดินทางในสมัยนั้นทําไดเพียงทางเรือ ซึ่งในการเดินทางแตละครั้งใชเวลานาน
นอกจากนั้น การติดตอสื่อสารในสมัยนั้นก็มีความยากลําบาก ไมสะดวกเหมือนในปจจุบัน อยางไรก็ดี
การมีป ฏิสัมพันธกับอัง กฤษทําใหชาวสยามไดเ ปดหูเ ปดตา ไดเรียนรู อารยธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมตะวันตก ในขณะเดียวกัน ชาวอังกฤษเองก็มีมีโอกาสไดเรียนรูถึงขนมธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของคนสยาม ซึ่งมีความแตกตางกับวัฒนธรรมยุโรป
อยางสิ้นเชิง ไมวาจะเปนภาษา เครื่องนุงหม หรือการรับประทานอาหาร
ไทย (สยามในสมัยนั้น) และสหราชอาณาจักร สถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อวันที่
18 เมษายน พ.ศ. 2398 โดยสหราชอาณาจักรสง Sir John Bowring มาเปนราชทูตและไดมีการลงนาม
ในสนธิสัญญามิตรภาพและการคา27 ตอมา เมื่อป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนชวงสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวของแหงสยามและสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียของสหราชอาณาจักร สยามไดสง
คณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับสหราชอาณาจักรเพื่อเปนการตอบแทน และในป พ.ศ. 2425 ได
มีการแตงตั้งหมอมเจาปฤษฎางค ชุมสาย เปนเอกอัครราชทูตไทยประจําสหราชอาณาจักรคนแรก
และมีการเปด “ศาลาราชทูตสยาม” ในยุโรปเปนครั้งแรก28 จนถึงปจจุบัน ความสัมพันธทางการทูต
ระหวางสองประเทศไดดําเนินมากวา 160 ป
ความสําคัญของสหราชอาณาจักรตอไทย
สหราชอาณาจักรเปนประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรกับไทย ไมวาจะเปนทางดาน
การเมืองและความรวมมือระหวางประเทศ เศรษฐกิจการคา การลงทุน การทองเที่ยว หรือการศึกษา
ทางดานการคา สหราชอาณาจัก รเปนประเทศคูคาของไทยลําดับ ที่ 3 ในยุโรป มีการคา
ระหวางกันในป พ.ศ. 2558 จํานวน 6,373.32 ลานดอลลาร29 สวนในดานการลงทุน บริษัทในสหราช
อาณาจัก รใหความสนใจและไดม าลงทุนในไทยหลายประเภท เชน ธุร กิจ คาปลีก ธนาคาร การ
ประกันภัย พลังงาน และสินคาอุปโภคบริโภค ในแตละปนักทองเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเดินทาง
27

ขอมูลจากเว็ปไซตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน www.thaiembassy.org.uk
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ขอมูลจากเอกสารกรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ
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มาประเทศไทยประมาณปละเกือบ 1 ลานคน30 ซึ่งจํานวนมากเปนนักทองเที่ยวที่กลับมาเที่ยวไทย
หลายครั้ง (repeater) นักทองเที่ยวเหลานี้สวนมากมีความประทับใจในอัธยาศัย ความเปนกันเองของ
คนไทย อาหารไทยซึ่งมีรสชาติที่เปนเอกลักษณและมีใหเ ลือกหลากชนิด ความคุมคา (value for
money) ความหลากหลายในทรัพยากรของไทย ทั้งศิลปะวัฒนธรรมเกาแก ภูเขา ทะเล และการ
ทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบ (อาทิ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวพรอมการรักษาพยาบาล
การทองเที่ยวเพื่อการกีฬา)
สําหรับคนไทย แตและปมีการเดินทางไปสหราชอาณาจักร ไมวาจะเปนการทองเที่ยว การ
เดินทางเพื่อธุรกิจ หรือการศึกษาตอ ประมาณปละ 160,000 คน ปจจุบันในสหราชอาณาจักรมีคนไทย
พํานักอยูเกือบ 60,000 คน (ประมาณ 10,000 คนจากจํานวนนี้เปนนักเรียน) สวนการคาการลงทุน
ปจ จุบันคนไทยหลายคนไดดําเนินธุร กิจในสหราชอาณาจักร อาทิ รานอาหารไทย (ซึ่ง ปจ จุบันมี
ประมาณ 1,200 รานทั่วประเทศ) ธุรกิจโรงแรม สปา นวดแผนโบราณ ทีมฟุตบอล ดังนั้น เห็นไดวา
สหราชอาณาจักรเปนประเทศที่ไดรับความนิยมจากคนไทยมากประเทศหนึ่งไมวาจะในเชิงธุรกิจหรือ
ทองเที่ยว
ในดานความสัมพันธและการเมืองระหวางประเทศ แมสหราชอาณาจักรจะมีภูมิประเทศที่
แยกออกจากประเทศอื่นๆ ในทวีป ยุโ รป และมีขนาดเล็ก กวาบางประเทศในยุโ รป 31 แตส หราช
อาณาจัก รก็มีศัก ยภาพในระดับ ตนของโลกในหลายๆ ดาน อาทิ มีม หาวิทยาลั ยอันเกาแกและมี
ชื่อเสียงของโลก32 เปนศูนยกลางทางการเงินที่สําคัญที่สุดของโลกควบคูกับนครนิวยอรก มีกองทัพที่มี
แสนยานุภาพ มีเ ทคโนโลยีชั้น นําในดานต างๆ มีแหล ง พลัง งานสํ ารองขนาดใหญ เปนผู นําดา น
นวัตกรรมและธุรกิจภาคบริการ อีกทั้งยังเปนประเทศตนแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สหราชอาณาจักรเปนประเทศมหาอํานาจ โดยสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สองยังเปนองค
ประมุขของประเทศในเครือจักรภพ (The Commonwealth) อีก 15 ประเทศ33 นอกจากนั้น ในเวที
ระหวางประเทศ สหราชอาณาจักรเปนสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ
องคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) และสมาชิกกลุมมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ (G8) ซึ่งทําให
สหราชอาณาจัก รเปนประเทศที่มีอิท ธิพลการเมือง เศรษฐกิจ และความสัมพันธร ะหวางประเทศ
ประเทศที่สําคัญยิ่งประเทศหนึ่งในโลก
ในเชิงความสัมพันธระหวางไทยกับสหราชอาณาจักร สองประเทศไดสถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูตเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 (ปจจุบันนับเปนเวลา 161 ป) โดยไดมีการแลกเปลี่ยน
การเยือนในหลายระดับ ไมวาจะเปนระดับพระราชวงศ หรือระดับการเมือง ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จ
30

ในป 2558 มีนักทองเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเดินทางมาประเทศไทยจํานวน 946,919 คน (ขอมูลจากเอกสาร
กรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ)
31
สหราชอาณาจักรมีพื้นที่ 243,000 ตร.กม. มีประชากร 64.5 ลานคน (ขอมูลจากเอกสารกรมยุโรป กระทรวงการ
ตางประเทศ)
32
เชน มหาวิทยาลัยออกซฟอรด และเคมบริดจ ซึ่งเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก และมีผูไดรับรางวัล
โนเบลหลายคน
33
ไดแก แอนติกาและบารบูดา เครือรัฐออสเตรเลีย เครือรัฐบาฮามาส บารเบโดส เบลีซ แคนาดา เกรนาดา จาเมกา
นิวซีแลนด ปาปวนิวกีนี เซนตคิตสและเนวิส เซนตลูเซีย เซนตวินเซนตและเกรนาดีนส หมูเกาะโซโลมอน และตูวาลู
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พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักรอยางเปน
ทางการ (state visit) ระหวางวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 และสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่
สองแหงสหราชอาณาจักร เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ (state visit) ถึง 2 ครั้ง34
ในระดับการเมือง นายกรัฐมนตรีของไทยหลายคนไดเ ยื อนสหราชอาณาจักรอยางเปน
35
ทางการ โดยครั้งลาสุดคือการเยือนของ น.ส. ยิ่งลัก ษณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สงผลใหรัฐบาลไทยและสหราชอาณาจักรตกลงใหมีการจัดตั้งกรอบความ
รวมมือ Strategic Dialogue ขึ้น เพื่อเปนเวทีในการหารือเพื่อกระชับความสัมพันธและเสริมสราง
ความรวมมือทวิภาคีระหวางไทย-สหราชอาณาจักรในหลายมิติ อาทิ การเมือง ความรวมมือดานกงสุล
ความรวมมือดานวัฒนธรรม การศึกษา กลาโหม การทองเที่ยว การคาและการลงทุน โดยการหารือฯ
มีหัวหนาคณะผูแทนระดับผูชวยรัฐมนตรี และไดมีการหารือมาแลวดวยกัน 2 ครั้ง36 อยางไรก็ดี ตั้งแต
การทํารัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ความสัมพันธในระดับการเมืองระหวางไทย
กับสหราชอาณาจักรก็ชะลอตัวลง สงผลใหมีการลดระดับหัวหนาคณะผูแทนในการหารือ Strategic
Dialogue ครั้งที่ 2 โดยในการหารือดังกลาวแตและฝายมีปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนหัวหนา
ผูแทน37
การลดระดับ หัวหนาผูแทนในการหารือฯ เปนหนึ่ง ในตัวอยางของการชะลอตัวในความ
รวมมือดานการเมืองไทย-สหราชอาณาจักร เนื่องจากหลังจากการทํารัฐประหารฯ สหภาพยุโรป (อียู)
มีมติจํากัดการมีปฏิสัมพันธระหวางผูแทนระดับสูงของอียูกับผูแทนระดับสูงของไทย ทําใหประเทศ
สมาชิกอียูไมสามารถเชิญนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีจากไทยไปเยือนอยางเปนทางการ หรือทําการ
นัดหมายอยางเปนทางการได ยกเวนการพบปะภายใตก รอบการประชุม พหุภาคี เชน การประชุม
เอเซีย-ยุโรป (ASEM) และเชนเดียวกัน ผูแทนระดับสูงของอียูก็ไมสามารถเยือนไทยได38 วัตถุประสงค
หลักของอียูในการดําเนินการมาตรการชะลอปฏิสัมพันธกั บไทยก็เพื่อใหไทยกลับไปสูการปกครอง

34

ครั้งแรก ระหวางวันที่ 10-15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 และครั้งที่สอง ระหวางวันที่ 28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2539 (ขอมูลจากเว็ปไซตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน www.thaiembassy.org.uk)
35
อดีตนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร ไดเยือนสหราชอาณาจักรอยางเปนทางการ ระหวางวันที่ 12-15
พฤษภาคม พ.ศ. 2545 และระหวางวันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2548
36
ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่กรุงเทพฯ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่กรุง
ลอนดอน โดยในสวนของการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม มีประเด็นที่สําคัญ ไดแก ไทยประสงคจะเสนอกรอบความ
รวมมือดานวัฒนธรรมที่เปนทางการ เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การฝกอบรมบุคลากร หรือองคความรู
ดานวัฒนธรรมระหวางกัน เชน การทําบันทึกความเขาใจระหวางพิพิธภัณฑของไทยกับสหราชอาณาจักร (เชน
British Museum)
37
ขอมูลจากเอกสารเตรียมการประชุม Strategic Dialogue ครั้งที่ 2 กรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ
38
ดังเชนเมื่อนาย David Cameron อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เดินทางเยือนประเทศในภูมิภาคเอเซีย
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และเวียดนาม แตไมเยือนประเทศไทย

14
ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว ซึ่ง “ประชาธิป ไตย” ในสายตาประเทศตะวันตกมีก ารเลือกตั้งเปน
กุญแจ39 และตราบใดที่ยังไมมีการเลือกตั้ง ประเทศนั้นก็ถือวายังไมมีประชาธิปไตยอยางสมบูรณ
อยางไรก็ดี แมวาความรวมมือทางการเมืองจะชะลอตัวลง แตความรวมมือทางดานเทคนิค
การคาการลงทุน การศึกษา และการทองเที่ยว ยังสามารถเดินหนาตอไปได ผานการดําเนินการโดยใช
มาตรการทางการทูตแบบอํานาจละมุน โดยเฉพาะการใชการทูตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งในชวงตอไปจะ
กลาวถึงการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักร
3.2 การทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักร
การดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักรไมใชเรื่องใหม ตั้งแตไทยเจริญ
สัม พันธไมตรีท างการทูตกับ สหราชอาณาจัก ร ไทยไดดําเนินการทูตเชิง วัฒ นธรรมมาโดยตลอด
เพื่อเปนเครื่องมือในการสง เสริม ความสัม พันธร ะหวางสองประเทศ และสรางภาพลัก ษณที่ดีแก
ประเทศไทย ทั้งนี้ หนึ่งในเหตุการณที่นาจดจําในประวัติศาสตรการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทย คือการ
สงดนตรีไทยไปแสดงหนาพระพักตรสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียเมื่อป พ.ศ. 2428
ในยุคปจจุบัน กิจกรรมเพื่อดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญที่สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงลอนดอน จัดขึ้นเปนประจําทุกป คืองานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตและแขกคนสําคัญในสหราช
อาณาจักรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งนอกจากจะมี
การกลาวสุนทรพจนโดยเอกอัครราชทูตไทยและผูแทนระดับสูงจากสหราชอาณาจักร เพื่อตอกย้ํา
ความสัมพันธอันดีระหวางสองประเทศแลว ในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหรือนาฏศิลปของไทย
การบรรเลงดนตรีไทย และการเลี้ยงอาหารไทยแกผูเขารวมงาน เพื่อใหชาวตางชาติเขาถึงอัตลักษณ
ของความเปนไทย และมีทัศนะคติในเชิงบวกตอประเทศไทยและคนไทย
นอกจากงานเลี้ยงรับ รองที่ก ลาวมาขางตนแลว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยัง รวมจัดงาน
เทศกาลอาหารไทย “Taste of Thailand in Taste of London” และจัดเทศกาลไทย “Colours
of Thailand” ดวย เพื่อเปนการประชาสัมพันธประเทศไทย สินคาและการทองเที่ยวไทย ซึ่งผูเขียน
จะกลาวถึงงานทั้งสองนี้ตอไปในสวนของกรณีศึกษา พรอมกับการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม (โขน)
และการจัดการแสดงภาพยนตรไทย ทั้งนี้ เหตุผลที่เลือกการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเหลานี้มาเปน
กรณีศึก ษา เนื่องจากเปนงานที่มีเปาหมายในการสง เสริมการทูตเชิงวัฒ นธรรมของไทย เพื่อสราง
ภาพลักษณที่ดีของไทยในตางประเทศ และมีประเด็นดานกรอบเวลาในการดําเนินการ ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญในการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม อีกทั้ง ยังมีประเด็นดานการปฏิบัติซึ่งสามารถนํามาเปน
ตัวอยางในการวิเคราะหเพื่อจะนําไปเปนบทเรียนในการจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมของไทยตอไปใน
อนาคตได
3.2.1 การจัดเทศกาลไทย
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน พรอมดวย
ทีมประเทศไทย (ซึ่งประกอบดวยสํานักงานผูแทนไทยตางๆ ในสหราชอาณาจักร) ไดจัดเทศกาลไทย
39

ขอมูลจากเอกสารเตรียมการประชุม Strategic Dialogue ครั้งที่ 2 กรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเนน
ย้ําวา สหราชอาณาจักรตองการความชัดเจนเกี่ยวกับกําหนดเวลาสําหรับการเลือกตั้ง เพื่อใหไทยกลับไปสูการมี
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
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มาเปนประจํา อาทิ งานเทศกาลอาหารไทย “Taste of Thailand in Taste of London” และงาน
“Colours of Thailand”
3.2.1.1 งานเทศกาล “Taste of Thailand in Taste of London” เปนการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมนโยบายดานการตางประเทศของไทยในการสงเสริมอุตสาหกรรมและการสงออก
อาหารไทยใน สหราชอาณาจักร โดยปกติจะมีการจัดขึ้นในชวงเดือนมิถุนายนของทุกป ณ Regent’s
Park กรุงลอนดอน40 ที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เปนหนวยงานหลักในการจัด
กิจกรรมดังกลาว และงบประมาณในการดําเนินการสวนใหญจะมาจากงบประมาณของกระทรวงการ
ตางประเทศ อยางไรก็ดี ดวยขอจัดดานงบประมาณ ตั้งแตป พ.ศ. 2555 กระทรวงพาณิชย โดย
สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงลอนดอน จึงเปนเจาภาพหลักในการจัดงาน
การจัดเทศกาลไทย “Taste of Thailand in Taste of London” เปน
สวนหนึ่งของงานเทศกาลอาหาร Taste of London ซึ่งมีบริษัท Taste of London จํากัด เปนผูจัด41
อาหารจากแตละประเทศที่ไดรับคัดเลือกใหเขารวมงานจะไดรับการจัดสรรพื้นที่จัดงานใน Regent’s
Park ใหแกประเทศตางๆ เพื่อนําสินคา อาหาร การแสดง มานําเสนอตอผูเขาชม โดยมีการเก็บคา
ผานประตูคนละ 12 ปอนด แตละประเทศจะสามารถคัดเลือกรานอาหารของตนมาเขารวมงานได
ประมาณ 5-6 ราน ซึ่งตองเปนรานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูจัดและมีมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับ42
ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของผูจัดงานโดยรวม ซึ่งมักจะคัดเลือกรานอาหารชั้นนําจากประเทศ
ตางๆ ในกรุงลอนดอนมาเขารวม
เมื่อป พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนปที่ 10 ของการจัดงาน Taste of London
และเปนการจัดงานที่ใหญเปนพิเศษ ประเทศไทยไดรับการจัดสรรเปนประเทศตัวอยาง (featuring
country)43 และไดรับพื้นที่ในการจัดงานมากกวาประเทศอื่น จึงสามารถทําใหไทยสามารถจัด
กิจกรรมตางๆ ไดหลากหลาย อาทิ การชิมอาหารไทย การสาธิตการทําอาหารไทย การแสดงสินคา
เกษตรของไทย (เชน ขาว ผลไม เครื่องปรุงอาหารไทย เครื่องดื่มเบียรและไวน ) การสาธิตการนวด
แผนไทย การแสดงนาฏศิลปไทย ในแตละปจะมีผูเขารวมงาน Taste of London เปนจํานวนมาก
โดยแคเพียงผูเขาชมพื้นที่แสดงอาหารของไทยก็มีกวา 50,000 คน
3.2.1.2 การจัดงาน The Colours of Thailand มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็น
ถึงศักยภาพและอัตลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยในการจัดงานดังกลาว มีเปาหมายที่
40

Regent’s Park เปนสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญแหงหนึ่งในกรุงลอนดอน ตั้งอยูใจกลางเมือง การเดินทางมี
ความสะดวก เพราะอยูไมไกลจากสถานีรถไฟใตดิน และมีรถโดยสารประจําทางหลายสายวิ่งผาน
41
ขอมูลจากเว็ปไซตสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ http://www.thaitradelondon.com/node/20
42
ในหลายปที่ผานมา รานอาหารที่ไดรับคัดเลือกใหเขารวม อาทิ ราน Blue Elephant ราน Suda ราน Busaba
EatThai ราน Thai Square (สวนใหญเปนรานอาหารไทยที่มีขนาดใหญ และเปนรานที่ไดรับตรา Thai Select จาก
กระทรวงพาณิชย ซึ่งเปนสัญลักษณในการรับประกันคุณภาพของสินคา)
43
ปกติ ผูจัดงานจะเลือกประเทศทีเ่ ปน featuring country ไมซ้ํากัน แตการที่อาหารไทยไดรับเลือกใหเปน
featuring country ติดตอกันถึง 2 ป เปนการสะทอนใหเห็นถึงความนิยมอาหารไทยของผูบริโภคในสหราช
อาณาจักร ซึ่งถือไดวาเปนการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม (ในดานการสงเสริมอาหารไทย) ที่ไดผลอยางหนึ่ง
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ชาวบริติชและนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจับจายใชสอยที่ศูนยการคา Westfield กรุงลอนดอน ซึ่งเปน
ศูนยการคาที่ใหญที่สุดในกรุงลอนดอน และใหญเปนอันดับ 2 ในสหราชอาณาจักร
ที่ผานมา สถานเอกอั ครราชทูต ณ กรุง ลอนดอน ไดจั ดงานดั ง กลา ว
44
มาแล ว 2 ครั้ง แตล ะครั้ ง มีผูเ ขารวมกวา 150,000 คน45 เปนคนบริติชและนัก ทองเที่ยวจาก
ประเทศอื่นๆ ภายในงาน The Colours of Thailand มีการจัดการแสดงสินคาสงออกของไทย46
ผลิตภัณฑสปา สินคาหัตถกรรม มีการจัดใหชิมและสาธิตการทําอาหารไทย แนะนําการทองเที่ยวไทย
มีการแสดงนาฏศิลปไทย ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต และการแสดงการบรรเลงดนตรีไทย47
ในการจัดงานดังกลาว สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับความรวมมืออยางดี
จากหนวยราชการที่มีสํานักงาน ณ กรุงลอนดอน เชน สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ และ
การทองเที่ยวแหง ประเทศไทย อีก ทั้ง ยัง ไดรับ ความรวมมือจากภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
Association of Thai Businesses in the United Kingdom (ATBUK) ซึ่งเปนสมาคมผูคาไทยในส
หราชอาณาจักร ประกอบดวยธุรกิจหลากหลายประเภท48
3.2.2 การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม
การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมในตางประเทศมีห ลากหลายวิธี อาทิ การแสดง
ดนตรีไทย รําไทย และการแสดงนาฏศิ ล ประดับ สูง ของไทย หรือ โขน การแสดงเหลานี้ส ามารถ
ถายทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยใหแกชาวตางชาติไดชื่นชม และดื่มด่ํากับความละเอียดออน
ความปราณีต ความหลากหลาย และความงามสงา ซึ่งบงบอกถึงอารยธรรมอันงดงาม ตลอดจน
ความเจริญรุงเรืองดานศิลปวัฒนธรรมของไทย
ที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ไดจัดการแสดงเหลานี้หลายครั้ง
โดยอาจเปนการสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของการจัดงานวันเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตเนื่องในโอกาส
วันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหัว ซึ่ง สวนมากจะเปนการรําถวายพระพร
และการบรรเลงดนตรีไทย โดยชาวไทยและนักเรียนไทยที่พํานักในสหราชอาณาจักร แตไมมีปใดที่มี
การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมในระดับใหญเทากับในป พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการจัดการแสดงมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทยภายใตชื่องาน “Totally Thai - ไทยแทๆ ” เพื่อเปนการเฉลิมฉลองในโอกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญ พระชนมายุ 60 พรรษา อีกทั้ง ยัง เปน
การฉลองความสั ม พันธไทย-สหราชอาณาจัก ร ซึ่ง กา วสูศตวรรษที่ 5 และครบรอบ 160 ปก าร
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางสองประเทศ49
44

ครั้งแรกระหวางวันที่ 26-28 กันยายน พ.ศ. 2557 และครั้งที่สอง ระหวางวันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2558
ขอมูลจากโทรเลขสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ LON 857/2558 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558
46
สินคาสงออกของไทย เชน ขาว อาหารกระปอง เครื่องปรุง ฯลฯ
47
ในพิธเี ปดงานเมื่อป พ.ศ. 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเชิญคณะทูตานุทูต ผูแทนภาคเอกชนในสหราช
อาณาจักร และสื่อมวลชนทองถิ่นเขารวมงานดวย (ขอมูลจากโทรเลขสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ LON 857/2558 ลง
วันที่ 18 ธันวาคม 2558)
48
ธุรกิจภายใต ATBUK ไดแก รานอาหารไทย สปา ธุรกิจนําเขาอาหารไทย โรงแรม
49
ขอมูลจากสูจิบัตรงานแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติที่ Royal Albert Hall เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558
45
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การแสดงศิลปวัฒนธรรมภายใตงาน “Totally Thai - ไทยแทๆ ” ประกอบดวย
(1) การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ที่โรงละคร Royal Albert Hall กรุงลอนดอน อันมีชื่อเสียง เมื่อวันที่
18 มิถุนายน (2) การแสดงคอนเสิรตดนตรีไทย ณ Senate House มหาวิทยาลัยลอนดอน เมื่อวันที่
23 พฤศจิกายน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปสหราชอาณาจักร
เพื่อรวมทรงดนตรีกับ ชมรมดนตรีไ ทยแหง สหราชอาณาจั ก รในพระบรมราชูป ถัม ภของสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (3) การจัดเทศกาลภาพยนตรไทย ณ British Academy
of Film and Television Arts (BAFTA) ระหวางวันที่ 26-27 มิถุนายน และ (4) การแสดง
ศิลปกรรมรวมสมัย Thailand Eye ณ Saatchi Gallery กรุงลอนดอน ระหวางวันที่ 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558-2 มกราคม พ.ศ. 255950
อยางไรก็ดี ในสวนนี้ ผูเขียนขอยกตัวอยางเพียงการจัดงานแสดงโขนและการจัด
เทศกาลภาพยนตรไทยเปนกรณีศึก ษา เนื่องจากการแสดงโขนในครั้งนี้เ ปนกิจกรรมที่มีความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว และมีประเด็นตางๆ ซึ่งนาจะนํามาเปนบทเรียนในการจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรม
ที่มีขนาดใหญและมีความทาทายหลายประการ และการจัดเทศกาลภาพยนตรไทยที่ BAFTA นาจะ
สามารถนํามาเปนบทเรียนในประเด็นการมีสวนรวมของสื่อไดเปนอยางดี
3.2.2.1 การแสดงโขนที่ Royal Albert Hall เปนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ขนาดใหญของไทยในสหราชอาณาจักร โดยกระทรวงวัฒ นธรรม (เจาของงบประมาณ) รวมกับ
กระทรวงการตางประเทศ และ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย นํานักแสดงกวารอยคนไปแสดงในครั้งนี้
วัตถุประสงคของการจัดการแสดงคือการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใหเปนที่รูจักอย างกวางขวาง
ยิ่งขึ้นในตางประเทศ51
เหตุผลที่ผูจัดเลือก Royal Albert Hall เปนสถานที่แสดงโขน เนื่องจาก
ตองการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
เจริญพระชนมมายุครบ 5 รอบ และพระองคทานทรงมีความสนพระทัยและทรงใหความสําคัญกับการ
อนุรัก ษศิล ปะวัฒนธรรมไทย กอปรกับ เมื่อ 130 ปแลวไดมีการแสดงดนตรีไทยตอหนาพระพักตร
สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย ดังนั้น ผูจัดจึงเห็นวาการจัดการแสดงโขนที่ Royal Albert Hall ซึ่งเปน
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร จะเปนการแสดงความจงรักภักดีอยางสมพระเกียรติ และมีความ
เหมาะสมแกการเฉลิมฉลองเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรดานวัฒนธรรมของไทย
การแสดงโขน ณ Royal Albert Hall มีผูเขาชมประมาณ 3,000 คน
เปนคนไทยและคนตางชาติ คณะทูตานุทูต และเจาหนาที่ระดับสูงจากกระทรวงตางประเทศสหราชอาณาจั ก ร (เที ย บเท า อธิ บ ดี ก รมอาเซี ย น) ส ว นฝ า ยไทยมี พลเอก ธนะศั ก ดิ์ ปฏิ ม าประกร
รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน การแสดงครั้งนี้ สรางความประทับใจแกผูชมอยางมาก โดยภายหลัง
การแสดงผู ช มชาวต า งชาติ ก ล า วว า ประทั บ ใจในการแสดงโขนของไทย ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง
50

กิจกรรมทางวัฒนธรรมเหลานี้ รวมกันอยูภายใตเทศกาลไทยในสหราชอาณาจักร “Totally Thai – ไทยแทๆ ”
โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา (ขอมูลจาก ‘เทศกาลไทยใน สหราชอาณาจักร’ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ หนังสือพิมพคมชัดลึก
(23 ธันวาคม 2558)).
51
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ศิล ปวัฒ นธรรมของไทยที่มีมาเปนเวลาชานาน 52 นอกจากนั้น การแสดงไดมีการประยุก ตเพื่อให
ชาวตางชาติเขาถึงการแสดงโขนไดงายยิ่งขึ้น โดยจํากัดเวลาในการแสดงใหสั้นกระชับกวาที่แสดงใน
ประเทศไทย และมีการโหมโรงดวยการอธิบายถึงอากัปกิริยาของตัวละครตางๆ ซึ่งทําใหชาวตางชาติ
สามารถเขาใจเรื่องราวไดดีขึ้น ซึ่งหากไมมีการโหมโรงดังกลาว ชาวตางชาติอาจไมสามารถเขาถึง
การแสดงได นอกจากนั้น แทนที่จะเปนการสรางความประทับใจและความเขาใจในศิลปะวัฒนธรรมไทย
อาจกอใหเกิดความเบื่อหนายได
อนึ่ง เพื่อใหการแสดงโขนเปนไปดวยความเรียบรอย กระทรวงวัฒนธรรม
ไดวาจางบริษัท Ovation (บริษัทเอกชนของไทย) เพื่อชวยดําเนินการดานการแสดง และบริษัท
Serious (บริษัท เอกชนของสหราชอาณาจัก ร) เปนผูป ระสานงานดานการจัดงาน และการทํา
ประชาสัมพันธ53
3.2.2.2 การจัดเทศกาลภาพยนตรไทย เปนสวนหนึ่ง ของการจัดมหกรรมทาง
วัฒ นธรรม Totally Thai โดยเทศกาลดัง กลาวจัดขึ้น ณ British Academy of Film and
Television Arts (BAFTA) ถนน Piccadilly กรุงลอนดอน ระหวางวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2558
และมีการจัดแสดงภาพยนตรไทยในหลายประเภท รวม 7 เรื่อง54
วัตถุประสงคหลักของการจัดเทศกาลภาพยนตรไทย คือการแสดงใหเห็น
ถึงศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมภาพยนตรของไทย ซึ่งมีพัฒนาการและความกาวหนาในเทคนิคการผลิต
การตัดตอ ทรัพยากรมนุษย ตลอดจนสถานที่ถายทําที่สวยงาม ดังนั้น ภาพยนตรที่ถูกคัดเลือกมา
แสดงนั้นจึงมีความหลากหลาย โดยมีภาพยนตร ทั้งประเภท ดรามา หนังผี การตูนอะนิเมชั่น และ
ภาพยนตร แ อคชั่ น ในงานเป ด ตั ว เทศกาลฯ ผู จั ด ได เ ชิ ญ แขก ทั้ ง ชาวไทยและชาวต า งชาติ
คณะทูตานุทูต สื่อมวลชนตางประเทศ เขารวมงาน ตลอดเทศกาลฯ มีผูเขารวมชมประมาณ 500 คน
(ถัวเฉลี่ยประมาณ 70 คนตอเรื่อง)
ในสวนของการประชาสัมพันธ ไดมีการวาจางบริษัทเอกชนของไทยเปน
ผูดําเนินการ โดยไดมีการลงโฆษณาในสื่อทองถิ่น การแจกแผนพับ นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงลอนดอน ไดชวยประชาสัมพันธผานชองทางสื่อออนไลนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดแก
เว็ปไซต เฟสบุค และทวิตเตอร55 อีกทางหนึ่งดวย

52
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Royal Albert Hall ตองการประสานงานผานบริษัทที่มีความคุนเคยและประสบการณในการจัดงานใน Royal
Albert Hall มากอน เทานั้น (ขอมูลจากโทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ที่ LON 456/2558 ลงวันที่
27 กรกฎาคม 2558)
54
ไดแก (1) Teachers’ Diary (2) The Scar (3) Ghost Coins (4) The Story of Mahajanaka (5) Somboon
(6) Tom Yum Goong 2 (7) Concrete Clouds
55
ขอมูลจากเจาหนาที่สารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
53
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3.3. อุปสรรคและความทาทายของการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักร
จากกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้ง 3 ที่ผูเขียนเลือกมาเปนกรณีศึกษาขางตน เห็นไดวา การ
ดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมโดยการจัดเทศกาลไทย การจัดการแสดงโขน หรือเทศกาลภาพยนตรไทย
ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง เนื่องจากกิจกรรมเหลานี้เปนที่สนใจแกชาวบริติช และสามารถดึงดูด
ผูเขารวมงานชาวตางชาติไดจํานวนมาก โดยเฉพาะงานเทศกาลไทย Taste of Thailand in Taste
of London (กวา 50,000 คน) และ Colours of Thailand (ประมาณ 150,000 คน) สวนการแสดงโขน
ก็มีผูชมแสดงความ ชื่นชอบและความประทับใจกับการแสดง แตหากจะทําการวิเคราะหวา การจัด
กิจกรรมเหลานั้นประสบความสําเร็จในมุมมองของการทูตเชิงวัฒนธรรม หรือมีอุปสรรคและความทาทาย
อยางไรหรือไม คงตองพิจารณาจากวัตถุประสงคหลักของการทูตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเปนการใชกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมนโยบายตางประเทศ และทําชาวตางชาติมีความเขาใจเรามากขึ้น
ดังที่ไดกลาวไวในบทที่แลว อุปสรรคและความทาทายในการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม
สามารถแบงไดเปน 2 ดาน ไดแก ขอจํากัดเชิงมโนทัศน (conceptual) และขอจํากัดในเชิงปฏิบัติ
(practical) ซึ่งขอจํากัดทั้ง สองนี้ทีความเกี่ยวโยงสัมพันธกัน เนื่องจากหากการจัดกิจ กรรมทาง
วัฒ นธรรมเปน ไปดว ยความราบรื่ นไม มีอุ ป สรรคดา นการจัดงาน ก็ ยอ มจะทํา ให ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงคในการสรางความประทับใจและความเขาใจในวัฒนธรรมและประเทศของเราไดมากขึ้น
ซึ่งจะสงผลดีในการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
3.3.1 ขอจํากัดเชิงมโนทัศน
การจั ด กิ จ กรรมของไทยสหราชอาณาจั ก ร มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก คื อ การสร า ง
ภาพลักษณที่ดีของไทยในสายตาชาวบริติช การที่ชาวบริติชมีความเขาใจตอขนบธรรมเนียมประเพณี
พัฒ นาการ หรื อสถานการณ ใ นประเทศไทย เป น ป จ จัย สํ า คั ญ ในการดํา เนิ น นโยบายด า นการ
ตางประเทศของไทยตอสหราชอาณาจักร การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทยเปนการตอกย้ํา
ภาพลักษณที่ดีของไทย ไมวาจะในฐานะประเทศที่เปนที่หมายทางการทองเที่ยวที่สําคัญของชาวบริตชิ
ประเทศที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย หรือประเทศหุนสวนทางยุทธศาสตร
จากเหตุก ารณรั ฐประหารเมื่อ ป พ.ศ. 2557 และเหตุ ก ารณ ซึ่ง กระทบผลต อ
การทองเที่ยวไทยในป พ.ศ. 2558 (กรณีนักทองเที่ยวชาวบริติช 2 คนถูกมาตรกรรมที่เกาะเตา และ
เหตุก ารณร ะเบิ ดที่สี่แ ยกราชประสงค ) ทํ าใหก ารจัด กิจ กรรมทางวั ฒ นธรรมของไทยในสหราช
อาณาจักรมีความสําคัญยิ่งขึ้น เนื่องจากไทยจําเปนตองรักษาภาพลักษณที่ดี และสรางความเชื่อมั่นวา
ประเทศไทยยังคงเปนประเทศที่ปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว และแมวาจะมีเหตุการณทางการเมือง
ประเทศไทยก็ยังสามารถเดินหนาตอไปไดในดานอื่นได โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
จากความสนใจของคนที่มาเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย ไมวาจะเปนงาน
Taste of Thailand in Taste of London หรือ งาน Colours of Thailand ตลอดจนการแสดงโขน
และเทศกาลภาพยนตรไทย เปนการตอกย้ําที่ดีวา ประเทศไทยยัง คงเปนที่ส นใจของชาวบริติช
ผูเ ขารวมงานมีความประทับ ใจกับศิล ปวัฒ นธรรมของไทยที่นํามาแสดง มีความสนใจอาหารไทย
การนวดแผนไทยและสินคาตางๆ ของไทยที่นํามาจําหนายในเทศกาลไทยทั้งสอง โดยเฉพาะผลไมไทย
เชน มังคุด มะมวง และมะพราว อีกทั้ง ยังมีการซื้อ package tour มาประเทศไทยในทันทีอีกหลายราย
ดังนั้น จึงเปนการสะทอนใหเห็นวา แมวาไทยและสหราชอาณาจักรในปจจุบันจะมีขอจํากัดในการ
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ติดตอทางการเมืองในระดับสูง หรือแมแตจะเกิดเหตุการณซึ่งทําใหมีการรายงานขาวไปในดานลบโดย
สํานักขาวในสหราชอาณาจักร แตประเทศไทยก็สามารถเปนประเทศคูคาทางเศรษฐกิจและสถานที่
ทองเที่ยวที่เปนที่นิยมของชาวบริติชไดเชนเดิม
นอกจากการสงเสริมภาพลักษณที่ดีของไทยแลว ในงาน Colours of Thailand ป
พ.ศ. 2558 ยังมีการจัดการแสดงสัญลักษณสินคาคุณภาพของไทย เชน ตรานกยูงพระราชทานสําหรับ
ผาไหมคุณภาพตรา Thailand Trust Mark และตรา Thai Select สําหรับสินคาบริโภค และตราฮัลลาล
ซึ่งเปนการใหความรูและสงเสริมสินคาคุณภาพของไทยแกผูบริโภคชาวบริติช การสอดแทรกขอมูลที่
เปนประโยชนดัง กลาวเปนการเสริมสรางขีดความแขงขันใหกับประเทศไทย และยังเปนการเปด
ชองทางการตลาดใหแกภาคเอกชนของไทยดวย
เชนเดียวกัน การแสดงโขนที่ Royal Albert Hall เปนโอกาสในการแสดง
ความเจริญรุงเรืองทางมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดกันมาชานาน ปกติ การจัดการแสดงโขน
ในตางประเทศจะเปนการแสดงขนาดเล็ก แตการแสดงโขนที่ Royal Albert Hall เปนการแสดง
ขนาดใหญ จึงนับไดวาเปนการสงเสริมภาพลักษณของไทยในดานศิลปวัฒนธรรมครั้งสําคัญครั้งหนึ่ง
ซึ่งไดสรางความประทับใจแกผูชมชาวตางชาติเปนอยางมาก
แตนอกเหนือจากการแสดงมรดกและความเจริญทางวัฒนธรรมของไทยแลว การ
จัดการแสดงโขนครั้งนี้ยังมีนัยสําคัญในดานความสัมพันธระหวางประเทศ เนื่องจากมีผูแทนระดับสูง
ของไทยจากหลายหนวยงานเดินทางไปชมการแสดงครั้งนี้ อาทิ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รอง
นายกรัฐมนตรี นายวีร ะ โรจนพจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม และนางกอบกาญน
วัตนวรางกูร รัฐมนตรีวาการกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ซึ่ง ทําใหมีโ อกาสไดส นทนากั บ ผูแทน
ระดับสูงของฝายสหราชอาณาจักรและคณะทูตานุทูตในกรุงลอนดอนที่มาชมการแสดงเพื่ออธิบาย
สถานการณและพัฒนาการทางการเมืองภายในประเทศไทยดวย
สวนการจัดเทศกาลภาพยนตรไทยที่ BAFTA นับเปนกาวสําคัญ ของไทยในการ
สงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรของไทยซึ่งมีศักยภาพในหลายๆ ดาน เชน เทคนิคในการผลิต การตัดตอ
หรือทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งที่ผานมายังไมคอยมีการ promote เรื่องดังกลาวในสหราชอาณาจักรมากนัก
จึงทําใหชาวบริติชยังไมทราบถึงศักยภาพของประเทศไทยในอุตสาหกรรมประเภทนี้ นอกจากการมี
สถานที่ถายทําซึ่งมีความงดงาม
อยางไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบระดับของความสนใจของกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้ง 3
รายการ เห็นไดอยางชัดเจนวา การจัดเทศกาลไทย Taste of Thailand มีผูสมัครใจไปรวมงาน
(เนื่องจากผูเขางานจะตองจายคาผานประตู) แตการจัดการแสดงเทศกาลภาพยนตรไทยนั้น ผูเขารวมงาน
สวนมากเปนแขกรับเชิญ และจํานวนแขกชาวตางชาติที่มาเขารวมงานเทศกาลภาพยนตรไทยนั้นมี
คอยขางนอย ซึ่งอาจเปนตัวบงชี้วา การจัดกิจกรรมดังกลาวยังไมสอดคลองกับรสนิยมผูบริโภคชาวบริติช
ทั้ง นี้ อาจเปนเพราะยัง ไมมีก ารศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมของผูบ ริโ ภคชาวบริติ ชอยางจริง จัง และ
เพีย งพอ จึง อาจทํา ให ก ารเลื อกภาพยนตร ม าแสดงไมต อบโจทย ความต องการของผู ชม แมว า
ภาพยนตรที่คัดเลือกมานั้นสะทอนใหเห็นถึงความเปนไทยในหลายมิติก็ตาม
เมื่อคํานึงถึงหลักการประเมินผลของการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมตามแนวทาง
ของ Podoler ซึ่งประกอบดวยปจจัย 3 ประการ ไดแก (1) ภาครัฐและภาคเอกชนจะตองมีบทบาท
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รวมกันในการใชการทูตเชิงวัฒนธรรม (2) สื่อจะตองมีสวนรวมในการเผยแพรกิจกรรมทางวัฒนธรรม
เพื่อใหสาธารณชนเขาถึง และใหขอสนเทศเกี่ยวกับประเทศและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ และ (3)
การทูตเชิงวัฒนธรรมจะตองปรากฏใน ทุกชั้นของการดําเนินการทูตสาธารณะ เพื่อหลีกเลี่ยงการทําให
เขาใจผิดวาเปนเพียงการชวนเชื่อหรือการทําประชาสัมพันธเทานั้น อาจประเมินการดําเนินกิจกรรม
ดานวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักรที่ผานมาไดวา ภาครัฐและภาคเอกมีบทบาทรวมกันในการ
ใชการทูตเชิง วัฒ นธรรมในระดับ หนึ่ง สัง เกตไดจากการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการรวมงาน
เทศกาลไทย โดยสนับสนุนในสวนของการรวมออกราน ภาคเอกชนคอนขางมีความกระตือรือรนใน
การมีสวนรวมหากภาครัฐเปนผูสนับสนุนคาใชจาย แตหากภาคเอกชนจะตองรับผิดชอบคาใชจายใน
บางสวนก็จะเริ่มอิดออด ซึ่งหากการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมจะประสบความสําเร็จไดจําเปนตองมี
ความรวมมือระหวางทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับ เคลื่อนนโยบายของประเทศใหเ ปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
การทําประชาสัมพันธสําหรับกิจกรรมดานวัฒนธรรมของไทย ที่ผานมาจะใชสอื่ ของ
คนไทยใน สหราชอาณาจักรเปนหลัก เนื่องจากสื่อเหลานี้ไมคิดคาใชจายในโฆษณา แตขอจํากัดของ
การใชสื่อของไทยเพียงชองทางเดียวคือการไมสามารถเขาถึงผูบริโภคชาวบริติชไดอยางกวางขวาง
เนื่องจากสื่อของคนไทยจะมีการเผยแพรในกรุงลอนดอนเปนหลัก นอกจากนั้น การใชบริษัทของไทย
ในการทํ า ประชาสั ม พั น ธ ดั ง เช น กรณี ก ารจั ด เทศกาลภาพยนตร ไ ทยที่ BAFTA ยั ง เข า ไม ถึ ง
กลุมเปาหมาย เนื่องจากอาจไมมีประสบการณเกี่ยวกับรสนิยมในการบริโภคของชาวบริติช ทั้งนี้ การ
ที่สื่ อไมส ามารถเขา ถึง ผูบ ริโ ภคชาวบริติ ชอาจทํา ให เ สี ยโอกาส ในการประชาสั ม พั นธ ส ง เสริ ม
ภาพลักษณของไทย หรือแสดงศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมของไทย การมีสวนรวมของการใชสื่อของ
อังกฤษ เชนในการประชาสัมพันธการแสดงโขน ที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมของไทย (ศ.ดร. อภินันท
โปษยานนท) ไดไปใหสัม ภาษณทางวิท ยุกับสถานีวิทยุ BBC 6 สงผลดีตอการประชาสัมพันธงาน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทยอยางยิ่ง เพราะนอกเหนือจากเปนการปูพื้นเกี่ยวกับการแสดงโขนและ
ดนตรีไทย ซึ่ง ทําใหผูที่ม าเขาชมมีความเขาใจและประทับใจมากขึ้น ยัง สามารถแพรขยายไปยัง
(reach out) ผูบริโภคชาวบริติชไดทั่วประเทศ
โดยที่ห นึ่งในอุปสรรคและความทาทายของการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมคือ
เงื่อนเวลา การดําเนินการแบบ “ครั้งเดียวจบ” หรือ “one-off event” อาจไมสามารถตอบโจทยใน
การดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมไดอยางแทจริง ดังนั้น หากจะใหไดผลดี การดําเนินการการทูตเชิง
วัฒนธรรมตองมีการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ คอยเปนคอยไป เพื่อสรางความนิยมหรือความรูสึกที่ดี
ตอวัฒนธรรมของเรา และเพื่อใหผูบริโภคไดซึมซับและเกิดความประทับใจ
จากกรณีศึกษา 3 กิจ กรรม มีเ พียงการจัดเทศกาลไทยที่มีก ารดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง และเปนการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมที่แทจริง เนื่องจากมีการดําเนินการติดตอกันมาเปน
เวลาหลายป (5 ป) ดังนั้น เมื่อมีการกลาวถึงงาน Taste of Thailand ผูบริโภคชาวบริติชจะทราบวา
สามารถมาชิมอาหารไทย และชมการแสดงของไทยได ในขณะที่การจัดการแสดงโขน หรือการจัด
เทศกาลภาพยนตรไทย เปนการดําเนินการแบบครั้งเดียว แมจะเปนการทุมทุนสรางก็ตาม อยางไรก็ดี
หากมีการจัดการแสดงโขนเปนประจํา (อาจในระดับที่เล็กลง) หรือเทศกาลภาพยนตรไทยบอยครั้งขึ้น
ก็อาจทําใหการสงเสริมการทูตเชิงวัฒนธรรมมีผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมไดมากขึ้น
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3.3.2 ขอจํากัดในเชิงปฏิบัติ
จากกรณีศึกษาของกิจ กรรมดานวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักร ทําให
ทราบวา การจัดงานดานวัฒนธรรมแตล ะครั้ง มิใชเรื่องงาย เนื่องจากขอจํากัดในเชิง ปฏิบัติหลาย
ประการ ซึ่งในแตละครั้งผูจัดตองคอยแกปญหาเพื่อใหงานออกมาดี สมศักดิ์ศรี และสรางภาพลักษณที่
ดีแกประเทศไทย โดยสามารถสรุปขอจํากัดหลักๆ ไดดังนี้
1) ขอจํากัดดานงบประมาณ ซึ่งมีความไมแนนอน และไมอาจคาดการไดวา ในแตละ
ปงบประมาณสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือหนวยงานไทยที่เกี่ยวของจะไดรับการจัดสรรงบประมาณ
มากเทาใด ทั้งนี้ ที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ทุกปแตไมเคยไดรับการจัดสรรงบประมาณตามที่ไดตั้งไว การมีงบประมาณที่จํากัดในการจัดกิจกรรม
ทางวัฒ นธรรม จะสง ผลกระทบตอการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากอาจจะไมส ามารถ
ดําเนิ นการในรู ป แบบที่แปลกใหม และดึง ดู ดความสนใจได ม ากขึ้น เชน การใชเ ทคโนโลยีห รื อ
นวัตกรรมสมัยใหม เพื่อเขาถึงผูชมหรือผูฟงในกลุมวัยรุน หรือวัยทํางานที่ เปนตน
2) ความลาชาในการเบิกจาย เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบภายในของไทย อาจ
สรางความลาชาในการดําเนินงาน และสรางความลําบากใจกับผูรวมงานทองถิ่น เชน ในการจัดการ
แสดงโขนที่ Royal Albert Hall การโอนเงินสําหรับจายบริษัท Serious (ซึ่งเปนบริษัทที่เปนผู
ประสานงานระหวางสถานเอกอัครราชทูตฯ กับโรงละคร Royal Albert Hall) ตามงวดตางๆ มีความ
ลาชา ทํ าใหบ างครั้ง บริ ษัท ฯ ตอ งทวงการจายเงินจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่ง เปนการสรา ง
ภาพลักษณในเชิงลบตอสถานเอกอัครราชทูตฯ และระบบการทํางานของไทยโดยรวม
3) คาใชจายในการจัดงานดานวัฒนธรรมที่สหราชอาณาจักรมีราคาสูง ไมวาจะ
เปนคาเชาสถานที่ คาแรงงาน คาเชาอุปกรณที่ใชในการจัดงาน หรือการทําประชาสัมพันธ โดยเฉพาะ
การเชาสถานที่ที่มีชื่อเสียง หรือสถานที่ที่เปน landmark ของสหราชอาณาจักร เชน Royal Albert
Hall หรือ BAFTA เพื่อเปนสถานที่จัดงาน ทั้งนี้ ปญหาของการใชสถานที่เหลานี้คือเรื่องของการ “ได
ไมคุมเสีย” เห็นไดจากกรณีงานเทศกาลภาพยนตรไทยที่ BAFTA ซึ่งมีผูเขาชมตลอดเทศกาลเพียง
ประมาณ 500 คน (สําหรับ การฉายภาพยนตร 7 เรื่อง เรื่องละ 1 รอบ) ในขณะที่โรงภาพยนตรที่
BAFTA สามารถรองรับผูชมไดรอบละ 250 คน
4) กฎระเบียบที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรม เชน มาตรการดานความปลอดภัย
หรือมาตรการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งบางครั้งมีความเครงครัด และมีมาตรฐานที่สูงกวาในประเทศไทย ทํา
ให มี ข อ จํ า กั ด ในการจั ด กิ จ กรรมต า งๆ อนึ่ ง สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ลอนดอน (ในสมั ย
เอกอัครราชทูต ปสันน เทพรักษ)56 เคยมีแนวคิดที่จะจัดงานเทศกาลไทยที่ Hyde Park ซึ่งเปน
สวนสาธารณะใจกลางกรุงลอนดอนที่มีขนาดใหญ และเปน landmark สําคัญแหงหนึ่งในสหราช
อาณาจัก ร แตก็ไมส ามารถดําเนินการได เนื่องจากกฎระเบียบในการใชส ถานที่ดัง กลาวมีความ
เครงครัด เชน การจองสถานที่ลวงหนาซึ่งตองทําการจองลวงหนาประมาณ 1 ป เปนอยางนอย หรือ
การรับประกันวาการจัดงานจะไมสงผลกระทบตอสภาพพื้นที่ของ Hyde Park ซึ่งในกรณีที่มีความ
เสียหายเกิดขึ้นจะตองมีการชดใช ซึ่งมีราคาสูงมาก ในกรณีของการจัดการแสดงโขนที่ Royal Albert
56
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Hall มีขอจํากัดเรื่องที่นั่งในโรงละคร ทําใหการบริหารจัดการในการแจกหรือจําหนายบัตรเขาชมการ
แสดงมีอุปสรรค ทั้งนี้ โรงละครฯ มีที่นั่งพิเศษของผูบริจาคในการสรางโรงละคร (debenture seats)
จํานวน 1,200 ที่นั่ง (จากที่นั่งทั้งหมด 5,500 ที่นั่ง) ซึ่งไมสามารถจัดสรรแขกรับเชิญไปนั่งในที่นั่ง
ดังกลาวได สงผลใหเกิดความยากลําบากในการจัดสรรที่นั่ง โดยเฉพาะการจัดที่นั่งเชิงยุทธศาสตร
เพื่อใหหนวยงานของไทยและสหราชอาณาจักร หรือภาคเอกชนของไทยและภาคเอกชนของสหราช
อาณาจักรไดนั่งใกลชิดกัน เพื่อจะไดมีโอกาสในการสนทนา หารือดานธุรกิจ หรือประเด็นอื่นๆ ซึ่งเปน
การสงเสริมภาพลักษณและศักยภาพในการแขงขันของไทย
5) นอกจากนั้น ในกรณีของการจัดการแสดงโขนที่ Royal Albert Hall ผูจัดไม
สามารถดําเนินการประสานงานโดยตรงกับโรงละครได เนื่องจากโรงละครตองการประสานงานกับผูท ี่
เคยมีประสบการณในการจัดงานที่โรงละครดังกลาวแลวเทานั้น โรงละครฯ ไมตองการเสี่ยงกับการจัดงาน
ที่ไมส ามารถรับประกันไดวาจะประสบความสําเร็จหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดการแสดงที่
โรงละครไมคุนเคย57 ดังนั้น ในการจัดการแสดงโขนฯ จึงตองมีการวาจางบริษัทเอกชนของฝายสหราช
อาณาจักรซึ่งมีประสบการณในการจัดงานที่ Royal Albert Hall มาเปนผูประสานงาน ซึ่งทําใหการ
ประสานงานมีขั้นตอนสลับซับซอนมากขึ้น เพราะจะตองมีการดําเนินการผาน “ตัวกลาง” แทบจะทุก
ขั้นตอน
6) เวลาในการจัดงานขึ้นอยูกับเจาของสถานที่หรือเจาภาพหลัก เชน ในกรณีของ
การจัดเทศกาลไทย Taste of Thailand in Taste of London เจาของงาน (บริษัท Taste of
London) จะเปนผูกําหนดวันและเวลาในการจัดงาน ซึ่งจะจั ดในชวงฤดูรอน ดังนั้น แมจะมีคนมา
รวมงานหลายหมื่นคน แตสวนหนึ่งในนั้นไมใชคน บริติช ซึ่งนิยมเดินทางไปพักผอนในตางประเทศ
ในชวงฤดูดัง กลาว สวนงาน Colours of Thailand ที่ศูนยการคา Westfield คนที่เขารวมงาน
นอกจากชาวบริติชแลวสวนหนึ่งเปนนักทองเที่ยวที่มาจับจายใชสอยที่หาง Westfield ในชวงวันหยุด
สุดสัป ดาห ในกรณีทั้งสองนี้ การดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมกับคนบริติชจึงไมสามารถทําไดอยา
เต็มที่58
7) ภาคเอกชนอาจมีการอิดออดในการใหความรวมมือหากตองรวมรับผิดชอบ
คาใชจาย ที่ผานมา ภาคเอกชนในสหราชอาณาจักร (ที่ไมใชนักลงทุนรายใหญ) จะคุนเคยกับการที่
ภาครัฐใหการสนับสนุนตลอดเวลา หรือบางครั้งก็ไมไดตั้งงบประมาณของตนในการทํากิจกรรมอื่นซึ่ง
ไมไดอยูในกรอบการทํางานประจํา (TOR) ของตน
8) การทําการประชาสัม พันธ ยังเขาไมถึงผูชมหรือผูฟงชาวบริติช ยกตัวอยาง
กรณีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธการแสดงโขน แมจะมีการจัดเตรียมกันเปนอยางดี จัดรูปแบบ
เอกสารไดสวยงาม และใชถอยคําภาษาอังกฤษที่ไพเราะ ถูกตองตามหลักไวยกรณ แตไมสามารถ
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เจาหนาที่ของโรงละคร Royal Albert Hall เคยยกตัวอยางการจัดการแสดงคอนเสิรตโดยศิลปนที่มีชื่อเสียงจาก
ประเทศหนึ่ง แตไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากมีผูชมไมถึงครึ่งโรงละคร ซึ่งโรงละครฯ ไมตองการใหเกิด
เหตุการณดังกลาวขึ้นอีก เนื่องจากจะสงผลกระทบตอภาพลักษณของโรงละครฯ (ขอมูลจากการสนทนากับ
เจาหนาที่สารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน)
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อยางไรก็ดี การที่มีชาวตางชาติจากประเทศอื่น ที่ไมใชชาวบริติช มารวมงาน ก็นับไดวาเปนการสงเสริม
ภาพลักษณของประเทศไทยในภาพรวมได แมวาจะทําใหการสรางภาพลักษณที่ดีตอชาวบริติชทําไดอยางไมเต็มที่ก็ตาม
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สื่อสารกับผูชมชาวบริติชได เนื่องจากรสนิยมในการบริโ ภคขอมูล ที่แตกตางกัน หรือการเลือกใช
คําศัพทแตกตางกัน (nuance) ทําใหการสื่อสารมีความคลาดเคลื่อน ไมดึงดูดความสนใจของคนบริติช
เทาที่ควร สวนในกรณีของเทศกาลภาพยนตรไทย การจัดทําคําแปลในภาพยนตรเปนสิ่งสําคัญ และ
ควรมีความระมัดระวังเพื่อใหการแปลมีความสมบูรณทั้งในดานความหมายและอารมณ คําแปลใน
ภาพยนตรบ างเรื่องมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากความหมายที่แทจ ริง จึงทําใหบ างครั้ง ไม
สามารถสื่อสารหรือถายทอดความเปนไทยไปสูผูชมตางชาติได เชน บอยครั้งที่อารมณขบขัน (sense
of humour) ของไทยไมไดรับการตอบสนองจากผูชมตางชาติ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมที่ตางกัน
3.4 บทสรุป
ในบทนี้ ผูเขียนไดกลาวถึงความสําคัญของสหราชอาณาจักรที่มีตอไทยและการดําเนินการ
ของไทยในการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมความสัม พันธระหวางสองประเทศ ซึ่งเปน
นโยบายดานการตางประเทศของไทย โดยไดยกตัวอยางกรณีศึกษาในการกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อ
วัตถุประสงคดังกลาว ทําใหเห็นวา การดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักรมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง และไดผลระดับหนึ่ง แตยังมีโอกาสในการพัฒนาเพื่อใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งในบทตอไปผูเขียนจะเสนอแนะแนวทางในการลดอุปสรรคและสรางโอกาสในการดําเนินการ
ทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักรตอไป

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การทูตเชิงวัฒนธรรมเปนหนึ่งในเครื่องมือในการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศซึง่ ไดมี
การใชมาเปนเวลานาน หลายประเทศไดใชการทูตเชิงวัฒนธรรมในการสรางภาพลักษณที่ดีใหแก
ประเทศของตน หรือแมแตเผยแพรนโยบายที่สําคัญๆ ของตน เปลี่ยนแปลงทัศนะคติของผูบริโภคใน
ประเทศอื่น เพื่อใหคลอยตามแนวคิดของตน ประเทศไทยก็เปนหนึ่งในกลุมประเทศที่ใชการทูตเชิง
วัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน และ สรางภาพลักษณในเชิงบวกในหลายมิติใหแกประเทศไทย
จากการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักร โดย
ผูเขียนไดยกตัวอยางกรณีศึกษาจากการจัดเทศกาลไทย การจัดการแสดงโขน และการจัดเทศกาล
ภาพยนตรไทย ทําใหสรุปไดวา การดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักรประสบ
ความสําเร็จในระดับหนึ่งในการสรางภาพลักษณที่ดีของไทยเพื่อใหเปนที่ปรากฏในเวทีโลก สรางความ
ประทับใจแกชาวบริติช สง ผลใหชาวบริติชนิยมมารวมงานกิจ กรรมดานวัฒ นธรรมของไทย โดย
เฉพาะงานเทศกาลไทย และตองการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ทําธุรกิจกับคนไทย และซื้อสินคาไทย
ซึ่งสงผลดีตอภาพลักษณ การทองเที่ยว และเศรษฐกิจไทยในภาพรวม อยางไรก็ดี โอกาสในการใชการทูต
เชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักรยังมีอีกมาก โดยเฉพาะในการแพรขยายไปสูผูบริโภคชาวบริติช
ในวงที่กวางขึ้น (reach out) โดยเฉพาะผูที่อยูตามชนบทของสหราชอาณาจักร ซึ่งปจจุบันยังทําไดไม
ทั่วถึง
อุ ป สรรคและความท า ทายที่ สํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น การทู ต เชิ ง วั ฒ นธรรมของไทย
สหราชอาณาจักร มองไดวามาจากอุปสรรคและความทาทายเชิงปฏิบัติ มากกวาดานมโนทัศน เชน
ขอจํากัดดานงบประมาณ การบริหารจัดการ หรือการตอบสนองรสนิยมทางการบริโภคของชาวบริติช
ดังนั้น หากมีการแกปญหาในประเด็นดังกลาว ก็จะสามารถสงผลใหการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ไทยในสหราชอาณาจักรมีประสิทธิภาพ มีความตอเนื่องและยั่งยืน อีกทั้ง เมื่อมีการจัดกิจกรรมเปน
เวลานานก็ยอมจะสงผลใหชาวบริติชเกิดความซึมทราบ เขาใจวัฒนธรรมของไทย และมีทัศนะคติที่ดี
ตอประเทศไทย ซึ่งจะนําไปสูการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน และโอกาสในการรวมมือในดานอื่นๆ ตอไป
4.2 ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักรประสบความสําเร็จ
ยิ่งขึ้น และสามารถแพรขยายไปยัง ผูบ ริโภคชาวบริติชไดม ากขึ้นนั้น ผูเ ขียนขอเสนอขอเสนอแนะ
ทางดานนโยบายดังนี้
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1) ภาครัฐจําเปนที่ตองจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมทางวัฒ นธรรม
เพื่อใหส ามารถจัดกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึง คาครองชีพในสหราชอาณาจักรที่สูง กวา
ประเทศอื่น นอกจากนั้น งบประมาณอาจจะนํามาใชในการทําการประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ
รูจักเลือกชองทางในการประชาสัมพันธ หรือสื่อทองถิ่นที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางทั่วถึง (ไม
จํากั ดอยูแต เ พี ยงวงแคบ) และอาจวาจ างผูเ ชี่ ยวชาญในการจัด งาน (event organiser) ที่ มี
ความสามารถมาชวยในการจัดงานเพื่อใหงานออกมาดี มีความเปนมืออาชีพ
2) ภาครัฐควรมี “ธง” และเปาหมายที่ชัดเจน วาตองการใหสถานเอกอัครราชทูตใน
ตางประเทศ และทีมประเทศไทยในตางประเทศจัดกิจกรรมการทูตเชิงวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมนโยบาย
ดานการตางประเทศของไทยอยางไร เพื่อใหการขับเคลื่อนการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อเปนการสรางแบรนดของไทยใหเปนที่รูจักแกชาวตางชาติ
3) ควรมี ก ารดํ า เนิ น การแบบบูร ณาการมากขึ้ น ทั้ ง นี้ เนื่อ งจากประเทศไทยยั ง ไม มี
หนวยงานกลาง ที่กํากับดูแลเรื่องการทูตเชิงวัฒนธรรมอยางแทจริง ที่ผานมา การจัดกิจกรรมดาน
วัฒนธรรม โดยเฉพาะงานขนาดใหญ อาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ เชน กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย
4) ในดานสถาบัน อาจพิจารณาจัดตั้งหนวยงานที่ดูแล รับผิดชอบ ในดานการดําเนินการ
ดานวัฒ นธรรมในตางประเทศ ในรูป แบบคลายคลึงกั บ British Council ของสหราชอาณาจัก ร
Alliance Française ของฝรั่งเศส หรือ Goethe-Institut ของเยอรมนี โดยอาจใชชื่อ “สถาบัน
วัฒนธรรมไทย” (Thailand’s Institute of Culture) โดยมีผูเชี่ยวชาญในดานการดําเนินกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม และอาจมีก ารแตงตั้งทูตวัฒ นธรรมเปนหัวหนาสถาบันดังกลาว เพื่อประจําการใน
ประเทศยุทธศาสตรตางๆ เชน สหราชอาณาจักร
5) ภาครัฐ หรือหนวยราชการในตางประเทศ ควรสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น โดยอาจเนนย้ําวาทุกคนเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders)
เนื่องจากหากชาวตางชาติเขาใจถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ของคนไทยแลว ยอมจะทําใหการ
มีปฏิสัมพันธหรือการติดตอคาขายกับชาวตางชาติ มีความราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนั้น หากภาคเอกชน
เขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากขึ้น ก็จะทําใหการเผยแพรวัฒนธรรมของไทย
ดูเหมือนวาภาคเอกชนเปน ผูขับเคลื่อนหลัก แทนที่จะเปนภาครัฐ ซึ่งจะสรางความรูสึกที่ดีวา รัฐไมได
ยัดเยียดวัฒนธรรมของตนเองใหผูอื่น เสมือนเปนการลางสมอง แตกลับทําใหวัฒนธรรมของไทยคอยๆ
ซึมลึกไปในสังคมชาวตางชาติ ซึ่งการทําใหชาวตางชาติซึมซับวัฒนธรรมของไทยไดนั้น ถือไดวาเปน
การดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมที่ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
6) การจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมของไทยในตางประเทศควรคํานึงถึงรสนิยมในการบริโภค
ของประเทศนั้นๆ เปนสําคัญ เชน ในสหราชอาณาจักร หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมควรมีความเขาใจถึงความตองการของผูบริโภคชาวบริติช และวิถีชีวิต ความเปนอยูของพวก
เขาและเธอ เพื่อจะไดสามารถจัดกิจกรรมที่เขาถึงผูบริโภคได มิเชนนั้นจะกลายเปนการจัดกิจกรรมที่
“สนุกเพียงฝายเดียว” ซึ่งอาจทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคไดดีเทาที่ควร
7) นอกจากนั้น ควรใหความสําคัญกับเรื่องของชวงเวลาในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
เนื่องจากคนบริติชสวนมากจะวางแผนการทองเที่ยวลวงหนา และมักจะใชเวลาชวงฤดูรอน (เดือน
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กรกฎาคม-สิง หาคม) ในการเดิน ทางไปพั ก ผอ นในตา งประเทศ ดั ง นั้น หากจะจัด กิจ กรรมทาง
วัฒนธรรมในชวงเวลาดังกลาว ก็อาจไดผูเขารวมงานซึ่งเปนนักทองเที่ยวตางชาติ แทนที่จะเปนชาวบริติช
ซึ่งแมวาการดําเนินการดังกลาวจะสงเสริมภาพลักษณและการทองเที่ยวของไทยในตางประเทศ แต
อาจไมตอบโจทยการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมกับ สหราชอาณาจักร ดังนั้น อาจพิจารณาการจัด
เทศกาลไทยซึ่ง จัดในชวงเทศกาลที่สําคัญ ของไทย เชน เทศกาลสงกรานต (เดือนเมษายน) หรือ
เทศกาลวันลอยกระทง (เดือนพฤศจิกายน) ซึ่งจะเปนชวงที่ชาวบริติชอยูใน สหราชอาณาจักร และจะ
ไดเปนโอกาสในการสงเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีไทยไดอยางเต็มที่
8) โดยที่ในยุคปจจุบัน เราสามารถนําเทคโนโลยีในการสื่อสารมาชวยในการดําเนินการ
ดานการทูต ภาครัฐจึงอาจพิจารณาใชชองทางการสื่อสารผานสื่อออนไลน เชน เว็บ ไซต เฟสบุค
ทวิตเตอร และอินสตาแกรม อยางกวางขวางและมีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี ตองคํานึง ถึง
ขอความ (message)ที่จะสื่อสารไปสูผูบริโภคเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริง ไมใชเพียงโพสต
ขอความหรือรูปภาพกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อเนนความสวยงามเทานั้น ทั้งนี้ การใชสื่อออนไลน
อยางกวางขวางและมีป ระสิท ธิภาพจะสามารถลนเวลาในการปลูก ฝงความเขาใจและความนิยม
ชมชอบในวัฒนธรรมของเรา ซึ่งจะทําใหเวลาในการซึมซับวัฒนธรรมเร็วขึ้น ไมตองใชเวลานานเหมือน
สมัยกอน อันจะทําใหการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมสงผลสัมฤทธิ์เร็วขึ้น59
9) ควรพิจารณาการทําการประชาสัมพันธภายหลังการจัดงานตางๆ (post event) อยาง
จริ ง จัง ด วย มิ ใช เ นน แตก ารทํา ประชาสั ม พั นธ ก อนที่ จ ะมี ง านเทา นั้ น ที่ ผ านมาอาจยัง ไมมี ก าร
ดําเนินการดังกลาวมากนัก แตหากทําไดก็จะชวยเผยแพรกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทยใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น การทําประชาสัมพันธภายหลังการจัดงานจะทําใหส ามารถถายทอดความคิดเห็น ทั ศนะคติ
หรือมุมมองของคนที่มารวมงาน ในลักษณะ third party witness ซึ่งจะชวยทําใหการประชาสัมพันธ
ของไทยมีน้ําหนักมากขึ้น และจะไดรับทราบวาชาวตางชาติคิดอยางไรกับประเทศไทยและคนไทย
4.3 บทสรุป
การดํ า เนิ น การการทู ต ทางวั ฒ นธรรมเป น สิ่ ง จํ า เป น ในการดํ า เนิ น นโยบายด า นการ
ตางประเทศไมวาจะในสถานการณใดก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทูตเชิงวัฒนธรรมมีประโยชนอยาง
มากในสถานการณที่การทํางานดานการเมืองอยูในสภาวะจํากัด ดังเชนในบริบทของความสัมพันธ
ไทย-สหราชอาณาจัก รในปจ จุบัน ซึ่ง หากการดําเนินการทูตเชิง วัฒ นธรรมสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สม่ําเสมอ ตอเนื่อง ก็จะทําใหชาว บริติชมองขามปญหาภายในประเทศของไทยไปได
และมุงเนน หรือใหความสนใจในการพัฒนาความรวมมือในดานอื่นตอไป
อนึ่ง การทูตเชิงวัฒนธรรมควรดําเนินไปพรอมๆ กับนโยบายของประเทศดานอื่นๆ เพื่อให
เปนการสง เสริม ซึ่งกันและกัน เนื่องจากการทูตเชิงวัฒ นธรรมเปนเพียง “เครื่องมือ” หนึ่งในการ
ขับ เคลื่อนนโยบายดานการตางประเทศ ซึ่งประกอบดวยประเด็นที่หลากหลาย เชน การกระชับ
ความสัม พันธกับตางประเทศ การสงเสริม การคาระหวางประเทศ และการสงเสริม การทองเที่ยว
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ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนในสหราช
อาณาจักร ซึ่งเปนประเทศที่มีความสําคัญดานยุทธศาสตรการตางประเทศ ก็จะสามารถสนับสนุนการ
ดําเนินนโยบายของรัฐไดเปนอยางดี
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