
 
 

 
 
 

 
 
  

 
รายงานการศึกษาสวนบุคคล 

 (Individual Study)  
 
 

เร่ือง การทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยใน 
สหราชอาณาจักร: โอกาสและความทาทาย 

 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย นายพืชภพ  มงคลนาวิน 
รหัส 8029 

 
 
 
 
 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 8 ป 2559 

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ 

 



 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคล 
 (Individual Study)  

 
  
 
   

เร่ือง การทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยใน 
สหราชอาณาจักร: โอกาสและความทาทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

จัดทําโดย นายพืชภพ  มงคลนาวิน 
รหัส 8029 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 8 ป 2559 
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 

รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา 



 
 

 
 
เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลน้ี อนุมัติใหเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ 
 
 
 

 
ลงช่ือ  

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. เดชา  ต้ังสีฟา)  
อาจารยทีป่รึกษา 

 
 
 

 
ลงช่ือ  

 (เอกอัครราชทูต อุม  เมาลานนท)  
อาจารยทีป่รึกษา 

 
 
 

ลงช่ือ  
 (อาจารย ดร. ธีวินท  สุพุทธิกุล)  

อาจารยทีป่รึกษา 
 

 
 
 
 



ง 

บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 
การศึกษาฉบับน้ีมีเปาหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทย

ในสหราชอาณาจักรวาที่ผานมามีการดําเนินการอยางไร มีอุปสรรคอยางไร และเสนอแนะแนวทางใน
การลดอุปสรรค และเพิ่มโอกาสในการดําเนินการดังกลาว เน่ืองจากสหราชอาณาจักรเปนประเทศ
ยุทธศาสตรของไทย และมีความสําคัญในหลายมิติ โดยเฉพาะในดานการคา การทองเที่ยว และ
การศึกษา  

การทูตเชิงวัฒนธรรมคือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการดําเนินนโยบายดานการ
ตางประเทศ โดยผานการใชอํานาจละมุน ซึ่งเปนเครื่องมือหน่ึงในการดําเนินการทูตสาธารณะ ทั้งน้ี 
เพื่อสรางความเขาใจ ภาพลักษณที่ดี หรือทัศนะคติ ในทิศทางที่เปนคุณตอประเทศ  

การทูตเชิงวัฒนธรรมมีการใชอยางแพรหลายทั่วโลก โดยบางประเทศอาจมีการจัดต้ัง
หนวยงานพิเศษข้ึนเพื่อดําเนินการดานน้ีโดยเฉพาะ อาทิ British Council ของสหราชอาณาจักร หรือ 
Alliance Française ของฝรั่งเศส เพื่อใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพและความคลองตัวย่ิงข้ึน  

สําหรับประเทศไทย ไดมีการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมมาโดยตลอด โดยเฉพาะในสหราช
อาณาจักร ซึ่งไดมีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมอยูเปนประจํา อาทิ การจัดเทศกาลไทย ซึ่งมีการแสดง
นาฏศิลป การสาธิตการประกอบอาหารไทย และการขายสินคาไทย แตในป พ.ศ. 2558 ซึ่งเปน 
ปพิเศษของความสัมพันธระหวางไทย-สหราชอาณาจักร กอปรกับการเฉลิมฉลองการเจริญ
พระชนมายุครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงไดมีการจัด
เทศกาลไทยภายใตช่ืองาน “Totally Thai – ไทยแทๆ ” โดยมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
หลากหลาย รวมถึง การแสดงโขนชุดใหญ ณ โรงละคร Royal Albert Hall และการจัดเทศกาล
ภาพยนตรไทยที่ British Association of Film and Television Arts (BAFTA) ซึ่งสถานที่ทั้งสอง
ลวนเปนสถานที่ที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักดีในกรุงลอนดอน  

ดังน้ัน การศึกษาฉบับน้ีจึงเลือกการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมดังกลาวมาเปนกรณีศึกษา 
โดยไดมีการศึกษาวิเคราะหการดําเนินการ ปญหาดานมโนทัศนและปญหาเชิงปฏิบัติ ซึ่งการศึกษาฯ 
พบวา การดําเนินกิจกรรมดังกลาว แมจะประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง และไดรับการตอบสนอง
จากชาวบริติช แตหากสามารถแกไขอุปสรรคเชิงปฏิบัติ เชน การบริหารจัดการงบประมาณ การทํา
ประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ และใหมีการจัดกิจกรรมดังกลาวบอยครั้งและตอเน่ืองย่ิงข้ึน ก็จะ
สามารถเพิ่มโอกาสในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของ
ไทยไดมากย่ิงข้ึน ซึ่งหมายถึงการเพิ่มโอกาสในการที่ชาวบริติชจะมีความเขาใจวัฒนธรรมของไทย 
และพรอมที่จะมาเที่ยวหรือทําธุรกิจกับไทย ซึ่งจะนําไปสูความเจริญทางเศรษฐกิจของไทยตอไป  

อน่ึง ในสภาวะที่การเมืองไทยยังอยูในชวงไมปกติ ดังเชนในปจจุบัน ซึ่งสงผลใหรัฐบาล 
สหราชอาณาจักรจํากัดการติดตอทางการเมืองในระดับสูง การดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมจึงมี
ความสําคัญอยางย่ิง เน่ืองจากการดําเนินการดังกลาวเปนชองทาง หรือเครื่องมือทางการทูต ที่ยัง
สามารถเดินหนาตอไปได ซึ่งจะชวยรักษาความสัมพันธอันดีระหวางไทย-สหราชอาณาจักรไมวาจะใน
ระดับรัฐกับรัฐ หรือประชาชนกับประชาชน 



จ 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

ในการเขาอบรมหลักสูตร “นักบริหารการทูต รุนที่ 8” ผูเขียนไดรับประสบการณและ
ความรูมากมาย ไดพบเพื่อนรวมงานใหมจากทั้งกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานอื่น ซึ่งสราง
ความประทับใจเปนอยางย่ิง ในการน้ี ผูเขียนขอแสดงความช่ืนชมสถาบันการตางประเทศเทวะวงศ 
วโรปการ โดยเฉพาะทานผูอํานวยการสถาบันฯ (น.ส. ภัทรัตน  หงษทอง) และเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกคน 
ที่ใหการดูแลผูเขาอบรมทุกคนเปนอยางดี และสรรหาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายตลอดหลักสูตรฯ 
อีกทั้ง ยังทุมเทแรงกายแรงใจในการการเตรียมการศึกษาดูงานนอกสถานที่และในตางประเทศ ซึ่งเปน
ประโยชนอยางย่ิง 

นอกเหนือจากสถาบันฯ แลว ผูเขียนขอแสดงความขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทาน 
ไดแก (1) เอกอัครราชทูต อุม  เมาลานนท (2) ผศ.ดร. เดชา  ต้ังสีฟา (3) อ. ดร. ธีวินท  สุพุทธิกุล ที่
ไดสละเวลาในการอานและใหคําปรึกษาในการทํารายงานศึกษาวิจัยฉบับน้ีจนบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย นอกจากน้ัน ผูเ ขียนขอบคุณทุกทานที่ใหขอมูลในการทําการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะ  
น.ส. จิดาภา  ลํายอง ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (เจาหนาที่ดานสารนิเทศ) และ 
นางเปรมฤดี  โลทารักษพงษ (เจาหนาโตะ สหราชอาณาจักร กรมยุโรป)  

แนนอนที่สุด ผูเขียนจะไมสามารถเขารวมการอบรมครั้งน้ี ไดหากไมไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา (เอกอัครราชทูต กิตติพงษ  ณ ระนอง) ที่ใหลามาเขารับการอบรม อีกทั้ง เพื่อนรวมงานที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ทุกคน ที่ตองแบงเบาหนาที่ความรับผิดชอบในระหวางที่
ผูเขียนเขาอบรม ซึ่งผูเขียนขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่น้ี  

สุดทายน้ี ผูเขียนขอขอบคุณนางพันธุมา  มงคลนาวิน (ภริยา) ที่ยอมเสียสละใหผูเขียน
กลับมาประเทศไทยเพื่อเขารวมการอบรมฯ ในขณะที่ยังคงมีภาระในการดูแลลูกทั้งสองคนซึ่งยังศึกษา
ที่กรุงลอนดอน ซึ่งผูเขียนซาบซึ้งในการเสียสละ และยอมเหน็ดเหน่ือยเพื่อดูแลลูกแตเพียงลําพัง ใน
ครั้งน้ีอยางย่ิง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธกันมากวา 400 ป และมีความสัมพันธ
ทางการทูตกวา160 ป ทั้งสองประเทศมีหลายสิ่งที่คลายคลึงกัน อาทิ ระบบการปกครองโดย
ประชาธิปไตยโดยมีกษัตริยเปนประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล มีระบบนิติบัญญัติ
แบบ 2 สภา มีจํานวนประชากรและพื้นที่ของประเทศที่ใกลเคียงกัน นอกจากน้ัน สหราชอาณาจักรยัง
เปนประเทศคูคาที่สําคัญของไทย โดยจัดอยูในอันดับตนๆ ของยุโรป รองจากเยอรมนีและฝรั่งเศส ใน
แตละปนักทองเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเดินทางมาประเทศไทยเกือบ 1 ลานคน และนักทองเที่ยว
ชาวไทยเดินทางไปสหราชอาณาจักรปละกวา 1 แสนคน  

ในภาพรวม สหราชอาณาจักรมีความสัมพันธกับไทยหลายดาน ไมใชเพียงทางการเมืองและ
เศรษฐกิจเทาน้ัน แตยังรวมถึงดานกลาโหม การศึกษา และวัฒนธรรม ดังน้ัน จึงปฏิเสธมิไดวา การมี
ปฏิสัมพันธอันดีกับสหราชอาณาจักรยอมเปนประโยชนกับไทย เน่ืองจากทั้งสองประเทศตางมี
ผลประโยชนรวมกันในหลายมิติ การรักษาความสัมพันธอันมีมาชานานและพัฒนาความสัมพันธใหมี
ความแนนแฟนไปอีกระดับยอมเปนผลดีตอทั้งสองประเทศ ทั้งในระดับรัฐและเอกชน  

อยางไรก็ดี ความสัมพันธไทย-สหราชอาณาจักรมิไดมีความราบรื่นมาโดยตลอด บางครั้งก็มี
ความทาทาย ซึ่งอาจเปนอุปสรรคในการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศ เชน สถานการณทาง
การเมืองของไทยในปจจุบัน หลังการทํารัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งทําให 
สหราชอาณาจักรต้ังเงื่อนไขในการมีปฏิสัมพันธกับไทย โดยเฉพาะในการติดตอระดับสูง (ทั้งน้ี เพื่อให
สอดคลองกับมติของสหภาพยุโรปในการดําเนินความสัมพันธกับไทยภายหลังการทํารัฐประหาร
ดังกลาว เน่ืองจากสหภาพยุโรปมองวาการทํารัฐประหารเปนการกระทําที่ไมเปนไปตามครรลอง
ประชาธิปไตย) ดังน้ัน ในสภาวะพิเศษเชนน้ี การทูตเชิงวัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนกุญแจสําคัญในการ
สานตอความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับสหราชอาณาจกัร และระหวางคนไทยกับคนบริติช เน่ืองจาก
เปนชองทางในการประสานงานที่ยังสามารถดําเนินการตอไปไดในสภาวะพิเศษทางการเมืองเชนใน
ปจจุบัน1 การเขาใจในวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีของกันและกันจึงเปนปจจัยสําคัญใน
การขับเคลื่อนใหความสัมพันธของทั้งสองประเทศมีความตอเน่ืองและพัฒนาการในทางสรางสรรค  
อีกทั้ง ยังนํามาซึ่งความไวเน้ือเช่ือใจและความเขาใจซึ่งกันและกัน  

 
  

                                                
1 ความสําคัญของการทูตเชิงวัฒนธรรมในฐานะ “กุญแจ” ดอกสําคัญในการสานตอความสัมพันธระหวางประเทศ 
จะกลาวถึงในบทที่ 3 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
การศึกษาฯ ฉบับน้ี มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ ไดแก (1) เพื่อวิเคราะหการดําเนินงาน

ดานการทูต เชิงวัฒนธรรมของไทยกับสหราชอาณาจักร และศึกษาวาที่ผานมามีการดําเนินการ
อยางไร มีความทาทาย และอุปสรรคปญหาอยางไร (2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการลดอุปสรรคและ
ความทาทายดังกลาว และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการทูตเชิงวัฒนธรรมระหวางสองประเทศใน
อนาคต ทั้งน้ี คําถามของการศึกษาฉบับน้ี คือ อุปสรรคของการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทย
ในสหราชอาณาจักรคืออะไร และจะสามารถแกปญหาดังกลาวไดอยางไร  
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  

โดยที่ความสัมพันธไทย-สหราชอาณาจักรครอบคลุมหลายมิติ การศึกษาฉบับน้ี จะกลาวถึง
ภาพรวมความสัมพันธและความรวมมือระหวางไทยกับสหราชอาณาจักรในมิติตางๆ อาทิ การเมือง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการทองเที่ยว การศึกษา เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของสหราช
อาณาจักรตอไทย และจะทําการศึกษาวา การทูตเชิงวัฒนธรรมสามารถชวยขับเคลื่อนและพัฒนา
ความสัมพันธระหวางไทยกับสหราชอาณาจักรไดอยางไร  

วิธีการศึกษาจะใชการวิจัยจากเอกสารที่เกี่ยวของ (documentary research) เปนหลัก 
โดยจะทําการศึกษาวิจัยจากจากแหลงขอมูล อาทิ เอกสารทางราชการ สื่อสิ่งพิมพ และบทความทาง
วิชาการตางๆ นอกจากน้ัน จะใชการสัมภาษณและการหารือกับผูที่เกี่ยวของและมีประสบการณ
โดยตรงในการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมในการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทย-สหราชอาณาจกัร อาท ิ
เอกอัครราชทูตไทยประจําสหราชอาณาจักร เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมถึงผูประกอบการและภาคเอกชน 

ในสวนของระเบียบวิธีการศึกษา จะกลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีการทูตเชิงวัฒนธรรม 
(cultural diplomacy) (ในบทที่ 2) ซึ่งเปนการดําเนินนโยบายตางประเทศหลักแขนงหน่ึง เพื่อ
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับประเทศตางๆ และเพื่อเพิ่มความเขาใจ และความไวเน้ือเช่ือใจ 
ซึ่งกันและกัน อันเปนพื้นฐานสําคัญของความสัมพันธระหวางประเทศ และความเจริญรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจ นอกจากน้ัน จะทําการศึกษาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยยกตัวอยางประเทศที่กําลังใช 
หรือเคยใชการทูตเชิงวัฒนธรรมในการดําเนินนโยบายตางประเทศ เพื่อศึกษาวาประเทศดังกลาว
ประสบความสําเร็จในการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมอยางไร  

บทที่ 3 จะเปนการศึกษาเกี่ยวกับการทูตเชิงวัฒนธรรมในบริบทไทย-สหราชอาณาจักร โดย
จะมีการศึกษาการดําเนินการและประสบการณที่ผานมา ตามดวยการวิจัยความทาทาย 
(challenges) และอุปสรรค (obstacles) ในดานตางๆ ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานดานการทูต
เชิงวัฒนธรรมดังกลาว โดยในบทน้ีจะมีการนําเสนอกรณีศึกษา อาทิ การจัดนิทรรศการไทย การ
จัดการแสดงโขน การจัดการแสดงดนตรีไทย  

บทที่ 4 จะเสนอแนะแนวทางในดําเนินการเพื่อลดความทาทายและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานดานการทูต เชิงวัฒนธรรมในบริบทไทย-สหราชอาณาจักร เพื่อสรางโอกาสในการนํา 
การทูตเชิงวัฒนธรรมไปใชในการสงเสริมความสัมพันธระหวางสองประเทศ ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือ
ไทย-สหราชอาณาจักรในดานตางๆ และความเจริญทางเศรษฐกิจในภาพรวมของไทยตอไป  



3 

1.4  ประโยชนของการศึกษา 
การศึกษาฉบับน้ี หวังจะแสดงใหเห็นวา การทูตเชิงวัฒนธรรมเปนเครื่องมือที่สําคัญใน 

การรักษาและพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะในบริบทความสัมพันธไทย - 
สหราชอาณาจักรในชวงปจจุบัน ซึ่งสถานการณภายในของไทยทําใหยังไมสามารถดําเนินการการ
ทางการทูตกับสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะในมิติการเมือง ไดอยางเต็มรูปแบบ ดังน้ัน ในสภาวะเชนน้ี 
การทูตเชิงวัฒนธรรมจึงเปนกุญแจสําคัญในการสานตอความสัมพันธอันดีระหวางสองประเทศ 
เน่ืองจากการทูตเชิงวัฒนธรรมสามารถทําใหคนบริติชมีความเขาใจ ในประเทศไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยมากข้ึน อีกทั้ง ยังสงผลใหคนบริติช มองขามอุปสรรคหรือ
เงื่อนไขทางการเมืองไทยในยุคปจจุบัน และหันมาสนใจประเทศไทยในมิติอื่น อาทิ การคา การลงทุน 
การทองเที่ยว และความรวมมือดานการศึกษา อันจะนํามาซึ่งความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางสอง
ประเทศ และความเจริญมั่งค่ังทางเศรษฐกิจของไทยตอไปในอนาคต 
 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1  การทูตเชิงวัฒนธรรมคืออะไร  
“การทูตเชิงวัฒนธรรม” หรือ Cultural Diplomacy เปนหน่ึงในเครื่องมือทางการทูต

ที่มีการใชอยางแพรหลาย โดยเปนการนําวัฒนธรรม (culture) จากประเทศของตนไปเผยแพรตอ
ประเทศอื่นๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศตน  

ในดานทฤษฎี การทูตเชิงวัฒนธรรมมิใชสิ่งแปลกใหม และมีการใชมาเปนเวลาชานาน 
อาจเปนไปไดวามีการใชมาต้ังแตเมื่อมีการกําเนิดของศาสนาคริสตและการเผยแพรในยุโรป2 ซึ่งชาว
ยุโรปเห็นวา ตนมีวัฒนธรรมที่สูงสงและควรเผยแพรไปยังประเทศอื่นๆ ที่มีความเจริญนอยกวา  
การเผยแพรวัฒนธรรมจึงเปนการเผยแพรความเช่ือ แนวความคิด หรือวิถีการดําเนินชีวิตจากที่หน่ึงไป
ยังที่หน่ึง เพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และชีวิต
ความเปนอยูดังกลาว 

นักวิชาการตางประเทศ อาทิ Milton C. Cumming นิยาม “การทูตเชิง
วัฒนธรรม” วาเปนการดําเนินนโยบายตางประเทศโดยใชวัฒนธรรมในการเปลี่ยนแนวความคิด 
คานิยม ความเช่ือ และวิถีชีวิต3 ในขณะที่ Yue Hu ไดนิยามการทูตเชิงวัฒนธรรมวา เปนการดําเนิน
นโยบายตางประเทศผานการสื่อสารทางวัฒนธรรม หรือกิจกรรมทางการทูตอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวพัน
กับวัฒนธรรม4 นอกจากน้ัน นักวิชาการยอมรับวาวัฒนธรรม มีความสําคัญเทียบเทาการเมือง 
การทหาร และเศรษฐกิจ ในการมีสวนช้ีนําการพัฒนานโยบายดานการตางประเทศ5 อยางไรก็ดี 
นักวิชาการบางคน อาทิ Sheri Berman6 หรือ Ronald Inglehart7 เห็นวา วัฒนธรรมจะมีผลตอ
นโยบายดานการตางประเทศตอเมื่อมีการใชเปนเวลานานเทาน้ัน เน่ืองจากการเปลี่ยนทัศนะและ

                                                
2 ภีรนัย โชติกันตะ, การใชการทูตเชิงวัฒนธรรมในการเผยแพรภาพลักษณของไทยในตางประเทศ:กรณีศึกษาการจัด
เทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส, (รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทตู รุนที่ 4, 2555), หนา 15. 
3 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). 



5 

ความเขาใจของคนไมสามารถทําไดภายในวันเดียว แตตองใชเวลาในการสั่งสมและซึมซับเพื่อใหเกิด
การคลอยตาม 

สวนในมุมมองของกระทรวงการตางประเทศ “การทูตเชิงวัฒนธรรม” หมายถึงการ
ใชกิจกรรมทางวัฒนธรรมในกรอบกวางในการดําเนินนโยบายทางการทูต เพื่อสรางความรูสึกที่ดีตอกัน 
และเปนการดําเนินการแบบ “ซึมลึก” เพื่อใหเขาถึงประชาชน อาทิ การสงนาฏศิลปไปแสดงใน
ตางประเทศ การเผยแพรแนวคิด ทัศนคติ อุดมการณ กีฬา และการใชชีวิต8 ดังน้ัน การทูตเชิง
วัฒนธรรมจึงเปนสวนหน่ึงของการสงเสริมและดําเนินการตามนโยบาย “การทูตสาธารณะ” (public 
diplomacy)9 โดยมีลักษณะการใชอํานาจละมุน (soft power) เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีซึ่งกัน
และกัน สงเสริมความรวมมือทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สงเสริมการสรางภาพลกัษณทีดี่ของไทยใน
สายตาประชาคมโลก อันจะนํามาซึ่งโอกาสในการกระชับความสัมพันธระหวางประเทศ และโอกาส
ทางเศรษฐกิจตอไป   

จากคํานิยามตางๆ ขางตน สรุปไดวา “การทูตเชิงวัฒนธรรม” เปนการใช
วัฒนธรรมที่มีหลากหลายรูปแบบของประเทศหน่ึงเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนะของอีกประเทศหน่ึง สราง
ความตระหนักและความเขาใจในความแตกตางในดานตางๆ ไมวาจะเปนในเรื่องนโยบาย การ
ดํารงชีวิต ความเช่ือ หรือแนวทางในการทํางาน ทั้งน้ี การใชการทูตเชิงวัฒนธรรมอาจมองไดวา เปน
แขนงหน่ึงของการใชอํานาจละมุน (soft power) โดยทั้งสองสิ่งน้ีมีสวนสนับสนุน เกื้อกูล และสงเสริมกัน
และกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย10 

ประโยชนของการใชอํานาจละมุน ในมุมมองของนักวิชาการ อาทิ Joseph Nye 
คือ ความสามารถขององคกรในการทีจ่ะบรรลุเปาประสงคโดยใชการดึงดูด (attraction) แทนการใช
กําลังผลักดัน (coercion) และอํานาจละมุนจะเกิดจากการใชคานิยมทางวัฒนธรรมขององคกร 
(entity’s cultural values) หลักการทางการเมือง (political principles) และนโยบาย
ภายในประเทศและตางประเทศเพื่อกอใหเกิดความชอบธรรมกับเปาประสงคขององคกร หรือนําไปสู

                                                
8 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ, คําศัพท-คํายอทางการทูตและการตางประเทศ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ, 2556), หนา 96. 
9 “การทูตสาธารณะ” หมายถึง “การดําเนินการทางการทูตแบบหน่ึงเพื่อโนมนาวชักจูงใหสาธารณชนและ
กลุมเปาหมายและกลุมผลประโยชนตางๆ ในตางประเทศที่มีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจของรัฐใหมีความชื่นชม
และเขาใจถึงแนวทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของประเทศใดประเทศหน่ึง ซ่ึงจะชวยเสริมสรางความสัมพันธ
ระดับประชาชนใหมีความใกลชิดแนนแฟน และประสบผลสําเร็จอยางแนบเนียน โดยจะมีความแตกตางจากการ
ดําเนินการทูตแบบดั้งเดิม ที่เนนการส่ือสารระหวางรัฐตอรัฐ (Government to Government) แตการทูต
สาธารณะจะเนนวิธีการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน (Government to People) ภาคเอกชน 
ประชาสังคม หรือส่ือมวลชนในตางประเทศหรือระหวางประชาชนดวยกันเอง อน่ึง การทูตวัฒนธรรม (Cultural 
Diplomacy) ที่ใชวัฒนธรรมเปนส่ือเชื่อมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนน้ัน ถือเปนเครื่องมือหน่ึงของการ
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
การแสดงออกถึงความย่ิงใหญหรือความสําเร็จในดานตางๆ (เชน ดานศิลปวัฒนธรรม การเมือง 
การศึกษา เศรษฐกิจ ความมั่นคง) เพื่อสรางความเขาใจอันดี และสงเสริมการสนับสุนน ความรวมมือ 
ในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการทูต การเมือง ความมั่นคง การเงิน ฯลฯ12 ซึ่งในมุมองดานรัฐศาสตร 
การที่ประเทศหน่ึงทราบวาอีกประเทศหน่ึงเปนอยางไร มีวิถีการดําเนินชีวิตอยางไร มีการกําหนด
นโยบายอยางไร ยอมเปนประโยชนอยางย่ิงในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ เน่ืองจากจะ
ทําให “รูเขารูเรา” 

2.1.2  การทูตเชิงวัฒนธรรมในเวทีโลก 
หลายประเทศในโลกนิยมใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเพื่อดําเนินการดานการ

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
ถูกยกเลิกเน่ืองจากกรีซประสบปญหาทางการเงินอยางรายแรง) วา เปนการตอกยํ้าใหโลกไดเห็นถึงสิง่
ที่ดีของกรีซ ไมใชเพียงปญหาการเงินและรัฐบาลที่ไรความสามารถ อีกทั้ง อาณาจักร Byzantine ของ
กรีซเคยมีความเจริญรุงเรืองและย่ิงใหญมากอนในอดีต ทั้งน้ี เน่ืองจากในชวงที่จะมีการแสดง
นิทรรศการดังกลาว กรีซกําลังจะเปนประธานสหภาพยุโรป (วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014)13 ซึ่ง
จําเปนตองสรางความเช่ือมั่น มิเชนน้ันอาจสงผลกระทบตอประเทศกรีซและของสหภาพยุโรปใน
ภาพรวมได  

อยางไรก็ดี กรีซมิใชประเทศเดียวในยุโรปที่ใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนเครื่องมือใน
การสงเสริมภาพลักษณของประเทศ ฝรั่งเศสก็ใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเชนกันในรูปแบบการจัดต้ัง
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 แฟช่ัน 
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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เน่ืองจากอิตาลีก็ไดรับผลกระทบทางการเงินไมย่ิงหยอนไปกวากรีซ15 ดังน้ัน เห็นไดวา ทั้งกรีซและ
อิตาลี ตางใชมรดกทางวัฒนธรรมของตนในการกลบภาพลักษณที่ไมดี และสรางความสดใสใหกับ
ประเทศผานมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของประเทศตน (burnish the brand)  

ในตะวันออกกลาง อิหราน ไดใชการทูตเชิงวัฒนธรรมในลักษณะการแสดง
นิทรรศการ Forgotten Empire: The World of Ancient Persia ที่ British Museum สหราช-
อาณาจักร 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 สิ่งสําคัญกับทอดินเผาเกาแกน้ี (อายุต้ังแตสมัย 600 BC) คือ
การบันทึกการกระทําอยางมีมนุษยธรรมของกษัตริย Cyrus ในการครอง Babylon ซึ่งอาจกลาวไดวา 
เปนธรรมนูญดานสิทธิมนุษยชนช้ินแรกในโลก16 

อยางไรก็ดี ในสหรัฐอเมริกา การใชการทูตเชิงวัฒนธรรมอาจมีความไมแนนอน 
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 เน่ืองจากในยามสงครามเครื่องมือการทูตทุก
รูปแบบจะถูกนํามาใช แตในยามสงบวัฒนธรรมก็มักไมไดรับความสนใจ17 ถึงกระน้ันก็ตาม 
สหรัฐอเมริกาก็ไดใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการเผยแพรแนวคิดประชาธิปไตย 
(democracy) ไปทั่วโลก โดยเฉพาะผานความรวมมือทางพิพิธภัณฑ เชน โครงการ Museums 
Connect ซึ่งเปนการดําเนินการตอยอดวิสัยทัศน “smart power” ของอดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงตางประเทศสหรัฐอเมริกา Hillary Clinton ซึ่งตองการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเปน
เครื่องมือในการ bring people together เพื่อสงเสริมความเขาใจที่ดีย่ิงข้ึนตอกัน โดยผานการแสดง
วัตถุในพิพิธภัณฑ ประวัติศาสตร การอนุรักษทางวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร18 
ทั้งน้ี theme ของพิพิธภัณฑที่จะไดรับเลือกเขารวมโครงการฯ และไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาลสหรัฐฯ ไดแก การเพิ่มอํานาจใหแกสตรีและเยาวชน (empowerment of women and 
youth); การบรรเทาความตึงเครียดทางศาสนา วัฒนธรรม หรือการเมือง(mitigating religious, 
cultural or political tensions); การสงเสริมสิทธิมนุษยชน (advocating human rights) เปนตน 

                                                
15 Ibid. 
16 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. 
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ซึ่งลวนแตเปนประเด็นที่จะสงเสริมนโยบายการตางประเทศของสหรัฐฯ ในการสงเสริมประชาธิปไตย
และการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมที่ยังไมคอยเปนประชาธิปไตย19 

จากตัวอยางขางตน อาจสรุปไดวา การใชการทูตเชิงวัฒนธรรมมีประโยชนหลักๆ 3 
ประการ ไดแก (1) การสรางความเขาใจและความตระหนักถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม เพื่อจะทําให
สามารถเขาใจในวิธีการดําเนินการตางๆ ทั้งในดานการดําเนินการภาครัฐ และการดํารงชีวิตสวน
บุคคล (2) การสรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศ ไมวาจะเปนการตอกยํ้าถึงความสําเร็จหรือความ
ย่ิงใหญ ตลอดจนพัฒนาการของประเทศน้ันๆ หรือ การแกไขภาพลักษณของประเทศในยามที่ประสบ
กับภาวะที่ทาทาย (3) การโนมนาวใหประเทศอื่นมีทัศนะคติ หรอืแนวความเช่ือคลายประเทศของตน20 

ดวยกระแสโลกาภิวัตน และการที่ชองวางทางเทคโนโลยีลดลง ทําใหการดําเนินการ
ทูตเชิงวัฒนธรรมมีความสะดวกข้ึน มีโอกาสในการเขาถึงผูชม/ผูฟง (audience) ไดมากข้ึน21 เน่ืองจาก
ปจจุบัน ประเทศตางๆ สามารถเผยแพรการแสดงทางวัฒนธรรม ภาพยนตร และดนตรี ของตนผาน
สื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อสังคม เชน เว็ปไซต เฟสบุค ยูทูบ ทวิตเตอร หรือ อินสตาแกรม ไดงายข้ึน22 
ยกตัวอยางเชน ประเทศไทย เมื่อประมาณ 30 ปที่แลว อาจมีบางคนสับสน “Thailand” กับ 
“Taiwan” แต ในยุคปจจุบันที่ผูคนสามารถเขาถึงขอมูลประชาสัมพันธของไทย ไดรับชมการแสดง
ของไทย หรือไดชิมอาหารไทย ก็ทําใหรูจักประเทศไทยมากข้ึนอยางเห็นไดชัด สงผลใหในปจจุบันไม
คอยเกิดความสับสนเชนในอดีต อีกตัวอยางหน่ึง การที่นักทองเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวประเทศไทยมากข้ึน 
สวนหน่ึงก็เพราะกระแสภาพยนตรเรื่อง Lost in Thailand ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวตองการมาประเทศไทย
มากข้ึน  

2.1.3  ขอจํากัดของการทูตเชิงวัฒนธรรม  
แมวาการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมจะเปนที่นิยมแพรหลายในฐานะเครื่องมือ

ประเภทหน่ึงของอํานาจละมุนในการดําเนินนโยบายการตางประเทศ ในเชิงปฏิบัติแลวการทูตเชิง
วัฒนธรรมก็มีขอจํากัดดวยเชนกัน  

การศึกษาฉบับหน่ึงไดต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับขอจํากัดของการทูตเชิงวัฒนธรรม โดย
ผานกรณีศึกษาของญี่ปุนในการใชการตูน Manga เปนเครื่องมือวา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจะมี
ตลาดเกี่ยวกับดานวัฒนธรรมของโลกเปนตัวกํากับ ทําใหรัฐมีการควบคุมไดจํากัด อีกทั้ง การสื่อสาร
ภายในโลกก็มีแนวโนมวาจะอยูภายใตการช้ีนําของภาคธุรกิจ ซึ่งก็ไมสามารถควบคุมการตอบรับหรือ

                                                
19 Ibid. 
20 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 การที่บริษัทหรือรัฐบาลใดไมพัฒนาตนเพื่อเกาะแสความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีจะทําใหบริษัทหรือรัฐบาลน้ัน
สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจที่สําคัญหรือทําใหมีความออนไหวตอพัฒนาการดานเทคโนโลยีได (Richards Dobbs, 
and others, 2015: 44). 
22 Andreas Sandre, Digital Diplomacy: Conversations on Innovation in Foreign Policy (New York: 
Rowman & Littlefield, 2015)บทความตางๆ ในหนังสือเลมน้ี ทําใหสามารถสรุปไดวา การดําเนินการทูตในยุค
ใหมมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะส่ือออนไลนไดมากขึ้น ซ่ึงทําใหสามารถส่ือสารและเผยแพรขอมูลไดอยาง
กวางขวาง และทุกคนสามารถรับรูขอมูลไดในเวลาเดียวกัน 
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การนําสิ่งที่ไดฟงหรือไดเห็นไปขยายความตอ23 อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวา การดําเนินการของ
รัฐบาลญี่ปุนในกรณีน้ีมิใชเปนการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนตัวนําในการดําเนินนโยบายตางประเทศ 
หากแตเปนการเกาะกระแสที่ภาคเอกชนเปนผูสรางข้ึน ดังน้ัน ในการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม  
จึงจําเปนที่ผูกําหนดนโยบายจะตองทําการศึกษาอยางรอบคอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูชม และ/หรอื 
ผูฟง (audience behaviour) โดยเนนยํ้าถึงการนําสิ่งที่ไดฟงหรือไดเห็นไปขยายความตอ กอนที่จะ
ตัดสินใจใชการทูตเชิงวัฒนธรรมเพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่ตองการ  

ที่กลาวมาขางตน อาจมองไดวาเปนขอจํากัดเชิงมโนทัศน (conceptual) เน่ืองจาก
รัฐอาจไมสามารถกําหนดทิศทางและผลที่ไดรับจากการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมอยางเต็มที่ แต
การทูตเชิงวัฒนธรรมอาจมีขอจํากัดอีกดานหน่ึง กลาวคือ ขอจํากัดในเชิงปฏิบัติ (practical) ซึ่งปจจัย
เหลาน้ัน อาจมองวาเปนความทาทาย (challenges)และอุปสรรค (obstacles) ในการดําเนินการ  

หน่ึงในความทาทายและอุปสรรคของการใชการทูตเชิงวัฒนธรรม คือ เวลา 
การศึกษาของ Guy Podoler สรุปวา การทูตเชิงวัฒนธรรมจะประสบความสําเร็จไดตองใชเวลานาน 
(long-time frame) นอกจากน้ัน หากการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมจะไดผลดี จะตอง
ประกอบดวยปจจัย 3 ประการ ไดแก (1) ภาครัฐและภาคเอกชนจะตองมีบทบาทรวมกันในการใช 
การทูตเชิงวัฒนธรรม (2) สื่อจะตองมีสวนรวม ในการเผยแพรกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อให
สาธารณชนเขาถึง และใหขอสนเทศเกี่ยวกับประเทศและวัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ และ (3) การ
ทูตเชิงวัฒนธรรมจะตองปรากฏในทุกช้ันของการดําเนินการการทูตเพื่อประชาชน (public 
diplomacy) เพื่อหลีกเลี่ยงการทําใหเขาใจผิดวาเปนเพียงการชวนเช่ือหรือการทําประชาสัมพันธ
เทาน้ัน24 

นอกจากน้ัน ในบทความของ Arpad-Andreas Sölter จาก Goethe-Institut ใน
ออสเตรเลีย ยังกลาววา ความสําเร็จของการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมยังตองข้ึนอยูกับระยะหาง 
(distance) ระหวางผูดําเนินการทูต เชิงวัฒนธรรมและผูบริโภควัฒนธรรมดังกลาว ซึ่งตองหลีกเลี่ยง
การทําใหเขาใจวาเปนการนําเสนอนโยบายทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ และโครงการการทูตเชิง
วัฒนธรรมที่ดีจะตองมีการทํางานรวมกัน (interactive) ระหวางผูดําเนินโครงการกับผูบริโภคเพื่อให
โครงการดังกลาวมีความย่ังยืนและประสบผลสําเร็จ25 

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
เพื่อแสดงใหเห็นวาการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ ประสบความสําเร็จมากนอย
เพียงใด ทั้งน้ี เปนที่เขาใจไดวา สาเหตุหน่ึงของความยากลําบากในการเก็บขอมูลดังกลาวคือ เวลา
และงบประมาณในการศึกษาเก็บขอมูล ซึ่งไมสามารถกระทําไดในระยะเวลาอันสั้น หรือทําเฉพาะ
ผูบริโภคกลุมใดกลุมหน่ึงเทาน้ัน อีกทั้ง ความสําเร็จของการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมตองอาศัยการ
ดําเนินการหลายอยาง มิใชกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเทาน้ัน  
 
2.2  สรุปกรอบแนวคิดและทฤษฎี 

การทูตเชิงวัฒนธรรม เปนการดําเนินการอยางหน่ึงดวยการใชอํานาจละมุน โดยการใชการ
ดําเนินการหรือกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินนโยบายดานการ
ตางประเทศ ทั้งน้ี เพื่อสรางความเขาใจ ความไวเน้ือเช่ือใจ และความสัมพันธอันดีระหวางกัน  

ความรูในความแตกตางดานวัฒนธรรมของประเทศตางๆ จะทําใหเกิดความเขาใจในทิศทาง
ในดําเนินการ ความคิด ความเช่ือ และการกําหนดนโยบายตางๆ ของประเทศอื่นได ซึ่งจะมีผลทั้งใน
ระยะสั้น (อาทิ การไมทําสิ่งใดที่เปนการขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีของอีกประเทศหน่ึง) และ
ระยะยาว (อาทิ การทําใหผูบริโภคในประเทศอื่นหันมาใหความสนใจกับวัฒนธรรมของประเทศเรา 
และเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเขาใหเขากับทัศนคติของเรา) และเมื่อมีความเขาใจ ไวเน้ือเช่ือใจซึ่งกัน
และกัน การดําเนินการตางๆ ไมวาจะเปนการตางประเทศ การคา หรือความรวมมือในกรอบอื่นๆ ก็
จะมีความราบรื่นและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากย่ิงข้ึนตามไปดวย 
 

 
 

                                                                                                                                       
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 

ไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธกันมาเปนระยะเวลากวา 400 ป (สมัยกรุง 
ศรีอยุธยา) เริ่มต้ังแตการเดินทางของเรือ “The Globe” ของบริษัทอินเดียตะวันออกมาที่สยามในป 
พ.ศ. 2155 ในขณะน้ัน คนสยามยังไมรูจักอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรเทาใดนัก เน่ืองจากการ
เดินทางไปมาหาสูกันมีความยากลําบาก อังกฤษซึ่งต้ังอยูในทวีปยุโรป อยูหางจากสยามประเทศซึ่ง
ต้ังอยูในทวีปเอเชีย การเดินทางในสมัยน้ันทําไดเพียงทางเรือ ซึ่งในการเดินทางแตละครั้งใชเวลานาน 
นอกจากน้ัน การติดตอสื่อสารในสมัยน้ันก็มีความยากลําบาก ไมสะดวกเหมือนในปจจุบัน อยางไรก็ดี 
การมีปฏิสัมพันธกับอังกฤษทําใหชาวสยามไดเปดหูเปดตา ไดเรียนรูอารยธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมตะวันตก ในขณะเดียวกัน ชาวอังกฤษเองก็มีมีโอกาสไดเรียนรูถึงขนมธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของคนสยาม ซึ่งมีความแตกตางกับวัฒนธรรมยุโรป
อยางสิ้นเชิง ไมวาจะเปนภาษา เครื่องนุงหม หรือการรับประทานอาหาร  

ไทย (สยามในสมัยน้ัน) และสหราชอาณาจักร สถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อวันที่ 
18 เมษายน พ.ศ. 2398 โดยสหราชอาณาจักรสง Sir John Bowring มาเปนราชทูตและไดมีการลงนาม 
ในสนธิสัญญามิตรภาพและการคา27 ตอมา เมื่อป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนชวงสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัวของแหงสยามและสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียของสหราชอาณาจกัร สยามไดสง
คณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับสหราชอาณาจักรเพื่อเปนการตอบแทน และในป พ.ศ. 2425 ได
มีการแตงต้ังหมอมเจาปฤษฎางค ชุมสาย เปนเอกอัครราชทูตไทยประจําสหราชอาณาจักรคนแรก 
และมีการเปด “ศาลาราชทูตสยาม” ในยุโรปเปนครั้งแรก28 จนถึงปจจุบัน ความสัมพันธทางการทูต
ระหวางสองประเทศไดดําเนินมากวา 160 ป  

ความสําคัญของสหราชอาณาจักรตอไทย  
สหราชอาณาจักรเปนประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรกับไทย ไมวาจะเปนทางดาน

การเมืองและความรวมมือระหวางประเทศ เศรษฐกิจการคา การลงทุน การทองเที่ยว หรือการศึกษา  
ทางดานการคา สหราชอาณาจักรเปนประเทศคูคาของไทยลําดับที่ 3 ในยุโรป มีการคา

ระหวางกันในป พ.ศ. 2558 จํานวน 6,373.32 ลานดอลลาร29 สวนในดานการลงทุน บริษัทในสหราช
อาณาจักรใหความสนใจและไดมาลงทุนในไทยหลายประเภท เชน ธุรกิจคาปลีก ธนาคาร การ
ประกันภัย พลังงาน และสินคาอุปโภคบริโภค ในแตละปนักทองเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเดินทาง

                                                
27

 ขอมูลจากเว็ปไซตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน www.thaiembassy.org.uk 
28

 ขอมูลจากเว็ปไซตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน www.thaiembassy.org.uk 
29

 ขอมูลจากเอกสารกรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ 
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มาประเทศไทยประมาณปละเกือบ 1 ลานคน30 ซึ่งจํานวนมากเปนนักทองเที่ยวที่กลับมาเที่ยวไทย
หลายครั้ง (repeater) นักทองเที่ยวเหลาน้ีสวนมากมีความประทับใจในอัธยาศัย ความเปนกันเองของ
คนไทย อาหารไทยซึ่งมีรสชาติที่เปนเอกลักษณและมีใหเลือกหลากชนิด 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 คนจากจํานวนน้ีเปนนักเรียน) สวนการคาการลงทุน 
ปจจุบันคนไทยหลายคนไดดําเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักร อาทิ รานอาหารไทย (ซึ่งปจจุบันมี
ประมาณ 1,200 รานทั่วประเทศ) ธุรกิจโรงแรม สปา นวดแผนโบราณ ทีมฟุตบอล ดังน้ัน เห็นไดวา 
สหราชอาณาจักรเปนประเทศที่ไดรับความนิยมจากคนไทยมากประเทศหน่ึงไมวาจะในเชิงธุรกิจหรือ
ทองเที่ยว 

ในดานความสัมพันธและการเมืองระหวางประเทศ แมสหราชอาณาจักรจะมีภูมิประเทศที่
แยกออกจากประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป และมีขนาดเล็กกวาบางประเทศในยุโรป31 แตสหราช
อาณาจักรก็มีศักยภาพในระดับตนของโลกในหลายๆ ดาน อาทิ มีมหาวิทยาลัยอันเกาแกและมี
ช่ือเสียงของโลก32 เปนศูนยกลางทางการเงินที่สําคัญที่สุดของโลกควบคูกับนครนิวยอรก มีกองทัพที่มี
แสนยานุภาพ มีเทคโนโลยีช้ันนําในดานตางๆ มีแหลงพลังงานสํารองขนาดใหญ เปนผูนําดาน
นวัตกรรมและธุรกิจภาคบริการ อีกทั้งยังเปนประเทศตนแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

สหราชอาณาจักรเปนประเทศมหาอํานาจ โดยสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สองยังเปนองค
ประมุขของประเทศในเครือจักรภพ (The Commonwealth) อีก 15 ประเทศ33 นอกจากน้ัน ในเวที
ระหวางประเทศ สหราชอาณาจักรเปนสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ 
องคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) และสมาชิกกลุมมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ (G8) ซึ่งทําให 
สหราชอาณาจักรเปนประเทศที่มีอิทธิพลการเมือง เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศ
ประเทศที่สําคัญย่ิงประเทศหน่ึงในโลก  

ในเชิงความสัมพันธระหวางไทยกับสหราชอาณาจักร สองประเทศไดสถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูตเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 (ปจจุบันนับเปนเวลา 161 ป) โดยไดมีการแลกเปลี่ยน
การเยือนในหลายระดับ ไมวาจะเปนระดับพระราชวงศ หรือระดับการเมือง ทั้งน้ี 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 ซ่ึงเปนหน่ึงในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 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 นายกรัฐมนตรีของไทยหลายคนไดเยือนสหราชอาณาจักรอยางเปน
ทางการ35 โดยครั้งลาสุดคือการเยือนของ น.ส. ย่ิงลักษณ  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สงผลใหรัฐบาลไทยและสหราชอาณาจักรตกลงใหมีการจัดต้ังกรอบความ
รวมมือ Strategic Dialogue ข้ึน เพื่อเปนเวทีในการหารือเพื่อกระชับความสัมพันธและเสริมสราง
ความรวมมือทวิภาคีระหวางไทย-สหราชอาณาจักรในหลายมิติ อาทิ การเมือง ความรวมมือดานกงสุล 
ความรวมมือดานวัฒนธรรม การศึกษา กลาโหม การทองเที่ยว การคาและการลงทุน โดยการหารือฯ 
มีหัวหนาคณะผูแทนระดับผูชวยรัฐมนตรี และไดมีการหารือมาแลวดวยกัน 2 ครั้ง36 อยางไรก็ดี ต้ังแต
การทํารัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ความสัมพันธในระดับการเมืองระหวางไทย
กับสหราชอาณาจักรก็ชะลอตัวลง สงผลใหมีการลดระดับหัวหนาคณะผูแทนในการหารือ Strategic 
Dialogue ครั้งที่ 2 โดยในการหารือดังกลาวแตและฝายมีปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนหัวหนา
ผูแทน37 

การลดระดับหัวหนาผูแทนในการหารือฯ เปนหน่ึงในตัวอยางของการชะลอตัวในความ
รวมมือดานการเมืองไทย-สหราชอาณาจักร เน่ืองจากหลังจากการทํารัฐประหารฯ สหภาพยุโรป (อียู) 
มีมติจํากัดการมีปฏิสัมพันธระหวางผูแทนระดับสูงของอียูกับผูแทนระดับสูงของไทย ทําใหประเทศ
สมาชิกอียูไมสามารถเชิญนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีจากไทยไปเยือนอยางเปนทางการ หรือทําการ
นัดหมายอยางเปนทางการได ยกเวนการพบปะภายใตกรอบการประชุมพหุภาคี เชน การประชุม
เอเซีย-ยุโรป (ASEM) และเชนเดียวกัน ผูแทนระดับสงูของอียูก็ไมสามารถเยือนไทยได38 วัตถุประสงค
หลักของอียูในการดําเนินการมาตรการชะลอปฏิสัมพันธกับไทยก็เพื่อใหไทยกลับไปสูการปกครอง

                                                
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 1เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่กรุงเทพฯ และครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่กรุง
ลอนดอน โดยในสวนของการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม มีประเด็นที่สําคัญ ไดแก ไทยประสงคจะเสนอกรอบความ
รวมมือดานวัฒนธรรมที่เปนทางการ เพื่อสงเสริมการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม การฝกอบรมบุคลากร หรือองคความรู
ดานวัฒนธรรมระหวางกัน เชน การทําบันทึกความเขาใจระหวางพิพิธภัณฑของไทยกับสหราชอาณาจักร (เชน 
British Museum) 
37

 ขอมูลจากเอกสารเตรียมการประชุม Strategic Dialogue ครั้งที่ 2 กรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ 
38

 ดังเชนเม่ือนาย David Cameron อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เดินทางเยือนประเทศในภูมิภาคเอเซีย
เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และเวียดนาม แตไมเยือนประเทศไทย 
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ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว ซึ่ง “ประชาธิปไตย” ในสายตาประเทศตะวันตกมีการเลือกต้ังเปน
กุญแจ39 และตราบใดที่ยังไมมีการเลือกต้ัง ประเทศน้ันก็ถือวายังไมมีประชาธิปไตยอยางสมบูรณ 

อยางไรก็ดี แมวาความรวมมือทางการเมืองจะชะลอตัวลง แตความรวมมือทางดานเทคนิค 
การคาการลงทุน การศึกษา และการทองเที่ยว ยังสามารถเดินหนาตอไปได ผานการดําเนินการโดยใช
มาตรการทางการทูตแบบอํานาจละมุน โดยเฉพาะการใชการทูตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งในชวงตอไปจะ
กลาวถึงการใชการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักร 
 
3.2  การทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักร 

การดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักรไมใชเรื่องใหม ต้ังแตไทยเจริญ
สัมพันธไมตรีทางการทูตกับสหราชอาณาจักร ไทยไดดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมมาโดยตลอด  
เพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริมความสัมพันธระหวางสองประเทศ และสรางภาพลักษณที่ดีแก
ประเทศไทย ทั้งน้ี หน่ึงในเหตุการณที่นาจดจําในประวัติศาสตรการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทย คือการ
สงดนตรีไทยไปแสดงหนาพระพักตรสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียเมื่อป พ.ศ. 2428  

ในยุคปจจุบัน กิจกรรมเพื่อดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญที่สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงลอนดอน จัดข้ึนเปนประจําทุกป คืองานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตและแขกคนสําคัญในสหราช
อาณาจักรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งนอกจากจะมี
การกลาวสุนทรพจนโดยเอกอัครราชทูตไทยและผูแทนระดับสูงจากสหราชอาณาจักร เพื่อตอกยํ้า
ความสัมพันธอันดีระหวางสองประเทศแลว ในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหรือนาฏศิลปของไทย 
การบรรเลงดนตรีไทย และการเลี้ยงอาหารไทยแกผูเขารวมงาน เพื่อใหชาวตางชาติเขาถึงอัตลักษณ
ของความเปนไทย และมีทัศนะคติในเชิงบวกตอประเทศไทยและคนไทย  

นอกจากงานเลี้ยงรับรองที่กลาวมาขางตนแลว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังรวมจัดงาน
เทศกาลอาหารไทย “Taste of Thailand in Taste of London” และจัดเทศกาลไทย “Colours 
of Thailand” ดวย เพื่อเปนการประชาสัมพันธประเทศไทย สินคาและการทองเที่ยวไทย ซึ่งผูเขียน
จะกลาวถึงงานทั้งสองน้ีตอไปในสวนของกรณีศึกษา พรอมกับการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม (โขน) 
และการจัดการแสดงภาพยนตรไทย ทั้งน้ี เหตุผลที่เลือกการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเหลาน้ีมาเปน
กรณีศึกษา เน่ืองจากเปนงานที่มีเปาหมายในการสงเสริมการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทย 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 ซ่ึงเนน
ย้ําวา สหราชอาณาจักรตองการความชัดเจนเก่ียวกับกําหนดเวลาสําหรับการเลือกตั้ง เพื่อใหไทยกลับไปสูการมี
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 



15 

 

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 โดยปกติจะมีการจัดข้ึนในชวงเดือนมิถุนายนของทุกป ณ Regent’s 
Park กรุงลอนดอน40 ที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เปนหนวยงานหลักในการจัด
กิจกรรมดังกลาว และงบประมาณในการดําเนินการสวนใหญจะมาจากงบประมาณของกระทรวงการ
ตางประเทศ อยางไรก็ดี ดวยขอจัดดานงบประมาณ ต้ังแตป พ.ศ. 2555 กระทรวงพาณิชย โดย
สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงลอนดอน จึงเปนเจาภาพหลักในการจัดงาน  

การจัดเทศกาลไทย “Taste of Thailand in Taste of London” เปน
สวนหน่ึงของงานเทศกาลอาหาร 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 
ทั้งน้ี เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของผูจัดงานโดยรวม ซึ่งมักจะคัดเลือกรานอาหารช้ันนําจากประเทศ
ตางๆ ในกรงุลอนดอนมาเขารวม  

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 เครื่องด่ืมเบียรและไวน) การสาธิตการนวด
แผนไทย การแสดงนาฏศิลปไทย ในแตละปจะมีผูเขารวมงาน Taste of London เปนจํานวนมาก 
โดยแคเพยีงผูเขาชมพื้นที่แสดงอาหารของไทยก็มีกวา 50,000 คน  

3.2.1.2 การจัดงาน The Colours of Thailand มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็น
ถึงศักยภาพและอัตลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยในการจัดงานดังกลาว มีเปาหมายที่

                                                
40

 Regent’s Park เปนสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญแหงหน่ึงในกรุงลอนดอน ตั้งอยูใจกลางเมือง การเดินทางมี
ความสะดวก เพราะอยูไมไกลจากสถานีรถไฟใตดิน และมีรถโดยสารประจําทางหลายสายว่ิงผาน 
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 ซ่ึงเปนสัญลักษณในการรับประกันคุณภาพของสินคา) 
43

 ปกติ ผูจัดงานจะเลือกประเทศทีเ่ปน featuring country ไมซํ้ากัน แตการที่อาหารไทยไดรับเลือกใหเปน 
featuring country ติดตอกันถึง 2 ป เปนการสะทอนใหเห็นถึงความนิยมอาหารไทยของผูบริโภคในสหราช
อาณาจักร ซ่ึงถือไดวาเปนการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม (ในดานการสงเสริมอาหารไทย) ที่ไดผลอยางหน่ึง 
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ชาวบริติชและนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจับจายใชสอยที่ศูนยการคา Westfield กรุงลอนดอน ซึ่งเปน
ศูนยการคาที่ใหญที่สุดในกรุงลอนดอน และใหญเปนอันดับ 2 ในสหราชอาณาจักร 

ที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ไดจัดงานดังกลาว
มาแลว 2 ครั้ง44 แตละครั้ง มีผูเขารวมกวา 150,000 คน45 เปนคนบริติชและนักทองเที่ยวจาก
ประเทศอื่นๆ ภายในงาน The Colours of Thailand มีการจัดการแสดงสินคาสงออกของไทย46 
ผลิตภัณฑสปา สินคาหัตถกรรม มีการจัดใหชิมและสาธิตการทําอาหารไทย แนะนําการทองเที่ยวไทย 
มีการแสดงนาฏศิลปไทย ทั้งแบบด้ังเดิมและแบบประยุกต และการแสดงการบรรเลงดนตรีไทย47 

ในการจัดงานดังกลาว สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับความรวมมืออยางดี
จากหนวยราชการที่มีสํานักงาน ณ กรุงลอนดอน เชน สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ และ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย อีกทั้ง ยังไดรับความรวมมือจากภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางย่ิง 
Association of Thai Businesses in the United Kingdom (ATBUK) ซึ่งเปนสมาคมผูคาไทยในส
หราชอาณาจักร ประกอบดวยธุรกิจหลากหลายประเภท48 

3.2.2  การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม  
การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมในตางประเทศมีหลากหลายวิธี อาทิ การแสดง

ดนตรีไทย รําไทย และการแสดงนาฏศิลประดับสูงของไทย หรือ โขน การแสดงเหลาน้ีสามารถ
ถายทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยใหแกชาวตางชาติไดช่ืนชม และด่ืมดํ่ากับความละเอียดออน 
ความปราณีต ความหลากหลาย และความงามสงา ซึ่งบงบอกถึงอารยธรรมอันงดงาม ตลอดจน 
ความเจริญรุงเรืองดานศิลปวัฒนธรรมของไทย  

ที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ไดจัดการแสดงเหลาน้ีหลายครั้ง 
โดยอาจเปนการสอดแทรกเปนสวนหน่ึงของการจัดงานวันเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตเน่ืองในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งสวนมากจะเปนการรําถวายพระพร  
และการบรรเลงดนตรีไทย โดยชาวไทยและนักเรียนไทยที่พํานักในสหราชอาณาจักร แตไมมีปใดที่มี
การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมในระดับใหญเทากับในป พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการจัดการแสดงมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทยภายใตช่ืองาน “Totally Thai - ไทยแทๆ ” เพื่อเปนการเฉลิมฉลองในโอกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา อีกทั้ง ยังเปน 
การฉลองความสัมพันธไทย-สหราชอาณาจักร ซึ่งกาวสูศตวรรษที่ 5 และครบรอบ 160 ปการ
สถาปนาความสมัพันธทางการทูตระหวางสองประเทศ49 

                                                
44

 ครั้งแรกระหวางวันที่ 26-28 กันยายน พ.ศ. 2557 และครั้งที่สอง ระหวางวันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2558 
45

 ขอมูลจากโทรเลขสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ LON 857/2558 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 
46

 สินคาสงออกของไทย เชน ขาว อาหารกระปอง เครื่องปรุง ฯลฯ 
47

 ในพิธีเปดงานเม่ือป พ.ศ. 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเชิญคณะทูตานุทูต ผูแทนภาคเอกชนในสหราช
อาณาจักร และส่ือมวลชนทองถิ่นเขารวมงานดวย (ขอมูลจากโทรเลขสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ LON 857/2558 ลง
วันที่ 18 ธันวาคม 2558) 
48

 ธุรกิจภายใต ATBUK ไดแก รานอาหารไทย สปา ธุรกิจนําเขาอาหารไทย โรงแรม 
49

 ขอมูลจากสูจิบัตรงานแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติที่ Royal Albert Hall เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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การแสดงศิลปวัฒนธรรมภายใตงาน “Totally Thai - ไทยแทๆ ” ประกอบดวย 
(1) การแสดงโขนเรื่องรามเกียรต์ิที่โรงละคร Royal Albert Hall กรุงลอนดอน อันมีช่ือเสียง เมื่อวันที่ 
18 มิถุนายน (2) การแสดงคอนเสิรตดนตรีไทย ณ Senate House มหาวิทยาลัยลอนดอน เมื่อวันที่ 
23 พฤศจิกายน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปสหราชอาณาจักร
เพื่อรวมทรงดนตรีกับชมรมดนตรีไทยแหง สหราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จ 
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 ในสวนน้ี ผูเขียนขอยกตัวอยางเพียงการจัดงานแสดงโขนและการจัด
เทศกาลภาพยนตรไทยเปนกรณีศึกษา เน่ืองจากการแสดงโขนในครั้งน้ีเปนกิจกรรมที่มีความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว และมีประเด็นตางๆ ซึ่งนาจะนํามาเปนบทเรียนในการจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรม
ที่มีขนาดใหญและมีความทาทายหลายประการ และการจัดเทศกาลภาพยนตรไทยที่ BAFTA นาจะ
สามารถนํามาเปนบทเรียนในประเด็นการมีสวนรวมของสื่อไดเปนอยางดี  

3.2.2.1 การแสดงโขนที่ Royal Albert Hall เปนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ขนาดใหญของไทยในสหราชอาณาจักร โดยกระทรวงวัฒนธรรม (เจาของงบประมาณ) รวมกับ
กระทรวงการตางประเทศ และ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย นํานักแสดงกวารอยคนไปแสดงในครั้งน้ี 
วัตถุประสงคของการจัดการแสดงคือการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
ย่ิงข้ึนในตางประเทศ51 

เหตุผลที่ผูจัดเลือก Royal Albert Hall เปนสถานที่แสดงโขน เน่ืองจาก
ตองการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส 
เจริญพระชนมมายุครบ 5 รอบ และพระองคทานทรงมีความสนพระทัยและทรงใหความสําคัญกับการ
อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมไทย กอปรกับเมื่อ 130 ปแลวไดมีการแสดงดนตรีไทยตอหนาพระพักตร
สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย ดังน้ัน ผูจัดจึงเห็นวาการจัดการแสดงโขนที่ Royal Albert Hall ซึ่งเปน
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร จะเปนการแสดงความจงรักภักดีอยางสมพระเกียรติ และมีความ
เหมาะสมแกการเฉลิมฉลองเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรดานวัฒนธรรมของไทย  

การแสดงโขน ณ Royal Albert Hall มีผูเขาชมประมาณ 3,000 คน 
เปนคนไทยและคนตางชาติ คณะทูตานุทูต และเจาหนาที่ระดับสูงจากกระทรวงตางประเทศสหราช-
อาณาจักร (เทียบเทาอธิบดีกรมอาเซียน) สวนฝายไทยมี พลเอก ธนะศักด์ิ  ปฏิมาประกร  
รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน การแสดงครั้งน้ี สรางความประทับใจแกผูชมอยางมาก โดยภายหลัง
การแสดงผูชมชาวตางชาติกลาววา ประทับใจในการแสดงโขนของไทย ซึ่ งแสดงใหเห็นถึง
                                                
50

 กิจกรรมทางวัฒนธรรมเหลาน้ี รวมกันอยูภายใตเทศกาลไทยในสหราชอาณาจักร “Totally Thai – ไทยแทๆ ” 
โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา (ขอมูลจาก ‘เทศกาลไทยใน สหราชอาณาจักร’ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ หนังสือพิมพคมชัดลึก 
(23 ธันวาคม 2558)). 
51

 ขอมูลจากโทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ที่ LON 456/2558 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 
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ศิลปวัฒนธรรมของไทยที่มีมาเปนเวลาชานาน52 นอกจากน้ัน การแสดงไดมีการประยุกตเพื่อให
ชาวตางชาติเขาถึงการแสดงโขนไดงายย่ิงข้ึน โดยจํากัดเวลาในการแสดงใหสั้นกระชับกวาที่แสดงใน
ประเทศไทย และมีการโหมโรงดวยการอธิบายถึงอากัปกิริยาของตัวละครตางๆ ซึ่งทําใหชาวตางชาติ
สามารถเขาใจเรื่องราวไดดีข้ึน ซึ่งหากไมมีการโหมโรงดังกลาว ชาวตางชาติอาจไมสามารถเขาถึง 
การแสดงได นอกจากน้ัน แทนที่จะเปนการสรางความประทับใจและความเขาใจในศิลปะวัฒนธรรมไทย 
อาจกอใหเกิดความเบื่อหนายได  

อน่ึง เพื่อใหการแสดงโขนเปนไปดวยความเรียบรอย กระทรวงวัฒนธรรม
ไดวาจางบริษัท Ovation (บริษัทเอกชนของไทย) เพื่อชวยดําเนินการดานการแสดง และบริษัท 
Serious (บริษัทเอกชนของสหราชอาณาจักร) เปนผูประสานงานดานการจัดงาน และการทํา
ประชาสัมพันธ53 

3.2.2.2 การจัดเทศกาลภาพยนตรไทย เปนสวนหน่ึงของการจัดมหกรรมทาง
วัฒนธรรม Totally Thai โดยเทศกาลดังกลาวจัดข้ึน 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 ดังน้ัน ภาพยนตรที่ถูกคัดเลือกมา
แสดงน้ันจึงมีความหลากหลาย โดยมีภาพยนตร ทั้งประเภท ดรามา หนังผี การตูนอะนิเมช่ัน และ
ภาพยนตรแอคช่ัน ในงานเปดตัวเทศกาลฯ ผูจัดได เ ชิญแขก ทั้ งชาวไทยและชาวตางชาติ  
คณะทตูานุทูต สื่อมวลชนตางประเทศ เขารวมงาน ตลอดเทศกาลฯ มีผูเขารวมชมประมาณ 500 คน 
(ถัวเฉลี่ยประมาณ 70 คนตอเรื่อง)  

ในสวนของการประชาสัมพันธ ไดมีการวาจางบริษัทเอกชนของไทยเปน
ผูดําเนินการ โดยไดมีการลงโฆษณาในสื่อทองถ่ิน การแจกแผนพับ นอกจากน้ัน สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงลอนดอน ไดชวยประชาสัมพันธผานชองทางสื่อออนไลนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดแก  
เว็ปไซต เฟสบุค และทวิตเตอร55 อีกทางหน่ึงดวย 
 
  

                                                
52

 ขอมูลจากโทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ที่ LON 456/2558 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 
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 Royal Albert Hall ตองการประสานงานผานบริษัทที่มีความคุนเคยและประสบการณในการจัดงานใน Royal 
Albert Hall มากอน เทาน้ัน (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 
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3.3.  อุปสรรคและความทาทายของการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักร 
จากกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้ง 3 ที่ผูเขียนเลือกมาเปนกรณีศึกษาขางตน เห็นไดวา การ

ดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมโดยการจัดเทศกาลไทย การจัดการแสดงโขน หรือเทศกาลภาพยนตรไทย 
ประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง เน่ืองจากกิจกรรมเหลาน้ีเปนที่สนใจแกชาวบริติช และสามารถดึงดูด
ผูเขารวมงานชาวตางชาติไดจํานวนมาก โดยเฉพาะงานเทศกาลไทย Taste of Thailand in Taste 
of London (กวา 50,000 คน) และ Colours of Thailand (ประมาณ 150,000 คน) สวนการแสดงโขน 
ก็มีผูชมแสดงความ ช่ืนชอบและความประทับใจกับการแสดง แตหากจะทําการวิเคราะหวา การจัด
กิจกรรมเหลาน้ันประสบความสําเร็จในมุมมองของการทูตเชิงวัฒนธรรม หรือมีอุปสรรคและความทาทาย
อยางไรหรือไม คงตองพิจารณาจากวัตถุประสงคหลักของการทูตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเปนการใชกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมนโยบายตางประเทศ และทําชาวตางชาติมีความเขาใจเรามากข้ึน  

ดังที่ไดกลาวไวในบทที่แลว อุปสรรคและความทาทายในการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม
สามารถแบงไดเปน 2 ดาน ไดแก ขอจํากัดเชิงมโนทัศน (conceptual) และขอจํากัดในเชิงปฏิบัติ 
(practical) ซึ่งขอจํากัดทั้งสองน้ีทีความเกี่ยวโยงสัมพันธกัน เน่ืองจากหากการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมเปนไปดวยความราบรื่นไมมีอุปสรรคดานการจัดงาน ก็ยอมจะทําใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคในการสรางความประทับใจและความเขาใจในวัฒนธรรมและประเทศของเราไดมากข้ึน 
ซึ่งจะสงผลดีในการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  

3.3.1  ขอจํากัดเชิงมโนทัศน  
การจัดกิจกรรมของไทยสหราชอาณาจักร มีวัตถุประสงคหลักคือการสราง

ภาพลักษณที่ดีของไทยในสายตาชาวบริติช การที่ชาวบริติชมีความเขาใจตอขนบธรรมเนียมประเพณี 
พัฒนาการ หรือสถานการณในประเทศไทย เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินนโยบายดานการ
ตางประเทศของไทยตอสหราชอาณาจักร การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทยเปนการตอกยํ้า
ภาพลักษณที่ดีของไทย ไมวาจะในฐานะประเทศที่เปนที่หมายทางการทองเที่ยวที่สําคัญของชาวบรติิช 
ประเทศที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย หรือประเทศหุนสวนทางยุทธศาสตร  

จากเหตุการณรัฐประหารเมื่อป พ.ศ. 2557 และเหตุการณซึ่งกระทบผลตอ 
การทองเที่ยวไทยในป พ.ศ. 2558 (กรณีนักทองเที่ยวชาวบริติช 2 คนถูกมาตรกรรมที่เกาะเตา และ
เหตุการณระเบิดที่สี่แยกราชประสงค ) ทําใหการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทยในสหราช
อาณาจักรมีความสําคัญย่ิงข้ึน เน่ืองจากไทยจําเปนตองรักษาภาพลักษณที่ดี และสรางความเช่ือมั่นวา 
ประเทศไทยยังคงเปนประเทศที่ปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว และแมวาจะมีเหตุการณทางการเมือง 
ประเทศไทยก็ยังสามารถเดินหนาตอไปไดในดานอื่นได โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว  

จากความสนใจของคนที่มาเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย ไมวาจะเปนงาน 
Taste of Thailand in Taste of London หรือ งาน Colours of Thailand ตลอดจนการแสดงโขน 
และเทศกาลภาพยนตรไทย เปนการตอกยํ้าที่ดีวา ประเทศไทยยังคงเปนที่สนใจของชาวบริติช 
ผูเขารวมงานมีความประทับใจกับศิลปวัฒนธรรมของไทยที่นํามาแสดง มีความสนใจอาหารไทย  
การนวดแผนไทยและสินคาตางๆ ของไทยที่นํามาจําหนายในเทศกาลไทยทั้งสอง โดยเฉพาะผลไมไทย 
เชน มังคุด มะมวง และมะพราว อีกทั้ง ยังมีการซื้อ package tour มาประเทศไทยในทันทีอีกหลายราย 
ดังน้ัน 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
เปนประโยชนดังกลาวเปนการเสริมสรางขีดความแขงขันใหกับประเทศไทย และยังเปนการเปด
ชองทางการตลาดใหแกภาคเอกชนของไทยดวย  

เชนเดียวกัน การแสดงโขนที่ Royal Albert Hall เปนโอกาสในการแสดง 
ความเจริญรุงเรืองทางมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดกันมาชานาน ปกติ การจัดการแสดงโขน
ในตางประเทศจะเปนการแสดงขนาดเล็ก แตการแสดงโขนที่ Royal Albert Hall เปนการแสดง
ขนาดใหญ จึงนับไดวาเปนการสงเสริมภาพลักษณของไทยในดานศิลปวัฒนธรรมครั้งสําคัญครั้งหน่ึง 
ซึ่งไดสรางความประทับใจแกผูชมชาวตางชาติเปนอยางมาก  

แตนอกเหนือจากการแสดงมรดกและความเจริญทางวัฒนธรรมของไทยแลว การ
จัดการแสดงโขนครั้งน้ียังมีนัยสําคัญในดานความสัมพันธระหวางประเทศ เน่ืองจากมีผูแทนระดับสูง
ของไทยจากหลายหนวยงานเดินทางไปชมการแสดงครั้งน้ี อาทิ พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร รอง
นายกรัฐมนตรี นายวีระ  โรจนพจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม และนางกอบกาญน  
วัตนวรางกูร รัฐมนตรีวาการกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งทําใหมีโอกาสไดสนทนากับผูแทน
ระดับสูงของฝายสหราชอาณาจักรและคณะทูตานุทูตในกรุงลอนดอนที่มาชมการแสดงเพื่ออธิบาย
สถานการณและพัฒนาการทางการเมืองภายในประเทศไทยดวย  

สวนการจัดเทศกาลภาพยนตรไทยที่ BAFTA นับเปนกาวสําคัญของไทยในการ
สงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรของไทยซึ่งมีศักยภาพในหลายๆ ดาน เชน เทคนิคในการผลิต การตัดตอ 
หรือทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งที่ผานมายังไมคอยมีการ promote เรื่องดังกลาวในสหราชอาณาจักรมากนัก 
จึงทําใหชาวบริติชยังไมทราบถึงศักยภาพของประเทศไทยในอุตสาหกรรมประเภทน้ี นอกจากการมี
สถานที่ถายทําซึ่งมีความงดงาม  

อยางไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบระดับของความสนใจของกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้ง 3 
รายการ เห็นไดอยางชัดเจนวา การจัดเทศกาลไทย Taste of Thailand มีผูสมัครใจไปรวมงาน 
(เน่ืองจากผูเขางานจะตองจายคาผานประตู) แตการจัดการแสดงเทศกาลภาพยนตรไทยน้ัน ผูเขารวมงาน
สวนมากเปนแขกรับเชิญ และจํานวนแขกชาวตางชาติที่มาเขารวมงานเทศกาลภาพยนตรไทยน้ันมี
คอยขางนอย ซึ่งอาจเปนตัวบงช้ีวา การจัดกิจกรรมดังกลาวยังไมสอดคลองกับรสนิยมผูบริโภคชาวบริติช 
ทั้งน้ี อาจเปนเพราะยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคชาวบริติชอยางจริงจังและ
เพียงพอ จึงอาจทําใหการเลือกภาพยนตรมาแสดงไมตอบโจทยความตองการของผูชม แมวา
ภาพยนตรที่คัดเลือกมาน้ันสะทอนใหเห็นถึงความเปนไทยในหลายมิติก็ตาม  

เมื่อคํานึงถึงหลักการประเมินผลของการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมตามแนวทาง
ของ Podoler ซึ่งประกอบดวยปจจัย 3 ประการ ไดแก (1) ภาครัฐและภาคเอกชนจะตองมีบทบาท
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รวมกันในการใชการทูตเชิงวัฒนธรรม (2) สื่อจะตองมีสวนรวมในการเผยแพรกิจกรรมทางวัฒนธรรม
เพื่อใหสาธารณชนเขาถึง และใหขอสนเทศเกี่ยวกับประเทศและวัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ และ (3) 
การทูตเชิงวัฒนธรรมจะตองปรากฏใน ทุกช้ันของการดําเนินการทูตสาธารณะ เพื่อหลีกเลี่ยงการทาํให
เขาใจผิดวาเปนเพียงการชวนเช่ือหรือการทําประชาสัมพันธเทาน้ัน อาจประเมินการดําเนินกิจกรรม
ดานวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักรที่ผานมาไดวา ภาครัฐและภาคเอกมีบทบาทรวมกันในการ
ใชการทูตเชิงวัฒนธรรมในระดับหน่ึง สังเกตไดจากการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการรวมงาน
เทศกาลไทย โดยสนับสนุนในสวนของการรวมออกราน ภาคเอกชนคอนขางมีความกระตือรือรนใน
การมีสวนรวมหากภาครัฐเปนผูสนับสนุนคาใชจาย แตหากภาคเอกชนจะตองรับผิดชอบคาใชจายใน
บางสวนก็จะเริ่มอิดออด ซึ่งหากการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมจะประสบความสําเร็จไดจําเปนตองมี
ความรวมมือระหวางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของประเทศใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

การทําประชาสัมพันธสําหรับกิจกรรมดานวัฒนธรรมของไทย ที่ผานมาจะใชสือ่ของ
คนไทยใน สหราชอาณาจักรเปนหลัก เน่ืองจากสื่อเหลาน้ีไมคิดคาใชจายในโฆษณา แตขอจํากัดของ
การใชสื่อของไทยเพียงชองทางเดียวคือการไมสามารถเขาถึงผูบริโภคชาวบริติชไดอยางกวางขวาง 
เน่ืองจากสื่อของคนไทยจะมีการเผยแพรในกรุงลอนดอนเปนหลัก นอกจากน้ัน การใชบริษัทของไทย
ในการทําประชาสัมพันธ ดังเชนกรณีการจัดเทศกาลภาพยนตรไทยที่ BAFTA ยังเขาไมถึง
กลุมเปาหมาย เน่ืองจากอาจไมมีประสบการณเกี่ยวกับรสนิยมในการบริโภคของชาวบริติช ทั้งน้ี การ
ที่สื่อไมสามารถเขาถึงผูบริโภคชาวบริติชอาจทําใหเสียโอกาส ในการประชาสัมพันธ สงเสริม
ภาพลักษณของไทย หรือแสดงศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมของไทย การมีสวนรวมของการใชสื่อของ
อังกฤษ เชนในการประชาสัมพันธการแสดงโขน ที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมของไทย (ศ.ดร. อภินันท  
โปษยานนท) ไดไปใหสัมภาษณทางวิทยุกับสถานีวิทยุ BBC 6 สงผลดีตอการประชาสัมพันธงาน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทยอยางย่ิง เพราะนอกเหนือจากเปนการปูพื้นเกี่ยวกับการแสดงโขนและ
ดนตรีไทย ซึ่งทําใหผูที่มาเขาชมมีความเขาใจและประทับใจมากข้ึน ยังสามารถแพรขยายไปยัง 
(reach out) ผูบริโภคชาวบริติชไดทั่วประเทศ  

โดยที่หน่ึงในอุปสรรคและความทาทายของการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมคือ
เงื่อนเวลา การดําเนินการแบบ “ครั้งเดียวจบ” หรือ “one-off event” อาจไมสามารถตอบโจทยใน
การดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมไดอยางแทจริง ดังน้ัน หากจะใหไดผลดี การดําเนินการการทูตเชิง
วัฒนธรรมตองมีการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ คอยเปนคอยไป เพื่อสรางความนิยมหรือความรูสึกที่ดี
ตอวัฒนธรรมของเรา และเพื่อใหผูบริโภคไดซึมซับและเกิดความประทับใจ  

จากกรณีศึกษา 3 กิจกรรม มีเพียงการจัดเทศกาลไทยที่มีการดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง และเปนการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมที่แทจริง เน่ืองจากมีการดําเนินการติดตอกันมาเปน
เวลาหลายป (5 ป) ดังน้ัน เมื่อมีการกลาวถึงงาน Taste of Thailand ผูบริโภคชาวบริติชจะทราบวา
สามารถมาชิมอาหารไทย และชมการแสดงของไทยได ในขณะที่การจัดการแสดงโขน หรือการจัด
เทศกาลภาพยนตรไทย เปนการดําเนินการแบบครั้งเดียว แมจะเปนการทุมทุนสรางก็ตาม อยางไรก็ดี 
หากมีการจัดการแสดงโขนเปนประจํา (อาจในระดับที่เล็กลง) หรือเทศกาลภาพยนตรไทยบอยครั้งข้ึน 
ก็อาจทําใหการสงเสริมการทูตเชิงวัฒนธรรมมีผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรมไดมากข้ึน 
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3.3.2  ขอจํากัดในเชิงปฏิบัติ 
จากกรณีศึกษาของกิจกรรมดานวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักร ทําให

ทราบวา การจัดงานดานวัฒนธรรมแตละครั้งมิใชเรื่องงาย เน่ืองจากขอจํากัดในเชิงปฏิบัติหลาย
ประการ ซึ่งในแตละครั้งผูจัดตองคอยแกปญหาเพื่อใหงานออกมาดี สมศักด์ิศรี และสรางภาพลักษณที่
ดีแกประเทศไทย โดยสามารถสรุปขอจํากัดหลักๆ ไดดังน้ี  

1) ขอจํากัดดานงบประมาณ ซึ่งมีความไมแนนอน และไมอาจคาดการไดวา ในแตละ
ปงบประมาณสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือหนวยงานไทยที่เกี่ยวของจะไดรับการจัดสรรงบประมาณ
มากเทาใด ทั้งน้ี ที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้ังงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ทุกปแตไมเคยไดรับการจัดสรรงบประมาณตามที่ไดต้ังไว การมีงบประมาณที่จํากัดในการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม จะสงผลกระทบตอการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรม เน่ืองจากอาจจะไมสามารถ
ดําเนินการในรูปแบบที่แปลกใหม และดึงดูดความสนใจไดมากข้ึน เชน การใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมสมัยใหม เพื่อเขาถึงผูชมหรือผูฟงในกลุมวัยรุน หรือวัยทํางานที่ เปนตน 

2) ความลาชาในการเบิกจาย เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบภายในของไทย อาจ
สรางความลาชาในการดําเนินงาน และสรางความลําบากใจกับผูรวมงานทองถ่ิน เชน ในการจัดการ
แสดงโขนที่ Royal Albert Hall การโอนเงินสําหรับจายบริษัท Serious (ซึ่งเปนบริษัทที่เปนผู
ประสานงานระหวางสถานเอกอัครราชทูตฯ กับโรงละคร Royal Albert Hall) ตามงวดตางๆ มีความ
ลาชา ทําใหบางครั้งบริษัทฯ ตองทวงการจายเงินจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเปนการสราง
ภาพลักษณในเชิงลบตอสถานเอกอัครราชทูตฯ และระบบการทํางานของไทยโดยรวม  

3) คาใชจายในการจัดงานดานวัฒนธรรมที่สหราชอาณาจักรมีราคาสูง ไมวาจะ
เปนคาเชาสถานที่ คาแรงงาน คาเชาอุปกรณที่ใชในการจัดงาน หรือการทําประชาสัมพันธ โดยเฉพาะ
การเชาสถานที่ที่มีช่ือเสียง หรือสถานที่ที่เปน landmark ของสหราชอาณาจักร เชน Royal Albert 
Hall หรือ BAFTA เพื่อเปนสถานที่จัดงาน ทั้งน้ี ปญหาของการใชสถานที่เหลาน้ีคือเรื่องของการ “ได
ไมคุมเสีย” เห็นไดจากกรณีงานเทศกาลภาพยนตรไทยที่ BAFTA ซึ่งมีผูเขาชมตลอดเทศกาลเพียง
ประมาณ 500 คน (สําหรับการฉายภาพยนตร 7 เรื่อง เรื่องละ 1 รอบ) ในขณะที่โรงภาพยนตรที่ 
BAFTA สามารถรองรับผูชมไดรอบละ 250 คน  

4) กฎระเบียบที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรม เชน มาตรการดานความปลอดภัย 
หรือมาตรการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งบางครั้งมีความเครงครัด และมีมาตรฐานที่สูงกวาในประเทศไทย ทาํ
ใหมีขอจํากัดในการจัดกิจกรรมตางๆ อน่ึง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (ในสมัย
เอกอัครราชทูต ปสันน  เทพรักษ)56 เคยมีแนวคิดที่จะจัดงานเทศกาลไทยที่ Hyde Park ซึ่งเปน
สวนสาธารณะใจกลางกรุงลอนดอนที่มีขนาดใหญ และเปน landmark สําคัญแหงหน่ึงในสหราช
อาณาจักร แตก็ไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากกฎระเบียบในการใชสถานที่ดังกลาวมีความ
เครงครัด เชน การจองสถานที่ลวงหนาซึ่งตองทําการจองลวงหนาประมาณ 1 ป เปนอยางนอย หรือ
การรับประกันวาการจัดงานจะไมสงผลกระทบตอสภาพพื้นที่ของ Hyde Park ซึ่งในกรณีที่มีความ
เสียหายเกิดข้ึนจะตองมีการชดใช ซึ่งมีราคาสูงมาก ในกรณีของการจัดการแสดงโขนที่ Royal Albert 

                                                
56

 ขอมูลจากการสนทนากับเอกอัครราชทูต ปสันน  เทพรักษ เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 



23 

 

Hall มีขอจํากัดเรื่องที่น่ังในโรงละคร ทําใหการบริหารจัดการในการแจกหรือจําหนายบัตรเขาชมการ
แสดงมีอุปสรรค ทั้งน้ี โรงละครฯ มีที่น่ังพิเศษของผูบริจาคในการสรางโรงละคร (debenture seats) 
จํานวน 1,200 ที่น่ัง (จากที่น่ังทั้งหมด 5,500 ที่น่ัง) ซึ่งไมสามารถจัดสรรแขกรับเชิญไปน่ังในที่น่ัง
ดังกลาวได สงผลใหเกิดความยากลําบากในการจัดสรรที่น่ัง โดยเฉพาะการจัดที่น่ังเชิงยุทธศาสตร 
เพื่อใหหนวยงานของไทยและสหราชอาณาจักร หรือภาคเอกชนของไทยและภาคเอกชนของสหราช
อาณาจักรไดน่ังใกลชิดกัน เพื่อจะไดมีโอกาสในการสนทนา หารือดานธุรกิจ หรือประเด็นอื่นๆ ซึ่งเปน
การสงเสริมภาพลักษณและศักยภาพในการแขงขันของไทย  

5) นอกจากน้ัน ในกรณีของการจัดการแสดงโขนที่ Royal Albert Hall ผูจัดไม
สามารถดําเนินการประสานงานโดยตรงกับโรงละครได เน่ืองจากโรงละครตองการประสานงานกับผูที่
เคยมีประสบการณในการจัดงานที่โรงละครดังกลาวแลวเทาน้ัน โรงละครฯ ไมตองการเสี่ยงกับการจัดงาน
ที่ไมสามารถรับประกันไดวาจะประสบความสําเร็จหรือไม โดยเฉพาะอยางย่ิง การจัดการแสดงที่ 
โรงละครไมคุนเคย57 ดังน้ัน ในการจัดการแสดงโขนฯ จึงตองมีการวาจางบริษัทเอกชนของฝายสหราช
อาณาจักรซึ่งมีประสบการณในการจัดงานที่ Royal Albert Hall มาเปนผูประสานงาน ซึ่งทําใหการ
ประสานงานมีข้ันตอนสลับซับซอนมากข้ึน เพราะจะตองมีการดําเนินการผาน “ตัวกลาง” แทบจะทุก
ข้ันตอน 

6) เวลาในการจัดงานข้ึนอยูกับเจาของสถานที่หรือเจาภาพหลัก เชน ในกรณีของ
การจัดเทศกาลไทย Taste of Thailand in Taste of London เจาของงาน (บริษัท Taste of 
London) จะเปนผูกําหนดวันและเวลาในการจัดงาน ซึ่งจะจัดในชวงฤดูรอน ดังน้ัน แมจะมีคนมา
รวมงานหลายหมื่นคน แตสวนหน่ึงในน้ันไมใชคน บริติช ซึ่งนิยมเดินทางไปพักผอนในตางประเทศ
ในชวงฤดูดังกลาว สวนงาน Colours of Thailand ที่ศูนยการคา Westfield คนที่เขารวมงาน 
นอกจากชาวบริติชแลวสวนหน่ึงเปนนักทองเที่ยวที่มาจับจายใชสอยที่หาง Westfield ในชวงวันหยุด
สุดสัปดาห ในกรณีทั้งสองน้ี การดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมกับคนบริติชจึงไมสามารถทําไดอยา
เต็มที่58  

7) ภาคเอกชนอาจมีการอิดออดในการใหความรวมมือหากตองรวมรับผิดชอบ
คาใชจาย ที่ผานมา ภาคเอกชนในสหราชอาณาจักร (ที่ไมใชนักลงทุนรายใหญ) จะคุนเคยกับการที่
ภาครัฐใหการสนับสนุนตลอดเวลา หรือบางครั้งก็ไมไดต้ังงบประมาณของตนในการทํากิจกรรมอื่นซึ่ง
ไมไดอยูในกรอบการทํางานประจํา (TOR) ของตน  

8) การทําการประชาสัมพันธ ยังเขาไมถึงผูชมหรือผูฟงชาวบริติช ยกตัวอยาง 
กรณีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธการแสดงโขน แมจะมีการจัดเตรียมกันเปนอยางดี จัดรูปแบบ
เอกสารไดสวยงาม และใชถอยคําภาษาอังกฤษที่ไพเราะ ถูกตองตามหลักไวยกรณ แตไมสามารถ
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 เจาหนาที่ของโรงละคร Royal Albert Hall เคยยกตัวอยางการจัดการแสดงคอนเสิรตโดยศิลปนที่มีชื่อเสียงจาก
ประเทศหน่ึง แตไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เน่ืองจากมีผูชมไมถึงครึ่งโรงละคร ซ่ึงโรงละครฯ ไมตองการใหเกิด
เหตุการณดังกลาวขึ้นอีก เน่ืองจากจะสงผลกระทบตอภาพลักษณของโรงละครฯ (ขอมูลจากการสนทนากับ
เจาหนาที่สารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน) 
58

 อยางไรก็ดี การที่มีชาวตางชาติจากประเทศอ่ืน ที่ไมใชชาวบริติช มารวมงาน ก็นับไดวาเปนการสงเสริม
ภาพลักษณของประเทศไทยในภาพรวมได แมวาจะทําใหการสรางภาพลักษณที่ดีตอชาวบริติชทําไดอยางไมเต็มท่ีก็ตาม 
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สื่อสารกับผูชมชาวบริติชได เน่ืองจากรสนิยมในการบริโภคขอมูลที่แตกตางกัน หรือการเลือกใช
คําศัพทแตกตางกัน (nuance) ทําใหการสื่อสารมีความคลาดเคลื่อน ไมดึงดูดความสนใจของคนบริติช
เทาที่ควร สวนในกรณีของเทศกาลภาพยนตรไทย การจัดทําคําแปลในภาพยนตรเปนสิ่งสําคัญ และ
ควรมีความระมัดระวังเพื่อใหการแปลมีความสมบูรณทั้งในดานความหมายและอารมณ คําแปลใน
ภาพยนตรบางเรื่องมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากความหมายที่แทจริง จึงทําใหบางครั้ง ไม
สามารถสื่อสารหรือถายทอดความเปนไทยไปสูผูชมตางชาติได เชน บอยครั้งที่อารมณขบขัน (sense 
of humour) ของไทยไมไดรับการตอบสนองจากผูชมตางชาติ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมที่ตางกนั  
 
3.4  บทสรุป  

ในบทน้ี ผูเขียนไดกลาวถึงความสําคัญของสหราชอาณาจักรที่มีตอไทยและการดําเนินการ
ของไทยในการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางสองประเทศ ซึ่งเปน
นโยบายดานการตางประเทศของไทย โดยไดยกตัวอยางกรณีศึกษาในการกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อ
วัตถุประสงคดังกลาว ทําใหเห็นวา การดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักรมีการ
ดําเนินการอยางตอเน่ือง และไดผลระดับหน่ึง แตยังมีโอกาสในการพัฒนาเพื่อใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน ซึ่งในบทตอไปผูเขียนจะเสนอแนะแนวทางในการลดอุปสรรคและสรางโอกาสในการดําเนินการ
ทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักรตอไป 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การทูตเชิงวัฒนธรรมเปนหน่ึงในเครื่องมือในการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศซึง่ไดมี
การใชมาเปนเวลานาน หลายประเทศไดใชการทูตเชิงวัฒนธรรมในการสรางภาพลักษณที่ดีใหแก
ประเทศของตน หรือแมแตเผยแพรนโยบายที่สําคัญๆ ของตน เปลี่ยนแปลงทัศนะคติของผูบริโภคใน
ประเทศอื่น เพื่อใหคลอยตามแนวคิดของตน ประเทศไทยก็เปนหน่ึงในกลุมประเทศที่ใชการทูตเชิง
วัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน และ สรางภาพลักษณในเชิงบวกในหลายมิติใหแกประเทศไทย  

จากการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักร โดย
ผูเขียนไดยกตัวอยางกรณีศึกษาจากการจัดเทศกาลไทย การจัดการแสดงโขน และการจัดเทศกาล
ภาพยนตรไทย ทําใหสรุปไดวา การดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักรประสบ
ความสําเร็จในระดับหน่ึงในการสรางภาพลักษณที่ดีของไทยเพื่อใหเปนที่ปรากฏในเวทีโลก สรางความ
ประทับใจแกชาวบริติช สงผลใหชาวบริติชนิยมมารวมงานกิจกรรมดานวัฒนธรรมของไทย โดย
เฉพาะงานเทศกาลไทย และตองการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ทําธุรกิจกับคนไทย และซื้อสินคาไทย 
ซึ่งสงผลดีตอภาพลักษณ การทองเที่ยว และเศรษฐกิจไทยในภาพรวม อยางไรก็ดี โอกาสในการใชการทูต
เชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักรยังมีอีกมาก โดยเฉพาะในการแพรขยายไปสูผูบริโภคชาวบริติช
ในวงที่กวางข้ึน (reach out) โดยเฉพาะผูที่อยูตามชนบทของสหราชอาณาจักร ซึ่งปจจุบันยังทําไดไม
ทั่วถึง  

อุปสรรคและความทาทายที่สํ าคัญในการดําเ นินการทูตเชิง วัฒนธรรมของไทย 
สหราชอาณาจักร มองไดวามาจากอุปสรรคและความทาทายเชิงปฏิบัติ มากกวาดานมโนทัศน เชน 
ขอจํากัดดานงบประมาณ การบริหารจัดการ หรือการตอบสนองรสนิยมทางการบริโภคของชาวบริติช 
ดังน้ัน หากมีการแกปญหาในประเด็นดังกลาว ก็จะสามารถสงผลใหการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ไทยในสหราชอาณาจักรมีประสิทธิภาพ มีความตอเน่ืองและย่ังยืน อีกทั้ง เมื่อมีการจัดกิจกรรมเปน
เวลานานก็ยอมจะสงผลใหชาวบริติชเกิดความซึมทราบ เขาใจวัฒนธรรมของไทย และมีทัศนะคติที่ดี
ตอประเทศไทย ซึ่งจะนําไปสูการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน และโอกาสในการรวมมือในดานอื่นๆ ตอไป  

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

เพื่อใหการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในสหราชอาณาจักรประสบความสําเร็จ
ย่ิงข้ึน และสามารถแพรขยายไปยังผูบริโภคชาวบริติชไดมากข้ึนน้ัน ผูเขียนขอเสนอขอเสนอแนะ
ทางดานนโยบายดังน้ี  
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1) ภาครัฐจําเปนที่ตองจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมไดอยางตอเน่ือง โดยคํานึงถึงคาครองชีพในสหราชอาณาจักรที่สูงกวา
ประเทศอื่น นอกจากน้ัน งบประมาณอาจจะนํามาใชในการทําการประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ 
รูจักเลือกชองทางในการประชาสัมพันธ หรือสื่อทองถ่ินที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางทั่วถึง (ไม
จํากัดอยูแตเพียงวงแคบ) และอาจวาจางผูเช่ียวชาญในการจัดงาน (event organiser) ที่มี
ความสามารถมาชวยในการจัดงานเพื่อใหงานออกมาดี มีความเปนมืออาชีพ  

2) ภาครัฐควรมี “ธง” และเปาหมายที่ชัดเจน วาตองการใหสถานเอกอัครราชทูตใน
ตางประเทศ และทีมประเทศไทยในตางประเทศจัดกิจกรรมการทูตเชิงวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมนโยบาย
ดานการตางประเทศของไทยอยางไร เพื่อใหการขับเคลื่อนการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันทั่วโลก ทั้งน้ี เพื่อเปนการสรางแบรนดของไทยใหเปนที่รูจักแกชาวตางชาติ 

3) ควรมีการดําเนินการแบบบูรณาการมากข้ึน ทั้งน้ี เน่ืองจากประเทศไทยยังไมมี
หนวยงานกลาง ที่กํากับดูแลเรื่องการทูตเชิงวัฒนธรรมอยางแทจริง ที่ผานมา การจัดกิจกรรมดาน
วัฒนธรรม โดยเฉพาะงานขนาดใหญ อาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ เชน กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย  

4) ในดานสถาบัน อาจพิจารณาจดัต้ังหนวยงานที่ดูแล รับผิดชอบ ในดานการดําเนินการ
ดานวัฒนธรรมในตางประเทศ ในรูปแบบคลายคลึงกับ British Council ของสหราชอาณาจักร 
Alliance Française ของฝรั่งเศส หรือ Goethe-Institut ของเยอรมนี โดยอาจใชช่ือ “สถาบัน
วัฒนธรรมไทย” (Thailand’s Institute of Culture) โดยมีผูเช่ียวชาญในดานการดําเนินกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม และอาจมีการแตงต้ังทูตวัฒนธรรมเปนหัวหนาสถาบันดังกลาว เพื่อประจําการใน
ประเทศยุทธศาสตรตางๆ เชน สหราชอาณาจักร  

5) ภาครัฐ หรือหนวยราชการในตางประเทศ ควรสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากย่ิงข้ึน โดยอาจเนนยํ้าวาทุกคนเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) 
เน่ืองจากหากชาวตางชาติเขาใจถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ของคนไทยแลว ยอมจะทําใหการ
มีปฏิสัมพันธหรือการติดตอคาขายกับชาวตางชาติ มีความราบรื่นย่ิงข้ึน นอกจากน้ัน หากภาคเอกชน
เขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากข้ึน ก็จะทําใหการเผยแพรวัฒนธรรมของไทย
ดูเหมือนวาภาคเอกชนเปน ผูขับเคลื่อนหลัก แทนที่จะเปนภาครัฐ ซึ่งจะสรางความรูสึกที่ดีวา รัฐไมได
ยัดเยียดวัฒนธรรมของตนเองใหผูอื่น เสมือนเปนการลางสมอง แตกลับทําใหวัฒนธรรมของไทยคอยๆ 
ซึมลึกไปในสังคมชาวตางชาติ ซึ่งการทําใหชาวตางชาติซึมซับวัฒนธรรมของไทยไดน้ัน ถือไดวาเปน
การดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมที่ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

6) การจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมของไทยในตางประเทศควรคํานึงถึงรสนิยมในการบรโิภค
ของประเทศน้ันๆ เปนสําคัญ เชน ในสหราชอาณาจักร หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมควรมีความเขาใจถึงความตองการของผูบริโภคชาวบริติช และวิถีชีวิต ความเปนอยูของพวก
เขาและเธอ เพื่อจะไดสามารถจัดกิจกรรมที่เขาถึงผูบริโภคได มิเชนน้ันจะกลายเปนการจัดกิจกรรมที่ 
“สนุกเพียงฝายเดียว” ซึ่งอาจทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคไดดีเทาที่ควร 

7)  นอกจากน้ัน ควรใหความสําคัญกับเรื่องของชวงเวลาในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
เน่ืองจากคนบริติชสวนมากจะวางแผนการทองเที่ยวลวงหนา และมักจะใชเวลาชวงฤดูรอน (เดือน
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กรกฎาคม-สิงหาคม) ในการเดินทางไปพักผอนในตางประเทศ ดังน้ัน หากจะจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมในชวงเวลาดังกลาว ก็อาจไดผูเขารวมงานซึ่งเปนนักทองเที่ยวตางชาติ แทนที่จะเปนชาวบริติช 
ซึ่งแมวาการดําเนินการดังกลาวจะสงเสริมภาพลักษณและการทองเที่ยวของไทยในตางประเทศ แต
อาจไมตอบโจทยการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมกับ สหราชอาณาจักร ดังน้ัน อาจพิจารณาการจัด
เทศกาลไทยซึ่งจัดในชวงเทศกาลที่สําคัญของไทย เชน เทศกาลสงกรานต (เดือนเมษายน) หรือ
เทศกาลวันลอยกระทง (เดือนพฤศจิกายน) ซึ่งจะเปนชวงที่ชาวบริติชอยูใน สหราชอาณาจักร และจะ
ไดเปนโอกาสในการสงเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีไทยไดอยางเต็มที่ 

8) โดยที่ในยุคปจจุบัน เราสามารถนําเทคโนโลยีในการสื่อสารมาชวยในการดําเนินการ
ดานการทูต ภาครัฐจึงอาจพิจารณาใชชองทางการสื่อสารผานสื่อออนไลน เชน เว็บไซต เฟสบุค  
ทวิตเตอร และอินสตาแกรม อยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน อยางไรก็ดี ตองคํานึงถึง
ขอความ (message)ที่จะสื่อสารไปสูผูบริโภคเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริง ไมใชเพียงโพสต
ขอความหรือรูปภาพกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อเนนความสวยงามเทาน้ัน ทั้งน้ี การใชสื่อออนไลน
อยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพจะสามารถลนเวลาในการปลูกฝงความเขาใจและความนิยม
ชมชอบในวัฒนธรรมของเรา ซึ่งจะทําใหเวลาในการซึมซับวัฒนธรรมเร็วข้ึน ไมตองใชเวลานานเหมือน
สมัยกอน อันจะทําใหการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมสงผลสัมฤทธ์ิเร็วข้ึน59 

9) ควรพิจารณาการทําการประชาสัมพันธภายหลังการจัดงานตางๆ (post event) อยาง
จริงจังดวย มิใชเนนแตการทําประชาสัมพันธกอนที่จะมีงานเทาน้ัน ที่ผานมาอาจยังไมมีการ
ดําเนินการดังกลาวมากนัก แตหากทําไดก็จะชวยเผยแพรกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทยใหกวางขวาง
ย่ิงข้ึน การทําประชาสัมพันธภายหลังการจัดงานจะทําใหสามารถถายทอดความคิดเห็น ทัศนะคติ 
หรือมุมมองของคนที่มารวมงาน ในลักษณะ third party witness ซึ่งจะชวยทําใหการประชาสัมพันธ
ของไทยมีนํ้าหนักมากข้ึน และจะไดรับทราบวาชาวตางชาติคิดอยางไรกับประเทศไทยและคนไทย  
 
4.3  บทสรุป 

การดําเนินการการทูตทางวัฒนธรรมเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินนโยบายดานการ
ตางประเทศไมวาจะในสถานการณใดก็ตาม โดยเฉพาะอยางย่ิง การทูตเชิงวัฒนธรรมมีประโยชนอยาง
มากในสถานการณที่การทํางานดานการเมืองอยูในสภาวะจํากัด ดังเชนในบริบทของความสัมพันธ
ไทย-สหราชอาณาจักรในปจจุบัน ซึ่งหากการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สม่ําเสมอ ตอเน่ือง ก็จะทําใหชาว บริติชมองขามปญหาภายในประเทศของไทยไปได 
และมุงเนน หรือใหความสนใจในการพัฒนาความรวมมือในดานอื่นตอไป  

อน่ึง การทูตเชิงวัฒนธรรมควรดําเนินไปพรอมๆ กับนโยบายของประเทศดานอื่นๆ เพื่อให
เปนการสงเสริมซึ่งกันและกัน เน่ืองจากการทูตเชิงวัฒนธรรมเปนเพียง “เครื่องมือ” หน่ึงในการ
ขับเคลื่อนนโยบายดานการตางประเทศ ซึ่งประกอบดวยประเด็นที่หลากหลาย เชน การกระชับ
ความสัมพันธกับตางประเทศ การสงเสริมการคาระหวางประเทศ และการสงเสริมการทองเที่ยว 
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ดังน้ัน หากประเทศไทยสามารถดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนในสหราช
อาณาจักร ซึ่งเปนประเทศที่มีความสําคัญดานยุทธศาสตรการตางประเทศ ก็จะสามารถสนับสนุนการ
ดําเนินนโยบายของรัฐไดเปนอยางดี 
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