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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การดําเนินนโยบายการตางประเทศของประเทศไทยมีก ารใชเ ครื่องมือทางการทูตใน
ลักษณะใหญสองประการ กลาวคือ การใชเครื่องมือดําเนินนโยบายแบบ Hard Diplomacy ซึ่งใช
กลไกทางการเมือง เศรษฐกิจ รวมตลอดจนการทหารเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายระหว าง
ประเทศ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไดมีการใช Soft Diplomacy ซึ่งมีเครื่องมือหลายประการ หัวใจ
ของรายงานการศึก ษาฯ ฉบับ นี้มุง เนนถึง การใชก ารทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ที่ใ ช
วัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายการตางประเทศ
การทูตสาธารณะ หรือ Public Diplomacy เปนเครื่องมือที่มุงสูการดําเนินการทูตในระดับ
ประชาชนตอประชาชน ซึ่งไทยเปนประเทศที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและเปนที่สนใจใน
ตางประเทศ ดังนั้น การใชวัฒนธรรมซึ่งเปนเครื่องมือในการดําเนินการทูตสาธารณะจึงเปนทางเลือกที่
สามารถสนับ สนุนผลประโยชนและเปาหมายเชิง นโยบายของไทยในระยะยาวเพื่อแสดงใหเห็นวา
ไทยเปนประเทศที่มีพัฒนาการทางวัฒนธรรม มีความกาวหนาทางการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรม
เปนการเชื่อมตอกับวัฒนธรรมที่หลากหลายในแตละประเทศในแตละภูมิภาค Soft Diplomacy คือ
พลัง ในการสรางแรงจูงใจใหเกิดความนิยมไทย โดยเกิดจากภายในในระดับประชาชน นอกจากนี้
การสรางภาพลักษณของประเทศ หรือ Nation Branding ที่ประเทศไทยตองการใหสังคมนานาชาติ
มองวาประเทศไทยเปนอยางไรเปนหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญในการตางประเทศเชนกัน
ประเด็นปญหาของการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะโดยการใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือ
เพื่อการทูตในศตวรรษที่ 21 ที่รายงานฯ ฉบับนี้นําเสนอคือ กระทรวงการตางประเทศไมใชหนวยงาน
เดียวในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ มีผูเลน (Actors) ที่เขามามีบ ทบาทในเรื่องการทูต
สาธารณะในมิติของการทูตวัฒนธรรมหลากหลายกวาเดิม ดังนั้น จะมีวิ ธีการบริหารจัดการ หรือ
โครงสรางขององคก รที่จ ะบริห ารจัดการการทูตสาธารณะในมิติวัฒนธรรมอยางมีป ระสิท ธิภาพ
สามารถตอบสนองเปาประสงคทางนโยบายของประเทศไทย จะตองทําอยางไร ซึ่งรายงานฯ ฉบับนี้
ตั้งสมมติฐานวา กระทรวงการตางประเทศมีความสามารถในการที่จ ะปรับกระบวนทัศ น แนวทาง
ปฏิบัติ และมียุทธศาสตร ยุทธวิธี เพื่อการบริหารนโยบายการทูตสาธารณะในบริบทของการระหวาง
ประเทศที่มีผูเลนหลากหลายได
รายงานฯ ฉบับ นี้ ไดเ นนขอมูล จากการสัมภาษณบุคคลทั้งในภาครัฐ ของไทยและของ
ประเทศญี่ปุน ซึ่งผูเขียนไดมีโอกาสสัมภาษณที่นครลอสแอนเจลิส ตลอดจนไดรวมงานกันอยางใกลชิด
และบุคคลในภาคเอกชนที่เปนผูเลน (Actors) ที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการทูตสาธารณะโดย
การใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือ ขอมูล ที่ไดรับ สะทอนใหเ ห็นแนวความคิด ความเขาใจ ของบุคคล
เหลานี้ตอประโยชนของการใชนโยบายการทูตสาธารณะ ประเด็นปญหาอุปสรรค ตลอดจนความเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานหลักทางดานการตางประเทศวาควร
จะวางตําแหนงของกระทรวงฯ อยางไร และดําเนินงานสนับสนุนผูเลนใหมๆ ในการทูตสาธารณะ
อยางไร

จ
ผลสรุป ของรายงานการศึกษาฯ ชี้ใหเห็นวา การทูตสาธารณะแม จ ะมีลักษณะที่เ รียบๆ
ไม ก อ ใหเ กิ ด ความสนใจในสื่ อ มวลชนอย า งเช น ข อพิ พ าททางการเมือ งระหวา งประเทศก็ ต าม
มีความสําคัญอยางยิ่งในทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กระทรวงวัฒนธรรมก็ไดมีนโยบายวัฒนธรรม 4.0
ที่ตองการสราง Nation Branding ภาคเอกชน ก็เล็งเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมที่ถือเปนสิ่งที่มี
คุณคาทางเศรษฐกิจสูง (High Economic Value) ที่ส ามารถสรางรายไดเปนจํานวนมากทั้งใน
ประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดตางประเทศ ซึ่งเปนมิติที่แตกตางไปจากการดําเนินการทูต
วัฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ที่มี เ ป าหมายเพี ย งการสร า ง goodwill จากการแลกเปลี่ ย นการแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรม เมื่อมีคุณคาทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดแรงกระตุน (incentive) ใหภาคเอกชนผลิตงาน
ดานศิล ปวัฒ นธรรมที่มีความหลากหลายรูป แบบ เป นงานในเชิ ง รุก มากขึ้น เพราะหากประสบ
ผลสําเร็จ ในดานความนิยมในตลาดตางประเทศก็จ ะนํามาซึ่ง ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมหาศาล
โอกาสมาพรอมกับความเสี่ยง และภาครัฐเองก็มีขอจํากัดทางความเสี่ยง ผลจากการสัมภาษณได
ชี้ใหเห็นถึงการวางตําแหนงของกระทรวงการตางประเทศ ที่จะมีบทบาทในการประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยราชการ สงเสริมโอกาสของภาคเอกชน สอดสองหาชองทางและพันธมิตรที่มีศักยภาพ
ในตางประเทศ สนับสนุนโอบอุมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในประเทศใหมๆ ที่ไมอยูในความสนใจ
ของเจาของทุน สิ่งเหลานี้ทําใหบทบาทของสํานักงานในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศมี
ความโดดเดน และสามารถที่จะกอใหเกิดแรงรวมจากทุกภาคสวนในการสงเสริม Public Diplomacy
และ Nation Branding
ผลสรุ ป ของรายงานฯ ฉบั บ นี้ ได ใ ห ข อ เสนอแนะทางนโยบายสํ า หรั บ กระทรวงการ
ตางประเทศเพื่ อพิจ ารณา โดยเฉพาะอยา งยิ่ง การมี องคก รที่มุ ง ทํางานในเชิง แนวความคิ ดและ
ขอเสนอแนะสําหรับ การทูตสาธารณะ ที่อาจจะทําผานกลไกสองรูป แบบกลาวคือ กลไกในการ
ประสานนโยบายของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทูตสาธารณะ และ
อาจจะพิจารณาในรูปแบบที่สองที่มีความเปนเอกเทศ หรือในลักษณะ Think Tank ที่ไมมีโครงสราง
บริหารจัดการแบบราชการ เพื่อความคลองตัว ความอิสระ และความหลากหลายของการมีผูเขารวม
จากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน รูปแบบนี้ไดถูกนํามาใชในหลายประเทศที่เล็งเห็นความสําคัญ
ของการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะที่ใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือ ตัวอยางที่ไดหยิบยกขึ้นใน
ขอเสนอแนะคือ ตัวอยางของ Japan Foundation ซึ่งเปนรูปแบบที่สามารถบรรลุเปาหมายของการ
ประสานงาน การสงเสริมกิจกรรมโครงการทางดานศิลปวัฒนธรรม การสอดสองหาชองทางพัฒนา
เครือขายความสัมพันธ และการสนับสนุนโอบอุมโครงการทางวัฒนธรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้น

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ผูเ ขียนรายงานฯ ไดรับแรงบันดาลใจในเรื่องการทูตสาธารณะในมิติของการใชการทูต
วัฒนธรรมเปนเครื่องมือทางการทูตจากการที่ไดมีโอกาสประจําการในตางประเทศในสามครัง้ ครัง้ แรก
ที่สถานกงสุลใหญ ณ เมืองกัลกัตตา ครั้งที่สองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และครั้งที่สาม
ที่สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ทําใหเห็นคุณคาของการใชการทูตสาธารณะในมิติการทูตเชิง
วัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการสงเสริมความสัมพันธกับสาธารณชนของประเทศที่ประจําการ จึงได
ตระหนักถึงประโยชนของการใชนโยบายการทูตสาธารณะเปน “เครื่องมือหลักทางการทูตอันหนึ่ง ”
ตอการสงเสริมความเขาใจอันดี ความนิยมไทยในประเทศเปาหมาย ผูเขียนฯ ไดเห็นถึงประโยชนของ
ตนทุนทางวัฒนธรรมของไทย อาทิ ศิลปะการแสดง ศิลปะหัตกรรม สิ่งทอ ดนตรี และที่สําคัญดาน
อาหาร ซึ่งลวนแตเปนเครื่องมือทางการทูตที่มีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมการดําเนินนโยบายการ
ทูตของไทยไดอยางแนบเนียนและเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากการเตรียมตัวเก็บขอมูล การมีปฏิสัมพันธผานการรวมโครงการตางๆ กับบุคคลทั้งไทย
และญี่ปุนที่ทํางานในนครลอสแอนเจลิส มากวาสามป รวมทั้งการที่ไดมีโอกาสในการจัดงานทาง
วัฒนธรรมที่มีรูปแบบแตกตางไปจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ทําใหผูเขียนฯ มีความตั้งใจที่จะ
ทํ า รายงานฯ ฉบั บ นี้ เ พื่ อ เสนอแนะทางด า นนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ใ ห กั บ กระทรวงการ
ตางประเทศ ผูเขียนจึงขอขอขอบคุณ (1) นายชาย นครชัย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผูซึ่งใหการ
สนับสนุนทั้งกําลังคนและงบประมาณในการทําโครงการทางดานวัฒนธรรมใหมๆ ของสถานกงสุลใหญ ณ
นครลอสแอนเจลิส (2) ในสวนของกระทรวงการตางประเทศ ผูเ ขียนฯ ขอขอบคุณนายรุจ โสรัจ
ผูอํานวยการกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ ตอวิสัยทัศนและขอมูลที่
เปนประโยชนในเชิงนโยบายสําหรับรายงานฯ ฉบับนี้ (3) ในสวนของหนวยงานของประเทศญี่ปุนใน
นครลอสแอนเจลิส ผูเขียนขอขอบคุณ Yuko Kaifu ผูอํานวยการ Japan House และ (4) นาย
Hideki Hara ผูอํานวยการ Japan Foundation ตอขอมูลที่เปนประโยชน ตลอดจนมุมมอง และ
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการทูตสาธารณะของญี่ปุน ซึ่งผูเขียนเชื่อมั่นวาจะเปนประโยชนตอกระทรวง
การตางประเทศในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการนโยบายการทูตสาธารณะตอไปในอนาคต ใน
ภาคเอกชน ผูเขียนขอขอบคุณ (5) นายวิชระวิชญ อัครสันติสุข นักออกแบบแฟรชั่น ตอวิสัยทัศน
มุมมองเกี่ยวกับการทูตสาธารณะในมิติการทูตเชิงวัฒนธรรม (6) ดร. สุพีนา อินทรีย อัดเลอร อาจารย
ประจําภาควิชา Ethnomusicology มหาวิทยาลัย University of California of Los Angeles (UCLA)
สํ า หรั บ ความเห็ น ที่ เ ป น ส ว นสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาต อ ยอดงานการทู ต สาธารณะของไทยกั บ
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชนไทย และคนไทยที่เกิดในสหรัฐฯ แตสนใจดนตรีไทย ทําใหผูเขียนเห็นทิศทาง
ของบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วของการทูตเชิงวัฒนธรรม
(7) อาจารยอานันท นาคคง ศิล ปนดนตรีไทย นัก วิชาการดานดนตรีไทย และดนตรีพื้นบานใน
ภูมิภาคเอเชีย ที่ใหความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงการตางประเทศที่
ภาคเอกชน และศิล ปนตองการไดรับ (8) ดร. ประภัสสร ตัณฑโอภาส หัวหนาสวนประสานงาน
โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที่ไดยืนยันถึงความสําคัญของ
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การทูตสาธารณะ การใช Soft Diplomacy เพื่อการสงเสริม Brand ของภาคเอกชน และการสงเสริม
Nation Branding ของไทย และ (9) นายตรีเทพ ไตรคุรุภัณฑ นักจัดรายการละครโทรทัศนของ
สถานีโทรทัศนชอง 3 และผูผลิตรายการโทรทัศนอิสระ ที่ชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงและโอกาสของการใช
การวัฒนธรรมเปนเครื่องมือทางการทูตสาธารณะ
ผูเ ขียนขอขอบคุณอาจารยที่ป รึก ษา เอกอัครราชทูต สุร พงษ ชัยนาม เอกอัครราชทูต
ธฤต จรุงวัฒน และ รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ ที่กรุณาใหคําแนะนํา ชี้แนะ
แนวทางและวางกรอบการเขียนรายงานฯ ใหเปนรูปราง เพราะผูเขียนมีประสบการณนอยในเรื่องของ
การเขียนงานทางวิชาการ เพราะตั้งแตรับราชการก็ทํางานทางดานวิเคราะหทางกฎหมาย การเจรจา
และการดําเนินโครงการทางการทู ตเปน สวนใหญ คํ าแนะนําของอาจารยที่ ป รึก ษาทั้ง สามจึง มี
ความสําคัญยิ่งที่ทําใหผูเขียนสามารถทํารายงานฉบับนี้ไดสําเร็จ
สําคั ญ ที่ สุดผู เ ขี ยนขอขอบคุ ณภริยา รั ชดาภรณ สมรไกรสรกิจ และลู ก สาว ณัฐ ฑชา
สมรไกรสรกิจ ที่ตองดูแลกันเองในนครลอสแอนเจลิสระหวางที่ผูเขียนรับการอบรมนักบริหารการทูต
ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห ครอบครัวเปนกําลังใจ และเปนแรงผลักดันใหผูเขียนตั้งใจในการรับ
ราชการอยางเต็มความสามารถโดยไมยอทอตออุปสรรค
สรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ
สิงหาคม 2560
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการทูตสาธารณะ
การดําเนินการทางการทูตในลักษณะดั้งเดิม (conventional ) ที่ใชเจาหนาที่การทูตอาชีพ
(Career Diplomat) เปนผูจัดทํานโยบายการตางประเทศเพื่อเสนอฝายบริหาร และเปนผูดําเนิน
ความสัมพันธทางการทูต ตลอดจนการทาบทาม การเจรจา และดําเนินกระบวนการระงับขอพิพาท
ทางการทูตในประเด็นปญหาระหวางประเทศ ซึ่งนักการทูตอาชีพและกระทรวงการตางประเทศจะมี
บทบาทสําคัญในทั้งระดับความสัมพันธสองฝาย หรือ ทวิภาคี และความสัมพันธในลักษณะหลายฝาย
หรือ พหุภาคี เชนในองคการระหวางประเทศที่มีจํานวนสมาชิกเปนจํานวนมาก มีผลประโยชนทาง
การเมืองและเศรษฐกิจที่แตกตางกัน นอกจากนี้ ประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศมี
ความซับซอนมากยิ่งขึ้นมีผูเลน (actors) ในเวทีระหวางประเทศใหมๆ เกิดขึ้น อาทิ องคกรที่ไมมี
สถานะเปนรัฐ (Non–State Actors) เขามามีสวนในการผลักดันนโยบายระหวางประเทศ อาทิ
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอม รัฐในฐานะผูเลนทางการเมืองระหวางประเทศดัง้ เดิมเริม่ ตระหนักถึงความทาทาย
ทางการเมืองระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น ประการสําคัญ ภาคประชาสังคมภายในประเทศเริ่มเขามามี
อิท ธิพลตอการทํานโยบายระหวางประเทศของประเทศตน สถานการณเชนนี้ ทําใหห นวยงานที่
รับผิดชอบดานการตางประเทศ กลาวคือ กระทรวงการตางประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุล มีความจําเปนที่จะตองพิจารณาเพิ่มเครื่องมือสําหรับการทูตที่มีเปาหมายการสราง
ความสนับสนุน ความเชื่อมั่น และลดกระแสของความขัดแยงที่จะกอตัวจากภาคประชาสังคมของ
ประเทศเปาหมาย
ในอดีตที่ผานตั้ง แตชวงสงครามโลกครั้ง ที่ห นึ่ง สงครามโลกครั้ง ที่ส อง และในสมัยการ
เผชิญ หนาทางอุดมการณ ท างการเมื องในชวงสงครามเย็นไดมีก ารใชเ ครื่องมือทางการทูตเพื่ อ
การสื่อสารโดยตรงตอประชาชนในรัฐเปาหมายผานสื่อชนิดตางๆ อาทิ วิท ยุ สิ่ง พิม พ ตลอดจน
โทรทัศน ประเทศมหาอํานาจล วนใหความสําคัญ ตอการใชป ระโยชนตอการสื่อสารโดยตรงต อ
ประชาชน สหรัฐฯ ไดเ ปนประเทศแรกที่นําความคิ ดเรื่อง Public Diplomacy มาเปนเครื่องมือ
ทางการทูตเพื่อสงเสริมผลประโยชนของสหรัฐฯ ที่ใชการทูตสาธารณะในการสงเสริมคานิยมของสหรัฐ
ในชวงประมาณ ค.ศ. 1960 คําวา Public Diplomacy ไดถูกใชเปนครั้งแรกโดย Edmund
Gullion อธิการบดีของ Fletcher School of Law and Diplomacy ซึ่งบทบาทของสหรัฐ และ
ประเทศมหาอํานาจอื่นๆ ในชวงสงครามเย็นตางก็ไดใชการทูตสาธารณะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ตอกลุมเปาหมายในตางประเทศทั้งสิ้น สหรัฐฯ มีกลไกของรัฐสภาที่ใหความสําคัญกับการติดตามการ
ดําเนินการการทูตสาธารณะอยางตอเนื่อง และไดมอบหมายให Congressional Research Service
(CRS) ทําการศึกษา ซึ่งนิยามของการทูตสาธารณะไดปรากฏในรายงานของ CRS ตอรัฐสภาสหรัฐฯ
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เรื่อง US Public Diplomacy: Background and Current Issues1 ไดสรุปความหมายของ Public
Diplomacy ดังนี้
“การทูตสาธารณะอาจจะนิยามไดหลายประการ อยางไรก็ดี ความหมายหลักคือ ความ
พยายามของรัฐบาลในการดําเนินนโยบายการตางประเทศ และสนับสนุนผลประโยชนของประเทศ
โดยการเขาและสื่อสารโดยตรงกับสาธารณชนในตางประเทศ”2
1.2 ประเด็นปญหา
รายงานการศึกษาฯ ฉบับนี้ เห็นวา ปญหาสําคัญของการทูตสาธารณะในศตวรรษที่ 21 คือ
ความสลับซับซอนของการดําเนินการทางการทูตไดขยายมิติของภารกิจทางการทูตนอกเหนือไปจาก
งานที่นักการทูตอาชีพรับ หนาที่ห ลักในการดําเนินนโยบายทางการทูต ในงานศึก ษาสวนบุคคลนี้
ประสงคที่จะชี้ใหเห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของผูเลน (actors) ทางการเมืองระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งเปนผลมาจากพัฒนาการของการเมืองระหวางประเทศ ที่ตองการการมีสวนรวมของผูเลนจากภาค
ตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ จากสวนราชการที่เกี่ยวของ (line ministries) ที่มีความรูความชํานาญและ
เขตอํานาจทางกฎหมาย กฎระเบียบภายใน อาจจะอยูในสถานะของผูกํากับดูแลภาคธุรกิจ ประการ
สําคัญ การดําเนินนโยบายระหวางประเทศมีความจําเปนที่จะตองมีความสามารถในการตอบสนอง
หรือกําหนดความรูสึกของสาธารณะมากยิ่งขึ้น เพราะอุปสรรคของการผลักดันนโยบายตางๆ อาทิ
สิ่งแวดลอม สุขอนามัย การคา การลงทุน ฯลฯ ที่ลวนจะสงผลกระทบมาก ทําใหนักการทูตจําเปน
จะตองปรับ บทบาทของตนใหส ามารถที่จ ะเปนกลไกลในการประสานกับ หน วยงานที่เ กี่ยวขอ ง
ตลอดจนผูเลนทางการเมืองระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในเครื่องมือทางการทูตสาธารณะที่ประเทศตางๆ ในโลกนํามาใชเพื่อประโยชนในการ
สื่อสาร การสรางความนิยม ตลอดจนเขาถึง ประชาชนของประเทศเปาหมายคือ “วัฒ นธรรม”
เครื่องมือดานวัฒนธรรมนี้เปนสิ่งหนึ่งทําใหเกิดความนิยมของของประเทศนั้นๆ ในสาธารณชนอยาง
กวางขวาง ยกตัวอยางเชน วัฒนธรรม Pop Culture ที่กอตัวขึ้นในประเทศสหรัฐฯ ในประมาณ ค.ศ.
1960 กลายเปนเครื่องมือทางการทูตสาธารณะที่ชวยใหเกิดความนิยมตอสหรัฐฯ อยางกวางขวาง
และเปนสิ่งที่ทําใหอธิพลของสหรัฐฯ เขาถึงประชาชนอยางแนบเนียนและฝง ลึกแมในประเทศที่มี
อุดมการณท างการเมืองที่แตกตางจากสหรัฐฯ การเผยแพรก ารทูตสาธารณะที่ใชวัฒ นธรรมเปน
เครื่องมือนี้ สหรัฐฯ ไดใชประโยชนจากสื่อตางๆ ในการเผยแพรทั้งในรูปแบบดนตรี ภาพยนตร โดยมี
การออกแบบเพื่อการเขาถึง ประชาชนกลุม เปาหมายที่แตกตางกันไป จะเห็นไดวา สหรัฐฯ ไดใช
ภาคเอกชนเขามามีสวนในการสรางสรรคสื่อตางๆ ไมเพียงแตการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ
จากภาครัฐเพียงอยางเดียว
1

CRS: US Public Diplomacy: Background and Current Issues; Kennon H. Nakamura; Matthew C.
Weed; Dec 18, 2009; p 1: “Public Diplomacy is defined in different ways, but broadly it is a term
used to described a government’s effort to conduct foreign policy and promote national
interests through direct outreach and communication with the population of a foreign country”
2
แปลโดยผูเขียน
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ดังนัน้ ประเด็นปญหาที่กระทรวงการตางประเทศจะตองพิจารณาคือ จะทําอยางไรที่จะมี
กลไกหรือเครื่องมือในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพทามกลางความทาทาย
ตางๆ ในศตวรรษที่ 21 และปญ หาที่สําคัญ ทําอยางไรที่จ ะไมถูกมองวาเปนการโฆษณาชวนเชื่อ
เพราะจะทําใหการดําเนินการทูตสาธารณะไมไดรับความสนใจและไมสามารถเขาถึงเปาหมายทาง
นโยบายการตางประเทศเพื่อการสงเสริมภาพลักษณและแสวงหาหนทางในการพัฒนาความสัมพันธ
อันดีกับนานาประเทศ
1.3 คําถามในการศึกษา
กระทรวงการตางประเทศจะตองทําอยางไรในการดําเนินการทูตสาธารณะที่ใชวัฒนธรรม
เปนเครื่องมืออยางมีประสิทธิภาพในสภาวะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมระหวางประเทศ
1.4 สมมติฐานของการศึกษา
กระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานหลักทางดานนโยบายการตางประเทศสามารถ
ที่จ ะประสานแนวทางการทูตสาธารณะโดยการใชวัฒ นธรรมเปนเครื่องมือทางการทูตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.5 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.5.1 ผูเลนอื่นๆ อาทิ หนวยราชการ และภาคเอกชน มีความเขาใจในการทูตสาธารณะที่
ใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมืออยางไร
1.5.2 แสวงหาแนวทางสําหรับกระทรวงการตางประเทศในการสงเสริมและสนับสนุนการ
เขามามีสวนรวมของผูเ ลนอื่นๆ ในการทูตสาธารณะที่ใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือ
1.6 ขอบเขตการศึกษา และวิธีดําเนินการศึกษา
1.6.1 ขอบเขตการศึกษา
1) การก อตั ว ทางด า นแนวความความคิ ด (Concept) และลัก ษณะวิ ธี ก าร
ดําเนินการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ที่มีความแตกตางจากการดําเนินการทางการทูตใน
ลักษณะดั้งเดิม
2) ศึกษาเฉพาะเจาะจงในประการทูตสาธารณะที่ใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือ และ
รูปแบบของการดําเนินการทูตสาธารณะที่ป ระเทศตัวอยางในการศึก ษาจะหยิบยกขึ้นในลัก ษณะ
เปรีย บเที ย บแนวทางปฏิ บัติ ข องประเทศต างๆ ในประเด็ น สํา คั ญ เกี่ ยวกั บ การสร าง National
Branding เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณารูปแบบและทิศทางของการทูตสาธารณะในศตวรรษที่ 21 ที่
มีวิ วัฒ นาการของการสื่ อสารทํา ใหผู รับ สื่อ สามารถที่ จ ะเลือ กและเขา ถึง สื่ อไดด วยตั วเอง รั ฐ มี
ความสามารถลดนอยลงในการที่จะกําหนดทิศทาง
3) ศึกษาปญหา และขอเสนอแนะในการประสานงานกับผูเลนตางๆ โดยจะเนน
การศึกษาจากประสบการณในการศึกษาการประสานนโยบายและกิจกรรมการทูตสาธารณะโดยให
วัฒนธรรมเปนเครื่องมือ

4
1.6.2 วิธีดําเนินการศึกษา
การดําเนินการทูตสาธารณะของกระทรวงการตางประเทศการเก็บขอมูลผานการ
สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของในเรื่องการทูตสาธารณะที่ใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือ โดยจะประมวล
แนวคิด และวิธีปฏิบัติผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และภาคเอกชน
1.7 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
รายงานฯ ฉบั บ นี้ จะนํ า เสนอในบทที่ 4 เกี่ ย วกั บ ข อ เสนอแนะทางนโยบาย และ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีดําเนินการของการใชการทูตสาธารณะที่ใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือเพื่อเปน
พื้นฐานในการปรับทิศทางของการทูตสาธารณะของกระทรวงการตางประเทศ ผูทํารายงานการศึกษาฯ
เชื่อมั่นวา ขอมูลที่ไดจากรายงานการศึกษาฯ ฉบับนี้จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการ
นโยบายการทูตสาธารณะของกระทรวงการตางประเทศเพื่อการสรางความนิยม ความเชื่อมั่น ความ
ยั่งยืนของการขยายความสัมพันธระหวางประเทศในภาคประชาสังคมในประเทศเปาหมายของไทย
นอกจากนี้ ยังเปนประโยชนในการชี้ใหเห็นทิศทางที่นักการทูตของกระทรวงการตางประเทศที่จ ะ
ดํา เนิ น นโยบายการทูต สาธารณะให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยการประสานงานกั บ ผู ส ร า งสรรค ง าน
ศิลปวัฒนธรรมในลักษณะที่เปนการสงเสริม การสรางเครือขายในประเทศเปาหมายเพื่อการสราง
ความนิยมไทยในมิติ Soft Diplomacy

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในบทแนวคิดทางทฤษฎีจะแบงเปนสองสวน สวนแรกจะกลาวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการ
ทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ในบริบทการทูตระหวางประเทศ และในสวนที่สองจะกลาวถึง
แนวความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับ National Branding เนื่องจากการดําเนินการทูตสาธารณะมุงที่จะ
สรางความประทับใจ และความรับรูในประเทศเปาหมายตอประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม ซึ่งใน
ปจจุบันประเทศไทยกําลังรณรงคในการสรางภาพลักษณของประเทศที่จะกาวเขาสูความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี หรือ Thailand 4.0 ซึ่งถือเปนความพยายามในการสราง Nation Branding อีกอยางหนึ่ง
ดังนั้น ในบทที่สองนี้ ผูเขียนจะสํารวจแนวความคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทูตสาธารณะ และ
การสรางภาพลักษณของประเทศ
2.1 แนวคิดเรื่องการทูตสาธารณะ
ในบทที่สองนี้จะเจาะจงการศึกษาในประเด็นทฤษฎีการทูตสาธารณะที่เกี่ยวของกับการใช
“วัฒนธรรม” เปนเครื่องมือ หรือที่เรียกวา Soft Diplomacy
2.1.1 ทฤษฎี
การทูตสาธารณะถือเปนองคประกอบหลักที่สําคัญของการดําเนินนโยบายทางการทูต
ที่เนนการสรางความรับรู ความนิยม มิตรภาพ ตลอดจนความนิยมที่มีตอประชาชน สื่อมวลชน และ
ภาคเอกชนของประเทศเปาหมายของการดําเนินนโยบายทางการทูต แนวความคิดนี้ไดรับการกลาวถึง
ในงานของ Jan Melissen3 บทความเรื่อง The New Public Diplomacy: Between Theory and
Practice วา ในทางดานทฤษฎีขอแตกตางระหวางการทูตแบบดั้งเดิมกับการทูตสาธารณะมีความ
ชัดเจนอยางยิ่ง เพราะการทูตแบบดั้งเดิมจะเปนปฏิสัมพันธระหวางผูแทนของรัฐ หรือผูแทนทางการทูต
หรือระหวางผูแทนทางการทูตกับองคการระหวางประเทศ หรือองคกรที่มีสถานะบุคคลในกฎหมาย
ระหวางประเทศ ในขณะที่ก ารทูตสาธารณะจะมุง ไปที่ก ารดํา เนินปฏิสัม พันธกับ สาธารณชนที่มี
ลักษณะไมเปนทางการ รวมตลอดจน ชุมชน ภาคประชาชนในสังคมเปาหมาย นอกไปจากนี้ Joseph
S. Nye เปนผูที่ไดทําใหคําวา “Soft Diplomacy” ไดเปนที่รูจักทั้ง ในวงการวิชาการดานการ
ตางประเทศ และผูที่มีวิชาชีพดานการตางประเทศอยางกวางขวาง ซึ่ง Nye ไดกลาวถึงแหลงที่มาของ
Soft Diplomacy วามีที่มาจากปจจัยดังตอไปนี้
1) “วัฒ นธรรม”4 ซึ่ง ประเทศไทยก็ เ ปนประเทศที่อุดมไปดวยความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือทางการทูตสาธารณะได
3

Jan Melissen, “The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice,” Studies in Diplomacy
and International Relations (2005): 5.
4
Joseph Nye, Soft Power: The Means of Success in World Politics (London: Routledge, 2004), p.11.

6
2) “การคา” นอกจาก วั ฒ นธรรมแล ว ประเทศตางๆ ยั ง มี ความสามารถในการใช
ประโยชนจาก “การคา” เพราะการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาลวนเปนการสรางใหเกิดความนิยมใน
ระดับประชาชนผูบริโภค เมื่อมีการกลาวถึงสินคาสงออกทางการเกษตรของไทยที่ตลาดโลกรูจักก็คือ
ขาวหอมมะลิ เปนตัวอยางของการสรางความประทับใจ ความนิยมของสินคาไทย ที่จะกระจายไปใน
สังคมของประเทศเปาหมาย
3) “นโยบายของรัฐ” นอกเหนือไปจากนั้น Nye ยังไดกลาววา “นโยบายของรัฐ” ก็เปนอีก
ปจ จั ย หนึ่ ง ที่ เ ป นเครื่ อ งมื อ ในการสร า งความนิย มของประเทศ ซึ่ ง แน น อนสามารถที่ จ ะนํ า มา
วิพากษวิจารณไดวามีคุณคาของความหมายที่แทจริงเพียงใด อยางไรก็ดี การศึกษาฯ นี้ เล็งเห็นถึง
คุณคาของนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสรางความนิยมของประเทศไทยในตางประเทศโดยการใช
Soft Diplomacy เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ

ภาพที่ 1 Soft Power Source
2.2 แนวคิดทางทฤษฎีดาน Nation Branding
แนวทางการสราง National Branding ไดรับการยอมรับในหลายประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเทศพัฒนาแลว อาทิ แคนนาดา สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ญี่ปุน จีน เกาหลีใต
สิงคโปร เปนตน แนวความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับ Nation Branding ไดรับการวิพากษโดย Simon
Anholt เปนคนแรกที่ไดสรางคําวา “nation brand” เมื่อ ค.ศ. 1996 โดยไดกลาววา การสราง
nation brand เปนสิ่งที่เสียเปลา เปนการสรางปญหามากกวาที่จะแกไขภาพลักษณของประเทศ
ในทางวิชาการ nation brand มีแหลงที่มา 4 ประการ ประกอบดวย (1) ประเทศที่เปนแหลงกําเนิด
(2) สถานที่หรือเปาหมายของการเผยแพร branding (3) การทูตสาธารณะ และ (4) อัตลักษณะของ
ประเทศ5 อยางไรก็ดี คําจํากัดความของ nation branding อาจแตกตางกันไปตามเปาประสงค
บางประเทศตองการที่จะสรางภาพลักษณใหมของประเทศ อาทิ นโยบาย Cool Japan ของประเทศ
ญี่ปุน เปนตน บางประเทศตองการที่จะสงเสริมความสามารถทางการแขงขัน เชน นโยบาย Thailand 4.0
บางประเทศตองการที่จ ะกระตุนใหเ กิดการยอมรับในระดับประเทศในแงมุม ใหม เชน เกาหลีใต
5

Hwajung Kim, The Importance of Nation Brand, November 2012.
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ผลักดันการสราง KPop อาจจะกลาวไดวา nation brand เปนการสรางการยอมรับและการรับรูมิติใหม
ในระดับระหวางประเทศของประเทศนั้นๆ เพื่อการสงเสริมความสามารถทางการแขงขัน ความยอมรับ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ Anholt เห็นวา การสราง brand มีลักษณะไมแตกตาง
จากการสราง brand ของสินคาหรือบริษัทเอกชน นอกจากนี้ ในโลกปจจุบัน สถานที่ของการเผยแพร
brand มีความสําคัญอยางยิ่งจําเปนตองพิจารณากลยุทธการตลาดไมแตกตางไปจากการสงเสริมการ
ขายสินคา ขอแตกตางคือ สินคาในการสราง national branding คือ อัตลักษณของประเทศ เพื่อการ
สงเสริมสถานะการยอมรับในสังคมระหวางประเทศที่มีการแขงขันชิงโอกาสทางการคาและการลงทุน
ขอควรตระหนักคือ รัฐบาลนั้นๆ จะตองเลี่ยงการดําเนินนโยบาย branding ในลักษณะที่กอใหเกิด
ความรูสึกวาเปนการโฆษณาชวนเชื่อ
Keith Dannie ไดใหคําจํากัดความของ nation branding วา
“Nation brand is the unique, multi–dimensional blend of elements that
provide the nation with culturally grounded differentiation and relevance for all of
its target audiences; and nation branding, game as any other types of branding, can
enhance a country’s image and global awareness and also give it the impetus to
gain competitive advantage over its competitors.”6
Dannie ไดแยกแยะความแตกตางระหวางภาพลักษณ (image) และอัตลักษณ (identity)
ภาพลั ก ษณ คื อ ความรั บ รูต อ สิ่ ง นั้ น ๆ ในขณะที่ อั ตลั ก ษณ คื อ สิ่ ง ที่ สิ่ง นั้ น เป น อยูอ ย า งแท จ ริ ง
องคประกอบที่สําคัญคือ
1) อัตลักษณของ nation brand ที่มาจากประวัติศาสตร ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงศาสนา
2) การเผยแพรอัตลักษณของประเทศ ผานตัวแทนในรูปแบบตางๆ เชน การแขงขันกีฬา
วงดนตรีพื้นเมืองที่เดินทางไปแสดงในประเทศตางๆ การทองเที่ยว นวัตกรรมทางศิลปะ การแสดง
การออกแบบ เปนตน และ
3) กลุมเปาหมายของการเผยแพร ไดแกสาธารณชนของประเทศเปาหมาย องคประกอบ
เหลานี้ ตองการการบริหารจัดการภาพลักษณของประเทศอยางเปนระบบเพื่อการสรางความสามารถ
ทางการแขงขัน การยอมรับจากนานาชาติในความกาวหนาของประเทศ
จากความคิดทางทฤษฎีของ Anholt และ Dannie ชี้ใหเห็นถึง ความสําคัญ ของการใช
วัฒนธรรมเปนเครื่องมือทางการทูตสาธารณะ เนื่องจาก วัฒ นธรรมเปนเครื่องมือสําคัญ ของ Soft
Power ตามแนวความคิดทฤษฎีที่กลาวในขอ 2.1 ดังนั้น รายงานฯ ฉบับนี้ ขอยืนยันความสําคัญของ
การใชการทูตวัฒนธรรมเพื่อการสงเสริมภาพลัก ษณของประเทศ เปนเครื่องมือในการสรางความ
ยอมรับนับถือของประเทศในสังคมระหวางประเทศ

6

Kieth Dannie, Nation Branding Concepts, Issues, Practice, Edinburgh [Online], 2008, Available
from: http://www.brandhorizons.com, p.15.
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ภาพที่ 2 Nation Branding Hexagon
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
รายงานฯ ฉบับนี้ เล็งเห็นความสําคัญของการนําวัฒนธรรมมาใชเปนเครื่องมือในการดําเนิน
นโยบายการทูตสาธารณะเพื่อสงเสริมและสนับสนุนเปาหมายทางนโยบาย (Policy Objective) ใน
องครวมที่ใชกลไกอื่นเปนเครื่องมือดังที่ไดกลาวในขอ 2.1.1 ลักษณะและวิธีการดําเนินการที่กลาวมา
ขางตนเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นประสิทธิภาพของการดําเนินการทูตสาธารณะในประเทศเปาหมายนั้นๆ
ภารกิจ ของนั ก การทู ตในศตวรรษที่ 21 ต องเผชิญ หน ากั บ สภาพของสั ง คมระหว างประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ตัวละครที่มีอิทธิพลตอนโยบายการตางประเทศมีมากขึ้น จึงจําเปนที่
จะตองขยายกรอบทางความคิด หรือ mindset ที่แตกตางไปจากเดิม นักการทูตจะตองเขาใจถึง
วิวัฒนาการของรูปแบบหรือวิธีการทํางานทางดานศิลปวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการแสวงหา
กลุมเปาหมายใหมๆ
การดําเนินการทูตสาธารณะ ไมใชการโตตอบทางการเมืองที่ตองการผลในทันที บางครั้ง
การทูตสาธารณะตองมองภาพที่ไกล (Long Term) มากกวาใหความสนใจในประเด็นปญหาทาง
การเมืองในระยะสั้น การเผชิญหนาบนโตะเจรจา หรือการโตตอบทางการทูต การยื่นหนังสือประทวง
เปนการดําเนินการทางการทูตแบบดั้งเดิมที่จํากัดวงเฉพาะระหวางผูแทนทางการทูตและรัฐบาลของ
ประเทศผูรับเทานั้น ในภาคประชาชนนั้น เนื่องจากความหลากหลายและความกวางขวางของภาค
ประชาชนยากที่จะประเมิน ขอมูลขาวสื่อหรือการสื่อสาร ตลอดจนกิจกรรมทางดานการทูตสาธารณะ
จึงมุงเนนในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนอยที่สุดที่จะสรางความเขาใจหรือความรูสึกในทางลบ การใช
Cultural Heritage ประกอบดวย ศิลปะ วัฒนธรรม นาฏกรรม ดนตรี อาหาร แฟรชั่น แมจะดูวา
ไมไดกอใหเ กิดผลในระยะเวลาอันสั้ น แตห ากการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนไปอยางราบรื่ น
มีกิจกรรมใหมๆ เพื่อขยายการเขาถึงของประชาชน ยอมสามารถที่จะลดความเสี่ยงของการขยายวง
ของความเขาใจผิด หรือความเกลียดชังที่จะลุกลามใหญโตเปนปญหาทางการเมืองระหวางประเทศ
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เพราะประเทศไทยสามารถที่จะสรางเครือขาย “มิตรที่ถาวร” ในระดับประชาชนของประเทศ
เปาหมายได ก็จะสามารถผอนหนักเปนเบา และหากความสัมพันธดีอยูแลว การดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการทูตสาธารณะก็ยอมขยายความนิยมและทัศนคติที่ดีตอประเทศไทยไดอีกหลายเทา
ดังนั้น ความสําเร็จของการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะโดยการใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือจะตอง
ไดรับความรวมมือจากภาคเอกชน

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ผลของการศึกษาจะประมวลขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการทูต
ธารณะที่ใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุงไปที่ความเห็น
ประกอบดวย
1. ในสวนแรกจะเกี่ยวกับความเห็นของภาคราชการ และเอกชนกับประสิทธิภาพของการ
ใชวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองเปาหมายทางนโยบายและเปาหมายทางธุรกิจ ผลในการสรางความนิยมไทยใน
ประเทศเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของการสราง Nation Branding และ
2. ในส ว นที่ ส องจะเกี่ ย วกั บ ความเห็ น ของบุ ค คลเหล า นี้ ต อ บทบาทของกระทรวง
การตางประเทศในการใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือทางการทูตสาธารณะ
3.1 ความเห็นของผูใหสัมภาษณจากภาครัฐและภาคเอกชน
เห็นวา รัฐหรือกระทรวงการตางประเทศเปนผูกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานการ
ตางประเทศ แตก็ไมใชผูเลนแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องมือ soft power กระทรวงการตางประเทศ
จึง ใหความสําคัญ กับ การสรางความตระหนัก รูและส ง เสริม การมีสวนรวมจาก ทุก ภาคสวนตาม
แนวนโยบายการทูตที่เปดใหเอกชนเขามามีสวนรวม หรือที่เรียกในรัฐบาลปจจุบันวา “ประชารัฐ”
ซึ่งเปนการดําเนินนโยบายการตางประเทศของประชาชน เพราะการดําเนินยุทธศาสตรของรัฐไมวาจะ
เปนดานการตางประเทศหรือดานใดก็ตาม มีความจําเปนที่ภาคสวนตางๆ จะตองเขาใจในภารกิจและ
เปาหมาย ตระหนักรูถึงบทบาทของตน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ รัฐจึง
จะสามารถบรรลุเปาหมายทางนโยบายในระยะยาวได ซึ่งจากการสัมภาษณพอประมวลความเห็นจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับความเขาใจในการใชวฒ
ั นธรรมเปนเครื่องมือทางการทูตสาธารณะได
ดังนี้
3.1.1 คุณคาทางเศรษฐกิจของงานดานวัฒนธรรม
จากการสัมภาษณบุคคลที่ทํางานดานวัฒนธรรม ประกอบดวย แฟรชั่นดีไซน ดนตรี
และละครโทรทัศน ตางมีความเห็นในลักษณะเดียวกันวา “วัฒนธรรม” รวมทั้ง “ศิลปวัฒนธรรม”
มีมู ล ค า สู ง ทางเศรษฐกิ จ (High Economic Value) อุ ต สาหกรรมเชิง สรา งสรรคท างด า น
ศิล ปวัฒ นธรรมของไทย (Creative Industries) ไดรับ การยอมรั บ จากตางประเทศอยางมาก
ซึ่งปจจุบันภาคเอกชนไดดําเนินการดวยตัวเองอยางเปนเอกเทศในสาขาที่ตนมีความรูความสามารถ
จากการประมาณจากการสวนแบงรายไดที่ผูผลิตละครโทรทัศนไดรับจากการเผยแพรงานผานสื่อ
ตางๆ เชน Youtube มีตลาดสําคัญในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน คาดวามีรายไดไมต่ํากวาตอนละ
100 ลานบาท ตัวอยางเชน เรื่อง Lovesick
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ภาพที่ 3 ละครไทยที่ออกนอกกรอบเดิมๆ แตประสบความสําเร็จในตางประเทศ
นอกจากรายไดจากการรับชมละครแลว ยังมีร ายไดอื่นๆ อีก ที่ตามมากอใหเกิด
ธุรกิจใหมๆ (Economic spillover effect) เพื่อสงเสริมความนิยมในตัวนักแสดงไทยในตางประเทศ
มีการจัดกิจกรรม meet and greet ที่ทําเงินใหกับเจาของสิทธิในละครจํานวนมาก ซึ่งเปนผลมาจาก
การสรางกระแสความนิยมตอผูบริโภค

ภาพที่ 4 ผลงาน collection ที่ทําจากผาไทยในงาน “The Art of Thai Silk”
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3.1.2 การสรางเครือขายความรวมมือ
ผูผลิตงานดานศิลปวัฒนธรรมตองการความชวยเหลือและการสนับสนุนการสราง
เครือขายในทองถิ่นเพื่อการเผยแพรงาน “ศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งการมี Partnership กับสถาบันการศึกษา
หรือองคกรทางดานศิลปวัฒนธรรมในประเทศเปาหมาย งานทางดานศิลปวัฒนธรรมแมในตัวของมันเอง
จะไมมีลักษณะทางการเมืองหรือเศรษฐกิจอยางแจงชัด แตในยุคปจจุบันการสื่อสารแนวความคิดตอง
กระทําในหลายมิติ ผูผ ลิตงานสรางสรรคท างศิลปวัฒ นธรรมตองเขาใจรสนิยมของผูบ ริโ ภคงาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศเปาหมาย
แมก ระนั้นก็ตามงานศิล ปวัฒ นธรรมยัง มีอิท ธิพลในการกระตุนใหเ กิดความคิ ด
ความรับรูใหมๆ นอกจากนี้ ลักษณะสําคัญของการผลิตงานสรางสรรคทางศิลปวัฒนธรรมตั้งอยูบน
พื้นฐานของการแลกเปลี่ยนแนวความคิดอยางเสรี บทบาทของกระทรวงการตางประเทศที่ชวย
สงเสริมใหเกิดการมีปฏิสัมพันธระหวางศิลปนไทยกับศิลปนในประเทศเปาหมายจะเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหบทบาทของกระทรวงการตางประเทศโดดเดนขึ้นได ตัวอยางของความสําเร็จหนึ่งคืองาน The
Art of Thai Silk

ภาพที่ 5 ผลงาน Collection: The Art of Thai Silk
ความสําเร็จ ของโครงการดัง กลาวเกิด จากความรวมมือระหวางกระทรวงการ
ตางประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรม โดยนายชาย นครชัย ปจจุบันดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมไดใหความรวมมือในการจัดจาง designer และการสนับสนุนดานงบประมาณในการผลิต
collection เสื้อผาที่ตัดเย็บจากผาไทย ซึ่งเปนผลภัณฑจากโครงการศีลปาชีพในพระบรมราชูปถัมภ
ของสมเด็จ พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ในสวนของสถานกงสุล ใหญ ณ นครลอสแอนเจลิ ส
มีบทบาทในการกําหนดทิศทางของการเผยแพรงานทางดานวัฒนธรรมดังกลาว โดยคํานึงถึงการสราง
nation branding ที่ส อดคลองกับ รสนิยมของทองถิ่นในนครลอสแอนเจลิสที่มีส ภาพอากาศที่
เหมาะสมกับการใชผาไทยในชีวิตประจําวัน รวมทั้ง รสนิยมทางดานแฟรชั่นของทองถิ่น โดยไดรวมมือ
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กับ Fashion Institute of Design and Merchandise (FIDM) ที่เปนสถานบันอุดมศึกษาดาน
แฟรชั่นดีไซนในนครลอสแอนเจลิส เพื่อการกําหนดรายละเอียด และการอาศัยเครือขายของสถาบัน
ดัง กลา วเพื่ อ การเผยแพร ผ าไทยและแฟร ชั่น ดี ไ ซน ที่ ทั น สมัย ของไทยไปสูก ลุ ม เป า หมายใหม ๆ
การกําหนดเปาหมายทางยุทธศาสตร และการกําหนดยุทธวิธี รวมทั้งการแบงภารกิจและภาระทาง
งบประมาณไดดําเนินไปอยางราบรื่นมาจากการประสานงานอยางใกลชิดของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้ง
ฝายไทยและฝายสหรัฐฯ ซึ่งความสัมพันธและความเขาใจระหวางกันเปนองคประกอบหลักที่สําคัญ
อยางยิ่ง ผลงานนี้ไดถูกนําไปเปนตัวอยางของการดําเนินโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมทางดาน
สงเสริมแฟรชั่นดีไซนของไทย ซึ่งถือเปนการสราง nation brand ที่ใหการทูตวัฒนธรรมเปนเครื่องมือ
อยางเปนรูปธรรม

ภาพที่ 6 นายชาย นครชัย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
“การเผยแพรองคความรูดานผา
ไทยในระดับสากลตองสอด
ประสานไปทั้งความเดน
ภายในประเทศ หรือ Local และ
ทําใหเปนกระแสในระดับโลกที่
เรียกวา Glocal”
วิชระวิชณ อัครสันติสุข
นักออกแบบแฟรชั่น

ภาพที่ 7 นายวิชระวิชญ อัครสันติสุข นักออกแบบแฟรชั่น และศิลปน
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นายวิชระวิชญ อัครสันติสุข 7 ดีไซนเ นอรที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ ในยุโ รปและ
สหรัฐฯไดเสนอความเห็นทางดานนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมไดกลาววา การเผยแพรองคความรู
ดานผาไทยในระดับสากลตองสอดประสานไปทั้งความเดนภายในประเทศ หรือ Local และทําใหเปน
กระแสในระดับโลกที่เรียกวา Global เผยแพรแลกเปลี่ยนผลงานในระดับสากล เพื่อขยายตลาดในวงกวาง
รวมถึงแลกเปลี่ยนองคความรูดาน การพัฒนาสิ่งทอเพื่อการพัฒนาในระยะยาว ผานการจัดประชุ ม
นานาชาติ การแสดงผลงานการออกแบบระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมถึงการผลักดันให
นักออกแบบตางชาติใชผาไทยในการออกแบบ และจัดทําองคความรูดาน ผาไทยรวมสมัย เพื่อเปน
ฐานขอมูลแกนักออกแบบ ผูประกอบการรวมถึงผูที่สนใจในตลาดสากล ซึ่งกระทรวงการตางประเทศ
ในฐานะหนวยงานที่มีสํานักงานในตางประเทศจะสามารถชวยสนับสนุนกิจกรรมเหลานี้ไดเปนอยางดี
กระทรวงการตางประเทศและสํานักงานในตางประเทศจะมีบทบาทสําคัญในการสรางเครือขาย การ
สราง Partnership กับสถาบัน หรือกอใหเกิดปฏิสัม พันธร ะหวางศิล ปนไทยกับ ศิลปนในประเทศ
เปาหมาย
3.1.3 เสรีภาพในการสรางสรรคงาน
จากการสัม ภาษณ ผูเ ขียนไดพ บวา การเผยแพรง านด านศิ ล ปวั ฒ นธรรมจะมี
อุปสรรค หรือความเสี่ยงตอความคิดกระแสหลักในสังคมไทย ผูเขียนไดสัมภาษณนายตรีเทพ ไตรคุรุภัณฑ
ผูที่มีผลงานในการผลิตละครโทรทัศนชอง 3 ของไทยที่มีผลงานที่ไดรับ ความนิยมในตางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศจีน ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการทูตสาธารณะโดยการใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือ
ดังนี้
ละครไทยไมสามารถเปนสื่อที่สรางความนิยมไทยในตางประเทศผานการนําเสนอ
เรื่องราวของวัฒนธรรมไทยเปนแกนหลักไดเนื่องจากตลาดหลักของละครไทยคือตลาดภายในประเทศ
สวนในตางประเทศนั้นแทบจะเรียกไดวาเปน “ผลพลอยได” มากกวาที่จะใชคําวา “ตลาดรอง” เสีย
ดวยซ้ํา ดังนั้นการผลิต เนื้อหาจึงตองมุงไปที่ประเด็นที่เปนความสนใจรวมกันของผูชมมากกวาที่จะมุง
นําเสนอและสอดแทรกวัฒนธรรมไทยลงไปในการผลิตละครแตละเรื่องซึ่งหลายเรื่องที่นําเสนอจะตอง
ใชงบประมาณในการผลิตมากกวาเดิม เชน ละครเรื่อง “บางระจัน” ที่ใชงบประมาณการผลิตสูงกวา
ละครทั่วไปถึงสองเทาตัว แตกลับไดรับความนิยมที่ไมไดสูงไปกวาละครเรื่องอื่นๆ เลย จึงนับเปนเรื่อง
ที่ผูผลิตตองขบคิดและหนักใจมากทีเดียว
ตรีเทพฯ ไดแสดงความกังวลวา การกําหนดแนวทางการทูตสาธารณะโดยการใช
วัฒนะธรรมเปนเครื่องมือจะมีประสิทธิภาพไดหากปลอยใหผูผลิตมีเสรีภาพในการผลิตผลงาน ซึ่งนั่น
คือ การรับความเสี่ยงทางการลงทุนของภาคเอกชน หากจะมุงหวังใหวัฒนธรรมไทยสามารถเผยแพรสู
ตางประเทศผานละครไทยไดนั้น ควรมีการจัดการองคความรูทางวัฒนธรรมไทยในมิติของการพัฒนา
ตอยอดมากกวามิติการอนุรักษ เพราะอาจเปนปญหาที่ผูผลิตไดรับคําวิจารณทวงติงมากมายจากผูรู
นักวิชาการ วา “ผิดขนบ” แตนั่นคือความหมายของการ “แชแข็ง วัฒนธรรม”
ตรีเ ทพฯ กล าวถึง บทบาทของภาครัฐ โดยรวมวา ในสว นขององคก รของรัฐ ที่
เกี่ยวของ เชน กรมสงเสริมวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงการตางประเทศ
7
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การทองเที่ยว ควรเพิ่มบทบาทในการใหการสนับสนุนแกผูผลิตละครไทยใหสามารถนําประเด็นดาน
วัฒนธรรมมาตอยอด สรางเรื่องราวที่นาสนใจใหเข ากับบริบทสังคมในปจจุบัน ใหมีความรวมสมัย
และกลมกลืนไปกับรสนิยมของผูชมละครไทยในปจจุบันไดมากขึ้น อันจะนําไปสูความสําเร็จและไดรบั
การกลาว ถึงในตางประเทศไดงายขึ้นดวยเชนกัน
ตัวอยางหนึ่งที่ชี้ใหเห็นวา พลวัตรของงานทางดานศิลปวัฒนธรรมนั้นกาวหนาและ
มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามกระแสของความรวดเร็วของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศ ไมเพียงแตในสาขาโทรทัศนเทานั้นที่เห็นการกระแสการเปลี่ยนแปลงของการสรางสรรคงาน
ทางวัฒนธรรมทาทายความคิดกระแสดั้งเดิมอยางสิ้นเชิง ลักษณะเดียวกันก็ไดเกิดในสาขาดนตรี เชน
ปรากฏการณของ eroticizing ในการแสดงดนตรี

ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่ทาทายของศิลปวัฒนธรรม
เห็นได วา กรอบในการกํากับ การสรางสรรคง านดา นศิล ปวัฒ นธรรมเปนสิ่ง ที่
กอใหเกิดความเสี่ยงทางการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งการใหเ สรีภาพในการสรางสรรคงานดาน
ศิล ปวัฒ นธรรมเปนปจ จัยสําคัญ อยางยิ่งในการสง เสริม ใหเ กิดการเผยแพรงานศิล ปวัฒ นธรรมใน
ตางประเทศ ผลที่จะไดคือ ความนิยมไทยในประเทศเปาหมายนั้นๆ
ในความเห็นของผูเขียน เห็นวา ประเด็นนี้ สามารถเปรียบเทียบกับการการสราง
nation branding ของเกาหลีที่ประสบผลสําเร็จในการสราง KPop โดยเฉพาะปรากฏการณ
“Gungnum Style” ที่เปนผลสําเร็จจากศิลปนเอกชนโดยแทไมเกี่ยวกับรัฐแตอยางใด หรือแมแต
โครงการ Cool Japan ที่เปนการสราง branding ของญี่ปุนที่นําเอา Hello Kitty มาเปนตัวนําในการ
สรางภาพลักษณใหมๆ ของประเทศ ตลอดจน Pop Culture ของญี่ปุนที่มาจากการสรางสรรคของ
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ภาคเอกชน เชน Anime, Manga, Jpop ลวนแตเปนความสําเร็จที่เกิดจากภาคเอกชนทั้งสิ้น ดังนั้น
ภาครัฐมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จ ะตอ งเปดพื้นที่ใหกับ ภาคเอกชนในการเข ามามีบ ทบาทในการ
สรางสรรคกิจกรรมและผลงานที่ชวยกําหนดทิศทางของ Nation Branding แมจะมีลักษณะที่ขัดกับ
ทิศทางหรือเปาหมายที่ภาครัฐตองการก็ตาม ตัวอยางเชน ความสําเร็จของ Psy ศิลปนที่ดังทั่วโลกจาก
ผลงาน Gangnum Style ที่ไมไดอยูในทิศทางที่นโยบาย Brand Korea ไดกําหนดไว ภาคเอกชนไทย
ที่ทํางานเชิงสรางสรรคก็เชนเดียวกันที่มีความสามารถในการเผยแพรผลงานสรางความนิยมไดอยาง
กวางขวาง เชน ผลงานละครไทยที่ไดรับความนิยมในประเทศจีน มีผูติดตามจํานวนมหาศาล มียอด
การดูใน youtube สูงเกินหนึ่งลานวิว (views) เปนประวัติการณ อาทิ Lovesick และ Hormone

ภาพที่ 9 Hormones ละครไทยที่ไดรับความนิยมในตางประเทศ
ผูผลิตผลงานดานศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกชนมีอิสรภาพในการสรางสรรคผลงาน
และเสรีภาพในการสรางสรรคผลงานนั้นเปนความเสี่ยงทางการลงทุนที่ภาคเอกชนมีความสามารถที่
จะรับความเสี่ยงไดมากกวาภาครัฐ ประเด็นนี้ ในความเห็นของผูเขียนเห็นวาเปนอุปสรรคที่สําคัญของ
ภาครัฐ หรือเอกชนที่ทํางานภายใตการบงการของภาครัฐเพื่อการผลิตผลงานทางศิลปวัฒนธรรมอยางยิ่ง
เพราะระบบราชการ ระบบการเงินการคลัง ระเบียบการเบิกจายงบประมาณ ลวนแตตั้งอยูบนพื้นฐาน
ที่รับความเสี่ยงใหเกิดการสูญเสียทางงบประมาณไมได ซึ่งการถูกลงโทษทางวินัย นี่คือจุดแตกตางที่ทําให
เห็นวา การทูตสาธารณะที่ใชศิลปวัฒนธรรมเปนเครื่องมือภาครัฐไมสามารถที่จะทํางานในเชิงรุกได
อยางภาคเอกชนทีม่ ีความคลองตัวที่จะผลิตผลงาน ทดลองตลาด ทดลองและเรียนรูประสบการณใน
ตลาดที่บริโภคผลงานที่แตกตางกันในแตละภูมิภาค ในแตละประเทศ
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3.2 บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในความเห็นของผูใหสัมภาษณ
3.2.1 การใหการสนับสนุนดานเงินทุนเพื่อรักษาความตอเนื่องของกิจกรรมวัฒนธรรม

ภาพที่ 10 อาจารยอานันท นาคคง
ผูเขียนไดสัมภาษณนายอานันท นาคคง ศิล ปนดนตรีไทยและผูนําวงดนตรีไทย
“กอไผ” ที่ไดสรางผลงานเชิงศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบานในตางประเทศทั่วโลก ได
กลาววา ในงานศิลปวัฒนธรรมในบางสาขา หรือการทํางานดานศิลปวัฒนธรรมกับบางประเทศที่ไมได
รับ ความสนใจจากภาคเอกชน โดยเฉพาะการเผยแพรความนิยมไทยผานเครื่องมือวัฒ นธรรมใน
สถาบันการศึกษา ผูดําเนินการในทองถิ่นนั้นๆ มักจะประสบกับการขาดแคลนดานเงินทุนเพื่อการ
รักษาความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม ตัวอยางเชน สวนในระดับการเรียนการสอนและการวิจัย
ที่เกี่ยวของกับดนตรีไทยในมหาวิทยาลัยนั้นเปนสวนที่เรายังเขาถึงไดไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
ดนตรีจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งสามารถเขาไปเผยแพรวัฒนธรรมของเขา
ไดอยางยั่งยืนโดยการสนับสนุนหลักจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ รวมกับหนวยงานในอเมริกา เชน
อินโดนีเซีย ซึ่งมีดนตรีกาเมลันเปนที่แพรหลายอยางมากในอเมริกา ฟลิปปนส ซึ่งมีดนตรีลันดาเลียใน
หลายๆ สถาบันในอเมริกา เวียดนาม ลาวและกัมพูชาซึ่งมีกลุมอนุรักษดนตรีที่เปนผูอพยพรวมตัวกัน
บรรเลงเปนประจําในงานเทศกาลประจําปตางๆ

ภาพที่ 11 David Morton, UCLA
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ในการสงเสริมการดนตรีไทยซึ่งเปนสวนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมที่สามารถนํามาใช
เปนเครื่องมือการทูตสาธารณะนั้น ผูเขียนไดป ระสานงานรวมกับ ดร. สุพีนา อินทรีย อัดเลอร
อาจารยผูสอนดนตรีไทยในภาควิชา Ethnomusicology มหาวิทยาลัย UCLA เปนสถาบันการศึกษา
ที่มีชื่อเสียงและประวัติศาสตรที่ยาวนาน โดยเฉพาะประวัติศาสตรในการสงเสริมการศึกษาดนตรี
นอกเหนือจากวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงดนตรีไทยดวยที่สถาบันแหงนี้มีเครื่อง
ดนตรีไทยที่ซื้อมาจากบานเครื่องที่มีชื่อเสียงในประเทศ
ไทยโดยอาจารยช าวอเมริกั นคนแรกที่เ ดิน ทางเขามาศึ ก ษาวิ จัย ดนตรี ไทยใน
เมืองไทยคือ Dr. David Morton ผูซึ่งไดฝ ากงานบันทึกเสียงภาคสนามที่มีคุณคามหาศาลไวที่
พิพิธภัณฑของมหาวิทยาลัย และเมื่อป 2559 สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส และรวมกับ
ดร. สุพีนา อัดเลอร ไดทําการประสานงานกับ ทางมหาวิทยาลัยและมูล นิธิหลวงประดิษฐไพเราะ
ประเทศไทย ใหมีก ารจัดทําสําเนาเสียงเหลานั้นเพื่อนํามามอบให ป ระเทศไทยเพื่อประโยชนใน
การศึกษาคนควาของนักวิชาการไทยอยางกวางขวางตอไปเปนสําคัญ

ภาพที่ 12 วงกอไผในพิธีไหวครูดนตรีไทยที่ UCLA
หลังจากซอมบํารุงเครื่องดนตรีไทยที่ UCLA แลว สถานกงสุลใหญฯ ยังไดสนับสนุน
ทุนการเปดสอนวิชาดนตรีไทย โดยไดมอบให ดร. สุพีนาฯ สอนวิชาดนตรีไทยปฏิบัติจํานวน 3 ภาค
การศึกษา และภาคทฤษฎีจํานวน 1 ภาคการศึกษา ในป 2560 จํานวนนักศึกษาที่มาลงทะเบียนนั้นมี
มากขึ้นทุกๆ ภาคเรียน ซึ่งเปนที่พอใจกับทางภาควิชาเปนอยางยิ่งนักศึกษาที่มาเรียนโดยมากไมมี
พื้นฐานเลยแตนั่นไมใชอุปสรรคในการดําเนินการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ปญหาหลักคือ
เงินทุนขางนอกที่ตองทําเรื่องขอรับความสนับสนุนจากหลายๆ ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งจากสถานกงสุล
ใหญในนครลอสแอนเจลิส ที่ไดชวยสนับ สนุนและชวยประสานงานอีก หลายหนวยงานจนทําให
สามารถมีเงินทุนพอที่จ ะดําเนินการเรียนการสอนวิชาดนตรีไ ทยที่ UCLA ตอเนื่องไปจนครบ 1 ป
การศึกษา จากการสัมภาษณผูทําการสอนเสนอวากระทรวงการตางประเทศควรใหการสนับสนุนการเรียน
การสอนรายวิชาดนตรีไทยในระดับมหาวิทยาลัยโดยการใหทุนเพื่อสง เสริมและดําเนินการอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหดนตรีไทยมีพื้นที่ในเวทีวิชาการระดับสากล เปดโอกาสใหผูที่สนใจมีแหลงเรียนรูทั้งทาง
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ทฤษฎีแ ละปฏิบั ติใ นสถาบั นการศึ ก ษาและสามารถสร างกระแสความนิ ยมไทยได โ ดยงา ย การ
สนับสนุนในระดับนี้จะชวยทําใหการศึกษามีความตอเนื่องและทําใหวัฒนธรรมดนตรีไทยสามารถหยั่ง
รากลึกลง ไปในวัฒนธรรมอเมริกันไดอยางยั่งยืนและนาชื่นชม ถือเปนการสงเสริม nation branding
ของไทยสังคมอเมริกันอยางเปนรูปธรรม ซึ่งบทบาทการสนับสนุนของกระทรวงการตางประเทศ ผาน
สถานกงสุ ล ใหญ ณ นครลอสแอนเจลิ ส นี้ เป นหนึ่ ง ในตั ว อย า งของบทบาทของกระทรวงการ
ตางประเทศที่ภาคเอกชน ศิลปน ผูทํางานดานศิลปวัฒนธรรมตองการ
นอกจากนี้ ในภาคเอกชนที่ มี ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยใน
ตางประเทศ ผูเขียนไดสัมภาษณ ดร. ประภัสสร ตัณฑโอภาส หัวหนาสวนประสานงานโครงการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบุคคลที่มีบทบาทในการสงเสริม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมของบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ที่ใหกับสวนราชการ องคกรเอกชน และ
ชุมชนไทยในตางประเทศ ซึ่ง ดร. ประภัสสรฯ กลาววา ความเขาใจของภาคเอกชนเกี่ยวกับการทูต
สาธารณะโดยการใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือนั้น เปาหมายของภาคเอกชนก็ไมแตกตางไปจากภาครัฐ
ในการสงเสริมภาพลักษณของบริษัท หรือการสงเสริมภาพลักษณของประเทศ เพราะสามารถที่จะไป
ดวยกัน สงเสริมซึ่งกันและกันเปนอยางดี ในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของบริษัทฯ
นั้น กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานที่บริษัทฯ ไดใหความสําคัญอยางยิ่งในการประสานงาน
เพื่อการเตรียมการกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศ
อยางไรก็ดี ดร. ประภัสสรฯ เห็นวา เปนการยากในการกําหนดยุทธศาสตร หรือ
ยุทธวิธีในการดําเนินการใหชัดเจน เพราะลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแสวัฒนธรรม
ระหวางประเทศ ความหลากหลายของผูเขามีบทบาทในการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมที่มีเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช social media ในการเผยแพรงานของตนอยางรวดเร็วและเขาสู
กลุมผูบริโภคโดยตรงและอยางรวดเร็ว ประเด็นนี้ เปนสิ่งที่ภาคเอกชนเองก็เห็นวาเปนทั้งโอกาส และ
เปนทั้งความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอภาคลักษณได
ดร. ประภัสสรฯ เห็นวา บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในเรื่องนี้ก็มีความ
ทาทายอยางยิ่ง บริษัทฯ เขาใจถึงขอจํากัดทางงบประมาณ ซึ่งภาคเอกชนก็พรอมที่จะชวยเหลือ และ
เห็นวา กระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะสํานักงานในตางประเทศก็สามารถมีขอเสนอแนะ ขอมูล
เชิงวิเคราะหเกี่ยวกับรสนิยมของประเทศทองถิ่น ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูสรางสรรคงานและ
ภาคเอกชน เปนประโยชนในการเตรียมการเพื่อการเขาถึง เปาหมาย ทั้ง นี้ ในปจจุบันตองอาศัย
ความสัมพันธสวนบุคคล ซึ่งหากมีองคกรในลักษณะที่เปนแหลงขอมูล มีผูเชี่ยวชาญในสาขาการผลิต
งานศิลปวัฒนธรรมมาแลกเปลี่ยนประสบการณก็จะเปนประโยชน
จากความเห็นของ อานันทฯ ดร. สุพีนาฯ และ ดร. ประภัสสรฯ ซึ่งลวนมีบทบาท
สําคัญในการสงเสริมกิจกรรมดนตรีไทยที่ UCLA ชี้ใหเห็นวา บทบาทของกระทรวงการตางประเทศ
ผานสํานักงานในตางประเทศมีความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม และสรางเครือขายใหกบั
ศิลปนไทยในประเทศเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะในบางประเทศภาคเอกชนอาจจะไมให
ความสําคัญ งานทางดานศิล ปวัฒนธรรมอาจประสบความลม เหลวได ดัง นั้น หากกระทรวงการ
ตางประเทศจะสามารถเขามาประสานหนวยราชการที่เกี่ยวของเพื่อ อุดชอ งวางดานแหลงเงินทุน
หรือบุคลากรที่จะเขามาใหการสนับ สนุนจะตองอาศัยสํานักงานในตางประเทศของกระทรวงการ
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ตางประเทศเปนหลัก และเมื่อสามารถที่สรางเครือขาย งานศิลปวัฒนธรรมไดรับความนิยมในประเทศ
นั้นๆ การเขามามีสวนรวมของทุนเอกชนก็จะมีความเปนไปไดอยางสูง
3.2.2 การจัดตั้ง Think Tank หรือองคกรอิสระไมหวังผลกําไรเพื่อการผลักดันแนวทาง
การทูตสาธารณะ
ผูใหสัมภาษณโดยเฉพาะอยางยิ่ง วิชระวิชญฯ ดีไซนเนอรดานแฟรชั่นดีไซนของไทย
ไดชี้จุดออนของภาคราชการ ภาครัฐมีขอจํากัดในดานความรูความเขาใจศิล ปวัฒ นธรรม ความไม
เขาใจดังกลาวจะถูกแปรเปนการพยายามสรางจํานวนและความถี่ของกิจกรรมมากกวาจะคํานึงถึง
คุณภาพและผลกระทบ (impact)
จากความเห็นของผูเ ขียนขอจํา กัดดั ง กลา วจะเห็นไดจ ากการทํากิ จ กรรมของ
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ ที่มักจะมีรูปแบบที่ไมเปลี่ยนแปลง เปนการทําซ้ําๆ กัน ทุกป
แมจ ะมีการรวมกับ ภาคเอกชน เนื่องจากความตองจากสํานักงานในตางประเทศในแตละภูมิภาค
ทําใหก ารทํา งานของกองการทูตวั ฒ นธรรม กรมสารนิ เ ทศ มีภ ารกิ จ ที่ห นัก หนวง นอกจากนั้ น
เจาหนาที่ของสํานักงานในตางประเทศก็ไมไดเปนบุคคลที่ไดรับการอบรมใหมีความรูความเขาใจใน
ดานศิลปวัฒนธรรม จึงเห็นวาจะปลอดภัยมากกวาหากดําเนินการตามที่ไดเคยกระทําตอๆ กันมา
ผูเขียนเห็นดวยกับความเห็นของวิชระวิชญฯ ดังกลาวขางตน เพราะปญหาในการ
ดําเนินกิจ กรรมที่เกี่ยวของกับ การทูตสาธารณะของไทยที่ใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือนั้นมักจะไมมี
ความหลากหลาย สวนใหญจะกระจุกตัวกับกลุมเดิมๆ เพราะตองการสรางผลงานจากจํานวนงาน
มากกวา คุณภาพของงาน ตัว อยา งที่เ ห็นไดชัด คื อ การจั ดงานสงกรานต ในนครลอสแอนเจลิ ส
รูปแบบเดิมซ้ํากันมากวาสิบป กลุมผูเขารวมไมเปลี่ยนแปลงมีแตลดลง
วิชระวิชญฯ ไดกลาววา ตนเรียนรูประสบการณในการรวมงานดานการสรางสรรค
งานดีไซนกับ สถาบันสงเสริม การทูตสาธารณะของฝรั่งเศส ไดแก Alliances Francaises ไดให
ความเห็นวา ควรจะมีการเปดกวางรวมหารือกับผูที่ทํางานดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อแสวงหาชองทาง
รูปแบบใหมๆ ในการนําเสนอ อันจะเปนการขยายฐานผูเ ขารวมในประเทศเปาหมายอยางยั่งยืน
ประเด็นที่สําคัญคือ Alliances Francaises จะมีรายชื่อของศิลปนในประเทศเปาหมาย และมีการ
เชื่อมความสัมพันธอยางใกลชิดในระดับเจาหนาที่กับศิลปน เปนพื้นฐานสําคัญของการรวมมือพัฒนา
เครือขาย
ผูเขียนไดมีโอกาสศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเปนประโยชนในการสรางเครือขายของ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนคือ โครงสรางการทํางานในลักษณะ Think Tank ที่มุงในการ
สง เสริม งานดานศิลปวัฒ นธรรมไทยในตางประเทศ โดยผูที่เขารวมจะเปนผูแทนจากภาครัฐและ
เอกชน แตการทํางานขององคกรลักษณะ Think Tank นีไ้ มควรเปนแบบราชการ ซึ่งขอเสนอแนะของ
องคกรนี้จะเปนแนวทางที่ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนํามาพิจารณาปรับกลยุทธ ของแตละฝาย
เพื่อการบรรลุถึง Policy Objective ในการสง เสริม อัตลักษณของไทยในตางประเทศ ซึ่ง ในนคร
ลอสแอนเจลิส ผูเขียนไดมีโอกาสศึกษาการกอตั้งและการดําเนินกิจกรรมของประเทศญี่ปุน ซึ่งไดมี
การกอตั้ง Japan House8
8

http://www.japantimes.co.jp/news/2014/12/21/national/japan–house–plan–promote–nations–
culture–technology–abroad/#.WYFUS4TyiM8
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ภาพที่ 13 Yuko Kaifu, Director, Japan House, Los Angeles

ภาพที่ 14 Yuko Kaifu
องคกรดังกลาวที่เปนองคกรที่ไมเปนราชการ แตกระทรวงการตางประเทศญี่ปุน
เปน Trustee มีภาคเอกชนเขามาเปนกรรมการบริหาร เปาหมายขององคกรดังกลาวเพื่อการสราง
ความเขาใจอันดีตอประเทศญี่ปุนในประเทศเปาหมาย ซึ่งนาจะเปนรูป แบบของการสราง Nation
Branding ที่นาสนใจยิ่ง ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณในฝายไทยตางใหความเห็นในเชิงสนับสนุน และกลาววา
อยากเห็นองคกรในลักษณะนี้ แตไมควรที่จะใหกระทรวงวัฒนธรรม หรือการทองเที่ยวเขามาครอบงํา
จากการสัมภาษณ Yuko Kaifu9, Director, Japan House, Los Angeles ได
กลาวเนนวา องคกรนี้มีความอิสระ ไมขึ้นกับการบงการของรัฐบาล ตัวอยางเชน มีความพยายามจาก
รัฐบาลญี่ปุนที่จะให Japan House ทํากิจกรรมเพื่อแกไขภาพพจนของประเทศในเรื่อง comfort
ladies ในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง แตองคกรก็ไมรับที่จะทําตามเพราะจะกระทบตอภาพลักษณใน
เชิงลบเนื่องจากชุมชนเกาหลีในลอสแอนเจลิสในปจจุบันเปนชุมชนที่มีพลังทางเศรษฐกิจมากที่สุด
9

http://www.culturalnews.com/?p=20794
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ชุม ชนหนึ่ง อยางไรก็ดี โดยหลัก การ Japan House จะมีก ลไกในการหารือกับ กระทรวงการ
ตางประเทศอยางตอเนื่อง ไมไดแยกตัวเปนเอกเทศอยางสิ้นเชิง ดังนั้น เชื่อไดวา รัฐบาลญี่ปุนมีระดับ
ของการควบคุม ทางนโยบายการทูต สาธารณะผานการดําเนินกิจ กรรมของ Japan House ทั้ง นี้
อาจจะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ในขณะนี้ นอกจากนครลอสแอนเจลิสแลว Japan House มี
โครงการที่จะเปดในกรุงลอนดอน นครเซาเปาโล และในประเทศอื่นๆ อีกในอนาคต
เปาหมายที่สําคัญของ Japan House คือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางรัฐ
กับภาคเอกชนของญี่ปุนในการผลักดันนโยบายการทูตสาธารณะ การสราง Brand ของญี่ปุน (อาจจะ
เรียกไดวามี concept ไมตางจาก “ประชารัฐ” แตแตกตางในรูปแบบของการบริหารจัดการ) โดยมุงสู
การสรางผลประโยชนท างการคา และความสัมพันธในระดับ ประชาชนตอประชาชนในประเทศ
เปาหมาย ที่นาสนใจคือ Japan House เปนการพัฒนาตอยอดจากรูปแบบของ Japan Foundation
ที่ดําเนินกิจกรรมสวนใหญในเรื่องวัฒนธรรม ไปสูการพาณิชยมากยิ่งขึ้น กลาวคือ ดําเนินการเชิงรุก
มากกวา Japan Foundation และการที่รัฐบาลญี่ปุนเลือก Yuko Kaifu มาเปนผูอํานวยการ Japan
House ในนครลอสแอนเจลิส เพราะเปนอดีตขาราชการกระทรวงการตางประเทศของญี่ปุน มีความ
เขาใจรสนิยมของคนอเมริกันในภาคตะวันตกเปนอยางดี จึงเปนการแสดงใหเห็นการใหความสําคัญตอ
ความรูความชํานาญของผูบริหารที่เคาใจบริบทการตางประเทศเขามาบริหารองคกร
ในความเห็นของผูเขียน องคกรที่มีลักษณะใกลเคียงกันในสวนของไทยก็มี “มูลนิธิไทย”10
ภายใต ก ารดู แ ลของกรมสารนิ เ ทศ อยู แ ต ลั ก ษณะการทํา งานยั ง มี ค วามคลอ งตั ว ที่ จํ า กั ด ยั ง มี
ความสามารถจํากัดในการระดับทุน สนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ ยังเปนองคกรที่พึ่งพางบประมาณ
จากกระทรวงการตางประเทศเปนหลัก กิจกรรมของการเผยแพรประเทศไทยยังคงเนนรูปแบบเดิม
อาทิ เทศกาลไทย การสอนและการแสดงศิลปะมวยไทย การสอนการทําอาหารไทย เปนตน
จากการสัมภาษณนายรุจ โสรัจ ผูอํานวยการกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ
กระทรวงการตางประเทศ ไดแสดงความเห็นในทิศทางเดียวกับ ที่ผู เ ขียนเสนอคื อ บทบาทของ
กระทรวงการตางประเทศในเรื่องการทูตสาธารณะที่ ใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการดําเนินการ
ทางการทูตนั้น จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากจะสามารถดําเนินการโดยองคกรที่ไมมีลักษณะเปน
ราชการ แตในขณะนี้ยังเปนแนวความคิดในระดับกรม ยังมีรายละเอียดที่จะตองศึกษาและพัฒนาตอไป

10

http://www.thailandfoundation.net/main/th/organize
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ตัว อย างที่น าสนใจคื อ Japan Foundation11 ที่ รัฐ บาลญี่ ปุน ได ตั้ง กองทุ นขึ้ นมา อย างไรก็ ดี
ผูอํานวยการกองการทูตวัฒนธรรมกลาววา กระทรวงการตางประเทศเล็งเห็นความสําคัญของการใช
Soft Power และเห็นความสําคัญของการมีกลไกในการประสานนโยบายระหวางหนวยงานตางๆ ที่
ดําเนินกิจกรรมดานการทูตวัฒนธรรม

ภาพที่ 15 Hideki Hara, Director, Japan Foundation, Los Angeles
โดยให Japan Foundation สามารถใชดอกผลจากกองทุนดังกลาวในการดําเนิน
กิจกรรม ซึ่งผูเขียนไดมีโอกาสสัมภาษณ Hideki Hara, Director, Japan Foundation, Los Angeles12

11

http://www.jpf.go.jp/e/about/outline/img/Pamphlet_e.pdf Japan Foundation มีภารกิจในการริเริ่ม
และวางแผนงาน ตลอดจนการดําเนินโครงการทางดานศิลปวัฒนธรรม การสอนภาษาญี่ปุน และการจัดการประชุม
ระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหนาที่ในการประสานงานโครงการตางๆ อาทิ การเชิญศิลปน หรือผูนําดานการผลิต
งานศิลปวัฒนธรรมมาเยือนประเทศญี่ปุน เพื่อการสงเสริมพัฒนาเครือขายความสัมพันธระหวางผูสรางสรรคงาน
และสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจจากการเยือนประเทศญี่ปุน ภารกิจหลัก ประกอบดวย
– การจัดนิทัศนการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ของศิลปนจากญี่ปุนและนานาชาติ
– จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเชน ศิลปะการจัดดอกไม การชงชา การทําอาหาร งานแกะสลัก และงาน
สรางสรรคอื่นๆ ทางศิลปวัฒนธรรม
– การจัดการประชุม สัมมนาทางวิชาการ
– การเชิญนักวิจัย ศิลปนนานาชาติ และครูผูสอนงานทางศิลปะไปเยือนประเทศญี่ปุน รวมทั้ง การใหทุน
สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การใหทุน การเตรียมพื้นที่ และเครื่องมือสําหรับการสนับสนุนการ
แสดง ตลอดจนอํานวยความสะดวกการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
– การใหทุนสําหรับการแสดงนิทัศนการ การแสดงบนเวที และการแสดงทางดานศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุน
ในชุมชนญี่ปุนในตางประเทศ
– การรวบรวมขอมูลและการทําฐานขอมูล online เกี่ยวกับการแสดงทางวัฒนธรรมของญี่ปุน
– การสรางเครือขายทางวิชาการในการศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุน และญี่ปุนศึกษา
12
https://www.jflalc.org/about–us
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เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมการทูตสาธารณะที่สามารถสงเสริมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลายรูปแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
ที่นาสนใจคือ แนวทางของการสงเสริมการทูตวัฒนธรรมของ Japan Foundation
มีความเปดกวาง พรอมที่จะเปนชองทางสงเสริมกิจกรรมสรางสรรคของศิลปนหลากหลายสาขา ไม
เพียงแตสาขาดั้งเดิมทางจารีตประเพณีเทานั้น อาทิ การนําศิลปนดาน Hip Hop ของญี่ปุนมาแสดงที่
นครลอสแอนเจลิส ซึ่งไดมีการเชิญกลุมนักแสดง Hip Hop จากประเทศเอเชียเขารวม เชน เกาหลีใต
และไทย ซึ่ง ผูเขียนไดสัม ภาษณโดยตรงกับ Hideki Hara ถึง มุมมองและยุทธศาสตรของการทูต
สาธารณะที่ใชวัฒนะธรรมเปนเครื่องมือของญี่ปุน ซึ่ง Hara บอกวา Japan Foundation มีความ
ตั้งใจที่จะใชศิลปวัฒนธรรมยุคใหมเปนตัวเชื่อมระหวางญี่ปุนและสหรัฐฯ โดยเฉพาะการเขาถึงกลุม
เยาวชน ผูสรางสรรคงาน Popular Culture กอใหเกิด goodwill ระหวางกลุมผูสรางสรรคงานศิลปะ
อยางใกลชิด และไมเปนการกําหนดทิศทาง หรือการควบคุมที่ลดทอนเสรีภาพของการสรางสรรคงาน
ศิลปวัฒนธรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับในสวนของไทย กองวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ ก็มีความเห็นสนับสนุนในเรื่องของการตั้งองคกรที่มุงเนนกิจกรรมวัฒนธรรมในรูปแบบ
Japan Foundation โดยผูอํานวยการกองวัฒ นธรรมไดก ลาววา ทางกองฯ กําลัง ยกรางเสนอ
กระทรวงการตางประเทศเพื่อจัดตั้งองคกรในลักษณะดังกลาว อยางไรก็ดี ปญหาที่สําคัญคือ เรื่อง
บุคลากร และงบประมาณ แมกระทรวงการตางประเทศจะเห็นความสําคัญของการทูตสาธารณะก็ตาม
แตในสภาวการณเชนนี้ แนวโนมของการไดงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลคงเปนไปไดยาก จะเห็นไดวา
ในสวนของกระทรวงการตางประเทศ ยังจะตองมีการพัฒนาปรับปรุงในทั้งดานโครงการการบริหาร
นโยบายการทูตสาธารณะที่ใชวัฒ นะธรรมเปนเครื่องมือ และปญ หาทางดานงบประมาณในการ
สนับสนุนจากรัฐบาล ในประเด็นที่เกี่ยวของกับขอจํากัดดานบุคลากร และงบประมาณ นั้น ผูเขียนมี
ความเห็นที่สอดคลอง อยางไรก็ดี ประเด็นเหลานี้ลวนเปนประเด็นปญหาที่สวนราชการตางๆ ประสบ
อยูแลว สําหรับเรื่องการทูตสาธารณะนี้ ผูอํานวยการกองวัฒนธรรมและผูเขียนเห็นสอดคลองกั นวา
สิ่งที่สําคัญคือ แนวความคิด หรือ mindset ของทั้งผูบริหารกระทรวงฯ ตลอดจนเจาหนาที่การทูตที่
จะตองเขาใจและเห็นถึงความสําคัญของการทูตสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทูตสาธารณะที่ใช
วัฒนธรรมของไทยเปนเครื่องมือในการดําเนินความสัมพันธทางการทูต และอีกประการหนึ่ ง การ
ดําเนินกิจกรรมทาการทูตสาธารณะที่ใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือนี้ กระทรวงการตางประเทศจะตองมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางเพื่อการตอบสนองเปาประสงคทางนโยบาย (Policy Objective)
วาการดําเนินกิจกรรมทางวัฒ นธรรมในประเทศเปาหมายนั้นๆ เพื่อการบรรลุเปาประสงคอะไร
ยกตัวอยางเชน การดําเนินโครงการ “The Art of Thai Silk” ดําเนินการเพื่อเขาสูเปาหมายของการ
สร า งเครื อ ข า ยกั บ สถาบั น ชั้ น นํ า ทางแฟร ชั่ น ดี ไ ซน ซึ่ ง ได มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ความเข า ใจ
(Memorandum of Understanding) ระหวาง FIDM กับกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู และประสบการณระหวางกัน และที่สําคัญคือการบรรลุเปาประสงคทางนโยบายที่จะทําใหผาไทย
และแฟรชั่นดีไซนไทยเปนที่รูจัก เพื่อนําไปสูโอกาสเชิงพาณิชยตอไปในอนาคต ดังนั้น การจะบรรลุ
เปาหมายทางนโยบายนี้ได กระทรวงการตางประเทศตองหารือรวมกับทุกฝายที่มีสวนร วมในการ
ดําเนินโครงการ จากตัวอยางขางตน การประสานงานระหวางสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
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กระทรวงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ตางเขาใจถึงเปาประสงคทางนโยบายของ
การดําเนินโครงการดังกลาว
นอกจากนี้ ในความเห็นของผูเขียนการที่กระทรวงการตางประเทศจะสามารถตั้ง
กองทุนในลักษณะ “กองทุน” หรือ endowment ในลักษณะที่รัฐบาลญี่ปุนไดกอตั้งเพื่อการนําดอกผล
มาใชเพื่อกิจกรรมของการสงเสริมการทูตสาธารณะของ Japan Foundation นั้นคงจะเปนทางเลือก
ที่ยังตองใชเวลาในการที่จะผลักดันขอรับการสนับสนุนทางดานนโยบายตอไปในอนาคต อยางไรก็ดี
ตัวอยางของความสําเร็จในรูปแบบดังกลาวมีตัวอยางปรากฏแลวในทางปฏิบัติของหลายประเทศ อาทิ
ฝรั่งเศส หรือญี่ปุน ที่มี Japan Foundation และ Japan House ซึ่งในสวนของการสงเสริมงาน
ทางดานวัฒนธรรมนั้น Japan Foundation ไดวางตําแหนง (position) ขององคกรเพื่อการดําเนิน
กิจกรรมและใหการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อกระทรวงการ
ตางประเทศพรอมก็สามารถที่จะใชเปน model ในการศึกษาทางนโยบายตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
มิติของการเปนแหลงทุนของศิลปน ผูผลิตงานดานศิลปวัฒนธรรม หรือบุคคลหรือองคกรที่มีกิจกรรม
เกี่ ย วกั บ การแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรม โดยองค ก รที่ จ ะก อ ตั้ ง ขึ้ น นี้ จ ะเป น เวที ใ นการแสดง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ การสรางเครือขายความรวมมือ แลกเปลี่ยนกิจกรรม ตลอดจนสามารถ
ที่จะเปนแหลงทุนเพื่อการแสดงผลงาน การแสดงที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศ โดยไม
จํากัดเฉพาะการแสดงศิลปวัฒนธรรมรูปแบบดั้งเดิมเทานั้น ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีองคกรทํางานที่
ไมมีลักษณะราชการ เพราะตองการความคลองตัว และความกาวหนาทางแนวความคิด ตลอดจน
เครือขายในการประสานงานกับผูสรางสรรคงาน
3.2.3 ระดับการควบคุมทางนโยบายของรัฐ ในองคกรที่ดํา เนินกิจกรรมดา นการทูต
สาธารณะ
ประเด็นเกี่ยวกับระดับของการเขามาควบคุมของรัฐในกิจกรรมขององคกรที่ดําเนิน
กิจกรรมทางการทูตสาธารณะที่ใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือถือเปนประเด็นสําคัญที่ผูบริหารกระทรวง
การตางประเทศจะตองพิจารณา จากการศึกษารูปแบบของประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส จากงานวิจัย
เรื่อง Cultural Diplomacy13 โดย Kirsten Bound et al ไดกลาวในหนาที่ 63–64 วา รัฐบาล
อังกฤษแมจะมีระดับของการควบคุมองคกรที่ดําเนินกิจกรรมดานการทูตวัฒนธรรมที่ผอนปรนเมื่อ
เทียบกับของฝรั่งเศสที่ Alliances Franchaises ที่มีระดับของการควบคุมทางนโยบายที่เขมงวดกวา
ของอังกฤษ อยางไรก็ดี การรักษาสมดุลระหวางนโยบายระหวางประเทศและเสรีภาพในการดําเนิน
กิจกรรมดานวัฒนธรรมในตางประเทศเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในทางนโยบาย ซึ่งไดปรากฏใน
เอกสารของกองวัฒนธรรม เรื่อง “เอกสารแนวคิด เรื่อง Soft Power”14 ที่อางเอกสารของอสิ มามณี
ในเรื่องของการมีกลไกประสานทางดานนโยบายระหวางหนวยงานที่ดําเนินการทูตสาธารณะที่ใช
วัฒ นธรรมเป นเครื่องมือ วา ควรจัด ตั้ง กลไกระดับ นโยบาย ซึ่ง ประกอบดวยหนวยงานหลัก และ
หนวยงานสนับสนุน ไดแก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัม พันธ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนตน เพื่อทําหนาที่กําหนดยุทธศาสตร
13
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https://www.demos.co.uk/files/Cultural%20diplomacy%20–%20web.pdf.
กองการทูตวัฒนธรรม, เอกสารแนวคิด เรื่อง Soft Power, กรมสารนิเทศ, 27 กรกฎาคม 2560.
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การใชป ระโยชนจ าก Soft Power ที่ไทยมีอยูในการดํา เนินความสัม พันธร ะหวางประเทศ โดย
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมอง Soft Power ของไทยในภาพรวมและมีความเขาใจตรงกันวาอะไรที่
เปน Soft Power ของไทย เพื่อใหสามารถดึงจุดเดนและนําตนทุนที่ไทยมีอยูมาใชไดอยางเต็มที่ โดย
จะตองกําหนดนโยบายและการดําเนินการที่ชัดเจน สอดคลองในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ
และมีบูรณาการ
นอกจากนี้ เอกสารฯ ดังกลาวของกองการทูตวัฒนธรรม ไดเนนถึงความสําคัญของ
บทบาทของกระทรวงการตางประเทศการสงเสริมใหภาคเอกชนใหมีบทบาทในการสรางสรรคงานดาน
วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือกับกลุมตางๆ ในประเทศเปาหมาย อาทิ
คนรุนใหม ผูนําทางความคิด ผูนําสาขาอาชีพตางๆ ผูนําในอนาคต และสื่อมวลชน และใชความโดดเดน
ของ Soft Power ของไทยดานศิล ปวัฒ นธรรม การศึก ษา นวัตกรรม และการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศที่เปนมิตรและสรางสรรคตอประชาคมระหวางประเทศเพื่อสรางเครือขายกลุม Friends
of Thailand ผานการแลกเปลี่ยนการเยือนตางๆ โดยเฉพาะในระดับเยาวชน ใชภาพยนตรและละคร
โทรทัศนไทยเปนสื่อในการสงเสริมผลประโยชนของไทยอยางแนบเนียน ศึกษาจากประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จในการนําเสนอ Soft Power ดานวัฒนธรรมผานภาพยนตร
ในประเด็นนี้ กระทรวงการตางประเทศจะตองหาจุดสมดุล เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด และไมกอใหเกิดปญหาความเสี่ยงทางการลงทุนในการสรางสรรคงานดังที่ตรีเทพฯ ไดกลาวไว
ในขอ 3.1.3 ทั้งนี้ ผูเขียนฯ มีความเห็นไปในทิศทางของการมีกลไกของการควบคุมทิศทางของการทูต
สาธารณะผานองคกรที่ดําเนินกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม อาทิ กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอื่นๆ ซึ่งอาจจะเปนการชวยเหลือสนับสนุนโครงการในรูปแบบของงบประมาณในประเทศ
เป า หมายใหม ๆ ที่ ก ระทรวงการต า งประเทศเล็ ง เห็น ประโยชน ข องการทู ต สาธารณะ และใน
ขณะเดี ยวกันก็ควรที่จะมีก ลไกของการติดตามประสานงานเพื่อการรูเ ทาทันของพัฒนาการดาน
ศิล ปวั ฒ นธรรมของไทยที่ เ ผยแพร ใ นต า งประเทศ ซึ่ ง ตั ว อย า งของกลไกนี้ มี อ าทิ การตั้ ง กลุ ม
animation ของสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่เปนการรวมตัวของคนไทยที่ทํางานกับ
ผูผลิตรายใหญในสหรัฐฯ เปนตน แมระดับของการควบคุมทิศทางจะไมสามารถทําไดในลักษณะของ
องคกรของรัฐ แตก ารสนับสนุนกิจ กรรมของกลุม เชนการทํา workshop ใหกับเยาวชนไทยใน
ประเทศไทย ก็เปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยในการสรางแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนาสื่อดานวัฒนธรรมของไทย
เพื่อตลาดโลกในอนาคต

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ดังที่ผูเขียนไดอางถึงในบทที่ 2 เกี่ยวกับที่มาของ Soft Power ที่ประกอบดวย (1) การคา
(2) นโยบายของรัฐ (3) วัฒนธรรม การที่ร ายงานฯ ฉบับนี้ ไดหยิบยกเพียง “วัฒ นธรรม” ที่เปน
เครื่องมือหนึ่งของการใชการทูตสาธารณะไมไดหมายความวา เครื่องมืออื่นๆ จะไมมีความสําคัญ แต
ดวยคุณลักษณะของ “วัฒนธรรม” ซึ่งเปนสมบัติของชาติที่เปนจุดแข็งอันหนึ่งของประเทศไทยทําให
“วัฒนธรรม” เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่ง และจากประสบการณในการประจําการใน
ตางประเทศของผูเขียนฯ การดําเนินการทูตสาธารณะโดยการใชวฒ
ั นธรรมเปนเครื่องมือจะไดรับการ
ตอบรับจากสาธารณชนของประเทศเปาหมายอยางดียิ่ง แมวา ในตัวของ “วัฒนธรรม” เองจะไมมี
ลั ก ษณะของการเมื อ งแฝงอย า งชั ด เจน แต ใ นประสบการณ ข องการเมื อ งระหว า งประเทศ
“วัฒนธรรม” เปนเครื่องมือแรกๆ ในการเปดประตูสูความสัมพันธทางการเมือง ตัวอยางเชน Ping–
Pong Diplomacy ที่เปดประตูสูการปรับความสัมพันธทางการทูตระหวางสหรัฐฯ กับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ในทางการเมืองระหวางประเทศ เครื่องมือ หรือทรัพยากรที่ใชการสรางหรือดําเนินนโยบาย
การทูตสาธารณะ หรือที่เรียกวา Soft Power เกิดขึ้นจากคานิยมของประเทศที่สื่อผานทางวัฒนธรรม
“วัฒนธรรม” เปนเครื่องมือที่กระทรวงการตางประเทศมุงหวังที่จะใชเปนหนึ่งในเครื่องมือในการ
ดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะเพื่อการบรรลุยุทธศาสตรการระหวางประเทศในอนาคต จากการจัด
อันดับของ US News ไดจัดใหไทยติดอันดับประเทศที่ทรงพลัง ทางวัฒนธรรมประจําป พ.ศ. 2560
โดยอยูในอันดับที่ 17 จาก 80 อันดับ ตามหลังประเทศในเอเชีย 2ประเทศ คือ ญี่ปุน (อันดับที่ 6)
และสิงคโปร (อันดับที่ 13) อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา การจัดลําดับดังกลาวซึ่ง
คํานวณคะแนนรวม (เต็ม 10) จากดัชนีตางๆ ดัชนีที่ไทยไดคะแนนสูงกวา 7 คะแนน มีเ พียงดัชนี
“Culturally significant in terms of entertainment” (7.2) และดัชนี “Happy” (7.1) สวนดัชนี
อื่นๆ ไทยไดต่ํากวา 5 คะแนน ประกอบดวย “Has an influential culture” (4.9) “Trendy” (3.3)
“Fashionable” (2.1) “Modern” (0.9) และ “Prestigious” (0.7)15 ซึ่งชี้ใหเห็นถึงทัศนะเชิงบวก
ของตางชาติตอวัฒนธรรมไทยวา จํากัดอยูเพียงเรื่องความสนุกสนานบันเทิงใจเทานั้น โดยมิไดเห็น
คุณคา ของวัฒนธรรมไทยในแงการมีอิทธิพล ความทันสมัย/ล้ําสมัย หรือความหรูหราของวัฒนธรรม
ผูเขียนเห็นวา การใช Soft Power เพื่อการบรรลุเปาหมายทางนโยบายการทูตของประเทศ
ที่มีความสําคัญมากขึ้น การสราง nation branding เปนไปเพื่อการแกไขภาพลักษณทางการเมือง
ระหวางประเทศในระยะยาว ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่ก ระทรวงการตางประเทศจะตอง
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ติดตาม และพยายามแสวงหากลไกเพื่อ การรวมกําหนดทิศทางของการดําเนินกิจ กรรมโครงการ
ตลอดจนการประสานยุท ธศาสตร กับ หนวยงานต างๆ รว มทั้ง ภาคเอกชนอย างตอ เนื่อ ง เพราะ
เปาหมายการทูตสาธารณะแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค แตกตางกันไปตามรสนิยมของสาธารณชน
ในประเทศนั้นๆ
รายงานฉบับ นี้ฯ เห็นวา กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานหลัก ของรัฐบาลที่ มี
บทบาทสําคัญในการดําเนินการทูตสาธารณะของประเทศ เพราะเปนหนวยงานที่มีกลไกและเครือขาย
สํานักงานในตางประเทศทั่วโลก มีบุคคลากรที่ทํางานติดตามประสานงานกับสาธารณชนของประเทศ
เปาหมายอยางตอเนื่อง เปนหนวยงานหลักในการพิจารณาทางยุทธศาสตรการสื่อสารกับประเทศ
เปาหมายตางๆ เพราะสามารถเขาถึงขอมูล เขาถึงบุคคลในประเทศเปาหมาย สามารถเขาถึงเครือขาย
ตางๆ ที่จะเปนแหลงขอมูล และเปนเครือขายในการชวยกระจายขอมูลของไทย ไมมีหนวยงานอื่นใด
ของรัฐบาลที่มีกลไกและบุคคลากรเชนนี้
ความทา ทายของการเขา มามี สวนรวมของผูแสดง (actors) ใหม ๆ ที่ อาจจะมี ความ
ยากลําบากในการควบคุมทิศทางของการเผยแพรงานทางการทูตวัฒนธรรม ดังที่ไดกลาวในขอ 3.2.3
กระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานหลักดานการตางประเทศตองพิจารณาหาทางในการสราง
สมดุลระหวางเสรีภาพของการสรางสรรคและการเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมของภาคเอกชน และ
การรักษาทิศทางนโยบายการทูตสาธารณะของประเทศ สิ่งที่ควรระมัดระวังคือ การบงการทิศทางโดย
ภาครัฐจะถูกมองวาเปนการใชสื่อเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ ดังที่ Anholt ไดตั้งขอสังเกตไว ความสําเร็จ
ของการดําเนินการทูตสาธารณะของกระทรวงการตางประเทศ จําเปนอยางยิ่งที่นอกจากจะรวมมือ
กับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทูตวัฒนธรรมอยางใกลชิดแลว ยังจะตองเปดกวางใหกับการเขา
มามีสวนรวมของผูสรางสรรคง านตางๆ ดัง ที่ Dannie ไดใหคําจํากัดความวา การสราง nation
branding ตองไดรับความรวมมือและปฏิบัติในหลากหลายมิติ ประเด็นนี้เปนทั้งความทาทายและ
โอกาสเชนเดียวกัน
4.2 ขอเสนอแนะ
รายงานฯ ฉบับนี้ ขอเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการ โดย
มีวัตถุป ระสงคเ พื่อนําไปสูการสงเสริมนโยบายการทูตสาธารณะโดยการใชการทูตวัฒนธรรมเปน
เครื่องมือสําหรับการดําเนินนโยบายการทูตของไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งปญหาสําคัญคือ ทําอยางไรจึง
จะบริหารจัดการนโยบายการทูตสาธารณะในบริบทของการระหวางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว มีผูเลนที่หลากหลาย จึงขอเสนอ ดังนี้
4.2.1 ขอเสนอแนะทางนโยบาย
1) กระทรวงการต า งประเทศให ค วามสํ าคั ญ ต อ การดํ าเนิ น นโยบายการทู ต
สาธารณะโดยการใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือ โดยจะตองมีการพิจารณายุทธศาสตรการดําเนินการที่มี
ความยืดหยุนและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแสวัฒนธรรมระหวางประเทศ
2) กระทรวงการตางประเทศจะเพิ่มศักยภาพและความสามารถของกลไกที่มีใน
ปจจุบัน ไดแก กองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ และตองเตรียมการ
เพื่อการกอตั้ง กลไกเพื่อการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ และอาจจะพิจ ารณาการกอตั้ง
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องคกรที่ไมมีลักษณะเปนราชการในอนาคตเพื่อเปนหนวยงานในการสงเสริมการทูตเชิงวัฒนธรรมมี
ความพยายามที่จะปรับตัวไปตามพลวัตร (dynamism) ของงานดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งรูปแบบของ
Japan Foundation เปนรูปแบบหนึ่งที่ควรพิจารณา
3) งานการทูตสาธารณะที่ใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือเต็มไปดวยความทาทายอยู
เหนือการควบคุม จึงตองสงเสริมเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม
4) กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ จะ
สนับสนุน และพัฒนาสรางเครือขายดานศิลปวัฒนธรรมในประเทศเปาหมายได โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศที่ไมสามารถระดมความชวยเหลือทางดานการเงินจากภาคเอกชนได
5) กระทรวงการตางประเทศ ตองระมัดระวังการเขามามีบทบาทกําหนดทิศทาง
ของการทูตวัฒนธรรม เพราะความละเอียดออนของประเทศผูรับอาจจะเขาใจวา การดําเนินการทูต
สาธารณะมีเปาหมายเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ในประเทศ กระทรวงการตางประเทศตองพิจารณาการจัดตั้งกลไกเพื่ อการ
ประสานนโยบายการทูตสาธารณะระหวางหนวยราชการที่เกี่ยวของ และองคกรที่ไมมีลักษณะเปน
ราชการ นอกจากนี้ อาจพิจารณารูปแบบของการตั้งองคกรที่โดยเปดโอกาสใหเอกชนที่สรางสรรคงาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน ศิลปน นักคิด และนักพัฒนากิจกรรมโครงการ สามารถเขามามีสวนรวม ซึ่ง
รัฐบาลควรจะจัดใหมีงบประมาณเพื่อการดําเนินกิจกรรมขององคกรนี้
2) ในตางประเทศ สํานักงานในตางประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับงาน
วัฒ นธรรม สารนิเ ทศ ควรที่จ ะพิจารณาหาชองทางในการสรางความสัมพันธ กอตั้ง เครือขายกับ
องคกรที่สรางสรรค หรือสงเสริมงานศิลปวัฒนธรรม เชน การรวมมือเปนพันธมิตรกับ gallery ทาง
ศิลปะ พิพิธภัณฑ ผูผลิตงานทางศิลปวัฒนธรรม เชน ภาพยนตร การตูน ดนตรี ในสวนนี้ สถานกงสุล
ใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดสรางเครือขายในทองถิ่น จนสามารถที่จะตั้งกลุม Animation ที่มีคน
ไทยที่ทํางานกับ Walt Disney, Nickelodeon, และ ผูสรางเกมสคอมพิวเตอร ทํา Workshop ใหกับ
เยาวชนไทยที่มีความสนใจ ซึ่ง กรมสารนิเ ทศ และกรมอเมริก าฯ มีสวนรวมสําคัญ ในการจัดการ
ฝกอบรมดังกลาวรวมกับสถาบันการศึกษาไทย อันเปนตัวอยางของบทบาทของกรมสารนิเทศ และ
สํานักงานในตางประเทศที่จะสรางสรรคการทูตวัฒนธรรม ดั้งนั้น การแสวงหาโอกาสใหมๆ ยอมเปน
ชองทางในการตอยอดความสามารถในการใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีฐาน
ของผูสนใจมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศเปาหมาย
3) ในสวนของสํานักงานในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ ก็สามารถที่
จะมีบทบาทสําคัญเชิงสรางสรรคในการสรางพันธมิตรกับองคกรเอกชน หรือองคกรที่ดําเนินกิจกรรม
การทูตวัฒนธรรมของประเทศที่เปนพันธมิตรตอแสวงโอกาสในการรวมมือกับพันธมิตรในทองถิ่น
(Synergize) อาทิ ในนครลอสแอนเจลิสที่ส ามารถสรางความรวมมือระหวางสถานกงสุล ใหญกับ
Japan Foundation, Japan House, Korean Community และสถาบันการศึกษาที่จะชวยเปน
ชองทางเสริมสรางเครือขายในการสงเสริม branding ของไทย เชน UCLA และ FIDM เพื่อเปน
เครือขายใหกับการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการทูตสาธารณะ
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